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«Ευχές για τον
εορτασμό του Πάσχα»
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ KAI
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
-Το μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου είναι
μήνυμα αλληλεγγύης και
προσφοράς.
-Μας διδάσκει πως όσο σκληρά κι αν δοκιμαζόμαστε πρέπει να σταθούμε με σεβασμό και
αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο μας.
Υπάρχει πάντοτε στο τέρμα το Φως της Ελπίδας και της Αισιοδοξίας.
- Εύχομαι το Άγιο Φως να σκορπίσει Υγεία –
Αγάπη – χαρά και Ευτυχία!!!
-Να φωτίσει τις σκέψεις όλων μας για ένα καλύτερο αύριο.
- Εμείς ως ΕΛΛΗΝΕΣ μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον.
- Υπάρχει Ελπίδα. Μπορούμε να ξεπεράσουμε
τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής, αρκεί να
το πιστέψουμε.
(ακολουθώντας το μήνυμα «Όλοι μαζί
μπορούμε» στηρίζοντας τις αρχές και αξίες
του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ – Πασοκ).

Dr. ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Υποψήφιος Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής (Πασοκ) Ν. Τρικάλων.
- Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΦΑΑ (ΤΕΦΑΑ) Τρικάλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Ιστορικός: Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Ιστορίας Φιλοσοφίας. - Ερευνητής.
- Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου HOTEL KOSTA FAMISSI - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

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

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

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

CMYK

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310 88138
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Σαν Σήμερα
1826
Ο διάσημος ιταλός συνθέτης Τζοακίνο Ροσίνι διευθύνει
συναυλία στο Παρίσι για την
ενίσχυση της Ελληνικής Επανάστασης.
1906
Δημοσιεύεται στην εφημερίδα World της Νέας Υόρκης
ότι ο Τσαρλς Όλντεν κατασκεύασε ένα τηλέφωνο τσέπης, που θα μπορούσε να
θεωρηθεί ο πρόδρομος του
κινητού τηλεφώνου.
1945
Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον
ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και
την ερωμένη του Κλαρέτα Πετάτσι.
1971
Ο Παναθηναϊκός νικά τον
Ερυθρό Αστέρα με 3-0 και
παίρνει το εισιτήριο για το
Γουέμπλεϊ. Στον τελικό του
Κυπέλλου Πρωταθλητριών, οι
πράσινοι θα γνωρίσουν την
ήττα από τον Άγιαξ.
1997
Ο υπουργός Εξωτερικών,
Θεόδωρος Πάγκαλος, βαπτίζει στο Παραλίμνι της Κύπρου, μέσα σε συγκινητική
ατμόσφαιρα, την κόρη του
κύπριου αγωνιστή και θύμα
της αγριότητας των Γκρίζων
Λύκων, Τάσου Ισαάκ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Π

οιητική
μεγαλοφυΐα ο
εθνικός μας
ποιητής, Διονύσιος
Σολωμός. Ανέβηκε
στον Παρνασσό και
στων Θεών τ' ανάκτορα
στον Όλυμπο ψηλά τ'
αστέρια ν' αγναντεύει
και με την πένα, τη
γραφίδα την ασίγαστη
συχνά να μας μαγεύει.

Ηλιόλουστος και φεγγοβόλος, φεγγαροφώτιστος
και μαγικός, καθάριος και
ευγενικός έψαλε τον ένδοξο
του Γένους τον αγώνα και
έκλαψε και θρήνησε πατρίδας παλικάρια, που πέφτανε
ηρωικά μαζί κι ανάρια-ανάρια τον τύραννο σαν χτύπαγαν με ψυχωμένη την
καρδιά για την ελευθεριά.
Έγραψε ποιήματα λυρικά,
ποιήματα σατιρικά, ποιήματα μεγάλα και τρανά. Ποιήματα προς τα μεγάλα της
πατρίδας τα πετρωμένα:
“Ελεύθεροι Πολιορκημένοι”, “Ύμνος εις την Ελευθερίαν”, “Δόξα” (Καταστροφή των Ψαρών), “Κρητικός”,
“Λάμπρος” και άλλα πολλά
όπως και πεζά: “Διάλογος”,
“η γυναίκα της Ζάκυνθος”
καθώς και επιγράμματα πολλά. Και ήταν Πάσχα δέκα
του Απρίλη του 1826 που
έπεφτε της Λευτεριάς το
κάστρο, τ' αντρειωμένο Μεσολόγγι. “Σ' αυτό το χώρο
στάθηκαν ολόρθα τα κορμιά
τους βροντώντας πάνω στ'
άρματα για την ελευθεριά
τους”.
Έγραψε όμως ο μεγάλος
ποιητής και τραγούδια συναισθηματικά, πόνου και θλίψης, θαυμασμού και ηθικής
δικαίωσης (“Ξανθούλα”,
“Φαρμακωμένη”
κ.ά.).

Ωδή “Εις Μοναχήν” του
Διονυσίου Σολωμού (1798-1857)

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Έγραψε και ένα λυρικό ποίημα αφιερωμένο στην ορφανή από μητέρα και πατέρα Γεωργομίλα, που αρνήθηκε τα εγκόσμια και ντύθηκε την ολόμαυρη της Μοναχής τη φορεσιά κι ενώ
ήταν Πασχαλιά! Πλημμυρισμένη από έναν έρωτα θεϊκό
για τον Ιησού Χριστό το ποίημα γραμμένο σε 15 εξάστιχες στροφές σε ιαμβικό
μέτρο μας δίνει στίχους αγγελικούς. Οι Άγγελοι κατεβαίνουν από τα ουράνια για
να υποδεχτούν, να καμαρώσουν την πανέμορφη Γεωργομίλα, που ξεκίνησε με
σταθερό βήμα να πάει στην
εκκλησιά για να φιλήσει το
Χριστό και γύρω να μυρίσει
μοσχολίβανα, βασιλικό.
Για τεχνικούς λόγους θα
ενώσουμε τα ημιστίχια της
Ωδής και να απολαύσουμε
τα λόγια των Αγγέλων από
καρδιάς κι από ψυχής:

“Από τον θρόνο τ' Απλαστου οι Άγγελοι κατεβήκαν
και μες στου μοσχολίβανου
το σύγνεφο εμπήκαν να
ιδούν, που το κοράσιον κινάει στην εκκλησιά. Χριστός
Ανέστη! Εψάλανε με τα χρυσά τους χείλη, Χριστός Ανέστη! Εκάνανε κι αστράφτανε
σαν ήλιοι, και λόγια ετραγουδούσανε εγκάρδια και
θερμά. Χαίρε, αδελφή! Μ'
αρέσουνε (ο ένας Άγγελος)
της όψης σου οι χλωμάδες
εις τα περίσσια ανάμεσα
κεριά και στις λαμπάδες
κάλλιο από ρόδα πιάνουνε
της Νύφης του Χριστού.
Αφού τον θάνατο έκλαψες
(ο άλλος Άγγελος) της δόλιας σου μητέρας και του
πατρός, σου απόμεινε μόνος Αυτός (ο Χριστός) πατέρας. Πάντα περνάει τα
σπλάχνα Του το δάκρυ του
ορφανού.
Γλυκό 'ναι της Παράδεισος να μελετάς τα κάλλη.
Πικρή 'ναι η φοβερότατη
του κόσμου ανεμοζάλη· μον'
εδώ φτάνει ο αντίλαλος δε
φτάνει τρικυμία. (Εναλλάσσονται οι Άγγελοι καθένας
με τα λόγια του). Εδώ ο
Χριστός στα ονείρατα σ'
εσένα κατεβαίνει. Εκεί ταράζουν άρματα και θρόνοι
οι ματωμένοι. Εδώ ευτυχία
και θρίαμβος. Εκεί 'ναι συμφορά. Ο κόσμος ερωτεύτηκε στα μάτια, στη φωνή
σου, τα μελετάει συχνότατα,
κι η αγγελική ψυχή σου

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

φωνή και μάτια εγύρισε
κατά τον ουρανό. Ο Πλάστης κατ' εικόνα του τον
άνθρωπο εποιούσε. Μες τα
κρυφία της γνώσης του την
Χτίση εμελετούσε, για να
'ναι του λιγόζωου ανθρώπου
κατοικία... Έρως και Χάρος
πάνοτε δουλεύουν εδώ
κάτω, ως που ο Καιρός ο
γέροντας να χάσει τα φτερά
του. Φριχτή 'ναι η ώρα, που
ο άνθρωπος βαριά ψυχομαχά.
Μη φοβηθείς να 'σ' έρημη
τότε από κάθε μάτι· ιδού ο
Χριστός, που γέρνοντας
στου πόνου το κρεβάτι, σου
σιάζει το προσκέφαλο και
σε παρηγορεί... Ξύπνα αδελφή! Τη Σάλπιγγα την ύστερη
αγροικώ. Τα μάτια της
αστράψανε του τάφου από
την κλίνη· κοίτα! Πετιέται
ολόχαρη και μες το λάκκο
αφήνει τους μόσχους του
Μαγιάπριλου που δεν υπάρχει πια”.
“Ένας ουράνιος λόγος
καλύπτει την ψυχική ιστορία
της πονεμένης κόρης. Οι
θάνατοι των γονιών η αντιπάθεια προς τη βοή του κόσμου, η τρικυμία των Παθών, ο πόθος της αγνής
ζωής και αφοσίωσης, ο φόβος του θανάτου τίθενται
στα χείλη των Αγγέλων, καθώς η ανθρώπινη σιωπή δείχνει την μετάβαση από την
τύρβη στη νέκρωση των παθών. Το Χριστός Ανέστη γίνεται αναστάσιμη υπόσχεση
στην οποία θα στηριχθεί η
νέκρωση”. Τωμαδάκης, Καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
με υγεία, ευτυχία
και ψυχική ανάταση.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:
```
«Φαβορί και αουτσάιντερ
στις 13 περιφέρειες
και σε 73 δήμους»
```
(Ας κάνουν σήμερα
Πάσχα
και από αύριο πάλι
όλοι… νικητές!)

της ημέρας

Η Ανάσταση του Χριστού
συναδελφώνει τους λαούς
σε μια παγκόσμια κοινωνία
ειρήνης, αλληλοσεβασμού
και αλληλεγγύης.
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας
Αναστάσιος

Τσίπρας:

Κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας στον
Δρόμο του Μεταξιού

```
(Κάτι σε… χρυσό έχουμε;)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ήταν ένας Ινδός και περνούσε
με την νταλίκα του το τελωνείο.
Τελωνειακός: "Έχετε τίποτα ν
α δηλώσετε κύριε;"
Ινδός: "Όχι"
Τελωνειακός: "Καλά.
Ανοίξτε λίγο την καρότσα να δούμε..."
Ανοίγουν και βλέπει μέσα έναν ελέφαντα

με μια φέτα ψωμί σε κάθε
αυτί
Τελωνειακός: "Καλά ρε, εδώ
έχεις ολόκληρο ελέφαντα και δεν
θα το δηλώσεις"
Ινδός:" Σωπα ρε!
Δεν ήξερα ότι πρέπει να δηλώνω
και τι θα βάλω στο τοστ..."

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή του Πάσχα 28/4/2019
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σελίδα 2

Για να μην κιτρινίσουν
οι άκρες μας!
Μην γκρινιάζετε τόσο που θα κάνετε Πάσχα με τους δικούς σας
στο χωριό. Καποιοι δεν έχουν ούτε
χωριό, ούτε μαμά, ούτε μπαμπά.
Συνήθως τους εκτιμούμε μετά που
είναι αργά και καταλαβαίνουμε πόσες στιγμές χάσαμε και δε νιώσαμε
όσα μπορούσαμε. Συνήθως καταλαβαίνουμε τί χάσαμε, όταν κοιτάμε
τον κόσμο μέσα από ένα παράθυρο
κάποιου Νοσοκομείου.
Και όταν βλέπουμε στο κινητό
μας επαφές αγαπημένων μας, που
δεν υπάρχουν πια κοντά μας.Τότε
δε ζηλεύουμε τίποτα και κανέναν,
μόνο συνοψίζουμε και προσευχόμαστε και ευχόμαστε να ξυπνήσουμε και όλα να είναι όπως πριν. Μόνο
που τίποτα δε θα είναι όπως πριν.
Είμαστε δεμένοι με έναν κοινό κόμπο και πάντα θα ψάχνουμε να βρούμε την άκρη του. Το λέω μήπως και
προλάβω και σώσω κάτι, για σας,
για μένα... Ίσως να λέω και μούφες,
μπορεί.
Αλλά νομίζω ότι οι λέξεις πρέπει
να λέγονται έγκαιρα, να λέγεται το
"Σε αγαπάω" ασυναίρετο και στρογγυλό, να λειαίνει τις προεξοχές που
αγκυλώνουν την ψυχή. Οι λέξεις
πρέπει να λέγονται και να ακούγονται, είναι ζωντανές, έχουν χαρακτήρα, ψυχή, πρόσωπο, μάτια,
έχουν και χέρια που αγκαλιάζουν
σφιχτά και μετά δεν υπάρχει φόβος.
Αγαπώ πολύ τους ανθρώπους, τους
νοιάζομαι...
Αγαπώ πολύ και το μαύρο χρώμα
και μεγάλωσα με την πεποίθηση
ότι είναι το χρώμα από το φουστάνι
που φόραγε μια απ τις Μοίρες που
ήρθε τη νύχτα που γεννήθηκα πάνω
από την κούνια μου. Τώρα μπορεί
να ήταν και η γιαγιά μου ή η νονά
μου, αλλά μεγάλωσα με όμορφα
παραμύθια.
Μύθια και αλήθεια που μπλέκουν
όμορφα την πραγματικότητα με τις
επιθυμίες των απλών ανθρώπων
της υπαίθρου, με τα βάσανα και
τους καημούς τους. Ο καθένας,
βλέπετε, με τις ιστορίες του και...
τα τραύματά του. Πάσχα στο χωριό
και η μυρωδιά από την Πασχαλιά
στην αυλή να σου σπάει τη μύτη.
Φωνές κοριτσιών ντυμένες Μυροφορες ακούγονται να ψέλνουν στον
Επιτάφιο "Ω Γλυκύ μου Έαρ": ειλικρινά δεν ξέρω μερικές φορές, πού
χρωστάμε την ευγνωμοσύνη μας
για αυτά τα δώρα.
Για το νεράκι της ζωής, που χωρίς
αυτό θα κιτρινίσουν οι άκρες μας
και μετά θα μαραθούμε! Καλή Ανάσταση, με υγεία και πολλές στιγμές
γεμάτες αγάπη, τρυφερότητα και
καλούς ανθρώπους κοντά μας,
όπως ορίζουν την καλοσύνη τα μικρά παιδιά.

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία
θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν
τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες

Της Ζωής Χατζηθωμά

κυρίως στα βόρεια.
Τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Συμμετοχή στην απεργιακές
συγκεντρώσεις
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σελίδα 3

Από τις 9 έως τις 12
Μαΐου το 2ο Φεστιβάλ
Φαγητού Δρόμου

Κάλεσμα στους αγρότες όλης της χώρας να συμμετάσχουν
στις Πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη
χώρα, μαζί με τα ταξικά σωματεία, απευθύνει η Πανελλαδική
Επιτροπή των Μπλόκων.
«Μαζί με τους συμμάχους μας, εργατοϋπάλληλους και αυτοαπασχολούμενους των πόλεων δίνουμε συνέχεια τους αγώνες μας, δυναμώνουμε την κοινή δράση και αλληλεγγύη, δημιουργούμε τη συμμαχία που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη δύναμη και προοπτική στην πάλη μας για μια καλύτερη ζωή.
Προβάλουμε τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις που είχαμε στα
Μπλόκα και όλες τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Απέναντι στην κυβέρνηση που στέκεται εχθρικά απέναντί
μας, η οποία με το πρόσχημα των δύσκολων δημοσιονομικών
συνθηκών της χώρας δεν ικανοποίησε κανένα αίτημά μας, όμως
οι ίδιες δημοσιονομικές συνθήκες της επιτρέπουν να ψηφίζει
και να δίνει πακτωλούς χρημάτων, προνομίων, φορολογικών
ελαφρύνσεων σε βιομήχανους, εφοπλιστές, μεγαλέμπορους
και τραπεζίτες.
Απέναντι σε όλους όσους στηρίζουν τις πολιτικές που μας
ξεκληρίζουν με το τεράστιο» σημειώνει η Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση.

∫Ε.Κ.

Η νύχτα μέρα !
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Ξυλογραφία του συνεργάτη μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ, συντ/χου Δασκάλου.

Από τις 9 έως τις 12 Μάιου θα πραγματοποιηθεί το 2ο Φεστιβάλ Φαγητού
Δρόμου (street food festival), με φαγητό
από όλες τις χώρες του κόσμου και συμμετοχές από πολλές πόλεις της Ελλάδας.
Το Φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο Μύλο
Ματσόπουλο, ενώ το θέμα συζητήθηκε
στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, δεδομένου ότι η
e-Trikala A.E, προτίθεται να δώσει
άδεια σε 21 επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.
Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
ενώ στόχος της εκδήλωσης είναι να δημιουργηθεί μια μεγάλη γιορτή για όλους
ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την παρουσία και ξένων επισκεπτών στην πόλη
μας .

∫Ε.Κ.

Η Εκκλησία δεν ξέχασε όσους
δοκιμάζονται στο κρεβάτι του πόνου
Την ξεχωριστή τελετή περιφοράς του επιταφίου, που έχει
καθιερώσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσόστομος για τους πιστούς που οι γιορτές
του Πάσχα τους βρίσκουν να νοσηλεύονται καθώς και τους
εργαζόμενους στο ίδρυμα, πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή 26 Απριλίου 2019 το μεσημέρι στο Νοσοκομείο Τρικάλων παρόντος του διοικητή, του Ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού, πολλών πιστών, εκπροσώπων
τοπικών αρχών, ιερέων αλλά και των συγγενών των ασθενών. Ενώ χθες το βράδυ στις 8 μ.μ. τελέστηκε και η Ανάσταση σε κλίμα κατάνυξης και χαράς.

Τη νύχτα σε μέρα μετέτρεψαν για ακόμα μια χρονιά τα χαλκούνια στο Αγρίνιο, που πρόσφεραν ένα φαντασμαγορικό θέαμα στην πλατεία Δημοκρατίας. Πλήθος κόσμου απόλαυσε το
φαντασμαγορικό θέαμα που πρόσφεραν οι χαλκουνάδες, οι
οποίοι και φέτος χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιες εκρηκτικές κατασκευές, που αποτελούνται από μεγάλο κύλινδρο γεμάτο με
μείγμα μπαρουτιού, που έχει ένα φιτίλι στην άκρη.

∫χρ.παπ.

∫Ψ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

4 σελίδα
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Πάσχα στα Τρίκαλα, ιδανικός προορισμός!
Η πόλη των Τρικάλων θεωρείται και επίσημα από τους επαγγελματίες του τουρισμού ως ένας βασικός
προορισμός για το Πάσχα, ενώ το Χριστός Ανέστη ακούστηκε χθες σε όλες της Εκκλησίας
ορτών εορτή και πανήγυρις πανηγύρεων" η σημερινή μέρα και ο χαιρετισμός είναι το "Χριστός Ανέστη" με
την ανταπάντηση "Αληθώς Ανέστη"
(κι όχι "ευχαριστώ" ή "επίσης" όπως
ατυχώς ακούμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια!!)!

"Ε

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Όπως και να έχει τα Τρίκαλα είτε
από θρησκευτικής άποψης, είτε από
την χαρά της διασκέδασης είναι
ένας από τους πλέον σημαντικούς
προορισμούς. Άλλωστε η παρουσία
χιλιάδων επισκεπτών το μαρτυρούν.

Οι ξενοδόχοι βάζουν
τα Τρίκαλα στους
κορυφαίους προορισμούς
Διπλή εικόνα παρουσιάζει η πασχαλινή κίνηση στα ξενοδοχεία της
χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Σε σχέση με πέρυσι, παρατη-

ρείται μικρή βελτίωση του αριθμού
των προκρατήσεων σε δημοφιλείς

πασχαλινούς προορισμούς. Σε άλλες
περιοχές όμως, κυρίως στην ηπει-

ρωτική Ελλάδα, η πληρότητα δεν είναι η αναμενόμενη, με τους ξενοδό-

χους να ελπίζουν σε κρατήσεις της
τελευταίας στιγμής από Έλληνες
εκδρομείς που εμφανίζονται για την
ώρα επιφυλακτικοί εξαιτίας των
άστατων καιρικών συνθηκών.
Το φετινό Πάσχα συμπίπτει με την
έναρξη της τουριστικής σεζόν και
άρα είναι περισσότερα τα ξενοδοχεία
που αναμένεται να λειτουργήσουν
στους θερινούς προορισμούς, με
σκοπό να υποδεχθούν τουρίστες
τόσο από την Ελλάδα, όσο και από
το εξωτερικό (Γερμανία, Μ. Βρετανία,
Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Βαλκάνια
κα).
Ο μέσος όρος διαμονής είναι οι
τρεις διανυκτερεύσεις.
Εντονότερο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Κέρκυρα όπου
η τουριστική κίνηση αναμένεται φέτος ενισχυμένη, όπως και τα νησιά
του Αργοσαρωνικού, η Σαντορίνη και
η Μύκονος (μαζί με τις ημέρες του
Πάσχα των Καθολικών), η Πελοπόννησος, τα Ιωάννινα, η περιοχή των
Μετεώρων και τα Τρίκαλα, η Μαγνησία και η Κεφαλλονιά.

Χθες με τους Τρικαλινούς να σπεύδουν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους

Αυξημένη η κίνηση στην τοπική αγορά
Στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι κυμάνθηκε και κίνηση στα τοπικά κρεοπωλεία
υξημένη ήταν χθες
η κίνηση στην
τοπική αγορά με
τους Τρικαλινούς να
σπεύδουν να
ολοκληρώσουν τις
αγορές τους για το
πασχαλινό τραπέζι και
όχι μόνον.

Α

Στα ίδια επίπεδα σε σχέση
με πέρυσι κυμάνθηκε και κίνηση στα τοπικά κρεοπωλεία
με τους καταναλωτές να επιλέγουν για ακόμα μια φορά να
προμηθευτούν το αρνί ή το
κατσίκι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Κρεοπωλών κ. Θοδωρή Ευθυμίου.

Όπως σημείωσε χθες υπήρξε αυξημένη κίνηση, ωστόσο

τόνισε ότι οι Τρικαλινοί έχουν
αρχίσει σιγά – σιγά να αλλά-

ζουν συνήθειες και αρκετοί
δεν επέλεξαν τον παραδοσιακό οβελία.
Αυξημένη ήταν η κίνηση,
χθες και προχθές στα εμπορικά καταστήματα, καθώς η
βελτίωση των καιρικών συνθηκών και η καταβολή των
δώρων δημιούργησαν ευνοϊκές προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Χρήστο Μπλουγούρα
η κίνηση είναι λίγο πιο χαμηλή σε σχέση με πέρυσι, ενώ
εξέφρασε την αισιοδοξία ότι
την ερχόμενη εβδομάδα τα
δεδομένα θα αλλάξουν, λόγω

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

ότι αρχίζει και το δεκαήμερο
των προσφορών.
«Παρόλα αυτά, η κατάσταση είναι δύσκολη και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε
μέσα από τις εκπτώσεις και τις
προσφορές» ανέφερε.
Να σημειωθεί ότι στο ίδιο
επίπεδο ή και σε χαμηλότερο
- σε σχέση με πέρυσι- κυμάνθηκε φέτος το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, όπως
προκύπτει από τους εντατικούς ελέγχους που διενέργησαν το τελευταίο διάστημα
τα μεικτά κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Μεταξύ των άλλων, η τιμή
του αρνιού (εγχώριο) διατέθηκε φέτος από 5,29 έως και
8,50€ το κιλό, ενώ εισαγωγής
πωλείται από 5,30 έως 8,00€το ίδιο σε σχέση με πέρυσι.
Το κατσίκι πωλείται από 5,79
έως 9,00€ το κιλό και το ει-

σαγωγής από 5,89–9,00€.
Η φέτα (χύμα) πωλείται από
5,99–8,30€, λίγο πιο φθηνά σε
σχέση με πέρυσι, το κεφαλοτύρι από 7,49 έως 12,90€ το
κιλό και η γραβιέρα από 8,70–
14,90€ το κιλό.
Σε ,τι αφορά στα οπωροκηπευτικά οι ντομάτες πωλούνται από 1,49 έως 2,30€ τα
κιλό, τα αγγούρια – τεμάχιοαπό 0,42 έως 0,60€ το κιλό, τα
μαρούλια από 1,00 έως και
1,98€ το κιλό.
Τέλος, τα τσουρέκια πωλούνται από 8 έως 10 ευρώ το
κιλό στα αρτοποιεία και από
8,50 έως 11 ευρώ στα ζαχαροπλαστεία, ενώ στα σούπερ
μάρκετ από 4,18 έως 7,76
ευρώ. Επίσης, τα κουλούρια
στα αρτοποιεία πωλούνται
από 6.50 έως 9,40 ευρώ το
κιλό και στα ζαχαροπλαστεία
από 8 έως 11 ευρώ το κιλό.
Ε.Κ.
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Η Ανάσταση του Χριστού, μήνυμα ελπίδας και ζωής
• Ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα εορτάζει η χριστιανοσύνη – Γιατί σουβλίζουμε το οβελία

Γ

του Πάσχα, καθορίστηκε από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Βιθυνίας στη Νίκαια, το 325
μ. Χ. Έτσι, αποφασίστηκε να γιορτάζεται την
πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής
ισημερίας και μετά το Πάσχα των Ιουδαίων.
Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος μας,
εκτός από το αρνί ψήνουν και το παραδοσιακό
κοκορέτσι κι άλλα εδέσματα.

ιομάτες οι εκκλησιές το βράδυ του
Μεγάλου Σαββάτου από πιστούς οι
Ναοί και στα Μοναστήρια της
Καλαμπάκας, για την Ανάσταση του
Κυρίου. Το Αναστάσιμο μήνυμα έφερε και
στις καρδιές όλων των χριστιανών την
ελπίδα και την αγάπη και το «Χριστός
Ανέστη» αντήχησε παντού.

Εσπερινός της Αγάπης
Του

Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στην
Εκκλησία πραγματοποιείται ο Εσπερινός της
Αγάπης. Οι Χριστιανοί ανταλλάσσουν αδελφικό
ασπασμό διαβάζοντας το Ευαγγέλιο. Από το
βράδυ της Αναστάσεως και για 40 ημέρες οι
Ορθόδοξοι Χριστιανοί χαιρετούν ο ένας τον
άλλον λέγοντας «Χριστός Ανέστη» και απαντώντας «Αληθώς Ανέστη».

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
«Η Ανάσταση του Χριστού δηλώνει την αρχή
της νέας δημιουργίας του καινούργιου κόσμου
που προσφέρει ο Θεός στην ανθρωπότητα. Κι ο
καινούργιος κόσμος δεν έχει καμιά σχέση με
την οσμή της φθοράς, τον τρόμο του θανάτου
και τις εχθρικές εκδηλώσεις του ανθρώπου προς
τον συνάνθρωπο, αλλ’ είναι ζωή αγάπης, ζεστασιάς και ελπίδας. Ο Θεός προσφέρει το δώρο
της ζωής. Η Ανάσταση του Χριστού είναι μήνυμα
ελπίδας και ζωής. Το μήνυμα αυτό με το κήρυγμα
της Εκκλησίας απευθύνεται στον άνθρωπο κάθε
εποχής και μαρτυρεί την ανεξάντλητη αγάπη
του Θεού ο οποίος, παρά τις θανατηφόρες ενέργειες των ανθρώπων, τους καλεί συνεχώς στη
ζωή και στον κόσμο της Αναστάσεως», αναφέρει
σε γραπτά του, ο ομότιμος καθηγητής Ερμηνείας
της Καινής Διαθήκης στο τμήμα Θεολογίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Ιωάννης Καραβιδόπουλος.
Εκ των υστέρων, η παραδοσιακή μαγειρίτσα
είχε την τιμητική της, στις οικίες όλων, αλλά και
στους χώρους εστίασης, της πόλης που είχαν
προετοιμαστεί καταλλήλως, για να υποδεχτούν
τους επισκέπτες.

Γιατί η Ελλάδα σουβλίζει αρνί
Σήμερα Κυριακή του Πάσχα, οι φωτιές στο

Ο

ι αθλητές
Cheerleading
(Ολυμπιακό
Άθλημα), Ευαγγελία
Βενέτη και Φίλιππος
Θεοχάρης, στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Cheerleading που έγινε
προχθές Μ. Πέμπτη στο
Ορλάντο της Αμερικής,
ανάμεσα σε 18 χώρες
που έπαιρναν μέρος,
μπήκαν αρχικά στη
δεκάδα στον 1ο γύρο και
στη συνέχεια στο 2ο
γύρο κατέκτησαν την 9η
θέση!

Συγκίνηση όταν βγήκε το
ζευγάρι στον αγωνιστικό χώρο
με τις οθόνες να δείχνουν την
Ελληνική σημαία, ενώ με ελληνικές σημαίες ήταν στο κοινό και Έλληνες ομογενείς!
Σημειωτέο πως η Ευαγγελία
και ο Θεοχάρης πληροφορήθηκαν τις τελευταίες μέρες

Εορτάζουν τη Δευτέρα τα εξωκκλήσια
του Αγίου Γεωργίου

έδαφος ή στις ψησταριές μπήκαν από νωρίς το
πρωί, προκειμένου οι σούβλες με τα αμνοερίφια
να μπουν στη φωτιά και να ετοιμαστούν για το
μεσημεριανό Πασχαλινό τραπέζι! Γιατί όμως
σουβλίζουμε το αρνί η το κατσίκι; Έχετε ανα-

ρωτηθεί;
Διότι ο αμνός συμβολίζει τον Χριστό! Ο Ιωάννης
ο Βαπτιστής είχε παρομοιάσει τον Ιησού με τον
αμνό θεού που θα πάρει στις πλάτες του τις
αμαρτίες του κόσμου. H ημερομηνία εορτασμού

Αύριο Δευτέρα, δεύτερη ημέρα του Πάσχα,
εορτάζουν και πανηγυρίζουν τα εξωκκλήσια και
οι ναοί του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή της
Καλαμπάκας. Ο Άγιος Γεώργιος ο Μανδηλάς
στο Καστράκι έχει την τιμητική του, καθώς πλήθους κόσμου απ’ όλη την Ελλάδα συρρέουν για
τον εκκλησιασμό και φυσικά για το έθιμο με την
αλλαγή των μαντηλιών στον βράχο πάνω από
το εξωκλήσι. Ένα έθιμο το οποίο έχει γίνει πασίγνωστο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο
εξωτερικό για την μοναδικότητα του!
Επίσης, αύριο εορτάζουν τα εξωκκλήσια του
Αγίου Γεωργίου σε Διάβα και Περιστέρα, Αύρα
και σε άλλα χωριά της περιοχής. Εντός της Καλαμπάκας στην παλιά πόλη (Σοπωτός), εορτάζει
ο μικρός ναός (παρεκκλήσι) του Αγίου Γεωργίου.
Χριστός Ανέστη και Χρόνια πολλά.

Τρικαλινοί χορευτές έκλεψαν τις εντυπώσεις στις ΗΠΑ
Διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading για τους Τρικαλινούς Ευαγγελία Βενέτη και Φίλιππο Θεοχάρη
μόρφωσε τις τελευταίες μέρες
η Ευαγγελία Βενέτη, ενώ τα
ζευγάρια των άλλων χορών
την είχαν δουλέψει πολλούς
μήνες πριν, πράγμα που καθιστούσε μεγαλύτερο βαθμό
δυσκολίας για το Ελληνικό
ζευγάρι. Παρόλα αυτά και με
αυτή την λίγη προετοιμασία,
κατέκτησαν την 9η θέση Παγκοσμίως.
πως θα συμμετάσχουν στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα,
μετά από πρόσκληση της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Cheerleading η οποία κάλυψε
και τα έξοδα της μετακίνησής
τους μαζί με τους συνοδούς
τους.
Την χορογραφία την δια-

Η Ευαγγελία και ο Θεοχάρης, αθλητές του ΑΣΤ Εύαθλοι, είναι πρωταθλητές Ελλάδος cheer hip hop και Κυπελλούχοι Ελλάδος αντίστοιχα, συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζευγαριών CHEERLEADING του

2018 και κατέκτησαν την 4η
θέση στην κατηγορία τους
ανάμεσα σε 20 συμμέτοχες
από 16 χώρες, ενώ το καλοκαίρι θα μεταβούν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Cheerleading που θα διεξαχθεί στη Ρωσία.

6 σελίδα
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τοπικά

180 υποψήφιοι με τον συνδυασμό

Κώστα Μαράβα

Ο

Δήμαρχος Πύλης Κώστας
Μαράβας παρουσιάζει το
ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο
νίκης για τον δήμο Πύλης

εμπειρία στην αυτοδιοίκηση με έναν
φρέσκο αέρα δυναμικής ανανέωσης.
Το πλέον πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο
που έχει παρουσιαστεί στην Πύλη.
Άνθρωποι με σημαντική και αποτελεσματική διαδρομή στο χώρο της αυτοδιοίκησης, αλλά και νέοι άνθρωποι,

Δημιουργήσαμε μία πολύ δυνατή
ομάδα που συνδυάζει την σημαντική

γυναίκες και άνδρες, που ρίχνονται
για πρώτη φορά στη μάχη των εκλογών,
έχοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
τα οποία θέλουμε, ενώνονται μαζί μας
σε μία πορεία νίκης.
Συνεχίζουμε με Αλήθεια, και Αξιοπρέπεια, για τον Δήμο Πύλης.
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ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ)
ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΛΕΤΣΗ - ΚΩΤΣΙΩΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ)
ΚΑΛΙΩΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ)
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ - ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ – ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ – ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΡΟΥΛΑ)
ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΑΡΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΤΣΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
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ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΟΥΛΑ-ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΡΑΜΨΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΔΕΛΙΜΗΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΠΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΕΓΚΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΛΗ
ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

CMYK

ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΥ – ΠΟΝΤΙΚΑ ΧΡΥΣΑ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ-ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΨΙΩΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΒΙΚΥ
ΚΙΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΚΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΟΦΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΡΑΝΙΑ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΒΙΒΗ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΜΑΓΓΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΜΕΡΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΛΙΩΤΗ-ΤΣΙΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΑΚΟΥ ΟΛΓΑ
ΜΠΑΛΚΙΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΠΑΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΛΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΛΕΤΣΑ ΦΑΝΗ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΤΑΚΗΣ
ΜΠΟΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΝΤΖΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ τ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΞΑΓΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΛΛΑ ΑΡΕΤΗ
ΠΑΛΛΑ ΔΑΦΝΗ
ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΠΑ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΜΠΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΠΙΕ – ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΚΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΑΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΣΙΜΟΥ – ΝΤΟΥΒΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΙΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΝΗ ΝΟΝΗ
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΡΗΣ
ΤΣΕΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ
ΤΣΙΩΚΟΣ ΒΗΣΣΑΡΗΣ (ΑΡΗΣ)
ΤΣΙΩΛΗ ΑΡΕΤΗ
ΧΑΜΨΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

τοπικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2019

Πρὸς
Τὸν ἱερὸν Κλῆρον, τὶς
Μοναστικὲς Ἀδελφότητες
καὶ τὸ
Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς καθ᾿ Ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Τέκνα μου ἐν Χριστῷ
Ἀναστάντι ἀγαπητά,
Μαζὶ μὲ τὸ φῶς τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου,
ποὺ ἀνέτειλε ἐκ τοῦ Τάφου,
ἀνέτειλε καὶ ἡ Συγγνώμη,
ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ
Ἐκκλησία προτρέπει ὅλους
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σελίδα 7

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Ἅγιον Πάσχα 2019

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 53

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ

Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

Ἀριθ. 18

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ἐμᾶς ὅπως, «συγχωρήσωμεν πάντας τῇ Ἀναστάσει». Νὰ συμφιλιωθοῦμε
καὶ νὰ συγχωρεθοῦμε μὲ
ὅλους τοὺς συνανθρώπους
μας. Νὰ παραμερίσουμε
τὶς διχόνοιες, τὶς ἄσχημες
παρεξηγήσεις, τυχὸν μίση
καὶ πικρίες, χρόνιες ψυχρότητες καὶ ἀντιπάθειες.
Νὰ συντρίψουμε κάθε τι
ποὺ μᾶς χωρίζει, ὅπως ὁ
Χριστὸς συνέ-τριψε τὶς
πύλες τοῦ ᾈδου, καὶ νὰ
κτίσουμε ὁτιδήποτε μᾶς
ένώνει.
Ἀγάπη καὶ συγχωρητικότητα! Οἱ δύο προϋποθέσεις, ποὺ χρειά-ζονται γιὰ
νὰ κάνουμε πράξη τὸ
«ἀλλήλους περιπτυξώμεθα», δηλαδὴ νὰ ἀγκαλιάσουμε πνευματικὰ ὁ ἕνας

τὸν ἄλλον, νὰ νιώσουμε
τὴν ἀδελφικότητα καὶ τὴ
ζεστασιὰ τῆς ἀνθρωπιᾶς
καὶ ἔτσι, ὡς πραγματικοὶ
χριστιανοὶ νὰ ἑορτάσουμε
τὸ Ἅγιον Πάσχα.
«Συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ
Τάφου ἀνέτειλε» !
Εὔχομαι ἐγκαρδίως, πρὸς
ὅλους σας Κληρικούς, Μοναχοὺς καὶ Λαϊκούς, νὰ
ἔχετε τὴν αἰώνιον ζωὴν
καὶ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ,
ποὺ μᾶς τὰ χάρισε μὲ τὴν
Ἀνάστασή Του, καθὼς
προεῖπεν.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ἐν Καλαμπάκᾳ
τῇ 28ῃ Ἀπριλίου 2019
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σταγῶν
καὶ Μετεώρων
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ευχήθηκαν προς τον «Π.Λ.» τοπικοί και πολιτικοί φορείς

Θερμές ευχές
για Καλό Πάσχα &
Καλή Ανάσταση

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν
Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας
Αὐτοῦ
Ἀγαπητοί μου πατέρες καί
ἀδελφοί,
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
Ἡ Ἐκκλησία λαμπροφοροῦσα καὶ ἐφέτος διακηρύσσει πρὸς πάντας τὸ χαρμόσυνο καὶ ἐλπιδοφόρο μήνυμα
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ἕνα μήνυμα ποὺ ἀπευθύνεται
πρὸς τὰ βαπτισμένα μέλη της,
ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἐκτὸς ἀπ’
αὐτὴν ἀνθρώπους, ποὺ δὲν
γνωρίζουν ἀκόμη τοῦτο τὸ
μήνυμα τῆς ζωῆς. Οἱ χριστιανοὶ ἐξ ὁρισμοῦ φέρουν
τὴν εὐθύνη τῆς διαδόσεως
τοῦ μηνύματος τῆς ἀναστάσεως, ὅτι ὁ Χριστὸς κατήργησε τὸ μοναδικὸ καὶ ἀπεχθὲς
πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου ἀνὰ
τοὺς αἰῶνες, τὸν θάνατον,
καὶ ἐχάρησε ζωὴ στοὺς νεκροὺς τοῦ τάφου. Τὸ καίριο
ἐρώτημα ἀφορᾶ τοὺς βαπτισμένους χριστιανούς. Ἔχουν
καταυγασθεῖ καὶ ἀνακαινιστεῖ ἀρκούντως οἱ ἴδιοι ἀπὸ
τὸ ἀναστάσιμο φῶς; Ζοῦν

στὴν ζωή τους τὴν προσδοκίαν τῆς ἀναστάσεως, ὅπως
τὸ ὁμολογοῦν στὸ Σύμβολο
τῆς Πίστεως, «…προσδοκῶ
ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»;
Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη, τὴν
ὁποῖα καλοῦνται οἱ χριστιανοὶ
νὰ βιώσουν στὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς τους, μὲ τὶς
προϋποθέσεις ποὺ ὁ Κύριος
δίδαξε μὲσα ἀπὸ τὴν δική του
ἐπὶ γῆς ζωή, δηλαδὴ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν συγχωρητικότητα, εἶναι αὐτὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀνακαινίσει τοὺς ἴδιους
καὶ ταυτοχρόνως νὰ δείξει
μὲ γνήσιο τρόπο τὸ παράδειγμα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους
γύρω τους. Τὸ φῶς τῆς ἀναστάσεως εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ
ὁποία δὲν τὴν χωρᾶ ὁ τάφος.
Γι’ αὐτὸ ὁ Χριστὸς ἀνίσταται
ἐκ νεκρῶν. Εἶναι ἡ ζῶσα ἀγάπη, ποὺ νικᾶ τὸν θάνατο καὶ
τὴν φθορά. Αὐτός, ὁ Χριστός,
«…ἀναστὰς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
καὶ ὁδοποιήσας πᾶσι σαρκὶ
τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι ὑπὸ τῆς φθορᾶς τὸν
ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς, ἐγένετο
ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων,
πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν,
ἵνα ᾖ αὐτὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσι
πρωτεύων», ὅπως χαρακτηριστικῶς γράφει ὁ Μέγας Βα-

σίλειος στὴ Θεία Λειτουργία
του. Ἡ βίωση τοῦ ἐλπιδοφόρου μηνύματος τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς ζωῆς
τῆς ἀγάπης, εἶναι τὸ μόνο
ποὺ μπορεῖ νὰ βγάλει τὸν
σύγχρονο ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν
φόβο τοῦ θανάτου, τὴν βασικὴ αἰτία τῆς ἐγωκεντρικῆς
του συμπεριφορᾶς καὶ ἔτσι
ἐλεύθερος νὰ ζήσει τὴν ὄντως
ζωή.
Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας τὸ
φῶς τῆς ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ἀγάπη Του, νὰ
ἀποτελέσει καθημερινὸ βίωμα
στὴν ταλαιπωρημένη ζωή μας
ἀπὸ τὰ ἐπίλοιπα τοῦ θανάτου,
ὥστε ἡ ζωὴ ὅλων νὰ φωτίζει
κάθε ἄνθρωπο ποὺ πλησιάζει
κοντά της, μεταδίδοντας τὸν
