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Το Αναστάσιμο
Φως του Πάσχα,
της μεγάλης γιορτής της χριστιανοσύνης που συμβολίζει τη μεγάλη νίκη
της ζωής απέναντι
στο θάνατο, της
αλήθειας απέναντι
στο ψέμα και του
καλού απέναντι στο κακό, ας οδηγήσει τον
καθένα μας στη δική του προσωπική νίκη.
Εύχομαι σε όλους υγεία, αγάπη και
δύναμη για την επίτευξη κάθε στόχου.
Καλό Πάσχα!

Κώστας Σκρέκας
Τομεάρχης Ενέργειας
και Περιβάλλοντος Ν.Δ.,
Βουλευτής Ν.Δ. Π.Ε. Τρικάλων

Διαπιστώθηκαν από τους ελέγχους στις λαϊκές αγορές

ΣΕΛ.
7

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

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

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310 88138

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
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ΑΠΡΙΛΙ

Σαν Σήμερα
1805
Διεξάγεται η μάχη της Ντέρνα στη σημερινή Λιβύη, μεταξύ αμερικανών πεζοναυτών
υπό τον Γουίλιαμ Ίτον και πειρατών υπό τον Γιουσούφ Καραμανλή, που λυμαίνονται τις
ακτές της Βόρειας Αφρικής.
Είναι η πρώτη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ σε ξένο
έδαφος. Τους πεζοναύτες
συνδράμουν 500 έλληνες και
άραβες μισθοφόροι. (Α’ Βερβερικός Πόλεμος)
1908
Τελετή έναρξης των 4ων
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Θα διαρκέσουν 6 μήνες έως τις 31
Οκτωβρίου και κατέχουν το
ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας. Συμμετέχουν 1.999
αθλητές και 36 αθλήτριες.
1941
Τα γερμανικά στρατεύματα
καταλαμβάνουν την Αθήνα.
1952
Η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη Λευκωσία εγκρίνει ψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
2002
Η ΑΕΚ νικά 2-1 τον Ολυμπιακό και κατακτά το Κύπελλο
Ελλάδας. Τα τέρματα των νικητών πέτυχαν οι Κωνσταντινίδης (52’) και Ίβιτς (83’),
ενώ για τους «ερυθρόλευκους» σκόραρε στο 70’ ο Τζιοβάνι.

Δ

εν υπάρχει
πρωθυπουργός ή
αρχηγός
κόμματος που έχασε τις
εκλογές και την
επομένη της ήττας του
πέρασε καλά.
Τουλάχιστον για ένα
εξάμηνο ο χαμένος
παλεύει με τα κύματα
για να καταφέρει να
παραμείνει στην
κορυφή και να ελέγξει
τις αντιδράσεις στο
κόμμα του.
Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί
με τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι
έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παίζει χωρίς αντίπαλο στην Κουμουνδούρου,
είναι ο άνθρωπος που από
το 3% τούς έφτασε στο 36%,
παρέμεινε σχεδόν πέντε χρόνια στην πρωθυπουργία και
μοίρασε σε όλους ρόλους,
αξιώματα και εξουσία που
δεν είχαν φανταστεί. Και τέλος θα ηττηθεί μεν, αλλά
έχοντας εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης
περίπου του 25%. Θα είναι,
δηλαδή, ισχυρή αξιωματική
αντιπολίτευση με ελπίδες επιστροφής στην εξουσία, όταν
κάνει τον κύκλο της η Ν.Δ.
Παρ’ όλα αυτά, δεν θα αποφύγει την αμφισβήτηση και
την ένταση ο σημερινός πρωθυπουργός. Ηδη άρχισαν οι
πρόβες με τουφεκιές στον
αέρα για τις αποφάσεις του,
για τις οποίες θα αμφισβητηθεί.
Ο πρώτος μεγάλος κλυδωνισμός θα είναι για τη συνεργασία του με τους ΑΝΕΛ.
Στον ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη
στιγμή δεν ήθελαν τη συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο.
Το ανέχθηκαν, όμως, γιατί
ήταν ο μόνος τρόπος να κυβερνήσουν. Χρωστάνε στους

Καβγάς για το πάπλωμα
ΑΝΕΛ την πολυετή παραμονή
τους στην εξουσία, όσο κι
αν τους βρίζουν.
Αυτό το γαϊτανάκι θα κρατήσει καιρό, γιατί στην Αριστερά συνεδριάζουν απίστευτες ώρες και μιλούν όλοι
πάρα πολύ. Οι παλιοί κομματικοί του καταπιέστηκαν
τα χρόνια της εξουσίας από
την απόλυτη ηγεμονία του
Αλέξη Τσίπρα και θα επιχειρήσουν να ξαναπάρουν το
μερίδιο που τους ανήκει στην
κομματική ηγεσία. Και θα παλέψουν με κάθε τρόπο ώστε
η κυβερνητική ομάδα του
πρωθυπουργού -οι φίλοι του
τα χρόνια της διακυβέρνησης- να μην καταλάβουν
ισχυρούς κομματικούς θώκους. Οσο κι αν αυτά ακούγονται μικρά και δευτερεύοντα, για τα αριστερά κόμματα
είναι μεγάλα.
Μετά τους ΑΝΕΛ, σειρά
θα έχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Παρότι σήμερα είναι
οι πιο φανατικοί νεο-Συριζαίοι, στην Κουμουνδούρου δεν
τους αγαπάει κανείς. Τους
χρησιμοποιούν ως νεροκουβαλητές, περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να τους αδειάσουν στην πρώτη στροφή.
Ετσι κι αλλιώς, ο ΣΥΡΙΖΑ
ποτέ δεν ήθελε τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ, τους ψηφοφόρους ήθελε και αυτούς τους
πήρε στην πλειοψηφία τους.
Αλλωστε, δεν υπάρχει κανένα
ιδιαίτερα προβεβλημένο μεγαλοστέλεχος του παλιού
κόμματος του Ανδρέα Παπανδρέου που το χρειάζονται. Αυτούς που πήγαν τους
θεωρούν αναλώσιμους. Και

δεν θα τους δώσουν σοβαρά
κομματικά οφίκια την επόμενη ημέρα.
Η τρίτη και μεγάλη κόντρα,
όμως, θα είναι εσωτερική,
γιατί οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι
πάντα οι χειρότεροι. Η ιστορική ηγεσία -η παλιά νομενκλατούρα ή ιδρυτική ομάδα,
όπως θέλει κανείς να την
αποκαλέσει- θα συγκρουστεί
μετωπικά με τους φίλους του
πρωθυπουργού. Ηδη ο Πάνος Σκουρλέτης, ο γραμματέας του κόμματος, που δεν
θα θέλει την επομένη της
ήττας να είναι ο βοηθός του
Αλέξη Τσίπρα, αλλά να έχει
ρόλο, έστειλε την πρώτη προειδοποίηση αφήνοντας αιχμές για τον ισχυρό φίλο του
Αλέξη Τσίπρα, τον υπουργό
Νίκο Παππά, και τη σχέση
του με τον Μανώλη Πετσίτη.
Απαίτησε να διερευνηθούν
οι όποιες σκιές υπάρχουν.
Αυτό ακούγεται ανώδυνο
στην πρώτη ανάγνωση. Οι
γνωρίζοντες, όμως, ξέρουν
ότι είναι η αρχή της σύγκρουσης των δύο πόλων του
κυβερνώντος κόμματος. Είχε
προηγηθεί η επίθεση στον
Κουρουμπλή για τον Αμβρόσιο και την Κουντουρά, η
οποία παρότι ΑΝΕΛ, υπήρξε
υποδειγματικά αφοσιωμένη
στον πρωθυπουργό.
Για όσους αναρωτιούνται
αν μέσα από αυτή την πολύμηνη ένταση και την γκρίνια
κινδυνεύει ο Αλέξης Τσίπρας,
η απάντηση είναι ξεκάθαρα
«όχι». Γιατί και εκείνοι που
θα αμφισβητήσουν τις επιλογές του γνωρίζουν ότι δεν
έχουν εφεδρείες και ό,τι κα-
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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)

τάφεραν οφείλεται στις ικανότητες και στο επικοινωνιακό ταλέντο του πρωθυπουργού. Και ξέρουν ότι, αν φύγει
ο Τσίπρας από την πρώτη
γραμμή, με ευκολία ο ΣΥΡΙΖΑ
θα επιστρέψει εκεί από όπου
ξεκίνησε. Ακόμα δεν έχει φανεί στον ορίζοντα πρόσωπο
που θα μπορούσε να τον διαδεχθεί και να διαθέτει ανάλογες ικανότητες.
Γιατί, επομένως, χρειάζεται
να στηθεί εσωκομματικό σκηνικό έντασης, αφού όλοι ξέρουν ότι στο τέλος η ηγεσία
θα κερδίσει την εσωτερική
μάχη; Η απάντηση είναι απλή.
Οι παλιοί κομματικοί θέλουν,
από την πρώτη στιγμή που
ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι
ηττημένος και προσωρινά
αδύναμος, να βάλουν φραγμό στο σχέδιό του να τοποθετήσει σε θέσεις-κλειδιά
πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης του, που θα υλοποιήσουν βήμα-βήμα το σχέδιό του για τον ΣΥΡΙΖΑ με
κοστούμια. Δηλαδή πρόσωπα
που θα εκφράζουν την ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά
που εκείνος θα αποκαλεί
«Προοδευτική Συμμαχία».
Γιατί, αν αυτό συμβεί, οι παλιοί δεν θα έχουν ρόλο και
σύντομα θα γίνουν παρελθόν.
Ο φόβος των παλιών είναι
πως όσοι εναντιωθούν στη
νέα προοπτική, όταν ο αρχηγός επουλώσει τα τραύματα της ήττας, θα έχουν
την τύχη του Λαφαζάνη. Μέ
άλλα λόγια, ο καβγάς θα
είναι για το πάπλωμα. Ετσι
όσο μεγαλύτερο ποσοστό
πάρει στις εθνικές εκλογές
ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο ισχυρός
θα είναι ο αρχηγός στην εσωτερική διαμάχη της επόμενης
ημέρας.
Του Γιάννη Πολίτη
από την REAL

της ημέρας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

```

Ο Θεός είναι επινοητικός

Μπουτάρης:

και χρησιμοποιεί

Στάση πληρωμών
ενόψει 120 δόσεων

ποικίλα φάρμακα

