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Έμφαση στη συνέπεια λόγων και έργων από το Χρήστο Σινάνη και...

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός

Μετεώρων Καλαμπάκας ενημερώνει τους πα-
ραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής
της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2019 (ΟΣΔΕ).

Απαραίτητο δικαιολογητικό ο κωδικός εξου-
σιοδότησης που παράγεται με τους κωδικούς
taxisnet και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυ-
τότητας.

Ο Συνεταιρισμός μας σας περιμένει να υπο-
βάλλεται τη δήλωση ΟΣΔΕ  με αξιοπιστία όπως
κάθε χρόνο, στα γραφεία της Ένωσης Καλαμ-
πάκας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Τηλ. επικ.: 24310 88138

Διανομή κατ’ οίκον 

στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Νίκη από την πρώτη Κυριακή ζητά ο υποψήφιος

Δήμαρχος, εγκαινιάζοντας το εκλογικό του κέντρο
ΣΕΛ.

6

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 παρα-

γωγούς ότι:
•Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δη-

λώσεων ΟΣΔΕ 2019, οι παραγωγοί μπορούν να
απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία της
ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι καθώς και στα παραρτή-
ματα Πύλη, Παραπόταμος, Μεγάρχη, Φαρκα-
δόνα, Τρίκαλα (Εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων
- ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.). 

Απαραίτητο δικαιολογητικό: 
Κωδικός Εξουσιοδότησης που παράγεται

από τους κωδικούς taxisnet.
•Ξεκίνησε η διαδικασία Μεταβίβασης Δι-

καιωμάτων 2019.
•Αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση

του φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νε-
ρού.

•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επι-
στροφή ΦΠΑ του έτους 2018

Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ

Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΙΣΥΡΛΗ
Υποβάλω την παραί-

τησή μου από υποψή-
φιος περιφερειακός σύμ-
βουλος με τον συνδυα-
σμό Η Θεσσαλία στην
καρδία μας του Ν. Τσιλι-

μίγκα. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω το
γιατρό Ν. Τσιλι-
μίγκα για την επι-
λογή του στο
πρόσωπό μου,
αλλά οι αξίες
μου, οι αρχές

μου και τα πιστεύω μου με αναγκάζουν να
αποχωρήσω από το ψηφοδέλτιο. Δυστυχώς
η συγκρότηση του ψηφοδελτίου με θέτει να
συνυπάρχω με ανθρώπους διαφορετικών
πολιτικών αξιών που επιρεάζονται από πολι-
τικές αντιλήψεις και νοοτροπίες παλαιοτέρων
ετών. Υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις στην
επιλογή υποψηφίων με αποτέλεσμα «καπε-
λώματα» άλλων που προαναγγέλθηκαν πριν
την επίσημη ανακοίνωση όλου του ψηφο-
δελτίου και χωρίς τη γνώση και συναίνεση των
υποψηφίων.

Πορεύομαι πάντα με επιλογές ευθύνης,
προσφοράς στους συμπολίτες μου, συνέπεια
απέναντι στις αρχές μου και εντιμότητα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς
όλους τους συμπολίτες μου που με στήριξαν
όλα αυτά τα χρόνια στις εκλογικές μου μάχες
και να τους δηλώσω ότι παραιτούμαι αλλά δεν
αποσύρομαι και θα είμαι πάντα δίπλα τους.

Μετά τιμής
Αχιλλέας Μισυρλής

Δημοτικός Σύμβούλος Τρικκαίων
Πρ. Αντιδήμαρχος Τρικκαίων
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο ΚΑΙΡΟΣ

1889 Σε ανάμνηση της εξέ-
γερσης του Σικάγου το 1886,
καθιερώνεται ο εορτασμός της
Εργατικής Πρωτομαγιάς.

1924 Αιματηρά επεισόδια
μεταξύ διαδηλωτών και αστυ-
νομίας σημειώνονται στη με-
γάλη συγκέντρωση που διορ-
γανώνει το ΚΚΕ στην πλατεία
Θεάτρου για την Εργατική
Πρωτομαγιά, με αποτέλεσμα
να σκοτωθεί ένα άτομο και να
τραυματιστούν 17. Ο βουλευ-
τής των Φιλελευθέρων Κώστας
Ζαβιτσιάνος κάνει λόγο για
«ερυθρό κίνδυνο».

1947 Η Σφαγή της Πορτέλα
ντελα Τζινέστρα στη Σικελία.
11 άτομα σκοτώνονται και 33
τραυματίζονται από επίθεση
ανδρών του Σαλβατόρε Τζου-
λιάνι κατά συγκέντρωσης του
Κομμουνιστικού Κόμματος για
το εορτασμό της Εργατικής
Πρωτομαγιάς.

1958 Πρωτομαγιάτικη πα-
ρέλαση στη Λευκωσία με τη
συμμετοχή Ελλήνων και Τούρ-
κων εργαζομένων, με πρωτο-
βουλία του ΑΚΕΛ.

1998 Με συγκεντρώσεις
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη
και τις άλλες μεγάλες πόλεις
γιορτάζεται η Εργατική Πρω-
τομαγιά. Ως κεντρικό αίτημα,
ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Χρή-
στος Πολυζωγόπουλος, θέτει
τη διεκδίκηση του 35ωρου και
τη μείωση των ωρών εργασίας,
χωρίς παράλληλη μείωση των
αποδοχών.

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην

Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός

Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.

Όποιος επιθυμεί να προμηθευ-
τεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:

- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγ-
ματος - Ερμού

- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περί-

πτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

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

Σ Η Μ Ε Ρ Α

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Σαν Σήμερα

Γενική πρόγνωση για σήμερα
Τετάρτη 1/5/2019

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

```

Ισπανικό σάλπισμα

με αντίκτυπο 

και στην Ελλάδα

```

(Μας αρέσει 

να κοιτάζουμε

τους όλους!)