ἀνεκτίμητο καὶ ἀκατάλυτο θησαυρὸ τῆς πίστεώς στοὺς
ἐγγὺς καὶ στοὺς μακράν, στοιχούμενοι στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας «…μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…». Μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς μου ἀναστάσιμες
εὐχές, παρακαλῶ δεχθεῖτε
καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ σεβαστοῦ
Γέροντός μας Μητροπολίτου
Ἀλεξίου.
Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν
Κυρίῳ ἀναστάντι ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
†Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η Περιφορά του Επιταφίου
στα Στουρναρέικα
Παρουσία του Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα

υχές για Καλό Πάσχα και Καλή
Ανάσταση έσπευσαν να
ευχηθούν για ακόμα μια φορά
προς τον «Πρωινό Λόγο» πολιτικοί και
τοπικοί φορείς, συνεργάτες και
αναγνώστες, ο κάθε ένας με το δικό
του, ξεχωριστό τρόπο και με
εγκαρδιότητα.

Ε

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα ευχήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ.
Χρήστος Μιχαλάκης, Δήμαρχος Μετεώρων
κ. Χρήστος Σινάνης, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Τρικάλων, η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων
& Μικρασιατών ν. Τρικάλων, ο πρόεδρος
και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ), το Διοικητικό Συμβούλιο

και τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Σ.Ε.Τ.).
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας
ευχήθηκε Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση και
Χρόνια Πολλά, ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του
Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος, ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ κ. Ιάσωνας Φωτήλας, οι Ένοικοι και το & το
Προσωπικό του Οικοτροφείου & του Π.Δ.
Τρικάλων, η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΠΟΕ – ΟΤΑ, ο Διοικητής, οι Αξιωματικοί,
Υπαξιωματικοί & Πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας, το
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων.
Ευχές και Καλό Πάσχα απέστειλε η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, καθώς και τα Δ.Σ.
της ΕΣΗΕΣΘΣΤΕ- Ε & ΕΤΑΣ.

ε μεγαλοπρέπεια και
θρησκευτική Κατάνυξη
τελέστηκε η Ακολουθία
της Μ. Παρασκευής στον Ιερό Ναό
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα
Στουρναρέικα, εν συνεχεία εψάλησαν
τα Εγκώμια και ακολούθησε η
περιφορά του Επιταφίου στους
κεντρικούς δρόμους του Χωριού,
παρουσία αρκετών πιστών καθώς και
του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου
Μαράβα και υποψήφιου Δημάρχου
και της Προέδρου της Τ.Κ.
Στουρναρέικων κ. Γεωργίας
Λαμπρογιώργου.

Μ

8 σελίδα
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τοπικά

Στο ευρωπαϊκό έργο « PROSPECT- Peer Powered Cities and Regions» θα συμμετέχει ο Δ. Τρικκαίων

Σ

το ευρωπαϊκό
έργο
«PROSPECTPeer Powered Cities
and Regions» θα
συμμετέχει ο Δήμος
Τρικκαίων, όπως
αποφάσισε πρόσφατα
το Δημοτικό Συμβούλιο,
καθώς έδωσε το
πράσινο φως για την
όλη διαδικασία.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα
με τη σχετική εισήγηση,
αφορά την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχους δήμους και περιφέρειες από όλη την Ευρώπη για την αναζήτηση
καινοτόμων λύσεων σε θέματα χρηματοδότησης επενδυτικών δράσεων για την
ενέργεια και το κλίμα. Το
πρόγραμμα θα είναι στα αγγλικά, δωρεάν, θα πραγματοποιηθούν 2-3 online meetings, και θα καλυφθούν τα
έξοδα ταξιδιού για ένα άτομο σε μια πόλη της Ευρώπης.
Είναι πρόγραμμα εκμάθησης με στόχο την ανάδειξη
των δυνατοτήτων ανάπτυξης και χρηματοδότησης

Α

γρότες και
κτηνοτρόφοι
θα λάβουν
χρήματα και μετά το
Πάσχα!

Ακολουθεί η δεύτερη
παρτίδα συνδεδεμένων ενισχύσεων μετά το Πάσχα,
κατόπιν των πληρωμών της
Μεγάλης Τρίτης
Για τα καθεστώτα συνδεδεμένων ενισχύσεων, τα
οποία συμπεριελήφθησαν
στην πληρωμή άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις
ενίσχυσης έτους 2018 συνολικού
ποσού
110.972.923,19 ευρώ που
καταβλήθηκαν στους δικαιούχους αγρότες την Μεγάλη Τρίτη, 23 Απριλίου,
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα
πραγματοποιηθεί και δεύτερη παρτίδα πληρωμών
μετά το Πάσχα.
Τα παραπάνω ανέφερε
με ανακοίνωσή του ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Σταύρος Αραχωβίτης, και
αφορά πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων για:

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας
και ανανεώσιμων πηγών
•Στόχοι του
προγράμματος
είναι η
κατανόηση των
συμβάσεων
ενεργειακής
απόδοσης
έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στο πρόγραμμα θα
συμμετέχουν ένας διοργανωτής από την Ενεργειακή
υπηρεσία της Αυστρίας (facilitator), η επικεφαλής (mentor) από την Περιφέρεια της

Χρήμα και μετά το… Πάσχα
για κτηνοτρόφους και αγρότες!
•Ακολουθεί δεύτερη παρτίδα συνδεδεμένων ενισχύσεων
μετά το Πάσχα, κατόπιν των πληρωμών της Μεγάλης Τρίτης

Girona και οι μαθητευόμενοι
(mentees) από Δήμους της
Ελλάδας και της Ισπανίας.
Στόχοι του προγράμματος
είναι η κατανόηση των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, η αναγνώριση διαφορετικών σταδίων του πως
οι συμβάσεις ενεργειακής
απόδοσης μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα έργο.
Όπως και η εξέταση συγκεκριμένων παραδειγμάτων
αναδεικνύοντας τα εμπόδια
και τις προκλήσεις κ.ά. Θα
πραγματοποιηθούν συναντήσεις εργασίας από τον
επικεφαλή (mentor) με σκοπό την μετάδοση της εμπειρίας σε σχέση με τα
ενεργειακά προγράμματα
που έχουν υλοποιηθεί σχετικά με ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων. Θα
πραγματοποιηθεί επίσκεψη
σε δημοτικό σχολείο που
έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και σε δημοτικό κτίριο και θα παρουσιαστούν οι τρόποι χρηματοδοτήσεις αυτών μέσω
επενδυτικών σχεδίων.
Ε.Κ.

•τον τομέα του πρόβειου
και αιγείου κρέατος ποσού
48.747.303,03 ευρώ σε
38.923 δικαιούχους
•τον τομέα του βόειου
κρέατος
ποσού
33.726.612,27 ευρώ σε
8.226 δικαιούχους
•την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ποσού
4.377.509,87 ευρώ σε
6.150 δικαιούχους
•την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση
ποσού 4.361.439,43 ευρώ
σε 5.001 δικαιούχους
•την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας ποσού
2.809.838,46 ευρώ σε 757
δικαιούχους
•την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ποσού
2.677.766,24 ευρώ σε
2.038 δικαιούχους
•την εκτροφή μεταξοσκωλήκων
ποσού
379.301,63 σε 55 δικαιούχους
•την καλλιέργεια αγγινάρας Τήνου ποσού
4.940,33 ευρώ σε 22 δικαιούχους
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων
στoν Τάραντα της
Ιταλίας με το Erasmus

Η

Σ

διατροφικές συνήθειες στην Ευρώπη, δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με περιεχόμενο
την ιστορία και τα βασικά χαρακτηριστικά της εθνικής κουζίνας των χωρών-εταίρων, οργάνωσαν μία εκστρατεία για τη
σωστή διατροφή των εφήβων
και μαγείρεψαν παραδοσιακές
συνταγές. Επισκέφτηκαν επίσης ένα αγρόκτημα, όπου δοκίμασαν τοπικά προϊόντα και
έφτιαξαν ιταλικά τυριά. Το πρόγραμμα της συνάντησης συμπλήρωσαν εκπαιδευτικές εκδρομές στο Οτράντο, το Λέτσε
και το γραφικό Αλμπερομπέλο
που αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Ξεναγήθηκαν, τέλος, στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Μεγάλης Ελλάδας.

Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν
σε οικογένειες, έχοντας έτσι
την ευκαιρία να γνωρίσουν τον
τρόπο ζωής, τα ήθη και έθιμα
των ντόπιων κατοίκων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν
οι μαθητές Αναστασόπουλος
Νίκος, Γκονιάρης Λάμπρος,
Μπλέτσας Βαγγέλης, Πόλλα
Μάριο, Σύτι Μάριο και Τσεκρέζι Βλέμπιαν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί Σακκά Μαρία και
Φαλαγκάρα Θεοδώρα.
Η επόμενη συνάντηση του
προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Κρακοβία της Πολωνίας τον Οκτώβριο.
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Πασχαλινό Αυγό

ανάβαση την
Κυριακή των
Βαΐων στο Αυγό
είναι μια καλή
προετοιμασία για να
είμαστε έτοιμοι να
συμμετέχουμε στο
Πασχαλινό τραπέζι χωρίς
τύψεις.

τον Τάραντα της
Ιταλίας ταξίδεψαν 6
μαθητές και 2
εκπαιδευτικοί του 1ου
ΕΠΑΛ Τρικάλων, από τις 8
έως τις 12 Απριλίου,
προκειμένου να πάρουν
μέρος στην 3η συνάντηση
των εταιρικών σχολείων,
στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+
με τίτλο «S-O-S Sustain our
Souls».

Στο πρόγραμμα αυτό, που
αφορά τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την
ανάδειξη της αξίας του τόπου
διαβίωσης, συμμετέχουν επίσης το Drei-Burgen-Schule από
το Φέλσμπεργκ της Γερμανίας,
το IES Terra dο Xallas από τη
Σάντα Κόμπα της Ισπανίας, το Istituto d’Istruzione Secondaria
Superiore “Augusto Righi” από
τον Τάραντα της Ιταλίας, το XLII
Liceum Ogolnoksztalcace από
την Κρακοβία της Πολωνίας και
το Liceum de Arte “Ionel Perlea”
από τη Σλομποζία της Ρουμανίας.
Οι εργασίες της 3ης συνάντησης είχαν ως θέμα την υγιεινή διατροφή και το μοντέλο της
Μεσογειαγής Δίαιτας. Οι μαθητές συμμετείχαν σε μια σειρά
από εργαστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων διερεύνησαν τις

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Το πρόγραμμα του Συλλόγου μας προνοητικά προέβλεπε την ανάβαση στην κορυφή Αυγό του ομώνυμου
κοντινού μας συγκροτήματος
που ξεκινά από την Γκρόπα
και τερματίζει στο Δροσοχώρι. Μια κορυφογραμμή 20 χιλιομέτρων με κορυφές το Καρατζούνι (1717μ.), την Λουπάτα (2066μ.), την Μαρόσα
(2044μ.), το Αυγό (2148μ.) και
τέλος την Τσούκα (1727μ.)
πάνω από το Δροσοχώρι.
Όλο το νότιο και το δυτικό
τμήμα της κορυφογραμμής
αποτελείται από απόκρημνους
γκρεμούς. Από τα ανατολικά
και τα βόρεια οι κλίσεις είναι
ηπιότερες και οι περισσότερες
προσεγγίσεις του Συλλόγου
μας γίνονται από αυτήν την
πλευρά με αφετηρία τα

Γλέντι στο Μεγαλοχώρι

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

Στουρναρέικα, το Νεραϊδοχώρι και το Δροσοχώρι. Στο
Αυγό είχαμε ανέβει από το
Λειβαδοχώρι, από το Δροσοχώρι και από τα Στουρναρέικα. Όλες οι αναβάσεις επίπονες με μεγάλες υψομετρικές
διαφορές και πολλά χιλιόμετρα. Αυτή την φορά δοκιμάσαμε την ευκολότερη ανάβαση από το Νεραϊδοχώρι.
Η βορεινή πλευρά του Αυγού είναι ήπια χωρίς γκρεμούς με σαθρά τοιχώματα.
Από το Νεραϊδοχώρι κατεβαίνουμε προς το Περτουλιώτικο ρέμα και ακολουθούμε τον πάνω χωματόδρομο
για την Πύρα. Μια ξεχασμένη
χιονούρα μας αναγκάζει να
κατέβουμε νωρίτερα από τα
αυτοκίνητα. Άλλωστε το Αυγό
ήταν πάντα απαιτητικό από
τον ορειβάτη. Μετά τρία χιλιόμετρα πορείας στον χωματόδρομο μας υποδέχεται η
μεγάλη κοιλάδα με παχύ χορτάρι που απλώνεται κάτω από
τον κώνο της κορυφής. Το
μαντρί έχει αναρτήσει ανακοίνωση στον τέλος του δρόμου ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΙ!
Φυσικά είναι νωρίς ακόμα
για τσομπάνη και τσομπανόσκυλα. Το άφθονο φετινό χιόνι κυριαρχεί από το μαντρί και
πάνω, στην αρχή σε άριστη
κατάσταση, αστραφτερό και
συμπαγές απλώνεται περσικό
χαλί κάτω από τα πόδια μας
και μας ανεβάζει ως κυλιόμε-

νη σκάλα προς την κορυφή.
Αλλά η ζέστη θα χαλάσει την
σκάλα, με το πέρασμα της
ώρας τα πόδια χώνονται ως το
γόνατα στο περσικό χαλί. Η
κλίση μεγάλη αλλά και το πείσμα μας αντάξιο των προκλήσεων του Αυγού.
Μετά το μάθημα γεωγραφίας που απαιτεί η θέα της κορυφής δοκιμάζουμε την πασίγνωστη δεξιότητά μας στο
άθλημα του κωλοσκί. Κουτρουβαλώντας στις χιονοσκέπαστες πλαγίες σύντομα
ξαναβρίσκουμε τον χωματόδρομο. Ροβολούμε στον κατήφορο με τους ήχους χειμάρρων τηγμένου χιονιού στα
αυτιά μας, την ευωδία των
αγριολούλουδων στην καρδιά μας και το άρωμα του
εσπρέσο από το καφέ του
Περτουλίου στα ρουθούνια
μας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
Σ.Π.ΟΡ.Τ.
O Σύλλογος Πεζοπορίας
Ορειβασίας Τρικάλων εύχεται στους αναγνώστες της
στήλης καλή Ανάσταση.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας μπορείτε να
πάρετε από τα γραφεία του
συλλόγου – Ομήρου 6, κάθε
βράδυ Παρασκευής από τις 9
έως τις 10. Η διεύθυνση της
ιστοσελίδας μας είναι:
www.trikalasport.gr και στο
τηλέφωνό μας 2431072077.

10 σελίδα
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Λαοθάλασσα στην περιφορά των Επιταφίων στην Καλαμπάκα…

Μ

ε τη δέουσα θρησκευτική κατάνυξη,
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Μεγάλης
Παρασκευής, η περιφορά των Επιταφίων των
τεσσάρων ενοριών στην Καλαμπάκα.

Οι νέοι των ενοριών, της Παναγίας, του Αγίου Βησσαρίωνα, των
Οσίων Μετεωριτών Πατέρων και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
με τους στολισμένους με λουλούδια επιταφίους στους ώμους τους,
ξεκίνησαν από τις 8:30 το βράδυ την πορεία του προς το κέντρο της

Καλαμπάκας, συνοδεία της Φιλαρμονικής του δήμου Μετεώρων η
οποία παιάνιζε τα τροπάρια της ημέρας.
«Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το
κάλλος; Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος
κατεδέξω; Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι»
Οι Επιτάφιοι, συναντήθηκαν στην κεντρική πλατεία «Ρήγα Φεραίου»
Καλαμπάκας, όπου τους υποδέχτηκαν πλήθος πιστών, με ανάμενα
κεριά ανά χείρας, οι αρχές του τόπου, και οι κληρικοί της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Σταγών και Μετεώρων προεξεχόντως του Μητροπολίτη
Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεοκλήτου.
Τον Θείο Λόγο, κήρυξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σταγών
και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητος, ο οποίος απευθύνθηκε προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα, μιλώντας για τη θυσία του Ιησού Χριστού, η
οποία έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Με το πέρας της εκφοράς οι επιτάφιοι επέστρεψαν στις ενορίες
των και τα λουλούδια μοιράστηκαν στους πιστούς.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

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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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

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

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

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα
Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711
www.xoutos-interior.gr

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
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

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Προσφορές 15/4-30/4
•ΣΕΤ Πασχαλινό Τσουρέκι “Χατζής” +
Σοκολατένιο Αυγό 170γρ
ΜΟΝΟ 4,90€!!!
•Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτης
ΚΟΚΟ 5lt 15,50€

0,50€
•Ελληνικός Καφές Λουμίδη 96 gr. 1,50€
•Κάρβουνα 5Kg 3,95€
•Μπύρα Pills Hellas 0,33lt

*Στο κατάστημά μας θα βρείτε πολλές ακόμα προσφορές

CMYK

σελίδα 11

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Αναλαμβάνονται:

28

Τηλ.: 24310 30268

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€

12 σελίδα
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Τι πιό πετυχημένο τίτλο θα μπορούσε να του δώσει κανένας «άπιαστο όνειρο του πεινασμένου», ή «λαχταριστή λιχουδιά του καλοφαγά»; Πάντως όπως και να το πεί, το καλοψημένο ολόκληρο αρνί της σούβλας, ο οβελίας, που από
μέρες τώρα κι’ ιδιαίτερα σήμερα, βρίσκεται στο επίκεντρο των
γαστριμαργικών αναζητήσεων, για το Πασχαλινό τραπέζι.
Τώρα πλέον το κρέας είναι καθημερινό σχεδόν είδος διατροφής για πολλούς και ειδι-κότερα το ψημένο αρνί σούβλας,
μετά και την τελευταία πρωτοβουλία κάποιων κρεοπωλών της
οδού Κονδύλη-κι’ ίσως κι’ άλλων, να πωλούν καθημερινά ψητό
οβελία σε χαμηλή τιμή.
Πάει έτσι η εποχή, που το κρέας ήταν στο τραπέζι μας, μία
ή ο πολύ δυό φορές τη βδομάδα, ενώ και η εξασφάλιση του
Πασχαλινού οβελία, απαιτούσε για πολλούς…ολόκληρη μεθόδευση. Όταν οι πιό πολλοί Τρικαλινοί αγόραζαν το αρνί,
απ’ την ζωαγοράτην παραμονή, το άσφαζαν στην αυλή σπιτιού, ενώ η μάνα, για να μη στερήσει από τα παιδά της, την
Πασχαλινή χαρά, έτρεφε ένα μανάρι στην άκρη του κήπου.
Ακόμα αναφορά πρέπει να γίνει και στην αστυνομική διάταξη, που απαγόρευε αυστηρά τη σφαγή αρνιών, κάτω από ορισμένες οκάδες, ώστε να εξασφαλιασθεί η Πασχαλινή επάρκεια. Τέλος διαχρονικό είναι και το πρόβλημα της λαθραίας
εισαγωγής αρνών, που πωλούνται για ντόπια. Και μένει στη
μνήμη μου η περίπτω-ση, που ένα αυτοκίνητο με σφαγμένα
αρνιά, το οποίο πιάστηκε από την αγορανομία, στάθμευσε δίπλα απ’ τον κτίριο της πλατείας Εθικής Αντίστασαης κι’ οι
Αστυνομικοί διέθεταν με το κομμάτι, τα κατασχεμένα σφαχτά.

Ενώ οι γείτονες-πρίν εμφανισθούν οι σημερινές πανύψηλες πολυκατοικίες- μαζεύονταν σε μία αυλή κι’ ομαδικά έψηναν τον Πασχαλινό τους οβελία.

Οι άνδρες παρακολουθούν το ψήσιμο του οβελία
από τις γυναίκες και αδημονούν να έλθει η ώρα
του... τσιμπολογήματος και του ξεκοκκαλίσματος
Το ψήσιμο των ίδιων οικογενειών,
στο εσωτερικό σπιτιού, το Πάσχα του 1967

Έπειτα από την απαραίτυητη αυτή εισαγωγή, πρέπει να αναφερθεί ότι, επειδή το φετεινό Πάσχα, δεν συμπίπτει χρονολογικά με εκείνο, προ εκατονταετίας, δηλαδή το Πάσχα της
28ης Απριλίου του 1919, η σελίδα ετούτη θα μεταφέρει μερικές παλιές φωτογραφίες απ’ το αποκορύφωμα της Πασχαλινής εορταστικής ατμόσφαιρας, που είναι το ψήσιμο του
οβελία, έθιμο, που κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σε
πείσμα και δύσκολων καταστάσεων τηρούν οι Τρικαλινοί.
Βέβαια, σημαντική διαφοροποίηση έγινε στον τρόπο και τα
μέσα ψησίματος, τα οποία ακολούθησαν κι’ αυτά την μηχανική εξέλιξη. Έτσι τις ξύλινες σούβλες, αντικατάστησαν οι σιδηρένιες και το έδαφος, οι υπερυψωμένες ψησταριές με τους
ηλεκτροκίνητους πιά μηχανισμούς, που χρησιμοποιούν όλοι
πιά τώρα. Όμως αυτό δεν μείωσε την χαρά και το φαγοπότι, αλλά και την διάθεση για χορό και αυθόρμητα ξεφαντώματα, γύρω από τον οβελία. Και η φωτογραφική αποτύπωση, το επιβεβαιώνει.
Πριν πολλά χρόνια κι’ ιδιαίτερα τα μεταπολεμικά, το ψήσιμο
του οβελία, έπαιρνε την εικόνα της υπαίθριας γιορτινής σύναξης των γειτόνων.

Υπαίθριο ψήσιμο του οβελία στην πλατεία της Αγίας Επίσκεψης, το Πάσχα
του 1954, από τις οικογένειες Κατσίκα, Τουμάνη και άλλες της γειτονιάς

Το σκηνικό όμως άλλαξε, όταν οι ψησταριές από το χώμα,
υψώθηκαν στις άνετες σιδηρένιες ψησταριές, χειροκίνητες
αρχικά και ηλεκτροκίνητες τώρα.

Στην όλη αυτή διαδικασία έπαιρναν μέρος κυρίως νέοι, αλλά
και γυναίκες, ακόμα κάποιες γιαγιάδες, που το «είχαν σε
καλό».

Κοπάδι προβάτων, «ελεύθερης βοσκής», τότε που η κτηνοτροφία
στο Νομό μας, ήταν μεγάλη. Πολλά από αυτά, θα οδηγούνταν
στην σφαγή, για τον Πασχαλινό οβελία

ΤΟ ΨHΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΒΕΛΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Και μία άλλη παρόμοια σύναξη στην συνοικία του Βαρουσιού, καθώς οι γυναίκες και η γιαγιά γυρίζουν τις σούβλες και
ο άντρας και τα παιδιά παρακολουθούν την όλη διαδικασία.

Το ψήσιμο του οβελία, σε σιδηρένια ψησταριά,
χειροκίνητη στην αρχή που αργότερα έγινε ηλεκτροκίνητη

Σύν γυναιξύ και τέκνοις, γύρω από τον οβελία

Στο στρατό, το ομαδικό ψήσιμο του οβελία, σε αριθμό που
θα καλύπτονταν οι ανάγκες για τους άνδρες της κάθε μονάδας, είχε και την όψη της…αγγαρίας για τους ψήστες.

Αλλά και οι υπερήλικες, δεν έχαναν αυτές τις στιγμές της
χαράς και ευωχίας.

Και ομαδικό ψήσιμο οβελία, σε στρατιωτική μονάδα, όπου μερικοί
έκαναν… την αγγαρία να γυρίζουν τις σούβλες και
ο…λουφατζήδες έκοβαν βόλτες.

Και το ζευγάρι των ηλικιωμένων, με την κόρη
και τον οβελία τους, ζούν την δική τους Πασχαλιά

ΚΩΝ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 26914
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στη σέντρα των
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Λεπτομέρειες δεν επέτρεψαν στον ΑΟΚ
να ανοίξει τα φτερά του για την επίτευξη
του μεγάλου στόχου (σελ 2,3)

Με νωπό το άρωμα των ημερών οι παιδικές
ομάδες Δήμητρας και Ακαδημίας
θα κυνηγήσουν είσοδο στον τελικό (σελ 7)

ΣΠΟΡ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η ποιότητα θα χαρακτηρίζει
το Πανελλήνιο Κ20 στο σκάκι και όλοι
περιμένουν μεγάλους αγώνες (σελ 4)

4 Μετά τις γιορτές του Πάσχα οι πρωταγωνιστές
του ΑΟΤ καλούνται να επιστρέψουν στις ουσιαστικές
εμφανίσεις για να βρουν το κουμπί του Καραϊσκάκη
(σελ. 5)
CMYK

14

τοπιΚΑ

_2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Μετρούν
Η Καλαμπάκα δίνει τις μάχες της στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής

Η μεγάλη στιγμή του ΑΟΚ ήταν απέναντι στα Γρεβενά

Α

ποστολή βουνό
έχουν κατά γενική
ομολογία όλα τα
νεοφώτιστα
συγκροτήματα σε κάθε
κατηγορία. Από την μια οι
αντίπαλοι τα περιμένουν στην
γωνία για να τα
εκτροχιάσουν, ενώ σημαντικό
προτέρημα είναι ότι
γνωρίζουν τα κατατόπια.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Από την άλλη τα φρέσκα σωματεία καλούνται να καταβάλλουν διπλάσια προσπάθεια προκειμένου
να συνηθίσουν στα πρωτόφαντα
δεδομένα και να βρουν τον ρυθμό
τους. Παράλληλα επιβάλλεται να
απομυθοποιήσουν ακόμη και βαριά
χαρτιά του χώρου.
Στην οικογένεια του ΑΟΚ θέλησαν να αδράξουν την ευκαιρία και
να δώσουν στίγμα στην Γ’ Εθνική.
Η κατηγορία ταιριάζει στην ομάδα,
αφού και αγάπη για το μπάσκετ
έχει και μεγάλη περιοχή εκπροσωπεί.
Ολοι βέβαια ήξεραν ότι τίποτα
δεν θα χαρίζονταν στο σωματείο
το οποίο έπρεπε να ξεπεράσει τον
εαυτό του σημειώνοντας εμφανίσεις βγαλμένες από τα καλύτερά
του.
Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό
κομμάτι έπρεπε να υπάρχει γερό
στομάχι και σωστή διαχείριση,
αφού τα συναισθήματα άλλαξαν
αρκετές φορές.
Ο εκπρόσωπός μας χρειάστηκε
εύλογο χρονικό διάστημα για να
αποκρυπτογραφήσει τα ιδιαίτερα
δεδομένα του χώρου και να ανοίξει
την βαθμολογική κάνουλα.
Οδηγός ήταν το φιλότιμο των
παικτών, που βάλθηκαν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Ωστόσο
οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που
κόστισαν. Σίγουρα αν υπήρχε η
δυνατότητα να γυρίσει ο χρόνος
πίσω τα στελέχη θα έκαναν κάποια
πράγματα διαφορετικά.
Όμως ο αθλητισμός δεν γίνεται
με υποθέσεις. Οι κιτρινομπλέ έφτασαν πολλές φορές στην βρύση
αλλά δεν προχώρησαν μέχρι τέλους κάτι που φέρουν βαρέως.
Πριν λίγο καιρό έκαναν την αγωνιστική έκρηξη με μεγάλες νίκες
επί Γρεβενών και Παλαμά γεννώντας ελπίδες.
Όμως δεν απέφυγαν την κακή
ήττα από την Μελίκη χάνοντας την
διαφορά και συνάμα την ανανέωση
του εισιτηρίου.
Ας δούμε τις συναντήσεις του
δεύτερου γύρου.

Δύσκολο εγχείρημα
Αποστολή βουνό είχε η Καλαμπάκα στην έδρα της Δόξας Λευκάδας και έπρεπε από την μια να
κάνει απίστευτο παιχνίδι και να
κολλήσουν οι ποιοτικοί γηπεδούχοι
για να έρχονταν υπέρβαση.
Ο αντίπαλος όμως βρέθηκε στην
μέρα του, οπότε έφτασε στο ευρύ
84-63.
Σίγουρα καμία ήττα δεν αρέσει
στους πρωταγωνιστές των ομάδων
και φυσικά και στους κιτρινομπλέ
αλλά κάποια παιχνίδια ανήκουν
στην κατηγορία που δεν αγγίζονται.
Διότι οι ανταγωνιστές διαθέτουν
το πακέτο όλο και συνήθως δεν
αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω.

Επιπρόσθετα η Λευκάδα ξεκίνησε αντεπίθεση εδώ και καιρό
προκειμένου να τελειώσει με τον
καλύτερο δυνατό απολογισμό περιμένοντας και φρεναρίσματα των
υπόλοιπων ομάδων από τα πάνω
ράφι.
Από την πλευρά του ο ΑΟΚ έχει
σημαδέψει συγκεκριμένα παιχνίδια
και σ’αυτά θα δώσει ότι έχει και
δεν έχει για να πάρει τα πολύτιμα
ροζ φύλλα, που θα δώσουν τις
απαραίτητες ανάσες.
Η συγκεκριμένη ήττα δεν ήταν
λοιπόν από τις κακές αλλά ακόμη
και από τέτοια ματς βγαίνουν στοιχεία και συμπεράσματα, οπότε το
προπονητικό επιτελείο θα προσπαθήσει να διορθώσει πράγματα για
να είναι έτοιμη η ομάδα όταν πρέπει.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι
ο ΑΟΚ αιφνιδιάστηκε μπροστά στην
πίεση της Δόξας και έτσι δεν μπόρεσε να βρει λύσεις επιθετικά, ενώ
και στην επίθεση δεν κλείδωσε
τους έμπειρους αντιπάλους αρκετοί από τους οποίους έχουν βαθιά
γνώση ακόμη και πολύ μεγαλύτερων κατηγοριών.
Το ίδιο σκηνικό διατηρήθηκε και
στην δεύτερη περίοδο, ενώ η Λευκάδα άνοιξε κι άλλο την ψαλίδα
στο γ’ δεκάλεπτο.
Στην τελική ευθεία η Καλαμπάκα
ανέβασε στροφές και απάλυνε κάπως τις εντυπώσεις της ήττας.
Τα δεκάλεπτα: 30-11, 47-23, 7039, 84-63
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης):
Νικολόπουλος 11(2), Αργυρός 5,
Φέτσης, Αναγνωστόπουλος 10(2),
Τσιαβές 17(1), Βαγενάς 11(1), Γεωργάκης 11(1), Μακρόπουλος 5,
Βλαχάκης, Κόγκας, Ζαμπάκης
14(2), Κελλάριου.
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 9(1), Μπαλωμένος, Σπανός 13(3), Γαϊτανίδης 10, Παουλεάνου 6(1), Σούλκο 7, Ταμπάκου,
Γκαντιάς 11(2), Παπακώστας 7,
Κιουρτζίδης.

Φυσιολογικό σκηνικό
Στην ανάλυση που κάναμε μέσα
στην εβδομάδα για τον αγώνα του
ΑΟΚ με τη Νικόπολη είχαμε γράψει
ότι θα πρέπει να αξιοποιήσει υποδειγματικά την έδρα του.
Φυσικά το ροζ φύλλο ήταν εκ
των ων ουκ άνευ για να μπορέσει
η τοπική ομάδα να συνεχίσει με
αίσιους οιωνούς την προσπάθειά
της στο δύσκολο μετερίζι της Γ’
Εθνικής.
Πες το και έγινε λοιπόν με τους
κιτρινομπλέ να επικρατούν του
συγκροτήματος της Πρέβεζας με
74-67. Όλα αυτά την Κυριακή 10
Φλεβάρη 2019.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
ο ΑΟΚ έχει ανάγκη από μαζεμένα
θετικά αποτελέσματα και δείχνει
να προσαρμόζεται στα δεδομένα
της κατηγορίας.
Ειδικά σε κάποια ματς η νίκη
αποτελεί μονόδρομο.
Πάντως πολύ σωστά το επιτελείο
έλαβε τα μέτρα του και φρόντισε
να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες στους
παίκτες.
Μπορεί ο αντίπαλος να ήταν
στα πολύ χαμηλά πατώματα του
πίνακα αλλά δεν ξέχασε κιόλας
και το μπάσκετ.
Γενικά φέτος το συγκεκριμένο
σωματείο εμφανίζεται με σκαμπανεβάσματα.
Αρχικά έδειξε ότι θα συνεχίσει
και φέτος τις αξιόλογες εμφανίσεις.

Μάλιστα στον πρώτο γύρο είχε
κερδίσει τον ΑΟΚ με σημαντική
διαφορά.
Ακολούθως όμως φάνηκε να
βγαίνει από την πρίζα αλλά εσχάτως όρθωσε ανάστημα.
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα είχε
πάρει ανάσα την προηγούμενη
αγωνιστική.
Όλα αυτά τα συνυπολόγισε η
οικογένεια της Καλαμπάκας που
ενήργησε ψύχραιμα ακόμη και στις
πιο δύσκολες στροφές του αγώνα.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
την πίεση την είχε ο ΑΟΚ ο οποίος
έπρεπε να είναι πάντα ένα βήμα
πιο μπροστά από τους αντιπάλους.
Τέτοια ματς βέβαια κερδίζονται