```

Για μένα η ανάμειξη
με την πολιτική τελείωσε

(Κερδίζοντα…. Οξυγόνο!)

```

για τη σωτηρία μας.
Χρυσόστομος

(Από… Δήμαρχος κλητήρας
δεν γίνεται!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μια γιαγιά είχε δύο εγγόνια. Το ένα ήταν καλό παιδί και
την αγαπούσε πάρα πολύ. Το άλλο όμως ήταν κακό και
πονηρό και δεν ήθελε ούτε να τη βλέπει. Μια μέρα λοιπόν
πάει η γιαγιά να βρει το καλό της εγγονάκι, μπαίνει στο
ασανσέρ, πατά το κουμπί, αλλά γίνεται διακοπή ρεύματος
και κλείνεται μέσα.
Αμέσως, ο εγγονός της καλεί την πυροσβεστική και η
γιαγιά απεγκλωβίζεται. Την άλλη μέρα βλέπει έξω από το
σπίτι του μια ΠΟΡΣΕ με ένα σημείωμα:
- "Με αγάπη, η γιαγιά σου."

Μια άλλη μέρα, πάει η γιαγιά να βρει
τον άλλο της εγγονό. Μπαίνει στο ασανσέρ, αλλά και πάλι για κακή της τύχη
κλείνεται μέσα. Τότε το κακό εγγόνι, κόβει τα
καλώδια του ασανσέρ, το ασανσέρ πέφτει και
η γιαγιά συνθλίβεται!
Την άλλη μέρα, λοιπόν, βλέπει έξω από το
σπίτι του μια ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ παρκαρισμένη, με το
σημείωμα:
- "Με αγάπη. Ο παππούς σου!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Μ. Σάββατο 27/4/2019

Οι θρήσκοι και οι άθεοι
«Οι θρησκευτικοί πόλεμοι είναι,
όπως και ο καρκίνος, μια κατάρα
για το ανθρώπινο είδος. Οι άνθρωποι σ’ όλο τον πλανήτη σκοτώνουν
ο ένας τον άλλο επειδή μισούν ο
ένας τον θεό του άλλου».
Μέρες που είναι, μεγαλοβδομαδιάτικες αλλά και ματωμένες από
το θρησκόληπτο μίσος, διαβάζω το
βιβλίο «Θρησκεία χωρίς θεό» (εκδ.
Πατάκη, 2019, μετάφραση Στέλιος
Βιρβιδάκης) του φιλοσόφου Ρόναλντ Ντουόρκιν, που δίδαξε πολλά
χρόνια σε αγγλικά και αμερικανικά
πανεπιστήμια.
Το βιβλίο θεμελιώνεται στις Διαλέξεις Αϊνστάιν που έδωσε ο
Ντουόρκιν στο Πανεπιστήμιο της
Βέρνης το 2011. Και πράγματι, από
τις πρώτες κιόλας σελίδες ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι ο κυριότερος συν-συγγραφέας του βιβλίου,
ο κυριότερος συνομιλητής του φιλοσόφου Ντουόρκιν, είναι ο φυσικός
Αϊνστάιν, που είχε σκεφτεί βαθιά
το θρησκευτικό φαινόμενο.
Μπορεί κανείς να είναι και άθεος
και θρήσκος; Η απάντηση συναρτάται με τη σημασία που αποδίδει
ο καθένας στους όρους θρησκευτικότητα και πίστη, κυρίως δε με
το αν χρειάζεται ή όχι την ύπαρξη
υπερφυσικού Δημιουργού για να
αποδεχθεί ότι το σύμπαν έχει νόημα
ότι, απλούστερα, η ίδια η ζωή, η
δική μας και όλων των πλασμάτων,
έχει νόημα και δεν είναι μια ουρανομήκης φάρσα, η σκιά του κενού.
«Ο Αλμπερτ Αϊνστάιν βεβαίωνε ότι,
παρόλο που ήταν άθεος, ήταν και
βαθιά θρήσκος», γράφει ο Ντουόρκιν και μνημονεύει την εξής φράση
του κορυφαίου επιστήμονα:
«Το να γνωρίζει κανείς πως αυτό
που μας φαίνεται ανεξιχνίαστο
υπάρχει πραγματικά και μας παρουσιάζεται ως η ανώτερη σοφία
και η πιο λαμπερή ομορφιά, τις
οποίες οι ταπεινές μας πνευματικές
ικανότητες μπορούν να κατανοήσουν μόνο στις πιο πρωτόγονες
μορφές τους – αυτή η γνώση, αυτή
η αίσθηση βρίσκεται στο κέντρο
της αληθινής θρησκευτικότητας.
Με αυτήν την έννοια, και μόνο με
αυτήν την έννοια, ανήκω στη χορεία
των βαθιά θρησκευόμενων ανθρώπων».
Βαθιά θρησκευόμενος, με τον
δικό του τρόπο, ήταν και ο Κωστής
Παλαμάς, που έγραφε στο «Εμπρός» το 1916: «Θυσιάζω διαδοχικώς, εις το πέρασμά μου, επάνω
εις τους βωμούς όλων των θρησκειών, και θα ηδυνάμην να λατρεύω
τους θεούς όλων των δογμάτων».
Βαθιά θρησκευόμενοι, αλλά με θρησκευτικότητα κοσμική, μη μεταφυσική, μπορεί να είναι και όσοι δεν
λατρεύουν κανέναν θεό, δεν αποδίδουν τιμές σε κανέναν επίγειο
αυτόκλητο εκπρόσωπο θεότητας,
πλην έχουν στη ζωή τους γνώμονα
το σέβας για τον κόσμο όλο, έμψυχο
και μη, πολύ περισσότερο απ’ όσο
οι επιδερμικοί τυπολάτρες οπαδοί
της μιας ή της άλλης θρησκείας.

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις
τις απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς
να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι ή με-

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3
με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

Ταλαιπωρία τέλος
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Ένας μηχανικός
με τον Παπαστεργίου

Νέα φανάρια τοποθετήθηκαν στη
συμβολή των οδών Βασιλείου Τσιτσάνη & Μιαούλη, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην ταλαιπωρία οδηγών
και πεζών, αφού συχνά ήταν έκτος λειτουργίας. Οι νέοι φωτεινοί σηματοδότες τοποθετήθηκαν πριν από λίγες
ημέρες και είναι τύπου led με σκοπό
την εξοικονόμηση χρημάτων και την
καλύτερη εξυπηρέτηση πεζών και
οδηγών.

Με καίριες θέσεις
και σαφή άποψη για
το σχεδιασμό και την
υλοποίηση των έργων
στα χωριά και την
πόλη των Τρικάλων
εμφανίζεται ο νεοεισερχόμενος στα κοινά Κώστας Τζίκας,
που διεκδικεί θέση
δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό του Δημήτρη Παπαστεργίου. Ως πολιτικός μηχανικός γνωρίζει
καλά ότι η εμπειρία και η συνεργασία όλων,
φορέων και πολιτών, είναι τα απαραίτητα συστατικά για να γίνουν πράξη τα έργα που
έχουν ήδη δρομολογηθεί αλλά και όσα πρόκειται να σχεδιαστούν.

∫Ε.Κ.

Η Ακολουθία των Αχράντων
Παθών στα Τρίκαλα
Μέσα σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης,
η συγκινητική Ακολουθία
των Αχράντων Παθών του
Κυρίου (Όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής), στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων,
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου.
Πλήθος πιστών προσήλθε καθ’ όλη την διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας και συμμετείχε ευλαβικά ακούγοντας τα Δώδεκα Ευαγγέλια
και βιώνοντας μέσα από τους κατανυκτικούς ύμνους και τα τροπάρια
τα δραματικά εκείνα γεγονότα των Παθών του Κυρίου που συντελέστηκαν για την σωτηρία μας, προσκυνώντας στο τέλος τον Θείο Εσταυρωμένο, που εισόδευσε αίροντας Τον ο Σεβασμιώτατος, εκφωνώντας
το συγκλονιστικό αντίφωνο «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου…», εναποθέτοντας ενώπιον Αυτού τον Σεβασμό και την Αγάπη τους.

∫Ψ.

Αλλαγές στην πώληση
τσιγάρων

∫χρ.παπ.

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

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διάθεσης
και διανομής των τσιγάρων και του καπνού για
στριφτά τσιγάρα με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου, θα ισχύσουν από τις 20 Μαϊου.
Τα μέτρα αυτά θα επεκταθούν και σε όλα τα
άλλα προϊόντα καπνού (πούρα, πουράκια
και μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού) έως τις
20 Μαΐου 2024.
Σύμφωνα με το “in.gr” πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης και
εντοπισμού που θα εγκατασταθεί σε όλες τις
καπνοβιομηχανίες και θα παρέχει τη δυνατότητα να ιχνηλατούνται εύκολα τα προϊόντα
καπνού, με έναν μοναδικό αναγνωριστικό
κωδικό για κάθε προϊόν.
Η κοινοτική οδηγία για τα προϊόντα καπνού
που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017 προβλέπει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού
συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού για τη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού με
προϊόντα καπνού και ένα σύστημα χαρακτηριστικών ασφαλείας που θα βοηθούν τους πολίτες και τις αρχές να εντοπίζουν τα παράνομα
προϊόντα.

∫Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

4 σελίδα

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
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Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή

ην δυνατότητα να
καταθέσουν τα
απαραίτητα
δικαιολογητικά θα έχουν από
τις 2 έως και τις 30 Μαΐου, οι
εκπαιδευτικοί που επιθυμούν
να διοριστούν μόνιμα στον
κλάδο της Ειδικής Αγωγής.

Τ

Από 2 έως 30 Μαΐου
Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται
στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης
δικαιολογητικών, την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος (αναρτάται
σε επεξεργάσιμη μορφή *.docx),
και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω
πρόσκληση.
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων
ΠΕ61 και ΠΕ71 και των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01,
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06,
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34,
ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78,
ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83,
ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88,
ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίστηκε από την Πέμπτη 2
Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου
2019 και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά με τα
οποία αποδεικνύονται τα γενικά και
απαιτούμενα προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Β’ και Επικουρικό) Ειδικής
Αγωγής και Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε’ του

δικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ».
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
(α) Έλληνες πολίτες, (β) Πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1, αυτού),
(γ) Βορειοηπειρώτες και ομογενείς
που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο και από την Αίγυπτο
(Ν.Δ.3832/1958, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 31 παρ.7 του
Ν.4531/2018-ΦΕΚ 62/2018 τ.Α’).
Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο
έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας
ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο)
έτος.
Για τη συμπλήρωση του ανώτατου
ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου
του έτους γέννησης ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους
γέννησης (άρθρο 6 παρ 4 του
Ν.3528/2007).
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυ-

ξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ.
ΑΣΕΠ/24-4-2019) «Προκήρυξη για

τη διαδικασία κατάταξης με σειρά
προτεραιότητας, κατά κλάδο και ει-

Ε.Κ.

Των Τομεακών Οργανώσεων του ΚΚΕ & της ΚΝΕ ενόψει εκλογών

Εντείνονται οι δράσεις
Στόχος είναι να βγει όσο το δυνατόν περισσότερο ενισχυμένο το ΚΚΕ από αυτή την εκλογική αναμέτρηση
υνεχίζονται οι δράσεις
και οι εξορμήσεις των
μελών των Τομεακών
Οργανώσεων του ΚΚΕ & της
ΚΝΕ στα Τρίκαλα, ενόψει των
αυτοδιοικητικών και των
ευρωεκλογών, το επόμενο
διάστημα.

Σ

Δράσεις που θα ολοκληρωθούν
την ημέρα προσφυγής προς την
κάλπη, καθώς στόχος είναι να
βγει όσο το δυνατόν περισσότερο
ενισχυμένο το ΚΚΕ από αυτή την
εκλογική αναμέτρηση και κυρίως
να δυναμωθεί ο αγώνας των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική που εφαρμόζεται.
Σημειωτέον, την άλλη Παρασκευή 3 Μαΐου θα βρίσκεται στα
Τρίκαλα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κ.
Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς
θα μιλήσει στην πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει η τοπική
Τομεακή Οργάνωση του κόμματος. Τ.Ο. Τρικάλων.
Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές
με το ΚΚΕ κ.κ. Σεμίνα Διγενή και
Ρίζος Μαρούδας, ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Τάσος Τσιαπλές και ο υποψήφιος
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Γιώργος
Καΐκης. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 8 μ.μ. στην
πλατεία Ρήγα Φεραίου.
15 + 1 λόγοι

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε ένα
φυλλάδιο στο οποίο επισυνάπτονται οι 15 + 1 λόγοι για τους
οποίους θα πρέπει οι εργαζόμενοι
και τα λαϊκά στρώματα να ψηφίσουν ΚΚΕ, τόσο στις αυτοδιοικητικές, όσο και στις ευρωεκλογές.
«Γιατί δυνατό ΝΑΙ στο ΚΚΕ σημαίνει δυνατό ΟΧΙ στην ΕΕ του κεφαλαίου, των κρίσεων, της φτώχειας και των πολέμων. ΝΑΙ στο
ΚΚΕ σημαίνει ΝΑΙ στον αγώνα για
την αποδέσμευση από την ΕΕ,

για την Ελλάδα και την Ευρώπη
του σοσιαλισμού. Αυτή είναι η
πραγματικά προοδευτική διέξοδος για τους λαούς της Ευρώπης,
η στέρεη βάση για να δυναμώσει
η αλληλεγγύη και η φιλία, να αναπτυχθούν αμοιβαία επωφελείς
σχέσεις ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς.
Γιατί δυνατό ΚΚΕ σημαίνει πιο
δυνατός αγώνας ενάντια στους
μηχανισμούς εποπτείας και τα
μνημόνια διαρκείας της ΕΕ, που

υλοποίησαν και θα συνεχίσουν να
υλοποιούν οι κυβερνήσεις, όπως κι
αν αυτοπροσδιορίζονται. Αυτή η
πολιτική δεν ήταν αποτέλεσμα
«λανθασμένων επιλογών», όπως
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η στρατηγική
του κεφαλαίου, της ΕΕ και των
κομμάτων τους, για να στηριχθεί η
κερδοφορία πάνω στα συντρίμμια
των λαϊκών δικαιωμάτων.
Δεν υπάρχουν «προοδευτικοί»
στυλοβάτες του κεφαλαίου, όπως
προσπαθεί να πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι

λαοί της Ευρώπης έχουν ζήσει στο
πετσί τους τόσο τις «νεοφιλελεύθερες» όσο και τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις που εναλλάξ
εφάρμοσαν τα πιο βάρβαρα μέτρα. Αυτό έκαναν στην Ελλάδα οι
κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ,
του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ» υπογραμμίζεται, μεταξύ των άλλων
στο φυλλάδιο.
Και σημειώνεται « Γιατί μόνο η
ψήφος στο ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει τη γνήσια λαϊκή αντίθεση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποδείχτηκε ότι δεν αλλάζει, όπως μας
έλεγαν, παρά μόνο προς το χειρότερο για τους λαούς.
Προοδευτικό δεν είναι οι λαοί να
παλεύουν μάταια για να «εξανθρωπίσουν» αυτή την ένωση των
καπιταλιστών, αλλά η ρήξη με τέτοιες λυκοσυμμαχίες. Γιατί με δυνατό ΚΚΕ το εργατικό - λαϊκό κίνημα μπορεί να αξιοποιήσει προς
όφελός του τις αντιθέσεις στο
εσωτερικό της ΕΕ.
Να μην εγκλωβιστεί στον όψιμο
καβγά μεταξύ «ευρωπαϊστών» και
«ευρωσκεπτικιστών», που αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου αντιλαϊκού «νομίσματος». Καμιά πλευρά δεν αμφισβητεί τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που οδηγεί τους λαούς στον εγκλωβισμό
σε τέτοιους αντιδραστικούς οργανισμούς».
Ε.Κ.
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Στον Δήμαρχο Τρικκαίων ο Φαρκαδόνιος
υπ. ευρωβουλευτής Γ. Πάιδας

Τ

ον Δήμαρχο
Τρικκαίων κ.
Δημήτρη
Παπαστεργίου
επισκέφθηκε τη Μ.
Πέμπτη 25 Απριλίου 2019
ο υποψήφιος
ευρωβουλευτής της ΝΔ
Γιάννης Πάιδας.

Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ,
Φαρκαδόνιος στην καταγωγή,
βρίσκεται στα Τρίκαλα, αφ’
ενός επισκεπτόμενος τους οικείους του, αφ’ ετέρου ενισχύοντας την υποψηφιότητά
του για την Ευρωβουλή.
Ως πρόεδρος της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής ένωσης
των δημοσίων υπαλλήλων της
χώρας, είχε πολλά να συζητήσει με τον κ. Παπαστεργίου,

σε σχέση με τα ζητήματα της
δημόσιας διοίκησης.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων πα-

ρουσίασε την αντίληψη του
Δήμου για τη σχέση πολίτη –
υπαλλήλου – διοίκησης, τονί-

ζοντας την ανάγκη, εκλογίκευσης των παροχών προς
τους πολίτες, με απλές λύσεις,

προς διευκόλυνση όλων. Το
παράδειγμα του συστήματος
εξυπηρέτησης
πολιτών
«20000», το ΑΤΜ πιστοποιητικών, η λειτουργία των υπηρεσιών, είναι στοιχεία που δείχνουν τον δρόμο, όπως ο Δήμος Τρικκαίων τα υλοποίησε,
για να βελτιωθεί η παροχή
υπηρεσιών στους πολίτες.
Ο κ. Πάιδας συζήτησε με
τον κ. Παπαστεργίου για ζητήματα αυτοδιοίκησης, ειδικά
σε σχέση με την κατάσταση

στην ΕΕ και τις δυνατότητες
ανάπτυξης πρόσθετων συνεργασιών στην Ευρώπη.
Ο κ. Πάιδας συνοδευόταν
από τον πρόεδρο και μέλη
του ΔΣ Συλλόγου Δασκάλων
και Νηπιαγωγών Ν. Τρικάλων
κ. Χρ. Τρικάλη, ενώ παραβρέθηκαν, στελέχη της ΝΔ και
από την πλευρά του Δήμου
Τρικκαίων, ο αντιδήμαρχος κ.
Κ. Ψύχος και οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ. Παππάς και Παπανικολάου.

Αναρτήθηκε η προσωρινή λίστα
για τις 8.933 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Α

ναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr) ο προσωρινός πίνακας κατάταξης
ανέργων που επελέγησαν για να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933
θέσεις πλήρους απασχόλησης» και να καλύψουν θέσεις
εργασίας σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του
υπουργείου Περιβάλλοντος σε φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, ανά την επικράτεια.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει
τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων
του οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν
για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και
ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς ή και στις υπηρεσίες
τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν
για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με
τους ακόλουθους τρόπους:
Από το μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα
της αντίστοιχης αίτησής τους.
Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου
της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για
τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον σχετικό πίνακα αποκλειομένων που επίσης αναρτήθηκε.
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων
των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την
επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στον
διαδικτυακό τόπο του οργανισμού (www.oaed.gr). Βέβαια,

Ευχές Θανάση Λιούτα
για τις Άγιες ημέρες
του Πάσχα
Εύχομαι η φετινή Ανάσταση να φέρει θάρρος, δύναμη και ορμή για να νικήσουμε τα αδιέξοδα και να
αγωνιστούμε για ένα πολύ
καλύτερο αύριο για όλους.
Εύχομαι η φετινή Ανάσταση, ιδιαιτέρως στις δοκιμαζόμενες ελληνικές οικογένειες, να φέρει ζεστασιά
στην ψυχή και τη μεγάλη ελπίδα ότι το μέλλον μπορεί
και πρέπει να είναι καλύτερο.
Χρόνια Πολλά! Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε
όλο τον κόσμο!
Λιούτας Θανάσης

λόγω των εορταστικών ημερών του Πάσχα, η επόμενη εργάσιμη
ημέρα είναι η ερχόμενη Τρίτη 30 Απριλίου.
Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 10 το
πρωί της Τρίτης έως τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 3
Μαΐου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής
πύλης του οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Ευχές του υποψηφίου
Δημάρχου Φαρκαδόνας
Ιωάννη Σακελλαρίου
Εύχομαι το φως
της ανάστασης να
φωτίζει πάντα την
ζωή μας και να
οδηγεί στον
δρόμο της
αγάπης και της
αλληλεγγύης

Καλή ανάσταση και Καλό Πάσχα
Ιωάννης Σακελλαρίου
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Φαρκαδόνας

Οι ενιστάμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω των νόμιμων αντιπροσώπων τους (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο κέντρο προώθησης της απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους, μέχρι
τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Μαΐου, προκειμένου να
επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2
στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν
σημειώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας.
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Αυξημένη η κίνηση στην Καλαμπάκα λόγω του Πάσχα
Σήμερα M. Σάββατο, αναμένεται να κορυφωθεί η εμπορική κίνηση,
με τα καταστήματα να λειτουργούν μέχρι τις 4 το απόγευμα
μάδας όπου οι βροχές και η
πτώση της θερμοκρασίας δεν
βοήθησαν.
Πάντως οι προβλέψεις της
ΕΜΥ για την Ανάσταση το
βράδυ, προβλέπουν καλές
καιρικές συνθήκες και το ίδιο
προβλέπει και για αύριο Κυριακή του Πάσχα, με το θερμόμετρο πάνω από τους 20
βαθμούς κελσίου.
Να σημειώσω ότι για σήμε-

Α

πό την Μεγάλη
Πέμπτη ξεκίνησε
με αυξανόμενους
ρυθμούς η κίνηση στην
αγορά της Καλαμπάκας,
ενώ και χθες Μεγάλη
Παρασκευή, χιλιάδες
επισκέπτες από κάθε
γωνία της Ελλάδος,
ετεροδήμοτες αλλά και
επισκέπτες από άλλες
χώρες, βρέθηκαν στην
πόλη.

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Αυξημένη ήταν κίνηση των
οχημάτων στους κεντρικούς

δρόμους της Καλαμπάκας
αλλά και στην Εθνικές Οδούς,
με το έργο της αστυνομίας
και της Δημοτικής Αστυνομίας
να είναι εκ των πραγμάτων
αυξημένο και δύσκολο, προκειμένου να διευκολυνθούν
οχήματα και πεζοί.
Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και σήμερα Μεγάλο Σάββατο αφού όλοι θα επιδιώξουν
να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής! Τα αμνοερίφια θα έχουν την τιμητική
τους αλλά και ότι άλλο χρειάζεται για το γιορτινό, Πασχαλινό Τραπέζι!
Σε γενικές γραμμές η εμπορική κίνηση στην τοπική
αγορά της Καλαμπάκας κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επί-

ρα Μ. Σάββατο τα εμπορικά
θα είναι ανοιχτά από τις το
πρωί στις 8:30

μέχρι στις

16:00.
ΜΕΓΑΛΟ
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 08.30- 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28
ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29
ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 08.3014.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ (Πρωτομαγιά): ΚΛΕΙΣΤΑ
Από Πέμπτη 2 Μαΐου τίθεται
πεδα, ενώ σε αυτό βοήθησε
περισσότερο ο καιρός χθες

και σήμερα που υπήρχε ηλιοφάνεια.

Δεν συνέβη το ίδιο από
την αρχή της Μεγάλης Εβδο-

σε εφαρμογή και πάλι το θερινό ωράριο.

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
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Οπωροκηπευτικά «βαπτίζονται» ελληνικά!
Μπαράζ ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων διαπίστωσαν οι ελεγκτικές αρχές του ΥΠΑΑΤ
υνολικά 156 μη
συμμορφώσεις σε
382 ελέγχους που
πραγματοποιήθηκαν σε
επιχειρήσεις και
διακινούμενα φορτία,
διαπίστωσαν οι
ελεγκτικές αρχές της
κεντρικής υπηρεσίας του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σ

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες
του υπουργείου πραγματοποιούν «σαφάρι» ελέγχων ενόψει του πασχαλινού τραπεζιού, κάνοντας ελέγχους στα
στάδια της εισαγωγής, διακίνησης και λιανικής πώλησης
των νωπών οπωροκηπευτικών
σε όλη τη χώρα.
Βασική επιδίωξη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
ΥΠΑΑΤ, είναι ο «συνεχής και
στοχευμένος έλεγχος της
αγοράς, ειδικά σε περιόδους
όπου παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση, ώστε να επιτευχθεί

η δημιουργία κλίματος πρόληψης και συμμόρφωσης.
Αναλυτικά:
«Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑ-

ΑΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών με υγιή, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και

να εξαλειφθούν φαινόμενα
παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού ως προς την
προέλευση των τροφίμων

(«ελληνοποιήσεις»), μέσω των
ελεγκτικών μηχανισμών της
κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ πραγματοποιεί εν όψει της

περιόδου του Πάσχα εντατικούς και έκτακτους ελέγχους
στα στάδια της εισαγωγής,
διακίνησης και λιανικής πώλησης των νωπών οπωροκηπευτικών σε όλη τη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι σήμερα, διενεργήθηκαν 382
έλεγχοι σε επιχειρήσεις και
διακινούμενα φορτία και διαπιστώθηκαν 156 μη συμμορφώσεις, για τις οποίες δρομολογείται η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και
ποινικών κυρώσεων.
Βασική επιδίωξη του ΥΠΑΑΤ
είναι ο συνεχής και στοχευμένος έλεγχος της αγοράς, ειδικά σε περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση,
ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία κλίματος πρόληψης
και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις
τους, που απορρέουν από την
ισχύουσα νομοθεσία»
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας
στο παζάρι της Πύλης χθες Μ. Παρασκευή
Θ
ριαμβευτική
εμφάνιση έκανε ο
Δήμαρχος Πύλης
και εκ’ νέου Υποψήφιος
Δήμαρχος, στις
επικείμενες
Αυτοδιοικητικές Εκλογές
του Μαΐου στο παζάρι
της Πύλης χθες Μ.
Παρασκευή,
συνοδευόμενος από
τους υποψήφιους
δημοτικούς Συμβούλους
και συνεργάτες του
χαιρετώντας έναν –έναν
όλους τους
μικροπωλητές και
παραγωγούς προϊόντων,
αλλά και αρκετό κόσμο
που επισκέφθηκαν το
παζάρι της Πύλης για να
αγοράσουν διάφορα
είδη, ερχόμενοι από όλα
τα ορεινά και πεδινά
Χωριά του
Καλλικρατικού Δήμου
Πύλης.

Το μήνυμα που μετέδωσε
στον κόσμο ο κ. Μαράβας
ήταν να τον στηρίξουν για να
επανεκλεγεί στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές, για να συνεχίσει το έργο
της σημερινής Δημοτικής
Αρχής, επιβεβαιώνοντας την
δυναμική του Συνδυασμού
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
που ηγείται ο ίδιος.
Η ζεστασιά και η αγάπη
του κόσμου διαπιστώθηκε
ακόμα μία φορά προς το
πρόσωπο του που έδειξε
την εμπιστοσύνη του και την
στήριξη του να συνεχίσει
την αναπτυξιακή προσπάθεια τόσο του ιδίου όσο και
της Δημοτικής Ομάδος του.
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«Τόσο διαφορετικοί μα και τόσο ίδιοι»
Μαθητές και καθηγητές από τέσσερις χώρες στην πόλη μας για την τελική συνάντηση του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+ με το τίτλο “Kalos Kagathos” του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης»
1/4/2019 – 6/4/2019: Μια αξέχαστη εβδομάδα γεμάτη δράση, χαρά και αγάπη

Τ

ο 3ο ΓΕΛ Τρικάλων
«Οδυσσέας Ελύτης»,
μαζί με το Zespol
Szkol Gimnazjum I Liceum
Ogolnoksztalcaceim
Prymasa Stefana
Kardynala Wyszynskiego
Dobrzejewicah της
Πολωνίας, το
Kungsgardsskolan,
Ängelholm της Σουηδίας
και το Γυμνάσιο
Osnovasola Domzale της
Σλοβενίας συμμετέχει σε
διετές Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus+ με
το τίτλο “Kalos Kagathos”.

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να αναπτύξει τις πνευματικές
και τις πρακτικές ικανότητες
των μαθητών, να τους βοηθήσει
να βρούνε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ σωματικής και
πνευματικής δραστηριότητας
αλλά και να τους ευαισθητοποιήσει στα θέματα που έχουν
σχέση με το περιβάλλον, τις
διεθνείς σχέσεις, την αλληλοκατανόηση και την αυτογνωσία.
Η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου ήταν προγραμματισμένη
για την τελευταία συνάντηση
με μαθητές και καθηγητές από
τις τέσσερις χώρες στην πανέμορφη πόλη μας, τα Τρίκαλα.
Το κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η γνωστή σε όλους
ρήση «νους υγιής εν σώματι
υγιεί».
Τη Δευτέρα 1η Απριλίου ο Διευθυντής του σχολείου μας μαζί
με καθηγητές και μαθητές, που
εμπλέκονται στο πρόγραμμα,
υποδέχτηκε θερμά τους φιλοξενούμενους στο σχολείο και
στην πόλη μας. Στη συνέχεια,
αφού ξεναγήθηκαν στο χώρο
του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο
τα μέλη των αποστολών να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους.
Ακολούθησαν δυο παρουσιάσεις
από την ελληνική ομάδα, μια
για το εκπαιδευτικό σύστημα
της χώρας μας και μια δεύτερη
με συμβουλές για την υγιεινή
ζωή των εφήβων. Ύστερα οι
καθηγητές και μαθητές από τις