Πιθανότητα για πρόσθετα κοινωνικά

μέτρα μετά το Πάσχα

```

(Πως φαίνεται πως έχουμε εκλογές…)

της ημέρας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνερ-
γατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.

Χαρίτσης:

Σ
ε 30 ημέρες
στήνονται οι
κάλπες για τις

ευρωεκλογές και το
εγχώριο πολιτικό
προσωπικό, στην
πραγματικότητα χωρίς
ευρωπαϊκή ατζέντα,
επιδίδεται σε έναν
αγώνα εντυπώσεων με
φόντο τις εθνικές
εκλογές, όποτε κι αν
γίνουν αυτές. 

Τα κόμματα προγυμνά-
ζονται, προβάροντας συν-
θήματα εσωτερικής κατα-
νάλωσης. Προσπαθούν να
συσπειρώσουν τους οπα-
δούς τους. «Στολίζουν» τα
ψηφοδέλτιά τους με κάθε
λογής «φανταχτερά» ονό-
ματα για να προσελκύσουν
απολίτικους ψηφοφόρους.
Αντιγράφουν το ένα το άλλο
και μιλούν γενικά και αόρι-
στα για να αποφεύγουν τις
«κακοτοπιές» και τις δυσά-
ρεστες εκπλήξεις. Προκα-
λούν σκοπίμως ένα πολιτικό
αλαλούμ μόνο και μόνο για
να αποκομίσουν μικροκομ-
ματικά οφέλη που πιστεύουν
ότι θα μπορέσουν να τα
εξαργυρώσουν στις εθνικές
κάλπες.

Τριάντα ημέρες πριν εκλε-
γούν οι νέοι εκπρόσωποι
της χώρας για το Ευρωκοι-
νοβούλιο και η πλειονότητα
των πολιτών αδυνατεί να αν-
τιληφθεί το μέγεθος της σο-
βαρότητας αυτής της εκλο-
γικής αναμέτρησης για το
μέλλον της Ευρώπης, αφού
το πολιτικό σκηνικό που έχει
διαμορφωθεί παραπέμπει
περισσότερο σε πρόβα τζε-
νεράλε των εθνικών εκλογών
όπου κυριαρχούν η σκαν-
δαλολογία, οι τηλεοπτικοί
τσακωμοί και ο διχαστικός

πολιτικός λόγος.
Την ίδια ώρα το ευρωπαϊ-

κό οικοδόμημα συγκλονίζε-
ται. Το χάσμα ανάμεσα στις
χώρες του πλούσιου Βορρά
και του φτωχού Νότου με-
γαλώνει επικίνδυνα και απει-
λεί τη συνοχή της ευρωπαϊ-
κής οικογένειας. Οι δυνάμεις
των εθνικολαϊκιστών, που
βρήκαν ευκαιρία να βγουν
στην επιφάνεια, κερδίζουν
συνεχώς υποστηρικτές, όχι
επειδή πρεσβεύουν κάτι νέο
-αφού το σύνθημά τους είναι
επιστροφή στο χθες- αλλά
επειδή όλοι οι υπόλοιποι δεν
λένε απολύτως τίποτα πέρα
από τα συνηθισμένα. Σιω-
πούν γιατί έχουν στερέψει
από οράματα και ιδέες. Γιατί
οι πολιτικοί έχουν παραχω-
ρήσει τον ρόλο του πρωτα-
γωνιστή στους τεχνοκράτες
που βλέπουν μόνο αριθμούς
και όχι τις κοινωνίες. Αυτό
το πολιτικό τέλμα που επι-
κρατεί στην Ευρώπη επιχει-
ρούν να εκμεταλλευτούν τα
ακραία στοιχεία που ονει-
ρεύονται νέα αυτοκρατορίες
και νέες σταυροφορίες.
Επενδύουν στον φόβο και
τη φτώχεια, για να κερδί-
σουν τις κοινωνίες. Οραμα-
τίζονται φράχτες και συρ-
ματοπλέγματα για να κρα-
τήσουν έξω από την πόρτα
τους τα προσφυγικά κύματα.
Σχεδιάζουν την ισοπέδωση
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
την επαναφορά του μοντέ-
λου έθνος-κράτος για να
μπορούν να κινούν ανεξέ-
λεγκτα τα νήματα της πα-
ρανοϊκής πολιτικής τους.

Ο κίνδυνος για μια Ευρώ-
πη έντονα διχασμένη, άκρως
προβληματική και ενδεχο-
μένως ακρωτηριασμένη, που
θα αγωνίζεται για να κρα-
τηθεί όρθια και όχι για την
ευημερία των πολιτών, είναι
υπαρκτός και είναι εδώ. Δεν
πρόκειται για κάποιο ακραίο
σενάριο επιστημονικής φαν-
τασίας, ούτε για λόγια συ-
νωμοσιολόγων ή καταστρο-
φολόγων. Το φάντασμα της
διάλυσης πλανάται πάνω
από τη Γηραιά Ηπειρο και
οι πολιτικοί που ασπάζονται
το όραμα της Ενωμένης Ευ-
ρώπης έχουν την ευθύνη,
όχι πλέον να επαγρυπνούν,
αλλά να δράσουν για να
αποτρέψουν την τραγωδία.
Οφείλουν να ενημερώσουν
τις κοινωνίες για τα κατα-
στροφικά σχέδια των ακραί-
ων και να καλέσουν του πο-
λίτες να προστατέψουν την
Ευρώπη από τους εθνικο-
λαϊκιστές. Οφείλουν να κλεί-
σουν την «κερκόπορτα» και
να κάνουν γρήγορα βήματα
προς τα εμπρός. Οφείλουν
να αποδείξουν έμπρακτα ότι
η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι
το σπίτι όλων μας και όχι
μόνο των ισχυρών που εκ-
μεταλλεύονται με τον χει-
ρότερο τρόπο τους ανίσχυ-
ρους, όπως έγινε και με τη
δική μας οικονομική κατάρ-
ρευση.

Ευθύνη έχει και ο πολιτι-
κός κόσμος της χώρας μας
που αντί να αναλάβει πρω-
τοβουλίες για την εξέλιξη
της Ε.Ε., αντί να ενημερώσει
την κοινή γνώμη για τη σο-

βαρότητα και την κρισιμό-
τητα της εκλογικής αναμέ-
τρησης στις 26 Μαΐου έχει
μετατρέψει τις ευρωεκλογές
σε μια εσωτερική κομματική
αντιπαράθεση. Οι πολιτικοί
και τα εξαπτέρυγά τους
έχουν σηκώσει τα κομματικά
τους λάβαρα και τσακώνον-
ται, όχι για το μέλλον της
Ε.Ε., αλλά για το ποιος θα
τερματίσει πρώτος για να
πάρει από ευνοϊκή θέση τη
σκυτάλη στην κούρσα των
εθνικών εκλογών.

Η χώρα πρέπει να διεκδι-
κήσει τον ρόλο της στην Ευ-
ρώπη του 21ου αιώνα και
για να γίνει αυτό, ο πολιτικός
κόσμος πρέπει να αντιλη-
φθεί και να υποστηρίξει τα
«θέλω» των πολιτών και όχι
των συντεχνιών, των τεχνο-
κρατών και του απρόσωπου
κεφαλαίου. Και οι πολίτες
εκτός από την αυτονόητη
αλληλεγγύη μεταξύ των χω-
ρών και την άρση των ανι-
σοτήτων, ζητούν περισσό-
τερη ασφάλεια, προστασία
των ανθρώπινων δικαιωμά-
των, οικονομική ευημερία
για όλους, σταθερές θέσεις
εργασίας, προστασία του
περιβάλλοντος και αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής.

Για να σταθεί όρθιο το οι-
κοδόμημα της Ε.Ε., απαιτεί-
ται συμμαχία πολιτικών και
πολιτών. Απαιτείται μια ει-
ρηνική «εξέγερση» των κοι-
νωνιών για να αντιμετωπι-
στούν τα ακραία στοιχεία
και για να αποκτήσουν οι
θεσμοί της Δημοκρατίας
όσα τους έχουν αφαιρέσει
εντέχνως οι γραφειοκράτες
των Βρυξελλών.

Του Βασίλη Τριαντα-
φύλλου από την REAL

Η Ευρώπη σε ρόλο Ιφιγένειας!

Την αξία μιας πόλης 

δεν την καθορίζει 

η ωραιότητα των οικοδομών

ούτε το πλήθος των κατοίκων,

αλλά η αρετή τους.

Χρυσόστομος

Το Άγγελμα

Ένας νοικοκύρης με πολλά ελαιόδεντρα, υποσχέ-

θηκε στους ελαιοτριφτάδες πως εκτός από την συ-

νηθισμένη πληρωμή τους σε είδος, δηλαδή σε λάδι,

που θα έπαιρναν από τον ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου,

θα τους κάνει και τραπέζι "μπακαλιάρο με πατάτες",

που θεωρούσαν παλιά σαν εξαιρετικό φαγητό.

Φαίνεται όπως πως μαγείρεψε τις πατάτες με το

νερό που ξαρμύρισε τον μπακαλιάρο και κράτησε το

περισσότερο μέρος του μπακαλιάρου

για πάρτη του

Κάποιος από τους εργάτες του λέει

τότε:

- Αφεντικό, είπες πως θα μας κάνεις

τραπέζι μπακαλιάρο με πατάτες. 

Την μυρωδιά μπακαλιάρου την ακούω, μα

μπακαλιάρο δε βλέπω.

Το ανέκδοτο της ημέρας

Αραιές νεφώσεις που γρήγορα 
θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικοί
όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καται-
γίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες. Βελτίωση το βράδυ. 
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 
3 με 5 μποφόρ. 
Θερμοκρασία: Από 10 
έως 25 βαθμούς Κελσίου. 

Οι επόμενες εθνικές εκλογές δεν
θα μοιάζουν με άλλες της πρόσφα-
της ιστορίας μας. Θα διεξαχθούν
μέσα σε κλίμα ασύλληπτης πόλω-
σης, με μια κοινωνία που είναι εξαι-
ρετικά διχασμένη. Δεν νομίζω να
υπάρχουν φραγμοί, το όποιο χει-
ρόφρενο θα σταματούσε τη χώρα
από την κατρακύλα σε ακόμη πιο
ολισθηρό μονοπάτι φοβάμαι ότι έχει
λυθεί. Οι κυβερνώντες αρέσκονται
στο να προβάλλουν τους εαυτούς
τους σαν «κακά παιδιά» και να προ-
καλούν τρόμο στον αντίπαλο. Τους
αρέσει να αλλάζουν τους όρους
του παιχνιδιού, να σκέπτονται σαν
ανορθόδοξο μπουλούκι και όχι σαν
τακτικός στρατός. Τα κατάφεραν
τρεις φορές στο παρελθόν, αλλά
τώρα μοιάζει να έχει αρχίσει να
δουλεύει για τα καλά ο νόμος του
Μέρφι. Κινήσεις που θα τους έβγαι-
ναν παλιά τώρα εξαερώνονται ή γί-
νονται μπούμερανγκ. Δεν θα είναι
πάντως εκλογές για «προσκόπους».
Θα χρειασθούν σκληρά παιδιά για
να τα βγάλουν πέρα.

Αυτές οι εκλογές θα επικεντρω-
θούν βεβαίως στα σκάνδαλα. Οπως
λέει ένας παλιός και έμπειρος φίλος,
«θα έχουμε πολύ ήχο και φως, πολύ
σόου». Οι πολίτες δεν φαίνεται να
πολυενδιαφέρονται, και -δυστυχώς-
μια μεγάλη μερίδα έχει καταλήξει
πως όποιος ασχολείται με τα δη-
μόσια πράγματα εντάσσεται στην
απροσδιόριστη κατηγορία του «λα-
μόγιου». Είναι άδικο, ισοπεδωτικό
και επικίνδυνο. Και ωθεί πολλούς
ψηφοφόρους στα άκρα. Οι κυβερ-
νώντες έχουν τεράστια ευθύνη γι’
αυτό. Οχι γιατί άνοιξαν κάποιες
υποθέσεις. Αλλά γιατί το έκαναν
άγαρμπα, χωρίς κανένα σεβασμό
στους θεσμούς και στο τεκμήριο
της αθωότητας. Ανοιξαν έναν φαύλο
κύκλο.

Χρειάζεται προσοχή. Εχουμε μπει
παγκοσμίως σε μια εποχή που η
τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης διευκολύνουν πάρα πολύ
την παραπληροφόρηση, τη δολο-
φονία χαρακτήρων και τη χειραγώ-
γηση της κοινής γνώμης. Είναι εξαι-
ρετικά εύκολο να διακινήσει κάποιος
μια θεωρία συνωμοσίας ή να κατα-
στρέψει τη φήμη κάποιου. Και πολύ
φτηνό. Εμείς οι Ελληνες ήμασταν
πάντοτε επιρρεπείς στο «θάψιμο»
και στις παλαβές θεωρίες. Απλώς
τώρα δεν χρειάζεται να τις ψάξεις
πολύ, τις σερβίρουν στο πιάτο μας
διαβάζοντας ακόμη και τη σκέψη
μας...

Η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο
σταυροδρόμι. Είναι έτοιμη να σταθεί
στα πόδια της και να πάρει τον
δρόμο της ανόρθωσης. Αυτές οι
εκλογές δεν πρέπει όμως να αφή-
σουν πίσω τους πληγές που δεν
κλείνουν. Ο κίνδυνος να τραυματι-
σθεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα
της δημοκρατίας μας και να διαλυθεί
περαιτέρω η συνοχή μιας ταλαιπω-
ρημένης και διχασμένης κοινωνίας
είναι πολύ μεγάλος. Θα χρειασθούν
αυτοσυγκράτηση και σύνεση για
να μην υπονομεύσουμε εντελώς
την επόμενη μέρα.

Του Αλέξη Παπαχελά 
από την «Καθημερινή»

Με λυμένο χειρόφρενο
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Πρέπει να έχουμε θύματα για να κάνουμε το αυτονόητο, δηλαδή την λήψη μέτρων;

Χ Α Θ Η Κ Ε

Χάθηκε το σκυλάκι της φωτογραφίας. Είναι ενός έτους,
θηλυκό και πολύ φιλικό. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Πα-
ρακαλούμε όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο τη-
λέφωνο: 6975123121.

Πλήθος πιστών στο εκκλησάκι του
νοσοκομείου για τον Άγιο Ραφαήλ

Απίστευτη προσέλευση εκα-
τοντάδων πιστών το απόγευ-
μα της Δευτέρας του Πάσχα
και χθες ανήμερα της εορτής,
στο εκκλησάκι των Αγίων Ρα-
φαήλ Νικολάου και Ειρήνης
του Νοσοκομείου Τρικάλων,
όπου τελέσθηκε πανηγυρική
θεία λειτουργία, χοροστα-
τούντος του Αρχιερατικού Επι-
τρόπου, πρωτοπρεσβυτέρου

της Ι.Μ.Τ.Κ.Σ. π. Λάμπρου Κολώνα. Ενώ στον Εσπερινό χοροστάτησε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος, ενώ
έγινε και περιφορά των ιερών λειψάνων στο χώρο του νοσοκομείου. 

∫χρ.πΑπ.

Μαζί Ανάσταση
Ο Δή-

μ α ρ χ ο ς
Τρικκαίων
Δημήτρης
Παπαστερ-
γίου και ο
αντιπερι-
φερειάρ-
χης Θεσ-
σ α λ ί α ς
Χρήστος
Μιχαλάκης αντάμωσαν στην Μητρόπολη! Για λί-
γες ώρες άφησαν τον αγώνα των εκλογών και
βρέθηκαν στον Μ.Ν. Αγίου Νικολάου όπου δίπλα
δίπλα άκουσαν το «Χριστός Ανέστη». Από σήμερα
ο πολιτικός αγώνας συνεχίζεται…

∫χρ.πΑπ.

Προτείνεται να παραμείνουν κλειστά 
Προαιρετικά, τα καταστήματα κάθε είδους μπορούν να λει-

τουργήσουν την Κυριακή 5 Μαΐου, όμως, ο Εμπορικός Σύλ-
λογος Τρικάλων και η ΕΣΕΕ προτείνουν να παραμείνουν κλει-
στά. Σταθερά αντίθετος είναι στο μέτρο αυτό ο εμπορικός κό-
σμος, τονίζοντας πως ουσιαστικά είναι ασύμφορη η λειτουρ-
γία τις Κυριακές, πλην αυτών στην περίοδο των Χριστουγέν-
νων.

Στα Τρίκαλα πάντως και γενικά στην Θεσσαλία, όσες Κυ-
ριακές λειτούργησαν κάποια καταστήματα, κατέγραψαν ελά-
χιστους έως αμελητέους τζίρους, εξαιρώντας την παραδοσιακή
Κυριακή στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Όπως σημειώνουν έμποροι, είναι δώρο – άδωρο το άνοιγ-
μα των καταστημάτων τις Κυριακές, καθώς το ταμείο συνολι-
κά  είναι ίδιο, ενώ αυξάνονται τα έξοδα. Στο 15μερο ο τζίρος
είναι ίδιος ίσως και μικρότερος, όμως λόγω της λειτουργίας
ενός καταστήματος την Κυριακή, έχει περισσότερα έξοδα, οπό-
τε ουσιαστικά καταγράφει απώλεια κερδών.

∫Μ.Α.Μπ.

Πάνω από 4 εκ οι οφειλέτες 
στο Δημόσιο

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια είναι οι οφειλέτες του Δη-
μοσίου με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές που ανέρχονται
σε 104,365 δισ. ευρώ. Οι οφειλέτες αυτοί θα έχουν τη δυνα-
τότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την Εφορία σε έως
120 δόσεις με βάση τη ρύθμιση που αναμένεται να καταθέσει
προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών στο αμέ-
σως επόμενο διάστημα. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
από το σύνολο των 4.064.750 οφειλετών, 54,6% χρωστούν ποσά
κάτω των 500 ευρώ ο καθένας, οφειλές από 501 ευρώ έως
5.000 ευρώ έχουν 32,9% των οφειλετών, από 5.001 ευρώ έως
50.000 ευρώ έχουν 10,7% των οφειλετών, ενώ 1,7% χρωστούν
ποσά από 50.001 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Τέλος από
1.000.001 ευρώ και πάνω χρωστούν 0,2% των οφειλετών.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό οφειλών συσσωρεύεται
στους μεγαλοοφειλέτες. 

Όπως σημειώνει το in.gr ενδεικτικό είναι ότι 87,5% των οφει-
λετών που χρωστούν στην εφορία ποσά έως 5.000 ευρώ ο κα-
θένας, συνολικά χρωστούν μόλις 2,3% των συνολικών ληξι-
πρόθεσμων οφειλών. Αντίθετα οι 1.154 οφειλέτες που οφείλουν
από 10.000.000 έως 100.000.000 ευρώ ο καθένας, χρωστούν
συνολικά 28,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης 79
οφειλέτες με χρέη πάνω από 100.000.000 ευρώ ο καθένας,
οφείλουν συνολικά 32,7% των ληξιπρόθεσμων χρεών.

∫Ε.Κ.

Στα Τρίκαλα ο ΓιάννηςΒαρουφάκης και η Σοφία Σακοράφα
Στα Τρίκαλα θα βρίσκονται αύριο Πέμπτη ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης και η ευρωβουλευτή και εκ νέου υποψήφια

κα. Σοφία Σακοράφα καθώς θα πραγματοποιηθεί η κεντρική πολιτική εκδήλωση, στις 7.30 μμ στο Δημαρχείο Τρικάλων.
Παρόντες θα είναι επίσης οι υποψήφιοι για την ευρωβουλή Ερικ-Μιλτιάδη Εντμαν, Φωτεινή Μπακαδήμα και Δήμητρα Αναγνωστοπού-

λου. Τόσο, ο Γιάνης Βαρουφάκης, όσο και οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές θα απαντήσουν στις απορίες και ερωτήσεις των πολιτών.

∫Ε.Κ.



Μ
ε θέματα
αυτοδιοίκησης
και

αγροδιατροφής
ασχολήθηκαν ο
Δήμαρχος Τρικκαίων και
ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Δημ.
Κουρέτας σε συνάντησή
τους στο Δημαρχείο
Τρικκαίων.

Ο κ. Κουρέτας επισκέφθη-
κε τον κ. Παπαστεργίου την
Τρίτη 30 Απριλίου 2019, συ-
νοδευόμενος από υποψηφί-
ους και στελέχη της Περιφε-
ρειακής Αυτοδιοικητικής Κί-
νησης «Πρωτοβουλία». 

Στη συνάντηση κυρίαρχο
ζήτημα ήταν η Αυτοδιοίκηση,
με τα δεδομένα που προκύ-
πτουν από τον «Κλεισθένη» και
την απλή αναλογική, σε συν-
δυασμό με τις προκλήσεις
για τους πολίτες, ως ανα-
γκαιότητα και ως ανάγκη βελ-

τίωσης της καθημερινότητας. 
Ο κ. Κουρέτας παρουσίασε

τις θέσεις της «Πρωτοβου-
λίας» για θέματα που προκύ-
πτουν για τους πολίτες, τονί-
ζοντας τα σημεία που έχουν
προτεραιότητα για τη Θεσ-
σαλία, ως περιοχή αγροτική,
αλλά και για την ουσία της Δι-
οίκησης γενικότερα, προς
όφελος των πολιτών.

Επίσης, με αφορμή τα ζη-
τήματα αγροδιατροφής που
ο μεν Δήμος Τρικκαίων στη-
ρίζει με το σχέδιο Ασκλη-
πιός, ο δε καθηγητής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
με την επιστημονική του γνώ-
ση, συζητήθηκαν ειδικότερα

ζητήματα. 
Ο κ. Παπαστεργίου πα-

ρουσίασε τις δράσεις που
έχουν προχωρήσει με το εν
λόγω σχέδιο (χρηματοδότη-
ση από το Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, γνώση – εξειδίκευ-
ση από την Αμερικανική Σχο-
λή, δράσεις για τη «Νέα Γε-

ωργία» από το γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

Επίσης, αναφέρθηκε στον
τρόπο υλοποίησης του πρω-
τοπόρου για την Αυτοδιοίκη-
ση προγράμματος Smart
Farming (καλλιέργεια ακρι-
βείας) και στη σύνδεσή της
με τα φαρμακευτικά φυτά

που προωθεί ο Δήμος Τρικ-
καίων, στο πλαίσιο και του
Ψηφιακού Ασκληπιείου, ως
τμήματα του Σχεδίου Ασκλη-
πιός, για την αναβάθμιση και
αναζωογόνηση της υπαίθρου. 

Εξάλλου, κυρίαρχο στόχος
από την πλευρά του Δήμου,
είναι να προωθηθεί η αγρο-

διατροφή, να συνδυαστεί με
την τεχνολογία και να προ-
κύψουν καινοτόμα προϊόντα
και επιχειρήσεις, που ήδη ξε-
κίνησαν να φιλοξενούνται
στον Κόμβο Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας GiSe-
Mi, που ίδρυσε ο Δήμος Τρικ-
καίων.
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Σ
την ψηφιακή εποχή
περνά η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, καθώς

είναι μία από τις τρεις
Περιφέρειες- πιλότους,
σε πανελλαδικό επίπεδο,
που επιλέχτηκε να
υλοποιήσει έργο για την
αναδιοργάνωση και τον
λειτουργικό
εκσυγχρονισμό της, με
χρήση σύγχρονων
πληροφορικών
συστημάτων.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας
που υπέγραψε ο περιφερει-
άρχης Θεσσαλίας Κ. Αγορα-
στός και ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Ελληνικής Εται-
ρίας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Θ. Γκοτσό-
πουλος, θα οδηγήσει στην
απλούστευση και προτυπο-
ποίηση των διαδικασιών λει-
τουργίας της Περιφέρειας και
την προώθηση της ψηφιακής
αυτοδιοίκησης, με άμεσα οφέ-
λη για τον πολίτη και τον τρό-
πο που εξυπηρετείται. 

Πρόκειται για ένα έργο –
σημαία για την αναδιοργάνω-
ση και διοικητική μεταρρύθ-
μιση της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και για την υλοποίησή
του προηγήθηκε προγραμμα-
τική συμφωνία μεταξύ του

Υπουργείου Εσωτερικών, της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδος και της Ένωσης Περι-
φερειών Ελλάδας που υπέ-
γραψε ο Κ. Αγοραστός ως
πρόεδρος της ΕΝΠΕ.

Το πρόγραμμα αποτελείται
από 3 δράσεις συνολικού προ-
ϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ
και συγκεκριμένα:

-Αναδιοργάνωση και διοι-
κητική μεταρρύθμιση της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης Α και Β
βαθμού –απλούστευση και
προτυποποίηση διαδικασιών
λειτουργίας ΟΤΑ Α και Β βαθ-
μού- πιλοτική λειτουργία

-Υποδομές Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για την εφαρ-
μογή των νέων μοντέλων λει-
τουργίας των ΟΤΑ Α και β
βαθμού

-Επιμόρφωση του προσω-

πικού των Δήμων και των Πε-
ριφερειών στην εφαρμογή
των νέων μοντέλων λειτουρ-

γίας 
Στο πιλοτικό πρόγραμμα

συμμετέχουν επίσης οι περι-

φέρειες Αττικής και Βορείου
Αιγαίου.

Όπως δήλωσε ο Κ. Αγορα-
στός: « Η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας περνά πλέον σε μια άλλη
εποχή και σε ένα νέο σύστη-
μα λειτουργίας που συγχρο-
νίζεται με τις ανάγκες της
εποχής αλλά και την απαίτηση
των πολιτών για ευέλικτες,
αποτελεσματικές και γρήγο-
ρες υπηρεσίες. Η Θεσσαλία
είναι μία από τις τρεις, πα-
νελλαδικά, Περιφέρειες που
επιλέχτηκε να συμμετέχει στο
πρόγραμμα, γεγονός που
αποδεικνύει και το υψηλό επί-
πεδο ετοιμότητας, καλής συ-
νεργασίας και έξωθεν καλής
μαρτυρίας που έχουμε κατα-
κτήσει τα τελευταία χρόνια,
για την επίτευξη υψηλών στό-
χων. 

Με την ιδιότητά μου και ως
προέδρου της Ένωσης Περι-
φερειών Ελλάδας, στηρίζουμε
κάθε προσπάθεια για την κα-
ταπολέμηση της γραφει-
οκρατίας και της αναποτελε-
σματικότητας της δημόσιας
διοίκησης. Το πρόγραμμα στο
οποίο συμμετέχει πιλοτικά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας μας
οδηγεί στην ψηφιακή εποχή
της αυτοδιοίκησης, μέσα από
την καλύτερη οργάνωση και
τον εκσυγχρονισμό της. Για
τον πολίτη, αυτό μεταφράζε-
ται σε απλούστερες διαδικα-
σίες, τυποποιημένες, γρήγο-
ρες και ψηφιακές, ώστε να
μπορεί κάποιος να εξυπηρε-
τείται από το σπίτι, από την
δουλειά ή από την επιχείρησή
του, χωρίς τα γνωστά και
άσκοπα πέρα δώθε στις δη-
μόσιες υπηρεσίες».

Επιλέχτηκε και συμμετέχει σε έργο –σημαία για την τοπική αυτοδιοίκηση

Νέα εποχή ψηφιακών υπηρεσιών

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
•Κ. Αγοραστός: «Προτεραιότητα μας, οι καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη»

Στον Δήμαρχο Τρικκαίων 

ο υπ. Περιφερειάρχης Δημ. Κουρέτας 
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Θ. Αλέκος: «Θέατρο 

και τοπική αυτοδιοίκηση»
Βρήκε λοιπόν ημέρα ο σημερινός Δήμαρχος

ν’απευθύνει τα κατηγορώ του. Μεγάλη Πέμπτη
παρακαλώ, κατ’εξοχήν ημέρα που το θείο
δράμακορυφώνεται, την ημέρα του Μυστικού
Δείπνου, την ημέρα που η Εκκλησία μας συγ-
κλονίζει παρουσιάζοντάς μας τη Σταύρωση
του Θεανθρώπου, την ημέρα που μια από τις
τελευταίες νουθεσίες του Ιησού προς τους
μαθητές του ήταν « Αγαπάτε αλλήλους», σαν
πιστός χριστιανός καθώς φαίνεται, δεν σε-
βάστηκε ούτε την Μεγάλη Εβδομάδα, για να
περάσει πάλι στο προσκήνιο, με απίστευτες
αναφορές και ανακρίβειες, τέτοιες που είχαν
τα χαρακτηριστικά του πολιτικού παραλογι-
σμού. Το θέατρο λοιπόν στον χώρο της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης σ’όλο του το μεγαλείο!

Αφού λοιπόν το είχε τόσο μεγάλη ανάγκη,
θα έπρεπε πρώτα να κάνει την αυτοκριτική
του, , να προβεί με σεμνότητα και ταπεινότητα
σ’έναν αυτοέλεγχοκαι γιατί όχι –ως μεγάλη εβδομάδα – και σε μια αυτομεμψία
και αντ’αυτού είδαμε ως ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω, να «λιθοβολεί»
ως « ενόχους» τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Μετά την μεγάλη πολιτική γκέλα –ολίσθημα θα το έλεγα –της εξαπάτησης των
συνδημοτών με λόγο αντιγραφή, μας προέκυψε και η υιοθέτηση του σλόγκαν
«Εμείς συνεχίζουμε…εσείς πατάτε!!», ως φράση ιδιαίτερα προσφιλής προς τον
δήμαρχο, που συχνά πυκνά τη χρησιμοποιεί για τους έχοντες διαφορετική
άποψη, κοντολογίς για τους πολιτικούς του αντιπάλους (έστω και χαριτολογών-
τας)!!

Κύριε Δήμαρχε τι θεωρείτε πως είναι το Δημαρχείο: CLUB PRIVE με facecontrol
για τους λίγους τους ισχυρούς και εκλεκτούς, οι οποίοι προκύπτουν κατόπιν συ-
στάσεων ή το σπίτι όλων των συνδημοτών μας; Ένα Δημαρχείο δεν είναι ούτε ο
εξοπλισμός, ούτε οι τοίχοι, ούτε τα έπιπλα, διότι πάνω απ΄ όλα είναι οι άνθρωποι.
Το Δημαρχείο είναι το σπίτι του δημότη και θα μπορούσαμε να πούμε πως
κάποιος πετυχαίνει το στόχο του όταν κάθε πολίτης –δημότης του Δήμου
Μετεώρων, του Δήμου της καρδιάς μας αισθάνεται άνετα σ’ αυτόν το χώρο,
«σαν στο σπίτι του»!

Αγαπητοί μου συνδημότες, 
Δυστυχώς πρέπει να το αποδεχθούμε.
Οι εποχές έχουν αλλάξει. Ουδείς πλέον νιώθει την ανάγκη της αυτοκριτικής.

Κρίνουμε μόνον τους άλλους και εξυμνούμε τους εαυτούς μας.
Ο κύριος Δήμαρχος θεωρώντας τον εαυτό του «αλάνθαστο»,  «αυθεντία»,

«παντογνώστη», για άλλη μια φορά, θεώρησε σκόπιμο να προβεί σ’ αυτές τις απί-
στευτες αναφορές και μάλιστα με ιδιαίτερα σκωπτικό ύφος!

Ως ακριβοθώρητος σταρ του κινηματογράφου, μίλησε με ύφος πολιτικού ηθο-
ποιού, βραβευμένου με Όσκαρ, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τον πολιτικό
λαϊκισμό.

Διακατεχόμενος από έναν απίστευτο οίστρο, μίλησε από τη μία πλευρά για ικα-
νότητες, για την ύπαρξη ώριμων μελετών για την προώθηση των έργων και από
την άλλη για διασυνδέσεις με την κεντρική πολιτική σκηνή, για προσωπικές
γνωριμίες και παρεμβάσεις που αυτός έχει, χωρίς τις οποίες δύσκολα θα προχω-
ρούσαν τα έργα!!!

Στο ίδιο έργο θεατές λοιπόν, για μια ακόμη φορά. Μόνιμη επωδός, σ’ αυτό το
ατέλειωτο σήριαλ των αναφορών του ό, τι για ότι δεν έγινε π.χ. το Ξενία, φταίνε
οι αντίπαλοι, φταίει το 

γεγονός ότι ο κ. Αλέκος δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ; Αυτός ήταν ο
υπεύθυνος που δεν πήρατε τα 2, 5 εκατομμύρια ευρώ; Αλήθεια εδώ δεν ίσχυσαν
οι ικανότητές σας, οι διασυνδέσεις και οι γνωριμίες σας;

Δεν είμαι σίγουρος αν ένας σκηνοθέτης αυτού του τόσο κακοπαιγμένου θεά-
ματος-θεάτρου, θα μπορούσε να είναι περισσότερο εξοργιστικός.Ευτυχώς που
αυτή η ανείπωτη υποκρισία έχει πλέον ημερομηνία λήξης και αυτή είναι η 26η
του Μάη. 

Αγαπητέ κύριε Σινάνη, 
Στη ζωή μας, ως άνθρωποι, έχουμε ένα πρόβλημα. Κρίνουμε τους άλλους με

βάση τις δικές μας δυσκολίες, όταν εμείς βρισκόμαστε στο πουθενά, όταν εμείς
βιώνουμε ένα αδιέξοδο. Τότε αισθανόμαστε καλύτεροι απ’ αυτούς, τότε πιστεύουμε
ότι κάτι έχουμε πετύχει στη ζωή μας.

Αισθανόμαστε υπέροχα να κουνάμε το δάχτυλο, να κατακεραυνώνουμε τους
αντιπάλους μας, την ίδια στιγμή που εμείς πνιγόμαστε! Είναι βλέπετε ο παρορμη-
τισμός!

Κύριε Σινάνη, 
Δεν σας ενοχλεί, απ’ ότι αντιλαμβάνομαι η ζοφερή πραγματικότητα και συνε-

παρμένος από τον οίστρο της προβολής σας ζήσατε ένα όνειρο!
Να ξέρετε όμως πως τα όνειρα είναι ο εαυτός μας που βάζουμε στη γωνία,

είναι αυτό που κρύβουμε επιμελώς μέσα μας. Κατά κανόνα έχουν μεγάλη
φαντασία και ακραίες δόσεις μυθοπλασίας!

Όλη αυτή η ακράτεια συναισθημάτων, η υπέρ απλούστευση των πάντων, η
χρήση υπερθετικού βαθμού, οι χειμαρρώδεις εξομολογήσεις το επιβεβαιώνουν

Να ξέρετε ένα πράγμα, πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι – όπως εσείς - φανατικοί
οπαδοί της υπερβολής και του ονειρικού παροξυσμού, φοβούνται τόσο πολύ την
αλήθεια, την πραγματικότητα, όσο κανείς άλλος άνθρωπος! Το κάνουν αυτό
γιατί φοβούνται το ξεσκέπασμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο ηττημένοι απ’
όλους. Μέσα τους κατοικεί η απόλυτη ανασφάλεια και αβεβαιότητα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα- Ανεξάρτητος Δήμος»

