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Όπως κατέγραψαν τα κλιμάκια της Π.Ε. Τρικάλων

Ανεξάρτητης υποψηφιότητας
Προέδρου στο Τοπικό Διαμέρισμα
Γαρδικίου Δ. Πύλης
Μετά από πολλή
σκέψη και διαβούλευση με φίλους και φίλες
Γαρδικιώτες και Γαρδικιώτισσες αποφάσισα να κατέλθω στις
εκλογές της 26ης
Μάη, στο τοπικό διαμέρισμα Γαρδικίου
στο Δήμο Πύλης για
την θέση του προέδρου.
Η αγάπη μου για το Γαρδίκι, το οποίο επισκέπτομαι σ' όλη την διάρκεια του έτους, με
ώθησε να πάρω την απόφαση αυτή.
Η γνώση των προβλημάτων του χωριού,
καθ' όσο υπηρέτησα από την θέση του αντιδημάρχου, Πύλης στο παρελθόν, η εμπειρία, η
όρεξη για προσφορά και η αγάπη για το χωριό
μας, πιστεύω ότι αποτελούν πυλώνες για μια επιτυχημένη πορεία από τη θέση αυτή.
Ευχαριστώ
Με τιμή
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΠΛΕΞΙΔΑΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Τα μεικτά κλιμάκια διενεργούν εντατικούς ελέγχους που θα διαρκέσουν έως και την Πρωτομαγιά

ΣΕΛ.
8

Η Euromedica Τρικάλων
υιοθετώντας τις εξελίξεις
στην απεικόνιση του μαστού,
γνωστοποιεί τη λειτουργία νέου
τμήματος Ψηφιακής 3D
Τομοσύνθεσης και Ψηφιακής
Μαστογραφίας FFDM
Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310 88138
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη
υποβολή της δήλωσης απαιτείται o κωδικός
εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς taxisnet καθώς και η προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του
Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα
Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την
επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση
φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος
22 & Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ.
Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293

CMYK

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

Η ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019.
Απαραίτητο δικαιολογητικό ο κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται με τους κωδικούς taxisnet.
Οι Γεωπόνοι της εταιρίας μας σας περιμένουν
για άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, με
αξιοπιστία όπως κάθε χρόνο.
Σωκράτους 33
Τηλ.: 24310 78128, 24310 78129

24320 78007-24320 22507-24320 22426
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Σαν Σήμερα
1915
Δυνάμεις Νεοζηλανδών και
Αυστραλών επιχειρούν απόβαση στις τουρκικές ακτές
της Καλλίπολης, στο πλαίσιο
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
1953
Οι επιστήμονες Φράνσις
Κρικ και Τζέιμς Γουότσον
δημοσιεύουν την πρωτοποριακή εργασία τους για τη
χημική δομή του DNA. Για
την ανακάλυψή τους αυτή,
που χαρακτηρίστηκε ως η
μεγαλύτερη του 20ου αιώνα,
θα τιμηθούν με το βραβείο
Νόμπελ το 1962.
1974
Η Επανάσταση των Γαρυφάλλων στην Πορτογαλία. Οι
στρατιωτικοί εγκαθιδρύουν
και πάλι τη Δημοκρατία, έπειτα από μισό αιώνα δικτατορίας.
2008
Περίοδο θρησκευτικής κατάνυξης, που συμβάλλει στη
διατήρηση της ελληνικής
ταυτότητας και παράδοσης
και στη μετάδοσή της στις
νεώτερες γενιές, αποτελεί
για την πλειονότητα των Ελλήνων το Πάσχα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από
την παγκόσμια έρευνα που
διενήργησε η Κάπα Research για λογαριασμό της εφημερίδας «Το Βήμα».

Α

ν ο Π. Πολάκης
ήθελε να
στιγματίσει τη
σαφέστατα υποκριτική
πολιτική του αρχηγού
της Ν.Δ., έπρεπε να το
κάνει απευθυνόμενος
προς τον ίδιο και να
προστατεύσει
απολύτως τον κ.
Κυμπουρόπουλο.

Η σαφής προσπάθεια να
ανασκευάσει δεν αρκεί και
όφειλε εδώ να παραδεχτεί
καθαρά ότι είχε άδικο εκθέτοντας έναν άνθρωπο
ακόμα κι αν ανήκει σε αντίπαλο πολιτικά χώρο.
Πολιτική και μιντιακή
θύελλα ξεσήκωσε για εκατοστή φορά η ανάρτηση
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη. Τη φορά αυτή ο
υπουργός, θέλοντας να
καυτηριάσει την ταύτιση
του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Ν.Δ., κ. Κυμπουρόπουλου, με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά
την πρόθεση του δεύτερου
να καταργήσει τα βοηθητικά επιδόματα, με τρόπο
απρεπή τον κατέκρινε για
χρήση ευνοϊκών ρυθμίσεων
προκειμένου να διοριστεί
στο ΕΣΥ.
Οσο κατακριτέα όμως
είναι η εκ των υστέρων
προσπάθεια του Κυριάκου
Μητσοτάκη να ανασκευάσει τα όσα είπε για τα επιδόματα, το ίδιο κατακριτέα
είναι και η ανάρτηση Πολάκη που μέμφεται τον κ.
Κυμπουρόπουλο διότι ενώ
ταυτίζεται με τον αρχηγό
του κάνει χρήση ο ίδιος
των ειδικών δικαιωμάτων

Πολιτικές σκοπιμότητες
στην πλάτη των ΑμΕΑ
που παρέχει ο νόμος στα
άτομα με αναπηρία.
Η σημερινή κυβέρνηση
με νόμους και μέτρα έχει
αποδείξει ότι υπερασπίζεται τα άτομα με αναπηρίες
στο σύνολό τους, παρέχοντας κάποιες μικρές ή
μεγάλες διευκολύνσεις
πέρα από τα ειδικά επιδόματα και τη μοριοδότηση.
Κατόπιν αυτού, κανένας
υπουργός και πολύ περισσότερο ένας αναπληρωτής
υπουργός Υγείας, που τουλάχιστον θεωρητικά είναι
φανατικά υπέρμαχος αυτών των μέτρων, δεν νομιμοποιείται να κάνει δημόσια δήλωση για κάποιον
που ακριβώς λόγω της αναπηρίας του έκανε χρήση
παρόμοιων μέτρων.
Αν ο Π. Πολάκης ήθελε
να στιγματίσει τη σαφέστατα υποκριτική πολιτική
του αρχηγού της Ν.Δ.,
έπρεπε να το κάνει απευθυνόμενος προς τον ίδιο
και να προστατεύσει απολύτως τον κ. Κυμπουρόπουλο.
Η σαφής προσπάθεια να
ανασκευάσει δεν αρκεί και
όφειλε εδώ να παραδεχτεί
καθαρά ότι είχε άδικο εκθέτοντας έναν άνθρωπο
ακόμα κι αν ανήκει σε αντίπαλο πολιτικά χώρο. Αυτή
θα ήταν εξάλλου η απόλυτη απόδειξη ότι πράγματι

η σημερινή κυβέρνηση
προστατεύει χωρίς αστερίσκους τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ηταν επομένως φυσικό
να αντιδράσουν ο ίδιος ο
κ. Κυμπουρόπουλος αλλά
και οι οργανώσεις των
ΑμΕΑ και όχι μόνο να στιγματίσουν την αναφορά Πολάκη αλλά και να εξηγήσουν για χιλιοστή φορά
ότι, αν δεν υπάρξει πλήρης
ισότητα μεταξύ των πολιτών, είναι δεδομένο ότι θα
χρειάζονται ειδικά μέτρα
και νόμοι και επιδόματα
που θα προστατεύουν τις
ευάλωτες ομάδες.
Οι ίδιες εξάλλου οργανώσεις είχαν και έχουν
στιγματίσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις αναφορές
του αρχηγού τη Ν.Δ. για
τα αυτιστικά παιδιά, όπως
και ανάλογες ρατσιστικές
δηλώσεις βουλευτών της
Ν.Δ., όπως π.χ. η ακραία
δήλωση του Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος για λόγους
πολιτικής σκοπιμότητας
είχε εκθέσει με απαράδεκτο τρόπο έναν διοικητή
νοσοκομείου με αναπηρία:
«Διορίστηκε υποδιοικητής...
άνθρωπος 70 ετών με 92%
αναπηρία που σημαίνει ότι
δεν πρέπει να βγαίνει από
το σπίτι του [...]». Βέβαια
κι εκείνος στη συνέχεια και
παρόλο που το θέμα δεν
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syntaktes.plogos@gmail.com
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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)

Της Αντα Ψαρρά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

είχε γίνει μοναδική είδηση
στα κανάλια, ανασκεύασε
τις δηλώσεις του και ζήτησε συγγνώμη.
Το πλέον όμως ακραίο
παράδειγμα «χρήσης» ενός
ανθρώπου με αναπηρία
αποκλειστικά για λόγους
πολιτικής σκοπιμότητας
ήταν η κατάπτυστη δήλωση
Μητσοτάκη (29/3/2019):
πραγματικά προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στη χθεσινή ομιλία του αρχηγού
της Ν.Δ. το ρητορικό ερώτημά του: «Εγώ είμαι με
την “ελίτ” και τη διαπλοκή
που προτείνω για υποψήφιο ευρωβουλευτή έναν
άνθρωπο σαν τον Στέλιο
Κυμπουρόπουλο και όχι
αυτός που θέλει στην Ευρωβουλή τον Κόκκαλη;».
Μια δήλωση που αποκάλυψε πέρα για πέρα ότι
ο μοναδικός λόγος που
έβαλε στο ψηφοδέλτιό του
έναν άνθρωπο με ειδικές
ανάγκες είναι αυτό που
στην καθομιλούμενη ονομάζουμε «ξεκάρφωμα».
Οσο για τις προτάσεις
μομφής της Ν.Δ. και το
κλάμα των ΜΜΕ που κόπτονται για τα δικαιώματα
θα είχε ενδιαφέρον να μας
πουν για ποιο λόγο αντιδρούσαν και αντιδρούν
τόσο ακραία στο ειδικό μέτρο (του νόμου Παρασκευόπουλου) για την αποφυλάκιση βαριά αρρώστων
και αναπήρων. Μήπως
υπάρχουν και στην κατηγορία αυτή πολίτες δύο
ταχυτήτων;