άλλες τρεις χώρες, μαζί με μαθητές από το σχολείο μας, παρακολούθησαν μαθήματα αγγλικής γλώσσας και πληροφορικής. Κλείνοντας τις δραστηριότητες στο σχολείο ακούσαμε
με απόλυτη προσήλωση τα λόγια του Κωνσταντίνου Ζαλαγκίτη, παγκόσμιου πρωταθλητή στίβου στο αγώνισμα άλμα τριπλούν με κατοχή παγκοσμίων
ρεκόρ και συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, να μιλά για
τη ζωή και τις θυσίες ενός πρωταθλητή. Τα λόγια του ενέπνευσαν και συγκίνησαν πολλούς
μαθητές. Αφού βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες με τον
σπουδαίο αλλά και σεμνό αθλητή είχε φτάσει η ώρα για ένα
εξαιρετικό μπουφέ γεμάτο με
πεντανόστιμα εδέσματα φτιαγμένα από τα χέρια των μαθητών
(και μαμάδων!) της ελληνικής
ομάδας. Όλοι οι μαθητές ανέκτησαν τις δυνάμεις τους και
ήταν πανέτοιμοι να περιηγηθούν
και να ξεναγηθούν στα αξιοθέατα των Τρικάλων. Η μέρα έκλεισε με την ανάβαση στο Ανάντι.
Η πανοραμική θέα, που έκοβε
τις ανάσες, την οποία απολαύ-

σαμε μαζί με δροσιστικά ροφήματα αποτέλεσαν το επιστέγασμα της πρώτης χορταστικής
ημέρας.
Την επόμενη αναχωρήσαμε
στις 8:30 το πρωί για τη ΣΕΦΑΑ,
όπου μας περίμενε ο πρύτανης
του πανεπιστημίου κος Ιωάννης
Κουτεντάκης. Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με μια ομιλία του
καθηγητή σχετικά με ιδανικούς
τρόπους για την διατήρηση καλής υγείας, σωματικής και ψυχικής. Στη συνέχεια τα μέλη των
άλλων χωρών, παρουσίασαν τα
πιο διάσημα αθλήματα της κάθε
χώρας. Κι έτσι ήρθε η ώρα για
την ελληνική ομάδα να προβάλει
την ταινία που ετοιμάστηκε για
τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Έπειτα από
λεπτομερή παρουσίαση των εγκαταστάσεων της ΣΕΦΑΑ των
σχετικών με τη διατροφή και
την άθληση, ακολούθησε μια
μικρή τελετή από την ομάδα
μας κατά την οποία προσομοιώσαμε την «έναρξη» των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι δραστηριότητές μας έληξαν με περίπατο
στον Προφήτη Ηλία. Εκεί οι
εταίροι μας από τις άλλες χώρες
είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν την τρικαλινή ανοιξιάτική
φύση και να απολαύσουν λουκούμι και δροσερό νερό!
Τετάρτη 3 Απριλίου ήταν ημέρα των «Ολυμπιακών Αγώνων»,
ή για την ακρίβεια GIROG –
Greek Innovative Recreational
Olympic Games – μια δημιουργία του κου Χάρη Κουθούρη,
καθηγητή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Αθλητισμού και Αναψυχής
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
σχεδιασμένη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus. Όταν
φτάσαμε στη ΣΕΦΑΑ στις 9:00
το πρωί, μας καλωσόρισαν ο
κος Κουθούρης καθώς και μερικοί φοιτητές εθελοντές του
τμήματός του. Παίξαμε ένα
παιχνίδι που είχε ως στόχο τον
χωρισμό σε ομάδες. Οι εθελοντές μοίρασαν σε μαθητές και
καθηγητές μπαλόνια που είχαν
μέσα χαρτάκια τριών χρωμάτων
τα οποία αντιπροσώπευαν τις
τρεις ομάδες. Με τις ομάδες

αυτές πήραμε μέρος όλοι στους
αγώνες GIROG χρησιμοποιώντας και το μυαλό – μερικά παιχνίδια ζητούσαν στρατηγική –
και το σώμα και πάνω από όλα
τον ομαδικό πνεύμα. Παίξαμε,
χορέψαμε – στο τέλος ενωθήκαμε σε μια μεγάλη ενωμένη
ομάδα! Ήμασταν όλοι νικητές.
Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον
κύριο Κουτεντάκη, τον κύριο
Κουθούρη και τους φοιτητές
Μπακάλη Ιάσωνα, Ντάφη Χάρη,
Μουτζούρη Κατερίνα, Τζαβαλά
Σταύρο και την Χριστίνα για την
καταπληκτική οργάνωση και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.
Χάρισαν σε όλους μας μια αξέχαστη ανάμνηση.
Αφού φύγαμε από τη ΣΕΦΑΑ,
πήγαμε στο Ειδικό Σχολείο στις
Καρυές όπου μάθαμε και παίξαμε το παραολυμπιακό παιχνίδι
Bocce με τους μαθητές του
σχολείου. Αυτή η επίσκεψη μας
έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε
κοντά με παιδιά με ειδικές μαθησιακές ικανότητες και να παίξουμε μαζί τους. Αισθήματα χαράς, αγαλλίασης αλλά και εσωτερικής πληρότητας γέμισαν
τον αέρα και την ψυχή μας,
αφού οι φωνές όλων των παιδιών είχαν ενωθεί και ξεχείλισαν
από παντού…
Την Πέμπτη 4/4 ξεκινήσαμε
με μια περιήγηση στο Αθλητικό
Μουσείο, όπου ενημερωθήκαμε
για αξιέπαινους αθλητές της

πόλης μας και την ιστορία τους.
Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε
το Μουσείο Τσιτσάνη, όπου έγινε μία συζήτηση μεταξύ των
συμμετεχόντων μαθητών σχετικά με τον τρόπο ζωής των
εφήβων. Ήταν πολύ ενδιαφέρον
να ανταλλάξουμε γνώμες και
εμπειρίες με συνομήλικους διαφόρων χωρών. Ακολούθησε ένα
πικ-νικ δίπλα στο ποτάμι που
περιλάμβανε παραδοσιακά εδέσματα από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την επίσκεψη στην τουριστική Καλαμπάκα, όπου έπειτα από μια βόλτα στην πόλη επισκεφθήκαμε
τους βράχους των Μετεώρων.
Οι επισκέπτες μας μαγεύτηκαν
από το μοναδικό τοπίο. Μετά
από ατελείωτες φωτογραφίες
οδηγηθήκαμε στο Μοναστήρι
του Αγίου Στεφάνου. Εκεί είχαμε
τη χαρά να μάθουμε λεπτομέρειες για την ανάβαση στους
βράχους, την κατασκευή των
μοναστηριών, την ασκητική ζωή,
καθώς και πρωτάκουστα στοιχεία για την Ορθοδοξία μέσω
της μοναδικής ξενάγησης που
μας πρόσφεραν οι σεβάσμιες
μοναχές της μονής.
Το βράδυ πραγματοποιήθηκε
ένα δείπνο στην ταβέρνα Μεζεδοκαμώματα, στα Μανάβικα, με
άφθονο γλέντι, χορό και τραγούδι που μας άφησε μια γλυκιά
γεύση στο τέλος της ημέρας .
Αυτή η όμορφη βδομάδα
έκλεισε με την καθιερωμένη τελετή λήξης του προγράμματος
που πραγματοποιήθηκε στο
Μύλο Ματσόπουλου στις 5 Απριλίου 2019 μέσα σε ένα κλίμα
συναισθηματικής φόρτισης ανάμεσα τόσο στους μαθητές όσο
και στους καθηγητές που συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση
του προγράμματος.
Η τελετή ξεκίνησε με μια συνοπτική παρουσίαση των στόχων, τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διετούς προγράμματος καθώς και μια ευχαριστήρια ομιλία της συντο-

νίστριας της ελληνικής ομάδας,
Κριστίν Φέρνες. Ακολούθησε
ένας σύντομος λόγος που εκφωνήθηκε από τον καθηγητή –
γενικό συντονιστή της Σουηδίας,
Elvin Smajic. Έπειτα τα παιδιά
κάθε χώρας παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της κουλτούρας τους και
στη συνέχεια ενώθηκαν όλες οι
εθνικές ομάδες κάτω από τους
ήχους χορών όπως το Συρτάκι
και το Χασαποσέρβικο, τα βήματα του οποίου είχαν μάθει
στη ΣΕΦΑΑ δυο μέρες πριν! Τέλος χόρεψαν όλοι μαζί οι μαθητές ένα διασκεδαστικό Πολωνικό
χορό. Κλείνοντας απονεμήθηκαν
τα πιστοποιητικά συμμετοχής
από τον διευθυντή του σχολείου
μας, κ. Ευάγγελο Αργυρόπουλο
σε μαθητές και καθηγητές, ευχαριστώντας όλους για την δημιουργική αυτή συνεργασία!
Ανακεφαλαιώνοντας, με τη
συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτυπώσαμε
εμπειρίες οι οποίες θα μείνουν
ανεξίτηλα γραμμένες στο μυαλό
και την ψυχή μας, αποκομίσαμε
συναισθήματα ενότητας καθώς
και φιλίες δυνατές με υποσχέσεις να κρατήσουν για πάντα.
Ήρθαμε σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και νοοτροπίες, και αντιληφθήκαμε ότι είμαστε τόσο διαφορετικοί μα και
τόσο ίδιοι.
Ευχαριστήρια
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τους:
Χορηγούς μας: Ψυγεία Θεοδ.
Κλιάφα Α.Ε., Βιολάντα μπισκότα,
Μάτη - Βιομηχανία χαλβάδων
& τυροκομικών προϊόντων, Γιάννη Μπουλογιώργο -1 ΚΑΙ ΚΑΤΙγια τις ευγενικές χορηγίες τους.
Τον Δήμαρχο Τρικάλων κύριο
Δημήτρη Παπαστεργίου για
την βοήθεια που μας προσέφερε στη μεταφορά μαθητών
και καθηγητών από τα Τρίκαλα
στη ΣΕΦΑΑ.
Τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαλαγκίτη.
Τους Καθηγητές Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας Γιάννη Κουτεντάκη και Χάρη Κουθούρη καθώς
και τους φοιτητές ΣΕΦΑΑ: Μπακάλη Ιάσωνα, Ντάφη Χάρη, Μουτζούρη Κατερίνα, Τζαβαλά Σταύρο και Χριστίνα για την άριστη
συνεργασία και τη διοργάνωση
των καινοτομικών αγώνων
GIROG.
Τους διευθυντές του Ειδικού
Σχολείου Τρικάλων κο Μπατζή
Νεκτάριο, κα Κίτου Αλέκα και
κα Παπανικολάου Σωτηρία καθώς και τους μαθητές τους που
συμμετείχαν στο παιχνίδι Bocce.
Τους υπευθύνους του Αθλητικού Μουσείου, τον κο Αλεξίου
Μάκη, και την κυρία Φανή Μέγα.
Τον υπεύθυνο του Μουσείου
Τσιτσάνη, τον κύριο Καραγιώργο Στέλιο.
Τις μοναχές του Μοναστηρίου
Αγ. Στεφάνου για την ξενάγηση.
Την κυρία Καραμούζη Βικτορία στο Μύλο Ματσοπούλου και
τον κύριο Κουνάβα Νίκο για
την τεχνική υποστήριξη.
Τις οικογένειες που φιλοξένησαν τους επισκέπτες μαθητές
και μας ενίσχυσαν με παρασκευή φαγητών.
Οι μαθητές συντάκτες
Μαρία Κομματά
Ναπολέοντος Τρέλλης
Αναστασία Γκαγκανάτσιου
Κλεοπάτρα Κράλλη
Φώτης Μπαταβάνης
Γεωργία Σχορετσανίτη
Χριστίνα Καλαμποκίνη
Βέρα Μαυροπούλου
Ραφαηλία Κανάτα
Βίκυ Βασιλοπούλου
Ελένη Κούτσια
Δήμητρα Κακούσιου
Οι υπεύθυνοι Καθηγητές
Ευάγγελος Αργυρόπουλος
(Διευθυντής)
Δήμητρα Βαργιάμη
Αλέξανδρος Βαναργιώτης
Λάζαρος Κουκουλέτσος
Βανέσα Μέλλιου
Μαρία Σαμαρά
Κριστίν Φέρνες-Ρουσιαμάνη.
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Με θρησκευτική κατάνυξη ο στολισμός
των Επιταφίων στους Ναούς της Καλαμπάκας
Η περιφορά των Επιταφίων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Μ. Παρασκευής και σήμερα
Μ. Σάββατο οι πιστοί αναμένουν με ευλάβεια την Ανάσταση του Κυρίου

ε θρησκευτική κατάνυξη, οι καλαμπακιώτισσες
στόλισαν το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης τους
Επιταφίους σε όλους τους ναούς της πόλης
αλλά και των τοπικών κοινοτήτων. Ο στολισμός έγινε με
τη δέουσα θρησκευτική ευλάβεια και ολοκληρώθηκε
αργά το βράδυ.

Μ
Του

Γιώργου Χρ.
Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Μεγάλη Παρασκευή χθες,

ημέρα πένθους για όλη την
Χριστιανοσύνη, και νηστείας,
η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος,
όπου κορυφώνονται τα Πάθη
του Χριστού.
«Την Ενάτη Ωρα της ημέρας

λέει το «Τετέλεσται». Η θεία
ψυχή Του κατεβαίνει στον
Άδη. Το «Πρωτευαγγέλιο», η
πρώτη χαρμόσυνη υπόσχεση
του Θεού στους πεσμένους
Προπάτορες, αρχίζει να εκπληρώνεται. Μέχρι λίγο πριν
τις 11:00 το πρωί τελείται η

λειτουργία των Μεγάλων
Ωρών όπου οι γυναίκες μοιρολογούν και κλαίνε για τον
Χριστό ενώ άλλοι προσκυνούν και αποτείνουν φόρο τιμής στον σταυρωθέντα Χριστό.
Απ' τα ξημερώματα τις ίδιας

μέρας ετοιμάζεται ο επιτάφιος και τελείται ολονυχτία
στις περισσότερες εκκλησίες
της Ελλάδας. Το μεσημέρι
της ίδιας μέρας ο Χριστός
αποκαθηλώνεται και τοποθετείται στον Επιτάφιο όπου το
βράδυ γίνεται η περιφορά
του».
Στην Καλαμπάκα, η περιφορά των Επιταφίων έγινε το
βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, παρουσία πλήθους
πιστών που την ακολούθη-

σαν, με τις μελωδίες των εγκωμίων του «ω γλυκύ μου
έαρ» και του «αι γένεαι πάσαι»,
να εκφράζουν την οδύνη των
χριστιανών για τη θυσία του
Θεανθρώπου.
Σήμερα Μεγάλο Σάββατο, οι
χριστιανοί ετοιμάζονται για
την Ανάσταση του Κυρίου
στους ναούς της Καλαμπάκας
στα χωριά μας, αλλά και στα
μοναδικά μοναστήρια των Μετεώρων όπου αναμένεται να
συρρεύσουν πλήθος πιστών.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας

Η ακολουθία των Αχράντων Παθών Του Κυρίου μας από τον Σεπτό Ποιμενάρχη μας κ. Θεόκλητο
Κατά την διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας, παρέστησαν πλήθος πιστών, οι οποίοι με ευλάβεια και προσοχή μεγάλη ακροάσθηκαν τα Δώδεκα Ευαγγέλια.

Γλέντι στο Μεγαλοχώρι

Μ

ε ιεροπρέπεια και μέσα σε κλίμα βαθιάς κατανύξεως και συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρας, τελέσθηκε το εσπέρας της Μεγάλης
Πέμπτης, 25 Απριλίου ε.έ., η Ακολουθία των Αγίων και Άχραν-

των Παθών του Κυρίου, εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας , χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Σταγών και Μετεώρων κ.Θεοκλήτου.

Μεγάλη Παρασκευή
στα Κοιμητήρια
των Τρικάλων
Όπως κάθε Μεγάλη Παρασκευή
ο Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση
Το Θείο Δράμα κορυφώθηκε την Μεγάλη Παρασκευή και η ημέρα τιμάται με ευλάβεια σε όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Έτσι πλήθος κόσμου βρέθηκε στα Κοιμητήρια των Τρικάλων, στο
1ο, 2ο, της Αγίας Μονής και των Σαραγίων όπου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και ιερείς
από τις εκκλησίες της Μητρόπολης πραγματοποίησαν επιμνημόσυνη δέηση και διάβηκαν ανάμεσα στα μνήματα.
Η συγκίνηση μεγάλη, αφού η σκέψη ήταν σε αυτούς που έφυγαν και δεν είναι πια μαζί μας, με την προσμονή βέβαια της ανάστασης!
ΧΡ. ΠΑΠ.

Με παραδοσιακή ορχήστρα στην οποία τραγουδούν η Γιάννα Μπικιώτη
με τον Τηλέμαχο Παπακώστα και συμμετέχει με
το κλαρίνο ο Βασίλης Χαλκιάς, θα διασκεδάσουν
την Πέμπτη 2 Μαΐου στο
Μεγαλοχώρι Τρικάλων.
Το πανηγύρι διοργανώνεται από το κατάστημα
“Θαύματα στα κάρβουνα”, γεγονός που από
μόνο του αποτελεί εγγύηση για μια καταπληκτική
βραδιά χορού και διασκέδασης.

Για κρατήσεις στο τηλ: 24310 56431
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Ώ γλυκύ μου έαρ
Η

Μεγάλη
Παρασκευή
είναι ημέρα
απόλυτου πένθους για
όλη τη Χριστιανοσύνη,
απόλυτης αργίας και
νηστείας.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc
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

Είναι η ημέρα που γίνεται
η κορύφωση του Θείου Δράματος, όπου κορυφώνονται
τα Πάθη του Χριστού και γίνεται η σταύρωσή Του το
ξημέρωμα τις ίδιας ημέρας.
Από έναν άνθρωπο - τον
Αδάμ - εισήλθε στον κόσμο
η αμαρτία και μέσω αυτής ο
θάνατος που κυριαρχεί πάνω
στο ανθρώπινο γένος. Σήμερα έρχεται ο Χριστός στον
κόσμο του θανάτου και πεθαίνει, έτσι έχουμε μια μονομαχία τρόπον τινά μεταξύ
Χριστού - Σατανά, που όμως
εδώ είναι αδύνατο να περιγραφεί και η οποία καταλήγει
σ' αυτό που θα ψάλλουμε
το βράδυ της Ανάστασης ότι
δηλαδή ο Χριστός με το θάνατό του νικά κατά κράτος

αυτόν που μας οδήγησε στο
θάνατο "θανάτω θάνατον πατήσας".
Ο «Πρωινός Λόγος» και
φέτος προσπάθησε να σας
προσφέρει όσο το δυνατόν
περισσότερες φωτογραφίες
από τους στολισμένους Επιταφίους στους περισσότερους Ιερούς Ναούς του νομού Τρικάλων.
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευή έγινε ο στολισμός
του Επιταφίου στις εκκλησίες. Αρχικά ακούστηκαν οι
Μεγάλες Ώρες, που περιείχαν ψαλμούς, τροπάρια, Αποστόλους, Ευαγγέλια και ευχές. Στη συνέχεια ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και έγινε η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου.
Ακολούθως, τοποθετήθηκε
στο Ιερό Κουβούκλιο ένα
ύφασμα, πάνω στο οποίο
έχει κεντηθεί ή ζωγραφιστεί
ο Κύριος, νεκρός. Το ύφασμα
αυτό λέγεται Επιτάφιος.
Συνέχεια στη σελ. 12

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

Ιερός Ναός Αγίου Βησσαρίωνος

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου

CMYK
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τοπικά

Ώ γλυκύ μου έαρ

Iερός Ναός Αγίου Αθανασίου Πυργετού
Iερός Ναός Αγίου Αθανασίου Μπάρας

Iερός Ναός Αγίας Μαρίνας

Iερός Ναός Αγίου Βυσσαρίωνος Πύλης

Iερός Ναός Αγίων Αναργύρων

Iερός Ναός Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου

Iερός Ναός Αγίας Παρασκευής

Iερός Ναός Αγίου Στεφάνου
Iερός Ναός Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου

Iερός Ναός Αγίου Αθανασίου Καρυών
Iερός Ναός Δώδεκα Αποστόλων Παλαιομονάστηρου

Iερός Ναός Αγίου Βησσαρίωνος

Συνέχεια στη σελ. 29

CMYK
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ

ΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΝΑΞΑΝ ΔΙΧΤΥΑ

Για 6η συνεχή χρονιά οι συνοδοιπόροι
αφιέρωσαν εξαιρετικά το τουρνουά
στην μνήμη Τάκη Καραθανάση (σελ 6)

Οι Ικαροι αναλύουν τα μέχρι τώρα
αγωνιστικά τους πεπραγμένα
και θα ψάξουν καλό επίλογο (σελ 2,3)

Πλήρης καταγραφή των πρωταγωνιστών
στα τοπικά πρωταθλήματα με έφεση
στο σκοράρισμα (σελ 7)

4 Ανοιξε την όρεξη το Trikala city run με την κινητοποίηση που
γίνεται, ενώ το άρωμά του πλέον είναι έντονο και στα πιο εμβληματικά
σημεία της πόλης, γοητεύοντας ντόπιους και επισκέπτες
(σελ. 4)
CMYK

14
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Να συνεχίσουν
Οι Ικαροι καλούνται να βρουν την φλόγα για να κλείσουν με θετικά

Υψηλό εμπόδιο για τους κιτρινόμαυρους αποδείχτηκε η Λευκάδα

Ε

Αρχή με διπλό

τρέξιμο από τον Ολυμπιακό και μεγάλα καλάθια ήταν οι Ικαροι που κατάφεραν να φέρουν την υπόθεση στα
μέτρα τους μεταφέροντας την πίεση
στους γηπεδούχους.
Από ένα διάστημα και μετά φάνηκε
ότι η συνάντηση έβγαινε όπως ήθελαν
οι κιτρινόμαυροι, που συνέχισαν με
την ίδια λογική και δικαιώθηκαν πλήρως. Φαίνεται πως η ομάδα του κ.
Σδράκα βρίσκει την φόρμα της την
κατάλληλη στιγμή και πρέπει να συνεχίσει ανάλογα μετά το ρεπό αφού
έχει δυνατότητες.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι
κιτρινόμαυροι μπήκαν συγκεντρωμένοι
στο παιχνίδι και έλεγξαν τον ενθουσιασμό του Ολυμπιακού.
Παράλληλα τα βαριά χαρτιά δήλωσαν έντονο παρών στην επίθεση
και έτσι άρχισε να χτίζεται διαφορά.
Η δεύτερη περίοδος ήταν ονειρεμένη για τα τοπικά χρώματα με υποδειγματική άμυνα και καθαρό μυαλό
στην επίθεση.
Βέβαια κάπου εκεί ήταν αναμενόμενη η αντίδραση του Ολυμπιακού
που είναι μια ομάδα με εγωϊσμό.
Παρότι ανέβασε στροφές στην γ’
περίοδο οι Ικαροι είχαν τις απαντήσεις.
Στην τελική ευθεία οι Βολιώτες τα
έπαιξαν όλα για όλα αλλά οι κιτρινόμαυροι δεν είχαν καμία διάθεση να
χαλάσουν ότι με κόπο έχτισαν και
αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι.
Τα δεκάλεπτα: 15-19, 26-47, 4557, 69-75
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 4, Ιλτσογλου 12(2), Κωστούλας 10, Μπόγδανος 29(1), Μπουσκολίτης, Σκαμάγκας 6(2), Χαρχαρής,
Λουλούδης 8.
Ικαροι(Σδράκας), Κολότσιος. Α
9(1), Αργύρης 15(2), Μέξης 10, Βλάχος, Κολότσιος. Β 5(1), Χατζής, Ντούρβας 8(2), Τζιοβάρας, Μαρμπαρούσης
3, Φούντας 25(3), Στάνκοβιτς
Στην 15η αγωνιστική οι Ικαροι έκαναν το ρεπό τους.

Ηταν να μην πάρουν μπροστά οι
μηχανές των Ικάρων, που έδειξαν
στην πράξη(Κυριακή 3 Φλεβάρη 2018)
ότι αυτό που έμενε ήταν να ξορκίσουν
την κατάρα των εκτός έδρας παιχνιδιών.
Η αρχή έγινε κόντρα στον Μαντουλίδη και μέσα σε λίγες μέρες έγινε
το 2 στα 2
Οι κιτρινόμαυροι εμφανίστηκαν
αποφασισμένοι και ουσιαστικοί στον
Βόλο οπότε κατάφεραν να λυγίσουν
την αντίσταση του Ολυμπιακού με
69-75.
Ηταν φανερή η Τρικαλινή αυτοπεποίθηση με τους παίκτες να προσπαθούν και να καταφέρνουν να φέρουν
τον αγώνα στα μέτρα τους.
Πάνω απ’ όλα πραγματοποίησαν
μεστή εμφάνιση αφού η εμπειρία δείχνει ότι με συμβατική παρουσία δεν
μπορείς να περιμένεις τρελά δεδομένα
ειδικά σε γειτονικό ντέρμπι.
Όλα πάντως έγιναν βάσει σχεδίου.
Πρώτα και κύρια οι Ικαροι φρόντισαν
να κάνουν γεμάτες προπονήσεις μέσα
στην εβδομάδα, στοιχείο που αποτέλεσε το Α και Ω για την ώρα της αλήθειας.
Φυσικά διάβασαν όσο καλύτερα
μπορούσαν τους ερυθρόλευκους τους
οποίους σεβάστηκαν και με το παραπάνω. Πολύ σωστά ο κόουτς Σδράκας
είχε αναφέρει στις δηλώσεις του ότι
η αναμέτρηση της Μαγνησίας δεν
είχε καμία σχέση με το ματς του πρώτου γύρου, αφού ενδιάμεσα ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε αισθητά και έκανε
αρκετές ζημιές.
Όμως οι παίκτες του φρόντισαν
να υλοποιήσουν στο ακέραιο το πλάνο, ενώ έδειξαν μεγάλη ωριμότητα
έχοντας εμπνεύσεις σε όλα σχεδόν
τα σημεία του αγώνα.
Πολύ σωστά ο εκπρόσωπός επένδυσε στην άμυνα η οποία αποδεδειγμένα κερδίζει τα παιχνίδια.
Και ενώ θα περίμενε κανείς τρελό

Στο διάβα του χρόνου το κλειστό
της Μπάρας φιλοξένησε μεγάλα παιχνίδια. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε την Κυριακή 17 Φλεβάρη 2019 για
μια συνάντηση, που άσκησε ιδιαίτερη
γοητεία στους συμπολίτες φιλάθλους.
Πρώτα και κύρια οι ίδιοι θέλουν να
βλέπουν τους εκπροσώπους μας να
ανοίγουν τα φτερά τους και να συντηρούν τον μύθο σχετικά με την Τρικαλινή έφεση στην καλαθοσφαίριση.
Από την άλλη ξέρουν να αναγνωρίζουν αξίες, οπότε το ντέρμπι με
τον πρωτοπόρο Πρωτέα Γρεβενών
σήμανε κάτι σαν συναγερμό.
Εκτός από τους συνήθεις υπόπτους
λοιπόν έσπευσαν και άλλοι λάτρεις
του είδους να μοιραστούν ξεχωριστά
συναισθήματα.
Τελικά τα χαμόγελα δεν ήταν Τρικαλινά αφού ο αντίπαλος απέδρασε
με 54-57.
Οι Ικαροι προετοιμάστηκαν με την
ιδέα ότι είχαν μπροστά τους έναν
αγώνα μακράς διαρκείας.
Διότι τα Γρεβενά κάθε άλλο παρά
χθεσινά είναι στον χώρο. Ισα- ίσα
παίζουν στα δάχτυλα τα μυστικά της
κατηγορίας, ενώ χρόνια τώρα διακρίνονται για την σταθερότητά τους
στην κατηγορία.
Ειδικά φέτος δεν έκρυψαν τις φιλοδοξίες τους για αλλαγή σελίδας
και η πρώτη θέση στην βαθμολογία
δεν είναι τυχαία.
Ωστόσο και οι Ικαροι έχουν την
δική τους μακρά διαδρομή στον χώρο
και θέλουν να γράψουν και άλλες
αξιόλογες σελίδες.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε εκτενή
ανάλυση για να καταδείξουμε πόσο
σημαντικό είναι να ακούγεται η τοπική
φωνή στα εθνικά πρωταθλήματα.
Ο εκπρόσωπός μας ρίχτηκε στην
μάχη προερχόμενος από δυο μεγάλα
διπλά και μετά την διακοπή δεν ήθελε
να αλλάξει συνήθειες.

χοντας την εμπειρία της
περσινής χρονιάς ήταν
λογικό οι Ικαροι να
αντιμετωπίσουν την
φετινή έκδοση του
πρωταθλήματος πιο αισιόδοξα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αναμφίβολα η γνώση των μυστικών
του χώρου παίζει μεγάλο ρόλο και
όταν μια ομάδα μπαίνει στο πετσί
του ρόλου και γνωρίζει τα μυστικά
και ντοκουμέντα ενός χώρου είναι σε
θέση να ανοίξει φτερά.
Οι κιτρινόμαυροι έκαναν τις επιλογές τους και φάνηκε να υπάρχει μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ.
Βέβαια δεν βγήκαν όλα τα πράγματα και τα πρόσωπα σύμφωνα με
τον αρχικό σχεδιασμό.
Χρειάστηκε λοιπόν να γίνουν και
οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
Γενικά οι απαιτήσεις ήταν περισσότερες από την ιστορική ομάδα που
σε αρκετά παιχνίδια αδίκησε τον εαυτό
της. Αναφερόμαστε στα παιχνίδια που
ενώ φαινόταν να έχει το πάνω χέρι
τελικά δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι
τέλους.
Φρόντισε να έχει όμως την απαραίτητη αγωνιστική έκρηξη την στιγμή
που χρειάζονταν, οπότε το νερό μπήκε
στο αυλάκι.
Πλέον οι κιτρινόμαυροι καλούνται
να βρουν το κίνητρο στα ματς που
απομένουν για να αναρριχηθούν όσο
ψηλότερα γίνεται, οπότε στο τέλος
θα κάνουν την συνολική αποτίμηση.
Το άνοιγμα της ψαλίδας απέναντι
σε Λευκάδα και ΠΑΣ σίγουρα δεν
άρεσε σε κανέναν, οπότε στην τελική
ευθεία οι Ικαροι πρέπει να είναι ο
εαυτός τους.
Ας θυμηθούμε τα πεπραγμένα στον
δεύτερο γύρο.

Φτωχό ταμείο

Ολες οι νίκες δίνουν δυο βαθμούς
στο μπάσκετ αλλά μια επιτυχία επί
του πρωτοπόρου αντανακλά και σε
αρκετά ακόμη κομμάτια.
Οι κιτρινόμαυροι ήξεραν ότι θα είχαν μπόλικη δουλειά, ενώ έπρεπε να
πραγματοποιήσουν εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά τους για να
φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου.
Ηταν πάντως ένα παιχνίδι με έντονα
συναισθήματα, ενώ οι κινήσεις των
προπονητών από τον πάγκο έδωσαν
υλικό για μπασκετική σκέψη.
Φυσικά στις τάξεις και των δυο
ομάδων υπάρχουν αθλητές που μπορούν να κάνουν πράγματα και θαύματα με την μπάλα στα χέρια τόσο
από κοντινή, όσο και από μακρινή
απόσταση.
Ο κόουτς Σδράκας επέλεξε να ξεκινήσει το παιχνίδι ρίχνοντας στο παρκέ τους: Κολότσιο. Α, Αργύρη, Ντούρβα, Μπαρμπαρούση και Φούντα περιμένοντας να δει φυσικά το πώς θα
κούμπωναν οι επιλογές.
Πάντως τον δρόμο προς το καλάθι
βρήκαν πρώτοι οι Γρεβενιώτες με τον
Γρούδο.
Ο Γ. Φούντας ισοφάρισε γρήγορα
και λίγο αργότερα ο Αλ. Κολότσιος
με εμπιστοσύνη στο χέρι του σημείωσε το 5-2 με τρίποντη βόμβα 7.27
πριν την λήξη.
Αμεση ήταν η απάντηση του Πρωτέα ξανά με τον Γρούδο, ενώ κάτω
και από τα δυο καλάθια καταγράφονταν ομηρικές μονομαχίες.
Κάπου εκεί ζεστάθηκε ο Γ. Φούντας
που πέτυχε μαζεμένους πόντους. Αρχικά με τρίποντο σημείωσε το 8-4
στα 6.03, αμέσως μετά σκόραρε στον
αιφνιδιασμό για το 10-4 και στα
5.02(12-4) μετά από κομπίνα με τον
Ντούρβα.
Μπροστά στο σκηνικό αυτό οι φιλοξενούμενοι πήραν εσπευσμένα ταϊμ
άουτ και ακολούθως μετά από αντιαθλητικό ο Φούντας με βολές έδωσε
διψήφια τιμή στην διαφορά ήτοι 144.
Οι Ικαροι έβγαζαν πάθος και ήταν
ουσιαστικοί στην άμυνα.
Ωστόσο κανείς δεν ξεγελάστηκε,
αφού ήξερε ότι το ματς είχε μπόλικο
ψωμί.
Πράγματι ο Πρωτέας ζεστάθηκε
με τα δικά του βαριά χαρτιά να βγαίνουν μπροστά.
Ανάσες λοιπόν έδωσε ο Κλωνάρας
με τρίποντο για το 14-7 στα 4.09 αλλά
απάντησε αμέσως ο Αλ. Κολότσιος.
Ακολούθησε τρίποντο του Μαλούτα
για το 16-10 στα 3.18 μετά από καλή
κυκλοφορία της μπάλας.
Στα 2.43 ο Κλωνάρας με βολές
μείωσε σε 16-12. Τον εκπρόσωπό μας
ξεκόλλησε ο Βλάχος με τρίποντο για
το 19-12, 2.15 πριν την λήξη, ενώ
στον αγώνα μπήκε και ο στρατευμένος
Χατζής για να δυσκολέψει τους ψηλούς των Γρεβενών. Αντίθετα δεν
αγωνίστηκε ο τραυματίας Β. Κολότσιος.
Ο Στάνκοβιτς με κλέψιμο έκανε το
21-12 στα 1.29 αλλά ο Μιχαηλίδης
με τρίποντο μείωσε σε 21-15(1.13).
Λίγο αργότερα ο Κλωνάρας με βολές πραγματοποίησε το 21-17(1.12)
σκορ που σημάδεψε το δεκάλεπτο
αφού στο διάστημα που έμενε προέκυψαν εκατέρωθεν λάθη.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Μέξης έγραψε το 23-17 και ο
Στάνκοβιτς το 26-17 με τρίποντο στα
8.52.
Όμως οι Γρεβενιώτες είχαν τον
τρόπο να ροκανίζουν την διαφορά
με βολές του Μακρή που μπήκε στην
εξίσωση και του Κλωνάρα.
Ετσι έγινε το 26-23 στα 7.03 για
να ακολουθήσει τρίποντο του Φούντα.
Τον μιμήθηκε στα 5.49 ο Τζιοβάρας
για το 32-23.
Όμως και πάλι τα Γρεβενά βρήκαν
λύσεις. Ο Μακρής μείωσε 32-25 και
οι δυο ομάδες κόλλησαν για εύλογο
διάστημα στο συγκεκριμένο σκορ.
Στα 1.30 ο Μακρής με τρίποντο
έκανε το 32-28, που ήταν σκορ ημιχρόνου, αφού αστόχησαν διαδοχικά
Γρούδος και Ντούρβας.
Βάσει της εικόνας όλοι περίμεναν
καυτό ντέρμπι και στην συνέχεια.
Παράλληλα αρκετοί θυμήθηκαν τις
μεγάλες περσινές νίκες των Ικάρων
επί των πρωτοπόρων στην Μπάρα.
Όμως στην προκειμένη περίπτωση
ο εκπρόσωπος μας δεν κατάφερε να

ολοκληρώσει όπως ξεκίνησε.
Στην γ’ περίοδο τον πρώτο λόγο
είχαν οι άμυνες και τα καλάθια σημειώνονταν με ιδρώτα και αίμα.
Οι Ικαροι κατάφεραν να κρατήσουν
σχετικά καλά στην άμυνα αλλά δεν
βρήκαν τα μεγάλα καλάθια στην επίθεση καθώς και τον τρελό ρυθμό για
να φορτώσουν τρελή πίεση στους
αντιπάλους.
Την ίδια ώρα τα Γρεβενά είχαν σε
κάποια σημεία εκνευριστική ευστοχία
και έτσι πήραν κεφάλι στο τέλος του
διαστήματος αυτού.
Στην τελική ευθεία ο κόουτς Σδράκας έσπευσε να χρησιμοποιήσει όλα
τα όπλα του με τους φιλοξενούμενους
όμως να αποδεικνύονται σκληρό καρύδι. Είχαν λοιπόν τα σουτ που ήθελαν
στην κατάλληλη στιγμή και έφυγαν
αδιάβροχοι από μια δυνατή έδρα.
Τέτοια εξέλιξη είναι μέσα στην
αθλητική ζωή οπότε οι Ικαροι πρέπει
να πεισμώσουν και να δείξουν τον
γνωστό χαρακτήρα προκειμένου να
βάλουν τους βαθμούς που θέλουν
στο σακούλι τους καλύπτοντας αλλού
την απώλεια.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 32-28, 4243, 54-57
Διαιτητές: Ντόγκας-Χατζηχαρίσης