Του υποψηφίου Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων

ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΚΟΥ

Μήνυμα για την Εργατική Πρωτομαγιά

από τον συνδυασμό 

«Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: Ημέρα που αποτελεί

σημείο αναφοράς στους αγώνες του
εργάτη, για την απόκτηση της ελευθερίας
του ανθρώπου από τον ίδιο τον άνθρω-
πο!

Τιμούμε την επέτειο της εργατικής
Πρωτομαγιάς, ευρισκόμενοι στο πλευρό
των εργαζομένων και στα μεγάλα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν.

Παίρνουμε θέση πίσω από τα οράματα
και τις αξίες της εργατικής πρωτομαγιάς, για μια δίκαιη και αλληλέγγυα κοινωνία.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα- Ανεξάρτητος Δήμος»

Του υποψηφίου Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων

ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΚΟΥ

Μ
ε την παρουσία
πλήθους κόσμου
και με πολιτικά

στελέχη το βράδυ της
Δευτέρας του Πάσχα
παρουσίασε ο γιατρός
Γιάννης Σακελλαρίου το
συνδυασμό του για τη
διεκδίκηση του Δήμου
Φαρκαδόνας. 

Στην ομιλία του στην κεντρι-
κή πλατεία της Φαρκαδόνας ο
υποψήφιος δήμαρχος ανέλυσε
το όραμα και το σχέδιο του
για το δήμο δίνοντας έμφαση
στην ανάγκη να αλλάξει η ει-
κόνα του δήμου και η νοοτρο-
πία που κυριαρχεί μέσα από
την αλλαγή προσώπων και την
εφαρμογή νέων ιδεών και πρα-
κτικών.

Έδωσε ιδιαίτερη σημασία
στη «ενότητα» και «ομόνοια»
που πρέπει να κυριαρχήσει
προκειμένου ο Δήμος να μπο-
ρέσει να ακολουθήσει μια νέα
τροχιά ανάπτυξης.

Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού στην ομιλία του διαβε-
βαίωσε ότι το ψηφοδέλτιο είναι
έτοιμο και απομένουν κάποιες
μικρές που θα διευθετηθούν
σύντομα και θα υπάρξει ανα-
κοίνωση του, ενώ τόνισε πως
η «Νέα Πνοή» είναι πέρα από
πολιτικά κόμματα.

Ζήτησε απ’ όλους να στα-
θούν δίπλα του σε αυτή τη νέα
του προσπάθεια και υποσχέ-
θηκε πως θα κάνει κάθε τι δυ-
νατό προκειμένου οι νέοι να
παραμείνουν στον τόπο τους
και να δημιουργήσουν.

ΧΡ. ΠΑΠ.

Με αέρα νικητή!
•Επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του γιατρού

Γιάννη Σακελλαρίου στην πλατεία της Φαρκαδόνας
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Τ
ο όραμά του για τον Δήμο
Μετεώρων της επόμενης
τετραετίας κατέθεσε χθες ο

Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος
Χρήστος Σινάνης εγκαινιάζοντας το
εγκλογικό του κέντρο.

Η ομιλία του, που ξεκίνησε με απολο-
γισμό έργων της προηγούμενης πεντα-
ετίας, ήταν κατά τον κ. Σινάνη απόδειξη
της συνέπειας λόγων και έργων.

Απευθυνόμενος στο πλήθος των πα-
ρισταμένων ο υποψήφιος δήμαρχος υπο-
γράμμισε μεταξύ άλλων:

Συνδημότισσες και συνδημότες 
Φίλες κι φίλοι 
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!
Σας καλωσορίζω στη σημερινή συγ-

κέντρωση για τα εγκαίνια του εκλογικού
κέντρου του συνδυασμού μας ΔΥΝΑΜΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ. Σας ευχαριστώ όλους από
τα βάθη της καρδιάς μου για το δυναμικό
σας παρόν.

Η προσέλευσή σας είναι για άλλη μια
φορά συγκινητική.

Είστε πάντα μαζί μας, πάντα κοντά
στο συνδυασμό ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

Γι’ αυτόν τον Δήμο εργαστήκαμε άοκνα
5 χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε με
τον ίδιο παλμό.

Η ταυτότητά μας είναι γνωστή. Είναι
η ταυτότητα των έργων μας. 

Γιατί εμείς μιλάμε με έργα!
Έργα σημαντικά, που άξιζαν όλοι οι

δημότες μας χρόνια τώρα και μάλιστα
μέσα στη δυσκολότερη οικονομική συγ-
κυρία των τελευταίων ετών. 

Το 2014, 
Δεσμευτήκαμε
•για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

όλων των δημοτών μας 
•για τη δημιουργία σύγχρονων υπο-

δομών 
•για την τουριστική ανάπτυξη του τό-

που μας  και το κάναμε πράξη!
Δεσμευτήκαμε
•για την ανάπτυξη των κοινωνικών

δομών 
•για τη διοικητική οργάνωση του δή-

μου μας  και το κάναμε πράξη!
Δεσμευτήκαμε 
•για έναν Δήμο ελκυστικό στις προ-

κλήσεις του μέλλοντος
και το κάναμε πράξη!
•Καταφέραμε τη μετονομασία του

Δήμου, σε Δήμο Μετέωρων δημιουρ-
γώντας ένα ισχυρό Brand Name και δί-
νοντας τουριστική ταυτότητα στην πε-
ριοχή μας.

•Πετύχαμε τη μονιμοποίηση της ιστο-
ρικής Μητρόπολής μας, Σταγών και Με-
τεώρων. 

•Οργανώσαμε τις υπηρεσίες του Δή-
μου μας, κάνοντας σωστή κατανομή του
ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να
λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο και να διευκολύνεται η εξυπηρέ-
τηση των δημοτών μας.

Σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους
για την άψογη συνεργασία που έχουμε
μέχρι τώρα, οφείλω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ!

•Κατασκευάζουμε μέσα στον ιστό της
πόλης πεζοδρόμια. Προχωρούμε στην
ανακατασκευή των πεζοδρομίων και την
τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στις
οδούς Ιωαννίνων και Σιδηροδρόμου.

Δεσμευόμαστε για την ανακατασκευή
των πεζοδρομίων σε όλους τους δρόμους
της πόλης μας τα επόμενα χρόνια. 

•Είμαστε από τους πρώτους δήμους
στην Ελλάδα που δημιουργήσαμε Κέντρο
Κοινότητας και ΚΕΠ Υγείας, βοηθώντας
τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

Στις δομές αυτές εξυπηρετούμε τον
πολίτη για την υποβολή αιτήσεων των
κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.
Στα ΚΕΠ υγείας διαχειριζόμαστε προ-
γράμματα αγωγής και προαγωγής της
υγείας, οργανώνοντας προληπτικές εξε-

τάσεις που αφορούν στην υγεία των δη-
μοτών. 

•Καταφέραμε και δημοπρατήσαμε την
ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων σε
αρκετές τοπικές κοινότητες του Δήμου
μας. Πρόκειται για δρόμους που οδηγούν
σε ποιμνιοστάσια και αγροτεμάχια. Με
τις πρόσκαιρες λύσεις που δίνονταν
μέχρι τώρα, οι δρόμοι διαβρώνονταν
κάθε φορά από τις καιρικές συνθήκες. 

Δίνουμε μόνιμες λύσεις στα προβλή-
ματα των κτηνοτρόφων και αγροτών και
δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την
ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδοποι-
ίας σε ΟΛΑ τα χωριά του Δήμου μας. 

•Καταφέραμε την ολική αντικατάστα-
ση του δικτύου ύδρευσης στην πόλη
της Καλαμπάκας. Έργο ζωτικής σημα-
σίας για όλους τους δημότες που ήταν
απαίτηση όλων αλλά και στοίχημα πολλών
τα τελευταία είκοσι χρόνια. Πρόκειται
για έργο που αφορά στην υγεία όλων
μας.

Επίσης, επιλύσαμε προβλήματα ύδρευ-
σης σε τοπικές κοινότητες για παρά-
δειγμα στο Μαυρέλι και Δεσμευόμαστε
για την αντικατάσταση των παλιών αγω-
γών ύδρευσης στα χωριά του Δήμου
μας τα επόμενα χρόνια.

Για τις τοπικές κοινότητες και οικισμούς
απαραίτητες είναι και οι παρεμβάσεις
στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, γι’
αυτό και θα δώσουμε προτεραιότητα
στην υλοποίησή τους. 

•Διεκδικήσαμε την έλευση του φυσι-
κού αερίου στην πόλη μας. Ξεπεράσαμε
τα πολλά προβλήματα εξεύρεσης χώρου
για το σταθμό αποσυμπίεσης και το φυ-
σικό αέριο είναι πια γεγονός στην πόλη
της Καλαμπάκας. Περίπου 200 νοικοκυριά
και επιχειρήσεις απολαμβάνουν πλέον
τα οφέλη του φυσικού αερίου.

Θα συνεχίσουμε τη διεκδίκηση κι άλ-
λων χιλιομέτρων αγωγού φυσικού αερίου,
ώστε να φτάσει έξω από κάθε σπίτι.

•Δημοπρατούμε σε λίγες μέρες την
κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην
περιοχή του νέου σχεδίου πόλεως. Ένα
έργο τριών εκατομμυρίων οχτακοσίων
χιλιάδων ευρώ( 3.800.000 ΕΥΡΩ) που
θα ξεκινήσει εντός του καλοκαιριού. 

Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για την γενι-
κότερη ανάπλαση της περιοχής με
ασφαλτόστρωση, κατασκευή πεζοδρο-
μίων, τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού και
δημιουργία χώρων πρασίνου. 

•Πιστοί στη δέσμευσή μας για την
αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Κα-
λαμπάκας, ολοκληρώσαμε:

-Την κατασκευή πεζοδρομίου από το
Κέντρο Υγείας μέχρι το στάδιο

-την αλλαγή χλοοτάπητα 
-καθώς και πολλές εργασίες συντή-

ρησης και αναβάθμισης των αθλητικών

εγκαταστάσεων. 
Δεσμευόμαστε στην επόμενη τετρα-

ετία:
Για την ανάπτυξη της περιοχής γύρω

από το πάρκο 
•Έχουμε έτοιμη τη μελέτη για την

Πολυλειτουργική αξιοποίηση της Κρατι-
κής Βιομηχανίας Ξύλου Καλαμπάκας και
τη μετατροπή της κατά 70 % σε μουσει-
ακό τουριστικό προϊόν.

Ένα μέρος της Βιομηχανίας θα συνε-
χίσει να είναι παραγωγικό και το μεγα-
λύτερο μέρος θα γίνει επισκέψιμο 

-με τη δημιουργία δασικού μουσείου
με ενδεικτική λειτουργία των παλιών μη-
χανημάτων και 

-τη διαμόρφωση και αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων που δεν είναι σε χρήση. 

Αυτός ο πολυχώρος θα μπορεί να δέ-
χεται τα εκατομμύρια επισκεπτών της
περιοχής μας και σε συνδυασμό με το
πάρκο θα αποτελέσει πόλο έλξης και
γενικότερης ανάπτυξης. 

•Λίγο πριν την ένταξη βρίσκεται το
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετε-
ώρων – Open Mall. Περίπου στα 2 εκα-
τομμύρια ευρώ θα δοθούν για την αι-
σθητική αναβάθμιση του κέντρου της
πόλης. 

•Παρά το γεγονός ότι κάποιοι, που
τώρα ζητούν την ψήφο των δημοτών,
πολέμησαν την ανάπτυξη της περιοχής,
βάζοντας εμπόδια στη συντήρηση και
αποκατάσταση του ΞΕΝΙΑ για τα προ-
σωπικά τους συμφέροντα, με αποτέλεσμα
ο Δήμος μας να χάσει χρηματοδότηση
2,5 εκατομμυρίων ευρώ, εμείς θα επι-
μείνουμε και θα πετύχουμε την ανάπλαση
της περιοχής του ΞΕΝΙΑ και του λόφου
του Προφήτη Ηλία, που θα αποτελέσει
οργανωμένο χώρο αναψυχής και περι-
πάτου.

•Ξεκινάει η ανάπλαση της οδού Με-

τεώρων που αφορά στην ανακατασκευή
υφιστάμενων πεζοδρομίων, στη διαμόρ-
φωση νησίδας, χώρων πρασίνου και
στάθμευσης. 

Μαζί με την ανακατασκευή πεζοδρο-
μίων και ηλεκτροφωτισμού της οδού
Ιωαννίνων αναβαθμίζεται αισθητικά η πε-
ριοχή.

•Εντάξαμε σε πρόγραμμα και εξα-
σφαλίσαμε τη χρηματοδότηση δημιουρ-
γίας σύγχρονου αναρριχητικού Κέντρου
στα Χάσια.

Δεσμευόμαστε
•Για την ανάδειξη των περιπατητικών

μονοπατιών των Μετεώρων.
Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο, σχεδιάζουμε την βελτίωση,
επέκταση, διαπλάτυνση των υφιστάμενων
μονοπατιών καθώς και τη διάνοιξη νέων.

•Σε συνεργασία με την Περιφέρεια,
δημοπρατήθηκε το έργο αναστήλωσης
του ιστορικού γεφυριού της Σαρακίνας.

•Με σωστό σχεδιασμό, η σύνδεση
των Μετεώρων, της περιοχής των Χασίων,
του Σπηλαίου και Μουσείου της Θεόπε-
τρας και της γέφυρας της Σαρακίνας,
θα αποτελέσει μοχλό γενικότερης ανά-
πτυξης τα επόμενα χρόνια. 

•Ήδη, σε συνεργασία με το επιμελη-
τήριο και την Περιφέρεια, σχεδιάζουμε
το μεγαλύτερο εκθεσιακό Κέντρο στους
Αγ. Θεοδώρους, το οποίο θα διοργανώνει
εκθέσεις και θα φιλοξενεί εκθέτες από
όλον τον κόσμο. 

•Προαναγγέλλουμε τη σύσταση Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας που θα διαχειρίζεται
τη λειτουργία των Δημοτικών Μουσείων
και τη στελέχωση αυτών με ανθρώπινο
δυναμικό αποκλειστικά από το Δήμο μας,
που θα εξασφαλίζεται από ένα κοινό ει-
σιτήριο. 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία θα διαχειρί-
ζεται και την Πολυλειτουργική Κρατική

Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας.
•Στο ευαίσθητο ζήτημα των αδέσπο-

των ζώων μετά από πολλές προσπάθειες
και αντικειμενικές δυσκολίες ετοιμάσαμε
πρόγραμμα επίλυσης αυτού του προ-
βλήματος. Πρόκειται για μια ολοκληρω-
μένη πρόταση που θα αντιμετωπίσει το
πρόβλημα: ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Θα δημιουργήσουμε δημοτικό κατα-
φύγιο αδέσποτων ζώων που θα τηρεί
σύμφωνα με την νομοθεσία όλες τις
προϋποθέσεις ευζωίας, υγιεινής και
ασφάλειας. Στο πρόγραμμμά μας υπάρ-
χει αναλυτική πρόταση που στόχο έχει
όχι μόνο τη διαχείριση των αδέσποτων
που υπάρχουν αλλά και την αποτροπή
δημιουργίας νέων.

•Ένα από τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουμε και θα γίνει ακόμα πιο έν-
τονο τα επόμενα χρόνια είναι το κυκλο-
φοριακό στα Μετέωρα. Έχουμε ήδη
έρθει σε επαφή με επιστήμονες και ειδι-
κευμένο προσωπικό για μελέτη φέρουσας
ικανότητας οχημάτων στο οδικό κύκλωμα
των Μετεώρων. 

Σίγουρα, υπάρχουν πολλά ακόμη να
γίνουν και δεν μπορούν να περιμένουν!
Οι εξελίξεις τρέχουν!

Με την ολοκλήρωση της Ε65, την ηλε-
κτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής
Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και την
επέκταση της σιδηροδρομικής Εγνατίας
προς Κοζάνη και Ηγουμενίτσα, αλλάζουν
γρήγορα τα δεδομένα για την αναπτυ-
ξιακή προοπτική της περιοχής μας.

Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι! Και θα
είμαστε!

Σας ανέφερα μερικούς από τους βα-
σικούς τομείς του προγράμματός μας. 

Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει και
αναλυτικά το πρόγραμμα του συνδυα-
σμού μας.

Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω και
σας κοιτώ στα μάτια, όπως έκανα πάντα
σε όλη μου τη ζωή: είμαι και θα είμαι
πάντα ό ίδιος. Παραμένω πιστός στις
απόψεις μου για την ποιότητα ζωής σ’
αυτόν τον τόπο.

Με απλότητα και συνέπεια.
Με εντιμότητα και ειλικρίνεια. 
Με σωστό πρόγραμμα και σχεδιασμό,

θα παλέψουμε για το καλό όλων μας. 
Γιατί, 
Εμείς είμαστε ξεκάθαροι και έχουμε

σταθερές θέσεις.
Αποδείξαμε ότι ξέρουμε τι χρειάζεται

ο Δήμος μας και γνωρίζουμε πολύ καλά
τις λύσεις.

Εμείς δε λέμε απλώς τι θα κάνουμε
την επόμενη τετραετία, αλλά σας λέμε
και πως θα το κάνουμε!!!!

Δε διαπραγματευόμαστε το μέλλον
αυτού του τόπου ΜΕ ΚΡΥΦΕΣ ΑΤΖΕΝ-
ΤΕΣ. 

Δεν αποσκοπούμε στην εξυπηρέτηση
των προσωπικών συμφερόντων. 

Οι αντίπαλοί μας το κάνουν. 
Δεν πειράζει όμως. 
Δεν έχουν να μας προσάψουν κάτι

για τη διαφάνεια, για την διαχείριση, για
τη σταθερότητα στις απόψεις, για το
έργο μας.

Αλλά ασχολούνται με καταγγελίες και
αναλώνονται σε προσωπικές επιθέσεις
και συνθήματα!

Όμως, η διακυβέρνηση του τόπου και
τα έργα δε γίνονται ούτε με συνθήματα
ούτε με καταγγελίες!

Γίνονται με εμπιστοσύνη, αποφασιστι-
κότητα και όραμα. Κυρίως όμως με
αγάπη για τον τόπο και το συνάνθρωπο!

Είμαστε σίγουροι για την κρίση των
δημοτών! 

Δε φοβόμαστε όσο κι αν μας χτυπά-
νε!

Οι δημότες ξέρουν να κρίνουν και σί-
γουρα δε θα αφήσουν την τύχη του τό-
που στις προσωπικές φιλοδοξίες κάποι-
ων!

Μαζί θα πορευτούμε και την επόμενη
τετραετία!

Μαζί θα πάμε το Δήμο Μετεώρων ακό-
μη πιο μπροστά!

Μαζί θα αγωνιστούμε για το μέλλον
των παιδιών μας!

Γιατί ο τόπος μας το αξίζει. Οι δημότες
μας το αξίζουν !

Ο Δήμος Μετεώρων το αξίζει!
Σας ευχαριστώ όλους για ακόμη μια

φορά για τη σημερινή σας παρουσία.
Για τη συμπαράσταση σας. Για την εμ-
πιστοσύνη που δείξατε σε μένα και τους
συνεργάτες μου και συνεχίζετε να μας
δείχνετε. 

Για τη δύναμη που δίνετε στο συν-
δυασμό ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Η Δύναμη σας γίνεται για μας ευθύνη. 
Συνεχίζουμε όλοι μαζί με ΔΥΝΑΜΗ

ΕΥΘΥΝΗΣ για νίκη από την 1η Κυριακή. 

Έμφαση στη συνέπεια λόγων και έργων από το Χρήστο Σινάνη και...

Σειρά δεσμεύσεων

για την επόμενη 4ετια
•Νίκη από την πρώτη Κυριακή ζητά ο υποψήφιος Δήμαρχος,

εγκαινιάζοντας το εκλογικό του κέντρο
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Μ
ε τις πανελλαδικές
εξετάσεις να αρχίζουν
στις 7 Ιουνίου για τους

υποψηφίους των ΓΕΛ και στις 6
Ιουνίου για τους υποψηφίους
των ΕΠΑΛ, η διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων ξεκινά σιγά – σιγά τις
απαραίτητες προετοιμασίες,
ώστε όλα να είναι έτοιμα.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους της
τοπικής Διεύθυνσης 1.030 υποψήφιοι
των ΓΕΛ θα πάρουν μέρος στην φε-
τινή διαδικασία και 279 απόφοιτοι
των ΕΠΑΛ. Ο αριθμός των μαθητών
που κατέθεσαν την αίτηση – δήλωση,
κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα, σε σχέ-
ση με πέρυσι. 

Οι πανελλαδικές εξετάσεις για
τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ξεκι-
νήσουν με το μάθημα της Νέας Ελ-
ληνικής Γλώσσας (Γενικής Παιδείας)
και με το μάθημα των Νέων Ελληνι-
κών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. 

Οι πανελλαδικές εξετάσεις για
τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ολο-
κληρωθούν στις 18 Ιουνίου με το μά-
θημα της Βιολογίας (Ο.Π. Θετικών
Σπουδών) και τη Βιολογία (Γενικής
Παιδείας),  ενώ ως ώρα έναρξης εξέ-
τασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για
τους υποψηφίους ημερήσιων και
εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι
πρέπει να προσέρχονται στις αί-
θουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00
π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μα-
θήματος είναι τρεις (3) ώρες. 

Επίσης, οι εξετάσεις για τους υπο-
ψηφίους των ΕΠΑΛ θα ολοκληρω-

θούν στις 20 Ιουνίου με τα μαθήμα-
τα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική,
Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού και Κι-
νητήρες Αεροσκαφών / Κινητήρες

Αεροσκαφών II (ν.4473). 
Oι  πανελλαδικές εξετάσεις των

ΓΕΛ θα διεξαχθούν σε εξεταστικά
κέντρα (Ε.Κ.) ανά Δ/νση Δ.Ε.  Όπου

κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο για
την διεξαγωγή τους, μπορεί να
ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα,
σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκ-

παιδευτικες́ δομες́ δευτεροβάθμιας
εκπαιδ́ευσης. Τα εξεταστικά κεν́τρα
οριζ́ονται με αποφ́αση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, κατόπιν εισήγησης του Πε-
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης της οικείας Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Εκπαίδευσης. Μετά την
έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής
Απόφασης, ο Περιφερειακός Διευ-
θυντης́ Εκπαιδ́ευσης της οικειάς Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης καθορίζει την κατανομή των
υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα
για την οποιά λαμβαν́ονται υποψ́η οι
ιδιαιτ́ερες συγκοινωνιακες́ συνθηκ́ες
κάθε περιοχής καθώς και τυχόν
άλλες αντικειμενικές ανάγκες.»

Εξεταστικά Κέντρα θα χρησιμο-
ποιηθούν κατά περίπτωση: συγκε-
κριμεν́α σχολικά συγκροτημ́ατα στα
οποία στεγάζονται ημερήσια Γενικά
Λυκ́εια δημόσια, ιδιωτικά, εκκλησια-
στικά και διαπολιτισμικά που έχουν
μαθητές στη Γ ́ τάξη και ημερήσιες
Λυκειακες́ Ταξ́εις που εχ́ουν μαθητες́
στην τελευταία τάξη και θα συμπε-
ριλαμβαν́ονται στις προτασ́εις των κ.
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαί-
δευσης. 

E.K. 

Μ
ε τα δικαιώματα των εργαζομένων να βρίσκονται υπό αμφισβήτηση, λόγω
των σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται, 133 χρόνια
μετά και ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς παραμένει επίκαιρος,

όσο πότε. 

Και φέτος, οι Τρικαλινοί θα τιμήσουν την Πρωτομαγιά με δύο ξεχωριστές συγκεντρώ-
σεις. Η πρώτη θα γίνει στις 10 το πρωί από την Γραμματεία Τρικάλων του ΠΑΜΕ στην κεν-
τρική πλατεία και η δεύτερη στην πλατεία Ρήγα Φεραίου- την ίδια ώρα από τη Λέσχη Ερ-
γασίας, Αλληλεγγύης & Πολιτισμού και το ΚΚΕ (μ-λ). 

«Κόκκινη Πρωτομαγιά – Πρωτοπόρα Εργατιά»

«1η Μάη είναι η μέρα που οι εργάτες όλου του κόσμου τιμούν τους νεκρούς της τά-
ξης τους, τους ηρωικούς εργατικούς-λαϊκούς αγώνες, τις εργατικές αιματηρές κατακτή-
σεις, στην ανειρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας. Είναι μέρα-σύμβολο στον αγώ-
να για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο» σημειώνει η Γραμ-
ματεία Τρικάλων του ΠΑΜΕ, σε σχετική ανακοίνωση της.

Όπως υπογραμμίζει «το σύνθημα «Κόκκινη Πρωτομαγιά – Πρωτοπόρα Εργατιά» είναι
ζωντανό, επίκαιρο, θα υπάρχει και θα βροντοφωνάζεται από εργάτες σε όλον τον κόσμο
και στις συγκεντρώσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η ματωμένη θυσία των
εργατών του Σικάγου διδάσκει πως η εργατική τάξη δε μπορεί να περιμένει βελτιώσεις
στη ζωή της, αν δεν αγωνιστεί.  Τίποτα δε χαρίζεται! Στο σύστημα της εκμετάλλευσης δεν
υποτασσόμαστε, δε δίνουμε συγχωροχάρτι, δε συμβιβαζόμαστε με την καπιταλιστική βαρ-
βαρότητα». 

«Ν’ ανατραπεί η βάρβαρη επίθεση»

«133 χρόνια από την αιματοβαμμένη εργατική πρωτομαγιά του Σικάγο και η εργατική
τάξη όλου του κόσμου αντιμετωπίζει τη νέα φάση αντιδραστικής εκστρατείας του κεφα-
λαίου. Η φτώχεια, ο ολοκληρωτισμός, οι πόλεμοι και ο φασισμός αυξάνονται απειλητικά
για τους λαούς» υπογραμμίζει από την πλευρά της, η Λέσχη Εργασίας, Αλληλεγγύης &
Πολιτισμού. 

Και σημειώνει «Στη χώρα μας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μας πείσει ότι τα μνημό-
νια «τέλειωσαν», ενώ στην πραγματικότητα, έχει συμφωνήσει μόνιμο ευρωμνημόνιο, με πλε-
ονάσματα και σύνθλιψη της εργατικής τάξης με μισθούς φτώχειας και άγριο περιορισμό
των δικαιωμάτων. Παράλληλα χαρίζει στο κεφάλαιο τα πάντα (φόρους, ασφαλιστικές ει-
σφορές, κρατικές επιδοτήσεις), ξεπουλάει τον δημόσιο πλούτο με την ένταξή του στο υπερ-
ταμείο ιδιωτικοποιήσεων και προσδένει όλο και περισσότερο τη χώρα στο πολεμικό άρμα
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με αντιδραστικές συμμαχίες (Ισραήλ, Αίγυπτος), με νέο
πρόγραμμα γιγάντιων εξοπλισμών και στρατιωτική εμπλοκή στα Βαλκάνια και στην Αν. Με-
σόγειο».

Ευαγγελία Κάκια 

Θα πάρουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις

1.309 Τρικαλινοί υποψήφιοι
Ο αριθμός των μαθητών που κατέθεσαν την αίτηση – δήλωση, κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα  σε σχέση με πέρυσι 

Δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις σήμερα στα Τρίκαλα 

Εργατική Πρωτομαγιά, 133 χρόνια μετά
Η πρώτη θα γίνει στις 10 το πρωί από την Γραμματεία Τρικάλων του ΠΑΜΕ στην κεντρική πλατεία

και η δεύτερη στην πλατεία Ρήγα Φεραίου από τη Λέσχη Εργασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
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Σ
ε μια προσπάθεια
αντιμετώπισης της λύσσας
στην περιοχή ξεκινά από

σήμερα Τετάρτη 1 Μαΐου, η ρίψη
εμβολίων – δολωμάτων από την
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η
ρίψη των εμβολίων θα
πραγματοποιηθεί από αέρος και θα
ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες
δέκα ημέρες- έως την Κυριακή 12
Μαΐου. 

Μακριά από τα δολώματα

Ο εμβολιασμός των αλεπούδων θα
γίνει στις ορεινές ή ημιορεινές περιοχές
του ν. Τρικάλων, ενώ για ακόμα μια
φορά η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περι-
φερειακής Ενότητας εφιστά την προσοχή
των πολιτών. 

Όπως σημειώνουν οι αρμόδιοι τα εμ-
βόλια – δολώματα περιέχουν ζωντανό
εξασθενημένο ιό της λύσσας, είναι μικροί
κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψα-
ριού.

«Αν βρείτε τέτοιο δόλωμα δε το ακουμ-
πάτε, δε το πατάτε και γενικά δεν έρχεστε
σε οποιαδήποτε επαφή με αυτό. Αν κά-
ποιος έρθει σε επαφή, με αυτά τα δολώ-
ματα, πρέπει να επισκεφθεί άμεσα τον
γιατρό. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνετε
άμεσα τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές»
αναφέρουν.

Συγκεκριμένα, ρίψη εμβολίων θα γίνει
στις περιοχές Αετός, Καψάλι, Μοσχόφυτο,
Βαθυρρευμα, Λεπτοκαρυά, Ζωγραφαΐικα,
Πλατανάκια, Λιβαδοχώρι, Παρέμερο, Ψαρ-
ρο, Ισιωματα, Παλαιοχώρι, Στουρναραίικα,
Πετροχώρι, Άνω Παλυοκαρά, Μέση Πα-
λαιοκαρυά, Κάτω Παλαιοκαρυά, Καταφύ-
γιο, Ροποτό, Παναγία. Πολυθέα, Αγ. Ιωάν-
νης, Αγ. Δημήτριος, Λογγιές Ροποτού,
Καστανιά, Αγ. Κωνσταντίνος, Λογγιές Κο-
τρωνιού, Πύλη, Αγ. Βησσαρίων, Φιλύρα,

Πιαλεία, Παλαιομονάστηρο, Γόμφοι, Λυ-
γαριά, Πηγή, Φύκη, Ελευθεροχώρι, Δρο-
σοπηγή, Λιλή, Κάτω Ελάτη, Δενδροχώρι,
Βαλτινό, Κάτω Ελατή, Παραπόταμος, Φω-
τάδα, Βαλομάνδρι, Μουριά, Δροσερό,
Πυργετός, Τρίκαλα, Φλαμούλι, Μεγάλα
Καλύβια, Αγ. Κυριακή,  Ριζαρειό, Γλίνος,
Λόγγος, Μεγαλοχώρι, Πατουλιά, Φανε-
ρωμένη, Ταξιάρχες, Σερβωτά, Νόμη, Πε-
τρόπορο, Γεωργανάδες, Κλοκοτός, Οι-
χαλία, Κρήνη, Αχλαδοχώρι, Γριζάνο, Πα-
ναγίτσα, Φαρκαδόνα, Κεραμίδι, Ζάρκο,
Πηνειάδα, Διάσελλο, Αγρελιά, Κουμαριά,
Ελληνόκαστρο, Νέα Ζωή, Κονισκός, Γε-
ρακάρι, Λογγά, Φωτεινό, Μαυρέλι, Αχελι-
νάδα, Αγ. Τριάδα, Κερασούλα, Ψήλωμα,
Ασπροκκλησιά, Αγιόφυλλο, Θεοτόκος,
Αχλαδιά, Κακοπλεύρι, Οξύνεια, Σταγιάδες,
Αγναντιά, Ξηρόκαμπος, Τρυγόνα, Πεύκη,
Κορυδαλός, Παναγιά, Ματονέρι, Καλο-
μοίρα, Ελάφι, Ορθοβούνι, Μεγάλη Κερα-
σιά, Μουργκάνη, Αμπέλια, Κρύα Βρύση,
Κορομηλιά, Διάβα, Τριφύλλια, Καστράκι,
Καλαμπάκα, Σαρακήνα, Αγ. Παρασκευή,
Βιτουμάς, Θεόπετρα, Αγ. Θεόδωροι, Αύρα,
Αγ. Νικόλαος, Ανταλλάξιμα, Ουρανός,.
Μεγάρχη. Διαλεκτό, Βασιλική, Ρίζωμα,
Πρίνος, Γενέσι, Κόρη, Γοργογύρι, Ξυλο-
πάροικο, Δίλοφο, Ελευθεροχώρι, Δεν-

δροχώρι, Βλατανέοι, Βλάχα, Βροντερό,
Ξυλοχώρι, Ελάτη, Αγ. Γεώργιος, Περτούλι,
Νεραϊδοχώρι, Πύρρα, Δροσοχώρι, Αγ. Νι-
κόλαος, Παλαιοχώρι, Καλόγερος, Αγ.
Προκόπιος, Κοτρώνι, Κεφαλόβρυσο, Βα-
σιλική, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, Σωτήρα,
Ράξα, Χαϊδεμένη Λογγάκι, Αρδάμι, Από-
στολι, Πύργος, Ρόγγια, Ζηλευτή, Χρυ-
σαυγή, Λιόπρασο και Ελληνόκαστρο.

Αμεση και κατάλληλη 
ιατρική φροντίδα

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, η λύσσα
είναι θανατηφόρα ασθένεια των θηλαστι-