της ημέρας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

O Ξανθός
«αδειάζει»
τον αναπληρωτή
του:

```
Πολλάκις χυδαίος

```
Ατυχής και αχρείαστη η δήλωση Πολάκη

(Η αλαζονεία
εκεί σε οδηγεί…)

```
(Αυτά παθαίνουν όσοι νομίζουν
ότι έχουν το «αλάθητο του
Πάπα»)

Ένα μόνο να προσέχουμε,
αδελφοί, όχι πως δε θα
πάθουμε κανένα κακό από
τους εχθρούς, αλλά πώς δε
θα κάνουμε εμείς κανένα
κακό σε αυτούς.
Χρυσόστομος

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο τροχονόμος την έχει στήσει έξω απ το μπαρ και ψάχνει
για μεθυσμένους οδηγούς. Την ώρα του κλεισίματος επισημαίνει έναν, που βγαίνει από το μπαρ, μπουρδουκλώνεται
μερικές φορές και πάει προς το αυτοκίνητό του. Ψάχνει να
βρει τα κλειδιά του για κάνα πεντάλεπτο, τα βρίσκει και
ψάχνει για ένα ακόμη πεντάλεπτο να βρει την κλειδαρότρυπα
της μίζας. Εν τω μεταξύ, όλοι οι υπόλοιποι πελάτες του
μπαρ την έχουν κάνει με τα αυτοκίνητά τους για τα σπίτια
τους.

Ο τύπος, αφού κατάφερε κι έβαλε
το κλειδί στη μίζα και έβαλε μπρος τη
μηχανή, ξεκινάει και ο τροχονόμος τον σταματάει αμέσως και του κάνει αλκοτέστ . Το
τεστ όμως δείχνει μια μεγάλη κουλούρα!
- Μα πώς είναι δυνατόν; απορεί ο τροχονόμος.
Και ο τύπος:
- Απόψε ήταν η σειρά μου να κάνω το δόλωμα.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Μ. Πέμπτη 25/4/2019
Αραιές νεφώσεις που γρήγορα
θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν
σποραδικοί όμβροι ή μεμονωμένες
καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις
3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς
Κελσίου.

Πόλεμοι
ανθρώπων
εν ονόματι θεών
Αν «οι ουρανοί διηγούνται δόξαν
Θεού», όπως μας καθησυχάζει ο
18ος βιβλικός Ψαλμός, στα χαμηλά
ο χωμάτινος πλανήτης μας διηγείται
τις αθλιότητες πολέμων που κηρύσσονται στο όνομα θεών και διεξάγονται με τα λάβαρα θρησκειών.
Φονικότατοι οι πόλεμοι αυτοί, διαρκούν χιλιετίες. Με εναλλασσόμενους
αντιπάλους, με διαφορετικό νικητή
ανά περιοχή ή εποχή, αλλά με σταθερό τον ηττημένο: το ανθρώπινο
γένος στο σύνολό του.
Ακόμα κι όταν φαίνεται ότι κάποιες συγκρούσεις έληξαν, ο κακός
σπόρος τους μένει ανίκητος, μετασχηματιζόμενος σε βαριά καχυποψία και βίαιη μισαλλοδοξία. Δεν
πρόκειται, λοιπόν, για έναν Τρωικό
Πόλεμο δεκαετούς διάρκειας με
μοιρασμένους τους θεούς κατά τη
βούληση των ανθρώπων, αλλά για
έναν ατελεύτητο πόλεμο ερήμην
των θεών, που παραμένουν αδιάφοροι, όσο και αν τους επικαλούνται
οι κατά καιρούς «περιούσιοι λαοί».
Οι πολύνεκρες επιθέσεις σε χριστιανικούς ναούς και ξενοδοχεία
της Σρι Λάνκα, την ημέρα του Πάσχα
των Καθολικών, είναι ένα επιπλέον
φρικαλέο επεισόδιο αυτού του πολέμου. Δεν πολεμούν, βέβαια, οι
θεοί μεταξύ τους. Οι θρησκόληπτοι
πολεμούν, διαστρέφοντας συνήθως
τα δόγματα της πίστης τους.
Οσο καλοί χριστιανοί ήταν οι
σταυροφόροι και οι «εκπολιτιστές»
της αμερικανικής ηπείρου, άλλο
τόσο καλοί μουσουλμάνοι είναι οι
τζιχαντιστές, και άλλο τόσο καλοί
βουδιστές ή ινδουιστές οι επί δεκαετίες αλληλοσφαζόμενοι εξτρεμιστές αυτών των δύο θρησκειών.
Στη Σρι Λάνκα ζουν 22 εκατομμύρια άνθρωποι. Πλειοψηφούν οι
βουδιστές, που αποτελούν το 70%
του πληθυσμού. Ακολουθούν οι ινδουιστές (12,6%), οι μουσουλμάνοι
(9,7%) και οι χριστιανοί, καθολικοί
κυρίως και προτεστάντες-ευαγγελικοί (7,6%).
Η συνύπαρξή τους έχει ελάχιστα
διαλείμματα ειρήνης. Και μπορεί ο
μακρότατος εθνοθρησκευτικός εμφύλιος ανάμεσα στους βουδιστές
και στους Τίγρεις Ταμίλ, τους αυτονομιστές ινδουιστές, να έληξε τυπικά το 2009, έπειτα μάλιστα από
μαζική σφαγή αμάχων, στη δεκαετία
που ακολούθησε όμως σχηματίστηκε η εικόνα μιας σύγκρουσης «όλων
εναντίον όλων», τουλάχιστον στο
πεδίο του προσηλυτισμού. Στο πεδίο
της ένοπλης βίας αντιμάχονται εξτρεμιστικές ομάδες βουδιστικής,
μουσουλμανικής και ινδουιστικής
πίστης. Οι χριστιανοί είναι στο στόχαστρο και ισλαμιστών και βουδιστών.
Είναι άραγε το ματωμένο Πάσχα
μια μορφή αντιποίνων για το μακελειό στα τζαμιά της Νέας Ζηλανδίας;
Ισως. Το βέβαιο είναι ότι στους πολέμους προς δόξαν των θεών, οι
φανατικοί όλων των θρησκειών εξομοιώνονται πλήρως μέσα στον φανατισμό τους και τελικά προσκυνούν
τον ίδιο θεό: τον Μολώχ.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

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

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

Χρ. Σιμορέλης: «Άστοχο από την
πλευρά του Παύλου Πολάκη»

ΣΤΕΦαΝΟΝ ΕΞ αΚαΝΘΩΝ πΕρΙΤΙΘΕΤαΙ

Την επίμαχη ανάρτηση του
αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη εναντίον του Στέλιου Κυμπουρόπουλου σχολίασε χθες, ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Χρήστος Σιμορέλης, μιλώντας στη Λέσχη 97,6.
«Ήταν άστοχο από την
πλευρά του Παύλου Πολάκη,
έως και ολίσθημα θα έλεγα η
ανάρτηση που έκανε στο
twitter και ανέβασε το ΦΕΚ με
το οποίο προσλήφθηκε ο κ. Κυμπουρόπουλος σαν γιατρός στο
Ε.Σ.Υ.» ανέφερε και στη συνέχεια άσκησε έντονη κριτική, λέγοντας: «Η οποία πρόσληψη βεβαίως ήταν και νομιμότατη. Μας
ενοχλεί στην αισθητική μας και στο ανθρώπινο στοιχείο μια τέτοιου είδους ανάρτηση. Ο κ. Κυμπουρόπουλος είναι ένα παλικάρι που δίνει αγώνα ζωής, και σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα
πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί».

∫Ε.Κ.

Μια από τα ίδια στον Δήμο Φαρκαδόνας
Έχει πάψει εδώ και αρκετό καιρό να αποτελεί είδηση η ένταση στα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Φαρκαδόνας. Αυτή
τη φορά όμως δεν… χρειάστηκε, αφού δεν πραγματοποιήθηκε καν.
Είχε προγραμματιστεί για την Μεγάλη Τρίτη, αλλά δεν υπήρξε απαρτία και έτσι για μια ακόμη φορά τράβηξαν οι δημοτικοί σύμβουλοι τα φώτα της προβολής πάνω τους, αλλά με αρνητικό τρόπο. Ο Δήμαρχος Θανάσης Μεριβάκης αντέδρασε και
έκανε για λόγο για σκοπιμότητες. Όπως και να έχει χάνουν όλοι
με τέτοια εικόνα και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν…

∫χρ.παπ.

Ξυλογραφία του συνεργάτη μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ, συντ/χου Δασκάλου.

Μικρή περιπέτεια υγείας για τον Γέροντα Αλέξιο
Μια μικρή περιπέτεια υγείας οδήγησε τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη π. Τρίκκης και
Σταγών κ. Αλέξιο στο νοσοκομείο Τρικάλων.
Ο Γέρων Ιεράρχης νοσηλεύεται στην Β’ Παθολογική, αφού ένιωσε τις τελευταίες μέρες
μια αδιαθεσία, χωρίς πάντως οι εξετάσεις
να δείξουν κάτι το σοβαρό. Έτσι δεν αποκλείεται σύντομα να πάρει εξιτήριο.
Να θυμίσουμε ότι ο Γέροντας Αλέξιος πέρασε τον Δεκέμβριο του 2017 μια σημαντική περιπέτεια υγείας, αλλά πλέον η κατάσταση του έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά το γεγονός ότι είναι 87
ετών χρειάζεται μερικές φορές περισσότερη ιατρική φροντίδα και γι’ αυτό
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της Μ. Τρίτης.

∫χρ.παπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
CMYK
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Δεν τον πιάνει τίποτα!

Ένας μεγάλος αριθμός πολιτών δίνει αυτή την περίοδο την μάχη του σταυρού- μπορεί να μην είναι
και τόσο υπερβολικό αν πούμε ότι φθάνουν και τους
800 οι υποψήφιοι σε όλο το Νομό Τρικάλων για τους
τέσσερις δήμους και για περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εύλογο να υπάρχει από τους υποψηφίους άγχος,
αγωνία, αν ο κόσμος αντιδράσει θετικά στην υποψηφιότητας τους.
Υπάρχει όμως μια εξαίρεση: αυτή του νυν αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Μιχαλάκη.
Ο άνθρωπος θα οδηγούσε στο... ταμείο ανεργίας
τους δημοσκόπους. Και αυτό γιατί όσα γκάλοπ κι
αν έκαναν, θα κατέληγαν αβίαστα στο συμπέρασμα
πως είναι ένας υποψήφιος που δεν έχει ανάγκη να
δει μέσω δημοσκοπήσεων τη δυναμική του.
Στην αναγνωρισημότητα ο Χρήστος Μιχαλάκης
έχει πιάσει «οροφή», ξέρει και τον ξέρουν μέχρι και
οι...πέτρες! Στη αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη, εκεί πια έχει πάρει «μεταπτυχιακό»,
αφού χειρίστηκε πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιόνια,
διάνοιξη ποταμών , χαράξεις νέων δρόμων, κυκλικών κόμβων κ.ο.κ. Σ´ ένα πιθανό ερώτημα πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον Χρ.Μιχαλάκη στην προώθηση αιτημάτων του πολίτη, εκεί σπάει το κοντέρ:
από τις παρεμβάσεις του για τους αγρότες και τις
αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ως τις προσωπικές του αντιδράσεις προς τους κυβερνώντες να μη κοπούν οι
Τρικαλινοί από το πρόγραμμα νιτρορύπανσης,
ενώ έψαχνε να βρεθεί εκείνος λύση ακόμα και για
τις σχολές οδηγών, όταν είχαν εγκλωβιστεί από την
πολύμηνη αποχή των υπαλλήλων του υπουργείου
μεταφορών.
Κι αν σε ένα υποτιθέμενο γκάλοπ μετριόταν και
τα αρνητικά σημεία, οι αρνητικές κρίσεις των πολιτικών -όπως είθισται να λέγεται - εκεί ο Χρήστος
Μιχαλάκης αφήνει ακόμα και τους δικούς του ανθρώπους άφωνους. Η φθορά της ενασχόλησης με
την εξουσία δε υπάρχει για εκείνον. Δεν την «ψώνισε», υπήρξε αντιπεριφερειάρχης όλων των τρικαλινών, δεν υποτίμησε κανέναν, δεν αγνόησε κανέναν, αγαπάει τον τόπο του και το κάνει με χαρά.
Αυτά. Γιατί όλοι οι υποψήφιοι είναι ίσοι ζητούν δηλαδή την μια ψήφο του πολίτη, αλλά δεν είναι όλοι
οι υποψήφιοι το ίδιο!

∫E.Σ.

4 σελίδα

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
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Έναρξη λειτουργίας εκλογικού κέντρου του συνδυασμού
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»

116 διαγενεακά έργα για
την εκπαίδευση στη Θεσσαλία
Κ. Αγοραστός: «Είναι έργα που αφήνουν πίσω τους μέλλον»
ι επενδύσεις σε εκπαιδευτικές
υποδομές δεν είναι μόνο επενδύσεις στη γνώση, αλλά επενδύσεις με προστιθέμενη αξία στην κοινωνική
συνοχή και στην ανάπτυξη» δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός. Γι
αυτό και η Θεσσαλία είναι παρούσα με σχέδιο, συνέπεια, υπευθυνότητα, συνεννόηση
και αποτελεσματικότητα, και στον τομέα
της εκπαίδευσης:
- κατασκευάζοντας νέες και λειτουργικές
κτιριακές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι
το Πανεπιστήμιο
- εξοπλίζοντας σχολεία και Πανεπιστήμια
με νέες τεχνολογίες
- φροντίζοντας για την πρόσβαση και ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση παιδιών
με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες
-χρηματοδοτώντας υποδομές και δράσεις
για την έρευνα και τη καινοτομία
Σε συνεργασία με τους γονείς και όλους
τους φορείς της εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα είναι χειροπιαστά και μετρήσιμα:
Η Θεσσαλία είναι από τις περιφέρειες με
τον χαμηλότερο δείκτη σχολικής διαρροής, που σημαίνει ότι τα παιδιά της δεν εγκαταλείπουν το σχολείο, με μεγάλη απορρόφηση κονδυλίων από τα χρηματοδοτικά
προγράμματα και με υψηλά ποσοστά εισαγωγής των μαθητών στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση και μάλιστα στο σύνολο των νομών της.
Συγκεκριμένα:
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότησε, υλοποίησε και παραδίδει 116 έργα εκπαίδευσης συνολικού προϋπολογισμού 181
εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για νέα
κτίρια, επεκτάσεις και ανακαινίσεις υποδομών, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων,
προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού σχολείων, υποδομές και εξοπλισμό για σχολεία
ειδικής αγωγής και ερευνητικά εργαστήρια
σε Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία και Τρίκαλα. Στη Λάρισα με πόρους από το ΕΣΠΑ

«Ο

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το εκλογικό κέντρο
του συνδυασμού μας «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία επί της οδού Ομογενών Αμερικής 6, παραπλεύρως
Δασαρχείου Καλαμπάκας.
Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά, να ακούσετε για το έργο
μας, να ενημερωθείτε για τις προγραμματικές μας θέσεις.
Ελάτε να σας γνωρίσουμε, να ακούσουμε τους προβληματισμούς σας, να μας πείτε για το όραμά σας.
Ελάτε να ενώσουμε τις απόψεις μας για το μέλλον του Δήμου
Μετεώρων.
Το εκλογικό μας κέντρο λειτουργεί καθημερινά. Σας περιμένουμε!
Στοιχεία επικοινωνίας:
Δ/νση: Ομογενών Αμερικής 6
Τηλ. 2432022998 – 2432075743
Email: dinami.sinanis@gmail.com
www.sinanischristos.gr

κατασκευάστηκε το σύγχρονο κτίριο του
Τμήματος Βιοχημείας- Βιοτεχνολογίας δίπλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και
την Ιατρική Σχολή, στην Καρδίτσα εγκαταστάσεις για το Τμήμα Κτηνιατρικής, στο
Βόλο το κτίριο Οικονομικών Επιστημών, Κτίριο Μηχανικών Η/Υ, αποκαθίσταται η «Κίτρινη Αποθήκη», στα Τρίκαλα νέες κτιριακές υποδομές για το ΤΕΦΑΑ.
Επιπλέον η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί ευρωπαϊκά προγράμματα ύψους
320.000 ευρώ, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει δώσει τη δυνατότητα σε 365 φοιτητές να κάνουν την
πρακτική τους άσκηση στην περιφέρεια.
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και
το ΤΕΙ, η Περιφέρεια έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει 17 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 67 εκ. ευρώ,
έχει υποστηρίξει με Letter of Support το
Πανεπιστήμιο σε δέκα διεθνή προγράμ-

Στον σύλλογο ατόμων με αναπηρία «Η ΑΡΩΓΗ»,
στα Τρίκαλα, ο υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων κ. Αλέκος
ον σύλλογο ατόμων με αναπηρία «Η ΑΡΩΓΗ», στα
Τρίκαλα, επισκέφτηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων
κ. Αλέκος και υποψήφιοι δημοτικοί του σύμβουλοι. Εκεί
τους περίμενε η πρόεδρος του συλλόγου κα. Καϊμά Ελένη.

Τ

Υπήρξε μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις πλούσιες δράσεις του
συλλόγου αλλά και τις ανισότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας με αναπηρίες.
Στο μικρό αλλά φιλόξενο χώρο του συλλόγου, η ομάδα του κ. Αλέκου είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με δύο πολύ χαρούμενα παιδιά, την
Παρασκευή από την Βασιλική Καλαμπάκας και τον Μιχάλη από την Οιχαλία Τρικάλων, ο οποίος μάλιστα υποσχέθηκε στον κ. Αλέκο ότι σε
λίγο καιρό που θα είναι δήμαρχος θα τον επισκεφθεί στην Καλαμπάκα.
Η κα. Καϊμά, εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκεια της για την απαξιωτική
στάση που διατηρεί η σημερινή δημοτική αρχή Μετεώρων απέναντι
στους ανθρώπους με αναπηρία. Μεταξύ άλλων ανέφερε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: « Όλοι γνωρίζουν ότι η περισυλλογή των καπακιών από τα πλαστικά μπουκάλια νερού, βοηθά την απόκτηση αναπηρικού καροτσιού για συνανθρώπους μας με αναπηρία.
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2017 και έπειτα από πρωτοβουλία
μέλους μας, ζητήσαμε ως σύλλογος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το Δήμο Μετεώρων, να τοποθετήσουμε χωρίς καμία επιβάρυνση προς το Δήμο, σε κάποια κεντρικά σημεία της Καλαμπάκας,
ειδικά κουτιά με την ονομασία «Καπακούλης» όπου θα μπορούσε ο καθένας να πετάει τα πλαστικά καπάκια εκεί και έτσι να λειτουργήσει ένας
κουμπαράς στήριξης προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Δυστυχώς, όχι απλά δεν δέχτηκαν, αλλά από τότε ακόμη περιμένουμε απάντηση.»
Εύλογα ρώτησε ο κ. Αλέκος: « Από όσο γνωρίζω, οι δράσεις σας στη
Καλαμπάκα είναι αρκετές και ως σύλλογος επισκέπτεστε συχνά την
πόλη μας. Προσπαθήσατε ποτέ, να γνωριστείτε με το δήμαρχο και να
τον ρωτήσετε για αυτό το θέμα; »
Η απάντηση που πήρε ήταν αποκαρδιωτική, και η ομάδα του κ. Αλέκου για μια στιγμή ένοιωσε ντροπή για τον τόπο της. « Εντάξει εμείς
δεν μπορούμε ως σύλλογος, όπως καταλαβαίνεις, να ανεβούμε στο
δημαρχείο, αφού δεν υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ. Αυτό δεν πειράζει, το καταλαβαίνουμε.
Αυτό που μας πικραίνει είναι ότι ποτέ δεν κατέβηκε ο ίδιος για να
μας γνωρίσει, βλέπεις για αυτόν μάλλον είμαστε άνθρωποι δεύτερης

κατηγορίας και ασήμαντοι».
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(Π.Ο.Υ) το 13 - 14% του πληθυσμού εμφανίζει κάποιο βαθμό αναπηρίας, επίκτητο ή εκ γενετής. Σε αυτό το ποσοστό εντάσσονται άνθρωποι
με: κινητική αναπηρία, αισθητηριακή αναπηρία, ψυχική αναπηρία και
νοητική αναπηρία.

ματα και συμμετέχει στο Interreg Europe
Greenhouses με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και επικεφαλής εταίρο το ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό για το
άμεσο μέλλον:
-έχουν εξασφαλιστεί 7εκ. ευρώ από το
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για έργα υποδομών και
εξοπλισμού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα,
-11,25 εκ ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία αποκλειστικά για τις
δράσεις της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στη Θεσσαλία (RIS3),
-47,5 εκ ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
-3,125 εκ. ευρώ για ενίσχυση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνίας(ΤΠΕ).

Θ. Αλέκος: «Μήνυμα
για τον εορτασμό
του Πάσχα»
Με την ευκαιρία
των εορτών του Πάσχα, της μεγαλύτερης γιορτής της Οικουμενικής Χριστιανοσύνης, εύχομαι
μεσ’ από την καρδιά
μου, το μήνυμα της
Ανάστασης να γεννήσει προσδοκία και
αισιοδοξία, ελπίδα
και δύναμη για να
γίνει επιτέλους αυτός ο κόσμος καλύτερος.
Ας κρατήσουμε
στην καρδιά μας ένα
φως. Το φως που θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε την
θετική πλευρά του εαυτού μας. Αυτή που βασίζεται σε αρχές και αξίες και είναι εις θέσιν να δημιουργήσει μια κοινωνία με συνοχή και αλληλεγγύη.
Ας αποδείξουμε όλοι μας πως η αλληλεγγύη και η αγάπη είναι ο μόνος δρόμος προς το φως που διαλύει το σκοτάδι και χαράζει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή μας.
Εύχομαι σ’ όλους τους συνδημότες Χρόνια Πολλά ,Καλή
Ανάσταση ,υγεία και ευημερία.
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Με γυναικεία σφραγίδα
το κλείσιμο του ψηφοδελτίου
Παπαστεργίου στα Τρίκαλα
Η εμπιστοσύνη στις γυναίκες αποδείχθηκε για άλλη μια φορά στο ψηφοδέλτιο της «Επανεκκίνησης». Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου και η παράταξη της νίκης, παρουσιάζουν το ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο για την πόλη των Τρικάλων και το ψηφοδέλτιο στις Δημοτικές
Ενότητες (τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν άλλοι δύο υποψήφιοι σε
ΔΕ Μ. Καλυβίων και Παληοκάστρου). Ετσι, η παράταξη της νίκης συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο για τους δημοτικούς συμβούλους με τον μέγιστο
δυνατό αριθμό υποψηφίων που επιτρέπει ο νόμος.
Το ψηφοδέλτιο για τη διοίκηση του Δήμου μας την επόμενη τετραετία,
είναι ψηφοδέλτιο εμπειρίας και ανανέωσης, εμπιστοσύνης και δράσης,
πρωτοπορίας και συνεργασιών.
Οι νέες υποψήφιοι είναι για την πόλη των Τρικάλων, τις οποίες καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια της «Επανεκκίνησης», είναι:
1. Αγγέλη Λίλα: Διπλωματούχος Σύνθεσης - Ενορχήστρωσης
2. Δερπανοπούλου Νίνα: Δημόσιος Υπάλληλος
3. Κατσιάμπα Ανδρονίκη: Ελεύθερη Επαγγελματίας
4. Μπαλατσούκα Σταυρούλα: Ιδωτική Υπάλληλος
5. Τσιανάκα Βάσω: Μουσικός

Αναλυτικά το ψηφοδέλτιο νίκης είναι το ακόλουθο:
Εκλογική Περιφέρεια ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ)
ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΪΟΣ (ΑΚΗΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΙΑ (ΛΕΥΚΗ)
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΟΥ- ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ (ΦΡΥΝΗ)
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ)
ΔΗΜΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ)
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΙΟΣΣΕ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΤΡΩΝΗ - ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΤΟΜΗΣ)
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΕΡΗ)
ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΒΑΣΙΛΕΝΑ)
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΕΗ ΖΩΗ (ΤΖΙΝΑ)
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ - ΜΠΑΓΛΑΤΣΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ - ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΖΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΦΟΡΗΣ)
ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκλογική Περιφέρεια Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ

Εκλογική Περιφέρεια ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Εκλογική Περιφέρεια ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΕΒΕΝΤΗ -ΚΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
ΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Εκλογική Περιφέρεια ΚΟΖΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκλογική Περιφέρεια ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥΚΑΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εκλογική Περιφέρεια ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
ΚΩΤΟΥΖΑ-ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)

Εκλογική Περιφέρεια ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ
ΛΑΣΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ)
Διπλωματούχος Σύνθεσης-Ενορχήστρωσης
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα
Τρίκαλα. Είναι διπλωματούχος
σύνθεσης – ενορχήστρωσης, πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών
Ευρωπαϊκής μουσικής και πτυχιούχος πιάνου. Έχει συμμετάσχει
σε παραστάσεις του Δημοτικού
Θεάτρου καθώς επίσης και σε
πλήθος συνεδρίων του εξωτερικού συνθέτοντας μουσική πρωτότυπη. Υπήρξε μαέστρος της
χορωδίας ενηλίκων ΦΟΙΝΙΞ. Διακρίθηκε σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς σύνθεσης, λαμβάνοντας 1ο βραβείο
και χρυσό μετάλλιο.

ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ)
Δημόσιος Υπάλληλος
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
πόλη των Τρικάλων. Έκανε σπουδές στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στον κλάδο Διοίκησης
Επιχειρήσεων και στην συνέχεια
αποφοίτησε από την καλλιτεχνική
σχολή ΑΚΤΟ στον τομέα της διακόσμησης. Εργάστηκε στις δημόσιες σχέσεις στην ΕΡΤ ΑΕ για
6 χρόνια, διοργανώνοντας εκδηλώσεις στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, καθώς επίσης και επί 4 έτη στο Κατάρ για λογαριασμό
της κυβέρνησης. Σήμερα εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Ελεύθερη Επαγγελματίας
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα
Τρίκαλα. Αποφοίτησε από το Πολυκλαδικό Λύκειο Τρικάλων και
στη συνέχεια έλαβε πτυχίο προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και πτυχίο δημοσιογραφίας από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο. Το 2001 παρακολούθησε επιστημονικό σεμινάριο
με θέμα «Βασικές έννοιες της
χρηματιστηριακής αγοράς» από το Ελληνικό Τραπεζικό
Ινστιτούτο. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται με τη
διοργάνωση εκδηλώσεων.

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ιδωτική Υπάλληλος
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα
Τρίκαλα και διαμένει στη συνοικία
της Αγίας Τριάδας. Είναι απόφοιτη ΙΕΚ στον τομέα Οργάνωση
& Διοίκηση Επιχειρήσεων και Marketing και έχει παρακολουθήσει
εκπαιδευτικά σεμινάρια του κλάδου της σε Δανία και Κύπρο με
θέμα την ανάπτυξη πολυμέσων
& εφαρμογών και την τραπεζική
εξυπηρέτηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Διετέλεσε
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Αργιθεατών Ν. Τρικάλων
και Πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος του Μορφωτικού
Συλλόγου συνοικίας Αγίας Τριάδας. Στις δημοτικές
εκλογές του 2010 υπήρξε υποψήφια τοπική σύμβουλος
στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων.

ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσικός
Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Τρίκαλα απ’ όπου
και κατάγεται. Είναι απόφοιτος
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, με ειδίκευση
στην εκπαίδευση με μαθησιακές
λεκτικές δυσκολίες και πρόσφατα,
στον τομέα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του Ε.Κ.Π.Α. Είναι
πτυχιούχος Ανωτέρων Θεωρητικών, καθώς επίσης κατέχει και πτυχίο Αρμονίου. Ενεργό
μέλος στους Εθελοντές του Δήμου Τρικκαίων και
μέλος της Δημοτικής Φιλαρμονικής και της Συμφωνικής
Ορχήστρας Νέων Τρικάλων. Έχει παρακολουθήσει
πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της ειδικότητάς της
και ποικίλα στο Κέντρο Δια βίου Μάθησης του Δήμου
Τρικκαίων. Ασχολείται με τον χορό και συμμετέχει
ενεργά σε ποικίλες, πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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Σπήλαιο Θεόπετρας : Ένα «διαμάντι» που παραμένει κλειστό

Προβλήματα στατικότατος και έλλειψη κονδυλίων το κρατούν
κλειστό και χιλιάδες επισκέπτες δεν μπορούν να το θαυμάσουν
Τ

ο σπήλαιο της Θεόπετρας
είναι γνωστό ότι βρίσκεται
στην περιοχή της Θεόπετρας
και ο τεράστιος βράχος που το
φιλοξενεί, είναι ορατός από την
Καλαμπάκα και τα Μετέωρα, καθώς
και από την Εθνική οδό, Τρικάλων –
Καλαμπάκας, από όπου πολλοί
επισκέπτες επιλέγουν αν το
επισκεφθούν στο επισκέπτονται
στο διάβα τους, αλλά το βρίσκουν
κλειστό.

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Το σπήλαιο βρίσκεται στη βόρειο-ανατολική πλευρά σχηματισμού ασβεστολιθικών πετρωμάτων, 3 χλμ νότια της Καλαμπάκας σύμφωνα με τις γεωγραφικές
και επιστημονικές πληροφορίες και η
αρχαιολογική του θέση χαρακτηρίστηκε
ιδιαιτέρως σημαντική εξαιτίας της ανθρώπινης παρουσίας σε όλες τις περιόδους της Μέσης και Ανώτερης Παλαιολιθικής, της Μεσολιθικής και της Νεολιθικής περιόδου και ύστερον, γεφυρώνοντας το Πλειστόκαινο με το Ολόκαινο.
Ο σχηματισμός του ασβεστολιθικού βράχου χρονολογείται στην Ανώτερη Κρητιδική περίοδο, 135 έως 65.000.000 χρόνια.
Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1987 υπό
τη διεύθυνση της κ. Ν. Κυπαρίσσης-Αποστολίκα, και είχαν ως στόχο να δώσουν
απαντήσεις στο μυστήριο της Παλαιολιθικής Θεσσαλίας. Η ραδιοχρονολόγηση

υπέδειξε ανθρώπινη παρουσία τουλάχιστον 50.000 χρόνια πριν!
Στο σπήλαιο απαντάται μια από τις
μεγαλύτερες αρχαιολογικές αλληλουχίες
στην Ελλάδα, στις οποίες περιλαμβάνονται πολιτιστικά κατάλοιπα της Μέσης
και Ανώτερης Παλαιολιθικής, της Μεσολιθικής και της Νεολιθικής. Το αρχαιολογικό αρχείο υποδεικνύει σημαντικά
παλαιοπεριβαλλοντικά δεδομένα βασισμένα σε ιζηματογενή χαρακτηριστικά
και βοτανικά υπολείμματα
Το 2016, ερευνητές εξήγαγαν με επιτυχία το DNA από την κνήμη δύο ατόμων
που είχαν ταφεί στο σπήλαιο της Θεόπετρας. Και τα δύο άτομα ανακαλύφθηκαν σε μεσολιθικό ταφικό πλαίσιο.
Αυτό λοιπόν, το εξαιρετικό εύρημα,
το σπήλαιο της Θεόπετρας, που είναι
θαυμαστό στον κόσμο όλο για την μοναδικότητά του, παραμένει εδώ και τρία
χρόνια κλειστό για το κοινό, αφού δεν
είναι εφικτή η επίσκεψη!

Εκ μέρους των υπευθύνων του Υπουργείου, αιτία για το «λουκέτο» στο σπήλαιο
είναι ότι υπάρχουν προβλήματα στατικότητας στο εσωτερικό του σπηλαίου
και κατολισθητικά φαινόμενα εξωτερικά
αλλά και οικονομικοί λόγοι που δυσκολεύουν τις όποιες παρεμβάσεις με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστό!
Κατά καιρούς έχουν γίνει κινήσεις
προς το Υπουργείο Πολιτισμού ώστε το
Σπήλαιο της Θεόπετρας ν’ ανοίξει όμως
απέβησαν άκαρπες. Μάλιστα η προηγούμενη Υπουργός Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου το είχε επισκεφθεί το 2016 και
είχε δηλώσει ότι θα δώσει λύση στο
θέμα, η οποία φυσικά ακόμη αναζητείται!
Δήμος Καλαμπάκας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Βουλευτές του νομού έχουν
κάνει ενέργειες για το άνοιγμα του αλλά
κι αυτές δεν ευδοκίμησαν εκ του αποτελέσματος, γεννώντας ακόμη μεγαλύτερο
προβληματισμό.

Δυστυχώ ένα τέτοιος σημαντικό χώρος, παραμένει κλειστός και εκτός αυτών
δυσφημείτε κιόλας η περιοχή από αρνητικά σχόλια τα οποία αναγράφονται
στα ηλεκτρονικά μέσα από ανθρώπους
που έφτασαν στην είσοδό του σπηλαίου
και προς μεγάλη έκπληξη το βρήκαν
κλειστό!
Για το θέμα του Σπηλαίου πήρε θέση
ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού
της ΠΕ Θεσσαλίας κ. Ι. Μπουτίνας ο
οποίος με επιστολή του ζήτησε να περάσει η διαχείριση του σπηλαίου και του
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης
Σπηλαίου Θεόπετρας στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας, ώστε να λειτουργήσει επιτέλους.
Ποιά εν τέλη θα είναι τα αποτελέσματα
αυτής της προσπάθειας είναι άγνωστο
για την ώρα και μένει να δούμε τις προθέσεις που θα εκφράσει το υπουργείο
στο σχετικό θέμα.
Να σημειώσουμε ακόμη πως το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας το οποίο υλοποιήθηκε
από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας
- Σπηλαιολογίας στο πλαίσιο του Ε.Π.
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
2007-2013, λειτουργεί και αρκετοί επισκέπτες το επισκέπτονται καθημερινά.

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”

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

τοπικά

Η Ε.Ε. για τη λίμνη Κάρλα:
«ένα έργο ωδή, στην Περιφέρεια
και τους κατοίκους της»
•Δείτε το βίντεο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Λίμνη Κάρλα
ίμνη Κάρλα: ένα δώρο ζωής,
ένα θαύμα της φύσης, ένα
όνειρο που έγινε
πραγματικότητα… Το βραβευμένο
έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
ένα από τα μεγαλύτερα
περιβαλλοντικά έργα στην
Ευρώπη… Ο Κώστας Αγοραστός
μας ξεναγεί σε ένα μικρό
παράδεισο γεμάτο εκπλήξεις που
αξίζει, όλοι, να τον γνωρίσουμε...

Λ

To έργο της ανασύστασης της λίμνης,
επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προβάλλεται στην επίσημη
ιστοσελίδα της, για όλο το 2019. Με σύνθημα «Λίμνη Κάρλα, ταράξαμε τα νερά»
η Θεσσαλία είναι μια από τις 40 Περιφέρειες της Ευρώπης, που συμμετέχει