με το πάθος, το σωστό διάβασμα,
τον αλτρουϊσμό και την αποτελεσματικότητα.
Ο εκπρόσωπός μας τα κατάθεσε
σε μεγάλο βαθμό, οπότε πέρασε
στην θέση του οδηγού και ολοκλήρωσε με τον επιθυμητό τρόπο.
Εννοείται ότι οι νίκες αποτελούν
το βούτυρο στο ψωμί των παικτών
από την άποψη ότι διαπιστώνουν
από μέσα ότι οι κόποι τους δεν
πάνε χαμένοι.
Ετσι θα συνεχίσουν με καλή
βάση μέχρι να πετύχουν τον στόχο.
Σίγουρα κάθε κατηγορία έχει ανάγκη από υγιείς δυνάμεις και στην
Καλαμπάκα αγαπούν αυτό που κάνουν, ενώ εκπροσωπούν μια σημαντική περιοχή. Παράλληλα φροντίζουν και για το μέλλον δίνοντας
την απαραίτητη βαρύτητα στην
υποδομή.
Όπως και να’χει ο ΑΟΚ θα προχωράει βήμα- βήμα βλέποντας κάθε
ματς ξεχωριστά και κάνοντας τις
απαραίτητες προσαρμογές.
Με την τακτική αυτή θα μπορέσει
να χαμογελάσει εκ του αποτελέσματος. Με το καλημέρα η Καλαμπάκα φρόντισε να στείλει το
μήνυμα και πέρασε στην θέση του
οδηγού παρά την αντίσταση της
Νικόπολης, που ήρθε στο «Βλαχάβειο» για να εξαντλήσει τις δικές
της πιθανότητες.
Πάντως στο πρώτο δεκάλεπτο
ο αντίπαλος έδειξε ότι θα είναι
σκληρό καρύδι, αφού έβρισκε λύσεις για να φτάσει στο καλάθι του
εκπροσώπου μας.
Ηταν όμως θέμα χρόνου οι κιτρινομπλέ να βρουν βηματισμό και
να επιβάλλουν τον ρυθμό τους.
Στην δεύτερη περίοδο λοιπόν
άρχισαν να επιταχύνουν και να
έχουν την κατάλληλη ισορροπία
στις δυο πλευρές του γηπέδου.
Ως γνωστόν τις νίκες στις ομάδες τις δίνουν οι αποτελεσματικές
άμυνες, ενώ το θέαμα οι παραγωγικές επιθέσεις.
Για μεγάλο διάστημα ο ΑΟΚ
συνδύασε και τα δυο αυτά στοιχεία.
Και στην γ’ περίοδο η ομάδα
του κ. Κωνσταντινίδη φρόντισε να
μην δώσει δικαιώματα και κρατούσε την διαφορά σε υψηλά επίπεδα.
Οι παίκτες πίστευαν αυτό που
έκαναν και έμενε να δούμε την τελευταία εικόνα.
Στην ύστατη περίοδο λοιπόν η
Καλαμπάκα δεν είχε τα ίδια στατιστικά, ενώ ο αντίπαλος κατάφερε
να βρει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.
Βέβαια το σκηνικό δεν άλλαξε
με τους γηπεδούχους να επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά αν και
φλέρταραν και με την διαφορά
του πρώτου γύρου.
Η νίκη είναι όμως αυτή που μετράει και οι κιτρινομπλέ θα συνεχίσουν με την ίδια λογική μέχρι
τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 41-28, 6243, 74-67
Διαιτητές :Τσιαπλής-Λυγούρας
(Κουσαϊτης)
Καλαμπάκα(Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 15(2), Μπαλωμένος,

Στούκας, Σπανός 4, Γαϊτανίδης
14(2), Παουλεάνου 13(1), Σούλκο,
Ταμπάκου, Γκαντιάς 16, Παπακώστας 8, Κιουρτζίδης 4.
Νικόπολη (Παπίρης, Πολίτης):
Μίχος Σ. 3(1), Κοντογιάννης 9, Σουλιώτης 8(1), Λάπας, Ζήκας, Κακιούζης 8, Παπαμιχαήλ 3, Δούβλης,
Μούλας 33(1), Βαβέτσης 1, Ρέμπης, Πελίγκος 2.

Χαμηλή πτήση
Μια από τις πιο δύσκολες κατά
γενική ομολογία αποστολές είχε
η Καλαμπάκα στην έδρα του ΠΑΣ
Γιάννενα. Ο αντίπαλος είναι από
το πάνω ράφι και διαθέτει σπουδαίους παίκτες στο ρόστερ του.
Αυτοί είναι σε θέση να σκοράρουν κατά βούληση αν βρουν το
χέρι τους και αποκτήσουν ρυθμό.
Ετσι οι κιτρινομπλέ δεν απέφυγαν την βαριά ήττα με 81-44.
Ο εκπρόσωπός μας δεν βρέθηκε
στην μέρα του και χρειάστηκε να
κυνηγάει για μεγάλο διάστημα.
Μοιραία δεν έλειψαν τα λάθη,
που τα αξιοποίησαν με τον πλέον
εμφαντικό τρόπο οι Ηπειρώτες.
Ρεαλιστικά πάντως δεν έγινε κάποια τρομερή ζημιά, αφού το συγκεκριμένο ματς δεν ήταν σε πρώτη
προτεραιότητα για θετικό αποτέλεσμα.
Ο ΠΑΣ έχει διαφορετικούς στόχους και ειδικά στο σπίτι του δεν
χαρίζει τίποτα.
Δεν άλλαξε λοιπόν συνήθειες
και έτσι η Καλαμπάκα δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την συνάντηση.
Σίγουρα θα την διαβάσει στην
ανάλυση που θα γίνει προκειμένου
να διορθώσει πράγματα ενόψει
των ματς, που είναι τα μέτρα της.
Ουσιαστικά η ομάδα του κ. Κωνσταντινίδη ήταν στο πνεύμα του
αγώνα μόνο για το πρώτο δεκάλεπτο. Εκεί είχε καλές επιλογές και
ψυχραιμία. Στην συνέχεια όμως οι
Γιαννιώτες αξιοποίησαν τους παίκτες που ήταν στην μέρα τους και
η ψαλίδα άρχισε να ανοίγει.
Οι κιτρινομπλέ κόλλησαν και
στην επίθεση, οπότε οι γηπεδούχοι
κατάφεραν να δώσουν διαστάσεις
στη νίκη τους.
Τα δεκάλεπτα: 16-12, 42-20, 6034, 81-44
Διαιτητές: Δέλλας-Αναστασιάδης
ΠAΣ Γιάννινα(Κωστόπουλος):
Γεωργίου 17, Πανάρας 3(1),
Tσίρμπας,
Πρέντζας
11(3),
Kαραγκιολίδης 10(1), Mάντζιος Π.,
Mάντζιος Δ. 17, Πανταζής 9(3), Πιστιόλης 6, Γιωτάκης 8(1).
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 2, Μπαλωμένος 5(1),
Σπανός, Γαϊτανίδης 5, Παουλεάνου
4, Σούλκο 3, Γκαντιάς 7, Οικονόμου,
Παπακώστας 8(1), Κιουρτζίδης 10.

Μακράς διαρκείας
Αγρια ομορφιά έχει πολλές φορές το μπάσκετ, οπότε κάνουν
μέγα λάθος όσοι μείνουν στις πρώτες εντυπώσεις και σπεύσουν να
προβλέψουν αποτέλεσμα.
Η Καλαμπάκα που είχε σημαδέψει το ματς με τον Εύαθλο και
ήθελε μόνο νίκη πέρασε από χίλια
μύρια κύματα αλλά στην κατάλληλη
στιγμή έδειξε πόσο ήθελε το παιχνίδι(Κυριακή 24 Φλεβάρη 2019).
Δίνοντας ότι είχαν και δεν είχαν
οι παίκτες έφτασαν στην τεράστια
νίκη με στην παράταση.
Είχαμε επισημάνει στην προαναγγελία ότι το ματς μόνο εύκολο
δεν ήταν.
Διότι ο Εύαθλος είναι από τις
μπαρουτοκαπνισμένες ομάδες της
Γ’ Εθνικής και παλεύει σκληρά και
τα εκτός έδρας ματς.
Συνεπώς οι κιτρινομπλέ έπρεπε
να διαβάσουν σωστά το παιχνίδι,
να έχουν υπομονή, να καταθέσουν
πάθος και κυρίως να σημειώσουν
μεγάλα καλάθια στην κατάλληλη
στιγμή.

Η συνάντηση φάνηκε να στραβώνει για μεγάλο διάστημα αλλά
τα παιδιά του ΑΟΚ δεν είχαν καμία
διάθεση να κάνουν δύσκολη την
ζωή τους στην μάχη της επιβίωσης.
Σιγά- σιγά άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά, ενώ στα μάτια
τους διάβαζε κανείς την πίστη στον
στόχο.
Κοντά τους ήταν και οι φίλαθλοι
της ομάδας, που ακόμη και στα
σημεία που αναρωτήθηκαν αν γυρίζει το ματς δεν έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα.
Οι παίκτες λοιπόν τους αντάμειψαν με το καλύτερο δυνατό σενάριο, ενώ απέδειξαν ότι διαθέτουν
μεγάλη καρδιά, όπως επίσης και
ότι ένα ματς δεν τελειώνει πριν
ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα.
Επίσης η συσπείρωση όλων αυτών
των ημερών έπαιξε μεγάλο ρόλο
στην αίσια έκβαση της υπόθεσης.
Πάντως η συνάντηση τα είχε
όλα και αποδείχτηκε μακράς διαρκείας, ενώ βγήκε και ένταση προς
το τέλος του αγώνα.
Αγωνιστικά η Καλαμπάκα ξεκίνησε πολύ άσχημα οπότε οι φιλοξενούμενοι έσπευσαν να αξιοποιήσουν κάθε λάθος.
Το αρχικό 0-9 έδειξε ότι οι κιτρινομπλέ θα έπρεπε να διορθώσουν αρκετά πράγματα και να
μπουν στο πνεύμα της συνάντησης
για να αλλάξουν τα δεδομένα.
Λίγο αργότερα(3.21) πριν την
λήξη ο Ευαθλος ήταν μπροστά με
2-13. Κάπου εκεί ο ΑΟΚ φάνηκε
να βρίσκει λύσεις πλησιάζοντας
σε απόσταση αναπνοής 12-13, 1.51
πριν την λήξη.
Όμως ένα νέο κενό διάστημα
έφερε το 12-21 του πρώτου δεκαλέπτου.
Στο ξεκίνημα της β’ περιόδου η
Καλαμπάκα πλησίασε 16-21 αλλά
ο Εύαθλος άνοιξε πάλι την ψαλίδα
18-30 1.42 πριν την λήξη με το 2230 να είναι σκορ ημιχρόνου.
Στην γ’ περίοδο οι κιτρινομπλέ
φάνηκε να συνέρχονται και να ψάχνουν αντεπίθεση. Μείωσαν δυο
φορές στους 3 πόντους 29-32 και
31-34 αλλά και πάλι ο Εύαθλος
κράτησε καλή διαφορά 35-43.
Στην τελική ευθεία η ομάδα του
κ. Κωσταντινίδη έδωσε ότι είχε και
δεν είχε, αφού ήξερε ότι η νίκη
αποτελούσε μονόδρομο.
Ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ κατάφερε να διαβάσει καλά την αντίπαλη άμυνα.
Ετσι στα 53’’ έκανε το 53 όλα
με μεγάλο τρίποντο του Γκαντιά,
που πέτυχε και άλλα κρίσιμα καλάθια και το ματς πήγε παράταση.
Εκεί οι ισορροπίες ήταν λεπτές.
Μετά το 54-56 ο ΑΟΚ ισοφάρισε
56 όλα στα 2.34 και ακολούθως
έτρεξε δικό του σερί για το 61-58
στα 49’’ και 63-58 στα 35’’ με καταλυτικούς: Παπακώστα, Σπανό.
Στο σημείο αυτό προέκυψε ένταση στην εξέδρα, αφού κυκλοφόρησε πληροφορία για σχόλια
γυναικών των φιλοξενουμένων σε
βολές Παπακώστα(οι ίδιες υποστήριζαν ότι δεν στράφηκαν σε
παίκτη) οι τόνοι ανέβηκαν και συγκεκριμένα στελέχη του Πολυκάστρου έσπευσαν προς υποστήριξη.
Τελικά οι διαιτητές διέταξαν εκκένωση και κράτησαν 3 δελτία παικτών του Ευάθλου, ενώ αποβλήθηκε και ο προπονητής.
Ο αντίπαλος έβγαλε τα λεπτά
που έμεναν με 3 παίκτες και η Καλαμπάκα έφτασε στο τέλος του
δρόμου με 65-61 δείχνοντας ότι
είναι σκληρό καρύδι.
Δεκάλεπτα: 12-21, 22-30, 3543, 53-53 κ.α., 65-61 παρ.
Διαιτητές :Κατωτικίδης-Παπανικολάου
Καλαμπάκα: Μασάδης, Μπαλωμένος, Σπανός, Γαϊτανίδης, Παου-

λεάνου, Σούλκο, Γκαντιάς, Οικονόμου, Παπακώστας, Κιουρτζίδης,
Τούλας

Σε δεύτερο χρόνο
Το παιχνίδι της Καλαμπάκας
στον Μαντουλίδη αναβλήθηκε σε
πρώτο χρόνο λόγω συμμετοχής
του Καλόγηρου των Θεσσαλονικέων στην Εθνική Εφήβων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 9 Μάρτη 2019
Τα πρώτα αγωνιστικά μηνύματα
ήταν θετικά από πλευράς ΑΟΚ
στον Μαντουλίδη.
Οι παίκτες του είχαν την απαραίτητη προσαρμογή και έκαναν
δύσκολη την ζωή των βαριών χαρτιών του αντιπάλου.
Οσο για την επίθεση είχαν υπομονή και καθαρό μυαλό, οπότε
έβρισκαν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι.
Υπό το πρίσμα αυτό η συνάντηση ζεστάθηκε για τα καλά κάτι
που δείχνουν και τα επι μέρους
περάσματα.
Σίγουρα οι κιτρινομπλέ είχαν
μπόλικη δουλειά να επιτελέσουν
στην περιφέρεια αλλά και οι ψηλοί
κλήθηκαν να βρουν τις διόδους
για να ανεβάσει η ομάδα τον μέσο
όρο πόντων.
Και ενώ αμυντικά η Καλαμπάκα
στάθηκε καλά σε γενικές γραμμές
στην επίθεση δεν άνοιξε η κάνουλα
στον επιθυμητό βαθμό.
Ετσι ο Μαντουλίδης έκανε την
έκρηξη και από την στιγμή που
πήρε τα ηνία δεν κοίταξε ξανά
πίσω.
Και στο β’δεκάλεπτο ο εκπρόσωπός μας έδειξε ότι ήταν στο
πνεύμα του αγώνα. Ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στο β’
μέρος ο αντίπαλος φάνηκε ότι βρήκε το κουμπι των κιτρινομπλέ και
με επιμέρους σερί 20-10 πάτησε
γερά στα πόδια του.
Πλέον ο ΑΟΚ είχε να ανεβεί
βουνό, αφού κυνηγούσε συνέχεια,
ενώ την ίδια ώρα ο Μανατουλίδης
δεν είχε καμία διάθεση να δώσει
δικαιώματα.
Στην τελευταία περίοδο έγινε
μια ύστατη προσπάθεια αλλά οι
Θεσσαλονικείς με εκνευριστική κάποια στιγμή ευστοχία διατήρησαν
το προβάδισμα ασφαλείας και πήραν αυτό που ήθελαν.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 33-28, 5338, 67-57
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης): Νικολαϊδης 3, Τάκης 9(1), Λαγός,
Ρεφατλλάρι 9(1), Ψαθάς 1, Ντίαθ
7, Καλόγηρος 20(1), Φόρογλου
12(4), Μαλανδρής 3, Σίμογλου 3(1).
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 8(2), Μπαλωμένος, Σπανός 6(2), Γαϊτανίδης 5(1), Παουλεάνου 5, Σούλκο 8(1), Γκαντιάς
7, Οικονόμου 4, Παπακώστας 12(1),
Κιουρτζίδης 2.

Θεσσαλικό χρώμα
Ολη την εβδομάδα οι εκπρόσωποί μας ετοίμασαν σχέδια και φάνηκαν υποσχέσεις. Όμως οι αντίπαλοι είχαν την συνταγή για να
πετύχουν τον στόχο τους.
Η Καλαμπάκα φιλοξένησε(Κυριακή 17 Μάρτη 19) τον Ολυμπιακό
Βόλου και δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την έδρα χάνοντας 76-79.
Ο αντίπαλος βρέθηκε στην μέρα
του, οι παίκτες- κλειδιά έκαναν μεστή εμφάνιση και μετέφεραν την
πίεση τους κιτρινομπλέ.
Αυτοί χρειάστηκε να κυνηγούν
νωρίς στο σκορ, οπότε δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το σκηνικό
και να γείρουν την ζυγαριά στο
μέρος τους.
Ηταν ένα ματς που η Καλαμπάκα
το ήθελε πολύ για να εδραιωθεί
στον πίνακα αλλά έλειψαν ορισμένα
μικρά πράγματα και κυρίως μεγάλα
καλάθια για να δώσουν τον τόνο.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ψύχραιμοι
και έβρισκαν τρόπο να διατηρούν
τα ηνία. Ετσι πίστεψαν στην επιτυ-

τοπιΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

15

_3

οι λεπτομέρειες
αλλά τα ψιλά γράμματα οδηγούν σε πικρό σενάριο ως προς την παραμονή
χία και έφυγαν στεγνοί.
Δεκάλεπτα: 13-20, 34-40, 4859, 76-79
ΑΟ Καλαμπάκας (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 24(3), Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός 13(3), Γαϊτανίδης 8, Παουλεάνου 2, Σούλκο 8,
Οικονόμου, Παπακώστας 11(1),
Κιουρτζίδης 10(1).
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 11(1), Ιλτσογλου
12(1), Μπόγδανος 26(3), Κωστούλας 11(1), Μπουσκολίτης 4, Σκαμάγκας 13(3), Αναστασόπουλος,
Χαρχαρής, Λουλούδης 2.

το πάλεψε γερά
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 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
Αργύρης.
Στα 24’’ ο Χατζής σημείωσε το
30-28, 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 υπέρβαση
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 την Καλαμπάκα, που με απίστευτο τέταρτο δεκάλεπτο πέτυχε και με το
παραπάνω τον στόχο της.
Τα φώτα έπεσαν λογικά στην
Καλαμπάκα η οποία το είπε και το
έκανε. Τι κι αν απέναντί της είχε
τον πρωτοπόρο Πρωτέα Γρεβενών,
που έδειχνε ανίκητος.
Και μπορεί οι περισσότεροι να
θεωρούσαν ότι δύσκολα οι κιτρινομπλέ θα έφταναν στην υπέρβαση
αλλά φαίνεται πως δεν είχαν υπολογίσει καλά την καρδιά των πρωταγωνιστών και την δίψα για ένα
μεγάλο αποτέλεσμα που θα άλλαζε
τους συσχετισμούς.
Πραγματικά σε προηγούμενα
παιχνίδια ο ΑΟΚ άγγιξε τον στόχο
αλλά του γλίστρησε.
Όμως την Κυριακή έκανε εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά
του ταράζοντας τα ύδατα της κατηγορίας.
Γιατί όλα τα στελέχη των αντιπάλων ομάδων έψαξαν το πώς και
το γιατί. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Χρ. Κωνσταντινίδη έστειλε
ηχηρό μήνυμα ότι είναι εδώ στην
μάχη για την επιβίωση.
Το τελικό 68-66 αποτέλεσε νίκη
χρυσάφι και πλέον οι κιτρινομπλέ
κρατούν την τύχη στα χέρια τους.
Με ανάλογες εμφανίσεις μπορούν
να φτάσουν στο τέλος του δρόμου
με ψηλά το κεφάλι.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι
έγινε ένα τρελό ματς. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παρκέ
θέλοντας να προσθέσουν μια ακόμη νίκη στο ενεργητικό τους.
Πολλά πράγματα τους βγήκαν
στην πράξη και έχτισαν μια σημαντική διαφορά. Αν ήταν άλλος
στην θέση του ΑΟΚ θα έριχνε πετσέτα. Όμως αυτός το πήρε πατριωτικά και στην τελευταία περίοδο απέδωσε ολοκληρωτικό μπάσκετ.
Στην επίθεση σκόραρε από παντού και στην άμυνα έτρωγε σίδερα
οπότε το επιμέρους 26-11(το νικητήριο καλάθι από τον Γαϊτανίδη)
έδειξε πως στο μπάσκετ όλα μπορούν να γίνουν όταν υπάρχουν
καρδιά, πίστη και σχέδιο.
Φυσικά μετά την λήξη ο κόσμος
έπνιξε από την χαρά του παίκτες
και τεχνική ηγεσία.
Tα δεκάλεπτα: 9-16, 24-37, 4255, 68-66
Διαιτητές: Σαρακενίδης-Χατζημπαλίδης
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 16(2), Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός 5(1), Γαϊτανίδης 5(1),
Παουλεάνου 3(1), Σούλκο 10, Γκαντιάς 7, Οικονόμου 2, Παπακώστας
17(2), Κιουρτζίδης 3.
Γρεβενά (Μουρουζίδης): Τζήμου
3(1), Γρούδος 10, Μαλούτας 12(4),
Μιχαηλίδης 6(2), Κλωνάρας 13,
Ταμπακάκος, Τακίδης 6, Μπόζιαρης, Μακρής 12(1), Μαλιούρας 4.

Σπουδαίο διπλό
Κάτι σαν πορεία πρωταθλητισμού πραγματοποιεί τις τελευταίες
αγωνιστικές η Καλαμπάκα που
πήρε πατριωτικά την υπόθεση παραμονή. Είναι φανερή η φλόγα
των παικτών, που μπαίνουν στον
αγωνιστικό χώρο με το μαχαίρι
στο στόμα και ιδρώνουν την φα-

νέλα με το παραπάνω.
Στην πιο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος ο ΑΟΚ γιγαντώθηκε
σημειώνοντας τεράστια αποτελέσματα.
Αναμφίβολα αυτό το σκηνικό περιποιεί μεγάλη τιμή στην ομάδα
του Χρήστου Κωνσταντινίδη, ο
οποίος καταφέρνει να παίρνει το
καλύτερο από τους αθλητές τους,
ενώ έχει εκτοξεύσει την ψυχολογία
τους. Οι κιτρινομπλέ λοιπόν δεν
έμειναν στις δάφνες της απίστευτης νίκης επί των πανίσχυρων Γρεβενών. Στο βάθος του μυαλού τους
άφηναν αρκετό χώρο για κάτι επίσης σπουδαίο.
Μέσα στην εβδομάδα έγιναν μεστές προπονήσεις, ενώ οι πρωταγωνιστές πήγαν άριστα διαβασμένοι στον Παλαμά την Κυριακή 7
Απρίλη 2019.
Εκεί πια πραγματοποίησαν εμφάνιση θαρρείς βγαλμένη από κομπιούτερ, οπότε πήραν καθαρό νίκη
με 58-69. Ειδικά τα διπλά δίνουν
τεράστια ώθηση και οι Καλαμπακιώτες δείχνουν με κάθε τρόπο ότι
αξίζει να μείνουν στην κατηγορία.
Είναι φανερό ότι ο εκπρόσωπός
μας τα δίνει όλα στο παρκέ, βρίσκει
τις λύσεις που χρειάζονται και
κάνει υπερήφανους τους φιλάθλους του οι οποίοι ξετρελάθηκαν
για μια ακόμη αγωνιστική.
Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική
μια ατάκα που ακούσαμε λίγα λεπτά μετά την λήξη της αναμέτρησης στον Παλαμά: «Τέτοια ομάδα
θέλουμε να βλέπουμε, που δεν τα
παρατάει ποτέ και κινείται με αυτοπεποίθηση, σχέδιο και ουσία».
Σε κάθε περίπτωση ο ΑΟΚ είναι
στα πολύ πάνω του και αξίζει να
συνεχίσει με την ίδια τακτική προκειμένου να πετύχει την γλυκιά δικαίωση.
Και μπορεί μέχρι και λίγες αγωνιστικές πριν αρκετοί να ήταν κουμπωμένοι ως προς την πρόβλεψη
παραμονής αλλά πλέον θεωρούν
ότι οι κιτρινομπλέ μπορούν να καταφέρουν χτυπώντας στα ίσα όλα
τα παιχνίδια.
Οι γνώστες του μπάσκετ ξέρουν
ότι η απόδραση από τον Παλαμά
μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι.
Διότι οι Τιτάνες εμφανίζονται πολύ
σκληροί στο σπίτι τους, δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω και γενικά διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο να φέρνουν την υπόθεση στα
μέτρα τους.
Τα παιδιά του ΑΟΚ όμως κυνήγησαν στα όρια το δικαίωμα στην
ελπίδα, ενώ μελέτησαν πολύ το
παιχνίδι του πρώτου γύρου.
Εκεί δεν τα είχαν καταφέρει
αλλά εντόπισαν τις ατέλειες, οπότε
ενεργώντας με χειρουργική ακρίβεια πήραν διπλό-χρυσάφι.
Κάθε παίκτης διεκπεραίωσε σωστά τον ρόλο του, ενώ η ομάδα
είχε απαντήσεις στις αντίπαλες εμπνεύσεις. Ακόμη και για τα απρόοπτα είχε λύσεις, όπως με τον
τραυματισμό του Μασάδη στο ημίχρονο. Οι περιφερειακοί είχαν
ολύμπια ψυχραιμία με την μπάλα
να περνάει από τα σίγουρα χέρια
των: Σούλκο, Γαϊτανίδη.
Και οι ψηλοί όμως έκαναν άριστα
την δουλειά τους ξεδιπλώνοντας
την τέχνη τους. Ασφαλώς η συγκέντρωση έπιασε ταβάνι, ενώ όλα
τα λεφτά ήταν η υποδειγματική
άμυνα. Όταν μια ομάδα κρατάει
τους Τιτάνες στους 58 πόντους
στην έδρα τους δικαιούται μια τέτοια επιτυχία.
Το ματς είχε έντονα συναισθήματα και μετά το πρώτο δεκάλεπτο
ο ΑΟΚ έδειξε ότι ήταν για τα καλά
στο πνεύμα του αγώνα.
Κράτησε πάντως το καλύτερο
για το τέλος και με αψεγάδιαστο
δ’δεκάλεπτο(επιμέρους 9-18) έκανε
ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τον
στόχο.
Τα δεκάλεπτα:21-20, 35-37, 49-

Το διπλό στον Παλαμά είχε δημιουργήσει ελπίδες
51, 58-69
Διαιτητές:Τσουμαχίδης-Κοντογιάννης (Μανάσης)
Τιτάνες Παλαμά(Ζαχαρέλης):
Τσιαμπάς 2, Ζωιτσάκος 4, Καραϊσκάκης 2, Γκογκίδης 9, Καραδήμας
4, Τσουμας 4, Μακρής 12(4), Φαλιάκης, Αρχοντούλης, Κατσαδούρος 21(3).
Καλαμπάκα(Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 5(1), Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός 9(2), Γαϊτανίδης 11(1),
Παουλεάνου , Σούλκο 9(1), Γκαντιάς 11(1), Οικονόμου 6, Παπακώστας 11, Κιουρτζίδης 7.

Εγινε φρενάρισμα
Είχε πάρει φόρα για τα καλά η
Καλαμπάκα μετά τις μεγάλες νίκες
επί των Γρεβενών και του Παλαμά,
οπότε εύλογα επιθυμούσε επανάληψη του σκηνικού και απέναντι
στον ΑΓΣ. Ιωαννίνων(Κυριακή 14
Απρίλη 2019).
Ωστόσο ευθύς-εξαρχής οι γνώστες του χώρου εκτίμησαν ότι η
αποστολή ήταν πολύ δύσκολη,
αφού ο αντίπαλος συμπεριλαμβάνεται στις ομάδες από το πάνω
ράφι. Όμως ο εκπρόσωπός μας
είχε ανεβασμένη ψυχολογία ύστερα από την αντεπίθεση διαρκείας
που συνδυάστηκε και με καλό μπάσκετ.
Στην πράξη όμως τα δεδομένα
ήταν διαφορετικά. Δεν βγήκαν λοιπόν πράγματα που είχαν σχεδιαστεί, οπότε οι Ηπειρώτες αποχώρησαν με το διπλό 62-77.
Είναι φανερό ότι εδώ και καιρό
η Καλαμπάκα υπερβάλλει εαυτόν
προκειμένου να φτάσει στον πολυπόθητο αριθμό ροζ φύλλων, που
θα της επιτρέψει να ανανεώσει το
εισιτήριο. Μετά την ήττα η υπόθεση
δυσκόλεψε αφάνταστα, αφού δεν
έχει γίνει και το ρεπό.
Ασφαλώς έχει ξοδέψει μπόλικη
ενέργεια, ενώ και οι αντίπαλοι είναι
περισσότερο υποψιασμένοι μετά
τις κολλητές επιτυχίες του ΑΟΚ.
Κοινώς σε κάθε παιχνίδι η τοπική
ομάδα χρειάζεται να πιάνει ταβάνι
στην απόδοσή της κάτι που δεν
είναι και το πιο εύκολο πράγμα
στον κόσμο.
Ο ΑΟΚ έπεσε στην καλή μέρα
του ΑΓΣΙ, οπότε το καλό δεν τρίτωσε. Σε καμία περίπτωση όμως
οι πρωταγωνιστές δεν το βάζουν
κάτω, πόσο μάλλον από την στιγμή
που έχουν μπροστά τους την μητέρα των μαχών.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι
η ομάδα του Χρ. Κωνσταντινίδη
μπήκε με όρεξη στο παρκέ και το
πρώτο δεκάλεπτο θύμιζε ντέρμπι
με τα όλα του.
Στις εμπνεύσεις του ενός απαντούσε ο άλλος, οπότε όλοι περίμεναν την συνέχεια. Αυτή ωστόσο
δεν είχε την επιθυμητή εξέλιξη για
τον ΑΟΚ. Τα βαριά χαρτιά των αντιπάλων βρήκαν τον χέρι τους και
γενικά τον τρόπο για να πετυχαίνουν τα απαραίτητα σημαντικά καλάθια.
Η δεύτερη περίοδος ήταν κομβική αφού οι φιλοξενούμενοι είχαν
κρύο αίμα και προσήλωση στην
άμυνα οπότε έχτισαν μια σημαντική
διαφορά.
Παρά τις προσπάθειες των κιτρινομπλέ στην επανάληψη η τάξη
πραγμάτων που είχε διαμορφωθεί
δεν άλλαξε, οπότε η Καλαμπάκα
θα επιχειρήσει το ξέσπασμα στα
οριακά ματς που έχει μπροστά.
Τα δεκάλεπτα:17-18, 28-37, 3752, 62-77
Καλαμπάκα (Κωνσταντινιδης):
Μπαλωμένος, Σπανός 10(2), Γαϊτανίδης 12(2), Παουλεάνου 12,
Σούλκο 12(1), Γκαντιάς 9, Οικονόμου 2, Παπακώστας 4, Κιουρτζίδης

1.
ΑΓΣΙ (Τσουκανέλης-Τσαμπαλάς):
Καννής 4, Ζαμπέτης 11(3), Σαχπατζίδης 4, Αντωνίου 7, Πουρνάρας
5, Χρύσης 22(3), Μάκης 11(2), Παπανικολάου, Θυμνιός 7, Φίλιος,
Θώδης 6.

Δυστυχώς ζημιά
Εδώ και καιρό η Καλαμπάκα είχε
σημαδέψει το παιχνίδι με την Μελίκη. Γενικά φάνηκε νωρίς ότι το
συγκεκριμένο δίδυμο θα τα έπαιζε
όλα για όλα όσον αφορά την υπόθεση παραμονή.
Ο εκπρόσωπός μας πήγε στην
συγκεκριμένη έδρα με αρκετές ελπίδες, αφού δούλεψε όσο καλύτερα μπορούσε προκειμένου να βρει
το κουμπί του αντιπάλου.
Ωστόσο αυτός κατάφερε να αντιδράσει ψύχραιμα στα κρίσιμα
σημεία με αποτέλεσμα να επικρατήσει 55-48.
Με την εξέλιξη αυτή ο ΑΟΚ έχασε και την διαφορά του πρώτου
γύρου, οπότε το όνειρο άρχισε να
σβήνει για τα τοπικά χρώματα.
Κάποια παιχνίδια που χάθηκαν
στην αρχή φάνηκε στην πράξη ότι
κόστισαν. Εκ των πραγμάτων λοιπόν οι κιτρινομπλέ χρειάστηκε να
τρέχουν συνέχεια για να καλύψουν
το χαμένο έδαφος κάτι που όμως
δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα
του κόσμου ειδικά για νεοφώτιστη
ομάδα.
Σε ορισμένα ματς έγιναν υπερβάσεις αλλά η βαθμολογική ψαλίδα
δεν έκλεινε, αφού οι αντίπαλοι με
την εμπειρία τους είχαν τον τρόπο
να φέρνουν την υπόθεση στα μέτρα
τους. Το έμψυχο δυναμικό του
ΑΟΚ ήξερε ότι στην Μελίκη έπρεπε
να κάνει εμφάνιση βγαλμένη από
τα καλύτερά του και να μην δώσει
το παραμικρό δικαίωμα.
Και όλα αυτά σ’ένα παιχνίδι που
οι γηπεδούχοι είχαν και την στήριξη
των φιλάθλων οι οποίοι τους έδωσαν δύναμη ειδικά στις δύσκολες
στροφές.
Πάντως η πίεση και το άγχος
ήταν εμφανή και στις δυο πλευρές.
Ετσι το παιχνίδι δεν πήγε στην ποιότητα αλλά στην δύναμη.
Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο
και οι πρωταγωνιστές έψαχναν και
την πιο μικρή χαραμάδα για να
σκοράρουν. Για σημαντικό διάστημα ο ΑΟΚ ήταν μέσα στο πνεύμα
του παιχνιδιού και έδειχνε να έχει
μουδιάσει τους αντιπάλους. Ετσι
φάνταζε ικανός για απόδραση.
Όμως στην τελική ευθεία η Μελίκη κατάφερε να χτίσει μια διαφορά που την διαχειρίστηκε και
πήγε μέχρι τέλους προς μεγάλη
πικρία του εκπροσώπου μας , που
έχασε το στοίχημα της παραμονής.
Σε κάθε περίπτωση όμως η φετινή εμπειρία αποτελεί μεγάλο σχολείο.
Τα δεκάλεπτα:13-12, 27-22, 4537, 55-46
Διαιτητές : Γαζέτας-Βασιλόπουλος
ΓΑΣ Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
16(3), Μαυρίδης Β. 8(1), Κυριακού,
Σαζακλίδης 11(1), Λέφας 4, Καρατζάς, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης
5(1), Κοτζαμπάσης 11(1), Εσερπόγλου, Λαπατούρας, Ρογγότης.
ΑΟ Καλαμπάκας (Κωνσταντινιδης): Μασάδης 5, Μπαλωμένος,
Τούλας, Σπανός, Γαϊτανίδης 6, Παουλεάνου, Σούλκο 10(2), Γκαντιάς
9, Οικονόμου, Παπακώστας 7,
Κιουρτζίδης 9.
• Σημαντικές διακρίσεις του
ΖΕΥΣ(αργυρά: Βαρσάμη, Δρούγκα,
χάλκινα: Κεφαλά, Καρύδα, Καρτσιούκα) σε αγώνες TKD στην Θεσσαλονίκη.
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Α

κρως ελκυστικός
είναι ο φετινός
όμιλος στον
οποίο μετέχει ο
Αστέρας. Αυτό είναι καλό
και για τους παίκτες αλλά
και για τους φιλάθλους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι πρώτοι συνηθίζουν στην
πίεση και προσπαθούν να διορθώνουν ατέλειες για να εμφανίζονται καλύτεροι στο μέλλον.
Οι δεύτεροι όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθούν γεμάτα παιχνίδια.
Σε κάθε περίπτωση ο εκπρόσωπός μας φροντίζει να κρατάει ψηλά την Τρικαλινή σημαία
παίζοντας το μπάσκετ που ξέρει, ενώ παράλληλα καταθέτει
αθλητικό πολιτισμό.
Γενικά η μάχη ανάμεσα στον
Αστέρα, την Καβάλα και τον
Ηρόδικο δίνει ξεχωριστό τόνο
στον μαραθώνιο.
Το συγκρότημα του κ. Χατζή
κοιτάζει πρώτα και κύρια την
δική του δουλειά αλλά θα δει
και τον συσχετισμό των άλλων
αποτελεσμάτων.
Ας δούμε όμως τα φετινά
αγωνιστικά δρομολόγια, που
είχαν μαζεμένες συγκινήσεις.

Ξεκίνημα καρδιάς
Κάθε πρεμιέρα(Σάββατο 2
Μάρτη 2019) κρύβει παγίδες
κυρίως για τους γηπεδούχους.
Συνεπώς καλούνται να ενεργοποιήσουν τα ανακλαστικά
τους, να ιδρώσουν την φανέλα
καταθέτοντας πάθος και κυρίως
να έχουν ολύμπια ψυχραιμία.
Ο Αστέρας δεν ήθελε με τίποτα να εκκινήσει αρνητικά το
πρωτάθλημα και έτσι οι παίκτες
του από ένα διάστημα και μετά
έκαναν κατάθεση ψυχής προκειμένου να ολοκληρώσουν με
χαμόγελα απέναντι στον Ηρόδικο.
Τελικά οι κιτρινόμαυροι βρήκαν την συνταγή και επικράτησαν 50-48.
Οι μυημένοι στα μυστικά του
πρωταθλήματος μπάσκετ με
καρότσι ήξεραν ότι η Τρικαλινή
ομάδα θα είχε δύσκολη αποστολή. Το συγκρότημα από την
Κομοτηνή ενισχύθηκε σημαντικά το προηγούμενο διάστημα
και ήρθε στην Μπάρα για να
εξαντλήσει τις πιθανότητες.
Ετσι έγινε ένα ντέρμπι ολκής
που καθήλωσε τους θεατές μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Είναι σταθερή αξία
Και φέτος ο Αστέρας δίνει την μάχη του σ’ έναν όμιλο, που ο συναγωνισμός
είναι πιο έντονος από κάθε άλλη χρονιά

Και φέτος ο Αστέρας παίζει δυνατά και θα επιμείνει μέχρι τέλους
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν
δυνατά στο ματς, ενώ ο εκπρόσωπός μας έψαχνε τα πατήματά του.
Με τα πέρασμα του χρόνου
διόρθωνε πράγματα, ανέβαζε
στροφές και άφηνε υποσχέσεις.
Βέβαια το ματς τράβηξε σε
μάκρος, αφού οι αντίπαλοι είχαν λύσεις.
Ωστόσο ο Χατζής είχε απ’
ευθείας σύνδεση με το καλάθι
συνεπικουρούμενος από τον
Φιλίππου. Ολοι όμως έβαλαν
πλάτη για το αποτέλεσμα.
Μετά από εναλλαγές στο
σκορ ο εκπρόσωπός μας στα
3 τελευταία λεπτά μπήκε σε