κών και του ανθρώπου. Ο ιός εκκρίνεται
στο σάλιο των άρρωστων ζώων και μετα-
δίδεται κυρίως μέσω του δήγματος (δαγ-
κώματος) λυσσασμένου ζώου, συχνότερα
σκύλου ή άλλου σαρκοφάγου. 

Η λύσσα προλαμβάνεται κατά 100%
στον άνθρωπο, με προϋπόθεση την άμεση
και κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Παρ’
όλα αυτά, περισσότεροι από 55.000 άν-
θρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο,
κυρίως στην Αφρική και την Ασία. 

Τα παιδιά βρίσκονται σε μεγαλύτερο
κίνδυνο, καθώς με τα παιχνίδια και την
περιέργειά τους έχουν μεγαλύτερη πιθα-
νότητα να δαγκωθούν από σκύλο και μά-
λιστα πολλαπλές φορές σε ευαίσθητα
σημεία του σώματός τους (π.χ. λαιμός ή
πρόσωπο).

Αναφορικά με την εντόπιση λυσσασμέ-
νων ζώων στην Ελλάδα, από τις 19 Οκτω-
βρίου 2012 μέχρι σήμερα έχουν ανευρεθεί
σαράντα οκτώ (48) επιβεβαιωμένα θετικά
ζώα στις Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Κιλκίς,
Πέλλας, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης, Σερρών
και Λάρισας. Το Υπουργείο Υγείας και το
ΚΕΕΛΠΝΟ συνεργάζονται στενά με τις
Διευθύνσεις Υγείας, τα Νοσοκομεία και
τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την από
κοινού αντιμετώπιση της επανεμφάνισης
της λύσσας στη χώρα μας.

Ε.Κ. 

Σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων  

Ξεκινά ο εμβολιασμός κατά της λύσσας
Ο εμβολιασμός θα γίνει στις ορεινές ή ημιορεινές περιοχές του ν. Τρικάλων

Τ
ο “χρώμα του
χρήματος” είδαν
παραγωγοί την

Μεγάλη Εβδομάδα,
καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ
προχώρησε σε πληρωμές
ενισχύσεων στους
δικαιούχους
παραγωγούς.

Συγκεκριμένα, αποδόθηκαν
συνδεδεμένες, συμπεριλαμ-
βανομένων και αυτών της ζωι-
κής παραγωγής, μια διορθω-
τική επί της ενιαίας ενίσχυσης
του 2018, υπόλοιπα από πα-
λιές συνδεδεμένες, εξισωτική
2018 και η ειδική ενίσχυση
βάμβακος για όσους είχαν
μείνει εκτός, ενώ καταβλήθηκε
και το de minimis στα ζαχα-
ρότευτλα.

Όσον αφορά την συνδεδε-
μένη στο αιγοπρόβειο κρέας,
εκτός έμειναν -βάσει κανονι-

σμού-  όσοι δεν έπιασαν τα
απαραίτητα κιλά ανά ζώο, κα-
θώς από την συνολική ποσό-
τητα γάλακτος που παρέδω-
σαν έπρεπε να αντιστοιχούν
100 κιλά γάλακτος σε κάθε
ζώο, διαφορετικά για τα υπό-
λοιπα ζώα δεν έλαβαν ενίσχυ-
ση. 

Φέτος για πρώτη φορά δεν
ίσχυσε το πλαφόν των 50
ζώων ανά παραγωγό ως προ-
ϋπόθεση για τη λήψη της ενί-
σχυσης, που σημαίνει ότι την
εισέπραξαν και κτηνοτρόφοι
με μικρότερο αριθμό ζώων.

Οι ενισχύσεις καταβλήθη-
καν μετά την ολοκλήρωση

των επικαιροποιημένων δια-
σταυρωτικών μηχανογραφι-
κών ελέγχων και διορθώθηκαν

ευρήματα που επηρέασαν με-
ρικά ή ολικά την πληρωμή
των δικαιούχων τον Δεκέμβριο

του 2018, οι οποίες αφορούν:
τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για

το σύνολο ή μέρος των αγρο-
τεμαχίων που δηλώθηκαν
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
– Αίτηση πληρωμής για το
Μ13 έτους 2018 σε σχέση με
τα στοιχεία που τηρούνται
στην Α.Α.Δ.Ε., επικαιροποίηση
αποτελέσματος ελέγχου του
κριτηρίου του ενεργού γεωρ-
γού,

επικαιροποίηση αποτελέ-
σματος ελέγχου του κριτηρίου

επιλεξιμότητας ως προς την
ενεργό επαγγελματική δρα-
στηριότητα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που τηρούνται στην
Α.Α.Δ.Ε.

Προσφυγές

Κατά των αποτελεσμάτων
πληρωμής οι παραγωγοί μπο-
ρούν να υποβάλλουν σχετική
ενδικοφανή προσφυγή, αρχής
γενομένης από τις 2 Μαΐου
2019 και εντός 10 εργάσιμων
ημερών, δηλαδή έως και τις
15 Μαΐου 2019, είτε στις Πε-
ριφερειακές Διευθύνσεις και
Περιφερειακές ή Νομαρχιακές
Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε
στους πιστοποιημένους φο-
ρείς υποβολής αιτήσεων
(ΚΥΔ). Η υποβολή της προ-
σφυγής συνοδεύεται, όπου
απαιτείται, από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. 

Ματθαίος Μπίνας 

Την Μεγάλη Εβδομάδα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους παραγωγούς

Πληρώθηκαν ενισχύσεις

Μεγάλη θλίψη στα Τρίκαλα 
•«Έσβησε» 16χρονος μαθητής Α’ Λυκείου το βράδυ

του Μεγάλου Σαββάτου στην πόλη των Τρικάλων

Θ
λίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα η είδηση
του θανάτου ενός 16χρονου αγοριού, του
Θεόδωρου Τζέλη, που έχασε τη ζωή του

μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στο
σπίτι του το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε λίγο
μετά τις 10 το βράδυ. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ,
αλλά ήδη ήταν αργά. Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στο
Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό
προσωπικό έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να
το επαναφέρουν στη ζωή χωρίς, όμως, αποτέλεσμα παρά
τις προσπάθειες που κατέβαλαν για 1,5 ώρα. Συντετριμ-
μένοι οι γονείς του νεαρού αγοριού που ήταν μαθητής
της 1ης Λυκείου Τρικάλων δεν μπορούν να πιστέψουν το
κακό που τους βρήκε. Η οικογένεια έχει ακόμη μία μεγα-
λύτερη σε ηλικία κόρη που είναι φοιτήτρια. 

Ενώ η κηδεία του άτυχου παιδιού έγινε σε κλίμα οδύνης
το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα.

Συλλυπητήριο μήνυμα 

Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του 16χρονου
παιδιού εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Νομαρχίας,
όπου εργάζεται ο πατέρας του:

«Ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Τρικάλων εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
και την βαθύτατη θλίψη του για τον αναπάντεχο χαμό
του 16χρονου Θοδωρή, γιού του συναδέλφου μας Ευάγ-
γελου Τζέλη. Για τη θλιβερή απώλεια ευχόμαστε στην
οικογένεια του συναδέλφου Ευάγγελου Τζέλη και τους
οικείους του καλό κουράγιο και δύναμη.

Καλό ταξίδι Θοδωρή
Το ΔΣ της ΣΥΠΕΤ».

ΧΡ. ΠΑΠ.

Αφορούσαν συνδεδεμένες, ενιαία ενίσχυση,

υπόλοιπα, εξισωτική και de minimis
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Δ
εκαήμερο εκπτώσεων
αρχίζει από αύριο
Πέμπτη 2 Μαΐου και

μέχρι το Σάββατο 11 Μαΐου, το
γνωστό ανοιξιάτικο ενδιάμεσο
εκπτωτικό.

Όπως ενημερώνει ο Εμπορικός
Σύλλογος Τρικάλων (ΕΣΤ), οι ημέρες
των εκπτωτικών περιόδων είναι ημε-
ρολογιακές και όχι εργάσιμες. 

Όσον αφορά την ορθή λειτουργία
της αγορά κατά την συγκεκριμένη εκ-
πτωτική περίοδο, πέραν της ανα-
γραφής της παλαιάς και της νέας τι-
μής των προϊόντων και υπηρεσιών
που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέ-
πεται και η αναγραφή και η εμπορι-
κή επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 

Εφιστάται η προσοχή στους κα-
ταστηματάρχες, πως σε περίπτωση
που παραβιαστούν οι διατάξεις περί
εκπτώσεων ή οι εκπτώσεις είναι ανα-
κριβείς ή παραπλανητικές ως προς
το ποσοστό τους ή ως προς την ακρί-
βεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως
προς την ποσότητα των προσφερό-
μενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέ-
χουν οποιασδήποτε μορφής από-
κρυψη ή παραπλάνηση του κατανα-
λωτή, επιβάλλονται εξαιρετικά υψη-
λά πρόστιμα.

Τα καταστήματα έχουν ήδη εφο-
διαστεί με ποικιλία προϊόντων, τα
οποία, ειδικά μετά την γιορτή του Πά-
σχα, αναμένεται να τα προσφέρουν
σε πολύ ελκυστικές τιμές.

Μάλλον καταργούνται
Αν τελικά το Υπουργείο Ανάπτυξης

τηρήσει τις δεσμεύσεις του, τα δύο
ενδιάμεσα εκπτωτικά 10ήμερα θα κα-
ταργηθούν, κάτι που έχει αποτελέσει
αίτημα των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων του κλάδου.

Τα ενδιάμεσα εκπτωτικά 10ήμερα
είναι δύο, το ένα τον Μάιο και το
άλλο τον Νοέμβριο.

«Το έχουμε πει πολλές φορές, ότι
αυτές οι ρυθμίσεις είναι άχρηστες
και μπερδεύουν τον κόσμο, που δεν
ξέρει πότε είναι εκπτώσεις, πότε
προσφορές. Εξάλλου, όλα τα πει-
ράματα και όλες οι πρωτοβουλίες
που έχουν γίνει στα μνημόνια είναι
λανθασμένες και δεν έχουν ωφελή-
σει το εμπόριο και την οικονομία»
υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Εμ-
πορικού Συλλόγου Τρικάλων και οι-
κονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ Χρή-
στος Μπλουγούρας και επισημαίνει
«δεν μας ακούνε τους ανθρώπους
της αγοράς. Εκπτώσεις χρειάζονται
μόνο στο τέλος της κάθε σεζόν, για
να ξεπουλάμε το εμπόρευμα, καθώς
αυτή είναι και η λογική του θεσμού
αυτού και την υπόλοιπη περίοδο να
διατίθενται προϊόντα σε προσιτές ή
χαμηλές τιμές. Φαίνεται πως οι πρα-
κτικές αυτές, στα μνημόνια, ίσως
ωφελούν τα πολυκαταστήματα και
τις πολυεθνικές, ωστόσο, τα νούμε-
ρά τους στα 10ήμερα και στις Κυ-
ριακές δεν δείχνουν κάτι τέτοιο».

Ματθαίος Μπίνας 

Αρχίζει από αύριο 2/5 και λήγει 11/5 

10ήμερο εκπτώσεων 
•Βαίνει προς κατάργηση ο θεσμός 

των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων 

Ποικιλία ποιοτικών προϊόντων σε ελκυστικές τιμές προσφέρουν τα εμπορικά καταστήματα 

Τ
ην Μεγάλη
Παρασκευή και το
Μεγάλο Σάββατο

σώθηκε η κατάσταση την
φετινή περίοδο του
Πάσχα για τα εμπορικά
καταστήματα, τονίζει ο
πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ)
και οικονομικός επόπτης
της ΕΣΕΕ Χρήστος
Μπλουγούρας.

«Πριν το Πάσχα για με-
γάλο χρονικό διάστημα, η
ελάχιστη κίνηση στην αγο-
ρά έχει φέρει σε δύσκολη
οικονομική κατάσταση τους
εμπόρους, οπότε όλοι ελ-
πίζαμε σε αναθέρμανση
της ζήτησης την Μεγάλη
Εβδομάδα» αναφέρει ο κ.
Μπλουγούρας και σημει-
ώνει «ωστόσο, μέχρι και
την Μεγάλη Πέμπτη οι
προσδοκίες μας διαψεύ-
στηκαν, καθώς υποτονικά
ήταν τα πράγματα στο εμ-
πόριο».

«Ωστόσο, την Μεγάλη
Παρασκευή και το Μεγάλο
Σάββατο, με την βοήθεια
και του καιρού, η ζήτηση
ανέβηκε αρκετά, ικανοποι-
ώντας τον εμπορικό κό-
σμο, πάντα μιλώντας για
τον μέσο όρο και έχοντας

ασφαλώς υπόψη την εξαι-
ρετικά δύσκολη περίοδο

που διανύουμε ως χώρα.
Επίσης, σημαντική στήριξη
στην Τρικαλινή αγορά προ-
σέφεραν οι επισκέπτες που
βρέθηκαν στην πόλη μας
για το Πάσχα» τονίζει ο κ.
Μπλουγούρας, ο οποίος
στην συνέχεια εκφράζει την
ελπίδα πως η αυξημένη κί-
νηση θα συνεχιστεί και την
τρέχουσα εβδομάδα, και
γιατί πολλοί επισκέπτες δεν
έχουν ακόμη φύγει από τον
τόπο μας.

«Πολύς κόσμος όντως
έχει πρόβλημα με την ρευ-
στότητα, καθώς αφενός
έχει περιοριστεί το εισό-
δημά του, αφετέρου έχουν
αυξηθεί οι υποχρεώσεις
του στο κράτος. Πολλοί
φροντίζουν μόνο για τα βα-
σικά, όπως εξάλλου και
εμείς. Στο ίδιο καζάνι βρά-
ζουμε όλοι μας. Όσοι έχουν
κάποια οικονομική άνεση
φοβούνται να ξοδέψουν.
Το παν είναι το κλίμα. Αν
αυτό είναι καλό, ακόμη και
όσοι τα βγάζουν δύσκολα
πέρα, θα βρουν τρόπο να
προβούν σε μία αγορά.
Εξάλλου, οι ανάγκες δεν
τελειώνουν» επισημαίνουν
έμποροι.

Ματθαίος Μπίνας

Ικανοποίηση στην αγορά, 

τηρουμένων των αναλογιών 
•Την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο

πραγματοποιήθηκαν κυρίως τα ψώνια

O πρόεδρος του Εμπορικού

Συλλόγου Τρικάλων και

οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ

Χρ. Μπλουγούρας 



10 σελίδα ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 20181 τοπικά

CMYK

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

Μ
ε κάθε
επισημότητα και
θρησκευτική

Κατάνυξη εορτάστηκε η
Μνήμη του Αγίου
Γεωργίου την Δεύτερη
Ημέρα του Πάσχα στην
Πιαλεία, όπου το πρωί
της Δευτέρας τελέστηκε
Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία
Χοροστατούντος  του
Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη Τρίκκης
και Σταγών κ. κ.
Χρυσοστόμου,
συνεπικουρούμενος από
τον Πρεσβύτερο Πατέρα
Φώτιο Κωτούλα κα από
Ιερείς της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών, παρουσία
αρκετών πιστών.

Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος
Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας
και εκ’ νέου υποψήφιος, συ-
νοδευόμενος από υποψηφί-
ους Δημοτικούς Συμβούλους
του καθώς και ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Πιαλείας κ. Νίκος
Λεμονάς.

Ακολούθησε Αρτοκλασία
και η παρουσίαση των χο-
ρευτικών τμημάτων του Αγί-
ου Γεωργίου που χορέψανε
πασχαλινούς χορούς.

Στην Πασχαλινή Εκδήλωση
που οργάνωσε ο Σύλλογος
Γυναικών Παλαιομοναστή-

ρου που πραγματοποιήθηκε το βρά-
δυ της Δεύτερης Ημέρας του Πά-
σχα στην πλατεία του Χωριού, πα-
ραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πύλης κ.
Κων/νος Μαράβας συνοδευόμενος
από υποψήφιους Δημοτικούς και
Τοπικούς Συμβούλους του.

Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία
της Προέδρου του Συλλόγου κ. Δή-
μητρας Παλλαντζά καλωσορίζοντας
τον κόσμο και τους επισήμους ευ-
χόμενη Χρόνια Πολλά , ανέφερε η
σημερινή Πασχαλινή μας εκδήλωση
περιλαμβάνει δημοτικά παραδοσια-
κά τραγούδια του τόπου μας που
θα τραγουδήσει η χορωδία του
Συλλόγου μας. 

Πρόσφατα η χορωδία μας έλαβε
μέρος σε Πανελλήνιο διαγωνισμό
παραδοσιακού τραγουδιού παίρ-
νοντας το πρώτο βραβείο στο δη-
μοτικό τραγούδι. 

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν
τα χορευτικά του Συλλόγου μας
όπου θα χορέψουν πασχαλινούς
παραδοσιακούς χορούς του τόπου
μας.

Ακολούθησε σύντομος χαιρετι-
σμός του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Μαράβα ο οποίος καλωσόρισε τους
παραβρισκόμενους ,ευχήθηκε Χρό-
νια Πολλά δίνοντας συγχαρητήρια
στον Σύλλογο για τις δραστηριό-
τητες του Συλλόγου, τονίζοντας
την αγάπη και την ομόνοια , την
καλή συνεργασία μεταξύ της Τοπι-
κής Εκκλησίας της Κοινότητας, και
των Συλλόγων.

Ο δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή
θα είναι πάντα δίπλα σας και το
έχει αποδείξει στα τέσσερα και κάτι

Χρόνια της θητείας της σημερινής
Δημοτικής Αρχής.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την
χορωδία του Συλλόγου που τρα-

γούδησε πασχαλινά Τραγούδια και
με την παρουσίαση των χορευτικών
που χόρεψαν παραδοσιακούς χο-
ρούς του τόπου μας.

Θρησκευτικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στην Πιαλεία
Παρουσία του Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα

Πασχαλινή Εκδήλωση την Δεύτερη Ημέρα

του Πάσχα στο  Παλαιομονάστηρο
Παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πύλης Κων/νος Μαράβας
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

Αναλαμβάνονται:

Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες

Έκδοση οικομικών αδειών

Νομιμοποιήσεις - 

τοκτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ανακαινίσεις καταστημάτων

Τοπογραφικές εργασίες

Δηλώσεις - Διορθώσεις 

εθνικού κτηματολογίου

Μ
Ε
Λ

Ε
Τ
Η

- 
Ε
Π

ΙΒ
Λ

Ε
Ψ

Η

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

Α
λλάζουν όψη οι πόλεις της

Θεσσαλίας με το πρόγραμμα

αστικών αναπλάσεων και

περιβαλλοντικής αναβάθμισης που

χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και

υλοποιούν οι Δήμοι. Επίσης σημαντικά

έργα έχουν ενταχθεί και στο

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της

Περιφέρειας, αποδίδοντας στους

πολίτες σύγχρονα αστικά κτίρια και

ελκυστικούς δημόσιου χώρους.

Όλες οι μεγάλες πόλεις, γίνονται πιο

σύγχρονες, πιο όμορφες, πιο λειτουργικές και

πιο ανθρώπινες. Με το πρόγραμμα αστικών

αναπλάσεων που με στρατηγική, υπευθυνό-

τητα, αξιοπιστία, συνεργασία και συνεννόη-

ση εκπόνησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ωφε-

λούνται και οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των

5.000 κατοίκων, που δημιουργούν και ανα-

βαθμίζουν υπαίθριους χώρους αλλά και οι

πρωτεύουσες στα νησιά των Σποράδων.
Συγκεκριμένα:

Πολλές και στοχευμένες είναι οι παρεμβά-

σεις που χρηματοδοτούν οι στρατηγικές Βιώ-

σιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε Λάρισα,

Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ο συνολικός

προϋπολογισμός αγγίζει τα 48,4 εκατομμύρια

ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσ-

σαλίας.

-Στα Τρίκαλα το πρόγραμμα με τίτλο «Μια

ανοιχτή –πόλη πρότυπο στις όχθες του Λη-

θαίου», περιλαμβάνει 15 παρεμβάσεις προ-

ϋπολογισμού 9,9 εκατ. ευρώ για: ανάπλαση της

κεντρικής πλατείας και της πλατείας Εθνικής

Αντίστασης, ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης

του Ληθαίου, περιβαλλοντική και αισθητική ανα-

βάθμιση της νότιας εισόδου της πόλης (ε.ο. Τρι-

κάλων- Καρδίτσας), αναβάθμιση πεζοδρομίων

και δημιουργία κυκλικών κόμβων, δημιουργία

εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων, ανα-

βάθμιση δημοτικού skate park στο χώρο του

στρατοπέδου Παπαστάθη και δημιουργία πάρ-

κου εναλλακτικών δραστηριοτήτων, λειτουργία

Κοινωνικού Εστιατορίου, Ανοικτού Κέντρου

Ημέρας Αστέγων, Κέντρου Ένταξης Μετανα-

στών καθώς και δράσεις για την ενίσχυση των

πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο κέν-

τρο της πόλης.

-Στην Καρδίτσα, το πρόγραμμα με τίτλο

«Πόλη να ζεις» και προϋπολογισμό 8,4 εκατ.

ευρώ θα χρηματοδοτήσει 19 νέα έργα όπως τη

μετατροπή της Χαρίτου σε δρόμο ήπιας κυ-

κλοφορίας, διαμόρφωση ποδηλατοδρόμου στην

Ηρ. Πολυτεχνείου, επέκταση του δικτύου πο-

δηλατοδρόμων, την αναβάθμιση και επέκταση

της χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων, περι-

βαλλοντικές αναβαθμίσεις στο χώρο του νέου

Δημαρχείου και του Δημοτικού Σταδίου Καρ-

δίτσας, τη διαμόρφωση και ανάδειξη κοινό-

χρηστων χώρων σε γειτονιές της πόλης και

ακόμα κοινωνικές δράσεις όπως η δημιουργία

Πολυχώρου Αλληλεγγύης, η υποστήριξη δομών

όπως το Θεοδωρίδειο Κέντρο «Ορίζοντες» και

τα διαμερίσματα για αστέγους, δράσεις για την

ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότη-

τας κ.α.

Επιπλέον, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

(42 εκατ. ευρώ) αλλάζει η εικόνα της Καρδί-

τσας, με την ανάπλαση του οδικού τμήματος

από το Δέλτα έως την είσοδο της πόλης. 

Οικισμοί με 5.000 κατοίκους

Από το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων και
περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας, με χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ, ωφελούνται και όλοι οι οικισμοί με
πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων.
Ήδη έργα συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ.
ευρώ έχουν ενταχθεί σε Αγριά, Νέα Αγχίαλο,
Παλαμά, Γιάννουλη, Καλαμπάκα, Ελασσόνα
και Φάρσαλα. Αφορούν πλατείες, παιδικές
χαρές, πεζοδρόμους, διαμόρφωση υπαίθριων
χώρων. Αλμυρός και Τύρναβος επίσης υπέ-
βαλαν προτάσεις και εντάσσονται στο πρό-
γραμμα για χρηματοδότηση.

Και στα νησιά

Το πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης (ΟΧΕ) Βορείων Σποράδων, συνο-
λικού προϋπολογισμού 43,7 εκατ. ευρώ, θα
αποτελέσει το βασικό εργαλείο ανάπτυξης των
νησιών της Θεσσαλίας για τα επόμενα χρόνια,
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Προβλέπον-
ται νέα και σημαντικά έργα για υποδομές δια-
σύνδεσης και αναπλάσεις μέσα στις πόλεις, σε
Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο.

Με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ

Τέλος, με χρηματοδότηση από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέ-
ρειας, σημαντικά έργα αστικών αναπλάσεων γί-
νονται σε όλη τη Θεσσαλία. Ενδεικτικά, στην
Καρδίτσα το κτίριο της Παλιάς Ηλεκτρικής (2
εκατ. ευρώ) και το νέο Διοικητήριο της Περι-
φέρειας (12 εκατ. ευρώ), στο Βόλο το κτίριο
της Κίτρινης Αποθήκης (10,5 εκατ. ευρώ), η Πο-

λιτιστική Εστία Μικρασιατών «Ιωνες» (800.000

ευρώ) και το Οικοτροφείο της Ι. Μητρόπολης

(660.000 ευρώ), στη Λάρισα οι κυκλικοί κόμ-

βοι και οι διαμορφώσεις στη λεωφόρο Καρα-

μανλή και οι αναπλάσεις στα παράλια της Αγιάς

(6,3 εκατ. ευρώ) με γέφυρες, πεζόδρομους, πο-

δηλατόδρομους, πεζοδρόμια, θέσεις στάθ-

μευσης, διαμόρφωση υπαίθριων χώρων κ.α.

Κ. Αγοραστός: «Συγχρονίζουμε τις πό-

λεις μας με την εποχή μας»

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Θεσσα-

λίας Κ. Αγοραστός «όταν άρχισε η προετοιμασία

του νέου ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, κατα-

γράψαμε τις αδυναμίες και τα προβλήματα που

είχαν τότε οι μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας.

Σε συνεργασία με τους Δήμους και τις υπη-

ρεσίες μας σχεδιάσαμε ολοκληρωμένα προ-

γράμματα, εντάξαμε τα έργα, πήραμε την έγ-

κριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις στρα-

τηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, και ήδη

από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, η εικό-

να των πόλεων αλλάζει. 

Δεν ήταν ένα εύκολο έργο. Απαιτούσε ευ-

ρεία και συνεχή, καλή συνεργασία με όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς, λόγω του μεγά-

λου αριθμού έργων και δράσεων αλλά και του

σύνθετου χαρακτήρα των προγραμμάτων της

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Αφού συνδυάζουν

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την προ-

στασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του

πολιτιστικού γίγνεσθαι με την ενίσχυση της επι-

χειρηματικότητας, της κοινωνικής προστα-

σίας και του αισθήματος της αλληλεγγύης των

πολιτών.

Δεν μείναμε όμως μόνο στις μεγάλες πόλεις.

Προβλέψαμε και χρηματοδοτούμε παρεμβάσεις

σε όλους τους οικισμούς που έχουν πληθυσμό

πάνω από 5.000 κατοίκους αλλά και στις

πρωτεύουσες των νησιών μας. 

Συγχρονίζουμε τις πόλεις μας με την επο-

χή μας και τις ανάγκες των ανθρώπων. Έργο

με το έργο, κάνουμε το όραμα μας πράξη. Ενώ-

νοντας δυνάμεις, προσπαθούμε για το καλύ-

τερο και κερδίζουμε με τις πράξεις μας. Ευελ-

πιστούμε ότι τα έργα αστικών αναπλάσεων θα

δώσουν ευρωπαϊκό χαρακτήρα και αναβαθμι-

σμένη αισθητική στις πόλεις μας αλλά έχουν

και αναπτυξιακή δυναμική, αφού πρόκειται

για νέα έργα που δημιουργούν πολλές θέσεις

εργασίας».

Κ. Αγοραστός: «Πολιτισμός, περιβάλλον και κοινωνική αλληλεγγύη οι προτεραιότητες των Βιώσιμων Στρατηγικών Ανάπτυξης»

Αλλάζουν όψη οι πόλεις της Θεσσαλίας
Έργα και σε οικισμούς με 5.000 κατοίκους αλλά και στις Χώρες των Σποράδων
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Η
Εορτή των Εορτών
και η Πανήγυρη
των Πανηγύρεων,

η Ανάσταση του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού,
εορτάστηκε
μεγαλοπρεπώς στην Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και
Σταγών. 

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Αθρόα ήταν και φέτος η
προσέλευση των πιστών κάθε
ηλικίας, μικρών και μεγάλων,
οι οποίοι προσήλθαν στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Τρικάλων για να
παρακολουθήσουν την Τελετή
της Αναστάσεως και την Ανα-
στάσιμη Θεία Λειτουργία, κρα-
τώντας λαμπάδες αναμμένες
με το ανέσπερο Φως το οποίο
πηγάζει εκ του Ζωοδόχου Πα-
ναγίου Τάφου του Κυρίου μας
και ακούγοντας το χαρμόσυ-
νο παιάνα της Αναστάσεως ο
οποίος παράλληλα αποτελεί
και το συγκλονιστικό μήνυμα
της θριαμβευτικής νίκης του
Κυρίου της ζωής επί του θα-
νάτου, το Χριστός Ανέστη.

Αναγνώστηκε  η Πασχαλινή
Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσο-
στόμου, ενώ προ της απολύ-
σεως της Θείας Λειτουργίας ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της κ. Χρυσόστομος, απεύ-
θυνε εγκάρδιο Αναστάσιμο
χαιρετισμό προς όλους τους
παρισταμένους πιστούς, που
παρέμειναν έως το τέλος της
Λειτουργίας για να Κοινωνή-
σουν των Αχράντων Μυστη-
ρίων ευχόμενος Πλουσία την
Χάρη του Αναστάντος Κυρίου,
το Φώς το Ανέσπερο να φω-
τίζει την πορεία της ζωής τους
και προτρέποντας τους να

ζουν συνεχώς και αδιαλεί-
πτως μέσα στο Φως, την Χαρά
και την αιώνιο Ζωή που μας
χαρίζει ο Κύριος Ιησούς Χρι-
στός.

Ιδιαίτερες ευχές απηύθυνε
στον εορτάζοντα Προϊστάμε-

νο του Ιερού Ναού και Γενικό
Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών Αιδεσιμολογιώτα-
το Πρωτοπρεσβύτερο Λάμ-
προ Κολώνα στον οποίο δώ-
ρισε και ένα επιστήθιο Σταυρό.

Λαμπρή η Ανάσταση στα Τρίκαλα!
•Πλήθος πιστών σε όλες της εκκλησίες των Τρικάλων για την Ανάσταση του Κυρίου,

με επίκεντρο τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου

Τ
ον Άγιο Γεώργιο
τον Μανδηλά
τίμησαν και φέτος

οι καστρακινοί και οι
καλαμπακιώτες ανήμερα
της εορτής του Αγίου.

Του 

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉grgsiamourelis@gmail.com

Πλήθος κόσμου συγκεν-
τρώθηκε τη δεύτερη ημέρα
του Πάσχα στον χώρο του
Εξωκλησιού του Αγίου Γεωρ-
γίου του Μανδηλά, για να πα-
ρακολουθήσουν τη Θεία Λει-
τουργία, αλλά και την αλλαγή
των μαντηλιών που γίνεται
κάθε χρόνο τέτοια ημέρα. Οι
νέοι της περιοχής αναρριχή-
θηκαν στα ερείπια του Άγιου
Γεωργίου, στον μεγάλο Βρά-
χο αφαίρεσαν τα περσινά μαν-
τήλια και τοποθέτησαν τα νέα,
τάματα των πιστών.

Στο τέλος της λειτουργίας ο
ιερέας, μοίρασε, μαζί με το αν-
τίδωρο, μια εικόνα και από ένα
κομμάτι μαντίλι στους πι-
στούς, οι οποίοι με την ευλο-
γία του Αγίου μετέβηκαν στην
πλατεία του Καστρακίου,
όπου όλοι χόρεψαν παραδο-
σιακά πασχαλινά τραγούδια.

Το έθιμο
Σύμφωνα με ένα παλιό έθι-

μο, την ημέρα της γιορτής
του Αγίου και με το τέλος της

λειτουργίας, οι νέοι του χωρι-
ού κρεμούν πολύχρωμα μαν-
τήλια και ανάβουν λαμπάδες
στη Μονή. Τα μαντήλια μένουν
έως την επόμενη γιορτή του
Αγίου και θεωρούνται ευχές