στην ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Ε. για
την προβολή έργων «με τοπικό χαρακτήρα και χαμόγελο». «Αυτές οι ενέργειες» σημειώνει η Ε.Ε. «συνιστούν ωδή
προς τις περιφέρειες και τους κατοίκους
τους. Παρουσιάζουν μέρη για τα οποία
οι άνθρωποι μπορούν να είναι περήφανοι
και αναδεικνύουν έργα, ιδέες και πρωτοβουλίες που επιφέρουν θετικά αποτε-

λέσματα και αντικατοπτρίζουν τη δράση
της Ευρώπης για την προαγωγή της
εδαφικής συνοχής». Στην εκστρατεία
επιλέχτηκαν 40 περιφέρειες της Ευρώπης, από Ελλάδα, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία και Σουηδία.
Δείτε το video της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Κάρλα εδώ
https://m.facebook.com/story.php?sto-

ry_fbid=2456505634373955&id=1472492
98632945
Δείτε την Κάρλα στο site της Ε.Ε. εδώ
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns?r=GR03&pk_c
ampaign=grece_thessaly_lakekarla&pk_s
ource=social_instagram&pk_content=sponsored_story

Επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων
κ. Χρήστου Μιχαλάκη προς τον υπουργό
αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
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Επιστολή του Δημάρχου
Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου
προς τον Πρόεδρο ΕΑΣ Τρικάλων
κ. Λιούτα για δημοσιογραφική χρήση
Προς
κ. Αχιλλέα Λιούτα
Πρόεδρο του Δ.Σ. της
Ε.Α.Σ. Τρικάλων
Αγαπητέ κ. Λιούτα
Ήμουν σίγουρος, όταν
διάβασα τον τίτλο της είδησης, ότι η Ε.Α.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
θα ήταν ανάμεσα στις πρώτες ανά την Ελλάδα τρικαλινές επιχειρήσεις που θα
καταλάμβαναν κορυφαία
θέση στο ιδιότυπο αυτό ranking.
Μπορεί ο τζίρος να μην είναι αντιπροσωπευτικός, της
γενικότερης κοινωνικής προσφοράς μιας εταιρείας.
Είναι ένας δείκτης σημαντικός, για την ορθή πρακτική,
για τη λειτουργία της εταιρείας, για τον ποιοτικό έλεγχο, για τους ανθρώπους που εργάζονται, για την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αγορές. Είναι όμως και κάτι πιο
πάνω από τον τζίρο. Είναι η συνεργασία με την τοπική
κοινωνία, η συνεργασία με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, το πνεύμα αλληλεγγύης. Για αυτά (και για αυτά)
σας συγχαίρω, καθώς μια επιβράβευση σε οικονομικό
επίπεδο είναι η βάση για να συνεχιστεί η πορεία συνεργασίας με ολόκληρη την κοινωνία μας, αποδεικνύοντας ότι οι τρικαλινές επιχειρήσεις μπορούν να επιτυγχάνουν σε όλους τους τομείς.
Εύχομαι Καλό Πάσχα και συνέχιση της ανοδικής πορείας της εταιρείας.
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Παπαστεργίου

Στο Ζάππειο με τον Μάνφρεντ
Βέμπερ ο Θανάσης Λιούτας

•Για την εξόφληση 67 καπνοπαραγωγών από την «καπνική Μιχαηλίδης»
Κύριε Υπουργέ,
Για τρίτη συνεχή χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων γίνεται αποδέκτης
παραπόνων και έντονου προβληματισμού από παραγωγούς-καλλιεργητές
καπνού κυρίως τύπου Βιρτζίνια του νομού
μας.
Ο λόγος είναι η μη απόδοση μέχρι σήμερα πόσου ύψους 992.000 Ευρώ σε
εξήντα επτά (67) καλλιεργητές, οι οποίοι παρέδωσαν τη σοδειά του έτους 2016
μετά από σύναψη σύμβασης στην Εταιρεία «Καπνική Μιχαηλίδης», η οποία ανέστειλε τη λειτουργία της.
Το εν λόγω ποσό παραμένει δεσμευ-

μένο πλην όμως εκκρεμεί η εκταμίευσή
του. Οι εν λόγω παραγωγοί βρίσκονται σε
απόγνωση και από το γεγονός ότι το 2016

η καλλιέργεια δοκιμάστηκε από φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών. Στο παρελθόν στο Νομό λειτουργούσαν περί τα εξακόσια (600) ξηραντήρια καπνού Βιρτζίνια, σήμερα η
καλλιέργεια έχει απαξιωθεί.
Επειδή οι Γεωργοί βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση και αδυνατούν να
ζήσουν ευπρεπώς, ζητούν την παρέμβασή σας, ώστε να λυθεί τουλάχιστον το
θέμα με την καταβολή των οφειλομένων
από την Εταιρεία.
ΜΕ ΤΙΜΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων
κ. Χρήστου Μιχαλάκη για τις ζημιές που προκαλούνται
από τους αγριόχοιρους στις καλλιέργειες του νομού
•Προς τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, τον υπουργό
περιβάλλοντος και ενέργειας καθώς και τον πρόεδρο Δ.Σ. ΕΛΓΑ
Αξιότιμοι κ.κ.
Για μια ακόμα χρονιά στην
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων όπως και τα προηγούμενα χρόνια γινόμαστε μάρτυρες καταστροφών σε καλλιέργειες από την δραστηριότητα μεγάλου πληθυσμού
αγριόχοιρων, οι οποίοι σε μια
νύχτα προκαλούν ανεπανόρθωτες ζημιές στην παραγωγή
και οικονομική καταστροφή
των γεωργών.
Επειδή δεν προβλέπεται

αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ
για την απώλεια παραγωγής,
οι παραγωγοί βρίσκονται σε
απόγνωση.
Πιθανότητα έκρηξης κάποιας ζωονόσου σαν συνέπεια
του υπερπληθυσμού του
αγριόχοιρου με ανυπολόγιστες ζημιές στην χοιροτροφία
και γενικότερα στην κτηνοτροφία, πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Παρεμβάσεις προς όλους
τους αρμόδιους κρατικούς

φορείς σαν Περιφέρεια αλλά
και μέσω της ΕΝΠΕ για την
πρόληψη αλλά και την καταστολή της αύξησης του πληθυσμού των αγριόχοιρων,
αλλά και προς τον ΕΛΓΑ για
εξεύρεση τρόπου αποζημίωσης των γεωργών έχουν γίνει
επανειλημμένα.
Για όλους τους παραπάνω
λόγους, παρακαλούμε για την
άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και τη λήψη
όλων των απαραίτητων μέ-

τρων εκ μέρους των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
ΕΛΓΑ) για την αντιμετώπιση
του προβλήματος και τη διερεύνηση λύσης όσον αφορά
τις αποζημιώσεις των παραγωγών.
ΜΕ ΤΙΜΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, ο Θανάσης Λιούτας παρευρέθηκε στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Υποψηφίου, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάνφρεντ Βέμπερ.
Ο Θανάσης Λιούτας σχολίασε ότι, «Η στιγμή ήταν μοναδική, βαθιά πολιτική, γεμάτη ιδέες για ένα καλύτερο
μέλλον για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Στο Ζάππειο, εκεί που ξεκίνησαν, το 1979, να γράφονται οι σελίδες της ιστορίας της χώρας μας, μέσα στην
καρδιά της Ευρώπης, από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει μια
νέα εποχή για τη χώρα μας. Εκεί ο επόμενος Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάνφρεντ Βέμπερ, εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την Ευρώπη.
Μια εποχή, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως
πρωθυπουργός θα εμπλουτίσει τις σελίδες της ιστορίας
της χώρας μας στην Ευρώπη και ο Μάνφρεντ Βέμπερ
θα οδηγήσει την Ευρώπη σε έναν νέο, πιο ελπιδοφόρο
δρόμο.
Η επιλογή της Ελλάδας, ως τόπου έναρξης της προεκλογικής εκστρατείας του Μάνφρεντ Βέμπερ, είναι πάρα
πολύ σημαντική για την Ελλάδα.
Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί την πίστη του Βέμπερ
στον μεγάλο ρόλο που η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σε λίγο καιρό.
Δείχνει την πίστη του, όπως και την πίστη όλων μας,
για τη σπουδαία προοπτική που η εκλογική νίκη της Νέας
Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ανοίξει για
τους Έλληνες και την πατρίδα μας
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το ίδιο επίπεδο ή και
σε χαμηλότερο - σε
σχέση με πέρυσικυμαίνεται φέτος το
κόστος του πασχαλινού
τραπεζιού, όπως
προκύπτει από τους
εντατικούς ελέγχους που
διενεργούν το τελευταίο
διάστημα τα μεικτά
κλιμάκια της
Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.

Μεταξύ των άλλων, η τιμή
του αρνιού (εγχώριο) διατίθεται
φέτος από 5,29 έως και 8,50€
το κιλό, ενώ εισαγωγής πωλείται
από 5,30 έως 8,00€- το ίδιο σε
σχέση με πέρυσι. Το κατσίκι
πωλείται από 5,79 έως 9,00€
το κιλό και το εισαγωγής από
5,89–9,00€.
Η φέτα (χύμα) πωλείται από
5,99–8,30€, λίγο πιο φθηνά σε
σχέση με πέρυσι, το κεφαλοτύρι
από 7,49 έως 12,90€ το κιλό
και η γραβιέρα από 8,70–14,90€
το κιλό.
Σε ,τι αφορά στα οπωροκηπευτικά οι ντομάτες πωλούνται
από 1,49 έως 2,30€ τα κιλό, τα
αγγούρια – τεμάχιο- από 0,42
έως 0,60€ το κιλό, τα μαρούλια
από 1,00 έως και 1,98€ το κιλό.
Τέλος, τα τσουρέκια διατίθενται από 8 έως 10 ευρώ το
κιλό στα αρτοποιεία και από
8,50 έως 11 ευρώ στα ζαχαροπλαστεία, ενώ στα σούπερ μάρκετ από 4,18 έως 7,76 ευρώ.
Επίσης, τα κουλούρια στα αρτοποιεία πωλούνται από 6.50
έως 9,40 ευρώ το κιλό και στα
ζαχαροπλαστεία από 8 έως 11
ευρώ το κιλό.
Να επωφεληθούν από τις καλές τιμές και τα άριστα προϊόντα που διαθέτει η τοπική
αγορά προτρέπει τους τρικαλινούς καταναλωτές, ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρή-

Χ

ρηματοδοτική ανάσα
στους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες δίνει η
Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέες
εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ,
που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και
θα οδηγήσουν σε επενδύσεις
συνολικού προϋπολογισμού 37
εκατ. ευρώ στη Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, ο κ. Αγοραστός ανακοίνωσε:
- Σήμερα, την ενίσχυση με
10 εκατ. ευρώ, μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επενδύσεων υφισταμένων επιχειρήσεων, ύψους από 80.000 έως
400.000 ευρώ, με επιδότηση
από 50% έως 60% σε περίπτωση που κάνουν νέες προσλήψεις
και
- Μετά το Πάσχα, την ενίσχυση με 10 εκατ. ευρώ νέων
επιχειρήσεων, που δεν έχουν
κλείσει τρεις χρήσεις λειτουργίας, με επιδότηση από 60%
έως 70% σε περίπτωση νέων
προσλήψεων και με προτεραιότητα στο αγροδιατροφικό
σύμπλεγμα, την ενέργεια, το
περιβάλλον, τον τουρισμό, τις
υπηρεσίες υγείας, τα μέταλλα
και τα δομικά υλικά.
Επιπλέον από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκχωρούνται
53 εκατ. ευρώ στον ΕΦΕΠΑΕ,
ως Ενδιάμεσου Φορέα του
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας,
προκειμένου να προχωρήσει
στις προκηρύξεις.
Ο κ. Αγοραστός δήλωσε ότι
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας:
- έχει διαθέσει 16,5 εκατ.
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Όπως κατέγραψαν τα κλιμάκια της Π.Ε. Τρικάλων

Στα ίδια επίπεδα το πασχαλινό τραπέζι
Τα μεικτά κλιμάκια διενεργούν εντατικούς ελέγχους
που θα διαρκέσουν έως και την Πρωτομαγιά

στος Μιχαλάκης, ενισχύοντας
ταυτόχρονα την τοπική οικονομία και τους τοπικούς επαγγελματίες και παραγωγούς.

Οδηγίες για ασφαλείς
αγορές
Για ακόμα μια φορά οι καταναλωτικές οργανώσεις ζητούν
από τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις αγορές τους, την περίοδο αυτή και
μεταξύ των άλλων συμβουλεύουν τους καταναλωτές τα
εξής:
- Τα κρέατα συντηρούνται
στο ψυγείο, ιδίως τα εντόσθια
των αμνοεριφίων, που είναι
πολύ ευαίσθητα σε θερμοκρασίες, εκτός ψυγείου.
- Δεν πρέπει να αγοράζουμε
κρέατα, από παραγωγούς ή
πλανόδιους προμηθευτές, παρά
μόνον από καταστήματα, γιατί,
έτσι διασφαλίζουμε ότι έχουν
ελεγχθεί.
- Πρέπει να αγοράζουμε κρεατικά, που είναι τοποθετημένα,

σε ψυγεία ή ψυγεία «βιτρίνες»
και όχι αυτά, που είναι εκτός
ψυγείου εκτεθειμένα σε σκόνη,
ρύπανση, έντομα και μικρόβια.
-Βασική ένδειξη της καταλληλότητας του σφαγίου ή του
κρέατος, που αγοράζουμε, είναι
η ύπαρξη σφραγίδων, σε διάφορα τμήματά του, η οποία δηλώνει ότι έχει γίνει ο απαιτούμενος υγειονομικός έλεγχος.
Κάθε σφάγιο (αμνός, ερίφιο),
υποχρεωτικά, πρέπει να φέρει
σφραγίδες, στις δύο ωμοπλάτες
και στις δύο εξωτερικές πλευρές των μηρών.
-Τα εντόπια και τα προερχόμενα, από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμνοερίφια
έχουν σφραγίδα, με χρώμα
«τυρκουάζ» και σχήμα ωοειδές
ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του
σφαγείου. Σε σφραγίδα σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης,
«HELLAS» ή «EL» ή «GR» για

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

Ανάσες οξυγόνου σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με ενισχύσεις 100 εκατ. ευρώ
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
• Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε τη νέα επιχειρηματικότητα,
τους νέους και δημιουργούμε θέσεις εργασίας»

ευρώ για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη
Θεσσαλία. Οι ενισχύσεις αυτές
όχι μόνο οδηγούν σε επενδύσεις 33 εκατ. ευρώ αλλά επιπλέον δημιουργούν και αλυσίδα
επιχειρηματικότητας, καθώς η
Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε
τη δυνατότητα να ενταχθούν
επιπλέον 113 «επιλαχούσες»
επιχειρήσεις, που αλλιώς δεν
θα είχαν τη δυνατότητα ένταξης.
-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
έχει διαθέσει 10 εκατ. ευρώ
στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ, για την ενίσχυση

της ρευστότητας των θεσσαλικών μικρών επιχειρήσεων, μέσω
παροχής τραπεζικών δανείων
με επιδότηση επιτοκίου.
-Συνολικά από το 2015 μέχρι
σήμερα, μέσω του ΕΣΠΑ 20142020, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ενταχθεί, στους
τομείς της ανταγωνιστικότητας,
της επιχειρηματικότητας και
της καινοτομίας, 1.344 έργα
προϋπολογισμού 385 εκατ.
ευρώ.
«Με στρατηγική, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με την καλή
συνεργασία που έχουμε, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την
έγκριση των χρηματοδοτικών

προγραμμάτων» δήλωσε ο Κ.
Αγοραστός. «Οι επιχειρήσεις
που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προγράμματα θα πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζουν
τους φακέλους τους και να καταθέσουν προτάσεις που να είναι ώριμες, ώστε να βοηθήσουν
τη γρήγορη διαδικασία της
αξιολόγησης.
Είναι σημαντικό επίσης ότι η
ενίσχυση των επιχειρήσεων θα
γίνει μέσω της ΔΙΣΑ, δηλαδή
της Διεύθυνσης Επενδύσεων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
γεγονός που συνιστά και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης».

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού
ενόψει των εορτών του Πάσχα

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει
Με γνώμονα
την πληρέστερη ενημέρωση
και προστασία
του καταναλωτικού κοινού,
η Διεύθυνση
Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
ενημερώνει
τους πολίτες – καταναλωτές για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει της εορτής του Πάσχα τα ακόλουθα:
Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο
σε εγκεκριμένα σφαγεία, που διαθέτουν ειδικό κωδικό
αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. Τονίζεται ότι σφάγια που
έχουν σφαγεί εκτός εγκεκριμένης εγκατάστασης και δεν
έχει διενεργηθεί η προ σφαγής επιθεώρηση των προσαχθέντων ζώντων ζώων από τον επίσημο κτηνίατρο η τήρηση
των όρων ευζωίας των προς σφαγή ζώων και η διενέργεια
του απαραίτητου κρεοσκοπικού ελέγχου και η αφαίρεση
υλικών ειδικού κινδύνου, είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση.
Α. Σήμανση σφάγιων αμνοεριφίων
Σφάγια αμνοεριφίων ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και έχουν σφαχτεί στην Ελλάδα
φέρουν:
- σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού», στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η
σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά
GR και τα διακριτικά της Ε.Ε. (EC),
- σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος, χρώματος
«λαμπρού κυανού», εντός της οποίας θα αναγράφεται η
ένδειξη «ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ».
Σφάγια αμνοεριφίων που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή
σε άλλες κοινοτικές χώρες και έχουν σφαχτεί στην Ελλάδα
φέρουν:
- σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού», στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η
σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά
GR και τα διακριτικά της Ε.Ε. (EC).
Σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαχτεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας πρέπει
να φέρουν
- την παραπάνω ωοειδή σφραγίδα, χρώματος επιλογής
της κάθε Κράτους Μέλους της ΕΕ και τα χαρακτηριστικά
στοιχεία (κωδικού σφαγείου, χώρας και διακριτικών της
ΕΟΚ) τα οποία εφαρμόζονται στη χώρα σφαγής τους.
Σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαχτεί σε τρίτες
χώρες και εισάγονται στη χώρα μας πρέπει να φέρουν
την σφραγίδα που προβλέπει η κάθε τρίτη χώρα η οποία
θα είναι χρώματος καστανού.
Οι σημάνσεις καταλληλότητας και προέλευσης πρέπει
να είναι ευανάγνωστες και να μην έχουν την όψη χρωματισμένου «λεκέ» στην επιφάνεια των σφάγιων.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι σφάγια τα
οποία δεν έχουν σφαγεί σε νομίμως λειτουργούντα
σφαγεία και επιθεωρηθεί από επίσημο κρεοσκόπο κτηνίατρο δεν είναι ασφαλή και δεν είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Παρακαλούνται οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να προτιμούν μόνο τα εγκεκριμένα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος προκειμένου
να είναι σίγουροι για την υγιεινή και την ασφάλεια των
κρεάτων που αγοράζουν.
Η Υπηρεσία μας, έχοντας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης
και με μοναδικό σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας
Υγείας θα προχωρήσει σε εντατικούς έκτακτους κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους στην αγορά.

τοπικά

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
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750.000€ για το κλειστό γυμναστήριο

Έγκριση της μελέτης για το γήπεδο
Καστρακίου από το Δημοτικό
Το Κλειστό της Κατσιμήδου αναβαθμίζεται ενεργειακά και εξοικονομούνται πόροι
Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων
ο χρηματικό ποσό των
750.000€ από το Υπουργείο
Οικονομίας αλλάζει το τοπίο
στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο
της οδού Κατσιμήδου. Έτσι
σύλλογοι και αθλητές θα μπορούν
να το χρησιμοποιούν με
περισσότερα οφέλη για όλους. Με
τα χρήματα αυτά γίνεται ενεργειακή
αναβάθμιση και εξοικονομείται
ενέργεια (και πόροι) για τον Δήμο,
τους αθλητές, τους πολίτες.
Παραλλήλως, το Κλειστό
εκσυγχρονίζεται, αποκτά
βελτιωμένες υποδομές σε
θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό,
φωτισμό, μπορεί να φιλοξενεί
περισσότερους αγώνες και μεγάλες
διοργανώσεις.

Τ

Όλα αυτά, μετά το νέο που έφτασε το
πρωί της Μ. Τετάρτης 24 Απριλίου 2019
από την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του υπουργείου, στον Δήμαρχο Τρικκαίων. Και το νέο, είναι η απόδοση των 750.000€ που είχε προϋπολογίσει η μελέτη που κατέθεσε ο Δήμος και
είχε εκπονήσει (και αυτή) η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το έργο έχει τον μακρό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». Το ηλικίας 35 ετών κτήριο, ανα-

βαθμίζεται ενεργειακά με τα σύγχρονα
στοιχεία και υποδομές, σε επιφάνεια
2822,25 m2 και ωφέλιμο όγκο 21.470,55
m3. Η παλαιότητα κτίσματος και υποδομών, το κατατάσσουν ενεργειακώς
στην Κατηγορία Ζ με κατανάλωση
1345,80Kwh / m2 ετησίως. Μετά τις παρεμβάσεις, η κατανάλωση θα μειωθεί
κατά 968,3 Kwh / m2 ετησίως και 72% (!!!)
και θα ανέλθει στην κατηγορία Β.
Τα έργα που θα γίνουν, είναι:
- θερμομόνωση όλου του κελύφους
(στο παλαιότερο τμήμα του κτίσματος)
συνολική εγκατάσταση συστήματος
κλιματισμού ((κλιματιστικές μονάδες, κανάλια, σωληνώσεις, ηλεκτρική εγκατάσταση, αυτοματισμοί κλπ)
- τοπικές κλιματιστικές μονάδες fan
coils οροφής
- ηλιοθερμικό σύστημα ζεστού νερού

(Θα λειτουργεί συνεχώς)
- προβολείς τεχνολογίας LED υψηλής
ποιότητας
- πλήθος άλλων εργασιών ανανέωσης
υποδομών και δικτύων
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων,
δίνοντας μέγιστη βαρύτητα στην άθληση,
είχε ήδη από το 2017 ανακαινίσει μερικώς
το Κλειστό, σε δάπεδο, λουτρά, τουαλέτες, αποδυτήρια και άλλες, μικρότερες
παρεμβάσεις στον εξωτερικό χώρο, σε
ελαιοχρωματισμούς και γενικότερα, στην
αισθητική εικόνα του κτίσματος. Πλέον,
με τα 750.000€ που εξασφάλισε ο Δήμος,
δίνει ουσιαστική ώθηση στην άθληση
σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά και στη
δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερων
διοργανώσεων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Την εργατική Πρωτομαγιά θα τιμήσουν τρικαλινά σωματεία

«Τιμάμε τους νεκρούς μας…»

Στην υποβολή
πρότασης για
ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της
πράξης με τίτλο
«Εξειδικευμένη
βελτίωση & συντήρηση αγωνιστικού χώρου
στο Καστράκι
του Δήμου Μετεώρων» προχωρά άμεσα ο Δήμος Μετεώρων.
Ομόφωνα ψηφίστηκε, χθες,
Μ.Τρίτη 23 Απριλίου 2019, κατά τη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η έγκριση συμμετοχής
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».
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 725.400,00 ευρώ, αφορά την αγορά και εγκατάσταση
νέου εξοπλισμού και την εκτέλεση των παρεμπιπτουσών εργασιών προκειμένου να επιτευχθεί η
βελτίωση του γηπέδου ποδοσφαίρου Καστρακίου, ώστε να
καταστεί σύγχρονο, ασφαλές,
λειτουργικό, αισθητικά ελκυστικό
και ανθεκτικό στον χρόνο.
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
αφαίρεση, τυποποίηση και διάθεση της υφιστάμενης επιφάνειας χρήσης,
προετοιμασία και εμπλουτισμός της βάσης έδρασης για την
επιτυχή εγκατάσταση του νέου
εξοπλισμού,
εργασίες βελτίωσης απο-

στράγγισης και απορροής του
γηπέδου,
εργασίες εγκατάστασης άρδευσης,
εξοπλισμό του αγωνιστικού χώρου (χλοοτάπητα παράγωγο οίκου διαπιστευμένου ως FIFA preferred Producer, τέρματα, σημαιάκια),
βοηθητικό εξοπλισμό ελέγχου
λειτουργίας και συντήρησης
(βούρτσα τρίγωνη, ελκόμενος
ελαστικός τάπητας, ράμπα κύλισης μπάλας),
εργασίες εγκατάστασης συστήματος φωτισμού του γηπέδου.
Πρόκειται για ένα έργο σημαντικό για την τοπική κοινωνία του
Καστρακίου. Το γήπεδο Καστρακίου εξυπηρετεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις ανάγκες προπόνησης και διεξαγωγής αγώνων των τοπικών ομάδων ποδοσφαίρου καθώς και τις ανάγκες
άθλησης και αναψυχής των μαθητών - παιδιών και των δημοτών.
Με το έργο αυτό, το Καστράκι
θα αποκτήσει ένα σύγχρονο γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, προσβάσιμο στους κατοίκους του χωριού αλλά και στους
επισκέπτες του.

Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 π.μ. στην κεντρική πλατεία
ετά από 10 χρόνια
καπιταλιστικής
κρίσης, όπου ματώσαμε για να σωθούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τη φάση
της καπιταλιστικής ανάπτυξης,
η οποία θα είναι το ίδιο οδυνηρή για την εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώματα, ενώ ωφελημένο θα είναι ξανά το μεγάλο
κεφάλαιο».
Αυτό υπογραμμίζουν, μεταξύ
των άλλων Τρικαλινά Σωματεία
ενόψει του εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ
απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στην συγκέντρωση που
έχει προγραμματιστεί για την
ερχόμενη Τετάρτη 1η Μαΐου
στις 10 το πρωί στην κεντρική
πλατεία.
Όπως σημειώνουν σε σχετική
ανακοίνωση τα Σωματεία Ν.
Τρικάλων, Συνδικάτο «ΓάλαΤρόφιμα-Ποτά», Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων, Σύλλογος Λογιστών
& Βοηθών Λογιστών, Σωματείο
Συνταξιούχων Ι.Κ.Α., Επιτροπή
Αγώνα Εργαζομένων στο Σωματείο «Ιδιωτικών Υπαλλήλων»
και Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στο Νοσοκομείο & Κ.Υ.
«Τιμάμε τους νεκρούς μας, του Σικάγο το 1886, τους καπνεργάτες του Μάη του 36, τους διακόσιους εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαριανής της πρωτομαγιάς του ‘44.
Τιμάμε όλους όσους έδωσαν την ζωή τους, για να έχουμε δικαιώματα στη δουλειά και στη ζωή, για να ζήσουμε χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά και ταυτόχρονα ετοιμαζόμαστε για νέους αγώνες. Η 1η Μάη του 2019 μας βρίσκει

«Μ

μπροστά σε σύνθετες εξελίξεις.
Μετά από 10 χρόνια καπιταλιστικής κρίσης, όπου ματώσαμε
για να σωθούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία θα είναι το ίδιο οδυνηρή για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, ενώ ωφελημένο θα είναι
ξανά το μεγάλο κεφάλαιο».
Και προσθέτουν: «Η 1η Μάη
βρίσκει την εργατική τάξη, τα
λαϊκά στρώματα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να υπηρετεί τις
επιδιώξεις των καπιταλιστών,
με την αντεργατική πολιτική της.
Ταυτόχρονα προωθεί τα συμφέροντά τους στα Βαλκάνια και
στην Μεσόγειο, συμμετέχοντας
στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ
και της Ε.Ε, σε επεμβάσεις ενάντια σε άλλους λαούς, για το
συμφέρον της αστικής τάξης
της χώρας μας.
Μέσα σε δύο χρόνια γέμισε
την Ελλάδα αμερικάνικες νατοϊκές βάσεις. Δεν θα διστάσουν να μπλέξουν το λαό μας σε
πολέμους για τα συμφέροντα
των ιμπεριαλιστών.
Απέναντι σε όσα εξελίσσονται
αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το
δικαίωμά μας να έχουμε συνδικαλιστικές οργανώσεις ανεξάρτητες από την παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους!
Μόνο ο οργανωμένος ταξικός αγώνας για ριζικές αλλαγές υπέρ
των εργαζομένων, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις
για δουλειά, ζωή με δικαιώματα με βάση τις ανάγκες μας».
Ε.Κ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ &
ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΥ Χ Ε Τ Η ΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν. Τρικάλων ΕΥΧΕΤΑΙ σε όλους τους συναδέλφους Επαγγελματίες - Βιοτέχνες και Εμπόρους του Νομού μας, καθώς
και σε όλους τους Τρικαλινούς

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ &
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Με την ευκαιρία δε των ημερών υπενθυμίζει όπως κάθε
χρόνο στους καταναλωτές του Νομού μας να στηρίξουν τα
καταστήματα της πόλης μας για τις αγορές τους, γιατί είναι συμφέρον όλων μας.
Οι επιχειρήσεις του Νομού μας, διαθέτουν και άριστη ποιότητα και καλές τιμές.
Για την ΟΕΒΕ Τρικάλων
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Αγγελάκης Ευάγγελος
Κόκκας Δημήτριος

10 σελίδα
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ο Σαββάτο 20
Απριλίου 2019 μια
πραγματική γιορτή
χορού ολοήμερη,
πραγματοποιήθηκε στο
Πνευματικό κέντρο του
Δήμου Τρικκαίων.
Η «7η Γιορτή χορού», που
διοργάνωσε η « ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού Τρικάλων, αποτελεί
σημείο αναφοράς για όλα τα
παραδοσιακά Φεστιβάλ χορού
που πραγματοποιούνται στην
Ελλάδα. Η διοργάνωση ήταν
άριστη και άφησε στις 21 χορευτικές αποστολές και στους
περισσότερους από 700 χορευτές που συμμετείχαν σχεδόν
όλη την Ελλάδα, τις καλύτερες
εντυπώσεις. Η παρουσίαση των
χορευτικών ομάδων ήταν εντυπωσιακή, τόσο οι φορεσιές όσο
και οι χοροί μάγεψαν το κοινό.
Μέτα το τέλος της γιορτής,
όλοι οι χορευτές των 21 αποστολών, γλέντησαν ως το πρωί
σ’ ένα ανεπανάληπτο γλέντι. Οι
κορυφαίοι μουσικοί που πλαισίωσαν το Φεστιβάλ «7η γιορτή
χορού» της ΤΡΙΚΚΗ έδωσαν τα
μέγιστα, και ήταν οι: Η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ,
ευχαριστεί τους σπουδαίους
μουσικούς για το εκπληκτικό
ηχόχρωμα και κέφι τους: Ντίνα
Άρη (τραγούδι), Δαλιάνη Σταυρούλα (τραγούδι), Δεδούση Κώστα (τραγούδι), Μαρινάκη Γιώργο (βιολί), Παπαδημητρίου Κώστα (λαούτο), Ντίνα Γιώργο
(κρουστά), Ευαγγέλου Χάρη
(Τρομπέτα), Σωπιάδη Κώστα
(Ποντιακή λύρα)και Αναστασιάδη Γιάννη (κρουστά).
Ευχαριστίες και συγχαρητή-
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Η «7η Γιορτή χορού» από την
«ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού Τρικάλων

ρια σε όλες τις χορευτικές απόστολές:
- Λύκειον Ελληνίδων ΆργουςΠεριφερειακό Τμήμα Κουτσοποδίου-Χορευτικό Τμήμα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση -Χορευτικό Πολιτιστικού Συλλόγου
Αντιρρίου «Το Καστέλι» -Ομάδα
Γυναικών ΑπόΔΡΑΣΗ Νέας Μά-

κρης-Πολιτιστικός σύλλογος
Γοργόπης «Η Γόρτυνα» -Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Μεταμόρφωσης Ιωαννίνων -Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Αγία Τριάδα” Νίκαιας Εκπολιτιστικός Όμιλος ΘέρμουΛαογραφικος Χορευτικός Όμιλος “Οι Κρηταγενείς”-Χορευτι-

κός Λαογραφικός Όμιλος Λιβαδειάς -Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Λητής Θεσσαλονίκης -Μορφωτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων- Χορευτική
Ομάδα Αρτέμιδος - Σπάτων
“Ωθώ-Πατώ”-Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλιωτών Κέρκυρας-Χορευτικό Εργαστήρι Μορφωτικού

Συλλόγου Νέας Κίου -Σωματείο
«Στα χρώματα της παράδοσης»Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού -Χορευτική Ομάδα
Νεανικής Εστίας Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου-Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος
Αστυπάλαιας-Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά «Οι φίλοι της πα-

ράδοσης»- Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος "Μυρρινούς”- Η
«ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού ευχαριστεί τα ακούραστα μέλη του
χορού, της χορωδίας και του
τμήματος χειροτεχνίας, για την
βοήθεια τους. Τους υπέροχους
δασκάλους χορού: Έφη Ζελεσιάδου, Βασίλη Γαλάνη καθηγητές Φυσικής Αγωγής και τον
υπεύθυνο χορωδίας Άρη Ντίνα
καθηγητή παραδοσιακής μουσικής. Την Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Τρικάλων που υπό
την αιγίδα της τελέστηκε η εκδήλωση, τον Δήμο Τρικκαίων,
τον χορηγό Τρίκκη Αγροτικός
Συνεταιρισμός και τους χορηγούς επικοινωνίας Ράδιο Ζυγό,
Ενεργό Πολίτη και KRINI LIVE.
Την «7η γιορτή χορού» τίμησαν
με την παρουσία τους: ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσόστομος, ο πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Μιχάλης Λάππας,
ο αντιδήμαρχος και δημοτικός
σύμβουλος κ. Χρήστος Αναστασίου, η πρ. Αντιδήμαρχος και
δημοτική σύμβουλος κα Έφη
Λεβέντη, ο σύμβουλος τοπικής
κοινότητας κ. Ιωάννης Φλόκας,
ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων κ. Σπηλιόπουλος και ο
πρόεδρος Πολυτέκνων κ. Βήτας
Κων/νος.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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Προχθές από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