θέση οδηγού και κράτησε μέχρι
τέλους.
Τέτοιες νίκες δίνουν ώθηση
και ο Αστέρας μπορεί και φέτος
να κερδίσει πολλά μπράβο.
Τα δεκάλεπτα: 15-15, 24-27,
37-39, 50-48
Αστέρας: Χατζής 29, Καλαϊτζίδης, Καραμπίνας, Μανώλης,
Τσίπρας, Φιλίππου 15, Ορέστης, Βλαχάβας 6

Καθαρή επιτυχία
Δύο στα δύο για τον Αστέρα
Τρικάλων, ο οποίος στα πλαίσια
της 3ης αγωνιστικής του βόρειου ομίλου επί των Αργοναυτών Βόλου το βράδυ του Σαββάτου στο Κλειστό της Μπάρας
επικρατώντας με σκορ 55--45
(ημίχρονο 33-21).
Οι παίκτες του Γ. Χατζή μπήκαν δυνατά στο ματς αποφασισμένοι να ξεκαθαρίσουν γρή-

γορα με την νίκη, πήραν τα
ηνία του αγώνα από το πρώτο
λεπτό και μέχρι το τέλος του
τρίτου 10λέπτου διαμόρφωσαν
μια διαφορά ασφαλείας στο
σκορ. Στο τέταρτο 10λεπτο ο
αγώνας ήταν πιο χαλαρός για
τους Τρικαλινούς, που δοκίμασαν σχήματα στο παρκέ και
επέτρεψαν έτσι στους Βολιώτες
να μειώσουν τη διαφορά.
Σκορ ανά 10λεπτο: 17-9, 3321, 45-29 και 55-45
Αστέρας (Γ. Χατζής) : Χατζής 13, Καλαϊτζίδης 2, Μανώλης, Τσίπρας 18, Φιλιππου 16 ,
Ορέστης 2 και Βλαχάβας 4,
Αργοναύτες (Ε. Μανούκα) :
Τσιονάρας, Μαλάτος, Καρακώστας 4, Πλεξιδας 18 (1), Μπαρτζιώκας 2, Κυριάκης 14 και
Μπαρμπαγεωργόπουλος 6.

Ανετος στις Σέρρες
Από την πρώτη αγωνιστική
φάνηκε ότι ο Αστέρας και θέλει
και μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην φετινή
κατηγορία μπάσκετ με καρότσι.
Αλλωστε δεν είναι χθεσινός
στον χώρο, οπότε αξιοποιώντας
την εμπειρία του γεμίζει το βιογραφικό του.
Οι πρωταγωνιστές του ήξεραν ότι είχαν εύκολη αποστολή
το Σάββατο 23 Μάρτη 2019
στην έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού αλλά πολύ σωστά
δεν υποτίμησαν τον αντίπαλο
και πήραν τα μέτρα τους.
Φυσικά υπήρχε διαφορά κλάσης μεταξύ των δυο ομάδων

κάτι που αποτυπώθηκε και στο
τελικό 32-62.
Οι κιτρινόμαυροι πρόσεξαν
ιδιαίτερα την άμυνά τους, ενώ
στην επίθεση είχαν τις λύσεις,
την ψυχραιμία και την υπομονή
για να γράφουν συνέχεια στο
ταμπλό.
Γενικά από ένα διάστημα και
μετά κατέβασαν στροφές,
αφού δεν υπήρχε λόγος να
ανοίξει η ψαλίδα, ενώ τα πιο
σημαντικά είναι μπροστά.
Τα δεκάλεπτα: 8-16, 12-37,
24-55, 32-62
Αστέρας: Χατζής 33, Καλαϊτζίδης, Μανώλης 3, Φιλίππου
20(1), Ορέστης 2, Βλαχάβας
4.

Νίκη ψυχής
Άλλο να στο λένε και άλλο
να το βλέπεις. Το ντέρμπι του
Αστέρα με την Καβάλα δικαίωσε την φήμη του, με τους κιτρινόμαυρους να κρατούν το
καλύτερο για το τέλος.
Θρίλερ το βράδυ του Σαββάτου 30 Μάρτη 2019 στο κλειστό της Μπάρας, όπου ο Αστέρας σ’ έναν αγώνα-διαφήμιση
του μπάσκετ με αμαξίδιο κατέβαλε τον ΑΟ Καβάλας, επικρατώντας με σκορ 58-56 και
έμεινε πρώτος και αήττητος
στο βόρειο όμιλο με το τέλος
του α’ γύρου.
Τί να πεί κανείς για τον αγώνα αυτό, όπου παρά το καλό
ξεκίνημά τους στο α’ 10λεπτο,
οι παίκτες του Γ.Χατζή στη συνέχεια βρέθηκαν να κυνηγούν
στο σκορ τους Καβαλιώτες μέχρι τα μέσα του 4ου 10λεπτου,
Οι παίκτες της Καβάλας δικαιολόγησαν με τον πιο εμφατικό
τρόπο την βαθμολογική τους
θέση και αξιοποίησαν στο έπακρο τα λάθη των Τρικαλινών
στο δεύτερο 10λεπτο του αγώνα.
Απ’ την πλευρά τους οι παίκτες του Αστέρα έδειξαν χαρακτήρα και πάλεψαν τον αγώνα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Στο 4ο 10λεπτο έφτασαν και προσπέρασαν τους φιλοξενούμενους, κι από εκείνο

Παντού μπλουζάκια

Δ

εν είναι η ιδέα
μας αφού
περνώντας
από τις
γειτονιές της πόλης
συναντά κανείς
χαμογελαστά πρόσωπα
τα οποία έχουν πάρει
ήδη το μήνυμα για την
μεγάλη εκδήλωση.

Ανάρπαστα έχουν γίνει φυσικά τα ειδικά μπλουζάκια,
που είναι καλαίσθητα και
άκρως αθλητικά.
Ηδη αρκετές παρέες τα
προβάρουν με το χαμόγελο
στα χείλη.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι με την φόρα που πήραν
τα Τρικαλινά νιάτα την ημέρα
του αγώνα(Κυριακή 5 Μάη)
ο ενθουσιασμός θα είναι στα
ύψη.

Ο λόγος για το Trikala city
run, αφού οι διοργανωτές δεν
αφήνουν τίποτα στην τύχη
και χτυπούν πολλές πόρτες
για την ενημέρωση.
Η κίνηση αποδίδει και έτσι
οι πιτσιρικάδες δεν βλέπουν
την ώρα για την δράση.

Στην πλατεία της Αγ. Μονής
τα νιάτα με μπλουζάκια
Trikala city run στα χνάρια
του Δημήτρη Μητροπάνου
CMYK

Λύγισε στην Κομοτηνή

λουν τους αντιπάλους τους
από τον συνηθισμένο τρόπο
σκέψης.
Για μεγάλο διάστημα το ματς
πήγαινε πόντο- πόντο.
Στην τελική ευθεία οι γηπεδούχοι βρήκαν κάποιους πόντους και έφτασαν στη νίκη.
Πάντως οι κιτρινόμαυροι πέρασαν από μικροσκόπιο διαιτητικά σφυρίγματα ειδικά στο
τελευταίο πεντάλεπτο και φυσικά έχουν ισχυρές ενστάσεις.
Μετά την εξέλιξη αυτή τα
στελέχη των ομάδων του ομίλου άρχισαν να βγάζουν τα
κομπιουτεράκια για να τσεκάρουν τις ισοβαθμίες μεταξύ
των ομάδων: Αστέρα, Καβάλας
και Ηρόδικου.
Ορισμένα παιχνίδια πάντως
θα είναι άκρως κομβικά.
Τα δεκάλεπτα: 7-9, 16-13,
24-19, 37-31
Αστέρας: Χατζής 7, Καλαϊτζίδης, Μανώλης, Φιλίππου 14,
Τσίπρας 4, Ορέστης, Βλαχάβας
6.

Απ’ όποια πλευρά και να το
εξέταζε κανείς ήταν το ντέρμπι
της αγωνιστικής.
Ο λόγος για την Σαββατιάτικη
αναμέτρηση(6 Απρίλη 2019)
της Κομοτηνής, όπου ο Αστέρας αντιμετώπισε τον τοπικό
Ηρόδικο.
Και οι δυο ομάδες έχουν
πολύ καλές συστάσεις. Ο εκπρόσωπός μας διαγράφει μια
εξαιρετική διαδρομή στον χώρο
αλλά και ο αντίπαλος εμφανίζεται ιδιαίτερα φιλόδοξος.
Ετσι πραγματοποιήθηκε ένα
παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Το ροζ φύλλο πήρε τελικά ο
Ηρόδικος που επικράτησε 3731. Ετσι κάλυψε και την διαφορά του πρώτου αγώνα(5048 το παιχνίδι στην Μπάρα).
Όπως μαρτυρά το σκορ τον
πρώτο λόγο είχαν οι άμυνες,
ενώ κυριαρχούσαν το άγχος
και η πίεση. Ακόμη ταλαιπώρησαν τα ταμπλό.
Οι πρωταγωνιστές των δυο
ομάδων προσπάθησαν να βγά-

Τόσα χρόνια στα παρκέ τα
παιδιά του Αστέρα έχουν χτίσει
φοβερή αυτοπεποίθηση και παίζουν μέσα και έξω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ετσι προσέγγισαν σωστά το
Κυριακάτικο εκτός έδρας
ματς(21 Απρίλη 2019) στον
Βόλο κερδίζοντας 45-52 τους
Αργοναύτες.
Για μια ακόμη φορά οι κιτρινόμαυροι βρήκαν το κουμπί
των αντιπάλων.
Στο πρώτο δεκάλεπτο έγινε
ντέρμπι αλλά σταδιακά ο Αστέρας έχτιζε διαφορά.
Ενεργώντας με ψυχραιμία
πήρε το διπλό που θέλει και
φυσικά δικαιούται να αισιοδοξεί.
Απουσίασε ο κλινήρης Ορέστης αλλά οι υπόλοιποι έπαιξαν
και γι’αυτόν.
Τα δεκάλεπτα: 12-12, 19-26,
29-36, 45-52
Αστέρας: Χατζής 20, Καλαϊτζίδης 2, Τσίπρας 5, Φιλίππου
15, Βλαχάβας 10, Μανώλης.

το σημείο και μετά, το προβάδισμα στο σκορ άλλαζε ομάδα
συνεχώς, μέχρι τη στιγμή που
ο Π. Φιλίππου πέτυχε το νικητήριο 2ποντο ενάμισυ δευτερόλεπτο πριν τη λήξη του αγώνα.
Απίστευτος αγώνας από δύο
απίθανες ομάδες, που επιβεβαίωσαν την προιστορία των
τελευταίων αμφίρροπων αναμετρήσεών τους. Επόμενη πρόκληση για τον Αστέρα ο εκτός
έδρας αγώνας με τον ανεβασμένο φέτος Ηρόδικο Κομοτηνής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Τα δεκάλεπτα : 14-9, 21-26,
39-41, 58-56
Αστέρας (Χατζής): Χατζής
19, Καλαϊτζίδης, Μανώλης, Τσίπρας 6, Φιλίππου 21, Ορέστης,
Βλαχάβας 12.
Καβάλα (Αϊβαζίδης): Μασμανίδης, Χατζησάββας 13, Δομβρίδης 9, Πετράκης 8, Τσίλης
26, Τεφτερίδης, Αϊβαζίδης.

Διπλό στον Βόλο

Γιορτή του σκάκι
Κατά το παρελθόν η ΣΚΑ.ΚΙ άνοιξε την όρεξη με τις
εκδηλώσεις που ανέλαβε. Φέτος όμως έβαλε τον πήχη
πολύ ψηλά.
Μετά από συντονισμένη προσπάθεια και σήμα κατατεθέν την εργασιομανία ανέλαβε την διεξαγωγή του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Κ20.
Ηδη στην συνέντευξη τύπου οι υπεύθυνοι άνοιξαν την
όρεξη.
Το παρόν θα δώσει αστεράκια κλάσης, που ξέρουν να
αναδεικνύουν την ομορφιά του πνευματικού αθλήματος.
Αναμένονται λοιπόν παρτίδες που θα προσφέρουν
τροφή στην σκέψη.
Οι αγώνες εκκινούν την Τρίτη 30/4. Στις 15.00 θα γίνει
η τελετή έναρξης και από τις 16.00 θα ξεκινήσει η δράση
που θα καθηλώσει τους λάτρεις του είδους μέχρι τις
6/5.
Δεν θα λείψουν όμως και οι παράλληλες εκδηλώσεις
αλλά και οι ξεχωριστές επισκέψεις, αφού η περιοχή μας
καλύπτει όλα τα γούστα.

CMYK
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Σενάρια και ισοβαθμίες
Η μάχη του ΑΟΤ για να γλιτώσει τα… χειρότερα και η πιθανή τριπλή ισοβαθμία μεταξύ
ΑΟΧ Κισσαμικού, Καραϊσκάκη Άρτας, Ηρακλή και ο πρώτος λόγος για τα μπαράζ

Στον ΑΟ Τρίκαλα θα επιδιώξουν την τελευταία αγωνιστική να μην τα… χάσουν όλα!

Γ

ια τον ΑΟ Τρίκαλα τα
πράγματα είναι μάλλον
απλά. Αν θέλει να μην
υποβιβαστεί στο
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα
πρέπει να νικήσει στην Άρτα
τον Καραϊσκάκη ή να μην
κερδίσει ο Ηρόδοτος τον
Απόλλωνα Λάρισας. Από εκεί
και πέρα ενδιαφέρον υπάρχει
σε πολλά μέτωπα για την 30η
αγωνιστική.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Μία στροφή έμεινε για το φινάλε
της Football League και το ενδιαφέρον εστιάζεται σε τρία μέτωπα.
Αυτό για τη 2η θέση που οδηγεί

στα μπαράζ με τον 13ο της Super
League, στη μάχη για τη 10η θέση
και σε αυτή για την αποφυγή της
13ης που οδηγεί δύο κατηγορίες
πιο χαμηλά. Το FL News σας παρουσιάζει τις πιθανές ισοβαθμίες
σε κορυφή και ουρά...

Το πλεονέκτημα του
Απόλλωνα
Η νίκη του Απόλλωνα Λάρισας σε
βάρος του Πλατανιά απλοποίησε τα
πράγματα σε ό,τι αφορά στη 2η
θέση. Οι Θεσσαλοί βρίσκονται στο
+2 από την ομάδα των Χανίων και
αρκούνται στην εκτός έδρας ισοπαλία με τον Ηρόδοτο για να κατακτήσουν το εισιτήριο και να μην
έχουν στραμμένο το αυτί στα Περιβόλια.
Ο Πλατανιάς, εξάλλου, εκτός της

νίκης απέναντι στον Ηρακλή θα θέλει
και ήττα του Απόλλωνα Λάρισας για
να προσπεράσει. Στην ισοβαθμία
υστερεί (0-0 στα Περιβόλια, νίκη 10 του Απόλλωνα στη Λάρισα).

Μάχη... Ηρακλή, Καραϊσκάκη
Ένας εκ των Ηρακλή, Καραϊσκάκη
Άρτας θα πλασαριστεί στη 10η θέση
στο φινάλε της σεζόν. Ο ΑΟΧ Κισσαμικός «καθάρισε» παρά την ήττα
από τη Δόξα Δράμας. Αυτό γιατί
υστερεί μόνο στη διπλή ισοβαθμία
με τον Ηρακλή (μία ήττα, μία ισοπαλία).
Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα
της Άρτας θα έχει λιγότερους βαθμούς και θα υποβιβαστεί. Η ομάδα
των Χανίων υπερτερεί στη διπλή
ισοβαθμία με τον Καραϊσκάκη Άρτας
(μία νίκη, μία ισοπαλία), ενώ οι δυο

τους σώζονται ακόμα και στο σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας.
Πώς θα γίνει αυτό; Αν ο ΑΟΧ Κισσαμικός ηττηθεί από τον Απόλλωνα
Πόντου, ο Ηρακλής αποσπάσει ισοπαλία από τον Πλατανιά και ο Καραϊσκάκης νικήσει τον ΑΟ Τρίκαλα.
Σε αυτή την περίπτωση ο Ηρακλής
θα πάει στη νέα Football League
και η ειδική βαθμολογία θα διαμορφώνεται ως εξής:
1. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 7 ΒΑΘΜΟΙ
2. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 5 ΒΑΘΜΟΙ
3. ΗΡΑΚΛΗΣ 4 ΒΑΘΜΟΙ
Μόνο νίκη ο Ηρόδοτος
Το τελευταίο ανοικτό μέτωπο αφορά στη μονομαχία των Τρικάλων και
του Ηροδότου να αποφύγουν τον
υποβιβασμό κατά δύο κατηγορίες.

Ο ΑΟΤ έχει έναν πόντο παραπάνω
από τους Κρητικούς και έχει δύσκολη
αποστολή, αφού δοκιμάζεται στην
Άρτα απέναντι στον Καραϊσκάκη.
Μεγάλος, όμως είναι ο βαθμός δυσκολίας και για τον Ηρόδοτο που
υποδέχεται τον Απόλλωνα Λάρισας.
Οι δύο ομάδες, πάντως, μπορεί
να ισοβαθμίσουν εάν ο ΑΟΤ ηττηθεί
και ο Ηρόδοτος αποσπάσει ισοπαλία
από τον 2ο Απόλλωνα.
Σε αυτή την περίπτωση οι Θεσσαλοί θα τερματίσουν 12οι. Και αυτό
γιατί έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια
(νίκη 2-0 ο ΑΟΤ, νίκη 1-0 ο Ηρόδοτος). Άρα, οι Κρητικοί θέλουν μόνο
νίκη.

Στις 6 Μαΐου οι εκλογές του ΠΣΑΠ
Στους υποψηφίους και ο τρικαλινός Χρήστος Αλμπάνης, αλλά και ο Ξενοφών Πάνος του ΑΟΤ
Εκλογές επίκεινται στον
ΠΣΑΠ και έχουν οριστεί για
τις 6 Μαΐου, όπως γνωστοποιήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή (26/4). Στους υποψήφιους και ο Καλαμπακιώτης
παίκτης της ΑΕΚ Χρήστος
Αλμπάνης, όπως και ο παίκτης
του ΑΟΤ Ξενοφών Πάνος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα
είναι 9μελές, η Εξελεγκτική
Επιτροπή τριμελής και ανακοινώθηκαν τα ονόματα των
υποψηφίων, νυν και πρώην
ποδοσφαιριστών, γι' αυτές τις
θέσεις.
Στη σχετική ενημέρωση
αναφέρονται τα εξής: «Εξέπνευσε χθες, Μεγάλη Πέμπτη,
η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογικές
αρχαιρεσίες του Π.Σ.Α.Π., που
θα πραγματοποιηθούν στις 6
Μαΐου 2019.
Συνολικά 19 συνάδελφοί
μας θέτουν υποψηφιότητα για

το 9μελες Διοικητικό Συμβούλιο και 4 για την 3μελη Εξελεγκτική Επιτροπή.
ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1) Αλμπάνης Χρήστος
2) Βέρτζος Αγγελος

3) Γεωργίου Γεώργιος
4) Διαμάντης Δημήτριος
5) Ζησόπουλος Γεώργιος
6) Κόρμπος Παναγιώτης
7) Κουρμπέλης Δημήτριος
8) Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

9) Λαζανάς Ιωάννης
10) Λουμπαρδέας Νικόλαος
11) Μασούρας Γεώργιος
12) Μπακασέτας Αναστάσιος
13) Μπαντής Γεώργιος

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

14) Παντελιάδης Αθανάσιος
15) Παπαγεωργίου Αθανάσιος
16) Παπαδόπουλος Βασίλειος
17) Τασουλής Χρίστος
18) Τσαμπούρης Σάββας

19) Χλωρός Ιωάννης
ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Αθανασόπουλος Χρήστος
2) Λαμπρόπουλος Ιωσήφ
3) Πάνος Ξενοφών
4) Πίτκας Ευάγγελος».

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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α.ο. Πορταϊκοσ

Δεν ξέχασαν…
•Ζωντάνεψαν μνήμες στο πρόσφατο τουρνουά της Πύλης

ε μια σεμνή τελετή,
παρουσία φιλάθλων και
στο γήπεδο του
Ποτραϊκού,
πραγματοποιήθηκε χθες Μεγ.
Παρασκευή η τελετή
βράβευσης των Παλαιμάχων
της ομάδας της περιόδου 1974
– 1975, χρονιά κατά την οποία
ο Πορταϊκός, στέφθηκε
Κυπελλούχος, κατακτώντας το
τρόπαιο κατά την πρώτη
διοργάνωση του θεσμού στην
ιστορία της ΕΠΣ Τρικάλων.

Σ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο εορτασμού για την
συμπλήρωση 50 χρόνων από ιδρύσεως της ομάδας, ήτοι το 1969, ενώ
και αυτή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Χρήστο Χαντζιάρα, ενός
εκ των πιο ενεργών μελών του Συλλόγου, ως ελάχιστο φόρο τιμής
στην μνήμη του.
Αρχικά η όλη αθλητική γιορτή
ξεκίνησε με φιλικό ανάμεσα στα
τμήματα υποδομής της ομάδας,
για να ακολουθήσει σύντομος χαιρετισμός και οι βραβεύσεις των
παλαιμάχων, από τον πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Θαν. Κανέλλα(βλ. σχετ.
βίντεο), ο οποίος μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κ.
Μαράβα για την κατασκευή της
κερκίδας, ενώ ανέφερε επίσης πως
οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 50
χρόνια ζωής, θα συνεχισθούν και
τον Αύγουστο.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
και τίμησαν με την παρουσία τους
ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μα-

ράβας, όντας και ο ίδιος Παλαίμαχος, καθώς στα νιάτα του υπήρξε
αριστοτέχνης της στρογγυλής θεάς,
εξ και το προσωνύμιο «Πελέ» και η
πρόεδρος της Τ.Κ. Πύλης κα Μαρίνα Πανάγου.
Ακολούθησε ο αγώνας μεταξύ
Πορταϊκού 2018-2019 και Μικτής
Παλαιμάχων, με την ομάδα του
Πορταϊκού να αναδεικνύεται νικήτρια.
Οι Παλαίμαχοι οι οποίοι βραβεύτηκαν είναι οι: Χρ. Βαγενάς, Χρ.
Κουβέλης, Νικ. Μάντζιος, Στ. Μίχος,
Γ. Μπαμπαλιάρης, Αθ. Ντούβλης,
Δημ. Ντούβλης, Σωτ. Ντούβλης,
Ναπ. Οικονόμου, Κ. Σκουμής, Στεφ.
Σκουμής, Παν. Κράβαρης, Αχ.
Γκουγκουμάτης, Βησ. Λαμπρογεώργος και Δημ. Τζιουβάρας. Η σύνθεση των ομάδων είχε ως εξής:

Μικτή Παλαιμάχων…
Γ. Πατέρας, Απ. Κασψάλης, Αρ.
Γαγάκης, Ακ. Τσιώκος, Βησ. τσιονάρας, Βασ. Μπαλλάς, Λ. Κουφογάζος, Χρ. τσιονάρας, Δημ. Ντούβλης, Κ. Κουφογάζος, Χρ. Κουβέλης, Μ. Κατσαμόρας, Βασ. Κανέλλας, Παν. Μανώλης, Κ. Σεραφειμίδης & Γρ. Παπαούλιος.

Πορταϊκός 2018-2019…
Π. Θεοδορούλας, Σπ. Βαγενάς, Γ.
Μάστορας, Δ. Μπαμπατζιάς, Γ. Ντόβας, Φ. Τζιουβάρς, Αριστ. Ταμπάκος, Κ. Τζιουβάρας, Αχ. Πανάγος, Γ.
Βαγενάς, Αγγ. Ραμιώτης, Φ. Χαντζιάρας, Π. Ρούσσας, Δ. Κανάτας, Β.
Σιτέλας, Β. Κωτούλας, Β. Κουφογάζος.

ΠρΩταΘΛΗΜα κ16
α ξεκινήσουμε την
αναφορά μας από το
«ζευγάρι» του ενός
ημιτελικού από τους
δύο στην διοργάνωση Κ 16.
Γνωστό εδώ και μέρες… Ισως
πολλοί δεν γνωρίζουν πως ο
συγκεκριμένος αγώνας θα γίνει
την Τρίτη ημέρα του Πάσχα και
παραμονή Πρωτομαγιάς, με τον
δεύτερο ημιτελικό να
μετατίθεται για το ερχόμενο
Σάββατο αφού ο Πύργος είχε
προγραμματίσει συμμετοχή σε
τουρνουά, εδώ και αρκετές
μέρες.

Ν
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Για μια θέση στον τελικό
•Δήμητρα Α’ και Ακαδημία 1 θα παίξουν την ερχόμενη Τρίτη
στον Πύργο για την ημιτελική φάση του θεσμού

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Οσο απίθανο και αν φαίνεται την
ερχόμενη Τρίτη τα παιδιά της Κ 16
Δήμητρας και Ακαδημίας 1 θα παίξουν ποδόσφαιρο. Θα δώσουν αγώνα για να προκριθούν στον τελικό της
κατηγορίας με προπόνηση είτε στο…
ψήσιμο του αρνιού, είτε την παραμονή του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση
υπάρχει μια μικρή αναστάτωση για
τον τόσο γρήγορο ορισμό, αλλά οι
ομάδες είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τον ρυθμό της διοργανώτριας αρχής.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Δήμητρα Απόλλων έχει συνεχόμενη παρουσία στον τελικό από το 2005,
εκτός από μια φορά που αποκλείστηκε στην ημιτελική φάση και είναι
η ομάδα που έχει πάρει τα ηνία
στην κατάκτηση του συγκεκριμένου
πρωταθλήματος. Η Ακαδημία1, από
την άλλη, είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο παλαιότερα αφού ήταν τότε
η κορυφαία ομάδα στα τμήματα
υποδομής. Φέτος είναι η μοναδική
ομάδα που κέρδισε την Δήμητρα
Απόλλων και θέλει να επαναλάβει την
επιτυχία της και στον ημιτελικό της
Τρίτης, έτσι ώστε να βρεθεί στον τελικό.
Η Δήμητρα Α’, πέρα από μια και
μοναδική ήττα (από την Ακαδημία 1)
έχει την καλύτερη επίθεση με 77
γκολ και την καλύτερη άμυνα με 6
γκολ.
Η Ακαδημία1 έχει πετύχει 48 γκολ
και έχει δεχτεί 12, μετρώντας 10 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες.
Ο ημιτελικός θα διεξαχθεί στο γήπεδο Πύργου και θα ξεκινήσει στις
4.30 μ.μ
Ας θυμηθούμε τα αποτελέσματα
των δύο ομάδων στη φετινή διοργάνωση:

Η Δήμητρα κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο παιδικό πρωτάθλημα

Η ομάδα της Ακαδημίας 1 θα επιδιώξει να επιστρέψει στον τελικό

2η αΓΩΝΙστΙκΗ

5η αΓΩΝΙστΙκΗ

Δήμητρα Α'-Πύργος ...................4-0

Αγιος Οικουμένιος-Δήμητρα Α' ..0-14

3η αΓΩΝΙστΙκΗ

6η αΓΩΝΙστΙκΗ

Τρίκαλα-Δήμητρα Α'...................0-7

Ακαδημία 1-Πύργος ...................0-1

7η αΓΩΝΙστΙκΗ

4η αΓΩΝΙστΙκΗ

Αγ. Οικουμένιος-Ακαδημία 1 .....0-8

Δήμητρα Α'-Ακαδημία 1 .............0-1

8η αΓΩΝΙστΙκΗ

5η αΓΩΝΙστΙκΗ

Ακαδημία 1-Νεοχώρι..................4-0

Αγιος Οικουμένιος-Δήμητρα Α'0-14

9η αΓΩΝΙστΙκΗ

6η αΓΩΝΙστΙκΗ

Μετέωρα-Ακαδημία 1.................0-3

Δήμητρα Α'-Νεοχώρι..................5-0

10η αΓΩΝΙστΙκΗ

7η αΓΩΝΙστΙκΗ

Ακαδημία 1-Αμπελάκια...............1-2

Μετέωρα-Δήμητρα Α' ................0-5

11η αΓΩΝΙστΙκΗ

8η αΓΩΝΙστΙκΗ

Ακαδημία 1-Δήμητρα Β' .............1-1

Αμπελάκια-Δήμητρα Α' ..............0-2

12η αΓΩΝΙστΙκΗ
Ρεπό: Ακαδημία 1

9η αΓΩΝΙστΙκΗ
Δήμητρα Α'-Δήμητρα Β'.............5-1

10η αΓΩΝΙστΙκΗ

Στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα η Ακαδημία 1 κέρδισε την Δήμητρα
αναγκάζοντάς της να υποστεί τη μοναδική ήττα. Την Τρίτη;

13η αΓΩΝΙστΙκΗ
Ακαδημία 1-Δήμητρα Α' .............2-3

14η αΓΩΝΙστΙκΗ

15η αΓΩΝΙστΙκΗ

ακαΔΗΜΙα 1

11η αΓΩΝΙστΙκΗ

Νεοχώρι-Δήμητρα Α'..................0-3

1η αΓΩΝΙστΙκΗ

Πύργος-Δήμητρα Α' ...................1-2

15η αΓΩΝΙστΙκΗ

16η αΓΩΝΙστΙκΗ

Αμπελάκια-Ακαδημία 1...............1-6

Πύργος-Ακαδημία 1 ...................3-2

Ρεπό: Δήμητρα Α’

12η αΓΩΝΙστΙκΗ
Δήμητρα Α'-Τρίκαλα...................5-0

13η αΓΩΝΙστΙκΗ

Δήμητρα Α'-Μετέωρα ................4-1

17η αΓΩΝΙστΙκΗ

Τρίκαλα-Ακαδημία 1...................0-2

2η αΓΩΝΙστΙκΗ

16η αΓΩΝΙστΙκΗ

Δήμητρα Β'-Ακαδημία 1 .............1-1

Ακαδημία 1-Αγ. Οικουμένιος ...10-0

ΔΗΜΗτρα α’

Δήμητρα Α'-Αμπελάκια ..............7-0

3η αΓΩΝΙστΙκΗ

17η αΓΩΝΙστΙκΗ

Ακαδημία 1-Δήμητρα Α' .............2-3

Ρεπό: Ακαδημία 1

Νεοχώρι-Ακαδημία 1..................0-3

1η αΓΩΝΙστΙκΗ

14η αΓΩΝΙστΙκΗ

18η αΓΩΝΙστΙκΗ

4η αΓΩΝΙστΙκΗ

18η αΓΩΝΙστΙκΗ

Ρεπό: Δήμητρα Α'

Δήμητρα Α'-Αγ. Οικουμένιος .....9-0

Δήμητρα Β'-Δήμητρα Α'.............0-2

Δήμητρα Α'-Ακαδημία 1 .............0-1

Ακαδημία 1-Μετέωρα.................3-0

Σε τουρνουά τμήματα της Ακαδημίας ΑΟΤ
ο τμήμα Κ8 της
Ακαδημίας του
ΑΟΤ θα ταξιδέψει
την Τρίτη 30
Απριλίου στον
Πλαταμώνα όπου θα
λάβει μέρος στο
τουρνουά ποδοσφαίρου
PLATAMON CUP.

Τ

Η αναχώρηση της αποστολής θα γίνει στις 8 το πρωϊ
από το στάδιο Τρικάλων.
Επίσης, τα τμήματα Κ12
και Κ14 θα αναχωρήσουν την
Τρίτη 30 Απριλίου και μέχρι
στις 2 Μαϊου θα συμμετάσχουν στο SALONICA SOCCER CUP. Η αναχώρηση της αποστολής θα γίνει στις 9.45 το πρωϊ από το στάδιο Τρικάλων.
Η επανέναρξη των προπονήσεων για τα τμήματα που δεν θα παίξουν στα τουρνουά θα γίνει την Πέμπτη 2 Μαϊου σύμφωνα
με το πρόγραμμα.

ΕΠΣΤ

Οι προσεχείς αγώνες
Την ερχόμενη Πέμπτη θα διεξαχθεί η εξ’ αναβολής αγωνιστική της Κ 14 η οποία περιλαμβάνει τους
παρακάτω αγώνες:

1ος ομιλος - Ωρα 16:30
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 – ΑΟΤ
Αγ Γεωργιου: Ακ Αμπελακιων – Μεγαλ/ρη
Αχιλλέας – Δημητρα α
0-3 α.α
Ρεπό: Πετρωτό

2ος ομιλος - Ωρα 16:30
Γηπ. Πύλης: Πορταικός – Πύργος
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β – Μετεωρα
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό – ΑΕΤ
Αγ. Μονη – Πυργετός
0-3 α.α
Το ερχόμενο Σάββατο, όπως προαναφέραμε θα
διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός της Κ 16 ανάμεσα
στον Πύργο και τα Αμπελάκια. Ημιτελικός που θα ξεκινήσει στις 11.30 π.μ και θα διεξαχθεί στο γήπεδο
της Μπαλκούρας.

CMYK
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Μπήκαν με φόρα
Εντυπωσιακή εμφάνιση από τα νεαρά βλαστάρια
του ιστορικού ΓΣ. Τρικάλων στο πρωτάθλημα πολύαθλων
Κατηγορία Παμπαίδων Β’(2006-2007)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...........................ΘΕΣΗ......ΒΑΘΜΟΙ
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............1η ...........310
ΝΤΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ..................2η ...........265
ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΘΩΜΑΣ...............................3η ...........260
ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ............................4η ...........255
ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ........................6η ...........230
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ..................8η ...........225
ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΣ ...............................11η .........220
ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ..........................17η .........175
ΒΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.............................23η .........80

Κατηγορία Παγκορασίδων Β’(2006-2007)
Τα ταλεντάκια του ΓΣΤ με τις προπονήτριές
τους ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία

Δ

εν υπάρχει
μεγαλύτερη
ικανοποίηση για
κάθε σύλλογο
από το να βλέπει τα νιάτα
του να πατούν γερά στα
πόδια τους, να
αγωνίζονται με σθένος
και ψυχραιμία αφήνοντας
υποσχέσεις για το
μέλλον.

Επί της ουσίας η καινούργια
φουρνιά του ΓΣΤ έδειξαν ότι
και πολυσύνθετη είναι και σωστή προεργασία έχει κάνει.
Ετσι σε πρόσφατη εκδήλωση
ξεδίπλωσε τις αρετές της δείχνοντας ότι το μέλλον είναι
στα δικά της χέρια.
Με ανεβασμένη ψυχολογία
τα πιτσιρίκια περιμένουν το

επόμενο αγωνιστικό στοίχημα.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Εντυπωσιακή εμφάνιση
πραγματοποίησαν οι νεαροί
αθλητές του Γ.Σ.Τρικάλων στο
πρόσφατο πρωτάθλημα πολύαθλων (1ο τέτραθλο) που
έγινε για την κατηγορία των
Παμπαίδων Β’ (ΠΠΒ’) και Παγκορασίδων Β’ (ΠΚΒ’) γεννημένων το 2006 και 2007.
Το νέο αίμα του Γ.Σ. Τρικάλων κυριάρχησε και στις δύο
κατηγορίες καταλαμβάνοντας
τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας με βάση την συγκομιδή των βαθμών που πήραν στα επιμέρους αγωνίσματα.
Η ελπιδοφόρα εμφάνιση
των νεαρών αθλητών του Ιστο-

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...........................ΘΕΣΗ......ΒΑΘΜΟΙ
ΠΑΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ...............................1η ............350
ΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ....................................2η ............305
ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ .........................4η ............280
ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ...........................6η ............255
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ...........................14η .........230
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ...........................15η .........230
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ...............................17η ..........220
ΜΠΑΛΚΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ -ΜΑΡΙΑ.............25η .........195
ΚΟΚΚΑΛΗ ΖΩΗ......................................26η .........190
ΠΑΓΟΥΡΑ ΝΕΦΕΛΗ ..............................27η .........185
ρικού Συλλόγου, καταδεικνύει
περίτρανα ότι ο υπεραιονόβιος αυτός Σύλλογος έχει ένα
τεράστιο παρελθόν, ένα ισχυρό παρών και ένα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί με έμφαση η σπουδαία
δουλειά που κάνουν στην Ακαδημία του Συλλόγου οι παλιές
πρωταθλήτριες του Γ.Σ.Τρικάλων Βίβιαν Γρατσάνη, Τασούλα Μυλωνά και Γεωργία
Μυλωνά.

Αυτές καθοδηγούν τα νέα
παιδιά στο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες γενιές
των μεγάλων αθλητών (σ’ αυτούς ανήκουν και οι ίδιες) με
τις σωστές αρχές και αξίες,
αξίες που ισχύουν διαχρονικά
σ’ αυτόν τον τεράστιο Σύλλογο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
των αθλητών – τριών του
Γ.Σ.Τρικάλων κατά κατηγορία
έχουν ως εξής:

Στην χαρά της άθλησης
Δυνατή εμπειρία για την οικογένεια του Μουζακίου,
που αντάλλαξε παραστάσεις με την οικογένεια της Καλαμπάκας

Στιγμιότυπα από το φιλικό τουρνουά της Καλαμπάκας με την παρουσία του Μουζακίου

Φ

ιλοσοφία της
εφημερίδας μας είναι να
δίνει βήμα σε όλους
τους συλλόγους.

Φυσικά το δικαιούνται απόλυτα, αφού
οι πρωταγωνιστές υπηρετούν ένα ζωτικό
κομμάτι, ενώ οι ιθύνοντες κάνουν αγώνα
δρόμου για να εμπνεύσουν τα νιάτα.
Στην γειτονιά μας αθόρυβη αλλά ουσιαστική προσπάθεια κάνει ο Γυμναστικός σύλλογος Μουζακίου, τον οποίο οι
Τρικαλινοί αισθάνονται ιδιαίτερα οικείο.