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α.
7(1), Μέξης 2, Βλάχος 11(3), Κολότσιος Β., Αργύρης 3(1), Χατζής 3,
Ντούρβας, Τζιοβάρας 3(1), Φούντας
20(2), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς
5(1).
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Γρούδος 12, Μαλούτας 5(1),
Μιχαηλίδης 3(1), Γιώτας, Κλωνάρας
11(1) Κολοβός, Συλλάκος, Ταμπακάκος, Τακίδης 4, Μπόζιαρης 4, Μακρής
16(2), Μαλιούρας 2.

Αρνητική παράδοση
Εκεί που έδειξαν ότι είχαν βρει την
συνταγή για να κάνουν θετικές εμφανίσεις μακριά από την Μπάρα οι
Ικαροι εμφανίστηκαν σε πολύ κακή
μέρα και υπέστησαν συντριβή 71-46
στον Παλαμά. Ετσι οι Τιτάνες εξελίσσονται σε κακό δαίμονα των κιτρινόμαυρων, αφού είχαν κερδίσει και στον
πρώτο γύρο.
Στην προκειμένη περίπτωση τίποτα
δεν λειτούργησε για τον εκπρόσωπό
μας τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση.
Χρειάστηκε να κυνηγάει από την
αρχή και σκόραρε με ιδρώτα και αίμα.
Ειδικά στην τελευταία περίοδο σημείωσε μόλις 6 πόντους και με τέτοια
επίδοση δεν μπορούσε να περιμένει
κάτι καλύτερο.
Τα δεκάλεπτα: 20-14, 37-31, 5140, 71-46
Παλαμάς (Ζαχαρέλης-Φλώρος):
Τσιαμπάς 6, Τσούμας, Χανέλι, Ζωιτσάκος 14(2), Γκογκίδης 20(2), Κατσαδούρος 5(1), Καραϊσκάκης 8(1),
Φαλιάκης, Μακρής 18(5), Αρχοντούλης, Μπακαβέλος.
Ίκαροι ( Σδράκας): Κολότσιος Α.
2, Βλάχος 2, Κολότσιος Β., Αργύρης
3(1), Μέξης 6, Χατζής 2, Ντούρβας,
Τζιοβάρας, Μπαρμπαρούσης 6, Στάνκοβιτς 5(1), Φούντας 20(2).

Είχε τις λύσεις
Ένα από τα πρώτα βήματα για να
πετύχει μια ομάδα τον στόχο της
είναι να συνειδητοποιήσουν με την
μια οι παίκτες την κρισιμότητα μιας
συνάντησης.
Φαίνεται από μακριά αν το μάτι
των αθλητών γυαλίζει και συνάμα και
το πάθος να ξεχειλίζει.
Βέβαια σε καθοριστικές αναμετρήσεις είναι και η πίεση μεγάλη. Ωστόσο
τα συγκροτήματα που έχουν φόντα
και ιστορία οφείλουν να ισορροπούν
σωστά μεταξύ των δυο αυτών κόσμων.
Για τους Ικάρους η επιτυχία κόντρα
στον ΑΓΣ. Ιωαννίνων ήταν μονόδρομος
και φυσικά οι φίλοι του είδους αντιλήφθηκαν με την μια ότι είχαν μπροστά τους ένα μεγάλο παιχνίδι.
Οσοι παρακολουθούν με επιμέλεια
το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής δεν
πρέπει να έχουν παράπονο όσον αφορά τους αγώνες που βλέπουν στα
Τρικαλινά κλειστά.
Στην Μπάρα λοιπόν φιλοξενήθηκαν
φέτος μεγάλα παιχνίδια και η παράδοση δεν έσπασε ούτε την Κυριακή
3 Μάρτη 2019. Τέλος καλό πάντως
όλα καλά αφού η ιστορία έγραψε 8769 για τα Τρικαλινά χρώματα.

Φυσικά όποιος έριχνε μια ματιά
στα ρόστερ των δυο συγκροτημάτων
θα διαπίστωνε εύκολα ότι υπάρχουν
παίκτες πρώτης γραμμής.
Μάλιστα κατά την διάρκεια της
χρονιάς είχαν να επιδείξουν πραγματικά καταπληκτικά παιχνίδια με απίστευτη στατιστική.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν οι Ικαροι
ήξεραν ότι θα είχαν μπόλικη δουλειά
στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου
να τιθασεύσουν την Γιαννιώτικη ποιότητα αλλά και το κίνητρο, αφού οι
φιλοξενούμενοι επιθυμούσαν να παραμείνουν στα υψηλά δώματα.
Μήπως όμως δεν είχαν ανάλογο
κίνητρο και οι ίδιοι οι κιτρινόμαυροι;
Κάπου αισθάνθηκαν ότι αδίκησαν
τους εαυτούς τους και ήθελαν να
επιστρέψουν σε τροχιά επιτυχιών.
Σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος αγώνας κράτησε σε εγρήγορση
τους φιλάθλους, που και αυτοί έζησαν
έντονα την συνάντηση.
Το γεγονός ότι η αναμέτρηση θα
είχε μπόλικο ψωμί φάνηκε με το καλημέρα.
Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν ότι ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις καλές συστάσεις και έσπευσαν να βάλουν δύσκολα στον εκπρόσωπό μας.
Μπήκαν λοιπόν στο παρκέ δίχως
άγχος και κατάφεραν να πάρουν νωρίς
κεφάλι στο σκορ μεταφέροντας έτσι
την πίεση στο Τρικαλινό στρατόπεδο.
Πρώτος βρήκε τον δρόμο προς το
κιτρινόμαυρο καλάθι ο Θυμνιός και
ακολούθησε ο Ζαμπέτης για το 0-4.
Η πρώτη απάντηση των γηπεδούχων ήρθε από τον Β. Χατζή αλλά την
σκυτάλη στο σκοράρισμα για λογαριασμό των αντιπάλων πήρε ο χαρισματικός Χρύσης.
Ετσι το ταμπλό έγραψε νωρίς 4-9
και ακολούθως 4-11 με τον Ζαμπέτη
και 4-13 με τον Χρυση 6.05 πριν την
λήξη της πρώτης περιόδου.
Την ίδια ώρα ο κόουτς Σδράκας
έψαχνε να βρει τι δεν λειτουργούσε
σωστά στον τρόπο ανάπτυξης και αντίδρασης των Ικάρων.
Μάλιστα ανέβασε τους τόνους στο
ταϊμ άουτ που πήρε για να αφυπνίσει
τους πάντες.
Ανάσα έδωσε ο Αργύρης με γκολ
φάουλ, ενώ στο καπάκι ο Στάνκοβιτς
με τρίποντο μείωσε σε 10-13 4.18
πριν το τέλος.
Και ο Χρύσης απάντησε με τρίποντο
αλλά ο Στάνκοβιτς είχε και άλλη
βόμβα στην φαρέτρα του για το 1316.
Ωστόσο ο ΑΓΣΙ ήταν σκληρό καρύδι
και ο Ζαμπέτης με γκολ φάουλ σημείωσε το 13-19.
Δυο βολές του Αργύρη έκλεισαν
την ψαλίδα στο 15-19, ενώ στα 1.01
ο Μέξης μείωσε ακόμη περισσότερο
στο 17-19, που ήταν και σκορ δεκαλέπτου αφού η τελευταία προσπάθεια
του Φούντα δεν βρήκε στόχο.
Η εκκίνηση της δεύτερης περιόδου
ήταν πανομοιότυπη με την αντίστοιχη
του πρώτου δεκαλέπτου.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν κρύο αίμα
και κατάφεραν να τρέξουν ένα σερί
0-6(17-25) επιβεβαιώνοντας τις βλέψεις τους.
Κάπου εκεί στην εξίσωση μπήκε ο
Βλάχος(πραγματοποίησε καταπληκτικό παιχνίδι), ο οποίος όπλισε και έδωσε λύσεις κυρίως με τρίποντα.
Ετσι έσπασε την Ηπειρώτικη αλυσίδα με βόμβα για το 20-25 7.30 πριν
το τέλος. Λίγο αργότερα έκανε το
23-27 και το 25-27 μετά από μπάσιμο
5.56 πριν τον επίλογο.
Οι φιλοξενούμενοι όμως έβρισκαν
λύσεις μέχρι να ακολουθήσει Τρικαλινό ξέσπασμα.
Ο Βλάχος με τρίποντο ισοφάρισε
29 όλα 5.02,ενώ οι Ικαροι προηγήθηκαν για πρώτη φορά 32-29 με τρίποντο
του Αλ. Κολότσιου στα 4.50.
Ακολούθησε νέα βόμβα αυτή την
φορά από τον Φούντα για το 35-29.
Η μέγιστη τιμή της διαφοράς στο
κομμάτι αυτό ήταν 37-30 με προσπάθεια του Αλ. Κολότσιου 3.50.
Ο ΑΓΣΙ όμως αντεπιτέθηκε και μείωσε 37-36 με 2 βολές στο 1.30.
Ο Φούντας με βολές έκανε το 3936 και στα 27’’ το 41-38 μετά από
μπάσιμο. Ακολούθησε λάθος των φιλοξενουμένων, άστοχο σουτ του Τζιοβάρα αλλά και του Φίλιου, οπότε με
το συγκεκριμένο σκορ οι δυο ομάδες
πήγαν στα αποδυτήρια.

Και στην γ’ περίοδο το σκηνικό
δεν άλλαξε δραματικά. Στις εμπνεύσεις του ενός απαντούσε ο άλλος,
οπότε οι δυο ομάδες έμοιαζαν σιαμαίες.
Ως εκ τούτοι οι φίλαθλοι προετοιμάστηκαν για γεμάτη τελική ευθεία.
Εκεί όμως μίλησε η καρδιά των
Ικάρων, που έδειξαν ότι ήθελαν όσο
τίποτα άλλο το ροζ φύλλο.
Αρκετοί θεώρησαν ότι το δ’δεκάλεπτο ήταν από τα καλύτερα φετινά.
Πολύ απλά ο εκπρόσωπός μας
βρήκε το αμυντικό του φίλτρο και
έβγαλε τον ΑΓΣΙ από τον συνηθισμένο
τρόπο σκέψης. Ετσι οι γηπεδούχοι
λύθηκαν και επιθετικά, οπότε το σκοράρισμα έγινε εύκολη υπόθεση(επιμέρους 31-14) από ένα διάστημα και
μετά, κάτι που αποτυπώθηκε και στο
τελικό αποτέλεσμα.
Εν τέλει ήταν μια επιτυχία με πολλά
οφέλη και οι κιτρινόμαυροι πρέπει να
χτίσουν πάνω σ’αυτήν.
Δεκάλεπτα: 17-19, 41-38, 56-55,
87-69
Διαιτητές: Χρυσάφης-Χατζημπαλίδης
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α.
5(1), Μέξης 4, Βλάχος 34(7), Κολότσιος Β., Αργύρης 11(1), Χατζής 4,
Ντούρβας, Τζιοβάρας, Φούντας 16(1),
Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς 13(3).
ΑΓΣΙ (Τσουκανέλης): Χρυσής 23(1)
, Ζαμπέτης 13, Σαχμπατζίδης, Αντωνίου 1, Νικολάου 2, Πουρνάρας 9,
Mάκης 2, Θυμνιός 17, Φίλιος 2, Θώδης, Καννής, Καλφαλίδης

Νέα πληγή
Τα εκτός έδρας ματς τείνουν να
γίνουν πληγή για τους Ικάρους. Είχαν
βέβαια μια αναλαμπή παλαιότερα
αλλά χωρίς ανάλογη συνέχεια.
Δεν κατάφεραν λοιπόν να αλλάξουν
την μοίρα τους(Κυριακή 17 Μάρτη)
ούτε μέσα στην Μελίκη όπου έχασαν
71-69. Σίγουρα ο αντίπαλος καιγόταν
για βαθμούς και έτσι μπήκε με πάθος
στο παρκέ αλλά οι κιτρινόμαυροι που
ήξεραν τα βαριά χαρτιά του αντιπάλου
δεν κατάφεραν να βγουν μπροστά
και να κάνουν τους αντιπάλους να
τους νιώσουν.
Από ένα διάστημα και μετά το ματς
θύμιζε ντέρμπι αλλά η δίψα των γηπεδούχων έκανε την διαφορά.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 39-36, 5656, 71-69
ΓΑΣ Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
12(2), Μαυρίδης Β. 23(4), Κυριακού,
Καποδίστριας, Λέφας 12, Μαγαλιός,
Καρατζάς, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης
11(1), Λαπατούρας 2, Ρογγότης 11.
Ίκαροι Τρικάλων (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 4, Μέξης 4, Βλάχος 18(4),
Κολότσιος Β., Αργύρης 8(2), Χατζής
2, Ντούρβας 9(3), Τζιοβάρας 3(1),
Φούντας 17(1), Μπαρμπαρούσης 2,
Στάνκοβιτς 2.

Πήραν το ντέρμπι
Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε
ότι στα τοπικά ντέρμπι του μπάσκετ
οι φίλαθλοι δεν πλήττουν ποτέ.
Ακόμη και αν ο αγώνας δεν είναι
διαφήμιση του αθλήματος με ατέλειωτα μεγάλα καλάθια σίγουρα έχει να
προσφέρει πολλά.
Αλλωστε σε τέτοια ματς οι ισορροπίες είναι λεπτές και δεν είναι λίγες
οι φορές που οι αναμετρήσεις κρίνονται την ύστατη ώρα ή στο καλάθι.
Πόσο μάλλον όταν Ικαροι και Καλαμπάκα ήθελαν για τους δικούς τους
λόγους το ροζ φύλλο.
Οι γηπεδούχοι για να διασκεδάσουν
τις εντυπώσεις της ήττας από την
Μελίκη και να αναρριχηθούν βαθμολογικά παίζοντας και για την αξιοπρέπειά τους. Οσο για τους φιλοξενούμενους ήθελαν όσο τίποτα άλλο
το διπλό για να μείνουν ζωντανοί στο
κυνήγι της παραμονής. Τελικά η μπίλια
κάθισε στο κιτρινομπλέ με τους Ικάρους να λυγίζουν στην παράταση τον
ΑΟΚ με 72-70(Κυριακή 24 Μάρτη
2019).
Ως εκ τούτου η αποστολή των κιτρινομπλέ για την επίτευξη του βασικού στόχου δυσκόλεψε αφάνταστα,
αφού και οι άλλοι ανταγωνιστές δεν
δίνουν δικαιώματα και φροντίζουν να
περιορίσουν τα λάθη στο ελάχιστο.
Γενικά το Κυριακάτικο ματς περιλάμβανε όλα τα στοιχεία ενός τοπικού
ντέρμπι. Πρώτα και κύρια ήταν το
πάθος κάτι που διέκρινε εύκολα κανείς
μελετώντας τα πρόσωπα των παικτών
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με κίνητρο
χρώματα την φετινή αγωνιστική περίοδο στον όμιλο της Γ’ Εθνικής
αλλά και τις κινήσεις τους.
Δεν δίσταζαν λοιπόν να βάλουν τα
χέρια τους στην φωτιά κυνηγώντας
κάθε μπάλα, ενώ φρόντιζαν να μην
χάσουν από τα μάτια τους τον προσωπικό τους αντίπαλο.
Κοντά σε όλα αυτά να προσθέσουμε και το άγχος, που είναι ένα
στοιχείο το οποίο παραδοσιακά χαρακτηρίζει τέτοιους αγώνες.
Η παράμετρος αυτή αποτυπώθηκε
και στα στατιστικά, που για μεγάλο
διάστημα δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά με το σκορ να κινείται σε χαμηλά
επίπεδα. Ωστόσο η τελική ευθεία αποζημίωσε τους Τρικαλινούς φιλάθλους
αλλά και τους ουδέτερους, αφού αρκετοί μπασκετικοί άλλων περιοχών
έσπευσαν να παρακολουθήσουν από
μέσα τις ιδιαιτερότητες της τοπικής
συνάντησης.
Οσο για τα συναισθήματα ήταν
ανάμικτα. Οι Ικαροι ανακουφίστηκαν
αφού κατάφεραν να βρουν την χαραμάδα που ήθελαν για να φτάσουν
στον αντικειμενικό τους στόχο.
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα
αν και έκανε φιλότιμη προσπάθεια
δεν μπόρεσε να βγει μπροστά και να
αλλάξει την μοίρα της.
Φυσικά τα επιτελεία των δυο ομάδων θα μελετήσουν σε βάθος το παιχνίδι προκειμένου στην συνέχεια να
κινηθούν όσο πιο αποτελεσματικά
μπορούν.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον
αθλητισμό μεγάλο ρόλο παίζει το
γόητρο, οπότε σε κάθε παιχνίδι οι
πρωταγωνιστές πρέπει να μοχθούν
για το καλό της ομάδας τους και της
Τρικαλινής καλαθοσφαίρισης.
Αρκετά οικεία πρόσωπα πήραν
θέση στο παρκέ της Μπάρας το οποίο
ήξεραν απ’ έξω και ανακατωτά.
Οσο για τα πιο φρέσκα πρόσωπα
και ειδικά της Καλαμπάκας προσπάθησαν να προσαρμοστούν όσο καλύτερα μπορούσαν στις απαιτήσεις του
παιχνιδιού.
Αυτό ήταν κατά γενική ομολογία
μακράς διαρκείας με το προβάδισμα
να αλλάζει πολλές φορές χέρια.
Οι Ικαροι φρόντισαν να αξιοποιήσουν την έδρα και έστω και δια πυρός και σιδήρου κατάφεραν να φτάσουν στον αντικειμενικό τους στόχο.
Το πρώτο καλάθι σημείωσε ο Αχιλλέας Ντούρβας, ενώ λίγο αργότερα
ο Ντίνος Αργύρης με τρίποντο έγραψε
το 5-0. Οι Ικαροι έδειχναν να έχουν
την αύρα της έδρας του, ενώ ο ΑΟΚ
προσπαθούσε να κλείσει διαδρόμους,
να μπει στο πνεύμα και να ανεβάσει
στροφές. Ο Παπακώστας πέτυχε τον
πρώτο Καλαμπακιώτικο πόντο με βολή
για το 5-1, ενώ στα πρώτα λεπτά ο
ΑΟΚ σκόραρε από την γραμμή της
φιλανθρωπίας.
Στα 4.35 ο Φούντας με τρίποντο
σημείωσε το 11-3 και η εξέλιξη αυτή
φάνηκε ότι αφύπνισε τους κιτρινομπλέ.
Αυτός που ζεστάθηκε ήταν ο Οικονόμου που μείωσε σε 11-5 και 11-7
2.54 πριν την λήξη.
Απάντησε ο Χατζής για το 13-7
αλλά ο Σπανός με γκολ φάουλ έκανε
το 13-10(2.16) δείχνοντας ότι ο ΑΟΚ
είχε σφυγμό.
Στο καπάκι ο Μασάδης με κλέψιμο
μείωσε σε 13-12, απάντησε ο Μέξης,
που έχασε και βολή αλλά ο Σπανός
με τρίποντο πέτυχε το 15 όλα 50’’πριν
την λήξη. Στα 22’ ο Παπακώστας
έβγαλε μπροστά τον ΑΟΚ με 15-17.
Στα 6’’ ο Αλ. Κολότσιος ισοφάρισε
17-17 με εκτέλεση από το πλάϊ.
Στην επαναφορά η Καλαμπάκα έκανε λάθος και ο Α. Κολότσιος έκλεψε
και σκόραρε σε σχεδόν νεκρό χρόνο
για τα ο 19-17 του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Αλ. Κολότσιος με κεκτημένη
ταχύτητα πέτυχε και το 21-17 στο ξεκίνημα της β’ περιόδου αλλά ο Παπακώστας απάντησε με τρίποντο για
το 21-20.
Ακολούθως ο Τζιοβάρας πέτυχε
το 25-22 6.56 πριν το τέλος για να
κολλήσουν οι ομάδες για σημαντικό
διάστημα. Στα 2.57 ο Στάνκοβιτς έκανε
το 27-22 χάνοντας και βολή, ενώ
απάντησε με τον ίδιο τρόπο ο Οικονόμου χάνοντας και αυτός βολή.
Ο Παπακώστας με γκολ φάουλ
έγραψε το 27 όλα στα 1.53.
Στο 1.06 ο Μασάδης με 1 βολή
έβγαλε μπροστά τον ΑΟΚ 27-28 για
να ισοφαρίσει με μια βολή ο Αργύ-

ρης.
Στα 24’’ ο Χατζής σημείωσε το 3028, ενώ στα 10’’ αστόχησε ο Σπανός
και χρεώθηκε με αντιαθλητικό, οπότε
ο Αργύρης με βολές διαμόρφωσε το
32-28 του πρώτου μέρους.
Το ματς είχε αρκετό δρόμο ακόμη
με τους Ικάρους να έχουν πιο ορθολογικές επιλογές στην γ’ περίοδο χτίζοντας μια σχετική διαφορά.
Όμως ο ΑΟΚ δεν τα παράτησε και
έκανε την δική του αντεπίθεση στην
τελευταία περίοδο. Ετσι το ματς έγινε
θρίλερ και με το 58 όλα οι διαφορές
κρίθηκαν στην παράταση.
Εκεί οι κιτρινόμαυροι έδειξαν πιο
ψύχραιμοι καταφέρνοντας να κλειδώσουν τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 32-28, 4943, 58-58 κ.α., 72-70 παρ.
Ίκαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α.
10, Μέξης 6, Βλάχος 10(1), Αργύρης
12(3), Χατζής 6, Ντούρβας 2, Τζιοβάρας 11(3), Φούντας 10(2), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 3.
ΑΟ Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 10, Μπαλωμένος, Σούλκο
6(2), Σπανός 6(1), Γαϊτανίδης 6(2),
Παουλεάνου 3, Γκαντιάς 2, Οικονόμου
12, Παπακώστας 25(2), Κιουρτζίδης.

Εγινε απόδραση
Τα νεύρα δοκιμάστηκαν ατέλειωτες
φορές. Η ψυχή πήγε στην κούλουρη
άλλες τόσες. Κάποια στιγμή το όνειρο
έδειχνε να τρίζει.
Όμως ο επίλογος(Κυριακή 31 Μάρτη 2019) ήταν κάτι παραπάνω από
υποδειγματικός για τις Τρικαλινές
ομάδες της Γ’ Εθνικής, που με απίστευτα τέταρτα δεκάλεπτα πέτυχαν
και με το παραπάνω τους στόχους
τους. Οι καλοί Ικαροι δεν έχουν πρόβλημα να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα μακριά από την έδρα τους.
Βέβαια κάποια στιγμή στην Βέροια
πήγαν να παίξουν με την φωτιά αλλά
στην τελευταία περίοδο ήταν αυτοί
που έπρεπε.
Πάνω απ’όλα θεώρησαν πως αδικούσαν τον εαυτό τους, οπότε βρήκαν
το κουράγιο και επικράτησαν 59-66.
Το ξεκίνημα ήταν άκρως ενθαρρυντικό με τους κιτρινόμαυρους να
ανοίγουν την ψαλίδα.
Στην δεύτερη περίοδο ακολούθησε
Βεροιώτικη αντεπίθεση, που ροκάνισαν την διαφορά.
Στο γ’δεκάλεπτο οι Ικαροι κόλλησαν
και έδωσαν δικαιώματα οπότε οι αντίπαλοι πέρασαν μπροστά.
Κάπου εκεί λειτούργησε ο εγωισμός των παικτών, που απέκτησαν
ξανά τα πατήματά τους, οπότε με
συνέπεια σε άμυνα και επίθεση(επιμέρους 14-26 στην δ’περίοδο) επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά.
Tα δεκάλεπτα: 15-24, 29-32, 4540, 59-66
Διαιτητές: Πράττος-Σελεβός
ΑΟΚ Βέροιας (Ταγκίδης): Τρομπούκης 2, Στοϊτσης 8(1), Ντουλαβέρης
3(1), Γκάνας 8(2), Ιωαννίδης 5(1), Κασαμπαλής 14, Καραθανάσης 2, Χαραλαμπίδης 17.
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α.
10(1), Μέξης 6, Βλάχος 8(2), Κολότσιος Β., Αργύρης 3(1), Χατζής,
Ντούρβας 17(3), Τζιοβάρας 2, Φούντας 20(1), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς.

Σήκωσαν χειρόφρενο
Στον χώρο του αθλητισμού ορισμένες ομάδες είναι σαν τις ενώνουν
κάτι σαν αόρατα νήματα. Αρκεί λοιπόν
να μελετήσει κανείς την διαδρομή
τους για να μπει στο νόημα.
Οι Ικαροι αλλά και αρκετά ακόμη
Τρικαλινά συγκροτήματα είχαν παραδοσιακή ανοιχτή γραμμή και καλές
σχέσεις με την Δόξα Λευκάδας.
Σε μεγάλο βαθμό είχαν και παράλληλες διαδρομές, αφού κάποια στιγμή
Τρίκαλα και Δόξα διασταύρωσαν τα
ξίφη τους σε επίπεδο ακόμη και Α1
ΕΣΑΚΕ.
Επίσης οργάνωσαν και συνάξεις
κοινωνικού χαρακτήρα, που άφησαν
το δικό τους αποτύπωμα.
Η μοίρα και οι καιροί τα έφεραν
έτσι ώστε Ικαροι και Λευκάδα να παίζουν στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Εννοείται ότι κάθε ομάδα έχει την
ταυτότητά της και προσπαθεί να υπηρετεί όσο πιο πιστά μπορεί το πλάνο
της.
Εκ των πραγμάτων η μεταξύ τους
Κυριακάτικη αναμέτρηση ήταν ελκυ-

στική για το τοπικό φίλαθλο κοινό.
Από την μια οι κιτρινόμαυροι ήθελαν
και θέλουν να αναρριχηθούν όσο πιο
ψηλά γίνεται πλέον στην βαθμολογία,
ενώ το συγκρότημα του Ιονίου, που
ξεκίνησε ως ακλόνητο φαβορί θα
σπεύσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες
για αλλαγή σελίδας.
Επιπρόσθετα οι συμπολίτες φίλαθλοι είχαν και άλλο λόγο να δουν το
παιχνίδι αφού στο δυναμικό της Δόξας
βρίσκονται οικεία πρόσωπα όπως ο
Γ. Αναγνωστόπουλος και ο Ντ. Νικολόπουλος.
Κοινώς η ποιότητα αποτέλεσε σήμα
κατατεθέν του συγκεκριμένου παιχνιδιού και πράγματι προέκυψαν εξαιρετικές φάσεις ομαδικές και ατομικές.
Κάποιοι παίκτες αν μπουν δυνατά
στο παρκέ και ζεσταθούν νωρίς είναι
σε θέση να καθαρίσουν μόνοι τους
τα παιχνίδια. Ομολογουμένως η κλάση
τους αναγνωρίζεται από φίλους και
αντιπάλους.
Υπό το πρίσμα αυτό οι κιτρινόμαυροι είχαν δύσκολη αποστολή, αφού
οι παίκτες της Λευκάδας και ταλέντο
διαθέτουν και ατέλειωτα μπασκετικά
χιλιόμετρα έχουν γράψει.
Τα τελειώματα συγκεκριμένων
αθλητών ήταν εντυπωσιακά και δεν
μπορούσε παρά να υποκλιθεί κανείς
στην αξιοσύνη και στην διορατικότητά
τους.
Ωρες- ώρες ορισμένα στελέχη δίνουν την αίσθηση ότι διαθέτουν μάτια
ακόμη και στην πλάτη. Συνεπώς ακόμη
και όταν δεν σκοράρουν είναι σε θέση
να κάνουν ευτυχισμένους τους συμπαίκτες τους δίνοντάς τους πάσες
πάρε-βάλε.
Χωρίς υπερβολή ορισμένες κινήσεις
είναι σεμιναριακού τύπου, οπότε όταν
οι αθλητές έχουν κέφια ακόμη και οι
πιο σκληρές άμυνες μπορεί να μην
φέρουν αποτελέσματα.
Απλά οι αντίπαλοι κάνουν την προσευχή τους μήπως η μπάλα έχει τα
κέφια της και δεν καταλήξει στο διχτάκι.
Κάνοντας τον σχεδιασμό για την
αναμέτρηση το επιτελείο των Ικάρων
ήξερε ότι για να έχει τύχη έπρεπε να
κινηθεί σε υψηλές στροφές και να
μην δώσει δικαιώματα.
Και μπορεί η Λευκάδα να μην είχε
τρομερό και φοβερό βάθος αλλά τα
βασικά της στελέχη είναι φωτιά και
λάβρα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Αναγνωστόπουλος δεν σταματάει να φορτώνει τα αντίπαλα καλάθια με κάθε
τρόπο, ενώ ο Νικολόπουλος κινείται
με μπόλικη ουσία.
Ειδικά για τον πρώτο ο κόουτς
Σδράκας έριξε στο μαρκάρισμά του
ουκ ολίγους παίκτες και μεταξύ αυτών:
Αργύρη, Τζιοβάρα, Μέξη.
Ο εκπρόσωπος μας ξεκίνησε την
αναμέτρηση με πεντάδα αποτελούμενη από τους: Ντούρβα, Αλ. Κολότσιο, Φούντα, Αργύρη, Χατζή.
Ο πρώτος αθλητής που μάτωσε
το αντίπαλο διχτάκι ήταν ο Ντίνος
Αργύρης ο οποίος με τρίποντο έκανε
το 3-0. Ηταν φανερό όμως ότι οι αντίπαλοι καιροφυλακτούσαν, αφού
τόσα χρόνια στα παρκέ ξέρουν να
προσαρμόζονται στα δεδομένα της
στιγμής και να δίνουν απαντήσεις.
Ο Αναγνωστόπουλος μείωσε σε 32, ο Φούντας τον μιμήθηκε για το 5-2
για να σκοράρει εκ νέου ο Φαρσαλινός
σέντερ της Λευκάδας.
Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν για
πρώτη φορά μπροστά με τον Βαγενά
που έκανε το 5-6 7.30 πριν την λήξη
του πρώτου δεκαλέπτου.
Στην εξίσωση μπήκε και ο Νικολόπουλος για το 5-8 με τον Φούντα να
ισοφαρίζει 8 όλα στα 6.39.
Λίγο αργότερα ο αρχηγός έβγαλε
μπροστά τους Ικάρους αλλά ο Νικολόπουλος με τρίποντο σημείωσε το
12-13 στα 4.44. Γενικά οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν λύσεις με τον Τσαβέ
να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 1316 και τον Αναγνωστόπουλο να πετυχαίνει το 13.18, 3.30 πριν την λήξη.
Οι Ικαροι κυνηγούσαν το σκορ με
τον Β. Κολότσιο, που επανεμφανίστηκε
να μειώνει 19.20, 1.32.
Στα 26’’ ο Νικολόπουλος με δυο
βολές σημείωσε το 19-22, που ήταν
και σκορ δεκαλέπτου, αφού στα 4’’
αστόχησε ο Φούντας και ακολούθως
ο Αργυρός.

Πολλές μπασκετικές εμπνεύσεις
είχε και η δεύτερη περίοδος που ξεκίνησε με καλάθι του Στάνκοβιτς ο
οποίος ξεπέρασε το διάστρεμμά του.
Στα 9.01 ο Βλάχος με γκολ φάουλ
έκανε το 24 όλα αλλά ήταν άμεση η
απάντηση της Δόξας, που άρχισε να
παίρνει λύσεις και από τον Μακρόπουλο(24-28 στα 8.20).
Ο Αλ. Κολότσιος με γκολ φάουλ
μείωσε 29.30 και στα 4.40 ο Φούντας
με φαντεζί ενέργεια και σπάσιμο μέσης σε 31-33 4.40 πριν το τέλος.
Οι φιλοξενούμενοι όμως ήταν πολύ
σκληροί με τον Αναγνωστόπουλο να
απαντάει με τρίποντο για το 31-36.
Να μνημονεύσουμε ορισμένα ακόμη χαρακτηριστικά σημεία όπως το
33-41 με τον Βαγενά στα 2.54 και το
35-43 με τον Μακρόπουλο.
Ο Αλ. Κολότσιος με τρίποντο μείωσε 38-43 στα 22’’.
Στην τελευταία φάση ο Νικολόπουλος ήταν άστοχος αλλά ο Αργυρός
πήρε το ριμπάουντ από τον Μέξη και
έγραψε το 38-45 του ημιχρόνου αστοχώντας όμως στην βολή.
Η επανάληψη ήταν καταστροφική,
ειδικά η γ’περίοδος(επιμέρους 3-36).
Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές, σε αρκετές περιπτώσεις σκόραραν ακόμη και από το σπίτι τους, ενώ
και αμυντικά φρέναραν τα βαριά χαρτιά των Ικάρων, οπότε η διαφορά ξέφυγε και όλα πήραν τον δρόμο τους.
Συμπερασματικά η Δόξα βρέθηκε
στην μέρα της και οι Ικαροι έμειναν
σε ρηχά νερά.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 38-35, 4171, 62-86
Διαιτητές:Αγραφιώτης Ιωαν.-Βασιλόπουλος
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α.
16(1), Μέξης 2, Βλάχος 7, Κολότσιος
Β. 5(1), Αργύρης 3(1), Χατζής, Ντούρβας, Τζιοβάρας 2, Φούντας 23(2),
Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς 4.
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης):
Νικολόπουλος 18(4), Αργυρός 4, Αναγνωστόπουλος 22(3), Τσιαβές 9(1),
Φέτσης 4, Βαγενάς 10, Κελάριου, Γεωργάκης, Κόγκος, Μακρόπουλος
13(1), Βλαχάκης 2, Ζαμπάκης 4(1).

Διαφορά ποιότητας
Ακλόνητο φαβορί ήταν οι Ικαροι
στο παιχνίδι με την Νικόπολη, αφού
οι δυο ομάδες διαγράφουν μια εκ
διαμέτρου αντίθετη πορεία.
Οι κιτρινόμαυροι από την αρχή της
χρονιάς σημάδεψαν την υψηλότερη
δυνατή βαθμολογική αναρρίχηση και
θα συνεχίσουν με την ίδια λογική
μέχρι τέλους.
Αλλωστε τώρα χωρίς άγχος, μπορεί
να προκύψει ουσία και θέαμα.
Από την άλλη οι γηπεδούχοι έχουν
υποταχθεί στην μοίρα τους εδώ και
καιρό, οπότε με την στοιχειώδη σοβαρότητα όλα θα έπαιρναν τον δρόμο
τους. Οι Ικαροι δεν είχαν καμιά διάθεση να δώσουν δικαιώματα και να
δουν το γόητρό τους να δέχεται πλήγμα.
Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στο τελικό αποτέλεσμα που ήταν 56-94.
Ουσιαστικά όλη η δουλειά ήταν
στο πρώτο δεκάλεπτο. Εκεί ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε υποτονικά και
άλλο που δεν ήθελε ο αντίπαλος για
να διατηρήσει την επαφή με το σκορ.
Αμέσως μετά όμως οι κιτρινόμαυροι
φρόντισαν να βάλουν τα πράγματα
στην θέση τους, αφού δεν είχαν καμία
διάθεση για δικαιώματα.
Εσφιξαν συνεπώς την άμυνά τους
στον μέγιστο βαθμό και καθήλωσαν
τους Πρεβεζάνους.
Οσο για την επίθεση λύθηκαν όλοι,
υπήρξε καλή κυκλοφορία της μπάλας
και εύκολα καλάθια, οπότε όλα πήραν
τον δρόμο τους.
Φυσικά ο κόουτς Σδράκας φρόντισε
να
μοιράσει
τον
χρόνο
συμμετοχής(δεν αγωνίστηκε ο στρατευμένος Β. Χατζής) και όλοι αποχώρησαν ευχαριστημένοι. Μέσα από την
κοινή προσπάθεια επιτυγχάνεται το
απαραίτητο δέσιμο και προκύπτουν
εξαιρετικές σχέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό οι παίκτες των
Ικάρων αφιέρωσαν την Κυριακάτικη
νίκη τους στον συμπαίκτη τους Αχιλλέα Ντούρβα, ο οποίος πραγματοποίησε την τελευταία του φετινή εμφάνιση με την κιτρινόμαυρη φανέλα,
αφού έφυγε στην Σαντορίνη για επαγγελματικούς λόγους.
Τα δεκάλεπτα: 22-25, 28-46, 47-

Οι Ικαροι έκαναν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις τους
στον δεύτερο γύρο κόντρα στον ΑΓΣΙ
67, 56-94
Νικόπολη (Παπίρης, Πολίτης): Παππάς, Τζίμας, Σουλιώτης 8, Καραστάθης 3, Μήχος 9, Μούστας 2, Τζόκας,
Παπαχρήστος 8, Κακιούζης 17, Παπαμιχαήλ 9, Ζήκας.
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α.
3(1), Μέξης 13, Βλάχος 16(2), Κολότσιος Β. 8(2), Αργύρης 16(4), Χατζής,
Ντούρβας 3(1), Τζιοβάρας, Φούντας
22(5), Μπαρμπαρούσης 3(1), Στάνκοβιτς 10.

Δύσκολη εξίσωση
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
οι συμπολίτες φίλοι του μπάσκετ και
δη των Ικάρων είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν από κοντά δυο
από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου
της φετινής Γ’ Εθνικής.
Πριν λίγες μέρες οι κιτρινόμαυροι
διασταύρωσαν τα ξίφη τους με την
Λευκάδα και την Κυριακή 21 Απρίλη
2019 ήταν η σειρά του ΠΑΣ Γιάννενα.
Τα στελέχη του εκπροσώπου μας
ήξεραν ότι είχαν ξανά δύσκολη αποστολή αφού οι Ηπειρώτες δεν έκρυψαν από την αρχή της χρονιάς τις
προθέσεις τους για αλλαγή σελίδας.
Στο πλαίσιο αυτό φρόντισαν να
ενισχυθούν ουσιαστικά, ενώ η ποιότητά τους φωνάζει από μακριά.
Υπό το πρίσμα αυτό η Τρικαλινή
ομάδα χρειαζόταν να κάνει μεγάλη
εμφάνιση για να έχει τύχη.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε οπότε
ο αντίπαλος πέρασε με τον τρόπο
που ήθελε σημειώνοντας επιβλητική
νίκη 58-84.
Πάντως ήταν μαθηματικά βέβαιο
ότι όσοι έσπευδαν στην Μπάρα θα
αντλούσαν πλούσιο υλικό. Διότι και
στις δυο ομάδες αγωνίζονται παίκτες,
που έχουν γράψει ατέλειωτα μπασκετικά χιλιόμετρα.
Ακόμη και ελάχιστο ζωτικό χώρο
να εντοπίσουν είναι σε θέση να σημαδέψουν σωστά, να ταϊσουν με τον
ίδιο τρόπο και εντέλει να κάνουν την
διαφορά.
Μάλιστα αρκετοί φίλαθλοι που είναι
παλιές καραβάνες στον χώρο ένιωσαν
τους φιλοξενούμενους λιγάκι… Τρικαλινούς. Κι αυτό γιατί στο δυναμικό
του ΠΑΣ αγωνίζονται δυο δικά μας
παιδιά.
Ο λόγος για τον Ντόρη Πανάρα
και τον Βασίλη Πάτρα. Το δίδυμο δεν
χρειάζεται συστάσεις και αποτελεί
από τις βασικές κολώνες των φιλοξενουμένων. Ο πρώτος ξέρει καλά την
δουλειά του στην περιφέρεια, ενώ ο
δεύτερος με τα πλούσια σωματικά