Εγκρίθηκε το τελικό κείμενο για το ΣΒΑΑ
Οι δημοπρατήσεις των έργων προβλέπεται να ξεκινήσουν σταδιακά από τον ερχόμενο Ιούλιο
ο πράσινο φως στο
οριστικό κείμενο που
αφορά στη Στρατηγική
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του
Δήμου Τρικκαίων έδωσε,
προχθές, το Δημοτικό
Συμβούλιο Τρικκαίων.

Τ

Θεσσαλίας, με σκοπό καταρχήν την
έγκρισή της και ακολούθως τη χρηματοδότηση της υλοποίησής της.
Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση

«η Στρατηγική αυτή Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Τρικάλων, που εκπόνησε ο Δήμος Τρικκαίων και που συνδιαμορφώθηκε

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“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

Πρόκειται για ένα κείμενο - όπως
αυτό έχει τελικά αναμορφωθεί κατόπιν της πρόσφατης επικαιροποιήσής του, βάσει των σχετικών παρατηρήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας
Θεσσαλίας
προϋπολογισμού
9.890.000,00 ευρώ.
Συγκεκριμένα, το Σώμα ενέκρινε –
κατά πλειοψηφία - την πρόταση
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Τρικκαίων
με τίτλο «ΤΡΙΚΑΛΑ: ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΟΛΗ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΌΧΘΕΣ
ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ», καθώς και την υποβολή αυτής στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
2014–2020, βάσει σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας

μέσα από διαδοχικές, ανοικτές, συμμετοχικές διαβουλευτικές διαδικασίες, τόσο με τους πολίτες, όσο και
με το σύνολο των φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης εστιάζει στο
ποτάμι της πόλης, δηλαδή στο ισχυρότερο φυσικό χαρακτηριστικό της
πόλης και τη σημαντικότερη πηγή
του φυσικού της πλούτου.
Έτσι, το ο Ληθαίος ποταμός, μέσα
και από την ιστορία και τις παραδόσεις που το συνοδεύουν, καθίσταται
το βασικό όχημα για τη Βιώσιμη
Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Τρικκαίων, γεγονός που συνοψίζεται και
στο όραμα της στρατηγικής «Τρίκαλα: Μια Πόλη Πρότυπο στις Όχθες
του Ληθαίου».
Σχετικά με την υλοποίηση της
Στρατηγικής ΒΑΑ για την πόλη των
Τρικάλων, είχε κατατεθεί ένα συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, με σαφές
και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για
την υλοποίησή του, το οποίο περιλάμβανε 16 συνεκτικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους έργα και δράσεις (πράξεις), συνολικού προϋπο-

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

λογισμού 9.890.000,00 €».
Στο Σχέδιο Δράσης περιγράφονται
με σαφήνεια οι τρόποι και οι διαδικασίες συμμετοχής τόσο των κατοίκων της πόλης (Περιοχή Παρέμβασης), όσο και των διάφορων κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, ώστε
να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα και για την επιτυχημένη εφαρμογή της υλοποίησης της Στρατηγικής αυτής.
Πρόκειται για συνολικό κόστος
9.790.000 €μ που θα προέλθουν
από δύο πηγές χρηματοδότησης: το
ΕΤΠΑ του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20142020 (τα 8.765.000 €) και το ΕΚΤ του
ίδιου ΠΕΠ (τα υπόλοιπα 1.025.000 €).
Οι δημοπρατήσεις των έργων προβλέπεται να ξεκινήσουν σταδιακά
από τον ερχόμενο Ιούλιο.
Η λήξη των εργασιών προβλέπεται
να γίνει, επίσης σταδιακά, από την
επόμενη χρονιά (το 2020) μέχρι και
το καλοκαίρι του 2022.
Ε.Κ.
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Γιά να μη ξεχνιόμαστε…

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ… ΧΙΛΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
•Πρόσωπα, πράγματα και γραπτά, μιάς εποχής που ζήσαμε
ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗΣ ΓΗΣ
Επειδή αυτές τις μέρες, τόσο με τις Λαζαρίνες, όσο και το στόλισμα των Επιταφίων,
αλλά και γενικά, με τη δειλή και μουσκεμένη…έκρηξη της φετεινής Άνοιξης, παρά τις
επίμονες στρεψοδικίες δηλαδή του καιρού,
δί- νουν μεγάλη επικαιρότητα στα λουλούδια,
η μνήμη στρέφεται και προς την μεγάλη ποικιλία της Τρικαλινής χλωρίδας. Ιδιαίτερα δε
των λουλουδιών, που με πολύ μεράκι, φρόντιζαν οι νοικοκυρές, σε κήπους μονοκατοικιών-τις οποίες εξαφάνισε ο οδοστρωτήρας
της αντιπαροχής και του τσιμέντου-σε παρτέρια και γλάστρες, έπειτα. Επειδή όμως ούτε
με τις δυνατότητες, μήτε τις εμπειρίες μου,
είναι εύκολη μία ευρύτερη καταγραφή της…
λουλουδένιας εποχής, θα περιορισθώ αναγκαστικά σε ορισμένα βιώματα, που συνδέονται με την ζωή των Τρικάλων.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΣΑΛΚΙΜΙ
Η αφορμή τούτης της σημερινής αναφοράς στο…ανθηρό μας παρελθόν δόθηκε απ’ την θέα ενός λουλουδιού, που σχεδόν εξαφανίστηκε, το σαλκίμι, που αυτόν από καιρό βλέπουν οι περαστικοί στον περίβολο και τον μαντρότοιχο της οικίας του συμπολίτη Χρίστου Χούνου, στην οδό Παύλου Μελά, στην παραδοσιακή συνοικία Βαρούσι.

ΤΟ ΜΥΡΩΔΑΤΟ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ…
Όχι όμως το σαλκίμι, αλλά και τα κάτασπρα
λουλούδια της συριγγιάς κατά μήκος του
εξωτερικού τοίχου της οικίας του Αθανασίου
Μαράβα απέναντί μας, στην οδό Κωνσταντίνου Βούλη και πολλές γλάστρες σε μπαλκόνια και περβάζια παραθυριών, έκαναν το
σοκκάκι μας να μοσχοβολάει.
Συγκεκριμένα δε, στην περίπτωση του γείτονά μας, η συριγγιά ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, γιατί τουλάχιστον δυό φορές την
ημέρα, ο γιός της οικογένειας, ο Γιάννης Μαράβας, ένας μποέμ, ρομαντικός και ευχάριστος τύπος εκείνης της εποχής, πετούσε τα
νερά της λεκάνης του μικρού νηπτήρα που
πλένονταν, απ’ το παράθυρο του επάνω πατώματος. όπου έμεινε, μία καθημερινή διαδικασία και ένας θόρυβος, που οι γείτονες της
ήσυχης συνοικίας, άκουγαν και σαν ένα άλλου είδους φυσικό ρολόγι.

ΚΑΙ ΤΟ… ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙ
Άλλη θύμηση, αφορά το πάθημά μου, με το
μπουμπούκι μιάς άσπρης γαρδένιας, που η
μάνα μας-παρά την ολοήμεδρη απασχόλησή
της με το νοικοκυρό-είχε σε μιά γλάστρα, στο
περβάζι του παραθύρου του παιδικού δωματίου και την πότιζε και περιποιόταν ιδιαίτερα.
Μιά μέρα όμως, παίζοντας, έκοψα ένα
μπουμπούκι της γαρδένιας και το έχωσα στο
ρουθούνι της μύτης, εκείνο γλύστρησε προς
τα επάνω και όσοι προσπάθη-σαν να το βγάλουν, στάθηκε αδύνατο και θορυβημένοι για
άλλες οδυνηρές συνέπειες, με πήγαν σε
γειτονικό ιατρείο, όπου με τσιμπίδα έγινε η
αφαίρεση.

Το λουλούδι σαλκίμι, της οδού Παύλου Μελά, που φαντάζει σαν κληματαριά με τα σταφύλια. Δίπλα στον ίδιο δρόμο, μπορεί κανένας να διακρίνει
και τον κήπο της οικογέμειας Τάκη Καραντζούλη, που με τα λουλούδια, το πράσινο και τα δένδρα, να μοιάζει με ένα μικρό επίγειο παράδεισο
Το λουλούδι αυτό, είναι πολύ συνδεδεμένο με τα παιδικά και νεανικά μας χρόνια, καθώς μοσχοβολούσε κάθε Άνοιξη, στην άκρη
του λιακωτού, στο πατρικό μας, στο Βαρούσι και τα μώβ λουλούδια του, προσέφεραν στον στολισμό του Επιταφίου του ιερού ναού
της Αγίας Φανερωμένης.

εμείς στην απέξω αλάνα παίζαμε επί ώρες ποδόσφαιρο, πολύ συχνά η μπάλλα από στραβοκλωτσιά περνούσε τον μαντρότοιχο κι’
έπεφτε στα λουλούδια της, καταστρέφοντας
μερικά από αυτά και εκείνη, παρά τον ήρεμο
και υπομονετικό χαρακτήρα της, πότε κρατούσε την μπάλλα μας, βάζοντας τέρμα στο
παιγνίδι και άλλοτε την πετούσε πάλι έξω, με
την φωνακτή σύστασή της να προσέχουμε
άλλη φορά, γιατί της χαλάμε τα λουλούδια ή
ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας κι’ έπρεπε να
πάμε στα σπίτια μας.

ΟΙ ΜΑΚΑΒΡΙΕΣ
ΣΟΥΜΠΟΥΓΙΕΣ
Τέλος, στις… λουλουδένιες προσωπικές θύμησες και τούτη, λίγο μακάβρια όμως. Όταν
δηλαδή το πρωΐ της 2ας Μαΐου του 2007, οι
αδελφές του αείμνηστου συμμαθητή και φίλου Απόστολου Τεγόπουλου Τεγόπουλου,
μας μετέφεραν το θλιβερό άγγελμα του
ξαφνικού θανάτου του, η σύζυγός μου, που
διατηρούσε ωραίο ανθόκηπο, ετοίμασε ένα
μπουκέτο με σουμπουγιές και λίγο χώμα και
αργά το μεσημέρι που γίνονταν η εξόδειος
ακολουθία τού Λούλη, στο εκκλησάκι του Α’
Κοιμητηρίου Αθηνών, είμουν παρών και καταθέτοντας το μπουκέτο, πλημμύρισε ο ναός
από ευωδιά, αντίθετη με την λίγο-πολύ όχι ευχάριστη των λουλουδιών του γραφείου τελετών και συνόδευσε και στην τελευταία
του κατοικία τον σπουδαίο Τρικαλινό παραγωγό ταινιών και ντοκυμαντέρ, που με το έργο
του, τίμησε την γενέτειρά του και την αγάπησε όσο κι’ οι συμπατριώτες του εκείνον.

ΤΑ …ΑΝΘΗΡΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ο Απόστολος Τεγόπουλος, που με «πόνο και με
δάκρυ» όσων των γνώρισαν, πήρε μαζί του, στην
τελευταία κατοικία, μία ανθοδέσμη με τις
σουμπουγιές και λίγο χώμα της Τρικαλινής γής

ΚΑΙ Η… ΕΠΙΚΗΡΥΓΜΕΝΗ
ΜΠΑΛΛΑ
Τέλος στις αναμνήσεις της εφηβικής ηλικίας και τούτη. Όταν η αείμνηστη σύζυγος
του γείτονά μας Δημάρχου Ιωάννη Μάτη διατηρούσε μεγάλο κι’ ωραίο ανθόκηπο και

Φυσικά από πολύ παλιά, τα λουλούδιαόπως και τα δέντρα- ενέπνευσαν πάμπολλα ωραία τραγούδια, που τραγουδούσαμε
όλοι μας, ιδιαίτερα τα μεταπολεμικά χρόνια, που γίνονταν προσπάθεια λησμονιάς
των πικρών εμπειριών του θανάτου, της καταστροφής, της πείνας και της ορνειας.
Όπως το αγιόκλημα την περικοκλάδα,
τον αμάραντο και το κυκλάμινο, που βρίσκει
χώμα κι’ ήλιο στου βράχου την σχισμάδα.
Τότε που στα θερινά τα σινεμά-όπως το
«Στάρ» του Λεωνίδα Κώτση, της οδού
Ασκληπιού-το φεγγάρι πρόβαλε πάνω από
την οθόνη και τους αναστεγμούς και γρήγορους κτύπους της καρδιάς άκουγε η
μουριά κι’ η κληματαριά…
Και ποιός αλήθεια, δεν τραγούδησε την
βιαστική ανθισμένη αμυγδαλιά του Γεωρ-

γίοιυ Δροσίνη ή το λαϊκό, «ιτιά, ιτιά λουλουδιασμένη».

Ο ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να καταγράψει
εμπειρικά κανένας τον μακρύ κατάλογο των
λουλουδιών της Τρικαλινήςγής, πολλά απ’
τα οποία έχουν εξαφανισθεί από την εμπορική εκστρατεία των εισαγομένων απ’ το
εξωτερικό.
Όμως θα επιχειρηθεί η ονομαστική καταγραφή πολλών απ’ αυτά που παραμένουν στην μνήμη μας. Ζουμπουλιά, περικοκλάδα, αγιόκλημα, σαλκίμι, κρίνος, γραδιόλα, κυκλάμινο, αμάραντος, σουμπουγιά,
ορταντασία, γαρδένια, παπαρούνα, μολόχα, τριανταφυλλιά, σκυλάκι, συριγγιά,
σκουλαρίκι, πικροδάφνη.
Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι, μία
πλήρη-και φωτογραφική-καταγραφή των
λουλουδιών, ιδαίτερα του βουνού, κατέγραψε σε βιβλίο του, ο πρώην Δασάρχης
της Καλαμπάκας Ηλίας Ζαλαβράς.

ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
Εξ άλλου στην πόλη και τον Νομό μας, ευδοκίμησαν τα οπωροφόρα δενδρα, κορομηλιά, αμυγδαλιά, βερυκοκιά, καϊσιά, χουρμαδιά, μουσμουλιά, κρανιά, μπορμποτσιλιά,
συκιά, λεμονιά, κιτρολεμονιά, εληά, αχλαδιά
και άλλα. Ενώ υπήρξαν και κάποια…περίεργα και αλήστου μνήμης δένδρα, δένδρα,
όπως τα βρωμόδενδρα και οι πυράκανθοι.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ
Μέσα από την συστηματική δουλειά
ο ΑΟΤ θα επιδιώξει να πάρει
το επιθυμητό αποτέλεσμα (σελ 5)

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
και αθλητικό πολιτισμό ολοκληρώθηκε
το 13o τουρνουά της Δήμητρας (σελ 6-7)

Ο Απόστολος Πετσιάς της Αμιλλας
αγωνίζεται με την Εθνική παμπαίδων
στο Μαυροβούνιο (σελ 4)

4 Με μεγάλο μεράκι η ΣΚΑ.ΚΙ ετοιμάζει το Πανελλήνιο Κ20 στο αγαπημένο
πνευματικό άθλημα και με την βοήθεια όλων η εκδήλωση θα στεφθεί από επιτυχία
(σελ. 4)
CMYK
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δυναμία στην
μεγάλη
μπασκετική
κατηγορία της
Θεσσαλίας έχουν αρκετοί
φίλαθλοι, αφού ξέρουν
ότι το επίπεδο είναι
ανεβασμένο και οι
συγκινήσεις δεν λείπουν.

Του Αρη Κόντα

Η φετινή Α1 ΕΣΚΑΘ είχε το δικό της χρώμα, ενώ οι Γόμφοι
κρατούν ψηλά το τοπικό γόητρο και στα πλεϊ οφ

arispenna@yahoo.gr
Επίσης αναγνωρίζουν ότι
στα ρόστερ των περισσότερων ομάδων βρίσκονται αξιόλογοι παίκτες με μακρά θητεία
στο μετερίζι, που βγαίνουν
μπροστά σε πρώτη ευκαιρία.
Ετσι τόσο στην κανονική
διάρκεια όσο και στην συνέχεια προέκυψαν συναντήσεις,
που ανέδειξαν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της καλαθοσφαίρισης.
Μεταξύ άλλων είχαν ρυθμό,
μέγα πάθος και εμπνεύσεις
και στις δυο πλευρές του παρκέ.
Τα καλύτερα όμως είναι
μπροστά. Αναφερόμαστε φυσικά στα πλέϊ οφ, που έχουν
έντονο Τρικαλινό χρώμα.
Γι’αυτό φροντίζουν οι Γόμφοι,
οι οποίοι εκεί που νομίζει κανείς ότι ξεπέρασαν τον εαυτό
τους συνεχίζουν να βγάζουν
άσους από το μαντίλι τους.
Δεν είναι πολλές οι ομάδες
που μέσα σε μια εβδομάδα
καταφέρνουν να πετύχουν
δυο τεράστια κολλητά διπλά.
Και αυτά απέναντι σε αντιπάλους εγνωσμένης αξίας,
που από την αρχή της χρονιάς
δεν έκρυψαν τις φιλοδοξίες
τους.
Εννοείται ότι οι αθλητές και
το επιτελείο εργάστηκαν συστηματικά και είναι σημαντικό
ότι εμφανίζονται φρέσκοι και
αποτελεσματικοί.
Γενικά η Τρικαλινή ομάδα
βγάζει μια εξαιρετική αύρα
και ήδη έχει κερδίσει την καθολική αναγνώριση της μπασκετικής πιάτσας.
Ωστόσο από την στιγμή που
μπήκε στον χορό είναι λογικό
ότι θέλει να χορέψει με τον
πλέον ιδανικό τρόπο.
Αλλωστε ένα φύσημα μένει
από το να γράψει ιστορία περνώντας στον τελικό. Προς τιμήν τους οι πρωταγωνιστές
δεν χάνουν το μέτρο και δείχνουν αυτοσυγκράτηση.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να εμφανίστηκε καλύτερος σε σχέση
με τον δεύτερο τελικό με τη Ρεάλ
Μαδρίτης, όμως οι Μαδριλένοι
ήταν απόλυτα συνεπείς επιθετικά,
παίρνοντας τη νίκη με 82-89 και
με το 3-0 στο σύνολο πέρασαν
στο Final4.
Ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανώς
βελτιωμένος(basketblog) και πήρε
λύσεις σχεδόν από όλους τους
παίκτες του εκτελεστικά, υστέρησε όμως ξανά στο δημιουργικό
κομμάτι, την ώρα που η Ρεάλ
είχε πολύ περισσότερες τελικές
πάσες, απόλυτη υπεροχή στα
ριμπάουντ και έβρισκε τρίποντα
σε σημεία που οι "πράσινοι" προσπαθούσαν να επιβάλλουν τον
ρυθμό. Δήμιος για το "τριφύλλι"
στην τελευταία του προσπάθεια
δεν ήταν άλλος από τον Φακούντο
Καμπάτσο που πέτυχε double
double με 16 πόντους και 10
ασίστ, ενώ κομβικοί ήταν ο Ρούντι
Φερνάντεθ με επίσης 16 πόντους
και ο Άντονι Ράντολφ με 14.
Ο Παναθηναϊκός ναι μεν είχε

Η ξέφρενη πορεία των Γόμφων δίνει άλλο τόνο
στον φετινό μαραθώνιο της Α1 ΕΣΚΑΘ
Ξέρουν πολύ καλά ότι ο
Σπάρτακος θα σπεύσει να αντιδράσει. Συνεπώς οφείλουν
να έχουν κρύο αίμα και αντίδοτο για να κάνουν το 2 στα
2.
Οσο για τους φίλους των
Γόμφων ζουν το δικό τους
μπασκετικό παραμύθι και το
απολαμβάνουν δεόντως.
Αψηφούν λοιπόν τα χιλιόμετρα και στηρίζουν τα παιδιά
και εκτός έδρας.
Δικαίως παίκτες και κοινό
έγινε ένα κουβάρι τόσο στον
Αμπελώνα, όσο και στην έδρα
του Σπάρτακου.
Και μπορεί η όρεξη του κοινού να άνοιξε αλλά οι πρωταγωνιστές δείχνουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση.
Πέραν όλων των άλλων θα
φροντίσουν να μην χαλαρώσουν ιδιαίτερα το Πάσχα για
να συνεχίσουν με την ίδια δυναμική. Αλλωστε τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται
συχνά στην ιστορία των ομάδων.
Οφείλουν λοιπόν τα στελέχη
να είναι σαν έτοιμα από καιρό
για να μιλήσουν την στιγμή
που πρέπει.
Πάντως και ο φετινός μαραθώνιος δίδαξε αρκετά
πράγματα.
Στον αθλητισμό το ζητού-

μενο είναι η σταθερότητα.
Ετσι και τα στελέχη των ομάδων της Α1 ΕΣΚΑΘ προσπάθησαν να δομήσουν τα συγκροτήματα με τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι σε θέση να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες.
Οσο για τους προπονητές
ήξεραν πολύ καλά ότι το ζητούμενο ήταν να φτιάξουν
έναν γερό κορμό, που συνήθως αποτελείται από έμπειρους παίκτες αλλά και αξιόλογα νέα πρόσωπα.
Σε κάθε περίπτωση το κίνητρο πάντα υπήρχε και ως
εκ τούτου και φέτος παρακολουθήσαμε σπουδαία παιχνίδια.
Ετσι το πρωτάθλημα κύλησε
σε ικανοποιητικό επίπεδο και
απέκτησε το δικό του πιστό
κοινό, που πλούτισε τις παραστάσεις. Σε επίπεδο κορυφής και στον δικό μας όμιλο
τα φαβορί, ήταν από την αρχή
συγκεκριμένα με την Αναγέννηση. Κ να κόβει όπως αναμένονταν πρώτη το νήμα.
Σταθερή αξία ήταν και πάλι
ο Αμπελώνα ο οποίοςαξιοποίησε την δύναμη της έδρας
του και φρόντισε να δώσει τα
λιγότερα δυνατά δικαιώματα
στα υπόλοιπα παιχνίδια.
Οι Σοφάδες κάπου κόλλησαν αλλά στην τελική ευθεία

Τελείωσε η σειρά
Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει
την Ρεάλ Μαδρίτης, που πέτυχε τον στόχο της
καλύτερα ποσοστά από τα 6,75,
αλλά με λιγότερες προσπάθειες,
με τον Νικ Καλάθη να έχει 17
πόντους και 7 ασίστ, ενώ την παράσταση προσπάθησε να κλέψει
ο Ματ Λοτζέσκι που πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση
του με 16 πόντους
Ο Παναθηναϊκός με αυτή την
ήττα φτάνει αισίως τα επτά σερί
χρόνια χωρίς συμμετοχή στο Final4 και με αποκλεισμό στα playoffs, ενώ είναι η δεύτερη φορά
τα τελευταία τέσσερα χρόνια που
αποκλείεται από την επόμενη
φάση με "σκούπα".
Ο Παναθηναϊκός έκανε την έκπληξη στο αρχικό του σχήμα και
ξεκίνησε στην πεντάδα του με
τους Καλάθη, Λοτζέσκι, Παπαπέτρου, Γκιστ και Παπαγιάννη και
μπορεί η περίπτωση του Γκιστ

να μην βοήθησε, με δεδομένο
ότι φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ, η έλευση του Λοτζέσκι όμως
λειτούργησε ευεργετικά.
Στο β’ δεκάλεπτο η εικόνα δεν
άλλαξε στα πρώτα λεπτά, με τους
Μαδριλένους να βρίσκουν λύσεις
σε μακρινά σουτ και η διαφορά
να φτάνει στο +9 (18-27). Τότε
ανέλαβε δράση ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος πέραν των
μαχών που έδινε σε άμυνα και
επίθεση, ανέλαβε και το σκοράρισμα, «ξεμπουκώνοντας» τον Παναθηναϊκό.
Το φινάλε του αγώνα είχε έντονο το αίσθημα της απογοήτευσης στο ΟΑΚΑ, με τους φίλους
του Παναθηναϊκού να βλέπουν
την ομάδα τους να προσπαθεί
αλλά να μην μπορεί να κάνει το
κάτι παραπάνω. Οι "πράσινοι" δέχ-

έδειξαν το καλό τους πρόσωπο με τον Γιάννη Τσίμα να
κάνει πολύ καλή δουλειά από
την στιγμή που ανέλαβε.
Πάντως κατά την διάρκεια
της περιόδου δεν έλειψαν οι
ανατροπές, ενώ αρκετές ομάδες είχαν μεταπτώσεις στην
απόδοσή τους.
Ετσι οι φίλοι του είδους δεν
έβαζαν το χέρι τους στην φωτιά για το τελικό αποτέλεσμα.
Φυσικά μεγάλο ρόλο έπαιξε
η ύπαρξη κινήτρου. Όταν οι
παίκτες είχαν να κυνηγούν
στόχο τότε έδιναν το 100%
των δυνατοτήτων τους στο
παρκέ.
Σε διαφορετική περίπτωση
ήταν σαν να έχουν βγει από
την πρίζα.
Πάντως μακριά από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας
τα σωματεία μπάσκετ της
επαρχίας κάνουν φιλότιμη
προσπάθεια για να διατηρήσουν ζωντανό το άθλημα.
Για την στάση τους αυτή
αξίζουν πολλά μπράβο, αφού
αν οι ιθύνοντες καταθέσουν
τα όπλα τότε το μπασκετικό
οικοδόμημα θα αρχίσει να
κλυδωνίζεται.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, ενώ παλεύουν και στην υποδομή.
Κάπως έτσι βγαίνουν ενισχυμένα τα συγκροτήματα
των μεγάλων πόλεων αλλά η
επαρχία δεν παύει να αποτελεί
εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων.
Αυτό καταδεικνύεται και
στις εκδηλώσεις των τμημάτων υποδομής, όπου εντοπίζονται παιδιά που έχουν το
μπάσκετ στο αίμα τους.
Βέβαια δεν μπορεί πάντα
μια συγκεκριμένη πόλη να
βγάζει καλή φουρνιά παικτών.
Όμως όσοι επιμένουν θα καταφέρουν να αναδείξουν στελέχη με προοπτικές εξέλιξης.
Στο κομμάτι αυτό από τα
Τρίκαλα πάντα θα υπάρχουν

θηκαν στο τελευταίο μέρος του
αγώνα 10 πόντους από τον Αγιόν,
με τον "ψηλό" της Ρεάλ να συνεργάζεται άψογα με τον Καμπάτσο, ο οποίος μοίραζε αφειδώς
ασίστ ενώ όλες τις φορές που το
"τριφύλλι" προσπάθησε να μειώσει, βρέθηκε ένας εκ των Μαδριλένων να ευστοχήσει από τα
6,75. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στη
ρουλέτα των βολών, με τον Παναθηναϊκό να είναι με τη πλάτη
στον τοίχο και στο τέλος να γνωρίζει την ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-36,
58-58, 82-89.
Παναθηναϊκός (Πιτίνο): Τόμας
11, Λάνγκφορντ 10, Παπαγιάννης
4, Παπαπέτρου 9, Γκιστ 4, Βουγιούκας 8, Λεκαβίτσιους 3, Κιλπάτρικ, Λοτζέσκι 16, Καλάθης 17
, Αντετοκούνμπο, Μήτογλου
Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Κοζέρ
2, Ράντολφ 14, Φερνάντεθ 16,
Καμπάτσο 16 (10 ασίστ), Ρέγες,
Αγιόν 12, Κάρολ 2, Ταβάρες 3,
Ντεκ 2, Πρέπελιτς, Τόμπκινς 9,
Τέιλορ 13

απαιτήσεις, οπότε πολύ σωστά αρκετά στελέχη έριξαν
τα πιτσιρίκια τους στα βαθιά.

Πάντα στο ψάξιμο
Ολες οι ομάδες της Α1
ΕΣΚΑΘ προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τα καλά τους φεγγάρια και να αντιμετωπίσουν
τις δυσκολίες που βγήκαν στο
διάβα της περιόδου.
Γενικά τα επιτελεία δεν σταματούν το ψάξιμο, αφού όλο
και κάποιον καινούργιο στόχο
θα έχουν μπροστά, είτε πρόκειται για σημαντικό αγώνα ή
για τον σχεδιασμό της καινούργιας έκδοσης.
Η κατηγορία εκ των πραγμάτων αποτελεί τον προθάλαμο της Γ’ Εθνικής και αρκετά σωματεία κάνουν όνειρα
προαγωγής.
Μάλιστα φαίνεται ότι οι
Θεσσαλικές ομάδες διαθέτουν καλές βάσεις, αφού όταν
ανεβαίνουν καταφέρνουν να
μονιμοποιηθούν και στην ανώτερη κατηγορία.
Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα συγκροτημάτων
που ανοίγουν κι άλλο τα φτερά τους.
Όμως οι πρωταγωνιστές
των ομάδων της Α1 κρατούν
μικρό καλάθι και τους απασχολεί κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
Βέβαια κάποια πράγματα
φωνάζουν από μακριά. Όταν
λοιπόν μια ομάδα παρουσιάζει
ισορροπημένο έμψυχο δυναμικό δικαιούται να ελπίζει.
Ασφαλώς τα φαβορί οφείλουν να στέκονται πάντα στο
ύψος των περιστάσεων και
να δικαιολογούν τις καλές συστάσεις, αφού δεν τους χαρίζεται τίποτα.
Διότι όλες οι ομάδες διαθέτουν αθλητικό εγωϊσμό.
Αν μη τι άλλο όταν ένα αουτσάϊντερ παίζει με το φαβορί
είναι λογικό πως θα έχει χίλιους λόγους για την επιτυχία
Από την στιγμή που οι παίκτες του μπαίνουν στο παρκέ

αποφασισμένοι να βγάλουν
ενέργεια , τότε η θετική διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε
ανατροπή συσχετισμών.
Αν μάλιστα βγουν και ορισμένες δύσκολες προσπάθειες όλα μπορούν να γίνουν.
Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει
και η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν τα σωματεία.
Συνεπώς οι ποιοτικές ομάδες οφείλουν να επιβεβαιώνουν πάντα τις αρετές τους.
Πάντως οι φίλοι της κατηγορίας κράτησαν στο μυαλό
τους αρκετά παιχνίδια που
στις εμπνεύσεις του ενός
απαντούσε ο άλλος.
Κοινώς προέκυψε διαφήμιση του μπάσκετ, ενώ αξίζει
να μνημονεύσουμε και την εικόνα με την αθρόα προσέλευση στα κρίσιμα ματς.
Μάλιστα παρά το ότι οι ομάδες καίγονταν για ροζ φύλλα
η νηφαλιότητα και ο αθλητικός
πολιτισμός είχαν την τιμητική
τους. Αλλωστε όλοι γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους
και πρέπει να στέλνουν μηνύματα υγείας.
Πάντως ειδικά για την Α1
ΕΣΚΑΘ το ζητούμενο βρίσκεται στην αναβάθμισή της. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για την πρώτη κατηγορία της Θεσσαλίας και πρέπει
να αποτελεί πόλο έλξης και
φάρο ελπίδας.
Συνεπώς όσα σωματεία μετέχουν στον μαραθώνιο θα
πρέπει να εφαρμόζουν όσο
το δυνατόν πιο πιστά τις αρχές του μπάσκετ.
Αναμφίβολα ο κόσμος ξέρει
να εκτιμά τις φιλότιμες προσπάθειες. Αν δει ότι ομάδες
έχουν αρχή, μέση και τέλος
πολύ απλά θα σπεύσει να παρακολουθήσει και τα επόμενα
παιχνίδια.
Στο χέρι όλων είναι λοιπόν
να διατηρήσουν τα κεκτημένα
τους και να εφαρμόσουν την
ρήση που λέει ότι εχθρός του
καλού είναι το καλύτερο.

Ανετο πέρασμα
Δεν μπορούν καιρό μακριά από τις νίκες οι γυναίκες
των Τρικάλων, οπότε ξέσπασαν στο χθεσινό εξ αναβολής
παιχνίδι με τις Ελπίδες Καρδίτσας.
Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Στάδιο της γειτονικής
πόλης με τις κυανέρυθρες να παίζουν ωραία μπάλα και
να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές.
Η ιστορία έγραψε 0-5 σε μια δηλαδή, πεντακάθαρη
επικράτηση.
Το 0-1 σημείωσε η Αλεξίου στο 20’ που πήρε ριμπάουντ
και πλάσαρε.
Στο 35’ η Σακελλάρη κέρδισε πέναλτι και η Μπαρμπόσα
το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-2.
Στο 50’ η Λουλέ με κεφαλιά σημείωσε το 0-3.
Στο 60’ η Κένταλ με φοβερό μακρινό σουτ(η μπάλα
βρήκε και δοκάρι) ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4.
Στο 80’ η Γεραγόρη με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή
έστειλε την μπάλα δοκάρι και μέσα για το τελικό 0-5.
Τρίκαλα: Χαρακοπούλου(62’ Σπυροπούλου), Τροχούτσου, Γεραγόρη, Σακελλάρη, Κένταλ(70’ Τσιάντα), Σούντερλουντ, Μπαρμπόσα, Βαϊτση, Αλεξίου, Τσακνάκη(67’
Τσιάρα), Λουλέ(51’ Αργύρη).

ΤΟΠιΚΑ

Γ

ια μεγάλο
χρονικό διάστημα
προσπαθήσαμε
να μεταφέρουμε
όσο το δυνατόν πιο
πλούσιο υλικό για την
δουλειά των
μπασκετικών τμημάτων
στα πρωταθλήματα
παίδων και εφήβων.

Του Αρη Κόντα
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Τρομερή όρεξη
Τα μίνι και οι παμπαίδες εντυπωσιάζουν με την ενέργειά τους
και γοητεύουν τους φίλους της τοπικής καλαθοσφαίρισης

arispenna@yahoo.gr
Είναι φανερό ότι τα ταλέντα
πήραν σοβαρά τον ρόλο τους
και θέλουν να προχωρήσουν
στα χνάρια των προκατόχων
τους.
Μετά το συγκεκριμένο κομμάτι η σκυτάλη πέρασε στα
μίνι και στους παμπαίδες. Πρόκειται για τα ακόμη μικρότερα
σε ηλικία παιδιά τα οποία όμως
δείχνουν από μακριά όταν ενέταξαν την καλαθοσφαίριση
στην καθημερινότητά τους.
Σίγουρα έχουν αρκετό δρόμο μπροστά τους αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ιδιαίτερα θετικά.
Πέρα από τις αρετές το στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι ο
ενθουσιασμός.
Ομολογουμένως τα αυριανά
αστέρια δεν αφήνουν ούτε μια
μπάλα που να μην κυνηγήσουν
και ανεξαρτήτως αποτελέσματος έχουν την αίσθηση ότι έκαναν το καθήκον τους.
Φυσικά είναι να διδαχτούν
πολλά μπασκετικά στοιχεία
αλλά από την στιγμή που χαρακτηρίζονται ανοιχτά βιβλία
και έχουν όλες τις αισθήσεις
σε επιφυλακή αυξάνονται οι
πιθανότητες να κερδίσουν το
στοίχημα με την σωστή καθοδήγηση βέβαια.
Πάντως μέσα από την συστηματική δουλειά έρχονται
όλοι πιο κοντά μεταξύ τους.
Είναι αλήθεια ότι αποκτούν
την περίφημη χημεία και θέλουν να ξεδιπλώσουν στα επίσημα όσα δουλεύουν στις προπονήσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα οι πιτσιρικάδες δεν κρατιούνται. Σπεύδουν λοιπόν στα
γυμναστήρια αρκετά λεπτά
πριν το προβλεπόμενο πρόγραμμα. Θέλουν συνεπώς να
βιώσουν με την άνεσή τους
την ιεροτελεστία της προετοιμασίας για να εισέλθουν έτοιμοι 100% στο παρκέ.
Γενικά κάθε παίκτης έχει τον
τρόπο του αλλά άπαντες βάζουν το κοινό καλό πάνω απ’
όλα. Αλλωστε δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι το μπάσκετ είναι
βαθιά ομαδικό άθλημα.
Σε κάθε περίπτωση η κινητοποίηση αυτή μόνο καλό θα
κάνει, αφού μπορούν να προκύψουν νέα πρόσωπα, που θα
διεκδικήσουν το προσωπικό
τους όνειρο.
Πάντως εδώ και λίγες μέρες
η κινητικότητα είναι έντονη,
οπότε τα επιτελεία πήραν τα
αρχικά δείγματα γραφής, ενώ
οι πιτσιρικάδες είδαν από μέσα
που βρίσκονται.
Πέρα από τα αποτελέσματα
όλοι έφυγαν γεμάτοι από δράση, αφού δεν άφησαν να πέσει
τίποτα κάτω. Με οξυδέρκεια
διάβασαν καταστάσεις και
έσπευσαν να εκτελέσουν κάθε
κίνηση όσο πιο σωστά μπορούσαν.
Πραγματικά όσοι νοιάζονται
για το μέλλον της Τρικαλινής
καλαθοσφαίρισης έχουν το
μυαλό τους στην δουλειά που

Το μίνι του Αιόλου άφησε υποσχέσεις για το μέλλον.

Εμπειρίες συνέλεξαν τα μικρά Δαναών και Σπάρτακου

Καλό μπάσκετ πρόσφεραν οι αθλητές U21 Αιόλου και ΑΣ. Καρδίτσας

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τις κορασίδες Καλαμπάκας και Αιόλου
γίνεται στις μικρές ηλικίες.
Στο πλαίσιο αυτό δεν κρύβουν την προσμονή τους για
να δουν όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες πιτσιρικάδων, που μπήκαν με το καλημέρα στο πνεύμα και θέλουν
να συνεχίσουν την παράδοση.
Πραγματικά οι συναντήσεις
των μίνι και των παμπαίδων
έχουν το δικό τους χρώμα,
ενώ προπονητές και λοιπά στελέχη επιδιώκουν να κερδίσουν
ολοκληρωτικά το έμψυχο δυναμικό.
Διότι η περιοχή μας δεν έχει
την πολυτέλεια να χάσει ούτε
ένα παιδί με προοπτική.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι κάθε αγωνιστική εκδήλωση
, πόσο μάλλον μια επιτυχία ζεσταίνει τα παιδιά που επιθυμούν να γίνονται κάθε μέρα
και καλύτερα αναδεικνύοντας
τα ιδιαίτερα στοιχεία που τα
χαρακτηρίζουν.
Γενικά ο αθλητισμός δεν έχει
ηλικία. Ειδικά στο μπάσκετ
μπορεί να αναλάβει δράση κανείς μόλις πατήσει γερά στα
πόδια του και εντοπίσει την
κλίση του.

Οι λάτρεις του χώρου είχαν
μια καλή εικόνα από τα προηγούμενα χρόνια, οπότε
έσπευσαν και φέτος να εντοπίσουν από μέσα εξαιρετικό
υλικό και νέες προτάσεις.
Πρόκειται για πιτσιρίκια που
άρχισαν να κάνουν τα πρώτα
τους βήματα δείχνοντας ότι
το μπάσκετ τους ταιριάζει γάντι.
Ομολογουμένως ζουν και
αναπνέουν για το άθλημα και
εκτός από την δράση προβαίνουν σε ατέλειωτες αναλύσεις.
Κάθε εκδήλωση αποτελεί τεράστια χαρά για τα νιάτα,
αφού βρίσκονται σε οικείο
χώρο και κινούνται στα κόκκινα
μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Από την πλευρά τους προπονητές και παράγοντες είναι
συνέχεια δίπλα τους, αφού θέλουν όσο τίποτα άλλο να βγάλουν παιδιά από τα σπλάχνα
τους και χαίρονται όταν τα
βλέπουν να εξελίσσονται και
να ξεδιπλώνουν τα ιδιαίτερα
στοιχεία τους.
Βέβαια δεν πρέπει να ζητάει
κανείς θαύματα από την μια

στιγμή στην άλλη. Κάθε πράγμα γίνεται στην ώρα του και η
νέα φουρνιά θέλει ένα εύλογο
διάστημα για να εμπεδώσει τα
βασικά δεδομένα και να κινηθεί
με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά.
Το έμπειρο μάτι των ειδικών
αντιλαμβάνεται ότι οι πιτσιρικάδες αφομοιώνουν γρήγορα
τις απαραίτητες οδηγίες των
προπονητών και τις εκτελούν
πειθαρχημένα.
Πέρα από τις άμυνες, την
δημιουργία και την εκτέλεση
τα μπασκετικά νιάτα ξεχωρίζουν και για την διορατικότητά
τους.
Ξέρουν λοιπόν να διαβάζουν
σωστά τις καταστάσεις και
αναλόγως εκδηλώνουν τις
ενέργειές τους.
Κάποιες ηλικίες πάντως
έχουν περάσει ήδη στο μικροσκόπιο και μακάρι να έχουν
την επιθυμητή εξέλιξη.
Αλλωστε τα Τρίκαλα πρέπει
κάποια στιγμή να βασιστούν