για υγεία.

Η ίδρυση της Ι. Μ. Αγ. Γε-
ωργίου Μανδηλά τοποθετείται
στον 14ο αι. σύμφωνα με τα
λίγα στοιχεία που διαθέτουμε,
τα οποία ανήκουν στην παρά-

δοση, γιατί η μονή μέχρι σή-
μερα δεν έχει μελετηθεί επι-
στημονικά.

Σύμφωνα με την παράδοση
στα πόδια του βράχου, όπου
είναι κτισμένο το μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου, κατά τα
χρόνια της Τουρκοκρατίας
απλωνόταν ένα πυκνό δάσος.
Σ’ αυτό το δάσος απαγο-
ρευόταν η κοπή των δέντρων,
πράγμα που ίσχυε και για

τους κατακτητές.
Όμως ένας στρατιώτης της

Τουρκικής φρουράς του Κα-
στρακίου, μια μέρα ενώ άρχι-
σε να κόβει ένα δέντρο έπεσε

κάτω αναίσθητος, σαν πεθα-
μένος. Ο Τούρκος διοικητής
του χωριού νομίζοντας ότι κά-
ποιος «γκιαούρης» τον σκό-
τωσε, διέταξε να συγκεντρω-

θούν όλοι στην πλατεία. Απεί-
λησε με σκληρά αντίποινα, αν
δεν του παρέδιδαν το φονιά
του στρατιώτη του. Τη στιγμή
εκείνη ακούστηκε από το μο-
ναστήρι μια δυνατή φωνή,
που έλεγε ότι κανείς δε σκό-
τωσε τον στρατιώτη, αλλά τον
τιμώρησε ο Αϊ Γιώργης. Θα γι-
νόταν όμως καλά αν πρόσφε-
ραν κάτι οι Τούρκοι στον Άγιο.
Κι αμέσως η γυναίκα του αγά
έδωσε το μαντήλι του φερετζέ
της.

Στη συνέχεια κάποιος Κα-
στρακινός ανέβασε το μαντί-
λι στο μοναστήρι και μόλις ο
ηγούμενος το κρέμασε στην
εικόνα του αγίου, ο Τούρκος
σηκώθηκε γερός και δυνα-
τός. Από τότε επικράτησε να
γίνεται κάθε χρόνο το κρέμα-
σμα καινούργιων μαντηλιών
στο μοναστήρι.

Το Καστράκι τίμησε τον Αϊ Γιώργη τον Μανδηλά…



στη σέντρα των ΣΠΟΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2019

CMYK

CMYK

Οι Γόμφοι κάνουν τρελή πορεία φέτος 

και ετοιμάζονται για να συνεχίσουν 

το απίστευτο ταξίδι (σελ 2,3)

Ο ΑΟΤ με δουλειά και θετική σκέψη 

θα σπεύσει να ανταποκριθεί 

στην πιο κρίσιμη συνάντηση (σελ 5)

Τα νιάτα του σκάκι ξεκίνησαν 

με μαζεμένες εμπνεύσεις το Πανελλήνιο

Κ 20 ανοίγοντας την όρεξη (σελ 7)

ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΗ ΜΠΗΚΑΝ ΜΕ ΟΡΕΞΗ

4 H Ακαδημία 1 ύστερα από πολλά χρόνια επέστρεψε
στον τελικό κερδίζοντας χθες την έμπειρη Δήμητρα μέσα

σε πλούσιο σκηνικό (κ.α 2-2) που κρίθηκε στα πέναλτι
(σελ. 4)



Ό
ταν οι ειδικοί και οι φίλοι
της Α1 ΕΣΚΑΘ άρχισαν τις
αναλύσεις τους εστίασαν
σε συγκεκριμένες ομάδες

εκτιμώντας ότι αυτές έχουν τις
περισσότερες πιθανότητες να
κερδίσουν το στοίχημα.

Με την προσέγγιση αυτή κάπου αδίκησαν
τους Γόμφους ή δεν είχαν εντοπίσει πλήρως
το εύρος των δυνατοτήτων τους. Το σκηνικό
αυτό δεν χάλασε τα «βουβάλια» που συγ-
κεντρώθηκαν στον στόχο τους έχοντας
μέλημα να εμφανίζονται κάθε μέρα και κα-
λύτερα.

Κρίνοντας κάποια δεδομένα στην πράξη
είναι φανερό ότι οι αθλητές κόλλησαν
καλά μεταξύ τους, ενώ το προπονητικό
επιτελείο κατάφερε να τους εμπνεύσει και
να πάρει το καλύτερο από τον καθέναν.
Χωρίς υπερβολή η Τρικαλινή ομάδα πραγ-
ματοποιεί τρελή χρονιά με σήμα κατατεθέν
τα μεγάλα διπλά.

Αυτά προσέδωσαν τεράστια ώθηση στο
τμήμα, που φυσικά δεν έμεινε μόνο στα
πεπραγμένα της κανονικής διάρκειας.

Αλλωστε όσοι διακονούν τον αθλητισμό
δικαιούνται να ονειρεύονται και αυτό έπρα-
ξαν οι πρωταγωνιστές του σωματείου. Φυ-
σικά το ταλέντο δεν λείπει, όπως βέβαια
και ο χαρακτήρας. Επίσης άπαντες συνει-
δητοποίησαν την αξία της αμυντικής προ-
σπάθειας, που αποτελεί δυνατό χαρτί ,ενώ
και στην επίθεση υπάρχουν αξιόπιστες επι-
λογές. Πλέον μετά τον πρώτο αγώνα στον
Σπάρτακο το επιτελείο πήρε ανάσες για
να ολοκληρώσει την υπέρβαση.

Ας θυμηθούμε τα πεπραγμένα στον δεύ-
τερο γύρο αλλά και σε μπαράζ- πλέϊ οφ.

πέρασμα Γόμφων

Ολες οι συναντήσεις στην κορυφαία κα-
τηγορία της Θεσσαλίας έχουν ξεχωριστό
χρώμα. Ωστόσο τα ντέρμπι διαθέτουν ειδικό
βάρος και όλοι φροντίζουν να εξαντλούν
τις πιθανότητες για να βάζουν θετικό πρό-
σημο.

Υπό το πρίσμα αυτό αντιμετώπισαν την
Κυριακάτικη αναμέτρηση στις 20 Γενάρη
2019 οι Δαναοί και οι Γόμφοι, δηλαδή δυο
ομάδες που κατέθεσαν προ πολλού διαπι-
στευτήρια και φροντίζουν σε κάθε συνάν-
τηση να διανθίζουν το παιχνίδι τους εξαντ-
λώντας τις πιθανότητες επιτυχίας. 

Οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν στην
μέρα τους και πέτυχαν διπλό χρυσάφι με
50-64.

Εκ των πραγμάτων με αναμμένες μηχα-
νές συνεχίζουν την προσπάθειά τους οι
τοπικές ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ θέλοντας
να αναδείξουν στο έπακρο τα ιδιαίτερα
στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν. Ασφαλώς
όσο κυλούν οι αγωνιστικές περιορίζονται
τα περιθώρια λαθών, οπότε οι παίκτες
οφείλουν να κάνουν αψεγάδιαστες εμφα-
νίσεις.

Πολύ σωστά πάντως οι συντελεστές
κοιτάζουν την δική τους δουλειά και κρα-
τούν χαμηλούς τόνους.

Φέτος πάντως οι Τρικαλινές παρουσίες
στον όμιλο καταθέτουν ιδέες και έτσι οι
φίλαθλοι αποχωρούν γεμάτοι.

Γενικά βγάζουν μπόλικη ενέργεια στο
παρκέ θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό
θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Πάντως μεγάλες κουβέντες μην περι-
μένετε από τα στελέχη των Τρικαλινών
ομάδων που μετέχουν στην Α1ΕΣΚΑΘ.

Ακόμη και αν πιστεύουν όσο τίποτα άλλο
στον στόχο είναι μαθηματικά βέβαιο ότι
δεν θα τάξουν λαγούς με πετραχήλια και
θα συνεχίσουν να ψάχνονται στον μέγιστο
βαθμό.

Η φιλοσοφία τους είναι γνωστή και σω-
στή. Τους ενδιαφέρει να προχωρούν βήμα-

βήμα κάνοντας τις σχετικές προσαρμογές
κατά την διάρκεια των παιχνιδιών.

Γιατί κανένα ματς δεν μοιάζει με το προ-
ηγούμενο κάτι που σημαίνει ότι οι ομάδες
που θέλουν να συλλέξουν όσο το δυνατόν
περισσότερα ροζ φύλλα θα πρέπει να είναι
απόλυτα συγκεντρωμένες. Επίσης δεν
έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικά σω-
ματεία, οπότε πάντα υπάρχουν αποκλί-
σεις.

Σε κάθε περίπτωση το κίνητρο είναι
υψηλό και ορισμένες εμφανίσεις ομάδων
ανοίγουν την όρεξη.

Φυσικά τα πάντα περνούν μέσα από την
τοποθέτηση στέρεων βάσεων.

Καμία ομάδα δεν είναι χαμένη από χέρι
και αν βρεθεί στην μέρα της και επιβάλλει
τον ρυθμό της μπορεί να γείρει την ζυγαριά
προς το μέρος της σημειώνοντας αποτε-
λέσματα που συζητούνται στα στέκια.

Συνεπώς το σύνολο των παιχνιδιών είναι
ανοιχτό σε προβλέψεις και πολλές φορές
η μπίλια κάθεται σε διαφορετικό χρώμα.

Και στο ντέρμπι λοιπόν η αγωνιστική
αυταπάρνηση έπιασε ταβάνι, κάτι που εκτί-
μησαν ιδιαίτερα οι φίλαθλοι.

Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει
με τους Γόμφους. Συνήθως οι περισσότε-
ρες ομάδες στηρίζονται στην δύναμη της
έδρας τους αλλά αυτοί σημειώνουν ηχηρά
διπλά. Να θυμίσουμε ότι άλωσαν τους Σο-
φάδες αλλά και τον Αμπελώνα, οπότε το
καλό γι’ αυτούς τρίτωσε αφού στάθηκαν
όρθιοι και στην έδρα των Δαναών. Μάλιστα
τα «βουβάλια» κατάφεραν να εξασφαλίσουν
και την διαφορά αφού με το 50-64 υπερ-
κάλυψαν την ήττα τους στον πρώτο γύρο
με 58-62.

Φάνηκε πάντως από την αρχή ότι οι φι-
λοξενούμενοι ήταν ζεστοί, αφού πέτυχαν
μεγάλα καλάθια, ενώ έδειξαν απίστευτη
προσήλωση στο αμυντικό κομμάτι.

Κατάφεραν λοιπόν να αναχαιτίσουν τα
βαριά χαρτιά των Δαναών(μετρούν διαδο-
χικές ήττες από: Σοφάδες, Αναγέννηση,
Γόμφους) και το γεγονός αυτό αποτέλεσε
μεγάλο παράσημο.

Και στην επίθεση όμως σκόραραν από
κοντά και μακριά, οπότε ενθουσίασαν τους
φίλους τους που έσπευσαν να τους στηρί-
ξουν. Οσο για τους γαλάζιους χρειάστηκε
να κυνηγούν από την αρχή το σκορ και
δεν μπόρεσαν να αλλάξουν το σκηνικό.

Οι Γόμφοι έκαναν ονειρεμένο ξεκίνημα
με 0-7 δείχνοντας τις προθέσεις τους, ενώ
λίγο αργότερα το σκορ έγινε 2-13 με τον
Κουρέπη και 2.15 με τον Δ. Ψύρρα στα
4.47. Μείωσε ο Κωτούλας αλλά οι φιλοξε-
νούμενοι έκλεισαν τα πρώτο δεκάλεπτο 8-
22 μετά από ζευγάρι βολών.

Εβαλαν έτσι τις βάσεις και στην πορεία
παρά την πίεση των Δαναών με ψυχραιμία
και διαχείριση πέτυχαν τον στόχο τους.

Στα δύσκολα σημεία του αγώνα ο τραυ-
ματισμός του Γ. Τσικρικά στο κεφάλι 6.42
πριν την λήξη της γ’ περιόδου, οπότε με-
ταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ράμματα
και πήρε εξιτήριο.

Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο
κόουτς των Γόμφων Μ. Αλεξίου εξαιτίας
μιας μικρής αδιαθεσίας. Εκανε εξετάσεις
και πήρε εξιτήριο, οπότε όλα πήγαν καλά
και στις δυο περιπτώσεις.

Τα δεκάλεπτα : 8-22, 24-32, 34-42, 50-
64

Διαιτητές: Πιτσίλκας - Γιατρόπουλος.
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας) : Τσικρι-

κάς 10 (2), Παπαθεοδώρου 7 (2), Μικαελιάν,
Νικολούσιος 3(1), Σαραντίδης, Χατζής,
Τζιάννης 8, Ψύρρας 1, Διαλεσιώτης, Τάλ-
λαρος, Δήμος 10, Κωτούλας 11 (2)

Γόμφοι ( Αλεξίου) : Καγιαμανιδης 14,
Ζαχόπουλος(1) 12, Ροδόπουλος 5, Τσίγκας
1, Κουρμέτζας 2, Μάρκος, Οικονόμου,
Ψύρρας 7(1), Στρακάτσαλος 10(2), Κου-
ρέπης 13, Λιάσκος

Ξεπέρασαν προβλήματα

Πρόκειται για μια κατηγορία που διαθέτει

ειδικό βάρος, ενώ οι πρωταγωνιστές δεν
σταματούν να ψάχνονται αφού το κίνητρο
είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Επιπρόσθετα μετέχουν ομάδες διαφο-
ρετικών σχολών και φιλοσοφίας.

Μάλιστα αρκετές απ’αυτές έγραψαν την
δική τους ιστορία στο μπασκετικό μετερίζι
και προσπαθούν να δικαιώνουν τις συστά-
σεις.

Οσο για τις νέες φωνές είναι λογικό να
διεκδικούν το δικό τους ζωτικό χώρο.

Ασφαλώς ο συναγωνισμός είναι σημαν-
τική υπόθεση. Διότι παίζοντας με αξιόλο-
γους αντιπάλους ο καθένας ανακαλύπτει
τα όριά του και μέσα από το συνεχές
ψάξιμο γίνεται όλο και καλύτερος. Αυτή
είναι η σωστή προσέγγιση, ενώ στα φρε-
ναρίσματα όλοι οφείλουν να δείχνουν ολύμ-
πια ψυχραιμία.

Αλλωστε αποδεδειγμένα το πρωτάθλημα
δεν είναι της μιας ανάσας και όσοι διακο-
νούν τον χώρο θέλουν να έχουν έκρηξη
συναισθημάτων στην τελική ευθεία και την
ώρα του ταμείου.

Τα σημεία αναφοράς λοιπόν είναι πολλά
ειδικά στην Α1 ΕΣΚΑΘ και κάθε αγωνιστική
προσφέρει πλούσιο υλικό στους φιλά-
θλους.

Ηδη εξήχθησαν αρκετά μηνύματα όσον
αφορά την δυναμικότητα των ομάδων αλλά
ορισμένες κάθε άλλο παρά προβλέψιμες
είναι ενώ έχουν τα πάνω και τα κάτω τους.

Συνεπώς τα επιτελεία των εκπροσώπων
μας πρέπει να έχουν τα μάτια τους μόνιμα
ανοιχτά. Αυτό έκαναν και οι Γόμφοι που
συνέχισαν την προέλασή τους κερδίζοντας
62-50 τον Φοίβο Γιάννουλης. Όταν μια
ομάδα κερδίζει με μεγάλα σκορ και δια-
φορές κάπου καλομαθαίνει τους πάντες.

Ετσι ειδικά οι φίλαθλοι περιμένουν ολο-
κληρωτικές εμφανίσεις σε πρώτη ευκαιρία.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εύκολο,
αφού οι συναντήσεις είναι διαφορετικές
και οι συσχετισμοί αλλάζουν.

Στο Σαββατιάτικο παιχνίδι 26 Γενάρη
2019 τους με τον Φοίβο Γιάννουλης οι
Γόμφοι κλήθηκαν να παίξουν με σημαντικές
απουσίες.

Εκ των πραγμάτων το ρόστερ μίκρυνε
αλλά και πάλι όσοι αγωνίστηκαν έδειξαν
πως δεν είχαν καμία διάθεση να απεμπο-
λήσουν τα κεκτημένα τους.

Το πιο σημαντικό πάντως ήταν ότι οι
πρωταγωνιστές μπήκαν στο πετσί του ρό-
λου τους και δεν επαναπαύτηκαν σε προ-
ηγούμενες επιτυχίες τους. Κοινώς έδειξαν
σωστή νοοτροπία και η τακτική τους δι-
καιώθηκε εκ του αποτελέσματος.

Πριν μεταφέρουμε κλίμα από τον αγώνα
να σημειώσουμε ότι ο εκπρόσωπός μας
αγωνίστηκε χωρίς τους: Ψύρρα, Μάρκο,
Ανδρέου, Λιάσκο, ο Καγιαμανίδης έπαιξε
λίγο, οπότε οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους
αγωνίστηκαν και γι’αυτούς. Αλλωστε το
καλό κλίμα καταδείχτηκε και σε οικογενει-
ακή μάζωξη μεσοβδόμαδα. Ωστόσο απου-
σίαζε και ο κόουτς Μάκης Αλεξίου που
ήταν κλινήρης και όλοι του αφιέρωσαν την
επιτυχία.

Ετσι την ομάδα καθοδήγησαν στο συγ-
κεκριμένο παιχνίδι οι: Θοδωρής Πλακιάς
και Γιώργος Κουρμέτζας.

Ολοι οι παίκτες πάντως φρόντισαν να
διεκπεραιώσουν σωστά τον ρόλο τους,
οπότε στο τέλος όλοι αποχώρησαν με χα-
μόγελα.

Στο πρώτο δεκάλεπτο το ματς ήταν
ντέρμπι αφού οι αντίπαλοι πρόβαλαν σθε-
ναρή αντίσταση, ενώ οι Γόμφοι έψαχναν
να βρουν ρυθμό.

Στην β’ περίοδο οι γηπεδούχοι έχτισαν
μια μικρή διαφορά, ενώ καλύτερό τους
διάστημα ήταν το τρίτο, όπου άνοιξαν την
ψαλίδα γέρνοντας την ζυγαριά στο μέρος
τους. Στην τελική ευθεία κινήθηκαν με ψυ-
χραιμία και συνετές επιλογές, οπότε πήραν
αυτό που ήθελαν.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 36-27, 48-35, 62-
50

Γόμφοι: Καγιαμανίδης 5, Τσίγκας 4, Ζα-
χόπουλος 9, Ροδόπουλος 8(1), Κουρμέτζας
5, Οικονόμου, Στρακάτσαλος 17(1), Κου-
ρέπης 14

Φοίβος:Μπαμπανάτσας 6(2),Δεμίρης,
Καλτσούνας 7,Αγορίτσας 10,Κόρκος 14(2),
Γρίβας, Καραδήμος,Χαλκιάς 7.

Eυρεία απόδραση

Εδώ και καιρό οι Γόμφοι δίνουν την αί-
σθηση ότι κινούνται με το πόδι να είναι
μόνιμα πατημένο στο γκάζι.

Ομολογουμένως οι ρόλοι μοιράζονται

σοφά, ενώ οι παίκτες απολαμβάνουν αυτό
που κάνουν. Από την στιγμή μάλιστα που
διαθέτουν ταλέντο και αυτοπεποίθηση κα-
ταφέρνουν να συνδυάζουν ουσία και θέαμα.
Μάλιστα παίζουν τα ίδιο μπάσκετ τόσο εν-
τός όσο και εκτός.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και το Σάββατο
στην Ελασσόνα.

Τα «Βουβάλια» δικαίωσαν τις καλές συ-
στάσεις που τους συνοδεύουν και την
φήμη για μια ομάδα που ξέρει να σημειώνει
μεγάλα διπλά.

Στην προκειμένη περίπτωση το ταμπλό
έγραψε το εντυπωσιακό 40-80, δηλαδή
προέκυψε νταμπλ σκορ.

Η ομάδα του Μάκη Αλεξίου, που επέ-
στρεψε στο πόστο του μπήκε με μάτι που
γυάλιζε από την αρχή. Διότι ήξερε ότι ο
αντίπαλος είναι δυνατός στο σπίτι του και
αν του βγουν ορισμένα πράγματα και ειδικά
τα σουτ μπορεί να προβληματίσει έντονα.

Ολοι οι παίκτες έδειξαν συνέπεια στο
συγκεκριμένο σκέλος, οπότε η Τρικαλινή
ρακέτα θύμιζε απόρθητο φρούριο.

Από την στιγμή που υπήρχε καλή βάση
έγινε το πρώτο και σημαντικότερο βήμα
για την απόδραση.

Και ο υπόλοιπος μπασκετικός μηχανι-
σμός λοιπόν δούλεψε υποδειγματικά. Ανα-
φερόμαστε στο επιθετικό κομμάτι όπου οι
παίκτες έβγαλαν συνεργασίες, ενώ είχαν
πάντα τον σωστό τρόπο για να καθαρίζουν
τις φάσεις. Η ψυχολογία εκτοξεύτηκε, η
διαχείριση ήταν υποδειγματική, οπότε προ-
έκυψε μια ακόμη παράσταση για τους Γόμ-
φους, που θα προετοιμαστούν σωστά για
το ντέρμπι με τους Σοφάδες.

Προφυλάχτηκαν οι: Ψύρρας, Λιάσκος,
Μάρκος αλλά όλοι οι υπόλοιποι έβαλαν το
λιθαράκι τους.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 17-43, 28-63, 40-
80

Διαιτητές:Καρακώστας - Χριστοδούλου.
Ελασσόνα (Σαλεπτσής) Τσανούλας Πα-

ναγιώτου 1, Καραγιάννης , Σολωμός 6,
Παλάσκας 2, Σαλεπτσής Β. 3(1), Σκρέτας
, Παρλάντζας 2, Λιάπης 10, Κουλιούμπας
16(2).

Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς) Καγιαμανίδης
11(3), Τσίγκας 5, Ζαχόπουλος 16, Ροδό-
πουλος 8, Κουρμέτζας 8, Ανδρέου 16(2),
Ψύρρας Δ., Οικονόμου 2, Κουρέπης 6,
Στρακάτσαλος 8(2)

Eίχαν χαρακτήρα

Φαίνεται ότι είναι στην μοίρα των δυο
ομάδων(Γόμφοι- Σοφάδες) να πρωταγω-
νιστούν σ γεμάτα και άκρως συναρπαστικά
παιχνίδια.

Βέβαια το σκηνικό δεν προκαλεί έκπληξη,
αφού και οι δυο διαθέτουν αξιόλογες μο-
νάδες, ενώ ξεχωρίζουν και σε ομαδικές
καταστάσεις.

Ασφαλώς οι προπονητές έχουν βάλει
την σφραγίδα τους και προσπαθούν να
παίρνουν πάντα το καλύτερο από κάθε
παίκτη. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτέλεσαν
πόλο έλξης για το κοινό, οπότε η προσέ-
λευση ήταν εντυπωσιακή(Σάββατο 9 Φλε-
βάρη 2019).

Όπως συνάγεται από το σκορ βαρύτητα
δόθηκε στο αμυντικό κομμάτι.

Τα παιδιά των Γόμφων έδειξαν μεγάλη
προσήλωση και σίγουρα είχαν μπόλικη
δουλειά. Κατάφεραν λοιπόν να πετύχουν
μια νίκη χρυσάφι, όπως είχε γίνει και στον
πρώτο γύρο.

Ετσι παραμένουν σταθερά ψηλά στην
βαθμολογία και κάνουν όνειρα.

Πάνω απ’ όλα πρόκειται για δικαίωση
της δουλειάς που γίνεται.

Κύριο στοιχείο της συνάντησης ήταν οι
εναλλαγές στο σκορ με το προβάδισμα να
αλλάζει πολλές φορές χέρια.

Οι αθλητές έδωσαν ότι είχαν και δεν
είχαν αφού το κίνητρο ήταν υψηλό.

Στην τελική ευθεία οι Γόμφοι προσπά-
θησαν να συγκεντρωθούν στον μέγιστο
βαθμό και να έχουν το πάνω χέρι διατη-
ρώντας το προβάδισμα.

Ετσι διήνυσαν όλη την αποστολή, αφού
στην τελευταία προσπάθεια ο Γούλας κέρ-
δισε 3 βολές αλλά αστόχησε και στις 3(η
τελευταία εσκεμμένα για διεκδίκηση ριμ-
πάουντ), οπότε τα «Βουβάλια» πανηγύρισαν
με την ψυχή τους.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 34-30, 48-48, 56-
54

Διαιτητές:Φακίτσας - Παζώλης.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανιδης 14,

Τσίγκας 1, Ζαχόπουλος 4, Ροδόπουλος,
Κουρμέτζας 2, Μάρκος, Ανδρέου 2, Ψύρ-

ρας 14(1), Στρακάτσαλος 2, Κουρέπης 17
Γ.Σ.Σοφάδων (Tσίμας): Γούλας 19(3),

Ψυχογιός , Χαλκιάς 6(1),Γεωργατζάς 12(2),
Παπαϊωάννου 5, Ζωιτσάκος 2,  Τουλιάς ,
Σφακιανός , Αντωνίου 5, Βαιόπουλος , Δί-
καρος 5

τρομερό διπλό

Σπουδαίο απ’ όλες τις απόψεις πρωτά-
θλημα κάνουν οι Γόμφοι οι οποίοι με την
συμπεριφορά τους έχουν κερδίσει την έξω-
θεν καλή μαρτυρία.

Πραγματικά ο εκπρόσωπός μας διαθέτει
εξαιρετικό σύνολο και αθλητές, που για
μεγάλο διάστημα είχαν μόνιμα το πόδι στο
γκάζι.

Με την τακτική αυτή σημείωσαν μεγάλα
αποτελέσματα που συζητήθηκαν έντονα
στα στέκια αλλά και από τους ειδικούς.

Το μήνυμα που στέλνει η ομάδα είναι
ότι δεν αποτελεί κομήτη αλλά όσα πέτυχε
τα κέρδισε μέσα από την συστηματική
δουλειά και την αξιοποίηση των αρετών
των πάντων.  Ο εκπρόσωπός μας λοιπόν
αντιμετώπισε με την ίδια λογική και το Κυ-
ριακάτικο ντέρμπι 17 Φλεβάρη 2019 με
την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ηταν το πιο δύσκολο παιχνίδι για τα
βουβάλια» αφού ο αντίπαλος ήταν αήττητος
ενώ διαθέτει γεμάτο ρόστερ.

Πολύ σωστά όμως οι Γόμφοι φρόντισαν
να παίξουν το μπάσκετ που ξέρουν δίνοντας
άγρια ομορφιά στην συνάντηση. Tελικά
όσοι συμπολίτες είδαν το ματς αναφώνη-
σαν: είναι τρελοί αυτοί οι Γόμφοι αφού
έκαναν πράγματα και θαύματα.

Επικράτησαν στην παράταση με 75-87
και έτσι έγιναν η πρώτη ομάδα που υπο-
χρέωσε σε ήττα την Αναγέννηση.

Μάλιστα η ομάδα του κ. Αλεξίου κατά-
φερε να πάρει και την διαφορά.

Να θυμίσουμε ότι στο ματς του πρώτου
αγώνα οι Γόμφοι είχαν χάσει με 10 πόντους
ήτοι 61-71. Κοινώς τα βουβάλια έβαλαν
φωτιά στο πρωτάθλημα, ενώ μετά και τη
νέα επιτυχία δικαιούνται να ονειρεύονται
μεγάλα πράγματα.

Βέβαια τώρα είναι που θα δεχθούν με-
γάλη πίεση από το σύνολο των αντιπάλων
οπότε πρέπει να είναι προετοιμασμένοι
για όλα. Σε κάθε περίπτωση οι Γόμφοι
αποδεικνύονται η ομάδα των τεράστιων
διπλών αφού κέρδισαν μακριά από το σπίτι
τους Σοφάδες, Αμπελώνα, Δαναούς και
Αναγέννηση. Η συνάντηση ήταν μακράς
διαρκείας και οδηγήθηκε στην παράταση
μετά από τρίποντο σε νεκρό χρόνο των
γηπεδούχων(71 όλα), φάση για την οποία
είχαν ενστάσεις οι φιλοξενούμενοι.

Μάλιστα κάποια στιγμή προέκυψε ηλε-
κτρισμός στην εξέδρα με αποτέλεσμα να
εκκενωθεί το γήπεδο.

Στην παράταση όμως οι Γόμφοι ήταν
να τους πιείς στο ποτήρι ανοίγοντας εντυ-
πωσιακά την ψαλίδα έχοντας απίστευτη
φρεσκάδα.

Tα δεκάλεπτα: 15-22, 29-42, 49-57, 71-
71κ.α., 75-87 παρ.

Διαιτητές:Παγώνης - Χριστοδούλου
Αναγέννηση Καρδίτσας (Παππάς-Κρομ-

μύδας): Κοβάτσεβ 20(4), Πανταζής 5(1),
Τσέλιος 22(2), Καλλιάρας 6, Μπράχος 6,
Αργύρης 12(2), Νότος 4, Πεσλής, Φαλιάκης,
Σπανόπουλος, Αντωνίου.

Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς) Καγιαμανίδης
12(2) , Τσίγκας, Ζαχόπουλος 2, Ροδόπουλος
12(2), Κουρμέτζας, Μάρκος, Ανδρέου,
Ψύρρας 14, Στρακάτσαλος 24 (6), Κουρέ-
πης 23.

Νέα χαμόγελα

Εχοντας την ψυχολογία στα ύψη οι παί-
κτες των Γόμφων μπαίνουν με αυτοπεποί-
θηση στο παρκέ φροντίζοντας να ξεδι-
πλώσουν τις δεδομένες αρετές τους.

Ετσι η αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων
αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Φυσικά τα «βουβάλια» δεν άλλαξαν συ-
νήθειες ούτε στην Κυριακάτικη τοπική ανα-
μέτρηση 24 Φλεβάρη 2019 με την Φαλώ-
ρεια. Αγωνίστηκαν λοιπόν σοβαρά και πει-
θαρχημένα φτάνοντας σε μια ακόμη επι-
βλητική νίκη 33-60.

Πραγματικά οι Γόμφοι φέτος έχουν με-
γάλη έφεση στα διπλά, αφού οι παίκτες
είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι, διαβάζουν
σωστά τα παιχνίδια και δεν αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω.

Στην προκειμένη περίπτωση επένδυσαν
στην άμυνα και κατάφεραν να βγάλουν
από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης τα
παιδιά της Φαλώρειας.
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Παραγωγική 
Οι Γόμφοι ξεπέρασαν φέτος τον εαυτό τους και θα πάνε

Μετά το διπλό στον Σπάρτακο οι Γόμφοι θα τα δώσουν όλα για τον τελικό



Ετσι έκαναν το πρώτο βήμα για την επι-
τυχία και στην συνέχεια με καλό άπλωμα
των ρόλων άνοιξαν την ψαλίδα.

Παράλληλα βρήκαν την ευκαιρία να δο-
κιμάσουν κάποια πράγματα για τον επόμενο
καθοριστικό αγώνα με τον Αμπελώνα, που
θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά
του ομίλου.

Και οι δυο ομάδες πάντως δείχνουν
φορμαρισμένες αλλά οι Γόμφοι θέλουν να
αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Όλα όμως θα
γίνουν στην ώρα τους.

Από την πλευρά τους οι πιτσιρικάδες
της Φαλώρειας πλούτισαν τις παραστάσεις
τους σ’ ένα έτσι κι αλλιώς δύσκολο παιχνί-
δι.

Τα δεκάλεπτα: 8-16, 18-28, 29-45, 33-
60

Διαιτητές:Γκαρτζονικας Χ. - Παπαδημη-
τρίου

Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος) Μπάλ-
τος , Κόκκαλης , Μαλακασιώτης , Μιχαηλί-
δης , Σπάθης , Πουλιανίτης , Κατσαδούρος
, Χουτέας 1, Μπαρέκας 10, Βιττεμπέργιεν
9, Τζήμας 5(1), Διαλεσιώτης 8.

Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 7, Λιά-
σκος , Ζαχόπουλος 3, Ροδόπουλος 7, Τσίγ-
κας 6, Κουρμέντζας , Ψύρρας Δ.12(2),
Μάρκος 6, Οικονόμου , Κουρέπης 10,
Στρακάτσαλος 9(1).

Σπάσιμο αλυσίδας

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν
αν και οι συντελεστές των Γόμφων πίστευαν
ότι θα μπορούσαν να βρουν το κουμπί και
του Αμπελώνα.

Ωστόσο ήταν φανερό ότι τα «βουβάλια»
δεν ήταν στην μέρα τους(Σάββατο 3 Μάρτη
2019). Πολύ απλά δεν είχαν την γνωστή
ορμητικότητα προηγούμενων παιχνιδιών
και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Γιατί
όταν οι μηχανές του σωματείου έπαιρναν
μπροστά τότε οι παίκτες συνδύαζαν ουσία
και θέαμα.

Απλά η κακή εμφάνιση ήρθε σ’ένα ση-
μαντικό παιχνίδι, που αν είχε θετικό πρό-
σημο τότε θα μιλούσαμε για άλλα πράγ-
ματα. Όμως ακόμη και με την ήττα οι Γόμ-
φοι θα σπεύσουν να εξαντλήσουν τις πι-
θανότητες όποιος και αν είναι ο αντίπαλος
στην διασταύρωση για την επόμενη φάση.

Αλλωστε στον φετινό μαραθώνιο η ομάδα
του Μ. Αλεξίου έχει δείξει ότι αν της βγουν
πράγματα μπορεί να κερδίσει τον καθέναν
εντός και εκτός. Οσον αφορά τον αγώνα
το τελικό σκορ δείχνει την εικόνα.

Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο, ενώ
δεν βγήκαν τα μαζεμένα μεγάλα καλάθια
άλλων συναντήσεων.

Ο εκπρόσωπός μας εμφανίστηκε άστο-
χος και νευρικός, οπότε άλλο που δεν
ήθελε ο Αμπελώνας για να ανατρέψει τα
δεδομένα. Τελικά κέρδισε με το ίδιο εύρος
που είχε χάσει σπίτι του στον πρώτο
γύρο(67-69). Τα βαριά χαρτιά του κατά-
φεραν να κρατήσουν όσο χρειάζονταν τα
αντίστοιχα των Γόμφων και έτσι αποχώ-
ρησαν στεγνά.

Ο εκπρόσωπός μας είχε ένα προβάδισμα
στο πρώτο δεκάλεπτο αλλά στην συνέχεια
οι Λαρισαίοι πήραν τα ηνία.

Στην γ’ περίοδο άνοιξαν την ψαλίδα
στους 11 πόντους. Εκεί τα «βουβάλια»
έκαναν μια τελευταία προσπάθεια και μά-
ζεψαν την διαφορά αλλά δεν μπόρεσαν το
κάτι παραπάνω.

Τα δεκάλεπτα: 13-9, 19-27, 32-38, 47-
49.

Διαιτητές:Παγώνης Ξέρας
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 7(1),

Λιάσκος , Ζαχόπουλος , Ροδόπουλος 8,
Τσίγκας 2, Κουρμέντζας 2, Ανδρέου , Ψύρ-
ρας Δ.16(2), Μάρκος , Κουρέπης 8(1),
Στρακάτσαλος 4.

Γ.Σ.Αμπελώνα (Γιαννόπουλος): Τεκού-
σης Β. , Κονδυλόπουλος 13, Γκανέτσας 8,
Τεκούσης Ε. 3(1), Μανώλας 6(1), Κοτσώνας
7(1), Τσακνάκης 1, Βλησσαρούλης , Τε-
κούσης Π. , Αποστολάκης 11.

Είχαν τρόπο

Εχει να κάνει αυτό που γίνεται φέτος με
τους Γόμφους. Μπορεί λοιπόν οι περισ-
σότερες ομάδες να στηρίζουν πολλά πράγ-
ματα στην έδρα τους χτίζοντας βαθμολο-
γικό απόθεμα, ενώ δεν συνεχίζουν ανάλογα
μακριά από το σπίτι τους.

Ωστόσο τα βουβάλια πέρα από τις θετι-
κές εμφανίσεις στο Μουζάκι παίζουν με
άνεση και μακριά απ’αυτό. Κοινώς έχουν
βρει την συνταγή.

Ασφαλώς τίποτα δεν είναι τυχαίο στην

αθλητική ζωή και σε παλαιότερη συνέντευξή
του ο κόουτς Αλεξίου είχε αποδώσει το
φαινόμενο αυτό μεταξύ άλλων στην συγ-
κέντρωση των παικτών του.

Ομολογουμένως οι αθλητές μπαίνουν
με προσήλωση στο παρκέ οπότε από την
στιγμή που διαθέτουν ταλέντο και σωστή
στόχευση φέρνουν τους αγώνες στα μέτρα
τους.

Σίγουρα και η συνάντηση στον Αστέρα
ήθελε την προσοχή της με τους Τρικαλινούς
να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Δικαιώθηκαν
φυσικά εκ του αποτελέσματος. Και όπως
έγραψε και το billkara oι Γόμφοι ανεβά-
ζοντας στροφές στην τέταρτη περίοδο λύ-
γισαν την αντίσταση του Αστέρα και επέ-
στρεψαν στις νίκες επικρατώντας με 50-
59 στο κλειστό του Αγίου Θωμά στα πλαίσια
της 19ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑΘ.

To τοπικό συγκρότημα μπήκε μουδια-