προσόντα γεμίζει την ρακέτα.
Επιπρόσθετα όποιος μελετήσει και
τα φετινά τους στατιστικά θα διαπιστώσει πολλά.
Πάντως ήταν φυσιολογικό που στήθηκαν πηγαδάκια μετά το ματς, αφού
οι συμπολίτες λάτρεις του είδους
ήθελαν να μάθουν νέα τους από πρώτο χέρι. Και για να κλείσουμε το κομμάτι των Ιωαννίνων να σημειώσουμε
ότι φώναζε από μακριά η οργάνωσή
τους.
Συνολικά έδωσαν την αίσθηση ότι
δεν τους χωράει η κατηγορία.
Ομολογουμένως οι μπασκετόφιλοι
είδαν μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα
με σπουδαίες συνεργασίες, αυτοματισμούς, ατομικές ενέργειες και καλές
επιδόσεις στα ριμπάουντ.
Γενικά βγήκαν αρκετές καλές φάσεις και από τις δυο ομάδες, που χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο. Αλλωστε οι Τρικαλινοί με τον αθλητικό
πολιτισμό τους ξέρουν να αναγνωρίζουν τις αξίες, όπου και αν αγωνίζονται.
Μέσα και από τον συγκεκριμένο
αγώνα επιβεβαιώθηκε εξάλλου πόσο
σημαντική υπόθεση είναι να γίνονται
σπουδαία παιχνίδια στα μέρη μας.
Διότι το κοινό μπορεί να αντλήσει
χρήσιμο υλικό, ενώ ειδικά η νέα γενιά
βλέπει να απλώνονται μπροστά της

συναντήσεις με ουκ ολίγα σημεία
αναφοράς.
Εν τέλει η εναλλαγή παραστάσεων
αποτελεί μεγάλο σχολείο.
Οι κιτρινόμαυροι ξεκίνησαν τον
αγώνα με πεντάδα αποτελούμενη από
τους: Αλ. Κολότσιο, Φούντα, Βλάχο,
Αργύρη, Μέξη.
Βέβαια στην πορεία ο κόουτς Σδράκας ανακάτεψε αρκετά την τράπουλα
προκειμένου να εντοπίσει τα κατάλληλα σχήματα προς αναχαίτιση του
αντιπάλου από την μια και για συγκομιδή πόντων από την άλλη.
Μετά τις πρώτες αναγνωριστικές
προσπάθειες το πρώτο καλάθι του
αγώνα σημείωσε ο Μέξης 8.23 πριν
την λήξη.
Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι που εκκίνησαν με Πανάρα και Πάτρα είχαν
κρύο αίμα και γρήγορες μα συνάμα
αποτελεσματικές αντιδράσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Πανάρας έκανε το 2-4 στα 7.47 για να
απαντήσει άμεσα ο Αλ. Κολότσιος.
Ακολούθως ο Φούντας με γκολ
φάουλ σημείωσε το 11-7στα 5.03.
Όμως οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν.
Με 4 μαζεμένους πόντους του Γεωργίου προηγήθηκαν 11-15 και μάλιστα στην δεύτερη εκτέλεση ο συγκεκριμένος αθλητής φάνηκε να τραυματίζεται. Οι Γιαννιώτες δεν συγχωρούσαν λάθη, ενώ με τον Καραγκιολίδη προηγήθηκαν 12-17.
Ο Στάνκοβιτς με τρίποντο μείωσε
15-17 στα 45’’ αλλά την σκυτάλη στο
σκοράρισμα για τον ΠΑΣ πήρε ο Πρέντζας. Αυτός με 3 βολές σε δυο δόσεις
σημείωσε το 15-20 στα 19’’.
Το συγκεκριμένο ήταν και σκορ
δεκαλέπτου αφού η ύστατη προσπάθεια του Τζιοβάρα δεν βρήκε στόχο.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου οι Ηπειρώτες αιφνιδίασαν παίρνοντας πόντους από τους Καραγκιολίδη- Πρέντζα για το 15-24.
Ο Φούντας ξεκόλλησε λίγο τους
Ικάρους για το 17-24 από τα πλάγια
αλλά ο ΠΑΣ άρχισε να φλερτάρει με
διψήφιες διαφορές.
Ετσι ο Πανάρας με τρίποντο έγραψε το 19-29 7.20 πριν την λήξη.
Ακολούθησαν 2 τρίποντα από Αλ.
Κολότσιο και Φούντα για το 25-29
αλλά και πάλι οι αντίπαλοι είχαν έτοιμες τις λύσεις στο τσεπάκι τους.
Ο Πάτρας με μια βολή έκανε το
29-39 2.48 πριν το τέλος, ενώ στα
1.09 ο Μάντζιος. Δ με δυο βολές
άνοιξε περισσότερο την ψαλίδα(3143). Ο Φούντας μείωσε σε 33-43 στα
46’’, ενώ στον χρόνο που απέμενε το
σκηνικό δεν άλλαξε.
Η επανάληψη θύμιζε σαν δυο σταγόνες νερό τον αγώνα με την Λευκάδα. Οι κιτρινόμαυροι άρχισαν να χάνουν έδαφος μπροστά στην ασφυκτική
πίεση του ΠΑΣ που είχε κίνητρο,
οπότε έκλεισε με σιγουριά την γ’περίοδο.
Ακόμη καλύτερο ήταν το σκηνικό
για τους Ηπειρώτες στο τελευταίο
δεκάλεπτο. Λύθηκαν για τα καλά, πέτυχαν μεγάλα καλάθια, έβγαλαν αιφνιδιασμούς, έπαιξαν αποτελεσματικές
άμυνες, οπότε με επιμέρους 8-20 ο
εκπρόσωπός μας έριξε πετσέτα απέναντι σ’έναν από τους μεγάλους του
ομίλου.
Τα δεκάλεπτα:15-20, 33-43, 50-64,
58-84
Διαιτητές :Τζιοπάνος Ν.-Αγραφιώτης Γρ.
Ικαροι (Σδράκας): Μέξης 13,
Μπαρμπαρούσης, Κολοτσιος Α. 14(3),
Βλάχος 3, Κολότσιος Β. 6(1), Αργύρης,
Χατζής, Θεοδώρου, Τζιοβάρας, Φούντας 19(1), Στάνκοβιτς 3(1)
ΠAΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 10, Πανάρας 22(3), Μουζακίτης, Τσίρμπας-Αναγνώστου, Πρέντζας
7, Καραγκιολίδης 14, Μάντζιος Π.,
Μάντζιος Δ 21, Πάτρας 7, Πανταζής
3(1), Πιστιόλης, Γιωτάκης.
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Συλλογή εμπειριών
Οι Δαναοί θα λάβουν μέρος σε εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια
Δεν κρύβουν την
χαρά τους οι μικροί
καλαθοσφαιριστές
όταν είναι να ανταλλάξουν τεχνογνωσία
με
συναδέλφους
τους άλλων σχολών.
Υπό το πρίσμα
αυτό οι Δαναοί ανταποκρίθηκαν ασμένως
στο κάλεσμα.
Το ενημερωτικό
δελτίο αναφέρει:
Στο κλειστό της Νίκαιας στις 4 και 5
Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το 1ο Τουρνούα Μπάσκετ Ακαδημιών με την συμμετοχή των ακαδημιών του Άρη, του
Παναθηναϊκού, του
Με καλές σχολές θα διασταυρώσουν Πανιωνίου, της Αθλητικής Γυμναστικής
ξίφη τα ταλέντα των Δαναών
Ένωσης
Πιερίας
(ΑΓΕΠ), της Αναγέννησης Καρδίτσας, του Αετού Πλατυκάμπου , του Γυμναστικού Συλλόγου Νίκαιας και των Δαναών Τρικάλων.
Οι μικροί της Ακαδημίας των Δαναών θα δοκιμάσουν
τις δυνάμεις τους σε ένα πολύ δυνατό τουρνουά και η
συμμετοχή μεγάλων συλλόγων αναμένεται για τους νεαρούς αθλητές του Τρικαλινού σωματείου να δώσεις πολύτιμες εμπειρίες και παραστάσεις.

Eκκίνηση με το δεξί
Αρκετοί Τρικαλινοί φίλοι του βόλεϊ παρακολουθούν
αυτές τις μέρες τις προσπάθειες αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος, αφού μετέχει και δικό μας παιδί. Ο
λόγος για τον αθλητή της Αμιλλας Απόστολο Πετσιά, ο
οποίος πλουτίζει τις παραστάσεις του.
Μάλιστα το πρώτο δείγμα της επίσημης αγαπημένης
ήταν ιδιαίτερα θετικό.
Το ενημερωτικό κείμενο από την επίσημη ιστοσελίδα
αναφέρει:
Η Εθνική Παμπαίδων ξεκίνησε με νίκη την πορεία της
στον προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Κ17 που διεξάγεται στο Μαυροβούνιο. Με 36 πόντους
του Αλέξανδρου Νανόπουλου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 3-2 σετ της Λευκορωσίας και
πήρε το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα στο δρόμο για
την κατάκτηση της πρώτης θέσης.
Η ομάδα του Γιώργου Μπακοδήμου, παρότι προηγήθηκε
με 2-0 σετ με εκπληκτική εμφάνιση σε σερβίς και επίθεση,
ισοφαρίστηκε και χρειάστηκε το τάι μπρέικ για να πανηγυρίσει τη νίκη. Από τους 5 προκριματικούς ομίλους στο
Ευρωπαϊκό προκρίνονται οι 5 πρώτοι και ο καλύτερος
δεύτερος. Τα τελικά του Ευρωβόλεϊ Παμπαίδων θα γίνουν
στη Βουλγαρία από 13 έως 21 Ιουλίου.
Χθες η Ελληνική ομάδα αντιμετώπισε αργά το απόγευμα
την Αυστρία.

Ξανά στον τόπο του
Ο Κώστας Παπανικολάου δεν αλλάζει τα Τρίκαλα με τίποτα και τα διαφημίζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί.
Ετσι δεν θα αλλάξει συνήθειες ούτε τις φετινές άγιες
μέρες.
Θα περάσει το διάστημα αυτό με δικά του αγαπημένα
πρόσωπα στο Διαλεχτό.
Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έρθει και με
φιλαράκια του από τον Ολυμπιακό, οπότε η παρέα θα
αποτελέσει πόλο έλξης.
Να θυμίσουμε και το πρόσφατο πέρασμα Διαμαντίδη
από τα Τρίκαλα.
Σε άλλο θέμα ο Κώστας Φορτούνης μιλώντας στα χθεσινά «Νέα» αναφέρθηκε στους καινούργιους στόχους
που θέτει, στην αύρα του Καραϊσκάκη, την φιλία με τον
Σπανούλη, τις αναμνήσεις από την Δήμητρα και την
στήριξη του Απ. Γκαραγκάνη.

Φτιάχνει την φήμη του
Εντυπωσιακό φαίνεται ότι είναι το αγκάλιασμα του Trikala city run με τους
υπεύθυνους να θέλουν να συστήσουν μια υποδειγματική εκδήλωση

Π

ριν λίγες μέρες
στην
συνέντευξη
τύπου για την
παρουσίαση του Trikala
city run οι κουβέντες που
ειπώθηκαν, οι
πληροφορίες και οι
αναλύσεις άνοιξαν την
όρεξη για τα καλά.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πρόκειται άλλωστε για μια
ολοκαίνουργια πρωτοβουλία,
που έχει όλα τα εχέγγυα για
να πετύχει.
Μόνο και μόνο ότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται το σωστό
πάντρεμα δυο κορυφαίων πυλώνων για τα Τρίκαλα, του
πολιτισμού και του αθλητισμού βάζει τους πάντες στο
πνεύμα.
Είναι σημαντικό κάθε περιοχή να αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα
και η αποκαλούμενη πόλη του
αθλητισμού και του πολιτισμού διαθέτει πολλά τέτοια.
Όταν ακόμη και οι ξένοι ειδικοί
στάζουν μέλι και υποκλίνονται
σε σειρά προσωπικοτήτων είναι λογικό οι συμπολίτες να
νιώθουν υπερήφανοι.
Ετσι άρχισα να νιώθουν την
γιορτή το είδους ως δική τους
υπόθεση. Γιατί συνειδητοποιούν ότι με το πρόγραμμα που
ετοιμάζεται τα Τρίκαλα θα
παίξουν δυνατά επικοινωνιακά
και εκτός των τειχών.
Ασφαλώς μέσα από την
ιδέα που αναπτύχθηκε μικροί
και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν τα κατορθώματα των ιερών τεράτων ενός ευλογημένου τόπου.
Όχι βέβαια πως το ταλέντο
και τα επιτεύγματά τους ξεχνιούνται αλλά είναι σημαντικό
να υπενθυμίζονται σε πρώτη
ευκαιρία κάποια πράγματα.
Συνεπώς οι παλαιότεροι θα
έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν χρόνια δοξασμένα, ενώ
οι νεώτεροι που τιμούν και
σέβονται την ιστορία θα ανατρέξουν σε λεπτομέρειες για
να σχηματίσουν πλήρη εικόνα
για όλους εκείνους οι οποίοι
έλαμψαν εκτυφλωτικά.
Πάντως η υπόθεση ζεστάθηκε για τα καλά και άπαντες
περιμένουν να δουν στην πράξη τις ιδέες να αναπτύσσονται
με τον πλέον ιδανικό τρόπο.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι από την θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση
και άπαντες κρίνονται την ώρα
της αλήθειας.
Είναι αλήθεια ότι οι Τρικαλινοί γνωρίζουν από αθλητισμό και πολιτισμό, οπότε κρίνουν αυστηρά αλλά δίκαια
κάθε σχετική πρωτοβουλία.
Ελπίζουν λοιπόν ότι το συνολικό πακέτο της σύναξης
της 5ης Μάη θα είναι τέτοιο,
που θα επιτρέψει την μακροημέρευση.
CMYK

Το χαρακτηριστικό μπαλόνι που τοποθετήθηκε στην κεντρική
γέφυρα αποτελεί ήδη σήμα κατατεθέν

Και στον χώρο του Δημαρχείου
έγινε ανάλογη διαφημιστική
κίνηση
Ανθρωποι του χώρου λοιπόν, που έχουν δει πολλά τα
μάτια τους σημειώνουν σε
όλους τους τόνους ότι η πολυσύνθετη πρωτοβουλία έχει
όλα τα εχέγγυα για να κερδίσει το στοίχημα.
Όταν υπάρχει αγάπη για το
αντικείμενο κανείς δεν έχει
να φοβάται τίποτα. Επίσης είναι πλούσιες οι γνώσεις όσον
αφορά τον σχεδιασμό και την
οργάνωση, οπότε αναμένεται
να διεκπεραιωθούν σωστά
ακόμη και τα απρόοπτα που
θα προκύψουν.
Πολύ σωστά πάντως τηρούνται χαμηλοί τόνοι από
τους διοργανωτές, καθώς θέλουν να δουν πως θα κυλήσει
η γιορτή από μέσα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
αναμένεται να λάβει θέση
στην αφετηρία για τις 3 εκδηλώσεις ένα ανθρώπινο ποτάμι.
Με καλή διάθεση θα χωρέσουν όλοι και θα αγωνιστούν
με τον δικό τους τρόπο βάζοντας την δική τους υπογραφή σε μια εκδήλωση, που
θα διεκδικήσει τον δικό της
ζωτικό χώρο.
Κάπως έτσι ξεκίνησαν πρωτοβουλίες που εξελίχτηκαν
σε θεσμούς, οπότε όλα δείχνουν ότι η παράδοση θα συνεχιστεί.
Την ώρα της σύναξης οι φίλαθλοι θα ταξιδέψουν σε μοναδικές μουσικές διαδρομές

ενθυμούμενοι εμβληματικά
κομμάτια μοναδικών δημιουργών, που τους τραγουδάει
όλη η Ελλάδα.
Οσο για το κυρίως πιάτο
θα έχουμε τον αγώνα 200μ
για άτομα με ειδικές δεξιότητες, το χιλιάρι αγοριών και
κοριτσιών και το 5άρι στο
οποίοι θα τρέξουν ανά ομάδες
οι συμμετέχοντες.
Αρχικά θα έχουμε τους
κατ’εξοχήν στιβικούς και ακολούθως τους συμπολίτες που
θα τρέξουν με τον δικό τους
ρυθμό.
Είναι μαθηματικά βέβαιο
λοιπόν ότι θα σταλούν ηχηρά
μηνύματα, όσον αφορά την
αξία της άθλησης, την χαρά
της συμμετοχής, την κοινωνικοποίηση, την ευαισθητοποίηση και αρκετά ακόμη στοιχεία.
Ειδικά τα νιάτα θα έχουν
καλά σημεία αναφοράς και
αναμένεται να πάρουν ερέθισμα προκειμένου να καταπιαστούν πιο συστηματικά είτε
με τον αθλητισμό, είτε με τις
τέχνες.

Βρίσκονται παντού
Ένα εγχείρημα τέτοιου μεγέθους όπως αντιλαμβάνεται
ο καθένας δεν υλοποιείται
μέσα σε λίγες μέρες και με
το πάτημα ενός κουμπιού.
Αρχικά λοιπόν ήταν η σύλληψη της ιδέας. Ακολούθως
προχώρησε ο σχεδιασμός
κατά τον οποίοι οι διοργανωτές φρόντισαν να λάβουν υπόψιν τους αρκετά δεδομένα.
Ούτε λίγο, ούτε πολύ εδώ
και 6 μήνες γράφτηκαν κανονισμοί, έγιναν προσαρμογές
για να καλύπτουν όλες τις
ηλικίες, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα
δόθηκε στην ανάδειξη εμβληματικών τοποθεσιών από τις
οποίες θα περάσει ο αγώνας.
Ετσι οι Τρικαλινοί θα έχουν
την ευκαιρία να δουν την πόλη
με μια διαφορετική ματιά και
δίχως την πίεση της καθημερινότητας.
Ακολούθως ξεκίνησε αγώνας δρόμου για την ενημέρωση των πάντων.
Συγκινητικές στιγμές καταγράφονται κατά τις επισκέψεις
στα σχολεία. Οι μαθητές είναι

ενημερωμένοι αλλά όταν βλέπουν το εξειδικευμένο επιτελείο να αναλύει εκ του σύνεγγυς τα μυστικά ενθουσιάζονται και δηλώνουν απερίφραστα ότι θα πάρουν τους
φίλους τους για να τρέξουν
χέρι- χέρι.
Αναντίλεκτα η αθλητική συνείδηση καλλιεργείται με στοχευμένες κινήσεις και με λόγια
καρδιάς.
Όπως και να’χει η νέα γενιά
έχει τα φόντα για να συνεχίσει
την αθλητική παράδοση.
Σε κάθε περίπτωση η φήμη
της εκδήλωσης έχει ξεπεράσει ήδη τα Τρικαλινά όρια.
Ηδη φιλοξενήθηκαν συναισθηματικά κείμενα στο σύνολο των κεντρικών ΜΜΕ, που
γνωστοποίησαν τα βασικά
στοιχεία της πρωτοβουλίας
αλλά και τα ιδιαίτερα δεδομένα.
Εστιάζουν φυσικά στο απαράμιλλο ταλέντο των πνευματικών μορφών αλλά και στις
αθλητικές υπερβάσεις, που
γράφτηκαν στην ιστορία με
χρυσά γράμματα και αποτελούν φάρο και οδηγό.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τόσο ο Χρήστος
Παπανικολάου, όσο και η Σοφία Σακοράφα κλήθηκαν να
δώσουν την εκκίνηση στο 5άρι
και μόνο και μόνο η παρουσία
τους θα αποτελέσει πόλο έλξης.
Εννοείται ότι η χαρά τους
είναι μεγάλη όταν βλέπουν
ότι ο σπόρος που έβαλαν βγάζει καρπούς και τα Τρίκαλα
συνεχίζουν να πρωτοπορούν
στο αθλητικό γίγνεσθαι.
Οργανωτικά επίσης δεν
υπάρχει ούτε μέρα για χάσιμο.
Όπως είχαμε προϊδεάσει χαρακτηριστικά μπαλόνια τοποθετήθηκαν σε χαρακτηριστικά
σημεία και γνωστοποιούν την
σύναξη.
Ειδικά οι επισκέπτες σπεύδουν να συλλέξουν λεπτομέρειες και όσοι βρεθούν εκείνη
την μέρα στην καρδιά των
Τρικάλων θα σπεύσουν να πάρουν κλίμα από μέσα.
Και τα στατιστικά στοιχεία
πάντως για συγκεκριμένα υλικά κομμάτια καταδεικνύουν
το μέγεθος της αποδοχής,
οπότε ο αρχικός πυρήνας των
συμμετοχών θα αποτελέσει
καλή μαγιά για τα επόμενα
χρόνια.
Μάλιστα σχεδιάζονται από
τώρα ακόμη πιο εντυπωσιακά
πράγματα.
Ασφαλώς οι παλιές πρωταθλήτριες «οργώνουν» την
πόλη.
Στις επόμενες μέρες αναμένεται να τοποθετηθούν προσωπογραφίες των Τρικαλινών
στους οποίους είναι αφιερωμένος ο αγώνας στην καρδιά
της πόλης, οπότε οι συμπολίτες και όχι μόνον θα έρθουν
ακόμη πιο κοντά.
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Με το μυαλό στον Καραϊσκάκη
Στον ΑΟ Τρίκαλα μπορεί να έχουν χαλαρώσει για το Πάσχα, αλλά η τελευταία αγωνιστική δεν επιτρέπει εφησυχασμό

Μ

πορεί να διανύουμε
τη Μεγάλη
Εβδομάδα, όμως
στα Τρίκαλα
κινήθηκαν πολύ δραστήρια όλο
αυτό διάστημα. Από τη Μ.
Παρασκευή και μέχρι την Τρίτη
του Πάσχα έχουν άδεια οι
ποδοσφαιριστές της ομάδας
και μάλιστα υπήρξαν και τη
πληρωμές Μ. Πέμπτη από τον
ιδιοκτήτη, Ηλία Αϊβάζογλου.

νοντες της ομάδας μας να επιτευχθούν οι στόχοι.

Αυλαία με δύο τηλεοπτικά

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ενδεικτικό είναι και μήνυμα που
ανάρτησαν οι «κυανέρυθροι» από
την επίσημη ιστοσελίδα τους στο
Facebook, που αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το ποδοσφαιρικό τμήμα
του ΑΟ Τρίκαλα σας εύχεται ολόψυχα Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα».
Παράλληλα το απόγευμα της Μ.
Τετάρτης (24/4) υπήρξε συνάντηση
με τον δήμαρχο Τρικκαίων και εκ
νέου υποψήφιο, Δημήτρη Παπαστεργίου ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΟ
Τρίκαλα, κ. Ηλίας Αιβάζογλου. Η

Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα όταν επιστρέψουν στην δράση έχουν να σκεφτούν ένα οριακό αγώνα
συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό
κλίμα ενώ το παρών έδωσαν οι αντιδήμαρχοι, Άκης Αναστασίου και
Γιάννης Κωτούλας , ο γενικός διευθυντής της ΠΑΕ, Νίκος Σαμολάδας

και ο γ.α Ζήσης Κατσαντώνης.
Ουσιαστικά ανάμεσα στις δύο
πλευρές συζητήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας για την βελτίωση του
αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού

Σταδίου αλλά και του βοηθητικού
γηπέδου με την δημοτική αρχή να
δείχνει διάθεση για την βελτίωση
των εγκαταστάσεων και τον κ. Παπαστεργίου να εύχεται στους ιθύ-

Στις 15.00 και όχι στις 16.00 όπως
αρχικά είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθούν τα παιχνίδια της 30ής αγωνιστικής της Football League. Η
ΕΡΤ3 θα καλύψει το ματς Πλατανιάς
- Ηρακλής και το ERT Play διαδικτυακά το Ηρόδοτος - Απόλλων Λάρισας. Αναλυτικά:
Κυριακή 5 Μαΐου
Κέρκυρα - Παναχαϊκή (15:00, ΕΑΚ
Κέρκυρας)
Καραϊσκάκης Άρτας - Τρίκαλα
(15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Αιγινιακός - Σπάρτη (15:00, «Γ.
Παραλυκίδης»)
Απόλλων Πόντου - ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Δόξα Δράμας - Εργοτέλης (15:00,
Γήπεδο Δόξας)
Ηρόδοτος - Απόλλων Λάρισας
(15:00 ΕΡΤ Play, Νέας Αλικαρνασσού)
Πλατανιάς - Ηρακλής (15:00 ΕΡΤ3,
Γήπεδο Περιβολίων)
Αήττητος Σπάτων - Βόλος Δ.Δ.

Ολυμπιακός: Ο Φορτούνης του Μάη

Π

ότε σχεδιάζουν
στον
Ολυμπιακό το
ραντεβού για
την ανανέωση της
συνεργασίας με τον
Κώστα Φορτούνη. Με
ποιες προθέσεις θα
καθίσουν στο τραπέζι
και ποιες -σημαντικέςομάδες καλοβλέπουν
τον αρχηγό.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έδωσε
τετραήμερο ρεπό στους παίκτες του για τις ημέρες του
Πάσχα. Η τελευταία προπόνηση έγινε το πρωί της Μ.
Πέμπτης και το ραντεβού ανανεώθηκε για την προσεχή Τρίτη. Οι περισσότεροι αναχώρησαν ήδη. Άλλοι για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, άλλες
για τις χώρες τους, άλλοι για
ξεχωριστούς προορισμούς.
Εντός της επόμενης εβδομάδας, μάλιστα, θα υπάρξει
κι άλλο τραπέζωμα όλης της
ομάδας, για να κλείσει όπως
πρέπει η σεζόν. Το δείπνο της
Μ. Τετάρτης ήταν δώρο από
τον Πέδρο Μαρτίνς, ενώ ο
λογαριασμός στο επόμενο
τραπέζωμα είναι... πληρωμένος από τα πρόστιμα που μαζεύτηκαν στη διάρκεια της
σεζόν, απ' όσους καθυστέρησαν στην προγραμματισμένη
ώρα προπόνησης.
Ένα από τα πρώτα θέματα που θα καταπιαστεί προσεχώς η διοίκηση του Ολυμπιακού αφορά ασφαλώς τον
αρχηγό Κώστα Φορτούνη. Ο
26χρονος μπαλαντέρ που διανύει σούπερ σεζόν θα καθίσει
στο τραπέζι για να συζητήσει
με την ΠΑΕ την επέκταση του

συμβολαίου που λήγει το επόμενο καλοκαίρι (2020).
Κόντρα στα σενάρια που
θέλουν τον διεθνή μέσο να
έχει καθίσει ήδη στο τραπέζι
με τη διοίκηση των "ερυθρολεύκων" ή να κάθεται την επόμενη εβδομάδα, η αλήθεια είναι διαφορετική. Καμία συνάντηση δεν έγινε ως τώρα
πλην της -γενικόλογης- κουβέντας Μαρινάκη - Κουτσολιάκου στο περιθώριο του
αγώνα με τον Ατρόμητο στο
Φάληρο.

Στην επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα στη διοίκηση και
την πλευρά του "Φορτού" έχει
γίνει σαφές ότι το κρίσιμο
ραντεβού θα γίνει μετά και
τα παιχνίδια της τελευταίας
αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Πρώτα δηλαδή θα περάσει ο Ολυμπιακός από τη
Λάρισα για να αντιμετωπίσει
την ΑΕΛ και ακολούθως θα
μπουν στο πρόγραμμα τα θέματα σχεδιασμού.
Με τον Φορτούνη, όπως
σας έχει ενημερώσει με δια-

δοχικά
ρεπορτάζ
το Sport24.gr, τα πράγματα
είναι
λίγο
–
πολύ
ξεκάθαρα. ΠΑΕ και ποδοσφαιριστές ξεκινούν από κοινή
αφετηρία και με διάθεση να
ανανεωθεί η συνεργασία έως
το καλοκαίρι του 2023, δηλαδή τρία χρόνια μετά τη λήξη
του ισχύοντος συμβολαίου.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού
που δεν είναι αρνητικός να
μείνει για... πάντα στον Πειραιά και να εξελιχθεί σε νέο
Τζόρτζεβιτς, περιμένει μια
καλή πρόταση και κλείνει τα
αυτιά του στους μνηστήρες
από το εξωτερικό.
Πλην της τουρκικής Φενέρ
που τον έχει εδώ και μήνες
στο κατόπι, ενδιαφέρον έχουν
δείξει, αλλά σε φιλολογικό
επίπεδο μέχρι στιγμής, δύο
μεγάλες ομάδες της Ιταλίας.
Η Μίλαν και η Ρόμα.
Την ίδια ώρα στην ΠΑΕ σκοπεύουν να του ανανεώσουν
το συμβόλαιο με -μια λογικήαύξηση αποδοχών από το 1,3

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

εκατ. € που είναι η φετινή
του αποζημίωση. Αυτό θα
συμβεί για δύο λόγους. Πρώτον επειδή είναι ο πιο σημαντικός κρίκος της ομάδας που
φτιάχθηκε φέτος από τον Πέδρο Μαρτίνς και δεύτερον για
να πουληθεί με τα λεφτά που
πρέπει, αν προκύψει κάποια
δελεαστική πρόταση στο μέλλον.
Με βάση αυτά που γνωρίζουμε ως τώρα, το συμβόλαιο
του Κώστα Φορτούνη θα ανανεωθεί μέσα στον Μάη, πιθανότατα στο πρώτο μισό του
μήνα, διάστημα στο οποίο ο
παίκτης δεν θα έχει υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό, αλλά
θα έχει με την Εθνική ομάδα.
Μέχρι τις 20/5, λοιπόν, που
το συγκεντρωθεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ενόψει των αγώνων με την Ιταλία
(8/6) και την Αρμενία (11/6)
αναμένεται να δέσει και ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστές στο μεγάλο λιμάνι, με
ορίζοντα τα επόμενα 4 χρό-

νια.

Άλμα καριέρας για τον
Γιάννη Κιάκο, από τα
Μετέωρα στον Πανιώνιο!
Μπορεί στον ΑΟΤ να… κοιμούνται όρθιοι, αλλά αυτό δεν
συμβαίνει με τα Μετέωρα.
Έτσι ο Γιάννης Κιάκος, σύμφωνα με πληροφορίες του
trikalaola.gr είναι ήδη παίκτης
του Πανιωνίου, αφού δοκιμάστηκε στον «ιστορικό» και
άφησε άριστες εντυπώσεις.
Έτσι μένει μόνο το τυπικό της
ανακοίνωσης.
Αλλά δεν σταματάτε εκεί
τα καλά νέα για τα Μετέωρα.
Ο Βαγγέλης Λίτσιος βρίσκεται
και αυτός μια ανάσα από
σπουδαία μεταγραφή. Βέβαια
εκτός από το ταλέντο των ποδοσφαιριστών μίλησε και η
ικανότητα του μάνατζερ Δημήτρη Κοτταρά. Ο πρώην τερματοφύλακας του ΑΟΤ παίζει… μεγάλη μπάλα και από
το πόστο αυτό!

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Η ομάδα του ΑΟΤ
ια έκτη συνεχόμενη
χρονιά ο Δημήτρης
(Τάκης) Καραθανάσης
ήταν εκεί… Στο γήπεδο
της Βασιλικής και
παρακολούθησε την
προσπάθεια που έκαναν οι
πρώην συμπαίκτες,
συνεργάτης, συγχωριανοί, φίλοι
και γνωστοί προκειμένου να
τιμήσουν τη μνήμη του…

Γ

Οι Παλαίμαχοι Βασιλικής

Οι Παλαίμαχοι Μετεώρων

Δεν τον ξέχασαν

Για 6ο συνεχόμενο χρόνο ο «Κεραυνός»
Βασιλικής διοργάνωσε ποδοσφαιρικό τουρνουά, το οποίο έγινε προχθές με τη συμμετοχή και των Βετεράνων των Μετεώρων
αλλά και του Α.Ο Τρίκαλα.
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. Μάλιστα, όταν έφυγε από την ζωή,
ήταν και πρόεδρος της ομάδας συμβάλλοντας τα μέγιστα.
Πριν την έναρξη του αγώνα ο αρχηγός
των Παλαιμάχων της Βασιλικής Δημήτρης
Φασούλας ευχαρίστησε τις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στο φετινό κάλεσμα και τόνισε πως όλοι ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που συμμετείχαν στο φετινό τουρνουά
οι Παλαίμαχοι των δύο ιστορικών ομάδων
του νομού.
Δυο λόγια για τη ζωή και τη δράση του
Τάκη Καραθανάση είπαν και οι προπονητές
του ΑΟ Τρίκαλα και των Μετεώρων Στέφανος Πιάζας και Τάσος Γιαννακόπουλος
αντίστοιχα.
Οι συμμετέχοντες στο πρόσφατο τουρνουά:
ΜΕΤΕΩΡΑ: Τζιουφέτας, Μήτραινας,
Αγγέλης, Τσαγκρασούλης, Κακούσιος
Γ., Κακούσιος Ν., Σπυρόπουλος, Βαβίτσας, Μανώλης, Σιούτας, Γιαννακόπουλος, Χασιώτης, Γκούμπλιας, Αγγέλου,
Παπαχρήστος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Τσαραπτσάνης, Μαντζάνας, Τσάνας, Στεργίου, Πανάγος, Φασούλας, Φούσιας, Μπίτος, Ζορμπάς, Λίτος, Ζιάκας, Γρηγορίου, Καντζούρας,
Σμιθ, Κώστιας, Βαβίτσας, Κοντός
ΤΡΙΚΑΛΑ: Ζαφείρης, Ρούσσας, Κα-

Η λαχειοφόρος
του
Καστρακίου
Το Δ.Σ. της ποδοσφαιρικής ομάδας
ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, προκειμένου
να ενισχύσει την οικονομική ευρωστία
του συλλόγου, προβαίνει σε λαχειοφόρο αγορά με πολλά και πλούσια
δώρα, μεταξύ των οποίων μια τηλεόραση και ένα στεγνωτήριο ρούχων, προσφορά του συλλόγου μας.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί
δημόσια στο γήπεδό μας, την ημέρα
της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού
αγώνα ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ, στις 7 Μαΐου 2019 κατά τη
διάρκεια του ημιχρόνου.
Καλούμε τους φιλάθλους της περιοχής μας να ενισχύσουν την προσπάθεια μας αυτή ώστε η ομάδα μας
να συνεχίσει και τη νέα περίοδο οικονομικά εύρωστη και με επιτυχίες.
Ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση και υγεία στις οικογένειές
σας!

•Οι Παλαίμαχοι Βασιλικής, ΑΟΤ και Μετεώρων
τίμησαν τη μνήμη του Τάκη Καραθανάση

τσιούλας, Μαντέλας, Γκαραγκούνης, Αγγελάκης, Φασούλας, Μιχαήλ, Κατσιάκος, Χατζής, Γιώτας, Μακρής, Γκολίτος,
Σακελλαρίου, Πιάζας.
Τα παιγνίδια
1. ΑΟ Τρίκαλα-Μετέωρα
0-0
2. ΑΟ Τρίκαλα-Βασιλική
2-0
Σκόρερ: Αγγελάκης 24’, Μακρής 28’
3. Μετέωρα-Βασιλική
2-0
Σκόρερ: Κακούσιος 15’, Σπυρόπουλος
25’
Η βαθμολογία
1. Μετέωρα
4
2-0
2. ΑΟ Τρίκαλα
4
2-0
3. Βασιλική
0
0-4
* Προέκυψε ισοβαθμία στην πρώτη
θέση μεταξύ των ομάδων του ΑΟ Τρίκαλα και των Μετεώρων. Στην περίπτωση
αυτή επιλέχθηκε ως λύση το στρίψιμο του
νομίσματος, όπως γινόταν στα παλαιότερα χρόνια, και τυχερή ήταν η ομάδα
των Μετεώρων, η οποία κατέκτησε και το
κύπελλο του τουρνουά.

ιεξήχθη στην Λάρισα το
Σάββατο 20 Απριλίου το
διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Π/Π Α’ και Π/Κ Α’ Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με εξαιρετικά αποτελέσματα
και μεγάλες επιδόσεις. Οι αγώνες
αποτελούσαν και πρόκριση για το
Πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής, που θα διεξαχθεί
στην Καβάλα 13 και 14 Ιουλίου.
Στους αγώνες οι αθλητές του
ΓΑΣ ΖΕΥΣ σύμφωνα και με το δελτίο
τύπου σημείωσαν πολλά ατομικά ρεκόρ και είχαν εξαιρετική συγκομιδή
14 μεταλλίων (4 χρυσά, 6 αργυρά, 4
χάλκινα), ενώ εννέα αθλητές έπιασαν
τα όρια συμμετοχής του Πανελληνίου πρωταθλήματος. Στην βαθμολογία
των συλλόγων ο ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ό
ΖΕΥΣ’’ κατέκτησε την δεύτερη θέση
με 90 βαθμούς, πίσω από τον Πελασγό Λάρισας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα.
Μετάλλια κατέκτησαν:
-Ο Κολίτσας Μάριος στην δισκοβολία ήταν πρώτος και σημείωσε
49,60 μέτρα, που είναι μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα για
φέτος.
-Ο Μανίκας Δημήτριος-Χρήστος
στον ακοντισμό σημείωσε ατομικό ρε-

Δ

Ξεδίπλωσαν αρετές
•Πολλά μετάλλια και καλές επιδόσεις από τους
15χρονους αθλητές του ΓΑΣ ΖΕΥΣ στην Λάρισα
κόρ με επίδοση 43,91 μέτρα και προκρίθηκε για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
-Η Φιλίππου Ελένη στην σφυροβολία ήταν πρώτη σημείωσε επίδοση
ατομική επίδοση με 44,94 μέτρα και
προκρίθηκε για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