στις δικές τους δυνάμεις, όσο
δύσκολο και αν φαντάζει αυτό,
αφού τα δεδομένα της εποχής
αλλάζουν με κινηματογραφική
ταχύτητα.
Χαρακτηριστικό ως προς
αυτό είναι ότι μέχρι και πριν
λίγο καιρό υπήρχε εκπροσώπηση στα μεγάλα σαλόνια
αλλά φέτος η υψηλότερη κατηγορία είναι η Γ’ Εθνική.
Συνεπώς όσοι αγαπούν το
άθλημα οφείλουν να βρίσκονται σε συναγερμό και να αναδεικνύουν τα δυνατά χαρτιά.
Κάθε φρενάρισμα πάντως κοστίζει ακριβά και αποτυπώνεται
στην τελική εικόνα.

Το χάρηκαν
Είναι σημαντικό όσοι βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
να χαίρονται τα παιχνίδια.

Όταν ισχύει κάτι τέτοιο είναι
σε θέση να ξεδιπλώσουν τα
ιδιαίτερα στοιχεία που τους
χαρακτηρίζουν.
Ειδικά οι μικρές ηλικίες του
μπάσκετ αν ζεσταθούν για τα
καλά γοητεύουν τους πάντες
με τον αυθορμητισμό τους.
Σίγουρα τα αποτελέσματα
και οι εμφανίσεις αποτελούν
χρήσιμο εργαλείο αλλά το ζητούμενο βρίσκεται στην καθημερινή δουλειά, αφού μόνο
μέσω αυτής θα έρθει η επιθυμητή εξέλιξη.
Η τριβή με το αντικείμενο
θα κάνει τους πάντες καλύτερους.
Εννοείται όμως ότι βρίσκονται στην αρχή και επιβάλλεται
να συνεχίσουν με ολοκληρωτική αφοσίωση για να διευρύνουν την παραγωγική ηλικία.
Ειδικά σ’αυτές τις ηλικίες
τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα και μέσα απ’ αυτά τα
νιάτα θα εστιάσουν στα κομμάτια που χρήζουν βελτίωσης.
Ασφαλώς ο χρόνος είναι
σύμμαχος για τα παιδιά αυτά,
που επιθυμούν να μακροημερεύσουν στον χώρο.
Αναμφίβολα η δουλειά στην
υποδομή είναι δύσκολη αλλά
ελκυστική, αφού μέσω αυτής
συστήνονται νέα πρόσωπα.
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Πολύ σωστά οι προπονητές
εστιάζουν ιδιαίτερα στις αρχές
που πρέπει να διακρίνουν τα
ταλέντα τους αλλά και στην
αντοχή στον χρόνο.
Μια εμφάνιση από μόνη της
όσο μεγάλη και αν είναι δεν
λέει τίποτα. Συνεπώς το ζητούμενο βρίσκεται στο φτιάξιμο αλυσίδας αποτελεσμάτων
που θα μεγαλώνει αγώνα τον
αγώνα.
Μεταξύ άλλων στο μίνι ο Αίολος Β’ επικράτησε 47-28 της
ΑΕΤ, ενώ οι παμπαίδες του Αιόλου κέρδισαν 63-40 την Δεσκάτη.
Εξάλλου οι κυανέρυθρες κορασίδες βρέθηκαν στην Καλαμπάκα την Μ. Δευτέρα για
φιλικό με τον ΑΟΚ.
Φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται
και στο συγκεκριμένο κομμάτι
και μακάρι και το γυναικείο
μπάσκετ να βγάλει αστεράκια,
που θα κάνουν καριέρα.
Μένοντας σε αγωνιστικούς
ρυθμούς να σημειώσουμε ότι
σε ενδιαφέρον παιχνίδι για την
U21 οι Νέοι του Αιόλου επικράτησαν του ΑΣ. Καρδίτσας
66-56.
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι
κυανέρυθροι ξεκίνησαν μουδιασμένα αλλά συνήλθαν στην
επανάληψη και πήγαν με μικρή
διαφορά στην ανάπαυλα.
Στο δεύτερο μέρος ανέβασαν ταχύτητα και με σωστές
επιλογές έφτασαν στον αντικειμενικό τους στόχο.
Όπως καταδεικνύουν και τα
στατιστικά η Τρικαλινή ομάδα
είχε την απαιτούμενη πολυφωνία, στοιχείο που μέτρησε
καθοριστικά στην διαμόρφωση
του αποτελέσματος.
Τα δεκάλεπτα: 9-11, 33-31,
52-47, 66-56.
Διαιτητές:Ράντος - Γεωργούλας
Νέοι Αιόλου (Παπαδημητρίου-Μπραχάλας): Ιωάννου 1,
Αγγελής 5, Καραθάνος , Ράντος 12, Αποστόλου 2, Πολύζος
2, Γκαραβέλλας 8, Ευαγγελακόπουλος 8, Ζησόπουλος 2,
Γαρούφας 9(1), Τσιακαρας,
Τριανταφύλλου 17, Μπαϊρακτάρης
Νέοι Α.Σ. Καρδίτσας(Χασιώτης):Ντεμίρης, Παλιούρας
, Κουτσόπουλος 11, Περίφανος 4, Καρράς 6, Σιώλος 5(1),
Μαλλιώρας 3, Χαρίτου 8, Θεοχάρης 13(1), Καρράς 3.

Υψηλές απαιτήσεις
Ο οικείος προπονητής Γιώργος Παντελάκης
μίλησε για τους επόμενους στόχους
Από τα Τρίκαλα πέρασαν αρκετά στελέχη, που δούλεψαν
με μεράκι και στην συνέχεια άνοιξαν περπατησιά.
Ένα απ’αυτά είναι ένα παιδί που συστήθηκε στον Αίολο.
Στην συνέχεια ψάχτηκε όσο μπορούσε περισσότερο, οπότε
πλέον έχει την ευθύνη ενός μεγάλου συλλόγου.
Φυσικά έδωσε σύνθημα για το καλύτερο δυνατό τελείωμα.
Ο Γιώργος Παντελάκης αναφέρθηκε στη Νίκη Λευκάδας
που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του στα πλέι οφ, ενώ όπως
τόνισε δεν υπάρχει τίποτε άλλο στο μυαλό τους πέραν
από την κατάκτηση του νταμπλ.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε τα εξής: «Ο πρώτος
μας στόχος ήταν να κλείσουμε την κανονική διάρκεια αήττητοι, κάτι που καταφέραμε. Τώρα παίζουμε στην φάση
των πλέι οφ με τη Νίκη Λευκάδας(79-51 και παίζει τελικό
με ΠΑΟΚ) μια ομάδα που διαθέτει πολύ καλό ρόστερ και
είχαμε τεθεί αντιμέτωποι και στον τελικό του Κυπέλλου
στα Χανιά. Εμείς θέλουμε να είμαστε σοβαροί από το
πρώτο λεπτό και να κλειδώσουμε την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Γυναικών. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο
μυαλό μας από το νταμπλ και θέλουμε μια ακόμα νίκη για
να φτάσουμε ακόμα πιο κοντά στον τελευταίο μας στόχο
για φέτος».
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Α

πό την πρώτη
στιγμή που βγήκε
στον αφρό η
ΣΚΑ.ΚΙ έδειξε ότι
είχε την διάθεση, την
γνώση, το μεράκι και την
υπομονή για να εντάξουν
το βαθιά πνευματικό
άθλημα στον χάρτη.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι εμπνεύσεις δεν έλειψαν
και με το καλημέρα η μια σύναξη διαδεχόταν την άλλη.
Κοινώς τα στελέχη της ήταν
μέσα σε όλα. Θέλετε αγωνιστικές εκδηλώσεις; Αυτές κάλυψαν
και τα πιο δύσκολα γούστα.
Αγαπημένη σύναξη αποτέλεσαν οι σχολικές συνάξεις με το
νέο αίμα να δείχνει σε πρώτη
ευκαιρία την τέχνη του.
Πάνω απ’όλα οι πρωτοβουλίες αυτές συνέβαλαν στην εξωτερίκευση πραγμάτων, οπότε
οι Τρικαλινοί έσπευσαν να μυηθούν στα μυστικά του χώρου.
Επίσης τα μέλη του συλλόγου
κλήθηκαν να δώσουν φώτα σε
παράλληλες εκδηλώσεις και εννοείται ότι ανταποκρίθηκαν
ασμένως.
Συνεπώς το σκάκι μπήκε για
τα καλά στο Τρικαλινό κάδρο.
Ηταν φυσικό να ανοίξει η
όρεξη, οπότε με συνοπτικές
διαδικασίες μπήκε ένα πιο μεγάλο στοίχημα.
Ο λόγος για το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα Κ20, που θα φέρει
χαρισματικά παιδιά στην περιοχή μας τα οποία με την ποιότητα
και το ήθος τους θα καθηλώσουν το κοινό τα οποίο θα έχει
μια μεγάλη ευκαιρία να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς
καταπληκτικές παρτίδες.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου από τους διοργανωτές για
να προκύψει μια διοργάνωση
προσεγμένη απ’ όλες τις πλευρές, που θα μαγέψει μικρούς
και μεγάλους.
Αλλωστε υπάρχουν πολλά
παραδείγματα πρωταγωνιστών
που κόλλησαν με ένα άθλημα
επειδή είδαν από μέσα ένα πρωτάθλημα και οι εικόνες αποτυ-

Πρόκειται για παιδί που αγαπάει τρελά το βόλεϊ και δεν
σταματάει να ψάχνεται.
Με όσους ανθρώπους του
αθλήματος και να μιλήσεις θα
σου πουν ότι ο Απόστολος Πετσιάς διαθέτει όλο το πακέτο
για να εξελιχτεί σύμφωνα με
τα δικά του θέλω.
Το ταλέντο είναι πλούσιο
αλλά προς τιμήν του δεν μένει
στις αρετές με τις οποίες τον
προίκισε η φύση.
Ισα- ίσα δουλεύει ατέλειωτες
ώρες στην Αμιλλα με τον προπονητή Θέμη Γούλα και εμφανίζεται κάθε μέρα και καλύτερος.
Στο πρόσφατο σχολικό έβγαλε μάτια με την ομάδα του
4ου ΓΕΛ, ενώ η φήμη του πέρασε τα στενά τοπικά όρια.
Ετσι αποτελεί επίλεκτο μέλος της Εθνικής παμπαίδων
που έχει μπροστά της σημαντική αγωνιστική πρόκληση.
Ασφαλώς ο χαρισματικός
Τρικαλινός παίκτης θα σπεύσει
να τιμήσει την φανέλα με το
εθνόσημο από τον σημερινό
κιόλας πρώτο αγώνα κόντρα
στην Λευκορωσία. Εννοείται
ότι οι ευχές των συμπολιτών
τον συνοδεύουν.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:

Στα βαθιά του σκάκι
H ΣΚΑ.ΚΙ κόμισε χθες όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα Κ20 και ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις

Πολλές εκπλήξεις και υλικό ετοίμασαν
τα στελέχη της ΣΚΑ.ΚΙ

Στιγμιότυπο από την χθεσινή συνέντευξη
τύπου στο μουσείο Τσιτσάνη
πώθηκαν στο μυαλό τους.
Εννοείται ότι ο πήχης μπαίνει
ψηλά και με κοινή προσπάθεια
και τους γνωστούς χαμηλούς
τόνους, που χαρακτηρίζουν
τους σκακιστές όλα θα πάρουν
τον δρόμο τους. Το σημαντικό
είναι ότι η Τρικαλινή φωνή θα
ακουστεί δυνατή.
Πριν περάσουμε στα στοιχεία
της συνέντευξης να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση αφορά το
51ο πρωτάθλημα νέων ανδρών
και το 42ο πρωτάθλημα νέων
γυναικών.
Η αυλαία θα ανοίξει την Τρίτη
30/4 και θα πέσει στις 6/5. Φυσικά δεν θα λείψουν οι βραβεύσεις σ’ έναν γλυκό επίλογο.
Οσο για την τελετή έναρξης
ορίστηκε την Τρίτη 30/4 στις
15.00 στο άκρως αγαπητό μουσείο Τσιτσάνη, που θα φιλοξενήσει και τους αγώνες οι οποίοι
θα ξεκινήσουν στο καπάκι, δηλαδή στις 16.00.

Επίσης μια πρωτοβουλία που
θα τρελάνει ειδικά τη νεολαία
θα λάβει χώρα το Σάββατο 4
Μάη στην πλατεία Ρήγα Φερραίου.
Θα τοποθετηθούν επιδαπέδιες σκακιέρες για καλύτερη
γνωριμία, ενώ θα προκύψει και
ζωγραφική προσώπου με χαρακτηριστικές φιγούρες σκακιού.
Εκείνες τις ημέρες λοιπόν τα
Τρίκαλα θα θυμίζουν και θα
είναι απέραντη σκακιέρα.
Ακόμη μιας και τα πρωινά
των αγώνων θα είναι ελεύθερα
σε συνεργασία με το δίκτυο
εθελοντών του Δήμου προγραμματίζεται ξενάγηση των μελών
των αποστολών στην παλιά
πόλη(Βαρούσι, Φρούριο) και σε
άλλα εμβληματικά μέρη.

Βάζουν τα δυνατά
Στα μάτια των ανθρώπων του
Τρικαλινού συλλόγου διάβαζε
εύκολα κανείς στην χθεσινή συ-

νέντευξη τύπου στο μουσείο
Τσιτσάνη την θέληση για την
επιτυχία της διοργάνωσης, που
θα αποτελέσει εφαλτήριο για
εξάπλωση του πνευματικού
αθλήματος αλλά και για νέες
εκπλήξεις.
Ο πρόεδρος της ΣΚΑ.ΚΙ Χρήστος Τοζάρος ανέφερε: « Πρόκειται για μια διοργάνωση μεγάλης εμβέλειας, που θα φέρει
στην περιοχή μας και στο φιλόξενο μουσείο Τσιτσάνη σκακιστές πρώτης γραμμής.
Για τον σύλλογό μας αποτελεί
μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη που
μας δείχνουν οι ομοσπονδία
και γενικά η κοινότητα του σκακιού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για
πρώτη φορά μια τέτοια σύναξη
φεύγει από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, που διατηρούν δυνατούς συλλόγους.
Από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι
μας για να σταθούμε στο ύψος

των περιστάσεων.
Το σίγουρο είναι ότι οι λάτρεις του είδους θα απολαύσουν στελέχη που διαθέτουν
αρκετούς τίτλους στο βιογραφικό τους ακόμη και μάστερ,
ενώ ίσως στελεχώσουν και την
Εθνική ομάδα.
Θέλουμε να βάλουμε το σκάκι
βαθιά στον χάρτη και να διεκδικήσουμε ακόμη μεγαλύτερες
διοργανώσεις στο μέλλον.
Το πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί σε 9 γύρους και οι
συμμετοχές έχουν ήδη κλείσει,
αφού αφορούν προχωρημένους
αθλητές.
Κατά γενική ομολογία το επίπεδο θα είναι υψηλότατο αρκεί
να αναφέρω ότι ο πρώτος νικητής θα εξασφαλίσει εισιτήριο
για το παγκόσμιο και ο δεύτερος για το Πανευρωπαϊκό.
Αυτό ισχύει για τα αγόρια και
τα κορίτσια, ενώ οι πρώτες τριάδες μοριοδοτούνται για ΑΕΙ και
ΤΕΙ.

Ετοιμος για το καλύτερο
Ο νεαρός βολεϊμπολίστας της Αμιλλας Απόστολος Πετσιάς ρίχνεται
σήμερα στην μάχη των προκριματικών με την Εθνική παμπαίδων

Ο χαρισματικός Τρικαλινός
αθλητής με τον προπονητή του
στην Αμιλλα, Θέμη Γούλα
Για το Μαυροβούνιο αναχώρησε το βράδυ της Μ. Τρίτης
η αποστολή της Εθνικής Παμπαίδων, για να συμμετάσχει
στον προκριματικό όμιλο του
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Κ17 (25-28/4).
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επί ελληνικού
εδάφους στη Θεσσαλονίκη και
στις 22.00 θα ξεκινήσει οδικώς

Ο Απόστολος Πετσιάς θα ξεδιπλώσει τις αρετές
του για λογαριασμό της Εθνικής παμπαίδων
το ταξίδι της για το Herceg
Novi στο Μαυροβούνιο, εκεί
όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες
από 25 έως 28 Απριλίου.
Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Μπακοδήμος
και οι συνεργάτες του ΠαναCMYK

γιώτης Γεωργούντζος και Παναγιώτης Τσότρας επέλεξαν
τους 12 αθλητές που θα είναι
στην αποστολή για το Μαυροβούνιο.
Η 12άδα:
Νικόλαος Χριστόπουλος

(ΑΣΠ Απόλλων)
Ελευθέριος Φωλιάς (ΑΣ Πανερυθραϊκός)
Άγγελος Μάρκου (ΓΣ Απόλλων)
Γεώργιος Μαρσέλλος (ΑΟ
Νέοι Βύρωνος)
Αλέξανδρος Νανόπουλος
(ΓΑΣ ΠαμβοχαΪκός)
Απόστολος Πετσιάς (Άμιλλα
Τρικάλων)
Βασίλειος Σερεμέτης (Παναθηναϊκός ΑΟ)
Κωνσταντίνος Σωτηρίου (Πήγασος Πολίχνης)
Παναγιώτης Σουσούνης (ΑΣ
Πανερυθραϊκός)
Σέρτζιο Στρίκα (ΑΕΚ)
Δημήτριος Θεοδόσης (ΑΕΚ)
Νικόλαος Αλέξιος Τοκαμάνης (ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου)
Την αποστολή συμπληρώνουν οι συνεργάτες του Γιώργου Μπακοδήμου, Παναγιώτης
Γεωργούντζος και Παναγιώτης
Τσότρας και ο φυσιοθεραπευ-

Με την πρωτοβουλία μας θέλουμε να καταδείξουμε την
ανάγκη να δούμε όλοι το σκάκι
ως άθλημα για να συνεισφέρουμε από την πλευρά μας
στην τόνωση του νομού, όπως
οι άλλες αθλητικές συνάξεις.
Επιλογικά ευχαρίστησε Περιφέρεια και Δήμο Τρικκαίων
που είναι πάντα δίπλα στον σύλλογο για να προσθέσει ότι χωρίς
αυτούς δεν θα κάναμε ούτε τα
μισά.
Ακολούθως η εκπρόσωπος
του Δήμου κ. Βασιλένα Μητσιάδη σημείωσε: «Τα Τρίκαλα μπορούν αποδεδειγμένα να φιλοξενούν μεγάλες διοργανώσεις.
Η ΣΚΑ.ΚΙ κάνει συγκινητική
προσπάθεια αναδεικνύοντας
την ομορφιά του σκακιού. Ετσι
η νέα γενιά μπορεί να συνεχίσει
σε καλύτερες βάσεις.
Πρέπει να βοηθήσουμε όλη
στην γιορτή, αφού η επιτυχία
θέλει δουλειά και χρόνο.
Το μουσείο καλύπτει όλες τις
ανάγκες, ενώ το σκάκι θέλει
εγρήγορση για κάθε κίνηση. Εν
τέλει τα παιδιά μαθαίνουν να
αγωνίζονται πρώτα στο τραπέζι
και μετά στην ζωή.
Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία του Χαράλαμπου Κουτσιούμπα που αναδείχτηκε από τα σπλάγχνα του
συλλόγου και ήδη τον καλοβλέπουν άλλοι σύλλογοι.
Σπουδάζει νομικά στην Θεσσαλονίκη και θα προσπαθήσει
για αξιοπρεπή εμφάνιση. Ο ίδιος
απένειμε εύσημα στον σύλλογο
για την στήριξη και την αγάπη
του προς το άθλημα, ενώ έκανε
λόγο για συμμετοχή αθλητών
ανωτέρου επιπέδου.
Μάλιστα ο ίδιος μελετάει το
πρόγραμμά τους σεβόμενος
τους πάντες.
Χαρακτήρισε τιμή για την
πόλη την διοργάνωση και υπογράμμισε ότι όταν ήμουν μικρός
δεν είχα την τύχη να δω από
μέσα ανάλογο τουρνουά.
Ετσι με την σκακιστική γιορτή
των Τρικάλων μπορεί να περάσει το κατάλληλο μήνυμα.
Ασφαλώς τα οφέλη του σκακιού είναι πολλά(αυτοσυγκέντρωση, κοινωνικοποίηση) και
αξίζει κανείς να γνωρίσει τα μυστικά του.

τής Θανάσης Ιωακειμίδης. Αρχηγός αποστολής είναι ο τεχνικός σύμβουλος Εθνικών
ομάδων και ταμίας της Ε.Ο.ΠΕ.
Τάκης Καβαλλιεράκης.
Η Εθνική Παμπαίδων κληρώθηκε στον Ε' όμιλο μαζί με
Αυστρία, Λευκορωσία και Μαυροβούνιο. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 2528 Απριλίου στο Μαυροβούνιο.
Τα τελικά του Ευρωβόλεϊ Παμπαίδων θα γίνουν στη Βουλγαρία από 13 έως 21 Ιουλίου.
Από τους 5 προκριματικούς
ομίλους στο Ευρωπαϊκό προκρίνονται οι 5 πρώτοι και ο
καλύτερος δεύτερος.
Το πρόγραμμα των αγώνων:
1η αγωνιστική - Μ. Πέμπτη
25 Απριλίου
18.00: Λευκορωσία - Ελλάδα
20.30: Μαυροβούνιο - Αυστρία
2η αγωνιστική - Μ. Παρασκευή 26 Απριλίου
18.00: Ελλάδα - Αυστρία
20.30: Λευκορωσία - Μαυροβούνιο
3η αγωνιστική - Μ. Σάββατο
27 Απριλίου
18.00: Αυστρία - Λευκορωσία
20.30: Ελλάδα – Μαυροβούνιο.
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Οι ρυθμοί χαμηλώνουν
Στον ΑΟ Τρίκαλα θα χαλαρώσουν για το Πάσχα, αλλά η σκέψη δεν μπορεί
να φύγει από τον αγώνα ζωής ή θανάτου με την ΑΕ Καραϊσκάκης

Ό

πως όλες οι
ομάδες έτσι
και στον ΑΟ
Τρίκαλα οι
ρυθμοί θα πέσουν για το
Πάσχα. Βέβαια στον ΑΟΤ
δεν έχουν την πολυτέλεια
της… χαλάρωσης, αφού
για την τελευταία
αγωνιστική θα
αντιμετωπίσουν στην
Άρτα την ΑΕ
Καραϊσκάκης και το
παιχνίδι αυτό δεν
αποκλείεται να καθαρίσει
και το μέλλον του ΑΟΤ.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Αν νικήσει, δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στον αγώνα
Ηρόδοτος – Απόλλωνας Λάρισας. Θα καταφέρει να μην
υποβιβαστεί δυο κατηγορίες,
δηλαδή στο ερασιτεχνικό. Σε
αντίθετη περίπτωση η ομάδα
θα μείνει στην νέα Φούτμπολ
Λιγκ και το οξύμωρο είναι ότι
θα πανηγυρίσει γιατί… υποβιβάστηκε!
Όπως και να έχει μπροστά
υπάρχουν μέρες για να αποφύγει ο ΑΟΤ τα χειρότερα.
Όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν
στο γήπεδο.

Βασιλειάδης: «Μετά
τα πρωταθλήματα
η τροπολογία
για την αναδιάρθρωση»
Σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα της αθλητικής επικαιρότητας μίλησε ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης. Σε συνέντευξή του
στο Action 24 μίλησε για την
αναδιάρθρωση, η οποία συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, την τροπολογία για
τη δημιουργία της Super
League 2, αλλά και το VAR.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του
Βασιλειάδη:
Για την αναδιάρθρωση: «Τη
δομή των κατηγοριών την
αποφάσισε πέρυσι το καλοκαίρι η ΕΠΟ με την σύμφωνη
γνώμη των επαγγελματικών
κατηγοριών του ποδοσφαίρου.
Η τροπολογία αφορά τη νομική μορφή. Αυτή μπορεί να
προκύψει όταν ολοκληρωθούν
τα πρωταθλήματα και επικυρωθούν οι βαθμολογίες. Το
θέμα σηκώθηκε με έναν τεχνητό τρόπο, για να ασκηθεί
μία πίεση για να μην γίνει η
αναδιάρθρωση. Για τις τυχόν
αδικίες της αναδιάρθρωσης,
θα μπορούσε να δοθεί λύση
ένα υπήρχε συνεννόηση στον
χώρο του ποδοσφαίρου. Εμείς
κάναμε μία πρόταση η οποία
θα πρέπει να ακολουθηθεί
από τους κανόνες. Αν το ίδιο
το ποδόσφαιρο δεν θελήσει
να αλλάξει, δεν θα αλλάξει.
Δεν έχουμε κάνει παρέμβαση

Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα έχουν τη σκέψη τους στον αγώνα με την ΑΕ Καραϊσκάκης, αφού η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή
στο αυτοδιοίκητο όπως καταγγέλλει η ΕΠΣ Ηρακλείου,
για πολιτικούς λόγους. Εμείς
κάναμε μία πρόταση, δεν
αναγκάσαμε κανέναν να την
ακολουθήσει. Δεν τους βάλαμε το μαχαίρι στον λαιμό
για να πάρουν τα λεφτά. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιες
ομάδες δεν θέλουν να γίνει η

αναδιάρθρωση γιατί δεν θέλουν να παίζουν στη δεύτερη
κατηγορία, όπως λειτουργεί
τώρα.
Εμείς αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Εάν τεθούν σοβαροί
κανόνες, με δεδομένο το οικονομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει σε σοβαρούς επιχειρηματίες να μπουν στον χώρο

και να επενδύσουν, τότε θα
μιλάμε για μία νέα μέρα.
Όμως τώρα όπως λειτουργεί
το πλαίσιο, δεν τους επιτρέπει
να μπουν στον χώρο. Χρειάζεται αρκετός χρόνος για
να αλλάξει η λογική η οποία
επικρατεί τώρα. Το πρωτάθλημα της Superleague δεν
θα μπορεί να έχει λιγότερες

από 32 αγωνιστικές. Εχει αρκετό ενδιαφέρον η πρόταση
του Μηνά Λυσάνδρου για την
διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
Οι παράγοντες θα κληθούν
να βλέπουν το ποδόσφαιρο
σαν επένδυση, που μπορεί να
τους επιφέρει χρήματα και
όχι σαν ευκαιρία να φτιάξουν

έναν στρατό».
Για το VAR: «Το θέλουν όλοι
και είμαι αισιόδοξος ότι θα
το δούμε στον τελικό κυπέλλου.
Έχουν γίνει ήδη οι δοκιμές.
Στο σύνολο της Superleague
και της Superleague 2 θέλουμε να το έχουμε από την αρχή
της νέας σεζόν».

Υποψήφιοι παίζουν μπάλα για καλό σκοπό!!!
Με πρωτοβουλία της επιτροπής διοργάνωσης του πρώτου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου παλαιμάχων του Ν. Τρικάλων σε συνεργασία με την
Εθελοντική Ομάδα Νέων Ν. Τρικάλων την Τρίτη 30/04/2019 και ώρα 17.00 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί ένας αγώνας
διαφορετικός απο τους άλλους.
Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν ισόποσα σε δύο
οικογένειες, μια από το Δήμο Τρικκαίων και μια από το Δήμο Φαρκαδόνας. Η επιλογή της κάθε οικογένειας θα προταθεί από τον αντίστοιχο Δήμο.
Το ενδιαφέρον είναι ότι θα δημιουργηθεί μία ομάδα με υποψηφίους στον Δήμο Τρικκαίων, μία αντίστοιχη με υποψήφιους στον Δήμο Φαρκαδόνα ενώ
θα συμμετάσχουν ακόμη μία ομάδα του επιμελητηρίου και μά ομάδα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Παλαιμάχων Τρικάλων.
Συμβολική τιμή εισόδου 2€

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

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ

εις.

ανώσ
νουά. Περισσότερα από τις προηγούμενες διοργ
Πολλά τα παιδιά που συμμετείχαν στο τουρ
κατόρθωμα…
Σε τόσο δύσκολες εποχές αυτό «μοιάζει» με

Ο Υπεύθυνος του ΑΟΤ Κώ

στας Καρακούσης βράβευσε

Ο Αντιδήμαρχος Τρικκαίων κ. Αναστασίου βράβευσε την Κ 10 της Δήμητρας παραδίδοντας το τρόπαιο στον τραυματία Σωτήρη Παπακώστα
ο οποίος απουσίασε αγωνιστικά αλλά οι συμπαίκτες του δεν ξέχασαν. Οι όμορφες στιγμές του ποδοσφαίρου

’ αυτό μαζί με

τηκαν γι
τών και βραβεύ
τη
αι
δι
ν
τω
προσπάθεια
κ. Κούγκουλο
Σημαντική η
Αρχιδιαιτητή

τον Αρη

Ο πρώτος σκόρερ της
Κ 12 Αγγελάκης
(Δήμητρας) βραβεύτη
κε από τον πρώτο πρ
όεδρο
του Απόλλωνα και υπ
εύθυνο της Γραμματεί
ας
του τουρνουά κ. Θόδω
ρα Παπαχρήστο

τον

Ο Περιφερειακός Σύμβου

λος κ. Μπάρδας βράβευ

Ο ΑΟΤ τερμάτισε στην
2η θέση Κ 9 και βραβεύ
τηκε
από τον υπεύθυνο του
ΠΑΟΔ κ. Μπάμπη Ψω
μιάδη

Ο υπεύθυνος του Λογγ
ακίου Κώστας Γρηγορ
ίου βράβευσε
την ΑΕΛ Β’ για την 3η
θέση στην Κ 9

σε τον ΠΑΟΚ Διάπλαση

Το τουρνουά ολοκληρώ
θηκε και ο καθένας έχε
ι έναν λόγο να
είναι ικανοποιημένος.
Οι κ. Μπέντας, Γαντζ
ούλας, Μπάρδας,
Παπαστεργίου, Ψύχος
και Αναστασίου σε αν
αμνηστική φωτό.
Ο,τι έγινε, έγινε για το
καλό του ποδοσφαίρου
,
της Δήμητρας, της πόλη
ς…

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

27

_7

Ολοι… νικητές
•Ολοκληρώθηκε χθες στη Μπαλκούρα το 13ο Πανελλήνιο
ποδοσφαιρικό τουρνουά ποδοσφαίρου με τις εντυπώσεις να…
κερδίζουν την επόμενη διοργάνωση •Στον αδικοχαμένο Μάριο Ψύλλη
αφιέρωσε η Κ 14 της Δήμητρας το τουρνουά και την επιτυχία της
έρασε στην ιστορία
για 13η χρονιά. Και
σαν το παλαιό καλό
κρασί, όσο περνούν
τα χρόνια, τόσο ωριμάζει.
Τόσο γίνεται καλύτερο. Δεν
αποτελεί δική μας εκτίμηση,
αλλά διαπίστωση όλων όσων
βρέθηκαν και χθες στη
Μπαλκούρα για τους αγώνες
κατάταξης στο 13ο
πανελλήνιο τουρνουά
ποδοσφαίρου παιδικών
ομάδων και φυσικά στις
βραβεύσεις όσων
«διακρίθηκαν».

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου βράβευσε τον Αστέρα Τρίπολης

Π

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλης βράβευσε την Κ 14 της Δήμητρας
για την πρωτιά της και αυτή φώναξε το όνομα του αδικοχαμένου
Μάριου Ψύλλη αφιερώνοντας το τουρνουά στη μνήμη του

Γ εύ σ η απ ό Δ ήμ η τρα Απ όλ λ ων

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

Β’ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

gidopoulosp@yahoo.gr

Δήμητρα Β’-ΠΑΟΚ Διάπλαση Α’
0-5
Διαπίστωση που ακούστηκε τόσο
από τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου, όσο και από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γακόπουλο
η οποία βρήκε σύμφωνους όλους.
Μάλιστα η απορία του Δημάρχου
ήχησε ικανοποιητικά στις αθλητικές
εγκαταστάσεις της «Μπαλκούρας»
και ήταν η εξής «Απίστευτο αυτό
που γίνετε εδώ! Κάθε χρόνο καλύτερο. Κάθε χρόνο πιο «ζωντανό».
Πώς εμείς ως Δήμος θα μπορέσουμε να σας ανταποδώσουμε ό,τι
κάνατε και ό,τι κάνετε όλα αυτά τα
χρόνια, με τόσους επισκέπτες»;
Ο πρόεδρος της Δήμητρας κ. Λάκης Γαντζούλας ευχαρίστησε όσους
στήριξαν την προσπάθεια και κυρίως την Περιφέρεια και τον Δήμο,
ευχαριστώντας δημόσια τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη και τον
κ. Παπαστεργίου, ενώ αίσθηση ευχάριστη προκάλεσε η παρουσία
του προέδρου της ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλη και τα καλά του λόγια για την
επιτυχία του τουρνουά, αφού οι
υποχρεώσεις του δεν του επέτρεπαν αρκετές φορές να παραστεί
στην «μεγάλη» αυτή ποδοσφαιρική
γιορτή.
Η διοργάνωση παρουσίασε έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον με
τους μικρούς να περνούν ένα όμορφο ποδοσφαιρικό τριήμερο στην
πόλη μας και να φεύγουν με την
υπόσχεση να ξανάρθουν είτε για να
ξαναπαίξουν είτε ως τουρίστες.
Άλλες ομάδες πέτυχαν τους στόχους τους και άλλες όχι.
Η τελική κατάταξή τους μπορεί
να σήμανε το φινάλε των αγωνιστικών δραστηριοτήτων τους, η ουσία
ωστόσο δεν βρισκόταν στα γκολ και
στους αριθμούς. Στην πραγματικότητα όλοι οι ποδοσφαιριστές που
συμμετείχαν ήταν νικητές, ο καθένας για τον δικό του λόγο.
Ούτε η πρώτη θέση, ούτε η τελευταία σε ένα τουρνουά μπορεί να
χαρακτηρίσει τη πορεία κάποια
αθλητή, παρά μόνο η συνεχόμενη
δουλειά, η υπομονή και η τύχη,
πέρα από τις έμφυτες ικανότητες οι
οποίες σαφώς και βελτιώνονται.
Το ίδιο συμβαίνει και στη βραβευμένη κατηγορία των σκόρερς.
Αναμφισβήτητα κάποιοι παίκτες
έχουν ικανότητα στο να στέλνουν τη
μπάλα στα αντίπαλα δίκτυα αλλά
για να φτάσουν εκεί έχει προηγηθεί
μια τουλάχιστον συλλογική προσπάθεια. Μπορεί κάποιοι να «καρπώνονται» την ουσία αλλά στην
πραγματικότητα, διακρίνεται η ομάδα.

Α’ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Αγία Αννα-Εδεσσαϊκός ...........5-2

Β’ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΑΟΚ Διάπλαση Β’-ΑΟΤ ........3-0

Α’ ΤΕΛΙΚΟΣ
Δήμητρα-OLYMPIC ................4-1

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ 12
ΘΕΣΕΙΣ 7-8
Αγιαξ Τρικάλων-Μετέωρα ......2-3

ΘΕΣΕΙΣ 5-6
Εδεσσαϊκός- ΑΟΤ ..................4-1

Μικρός τελικός

Ο υπεύθυνος της «Αγίας Αννας»
κ. Γιάννης Σίμος βράβευσε
τον πρώτο σκόρερ στην
κατηγορία Κ 9 Μπαμπούρη
(ΑΟΤ) ο οποίος πέτυχε 6 γκολ

ΠΑΟΚ Διάπλαση-ΠΑΟΔ Α’......2-4

ΤΕΛΙΚΟΣ
Δήμητρα Α’-Αγία Αννα............3-2

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ 11
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ 7-8

σφορά του στην κοινωνία με μηνύματα και πράξεις η πιο συγκινητική
στιγμή του 13ου τουρνουά ήταν
όταν ο πρόεδρος της ΕΠΣΤ κ.
Μπουτζιώλης βράβευσε την «πρωταθλήτρια» Κ 14 της Δήμητρας και
αυτή με τη σειρά της αφιέρωσε την
πρωτιά και το τουρνουά στον Μάριο
Ψύλλη, ο οποίος σε ηλικία 15 χρονών έφυγε τόσο απρόοπτα από τη
ζωή σκορπώντας πολλά «γιατί» και
στα φιλαράκια του που του αφιέρωσαν το κύπελλο φωνάζοντας
όλοι μαζί «Μάριος, Μάριος»…
Επίσης όμορφη στιγμή των βραβεύσεων ήταν η κίνηση της Κ 10 και
των παικτών της, να δώσει ο Αντιδήμαρχος Τρικκαίων κ. Αναστασίου
το κύπελλο όχι στον αρχηγό της ομάδας αλλά στον Σωτήρη Παπακώστα ο οποίος λίγο πριν το τουρνουά
τραυματίστηκε και δεν αγωνίστηκε.
Και αυτός με το ένα χέρι σήκωσε
ψηλά το τρόπαιο και το τουρνουά…

OLYMPIC-ΠΑΟΔ .....................0-8

ΘΕΣΕΙΣ 5-6
Δήμητρα Β’-ΑΕΤ......................3-2

Μικρός τελικός
Αρης 2- ΑΕΛ ............................3-4

ΤΕΛΙΚΟΣ
Αγιαξ Χίου-Αμπελάκια ............4-0

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ 10
ΘEΣΕΙΣ 7-8
Μετέωρα-Συνοικισμός
Σαραγίων ............... 3-3 (2-1 πεν.)

ΘEΣΕΙΣ 5-6
Αγία Αννα-ΑΕΛ .......................2-7

Μικρός τελικός
Αρης-ΠΑΟΔ............................ 7-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 14-13
Στη συγκεκριμένη κατηγορία
συμμετείχαν 12 ομάδες και χωρίστηκαν σε τρεις ομίλους, οπότε
υπήρξε η πρώτη τριάδα της «μεγάλης» κατηγορίας και η πρώτη
τριάδα της «μικρής.
Στη «μεγάλη» τις πρώτες θέσεις πήραν:
1. Δήμητρα Α’
2. OLYMPIC
3. Αγία Αννα
Στη «μικρή» κατηγορία τις
πρώτες θέσεις πήραν:
1. ΠΑΟΚ Διάπλαση Β’
2. ΑΟΤ
3. ΠΑΟΚ Διάπλαση Α’
Τις υπόλοιπες θέσεις κατέλαβαν οι ομάδες:
Εδεσσαϊκός
ΠΑΟΔ Β’
Μικρασιατικός
Αγιαξ Χίου
Αγία Αννα Β’

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 12
1. Δήμητρα
2. Αγ. Αννα
3. ΠΑΟΔ Α’
4. ΠΑΟΚ Διάπλαση
5. Εδεσσαϊκός
6. ΑΟΤ
7. Μετέωρα
8. Αγιαξ Τρικάλων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 11
1. Αγιαξ Χίου
2. Αμπελάκια
3. ΑΕΛ
4. Αρης
5. Δήμητρα Β’
6. ΑΕΤ
7. ΠΑΟΔ (08)
8. OLYMPIC

ΘΕΣΕΙΣ 5-6

Μικρός τελικός

Εδεσσαϊκός- ΑΟΤ ..................1-0
Θέσεις ....................................3-4
Δήμητρα-Αγιαξ Χίου ..............1-1
......................................(4-3 πεν.)

Δήμητρα (10)-ΑΕΛ 2 ...............2-7

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ

Αρης-ΑΟΤ ...............................5-1

Στην κατηγορία Κ 16 πρώτος
σκόρερ ήταν ο Ριζάϊ του Αγιαξ
Χίου με 3 γκολ, ενώ στην κατηγορία Κ 14-13 ήταν ο Μπέκος
της Αγίας Αννας με 6 γκολ.
Στην Κ 12 ο Αγγελάκης της
Δήμητρας με 9 γκολ, στην Κ 11 ο
Φλαμός του Αγιαξ Χίου με 10
γκολ, στην κατηγορία Κ 10 ο Καραϊσκος του Αρη με 13 γκολ και
στην Κ 9 ο Μπαμπούρης του ΑΟΤ
με 6 γκολ.

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ 9
ΘEΣΕΙΣ 7-8

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ 16

Αμπελάκια-OLYMPIC Β ..........2-1

ΘΕΣΕΙΣ 7-8

ΘEΣΕΙΣ 5-6

Ηφαιστος- Καβάλα .................2-1

Αγιαξ Τρικάλων-OLYMPIC......3-4

ΤΕΛΙΚΟΣ
Αστέρας Τρ.-ΑΕΛ ...................1-0

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ 14-13
ΘΕΣΕΙΣ 7-8
Αγία Αννα-Αγιαξ Χίου ............0-3

Η πιο συγκινητική στιγμή

ΘΕΣΕΙΣ 5-6

Και επειδή ποδόσφαιρο δεν είναι
μόνο οι επιδόσεις αλλά και η προ-

ΠΑΟΔ Β-Μικρασιατικός .........1-1
..............................................(5-4)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 16
1. Αστέρας Τρίπολης
2. ΑΕΛ
3. Δήμητρα
4. Αγιαξ Χίου
5. Εδεσσαϊκός
6. ΑΟΤ
7. Ηφαιστος
8. Καβάλα

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλης, με τον πρόεδρο της Δήμητρας
κ. Γαντζούλα και τον Αρχιδαιτητή της ΕΠΣΤ κ. Κούγκουλο

6ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 10
Σ’ αυτή την κατηγορία η Δήμητρα συμμετείχε με δύο ομάδες, οι
οποίες μάλιστα συμμετείχαν στον
τελικό, καταλαμβάνοντας την 1η
και 2η θέση.
Στις υπόλοιπες τερμάτισαν οι:
3. Αρης
4. ΠΑΟΔ
5. ΑΕΛ
6. Αγία Αννα
7. Μετέωρα
8. Συνοικία Σαραγίων

Δήμητρα Α-Δήμητρα Β ...........1-1

Τρικαλινό χρώμα στον Αγιαξ Χίου ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό
ρόλο στο τουρνουά, αφού υπεύθυνος είναι ο Γιώργος Κακούσιος

Για ακόμα μια χρονιά θα πραγματοποιηθεί στην Βασιλική Καλαμπάκας το Τουρνουά ποδοσφαίρου στη μνήμη του Δημήτρη
Καραθανάση.
Το 6ο Τουρνουά θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Βασιλικής σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Στάδιο
Βασιλικής και ώρα 17:00.
Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν φέτος είναι οι εξής:
Παλαίμαχοι Κεραυνού Βασιλικής
Παλαίμαχοι Τρικάλων
Παλαίμαχοι Α.Σ Μετέωρα
Ο Δημήτρης Καραθανάσης αγωνίστηκε μόνο με την φανέλα
του Κεραυνού Βασιλικής, έχοντας 225 συμμετοχές κυρίως ως
αμυντικός ενώ σημείωσε 13 τέρματα. Ήταν βασικός στέλεχος της
σπουδαίας ομάδας της Βασιλικής στις αρχές του 80’ με αποκορύφωμα τις παρουσίες της στην Δ’ Εθνική.
Καλούμε όλους τους φίλους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
και όχι μόνο, να παραβρεθούν στο γήπεδο να τιμήσουμε με τον
ιδιαίτερο αυτόν άνθρωπο αλλά το ποδόσφαιρο γενικότερα.

CMYK
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Ε

πεσαν για μια
ακόμη φορά
στην πισίνα και
έδειξαν ότι
διαθέτουν σωστή
υποδομή και το
απαραίτητο κολυμβητικό
βάθος.

Σε κάθε περίπτωση έσπευσαν να υλοποιήσουν όσα δουλεύουν στις προπονήσεις και
έδειξαν ότι το μέλλον τους
ανήκει.
Με ωραίες εμφανίσεις σημείωσαν σημαντικές διακρίσεις, που ανεβάζουν την ψυχολογία, ενώ κέρδισαν και τα
χειροκροτήματα του κοινού,
που ξέρει να αναγνωρίζει τις
αξιόλογες προσπάθειες.
Το δελτίο τύπου του σωματείου αναφέρει:
Το στίγμα του άφησε ο σύλλογος μας Α.Σ.Ε.Τ. και στα
“ΑΚΡΙΣΙΑ 2019”. Οι αγώνες
διεξήχθησαν στη Λάρισα το
Σαββατοκύριακο 13,14/4/2019
στο κλειστό κολυμβητήριο
50μ. 10 διαδρομών. Οι αγώνες
απευθύνονταν στις προαγωνιστικές κατηγορίες δηλαδή
για κολυμβητές 9,10,11 και
12 ετών. Τους αγώνες διοργάνωσε ο σύλλογος “Λαρισαϊκός – Τιτανες”, με συμμετοχή πάνω από 600 κολυμβητές από 24 σωματεία από
Αθήνα, βόρεια Ελλάδα και
Θεσσαλία. Ήταν μια κολυμβητική πανδαισία και αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια στους
διοργανωτές.
Ο σύλλογός μας ο Α.Σ.Ε.Τ.
συμμετείχε με 7 μικρούς κολυμβητές και κατάφερε να
κατακτήσει 2 (δύο) μετάλλια
αργυρά με τον 10χρονο κολυμβητή ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΝΙΚΟ,
ο οποίος είναι ένας εξελίξιμος
αθλητής και φέτος πρωταγωνιστεί σε όλους τους αγώνες

Π

ολλά είναι τα
ερεθίσματα
που έχει η νέα
γενιά του
Τρικαλινού βόλεϊ που
προσπαθεί να καταθέσει
τα δικά της δείγματα
γραφής.

Φωνάζει από μακριά η αγάπη
για το αντικείμενο, οπότε μέρα
με την μέρα καταγράφεται
αξιοσημείωτη πρόοδος.
Πραγματικά τα ταλεντάκια
δεν αφήνουν να πέσει τίποτα
κάτω και ξέρουν πώς να ενεργήσουν στα επίσημα.
Το ενημερωτικό κείμενο του
Ασκληπιού αναφέρει:
Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι Παγκορασίδες Β
του Ασκληπιού.Στον αγώνα με
αντίπαλο τον Φιλαθλητικό Τρικάλων,οι μικρές του Ασκληπιού
νίκησαν με 3-0.
Σε μια εκτός συναγωνισμού
διοργάνωση, που σκοπό έχει
να ψυχαγωγηθούν και να μάθουν παίζοντας, τα μικρά αστεράκια πρόσφεραν απλόχερα
πλούσιο θέαμα. Διασκέδασαν
και χάρηκαν σε ένα πολύ
ωραίο παιχνίδι και έδειξαν ότι
έχουν όρεξη και διάθεση να
συνεχίσουν την πορεία τους.
Οι δυο ομάδες έβγαλαν τον
καλύτερο τους εαυτό και με
όπλο τη διάθεση και το χαμόγελο κυνήγησαν όλες τις μπάλες, πάλεψαν για κάθε πόντο
και διεκδίκησαν την νίκη μέχρι
το τέλος.

Πάλι σε φόρμα
•Τα νεαρά δελφίνια του ΑΣΕΤ έδειξαν και στα
«Ακρίσια 2019» το ταλέντο και τις προοπτικές τους

Το έμψυχο δυναμικό του ΑΣΕΤ έδειξε τις αρετές του και στα «Ακρίσια»

Παραγωγικές
εμφανίσεις από τον
Νίκο Περιστέρη

που παίρνει μέρος στη κατηγορία του. Αν και η προετοιμασία των μικρών κολυμβητών
μας φέτος ήταν ελλιπής αρχίζει και φαίνεται η σοβαρή
δουλειά που γίνεται στο σύλ-

λογός μας.
Αναλυτικά αποτελέσματα:
Περιστέρης Νίκος 10 ετών,
2ος, 50m. ύπτιο, 2ος,100 m.
ύπτιο
Βουτσελά Ελευθερία 12

ετών 200m. ελεύθερο 11η,
50m. ελεύθερο 11η, 100m.
ύπτιο 21η.
Ποπα Φαμπιάν 12 ετών,
50m. πρόσθιο 10ος, 100m.
πρόσθιο 17ος
Καπάι Ραφαήλ 10 ετών,
50m. ύπτιο 18ος, 50m. ελεύθερο 23ος
Λάμπρος Δημήτρης 11 ετών
50m. ύπτιο 25ος, 50m. ελεύθερο 30ος
Βουτσελά Γεωργία 9 ετών,
50m. ελεύθερο 36η
Τσόλα Ευαγγελία 10 ετών,
100m. ελεύθερο 20η
Ο προπονητής κ. Δημ. Κατσιάμπας έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εμφάνιση των αθλητών του αφού
ο ανταγωνισμός ήταν πολύ
υψηλός.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε
να ευχηθούμε ως σύλλογος
σε όλο τον κόσμο ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ με
υγεία.
Και να ενημερώσουμε τους
γονείς ότι μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους από 3,5
ετών στο σύλλογό μας σε ένα
πλήρη ανακαινισμένο και ευχάριστο κολυμβητήριο.
Πληροφορίες καθημερινά
στα τηλ. 2431028861 /
6973042562.
Site: wwwaset.gr/ e- mail:
asetrikalaon@gmail.com.
Fb: katsiambas Dimitrios –
ΑΣΕΤ – ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.

Σε καλό δρόμο
•Οι παγκορασίδες του Ασκληπιού και του Φιλαθλητικού
Τρικάλων χάρηκαν τον μεταξύ τους αγώνα

Οι παγκορασίδες β’ του Ασκληπιού μοιράστηκαν εμπειρίες στον αγώνα με τον Φιλαθλητικό Τρικάλων
Τα σετ: 25-12, 25-21, 26-24.
Ασκληπιός (Ραντόμσκα):
Κόκκαλη, Gozhina, Κεραμιώτη,
Κόκκαλη Ε., Στρωματά, Σουλι-

μέτση, Παπαγεωργίου, Μαγουλιώτη, Κωστοπούλου, Σκέμπη,
Παπαποστόλου, Κολίτσα.
Φιλαθλητικός Τρικάλων
CMYK

(Κασαρτζιάν): Αναγνώστου,
Μπούγλα, Οικονομίδη, Γελαδάρη, Μπαντή, Παπά, Μίσιου,
Πάτα.

* Με όσους ειδικούς του αθλητισμού και να μιλήσει κανείς
διαπιστώνει εύκολα κάποια δεδομένα. Καλή και άγια η
βιτρίνα των σπορ αλλά είναι επιτακτική ανάγκη η στροφή
στο νέο αίμα. Χωρίς αγκάλιασμα δεν εξασφαλίζεται η επόμενη μέρα.
* Συνεπώς οι ιθύνοντες καλούνται να πάρουν από το χεράκι
τα πιτσιρίκια και να καταθέσουν ένα συνολικά ελκυστικό
πακέτο. Πάνω απ’όλα χρειάζεται να αποτελέσουν πηγή
έμπνευσης.
* Αναμφίβολα οι αθλητικοί δάσκαλοι μπορούν να προσφέρουν
πλούσιο έργο, ενώ το δέσιμο με το έμψυχο δυναμικό είναι
μοναδικό. Διόλου τυχαία ακόμη και πολλά χρόνια μετά την
πρώτη συνεργασία διατηρείται η εξαιρετική χημεία.
* Ασφαλώς τα νιάτα έχουν ανάγκη από παραστάσεις, οπότε
μέσα από κάθε αγώνα χτίζουν καλύτερα το αγωνιστικό
τους υπόβαθρο. Παρά τον λίγο ελεύθερο χρόνο που έχουν
στην διάθεσή τους προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο
δυνατό, οπότε όταν φτάνει το πλήρωμα του χρόνου είναι
σε θέση να ανοίξουν τα φτερά τους.
* Αυτές τις μέρες βρίσκεται αρκετός ποδοσφαιρόκοσμος
στην περιοχή και φυσικά οι συζητήσεις καλά κρατούν.
Θέμα αιχμής είναι φυσικά η πορεία του ΑΟΤ, που με άλλες
βλέψεις ξεκίνησε την χρονιά και διαφορετικά την συνέχισε.
Από ένα διάστημα και μετά χάθηκε και η αύρα οπότε στράβωσαν ουκ ολίγα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση έστω
και την ύστατη ώρα η ομάδα καλείται να είναι ο εαυτός
της.
* Ένα ακόμη θέμα συζήτησης μεταξύ των ποδοσφαιρανθρώπων είναι η ανάδειξη ουκ ολίγων χαρισματικών παικτών
από τους κόλπους των τοπικών συγκροτημάτων. Αναμφίβολα
τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και οι ίδιοι σημειώνουν
ότι τα Τρίκαλα επιβάλλεται να συνεχίσουν την παράδοση
στο συγκεκριμένο κομμάτι.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια
αρκετοί σύγχρονοι τοπικοί άσοι κάνουν τα μαγικά τους και
με το σπαθί τους απέκτησαν εξέχουσα θέση στην καρδιά
του κόσμου. Μάλιστα οι πρωταγωνιστές αυτοί λειτουργούν
ως πρότυπα για τη νεολαία.
* Πολύ σωστά πάντως τα επιτελεία των τοπικών ομάδων
επενδύουν και στον τομέα της γνώσης, αφού η νέα γενιά
πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς και να έχει όλα τα φρέσκα
δεδομένα στην διάθεσή της.
* Ανοιξε η όρεξη για το Trikala city run και ειδικά στις επισκέψεις στα σχολεία ο ενθουσιασμός εκτοξεύεται στα ύψη.
Ο ένας παρακινεί τον άλλο και έτσι θα πάρουν θέση στην
αφετηρία για να απολαύσουν όμορφα συναισθήματα και
κυρίως την χαρά της άθλησης.
* Μπόλικη δουλειά έχει και το ενημερωτικό περίπτερο, όπου
έμπειρα στελέχη λύνουν κάθε απορία και κομίζουν χρήσιμες
πληροφορίες ανεβάζοντας την ψυχολογία της νεολαίας,
που θέλει να βάλει τα αθλητικά της.
* Ειδικά πάντως οι επισκέπτες υπογραμμίζουν ότι είναι άκρως
σημαντικό μια περιοχή να αναδεικνύει και να τιμάει τα ιερά
τέρατά της. Ακόμη και η υποψήφια ευρωβουλευτής κ. Σπυράκη έσπευσε να μάθει από μέσα λεπτομέρειες κάνοντας
συμβολική κίνηση.
* Τραβάει σε μάκρος η υπόθεση(ανακοινώσεις- επιχειρηματολογία) ΕΣΚΑΘ- ΕΑΛ για τα πλέϊ οφ με τους Μάγους, που
έκαναν βέβαια το καθήκον τους. Μένει να δούμε την επισημοποίηση των δεδομένων.
* Πλούσιο σκηνικό για τις 10 Μάη ετοιμάζει η λέσχη 4χ4
Χρυσομηλιάς.
* Πέρασμα από τα Τρίκαλα έκανε ο εμβληματικός Δημήτρης
Διαμαντίδης.

02.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs
NHL
12:00 FOX Sports
Warriors - Storm, NRL
12:00 COSMOTE SPORT
6 HD
Τέταρτη μέρα
ATP 500 Barcelona
BancSabadell
14:00 COSMOTE SPORT
6 HD
Τέταρτη μέρα
ATP 500 Barcelona
BancSabadell
15:00 Eurosport 2
Γύρος των Αλπεων
Ποδηλασία
15:00 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Σέφιλντ
16:00 COSMOTE SPORT
2 HD
Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ

Κύπελλο Ελλάδος
16:00 COSMOTE SPORT
6 HD
Τέταρτη μέρα
ATP 500 Barcelona
BancSabadell
18:00 COSMOTE SPORT
1 HD
Λαμία - ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδος
18:00 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Σέφιλντ
18:00 COSMOTE SPORT
6 HD
Τέταρτη μέρα
ATP 500 Barcelona
BancSabadell
19:30 COSMOTE SPORT
9 HD
Ημιτελική φάση
Serie A Femminile
20:00 FOX Sports
Premier League of Darts
Μπέρμιγχαμ

20:00 Novasports 4HD
Μαλάτιασπορ - Γαλατασαράι, Κύπελλο Τουρκίας
20:00 Novasports 1HD
Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε, EuroLeague
20:30 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Σέφιλντ
20:30 COSMOTE SPORT
8 HD
Σεβίλλη - Ράγιο Βαγιεκάνο, Primera Division
21:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ, Primera Division
21:45 Novasports 3HD
Βίλεμ - Αϊντχόφεν
Eredivisie
22:30 COSMOTE SPORT
2 HD
Χετάφε - Ρεάλ Μαδρίτης
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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

Το Καλουσέικο, παραδοσιακό σπίτι του Ματσουκίου του 1927 (16.8.1970).

Η εκλεκτή Βούια με τον αγαπητό της Μιχέλη στο ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ (23.3.2019)
Μέρος 5ο
3. Απογευματινό στο Ματσούκι (τέλος)
Το απογευματινό έγινε νυχτερινό, αλλά θ' ανέβω και στα άλλα
δυο μαγαζιά. Στου Σωτήρη Μπαντάλα, ο καλός ο γείτονας, που
προσέχει απέναντι την “πολυκατοικία”, το Καλουσέικο.
-Χτες είχα εδώ, στο μαγαζί, και
την κυρά-Θυμία.
Η μάνα του, πιστή Ματσουκιώτισσα, την φροντίζει επιμελώς, μητρικώς. Κι άλλο μπράβο εδώ! Συχνάζει ο ψάλτης του χωριού (Γιώργος Βενετίκος), παρών και ο ωραίος Βησσάρης με το παλιό ραδιόφωνο...
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε
ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο και με τις οποίες:
α) επιδιώκεται να κατανοεί ο μαθητής το περιεχόμενο ενός κειμένου, δηλαδή:
να διακρίνει τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη,
επίκληση στην αυθεντία, επίκληση στο ήθος του πομπού).
να διακρίνει τα μέσα πειθούς
(επιχειρήματα, τεκμήρια).
Επίκληση στη λογική: τρόπος πειθούς που ταιριάζει σε επιστημονικά κείμενα, άρθρα και δοκίμια.Τα
μέσα που αναζητούμε, για να τον
επιβεβαιώσουμε, είναι λογικά επιχειρήματα και τεκμήρια (=στατιστικές, έρευνες, αριθμούς, αλήθειες, παραδείγματα, αποφθέγματα).
Επίκληση στο συναίσθημα: τρόπος πειθούς που ταιριάζει στη
διαφήμιση αλλά και σε κάποια
άρθρα και δοκίμια (αρκεί το θέμα
τους να είναι ανάλογο: π.χ. πόλεμος, ανισότητα, προσφυγιά ,βία
κ.λπ.)Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι βασικά η περιγραφή
και η αφήγηση. Επίσης χρησιμοποιούνται πολλά επίθετα που δημιουργούν ένταση/συγκίνηση.
Ακόμη: μεταφορές, παρομοιώσεις, εικονοπλαστικός λόγος,
χιούμορ ,ειρωνεία κ.λπ.
Επίκληση στην αυθεντία :χρήση
παροιμιών, αποφθεγμάτων, απόψεων σπουδαίων στον τομέα
τους ανθρώπων.
Επίκληση στο ήθος του πομπού
:αναφορά του πομπού σε θετικά
στοιχεία του χαρακτήρα του και
της εν γένει πορείας του, ώστε
να γίνει πιο πειστικός(Π.χ. ότι
υπήρξε τίμιος, θαρραλέος, συνεπής ,αγωνιστής κ.λπ.)
Επίθεση στο ήθος του δέκτη:
υποτιμητικά σχόλια για το δέκτη,
αρνητικοί χαρακτηρισμοί με στόχο να κυριαρχήσει ο πομπός. Συχνά συνδέεται με τη χρήση ψεύτικων ή υπερβολικών στοιχείων

Καταλήγω στον Σπύρο Στραγάλη, το μαγαζί του Πίπη, προς την
Μαυριά. Κάποια κίνηση κι εδώ
απόψε.
-Κάνουμε ό,τι θέλουμε!
Ήταν ο Μπριασούλης, γνήσιος
Ματσουκιώτης, πιστός κάτοικος
του Ματσουκίου, κανονίσαμε αμέσως αύριο να πάμε με το αυτοκίνητό του στο δάσος, να φωτογραφίσω την Ιερά Μονή της Βύλιζας, σε πολλές στάσεις. Ευτυχώς
που βρέθηκε σπιτίσιο γλυκάκι και
τον καθησύχασα.
-Απόψε θα κοιμηθείς σε μένα,
έχω τα πάντα.
Στο σπιτάκι μου δεν έχω θέρμανση και, επομένως, υπάρχει

Στο ωραίο μαγαζί του Πίπη (23.3.2019)
απαγορευτικό. Πάντως δεν την
έβγαλα και στο καλντερίμι, προτίμησα, όμως, την ωραία παρέα μου
από Τρίκαλα.
Κατά τις 11.15’ αποσύρθηκα
στο σπίτι του Νίκου Ντουρλιού.
Βρίσκεται κεντρικά, επάνω στον
δρόμο που κατεβαίνει από Μαυριά,
αγναντεύεις όλο το χωριό και το
ελατόδασο. Μ' έβαλαν στο ισόγειο,
εδώ, σε μία ευρύχωρη αίθουσα,
έκαιγε το τζάκι, ζέσταινε, όμως, και
το καλοριφέρ, όλο το ισόγειο απόψε δικό μου. Η καλή μας παρέα
(Νίκος, Αλεξάνδρα του, Ελένη)
κοιμήθηκαν στον όροφο.
Ο αγαπητός μας Νίκος αγόρασε το οικόπεδο και έχτισε ένα
σύγχρονο σπίτι, ωραίο καθ' όλα,

έξωθεν και έσωθεν, “κατά πάντα
και διά πάντα” φιλόξενο. Γαμπρός
μεν Ματσουκιώτης, αλλά αποδείχνεται υπέρ Ματσουκιώτης. Τέτοιο είναι το Ματσούκι, σε σκλαβώνει. Κοιμήθηκα πολύ ευχάριστα, αναπαύτηκα τέλεια.
4. Το μνημόσυνο του Πέτρου
Μακρή
Η Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019,
ξημέρωσε υπέροχη, στις 7’
παρά 10’ ήμουν στο αναλόγιο της
Αγίας Παρασκευής, ο παπα-Χρήστος διάβαζε ήδη την Προσκομιδή,
ο επίτροπος Μπίλιος πέρα-δώθε,
τις δουλίτσες του. Σιγά-σιγά η εκκλησία γέμισε, αλήθεια, πού ήταν
“κρυμμένοι” τόσοι άνθρωποι; Γέμισε και το αναλόγιο: Γιώργος Βε-

Το υπερσύγχρονο σπίτι του Νίκου Ντουρλιού στο Ματσούκι (3.7.2011).
νετίκος (ο ψάλτης του χωριού), Θύμιος Μακρής (καθηγητής), Πέτρος
Μακρής (το παπαδοπαίδι), Βασίλης
Καλόγηρος (ο λεγόμενος Αλαβάντας), ο φίλος μου ο Γκούμας
στα κεριά.
Ο παπα-Χρήστος μας, όπως
πάντα, κατανυκτικός, σήμερα δε
περισσότερο ακόμα, εφ' όσον τελείται και το ετήσιο μνημόσυνο του
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του φιλολόγου Αχιλλέα Μπουλογεώργου
,οπότε ταυτίζεται με τη λασπολογία και δεν θεωρείται θεμιτός
τρόπος πειθούς
να διακρίνει το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγικήεπαγωγική) που ακολουθείται σε
ένα κείμενο.
Συλλογιστική πορεία του κειμένου
: παραγωγική (γενικά→ειδικά), επαγωγική (ειδικά→ γενικά).Ο παραγωγικός συλλογισμός οδηγεί σε
βέβαιο συμπέρασμα ,ενώ ο επαγωγικός σε πιθανό.
Είδος συλλογισμού: α) παραγωγικός, επαγωγικός, αναλογικός (με
βάση τη λογική πορεία που ακολουθεί ο νους)
β) κατηγορικός, υποθετικός, διαζευκτικός(με βάση το είδος των
προκειμένων)
να αξιολογεί τα μέσα πειθούς. Πιο
συγκεκριμένα:
- να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός
επιχειρήματος
Ένα επιχείρημα θεωρείται ορθό
,όταν είναι έγκυρο(=το συμπέρασμα προκύπτει λογικά από τις προκείμενες) και αληθές(προκείμενες
και συμπέρασμα ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα)
να διακρίνει τα είδη του δοκιμίου,
προσέχοντας την οργάνωση/δομή
(συνειρμική-λογική), το σκοπό
(απόδειξη μιας θέσης - ελεύθερος στοχασμός), τη σκοπιά (υποκειμενική-αντικειμενική), τη γλώσσα (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κτλ.
1)Αποδεικτικό δοκίμιο: οργάνωση
λογική, σκοπός η απόδειξη μιας θέσης, σκοπιά αντικειμενική, γλώσσα
κυριολεκτική(αναφορική λειτουργία)
2)Στοχαστικό δοκίμιο: οργάνωση συνειρμική, σκοπός ο ελεύθερος στοχα-σμός, σκοπιά υποκειμενική, γλώσσα μεταφορική (ποι-

ητική λειτουργία)
να διακρίνει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όπως ο
υπο-κειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας,
ο εξομο-λογητικός τόνος κτλ.
α)υποκειμενισμός: χρήση α’ ενικού
προσώπου, όχι απολύτως βέβαια
συμπεράσματα (εκφράζονται επιφυλάξεις)
β)αντιδιδακτισμός: διδακτικός
χαρακτήρας του δοκιμίου: δεν
διδάσκει με χρήση προστακτικής
έγκλισης το δοκίμιο ,όπως γίνεται με το εκκλησιαστικό κήρυγμα
ή τη διδαχή. Διδάσκει έμμεσα με
τις πληροφορίες και γνώσεις που
μας παρέχει κινητοποιώντας τη
σκέψη μας και την ευαισθησία
μας ενίοτε.
γ) κοινωνικός χαρακτήρας: το
δοκίμιο χρησιμοποιούν συχνά φιλόσοφοι και επιστήμονες, όταν
θέλουν να εκλαϊκεύσουν τις ιδέες τους, να επικοινωνήσουν με
το πλατύ κοινό, γιατί τόσο η
γλώσσα του(πιο απλή της πραγματείας ή μελέτης) όσο και τα
θέματά του(κοινωνικά ,πολιτικά
,ηθικά, αισθητικά κ.λπ.) απευθύνονται όχι σε λίγους ειδικούς
αλλά στους πολλούς
δ)εξομολογητικός τόνος: μερικά
δοκίμια παρουσιάζουν κοινά
στοιχεία με μια επιστολή, όπως
χρήση α’ ενικού προσώπου,
απλό ύφος, αυτοσχεδιασμό,
προσωπική ιδεολογική κατάθεση
ή και εξομολόγηση.
•να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα
συγγενή είδη του λόγου, όπως το
άρθρο, επιφυλλίδα….
Το δοκίμιο εν σχέσει με το άρθρο,την επιφυλλίδα,το ημερολόγιο και την επιστολή:
1)Θέμα: διαχρονικά θέματα ή
αφορμάται από επίκαιρα και τα γενικεύει(το ίδιο κάνει και η επφυλ-

λίδα ,ενώ στα άρθρα έχουμε επίκαιρα θέματα)
2)Γλώσσα: λόγια, φράσεις που
δείχνουν επιστημονική διάθεση
(π.χ. πιθανώς, ενδεχομένως, βεβαίως), σύνταξη σύνθετη(υποτακτικός λόγος), λεξιλόγιο αφηρημένο, συχνά ύφος με στοιχεία οικειότητας/ προφορικότητας. (το
άρθρο δεν έχει προσωπικό ,οικείο τόνο),αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας(στα
άρθρα έχουμε κυρίως αναφορική)
3) Στόχος δοκιμιογράφου-οργάνωση:α)εκφράζει ελεύθερα τις
σκέψεις του, τα συναισθήματά
του περιπλανώμενος στο χώρο
των ιδεών χωρίς αυστηρή δομήοργάνωση, με σκοπό να τέρψει
(=στοχαστικό δοκίμιο που τείνει
προς τη λογοτεχνία)
β)αναλύει ,ερμηνεύει ,εκλαϊκεύει
θέματα κάθε είδους ακόμη και
επιστη-μονικά, με σκοπό να διδάξει, να πληροφορήσει ,να πείσει
(=αποδεικτικό δοκίμιο που τείνει
προς την επιστήμη).Στην περίπτωση αυτή έχουμε την εξής οργάνωση:
α)πρόλογος: εκθέτει το θέμα και
την κύρια ιδέα
β)κύριο μέρος: προσκόμηση
αποδεικτικού υλικού, απόδειξη
θέσης
γ)επίλογος: ανακεφαλαίωση
απόδειξης.
4)Τρόποι πειθούς: επίκληση στη
λογική κυρίως (επιχειρήματα, τεκμήρια, αποφθέγματα) και κατά
δεύτερο λόγο οι άλλοι τρόποι πειθούς
5)Έκταση: μέση(η πραγματεία
και η μελέτη έχουν μεγαλύτερη
έκταση, το άρθρο μικρότερη)
6)Στοιχεία διδακτικά:το ότι ενημερώνει, πληροφορεί, πλουτίζει
τις γνώσεις μας, οξύνει την κρί-

ση μας, καλλιεργεί την ευαισθησία μας.
7)Δοκίμιο και ημερολόγιο: δεν
παρουσιάζει τις πράξεις της
ζωής του ο δοκιμιογράφος,
όπως ο ημερολογιογράφος,
αλλά την ανέλιξη του στοχασμού
του, την πνευματική του πορεία.
8)Δοκίμιο και επιστολή: χρήση α’
ρηματικού προσώπου, ελεύθερη
οργάνωση, αυτοσχεδιασμός, προσωπική
εξομολόγηση.
9)Επιφυλλίδα: έχει κυρίως τα χαρακτηριστικά του αποδεικτικού
δοκιμίου, ενώ μια κάποια διαφορά
είναι το ότι γράφεται από πρόσωπο ειδικό στο θέμα(π.χ.ειδικό επιστήμονα) κι όχι δοκιμιογράφο.
να επισημαίνει τους διάφορους

αγαπητού του πατέρα, του Πέτρου. Η θεία λειτουργία αληθινή
μυσταγωγία, πνευματική ανάταση. Το “Πάτερ ημών” απάγγειλαν,
όπως πάντα, τα αγαπημένα μας
παιδιά, στο “Μετά φόβου” κοινώνησαν αρκετοί τα άχραντα μυστήρια. Θεία ένωση, και οι άνθρωποι
ενούμεθα μεταξύ μας.
(Συνεχίζεται)

τρόπους με τους οποίους οργανώνεται ο λόγος, π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση,
με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κτλ.
Εδώ γίνεται αναφορά στους τρόπους ανάπτυξης μιας παραγράφου.
1) Παραδείγματα
2) Σύγκριση και αντίθεση
3) Αιτιολογήσεις
4) Ορισμός
5) Διαίρεση
6) Αναλογία
7) Αίτιο -αποτέλεσμα
8) Συνδυασμός μεθόδων
(Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκει κανείς συγκεντρωτικά στο βιβλίο της Γ’ λυκείου Έκφραση Έκθεση σελ 285-288)
Αχιλλέας Μπουλογεώργος,
φιλόλογος Φροντιστηριακός Όμιλος Διάκριση
-Στόχος,
Καποδιστρίου 10

30 σελίδα

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
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Στις 7 Μαΐου η πρόταση μομφής της ΝΔ στη Βουλή
Σύγκρουση εφ' όλης της ύλης με τον ΣΥΡΙΖΑ

Μ

ετά την Κυριακή του Θωμά, όταν
θα ανοίξει η Ολομέλεια της
Βουλής, που κλείνει λόγω Πάσχα,
αναμένεται να καταθέσει η ΝΔ την
πρόταση μομφής κατά του αν. υπουργού
Υγείας, Παύλου Πολάκη, την οποία ο
πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα μετατρέψει
σε πρόταση εμπιστοσύνης της
κυβέρνησης. Θα ακολουθήσει μια
τριήμερη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση
ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, περίπου
δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές
που αναδεικνύονται σε «μάχη των μαχών»,
αφού υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες
πλέον να γίνουν εθνικές εκλογές πριν τον
Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνομιλία του με πολιτικούς συντάκτες, που κάλυψαν την επίσκεψη
Βέμπερ στη Νεμέα, δεν θα προχωρούσε στην
πρόταση μομφής εάν ο Αλέξης Τσίπρας απέπεμπε τον αν. υπουργό Υγείας, μετά τη θύελλα
των αντιδράσεων που προκάλεσε η απαξιωτική
αναφορά του στον υποψήφιο ευρωβουλευτή
της ΝΔ Στέλιο Κυμπουρόπουλο, ένα άτομο με
ειδικές ανάγκες που συγκεντρώνει τον σεβασμό
όλων γιατί είναι αριστούχος της Ιατρικής και
της ζωής. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως επέλεξε να
δώσει πλήρη κάλυψη στον Πολάκη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον λόγο του «αψύ Σφακιανό».
Η αποπομπή που ζητούσε η ΝΔ μπορεί να
ήταν πολύ βαριά λόγω του προεκλογικού χρόνου.
Εάν όμως ο πρωθυπουργός ζητούσε δημόσια

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης
συγγνώμη από το βήμα της Βουλής και άδειαζε
τον Πολάκη ή τον ανάγκαζε να ανακαλέσει, και
η ΝΔ πιθανόν να μην το τραβούσε στα άκρα.
Το θέμα θα απασχολούσε τα πολιτικά πάνελ
για 2-3 24ωρα και οι αντιδράσεις θα υποχωρούσαν και λόγω Πάσχα.

«Μπίνγκο»
Τώρα όλα δείχνουν ότι το πολιτικό σκηνικό
θα πάρει φωτιά με τη ΝΔ να σέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ
πίσω από τη δική της ατζέντα, όπως τονίζουν
κομματικές πηγές της Πειραιώς. «Ο Κυριάκος

έκανε μπίνγκο με την πρόταση μομφής», δήλωσε
κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ στο Newpost. “Θα
πάμε στις ευρωεκλογές με σημαία μας τον Κυμπουρόπουλο και αυτό είναι το πιο ισχυρό όπλο
μας καθώς συμβολίζει για το ποιο κόμμα έχει
κοινωνικό πρόσημο και ποιο όχι», τόνισε.
Στη μετωπική σύγκρουση θα επιστρατευτούν
όλα τα καυτά θέματα: Novartis, Πετσίτης, ο
Παππάς, δάνεια των κομμάτων, Κοτζιάς, Καμμένος, ΔΕΗ, Ελληνικό κλπ.
Η ηλεκτρισμένη πολιτική ατμόσφαιρα στο
εσωτερικό της χώρας δεν θα αφήσει περιθώριο

να γίνει ουσιαστική συζήτηση για το ευρωκοινοβούλιο που θα προκύψει μετά τις 26 Μαΐου
με την άνοδο της Ακροδεξιάς και των ακραίων
και τα άλλα μείζονα ευρωπαϊκά θέματα (ασφάλεια, μεταναστευτικό κλπ).
Όχι στη χαλαρή ψήφο
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ καλούν τους πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις ευρωκάλπες. «Είναι μια
στιγμή ευθύνης για την Ευρώπη και την Ελλάδα,
δεν είναι χαλαρή ψήφος χωρίς αντίκρισμα, δεν
υπάρχουν περιθώρια για χαλαρή ψήφο», δήλωσε
ο πρόεδρος της ΝΔ, στο Ζάππειο, κατά την επίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα του Μάνφρεντ Βέμπερ, που διεκδικεί εκ μέρους του
ΕΛΚ τη θέση του Γιούνγκερ στη νέα Ευρωπαική
Επιτροπή.
Η Πειραιώς επισημαίνει ότι οι κάλπες της
26ης Μαΐου είναι οι πρώτες εκλογές μετά από
4 χρόνια και οι Έλληνες θα έχουν την ευκαιρία
να στείλουν μηνύματα για τα όσα βίωσαν από
την διακυβέρνηση Τσίπρα «ψέματα, φόρους,
θεσμικές εκτροπές , την ταπείνωση με το εθνικό
σφάλμα των Πρεσπών» όπως τονίζουν κορυφαία
στελέχη. «Θα απαντήσουν με δυο λέξεις, ΩΣ
ΕΔΩ, και με μια ψήφο στη ΝΔ για τη μεγάλη
πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα μας»,
τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ.
Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει να πριμοδοτηθεί για την έξοδο από τα μνημόνια και
προκειμένου να μην υπάρξει «δεξιά παλινόρθωση».

Γ. Κατρούγκαλος: Γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Κίνας η Ελλάδα

Η

περαιτέρω προώθηση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας με στόχο η Ελλάδα να αποτελέσει και γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Κίνας,
θα είναι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στο Πεκίνο ο
υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος.
Αυτό διεμήνυσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό
πρακτορείο Xinhua εν όψει της συμμετοχής του στην ελληνική
αποστολή με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στο
δεύτερο Φόρουμ της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - Ένας Δρόμος»
(Βelt and Road Initiative) στο Πεκίνο.
Η κινεζική πρωτοβουλία «Ένας Δρόμος - Μία Ζώνη», όπως
τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα
για το πώς δύο χώρες πρέπει να αντιμετωπίζουν το κοινό μέλλον
όλων των χωρών αναφορικά με την οικονομική ευημερία. Στο
πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας «να εκμεταλλευτεί το στρατηγικό της πλεονέκτημα, ως γέφυρας μεταξύ της
Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης και να συνδεθεί η κινεζική
πρωτοβουλία με τα αντίστοιχα σχέδια συνδεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μετατραπεί η χώρα, μέσω έργων

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος

CMYK

υποδομών που θα συνδέουν τον Πειραιά με την Κεντρική Ευρώπη,
κέντρο μεταφορών και επιμελητειακής υποστήριξης, καθώς και
πύλη εισόδου για τα κινεζικά προϊόντα στην Ευρώπη».
Παράλληλα, πρόσθεσε πως «ο ρόλος της Ελλάδας είναι να
αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, στην οποία ανήκει,
και της Κίνας, αναδεικνύοντας τα κοινά σημεία τους, που είναι η
προσήλωση στην πολυμέρεια στις διεθνείς σχέσεις (multilateralism), στις ειρηνικές σχέσεις και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου».
Ο κ. Κατρούγκαλος υπενθύμισε ότι η Κίνα απετέλεσε την
πρώτη χώρα επίσκεψής του υπό την ιδιότητά του ως υπουργού
Εξωτερικών, γεγονός που οφείλεται στο καλύτερο ίσως επίπεδο
διμερών σχέσεων που οι δύο χώρες απολαμβάνουν τα τελευταία
χρόνια, καθώς και στην πλήρη ταύτιση των οικονομικών τους
συμφερόντων. Χτίζοντας πάνω στη φιλία, τον αμοιβαίο σεβασμό
που διακρίνει τις διμερείς σχέσεις και την ήδη ανεπτυγμένη
στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας - Κίνας.
Αναφερόμενος ειδικότερα στην παρουσία της COSCO Shipping
στον Πειραιά, ο κ. Κατρούγκαλος επισήμανε ότι πρόκειται για
ιδιαίτερα επιτυχημένη επένδυση, η οποία έχει αποδώσει τον
Πειραιά ένα πολύ μεγάλο μέρος του εμπορίου που διεξάγεται
μέσω της Μεσογείου. Οι επιπρόσθετες επενδύσεις της COSCO
στην επέκταση των υποδομών του λιμανιού, όπως είπε ο
υπουργός Εξωτερικών, θα συμβάλουν στην κοινή προσπάθεια
των δύο χωρών για την περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού
ρόλου του λιμανιού του Πειραιά.
Στο σημείο αυτό, ο κ. Κατρούγκαλος διευκρίνισε ότι η επιτυχία
της εν λόγω επένδυσης δεν εξαντλείται στον οικονομικό τομέα,
αλλά έχει και κοινωνικό χαρακτήρα καθότι βοήθησε την τοπική
κοινωνία κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης.

εσωτερικά
εν είναι μόνο ο Νίκος Φίλης, ο
Γιάννης Μπαλάφας και ο Στέλιος
Κούλογλου, και οι υποψήφιοι
ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης
Ρέλλας και Θεοδόσης Πελεγρίνης που
αντέδρασαν δημοσίως.

Δ

Αυτή τη φορά, ο Παύλος Πολάκης έχει πολύ
λιγότερους - αλλά φανατικούς υποστηρικτές, όπως ο βουλευτής Γ. Κυρίτσης και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ Κ. Ζαχαριάδης – και πολύ περισσότερους επικριτές, ακόμα και στο εσωτερικό
της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ελιγμός του Πρωθυπουργού να ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στην Βουλή, ότι σε περίπτωση που κατατεθεί πρόταση μομφής
εναντίον του Παύλου Πολάκη από τη Ν.Δ., θα
τη μετατρέψει σε διαδικασία σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση, χειροκροτήθηκε
αρχικά από κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
– επειδή αισθάνθηκαν να ανακουφίζονται
από την ισχυρή πίεση που είχε ασκήσει η ανακοίνωση του προέδρου της Ν.Δ. – προκαλεί
όμως μεγάλο προβληματισμό στο εσωτερικό
του κυβερνώντος κόμματος.
Η αήθης επίθεση του κ. Πολάκη, κατά του
υποψήφιου ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Στέλιου
Κυμπουρόπουλου, προκάλεσε σάλο και μέσα
στον ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι λάθος του Πρωθυπουργού
να ταυτίζεται και να «παίρνει στην πλάτη» τον
αναπληρωτή υπουργό του.
Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη φορά
ο ΣΥΡΙΖΑ «βράζει» εναντίον του Πολάκη.
Βουλευτές και στελέχη δεν ανέχονται πλέον
τον λόγο του, αλλά και τις πρακτικές του. Σχολιάζοντας το «καρφίτσωμα» του ΦΕΚ με το
οποίο τοποθετήθηκε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ως Β΄ επιμελητής του ΕΣΥ, μιλούν
για «χαφιεδισμό που δεν συνάδει με τις αρχές της Αριστεράς».
Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο κ. Τσίπρας
μετέτρεψε την πρόταση δυσπιστίας εναντίον
του υπουργού του σε ψήφο εμπιστοσύνης της
κυβέρνησης, επειδή φοβήθηκε – από τις
πρώτες αντιδράσεις που υπήρξαν από τον ΣΥΡΙΖΑ – ότι θα είχε διαρροές σε μία τέτοια ψηφοφορία.
Από την κυβέρνηση λένε ότι η Ν.Δ. σκοπίμως προκάλεσε τόσο θόρυβο για την επίθε-