σμένα στο παρκέ οπότε οι αντίπαλοι με
καλή άμυνα και σωστές επιλογές στην επί-
θεση έχτισαν μικρή διαφορά.

Το σκηνικό δεν διαφοροποιήθηκε και
στην β’ περίοδο, οπου οι γηπεδούχοι άνοι-
ξαν κι άλλο την ψαλίδα. Το συγκεκριμένο
σκηνικό χτύπησε καμπανάκι για τους Γόμ-
φους, που μίλησαν ανοιχτά στα αποδυτήρια
και μεταμορφώθηκαν στην επανάληψη.

Με αντεπίθεση κατάφεραν να πάρουν
τα ηνία έστω και με μικρή διαφορά στην γ’
περίοδο, οπότε στο τέλος έβαλαν και τις
απαραίτητες ποιοτικές πινελιές για να πά-
ρουν όλα τον δρόμο τους.

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 33-26, 42-43, 50-
59.

Διαιτητές:Παγώνης - Καραχρήστος Ν.
Αστέρας(Ρούκας) Σκούμας , Κρεμμύδας

7(1), Μπαζάκης , Μπάρμπας 7(1), Περι-
στέρης , Ντικούδης 11, Γεωργάκης 13(1),
Παλάσκας 9(2), Οικονόμου 1, Αράπκουλες
2.

Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 2, Λιά-
σκος , Τσίγκας 7, Ροδόπουλος 11(1), Κουρ-
μέτζας 3, Ψύρρας Δ. 15(1), Μάρκος 2, Οι-
κονόμου , Στρακάτσαλος 4, Κουρέπης 15.

Υψηλή πτήση

Μεστή χρονιά πραγματοποιούν φέτος
οι Γόμφοι οι οποίοι έχουν να θυμούνται
αρκετά επιβλητικά παιχνίδια που συνοδεύ-
τηκαν από μεγάλα σκορ και επιτυχίες που
συζητήθηκαν στα στέκια.

Ασφαλώς και στην μπασκετική ζωή τί-
ποτα δεν είναι τυχαίο. Χρειάζεται να συν-
τρέξουν αρκετές προϋποθέσεις κάτι που
ισχύει για την Τρικαλινή ομάδα. Πρώτα
και κύρια έγιναν ποιοτικές προσθήκες που
έδεσαν με την παλιά φρουρά της ομάδας.

Προς τιμήν τους όλοι δεν στάθηκαν
μόνο στο ταλέντο με το οποίο τους προίκισε
η φύση. Ισα- ίσα δούλεψαν σκληρά και με-
θοδικά, οπότε η καλή εικόνα στο παρκέ
είχε την εξήγησή της.

Φυσικά στην πορεία ανέβηκε και η ψυ-
χολογία, οπότε για μεγάλο διάστημα ο εκ-
πρόσωπός μας βρέθηκε στην πρώτη γραμ-
μή. Πολύ ορθά φρόντισε να μην αλλάξει
συνήθειες και στο τελευταίο ματς.

Παρουσίασε λοιπόν την απαραίτητη
ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης,
οπότε η αγωνία για την έκβαση της συ-
νάντησης τελείωσε νωρίς. Για μια ακόμη
φορά η ομάδα του κ. Αλεξίου είχε πολυ-
φωνία κι πήρε αυτό που επιθυμούσε.

Και όπως έγραψε το billkara:
Αποδίδοντας όμορφο μπάσκετ, ο

Γ.Σ.Γόμφων το απόγευμα του Σαββάτου
(23/3), επικράτησε ευκολα εντός έδρας
της ΑΕΛ , που κατέβηκε με πολλές ελλείψεις
(Γκαμπέτας , Μπίνας , Σκριάπας , Πανα-
γιώτου) με 69-33, για την 20η αγωνιστική
του Β’ ομίλου της Α1 ΕΣΚΑΘ.

Τα δεκάλεπτα: 18-9, 32-24, 44-33, 69-
33.

Διαιτητές: Κοντογιάννης - Κίσσας
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς) : Καγιαμανί-

δης 16(2), Λιάσκος 2, Ζαχόπουλος 8, Ρο-
δόπουλος 8(1), Τσίγκας 5, Κουρέπης 2,
Μάρκος 4, Οικονόμου, Κουρμέτζας 8, Ψύρ-
ρας14 (4), Στρακάτσαλος 2

ΑΕΛ:(Βαγιόπουλος) Ταμπάρης 2, Πα-
παδούλης 6(2), Τουρναβίτης , Δελής 8, Ρι-
ζούλης 13, Παπαευθυμίου 4.

τίποτα τυχαία

Παλιά τους τέχνη κόσκινο για τους Γόμ-
φους η συλλογή διπλών. Σε κάποιες περι-
πτώσεις είναι να μην γίνει η αρχή. Όταν
αυτό συμβαίνει τότε οι ομάδες που ανοί-
γουν την κάνουλα πατούν γερά στα πόδια
τους και κοιτάζουν μόνο μπροστά. Τα «βου-

βάλια» εμφανίζονται εντυπωσιακά φέτος
στα ματς μακριά από την έδρα τους. Η
ίδια η μπασκετική ζωή δείχνει πως και ξέ-
ρουν και μπορούν να φτάνουν στον αντι-
κειμενικό τους στόχο.

Ασφαλώς η συλλογή τους με μεγάλα
εκτός έδρας αποτελέσματα είναι μεγάλη
και δεν άλλαξαν συνήθειες ούτε το Σάβ-
βατο.

Πολύ σωστά έλαβαν τα μέτρα τους και
απέδρασαν από τη Νίκαια με 75-80.

Όπως μαρτυράει και το σκορ έγινε ένα
ανοιχτό παιχνίδι με την Τρικαλινή ομάδα
να έχει λύσεις για όλες τις εμπνεύσεις
των αντιπάλων.

Ηταν φανερό ότι ο εκπρόσωπός μας
φρόντισε να διαβάσει σωστά το παιχνίδι
των Λαρισαίων, που αρέσκονται να πάνε
σε μεγάλα σκορ, ενώ ορισμένοι παίκτες
είναι φωτιά και λάβρα αν βρεθούν στην
μέρα τους.

Με ομαδική δουλειά κατάφεραν λοιπόν
να κλείσουν σωστά τους διαδρόμους προς
την ρακέτα τους και από την στιγμή που
έβγαλαν τους γηπεδούχους από τον συ-
νηθισμένο τρόπο σκέψης έκαναν το πρώτο
και καθοριστικό βήμα προς την επιτυχία.

Από εκεί και πέρα οι Γόμφοι είχαν συγ-
κέντρωση και πολυφωνία. Πάντα λοιπόν
βρισκόταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην
κατάλληλη θέση, οπότε τα καλάθια σημει-
ώνονταν με εντυπωσιακή συχνότητα.

Φώναζε από μακριά λοιπόν η μεγάλη
αυτοπεποίθηση των φιλοξενούμενων, που
δεν άφησαν φάση που να μην την κυνηγή-
σουν. Γενικά βρίσκονται στο στοιχείο τους
όταν ανοίγει ένα ματς, αφού διαθέτουν
παίκτες που μπορούν να αντιδράσουν σω-
στά είτε απέναντι σε οργανωμένη άμυνα,
είτε στο ανοιχτό γήπεδο.

Αλλωστε η πίεση αποτελεί σήμα κατα-
τεθέν των Γόμφων.

Ο εκπρόσωπός μας φρόντισε να περάσει
από νωρίς στην θέση του οδηγού και κρά-
τησε γερό τιμόνι.

Η διαφορά είχε αυξομειώσεις και έφτασε
κάποια στιγμή και στους 13 πόντους.

Οι αντίπαλοι προσπάθησαν να την μα-
ζέψουν αλλά οι Γόμφοι ήταν τέρατα ψυ-
χραιμίας και χαμογέλασαν εκ νέου.

Πλέον έχουν μπροστά τον τελευταίο
αγώνα της κανονικής διάρκειας, που απο-
τελεί τυπική διαδικασία και ακολούθως θα
καταπιαστούν με τα μπαράζ.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 36-41, 54-64, 75-
80.

Διαιτητές: Παζώλης - Βόντσα
Γ.Σ.Νίκαιας (Παπαναστασίου) Νεγκρίλα,

Παπαθανασίου, Τσουλούφης 6, Βουτσελάς
4, Μουράτης 1, Μπλιάτζας 21(1), Παπανα-
στασίου 3, Ρούσσος , Πασχάλης 23(2),
Αμπντάλα,  Κουραμάς 17.

Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 11(1),
Ζαχόπουλος 8, Κουρέπης 18, Ροδόπουλος
12, Τσίγκας, Μάρκος 4, Οικονόμου, Κουρ-
μέτζας 5, Ψύρρας 16(3), Στρακάτσαλος 6

Εκαναν περίπατο

Πολλά φώτα έστρεψαν πάνω τους οι
Γόμφοι στην κανονική διάρκεια του μαρα-
θωνίου αφού πραγματοποίησαν εξαιρετικές
εμφανίσεις ακόμη και απέναντι στα κορυ-
φαία συγκροτήματα του χώρου και μέσα
στο σπίτι τους.

Τα χνώτα των παικτών ταίριαξαν, ενώ η
ομάδα από αγώνα σε αγώνα ήταν όλο και
καλύτερη. Για τον τελευταίο αγώνα του
πρωταθλήματος(Σάββατο 6 Απρίλη 2019)
τα βουβάλια δεν είχαν δύσκολη αποστολή
αφού το Μουζάκι δεν μπόρεσε φέτος να
ανεβάσει στροφές.

Ετσι η ομάδα του κ. Αλεξίου έπαιξε στον
γνωστό ρυθμό, οπότε όλα πήραν τον δρόμο
τους. Ο εκπρόσωπός μας μπήκε με φόρα
στο παιχνίδι με τους παίκτες να βγάζουν
πολλά πράγματα που δουλεύουν στις προ-
πονήσεις.

Με τον τρόπο αυτό έχτισαν νωρίς δια-
φορά, οπότε πλέον το σκοράρισμα έγινε
εύκολη υπόθεση.

Οι αθλητές των Γόμφων έδειξαν διάθεση,
ενώ ο κόουτς φρόντισε να μοιράσει τον
χρόνο συμμετοχής, αφού θέλει όλα τα
στελέχη να βρίσκονται σε αυξημένη ετοι-
μότητα. Παράλληλα δοκίμασε και κάποια
πράγματα για τον αγώνα πλεϊ οφ με τον
Αμπελώνα.

Σίγουρα στον εκτός έδρας αυτό αγώνα
ο εκπρόσωπός μας πρέπει να κάνει αψε-
γάδιαστη εμφάνιση για να πάρει το εισιτήριο
και θα προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορεί
γι’αυτό. Στο διάβα του χώρου σημείωσε

αρκετά μεγάλα διπλά και θα εξαντλήσει
τις πιθανότητες για ροζ φύλλο- χρυσάφι
με σεβασμό πάντα στον αντίπαλο.

Τα δεκάλεπτα: 30-8, 58-17, 74-37, 101-
49

Διαιτητές:Γκούτας - Τζιατζιάς
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 19(3),

Λιάσκος 4, Τσίγκας 21, Ροδόπουλος, Ζα-
χόπουλος 4, Μάρκος 18, Κουρμέτζας 8,
Ψύρρας 20(6), Κουρέπης 7

Γ.Σ. Μουζακίου Τυρογιάννης 4, Όμερι
6, Γκαραβέλας 4, Πλαίτης 9, Γκότσης 16,
Πόππης 10

πήραν εισιτήριο

Η κανονική διάρκεια του μαραθωνίου
της Α1 ΕΣΚΑΘ άνοιξε την όρεξη, οπότε οι
φίλαθλοι περίμεναν με αδημονία την επι-
πλέον διαδικασία.

Ασφαλώς σε τέτοια ματς όλοι θέλουν
το καλύτερο, οπότε παίζουν στα όριά τους
ψάχνοντας το κάτι παραπάνω.

Οι άνθρωποι του χώρου μιλούν για το
ειδικό βάρος τέτοιων συναντήσεων αλλά
και τον ιερό ζήλο των πρωταγωνιστών.

Αυτόν ακριβώς έδειξαν το Σάββατο 13
Απρίλη 2016 οι παίκτες των Γόμφων, που
τα έκαναν όλα υπέροχα. Ετσι μετά το τε-
ράστιο διπλό 55-60 στον Αμπελώνα πήραν
πανάξια το εισιτήριο για τα πλέϊ οφ.

Ξέρετε πολλές ομάδες που να πάνε σε
μια από τις πιο δυνατές έδρες της Α1
ΕΣΚΑΘ και να δείχνουν ολύμπια ψυχραιμία
και κυρίως όλα τα σπουδαία στοιχεία που
αποτελούν σήμα κατατεθέν;

Οι Γόμφοι παρά την πίεση φρόντισαν
να πραγματοποιήσουν εμφάνιση βγαλμένη
από τα καλύτερά τους, ενώ κυριολεκτικά
μπήκαν στο πετσί του ρόλου τους.

Διάβασαν απίστευτα καλά το ματς στον
Αμπελώνα και δεν άφησαν να πέσει τίποτα
κάτω. Και μπορεί φέτος τα «Βουβάλια» να
χαρακτηρίστηκαν και δικαίως ως η ομάδα
των αποδράσεων και των μεγάλων διπλών
αλλά ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι στο
πιο κρίσιμο ματς της χρονιάς δεν έπρεπε
να λείψει ούτε ένας κρίκος από την αλυσίδα.
Πες το και έγινε λοιπόν με την ομάδα του
Μάκη Αλεξίου να δείχνει ότι είναι από πα-
νίσχυρο μέταλλο.

Κάθε παίκτης φρόντισε να διεκπεραιώσει
άριστα την αποστολή του, αφού ήξερε ότι
τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται και
κάθε μέρα. Φυσικά και η αγωνία των φιλά-
θλων χτύπησε κόκκινο. Ετσι όταν πληρο-
φορήθηκαν την υπέρβαση βρέθηκαν στους
εφτά ουρανούς.

Αρκετοί μάλιστα μίλησαν για την πιο
ιστορική στιγμή των Γόμφων μέχρι την
επόμενη, όπως θέλουν να ελπίζουν.

Είναι φανερό ότι η Τρικαλινή μηχανή
πήρε για τα καλά μπροστά στο πιο καυτό
και συνάμα σημαντικό κομμάτι της χρονιάς.
Δεν είναι διόλου εύκολο για ένα σωματείο
να φορμαριστεί για παιχνίδια που η μπάλα
ζυγίζει πολλά κιλά.

Όμως οι Γόμφοι έδειξαν ότι φέτος είναι
ικανοί για μεγάλα πράγματα. Όλα φυσικά
θα γίνουν στην ώρα τους και οι πρωταγω-
νιστές αξίζει να χαρούν αυτές τις στιγμές
που αποτυπώνονται ανεξίτηλα στο μυαλό.

Ηδη η χρονιά έχει θετικό πρόσημο αλλά
ο εκπρόσωπός μας αφού μπήκε στον χορό
θα σπεύσει να χορέψει.

Οσον αφορά τον αγώνα τα «βουβάλια»
παρότι αγωνίστηκαν σε κατάμεστο κλειστό
όπου οι ντόπιοι φίλαθλοι με ταμπούρλα
έκαναν εκκωφαντικό θόρυβο τα ίδια επι-
φύλαξαν αψεγάδιαστη εμφάνιση. Με άρμα
μάχης την άμυνα μπλόκαραν τους πραγ-
ματικά σπουδαίους και έμπειρους παίκτες
των Λαρισαίων και ήταν μπροστά στην
συντριπτική διάρκεια του ματς.

Και όλα αυτά με απίστευτη αυταπάρνη-
ση, ενώ οι παίκτες δεν υπήρξε μια μπάλα
που να μην κυνηγήσουν φτάνοντας στην
τεράστια δικαίωση.

Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι
σύμφωνα με το billkara μείωσαν στους 2
πόντους , ο Αποστολάκης έχασε λέι απ
οπότε οι Γόμφοι με συνεχόμενα καλάθια
έκαναν το 42-52, 5 λεπτά πριν το τέλος . 

Το ματς είχε δρόμο με τον Αμπελώνα

να πλησιάζει 55-58.
Τελικά οι Γόμφοι με 2 βολές του Ροδό-

πουλου , μετά από δυο άστοχα τρίποντα
του Γκανέτσα που προσπάθησε να ισοφα-
ρίσει στα τελευταία δευτερόλεπτα , πήραν
την πρόκριση που πανηγυρίστηκε δεόν-
τως.

Δεκάλεπτα:10-13, 28-30, 37-46, 55-60
Διαιτητές:Ξέρας - Καρακώστας
Γ.Σ.Αμπελώνα (Γιαννόπουλος): Γκανέ-

τσας 14, Τεκούσης Β. , Μανώλας 3, Κο-
τσώνας 12, Κονδυλόπουλος 9, Τσακνάκης
5(1), Βλησσαρούλης , Τεκούσης Ε. , Τε-
κούσης Π. , Αποστολάκης 12 .

Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς) Καγιαμανίδης
6, Λιάσκος , Ζαχόπουλος 4, Ροδόπουλος
9(1), Τσίγκας , Ψύρρας Δ. 17(2), Μάρκος ,
Οικονόμου , Κουρμέτζας 1, Στρακάτσαλος
10(1), Κουρέπης 13.

Καινούργια βόμβα

Το γαλατικό μπασκετικό χωριό των Γόμ-
φων συνεχίζει να εκπλήσσει ευχάριστα και
βάζει τα γυαλιά σε αντιπάλους που έχουν
μεγάλη εμπειρία, οργάνωση και βαριά φα-
νέλα. Όταν όμως παντρεύονται το ταλέντο
και η καρδιά προκύπτουν αγωνιστικοί άθλοι.

Τα «βουβάλια» δεν άλλαξαν συνήθειες
ούτε στον πρώτο αγώνα των πλεϊ οφ(Κυ-
ριακή 21 Απρίλη 2019).

Φαίνεται ότι οι παίκτες τους σεληνιά-
ζονται όταν παίζουν εκτός έδρας, οπότε
διεύρυναν την συλλογή τους αλώνοντας
και το κάστρο του Αγίου Θωμά.

Η ιστορία έγραψε 57-61 για την Τρικαλινή
ομάδα που δείχνει απίστευτη ψυχραιμία,
πειθαρχία και αποτελεσματικότητα.

Μέσα σε λίγες μέρες κατάφεραν να
αφήσουν πίσω τους την υπέρβαση στον
Αμπελώνα και να συλλέξουν όσο το δυνατόν
περισσότερα στοιχεία για τον Σπάρτακο.

Εμφανίστηκε συνεπώς καλά διαβασμένη
και κατάφερε να οδηγήσει την συνάντηση
στα δικά της κυβικά.

Αρμα μάχης ήταν και πάλι η άμυνα, που
αποτελεί το βαρύ Τρικαλινό χαρτί. Από
την στιγμή που οι Γόμφοι έχουν καθηλώσει
αρκετές σπουδαίες ομάδες το σκηνικό
αυτό σίγουρα δεν αποτελεί σύμπτωση.

Όμως και στην επίθεση ο εκπρόσωπος
μας ξέρει να σημειώνει μεγάλα καλάθια,
που εκτροχιάζουν τους ανταγωνιστές.

Την Κυριακή το απόγευμα το πρώτο δε-
κάλεπτο ήταν ντέρμπι με τα όλα του.

Στην δεύτερη περίοδο όμως οι Γόμφοι
πάτησαν γκάζι και άνοιξαν την διαφορά.
Με θετική αύρα πήγαν με χίλια προς τον
στόχο. Κάποια στιγμή μάλιστα η ψαλίδα
έφτασε και στους 17 πόντους.

Όμως ο ποιοτικός Σπάρτακος δεν τα
παράτησε και έκανε την αντεπίθεσή του
δίνοντας άγρια ομορφιά στο ματς.

Όμως οι Τρικαλινοί δεν είχαν καμία διά-
θεση να πετάξουν στον κάλαθο των αχρή-
στων ότι με κόπο έχτισαν το προηγούμενο
διάστημα.

Με ολύμπια ψυχραιμία συνεπώς έβαλαν
ξανά την υπογραφή τους.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα και η συμ-
μετοχή του καθηγητή διαιτησίας κ. Κορο-
μηλά πέρα των δυο ορισμένων διαιτητών.

Φυσικά μετά την λήξη οι μεγάλοι νικητές
ξεχύθηκαν στην κερκίδα πανηγυρίζοντας
τρελά με τους δικούς τους ανθρώπους.

Πάντως οι πρωταγωνιστές καλούνται να
ξεχάσουν άμεσα το παιχνίδι, αφού μεσο-
λαβεί διακοπή, ενώ είναι μαθηματικά βέβαιο
ότι ο Σπάρτακος θα ψάξει την επιστροφή.

Συνεπώς οι Γόμφοι καλούνται να είναι
υποψιασμένοι για να πάνε στο πολυπόθητο
2-0,που δίνει εισιτήριο για τον τελικό.

Τα δεκάλεπτα:18-18, 25-34, 36-49, 57-
61

Σπάρτακος(Βαρδακούλης) Μπαμπανά-
τσας 6(2), Αθανασόπουλος 24(2), Γοργόλης
6(2), Καφάσης , Καλέτσιος 3, Φαρμακάς
3, Αγαπίου 6(1), Καραδήμος , Πάσχος 9.

Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 7(1),
Λιάσκος, Ζαχόπουλος, Ροδόπουλος 3,
Τσίγκας 2, Μάρκος, Οικονόμου, Κουρμέτζας
10(2), Ψύρρας 15(3), Στρακάτσαλος 9(3)
Κουρέπης 14.
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περίοδος
μέχρι τέλους στην διαδικασία των πλεϊ οφ

Η απόδραση από τον Αμπελώνα οδήγησε τα «Βουβάλια» στα πλέϊ οφ
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Ξ
έφρενα πανηγύρια
από τη μια,
απογοήτευση από
την άλλη.

Συνηθισμένες εικόνες στο
ποδόσφαιρο σε κάθε
ηλικιακή αναμέτρηση. Στον
χθεσινό ημιτελικό του
Παιδικού πρωταθλήματος Κ
16, που έγινε στο γήπεδο
του Πύργου, τα
συναισθήματα είχαν έντονο
χρώμα στο τέλος το οποίο
βρήκε τους παίκτες της
Ακαδημίας 1 να
πανηγυρίζουν τη συμμετοχή
τους στον τελικό και την
Δήμητρα Απόλλων Α’ να
σταματάει εδώ το φετινό της
ταξίδι. Ισοπαλία 2-2 στην
κανονική διάρκεια της
αναμέτρησης και 5-3 στα
πέναλτι για την ομάδα του
Θανάση Πούλιου.

Μετά από αρκετά χρόνια (2009-
10) η Ακαδημία 1 με τον Ζόραν
Μπάμποβιτς στον πάγκο και τη
συνύπαρξη με το Πετρωτό επι-
στρέφει στον τελικό, ενώ η Δή-
μητρα Απόλλων θα τον… αποχω-
ριστεί μετά από εννέα χρόνια
(201), όταν είχε αποκλειστεί από
την ΑΕΤ. Η Ακαδημία 1 περιμένει
στον δεύτερο ημιτελικό του Σαβ-
βάτου (ανάμεσα στον Πύργο και
τα Αμπελάκια) να μάθει τον αντί-
παλό της στον τελικό. 

Το παιχνίδι είχε κατά διαστή-
ματα καλή εικόνα αλλά το άγχος
έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η Ακα-
δημία 1, όπως και στις προηγού-
μενες αναμετρήσεις της με την
Δήμητρα προτίμησε τις… αντε-
πιθέσεις ποντάροντας σε γρήγο-
ρους επιθετικούς κάτι που χθες
απέδωσε σχεδόν 100% επιτυχία,
έχοντας για μια φορά ακόμα τον
τερματοφύλακα Τσακίρη ως έναν
από τους κορυφαίους. Και αν σε
2-3 περιπτώσεις δεν γινόταν μόνο
ατομικές προσπάθειες θα μπο-
ρούσαν οι τυπικά φιλοξενούμενοι
να πετύχουν τον στόχο τους πιο
γρήγορα.

Η Δήμητρα Απόλλων αν και
είχε αρκετές ευκαιρίες, μεταξύ
αυτών και τρία δοκάρια αλλά και
σε κενή εστία, βρέθηκε πίσω στο
σκορ και όταν βρήκε τον τρόπο
να σκοράρει, κατάφερε να ισο-
φαρίσει στο 3ο λεπτό των καθυ-
στερήσεων και να οδηγήσει το
παιχνίδι στα πέναλτι.

Εκεί, οι τερματοφύλακες δεν
έπαιξαν ρόλο. Εκεί έπαιξε ρόλο
το δοκάρι και… έξω του Τάμπου,
το όποιο ήταν η διαφορά καθώς
το 5ο πέναλτι της Δήμητρας δεν
εκτελέστηκε αφού περίσσεψε.

Κατά την ταπεινή μας γνώμη
το αποτέλεσμα μόνο οφέλη θα
προσφέρει στις δύο ομάδες. Στην
Ακαδημία 1 διότι θα αποτελέσει
μια τονωτική ένεση για τη συνέ-
χεια μιας καλής δουλειάς που γί-
νεται και στην Δήμητρα διότι θα
έχει την… ευκαιρία, να διδαχτεί
από την ήττα η οποία «σπάει»
τον μονόλογό της στο παιδικό
πρωτάθλημα.

Ο αγώνας

Η Δήμητρα Απόλλων προσπά-
θησε στο 13΄να αιφνιδιάσει όταν
ο Μπαλτάς βρήκε τον Βασιλείου
αλλά το κοντρόλ που έκανε δεν
τον βοήθησε να τελειώσει τη
φάση.

Στο 21’ από κόρνερ του Μπαλ-
τά από αριστερά ο Τάμπος με
κεφαλιά αστόχησε, ενώ στο 23’
Τάμπος και Κατόπης μπερδεύτη-
καν απέναντι στον Τσακίρη ο
οποίος μπλόκαρε.

Στο 26’ ο Μπαλτάς σούταρε
από μακριά αλλά άστοχα. Δύο
λεπτά αργότερα η Ακαδημία 1
σήκωσε κεφάλι στο σκορ όταν ο
Παναγιώτου εκμεταλλεύτηκε λάθη
στην άμυνα και με πλασέ έκανε

το 0-1, παρά την προσπάθεια του
Παπαδόπουλου.

Οι «φιλοξενούμενοι» απείλησαν
στο 33’ με μακρινό φάουλ του
Τσακμάκη. Η μπάλα «έσκασε»
στο έδαφος αλλά την τελευταία
στιγμή πρόλαβε ο Παπαδόπουλος
κι έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 38’ ο Βασιλείου από καλή
θέση σημάδεψε το οριζόντιο δο-
κάρι του Τσακίρη, ενώ στο επό-
μενο λεπτό ο Βραχνός από κοντά

σούταρε άστοχα.
Στο 44’ ο Μπαλτάς βρέθηκε

σε θέση βολής μέσα στην περιο-
χή, πλάσαρε αλλά ο Τσακίρης
απέκρουσε σε κόρνερ. Δύο λεπτά
αργότερα ο Φαφούλιας ξέφυγε
από δεξιά, σούταρε όμως βια-
στικά με αποτέλεσμα να μπλο-
κάρει ο Σαδραζάμης.

Ιδανική αντεπίθεση από την
Ακαδημία 1 στο 49’. Η Δήμητρα
Απόλλων βρέθηκε ψηλά απειλών-
τας, αλλά η Ακαδημία 1 με τον
Διαμάντη να περνάει τη μπάλα
στον Καλεμάσι και αυτός στον
Κατράνα, ο τελευταίος βρέθηκε
φάτσα με το 0-2 και το έκανε.

Στο 51’ ο Μπαλτάς με δυνατό
σουτ τράνταξε το δεξί δοκάρι
του Τσακίρη. Στο 55’ ο Φαφούλιας
δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί
λάθη στην αντίπαλη άμυνα επι-
διώκοντας να τελειώσει μόνος
την προσπάθειά του με αποτέλε-
σμα να χαθεί η ευκαιρία αφού το
σουτ που έκανε υπό πίεση βρήκε
σε αντίπαλο.

Στο 57’ ο Βασιλείου από αρι-
στερά πλάσαρε, η μπάλα βρήκε
στον Τσακίρη και στη συνέχεια
στο δεξί δοκάρι της Ακαδημίας
1.

Στο επόμενο λεπτό ο Κατόπης
έβγαλε σέντρα από αριστερά ο
Βασιλείου μόνος με τα αντίπαλα
δίκτυα αστόχησε. Νέα ευκαιρία
για την Δήμητρα Απόλλων με τον
Μπαλτά να σουτάρει από δεξιά
και να αποκρούει ο Τσακίρης.

Στο 67’ γύρισμα του Ρούτσι
από δεξιά, ο Τάμπος σούταρε
από καλή θέση αλλά και πάλι ο
Τσακίρης απέκρουσε. Στο επό-
μενο λεπτό ο Παπαδημητρίου
από καλή θέση αστόχησε. Νέα
αντεπίθεση για την Ακαδημία 1
με τον Καλεμάσι να προτιμάει
σουτ μακρινό (άστοχο) και όχι
συνεργασία.

Στο 77’ ο Βασιλείου από δεξιά
έκανε ατομική προσπάθεια από
δεξιά και ο Κατόπης εξ’ επαφής
μείωσε 1-2. Στο επόμενο λεπτό ο
Τσακίρης με διπλή προσπάθεια
απέτρεψε την προσπάθεια της
Δήμητρας. Στην εκπνοή ο Κατό-
πης έκανε άσχημο κοντρόλ απέ-
ναντι στον Τσακίρη.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων όμως (83’) με ένα ψιλο-
κρεμαστό σουτ ισοφάρισε 2-2.

Τα πέναλτι

Πρώτη ξεκίνησε η Ακαδημία 1
την διαδικασία των πέναλτι με
τον Καλκαντέρα να σημαδεύει
δοκάρι και… μέσα (0-1), ενώ ο
Τάμπος δοκάρι κι… έξω (0-1).

Στη συνέχεια ο Καλεμάσι πέ-
τυχε το 0-2 και ο Καρακώστας
μείωσε 1-2.

Ο Φαφούλιας αύξησε το σκορ
σε 3-1 και μείωσε ο Ξάνθος σε 3-
2. Ο Σαλάρι πέτυχε το 2-4 και ο
Μπαλτάς μείωσε 3-4. Το νικητήριο
3-5 πέτυχε ο Τσακμάκης.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Α’: Πα-
παδόπουλος ( Σαδραζάμης), Βρα-
χνός (Γαλάνης), Καμέας (Αγγέ-
λης), Πούλιος, Ξάνθος, Καρακώ-
στας, Αναστασόπουλος (Ρούτσι),
Μπαλτάς, Βασιλείου, Τάμπος, Κα-
τόπης.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1: Τσακίρης, Κα-
λαντζής, Στυλιανίδης, Σολάρι, Χα-
χάμης, Τσιαμάνης, Τσιακμάκης,
Φαφούλιας, Καλεμάσι, Μουσκάϊ
(Διαμάντης), Παναγιώτου (Καλ-
καντέρας).

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζιότζιος (Τουλού-
μης -Κωστήρας).

Του ΠANOΥ 

ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

στον Πύργο

Η αγωνία στο κατακόρυφο

Ένα «κουβάρι» οι παίκτες της Ακαδημίας 1

Απογοήτευση για τον αποκλεισμό 

μετά από αρκετές ευκαιρίες για την Δήμητρα

Ο Τσακμάκης ευστοχεί στο τελευταίο πέναλτι της Ακαδημίας 1

και τα πανηγύρια ξεκινούν…

Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα ο Θανάσης Πούλιος,

πόνταρε στις αντεπιθέσεις και έφυγε κερδισμένος

Στον τελικό η Ακαδημία 1
•Κέρδισε στα πέναλτι (5-3) την Δήμητρα Απόλλων Α’ 

μετά το ισόπαλο 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα

Μετά από εννέα χρόνια συνεχόμενης παρουσίας στον τελικό 

η Δήμητρα αποκλείστηκε

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι

Γκαραγκάνης και Γιαγιάκος είδαν τους παίκτες τους 

να χάνουν ευκαιρίες και να τα «βάζουν» με τα δοκάρια



Η
ξεκούραση για
τη γιορτή του
Πάσχα έλαβε
τέλος για τους

ποδοσφαιριστές του ΑΟ
Τρίκαλα αφού οι παίκτες
επέστρεψαν χθες στις
προπονήσεις. Η ομάδα
των Τρικάλων για την
τελευταία αγωνιστική θα
βρεθεί στην Άρτα για τον
αγώνα κόντρα στην ΑΕ
Καραϊσκάκη. 

Το φινάλε έχει παιχνίδια
«φωτιά» τόσο για την 2η θέση
η οποία οδηγεί σε μπαράζ
ανόδου όσο για μια θέση στην
10αδα η οποία δίνει εισιτήριο
για την Σούπερ Λιγκ 2 των
800 χιλιάδων ευρώ για κάθε
ομάδα την οποία διεκδικούν
ο Ηρακλής και ο Καραϊσκάκης
αλλά και για μια θέση παρα-
μονής την οποία διεκδικούν
ο Α Ο Τρίκαλα και ο Ηρόδοτος
και η οποία μπορεί και αυτή
αν αυξηθούν οι ομάδες από
12 σε 14 να δώσει εισιτήριο
στην Σούπερ Λιγκ 2 στην ανα-
διάρθρωση η οποία αναμένε-
ται ακόμη.

Η ομάδα των Τρικάλων με
νίκη στην Άρτα επί του Κα-
ραϊσκάκη θα πάρει την θέση
12.

Με ισοπαλία στο Καραϊσκά-
κης-Τρίκαλα και ισοπαλία στο
Ηρόδοτος-Απόλλων Λάρισας
μένουν τα Τρίκαλα.

Με ήττα των Τρικάλων και
νίκη του Ηροδότου μένει ο

Ηρόδοτος.
Με ήττα των Τρικάλων και

ισοπαλία στο Ηρόδοτος-Απόλ-
λων μένουν τα Τρίκαλα καθώς
υπερτερούν στην ισοβαθμία.

Στις ομάδες 

με τα λιγότερα εισιτήρια

ο ΑΟ Τρίκαλα

Η κακή πορεία στο πρωτά-
θλημα και διάφοροι άλλοι πα-
ράγοντες (που δεν είναι της

ώρας να αναλύσουμε), έχουν
συντελέσει ώστε η ομάδα των
Τρικάλων η οποία άλλοτε συγ-
κέντρωνε χιλιάδες κόσμου
στο γήπεδό της να αποτελεί
την φετινή περίοδο η οποία
ολοκληρώνεται την ερχόμενη
Κυριακή, από τις πιο χαμηλά
εμπορικές ομάδες στον πίνα-
κα με τα λιγότερα εισιτήρια
κάτι που αποτελεί αρνητικό
ρεκόρ στην ιστορία του ΑΟΤ
στις Εθνικές κατηγορίες.

Ποτέ άλλοτε ο Α Ο Τρίκαλα
δεν έκοβε μέσο όρο μόλις
350 εισιτήρια. Σύμφωνα με
την gazzeta.gr γενικό επίσης
και το φαινόμενο της απαξίω-
σης της δεύτερης εθνικής κα-
τηγορίας από τους φιλάθλους
καθώς μόλις τρεις ομάδες ξε-
περνούν τα  1000 εισιτήρια
μέσο όρο και δεν είναι δα και
κάτι το σημαντικό και δείχνει
ότι οι φίλαθλοι γενικά έχουν
γυρίσει την πλάτη σε αυτό το
ποδόσφαιρο που παίζεται και
σε αυτό το πρωτάθλημα.

Θα είναι δηλαδή καλύτερη
η εικόνα του β’ γύρου από
τον α’, λόγω και της κορύφω-

σης του ενδιαφέροντος στις
τελευταίες αγωνιστικές (σ.σ.
υπολείπεται η 30ή αγωνιστι-
κή).

Και αυτό διότι για παρά-
δειγμα στο ματς του Απόλ-
λωνα Λάρισας με τον Πλατα-
νιά υπήρξε sold out ενώ ομά-
δες όπως οι Παναχαϊκή, Βό-
λος και Δόξα Δράμας πάνε
καλύτερα. Οι μέσοι όροι των
εισιτηρίων του α’ γύρου πάν-
τως βγάζουν… νικήτριες ομά-
δες όπως τις Παναχαϊκή, Δόξα
Δράμας και Ηρακλή. Οι Δρα-
μινοί έχουν 2.000 μέσο όρο,
ο Ηρακλής 1.100 και η Πανα-
χαϊκή 1.000. 

Στην σχετική κατάταξη ακο-
λουθούν μετά ο Βόλος με 700
και ο Πλατανιάς με 450. Για
τον β’ γύρο δεν έχουν βγει
ακόμα όλες οι εκκαθαρίσεις.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

1 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ .........2000
2 ΗΡΑΚΛΗΣ .................1100
3 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ..............1000
4 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ...............700
5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ................ 450
6 ΚΕΡΚΥΡΑ ....................400

7 ΑΗΤΤΗΤΟΣ .................350
8 ΤΡΙΚΑΛΑ .....................350
9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ..300
10 ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ .............300
11 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ..........300
12 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ .............250
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ .250
14 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ..............200
15 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ..............150
16 ΣΠΑΡΤΗ ....................150

Εβδομάδα… επιτήρησης

Έγγραφο στην ΕΠΟ έχει
στείλει η Football League και
ζητά να ανακοινωθούν τα απο-

τελέσματα του πρώτου στα-