Πέραν όλων των άλλων έχει συμμετάσχει σε αρκετές εκδηλώσεις στην περιοχή μας, αφού ως γνωστόν ο αθλητι-

σμός δεν έχει όρια.
Ετσι τα στελέχη των συλλόγων αποχωρούν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η πιο πρόσφατη επίσκεψή του στα
μέρη μας και δη στην Καλαμπάκα έγινε
με αφορμή το βόλεϊ αλλά είχε και ευρύτερη διάσταση.
Τα νιάτα των δυο σωματείων απλώθηκαν εξαιρετικά στον αγωνιστικό χώρο
δημιουργώντας ελπίδες.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Πλούσιο σε αγωνιστική δράση και όχι
μόνο ήταν το Σάββατο 20 Απριλίου για
το Γυμναστικό Σύλλογο Μουζακίου &
Περιχώρων «Γ.Πασιαλής» με συμμετοχή
των Ακαδημιών βόλεϊ σε φιλικό τουρνουά

στην Καλαμπάκα και επίσκεψη στα Μετέωρα και τη Μονή Βαρλάμ.
Μια ακόμα εμπειρία για τις μικρές μας
αθλήτριες που με την καθοδήγηση της
προπονήτριας του Συλλόγου, Λίλια Ρακοβίτη, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό
και κλέψανε τις εντυπώσεις. Την αποστολή του Συλλόγου ακολούθησαν αρκετοί γονείς ο Γενικός Γραμματέας του
Συλλόγου Στέργιος Κούρτης και ο προπονητής των μεγάλων τμημάτων του
Βόλεϊ Αντώνης Θάνος.
Εξάλλου με επιτυχία ολοκληρώθηκε
το φιλανθρωπικό τουρνουά βόλεϊ Μουζακίου.
CMYK

* Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα λοιπόν, που διαθέτει την δική του
μαγεία και χρώμα σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ασφαλώς οι
άγιες μέρες αποτελούν ευκαιρία για αναστοχασμό και ενδοσκόπηση σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων της καθημερινότητας
και όχι μόνον.
* Πρώτα και κύρια η σκέψη μας πρέπει να βρίσκεται στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται. Με ανοιχτή καρδιά, μεγαθυμία και χείρα βοηθείας είναι δυνατόν να προκύψει ένα είδος
ανακούφισης.
* Σίγουρα η ενδυνάμωση των σχέσεων παίζει μεγάλο ρόλο στην
δύσκολη εποχή που διάγουμε. Κάπου εδώ ταιριάζουν και στην
κοινωνία οι αρχές του αθλητισμού.
* Με ομαδικό πνεύμα, σύμπνοια και χωρίς εγωϊσμούς και μικρότητες θα προκύψουν ζεστές εικόνες με φόντο πάντα το παραδοσιακό Ελληνικό φιλότιμο. Γιατί εν τέλει η ανθρωπιά ζυγίζει
όλο το χρυσάφι του κόσμου.
* Κατά γενική ομολογία τα Τρίκαλα είναι ιδιαίτερα αγαπητά και
σπεύδουν να τα ανακαλύψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι
συμπολίτες άλλων περιοχών. Αν κρίνουμε μάλιστα από τις αντιδράσεις τους σχηματίζουν τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού
η πράξη ανταποκρίνεται στην θεωρία.
* Η επισκεψιμότητα όλες αυτές τις μέρες έπιασε ταβάνι, οπότε
έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι όλη σχεδόν η Ελλάδα τίμησε
την περιοχή μας και οι ξένοι έφυγαν ή θα φύγουν με έναν
τόνο νοσταλγίας. Μάλιστα θα επιστρέψουν σε πρώτη ευκαιρία.
* Και αρκετοί εκπρόσωποι του αθλητισμού έκαναν το πέρασμά
τους από τα Τρίκαλα, ενώ δεν χάλασαν χατίρι στους φίλους
τους για μια σύντομη αλλά περιεκτική ανάλυση με το χαμόγελο
στα χείλη. Η λίστα με τις επώνυμες παρουσίες είναι πραγματικά
πολύ μεγάλη.
* Χαμός γίνεται για το 1ο Trikala city run, που εξελίσσεται σε
υπόθεση όλης της πόλης. Οσο για τις λεπτομέρειες είναι απίστευτες. Μόνο και μόνο ο αριθμός για 2000 και πλέον μπλουζάκια
που ετοιμάστηκαν και τα αντίστοιχα μετάλλια καταδεικνύει το
μέγεθος του εγχειρήματος.
* Φυσικά οι ιδέες καλά κρατούν και από την στιγμή που η
σύναξη της Κυριακής 5 Μάη πάρει τον επιθυμητό βαθμό, τα
επόμενα χρόνια η διοργάνωση σχεδιάζεται να απλωθεί χρονικά
και να πιάνει κοντά στην μια εβδομάδα με μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων.
* Οικεία στελέχη οδηγούν την κούρσα των σκόρερ στην μπασκετική
Γ’ Εθνική. Ο παλιός παίκτης του ΑΣΤ Δ. Μπόγδανος είναι πρώτος
με 459 πόντους και ο Γ. Φούντας 4ος με 407.
* Φιλανθρωπικό τουρνουά θα διεξαχθεί την Τρίτη(17.00) στο
Στάδιο. Οι πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος παλαιμάχων
ήρθαν πιο κοντά και θα παίξουν μαζί με φίλους τους για
ενίσχυση οικογενειών σε Τρίκαλα και Φαρκαδόνα.
* Μεγάλες πιένες αναμένεται να προκύψουν στο 3χ3 του Κεφαλόβρυσου(4-5 Μάη) μαζί με τον αγώνα τρεξίματος και τις πρωτοβουλίες αναψυχής. Οι διοργανωτές πάντως ετοίμασαν ένα
ελκυστικό πακέτο, οπότε όλοι θα αγωνιστούν με την ψυχή
τους.
* Η «Καθημερινή» είχε χθες θέμα για τους δρομικούς αγώνες και
την συνεργασία ΣΕΓΑΣ- συλλόγων.
* Εντονο θα είναι το άρωμα ποδηλασίας και ο χρόνος για μια
αγαπημένη εκδήλωση πλησιάζει.
* Δυο στα δυο για την Εθνική παμπαίδων του Απ. Πετσιά που
κέρδισε 3-0 την Αυστρία. Χθες αργά το βράδυ έπαιξε με το
Μαυροβούνιο για απ’ευθείας εισιτήριο στα τελικά.

04:00 COSMOTE SPORT 8
HD
Ronaldo Souza “Jacare” Jack Hermansson
UFC Fight Night
05:00 COSMOTE SPORT 4
HD
Los Angeles Clippers - Golden State Warriors
08:05 COSMOTE SPORT 9
HD
Τελικός ανδρών, Κίνα, Ξιαμέν
FIVB Beach Volley World
Tour
09:05 COSMOTE SPORT 9
HD
Τελικός γυναικών, Κίνα,
Ξιαμέν
FIVB Beach Volley World
Tour
13:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Βαλένθια - Έιμπαρ
13:30 Novasports 1HD
Φροζινόνε - Νάπολι
14:00 COSMOTE SPORT 1
HD
Λέστερ - Αρσεναλ
14:30 COSMOTE SPORT 9
HD
Μικρός τελικός
UEFA Futsal Champions
League
14:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Ουνιόν Βερολίνου - Αμβούργο

14:50 ΕΡΤ Sports HD
Αγώνας
Φόρμουλα 1 Γκραν Πρι
Αζερμπαϊτζάν
15:00 COSMOTE SPORT 4
HD
Ζιελόνα Γκόρα - Ούνικς Καζάν
15:00 COSMOTE SPORT 6
HD
Ζιρόνα - Σεβίλλη
15:15 COSMOTE SPORT 7
HD
Νταρουσάφακα - Φενέρμπαχτσε
16:05 COSMOTE SPORT 1
HD
Μπέρνλι - Μάντσεστερ Σίτι
16:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Χόφενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ
17:00 COSMOTE SPORT 9
HD
Τελικός
UEFA Futsal Champions
League
17:00 COSMOTE SPORT 8
HD
Μαγδεμβούργο - Ράιν Νέκαρ
17:15 COSMOTE SPORT 2
HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Χετάφε
18:00 COSMOTE SPORT 7
HD
SS18 El Condor Power
Stage
WRC Αργεντινής

18:30 COSMOTE SPORT 1
HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τσέλσι
19:00 Novasports 1HD
Σαμπντόρια - Λάτσιο
19:00 COSMOTE SPORT 3
HD
Νυρεμβέργη - Μπάγερν
Μονάχου
19:30 COSMOTE SPORT 9
HD
Μπράγκα - Μπενφίκα
19:30 COSMOTE SPORT 2
HD
Βιγιαρεάλ - Ουέσκα
20:00 COSMOTE SPORT 4
HD
Milwaukee Bucks - Boston
Celtics
20:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Μπανταλόνα - Μπαρτσελόνα
21:30 Novasports 1HD
Τορίνο - Μίλαν
21:45 COSMOTE SPORT 2
HD
Ράγιο Βαγιεκάνο - Ρεάλ
Μαδρίτης
22:00 Novasports 2HD
Μαρσέιγ - Ναντ
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ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον” (Απολυτίκιο)
• Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου
Μέρος 8ο
4. Το μνημόσυνο του Πέτρου Μακρή (τέλος)
Ο θεολόγος συνεχίζει το
θείο κήρυγμα:
Το σιτάρι που χρησιμοποιούμε στα μνημόσυνα και στα
τρισάγια έχει έναν βαθύτατο
συμβολισμό. Ο σπόρος του σιταριού πέφτει στη γη, λειώνει, αλλά δεν καταστρέφεται
εντελώς, κάποια στιγμή βλαστάνει και καρποφορεί. Αν
δεν ταφεί στη γη δεν θα βλαστήσει, ούτε, φυσικά, και θα
καρποφορήσει. Έτσι έχει καθορισθεί, λοιπόν, από τον θεό
μας, το θνητό μας σώμα να
πεθαίνει, να θάπτεται, λειώνει
στο χώμα, αλλά δεν χάνεται.
Στην Δευτέρα Παρουσία του
Κυρίου μας θα βλασατήσει,
όπως το σιτάρι, δηλαδή θα
αναστηθεί. Ο σπόρος του σιταριού είναι το σύμβολο της
εκ νεκρών ανάστασης, η προειδοποίηση της αιωνιότητας.
Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να
προσέξουμε δύο πράγματα.
Να μην πετάμε εδώ και εκεί το
σιτάρι (τα κόλλυβα), αλλά να
το τρώμε με ευλάβεια και σεβασμό προς την μνήμη του νεκρού, είπαμε ότι συμβολίζει
την ανάσταση των νεκρών.
Το δεύτερο: Το σιτάρι δεν
μπορεί να αντικατασταθεί με
υποπροϊόντα του (κουλούρια,
παξιμάδια), πολύ δε περισσότερο με άλλα πράγματα
(λουκούμια, διάφορα γλυκίσματα, στραγάλια, ρόδια).
Όσοι θα ζουν κατά την στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας
του Κυρίου μας θα υποστούν,
κατά μυστηριώδει τρόπο, έναν
ειδικό θάνατο, για να μεταβληθούν και τα σώματα αυτών

Ο αείμνηστος Πέτρος Μακρής με τοπική ενδυμασία
υπό το βλέμμα του Παπα-Χρήστου (16.8.2011).
σε πνευματικά.
Αυτές είναι ορισμένες από
τις μεγάλες αλήθειες της πίστης μας, που μας υπενθυμίζει το σημερινό ιερό μνημόσυνο του εν Χριστώ αδελφού
μας Πέτρου. Έζησε ανάμεσά
μας, αγωνίστηκε τον καλό
αγώνα της πίστης, να επιτελέσει το καθήκον του πρώτα
προς τον θεό, την οικογένεια

του (πέντε παιδιά), την ανθρώπινη κοινωνία. Εμείς οι
Τρικαλινοί τον θυμούμεθα να
έρχεται κάθε χρόνο στα τυροκομεία. Χάρισε στον θεό
ένα παιδί του, τον παπα-Χρήστο, ξεχωριστή ευλογία.
Ο παπάς είναι ανώτερος
και από τους αγγέλους, οι
οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να
επιτελούν τα μυστήρια της

“Aναστάσεως ημέρα...”
Έφτασε κι η Πασχαλιά,
ύστερα από νηστεία
κι όλοι σκέπτονται τ' αρνιά
με μεγάλη βουλιμία.
```
Εκπληρώσανε το χρέος
-με κατάνυξη και δέος“φόρο” στον Εσταυρωμένο,
τάμα καθιερωμένο.
```
Υμνωδίες ιερές
αντηχούν μελωδικές
-σ' εκκλησιές και μοναστήριαμε χρυσά λιβανιστήρια.
```
Της αγάπης το φιλί
δίνουν φίλοι και εχθροί,
άλλοι πιο συνειδητά,
άλλοι κάπως χαλαρά.
```
Κορυφώθηκε το δράμα
με τα πάθη τα σεπτά,
για να φτάσουμε στο θάμα,
της Ανάστασης χαρά.
```
Ψώνια και ετοιμασίες
άγγιξαν την κορυφή
και ξεχάσαν τις κακίες,
που βαραίνουν την ψυχή.
```
Ευωχία, απληστία

κι ένας οίστρος δυνατός,
έρχεται σαν αμαρτία
στην ψυχή του καθενός.
```
Τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε
δίχως μέτρο και φραγμό
κι άλλο πλέον δε ζητάμε
πέρα απ' το φαγητό.
```
Ξεκινάμε με ουζάκι
-μπίρες κι άλλα σχετικάκοκορέτσι, τζατζικάκι,
χίλια δυο ορεκτικά.
```
Μαγειρίτσες, κουλουράκια
-με αυγά και τσουρεκάκιαέχουν την τιμητική,
περιμένοντας τ' αρνί.
```
Είναι ήδη φαγωμένοι
μέχρι να καλοψηθεί,
μα καθένας επιμένει
λαίμαργα να το γευτεί.
```
Και δεόντως το “τιμάμε”
όπως είναι φυσικό,
αλλά άμεσα ζητάμε
σόδα σαν χωνευτικό.
```
Καλό Πάσχα
Κική

εκκλησίας. Γι' αυτό, αν συναντήσουμε άγγελο και παπά,
πρώτα θα χαιρετήσουμε τον
παπά. Ήρθε η ώρα στον αδελφό μας Πέτρο και έφυγε από
τούτον τον κόσμο για την αιωνιότητα, όπως θα συμβεί με
όλους μας. Αλλά δεν χάθηκε,
ζει και υπάρχει στην βασιλεία
του θεού μας, γι' αυτό και σήμερα παρακαλούμε τον θεό
αυτόν μεν να αναπαύει μετά
των αγίων και δικαίων ημάς
δε, που εξακολουθούμε να
ζούμε ακόμη, να μας αξιώσει
ο θεός μας, πριν επιστρέψουμε στην γη μας με τον θάνατο του σώματος, να επιστρέψουμε πρώτα στον θεό
μας με μετάνοια και εξομολόγηση. Αμήν!
Αυτά από το θείο κήρυγμα.
Στο Κοιμητήριο, πολύ περιποιημένο, δίπλα στο ποτάμι,
διαβάσαμε τρισάγιο στον
τάφο του αείμνηστου Πέτρου,
παρόντες όλοι οι χωριανοί.
Ανεβήκαμε στην πλατεία,
και αυτή πολύ περιποιημένη,
εδώ επιμνημόσυνη δέηση για
τους πεσόντες στους πολέμους, κατάθεση στεφάνων
από τον πρόεδρο της τοπικής
κοινότητας Βαγγέλη Μακρή
(παιδί του αείμνηστου Πέτρου) καθώς και τον μαθητόκοσμο.
Στα τρία μαγαζιά της πλατείας δόθηκε ο καφές του
μνημοσύνου, ντόπια βουτήματα, λαχταριστές λαχανόπιτες... Αρπάξαμε στα γρήγορα,
με τον Μπριασούλη στο δάσος για λεπτομερή φωτογράφιση της Βύλιζας νότια. Πρόκειται για τον Γιάννη Κωσταδήμα, κάνουμε ό,τι θέλουμε...
(Συνεχίζεται)

Ο καφές του μνημοσύνου δόθηκε στα μαγαζιά (24.3.2019).

Επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Πέτρου Μακρή (24.3.2019)

Ο Βαγγέλης Μακρής καταθέτει στεφάνι στο Ηρώο (24.3.2019).

Σημάδι και σημείον
«.. Ο δε Ιησούς κάτω κύψας τω δακτύλω έγραφεν εις την
γην..» (Ιω. 8,6)
...Ήταν ένα ζεστό απόγευμα ...παρακολουθούσα τα
παιδιά που έπαιζαν έξω από την εκκλησία των Άγιων Αποστόλων στο Βόρειο Καμερούν... Έπαιζαν σχεδιάζοντας επάνω στην άμμο... Την προσοχή μου τράβηξε ένα μικρό κορίτσι που σχεδίασε ένα σταυρό σ' ένα κύκλο και άρχισε να
τον διακοσμεί με τ' αποτυπώματα που άφηναν τα δάκτυλά του...
...μου θύμισε μια σκηνή από ένα παλαιό διήγημα που αναφερόταν στην ζωή των πρώτων χριστιανών τότε που το σημάδι του σταυρού, το ψάρι ή το χριστόγραμμα, ... αποτελούσαν κώδικες επικοινωνίας και αναγνωριστικά σημεία των
«παντί τρόπω» διωκομένων «μαθητών του Ναζωραίου»...
Αυτό το σημάδι και «σημείον» του Σταυρού... σύμβολο του
πάθους, της θυσίας και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού,
είναι που προσπαθούμε μια «δράκα» άνθρωποι να χαράξουμε στις καρδιές των νεοφώτιστων αδελφών μας... σαν
όπλο πίστεως και δυνάμεως της προσδοκίας της κοινής
Αναστάσεως... ελπίζοντες σε «ούριους ανέμους» οι οποίοι δεν θα το σβήσουν στο πρώτο φύσημα... Αυτό το «σύσσημον» της αγάπης,... χαραγμένο επάνω στην πυρακτωμένη άμμο του Βορείου Καμερούν σάς αποστέλλουμε και
τούτο το Πάσχα διαδηλώντας την κοινή πίστη μετά τών
«πρεσβυτέρων αδελφών μας»... αιτούντες την εν Χριστώ
Αναστάντι, φιλάδελφο και προσευχητική τους μνήμη... «ίνα
μη η λήθη αποκάμει τας καρδίας ημών...»
Μετά της του Αναστάντος αγάπης και ευχών
ο Καμερούν Γρηγόριος
Από το γραφείο του Ορθόδοξου
Ιεραποστολικού Συλλόγου
Ο Άγιος Οικουμένιος

30 σελίδα
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Τζανακόπουλος: Θα ληφθούν άμεσα
μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών
«Τ

ο κεντρικό μήνυμα των
εκλογών της 26ης Μαΐου θα
είναι πως η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα
κάνει σαφές στα εκδοτικά επιτελεία που
στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και
επιχειρούν να δημιουργήσουν μια
εικονική πολιτική πραγματικότητα, αλλά
και στους ολιγάρχες και στο πολιτικό
προσωπικό της χρεοκοπίας της χώρας,
ότι ο ελληνικός λαός δεν γυρίζει πίσω
στο παλιό καθεστώς της κοινωνικής
ισοπέδωσης, της διαφθοράς και της
διαπλοκής», επισημαίνει ο υπουργός
Επικρατείας και κυβερνητικός
εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Σε αυτές τις εκλογές οι πολίτες δεν θα
ψηφίσουν μόνο με κριτήρια ευρωπαϊκά αλλά
και εθνικά. Και το αποτέλεσμα τους θα βάλει
τέλος στην προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να
παλινορθώσει το παλιό καθεστώς εξουσίας που
οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Τζανακόπουλος.
Κατηγορεί τον πρόεδρο της ΝΔ ότι «δραπετεύει» συνεχώς, έχει κάνει τους αντιπερισπασμούς «δεύτερη φύση του», ότι χρησιμοποιεί διάφορα επικοινωνιακά τεχνάσματα για
να μεταθέσει το κέντρο βάρους της αντιπα-

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος
ράθεσης. «Οι πολίτες κατανοούν ότι η πολιτική
σύγκρουση αφορά την οικονομία, τις θέσεις
των πολιτικών δυνάμεων για το κοινωνικό
κράτος, τη διαφθορά, την ανεργία, την αγορά
εργασίας, το μισθό. Και σε όλα αυτά τα ζητήματα οι θέσεις του κ. Μητσοτάκη προκαλούν
ανατριχίλα στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία,

όπως για παράδειγμα η θατσερική του άποψη
για την κατάργηση του οκταώρου, του δώρου
Χριστουγέννων, για το ασφαλιστικό Πινοσέτ
και ο κατάλογος δεν έχει τέλος», σημειώνει ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δηλώνει πως «πάρα πολύ σύντομα θα προσδιοριστεί ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος
και θα ληφθούν άμεσα μόνιμα μέτρα, ενώ
την ίδια στιγμή θα καταστρωθεί ένα σχέδιο
αποκατάστασης αδικιών με ορίζοντα τετραετίας» και στην κριτική ότι αποτελούν "προεκλογικό τέχνασμα" της κυβέρνησης απαντά:
«Αυτή την κριτική την ακούμε από το 2016,
όταν η ΝΔ χαρακτήριζε το κοινωνικό μέρισμα
σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους ως "προεκλογικό δώρο" για να το καταψηφίσει. Προεκλογικό χαρακτήρισε εξάλλου και το μέρισμα
του 2017 και του 2018. Προεκλογική χαρακτήρισε και την έξοδο από τα μνημόνια στις
20 Αυγούστου. Προεκλογικές χαρακτήρισε
και τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ που υλοποιήθηκαν εντός του ίδιου έτους.
Όλα υλοποιήθηκαν εκτός από τις εκλογές
που διαρκώς προβλέπει ο κ. Μητσοτάκης εδώ
και τρία χρόνια».
Επίσης, ο κ. Τζανακόπουλος επιτίθεται στη
ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση
τους στο ζήτημα των επιδομάτων, λέγοντας:

«Η ΝΔ αποτελεί ένα πολιτικό υβρίδιο που
γεννιέται από την συνάντηση του ακραίου νεοφιλελευθερισμού Θατσερικού τύπου και της
εθνικιστικής άκρας Δεξιάς. Καταρχάς, το
δώρο Χριστουγέννων δεν είναι επίδομα αλλά
κατάκτηση των εργαζομένων. Ως προς τα
κοινωνικά επιδόματα τώρα, η κριτική της ΝΔ
είναι στην πραγματικότητα κριτική στο κοινωνικό κράτος, είναι εγγεγραμμένη στη νέα
πολιτική αντίληψη της ΝΔ που υιοθετεί τη λογική του κοινωνικού κανιβαλισμού. Ο καθένας
μόνος του και όλοι εναντίον όλων. Ούτε όμως
τα κοινωνικά επιδόματα είναι δώρα. Είναι η
μέθοδος του κοινωνικού κράτους για την εξισορρόπηση της καταστατικής ανισότητας που
παράγει και αναπαράγει η οικονομία της αγοράς».
Σχετικά με την Προοδευτική Συμμαχία ο κ.
Τζανακόπουλος σημειώνει ότι αυτή «χτίζεται
στο έδαφος της εξόδου από τα Μνημόνια,
της ιστορικής Συμφωνίας των Πρεσπών που
έδρασε καταλυτικά, της αντιπαράθεσης με
την ακροδεξιά στροφή της ΝΔ υπό την ηγεσία
Μητσοτάκη - Σαμαρά αλλά και της διαρκούς
ταύτισης του ΚΙΝΑΛ με την δεξιά σε όλα τα
πεδία».

Αιχμές της Ρωσίας για ανάμειξη ΗΠΑ στα της Ελλάδος

Α

ιχμές εναντίον των ΗΠΑ για ανάμειξη στα
εσωτερικά της Ελλάδας αφήνει, μέσω Τwitter, η
ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα, με αφορμή την
επίσκεψη του Αμερικανού γερουσιαστή Μπομπ
Μενέντεζ και των αναφορών που έκανε στις δηλώσεις
του περί της εξέλιξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων
και της προωθούμενης αγοράς πυραυλικών
συστημάτων S-400 από την Αγκυρα.

«Αμερικανοί γερουσιαστές
πάλι δίνουν σε άλλους μαθήματα ηθικής, αυτή τη φορά
με θέμα: “Με ποιες χώρες να
κάνεις φιλία και με ποιες όχι”.
Δεν είναι ακριβώς αυτό η ανάμειξη στα εσωτερικά της Ελλάδας;
Ο πραγματικός στόχος των
ΗΠΑ δεν είναι να μην αποκτήσει η Τουρκία σύγχρονα
μέσα αεράμυνας, αλλά να τα
πάρει η Αγκυρα από την Αμερική (Patriot, F-35).

Ολα τα υπόλοιπα δεν είναι
τίποτα παρά κινήσεις εντυπωσιασμού», αναφέρεται χαρακτηριστικά, σε μία από τις τέσσερις διαδοχικές αναρτήσεις
που έγιναν από τον επίσημο
λογαριασμό Τwitter της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα
χθες το πρωί. Μάλιστα, στις
αναρτήσεις έχουν επισημανθεί
(tag) οι λογαριασμοί Τwitter
του ελληνικού υπουργείου
Εξωτερικών, της ελληνικής
πρεσβείας στη Μόσχα, της ρω-

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ
Μπομπ Μενέντεζ
σικής πρεσβείας στην Κύπρο
και τεσσάρων Ελλήνων δημοσιογράφων και αναλυτών.

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€
CMYK

Εν συνεχεία, η ρωσική πρεσβεία κοινοποιεί τις επίσημες
διπλωματικές απόψεις της
Μόσχας για το ζήτημα της
πώλησης των αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων
S-400 προς την Τουρκία. Παγίως, η Μόσχα τονίζει ότι οι
ΗΠΑ αντιτίθενται στην πώληση των πυραύλων στην Τουρκία για λόγους εμπορικούς.
Επίσης, οι Ρώσοι αναφέρουν ότι η πώληση των πυραύλων στην Τουρκία δεν
στρέφεται εναντίον της Ελλάδας. Και, επιπλέον, προτείνει διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με την Ελλάδα. «Η Ρωσία, παρά τις παράνομες κυρώσεις των ΗΠΑ

και της Ε.Ε., παραμένει ανοικτή στη διεύρυνση της στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας
με την Ελλάδα.
Η πώληση στην Τουρκία
των S-400 δεν στρέφεται εναντίον τρίτων», αναφέρεται, επίσης, από τη ρωσική πρεσβεία,
που καταλήγει: «Οι ρωσικές
θέσεις για την περιοχή πα-

ραμένουν αμετάβλητες: υπέρ
του διεθνούς δικαίου και κατά
των ενεργειών που προκαλούν
ένταση. Τη σύμβαση του ΟΗΕ
για το δίκαιο της θάλασσας
η Ρωσία, σε αντίθεση με κάποιες άλλες χώρες, θεωρεί
θεμελιώδους σημασίας για
επίλυση κάθε είδους διαφοράς».

εσωτερικά

Το Πάσχα των πολιτικών
αρχηγών - Ποιοι θα
βρεθούν στην επαρχία
και ποιοι στην Αθήνα

κτός των τειχών θα ταξιδέψουν οι
περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί τις ημέρες
του Πάσχα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Προκόπης Παυλόπουλος, βρίσκεται ήδη στην
Καλαμάτα όπου θα περάσει τις γιορτινές ημέρες.

Ε

Χθες, Μεγάλο Σάββατο επέστρεψε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας και μετέβη στην Κρήτη όπου ήδη βρίσκεται η σύζυγός του Μπέτυ Μπαζιάνα με τα δυο τους παιδιά.
Την Μεγάλη Πέμπτη η κα. Μπαζιάνα επισκέφτηκε τον
αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
Όπως είχε δημοσιεύσει το newpost.gr ο πρωθυπουργός έχει ήδη προγραμματίσει να περιοδεύσει στην Κρήτη και να μιλήσει στα Χανιά μετά τις γιορτές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει Ανάσταση στην
Τήνο, ενώ στην Αθήνα θα μείνουν η Φώφη Γεννηματά και
ο Βασίλης Λεβέντης που δεν αποκλείεται να επισκεφτεί
κάποιο στρατόπεδο της Αττικής.
Στη Λειβαδιά θα βρεθεί την Κυριακή του Πάσχα ο Δημήτρης Κουτσούμπας και στον Δραπανιά Χανιών ο Σταύρος Θεοδωράκης. Οικογενειακά στην Ερμιόνη θα περάσει τις γιορτές ο Πάνος Καμμένος.
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Τα μηνύματα των πολιτικών
αρχηγών για την Ανάσταση
ναστάσιμα μηνύματα έστειλαν
οι πολιτικοί αρχηγοί το Μεγάλο
Σάββατο με ευθείες αναφορές
στην περίοδο των μνημονίων αλλά και
στο μέλλον της Ευρώπης.

Α

«Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, μια μέρα που συμβολίζει για όλους
μας τη νίκη του Φωτός επί του σκότους, της
Δικαιοσύνης επί της αδικίας, της Αγάπης επί
της μισαλλοδοξίας ..., μπορεί να είναι φέτος και μια μέρα βεβαιότητας για ένα καλύτερο αύριο», τονίζει σε μήνυμα του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. «Μπορούμε να είμαστε επιτέλους αισιόδοξοι,
μετά από τόσα δίσεκτα χρόνια.
Ο Γολγοθάς των μνημονίων και της επιτροπείας είναι πίσω μας», τονίζει ο πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζοντας τα επίκαιρα λόγια του Ιησού «Μακάριοι οι πεινώντες
και διψώντες την Δικαιοσύνη, ότι αυτοί
χορτασθήσονται» εύχεται μέσω του ΑΠΕΜΠΕ «Καλή Ανάσταση, με ειρήνη και αγάπη, σε όλες και σε όλους»
Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα:
«Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, μια μέρα με βαθύ θρησκευτικό και
ηθικό νόημα για τους πιστούς, που συμβολίζει για όλους μας τη νίκη του Φωτός επί
του σκότους, της Δικαιοσύνης επί της αδικίας, της Αγάπης επί της μισαλλοδοξίας,
της Ζωής επί κάθε μορφής θανάτου, μπορεί να είναι φέτος και μια μέρα βεβαιότητας
για ένα καλύτερο αύριο.
Μπορούμε να είμαστε επιτέλους αισιόδοξοι, μετά από τόσα δίσεκτα χρόνια.
Ο Γολγοθάς των μνημονίων και της επιτροπείας είναι πίσω μας.
Η οικονομία δίνει δυνατότητες ελάφρυνσης των βαρών για εκατομμύρια συμπολίτες μας.
Στήριξης όσων έχουν πληγεί βάναυσα
από την κρίση.
Μιας νέας οικονομικής πολιτικής, που θα
είναι δικής μας «ιδιοκτησίας», και θα απαντά στις δικές μας εθνικές και κοινωνικές
ανάγκες.
Αυτές τις άγιες για κάθε πιστό μέρες, παραμένουν επίκαιρα και μας οδηγούν όλους

τα λόγια του Ιησού, όπως τα καταγράφει ο
Ματθαίος:
Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την
Δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορτασθήσονται.
Καλή Ανάσταση, με ειρήνη και αγάπη, σε
όλες και σε όλους.».
«Να μην ζήσουμε άλλη μια χαμένη άνοιξη. Να αρπάξουμε την Ευρώπη και να την
οδηγήσουμε στην Αναγέννηση της», αναφέρει ο Σταύρος Θεοδωράκης.
«Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Η
Άνοιξη που επιτέλους ήρθε, μας καλεί να
αδράξουμε την ευκαιρία. Να σκεφθούμε –
αυτές τις μέρες της αγάπης – το μέλλον των
παιδιών μας, το μέλλον της πατρίδας, το
μέλλον της Ευρώπης», εύχεται ο επικεφαλή του Ποταμιού και προσθέτει:
«Να ενισχύσουμε την προσπάθεια για την
Ευρωπαϊκή Αναγέννηση. Να μην ζήσουμε
άλλη μια χαμένη άνοιξη. Να αρπάξουμε την
Ευρώπη και να την οδηγήσουμε στην Αναγέννηση της. Με σύνεση, τόλμη, περηφάνεια. Χρόνια πολλά σε όλους».
«Η Ορθοδοξία, απόλυτα συνυφασμένη με

τον Ελληνισμό και μέσω της Εκκλησίας συνετέλεσε στη διάδοση των Αξιών του Οικουμενικού Ανθρωπισμού. Η Πίστη στην Ορθοδοξία αποτελεί τον πνευματικό φάρο, που
καθοδηγεί τις οικογένειες των Ελλήνων και
τους δίνει δύναμη σε όλες τις στιγμές της
ζωής τους. Εύχομαι ολόψυχα, το Άγιο Φως
της Ανάστασης να ζεστάνει τις ψυχές όλων
μας, να μας καθοδηγεί στο δρόμο της
Αγάπης, να φέρει ευλογία στα νέα μας βήματα», σημείωσε στο μήνυμά του ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος.
«Εύχομαι σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα,
η Ανάσταση του Θεανθρώπου να φέρει σύντομα την Ανάσταση του Γένους μας. Μέσα
από το σκοτάδι της νύχτας έρχεται το πιο
λαμπρό φως της Αυγής, το Άγιο φως της Πίστης. Είθε το Φως αυτό να οδηγήσει το δοξασμένο μας Έθνος σε καλύτερες ημέρες
με περισσότερη ΕΛΛΑΔΑ στις καρδιές μας.
Καλή Λαμπρή και Καλή Ανάσταση σε όλους
με Υγεία και Πίστη στον Θεό», υποστήριξε
ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος.

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

32 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η

Μεγάλη Παρασκευή, η
πιο πένθιμη ημέρα του
έτους, θεωρείται από
την εκκλησίαν μας ως η ημέρα
των νεκρών. Οι χριστιανοί
βιώνουν το κορύφωμα του
θείου δράματος. Οι
εκκλησιαστικοί ύμνοι είναι
προσαρμοσμένοι στο κλίμα της
ημέρας και αναδεικνύουν το
παράλογο (absurdum) του
θανάτου του θεού (Χριστός).

Ο θάνατος ως φαινόμενο και γεγονός κυριαρχεί στους ύμνους και
αναπόφευκτα η σκέψη των ανθρώπων στρέφεται στη μελέτη του. Η
ζωή και ο θάνατος αντιπαλεύουν σε
μία άνιση μάχη.
α. «Αυτό που δίνει νόημα στη ζωή,
δίνει νόημα και στο θάνατο» (Αντουάν ντε Σαιν – Εξυπερύ).
β. «Ηδύ γίνεται το ζην, όταν απή
θανάτου φόβος» (Διογένης Οινοανδέας).
γ. «Η πρώτη αλήθεια είναι ο θάνατος, απομένει να μάθουμε ποια
είναι η τελευταία» (Οδ. Ελύτης)
Μέσα σε αυτό το κλίμα και σε μια
προσπάθειά μου να τακτοποιήσω
παλιές μου σημειώσεις και ατακτοποίητα φύλλα εφημερίδων το βλέμμα
μου έπεσε πάνω σε μια σελίδα κιτρινισμένη από το χρόνο. Η παλιά
εφημερίδα είναι σαν το παλιό κρασί,
κι ας λένε μερικοί ότι η εφημερίδα
αξίζει να τη διαβάζεις την ημέρα
που κυκλοφορεί. Εξάλλου αυτό υπονοεί και το όνομα εφημερίδα = επί
+ ημέρα.
Σε αυτήν την σελίδα υπήρχε ένα
άρθρο με τίτλο «Ραντεβού με τη
μοίρα». Ο τίτλος κίνησε την περιέργειά μου κι άρχισα να διαβάζω. Όσο
προχωρούσα, τόσο βιαζόμουν να
φτάσω στο τέλος της ιστορίας. Επέδειξα παροιμιώδη πειθαρχία και υπομονή στην ανάγνωση (Δεν μπορώ
να υπερηφανευτώ για τη διάθεση
και την υπομονή μου να τελειώσω
ένα κείμενο.)

Η πάλη με τον καρκίνο