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Βαρύ κλίμα για τον Π. Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ

«Κίνηση υψηλού ρίσκου η στήριξή
του» λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

ση Πολάκη κατά Κυμπουρόπουλου για να μεταφέρει την ατζέντα από το οικονομικό πρόγραμμα της Ν.Δ.. Το επιχείρημα «χωλαίνει»
στο ότι στις αντιδράσεις εναντίον του αναπληρωτή υπουργού Υγείας πρωτοστάτησαν
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Φίλης, ο βουλευτής
Γιάννης Μπαλάφας και ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, προτού ο κ. Μητσοτάκης
αναγγείλει την πρόθεση της Ν.Δ..
Ωστόσο, ακόμα και εκείνοι που διαφωνούν
με τη στήριξη Τσίπρα στον Πολάκη, κατανοούν ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε άλλο δρόμο, παρά να στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν
υπάρχει περιθώριο για διαφοροποιήσεις, εντός της προεκλογικής περιόδου.
Προσπάθησε, λένε, να αλλάξει τη δημόσια
συζήτηση, από τις προσβολές Πολάκη σε βάρος του Στέλιου Κυμπουρόπουλου.

Το θέμα, ωστόσο, έχει ξεφύγει. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης κυβέρνησης
– αντιπολίτευσης. Είναι ζήτημα ηθικής τάξης
και ως τέτοιο προκαλεί μεγάλη ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν χθες βράδυ ότι στην προσπάθεια που έκανε ο κ. Πολάκης να δώσει εξηγήσεις – κάνοντας λόγο
για πολιτική κριτική που άσκησε στον κ. Κυμπουρόπουλο – προανήγγειλε και το ότι αν τεθεί και πάλι θέμα άρσης της ασυλίας του, θα
κάνει και πάλι χρήση του άρθρου 86.
Και ας εκκρεμεί ήδη εναντίον του ένα αίτημα για άρση της ασυλίας του επειδή ηχογραφούσε παράνομα τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα.
Παράλληλα, ο επικοινωνιακός μηχανισμός
της κυβέρνησης είναι σε σύγχυση και προσπαθεί να βρει τα χαμένα πατήματά του, άμεσα. Εν πρώτοις, προσπάθησε να υποστηρίξει

ότι η επίθεση Πολάκη εναντίον Κυμπουρόπουλου πήρε διαστάσεις, δήθεν για να «κρυφτεί» η δίωξη που ασκήθηκε για ηθική αυτουργία από τον εισαγγελέα εναντίον της συζύγου του κ. Στουρνάρα, για μία εκδήλωση
που ανέλαβε η εταιρεία της από το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Η πραγματικότητα είναι ότι άλλο επικοινωνιακό κέντρο της κυβέρνησης προσπάθησε να
«ρίξει» χθες στη δημοσιότητα αυτήν την εξέλιξη, μήπως και αλλάξει θέμα συζήτησης - μάταια εκ του αποτελέσματος.
Την επίθεση Πολάκη εναντίον Κυμπουρόπουλου τη συζητά από χθες όλη η Ελλάδα με
το αφήγημα μιας απρόκλητης και παντελώς
άδικης επίθεσης ενός ανθρώπου της εξουσίας
και των υπογείων εναντίον ενός μαχητή της
ζωής που ό,τι έχει κερδίσει στη ζωή του το
έχει κερδίσει με μεγάλη προσπάθεια και πεντακάθαρα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο - σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό και στενό
του φίλο να δώσει διευκρινίσεις μπροστά στις
τηλεοπτικές κάμερες, κάτι που απέτυχε να κάνει ο κ. Πολάκης, καθώς έφυγε και δεν απάντησε στην ερώτηση αν ανασκευάζει τα όσα
είπε και ανέβασε στο facebook εναντίον του
υποψήφιου ευρωβουλευτή της Ν.Δ..
Σήμερα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει
την ατζέντα με το πακέτο ελαφρύνσεων που
ετοιμάζει, ύψους 2 δισ., όπως λένε κυβερνητικές πηγές, καθώς υπάρχει πλέον το περιθώριο από το υπερπλεόνασμα 4,4% του
2018.
Ο υπουργός Οικονομικών παραχώρησε
και αποκλειστική δήλωση στο Έθνος, προαναγγέλλοντας μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%, μερική αποκατάσταση του δώρου των Χριστουγέννων για τους υπαλλήλους του δημοσίου, ακόμα και επιστροφή των αναδρομικών.

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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ΗΛΙ ΗΛΙ ΛΑΜΑ ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ
(Μπαλάντα)
Μπαλάντα Νίκης Καμπόση
Μες στους χυμούς της Άνοιξης, πως μπόρεσε η φύση
αντί για γέλια για χαρές, με πόνους να γεμίσει
εκείνη την αγία γη που γέννησε Εκείνον
που έμελλε να σταυρωθεί χάρις εχθρών και φίλων.
Τόση αδικία κι απονιά, πως μπόρεσε να γίνει
και άπονοι να γίνουνε ακόμα και οι φίλοι,
ο όχλος που εγιάτρευε, φωνή εν τη ερήμω,
Αι διδαχαί Του ν' αποβούν οδύνη Τ' εκ δημίων.
Πόνος βαθύς στα μάτια Του, στα βάθη Τ' αγωνία
τα χείλη του διψάσανε κι όμως με ηρεμία
επρόφερε απλά διψώ, μες στην αδίκια χλεύη
τ' εξοργισμένου συρφετού, το τέλος Του που θέλει.
Μες στην μορφιά της Άνοιξης πως μπόρεσε το ψέμα
αντί νερό ξεδίψασμα, χολή να δώσει κ' αίμα
στ' όνομα της θυσίας Του, εκ μίσων ανθρωπίνων,
Αι διδαχαί Του ν' αποβούν οδύνη Τ΄ εκ δημίων.
Σκοταδισμός στην αρετή που δίδασκε αιώνια
αγάπη και φιλανθρωπιά, ζόφος και στη συμπόνια
και μοναχά η Παναγιά με μερικούς των φίλους
στις Ύστατές Του τις στιγμές, πλησίον Του με θρήνους.
Γόγγυξη μόνο μιας στιγμής προς τον Θεό Πατέρα.
Ηλί λαμά σαβαχθανί, μες στα πολλά μαχαίρια
καρφιά του πόνου Του φριχτού εκ νόμων ανθρωπίνων
Αι διδαχαί Του ν' αποβούν οδύνη Τ' εκ δημίων.
Μέσα εις την μετοίκηση, στην ανθρωποπλημμύρα
απ' το Τετέλεσται Εκεινού που 'φερε καταιγίδα
έπεσε μέγας πανικός κι ουχί φωνή μυρίων,
Αι διδαχαί Του ν' αποβούν, οδύνη Τ’ εκ δημίων.
Σημείωση. Η μπαλάντα μου “Ηλί, Ηλί λαμά σαβαχθανί” είναι
μέσα, μεταξύ των άλλων ποιημάτων μου, στο βραβευμένο, από
την Δ.Ε.Ε.Λ, με πρώτο Διεθνές βραβείο βιβλίο μου “ΣΕ ΛΥΡΙΚΟ
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ - γύρω από την θριαμβευτική είσοδο
του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ, την Εβδομάδα των Παθών
Του και την Ανάστασή Του - και άλλα ΛΥΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ μου”.
Ποίηση, εκδ. Μάρτιος 2008-Τρίκαλα. Το ίδιο αυτό βιβλίο μου ποίηση, δύο αντίτυπά του που έστειλα στην διακεκριμένη καθηγήτρια Παν/μίου της Μons -Hainaut (Βρυξέλλες) κ. ΜαράτουΑργυράκη Ισαβέλλα, που μου έκανε μία πολύ καλή κριτική, που
δημοσίευσα στον “Πρωινό Λόγο” την Μ. Τρίτη, 22 Απριλίου
2008, μέσω της ιδίας κ. Μαράτου, το μεν ένα αντίτυπο είναι
μέσα στο Παν/μιο Μons -Hainaut (Βρυξέλλες) όπου μεταξύ των
άλλων υπάρχει ώρα Ελληνικής Λογοτεχνίας που διδάσκονται
φοιτητές, το δε άλλο αντίτυπο στη μεγάλη δανειστική βιβλιοθήκη
των Βρυξελλών (Βέλγιο). Η δε μπαλάντα μου “Ηλί, Ηλί λαμά σαβαχθανί” ξεχωριστά, που βραβεύτηκε με πρώτο Διεθνές Βραβείο
από την Δ.Ε.Ε.Λ. σε Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό “Παναθήναια 2004” είναι μέσα και με άλλο μου λογοτεχνικό υλικό,
μεταξύ των άλλων ποιημάτων Λογοτεχνών της Δ.Ε.Ε.Λ και άλλο
πλούσιο περιεχόμενο σημαντικό, στο αξιόλογο Ανθολόγιο της
ΔΕΕΛ “Παναθήναια 2004”, το οποίο είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο
του Χάρβαρντ και διδάσκεται στην ώρα της Ελληνικής Λογοτεχνίας. Επίσης το ίδιο Ανθολόγιο ήταν μέσα στο Ολυμπιακό
χωριό στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα το 2004, ενώ
είναι μέσα στο ίδιο το Μουσείο της Ολυμπίας.
Νίκη Καμπόση

Οι προφήτες για το Πάθος
και την Ανάσταση του Χριστού
“Ερευνάτε τας Γραφάς... εκείναι εισίν αι λαλούσαι περί εμού” (Ιωαν. 5,39)
1ο Μέρος
Ακούγονται στις μέρες μας
κατά κόρον διάφορες φωνές
και απόψεις από διάφορους,
συχνά και εν πολλοίς άσχετους,
σχετικά με καθαρώς θεολογικά
θέματα της πίστεώς μας.
Οι απόψεις αυτές-επιστημονικοφανείς-διατυπούμενες από
ανθρώπους που “εναυάγησαν
περί την πίστιν” ή και αθέους
και απίστους, ή δήθεν ερευνητές και προβαλλόμενες από τα
σύγχρονα οπτικοακουστικά
μέσα προκαλούν κραδασμούς
στις καρδιές των πιστών και
ενσπείρουν αμφιβολίες στους
ολιγοπίστους. Νεόκοπες θεωρίες και πορίσματα δήθεν ερευνών μιλάνε για ανακάλυψη του
τάφου του Χριστού, για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, για τη μη
θαυματουργική αφή του αγίου
φωτός του Παναγίου Τάφου.
Άλλοι αρνούνται την ύπαρξη
του Χριστού και φυσικά και την
Ανάστασή Του και άλλοι τον
πολεμούν, για να εφαρμοστεί
και στις μέρες μας η ρήση του
Προφήτη Συμεών: “ούτως (=ο
Χριστός) κείται εις πτώσιν και
ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ
και εις σημείον αντιλεγόμενον”.
Άλλοι “αδαείς”, αδιάβαστοι λένε
ότι τάχα είναι δόγμα του Χριστιανισμού το-πίστευε και μη
ερεύνα-και άλλοι απορρίπτουν
την Παλαιά Διαθήκη ως αγία
Γραφή. Ο Χριστός όμως λέει
να μελετούμε την Αγία Γραφή
(Παλαιά και Καινή Διαθήκη) χωρίς προκατάληψη, γιατί αυτή
μιλάει για τον ίδιο. Όποιος καλοπροαίρετα ψάχνει θα βρει
την αλήθεια. Η αλήθεια δε φοβάται το ψέμα και το φως διώχνει το σκοτάδι. Ο Χριστός είναι
“η αλήθεια και η ζωή”, είναι
“το φως του κόσμου” και όποιος
τον ακολουθεί θα έχει “το φως
της ζωής”.
Η Παλαιά Διαθήκη μας δεί-

Γράφει ο Κων/νος Χαρ. Κορλός, Θεολόγος

χνει, μας προαναγγέλλει το Χριστό: με τις προεικονίσεις-προτυπώσεις ή τύπους-εικόνες
(Ισαάκ, Ιωσήφ, Μελχισεδέκ, Ιωνάς στην κοιλιά του κήτους
κ.λπ.) και κυρίως με τις προφητείες των Προφητών. Σύμπαντες οι προφήτες, από το
Θεόπτη Μωϋσή μέχρι τον Τίμιο
Πρόδρομο, ζωγραφίζουν με
θαυμαστη ενάργεια και παραστατικότητα το πρόσωπο του
Χριστού καθώς και γεγονότα
από το λυτρωτικό του έργο.
Ενώ η Καινή Διαθήκη μας παρουσιάζει σαν πραγματικότητα
πια τον μεγάλο αναμενόμενο,
το “όραμα των προφητών”, την
“προσδοκία των Εθνών”, Τον
Υιό και Λόγο του Θεού, τον
Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου. Ετσι η Παλαιά Διαθήκη
εκπληρώνεται στην Καινή και
η Καινή επαληθεύει την Παλαιά.
Ο αναστημένος Χριστός,
άγνωστος συνοδοιπόρος προς
Εμμαούς των μαθητών Λουκά
και Κλεόπα, τους επιπλήττει
γιατί δεν μπορούσαν εύκολα
να πιστέψουν σε όλα όσα είχαν
πει οι προφήτες για το Μεσσία
και τους εξηγεί “τα περί εαυτού” αρξάμενος από Μωϋσέως
και από πάντων των προφητών”.
Όλα όσα έπαθε ο Χριστός

Ανάσταση με τον ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΟΜΙΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
“Στην Υγειά μας” στον ΣΚΑΪ
Μεγάλο Σάββατο και ένα ιδιαίτερο εορταστικό επεισόδιο έχει ετοιμάσει η εκπομπή
«Στην Υγειά μας ρε παιδιά» με τον Σπύρο
Παπαδόπουλο. Η βραδιά ξεκινάει σε κλίμα
κατάνυξης.
Ο Δημήτρης Μπάσης σε ρόλο ψάλτη
αποδίδει τα τροπάρια "Ω γλυκύ μου έαρ"
και "Η ζωή εν τάφω" με τη συνοδεία 50 μελών της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο Τάσος Χαλκιάς ξαφνιάζει και συγκινεί
απαγγέλλοντας απόσπασμα ύμνου της Μεγάλης Εβδομάδας. Τα μεσάνυχτα, το σκηνικό αλλάζει: Ψάλλουν όλοι μαζί το Χριστός
Ανέστη, ανταλλάσσουν ευχές, τσουγκρίζουν
αυγά και η διασκέδαση απογειώνεται. Η
Μελίνα Ασλανίδου, ο Δημήτρης Μπάσης
και ο Κώστας Καραφώτης ερμηνεύουν μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου. Ο Θανάσης Βισκαδουράκης αναλαμβάνει χρέη μαέστρου και δίνει το ρυθμό,
ενώ το ντουέτο της Μπέσυς Μάλφα και
του Κρατερού Κατσούλη τους ξεσηκώνει

όλους. Ο Γιάννης Ζουγανέλης ερμηνεύει τα τραγούδια
του με το δικό του χιουμοριστικό ύφος. Την παρέα
συμπληρώνουν εκλεκτοί προσκεκλημένοι: Κώστας Χαρδαβέλλας, Χρύσα Ρώπα, Χριστίνα Αλεξανιάν, Λάκης
Γαβαλάς, Έλενα Δομαζακη, Πέτρος Λαγούτης, Υρώ
Λούπη, Στέφανος Κωνσταντινίδης Σοφία Βογιατζάκη,
Παρθένα Χοροζιδου, Στέλιος Κρητικός, Πηγή Δεβετζή,
Γιώργος Παράσχος, Σόφη Πασχάλη, Ηλίας Γκότσης,
Ειρήνη Κολιδα, Τζώρτζια Γεωργίου, Εύα Μπάση, Γιάννης
Χατζηγεωργίου και η Έλλη Γελεβεσάκη.
Για δέκατη συνεχή σαιζόν ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ προσκλήθηκε στην Πασχαλινή εορταστική
εκπομπή του ΣΚΑΪ “Στην υγειά μας ρε παιδιά” που παρουσιάζει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ο Χορευτικός
Όμιλος Τρικάλων με μια εικοσαμελή χορευτική του
ομάδα καθοδηγούμενη από τις δασκάλες Μάνου Κάτια-Νανά και Ραφαέλα Μάνου – Γκοργκόλη, απογείωσε
το κέφι της εκπομπής . H εορταστική εκπομπή θα προβληθεί το βράδυ της Ανάστασης στις 22.00 στον ΣΚΑΪ.

έγιναν σύμφωνα με το θείο σχέδιο.
Τίποτε δεν έγινε τυχαία και
άκαιρα όλα εξυπηρετούσαν το
έργο της θείας οικονομίας και
διαδραματίστηκαν στον προκαθορισμένο χρόνο, στην “ώρα”
τους.
Θα αναφερθούμε εδώ στις
προφητείες που αναφέρονται
στο Πάθος και στην Ανάστασή
του Χριστού. Οι προφήτες Δαβίδ, Ζαχαρίας, Ησαΐας, Αμώς,
Ωσπέ φωτισμένοι από το Άγιο
Πνεύμα “το λαλήσαν δια των
προφητών” έσχισαν το πέπλο
του παρόντος και ρίχνοντας το
προφητικό τους βλέμμα στο
απώτερο μέλλον είδαν όσα θα

συμβούν σχετικά με το Μεσσία.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ησαΐας, που ονομάστηκε “πέμπτος
Ευαγγελιστής” γιατί μιλάει ολοκάθαρα για τον “πάσχοντα δούλο του Θεού”. Σύμφωνα με τις
προφητείες αυτές, που εφαρμόστηκαν στο θεανδρικό πρόσωπο του Χριστού, ο Μεσσίας:
-Θα οδηγηθεί αδιαμαρτύρητα
στο πάθος “ως πρόβατον επί
σφαγήν και ως αμνός εναντίον
του κείροντος αυτόν άφωνος”
(Ησ. 53,7) 8ος αι. π.Χ. Το Πάθος
του Κυρίου ήταν εκούσιο, θεληματικό και έγινε για τη σωτηρία του κόσμου!! “Ιδέ ο Αμνός
του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν
του κόσμου” )Πρόδρομος).
-Θα υποφέρει για τις αμαρτίες όλων μας και με το θάνατό
του εμείς όλοι θα θεραπευτούμε: “Ούτος τας αμαρτίας ημών
φέρει και περί ημών οδυνάται”.
“Ου τω μώλωπι ημείς πάντες
ιάθημεν” (Ησαΐας 54,4).
Από το Πάθος και το Σταυρό
του Χριστού απορρέει η συγχώρηση των αμαρτιών μας και
η αιώνια λύτρωση. Η θυσία του
Κυρίου ήταν αντιπροσωπευτική
και εξιλαστήρια. Στο Πάθος
φαίνεται το μέγεθος της αγάπης του Θεού-πατέρα προς τον
άνθρωπο-υιό.
(Συνεχίζεται)

Α ΠΟ ΤΟ Ν Σ Τ ΑΥ ΡΟ
Σ ΤΗ Ν Α ΝΑ Σ Τ Α ΣΗ

Η πρώτη σκηνή για το Θείο δράμα είναι η θριαμβευτική
είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς πάνω σε ένα γαϊδουράκι, μπαίνει στα Ιεροσόλυμα ταπεινά. Ο κόσμος τον υποδέχεται κραυγάζοντας, κρατώντας κλαδιά φοινικιάς και βάγια,
στρώνοντας ακόμα και τα ρούχα τους για να περάσει ο Βασιλιάς
τους, ο Λυτρωτής τους που σε λίγες μέρες όμως θα οδηγούνταν
στον θάνατο. Όντως ήταν ο Λυτρωτής, όχι βέβαια όπως τον θεωρούσε το κατακτημένο έθνος, αφού προσδοκούσε την λύτρωση
του από τον ζυγό αλλά ήταν Λυτρωτής ολόκληρης της ανθρωπότητας από κάτι πιο μεγάλο.
Πολλά ερωτήματα κατακλύζουν το μυαλό μας ειδικά αυτές
τις μέρες. Όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί γιατί να γίνει έτσι, γιατί
να το συλλάβουν, να τον χλευάζουν, να τον χτυπήσουν, να τον
βασανίσουν και τελικά να τον σταυρώσουν. Όλα αυτά τα
γεγονότα φαινομενικά είναι τόσο αντιφατικά. Ο Ιησούς εκουσίως
πήγαινε στα Ιεροσόλυμα ξέροντας τι θα συμβεί, ξέροντας τον
πόνο και το μαρτύριο που θα βιώσει, ώσπου να οδηγηθεί στην
Σταύρωση Του, κάνοντας το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα. Με
τον θάνατο όμως νίκησε τον θάνατο. Αν δεν υπήρχε η Σταύρωση
δεν θα υπήρχε και η Ανάσταση και εμείς δεν θα ζούσαμε με την
ελπίδα της δικής μας Ανάστασης. Ο σταυρός είναι το σημείον
των αντιθέσεων, των δύο εκ διαμέτρων αντίθετων κόσμων και
από όργανο καταδίκης γίνεται πηγή ελπίδας για την αιώνια ζωή.
Όπως όμως ο Χριστός βάδιζε προς το Γολγοθά κουβαλώντας
στους ώμους του το Σταυρό των αμαρτιών όλου του ανθρώπινου
γένους έτσι κι εμείς καλούμαστε να σηκώσουμε τον δικό μας
σταυρό. Πριν όμως σου στείλει ο Θεός το σταυρό που σηκώνεις,
τον κοίταξε με τα πάνσοφα μάτια Του, τον εξέτασε με την απέραντη λογική Του, τον έλεγξε με την ατελείωτη δικαιοσύνη Του,
τον θέρμανε στην γεμάτη αγάπη καρδιά Του, τον ζύγισε καλά
με τα στοργικά Του χέρια .. μην τυχόν και πέσει βαρύτερος από
όσο μπορείς να σηκώσεις και αφού μελέτησε το θάρρος σου,
τον ευλόγησε και τον απώθησε στους ώμους σου.. μπορείς να
τον σηκώσεις! Γι’ αυτό λοιπόν βάδιζε από τον Γολγοθά στην
Ανάσταση της ψυχής σου…

Πηνελόπη Κων. Σάρρου
Πτυχιούχος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.

τοπικά

Στο Καλονέρι ο πρώτος εκτός
Τρικάλων βιολογικός καθαρισμός
•Δημοπρατείται από τη ΔΕΥΑΤ το πολύ σημαντικό έργο για τους κατοίκους του χωριού
να πολύ μεγάλης
σημασίας έργο για
κατοίκους του
Δήμου Τρικκαίων υλοποιεί
η ΔΕΥΑΤ. Πρόκειται για
τον βιολογία καθαρισμό
στο Καλονέρι, ένα χωριό
που αντιμετώπιζε επί
χρόνια, μέγα πρόβλημα με
τα λύματα.

Έ

Ο Δήμος Τρικκαίων και η
ΔΕΥΑΤ, μετά από συνεχείς συνεννοήσεις και προσπάθειες,
δίνουν λύση. Για πρώτη φορά
ένας βιολογικός καθαρισμός
κατασκευάζεται εκτός των Τρικάλων με οφέλη για το περιβάλλον και τη γεωργία. Το έργο
έχει τον τίτλο «Εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)
οικισμού Καλονερίου Τρικάλων»
και προϋπολογισμό 334.800€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η
σχετική διακήρυξη δημοσιεύτηκε και οι εργολάβοι μέχρι τις
25 Μαΐου μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε
εμφανώς ικανοποιημένος για
το έργο, τονίζοντας ότι «το
πρώτο χωριό στο οποίο εγκαθίσταται βιολογικός καθαρισμός
θα έχει πλέον υγιεινές συνθήκες
για τη διαβίωση των κατοίκων».
Εξάλλου ήδη στο χωριό υπήρξε ήδη μέριμνα για την ύδρευση, αλλά και για την άθληση των
νέων της περιοχής.
Το έργο θα κατασκευαστεί,
θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία επί 6 μήνες και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική
λειτουργία σύμφωνα και με τις

Αυξημένη η κίνηση
στις εθνικές οδούς
ροβλήματα
αντιμετώπιζαν
χθες οι οδηγοί που
κινούνται στις εθνικές
οδούς, στο λεκανοπέδιο
της Αττικής.

Π

Σύμφωνα με την Τροχαία,
στην εθνική Αθηνών – Λαμίας,
στο ρεύμα εισόδου, αυξημένη
είναι η κίνηση, από Καλυφτάκη έως Μεταμόρφωση λόγω
τροχαίου νωρίτερα και στο
ρεύμα εξόδου, από τρεις γέφυρες έως Αχαρνών.
Στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου, με
χαμηλές ταχύτητες κινούνται
τα οχήματα στο ύψος του
Σκαραμαγκά, λόγω έργων.
Αυξημένη είναι η κίνηση και
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μιαούλη 8
Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Πληροφορίες: Β. Καρανάνας
Τηλέφωνο: 2431353110
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΑΣΟΥΣ:
GR ΟΡ RΤΗ ΤRΙ 00091

ΠΕΡΙΛΗΨH
ΤΗΣ ΑΡΙΘ.36619/23-04-2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΑΔΑ:6Τ8ΠΗ-Θ7Ρ)
Η Διαχειρίστρια του δάσους Πριονιών «ΜΠΟΖΟΒΟΥ» εκθέτει σε φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία ενοικιάσεως (ανοικτή με κήρυκα) τα κάτωθι
δασικά προϊόντα λήμματα έτους 2019
με αποκλειστικό δικαίωμα την υλοτομία των συστάδων 3β, 4α, 8α, 8β και 9β
για την υλοτομία:
• 428,35 κυβικών μέτρων ξυλώδη
όγκου Μ. Πεύκης με ενδεικτικό ποσό
χρησίμου ξυλείας 299,84κ.μ. και καυσοξύλων με ενδεικτικό ποσό
128,51κ.μ. ή 186,78χ.κ.μ. και
• 376,04κ.μ.δρυός ή 577,63 χ.κ.μ.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το συνολικό ποσό του 1.792,11 €. Η δημοπρασία θα γίνει στις 05-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 -12:00μ.μ.
στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων, Μιαούλη 8. Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 12-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-12:00μ.μ., χωρίς
άλλη δημοσίευση. Πληροφορίες στην
Κτηματική Υπηρεσία Τρικάλων και
στο Δασαρχείο Καλαμπάκας.
Τρίκαλα 23-04-2019
Η Διαχειρίστρια του Δάσους
Πράπα Ευαγγελία

στη λεωφόρο Κηφισού, από
Πειραιώς έως λεωφόρο Αθηνών, στη Βασ. Σοφίας, την
Βασ. Κωνσταντίνου και την
Αμαλίας.

απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων. Το έργο είχε ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι, καθώς, όπως είχε τονίσει
ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Ν. Λέρας, θα έπρεπε πρώτα να γίνει
αγορά χώρου για τη μονάδα, να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
αδειοδότησης και στη συνέχεια
να προχωρήσει η δημοτική επιχείρηση στο έργο.
Πάντως η ΔΕΥΑΤ δεν μένει
μόνο σε αυτόν τον βιολογικό καθαρισμό.
1. Εξασφάλισε 3.410.000 €
για την αναβάθμιση του εξοπλισμού στον βιολογικό των
Τρικάλων
2. Ολοκλήρωσε τη μελέτη για
τον βιολογικό των Μ. Καλυβίων
3. Ολοκληρώνει τη μελέτη
για τον βιολογικό Πλατάνου –

Ριζώματος.
Με τα έργα αυτά, αλλά και
- με την αποχέτευση σε πλήθος οικισμών (Σωτήρα, Ριζαριό, Πυργετός, Λεπτοκαρυά,
σύντομα αριστερά της οδού
Καρδίτσης)
- με τον τηλε-έλεγχο στα αντλιοστάσια λυμάτων
- με επίλυση υδροδότησης σε
Αρδάνι, Αγρελιά, Λιόπρασο,
Δενδροχώρι, Εξάλοφο, Ζηλευτή, Ρίζωμα
- με αγωγούς ύδρευσης προς
Παλαιόπυργο και Γενέσι
- με αντικατάσταση 30.000
μ. αγωγών αμιάντου στα Τρίκαλα με 3.000.000€,
η ΔΕΥΑΤ και ο Δήμος Τρικκαίων κατασκευάζουν υποδομές, βελτιώνοντας τη διαβίωση
των κατοίκων.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
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Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020
- Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
ενημερώνει τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την έκδοση
Πρόσκλησης για τη Δράση:

"Επανεπενδύω στη Θεσσαλία"
«Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατέντων
ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών
για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας
ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»
Π/Υ 10.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει
σε έκδοση της Πρόσκλησης 066ΚΕ συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας
Δαπάνης 10.000.000 €, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, προς τους
δυνητικούς δικαιούχους:
>Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, και οι
οποίες έχουν κλείσει μέχρι τις 31/12/2018 τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές
χρήσεις, για υποβολή προτάσεων,
στο πλαίσιο του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας» / Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» / Επενδυτική Προτεραιότητα 3α «Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων»
του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013.
Το καθεστώς ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην υπόψη Προκήρυξη, είναι
ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 Ε.Ε., σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
κάθε Σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
είναι 50%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια
επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η ένταση της ενίσχυσης δύναται να
ανέλθει στο 60% Σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.
Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να χωροθετούνται στη Θεσσαλία και να
εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της πρότασης.
Η Πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας,
για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας
σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Επιδιώκει να συμβάλει στην παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αϊ,ιας, με σκοπό τη δημιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς
και στη διείσδυση τους σε νέες αγορές.
Ως χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η-07-2018.
Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, με κριτήρια που αξιολογούν την Ποιότητα και Πληρότητα της κάθε πρότασης, την Αξιοπιστία υλοποίησης του έργου και τις
Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία.
Δίνεται προτεραιότητα τους στρατηγικούς τομείς της ΚΙ53 της Θεσσαλίας,
δηλαδή το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα, την Ενέργεια, το Περιβάλλον, το
Δημιουργικό Τουρισμό, την Αποκατάσταση και τις Προηγμένες Υπηρεσίες
Υγείας, τα Μέταλλα και τα Δομικά Υλικά.*
Τα επενδυτικά έργα που θα υποβληθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με
την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπου περιγράφονται
αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησης τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, η ένταση της ενίσχυσης, οι
επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
www.ependyseis.gr/mis από την 16η /05/2019 και έως την 30η /08/2019.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων θα γίνει μέσω των ιστοσελίδων
www.thessalia-espa.gr, www.thessaly.gov.gr, www.espa.gr και του Τύπου.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι ο Φορέας που θα υλοποιήσει την υπόψη Πρόσκληση.
Λάρισα, 24-04-2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Delivery

Β. Τσιτσάνη 44
από τις 2 το μεσημέρι 24310 20700,
μέχρι τις 12.30 το βράδυ 24310 20702

34 σελίδα

09:50
12:00
13:00
14:30
15:00
15:55
18:00
18:15
18:30
18:50
19:20
20:50
22:00
22:15
00:00

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

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)
20ός Αιώνας Επιλογές (Ε)
Αντιγόνη
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
El Greco: Προσωπογραφίες (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις

08:00 Ακρόασις (Ε)
08:30 Η Ομορφιά θα Σώσει τον Κόσμο
(Ε)
09:00 Από Αγκάθι Ρόδο Κ2 Ε7 (Ε)
09:50 Γεύσεις από Ελλάδα (Ε)
10:30 Αυτοκρατορία
11:30 Αυτοκρατορία (Ε)
12:30 Spirit Riding Free E3 (Ε)
13:00 Μάγια η Μέλισσα E17 (Ε)
13:15 Μάγια η Μέλισσα E18 (Ε)
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E7 (Ε)
13:45 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E8 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E7 (Ε)
14:15 Γιάκαρι E5 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E14
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε62 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε63 (Ε)
17:00 Το Παιδί του Δρόμου
18:30 Πόντιος Πιλάτος E4 (Ε)
19:00 Ακολουθία των Αγίων Παθών
23:00 Η Μαχαιριά (The Cut)
23:30 Προσκύνημα στη Λούρδη
(Lourdes)

07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:30
21:45
22:00
23:00
00:30

07:00
09:00
13:00
14:00
16:00
17:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E76 (Ε)
Ιστορικά Προσκυνήματα E7
ΕπιΚοινωνία
Στα Βήματα του Απόστολου
Παύλου E4
Ειδήσεις
Ιστορικά Προσκυνήματα E8
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε7
Στα Βήματα του Απόστολου
Παύλου E4 (Ε)
Ακολουθία των Αγίων Παθών
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Πριν την Κατεδάφιση
Ο Barbatas στο Φεστιβάλ του
Σάλτσμπουργκ 2017

Σάρλοτ η Αραχνούλα
Οι Δέκα Εντολές
ANT1 News
'Oπως στον Παράδεισο
Κάτι Ψήνεται (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη

25

Νοηματική Γλώσσα
17:15 Η Ψεύτρα
19:30 ANT1 News
20:45 Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ
23:00 Η Βίβλος

08:00 Robocar Poli
08:30 Peppa Pig: Golden Boots Μεταγλωττισμένο
08:45 Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
09:15 Κουταβοφιλαράκια
09:45 Μπόμπι και Μπιλ
10:15 PJ Masks
10:45 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
11:15 Barbie Mariposa: Η Περιπέτεια
Μιας Ονειρεμένης Πεταλούδας
12:00 Τομ και Τζέρι: Ο Χαμένος Δράκος
13:10 Σιδερένιος Γίγαντας
15:00 Star News
15:30 Το Ανθρωπάκι
17:20 Μου Λείπεις Ήδη
19:50 Star News
21:00 Η 'Eξοδος: Θεοί και Βασιλιάδες

06:00
06:40
08:15
10:15
12:15
13:00
14:50
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:50
00:00

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00

Θυρίδα Τηλεπώλησης
Τρεις Κούκλες κι Εγώ
60' Ελλάδα (Ε)
Ράτσετ & Κλανκ
Ειδήσεις
Τρεχάτε Ποδαράκια Μου
Κυριακάτικο Ξύπνημα
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε4 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Η Ωραία του Κουρέα
Οι Απίθανοι (The Incredibles)
'Eνας Κόσμος

16:00
18:00
18:10
19:30
21:50
22:30
01:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
(Ε)
Ταξίδι στο Νησί της Φαντασίας
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E34
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Ιστορίες (Ε)
Τα Πάθη του Χριστού
Θλιμμένη Τζάσμιν

08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30

Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως
8 πρωί επομένης
ΣΑΠΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΡΑΦΗ 4
2431026350
08:00 π.μ.
– 23:00 μ.μ.
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14
2431022175
Από τις 5 το
απόγευμα ως
τις 10 το βράδυ
ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΚΑΝΟΥΤΑ 1
2431031180
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 16
2431035101
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 46
2431027277
ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ
- ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431020290
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΟΥ

ΣΠΑΡΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 3
2431027340
ΜΥΛΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2431024733
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ 18
2431023885
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36
2431029828

22:30 Αγροτόραμα
23:30 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Σήμερον Κρεμάται επί
Ξύλου»Απολλώνιος Χορωδία Δήμου
Νέας Ιωνίας
11.00 «Η Πορεία του Θεανθρώπου»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 «Σήμερον Κρεμάται επί
Ξύλου»Απολλώνιος Χορωδία Δήμου
Νέας Ιωνίας
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.30
22.30
24.00
01.30

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
KONTΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
10:00
11:00
12:00
14:00
14:30
16:45
17:01
18:55
20:00
23:00
01:30

Ώρα Ελλάδος 07:00
My Greece (Ε)
Οι Πειρατές του Αιγαίου (Ε)
Βαραββάς
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Οι Λέξεις
Open News στη Νοηματική
Ο Εμποράκος
Open News
A.D. The Bible Continues E4
Νώε
Ο Μπάτλερ

ΚΡΙΟΣ: Ο τομέας των φιλικών σου σχέσεων
γενικότερα είναι αυτός που δοκιμάζεται και
όπου μπορεί να υπάρξει μια ανανέωση, με ανθρώπους να μπαίνουν, αλλά και με φιλίες ζωής
να περνάνε crash test.
ΤΑΥΡΟΣ: Ακόμα κι αν επιλέξατε να δώσετε
μια επιπλέον ευκαιρία σε μια κατάσταση για
να σας αποδείξει ότι υπάρχει λόγος ώστε να