-Η Τραγανίτη Βασιλεία στην σφυροβολία ήταν δεύτερη και σημείωσε
ατομική επίδοση με 41,00 μέτρα και
προκρίθηκε για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου.
-Η Μπρουζούκη Ζένια στο δρόμο
των 300 μέτρων με εμπόδια ήταν
πρώτη με νέο ατομικό ρεκόρ με
49’’57 και προκρίθηκε για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου.
-Η σκυταλοδρομία 4χ300 μέτρα
ήταν δεύτερη, αποτελούμενη από
τις Κελεπούρη Μάρα, Χατζή Θεοδώρα, Χατζή Ραφαηέλα και Μπρουζούκη Ζένια, σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ με χρόνο 3’07’’00 και προκρίθηκε για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα
στίβου.

-Ο Φαγγρίδας Θανάσης στον ακοντισμό ήταν δεύτερος με ατομική επίδοση 38,85 μέτρα και είναι κοντά στο
όριο του Πανελληνίου πρωταθλήματος.
-Η Χατζή Ραφαηέλα στο δρόμο των
80 μέτρων ήταν τρίτη με ατομική επίδοση 11’’18 και έδειξε την ανοδική
πορεία της.
-Η Χατζή Θεοδώρα στο δρόμο των
300 μέτρων κατέλαβε την τρίτη θέση
με χρόνο 46’’74 και για λίγο έχασε το
όριο του Πανελληνίου πρωταθλήματος.
-Ο Ζανίκας Μανώλης στον ακοντισμό κατέκτησε την τρίτη θέση με επίδοση 35,45 μέτρα.
-Η Τζέλη Χριστίνα στην σφυροβολία κατέκτησε την τρίτη θέση με επίδοση 32,22 μέτρα.
Αγωνίστηκαν ακόμη και σημείωσαν ατομικές επιδόσεις:
-Ο Ακρίβος Δημήτρης ήταν τέταρτος στην σφαιροβολία με επίδοση
11,63 μέτρα.

-Η Θεοχάρη Κατερίνα στην σφυροβολία σημείωσε επίδοση 29,60 μέτρα
- Η Πρασσά Ναταλία επίσης στην
σφυροβολία σημείωσε επίδοση 28,90
μέτρα
-Η Αζναουρίδη Δέσποινα στην σφυροβολία σημείωσε επίδοση 26,80 μέτρα
- Η Ντίνα Ευαγγελία στην σφυροβολία σημείωσε επίδοση 26,00 μέτρα
-Ο Τότσιος Γεώργιος στην δισκοβολία σημείωσε επίδοση 25,56 μέτρα
-Η Μπούσι Γκλόρια στον ακοντισμό
σημείωσε επίδοση 23,54 μέτρα
-Η σκυταλοδρομία 4Χ80 μέτρα κατέκτησε την πέμπτη θέση με χρόνο
46’’,95
-Η Κοτσιαλή Ελένη στον ακοντισμό
σημείωσε επίδοση 21,70 μέτρα
-Η Λιούρα Κατερίνα στο δρόμο
150 μέτρων σημείωσε χρόνο 22’’,27
-Η Ντόκα Δήμητρα επίσης στα 150
μέτρα σημείωσε χρόνο 24’’29
-Η Ζωγράφου Χριστίνα στο δρόμο
των 80 μέτρων σημείωσε χρόνο
13’’,87
Το αξιοσημείωτο των αγώνων ήταν
ότι οι περισσότεροι των αθλητών
που έλαβαν μέρος ήταν ηλικιακά μικρότεροι, και η πρώτη αγωνιστική
τους εμπειρία, στέφθηκε με επιτυχία.
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Το «προβληματικό» μας ποδόσφαιρο
ια ακόμη ποδοσφαιρική σεζόν στα
Ερασιτεχνικά μας φτάνει προς το τέλος της
– ήδη με βάση λογικής έπρεπε να είχε
ολοκληρωθεί – και για μια ακόμη φορά, η
λειτουργιά και η ποιότητα των πρωταθλημάτων του
τοπικού μας ποδοσφαίρου πήρε τον κατήφορο.
Ενδιαφέρον σχεδόν καθόλου, ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές και παράγοντες που κατά την
πλειοψηφία κάνουν μια εβδομαδιαία αγγαρεία και πιο
ανησυχητικό η σχεδόν απόλυτη απουσία του κόσμου
που κάποτε γέμιζε τα γήπεδα του Νομού
υποστηρίζοντας την αγαπημένη τους ομάδα και χωριό.

Μ

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Δεν ήταν παρά έξι με επτά χρόνια πριν που σε κάθε παιχνίδι που αγωνιζόταν η ομάδα μου [ο ΑΟ Πρόδρομος] υπήρχαν σε όλα τα αντίπαλα γήπεδα αλλά και του Προδρόμου πλήθος κόσμος έξω από την σίτα που έδιναν παλμό και ενθουσιασμό σε κάτι που λέγεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το
μόνο θετικό στις μέρες μας είναι ότι ακούγεται έντονα ότι η
αρμόδια αρχή – η ΕΠΣΤ – θα κάνει επιτέλους σημαντικές αλλαγές στην διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, αλλαγές που ζητούσα εγώ προσωπικά εδώ και μια πενταετία και γι’ αυτό δεν
μπορώ να συγχαίρω τους ανθρώπους για τις κινήσεις αυτές
[αν γίνουν φυσικά τελικά].
Η Α’ ακούγεται θα χωριστεί σε δυο ομίλους των δώδεκα
ομάδων, η Β’ σε τρείς ομίλους επίσης των δώδεκα ομάδων
και θα υπάρχει και η λεγόμενη Γ’ με τις υπόλοιπες λίγες. Αυτό
θα φέρει πάρα πολλά καλά σε ένα φθαρμένο αυτή τη στιγμή τοπικό ποδόσφαιρο. Πρώτον θα μειωθούν οι τεράστιες

απαιτήσεις αγώνων των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, τα
έξοδα τα υπέρογκα των παραγόντων αλλά και τα αδιάφορα
παιχνίδια που ξεκινούν συνήθως μετά τα Χριστούγεννα. Θα
αυξηθεί ο ανταγωνισμός και ταυτόχρονα το ενδιαφέρον με
αποκορύφωμα οι αγώνες στο τέλος της περιόδου που θα αναδείξουν τον υπερπρωταθλητή. Μακάρι …..μακάρι!!!!
Αλλάζοντας θέμα και μεταφέροντας την προσοχή μας
στους σκόρερ των φετινών πρωταθλημάτων, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολλούς ανθρώπους που με στηρίζουν και
με βοηθούν ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης καταγραφή των
αποτελεσμάτων των ερασιτεχνικών μας ενδιαφέροντος. Τα
στοιχεία από την ίδρυση της ΕΠΣΤ το 1974 βελτιώνονται κάθε

χρόνο και αυτό το «χόμπι» δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς
την συνεργασία αυτών των ανθρώπων – κυρίως «ρομαντική»
του αθλήματος.
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χρήστος
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Γιάννης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χάρης
ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Κώστας
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Γιώργος
ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Νίκος
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος
ΔΗΜΟΥΛΑΣ Στέργιος
ΔΡΑΚΟΥ Χρύσα
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Απόστολος
ΕΥΣΑΤΘΙΟΥ Χρυσόστομος
ΖΑΒΛΑΝΟΣ Πέτρος
ΖΗΡΑΣ Αχιλλέας
ΖΥΓΟΛΙΚΑΣ Βαγγέλης
ΘΕΜΕΛΗΣ Κώστας
ΚΑΒΟΥΡΑΣ Βασίλης
ΚΑΚΑΒΑΣ Στέφανος
ΚΑΛΤΣΗΣ Σωτήριος
ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ Χρήστος
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Δημήτρης
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Νίκος
ΚΛΑΠΑΝΑΡΑΣ Χρήστος
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ Σωτήρης
ΛΙΑΚΟΣ Χρήστος
ΛΥΤΡΑΣ Κώστας
ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ Άρης
ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ Βασίλης
ΝΤΑΛΑΡΥΖΟΣ Κώστας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γιώργος
ΠΑΖΑΡΑΣ Δημήτρης
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευάγγελος
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Χρήστος
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Θεόδωρος
ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς
ΠΟΛΥΖΟΣ Γιάννης
ΡΟΥΜΠΙΕΣ Νίκος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χρήστος
ΣΤΑΛΙΑΣ Παναγιώτης
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Βασίλης
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ Σάκης
ΤΣΑΒΑΛΑΣ Σταύρος
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Στέφανος
ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ Θεόδωρος
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Απόστολος
ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ Νίκος
ΤΣΙΟΥΚΑΣ Βαγγέλης
ΤΣΙΡΟΣ Απόστολος
ΨΥΧΟΣ Στέφανος

Τα «κανόνια» του ερασιτεχνικού
α γκολ μετρούν αφού φέρνουν
βαθμούς. Είναι η ουσία της
προσπάθειας, οπότε
δικαιολογημένα τραβούν τα
βλέμματα πάνω τους.

Ε.ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Φ.ΚΕΡΑΜΑΣ
Σ.ΚΑΚΑΒΑΣ
Α.ΓΚΟΛΕΤΣΑΣ
Σ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Β.ΑΚΡΙΒΟΣ
Α.ΒΡΑΖΑΛΗΣ
Η.ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Τ

Ας δούμε ποιοι προηγούνται στα τοπικά πρωταθλήματα

ΣΚΟΡΕΡ Α’ ΕΠΣΤ
[μετά από 31 αγώνες]
Δύο ποδοσφαιριστές μοιράζονται την πρώτη θέση των σκόρερς στο πρωτάθλημα της Α’
Ερασιτεχνικής. Πρόκειται για τον Γιώργο Βερβέρα και τον Χρήστο Μακρυγιάννη, της Φήκης
και του Νεοχωρίου, αντίστοιχα, ενώ σε απόσταση ενός τέρματος… βρίσκεται ο Ασημάκης
Λαγκαδινός.
Αναλυτικά οι σκόρερς όπως κατέγραψε ο Θ.
Αλεξιάδης.
Γ.ΒΕΡΒΕΡΑΣ
[ΦΗΚΗ]
21
Χ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
[ΝΕΟΧΩΡΙ]
21
Α.ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ
[ΝΕΟΧΩΡΙ]
20
Β.ΦΛΩΡΟΣ
[ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ] 17
Ν.ΝΙΚΟΛΟΥΣΙΟΣ
[ΠΥΡΓΕΤΟΣ]
14
Α.ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ
[ΠΗΓΗ]
13
Ν.ΤΖΕΓΚΑΣ
[ΣΑΡΑΓΙΑ]
12
Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
[ΜΙΚΡΟ ΚΕΦ.]
12
Ν.ΑΓΓΕΛΗΣ
[ΠΥΡΓΟΣ]
12
Β.ΑΛΜΠΑΝΗΣ
[ΚΑΣΤΡΑΚΙ]
12
Γ.ΓΡΑΒΑΝΗΣ
[ΚΑΣΤΡΑΚΙ]
11
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
[ΔΗΜΗΤΡΑ]
11
Β.ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ
[ΔΗΜΗΤΡΑ]
10
Σ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ
[ΠΥΡΓΕΤΟΣ]
10

16
15
13
12
12
11
10
10
10

ΣΚΟΡΕΡ Β’ ΕΠΣΤ [2ος ΟΜΙΛΟΣ]
[μετά από 28 αγώνες]
Ο Βερβέρας μοιράζεται την πρώτη θέση των σκόρερς

Ο Κοθράς προηγείται στον 1ο όμιλο

Ο Δημουλάς έχει σκοράρει
τις περισσότερες φορές στον 2ο όμιλο

Ο Παπαστεριάδης έχει βοηθήσει
το Μικρό Κεφ/σο στη θετική του πορεία

Ο Στηβ Δημουλάς προηγείται στον δεύτερο
όμιλο με 28 γκολ.
Σ.ΔΗΜΟΥΛΑΣ
[ΠΙΑΛΕΙΑ]
28
Χ.ΛΙΑΚΟΣ
[ΛΥΓΑΡΙΑ]
24
Π.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
[ΕΝΩΣΗ]
21
Α.ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ
[ΒΥΤΟΥΜΑΣ]
19
Η.ΜΑΜΑΛΗΣ
[ΒΑΛΤΙΝΟ]
18
Ρ.ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ
[ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ] 17
Γ.ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ
[ΓΟΜΦΟΙ]
17
Σ.ΤΣΟΡΛΙΑΝΟΣ
[ΛΥΓΑΡΙΑ]
14
ΠΑΠΠΑΣ
[ΘΕΟΠΕΤΡΑ]
13
Σ.ΚΟΥΖΑΣ
[ΕΝΩΣΗ]
11
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
[ΘΕΟΠΕΤΡΑ]
11
Β.ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ
[ΠΡΙΝΟΣ]
11
Α.Κ.ΚΟΘΡΑΣ
[ΠΡΙΝΟΣ]
11
ΚΑΡΑΛΗΣ
[ΘΕΟΠΕΤΡΑ]
10

ΣΚΟΡΕΡ Γ’ ΕΠΣΤ [1ος ΟΜΙΛΟΣ]
[μετά από τον α’ γύρο]
Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Θ.ΝΤΑΒΑΡΑΣ
Ν.ΚΟΘΡΑΣ
Δ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Σ.ΜΠΕΤΤΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ Β’ ΕΠΣΤ [1ος ΟΜΙΛΟΣ]
[μετά από 28 αγώνες]
Κεφάλι σήκωσε ο Δ. Κοθράς στον 1ο όμιλο
της Β’ Ερασιτεχνικής με τη φανέλα του Ριζαριού και τα 32 γκολ που πέτυχε.
Δ.ΚΟΘΡΑΣ
[ΡΙΖΑΡΙΟ]
32
Λ.ΚΑΚΑΛΙΑΣ
[ΓΡIZΑΝΟ]
26
Φ.ΝΑΚΟΣ
[ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ] 26
Α.ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
[ΑΡΔΑΝΙ]
22
Α.ΤΣΙΓΑΡΑΣ
[ΚΑΡΥΕΣ]
19
Β.ΡΙΖΟΣ
[ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ] 19
Π.ΖΑΒΛΑΝΟΣ
[ΑΡΔΑΝΙ]
17
Ν.ΖΑΡΡΑΣ
[ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ] 17

[ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ]
[ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ]
[ΡΙΖΑΡΙΟ]
[ΚΗΠΑΚΙ]
[ΓΡIZΑΝΟ]
[ΒΑΣΙΛΙΚΗ]
[ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ]
[ΑΚΑΔΗΜΙΑ-1]
[ΚΗΠΑΚΙ]

[ΣΑΡΑΓΙΑ 2017]
[ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ]
[ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ]
[ΣΑΡΑΓΙΑ 2017]
[ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ]

8
6
5
4
3

ΣΚΟΡΕΡ Γ’ ΕΠΣΤ [2ος ΟΜΙΛΟΣ]
[μετά από τον α’ γύρο]

Ο Μακρυγιάννης έχει σκοράρει πολλές
φορές για λογαριασμό του Νεοχωρίου

Ο νεαρός Τσιαντούλας διακρίνεται στη Δήμητρα
και τα πολλά γκολ που πέτυχε

Σ.ΒΑΣΔΕΚΗΣ
Ε.ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ
Α.ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Κ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ
Α.ΒΑΪΟΥ

[ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ]
[ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ]
[ΓΕΝΕΣΙ]
[ΓΕΝΕΣΙ]
[ΓΕΝΕΣΙ]
[ΓΕΝΕΣΙ]

4
3
3
3
3
3
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Μαζική συμμετοχή
•Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων κατέκλυσε και τον Βόλο,
οπότε τιμήθηκε για την ζεστή του ανταπόκριση

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την συμμετοχή του Συλλόγου δρομέων στον Βόλο και την βράβευσή του

Ε

χουν φτιάξει πολύ καλή
παρέα και δεν βλέπουν το
πλήρωμα του χρόνου να
τρέξουν χέρι- χέρι.

Ετσι η λίστα συμμετοχών σε κάθε
αγώνα είναι εντυπωσιακά μεγάλη. Εχουν
συνεπώς να το λένε οι διοργανωτές για
την ισχυρή Τρικαλινή φωνή.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Για 5η συνεχή χρονιά ο Σύλλογος
Δρομέων Τρικάλων έδωσε δυναμικό παρόν στον απογευματινό Ημιμαραθώνιο
του Βόλου και στον 26ο αγώνα Υγείας 5
χλμ. που διεξήχθησαν το Σάββατο το
μεσημέρι στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Αυτή την φορά 37 δρομείς μας
έλαβαν μέρος στους 2 αγώνες, ενώ και
επιπλέον μέλη μας συνόδεψαν την αποστολή που ήταν από τις πολυπληθέστερες της διοργάνωσης !Μάλιστα ο διοργανωτής του αγώνα, ο Σύλλογος Δρομέων Βόλου, βράβευσε τον Σύλλογό
μας για την συνεχή υποστήριξη του αγώνα με τιμητική πλακέτα. Την πλακέτα
παρέλαβε ο πρόεδρος του Συλλόγου
Βαγγέλης Διβάνης !
Ο αγώνας, που διοργάνωσε με επιτυχία
η Διεύθυνση Αθλητισμού Δήμου Βόλου,
η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και
ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου,
είχε σημείο εκκίνησης και τερματισμού
την παραλία του Βόλου. Όλη η διαδρομή
ήταν παραθαλάσσια και οι δρομείς κινήθηκαν στις νοτιοδυτικές συνοικίες του
Βόλου περνώντας αρχικά από την περιοχή του Πανεπιστημίου, τα Αϊβαλιώτικα
και τις Νέες Παγασές. Κάπου στα μισά
της διαδρομής περίπου στο 11ο χλμ. οι
δρομείς έκαναν αναστροφή και κινήθηκαν
με αντίθετη φορά επιστρέφοντας και
τερματίζοντας στο λιμάνι του Βόλου.
Παράλληλα, διεξήχθη και ο Δρόμος Υγείας, για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου
ηλικίας, απόστασης 5 χιλιομέτρων, ενώ
έγινε και αγώνας 1000 μέτρων για παιδιά.
Ο συνολικός αριθμός των δρομέων πλησίασε τους 2000 δρομείς και στα τρία
αγωνίσματα!
Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι καιρικές
συνθήκες που επικρατούσαν κατά το
πρώτο μισό του αγώνα δυσκόλεψαν αρχικά τους αγωνιζόμενους, όμως όσο
περνούσε η ώρα οι συνθήκες γινόταν
όλο και καλύτερες. Από τους 32 δρομείς
μας που συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο, την καλύτερη επίδοση πέτυχε όπως
και πέρυσι ο γραμματέας του Συλλόγου,
Δημήτρης Μουχάκης, που τερμάτισε σε
1:27:13 στην 14η θέση γενικής. Στον
αγώνα είχαμε και 5 γυναικείες συμμετοχές, με την Φούλα Τσαραπατσάνη να
πετυχαίνει την καλύτερη επίδοση τερματίζοντας σε 1:57:31. Η Φούλα με την

επίδοση της αυτή πέτυχε και ηλικιακή
διάκριση στην κατηγορία της, παίρνοντας
την 3η θέση!
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ
1:27:13
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
1:33:54
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΗΤΟΣ
1:35:30
ΒΥΡΩΝ ΓΙΟΝΤΖΗΣ
1:41:41
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ
1:42:35
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
1:43:56
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΤΗΣ
1:45:38
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
1:45:40
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ
1:46:47
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1:47:39
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ
1:48:19
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ 1:48:30
ΜΑΚΗΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ
1:49:39
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ
1:54:17
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΓΛΑΣ
1:56:41
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
1:57:11
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ
1:57:13
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
1:57:19
ΦΟΥΛΑ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ
1:57:31
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
1:58:48
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ
1:59:37
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
2:00:17

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΘΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΙΑΚΑΡΗΣ
ΝΑΤΑΣΣΑ ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ
ΘΑΛΕΙΑ ΝΤΟΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΝΟΥ

2:04:40
2:04:41
2:05:34
2:05:57
2:06:03
2:18:01
2:18:52
2:19:40
2:29:29
2:34:41

Συμμετοχές και στα 5 χλμ.
Συμμετοχές για τον Σύλλογό μας και
στον αγώνα των 5χλμ. με συνολικά 5 δρομείς μας. Ο Αχιλλέας Ζαβλανός τερμάτισε
πρώτος από τους δρομείς με επίδοση
18:43. Στις γυναίκες, η Δέσποινα Ευθυμιάδη
και η Εύα Ματθαίου τερμάτισαν μαζί σε
χρόνο 28:32! Δείτε τα αποτελέσματα των
δρομέων μας στα 5 χλμ.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΒΛΑΝΟΣ
18:43:00
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ
28:32:00
ΕΥΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
28:34:00
ΖΟΕ KRANIA
33:09:00
ΜΑΡΙΑ ΧΑΧΑΜΗ
37:46:00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ
37:45:00
CMYK

* Τεράστια υπόθεση συνιστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις,
που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και τα απαραίτητα φρεσκαρίσματα. Αλλωστε την μάχη με τον χρόνο δεν την κέρδισε
κανείς. Μπορεί λοιπόν πριν κάποια έτη συγκεκριμένοι χώροι
να αποτελούσαν πολυτέλεια αλλά πλέον φαντάζουν ιδιαίτερα
συμβατικοί.
* Να μην ξεχνάμε ότι οι προσεγμένες εγκαταστάσεις αποτελούν
πρώτα και κύρια δείγμα πολιτισμού. Αναμφίβολα χαίρεται να
δουλεύει κανείς σε έδρες, που είναι προσεγμένες και φιλόξενες.
* Από μια άλλη ανάγνωση οι τοποθεσίες αυτές αποτελούν
κάτι σαν δεύτερο σπίτι όσον αφορά τους αθλούμενους.
Αρκετοί απ’αυτούς περνούν αρκετές ώρες σ’αυτές προκειμένου να τελειοποιήσουν το αγωνιστικό τους υπόβαθρο και
να σχεδιάσουν προσεκτικά συστήματα, τεχνικές και τακτικές,
τόσο για τα ομαδικά, όσο και για τα ατομικά σπορ.
* Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καμία επιτυχία δεν έρχεται
με το πάτημα ενός κουμπιού. Ισα- ίσα χρειάζονται ατέλειωτες
επαναλήψεις και ενίοτε και παράταση του προγράμματος
για να μπει το νερό στο αυλάκι.
* Αυτές τις μέρες τα σχετικά ρεπορτάζ είναι γεμάτα, αφού
«έτρεξαν» ή «τρέχουν» αρκετές ειδήσεις. Ετσι οι λάτρεις του
ποδοσφαίρου επιθυμούν διακαώς έναν χλοοτάπητα χαλί στο
Δημοτικό Στάδιο, που θα κερδίζει τις εντυπώσεις από μακριά.
* Σημαντική βέβαια είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση του
Δημοτικού κλειστού, που πρέπει να καλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Ειδικά το κλειστό της Κατσιμήδου φιλοξένησε μεγάλα γεγονότα τα τελευταία χρόνια σε πολλά
αθλήματα.
* Ονειρο επίσης για αρκετό κόσμο αποτελεί το αθλητικό
κέντρο στο Κορπ. Ολοι θέλουν μια τέτοια εγκατάσταση στα
μέρη μας, που θα λύσει τα χέρια αρκετών στελεχών ομάδων
και θα φέρει μπόλικο κόσμο στην περιοχή. Στην ιδανική
αυτή περίπτωση θα σταματήσουμε να ζηλεύουμε αθλητικά
κέντρα άλλων περιοχών.
* Και για τον χώρο του Βράχου βγήκαν ειδήσεις, ενώ είναι
συγκινητικός ο αγώνας των παραγόντων να κρατήσουν σε
καλή κατάσταση τις δικές τους έδρες.
* Από την πλευρά τους οι στιβικοί δεν κρύβουν την διάθεσή
τους να δουν καινούργιο ταρτάν. Αυτό κατά γενική ομολογία
έχει ξεπεράσει αντοχή και όρια, οπότε χρειάζεται κάτι φρέσκο
προκειμένου τα χρονόμετρα να πάρουν φωτιά.
* Το Πανελλήνιο του καλοκαιριού πάντως θα διεξαχθεί με την
υπάρχουσα κατάσταση, αφού δεν επαρκεί ο χρόνος. Αμέσως
μετά όμως επιβάλλεται να μπουν τα συνεργεία για να υλοποιηθεί με ακρίβεια το πλάνο.
* Αλλωστε ο συναγωνισμός είναι έντονος και στο κομμάτι
αυτό. Αρκετοί νομοί διαθέτουν καινούργιες και ποιοτικές εγκαταστάσεις, οπότε είναι λογικό να διεκδικούν σημαντικές
συνάξεις. Συνεπώς οι Τρικαλινοί χρειάζεται να έχουν κάπου
να πατήσουν για να αναδείξουν την τεχνογνωσία τους και
να συνεχίσουν την παράδοση των μεγάλων γιορτών.
* Εποχή τουρνουά είναι αυτή που διάγουμε και για όλα σχεδόν
τα αθλήματα. Οι ιδέες δεν λείπουν, οπότε προκύπτουν
ωραίες εικόνες από πλευράς νεολαίας. Χωρίς υπερβολή οι
εκπρόσωποί μας είναι μέσα σε όλα, ενώ ότι κάνουν το
κάνουν καλά.
* Ανάσες παίρνουν οι Τρικαλινές ομάδες μπάσκετ της Γ’
Εθνικής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι Ικαροι θα επιστρέψουν
στην δουλειά την Τρίτη, ενώ τη Καλαμπάκα λόγω και του
ρεπό θα εκκινήσει λίγες μέρες αργότερα.

10:35 COSMOTE SPORT 9
HD
Πρώτος ημιτελικός ανδρών
Ξιαμέν, FIVB Beach Volley
World Tour
11:35 COSMOTE SPORT 9
HD
Δεύτερος ημιτελικός ανδρών, Κίνα, Ξιαμέν
FIVB Beach Volley World
Tour
13:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Εστουδιάντες - Γκραν Κανάρια
14:00 COSMOTE SPORT 9
HD
Ζανκτ Πάουλι - Ρέγκενσμπουργκ
14:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Zπιλμπάο - Αλαβές
14:30 COSMOTE SPORT 6
HD
Πρώτος ημιτελικός
ATP 500 Barcelona BancSabadell
14:30 COSMOTE SPORT 1
HD
Τότεναμ - Γουέστ Χαμ
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Κατατακτήριες δοκιμές
Φόρμουλα 1 Γκραν Πρι
Αζερμπαϊτζάν

16:00 ΕΡΤ Play1
ΑΕΚ - Μαδέιρα
Challenge Cup
16:00 Novasports 1HD
Μπολόνια - Εμπολι
16:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Φορτούνα Ντίσελντορφ Βέρντερ Βρέμης
16:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Αννόβερο - Μάιντς
16:30 COSMOTE SPORT 7
HD
Αϊντραχτ - Χέρτα
Βερολίνου
16:30 COSMOTE SPORT 4
HD
Λειψία - Φράιμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Ντόρτμουντ - Σάλκε
17:00 COSMOTE SPORT 6
HD
Δεύτερος ημιτελικός
ATP 500 Barcelona BancSabadell
17:00 COSMOTE SPORT 1
HD
Γουότφορντ - Γουλβς
17:15 COSMOTE SPORT 2
HD
Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαγιαδολίδ

19:00 Novasports 1HD
Ρόμα - Κάλιαρι
19:15 Novasports 2HD
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Ιπσουιτς
19:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Στουτγάρδη - Γκλάντμπαχ
19:30 COSMOTE SPORT 2
HD
Λεγανές - Θέλτα
19:30 COSMOTE SPORT 1
HD
Μπράιτον - Νιουκάσλ
20:00 COSMOTE SPORT 7
HD
SS14 Mataderos Cuchilla
Nevada 2
WRC Αργεντινής
20:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Σπόρτινγκ Λισσαβώνας Γκιμαράες
21:30 COSMOTE SPORT 9
HD
Ημιτελική φάση
21:30 Novasports 1HD
Ιντερ - Γιουβέντους
21:45 COSMOTE SPORT 2
HD
Μπαρτσελόνα - Λεβάντε
22:05 Novasports 2HD
Ρεν - Παρί Σεν Ζερμέν
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σελίδα 29

Ώ γλυκύ μου έαρ

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πύργου
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Λογγακίου

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής

Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Φαρκαδόνας
Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου Γαρδικάκι

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων
Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων Πηγής
Ιερός Ναός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Δροσερού
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πατουλιάς

Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου

Συνέχεια στη σελ. 30

30 σελίδα
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Ώ γλυκύ μου έαρ

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Γόμφων

Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Ιερός Ναός Αγίου Οικουμένιου

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Οιχαλίας

Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Λόγγου

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK
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σελίδα 31

Ώ γλυκύ μου έαρ

Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας

Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης
Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως

Ιερός Ναός Οσίων Πατέρων Καλαμπάκας

Iερός Ναός Αγίας Σοφίας Παλαιοημερολογιτών

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

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον” (Απολυτίκιο)
• Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου
Μέρος 7ο
4. Το μνημόσυνο του Πέτρου Μακρή (συνέχεια)
Ο θεολόγος συνεχίζει για
τα ιερά μνημόσυνα:
Γι' αυτό εμείς που ζούμε
ακόμα επάνω στη γη τελούμε
για την ανάπαυση των ψυχών
των αγαπημένων μας νεκρών
ορισμένες ιερές πράξεις:
1) Προσευχές. Μνημονεύουμε τους κεκοιμημένους
στις ατομικές προσευχές μας,
αλλά και στην λατρεία, γενικά,
της εκκλησίας μας. “Πολύ
ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη” (Ιακ. Ε’ 16). Δύο
Σάββατα (της Απόκρεω και
της Πεντηκοστής) είναι επισήμως αφιερωμένα στους νεκρούς.
2) Θείες λειτουργίες. Στην
Προσκομιδή ο ιερέας βγάζει
μερίδες και για τους κεκοιμημένους, μνημονεύοντας τα
ονόματά τους για ανάπαυση.
Στο τέλος της θείας λειτουργίας τις ρίχνει μέσα στο Άγιο
Ποτήρι, οπότε έρχονται σε
άμεση επαφή με αυτό το
Σώμα και το Αίμα του Χριστού,
λέγοντας: “Απόπλυνον (ξέπλυνε), Κύριε, τα αμαρτήματα
των ενθάδε μνημονευθέντων
δούλων σου τω αίματί σου
τω αγίω· πρεσβείαις της Θεοτόκου και πάντων σου των

Ο μαθητόκοσμος καταθέτει στεφάνι στο Ηρώο (24.3.2019).

“Μετά των αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, την ψυχήν
του δούλου σου...” (24.3.2019).
Αγίων. Αμήν”.
3) Τρισάγια. Πρόκειται για
σύντομη επιμνημόσυνη δέηση.
4) Μνημόσυνα. Γίνονται με
την θεία λειτουργία και ζητούμε η ευσπλαχνία του θεού
να συγχωρήσει και αναπαύσει
τους κεκοιμημένους.
5) Ελεημοσύνες, γενικά θεοφιλή έργα, όσα περισσότερα
μπορούμε.
Με όλα αυτά που τελούμε
για τους νεκρούς μας πιστεύουμε, ότι επέρχεται στις
ψυχές τους ωφέλεια, που παρέχεται μόνον από την αγαθότητα του θεού και σε χρόνο

απροσδιόριστο.
Εμείς οι ζωντανοί δεν γνωρίζουμε τι λογής είναι αυτή η
ωφέλεια των ψυχών. Στο Γεροντικό της εκκλησίας μας
υπάρχει η εξής σχετική διήγηση:
Κάποτε ο ηγούμενος Μακάριος βρήκε στον δρόμο του
μια νεκροκεφαλή, την κούνησε
με το ραβδί του, αυτή ζωντάνεψε και του είπε:
-Οι προσευχές σας ανακουφίζουν τις ψυχές των νεκρών.
-Και ποια ωφέλεια παίρνουν;
ερωτά ο Μακάριος, για να
πάρει την απάντηση:
-Στον τόπο της βασάνου

Θεσσαλικό ταξίδι μέσω βιβλίου Θεσσαλού

«Θεσσαλία, Ελλάδα και Ευρώπη»,
από τον ομότιμο καθηγητής Παιδαγωγικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αλ. Κ. Κόφφα
Με τον σαφή τίτλο «Θεσσαλία, Ελλάδα και Ευρώπη», ο ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αλ. Κ. Κόφφας, παρουσιάζει τις σκέψεις του για την περιφέρεια του
κέντρου της Ελλάδας. Ο κ. Κόφφας εξέδωσε το
ομώνυμο βιβλίο με στόχο να συνολικοποιήσει
στοιχεία των επί μέρους ερευνών για τη Θεσσαλία,
σταχυολογώντας εκείνα που, κατά τη γνώμη μου,
ενδιαφέρουν τον αναγνώστη σε δύο επίπεδα. Το
ένα, η γενική αναφορά σε θέματα ουσίας και
αξιών (όπως, για παράδειγμα, Παιδεία, Πολιτισμός,
Διοίκηση, ιστορία) και η εξειδίκευσή τους στα
θεσσαλικά τεκταινόμενα. Το δεύτερο, η αναφορά
σε ειδικότερες δράσεις της περιφερειακής αρχής
της Θεσσαλίας τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με
έναν ταξιδιωτικό «οδηγό» για την περιοχή.