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«Μελετώντας τον Θάνατο»
« Ότε κατήλθε προς τον θάνατον,/ η ζωή η αθάνατος,/
τότε τον άδην ενέκρωσας, /τη αστραπή της Θεότητας»

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
θέτει ένα τόσο λαμπρό παράδειγμα
για εκατοντάδες χιλιάδες άλλους
ασθενείς σαν κι αυτόν.
Ένας προσφέρθηκε να του στέλνει
κάθε μέρα ένα ανέκδοτο με email
για να ευθυμεί. Ένας άλλος έγραψε
απλά στον ετοιμοθάνατο δημοσιογράφο, «Θεώρησε ότι, έστω και
αργά, απέκτησες έναν καλό φίλο,
που θα είναι μαζί σου ως το τέλος
και θα σε σκέφτεται για πάντα».
Η ιστορία συνεχίζεται με σημαντικές στιγμές από τη ζωή του μελλοθάνατου Κινέζου.
Η φράση, όμως, που με συνόδευε
ως το τέλος της ανάγνωσης ήταν
αυτή του άνδρα «Διαβάζοντας, όμως,
το ημερολόγιό σου, άρχισα να το
αποδέχομαι ως μέρος της ζωής».
Και βέβαια εννοούσε το φυσικό τέλος της ζωής μας, το Θάνατο.
Μοιραία η σκέψη μου οδηγήθηκε
σε εκείνους που ανέλυσαν το φαινόμενο του θανάτου και τον τρόπο
με τον οποίο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Αναπόφευκτα η μνήμη
μου προσέτρεξε στον Επίκουρο και
τον Καζαντζάκη που ο καθένας με
το δικό του τρόπο μελέτησε το Θάνατο.

Ο Επίκουρος
για τον θάνατο

Το άρθρο κατέγραφε την προσπάθεια ενός Κινέζου να νικήσει τον
Καρκίνο:
«Ο Λου Γιούκινγκ είναι Κινέζος
δημοσιογράφος 37 μόλις ετών και
πεθαίνει. Σε νοσοκομείο της Σαγκάης
παλεύει με τον καρκίνο. Αγωνίζεται
όμως. Και αγωνίζεται με κύριο όπλο
την αγάπη του για το γράψιμο. Σ’
ένα ημερολόγιο καταγράφει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Αυτή
τη φοβερή, μέρα με τη μέρα, άνιση
μάχη με το Θάνατο, την έχει δει ως
τελευταίο και κορυφαίο ρεπορτάζ
της ζωής του.
Πριν από μερικές μέρες πέρασε
μερικές σελίδες του ημερολογίου
του στο Ίντερνετ και η ανταπόκριση
από όλα τα μέρη του κόσμου ήταν
συνταρακτική. «Η λέξη «Θάνατος»
με φόβιζε όσο δεν μπορώ να σου
πω», του γράφει ένας άνδρας από
το Πεκίνο. «Διαβάζοντας, όμως, το
ημερολόγιό σου, άρχισα να το αποδέχομαι ως μέρος της ζωής». Πολλοί
αναγνώστες του ημερολογίου του
στο Δίκτυο τον επαινούν για το θάρρος του και τον ευχαριστούν που

τοπικά

Ο Επίκουρος ήταν από τους πρώτους φιλοσόφους που προσπάθησε
να μας «διδάξει» πως πρέπει να
απαλλαγούμε από το φόβο – άγχος
του θανάτου γιατί «το φρικωδέστατον των κακών, ο Θάνατος ουδέν
προς ημάς, επειδήπερ όταν μεν
ημείς ώμεν ο θάνατος ου πάρεστιν,
όταν ο θάνατος παρή, τόθ’ ημείς
ου εσμέν» (Το πιο φρικτό από τα
κοινά, ο θάνατος, δεν είναι τίποτα
για εμάς, επειδή όταν υπάρχουμε
εμείς, ο θάνατος δεν υπάρχει. Κι
όταν επέλθει ο θάνατος τότε δεν
υπάρχουμε εμείς).
Έτσι απλά ο Επίκουρος προσπάθησε με έναν απλούστατο συλλογισμό (με όλες όμως τις προδιαγραφές της Αριστοτέλειας Λογικής) να
μας απελευθερώσει από το φόβο
του θανάτου αλλά κι από εκείνους
που εκμεταλλεύονται αυτήν την ανθρώπινη αγωνία για να εξουσιάσουν
την ψυχή και τη συνείδησή μας.
Ακολουθώντας τις διδαχές του
Επίκουρου όχι μόνο μπορούμε να

δούμε διαφορετικά το θάνατο αλλά
και να χαρούμε περισσότερο τον
άλλο πόλο του διωνύμου Ζωή – Θάνατος. Σχετικά ο Διογένης ο Οινοανδέας (Επικούρειος Φιλόσοφος)
έγραψε σε μια πέτρα «Ηδύ γίνεται
το ζην, όταν απή Θανάτου φόβος»
(Γλυκειά γίνεται η ζωή, όταν απουσιάζει ο φόβος του θανάτου).
Ο Σολωμός το είπε ξεκάθαρα «Γλυκιά η ζωή και ο Θάνατος μαυρίλα».
Μια άλλη ιστορία συμπληρώνει τη
θέση του ποιητή: «Κάποτε η Ζωή
ρώτησε το Θάνατο: Γιατί οι άνθρωποι
εμένα με λατρεύουν και εσένα σε
μισούν; Τότε ο θάνατος απάντησε:
Επειδή εσύ είσαι ένα όμορφο ψέμα
κι εγώ μια οδυνηρή αλήθεια».

Ο θάνατος ορίζει
τη ζωή μας

Ως πεπερασμένα όντα έχουμε
αποδεχτεί το αξίωμα πως «η μόνη
βεβαιότητα της ζωής μας είναι ο
θάνατος». Εξάλλου τη θέση αυτή
ενισχύει και η άποψη πως μόνο ο
άνθρωπος κατέχει αυτή τη φοβερή
γνώση, μόνον ο άνθρωπος γνωρίζει
πως ο ερχομός του θανάτου συνιστά
κάτι το αναπόδραστο, μια φυσική
νομοτέλεια.
Ωστόσο, αν και γνωρίζουμε το
φυσικό μας τέλος, την ίδια την εμπειρία του θανάτου δεν τη γνωρίζουμε «Ο θάνατος ουδέν προς ημάς.
Το γαρ διαλυθέν αναισθητεί, το δε
αναισθητούν ουδέν προς ημάς» (Ο
θάνατος δεν είναι τίποτα για εμάς.
Γιατί ό,τι αποσυντίθεται δεν αισθάνεται, κι ό,τι δεν αισθάνεται, δεν
είναι τίποτα για εμάς». Επίκουρος).
Ο άνθρωπος στην προσπάθειά
του να απωθήσει την ιδέα του θανάτου επινόησε μύθους και διάφορες
ιδέες, όπως την παρουσία του Άδη
και του Παραδείσου. Η μεταφυσική
παρηγοριά βοηθά να αντιμετωπίζουμε την αγωνία του θανάτου. Ένα
άλλο στοιχείο που κατασκεύασε ο
άνθρωπος για την απαλλαγή του
από το άγχος του θανάτου είναι κι
εκείνο για το οποίο αξίζει να πεθάνουμε. Είναι, δηλαδή, αυτό που μας
υπερβαίνει και δίνει νόημα στη ζωή
μας. Γι’ αυτό και θυσιάζουμε το απόλυτο αγαθό, τη ζωή. Τέτοια είναι η
φήμη, η δόξα, η πατρίδα. Είναι αυτά
που πυροδοτούν τον ηρωισμό και
την αυτοθυσία και μας εξυψώνουν

σε ένα άλλο επίπεδο αιωνιότητας.
«Ο τρόπος με τον οποίο πεθαίνουμε μας λέει ποιοι είμαστε. Ο θάνατος ορίζει τη ζωή. Ο θάνατος μας
φωτίζει τη ζωή μας». (Οκτάβιο Παζ)
Ο Μεξικανός ποιητής δίνει άλλη
διάσταση στο περιεχόμενο του θανάτου αλλά και στη σχέση του με
τη Ζωή. Γι’ αυτόν Ζωή και Θάνατος
είναι δυο αντίθετα στοιχεία – καταστάσεις που ωστόσο συνυπάρχουν,
αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλονοηματοδοτούνται. Η ζωή σύμφωνα με τον ποιητή πρέπει να προετοιμάζει το θάνατο «Η ζωή δεν είχε
άλλη λειτουργία εκτός από εκείνη
να συγκλίνει στο θάνατο».
Σκοπός της ζωής ο θάνατος
Στην εποχή μας, όμως, που κυριαρχεί ο καταναλωτικός ευδαιμονισμός ως βιοθεωρία το παρόν προβάλλεται ως απόλυτη αξία με απώτατο στόχο την λήθη του θανάτου
ως μιας από τις προοπτικές της

ζωής. Η τεχνολογία στέκεται αρωγός
σε αυτήν την προσπάθεια, αφού
επιμηκύνει τη ζωή και αυξάνει το
προσδόκιμο όριό της.
Έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνοντας τα αγαθά της υλικής ευημερίας, της ασφάλειας και της ελευθερίας ξεχνά το πεπερασμένο της
ύπαρξής του. Ο ηρωισμός υποχωρεί
και όλα θυσιάζονται στο βωμό της
εφήμερης ζωής. Ο παροντισμός στα
ύψη.
«Ευτύς ως γεννηθούμε αρχίζει κι
η επιστροφή˙ ταυτόχρονα το ξεκίνημα κι ο γυρισμός· κάθε στιγμή
πεθαίνουμε. Γι’ αυτό πολλοί διαλάλησαν: Σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος» (Ν. Καζαντζάκη, «Ασκητική»).
Βέβαια, ο Καζαντζάκης δεν πλέκει
τον ύμνο του θανάτου στην Ασκητική
του. Νιτσεϊκός στην ψυχολογία του
πιστεύει στην αιώνια επιστροφή και
στην συνύπαρξη Ζωής και Θανάτου,

τα δυο «ρέματα που παλεύουν και
πηγάζουν από τα έγκατα της αρχέγονης ουσίας».
Κι ενώ μπροστά από τη μνήμη
μου παρελαύνουν ο Επίκουρος, ο
Παζ, ο Σοπενχάουερ, ο Καζαντζάκης
και πολλοί άλλοι «θανατολόγοι» η
φράση «άρχισα να το αποδέχομαι
(θάνατο) ως μέρος της ζωής» ολοένα
και περισσότερο ριζώνει μέσα μου.
Η συμφιλίωση με τον θάνατο
Μπορούμε να συμφιλιωθούμε με
την ιδέα του θανάτου και να απαλλαγούμε από το φόβο προς αυτόν;
Ο θάνατος είναι μια κατάσταση που
δεν μπορούμε να υπερβούμε, ένα
όριο – το απώτατο – με το οποίο
πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε.
Αυτή η συνειδητή συνύπαρξη εμπεριέχει και την τραγικότητα της
ανθρώπινης ύπαρξης. Γνωρίζουμε
το τέλος, αλλά άλλοι θα ορίσουν το
πότε και το πώς. Σε εμάς μένει να
ετοιμαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε
με τη βεβαιότητα ότι στο τέλος θα
σβήσουμε. Αυτό είναι και το βαθύτερο περιεχόμενο της ελευθερίας.
Η γνώση των ορίων μας. Μας δια-

φεύγει η γνώση των δυο άκρων
(αρχή – τέλος). Το μόνο που γνωρίζουμε – αν το γνωρίζουμε βέβαια –
είναι το ενδιάμεσο διάστημα που το
λέμε Ζωή.
«Ερχόμαστε από μια σκοτεινή
άβυσσο˙ καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο˙ το μεταξύ φωτεινό
διάστημα το λέμε Ζωή» (Ν. Καζαντζάκη «Ασκητική»).
*Χρήσιμα βιβλία
1. « Επίκουρος: Η αληθινή όψη
του αρχαίου κόσμου» (Χαράλαμπος
Θεοδωρίδης)
2. «Ο δρόμος των δακρύων»
(Μπουκάϊ)
3. «Στον κήπο του Επίκουρου:
Αφήνοντας πίσω τον τρόμο του θανάτου» (Ίρβιν Γιάλομ)
4. «Αυτοβιογραφία του θανάτου
μου» (Gory Taylor)
5. «Ασκητική» (Καζαντζάκη

τοπικά
θάνατος και η
Ανάσταση του
Χριστού αποτελούν το
θεμέλιο του κόσμου. Χωρίς
την Ανάσταση δεν θα
υπήρχε Εκκλησία. Η
σταύρωση είχε συντρίψει το
φρόνημα των μαθητών και
είχε εξατμίσει τα όνειρα και
τους πόθους που είχαν
στηρίξει στο Χριστό. Αν ο
Χριστός δεν είχε αναστηθεί
η χριστιανική θρησκεία θα
είχε ταφεί τη Μεγάλη
Παρασκευή μαζί με το
Χριστό. Αλλά, μετά από τρεις
μέρες αναστήθηκε ο Κύριος
και μαζί Του η Εκκλησία. Η
Ανάσταση του Κυρίου
σημαίνει την ανατολή μιας
νέας ζωής για την
ανθρωπότητα, την απαρχή
της αναδημιουργίας και
ανακαίνισης των πάντων.

Ο

Αλλά, ένα γεγονός τόσο σημαντικό και σπουδαίο για τον κόσμο ολόκληρο πρέπει να παρουσιάσει αναμφισβήτητες μαρτυρίες για την ιστορικότητά του.
Και τέτοιες αυθεντικές μαρτυρίες-κατά θεία Πρόνοια- δεν λείπουν. Είναι οι λόγοι και οι μαρτυρίες του ίδιου του Κυρίου για την
ανάστασή του, οι διηγήσεις και οι
μαρτυρίες των Ευαγγελίων, οι
μαρτυρίες των άλλων αποστόλων και μάλιστα του Απ. Παύλου
και η μεγάλη σημασία της Ανάστασης του Κυρίου στο κήρυγμα
και στη ζωή των πρώτων Χριστιανών.
Έχει μεγάλη σημασία η αυτομαρτυρία του Κυρίου, τι λέει δη-

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
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“Ηγέρθη ο Κύριος όντως”
“Ουκ έστιν ωδε, αλλ' ηγέρθη” (Λουκ. κδ’, 6)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
λαδή ο Χριστός για τον εαυτό Του.
Ο Κύριος προείπε σε αρκετές
περιπτώσεις την Ανάστασή Του,
μαζί με τα πάθη Του και μάλιστα
όταν επρόκειτο να προπαρασκευάσει ψυχκά τους μαθητές
Του για τα μεγάλα γεγονότα που
θα επισφράγιζαν την επίγεια ζωή
και δράση του. Η πρώτη πρόρρηση έγινε στην Καισάρεια του Φιλίππου, μετά την ομολογία του Πέτρου ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας· “και ήρξατο διδάσκειν αυτούς, ότι δει τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν... και αποκτανθήναι και μετά τρεις ημέρας αναστήναι” (Μαρκ. θ’a, 31). Η δεύτερη πρόρρηση έγινε μετά τη Μεταμόρφωση, κατά την οποία συζητούσε με τους προφήτες Μωυσή και Ηλία το θάνατό του, που
επρόκειτο να συμβεί στα Ιεροσόλυμα. Και η τρίτη πρόρρηση, λεπτομερέστερη από τις προηγούμενες, έγινε όταν ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα με τους μαθητές του
για τελευταία φορά, γιατί επρόκειτο πια να πραγματοποιηθούν τα
πάθη και η ανάστασή Του.
Με τις αλλεπάλληλες αυτές
υπομνήσεις του ο Κύριος ήθελε
πρώτον να δείξει στους μαθητές

του ότι “ουκ αγνοών ουδέ αναγκαζόμενος” βάδιζε προς το πάθος, αλλά θεληματικά, σύμφωνα
με το θείο σχέδιο και θέλημα και
σύμφωνα με τις προφητείες της
Π. Διαθήκης και δεύτερον να προετοιμάσει τους μαθητές του. Και
στους ιερείς του Ναού προείπε
την Ανάστασή του: “Λύσατε τον
ναόν τούτον και εν τρισίν ημέραις
εγερώ αυτόν” (Ιωάν. β΄, 20)
(Πρβλ. Και: “σημείον ουδοθήσεται
αυτή (τη πονηρά και μοιχαλίδι
γενεά), ει μη το σημείον Ιωνά του
προφήτου” (Ματθ΄ Ιβ΄, 39).
Πέρα από τις σαφείς αυτές
προρρήσεις, που καθιστούν την
Ανάσταση του Χριστού αυθεντικό
ιστορικό γεγονός, έχουμε τις μαρτυρίες των Αποστόλων, των μαθητών του, οι οποίοι τον είδαν
αναστημένο, συζήτησαν, συνέφαγαν μαζί του, τον ψηλάφισαν μη
τυχόν είναι φάντασμα και αυταπάτη. Ο ίδιος ο Χριστός φρόντισε
να αποδείξει στους μαθητές του
και σ' όλες τις μέλλουσες γενιές
των ανθρώπων ότι αληθώς αναστήθηκε, αφού παρουσίασε τον
εαυτό του “ζώντα μετά το παθείν
εν πολλοίς τεκμηρίοις δι' ημερών
τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυ-

τοίς” (Πραξ. α’, 3).
Οι διηγήσεις των Ευαγγελίων
δείχνουν ότι οι μαθητές του Χριστού δεν ήταν ευκολόπιστοι, ευαίσθητοι και παθολογικοί χαρακτήρες. Δείχνουν μια πολύ φυσική δυσπιστία στα λόγια των Μυροφόρων που πρώτες είδαν τον τάφο
κενό και ακολούθως τον ίδιο το
Χριστό αναστημένο “Τους φάνηκαν σαν φλυαρίες τα λόγια τους
και δεν τις πίστεψαν” (Λουκ. 24,
11).
Αντίθετα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της είδησης, ζητούν να
ερευνήσουν και να εξακριβώσουν
τι πράγματι συνέβη. Θέλουν απτές
αποδείξεις, θέλουν όχι μόνο να
δουν το Χριστό αναστημένο, αλλά
και να συζητήσουν και να φάνε
μαζί του και να τον ψηλαφίσουν.
Και τους τα επέτρεψε όλα αυτά ο
Χριστός: “ίδετε -λέγει- τας χείρας
μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ ειμί· και ψηλαφίσατέ με
και ίδετε ότι πνεύμα σάρκα και
οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα” (Λουκ. κδ’, 29).
Οι ιστορικοί μάρτυρες της Κ.
Διαθήκης καταχωρίζουν ένδεκα
εμφανίσεις μέχρι την Ανάληψη
και μία μετά την Ανάληψη στο διώ-

κτη Σαούλ, που έγινε ο Απόστολος Παύλος. Οι εμφανίσεις αυτές
είναι:
1. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή 2.
Στις μυροφόρες γυναίκες, 3.
Στους δύο μαθητές που πορεύονταν προς Εμμαούς, 4. Στο
Σίμωνα Πέτρο, 5. Στους δέκα μαθητές, όταν απουσίαζε ο Θωμάς,
6. Στους ένδεκα μαθητές παρόντος και του Θωμά, 7. Στους επτά
μαθητές στη λίμνη της Τιβεριάδας, 8. Στους ένδεκα μαθητές
στο όρος της Γαλιλαίας, 9. Στους
πεντακόσιους στη Γαλιλαία, 10.
Στον Ιάκωβο, 11. Στους ένδεκα
μαθητές στην Ανάληψη, 12. Στον
Απόστολο Παύλο.
Εμφανίστηκε, όπως βλέπουμε,
σε γυναίκες και σε άνδρες σε μεμονωμένα άτομα και σε μικρές και
μεγάλες ομάδες ανθρώπων, όχι
μόνο σε μια μέρα, αλλά σε σαράντα μέρες. Εμφανίστηκε σε
κλειστό και σε ανοιχτό χώρο, σε
πόλεις και σε χωριά, σε ύπαιθρο
και σε βουνά, σε παραλίες και σε
δρόμους. Εμφανίστηκε χαράματα,
πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, δειλινό, ποτέ βράδυ, ποτέ στον ύπνο.
Ακόμα, συζήτησαν, συνέφαγαν,
περπάτησαν μαζί του, τον συνα-
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ναστράφηκαν, τον ψηλάφισαν.
Μετά την Ανάσταση οι απόστολοι άλλαξαν ήθος και συμπεριφορά. Οι δειλοί και κρυμμένοι
“δια του φόβου των Ιουδαίων”
κατά την ώρα του Πάθους του
Χριστού, πήραν θάρρος και με
παρρησία άρχισαν να κηρύττουν
με μεγάλη πειστικότητα ότι ο Χριστός αναστήθηκε: “μεγάλη δυνάμει απέδιδον το μαρτύριον οι
απόστολοι της Αναστάσεως του
Κυρίου Ιησού” (Πραξ. δ’, 33).
“Τούτον ο Θεός -λέγει ο Απ. Πέτρος στο Ρωμαίο αξιωματικό
Κορνήλιο- ήγειρε τη τρίτη ημέρα
και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέσθαι... ημίν, οίτινες συνεφάγομεν
και συνεπίομεν αυτώ μετά το αναστήναι αυτόν εκ νεκρών” (Πραξ. ι’,
41). Ο απ. Παύλος με ταπείνωση
αναφέρει στην προς Κορινθίους Α’
Επιστολή του (κεφ. 15,8) την εμφάνιση του Χριστού και σ' αυτόν,
η οποία εμφάνιση τον έκανε ν' αλλάξει πορεία και να γίνει από διώκτης των Χριστιανών απόστολος
των Εθνών.
Τα κείμενα, λοιπόν, που διηγούνται τις προρρήσεις του Χριστού, την ανάσταση και τις εμφανίσεις του Κυρίου, το ανακαινισμένο ήθος των αποστόλων και
των πρώτων χριστιανών, η ατρόμητη διάδοση της πίστεως στον
αναστάντα Κύριο, που έγιναν με
θυσίες που έφταναν ως το μαρτυρικό θάνατο, είναι τρανές αποδείξεις και αψευδείς μαρτυρίες ότι
“αληθώς ανέστη ο Κύριος”.-

Οι μαθητές της Στ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
«Δωρόθεος Σχολάριος», γράφουν για το ταξίδι τους στην Κύπρο «Το Νησί
της Αφροδίτης» στα πλαίσια του Διακρατικού προγράμματος «Χρυσοπράσινο Φύλλο»
ε αγωνία και λαχτάρα
περιμέναμε τη στιγμή
που θα ξεκινούσαμε,
εμείς οι μαθητές της Στ’ τάξης,
την προγραμματισμένη εκδρομή
στην Κύπρο, στα πλαίσια του
προγράμματος «Χρυσοπράσινο
Φύλλο» που συμμετείχαμε τη διετία 2017-2019, συμπράττοντας
με το Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης-Λάρνακας.
Η επίσκεψή μας πραγματοποιήθηκε από 10-14 Απριλίου 2019,
στην οποία συμμετείχαμε 21 μαθητές-τριες, της Στ’ τάξης, η
Δ/ντρια του Σχολείου μας και
συντονίστρια του προγράμματος
κα. Ντίνα Λάππα-Βαρδούλη, η
Υπ/ντρια κα. Ντίνα Παπασίκα και
οι εκπαιδευτικοί των τάξεών μας
κος. Αρσένης Θανάσης και κος.
Γκιρεμέζης Δημήτρης.
Με σύμμαχο τον καλό καιρό,
αναχωρήσαμε από τα Τρίκαλα
το πρωί της Τετάρτης 10 Απριλίου για το αεροδρόμιο της Αθήνας
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Η πρώτη σημαντική εντύπωση ήταν όταν
φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Η πτήση μας για τη Λάρνακα έγινε με
πολύ καλό καιρό, ώστε όποιος μικρός φόβος μας έφυγε, βλέποντας από τα κενά που άφηναν τα
σύννεφα τα όμορφα νησιά του Αιγαίου και κατά την προσγείωση
το Νησί της Αφροδίτης.
Αφού τακτοποιηθήκαμε στα
δωμάτια του ξενοδοχείου ακολούθησε περιήγηση στη Λάρνακα. Προσκύνημα στα λείψανα και
στον τάφο του Αγίου Λαζάρου
στον ομώνυμο ναό. Βόλτα στις
ονομαστές παραλίες Φοινικούδες. Επίσκεψη στο κάστρο της
πόλης και δείπνο στο “στέκι της
παρέας”.
Την Πέμπτη το πρωί επισκεφτήκαμε το Δημοτικό Σχολείο
Βορόκληνης. Αξέχαστη υποδοχή
με στιγμές συγκίνησης. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα
με παραδοσιακούς χορούς από
τα δύο σχολεία και τραγούδια

Μ

από τη χορωδία του σχολείου Βορόκληνης. Εμείς, οι μαθητές του
1ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων παρουσιάσαμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα “Ο ποταμός
Ληθαίος, το στολίδι της πόλης
μας” στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βορόκληνης. Στη
συνέχεια αναχωρήσαμε για Αγία
Νάπα, επισκεφθήκαμε το μουσείο “Θάλασσα”, την εκκλησία
της Αγίας Νάπας και το λιμανάκι.
Επιστροφή στη Λάρνακα αργά το
απόγευμα – Δείπνο.
Την Παρασκευή το πρωί αναχωρήσαμε για τη Λευκωσία. Τη
μόνη διχοτομημένη πρωτεύουσα στον κόσμο. Επίσκεψη στα
“Φυλακισμένα Μνήματα”, ξενάγηση στην πόλη. Επισκεφτήκαμε
το “Άγαλμα της Ελευθερίας” που
βρίσκεται εντός των τειχών της
παλιάς πόλης και συμβολίζει τον
αγώνα των Κυπρίων για την ανε-

ξαρτησία τους από τους Βρετανούς. Στη συνέχεια περπατήσαμε
στην οδό Λήδρας κατά μήκος
της “πράσινης γραμμής” μέχρι το
“Μνημείο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”, τα οποία βέβαια καταπατούνται στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Γεύμα στην παλιά Λευκωσία. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα στην
αριστοκρατική περιοχή “Mckenzie” της Λάρνακας και δείπνο.
Το Σάββατο ξεκινήσαμε για
Πάφο, μια πόλη που γνώρισε μεγάλη ακμή στα αρχαία και ρωμαϊκά χρόνια και καταστράφηκε
από σεισμό.-Στάση για ξεκούραση στη Λεμεσό.-Επίσκεψη στο
αρχαίο “Κούριο” και το αρχαίο θέατρο. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τη “Βίλα του Διονύσου”, με
τα ονομαστά, μοναδικά ψηφιδωτά! Επίσκεψη στην παραλία της

Πάφου. Επιστροφή στη Λάρνακα.
Αποχαιρετιστήριο δείπνο με μαθητές και γονείς από την Κύπρο,
όπου διασκεδάσαμε με την ψυχή
μας και αποχαιρετιστήκαμε σε
κλίμα συγκίνησης με αγκαλιές
και δάκρυα!
Την Κυριακή επισκεφτήκαμε
το “Κοινοτικό Μέγαρο” όπου μας
έγινε παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος για τη
“Λίμνη της Βορόκληνης”. Ακολούθησε πτηνοπαρατήρηση στη
Λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Λάρνακας.
Το ταξίδι μας αυτό ήταν μια
αξέχαστη εμπειρία για όλους
τους συμμετέχοντες. Μιλήσαμε
για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μας απασχολούν, ανταλλάξαμε ιδέες. Γνωρίσαμε από
κοντά το “Κυπριακό πρόβλημα”,
γνωρίσαμε την κυπριακή κουλτούρα, την κυπριακή κουζίνα, κάναμε νέους φίλους. Διαπιστώσαμε πως οι δεσμοί Ελλάδας-Κύπρου παραμένουν ισχυροί.
Για αυτή την αξέχαστη εμπειρία, που μας δόθηκε η ευκαιρία
να έχουμε, οφείλουμε θερμές
ευχαριστίες για τη συμβολή τους
στους:
κο. Γιάννη Κωτούλα πρόεδρο
της Σχολικής Επιτροπής Δήμου
Τρικκαίων και
τον Αντιπεριφερειάρχη κο. Χρήστο Μιχαλάκη,
για την οικονομική στήριξή

τους.
Πρόεδρο κο. Λάππα Αναστάσιο
και τα μέλη του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Τρικάλων
για την χορηγία τους.
επιχειρήσεις
ΕΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΙ (Μπουλογιώργος Ιωάννης Σ.) & ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.
Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης που επί
25 χρόνια συντονίζει με επιτυχία
το «Χρυσοπράσινο Φύλλο» και
έδωσε και σε εμάς που φοιτούμε
σε σχολείο της επαρχίας να ζήσουμε αυτό το όνειρο.
Τη Δ/ντρια κα. Μπύρου Εύη,

Delivery

την κα. Κυριάκου Άννα συντονίστρια του προγράμματος, το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του
Δημ. Σχολείου Βορόκληνης Λάρνακας για την συγκινητική υποδοχή και αξέχαστη φιλοξενία
τους.
Τον Πρόεδρο & το Κοινοτικό
Συμβούλιο της κοινότητας Βορόκληνης.
Το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας καθώς
και τους γονείς μας για την αμέριστη συμπαράσταση και οικονομική βοήθεια που μας παρείχαν.
Τους δασκάλους μας κο. Αρσένη και κο. Γκιρεμέζη που ανέλαβαν και συντόνισαν όλη τη
δράση.
Ευχόμαστε και τα επόμενα
χρόνια να συνεχιστεί το «Χρυσοπράσινο Φύλλο», ώστε και άλλοι
μαθητές να έχουν την ευκαιρία να
ζήσουν τέτοιες όμορφες στιγμές!

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

07:00
08:10
09:10
09:40
10:40
11:30
13:00
15:00
16:00
17:00
17:20
19:20
21:00

Δώδεκα Μήνες
Δώδεκα Μήνες (Ε)
Από Πέτρα και Χρόνο E3 (Ε)
Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα (Ε)
Συγκατοικώντας με τους Aγίους (Ε)
Το Πανηγύρι των Βοσκών
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Χρήστος Νικολόπουλος - Αφιέρωμα
Μια του Κλέφτη
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
22:00 Τζεϊμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ο
Κόσμος Δεν Είναι Αρκετός

07:00 Ελληνική Μουσική Παράδοση (Ε)
08:30 Ήχοι και Χρώματα της Πασχαλιάς και
της Άνοιξης (Ε)
09:30 'Eτσι Γιορτάζουν οι 'Eλληνες (Ε)
10:00 Φωτεινά Μονοπάτια Κ3
11:00 Εσπερινός της Αγάπης
13:00 Οι Φύλακες του Χρυσού Αυγού
(Rabbit School)
14:30 Δεσποινίς Ετών 39
16:15 Ο Βιολιστής στη Στέγη
19:15 Τα Στέκια (Ε)
20:10 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε15
21:05 Βικτώρια E7
22:05 Η Χορωδία του Χαρίτωνα
23:00 Ακολουθία της Αναστάσεως
00:30 Ζήτω η Ελευθερία (Viva la Liberta)

07:30
08:30
10:00
12:30
13:00
13:30
15:00
16:00
16:15
17:45
19:00
(Ε)
20:00
20:30
22:00
22:30
23:45
00:45

06:45
07:45
08:45
11:00
13:00
13:45
14:00
16:00
17:00

ΑΓΡΟweek (Ε)
Πασχαλινή Συναυλία (Μ)
Εσπερινός της Αναστάσεως (Ζ)
Ελλήνων Δρώμενα Κ3
Ειδήσεις
Κυριακή στο Χωριό Κ3
Κάθε Τόπος και Τραγούδι (Ε)
Κάποτε Ήμασταν Αντάμα (Ε)
Η Ζωή Ανάποδα
Η Αφθονία της Γης
Σύγχρονοι Παραδοσιακοί Μουσικοί E9
Ελλήνων Δρώμενα Κ3 (Ε)
Αγάπη στο Αιγαίο
Ειδήσεις
'Eνιο Μορικόνε: Μια Άγρια Συναυλία
Ρεμπέτικο και Νεολαία (Ε)
Καντινέλια, από τη Μεσόγειο στο
Μισισιπή

Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Γυναίκα στη Θάλασσα
Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε
ANT1 News
Merenda Mania (Ε)
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε3 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
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Γλώσσα
17:15 Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο
19:30 ANT1 News
20:45 Your Face Sounds Familiar Κ5

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
12:45
13:10
15:00
15:30
16:00
17:45
19:50
21:00
23:15

Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie Dreamtopia
Mecard
Wabbit: New Looney Tunes
Be Cool Scooby-Doo!
Μικροί Μπελάδες
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε6
Billy Madison
Η Τιτανομαχία
Star News
'Eνας Άφραγκος Ωνάσης
Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι

07:30 Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
08:20 Ο Κάπτεν Τζέικ και οι Πειρατές της
Χώρας του Ποτέ
09:10 Κοκορόκι: Ο Ήρωας της Φάρμας
11:10 Brave
13:00 Ειδήσεις
13:50 Στην Υγειά μας ρε Παιδιά (Ε)
17:50 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
18:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ5 Ε43
(Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι σου Κ4 Ε42 (Ε)
21:00 Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το
Σεντούκι του Νεκρού
23:50 Η Κυρία του Κυρίου

07:30
08:30
09:20
10:15
12:00
14:00
14:30
18:15
18:30
19:30
20:50

07:00
08:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:50

τηλεόραση
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Ultra: Ο Πραγματικός Μαραθώνιος
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν (Ε)
The Tourίστες (Ε)
Happy Traveller (Ε)
Pixels
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά! (Ε)
Δελτίο στη Νοηματική
Happy Traveller (Ε)
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport

23:30 Δυνατά και Ελληνικά
23:50 Δυνατά και Ελληνικά

07.00 Μουσικό πρόγραμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Παιδικό πρόγραμμα «Το μικρό
αρκουδάκι»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.30 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
15.30 Ετήσιος Χορός Συλλόγου Απανταχού
Αναβριωτών «Γούρα»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Ελληνική ταινία «Μην ερωτεύεσαι το
Σάββατο»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΜΥΛΟΣ
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07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPOR
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ

ΡΙΖΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26
&ΑΧΙΛΛΕΩΣ, 2431023888
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ,
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
2431079410
Τρίτη 30 Απριλίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 24

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Ελληνική ταινία
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

06:00 Ο Ασύλληπτος Κόντι (Agent Cody
Banks)
08:00 Για Πάντα Παιδί (The Kid)
10:00 Γνωρίζοντας τον Ντέιβ (Meet Dave)
11:45 Η Κόρη του Προέδρου (First
Daughter)
14:00 Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
14:30 Μπαμπάδες Νταντάδες (Daddy Day
Care)
16:35 Open News στη Νοηματική
16:45 Μπετόβεν και Μπουζούκι
18:55 Open News
20:00 My Greece (Ε)
21:00 It's Show Time
22:00 A.D. The Bible Continues E10
01:00 It's Show Time

2431032657
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΤΡΑΙΚΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 7,2431026886
Από τις 5 το απόγευμα
έως το βράδυ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22
2431077297
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΙΔ.ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 19
Κ ΤΣΑΚΑΛΩΦ ,2431026340