προσπαθήσετε να τη διατηρήσετε στη ζωή σας
το επόμενο διάστημα τα γεγονότα μπορεί να
αποδειχτούν κρίσιμα, αν όχι αμείλικτα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ενδεχομένως να θελήσετε να
επανεξετάσετε τους όρους μιας συνεργασίας
ή να προκύψει κάποιο κληρονομικό ζήτημα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σχέσεις και συνεργασίες θα
αποτελέσουν ένα πεδίο που θα κληθείτε να
ξανασκεφτείτε τους χειρισμούς σας και να
διορθώσετε τα κακώς κείμενα που μπορεί να
έχουν προκύψει από την αρχή του έτους. Τίποτα δε θα είναι το ίδιο, αλλά καλύτερα…
ΛΕΩΝ: Καλό θα είναι να προσπαθήσετε να τις
κάνετε σταδιακά και στοχευμένα, αποφεύγοντας όμως εμμονικές συμπεριφορές τύπου
ξεκινάω γυμναστήριο και πηγαίνω 7 φορές τη
βδομάδα ή κάνω δίαιτα και πίνω μόνο νερό.
Προσοχή και στο κομμάτι της υγείας σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Στο μικροσκόπιο μπορεί να βάλετε και μια σχέση, είτε ερωτική, είτε με τα
παιδιά σας. Εκεί θα πρέπει να αποφύγετε να
εκδηλώσετε τάσεις ελέγχου ή να δημιουργήσετε καταστάσεις που το πάθος θα μπλοκάρει κάθε λογική, γιατί τα αποτελέσματα δε
θα σας αρέσουν και πολύ.

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

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”
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τον χαρακτηρισμό
αυτό τον πήρε από το τρίχωμα ή το φύλλωμά του.
2. Σωματικός αγωγός.
3. Ο Βόλγας των αρχαίων
- Βραβευμένη με Οσκαρ
ταινία του Αλφόνσο Κουαρόν.
4.
Χαρακτηρίζεται...
στρογγυλό (αντιστρ.).
5. Περιλαμβάνονται στα
νηστήσιμα.
6. Σαν πρώτο συνθετικό
δηλώνει το εκατομμυριαπλάσιο μιας μονάδας (αντιστρ.)
- Αμερικανική... ηγεσία
(αντιστρ.).
7. «Ιερό» στον τίτλο ποιητικής
συλλογής του Τ.Σ. Ελιοτ - Συναντάμε σε αυτό όμοιους χαρακτήρες.
8. Μαθητική... παρεκτροπή (αντιστρ.) -Γραφή του αριθμού 350.
9. «Ο φύλακας της...», τίτλος μυθιστορήματος του Σάλιντζερ.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κοινή ονομασία των ανέμων
που πνέουν από νότιες διευθύνσεις
(γεν.).
2. Είδος σπαθιού.
3. Κατάληξη ουσιαστικών - Συχνά
έχει σκαλίσματα (αντιστρ.).
4. Σαν άνθρωπος ο αντικοινωνικός, στη γενική (αντιστρ).
5. Ψάρια, με την προφορά δύο
συμφώνων - Αγγλικό σύμφωνο -

Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος

Πώς παίζεται
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το πρωτότυπο και γεμάτο
χιούμορ ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου
Ώρες προβολών:
20.00 & 22.15

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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7

9

3

6

4

2

3

9

4

6

2

8

1

7

5

2

6

7

5

1

4

8

9

3

5

3

2

4

8

7

9

6

1

4

1

6

9

3

2

7

5

8

2

7

8

9

1

5

6

3

2

4

9

9

4

8

2

7

1

5

3

6

6

7

3

8

4

5

2

1

9

1

2

5

3

6

9

4

8

7

3

6
2

"Όταν ο Βάγκνερ
Συνάντησε
της Ντομάτες".
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24 Απριλίου
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και Μ. Τετάρτη

8
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Μ. Τρίτη 23

Sudoku

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

7

Κινηματογραφος

Μουσική νότα.
6. Μέλος ομηρικής οικογένειας Ακολουθείται από ρήμα - Θα τα
βρούμε στον... κήπο.
7. Ο,τι και το 1 οριζόντια.
8. Ο άνθρωπος ξενόγλωσσα Μορφή συσκευασίας υφάσματος
(αντιστρ.).
9. Πατρίδα του Ευριπίδη (με άρθρο).
ΛΥΣΗ (24-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΓΓΕΛΟΥΣ 2. ΝΑ
- ΠΟΜΠΕΣ 3. ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ 4. ΑΡ -ΛΟ
5. ΖΕΜΑΤΙΣΜΑ 6. ΕΝΤΑΣΗ - ΑΟ 7.
ΛΟ - Ο ΑΡΤΟΣ 8. ΟΔΗΣΣΟΣ 9. ΙΑΣ
- ΤΣΕΠΗ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΝΤΙΖΗΛΟΙ 2.
ΓΑΡ - ΕΣΟΔΑ 3. ΙΑΜΑ - ΗΣ 4. ΕΠΑΡΑΤΟΣ 5. ΛΟΚ -ΤΣΑΝΤ 6.Ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ 7. ΥΠΝΟΣ - ΤΣΕ 8. ΣΕΤ ΜΑΟ 9. ΣΑ - ΑΟΣΤΗ

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: Τώρα που θα γυρίσει και πάλι ανάδρομος θα σε βάλει σε σκέψεις σχετικά με το
κατά πόσο οι οικογενειακές σου αξίες, οι σχέσεις μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον,
αλλά και οι κανόνες που ακολουθείτε μέσα στο
σπίτι είναι λειτουργικά ή νιώθεις ότι έχεις καταπιεστεί αρκετά για να κάνεις την επανάσταση
σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Πώς έχει πάει η ζωή σου από το
ξεκίνημα του έτους και μετά; Έχεις συνειδητοποιήσεις που είναι το νόημα; Έχεις πάρει το
μάθημα σου; Αυτά και πολλά περισσότερα ερωτήματα θα έχει το διαγώνισμα που θα σου βάλει ο κυβερνήτης σου.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Θεός όχι του χρήματος, αλλά του
πολύ χρήματος, ο Πλούτωνας θα κινείται ανάδρομος τους επόμενους μήνες στον Αιγόκερω και από τη μία θα σου δώσει την ευκαιρία
να ασχοληθείς επισταμένως με κάποια οικονομικά ζητήματα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Δείξε προσοχή σε τάσεις να ελέγξεις τους γύρω σου και γενικότερα να ασκήσεις έλεγχο πάνω τους. Τώρα ασχολείσαι με
το τι θες εσύ, άσε τους άλλους.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπορεί το επόμενο διάστημα να
δοκιμαστεί η πίστη σου στα «θέλω» σου,
όμως θα είναι για να τα αξιολογήσεις και να υλοποιήσεις όσα θέλεις πραγματικά.
ΙΧΘΕΙΣ: Ο Πλούτωνας ξεκινάει σήμερα την ανάδρομη πορεία του στον Αιγόκερω που θα κρατήσει μέχρι και τις αρχές του Οκτώβρη για να
ξαναδείς κάποιους ανθρώπους που έχουν μπει
τελευταία στη ζωή σου και να αξιολογήσεις κατά
πόσο έχουν λόγο ύπαρξης σε αυτήν αλλά και
τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν.
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Με πτώση 0,48% έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Με ήπια πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, αν και
ενδοσυνεδριακά κατέγραφε απώλειες πάνω από 2%.
Η αγορά κράτησε τα επίπεδα των 770 μονάδων, αν και ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τα επίπεδα των 758 μονάδων.
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκε και χθες η μετοχή της
ΔΕΗ η οποία έκλεισε με μεγάλες απώλειες 17,93%, ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραφε απώλειες έως και 24,18%.
Κατά τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις η μετοχή καταγράφει συνολικές απώλειες 27,58% στον απόηχο των αρνητικών αποτελεσμάτων που παρουσίασε η ΔΕΗ για το 2018.
Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της
Jumbo και της Εθνικής.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
έκλεισε στις 772,66 μονάδες, σημειώνοντας πτώση
. 772,66
0,48%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις
758,24 μονάδες (-2,34%).
Η αξία των συναλλαγών
0,48%
ανήλθε στα 64,443 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
34.798.674 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
λαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,81%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,03%),
της Jumbo (+2,02%), της Εθνικής (+0,79%) και του ΟΛΠ
(+0,50%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της ΔΕΗ (-17,93%), της Ελλάκτωρ (-2,63%), της Πειραιώς (2,37%), της Fourlis (-2,35%) και της Viohalco (-1,80%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Πετρελαίου (+1,14%) και των Προσωπικών Προϊόντων (+1,10%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες
σημείωσαν οι δείκτες των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (4,17%) και των Πρώτων Υλών (-4,17%)
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.008.010 και 5.956.683
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με
9,297 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 9,166 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 71 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές.

Ê

Γ.Δ

Στοιχεία του 2018 ζητεί
η ΑΑΔΕ από τις τράπεζες
ροθεσμία πέντε
ημερών έχουν τα
πιστωτικά ιδρύματα
προκειμένου να
αποστείλουν στην
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) τις συναλλαγές
(αποδείξεις) των
φορολογουμένων για το
έτος 2018 καθώς και τις
συναλλαγές που είχαν με
όσους είναι υπόχρεοι σε
τήρηση επαγγελματικών
λογαριασμών (γιατροί,
δικηγόροι κ.λπ.). Τα
στοιχεία αυτά θα πρέπει
να προστεθούν τόσο στο
βασικό έντυπο της
φορολογικής δήλωσης
(Ε1) όσο και στο έντυπο
Ε3 που συμπληρώνουν οι
επιτηδευματίες.

Π

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί
049-050 (Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών)
είναι προσυμπληρωμένοι από
την εφορία. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαφωνούν με τα αναγραφόμενα ποσά μπορούν να
τα τροποποιήσουν. Οι κωδικοί
συμπληρώνονται από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους
και τους κατ’ επάγγελμα
αγρότες για αγορές αγαθών
και παροχή υπηρεσιών που
πλήρωσαν το 2018 με πλαστικό χρήμα ή e-banking ή
μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού για τη διατήρηση της
μείωσης φόρου των 1.9002.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο
8.636-9.545 ευρώ. Το ελάχιστο
συνολικό ποσό των δαπανών
που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ατομικού –δηλωθέντος ή τεκμαρτού– φορολογητέου ει-

σοδήματος, ως εξής:
• 10%, εφόσον το εισόδημα
αυτό ανέρχεται έως 10.000
ευρώ.
• 15% για εισόδημα
από 10.001 έως 30.000 ευρώ.
• 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα ξεπερνάει τις 30.000
ευρώ.
Οι φορολογούμενοι που δεν
έχουν καλύψει το εισόδημά
τους με το απαιτούμενο ποσό
αποδείξεων θα πληρώσουν
έξτρα φόρο 22% στο ποσό
που λείπει. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή αυτό
που προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος και η
επιπλέον διαφορά δεν καλύπτεται από τον φορολογούμενο, το ύψος της ετήσιας δαπάνης για αγορές αγαθών και
λήψη υπηρεσιών που πρέπει
να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για
να κατοχυρωθεί η έκπτωση
φόρου θα προσδιορίζεται ως
ποσοστό επί του (υψηλότερου) τεκμαρτού και όχι επί του
(χαμηλότερου) δηλωθέντος
εισοδήματος. Στο μεταξύ, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί
418.916 φορολογικές δηλώ-

σεις που ισοδυναμούν σε
566.317 εκκαθαριστικά σημειώματα. Η διαφορά αυτή
(στις υποβληθείσες δηλώσεις
και τα εκκαθαριστικά) οφείλεται στο ότι φέτος για πρώτη φορά τα ζευγάρια θα έχουν
ξεχωριστά εκκαθαριστικά σημειώματα. Από την επεξεργασία των εκκαθαριστικών
προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
• Το 22,93% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το
προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 29.883 δηλώσεις
το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό με το συνολικό ποσό του φόρου να
ανέρχεται σε 69,13 εκατ.

ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις
δηλώσεις αυτές ανέρχεται
στα 532 ευρώ. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα καλούνται να πληρώσουν τον φόρο σε τρεις ίσες
διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη λήγει στις 31 Ιουλίου, η δεύτερη στις 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη στις 29
Νοεμβρίου. Εκτός από τον
φόρο εισοδήματος στα εκκαθαριστικά ενσωματώνονται η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης,
το τέλος επιτηδεύματος, η
προκαταβολή φόρου για το
επόμενο έτος και το τέλος
επιτηδεύματος.
• Το 65,36% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο 566.317 εκκαθαριστικών σημειωμάτων
τα 370.146 είναι μηδενικά.
• Για το 11,71% των φορολογουμένων ή 66.278 φυσικά
πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον
όρο φθάνει τα 292 ευρώ. Συνολικά το ποσό που θα επιστρέψει ή θα συμψηφίσει το
Δημόσιο με άλλες οφειλές
των φορολογουμένων ανέρχεται σε 18,7 εκατ.

ΕΦΚΑ: Παρατείνεται
η προθεσμία καταβολή
δόσεων ρύθμισης
Παρατείνεται έως την
Παρασκευή 3 Μαΐου 2019
η προθεσμία καταβολής
των δόσεων ρύθμισης που
λήγουν στις 30 Απριλίου
2019, ανακοίνωσε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης
σχετικά με τους οφειλέτες
του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών.
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη
διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω των συνεχόμενων αργιών του
Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ
Η ημέρα της Μ. Παρασκευής, όπου ο Χριστός βρίσκεται στον
Τάφο, έχει έναν έντονο συμβολισμό και φέρνει στο νου μας
τους κεκοιμημένους μας αδερφούς. Είναι ημέρα κατά την οποία
οι προσευχές μας για τις ψυχές τους ενώνονται.
Ως εκ τούτου, την Μ. Παρασκευή (και κάθε χρόνο την ίδια
ημέρα) και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Ιερό Κοιμητήριο της
Διάβας θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων μας αδελφών.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ενημερώνουμε το επιβατικό ότι για όλες τις ημέρες των
εορτών λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης έχουν προγραμματιστεί επιπλέον ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ από και
προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την άριστη εξυπηρέτηση όλων των επιβατών.
Επιπλέον υπάρχουν οι εξής τροποποιήσεις στα δρομολόγια μας:

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04:
Στις γραμμές εντός νομού & Λάρισας θα εκτελεστεί πρόγραμμα δρομολογίων ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ο Περιφερειακό Τμήμα
Τρικάλων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού,
πραγματοποίησε και αυτό το
Πάσχα, διανομή ειδών διατροφής
(κρέας, λάδι, αλεύρι, ζυμαρικά,
όσπρια, τσουρέκι, σάλτσες, κ.α.),
ατομικής υγιεινής και οικιακής
καθαριότητας σε 135 οικογένειες
που είναι καταγεγραμμένες από
την Κοινωνική Υπηρεσία του
Τμήματος, καθώς και σε
μοναχικούς ηλικιωμένους,
ωφελούμενους του προγράμματος
«Γεροντολογία», προσφέροντάς
τους μια μικρή ανακούφιση τις
Άγιες αυτές ημέρες.

Τ

Σύσσωμο το νεοεκλεγέν Συμβούλιο
του Τμήματος με επικεφαλής την Πρόεδρο κα. Βανέσα Μηλιώνη συμμετείχε
στη διανομή που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Τμήματος την Μ. Τρίτη.
Τα παραπάνω είδη προσέφεραν στο
Τμήμα επιχειρήσεις και Σωματεία του Νομού μας, προκειμένου να ικανοποιηθούν
ορισμένες από τις βασικές ανάγκες των
ευάλωτων αυτών πληθυσμιακών ομάδων της κοινότητας.
Συγκεκριμένα προσέφεραν:
-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
-ΚΑΛΛΙΑΓΡΑΣ MEATHALL
-ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΜΑΡΑΒΑ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
-ΦΑΡΜΑ ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ
-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΑΜΗ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΟΜΠΟΥ.
-ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ
-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.
-ΤΣΙΝΑΣ Α.Ε. -ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ
-ΜΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΙΚ. ΤΣΑΣΙΩΤΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
-ΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΙΟΥΛΑ – ΚΑΨΑΛΗΣ Α.Ε.
-ΟΣΠΡΙΑ ΧΑΣΙΩΝ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
-MINI MARKET ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ
-GRANELLO ITALIAN COFFEE SPOT

-ΟΥΖΕΡΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΟΥΜΗΣ
-ΑΦΟΙ Γ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε. (STIHL)
-«ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ» Ηλ. Τσιαούση
-Φούρνος ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ
-The Bakery-Χ.ΔΙΒΑΝΗ,
-ΑΡΤΟΓΩΝΙΑ-Ν. Αναγνωστόπουλου
-Φούρνος ΑΧ. ΚΩΤΟΥΖΑ
-Φούρνος του Κόγια-Λ. ΚΟΓΙΑΣ, Πρόεδρος Αρτοποιών
-Φούρνος Π. ΚΑΛΟΓΡΑΝΑ
Επίσης, τρόφιμα προσέφερε η Σχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών, καθώς και ο Ροταριανός όμιλος Τρικάλων που με κλιμάκιο αποτελούμενο από τις κυρίες Ζ.
Αποστολίδου-Παπανικολάου και Στ. Μανάκου προσέφερε 30 παιδικές πασχαλι-

νές λαμπάδες.
Ακόμη, αρνί, τρόφιμα και είδη καθαριότητας δόθηκαν από το Τμήμα στο Διογένειο Οικοτροφείο-ΕΠΑΨΥ, για τους
ένοικους που διαμένουν εκεί.
Τέλος, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο,
κλιμάκιο ένστολων εθελοντριών θα συνοδεύσει την περιφορά του επιταφίου
στον Μητροπολιτικό Ναού Αγίου Νικολάου της πόλης μας την Μ. Παρασκευή.
Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Τμήματος, οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι ευχαριστούν θερμά τις παραπάνω επιχειρήσεις και τους Φορείς, για
την τόσο σημαντική προσφορά τους και
εύχονται σε όλους Καλό Πάσχα.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04:
Θα εκτελεστούν κανονικά δρομολόγια ΣΑΒΒΑΤΟΥ με τελευταίο δρομολόγιο για Αθήνα 15.30 και για Θεσσ/κη 16.00

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

ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ 28 Απριλίου:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑΤhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr

Θα εκτελεστούν ΜΟΝΟ δρομολόγια για: ΑΘΗΝΑ:
18.30μ.μ. & ΘΕΣΣ/ΚΗ: 19.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29 Απριλίου:
Θα εκτελεστούν δρομολόγια ΑΡΓΙΑΣ (Κυριακής)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΜΑΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ):
Θα εκτελεστούν δρομολόγια ΑΡΓΙΑΣ (Κυριακής)

ΠΑΤΡΑ (προς/από)
Προς Πάτρα θα εκτελεστεί δρομολόγιο την Μ. Πέμπτη
25/04 και από Πάτρα προς Τρίκαλα θα εκτελεστεί δρομολόγιο την Μ. Παρασκευή 26/04

ΧΩΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΠΥΛΗΣ
Θα εκτελεστούν δρομολόγια για όλα τα χωριά της περιοχής Καλαμπάκας και της περιοχής Πύλης την Μ. Πέμπτη 25/04 και μετά το Πάσχα την Παρασκευή 03/05.
Αναλυτικά τα δρομολόγια & OnLine έκδοση εισιτηρίων
στο www.ktel-trikala.gr

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

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

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

Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - πΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην
Λαϊκή Αγορά. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6976164918.
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.

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

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

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:

Διήμερη εκδρομή
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.

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!
Aρ. Αδ. ΕΟΤ: 0727Ε60000016800
•4ήμερη εκδρομή στην Βουλγαρία, στην Ανατολική
Ρωμυλία-Μαύρη Θάλασσα, στις 2/5 – 5/5/2019 (3 νύχτες
με ημιδιατροφή). Τιμή: 200 ευρώ.
•Δωρεάν δρομολόγια στην ΙΚΕΑ και στο Fashion City
Outlet στη Λάρισα. Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής
στα γραφεία μας
Κονδύλη 39 Τρίκαλα • Τηλ.: 24310 25043
Κιν. 6932317722, 6975541596

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

7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ
ΜΠΛΕΝΤ – ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019

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

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)

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

«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

AM.EOT 0727E60000012200

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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019

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).

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Από 21 - 23/06/2019

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

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
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.
Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.
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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019

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

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

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.
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ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων

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

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

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

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

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

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

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.
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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ -ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άγιο Ραφαήλ στο Φίλυρο-Σουρωτή (Άγιο Παΐσιο)-Θεσσαλονίκη (ημερήσια
εκδρομή), Τρίτη του Πάσχα 30 Απριλίου για την γιορτή του Αγίου Ραφαήλ

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ- ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 5/05/2019
ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΩΤΟΥ
Πανηγυρικός εσπερινός προς Τιμήν του Αγιάννη του Θεολόγου.
Την Τρίτη 7/05/2019, (θα προσφερθεί και παραδοσιακή φιλοξενία).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

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

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

38 σελίδα

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
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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 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.
Αύριο 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 Αγί-

ου Νικολάου Τρικάλων. Εν
συνεχεία στις 9:45 θα προστεί
της περιφοράς των Επιταφίων στην Κεντρική Πλατεία
της πόλεως των Τρικάλων.
Το Μεγάλο Σάββατο 27
Απριλίου το πρωί από ώρα
7:45-10:00 θα λειτουργήσει
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων. Το
βράδυ στις 8 θα χοροστατήσει
κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίων
Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Ακολούθως στις 9 θα χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
της Αναστάσεως στη Σχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων
Εν συνεχεία κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως, θα
χοροστατήσει και θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Την Κυριακή του Πάσχα 28
Απριλίου θα Χοροστατήσει
κατά τον Εσπερινό της Αγάπης
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου. Η ένδυσις
του Αρχιερέως θα γίνει στον
πρώτο Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό της πόλεώς μας, του Αγίου Στεφάνου στις 7 και κατόπιν θα κατευθυνθούν, Κλήρος
και Λαός, προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, όπου θα τελεστεί ο
Εσπερινός της Αγάπης στις
7:30 και θα αναγνωσθεί το Ιερό
Ευαγγέλιο στα Ελληνικά και
σε ξένες γλώσσες. Μετά το
πέρας του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος θα διανείμει τα Πασχάλια αυγά στους πιστούς.
Τη Δευτέρα της Διακαινη-

Ο Εσπερινός της Αγάπης
στην πόλη των Τρικάλων
Γνωστοποιούμε σ’ ολόκληρο το πλήρωμα των χριστιανών της Ιεράς
μας Μητροπόλεως, ότι η τελετή του Πανηγυρικού Εσπερινού της Αγάπης θα πραγματοποιηθεί κατά την παλαιά βυζαντινή τάξη ως εξής:
Την Κυριακή του Πάσχα στις 7 το απόγευμα στον πρώτο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της πόλεώς μας, του Αγίου Στεφάνου, θα πραγματοποιηθεί η ένδυση των ιερών αμφίων του κλήρου, δηλαδή του αρχιερέως, των ιερέων, των ιεροδιακόνων και η τελετή της εναρκτηρίου ακολουθίας του Πάσχα.
Κατόπιν με λιτανευτική πομπή ο κλήρος και ο λαός, προπορευομένης
της Ιεράς Εικόνος τας Αναστάσεως του Κυρίου, θα μεταβεί στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου για την τέλεση του Εσπερινού της Αγάπης στις 7:30 το απόγευμα 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.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

σίμου 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 Διακαινη-

σίμου 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

• φασολάκια • καλαμάρι κοκκινιστό
• ιμάμ • κανελόνια με σπανάκι
• σπετσοφάι με μανιτάρια
• μοσχάρι λεμονάτο
• χοιρινό ριγανάτο

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας σήμερα Μεγάλη
Πέμπτη 25 Απριλίου το βράδυ
κατά την ακολουθία των
Αχράντων Παθών του Κυρίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Αύριο 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
έως το βράδυ της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και ελθών εις αγωνίαν, προσηύχετο θερμότερον» (Λουκ.
22:44)
Από το ανώγειο όπου έγινε το
δείπνο, ο Ιησούς με του μαθητές
Του πορεύεται στον κήπο της
Γεθσημανή όπου κατέφευγε συχνά με αυτούς. Απόψε όμως, ο Ιησούς έρχεται εδώ για να προσευχηθεί, και η ψυχή Του είναι βαριά, περίλυπη μέχρι θανάτου
(Μαρκ.14:34). Έχει αγωνία φυσική, γι' αυτό ο ιδρώτας Του στάζει
σαν θρόμβοι αίματος. Αγωνία ψυχική, γι' αυτό παρακαλεί: «Πατέρα αν είναι δυνατόν να απομακρυνθεί από εμένα αυτό το ποτήρι. Όχι όμως ό,τι εγώ θέλω

αλλ' ό,τι σύ» (εδ.36), αλλά και
αγωνία πνευματική γιατί Αυτός
που δεν γνώρισε αμαρτία έγινε
για μας αμαρτία (Β 'Κορ. 5:21). Το
σύννεφο των αμαρτιών του κόσμου θα πέσει επάνω Του
(Ησ.53:6). Γεθσημανή! Ο στίβος
του μεγαλύτερου αγώνα που έκρινε το μέλλον της ανθρωπότητας.
Στον κήπο της Εδέμ, γεννήθηκε η
ανυπακοή στον Θεό. Στον κήπο
της Γεθσημανή, θριάμβευσε η
υπακοή στον Θεό και η αγάπη για
τον αμαρτωλό. Τόσο ακριβά κόστισε η σωτηρία μας! Φίλε μας,
εσύ έχεις δεχθεί με ταπείνωση
αυτή την προσφορά του Λυτρωτή σου;

Η Ακολουθία του Επιταφίου
και η τελετή της Αναστάσεως
στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης Νοσοκομείου Τρικάλων
Στο Νοσοκομειακό Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης τη Μεγάλη Παρασκευή η Ακολουθία του Επιταφίου και η Λιτάνευσή του εντός των θαλάμων του Νοσοκομείου θα τελεσθεί στις
3 το μεσημέρι, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Η δε τελετή της Αναστάσεως θα
γίνει το Μ. Σάββατο στις 8 το βράδυ υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
Η παρουσία όλων στις Ακολουθίες του Νοσοκομειακού Ιερού Ναού
καθίσταται επιβεβλημένη εξ αιτίας των ασθενών αδελφών μας, οι οποίοι χρειάζονται την προσευχή, αλλά και την προσωπική παρουσία όλων
εις ένδειξη συμπαραστάσεως κατά την σωματική δοκιμασία τους.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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
σουπιές με χόρτα .....................................................................6,50 €
κριθαρότο θαλασσινών - μυδοπίλαφο.......................................6,00 €
Ψητά λαχανικά με φρυγανισμένο ψωμί και λαδολέμονο...........4,50 €
σπανακόρυζο - φασόλια φούρνου.............................................4,50 €
ταραμοκεφτέδες - τοματοκεφτέδες ........................................4,50 €
καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΠΕΝΘΗ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού και αδελφό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΛΕΞΙΟΥ
Ετών 94
Θανόντα κηδεύσαμε την Μ. Τρίτη 23
Απριλίου 2019 και ώρα 6.30 μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυργετού
Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Πυργετός Τρικάλων 25-4-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος Αλεξίου, Χρήστος και Αλεξάνδρα Αλεξίου, Βασίλειος και Ελισάβετ Αλεξίου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Γεροκώστας
Βάιος”.

Επιμνημόσυνες δεήσεις
σε Κοιμητήρια της πόλεως

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

25

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 ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ του Δημητρίου και
της Βασιλικής, το γένος Βρατσίστα, που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Τρίκαλα και η ΕΛΕΝΗ ΕΛΒΑΝΟΓΛΟΥ του Χαραλάμπους
και της Αλεξάνδρας, το γένος Μπανάκα, που γεννήθηκε στη
Λάρισα και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και
ο γάμος θα γίνει στο Περτούλι 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

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΕΜΕΚΟΣ του Ιωάννη και της Παρασκευής, το γένος Σιούλη,
που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο Άμστερνταμ και
η ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΨΑΛΗ του Στεφάνου και της Αθανασίας, το
γένος Τζημαγιώργη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Άμστερνταμ πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

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

από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
Μέσα στα πλαίσια των ποιμαντικών επισκέψεων κατά την περίοδο
της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος αύριο Μεγάλη Παρασκευή 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 Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Στις 2 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών στο Κοιμητήριο Σαραγίων.
Η παρουσία όλων λαμβάνει ένα πάνδημο χαρακτήρα κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτή η παράδοση έχει πολύ παλαιά ερείσματα διά τους κεκοιμημένους αδελφούς μας.

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.

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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540 €

CMYK

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