Το βιβλίο των 376 σελίδων, με πλούσια βιβλιογραφία, παραπομπές και σημειώσει επεξηγηματικού χαρακτήρα, διαβάζεται από τον μη Θεσσαλό
και από τον Θεσσαλό. Ο πρώτος, αποκτά μια
γενική εικόνα στοιχείων που καθόρισαν, για παράδειγμα, την επαναστατική δράση στην
περιοχή, τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο δεύτερος, γνωρίζει νέα στοιχεία και θυμάται
όσα ήδη έχει ως δεδομένα για την ιστορία του τόπου του. Ο κ. Κόφφας, με πλούσια
συγγραφική επιστημονική δράση, κατάγεται από τα Ελληνικά Καρδίτσας και η σύζυγός
του από τη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Νιώθει Θεσσαλός και επιδιώκει την υπερηφάνεια για
αυτήν την καταγωγή, να τη μεταλαμπαδεύσει και μέσω του συγκεκριμένου βιβλίου.
Το πόνημα πωλείται και στους 4 θεσσαλικούς νομούς:
Τρίκαλα
α) Βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος (Ασκληπιού 15, 2431026967)
β) Βιβλιοπωλείο Πανουργιάς (Γαριβάλδη 11, 2431027578
Καρδίτσα
Βιβλιοπωλείο Θεοφάνης στάθης (Ταλιαδούρου 2, 2441022311)
Λάρισα
Βιβλιοπωλείο Πάπουτσα - Φακίρη Δήμητρα (Παπαναστασίου 68, 2410254040)
Βόλος
Βιβλιοπωλείο ΤΟ ΘΕΜΑ (Ιωλκού 5Γ, 24210404145)

Ο θεολόγος κηρύττει
στο Ματσούκι (24.3.2019).
κάθε πρόσωπο είναι κολλημένο στην πλάτη του άλλου,
ούτως ώστε κανένας να μην
μπορεί να βλέπει το πρόσωπο
του διπλανού. Όταν, λοιπόν,
προσεύχεστε για μας τους
νεκρούς, τότε μπορούμε να
βλέπουμε λίγο το πρόσωπο
του άλλου. Αυτή είναι η ευεργεσία σας.
Δεν γνωρίζουμε, επίσης, μέχρι πού μπορεί να φτάσει
αυτή η ωφέλεια. Πάντως είναι
περιορισμένη, δηλαδή δεν
μπορεί να αλλάξει ριζικά την
θέση της κρίσης του θεού.
Πηγαίνουμε σε κάποιον, που

“Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Σώμα
και Αίμα Χριστού” (24.3.2019).
πάσχει από βαριά, αγιάτρευτη, αρρώστια. Κουβεντιάζουμε
μαζί του, ξεχνά για λίγο τον
πόνο του, δεν σκέφτεται την
φοβερή κατάστασή του, αλλά
δεν μπορούμε να του πάρουμε κιόλας την ασθένειά του.
Έτσι και με τους νεκρούς.
Παρηγοριένται, παίρνουν κάποια ωφέλεια, αλλά, οπωσδήποτε, δεν μπορούμε κιόλας

εμείς οι ζωντανοί να σώσουμε
τις ψυχές τους.
Αλλ' ό,τι κάνουμε για τους
νεκρούς οπωσδήποτε ωφελεί
και ημάς τους ζωντανούς, γιατί, έστω και για λίγο, μας
υπενθυμίζουν την ματαιότητα
αυτού του κόσμου και ότι η
πραγματική μας πατρίδα δεν
είναι η γη, αλλά ο ουρανός.
(Συνεχίζεται)

Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας 2ος Κύκλος προβολών
Συνεχίζεται με 2ο κύκλο προβολών
το πρόγραμμα: «Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας» 10
χρόνια, 10+1 πόλεις, που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με τη συνεργασία του
Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων
και της Κινηματογραφικής Λέσχης
Τρικάλων.
Το περίγραμμα έχει ως εξής:
Πέμπτη 2/5 και Παρασκευή 3/5
Fish n’ Chips, του Ηλία Δημητρίου
μια ταινία δραματική, κωμική και
ανατρεπτική, σαν την ίδια τη ζωή.
Σάββατο 4/5 και Δευτέρα 6/5
Suntan, του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου
Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι.
Τρίτη 7/5 και Τετάρτη 8/5
Η αιώνια επιστροφή του Αντώνη
Παρασκευά, της Ελίνας Ψύκου
το πορτρέτο ενός διάφανου ανθρώπου-κατασκεύασμα της showbiz,
με αρωγό έναν σπαρακτικά λιτό
Χρήστο Στέργιογλου
Οι ώρες προβολών είναι 20.00 και
22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για κάθε προβολή είναι 2 ευρώ.
Αναλυτικά οι ταινίες:
Fish n’ Chips του Ηλία Δημητρίου
| 2011 |
Σενάριο: Ηλίας Δημητρίου | Φωτογραφία: Γιώργος Γιαννέλης | Παίζουν: Μάριος Ιωάννου, Marlen Kaminsky, Anne - Μarie O' Sullivan, Διομήδης
Κουφτερός, Άλκηστις Παυλίδου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Αντρέας Φυλακτού,
Στέφανι Νεοφύτου
Επίσημο
trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=YT
1_pS71z2Q
Σύνοψη: Ο Άντυ, ένας Κύπριος μετανάστης που έχει περάσει όλη του
τη ζωή τηγανίζοντας «fish and chips»
στο Λονδίνο, αποφασίζει να επιστρέψει

στην πατρίδα του και να ανοίξει τη
δική του επιχείρηση. Κάνει το όνειρό
του πραγματικότητα αλλά πολύ σύντομα αυτό μετατρέπεται σε εφιάλτη,
καθώς ο Άντυ έχει ξεχάσει κάτι πολύ
βασικό: η Κύπρος δεν είναι Λονδίνο…
Κριτική:
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία
του Ηλία Δημητρίου είναι τόσο μία
γλυκόπικρη τρυφερή κομεντί, όσο κι
ένα μελαγχολικό, εσωτερικό ταξίδι
επαναπατρισμού και απομυθοποίησης
των όσων πιστεύουμε ότι θέλουμε
στη ζωή. Λ.Γαλανού-flix
Suntan του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου | 2016 |
Σενάριο: Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Σύλλας Τζουμέρκας |Φωτογραφία: Χρήστος Καραμάνης | Μοντάζ: Ναπολέων Στρατογιαννάκης |
Παίζουν οι: Μάκης Παπαδημητρίου,
Ελλη Τρίγκου
Επίσημο trailer: https://www.
youtube.com/watch?v=rkiWTp65tgQ
Σύνοψη: Ο Κωστής είναι ένας μοναχικός 40άρης που αναλαμβάνει
χρέη αγροτικού γιατρού στην Αντίπαρο.

Έπειτα από έναν ανιαρό χειμώνα, η
ρουτίνα του θα αλλάξει δραματικά
όταν γνωριστεί με μια ξέφρενη ομάδα
νεαρών και ερωτευτεί την όμορφη
Άννα.
Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι,
το «Suntan» είναι μία «καυτή» ταινία,
όπως ο τίτλος της. Κολυμπήστε χωρίς
προφυλάξεις. Πάνος Γκένας- ΣΙΝΕΜΑ
Η αιώνια επιστροφή του Αντώνη
Παρασκευά της Ελίνας Ψύκου | 2013
|
Σενάριο: Ελίνα Ψύκου | Φωτογραφία: Διονύσης Ευθυμιόπουλος |
Μοντάζ: Νίκος Βαβούρης | Παίζουν
οι: Χρήστος Στέργιογλου, Μαρία Καλλιμάνη, Γιώργος Σουξές, Θεοδώρα
Τζίμου, Σύλλας Τζουμέρκας
Επίσημο trailer: https://www.
youtube.com/watch?v=19gcv57BBy8
Σύνοψη: Ο Αντώνης φτάνει σ’ ένα
ξενοδοχείο κοντά στη θάλασσα. Είναι
χειμώνας, το ξενοδοχείο είναι κλειστό
και ο Αντώνης τριγυρνάει μόνος του.
Μοιάζει να έχει όλο το χρόνο με το
μέρος του. Ώσπου στην τηλεόραση
ανακοινώνεται η εξαφάνιση του γνωστού δημοσιογράφου Αντώνη Παρασκευά.
Κριτική:
η Ελίνα Ψύκου σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός διάφανου ανθρώπου-κατασκεύασμα της showbiz, [...] αντανακλώνται με διακριτικά ευφυή τρόπο
(σαν ιστορική μνήμη, σαν σύγχρονο
κιτς, σαν προσωπική ανάμνηση) στο
μοντέρνο, ψυχρό κι εγκαταλελειμμένο
ντεκόρ μέσα στο οποίο αυτός περιφέρεται σαν ζωντανό φάντασμα. […]
με αρωγό έναν σπαρακτικά λιτό Χρήστο
Στέργιογλου (βραβείο ερμηνείας στη
Θεσσαλονίκη) Χρ. Μήτσης- Αθηνόραμα.

τοπικά
ίναι δόγμα της
Ορθοδόξου Εκκλησίας
που στηρίζεται τόσο
στην Αγία Γραφή όσο και
στην Ιερή Παράδοση ότι ο
Χριστός εισήλθε
θριαμβευτής στο Βασίλειο
του θανάτου, στον Άδη μετά
το σταυρικό του θάνατο και
πριν από την ένδοξο
Ανάστασή Του.

Ε

Το δόγμα αυτό απετέλεσε από
τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας
ουσιώδες τμήμα του Ευαγγελικού
κηρύγματος και της θείας λατρείας.
Αργότερα έγινε και αντικείμενο
θεολογικής μελέτης από τους μεγάλους Πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας και θεσπίστηκε ως δόγμα από την Ε' Οικουμενική Σύνοδο το 553.
Τα σημαντικότερα χωρία της
Αγίας Γραφής που αναφέρονται
στην αλήθεια αυτή είναι: "Ουκ
εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις
Άδου, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου
ιδειν διαφθοραν" (Ψαλμ. 15,10) .
Το χωρίο αυτό ερμηνεύοντας ο
απ. Πέτρος γράφει: "Προϊδών
ελάλησε περί της Αναστάσεως
του Χριστού, ότι ου κατελείφθη η
ψυχή αυτού εις Αδου, ουδέ η
σαρξ αυτού είδε διαφθοραν"
(Πραξ. Β, 31). Και ο απ. Παύλος
γράφει:
"Ον δε ο Θεός ήγειρεν, ουκ είδε
διαφθοραν" (Πραξ. ιγ, 17). Συμπληρωματικά είναι και τα άλλα
δυο χωρία του απ. Πέτρου: "Ο Χριστός... θανατωθείς μεν σαρκί,
ζωοποιηθείς δε πνεύματι, εν ω και
τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξε, απειθήσασι ποτέ"
(Α' Πετρ. Γ, 18-20). Και "τούτο γαρ
και νεκροίς ευηγγελίσθη, ίνα κριθώσι μεν κατά ανθρώπους σαρκί,
ζώσι δε κατά Θεόν πνεύματι" (Α΄
Πετρ. σ' 6).
Το δογματικό περιεχόμενο της
διδασκαλίας αυτής μπορεί να συνοψισθεί στις εξής προτάσεις: Η
εις Αδου κάθοδος έγινε πριν από

ημιουργός και αναλλοίωτος. Δεινό γυμναστή μας προβάλλει η
Εκκλησία, τον πρωταθλητή της
πίστης άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, για να μας ενθαρρύνει
στην άσκηση των αρετών μέσα
στο “στάδιο” της μεγάλης Σαρακοστής. Το βεβαιώνει ένα
τροπάριο λέγοντας: “Η αφυπνιστική γλώσσα της διδασκαλίας σου, ηχώντας στ' αυτιά
μας, διώχνει από τις ψυχές
μας τη ραθυμία”. Αφυπνιστική
είναι η γλώσσα του απ. Παύλου, σ' αυτήν την επιστολή,
μας καλεί να διώξουμε το σκοτάδι της αμέλειας και να εργαζόμαστε με επιμέλεια για τη
σωτηρία μας. Ερμηνεύοντας
τα λόγια του Χριστού “έρχεται
νύχτα που κανείς δεν θα μπορεί να εργάζεται”, λέει: “Η νύχτα δεν είναι τόσο τα χρόνια
του αντίχριστου ή η αιώνια κόλαση, όσο η καθημερινή αμέλεια των εντολών του Θεού”. Κι
αυτή η αμέλεια μας προετοιμάζει για την ανυπόφορη και
ολέθρια απραξία που επικρατεί. Ο απ. Παύλος μας ενθαρρύνει στον αγώνα, μας προβάλλει το μεγαλείο της σωτηρίας, που μας χαρίζει ο Χριστός. Μας τονίζει δε δύο μεγάλες αλήθειες για το Πρόσωπο του Σωτήρα μας α. Ότι είναι
Δημιουργός και Κύριος της
άλογης κτίσης, β. Δημιουργός
των επουρανίων αγγελικών δυνάμεων, αυτών των ανωτέρων
από τον άνθρωπο λογικών κτισμάτων. Τη μαρτυρία ότι ο
Μεσσίας Χριστός είναι συνάναρχος και συνδημιουργός
όλης της κτίσης με τον Πατέρα
του, τη λαμβάνει από τον 101
ψαλμό. Εκεί ιδιαίτερα τονίζεται
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
"Κατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης..."
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

την Ανάσταση, όπως δέχονται οι
Πατέρες και όπως αναφέρεται
και στο αποστολικό σύμβολο.
Η τεθεωμένη ψυχή του Χριστού κατήλθε στον Άδη ευθύς
μετά την εκφώνηση- του "τετέλεσται", στιγμή κατά την οποία χωρίστηκε από το άχραντο σώμα
του, και έμεινε εκεί κατά το μέχρι
την Ανάσταση τριήμερο χρονικό
διάστημα, ενώ το σώμα έμεινε
αδιάφθορο στον τάφο, ήτοι από
το βράδυ της Παρασκευής μέχρι
το πρωί της-Κυριακής. Γι αυτό
εμείς οι ορθόδοξοι "τω αγίω και
Μεγάλω Σάββατω την θεόσωμοντάφήν" του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού και την εις "Αδου κά-θοδον εορτάζομεν".

Η εις Αδου κάθοδος είναι βεβαίωση του θανάτου του Κυρίου
και της υπάρξεως εν αυτώ ψυχής
ανθρώπινης και ταυτόχρονα η
πραγματική παράσταση της
θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου στο Βασίλειο του θανάτου, η
οποία κατέλυσε το κράτος του θανάτου και τον ίδιο το Διάβολο.
Επομένως ο σκοπός και το
έργο της καθόδου του Χριστού
στον Άδη ήταν από τη μια να καταργήσει τον το κράτος έχοντα
του θανάτου, τουτέστιν τον διάβολον (Εβρ. β' 14), αλλά συγχρόνως να καταλύσει και να εκμηδενίσει το κράτος του Άδη και
του θανάτου (Α' Κορινθ. Ιε, 55)
αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι κύ-

H αληθινή σωτηρία (Εβρ. α’ 10)

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά

η υπεροχή του Σωτήρα, απέναντι στην άλογη κτίση, αφού
είναι Δημιουργός της, και η
μεν κτίση παλιώνει και φθείρεται, για ν' αλλάξει και να δώσει
τη θέση της σε “καινούργιους
ουρανούς και κανούργια γη”
(Β’ Πετρ. 3). Ο Χριστός όμως
μένει αναλλοίωτος στους ατελεύτητους αιώνες. Και αυτό
πρέπει να μας παρηγορεί πολύ
περισσότερο ότι σ' όλες τις
άστατες περιστάσεις της ζωής
μας, έχουμε σταθερό στήριγμά
μας τον πάντοτε αναλλοίωτο
Σωτήρα Χριστό.
-Υπεράνω των αγγέλων και
Νικητής. Την αλήθεια ότι ο
Χριστός είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους αγγέλους, τη
λαμβάνει ο Απόστολος από
τον 109 ψαλμό (στ. 1). Εδώ φαίνεται η υπεροχή του Μεσσία,
ότι είναι πάντοτε σύνθρονος με
τον ομοούσιο Πατέρα Του.

Τώρα μετά την Ανάληψή Του,
έχει θέσει όλους τους εχθρούς
του, τον διάβολο και τους ομόφρονές του, ηττημένους “κάτω
από τα πόδια του”. Η διατύπωση αυτή απλώς τονίζει την
ταυτότητα γνώμης, ΠατρόςΥιού, ο οποίος Υιός ενδεδυμένος με την ανθρώπινη φύση
του, συνεχίζει να συμβασιλεύει
με τον Πατέρα Του. Μήπως
είναι μικρή η ενθάρρυνση και η
ασφάλεια που μας χαρίζει η βεβαιότητα αυτής της συντριπτικής νίκης κατά των εχθρών
μας;
Τη δόξα αυτή του Χριστού
δεν την έχουν οι άγγελοι, δεν
συμβασιλεύουν με τον Θεό.
Μόνο λειτουργούν δοξολογώντας τον και διακονούν τη
σωτηρία μας. “Πόσο μεγάλη είναι η φροντίδα του Θεού για
εμάς τους ανθρώπους”, θαυμάζει ο άγιος Θεοφύλακτος,
“να βάλει αγγέλους, ανώτερους από εμάς να μας διακονούν σ' αυτό το υψηλό έργο”.
Στα συναξάρια των αγίων, αναφέρονται μεταστροφές στη θεογνωσία αλλοθρήσκων, επειδή
είδαν αγγέλους να προστατεύουν τους Χριστιανούς. Αναφέρω μία περίπτωση του μουσουλμάνου Μουσά, γιου του
πασά της Παραμυθιάς, ο οποίος επισκεπτόμενος στη φυλακή τον άγιο νεομάρτυρα Αναστάσιο (1750), και βλέποντας
δύο αστραπόμορφους αγγέλους να τον φρουρούν, οδηγήθηκε στην πίστη κι αργότερα
έγινε μοναχός.
-Αξιοκατάκριτη και ολέθρια
αμέλεια. Αυτός λοιπόν, ο πάνω

ριος νεκρών και ζώντων (Ρωμ.
Ιδ, 9) και από την άλλη να κηρύξει
το ευαγγέλιο της σωτηρίας στις
ψυχές των δεσμίων του Άδη. (Α'
Πετρ. δ,6,γ,19).
Ο Χριστός, βέβαια, κήρυξε σε
όλους στον Άδη και σίγουρα σώθηκαν, σύμφωνα με τη γνώμη
πολλών Πατέρων, οι δίκαιοι της Π.
Διαθήκης, αλλά είναι άγνωστο αν
αποδέχθηκαν το λυτρωτικό αυτό
κήρυγμα του Χριστού όλοι οι απ'
αιώνος κεκοιμημένοι.
Η απελευθέρωση του Αδάμ και
της Εύας και των δικαίων της Π.
Διαθήκης, κύριο θεμάτων λειτουργικών κειμένων του Μ. Σαββάτου, δονεί και όλη την λειτουργική ατμόσφαιρα της Κυριακής του Πάσχα." Κατήλθες εν
τοις κατωτάτοις της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπεδημένων, Χριστέ...".
Η Ορθόδοξος εικονογράφηση
της Αναστάσεως περιλαμβάνει
δύο εικόνες:
"Οι άγιες γυναίκες προ του
μνημείου" και "η εις Άδου Κάθοδος". Η παράσταση της Αναστάσεως με την εις Άδου κάθοδον είναι εικόνα συμβολική και παριστάνει το γεγονός του Μ. Σαββάτου, ό,τι προηγήθηκε της Αναστάσεως του Χριστού. Οι δύο
αυτές εικόνες είναι για την Ορθόδοξη Εκκλησία οι εικόνες του
Πάσχα.-

από κάθε λογική κι άλογη κτίση συνδημιουργός-σύνθρονος
με τον Επουράνιο Πατέρα και
Κύριος του κόσμου, ήρθε μας
μίλησε και μας κήρυξε τη δική
του σωτηρία. Όχι πλέον μέσω
αγγέλων ή προφητών, όπως
στην Π. Διαθήκη, αλλά αυτοπροσώπως. Το κήρυγμά Του,
μας το μετέφεραν ανόθευτο οι
αυτόπτες κι αυτήκοες μάρτυρες της ζωής του, οι άγιοι Απόστολοι κι έπειτα οι διάδοχοί
τους άγιοι Πατέρες. Γι' αυτή
βέβαια, τη σωτηρία ο Χριστός
όχι μόνο μίλησε, αλλά και θυσιάστηκε, έγινε ο ίδιος Σωτήρας μας. Και δεν μας έσωσε
από την τυραννία των Αιγυπτίων ή άλλων επίγειων εχθρών, όπως το παλαιό Ισραήλ.
Η σωτηρία που μας χάρισε ο
Χριστός είναι ασύγκριτα ανώτερη από εκείνη. Η εν Χριστώ
σωτηρία είναι, κατά τον άγιο
Χρυσόστομο “θανάτου κατάλυσις και διαβόλου απώλεια”.
Ούτε μας ξανάδωσε απλώς
κάποια προσωρινή Γη της
Επαγγελίας, αλλά μας χάρισε
“ουρανών βασιλείαν και ζωήν
αιώνιον”. Πόσο άραγε, αξιοκατάκριτος θα είναι όποιος αμελήσει να εργαστεί με προσοχή
και φιλότιμο, να συνεργαστεί
με τον Σωτήρα Χριστό για μία
“τέτοιων διαστάσεων” σωτηρία; Μία σωτηρία που αν το θελήσουμε, μπορεί να κάνει κι
εμάς κατά χάριν σύνθρονους
και συμβασιλείς με όλη την
Αγία Τριάδα.
Υ.Σ. Ας συγχωρήσουμε, για
να συγχωρηθούμε, ας δώσουμε άφεση, για να ζητήσουμε
άφεση. (Γρηγ. Θεολόγος).ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Γεώργιος Δ. Κατσικάς

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
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To ροδοχάραμα
της Ολόλαμπρης
μοναδικής Ανατολής
Μέγα Σάββατο εορτάζουμε την Ανάσταση προ της
Αναστάσεως, την πρώτη
Ανάσταση που λέει ο λαός.
Δεν ψάλλουμε το “Χριστός
Ανέστη” αλλά επαναλαμβάνουμε πάλι και πάλι “Ανάστα
ο Θεός κρίνον την γην” ενώ
ο ιερεύς περιέρχεται το ναό
και σκορπίζει δαφνόφυλλα...
Ανάσταση δεν είναι σχήμα
λόγου μα βίωμα, γεύση
ζωής, είναι δύναμη που ανεβάζει ψηλά, που φέρνει την
αληθινή αλλαγή, είναι η ανταπόδοση του κακού με καλοσύνη.
Η Ανάσταση δεν αφορά μόνο το Χριστό ΟΧΙ είναι θέμα
προσωπικό, είναι υπόθεση ουσιαστική μέσα στο Φως για
νέα Ζωή είναι κατακάθαρη, ωθεί σε ύψη, είναι η αγνότητα αφού ξεφεύγει από τα πάθη και ηδονές-δύκολη μα υπέροχη και ζηλευτή. Αναστάσιμο Φως θα πει καλοσύνη, αγάπη, ήρεμο χαμόγελο και χριστιανική χαρά που είναι απαλή και στιβαρή και στη Θεία Λειτουργία η λατρεία στον
Ύψιστο Θεό άλλο βίωμα καινούργιο που ποτέ δεν επαναλαμβάνεται ίδιο...
Μέσα στο Φως!.. στο Αναστάσιμο πόσες ομορφιές κρύβει!.. Ότι λοιπόν παλιό, σκοτεινό, μικροπρεπές, ότι αμαρτωλό, ευτελές και τετριμμένο θα λήξει μια για πάντα και
η αμαρτία που είναι πάντοτε φτηνή, εύκολη, χωρίς τίποτε το αξιόλογο. Ζήλιες, εκδικήσεις, πλεονεξίες, φιλαργυρίες, μέθη, πάθη, όλα τα ίδια μονότονα, απογοητευτικά που
δηλητηριάζουν τη ζωή. Για μια στιγμή σε ξεγελούν κι ύστερα σε τελματώνουν... Χαρίσματα, υγεία, δυνάμεις σου αρχηστεύουν.
Πάθη όλα ίδια, παμπάλαια αλλά που επαναλαμβάνονται
επί αιώνες. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να ψάλλουμε
θριαμβευτικά γλυκύτατα το “Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
τοις εν μνήμασι ζωήν χαρισάμενο”.
Μέσα από τις θλίψεις, το χάος, τη σύγχυση, τα δάκρυα,
τον πόνο που μας προκαλεί ο αντίχριστος. Εμείς πορευόμαστε το δρόμο με πόδια που σκιρτούν από αγαλλίαση κτυπώντας τα χέρια από απερίγραπτη χαρά και
ασυγκράτητο ενθουσιασμό γιορτάζοντας το ΠΑΣΧΑ και παράλληλα φωνάζοντας στους όποιους άπιστους το Αγγελικό μήνυμα “Ουκ εστιν ωδε· αλλ' ηγέρθη! Ο Κύριος το
“Φως εκ Φωτός” δεν είναι πια εδώ στον τάφο “Ανεστήθη”
και περιμένει όλους μας εκεί στο “Αιώνιο” λαμπροφώς του
Ουρανού!..
Μέγα Σάββατο υπερευλογημένο, βαθιά η σημασία και
ορθόδοξο το μήνυμα, σωστός ο δρόμος και ο τρόπος. Σ'
αυτή τη μέρα του Μ. Σαββάτου υπάρχει μια σιγή τόσο σημαντική, διάχυτη στα πράγματα, στους ανθρώπους. Ρίχνει
θείο Φως, σπάει την κρούστα του μυστηρίου, μας υποχρεώνει γι' άλλη μια φορά να σκύψουμε στον τάφο του Κυρίου μας.
Αυτή τη μέρα του Σαββάτου ο Κύριος των Κυρίων προχωρεί, σπάει τις πύλες του θανάτου κι όποιος μέσα εκεί
μπει πάλι έξω να βγει. Μεγάλη η Σιγή του Σαββάτου!..
Μεγάλη η Νίκη του θανάτου!.. Ο Κύριος γίνεται σφάγιο.
Όποιος πεινά να η τροφή, όποιος διψά ας πιει.
Χριστός Ανέστη
Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μεγ. Καλύβια

Delivery

Β. Τσιτσάνη 44
από τις 2 το μεσημέρι 24310 20700,
μέχρι τις 12.30 το βράδυ 24310 20702
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Βιβαλντιάνο 2009
Από το Πάθος στην Ανάσταση (Ε)
Από Πέτρα και Χρόνο E9 (Ε)
Δεν Είσαι Μόνος (Ε)
Βιβαλντιάνο 2009
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Μηνύματα των Προκαθήμενων της
Εκκλησίας
Επικράνθη (Ε)
Η Βίβλος: Ιωσήφ
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Το
Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει
Ο Θύμιος τα' Χει Τετρακόσια
Κρυμμένα Τοπία της Νάξου
Από τον Φρόιντ στο Διαδίκτυο (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναί
Ακολουθία της Αναστάσεως
Στα Τραγούδια Λέμε Ναί

07:45 Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε92 (Ε)
08:00 Ακολουθία του Εσπερινού, Θεία
Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
11:15 1.000 Χρώματα του Χρήστου E12 (Ε)
11:35 1.000 Χρώματα του Χρήστου E13 (Ε)
12:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε2 (Ε)
13:00 Επιχειρήματα
14:00 'Eξω Φτώχεια και Καλή Καρδιά
15:30 Οι Φύλακες του Χρυσού Αυγού
(Rabbit School)
16:45 Η Ωραιότερη Ιστορία του Κόσμου
(The Greatest Story Ever Told)
20:00 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε14
21:00 Βικτώρια E5
22:00 Βικτώρια E6
22:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Το
Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει (Tomorrow
Never Dies)
23:00 Ακολουθία της Αναστάσεως
00:30 Η Μαγεία του Βουνού (Ε)
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07:30 Ιστορικά Προσκυνήματα E10 (Ε)
08:15 Σάλτσμπουργκ 2017: Bartabas,
Ρέκβιεμ του Μότσαρτ (Ε)
09:45 Πάσχα Το Ελληνικόν (Ε)
11:30 Στα Βήματα του Απόστολου Παύλου
E6
12:30 'Eκτη Αίσθηση Κ4 (Ε)
13:00 Ειδήσεις
13:30 ΑΓΡΟweek Κ3
14:30 Μάνα μου Καπνοφύτισσα (Ε)
15:00 Βίβλος (Ε)
16:00 Στα Βήματα του Απόστολου Παύλου
E6 (Ε)
17:00 Αγιοταφίτες (Ε)
18:00 Σύγχρονοι Παραδοσιακοί Μουσικοί
E7 (Ε)
19:00 Αντιδραστήριο
20:00 ALLERT3 Κ6 (Ε)
21:00 24 Ώρες Ελλάδα (Ε)
22:00 Ειδήσεις
22:30 Ελλήνων Δρώμενα (Ε)
23:30 Ακολουθία της Αναστάσεως (Ζ)
00:30 Στη Ροτόντα

07:45 Η Βίβλος
10:45 Οι Κυρίες της Αυλής
13:00 ANT1 News

21:50
23:50
00:10
02:10

Merenda Mania (Ε)
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε26 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ E28 (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Η Χαρτοπαίχτρα
ANT1 News
Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ
Αλίμονο στους Νέους
Ανάσταση

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Barbie Dreamtopia Μεταγλωττισμένο
Ben 10
Wabbit: New Looney Tunes
Το Μυστικό Βασίλειο του Δάσους
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε5
Η Κιβωτός του Νώε
Star News
Παν
Αττίλας ο Κατακτητής

Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Βελούδο από Μετάξι E14 (Ε)
Κυριακάτικο Ξύπνημα
Η Εξαφάνιση του Μικρού Τζο
Ειδήσεις
Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών
Τα Μυαλά που Κουβαλάς (Inside
Out)
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Τα Μυαλά που Κουβαλάς (Inside
Out)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ4 Ε49
(Ε)
Η Κόμισσα της Κέρκυρας
Ανάσταση
Το Φιλί της Ζωής
Madwalk Backstage 2019
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Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Ο Παράδεισος Είναι Αληθινός
Η Γέφυρα για την Τεραμπίθια
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Ο Θρύλος ενός Ιππότη
Δελτίο στη Νοηματική
Ταξίδι στο Νησί της Φαντασίας
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Το Μαγικό Μενταγιόν
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!
WWE Raw
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08:00
09:00
16:00
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Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8
πρωί επομένης
ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 17,
2431034412
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 6,
2431070669
Από τις 9 το πρωί έως
τις 2 το μεσημέρι
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70,
2431076140
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΑΝΝΑ
ΟΘΩΝΟΣ 14,
2431021988
ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ & ΤΙΟΥ-

τηλεόραση
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ΣΟΝ
2431023767
ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ ΕΒΙΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12
2431021789
ΚΥΠΡΙΖΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431035832
ΛΕΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 2
2431036868
ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 11 & ΓΑΜΒΕΤΑ
2431020962
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 28
2431037855
ΝΙΤΣΑ ΠΕΝΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ

2431020333
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 29
2431031615
ΣΑΠΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΡΑΦΗ 4
2431026350
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15
2431073071
ΤΖΗΜΑ ΟΛΓΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26
2431028739
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14
2431022175
ΤΣΙΠΟΥΛΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
2431021345
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Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Ρεπορτάζ στην Ελλάδα

07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Ο δούρειος
σκύλος», «Ταρζάν»
09.30. Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Αλη Μπαμπά»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 Ελληνικη ταινία «Η εκδίκηση του
καβαλάρη»
14.25 Ντοκυμαντέρ «Μονή Αγίων Θεοδώρων
στη Ραψάνη», «Η Μονή Σπαρμού»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 Ελληνική ταινία «Το παραστράτημα
μιας αθώας»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»
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ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
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Βαραββάς
Ο Άνθρωπος της Βροχής (Rain Man)
Μαξ (Max)
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Μάρλεϊ, ένας Mεγάλος Mπελάς
(Marley and Me)
Open News στη Νοηματική
Η Πολιτσμάνα
Open News
Το Κορίτσι του Λούνα Παρκ
A.D. The Bible Continues E10
Ο Υιός του Θεού (Son of God)
Τελευταία 'Eξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ
(The Shawshank Redemption)

ΚΡΙΟΣ: Το τετράγωνο που θα σχηματίσει ο Άρης,
από τον 3ο ηλιακό σας οίκο, με τον Ποσειδώνα απ’
τον 12ο δημιουργεί ένα παρασκηνιακό τοπίο με μια
γκάμα πραγμάτων, από απλό κουτσομπολιό, μέχρι συνομωσίες και πισώπλατα μαχαιρώματα.
ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Άρη να βρίσκεται στους Διδύμους,
ο τομέας στον οποίο υπάρχει έντονη κινητικότητα είναι ο οικονομικός, ο οποίος περιλαμβάνει και
οποιοδήποτε άλλο απόκτημα, ο,τι σας ανήκει. Και
ναι, μπορείτε να βγείτε ωφελημένοι, αλλά υπάρχουν μέρες σαν κι αυτές που τα πράγματα είναι
θολά.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον Άρη στο ζώδιο σας είναι λογικό η ενέργεια σας να είναι στα πάνω της και να
έχετε μια δίψα να προχωρήσετε τα σχέδια σας.
Όμως επειδή έχετε μέρες ακόμα μπροστά σας για
να τον εκμεταλλευτείτε, καλό θα είναι την περίοδο που διανύουμε να χαλαρώσετε λίγο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με το τετράγωνο του Ποσειδώνα προς
τον Άρη που κινείται στον τομέα των μυστικών και
του παρασκηνίου είναι πιθανόν να βγουν στη φόρα
πράγματα που αγνοούσατε και μια δόση αλήθειας μπορεί να την έχουν, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρετε να διαλευκάνετε την όποια
υπόθεση.
ΛΕΩΝ: Διανύετε μία περίοδο που θέλετε να βρεθείτε κοντά σε ανθρώπους που σας χρειάζονται
και ειδικά μιλάω για φίλους ή ανθρώπους με τους
οποίους σας συνδέει κάτι, όπως ενδεχομένως ένα
κοινό χόμπι.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Άρης απ’ τους Διδύμους είναι πολύ
βοηθητικός για να προωθήσετε τους στόχους και
τις φιλοδοξίες σας, παρόλο που είναι δύσκολο να
κινηθείτε προγραμματισμένα και με συγκεκριμένη στόχευση. Το έργο σας είναι ακόμα πιο δύσκολο
αυτές τις μέρες που θα βρίσκεται σε μια δύσκολη όψη με τον Ποσειδώνα.