Καραντάκος-Δροσερό
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Παππά-Χρυσαυγή
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τζέλης-Μεγαλοχώρι
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσεκούρας-Γλίνος
Μπαλάφας Γεώργιος-Παραπόταμος
Μπαλάφας Γεώργιος Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Τσιάκας-Γόμφοι
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
Τσόγιας-Ρίζωμα
Κατσάνας-Μ.Καλύβια

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η ταινία της χρονιάς

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

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

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

“Ο ΓΑΤΟΣ Ο ΦΕΥΓΑΤΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΛΑ MAΡΙΑ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70, 2431076140
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΚΑΛΑMΠΑΚΑΣ 30
2431076066
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΣ 12, 2431023456
ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 83,
2431028133
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 15, 2431031053

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γίνεται δεκτό με πολλές επιφυλάξεις.
2. Συνήθως είναι γυάλινο
- Του Κίπλινγκ γνωστό ποίημα.
3. Δεν μπορούμε να τα...
ξέρουμε - Κατάληξη ρωσικών επιθέτων.
4. Ιστορική κωμόπολη
μας.
5. Το πέμπτο σε μέγεθος
νησί της Ιαπωνίας.
6. Εχει τους γιατρούς του
(αρχικά) - Συντάσσεται πάντοτε με υποτακτική.
7. Συνήθως αποτελείται
από ρούχα (αιτ.) - Το χρησιμοποιούμε συχνά όταν αναρωτιόμαστε.
8. Βυζαντινή μουσική νότα - Ως
πατέρας δεν αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση.
9. Παραπόταμος του Δούναβη Αναφέρεται και η οικογενειακή (με
άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Στήριγμα, υλικό ή ηθικό.
2. Σκηνοθέτης της ταινίας «Σκοτώνουν τ' άλογα όταν γεράσουν» Γιος του Ερμή.
3. «Καπρίτσιο» του Τσαϊκόφσκι.
4. Αρχαίο κτητικό - ΓΓ αυτήν είπε
ο Σενέκας πως είναι ισχυρότερη του
καθήκοντος.
5. Δημοφιλές ιταλικό μελόδραμα.
6. Αρχαίο υποθετικό - Γραφή του
102 - Παρισινή λεωφόρος.

Δευτέρα 12
Κωτούλας Παν. Οδ. Λαρίσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βαλοτάσιος-Ταξιάρχες
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
Τρίτη 30 Απριλίου
Κόσσυβας Βασ. οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ. οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης οδός Καλαμπάκας
Βότσιος-Μέλιγκος
Καλκαντέρας-Φήκη
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Ρέππας-Νομή
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο

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.

Πώς παίζεται
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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

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

7

7

4
4

Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι.

8

5

2

Suntan, του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου

4

7
3

Σάββατο 4/5
και Δευτέρα 6/5

6

6

2

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

9

1
9

Fish n’ Chips, του Ηλία Δημητρίου

Sudoku

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

3

Πέμπτη 2/5 και
Παρασκευή 3/5

7. Θεατρικό έργο του Ιρλανδού
αυτού συγγραφέα είναι «Ενας ιδανικός σύζυγος».
8. Διαδέχθηκε στην Προεδρία
των ΗΠΑ τον Θίοντορ Ρούζβελτ Υποδηλώνουν και τους σύγχρονους.
9. Η έναρθρη δοτική του επιβεβαιώνει - Προσηγορία θεάς κατά
την αρχαιότητα.
ΛΥΣΗ (27-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΝΑΔΡΟΜΗ 2.
ΝΕΡΑΙΔΑ 3. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 4. ΒΑΑΣΙΑΤΗ 5. ΑΛΙΚΟ-ΡΕ 6. ΚΙΣΑΜΟΣ 7.
ΑΡΓΩ-ΔΕΚΑ 8. ΟΙ-ΜΗ-ΛΟ 9. ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΝΕΒΑΖΩ 2. ΝΕΠΑΛ-ΓΟΚ 3. ΑΡΙ-ΙΚΡΙΑ 4. ΔΑΣΑΚΙΑ
5. ΡΙΤΣΟΣ-ΜΙ 6. ΟΔΟΙ-ΑΔΗΣ 7. ΜΑΛΑΡΜΕ 8. ΕΤΕΟΚΛΗ 9. ΙΣΗ-ΣΑΟΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Παπαθανασίου Αφοί-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Σαλταγιάννης-Οδ. Ριζαριού
Νταούλας-Οδ. Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννης-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδίτσης
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Στραπάτσας-Κόκκινος Πύργος
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Βουτσελάς-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βότσιος-Μέλιγος
Καλαμπανίδας-Αγ. Βησσαρίωνας
Καλαντσής-Πηγή
Καλκαντέρας-Φήκη

να επιδιώκουν να σας εξαπατήσουν. Σίγουρα δεν είναι ώρα για συνεργασίες και θέματα στα οποία δεν κινείστε αυτόνομα.
ΖΥΓΟΣ: Να είστε προσεκτικοί όσον αφορά την
υγεία σας, αφού ο Άρης ενεργοποιεί με δύσκολη όψη τον Ποσειδώνα που βρίσκεται σε
έναν οίκο που έχει να κάνει με αυτά τα θέματα. Κυρίως προσέξτε αλλεργίες και θέματα δηλητηριάσεων, ενώ καλό θα είναι να είστε συντηρητικοί και σε άλλες ουσίες, όπως
το αλκοόλ.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θα πρέπει να φροντίσετε να αποφύγετε να κάνετε τέτοιου είδους επιδείξεις.
Από την άλλη ενδέχεται να προκύψουν και θέματα υγείας των παιδιών σας, για τα οποία επίσης θα πρέπει να τα σκάσετε…
ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί
στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, αφού
είναι πιθανό να βρεθείτε αντιμέτωποι με ζητήματα προδοσίας ή κάποιας εξαπάτησης.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορεί απλά να σας αγγίξει σε
εργασιακό επίπεδο, όπου λέγονται διάφορα
και μπορεί να δημιουργείται ένα παρασκήνιο,
που όμως σύντομα θα βγει στην επιφάνεια.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναι πιθανό να νιώσετε απογοητευμένοι με τον ίδιο σας τον εαυτό, αφού
μπορεί να αποδειχτεί ότι εμπιστευτήκατε το
λάθος άτομο…
ΙΧΘΕΙΣ: Θυμάστε το ρητό που λέει «είδε ο τρελός τον μεθυσμένο και φοβήθηκε»; Αυτό…
Ο τρελός είστε εσείς και καλό θα ήταν να προσέξετε ουσίες, αλκοόλ κλπ, αλλά και όσους
το τσούζουν λίγο παραπάνω.

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Κυριακή του Πάσχα
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως
8 πρωί επομένης
ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36,2431063833
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2431032067
Δεύτερη μ. του Πάσχα
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης

ΚΡΙΟΣ: Το θέμα είναι ότι αν δεν πεις εσύ, θα
πουν οι άλλοι για σένα, επομένως μη με ρωτάς τι είναι καλύτερο. Κι επειδή οι μέρες που
διανύουμε είναι περίεργες, με πολλή κίνηση
και οδηγούς που τα έχουν τσούξει πριν, προσοχή στις μετακινήσεις σου.
ΤΑΥΡΟΣ: Προσέξτε λοιπόν άτομα που οι προθέσεις τους φαίνονται αγνές ή για κάποιο λόγο
τους εμπιστεύεστε και επ’ ουδενί μη δανείσετε λεφτά σε κανέναν, εκτός αν δε σας πειράζει το ενδεχόμενο να είναι αγύριστα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Γιατί με το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Ποσειδώνα θα ψάχνετε να βρείτε την επιτυχία με μεγενθυτικό φακό, εκτός
αν ασχολείστε με κάποια μορφής τέχνη ή αν
θέλετε να ξεγελάσετε κάποιον. Σε κάθε άλλη
περίπτωση… «μαμ, κακά και νάνι».
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Προσοχή σε θέματα υγείας και ειδικά όσον αφορά εκείνα που μπορεί να σχετίζονται με δηλητηριάσεις και τη διατροφή σας
γενικότερα, ενώ να είστε προσεκτικοί και με
τα προσωπικά σας αντικείμενα, γιατί είτε κάποιος τα βάζει στο μάτι, είτε τα χάνετε μόνοι
σας.
ΛΕΩΝ: Δυστυχώς όμως για εσάς δεν είναι
πολύ καλή περίοδος για να δείξετε τη γενναιοδωρία σας, αφού είναι πιθανό να αγνοείτε κάποια δεδομένα που κάνουν επισφαλές
το ενδεχόμενο να τους δανείσετε χρήματα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτές
τις μέρες που θα βρίσκεται σε μια δύσκολη
όψη με τον Ποσειδώνα στους Ιχθείς με αποτέλεσμα να σας αποπροσανατολίζουν και άνθρωποι που μπορεί να σας τάζουν διάφορα ή
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ι προσδοκίες για
τη νέα ρύθμιση, η
εξάντληση των
φορολογουμένων και τα
απλήρωτα πρόστιμα
εκτόξευσαν τις νέες
ληξιπρόθεσμες οφειλές
στα 2,038 δισ. ευρώ κατά
το πρώτο δίμηνο του
έτους.

Ο

Σε ένα «νεκρό» φορολογικά
μήνα όπως ο Φεβρουάριος, οι
απλήρωτοι φόροι ανήλθαν
στο 1,3 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα 714 εκατ. ευρώ προέρχονται από τους απλήρωτους
φόρους του Ιανουαρίου.
Το υψηλό ποσό των οφειλών που συσσωρεύθηκε το
πρώτο δίμηνο του έτους αποδίδεται από στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών στην
προσδοκία ότι στη ρύθμιση
των 120 δόσεων θα προστεθούν και οι οφειλές του 2019.
Ωστόσο, το πιθανότερο είναι
οι οφειλές του 2019 να εξαιρεθούν από τη νέα ρύθμιση
και να αναγκασθούν οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη
στην εφορία να τα ρυθμίσουν
σε 12 δόσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσιοποίησε η φορολογική διοίκηση:
1. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και
νέων) ανέρχεται στα 104,6
δισ. ευρώ. Από αυτά τα 18,251

Εκτίναξη απλήρωτων φόρων εν αναμονή της νέας ρύθμισης

δισ. έχουν ήδη χαρακτηριστεί
«ανεπίδεκτα είσπραξης», συρρικνώνοντας το «πραγματικό»
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σε
86,4 δισ. ευρώ
2. Χρέη στο Δημόσιο έχουν
4.005.773 φυσικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις, με τους οφειλέτες για τους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης να φτάνουν
στο 1.836.953.
3. Σε 1.186.380 οφειλέτες
έχουν επιβληθεί αναγκαστικά
μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις

μισθών και τραπεζικών λογαριασμών. Το πρώτο δίμηνο
έγιναν 17.492 κατασχέσεις,
δηλαδή 300 σε ημερήσια
βάση.
4. Τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν το πρώτο
δίμηνο στα 2,147 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 2,038 δισ. αφορούν φόρους.
Πάντως, το κύμα των κατασχέσεων φαίνεται να έχει αποτελέσματα για τα ταμεία του
Δημοσίου, καθώς από τις αρχές του έτους έχουν ει-

σπραχθεί 883 εκατ. ευρώ παλαιών και «φρέσκων» ληξιπρόθεσμων οφειλών, ποσό
ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν συγκριθεί με τα δεδομένα προηγουμένων ετών.
Βέβαια, μπροστά στο τεράστιο ποσό των 104,6 δισ. ευρώ
που ανέρχονται συνολικά οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές, η είσπραξη του ανωτέρου ποσού
φαντάζει με σταγόνα στον
ωκεανό.
Παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζει

ότι με τη νέα ρύθμιση που θα
κατατεθεί στη Βουλή αμέσως
μετά τις γιορτές του Πάσχα
υπολογίζεται να εισπραχθούν
περισσότερα από 10-12 δισ.
ευρώ.
Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι η
δομή της ρύθμισης επιτρέπει
ακόμη και στους οφειλέτες με
χαμηλά εισοδήματα να ενταχθούν σε αυτήν καταβάλλοντας ελάχιστη δόση 20
ευρώ.
Μάλιστα, ο ίδιος παράγοντας αναφέρει ότι η νέα πλατφόρμα που θα αναρτηθεί
στο Taxis για την αποπληρωμή των οφειλών θα τεθεί σε
λειτουργία στο πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου. Ειδικότερα,
η νέα ρύθμιση θα προβλέπει:
• Για εισοδήματα μέχρι
10.000 ευρώ οι φορολογούμενοι με οφειλές στην εφορία
θα υπάγονται κατευθείαν στο
καθεστώς των 120 δόσεων,
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
• Για εισοδήματα από
10.001 έως 15.000 ευρώ θα
υπολογίζεται ετήσια δόση ίση
με το 4%-5% του εισοδήματος.
Τα κλιμάκια και τα ποσοστά
θα τροποποιούνται ανά 5.000
ευρώ. Από 15.001 έως 20.000
ευρώ υπολογίζεται ετήσια

δόση που θα ανέρχεται στο
7%-8% του εισοδήματος. Για
παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 12.000 ευρώ
και χρέος 4.000 ευρώ θα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος
του σε 100 μήνες καταβάλλοντας 40 ευρώ τον μήνα.
• Οσοι φορολογούμενοι
προβούν σε εφάπαξ καταβολή των οφειλών τους θα απαλλάσσονται στο 100% από τις
προσαυξήσεις και πρόστιμα.
• Το ελάχιστο ποσό της
δόσης θα είναι 20 ευρώ.
• Θα αναστέλλεται η λήψη
αναγκαστικών μέτρων για
τους φορολογούμενους που
εντάσσονται στη ρύθμιση.
• Η ρύθμιση θα έχει ως
πεδίο εφαρμογής τα χρέη που
δημιουργήθηκαν έως τις
31/12/2018.
• Προθεσμία τριών μηνών
για την ένταξη στη ρύθμιση.
• Η ρύθμιση αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες που έκλεισαν τα
μπλοκάκια τους, ανέργους,
αγρότες ειδικού καθεστώτος
και γενικώς όσους εξαιρούνται
από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν
έχουν πτωχευτική ικανότητα.
• Η πάγια ρύθμιση θα παραμείνει στις 12 δόσεις.

Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις παρατάθηκαν λόγω Πάσχα
Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη για τη διευκόλυνση

των υπόχρεων, λόγω των συνεχόμενων αργιών του Πά-

σχα και της Πρωτομαγιάς.
Με Υπουργικές Αποφάσεις
που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα
Παπανάτσιου, παρατείνονται
μέχρι και τις 6 Μαΐου οι εξής
προθεσμίες:
Οι προθεσμίες καταβολής
των
βεβαιωμένων
στις
ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν την
30.4.2019.
Οι προθεσμίες καταβολής

των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν
την 30.4.2019.
Οι προθεσμίες υποβολής
των δηλώσεων τέλους κινητής-καρτοκινητής τηλεφωνίας,
σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και
φόρου διαμονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και
καταβολής του φόρου που
προκύπτει από αυτές, που λήγουν την 30.4.2019.
Οι προθεσμίες υποβολής
δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώ-

πων και των νομικών οντοτήτων, που λήγουν την
30.4.2019.
Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη για τη διευκόλυνση
των υπόχρεων, λόγω των συνεχόμενων αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

28

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ιερές Αγρυπνίες

Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη, Μονές και χωριά των Τρικάλων στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
29 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019
από 29 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη, Μονές και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 29 Απριλίου από 9:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων με
την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 Μαΐου από 9:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων με την ευκαιρία
της εορτής της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Ματρώνας
της αομμάτου ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 Μαΐου από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής με την ευκαιρία
της Πανηγύρεως της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός Ημών Αθανασίου του Μεγάλου ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου από 8:30-12:30
βραδινή στην Ιερά Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,
ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.

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

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

Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
29 Απριλίου, Δευτέρα Διακαινησίμου, Αγίου Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου: Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου, Αμπελάκια, Πύργος, Μικρό Κεφαλόβρυσο, Γριζάνο, Πιαλεία, Πατουλιά, Αρματωλικό, Κορυφή, Νεράιδα, Παλαιοχώρι Γαρδικίου,
(κατακόμβη Ι. Ν. Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων, Πάρκο Ριζαριού, Λυγαριά, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, Πηγή, Λαγγαδιά, Φωτάδα, Ζάρκο, Πετρωτό, Ελευθεροχώρι, Μεγάλα Καλύβια, Γλίνος, Παχτούρι, Βροντερό, Ελάτη, Αγία Παρασκευή (Τζιούρτζια),
Παλαιόπυργος, Μεγάρχη).
30 Απριλίου, Τρίτη Διακαινησίμου, Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ
και Ειρήνης: (παρεκκλήσιο Νοσοκομείου Τρικάλων, Ξυλοπάροικο, Αγρελιά, Παλαιοχώρι Γαρδικίου).
30 Απριλίου, Τρίτη Διακαινησίμου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου: (Δενδροχώρι).
1 Μαΐου, Τετάρτη Διακαινησίμου Παναγίας Πορταϊτίσσης: (Ι.
Ν. Αγ. Νεκταρίου Τρικάλων).
2 Μαΐου, Πέμπτη Διακαινησίμου Παναγίας Πορταϊτίσσης:
(Πύλη).
2 Μαΐου, Ανακομιδή Λειψάνων Μ. Αθανασίου: Πυργετός, Μεγαλοχώρι, Ράξα, Λόγγος, Ξυλοπάροικο, (Πύλη, Κλοκωτός, Ζάρκο, Κρήνη, Γόμφοι, Χαϊδεμένη, Κοτρώνι, Στουρναρέικα, Αρματωλικό, Λιόπρασο, Πρίνος).
3 Μαΐου, Παρασκευή Διακαινησίμου Ζωοδόχου Πηγής: Σαράγια, Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίτσα), (Πόρτα Παναγιά,
Φαρκαδόνα, Παλαιομονάστηρο, Ράξα).
3 Μαΐου, Παρασκευή Διακαινησίμου, Αγίου Οικουμενίου: Σεισμόπληκτα, Χαϊδεμένη.
5 Μαΐου, Κυριακή Αποστόλου Θωμά: Ανταλλάξιμα (Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Τρικάλων).
5 Μαΐου, Αγίου Εφραίμ Τρίκκης: (παρεκκλήσιο Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας, Ι. Προσκυν. Ν. Αγίου Στεφάνου Τρικάλων, Πυργετός, Κοτρώνι, Αγία Κυριακή).
5 Μαΐου, Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης: (παρεκκλήσιο Ι. Ν. Παναγίας Επισκέψεως «πλησίον Δικαστηρίων», Πρόδρομος).

ΔΩΡΕΕΣ
-Ο κ. Κων/νος Παύλης προσέφερε 30 ευρώ στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού, στη μνήμη Κωνσταντίνου Αλεξίου.
Για τους σκοπούς του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Αγ. Οικουμένιος πρόσφεραν:
-Για την ανέγερση του Ι.Ν.
Αγ. Δημητρίου και Αγ. Φωτεινής στο Καμερούν:
Η κ. Μαρία Στυλιανού 100
ευρώ
Ο π. Ηρακλής Φίλιος 50

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

ευρώ
Ο κ. Χρήστος Θεμιστοκλέους 150 ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
Ανώνυμοι Δωρητές 200
ευρώ.
- Η κυρία Ζωή Χρόνη προσέφερε το χρηματικό ποσό
των εκατό (100,00) Ευρώ για
την τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων όπου σιτίζονται καθημερινά 70 άτομα
εις μνήμην του συζύγου της
Γεωργίου Χρόνη.

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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εάν ο Χριστός δεν ανέστη,
ματαία η πίστη σας· έτι είσθε
εν ταις αμαρτίαις υμών... Αλλά
τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών!» (Α' Κορ.15:17.20)
Εκείνο το πρωινό της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, οι
μυροφόρες άκουσαν πρώτες
το χαρμόσυνο μήνυμα από το
στόμα του αγγέλου: «Αναστήθηκε»! Από τότε, αυτό το σωτήριο άγγελμα γεμίζει χαρά
όλους όσους πιστεύουν στον
Χριστό τον Λυτρωτή, γιατί η
ανάσταση Του είναι η απόδειξη ότι ο Θεός δέχθηκε την
προσφορά Του για τον εξιλασμό των αμαρτιών τους και

Τον ανεστησε. Τώρα ο Χριστός, ο αναστημένος και δοξασμένος Κύριος, σε καλεί με
τα μάτια της πίστης να Τον δεις
στα δεξιά του Πατέρα, πρωτοπόρο και εγγυητή δικό σου, και
στο πρόσωπο Του να δεις τον
εαυτό σου εκεί καθισμένο. «Και
ενώ είμασταν νεκροί εξαιτίας
των αμαρτιών μας, μας ζωοποίησε με τον Χριστό και μας
συνανέστησε και μας συνεκάθισε μαζί Του στους ουρανούς» (Εφεσ.2:5-6). Τώρα, η
πύλη του ουρανού είναι ανοιχτή για τους λυτρωμένους Του
και η σημαία της ανθρωπότητας κυματίζει στα δεξιά του Πατέρα!

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

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
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

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 !!!

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

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

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

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

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

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
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
ΥΔΡΑ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΘΝΘΟΣ
(Διαμονή στο AKS PORTO HELI HOTEL 4*)
Από 4-5/5/2019

«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

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

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

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 8-10/06/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυρεσβεστών)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

AM.EOT 0727E60000012200
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TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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

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

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«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

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

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

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

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

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

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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 Σεβασμιώτατος θα διανείμει
τα Πασχάλια αυγά στους πιστούς.
Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 29 Απριλίου το πρωί
θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πιαλείας.
Το απόγευμα στις 7 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων επί τη μνήμη

των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης.
Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 Απριλίου το απόγευμα
στις 6:00 θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού με την
ευκαιρία της Πανηγύρεως της
Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του
αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος
της Παναγίας «Πορταΐτισσας»
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα προεξάρχει
της Ιεράς Λιτανεύσεως του
Αντιγράφου της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐτισσας» πέριξ
του Ιερού Ναού. Ακολούθως
θα παρακολουθήσει την εορταστική εκδήλωση από τα χορευτικά τμήματα της ενορίας
και άλλων Συλλόγων με πασχαλιάτικα κ.ά. τραγούδια
στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού προς τιμήν της Παναγίας.
Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 Μαΐου το πρωί θα
λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων με
την ευκαιρία της Πανηγύρεως
της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος
του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐτισσας».
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού με την ευκαιρία της Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς
Εικόνος του αντιγράφου της
Ιεράς Εικόνος της Παναγίας
«Πορταΐτισσας» στον πανη-

γυρίζοντα 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 Λιτα-

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

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554

Καλή Ανάσταση &
Καλό Πάσχα

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

Σας ευχόμαστε
Καλό Πάσχα
Το κατάστημα θα παραμείνει
κλειστό Κυριακή και Δευτέρα

•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
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας και αδελφής

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ
(ΡΙΚΑΣ)
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 28-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Μαστοροδήμος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ηρακλής Μαστοροδήμος, Αναστασία Μαστοροδήμου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Γεωργανάδων Τρικάλων
Αύριο Δευτέρα 29 Απριλίου 2019 εορτή του Αγίου Γεωργίου εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Γεωργανάδων Τρικάλων.
Σήμερα Κυριακή 28 Απριλίου 2019 και ώρα 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
Το πρωί της Δευτέρας και ώρα 7.30, θα ψαλεί ο όρθρος
και στη συνέχεια θα τελέσθεί πανηγυρική θεία λειτουργία.
Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα ψαλεί εσπερινός και στη συνέχεια θα προσφερθεί φιλοξενία στους πιστούς στην πλατεία του χωριού.
Θα εμφανισθεί το χορευτικό του συλλόγου Φαρκαδόνας
με ζωντανή μουσική. Θα ακολουθήσει γλέντι για όλους τους
παρευρισκομένους.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τον Άγιο Γεώργιο.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Γεωργανάδων

ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Πύργου Τρικάλων

ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

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.

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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

Ιερού Ναού Αγίου Οικουμενίου
Χαϊδεμένης Τρικάλων

Τελετές

28

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Οικουμενίου Χαϊδεμένης Τρικάλων.
Το απόγευμα της Πέμπτης 2 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία
στους πιστούς.
Το πρωί της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετά θείου Κηρύγματος και θα διαβασθεί το
Ύψωμα του Αγίου.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι όπως προσέλθουν και λάβουν την ευλογία του Αγίου Οικουμενίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Πιαλείας Τρικάλων
Την Δευτέρα 29 Απριλίου εορτή του Αγίου Γεωργίου εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πιαλείας
Τρικάλων.
Σήμερα 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

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου
Περδικορράχης Τρικάλων
Με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής του Ιερού
Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου την 2αν Μαΐου πανηγυρίζει ο ομώνυμος ναός της Περδικορράχης. Οι
λατρευτικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα ως εξής:
ΤΕΤΑΡΤΗ: 1/5/2019 και ώρα 7.30 το απόγευμα: Μέγας
πανηγυρικός εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θ. Κηρύγματος.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία
στους πιστούς.
ΠΕΜΠΤΗ: 2/5/2019 και ώρα 7.00-10.00: Όρθρος, Θ. Λειτουργία και εν συνεχεία το Ύψωμα του Αγίου.
Εκ του Ιερού Ναού

Κατσικάκια
από Μυρόφυλλο,
Γενέσι και Ξυλοπάροικο
σε τιμές τρέλας

O «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ»
εύχεται στο λαό των Τρικάλων

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
& ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

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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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

Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