δίου επιτήρησης πριν τη διε-
ξαγωγή της τελευταίας αγω-
νιστικής. Εξάλλου, αποτυχία
σημαίνει αφαίρεση τριών βαθ-
μών, ενώ η διαδικασία δεν
προβλέπει έφεση. Αποτυχία
στο δεύτερο στάδιο ισούται
με αφαίρεση τριών βαθμών
από το προσεχές πρωτάθλη-
μα.

Το ρεπορτάζ του FL
News αναφέρει ότι από τη
Μεγάλη Πέμπτη ΠΑΕ της
Football League όπως ο Βό-
λος και ο Καραϊσκάκης Άρτας
έχουν ενημερωθεί εγγράφως
ότι πέρασαν με επιτυχία το
πρώτο στάδιο επιτήρησης.
Αντίθετα, υπάρχουν ομάδες
που γνωρίζουν ότι δεν έχουν
επιτύχει. Παραδείγματα; Η
Κέρκυρα, ο Ηρακλής (το είχε
ανακοινώσει στις 11 Απριλίου),
αλλά και η Σπάρτη και ο Αιγι-
νιακός που έχουν υποβιβα-
στεί.

Έως το τέλος της τρέχου-
σας εβδομάδας η αρμόδια
επιτροπή που ελέγχει τους
φακέλους θα ανακοινώσει τα
αποτελέσματα και τότε θα
φανεί ποιες ομάδες θα τιμω-
ρηθούν με αφαίρεση τριών
βαθμών. Εννοείται ότι αν σε
αυτές βρίσκεται ο Απόλλων
Λάρισας, τότε οι Θεσσαλοί
θα βρεθούν στο -1 από τον
Πλατανιά.

Σημαντική παράμετρος στη
μάχη για τη 2η θέση; Εκκρεμεί
η απόφαση της ένστασης του
Απόλλωνα Λάρισας κατά του
Αήττητου Σπάτων με την
οποία οι «κυανόλευκοι» ευελ-
πιστούν ότι θα πάρουν τρί-
ποντο στα χαρτιά. Αυτό, βέ-
βαια, μόνο σίγουρο δεν είναι,
αλλά δεν παύει να αποτελεί
εκκρεμοδικία.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com
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Άρης • 6977 231 913
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Επέστρεψαν στην δουλειά
Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα έχουν το μυαλό τους στον αγώνα της Κυριακής 

με τον Καραϊσκάκη που θα κρίνει σε πoια κατηγορία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν

Οι ποδοσφαιριστές του ΑΟ Τρίκαλα επέστρεψαν στην δράση και μπροστά τους είναι ο αγώνας 

με τον Καραϊσκάκη θα κρίνει τα πάντα για την κατηγορία που θα αγωνίζεται η ομάδα 

Πρωτάθλημα Κ 14

Οι αυριανοί αγώνες
Για το πρωτάθλημα Κ 14 θα γίνουν αύριο (4.30μ.μ) οι

παρακάτω εξ’ αναβολής αγώνες:

1ος Ομιλος

Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 – ΑΟΤ
Γηπ.Αγ. Γεωργιου: Ακ. Αμπελακιων - Μεγαλ/ρι
Αχιλλέας - Δημητρα α 0-3 α.α

Ρεπό: Πετρωτό
2ος Ομιλος

Γηπ. Πύλης: Πορταικός - Πύργος
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β - Μετεωρα
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό - ΑΕΤ
Αγ. Μονη - Πυργετός 0-3 α.α
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Ενωσαν δυνάμεις
•Ωραίες εικόνες στο φιλανθρωπικό

τουρνουά μπάσκετ, που πραγματοποιήθηκε

με επιτυχία στο Μουζάκι

Το απόγευμα της Μ. Τετάρτης οι γιατροί του Κ.Υ. Μου-
ζακίου, τα παιδιά από τις ακαδημίες του «Πασιαλή» και δυο
ομάδες από Τρίκαλα και Φαρκαδόνα ένωσαν τις δυνάμεις
τους και συμμετείχαν σε ένα φιλανθρωπικού χαρακτήρα
τουρνουά μπάσκετ και προσέφεραν τρόφιμα για τις
ανάγκες του Τμήματος Καρδίτσας του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες από τις
περιοχές του Μουζακίου, των Τρικάλων και της Φαρκα-
δόνας και τους Γιατρούς του Κ.Υ. Μουζακίου γιατί κατά-
φεραν μέσω της παρότρυνσης για άσκηση και άθληση να
περάσουν μήνυμα εθελοντισμού και αλληλεγγύης προς
τους ανθρώπους που αυτές τις ημέρες περνάνε δύσκο-
λα.

Στο τουρνουά παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Νομικού
προσώπου του Δήμου Μουζακίου κ. Ρούσα Ελένη, ο Πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου κ. Πούπης Νι-
κόλαος, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Γε-
νικής Ιατρικής κ. Τσιαούσης Ηλίας, ο Πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού του τμήματος Καρδίτσα κ. Γκιζ-
λής Βασίλης που στο τέλος του τουρνουά παρέλαβε τα
τρόφιμα των εθελοντών.

Ευχόμαστε το τουρνουά να γίνει θεσμός και να εδραι-
ωθεί σαν αθλητικό και φιλανθρωπικό τουρνουά για το Μου-
ζάκι.

H Σοφία Σακοράφα

στο κιόσκι 

του Trikala City Run

Μία ευχάριστη
έκπληξη περίμενε
το πρωί της Τρί-
της τους διοργα-
νωτές του Trikala
City Run καθώς το
κιόσκι της Ασκλη-
πιού επισκέφτηκε
η Σοφία Σακορά-
φα που μαζί με
τον Χρήστο Πα-
πανικολάου είναι τα δύο τιμώμενα πρόσωπα από τον χώρο
του αθλητισμού στον αγώνα.

Η παλιά παγκόσμια ρεκορντγούμαν στον ακοντισμό ενη-
μερώθηκε από τους εθελοντές και την οργανωτική επι-
τροπή για τις λεπτομέρειες του αγώνα που θα πραγμα-
τοποιηθεί αυτή την Κυριακή 5 Μαΐου, και έμεινε ιδιαίτερα
ικανοποιημένη από την όλη οργάνωση και προετοιμασία.

Να σημειωθεί ότι από την Πέμπτη 2 Μαΐου μέχρι και την
Κυριακή οι εγγραφές στον αγώνα θα συνεχίζονται στο κιό-
σκι της Ασκληπιού ενώ ηλεκτρονικά εγγραφές γίνονται στο
www.trikalacityrun.gr.

*Την Πέμπτη 2 Μαΐου στις 12μ. θα παρατεθεί συνέντευξη
τύπου.

Μ
πήκε με φόρα
από την αρχή
και δεν έδωσε
το παραμικρό

δικαίωμα αμφισβήτησης.

Μέλος της παρέας είναι και
ο δικός μας Απόστολος Πε-
τσιάς της Αμιλλας, που πλού-
τισε από μέσα τις παραστά-
σεις του, ενώ χάρηκε με την
ψυχή του την πανάξια επιτυ-
χία.

Το κείμενο της επίσημης
ιστοσελίδας αναφέρει:

Πανηγυρική πρόκριση στο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ17
πήρε η Εθνική Παμπαίδων. Η
Ελλάδα επιβλήθηκε την τρίτη
και τελευταία αγωνιστική του
προκριματικού ομίλου με 3-0
σετ επί του γηπεδούχου Μαυ-
ροβουνίου και με τρεις νίκες
σε ισάριθμα παιχνίδια, πήρε
την πρώτη θέση που οδηγεί
στο Euro K17.

Η Εθνική Παμπαίδων προ-
κρίνεται στο δεύτερο συνε-
χόμενο Ευρωβόλεϊ Κ17, το
οποίο θα διεξαχθεί στη Βουλ-
γαρία από 13 έως 21 Ιουλίου.
Το 2017 που πραγματοποι-
ήθηκε το πρώτο Ευρωπαϊκό
Κ17 στην ιστορία, η Ελλάδα
είχε δώσει το παρών στα γή-
πεδα της Τουρκίας και κατέ-
κτησε την 7η θέση.

Αν και οι 28 από τους 44
πόντους που πέτυχε το Μαυ-
ροβούνιο προήλθαν από λάθη
της Εθνικής, αυτό δεν ήταν
φάνηκε στην αναμέτρηση, με
τους Έλληνες διεθνείς να υπε-
ρέχουν σε όλες τις στατιστι-
κές κατηγορίες. Πρώτος σκό-
ρερ ήταν ο Αλέξανδρος Να-
νόπουλος με 16 πόντους, με
τους Δημήτρη Θεοδόση και
Αλέξη Τοκαμάνη να προσθέ-
τουν 10 και 12 πόντους αντί-
στοιχα.

Διακύμανση:
1ο σετ: 8-2, 16-8, 21-9, 25-12
2ο σετ: 5-8, 16-11, 21-15, 25-

16
3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-15, 25-

16
*Οι πόντοι της Ελλάδας

προήλθαν από 11 άσσους, 38
επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19
λάθη αντιπάλων και του Μαυ-
ροβουνίου προήλθαν από 2
άσσους, 10 επιθέσεις, 4 μπλοκ
και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-12, 25-16,
25-16)

ΕΛΛΑΔΑ (Μπακοδήμος):
Νανόπουλος 16 (11/27 επ., 2
άσσοι, 3 μπλοκ), Μαρσέλλος
3 (2/4 επ., 1 άσσος), Χριστό-
πουλος 2 (2 άσσοι), Θεοδόσης
10 (7/10 επ., 1 άσσος, 2
μπλοκ), Τοκαμάνης 12 (12/16
επ., 63% υπ. - 25% άριστες),
Σουσούνης 10 (4/8 επ., 5 άσ-
σοι, 1 μπλοκ, 85% υπ. - 62%
άριστες) / Φωλιάς (λ, 60% υπ.
- 20% άριστες), Σωτηρίου 3
(2/3 επ., 1 μπλοκ).

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Τσόρ-
λουκα): Νοβάκοβιτς, Ζεκ 4
(3/10 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. -

17% άριστες), Τσιμπάλεβιτς 2
(1/15 επ., 1 άσσος, 29% υπ. -
0% άριστες), Μιλάνιτς 7 (5/22
επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσιν-
κούρ 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ),
Μπόζοβιτς / Κριβοκάπιτς (λ,
21% υπ. - 7% άριστες), Γιοξί-
μοβιτς (λ, 7% υπ. - 7% άρι-
στες), Νίκσεβιτς, Στράχινα,
Τσίτσιτς, Ντομνίκ 1 (1 μπλοκ). 

Το πρόγραμμα των αγώ-
νων:

1η αγωνιστική - 

Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου

Λευκορωσία - Ελλάδα 2-3
(17-25, 18-25, 25-23, 25-14, 12-
15)

Μαυροβούνιο - Αυστρία 0-3
(12-25, 16-25, 23-25)

2η αγωνιστική - 

Μ. Παρασκευή 26 Απριλίου

Ελλάδα - Αυστρία 3-0 (25-
17, 25-22, 25-22)

Λευκορωσία - Μαυροβούνιο
3-0 (25-14, 25-22, 25-21)

3η αγωνιστική - 

Μ. Σάββατο 27 Απριλίου

Αυστρία - Λευκορωσία 0-3
(13-25, 27-29, 23-25)

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 3-0
(25-12, 25-16, 25-16)

Βαθμολογία

1. Ελλάδα 3 νίκες - 0 ήττες,
8 βαθμοί, 9-2 σετ, 252-202
πόντοι

2. Λευκορωσία 2 νίκες - 1
ήττα, 7 βαθμοί, 8-3 σετ, 251-
222 πόντοι

3. Αυστρία 1 νίκη - 2 ήττες,
3 βαθμοί, 3-6 σετ, 199-205
πόντοι

4. Μαυροβούνιο 0 νίκες - 3
ήττες, 0 βαθμοί, 0-9 σετ, 152-
225 πόντοι

Ο Πρόεδρος Γιώργος Κα-
ραμπέτσος και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ., συγ-
χαίρουν την Εθνική ομάδα
παμπαίδων για την πρόκρισή
της στη τελική φάση του Ευ-
ρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ
17, καθώς και την Εθνική Παγ-
κορασίδων για την προσπά-
θεια που κατέβαλε στον δικό
της προκριματικό όμιλο.

Εξάλλου σε άλλο θέμα η
παιδική ομάδα της Αμιλλας
έδωσε χθες αργά το απόγευ-
μα τον δεύτερο ημιτελικό στην
έδρα της ΕΑΛ.

Πανάξιο εισιτήριο
•Το καθήκον της έκανε η Εθνική παμπαίδων βόλεϊ, με τον Απ.

Πετσιά στην σύνθεσή της και θα συμμετάσχει στο Eυρωβόλεϊ Κ17

Α
κρως
εντυπωσιακή
είναι η
ανταπόκριση

όσον αφορά τις
εγγραφές στην μεγάλη
δρομική γιορτή.

Φαίνεται πάντως πως η
συγκεκριμένη εκδήλωση
δεν έχει ηλικίες, οπότε μι-
κροί και μεγάλοι θα τρέ-
ξουν με τον τρόπο τους και
θα απολαύσουν μια διαφο-
ρετική περιήγηση στην
πόλη.

Ετσι με την βοήθεια των
γονέων τους Κ. Ντιροκάλ-
τση και Όλγας Ελευθερίου
θα λάβουν μέρος στο Trikala
City Run τα δίδυμα βλαστά-
ρια τους που έχουν συμ-
πληρώσει τρεις μήνες ζωής.

Η εγγραφή πραγματοποι-
ήθηκε στο κιόσκι της Ασκλη-
πιού για τον αγώνα ο οποί-
ος θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 5 Μαϊου.
Παράλληλα μεγάλη είναι

η προβολή της δραστηριό-
τητας στα κεντρικά ΜΜΕ.

Τελική ευθεία

για 3x3
Η αντίστροφη μέτρηση

ξεκίνησε για την πολυ-
σύνθετη εκδήλωση στο
Κεφαλόβρυσο.

Την τιμητική του θα έχει
το διήμερο το μπάσκετ με
τους αγώνες 3χ3, όπου
θα επιβεβαιωθεί η Τρικα-
λινή έφεση στο αντικείμε-
νο.

Ακόμη προγραμματί-
στηκε αγώνας δρόμου την
Κυριακή και σειρά αθλο-
παιδιών για την περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση.

Οι αριθμοί είναι ιδιαίτε-
ρα θετικοί, όπως μας ενη-
μερώνουν οι διοργανω-
τές, οπότε όλοι θα απο-
λαύσουν από μέσα την
δράση.

Εννοείται ότι ο καθένας
στον τομέα του θα κάνει
το καλύτερο δυνατό για να
πετύχει απόλυτα η πρω-
τοβουλία.

Η Εθνική παμπαίδων και με Τρικαλινό χρώμα έβαλε ξανά την υπογραφή της

Oλες οι ηλικίες

Εντυπωσιακό αγκάλιασμα απ’ όλες τις ηλικίες 

για το Trikala city run

Στιγμιότυπο από το φιλανθρωπικό 

τουρνουά μπάσκετ στο Μουζάκι
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Δ
εν υπάρχει
καλύτερο σκηνικό
από το να φιλοξενεί
η πόλη του

αθλητισμού αθρόες
εκδηλώσεις και μάλιστα λίαν
σημαντικές σε τακτά
χρονικά διαστήματα.

Κάθε στέλεχος στον τομέα του
κάνει το καλύτερο δυνατό για να
αναδείξει τα ιδιαίτερα στοιχεία
κάθε αθλήματος.

Ως εκ τούτου οι Τρικαλινοί λά-
τρεις αποκτούν παραστάσεις και
έρχονται όλο και πιο κοντά στα ιδι-
αίτερα αντικείμενα.

Η οικογένεια της ΣΚΑ.ΚΙ από την
πρώτη στιγμή που βγήκε στον
αφρό έδειξε ότι δεν θα έμενε στα
απλά και τετριμμένα.

Χτίζοντας καθημερινά θέλησε να
αναδείξει τον μεγάλο στόχο, που
δεν είναι άλλος από την ύπαρξη συ-
νεχούς ροής δραστηριοτήτων όσον
αφορά τον χώρο.

Γιατί με σποραδικές συνάξει στην
χάση και στην φέξη είναι μαθημα-
τικά βέβαιο ότι το σκηνικό δεν θα
μπορούσε να αποτυπωθεί στην
καρδιά και στο μυαλό των φίλων
του είδους.

Αντίθετα τα καθημερινά ερεθί-
σματα όσο μικρά και αν φαίνονται
ενεργοποιούν περίφημα τα ανα-
κλαστικά.

Φυσικά στην λίστα υπάρχουν συ-
νάξεις για όλα τα γούστα και αρ-
κετοί αγώνες, που έχουν όλα τα
εχέγγυα να αποτελέσουν σταθ-
μούς και να κουβεντιάζονται για με-
γάλο χρονικό διάστημα.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
επιτυχία μιας δραστηριότητας δεν
μπορεί να αποτιμηθεί από την μια
μέρα στην άλλη και την επαύριο
του αγώνα.

Ομολογουμένως κάποια δεδο-
μένα πρέπει να αξιολογηθούν με
κρύο αίμα, οπότε θα αναδειχθούν
πλήρως τα οφέλη.

Σε κάθε περίπτωση το ζητούμε-
νο βρίσκεται στην τακτική διεξα-
γωγή συνάξεων, που θα βάλει κα-
λύτερα τους συμπολίτες στο πνεύ-
μα του σκακιού.

Και μπορεί το ευρύ κοινό να δίνει
βαρύτητα και να παρακολουθεί σε
πρώτο χρόνο τα λεγόμενα προβε-
βλημένα και δημοφιλή αθλήματα
αλλά όσοι ξέρουν σημειώνουν σε
όλους τους τόνους, πως οι Τρικα-
λινοί διψούν για καινούργια δείγ-
ματα γραφής και για νέες παρα-
στάσεις.

Αλλωστε είναι από την φύση
τους ρηξικέλευθοι, οπότε αν δια-
πιστώσουν ότι γίνεται σοβαρή δου-
λειά με προοπτικές θα σπεύσουν να
αγκαλιάσουν κάθε σύναξη.

Ηδη η ΣΚΑ.ΚΙ έχει κερδίσει αρ-
κετά στοιχήματα στα χρόνια δρά-
σης της. Οι ιδέες δεν έλειψαν και
υπάρχουν ακόμη περισσότερες για
το μέλλον.

Οι εκδηλώσεις που φιλοξένησε
ήταν προσεκτικά σχεδιασμένες και
άρεσαν στους φίλους του είδους.

Ετσι οι σχετικές εικόνες έφτασαν
σε πολλά Τρικαλινά σπίτια με το νέο
αίμα να σπεύδει να συλλέξει τις
απαραίτητες πληροφορίες προ-
κειμένου να μυηθεί στο αντικείμε-
νο.

Όταν λοιπόν τα νιάτα αλλά και τα
μεγαλύτερα παιδιά πήραν θέση
μπροστά στο γνωστό τραπέζι κόλ-
λησαν με την μια.

Αφιερώθηκαν λοιπόν ψυχή τε και
σώματι στο αντικείμενο και πλέον
δεν το αλλάζουν με τίποτα. Χωρίς
υπερβολή περιμένουν πως και πως
την ώρα για να καταθέσουν αυτά
που έχουν διδαχθεί με αθλητικό
πνεύμα και ωριμότητα.

Εν τέλει ο χρόνος είναι σύμμαχος
για την ΣΚΑ.ΚΙ, που ψάχνεται στον
μέγιστο βαθμό προκειμένου να κα-
ταστήσει όσο το δυνατόν περισ-
σότερους Τρικαλινούς κοινωνούς
του είδους.

Δικαιώνουν την φήμη

Εδώ και καιρό στο μυαλό των
στελεχών του συλλόγου ήταν η
διεξαγωγή μιας σύναξης Πανελ-
λήνιας εμβέλειας.

Πράγματι έγινε αγώνας δρόμου
και μέσα από την καλή οργάνωση
και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που
αναπτύχθηκαν δόθηκε το πράσινο
φως για το Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα Κ20, που έχει την δική του
παράδοση στον χώρο.

Οποιος μελετήσει την προϊστορία
θα διαπιστώσει ότι μέσα από την
συγκεκριμένη εκδήλωση συστή-
θηκαν αρκετοί αξιόλογοι αθλητές,
που στην πορεία άνοιξαν τα φτερά
τους.

Εννοείται ότι οι διοργανωτές έκα-
ναν αγώνα δρόμου, αφού ήθελαν
να προβλέψουν και την πιο μικρή
λεπτομέρεια ετοιμάζοντας τα πάν-
τα στην εντέλεια.

Η διοργάνωση απλώνεται σε μά-
κρος και μέχρι τις 6/5 οι φίλοι του
είδους έχουν την τιμητική τους. Διό-
τι θα βιώσουν από μέσα αρκετά
πράγματα και θα πλουτίσουν τις
παραστάσεις τους.

Ειδικά οι νεαροί Τρικαλινοί σκα-
κιστές θα μπορέσουν να καταγρά-
ψουν με άγρυπνο μάτι χαρακτηρι-
στικά στοιχεία της τεχνικής, της αυ-
τοσυγκέντρωσης, της διορατικό-
τητας και εν τέλει της στρατηγικής.

Διότι κάθε κίνηση στην σκακιέρα
πρέπει να είναι προσεκτικά δομη-
μένη. Επιπρόσθετα είναι τέτοιο το
επίπεδο των νεαρών αθλητών, που
μετέχουν στην γιορτή, που εκτός
από την άμεση ενέργεια που εκτε-
λούν, έχουν ήδη στο μυαλό τους
την επόμενη κίνηση.

Χωρίς υπερβολή από χθες η καρ-
διά του σκακιού χτυπάει στα Τρί-
καλα. Η εκδήλωση ήρθε και σε
μια πολύ καλή χρονικά στιγμή μέσα
στο Πάσχα, οπότε αρκετός κό-
σμος θα κάνει το πέρασμά του
από το μουσείο Τσιτσάνη ή εν πά-

σει περιπτώσει θα βρει τρόπο να
πάρει άρωμα από τους αγώνες.

Σήμα κατατεθέν του πρωταθλή-
ματος είναι η ποιότητά του. Διότι
μετέχουν χαρισματικά αγόρια και
κορίτσια τα οποία τάχθηκαν ολο-
κληρωτικά στο αντικείμενο.

Οι συλλήψεις τους είναι εντυ-
πωσιακές, ενώ υποδειγματική χα-
ρακτηρίζεται και η διαχείριση των
καταστάσεων.

Και όπως ανέφερε και έμπειρο
στέλεχος χαίρεται κανείς να πα-
ρακολουθεί όλα αυτά τα παιδιά σε
δράση.

Αρκετές παρτίδες αποδείχτηκαν
μακράς διαρκείας, αφού οι μετέ-
χοντες δεν αφήνουν να πέσει τί-
ποτα κάτω και κυρίως διεκδικούν το
καλύτερο μέχρι τέλους.

Μπήκαν λοιπόν άμεσα στο κλίμα
και έδειξαν ότι το σκάκι βρίσκεται
σε πολύ καλά χέρια.

Εννοείται ότι και το κίνητρο είναι
υψηλό για τους πρωταγωνιστές,
αφού το κλείδωμα των κορυφαίων
θέσεων τους δίνει δικαίωμα να ψα-
χτούν για ακόμη μεγαλύτερα πράγ-
ματα.

Συμπερασματικά τα Τρίκαλα
μπαίνουν δυναμικά και στον σκα-
κιστικό χάρτη, ενώ μέλημα του
συλλόγου είναι να αναδείξει και να
καθιερώσει το σκάκι όχι πια ως παι-
χνίδι αλλά ως άθλημα, που αξίζει να
το απολαύσει κανείς.

Η χθεσινή μέρα περιλάμβανε την
καθιερωμένη τελετή έναρξης με τις
απαραίτητες βραβεύσεις. Πλακέτες
απένειμε ο σύλλογος στον Δήμαρ-
χο κ. Παπαστεργίου για την αμέρι-
στη στήριξή του, ο οποίος μίλησε
για την άνοιξη του σκάκι στα Τρί-
καλα.

Ακολούθως κίνηση έγινε προς
τον αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλά-
κη. Την πλακέτα παρέλαβε ο περι-
φερειακός σύμβουλος κ. Γακό-
πουλος ευχόμενος πάντα επιτυ-
χίες.

Επειτα τιμήθηκε η αντιπρόεδρος
του Μουσείου κ. Β. Μητσιάδη με
λόγια καρδιάς.

Στην συνέχεια ο μεγάλος υπο-
στηρικτής κ. Μ.Σαράντης της
«Ολυμπος», που στηρίζει τις αγνές
αθλητικές προσπάθειες. Την πλα-
κέτα παρέλαβε η Ζωή Σαράντη,
που εστίασε στην αξία της άμιλλας.

Τέλος τιμήθηκε η ψυχή του χώ-
ρου Στέλιος Καραγιώργος, που με
σεμνότητα αναφέρθηκε στην αξία
της κοινής προσπάθειας.

Ακολούθως όλοι μαγεύτηκαν
από τις πρωτοβουλίες των αθλητών.
Το ταλέντο τους ξεδιπλώνουν 34
αγόρια και 16 κορίτσια, που αγωνί-
ζονται σε κορυφαίο επίπεδο.

Στις επόμενες μέρες ο συναγω-
νισμός θα είναι πιο έντονος, ενώ
άπαντες θα φύγουν γεμάτοι, αφού
σχεδιάστηκαν και επισκέψεις(Πέμ-
πτη με την βοήθεια εθελοντών του
Δήμου) σε επιλεγμένα Τρικαλινά
σημεία.

Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο η
καρδιά της πόλης θα γεμίσει επι-
δαπέδιες σκακιέρες και θα γίνει και
ζωγραφική σώματος εμπνευσμένη
από σκακιστικές φιγούρες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Κινήσεις στα δάχτυλα
•Με το καλημέρα προέκυψαν απίστευτες παρτίδες 

στο Πανελλήνιο Κ20, που διοργανώνει με μεράκι η ΣΚΑ.ΚΙ

Τιμητική βράβευση 

στον Δήμαρχο κ. Παπαστεργίου

Απονομή πλακέτας στην Περιφέρεια

που παρέλαβε ο σύμβουλος

κ. Γακόπουλος

Κίνηση αναγνώρισης στην αντιπρόεδρο

του Μουσείου Β. Μητσιάδη

Για λογαριασμό του κ. Σαράντη, 

την πλακέτα παρέλαβε η Ζωή Σαράντη

Ο Στέλιος Καραγιώργος έχει το μουσείο

σαν τα μάτια του και η τιμή αντανακλά

σε όλα τα στελέχη

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την χθεσινή πρώτη μέρα των αγώνων
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* Για μια ακόμη φορά τα Τρίκαλα αποτέλεσαν πόλο

έλξης. Δεν είναι τυχαίο ότι η περιοχή μας συμπεριλήφθηκε

στους πιο γοητευτικούς και ελκυστικούς προορισμούς,

οπότε έσπευσαν να την γνωρίσουν αρκετοί Ελληνες.

Αν κρίνουμε μάλιστα από τις αντιδράσεις τους κατέληξαν

αβίαστα στο συμπέρασμα ότι όσα ακούγονται για τα

μέρη μας είναι απτή πραγματικότητα.

* Οσο για τα ξενιτεμένα μας παιδιά δεν ήταν δυνατόν να

μην επιστρέψουν στην βάση τους, αφού πρώτα και

κύρια ήθελαν να περάσουν ορισμένες οικογενειακές

στιγμές με τους δικούς τους ανθρώπους.

* Ομολογουμένως χαλάρωσαν και άλλαξαν παραστάσεις,

ενώ απολαυστικές ήταν οι αναλύσεις που έκαναν με

φίλους του αθλητισμού. Φώτισαν λοιπόν ενδιαφέρουσες

πτυχές για το παρόν και το μέλλον.

* Επιβεβαιώθηκε πάντως και η καθολική αποδοχή και ο

σεβασμός που απολαμβάνουν τα συγκεκριμένα στελέχη,

αφού όλοι ήθελαν να τους σφίξουν το χέρι αναγνωρί-

ζοντας εμπράκτως τις σημαντικές υπηρεσίες που προ-

σφέρουν στο νομό, με οδηγό πάντα τους χαμηλούς τό-

νους.

* Εκπρόσωποι λοιπόν από το σύνολο σχεδόν των αθλη-

μάτων βρέθηκαν στα μέρη μας και υπογράμμισαν για

πολλοστή φορά την ομορφιά τους. Εννοείται ότι όσοι

Τρικαλινοί τους εντόπισαν έσπευσαν να βγάλουν κάποια

φωτογραφία ή σέλφι, όπως επιτάσσει η ομάδα.

* Πάντως τα οικεία στελέχη έφεραν μαζί και φίλους

τους, που και αυτοί μπήκαν άμεσα στο πνεύμα, ενώ δή-

λωσαν ότι θα επιστρέφουν στα Τρίκαλα σε πρώτη ευ-

καιρία.

*Μεταξύ άλλων αεικίνητος είναι ο Λάμπρος Χούτος, που

όσοι τον ξέρουν σημειώνουν ότι διαθέτει ανοιχτούς

ορίζοντες και είναι ανήσυχο πνεύμα. Μάλιστα η ανα-

γνώριση δεν έρχεται μόνο από τους φίλους του ποδο-

σφαίρου αλλά από τους λάτρεις όλων των σπορ.

* Οσο πλησιάζουν οι μέρες τόσο περισσότερο συζητείται

το Trikala city run.Απαντες θέλουν να συλλέξουν όσο

το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για να μπουν

καλύτερα στο κλίμα.

* Αυτοί πάντως που ξετρελάθηκαν και ειδικά με το περί-

φημο πια μπαλόνι στην κεντρική γέφυρα είναι οι επι-

σκέπτες. Σπεύδουν λοιπόν να βγάλουν μια άκρως χα-

ρακτηριστική φωτογραφία, ενώ μιλούν για εξαιρετική

έμπνευση. Παράλληλα αφού μπήκαν στο κλίμα φροντί-

ζουν να μάθουν περισσότερα και έτσι δεν αργούν να

πληροφορηθούν την Τρικαλινή έφεση στον κλασικό

αθλητισμό.

* Τούτο δεν το γράφουμε τυχαία αφού προ των πυλών

είναι μια ακόμη σύναξη, που με το καλημέρα άρεσε

στο κοινό. Αναφερόμαστε λοιπόν στο Koziakas race,

που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μάη σε

εξαιρετικό περιβάλλον.

*Μάλιστα η φετινή εκδήλωση θα περάσει και σημαντικό

μήνυμα, αφού είναι αφιερωμένη εξαιρετικά. Ο αγώνας

λοιπόν θα γίνει για την διάσωση του Ασπροπάρη, οπότε

οι διαχρονικά ευαισθητοποιημένοι στιβικοί θα δείξουν

τον δρόμο.

* Εκείνη την Κυριακή(12 Μάη) πάντως οι συνάξεις θα πέ-

φτουν βροχή, αφού σχεδιάστηκαν επίσης ο Ποδηλατικός

γύρος στη μνήμη Β. Τσαρουχά αλλά και η ζεστή μαθητική

συνάντηση του «Αθηνά».

* Στις επάλξεις τα βαριά χαρτιά του στίβου, αφού την

Παρασκευή τελικά(η εκδήλωση πήγε μια μέρα νωρίτερα)

θα διεξαχθεί στα Γιάννενα η α’ φάση του Διασυλλογικού

Α-Γ. Λογικά οι Τρικαλινές επιτυχίες δεν θα λείψουν.

* Οσο για την δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί στα

Τρίκαλα στις 18 Μάη.

00.00: Eurosport 1

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Σέφιλντ 

02:00 FOX Sports

Stanley Cup Playoffs, NHL 

05:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Milwaukee Bucks-Boston Celtics, NBA

12:00 Eurosport 1

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Σέφιλντ

15:00 Eurosport 2

Γκραν Πρι Φρανκφούρτης, Ποδηλασία

15:00 Eurosport 1

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Σέφιλντ

16:00 ΕΡΤ Sports HD

Ολυμπιακός - Πανναξιακός

Volley League γυναικών 

16:30 Eurosport 1

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Σέφιλντ

18:30 COSMOTE SPORT 8 HD

Φλένσμπουργκ - Λειψία, Bundesliga

19:30 Eurosport 1

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Σέφιλντ

20:00 Novasports 2HD

Ρεν - Μονακό, Ligue 1

20:30 Novasports 1HD

Αναντόλου Εφές - Μπαρτσελόνα

EuroLeague 

20:30 Eurosport 1

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Σέφιλντ 

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD

Τελικός, Serie A Femminile 

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπαρτσελόνα - Λίβερπουλ

Δ
εδομένη είναι η
ευαισθησία των
Τρικαλινών όσον
αφορά την

στήριξη συμπολιτών που
δοκιμάζονται.

Σε πρώτη ευκαιρία οργανώ-

νονται όσο καλύτερα μπορούν

και ανταποκρίνονται στα καλέ-

σματα που δίνουν έστω και λί-

γες ανάσες στους ανθρώπους

της διπλανής πόρτας, που τόσο

τις έχουν ανάγκη.

Οποιος επιχειρήσει μια ανα-

δρομή θα εντοπίσει πολλές και

σημαντικές εκδηλώσεις του εί-

δους σε όλα τα σπορ.

Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά οι

λάτρεις του αθλητισμού έβαλαν

πλάτη για να προκύψουν κάποια

χαμόγελα.

Η αίσθηση του μοιράζεσαι

πραγματικά δεν αλλάζεται με

τίποτα.

Στο πνεύμα των ημερών λοι-
πόν στήθηκε μια ακόμη δρα-
στηριότητα καρδιάς, που άγγιξε
ευαίσθητες χορδές.

Με πρωτοβουλία της επιτρο-
πής διοργάνωσης του πρώτου
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
παλαιμάχων του Ν. Τρικάλων
σε συνεργασία με την Εθελον-
τική Ομάδα Νέων Ν. Τρικάλων
πραγματοποιήθηκε χθες. στο
Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων ένας
αγώνας διαφορετικός από τους
άλλους.

Στα πλαίσια της δράσης αυ-
τής ετοιμάστηκε με μεράκι φι-
λανθρωπικό τουρνουά ποδο-
σφαίρου, τα έσοδα του οποίου
θα διατεθούν ισόποσα σε δύο
οικογένειες, μια από το Δήμο
Τρικκαίων και μια από το Δήμο
Φαρκαδόνας. Η επιλογή της
κάθε οικογένειας θα προταθεί
από τον αντίστοιχο Δήμο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δη-

μιουργήθηκε μία ομάδα με υπο-
ψηφίους στον Δήμο Τρικκαίων,
μία αντίστοιχη με υποψήφιους
στον Δήμο Φαρκαδόνα ενώ συμ-
μετείχε ακόμη μία ομάδα του
επιμελητηρίου και μια ομάδα
του πρωταθλήματος ποδοσφαί-

ρου Παλαιμάχων Τρικάλων.
Ασφαλώς την ώρα της δρά-

σης όσοι συμμετείχαν στα παι-
χνίδια έκαναν τα μαγικά τους
στο χορτάρι και στο τέλος έγι-
ναν μια αγκαλιά στέλνοντας το
σωστό μήνυμα.

Στο πνεύμα των ημερών
•Φιλανθρωπικό φιλικό χθες στο Στάδιο, που ανέδειξε 

την διαχρονική ευαισθητοποίηση των Τρικαλινών

Για μια ακόμη φορά οι Τρικαλινοί βγήκαν μπροστά στέλνοντας μηνύματα ανθρωπιάς με ωραία ποδοσφαιρικά παιχνίδια

CMYK



να αναγνωρίζει τα μέσα με τα
οποία επιτυγχάνεται η συνεκτι-
κότητα και η συνοχή ενός κειμέ-