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

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.
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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”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναφέρεται και για το
παρελθόν.
2. «Πρόσωπο» παραμυθιού.
3. Εχουν το περιεχόμενο τους.
4. Συντομογραφία ανέμου - Είναι και της Αραβίας ο κάτοικος (αιτ).
5. «Το... γράμμα», τίτλος
μυθιστορήματος του Ναθάνιελ Χόθορν - Σαν προσφώνηση δηλώνει και οικειότητα.
6. Βρίσκεται στην Κρήτη.
7. Τίτλος μυθιστορήματος του
Γιώργου Θεοτοκά (αντιστρ.) Τόσα μελοδράματα συνέθεσε ο
Τσαϊκόφσκι.
8. Δίφθογγος - Εμποδίζει ενέργεια - Μέρος του... λόγου.
9. Ενας περίφημος υπήρξε ο
Μπόρις Φίσερ.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ρήμα σχετικό και με θεατρικό
έργο.
2. Ασιατικό κράτος -Καθορίζει
τους όρους δόμησης (αρχικά).
3. Ακέφαλο... ψάρι - Τα καθίσματα του αρχαίου θεάτρου.
4. Λίγα τα δέντρα τους.
5. Ο ποιητής της Ρωμιοσύνης Μουσική νότα.
6. Συχνά διασταυρώνονται - Την

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας
(2ος Κύκλος
προβολών)
Οι ώρες προβολών
είναι 20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου
για κάθε προβολή
είναι 2 ευρώ.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Τρίτη 7/5 και Τετάρτη 8/5
Η αιώνια επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά, της Ελίνας
Ψύκου το πορτρέτο ενός διάφανου
ανθρώπου-κατασκεύασμα της showbiz,
με αρωγό έναν σπαρακτικά
λιτό Χρήστο Στέργιογλου
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Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι.
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Suntan, του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου
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Σάββατο 4/5
και Δευτέρα 6/5

Sudoku

7

6

μια ταινία δραματική,
κωμική και ανατρεπτική, σαν
την ίδια τη ζωή.

ΛΥΣΗ (26-4-2019)

Πώς παίζεται

5

Fish n’ Chips, του Ηλία Δημητρίου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΦΡΟΣΥΝΗΣ 2.
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑ 3. ΤΙΜΑ-ΙΡΙΣ 4.
ΑΝΟ-ΑΝΑΣΑ 5.
III 6.ΚΩ-ΔΙΑΚΟΣ7. ΡΕΒΕΚΚΑ 8.Ο
ΣΙΜΟΥΝ 9. ΜΑΙΣΤΡΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1.ΑΚΤΑΙΩΡΟΙ 2. ΦΟΙΝΙΚΕΣ 3. ΡΥΜΟΙ - ΒΙΜ (ΒΕΝΤΕΡΣ)
Α. ΟΡΑ - ΔΕΜΑ 5. ΣΑ - ΑΔΙΚΟΙ 6.
ΥΜΙΝ - ΣΥΚΑ 7. ΝΑΡΑ-ΚΑΝΤ 8. Η
ΝΙΣ 9. ΣΑΣΑ -ΣΑΣΑ

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

3

Πέμπτη 2/5 και
Παρασκευή 3/5

είσοδό του φύλαγε ο Κέρβερος.
7. Συμβολιστής Γάλλος ποιητής
του 19ου αιώνα.
8. Γιος του Οιδίποδα και της Ιοκάστης (αιτ.).
9. Αναφέρεται και επί ποσότητας - Βουνό μας που λέγεται και
Φεγγάρι.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΖΥΓΟΣ: Επειδή λογικά με τους Άρη και Δία να βρίσκονται στον άξονα εκείνο του ωροσκοπίου σας
που έχει να κάνει με τα ταξίδια, μια εξόρμηση θα
την έχετε κάνει αυτές τις μέρες, θα ήθελα να σας
πω αφενός να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις
σας, κι αφετέρου να είστε προσεκτικοί όσον
αφορά την υγεία σας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τώρα που στην εικόνα μπαίνει και ο
Ποσειδώνας θα πρέπει να είστε υποψιασμένοι, γιατί κάποιοι μπορεί να εκμεταλλευτούν τα συναισθήματα που τρέφετε για πάρτη τους και να το εκμεταλλευτούν.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Βρίσκεσαι σε μια πολύ δυναμική φάση
που οι αναταραχές σε επίπεδο σχέσεων είναι λίγο
πολύ δεδομένες. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτές τις μέρες θα βρίσκεται σε τετράγωνο με τον
Ποσειδώνα, πράγμα που σημαίνει αφενός ότι θα
πρέπει να κλειδώνετε καλά το σπίτι σας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα να είναι το σημαντικότερο γεγονός στον
ουρανό αυτή τη στιγμή αυτό που χρήζει προσοχής
είναι η υγεία σας, η οποία εκτός από τις δηλητηριάσεις και τις αλλεργίες που μπορεί να κρύβει γενικά, κάνει πιθανά και τα ατυχήματα στις μετακινήσεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Προσέξτε καλά τώρα με το τετράγωνο
Άρη-Ποσειδώνα, μη σας βγει κανένα κουσούρι των
απέναντι (σ.σ. των Λιονταριών) κι αρχίσετε την επιδειξιομανία, γιατί θα την πληρώσετε ακριβά, και να
σας θυμίσω ότι η Αφροδίτη δεν είναι πια στους Ιχθείς.
ΙΧΘΕΙΣ: Οι μόνοι που μπορεί να τη βγάλουν καθαρή,
όταν το υπόλοιπο ζωδιακό σύστημα κλαίγεται, παίρνει φάρμακα, το κλέβουν, «κάνουν, ράνουν» είστε
εσείς, αφού ο κυβερνήτης σας είναι αυτός που κάνει τη δουλειά κι εσείς τον ξέρετε καλά.
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Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
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Επιμένουν ελληνικά οι Κινέζοι επιχειρηματίες
εκίνησε προχθές Μεγάλη
Πέμπτη στο Πεκίνο το 2ο
Belt & Road Forum for
International Cooperation, με
προσκεκλημένους δεκάδες
αρχηγούς κρατών που
συμμετέχουν στην κινεζική
πρωτοβουλία οικονομικής
συνεργασίας
συμπεριλαμβανομένου του
Ελληνα πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα. Το forum θα διαρκέσει
μέχρι το Μεγάλο Σάββατο 27
Απριλίου.

Ξ

Από το 2013, οπότε και εκδηλώθηκε, η πρωτοβουλία αυτή του Πεκίνου
επιδιώκει τον συντονισμό πολιτικών,
συνδεσιμότητα υποδομών, ενίσχυση
του εμπορίου, χρηματοπιστωτική συνεργασία και στενότερους δεσμούς
μεταξύ των κρατών. Είναι μια πολιτική που έχει ως στόχο να σφραγίσει και
να μεγεθύνει την ανάδυση της Κίνας
ως παγκόσμιας οικονομικής υπερδύναμης. Στην Ελλάδα η παρουσία της

Cosco στον Πειραιά αποτελεί αυτό
που οι Κινέζοι αποκαλούν «το κεφάλι
του δράκου», που ξεκινά από την
Κίνα και καταλήγει στην Ευρώπη και
αποτελεί μία από τις κορωνίδες της κινεζικής πρωτοβουλίας Belt & Road.
«Η κινεζοελληνική οικονομική συνεργασία έχει εισέλθει στην εποχή 2.0

και το κινεζικό κεφάλαιο προσανατολίζεται ολοένα και περισσότερο προς
την ελληνική αγορά», αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Κίνας στην
«Κ», συμπληρώνοντας πως η παρουσία της Cosco εδώ μετά την εξαγορά
του ΟΛΠ το 2016 ενισχύει ιδιαιτέρως
την εμπιστοσύνη των κινεζικών εται-

ρειών και προσθέτοντας πως «η κινεζική κυβέρνηση ενθαρρύνει τις κινεζικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη
συνεργασία τους με την ελληνική
πλευρά ολοένα και περισσότερο». Γι’
αυτό και αναζητούν πλέον νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων,
στον τομέα της ενέργειας, και υπό
προϋποθέσεις ακόμα και στην από κοινού εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Εμπόριο, ακίνητα, τουρισμός, υποδομές, ιδιωτικοποιήσεις
και τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο.
Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θεωρεί το
έργο της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά σημαντικό σημείο για την ανάπτυξη της πολιτικής «Μία Ζώνη και
ένας Δρόμος». Ο πρωθυπουργός Λι
Κετσιάνγκ χαρακτηρίζει το έργο αυτό
«Κεφάλι του Δράκου» της κινεζοελληνικής ή, ακόμα περισσότερο, της κινεζοευρωπαϊκής συνεργασίας. «Η επιτυχής εξαγορά του ΟΛΠ από την
Cosco επιδεικνύει στους διεθνείς
επενδυτές την αποφασιστικότητα και

την ειλικρίνεια της ελληνικής κυβέρνησης στην ανάπτυξη της οικονομίας
και της έλξης ξένων επενδύσεων,
κάτι το οποίο αποτελεί χαρμόσυνο νέο
για τους Κινέζους επιχειρηματίες που
σχεδιάζουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ενισχυθεί ο ενθουσιασμός των εταιρειών
μας να επενδύσουν στην Ελλάδα», σημειώνουν στην «Κ» οι ίδιες πηγές.
Η State Grid της Κίνας, η China State
Construction Engineering Corporation και η China Machinery Engineering Corporation έχουν επενδύσει ή
ενεργά ασχοληθεί ή παρακολουθούν
στενά μεγάλα έργα ιδιωτικοποίησης,
προσδίδοντας νέα δυναμική στο κινεζικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την
Ελλάδα. Επιπλέον, ο όμιλος Alibaba,
ο μεγαλύτερος ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα, ο όμιλος Διεθνούς Κινεζικής Τηλεόρασης, η Τράπεζα Εξαγωγών και Εισαγωγών της Κίνας και η
Τράπεζα της Κίνας έχουν όλοι στείλει
αντιπροσωπείες στην Ελλάδα.

Έως τέλος Απριλίου η υποβολή πόθεν έσχες και μετά πρόστιμο
σοι είναι
υποχρεωμένοι να
υποβάλλουν
αιτήσεις Πόθεν Εσχες και
δεν το κάνουν από 1η
Μαΐου θα βρεθούν
αντιμέτωποι με πρόστιμα
από 100 έως 800 ευρώ για
να μπορέσουν να
προχωρήσουν στην
εκπλήρωση των ανωτέρω
υποχρεώσεων.

Ό

Έως και την Τρίτη μετά το
Πάσχα θα πρέπει να ολοκλη-

βολής δηλώσεων (www.pothen.gr), μπορούν να διακριβώσουν εάν τυχόν εκκρεμεί υπο-

ρωθούν οι δηλώσεις Πόθεν
Έσχες.
Οι ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2016,
2017 και 2018 (φορολογικό
2015, 2016 & 2017), καθώς και
οι αρχικές για απόκτηση ιδιότητας εντός των ετών 2016,
2017 και 2018, υποβάλλονται
ηλεκτρονικά (ή επιβεβαιώνονται
από όσους είχαν υποβάλει μέχρι
την 30-10-2018), έως την Τρίτη
σύμφωνα με την Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.
Όσοι είναι υποχρεωμένοι να
υποβάλλουν αιτήσεις Πόθεν
Εσχες και δεν το κάνουν από 1η
Μαΐου θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως
800 ευρώ για να μπορέσουν να
προχωρήσουν στην εκπλήρωση
των ανωτέρω υποχρεώσεων.
Μάλιστα δεν θα μπορούν να το
αποφύγουν το πρόστιμο γιατί
καθώς μόνο με την πληρωμή

χρέωση υποβολής, ελέγχοντας
το σχετικό μήνυμα στην πάνω
δεξιά γωνία της οθόνης.

ηλεκτρονικού παραβόλου θα
μπορούν να κάνουν Πόθεν
Εσχες.
Υπενθυμίζεται πως η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης μέχρι την 28η Ιουνίου 2019 θα
οδηγήσει σε ποινικές κυρώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μετά την
καταχώριση των κωδικών τους
TAXIS στην αρχική σελίδα υπο-

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

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
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τοπικά
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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για την
Τρίτη 30/04/2019, την Πέμπτη
02/05/2019 και την Παρασκευή
03/05/2019 και κατά τις ώρες
07:00’ - 15:00’ των ημερών αυτών, στις κάτωθι οδού της πόλης των Τρικάλων:
• Στην οδό Πηλίγκου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Γιαννούση και Σαμολαδά,
• Στην οδό Καταφυγιώτη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πηλίγκου και Επ. Ο. Τρικαλων - Ριζώματος,
• Στην οδό Κονδυλη Γεωργίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Πανάγου και Φιλίππου

(κατάληψη μέρους του οδοστρώματος),
• Στην οδό Εριφύλης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Έλλης και Φαρμάκη,
• Στην οδό Ιπποκράτους και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ζιάκα και Μαυροκορδάτου,
• Στην οδό Κερασούλας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αριστερή Πλευρά Μετεώρων και ανώνυμη οδός,
• Στην οδό Κάνιγκος και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Καραϊσκάκη και Υψηλάντου,
• Στην οδό ανώνυμος πεζόδρομος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ι. Ματη και Οικομενιου,
• Στην οδό Έλλης και στο

Το εορταστικό μήνυμα
Του Προέδρου της Ένωσης Λειτουργών
Γραφείων Κηδειών Ελλάδος Νίκου
Αγγελέτου για την Ανάσταση και το Πάσχα
Τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, θα
πρέπει όλοι να αισθανθούμε και να
βιώσουμε το Θείο δράμα με βαθιά
κατάνυξη.
Φέτος έχουμε περισσότερο
ανάγκη από ποτέ, να πιστέψουμε
στο ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου.
Να διδαχθούμε από το μεγαλείο
της ανιδιοτέλειας και να ξαναβρούμε την πίστη και την ελπίδα,
να ξεπεράσουμε τα προβλήματα
που ταλανίζουν τη χώρα μας….
Ας αποτελέσει η Ανάσταση του Κυρίου, Ανάσταση για
όλους μας.
Ας κρατήσουμε το φως της Ανάστασης μέσα μας και να
κάνουμε πράξη την ελπίδα.
Στο πνεύμα της αλληλεγγύης και συνεργατικότητας, η
Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, παλεύει για ν’ ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των εποχών.
Το μήνυμα της αγάπης, της ελπίδας και της αλήθειας, το
έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ.
Η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, εύχεται σε όλους το Αναστάσιμο Φως να χαρίσει σε όλους
υγεία και κάθε ευτυχία.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!!!

τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ερεχθέως και Καλδάρα,
• Στην οδό αριστερή πλευρά
Μετεώρων και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Μαυρέλου
και Θεοτόκου (κατάληψη μέρους του οδοστρώματος),
• Στην οδό Αξιού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Νεοχωρίτη και Επ. Ο. Τρικάλων
- Περιστέρας,
• Στην οδό Θεοτοκοπούλου
Δομένικου και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Στ. Παλαντζά
και Σπάρτης,
• Στην οδό Παπαρηγοπούλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Βαμβέτσου και Γ.
Κονδύλη,
• Στην οδό Γαρδικίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ελάτης και Νεραϊδοχωρίου,
• Στην οδό Εθν. Αντίστασης
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Δευκαλίωνος και Φειδίου,
• Στην οδό Ρίτας Παππά και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Στρ. Σαράφη και Αμαλίας
και
• Στην οδό Ιδομένεως και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ήρας και Ηροφίλου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών
και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης
για το προειρημένο χρονικό
διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε
και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Η τελετή της Αναστάσεως στον
Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου
και Ειρήνης Νοσοκομείου Τρικάλων
Στο Νοσοκομειακό Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου
και Ειρήνης η 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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ
Την Δευτέρα 29 Απριλίου (εκ μεταθέσεως της εορτής), τιμάται η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου Αγίου
Γεωργίου.
Στη Διάβα, η μνήμη του Αγίου τιμάται στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου (πάνω στο δρόμο προς Κορομηλιά σ’ ένα μέρος
με καταπληκτική ομορφιά).
Τη Δευτέρα 29 Απριλίου και ώρα 7:30 π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΛΕΗΜΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ
Η αδελφότητα μας και αυτό το Πάσχα έκανε το καθήκον της
στις οικογένειες που έχουν ανάγκη θέλει να ευχαριστήσει το
σούπερ μάρκετ ΑΚ στον Παραπόταμο Τρικάλων και όλα τα μέλη
του που είτε με χρήματα η με τρόφιμα βοήθησαν.

Καλή Ανάσταση Χριστός Ανέστη

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Θεέ μου, Θεέ μου δια τι με
εγκατέλιπες;... διότι η θλίψις είναι πλησίον· ...Ετρύπησαν τας
χείρας μου και τους πόδας
μου ...Διεμερίσθησαντα ιμάτια
μου, και επί τον ιματισμόν μου
έβαλον
κλήρον
(Ψαλμ.
22:1,11,16,18)
Ο 22ος ψαλμός από όπου και
τα σημερινά μας χωρία, είναι
προφητικός γραμμένος 1000
χρόνια πριν από τα γεγονότα
στα οποία αναφέρεται. Φέρνει
στη μνήμη μας όλο το δράμα
και τα γεγονότα της σταύρωσης του Χριστού αλλά ιδιαίτερα
το δεύτερο τρίωρο του σταυρού, τότε που ο Λυτρωτής μας,
ως εκπρόσωπος της αμαρτω-

λής ανθρωπότητας, δέχεται
επάνω Του την κρίση του Θεού.
«Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, Τον έκαμε για χάρη μας
αμαρτία για να γίνομε εμείς δικαιοσύνη μέσω Αυτού» (Β' Κορ.
5:21). Αυτή την ώρα της φοβερής οδύνης και δοκιμασίας,
όλοι, ακόμα και ο Πατέρας Τον
εγκατέλειψαν. Σήκωσε μόνος το
φορτίο των αμαρτιών όλης της
ανθρωπότητας από αγάπη, από
άπειρη αγάπη, για μένα και για
σένα! Αγαπητέ μου φίλε, αναλογίσου το κόστος της σωτηρίας σου και με μετάνοια και πίστη δέξου την. Θα την απολαμβάνεις από τώρα και σε
όλη την αιωνιότητα.

Η Εορτή Παναγίας Πορταΐτισσας
στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Την Τετάρτη του Πάσχα 1η Μαΐου 2019 της
Διακαινησίμου, εορτάζει και Πανηγυρίζει η
Εφέστιος και Θαυματουργός Εικόνα Παναγίας Πορταΐτισσας της Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ Αγίου
Όρους. Στην πόλη μας εορτάζεται στον Ι. Ν. του
Αγίου Νεκταρίου ο οποίος κατέχει αντίγραφο
από την 4η Οκτωβρίου 2003, ημέρα υποδοχής.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ γυναικείο μαύρο πορτοφόλι, στην οδό 28η Οκτωβρίου, μεσημεριανές ώρες 12.00-15.00. Όποιος το έχασε μπορεί να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 2431024028.
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.

ΤΡΙΤΗ 30-4-2019: Το απόγευμα και ώρα
6:00μ.μ. θα ψαλλεί ο Αναστάσιμος και ο της
Εορτής Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με
αρτοκλασία και θείο κήρυγμα χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και στη συνέχεια
η ΛΙΤΑΝΕΙΑ της Ιεράς Εικόνας Παναγίας ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ.
Ώρα 8:00μ.μ. θα χορέψουν πασχαλιάτικα κ.ά. τραγούδια τα παιδικά τμήματα του Ι. Ναού και άλλων Συλλόγων Χορευτικά στον αύλειο χώρο του Ναού μας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 1-5-2019: Το πρωί και από ώρα 7:00π.μ. ο Όρθρος
της εορτής της Παναγίας και η πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ με θείο κήρυγμα και το ύψωμα της Παναγίας.
Το απόγευμα και ώρα 6:30μ.μ. ο Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Παναγίας Πορταΐτισσας ενώπιον της Ιεράς Εικόνος της.
Ώρα 8:30μ.μ. έως 12:30π.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την εορτή της
Αγίας Ματρώνας της Ρωσίδος.
Πασχαλινό Ιερό Σαρανταλείτουργο έως την Κυριακή των Αγίων
Πατέρων 9 Ιουνίου 2019.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία της Παναγίας Πορταΐτισσας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

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

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 8-10/06/2019
(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

σελίδα 37

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. ΣΑΒΒΑΤΟ

«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
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο Κυριακή του Πάσχα
28 Απριλίου το πρωί στις 11 θα
Χοροστατήσει κατά τον Εσπερινό της Αγάπης στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου.
Το απόγευμα 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 Σεβα-

σμιώτατος θα διανείμει τα Πασχάλια αυγά στους πιστούς.
Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 29 Απριλίου το πρωί θα
λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Πιαλείας.
Το απόγευμα στις 7 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου
και Ειρήνης στο Νοσοκομείο
Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων επί τη μνήμη των Αγίων
Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.
Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 Απριλίου το απόγευμα
στις 6:00 θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού με την ευκαιρία της Πανηγύρεως της
Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του
αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐτισσας» στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων. Εν συνεχεία θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως
του Αντιγράφου της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της
Παναγίας «Πορταΐτισσας» πέριξ του Ιερού Ναού. Ακολούθως θα παρακολουθήσει την
εορταστική εκδήλωση από τα
χορευτικά τμήματα της ενορίας και άλλων Συλλόγων με
πασχαλιάτικα κ.ά. τραγούδια
στον προαύλιο χώρο του Ιερού
Ναού προς τιμήν της Παναγίας.
Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 Μαΐου το πρωί θα λει-

τουργήσει και θα ομιλήσει στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου
Νεκταρίου Τρικάλων με την
ευκαιρία της Πανηγύρεως της
Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του
αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐτισσας».
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού με την ευκαιρία της Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς
Εικόνος του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας
«Πορταΐτισσας» στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης.
Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 2 Μαΐου το πρωί θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού.
Το απόγευμα στις 6 θα τελέσει την Ακολουθία του Αγιασμού των Θυρανοιξίων στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων.
Ακολούθως στις 7 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την ακολουθία του Εσπερινού
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων.
Εν συνεχεία θα προεξάρχει
της Ιεράς Λιτανεύσεως της Ιε-

ράς Εικόνος της «Παναγίας
Ζωοδόχου Πηγής» πέριξ του
Ιερού Ναού.
Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου το πρωί θα
Λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον ίδιο Πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό και θα τελέσει την εις
Πρεσβύτερο Χειροτονία του
π. Παντελεήμονος Δουσικιώτη.
Το απόγευμα στις 6:30 θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την ακολουθία του Μεθεόρτου Εσπερινού στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσης.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Δουσίκου.

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

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
καλαμάρια γιουβέτσι / μακαρόνια με θαλασσινά.......................6,50 €
μυδοπίλαφο - ριζότο θαλασσινών ............................................6,00 €
ιμάμ μελιτζάνες - γίγαντες φούρνου ........................................4,50 €
Πλευρώτους ψητά - ψητά λαχανικά ψωμί και λαδολέμονο.......5,00 €
τοματοκεφτέδες - ταραμοκεφτέδες.........................................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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

Σας ευχόμαστε
Καλό Πάσχα

• σπιτική μαγειρίτσα
κατάστημα θα
• γιουβέτσι θαλασσινών πΤο
αραμείνει κλ
ειστό
Κυριακή και
Δευτέρα
• μανιτάρια πανέ
• ρεβύθια φούρνου • αρακά
• χοιρινό κρασάτο

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
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
† ΚΗΔΕΙΕΣ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ)

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΤ.
ΒΑΓΙΑ

Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Πύργου Τρικάλων

ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

Ετών 80
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Μεγάλο
Σάββατο 27 Απριλίου 2019 και ώρα
11.00π.μ., εκ της οικίας μας Διαλεχτού 12
στα Σεισμόπληκτα Τρικάλων, στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου
Σεισμοπλήκτων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Βάγια. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Φώφη Βάγια και Βασίλης Σκρέτας, Παναγιώτης Βάγιας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος,
Αθανάσιος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού,
αδελφό και θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
Ετών 88
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Μεγάλο
Σάββατο 27 Απριλίου 2019 και ώρα
11:30π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Παραποτάμου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Παραπόταμος Τρικάλων 28-4-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βάϊος και Έλλη Σπυροπούλου, Βασίλειος και
Πόπη Σπυροπούλου, Ελένη και Γεώργιος Ζιώγας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Αικατερίνη, Θωμάς, Νικόλαος, Αλέξιος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ευαγγελία χ. Αθαν. Ακρίβου, Αργυρώ χ. Βασιλ. Τζίμα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Παραποτάμου σήμερα Μεγάλο Σάββατο 27/4/2019 και
ώρα 10:30 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ».

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 29ην
του μηνός Απριλίου 2019 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στον Πύργο Τρικάλων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7.30-10.30 π.μ.: Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας, Θείου Κηρύγματος και το Ύψωμα του Αγίου.
ΩΡΑ 6.30 μ.μ.: Εσπερινός και εν συνεχεία Ιερά Παράκλησις προς τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ: Εκδήλωση με
πασχαλιάτικα κ.ά. τραγούδια στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία του
Αγίου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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.

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

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

7:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
7:30 -10:30 π.μ.: Ορθρος - θεία λειτουργία-Ύψωμα Αγίου.
7:00 μ.μ.: Μεθέοριος Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
Θα ακολουθήσει Εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Αμπελακίου με Παραδοσιακή Μουσική & Χορευτικά.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

Τελετές

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Γεωργανάδων Τρικάλων
Την Δευτέρα 29 Απριλίου 2019 εορτή του Αγίου Γεωργίου εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Γεωργανάδων Τρικάλων.
Την Κυριακή 28 Απριλίου 2019 και ώρα 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων θα προσφερθεί φιλοξενία στους πιστούς στην πλατεία του χωριού και στη συνέχεια θα εμφανισθεί το χορευτικό του Συλλόγου Φαρκαδόνας με ζωντανή Μουσική.
Το πρωί της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρθρος
και στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τον Άγιο Γεώργιο.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Γεωργανάδων

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Πιαλείας Τρικάλων
Την Δευτέρα 29 Απριλίου εορτή του Αγίου Γεωργίου εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πιαλείας
Τρικάλων.
Αύριο Κυριακή και ώρα 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας.
Το πρωί της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρθρος
και στη συνέχεια θα τελεσθεί Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων θα προσφερθεί φιλοξενία στους πιστούς.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τον Άγιο Γεώργιο.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Πιαλείας

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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CMYK

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