νου (διαρθρωτικές λέξεις κτλ)
Συνεκτικότητα κειμένου : αφορά
τις νοηματικές σχέσεις-συνδέσεις
ανάμεσα στις περιόδους μιας πα-
ραγράφου ή ανάμεσα στις παρα-
γράφους ενός κειμένου (π.χ. ερώ-
τηση-απάντηση, λόγος-αντίλογος,
γενική θέση- λεπτομέρειες,αίτιο-
αποτέλεσμα, σύγκριση- αντίθε-
ση, προϋπόθεση- εναντίωση, αίτια
ενός προβλήματος-λύσεις κ.ά)
Συνοχή: η χρήση διαρθρωτικών
λέξεων και εκφράσεων, όπως:
- δηλαδή, με άλλα λόγια κτλ.
(που εισάγουν επεξήγηση)
-αν και, εντούτοις, εξάλλου, άλ-
λωστε, ωστόσο, αντίθετα,αλλά
κτλ. (που αντιθέτουν)
-και,επίσης,επιπλέον,παράλλη-
λα,ομοίως,ακόμη ,τέλοςκτλ.(που
προσθέτουν)
-πρώτο ,δεύτερο,τρίτο( που
απαριθμούν -στην έκθεση καλύ-
τερα να μη γίνεται)
-επομένως, συνεπώς, λοιπόν
κτλ. (που δηλώνουν συμπέρα-
σμα)
-τώρα, πριν, τέλος,εν τω μεταξύ,
έπειτα, αργότερα, όταν κτλ. (που
δηλώνουν χρονικές σχέσεις) 
-εδώ, εκεί, επάνω, κάτω, μέσα,

έξω, κοντά, μακριά, αριστερά,
δεξιά (δείχνουν τοπική σειρά ή
σχέση)
γ) επιδιώκεται να διερευνά ο μα-
θητής τη γλώσσα του κειμένου
(λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντα-
κτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποι-
κιλίες, λειτουργίες της γλώσσας,
ύφος κτλ),δηλαδή:
να εντοπίζει και να αιτιολογεί την
επιλογή του πομπού
-στην ενεργητική ή παθητική

φωνή
-στο ρηματικό πρόσωπο / χρό-
νο / έγκλιση
-στο μακροπερίοδο ή όχι λόγο
-στην παράταξη ή στην υπότα-
ξη
-στα ρηματικά ή ονοματικά σύ-
νολα
- στην αναφορική
ήστην ποιητική λειτουργία της
γλώσσας

-στα σημεία της στίξης
-σε λόγιες ή λαϊκές λέξεις, σε
ειδικό λεξιλόγιο, όρους κτλ.
1)Ενεργητική –παθητική σύντα-
ξη
Ενεργητική:(π.χ. ο άνθρωπος κα-
ταστρέφει καθημερινά τη
φύση).Δίνει έμφαση στο υποκεί-
μενο,ταιριάζει σε αφηγήσεις,πε-
ριγραφές (π.χ.δημοσιογραφικό
ρεπορτάζ),δίνει ζωντάνια,έμφα-
ση.
Παθητική(π.χ.η φύση καταστρέ-
φεται καθημερινά από τον άν-
θρωπο). 
Δίνει έμφαση στην πράξη του
υποκειμένου.Χρησιμοποιείται συ-
χνά, όταν:
α)δεν θέλουμε να δηλώσουμε το
υποκείμενο(οι Εβραίοι βασανί-
στηκαν μέχρι θανάτου ), 
β)δεν ξέρουμε το
υποκείμενο(δολοφονήθηκε ηλι-
κιωμένος…),
γ)δεν έχει σημασία το υποκεί-
μενο(βρέθηκε ταυτότητα στο
όνομα τάδε…)
2)α. Ο ρόλος των ρηματικών
προσώπων
Ενικός:α’:τονίζεται η προσωπική
άποψη,οικειότητα(η συνεχής χρή-
ση του «εγώ» δείχνει και εγωϊσμό)
β’:οικειότητα,συμβουλευτικός
τόνος,αναφορά παραδείγματος
γ’:ουδετερότητα,συνηθισμένο
σε επιστημονικά κείμενα ή και
δοκίμια.
Πληθυντικός: α’:συνυπευθυνότη-
τα(κάτι αφορά όλους μας- και
τον γράφοντα).
β’:ευγένεια,απευθυνόμαστε σε
κάποιον ή σε ακροατήριο. 
γ’:ουδετερότητα,ίσως εξαιρεί ο
γράφων τον εαυτό του.

2)β.Ρόλος εγκλίσεων
•Η οριστική συνήθως φανερώνει
το πραγματικό, αλλά μερικές φο-
ρές μπορεί και να δηλώσει το
δυνατό, το πιθανό, ευχή και πα-
ράκληση. 
•Η υποτακτική φανερώνει το
ενδεχόμενο, το επιθυμητό, αλλά
και προτροπή, παραχώρηση,
ευχή, το δυνατό, απορία, το πι-
θανό, προσταγή. 
•Η προστακτική φανερώνει συ-
νήθως προσταγή, προτροπή,
απαγόρευση, αλλά μπορεί και
να δηλώνει και παράκληση,
ευχή, έντονη περιέργεια. 
3) Μικρές περίοδοι λόγου :ζων-

τάνια,συγκίνηση,έμφαση.
Μεγάλες περίοδοι λόγου:υπο-

τακτικός λόγος,επιστημονική
διάθεση, σύνθετα έως και πολύ-
πλοκα νοήματα
4)Παράταξη και υπόταξη:παρά-
ταξη ή παρατακτική σύνδεση είναι
η κατά σειρά τοποθέτηση προτά-
σεων ισοδύναμων συντακτικώς
(π.χ. κύρια +κύρια ή δευτε-
ρεύουσα +δευτερεύουσα ) με
χρήση παρατακτικών συνδέσμων
(και ,ούτε ,μήτε, αλλά ,παρά ,όμως
,λοιπόν ,ενώ, ωστόσο, μα).Χρησι-
μοποιείται συνήθως σε ύφος πιο
απλό,στον προφορικό λόγο ,σε
περιγραφές,αφηγήσεις και σε κεί-
μενα με πιο χαλαρή οργάνω-
ση(μερικά λογοτεχνικά,στοχαστι-
κά κ.ο.κ.)
Υπόταξη ή υποτακτική σύνδεση εί-
ναι η κατά σειρά τοποθέτηση ανό-
μοιων προτάσεων(π.χ.κύρια +δευ-
τερεύουσα ή δευτερεύουσα
+άλλη εξαρτώμενη δευτερεύου-
σα) με χρήση υποτακτικών συν-
δέσμων ότι, πως, που,επειδή, για-

τί, αφού, καθώς, μόλις, όταν,
πριν, αφότου, ωσότου, για να,
ώστε, μήπως…) Η υποτακτική
σύνδεση χαρακτηρίζει ένα πιο
επίσημο ύφος λόγου όπου η σύν-
θετη δομή προτάσεων κυριαρχεί
(π.χ.επιστημονικά κείμενα, απο-
δεικτικά δοκίμια κ.λπ.) 
5)Ρηματικά και ονοματικά σύνολα:
ονοματικό σύνολο είναι το λεκτι-
κό
σύνολο που έχει στον πυρήνα
του ένα όνομα(ουσιαστικό ή επί-
θετο)
Π.χ.Ο καθηγητής μου
έφυγε,είδα στο πλήθος ένα
γνωστό μου πρόσωπο, η Σταυ-
ρούλα είναι πλούσια σε αισθή-
ματα
Ρηματικό σύνολο είναι το λεκτικό
σύνολο που έχει στον πυρήνα
του ένα ρήμα
Π.χ.ο Γιώργος καθόταν ,ο Γιώρ-
γος καθόταν στην πολυθρόνα,ο
Γιώργος άνοιξε την πόρτα με το
κλειδί 
6)Αναφορική και ποιητική λει-
τουργία της γλώσσας:αναφορική
λειτουργία της γλώσσας έχουμε
όταν παρουσιάζεται μια πραγμα-
τικότητα ως πληροφορία-μήνυ-
μα(λογική χρήση της γλώσ-
σας),ενώ στην ποιητική λειτουργία
σημασία έχει η μορφή του μηνύ-
ματος (μεταφορές, επαναλήψεις,
μέτρο,ρυθμός,δηλαδή συγκινη-
σιακή χρήση της γλώσσας).
7)Στίξη:α)εισαγωγικά:μεταφο-
ρά,ειρωνεία,έμφαση,τα λόγια κά-
ποιου (ευθύς λόγος), 
β)παρένθεση:επεξηγήσεις, συμ-
πληρώματα, παραπομπές….. 
γ)άνω τελεία :χωρίζει τα μέρη
μιας φράσης που σχετίζονται

νοηματικά μεταξύ τους,μπορεί
και αντιθετικά.
δ)διπλή τελεία: σημειώνουμε
,όταν ακολουθεί ευθύς λόγος ή
επεξήγηση, απαρίθμηση ή και
το αποτέλεσμα της προηγούμε-
νης πρότασης. 
8)Λόγιες –λαϊκές λέξεις,ειδικό λε-
ξιλόγιο:λόγιες ονομάζουμε τις λέ-
ξεις που σχετίζονται με την αρχαία
μας γλώσσα ή και την καθα-
ρεύουσα και χρησιμοποιούνται
και σήμερα σε κείμενα με επι-
στημονικό ή επίσημο ύφος.Π.χ.
κάθαρση, αρωγή, λήθη, συμπόσιο
κ.λπ.Λαϊκές είναι οι απλούστερες
λέξεις της δημοτικής ∙συνηθίζον-
ται σε κείμενα με απλό και πιο οι-
κείο ύφος ή και στον προφορικό
λόγο.Ειδικό λεξιλόγιο είναι αυτό
που χρησιμοποιούν οι διάφορες
επιστήμες για τις ανάγκες τους.
Π.χ.άθροισμα (μαθηματικά),γονί-
διο (βιολογία),αλκοόλη (χημεία)
κ.ο.κ. 
να αντικαθιστά λέξεις του κει-
μένου με συνώνυμα, να βρίσκει
αντώνυμα,ομόρριζα, να σχημα-
τίζει φράσεις με ορισμένες λέ-
ξεις του κειμένου κτλ.
Τα ζητούμενα συνώνυμα μπορεί
να είναι:α)ισοδύναμες νοηματικά
λέξεις, ώστε να μην αλλοιώνεται
το νόημα της παραγράφου ,β)συ-
νώνυμα χωρίς την παραπάνω δέ-
σμευση(προσοχή τι από τα δύο
ζητά η άσκηση)
Στην περίπτωση των αντώνυ-

μων ή αντίθετων χρειάζεται συγ-
κέντρωση, γιατί συχνά παρατη-
ρείται κάποιοι μαθητές από
αφηρημάδα ή κεκτημένη ταχύ-
τητα αντί για αντώνυμα να γρά-
φουν συνώνυμα!

Τα ομόρριζα είναι λέξεις με κοι-
νή ρίζα Π.χ. πόλη, πολίτης , πο-
λιτισμός, πολιτεία, πολιτική. 
Άλλες ασκήσεις που πρέπει ο
μαθητής να προσέξει είναι η εύ-
ρεση των συνθετικών μιας λέ-
ξης (π.χ.δημοκρατία∙δήμος
+κράτος),η δημιουργία νέας
σύνθετης λέξης με χρήση του
ενός συνθετικού(π.χ.δημοσκό-
πηση).
Προσοχή επίσης στα παρασύν-
θετα:πρόκειται για σύνθετες λέ-
ξεις που παράγονται από άλλες
σύνθετες ή συνεκφορά δύο λέ-
ξεων.Π.χ. ειδωλολά-τρης ∙ειδω-
λολατρία, παρασιτώ∙παράσιτος,
Άρειος Πάγος∙ Αρειοπα-γίτης. 
Ο μαθητής προχωρεί σε διάφο-
ρες γραπτές εργασίες με
αφόρμηση το συγκεκριμένο
κείμενο.
Επιδιώκεται ο μαθητής:
να πυκνώνει ένα κείμενο, να κά-
νει την περίληψη του κειμένου,
να δίνει έναν τίτλο στο κείμενο ή
πλαγιότιτλους σε παραγράφους
/ νοηματικές ενότητες του κει-
μένου

Η περίληψη ως υψηλόβαθμη
άσκηση μπορεί να θεωρηθεί και
η βασικότερη στο πλαίσιο του

μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσ-
σα».Η θεματική της περίοδος
καλό είναι να αναφέρεται στο
θέμα όλου του κειμένου,ενώ

κατά την ανάπτυξή της πρέπει
να προσεχθεί η σωστή απόδοση
των νοημάτων του κειμένου ,χω-
ρίς σχόλια του μαθητή και κατά

το δυνατόν με δικά του
λόγια.Σημαντικό στοιχείο μιας
σωστής περίληψης είναι και οι

μεταβατικές λέξεις που θα χρη-
σιμοποιηθούν από περίοδο σε

περίοδο.Στις απαιτήσεις της πε-
ρίληψης αναφέρεται αναλυτικά
το βιβλίο της Β’λυκείου Έκφρα-

ση –Έκθεση ,σελ.262-276.

Αχιλλέας Μπουλογεώργος

,φιλόλογος

Φροντιστηριακός 

Όμιλος Διάκριση-Στόχος, 
Καποδιστρίου 10
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5. Παραμονή του Ευαγγελι-
σμού στην Ι.Μ. Βύλιζας

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, ώρα
1.30’, οι υποχρεώσεις μας στο χω-
ριό τελείωσαν, πήρα τον δρόμο για
το Μοναστήρι μας, τη Βύλιζα. Ημέ-
ρα Αυγουστιάτικη, η φωτογραφική
μηχανή στα χέρια.

-Πάρε κι αυτή την πιτούλα για
τον δρόμο.

Δεν με αφήνουν οι Ματσουκιώ-
τες να ησυχάσω, αλλά, μήπως και
εγώ πρώτος δεν κάνω τα ίδια;

Η κίνηση στο μονοπάτι θύμιζε
δεκαπενταύγουστο, πολύς κόσμος
πηγαινοέρχονταν. Είναι βέβαια
υπέροχος καιρός, αλλά τραβάει
τους ανθρώπους και η Παναγία Βύ-
λιζα, έγινε πλέον πανελλήνιο προ-
σκύνημα. Περπάτησα το μονοπά-
τι σε 1.15’, ήτοι υπερδιπλάσια από
το κανονικό. Με καθυστερούσαν ο
θαυμάσιος καιρός, η άγρια ομορ-
φιά, ποτάμι κάτω, βουνά επάνω,
δεν χόρταινα τοπίο και φωτογρα-
φία.

Πριν από την Μεγάλη Πλάκα ο
τοίχος στο μονοπάτι, κάνα μέτρο,
σάρισε από πτώση βράχου. Μετά
την Πλοάτσια Μάρι, σε αρκετή
απόσταση τοιχίο πέτρινο προς το
ποτάμι, κτίστηκε πέρυσι (2018),
σε στρόγγυλους αριθμούς μισό μέ-
τρο πάχος, άλλο τόσο ύψος (μέ-
τρησα πλάτος 0,50 x ύψος
0,55/0,65 μ.). Καλό έργο, θα συ-
νεχισθεί μέχρι το Μοναστήρι, το
καλντερίμι εδώ αργότερα. Δου-
λεύουν οι “άγιοι πατέρες”, τους
συμπαραστεκόμαστε, όμως, όλοι
μας.

Βρήκα την εξωτερική αυλή
στρωμένη με πλάκες, ενδιάμεσα
χώροι για πράσινο, το έργο τέλει-
ωσε πριν μια εβδομάδα.

-Πρέπει, εδώ  νότια του ξενώνα,
να κάνουμε καμάρες,για να δένει
το κτήριο καλύτερα με το Μονα-
στήρι, που έχει καμάρες.

-Θα γίνει και το μπαλκόνι, δυτι-
κά του ξενώνα, αλλά πέρα-πέρα,
όλη η έκταση της πλευράς.

Θα είναι πράγματι κάτι εξαιρε-
τικό, αν προλάβουμε και δεν τρελ-
λαθούμε μ' αυτούς τους “αγίους
πατέρες”.

Με δέχτηκαν με αγιοπατερικούς
ασπασμούς, τους καθησύχασα μ'
ένα τρικαλινό παστελάκι, ευλα-
βείς προσκυνητές κατέφθαναν
μπουλούκια-μπουλούκια, νόμιζες
ότι είναι δεκαπενταύγουστος, της
Παναγίας, και όχι του Ευαγγελι-
σμού.

-Θ' αναλάβεις ν' ανάψεις και το
τζάκι.

Ανέκαθεν με βάζουν για ύπνο

στο χειμωνιάτικο, εδώ που κοιμό-
τανε και ο γιδάρης, έχει και τζάκι,
ένα άλλο, για τις γυναίκες, στη νό-
τια πτέρυγα.

“Ταλαίπωρε”! Θα κάνεις χρό-
νια ακόμα “δόκιμος”, η σκούπα που
πήρες ήταν σκληρή, δεν σκουπίζει.

Έδειξα, βέβαια, προθυμία να
σκουπίσω ό,τι λέρωσαν τα ξύλα,
αλλά... δεν πήρα την κατάλληλη
σκούπα είναι ν' απορείς, που με πή-
ραν είδηση; Όλα τα παρακολου-
θούν! Αυστηροί και παρατηρητικοί
οι “άγιοι πατέρες”.

Το ύψωμα σηκώνει ο Στέργιος,
από τον Αμπελώνα της Λάρισας.

-Με ξέρουν Γκούγια, και με φω-
νάζουν Κοροβέση.

Το παιδί των αείμνηστων Μάρ-
θας και Παντελή (αυτός Ματσου-
κιώτης), Φωτεινή η γυναίκα του,
τρεις κόρες (Μαρία, Ραφαηλία-
Αναστασία και Μάρθα).

-300 οι τσιπούρες!
-Βλέπω να μην φτάσουν φέτος!
-Είμαι η Αλεξάνδρα, η κόρη του

Γακίτσ', αδελφή του Γιώργου και
Σωτήρη Καλόγηρου, γυναίκα του
Νικόλα Γκούγια.

Τώρα την θυμήθηκα καλά. Υπη-
ρέτησα στον Αμπελώνα, προσω-
ρινός αναπληρωτής θεολόγος
(1969-1972), κατοικούσαν εδώ 10-
15 Ματσουκιώτικες οικογένειες,
είχα μαζί τους διαρκή επαφή, τα
πέρασα άριστα.

Τον Στέργιο ακολούθησαν και
άλλοι του Αμπελώνα, 37 άτομα,
που κοιμήθηκαν, από χτες, στο ξε-
νοδοχείο του γειτονικού Προσήλι-
ου. Η γλυκύτατη Παναγία Βύλιζα
μαγνητίζει τον κόσμο!

(Συνεχίζεται)

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

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

“Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον” (Απολυτίκιο)
• Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

Μπουλούκι ευλαβών προσκυνητών (24.3.2019).

Εφεύρεση για την μεταφορά (24.3.2019).

Το Μαναστήρι της Βύλιζας βορειοδυτικά, 

με φόντο τα χιονοσκέπαστα βουνά (24.3.2019).

Κάνουμε ό,τι θέλουμε! Ο

Μπριασούλης με φόντο το βουνό

της Βύλιζας (24.3.2019).
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“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

«Τιμάμε την Εργατική
Πρωτομαγιά, τους
νεκρούς εργάτες του

Σικάγου του 1886, τους καπνερ-
γάτες της Θεσσαλονίκης του '36,
τους 200 εκτελεσμένους κομ-
μουνιστές της Καισαριανής την
1η Μάη του 1944, όλους τους
αλύγιστους της ταξικής πάλης,
όσους θυσιάστηκαν για μια κοι-
νωνία χωρίς εκμετάλλευση αν-
θρώπου από άνθρωπο. Αυτό είναι
το μοναδικό πραγματικά προ-
οδευτικό μέλλον της κοινωνίας»
αναφέρει το ΚΚΕ στο μήνυμά
του για την  Εργατική Πρωτομα-
γιά.

«Αντλούμε δύναμη από την
Ιστορία του εργατικού κινήματος
στη χώρα μας και σε όλον τον
κόσμο. Τα διδάγματα αυτής της
εποποιίας είναι σήμερα περισ-
σότερο επίκαιρα από ποτέ. Ο,τι
κέρδισε η εργατική τάξη, το κέρ-
δισε με σκληρούς αγώνες, σε
σύγκρουση με το κεφάλαιο και
την εξουσία του, ανατρέποντας
συσχετισμούς που μπορεί να
ήταν αρνητικοί και να φάνταζαν
ανυπέρβλητοι» σημειώνει.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα επι-
σημαίνει πως «πάνω από όλα η
Ιστορία απέδειξε ότι η εργατική
τάξη, η πιο πρωτοπόρα δύναμη
της κοινωνίας, μπορεί, σε συμ-
μαχία με τα άλλα καταπιεζόμενα
λαϊκά στρώματα, να ανατρέψει
την εξουσία του κεφαλαίου, να
οικοδομήσει μια νέα κοινωνία
που θα έχει στο επίκεντρο την
ικανοποίηση των διευρυνόμενων
λαϊκών αναγκών. 

Η ανατροπή του σοσιαλισμού
και η παγκόσμια υποχώρηση του
εργατικού κινήματος ούτε δικαιώ-
νουν την καπιταλιστική βαρβα-
ρότητα που ζούμε, ούτε πολύ
περισσότερο σταματούν τον τρο-

χό της Ιστορίας, που, παρά τις
δυσκολίες και τα εμπόδια, κινείται
πάντα προς τα μπρος».

Επιπλέον, το ΚΚΕ υπογραμμί-
ζει:

«Σήμερα, λανσάρεται ως "προ-
οδευτική" η υποταγή στον αρνη-
τικό συσχετισμό δύναμης, ο μο-
νόδρομος της ΕΕ, οι επικίνδυνοι
πολεμικοί σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ,
η βαρβαρότητα των μνημονίων,
των ματωμένων πλεονασμάτων,
της διαρκούς εποπτείας της ΕΕ
και των «αγορών», των θυσιών
δίχως τέλος.

Λανσάρεται ως "προοδευτική" η
παραίτηση του λαού από τον
αγώνα για να ζει με αξιοπρέπεια
και σύγχρονα δικαιώματα, για να

διασφαλίζονται η υπεραπόδοση
της καπιταλιστικής οικονομίας
και η ανάπτυξη για τα κέρδη των
λίγων.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παίζον-
τας τον ρόλο που έπαιζε πάντα
η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία,
αποδείχτηκε πολύτιμο εργαλείο
για το σύστημα. Οχι μόνο ξέπλυνε
τις προηγούμενες κυβερνήσεις
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, των οποί-
ων συνέχισε την πολιτική, όχι
μόνο ξέπλυνε την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ, αλλά κάνει τα πάντα για
να ρίξει στα Τάρταρα τις απαι-
τήσεις του λαού και της νεολαίας,
με τις λογικές των ελάχιστων και
των κατώτατων, με την ανακύ-
κλωση της ανεργίας, με την εξί-

σωση των όποιων παροχών προς
τα κάτω, στο όνομα του δήθεν
«ρεαλισμού» και του «μικρότερου
κακού».

Όμως, πραγματικά σύγχρονο,
προοδευτικό και ρεαλιστικό είναι
ο αγώνας για να πάρουμε πίσω
όσα χάσαμε στα χρόνια της κρί-
σης, για να καταργηθούν οι αν-
τιλαϊκοί μνημονιακοί νόμοι που
παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Πραγματικά προοδευτικό είναι
η αντίσταση στα σχέδια του
ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, που
συσσωρεύουν εύφλεκτη ύλη σε
μια περιοχή με σφοδρούς οικο-
νομικούς και γεωπολιτικούς αν-
ταγωνισμούς. Είναι η αντίσταση
στην πολιτική που μετατρέπει
την Ελλάδα σε προκεχωρημένο
φυλάκιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ,
εμπλέκει τον λαό σε μεγάλες πε-
ριπέτειες, για χάρη των συμφε-
ρόντων της ελληνικής ολιγαρχίας.
Καρπός όλων αυτών, που υπη-
ρετεί με συνέπεια, υπήρξε και η
συμφωνία των Πρεσπών.

Σήμερα, γίνεται ακόμη πιο φα-
νερό ότι η αιτία που οδηγεί τους
λαούς στη φτώχεια και την ανερ-
γία είναι ίδια με αυτήν που τους
βάζει να σκοτώνονται για τις
σφαίρες επιρροής και τα μερίδια
των αγορών.

Ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλε-
μος, που ισοπεδώνει χώρες και
επαναχαράσσει σύνορα, προετοι-
μάζεται μέρα τη μέρα, μέσα σε
συνθήκες ιμπεριαλιστικής "ειρή-

νης", που κάνει συντρίμμια τα δι-
καιώματα των εργαζομένων, για
να κερδίζει περισσότερα μια χού-
φτα καπιταλιστών. Είναι η συνέ-
χιση της ίδιας πολιτικής με άλλα,
βίαια - στρατιωτικά κυρίως - μέσα.

Πραγματικά προοδευτικό και
σύγχρονο είναι να συμβαδίζουν
η εξέλιξη της επιστήμης και της
τεχνολογίας, οι τεράστιες παρα-
γωγικές δυνατότητες που υπάρ-
χουν, με τη βελτίωση της ζωής
των εργαζομένων, με τη μείωση
και εξάλειψη της ανεργίας, με
τη μόνιμη και σταθερή δουλειά,
με την ικανοποίηση 

των σύγχρονων αναγκών και
όχι το πισωγύρισμα σε έναν "κοι-
νωνικό μεσαίωνα", που υπηρετούν
τα αστικά πολιτικά κόμματα.

Αυτό μπορεί να γίνει πράξη με
μια νέα οργάνωση της κοινωνίας,
με κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα
παραγωγής, στη γη, με επιστη-
μονικό κεντρικό σχεδιασμό της
οικονομίας, με ενεργό συμμετοχή
των εργαζομένων στην οργάνωση
και διεύθυνση της κοινωνικής πα-
ραγωγής.

Με αυτήν την πυξίδα οργανώ-
νουμε τους σύγχρονους αγώνες
της εργατικής τάξης, τη συμμαχία
της με τα άλλα λαϊκά στρώματα,
ενάντια στην επίθεση του κεφα-
λαίου, στα συνεχόμενα αντιλαϊκά
μέτρα, στα μνημόνια, ενάντια
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και τους πολέμους.

Σε αυτόν τον αγώνα χρειάζεται

ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, που
είναι ο συνεπής και μαχητικός
υπερασπιστής των δίκιων των
εργαζομένων. Χρειάζεται ένα πιο
μαζικό, ταξικά προσανατολισμέ-
νο, εργατικό κίνημα, απαλλαγ-
μένο από τον εργατοπατερισμό
και τις «συνδικαλιστικές μαφίες»
που του κάθονται στον σβέρκο.
Χρειάζονται συνδικάτα των ερ-
γατών και όχι των εργοδοτών.

Απέναντι στις κυβερνήσεις και
τα κόμματα του κεφαλαίου, που
προσπαθούν με τα γνωστά ψεύ-
τικα διλήμματα να εγκλωβίσουν
τον λαό στον αντιλαϊκό "μονό-
δρομο"...

Απέναντι στα σχέδια του ΝΑΤΟ
και την ΕΕ του κεφαλαίου, που
γίνεται όλο και χειρότερη για
τους λαούς...

Απέναντι στην ακροδεξιά και
τον φασισμό, που είναι μορφή
διαχείρισης της δικτατορίας του
κεφαλαίου και τροφοδοτείται από
τις αντιλαϊκές πολιτικές, τα με-
γάλα συμφέροντα και την ανοχή
που έδειξαν όλα τα αστικά κόμ-
ματα...

Απέναντι σε όσους υπηρετούν
αυτήν την πολιτική, είτε βρίσκον-
ται στις κυβερνήσεις, είτε στους
δήμους και τις Περιφέρειες...

Μπορούμε να κάνουμε τη δια-
φορά με ισχυρό ΚΚΕ παντού,
στις ευρωεκλογές, στις τοπικές
και βουλευτικές εκλογές. Να στεί-
λουμε μήνυμα αισιοδοξίας, μα-
χητικότητας και αλληλεγγύης σε
όλους τους λαούς της Ευρώπης.

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!» καταλήγει στο
μήνυμά του για την Εργατική
Πρωτομαγιά το ΚΚΕ.

ΚΚΕ: Περισσότερο επίκαιρη από ποτέ

η εποποιία της Εργατικής Πρωτομαγιάς

Η στρατηγική του πρωθυπουργού

και του κυβερνητικού επιτελείου είναι

να υπάρχουν τώρα συγκεκριμένες

παροχές, οι οποίες μάλιστα να λαμ-

βάνουν και ένα διαρθρωτικό χαρα-

κτήρα, έτσι ώστε να δημιουργείται η

βάσιμη προσδοκία ότι μέσα στην επό-

μενη διετία-τριετία θα είναι δυνατόν

να υπάρξει μια ουσιαστική αναπλήρωση

εν συνόλω, των απωλειών που υπήρ-

ξαν και ήταν εξαιρετικά μεγάλες:

αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής

Νίκος Βούτσης, αναδεικνύοντας συγ-

χρόνως τα διλήμματα των εκλογών

και το εγχείρημα της Προοδευτικής

Συμμαχίας.

Το δίλημμα στις προσεχείς βου-

λευτικές εκλογές, το οποίο όμως σε

μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και από

την έκβαση των ευρωεκλογών, θα

συμπεριλαμβάνει προφανώς το ποια

κυβερνητική λύση θα προωθήσει το

προοδευτικό ή το νεοφιλελεύθερο

πρόγραμμα, ανέφερε αναλυτικά ο Ν.

Βούτσης. Εκεί, σύμφωνα με την προ-

σέγγισή του, δεν μπορεί να πει κανείς

«περιμένω τα αποτελέσματα», είναι

στοιχείο που θα πρέπει να έχει υπόψιν

του ο πολίτης για να ψηφίσει ένα

κόμμα. Γι' αυτό δεν γίνεται να απο-

φύγουν αυτό το δίλημμα και οι υπό-

λοιπες πολιτικές δυνάμεις του Κέν-

τρου, της Κεντροαριστεράς, της Σο-

σιαλδημοκρατίας, των Οικολόγων, των

ελευθεριακών κινημάτων κ.λ.π.

Ερωτηθείς δε, για το μήνυμα που

στέλνει το αποτέλεσμα των εκλογών

στην Ισπανία, χαρακτήρισε ενθαρρυν-

τικό στο μεγάλο κάδρο των ευρωε-

κλογών το γεγονός ότι στην Ιβηρική

χερσόνησο γίνονται δύο σοβαρά πει-

ράματα σε προοδευτική κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά τα «δικά μας», η

προσπάθεια που γίνεται, δια της Προ-

οδευτικής Συμμαχίας, έχει προφανώς

έναν διττό σκοπό. Από τη μια πλευρά

ενδυναμώνει και διαμορφώνει έναν

ευρύτερο πόλο στο χώρο των προ-

οδευτικών δυνάμεων με επίκεντρο

και ψυχή αυτής της υπόθεσης τον

ΣΥΡΙΖΑ ενόψει όλων των εκλογικών

αναμετρήσεων. Από την άλλη η προ-

σπάθεια αυτή, έχει προφανώς ως

στόχο να δυναμώνει η ιδέα και να

διαμορφώνεται μια κουλτούρα προ-

οδευτικής στροφής και προοδευτικής

πολιτικής συνεργασίας και σε όλους

τους άλλους, που αυτοαποκαλούνται

ή εκ παραδόσεως βρίσκονται στο

χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, της

Κεντροαριστεράς, των κινημάτων, των

ελευθεριών.

Στο ερώτημα περί δημοσκοπήσεων,

πρόωρων εκλογών κ.ο.κ., ο Ν. Βούτσης

παρατήρησε ότι τα τελευταία χρόνια

υποφέρουμε από δύο προβλήματα.

Το ένα αφορά τις δημοσκοπήσεις

όπου κάθε Δευτέρα μετά τις εκλογές

την τελευταία εξαετία όλοι ασχολούν-

ται με το γιατί οι δημοσκοπήσεις έπε-

σαν έξω. Αυτό φυσικά πέρα από τη

χώρα μας συμβαίνει και διεθνώς τόσο

στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική.

Το δεύτερο είναι ότι λόγω των αλλε-

πάλληλων κυβερνητικών «εικονικών

παρενθέσεων», που ήταν στο αφή-

γημα, επί τετραετία, της αξιωματικής

αντιπολίτευσης, ζούμε με αυτό το άγ-

χος και με σενάρια για εκλογές ανά

δίμηνο. Με τον πρόεδρο της Βουλής

να καταλήγει στη συλλογιστική του,

ότι, όπως εκτίμησε, δεν υπάρχει πε-

ρίπτωση πρόωρων εκλογών.

Όσον αφορά τα θετικά κυβερνητικά

μέτρα, ο κ. Βούτσης τόνισε ότι η

στρατηγική του πρωθυπουργού και

του κυβερνητικού επιτελείου είναι να

υπάρχουν τώρα συγκεκριμένες πα-

ροχές, οι οποίες μάλιστα να λαμβάνουν

και ένα διαρθρωτικό χαρακτήρα, έτσι

ώστε να δημιουργείται η βάσιμη προσ-

δοκία ότι μέσα στην επόμενη διετία-

τριετία θα είναι δυνατόν να υπάρξει

μια ουσιαστική αναπλήρωση εν συ-

νόλω, των απωλειών που υπήρξαν

και ήταν εξαιρετικά μεγάλες. Δυστυ-

χώς αυτές οι απώλειες δεν ήταν για

όλους, σίγουρα όμως ήταν για τους

πολλούς, διαπίστωσε και συνέχισε:

Είναι θετικά τα σημάδια για την ελλη-

νική οικονομία, διότι είναι πολύ πιθανό

να βγούμε ξανά στις αγορές με εξαι-

ρετικά χαμηλά επιτόκια για τα ελληνικά

ομόλογα, οι εξαγωγές πηγαίνουν πολύ

καλά, το τουριστικό ρεύμα θα είναι

και φέτος υψηλό.

Ν. Βούτσης: «Παροχές τώρα, ώστε να αναπληρωθούν οι απώλειες»

Το δίλημμα στις προσεχείς

βουλευτικές εκλογές, σε μεγάλο βαθμό

θα εξαρτηθεί και από την έκβαση

των ευρωεκλογών, υπογραμμίζει 

ο Πρόεδρος της Βουλής.



CMYK

σελίδα 31εσωτερικά
ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 20181

Έγκριτο μέλος συνδέσμου 

ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA

THΛ.: 24310 53555

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Με συνέπεια εκεί

που μας χρειάζεστε

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Σ
την Κρήτη, όπου
βρίσκεται με την
οικογένειά του για

τις γιορτές του Πάσχα,
αναμένεται ο
πρωθυπουργός να
παραμείνει όλη την
εβδομάδα. Σύμφωνα με
πληροφορίες αύριο
Πέμπτη 2 Μαΐου θα
βρεθεί στο Ηράκλειο, για
να εγκαινιάσει το οδικό
τμήμα Γούρνες -
Χερσόνησος, ενώ θα
πραγματοποιήσει ομιλία
στην πόλη. Την
Παρασκευή 3 Μαΐου θα
επισκεφθεί το νομό
Λασιθίου για να
εγκαινιάσει τη γέφυρα
του Χαμεζίου στη Σητεία.

Υπενθυμίζεται πως στις 4
Μαΐου είναι η καταληκτική
ημερομηνία για τον Αλέξη Τσί-
πρα να προχωρήσει σε διά-
λυση της Βουλής, αν επιθυμεί
να πραγματοποιήσει τετρα-
πλές εκλογές στις 26 του
μήνα. Συνεργάτες του εδώ
και καιρό απέκλειαν αυτό το
ενδεχόμενο υποστηρίζοντας
πως ο πρωθυπουργός δεν
έχει κανέναν λόγο τη συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή να
βιαστεί να στήσει εθνικές κάλ-
πες από τη στιγμή που το
έργο της κυβέρνησης, ειδικά
στο οικονομικό πεδίο, βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός θα έχει
την ευκαιρία στις αρχές του
μήνα να βρεθεί με τους ομο-
λόγους του στην Σύνοδο Κο-
ρυφής που θα πραγματοποι-
ηθεί στη Ρουμανία στις 9 Μαί-
ου. Θα είναι ένα κρίσιμο ραν-
τεβού, καθώς η σύγκληση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα
γίνει λίγο πριν τις εκλογές με

τις ευρωομάδες να δίνουν τη
δική τους μάχη για να επι-
κρατήσουν στο Κοινοβούλιο
και να εκλέξουν το δικό τους
πρόεδρο στη θέση του απερ-
χόμενου Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.

Τους τελευταίους δύο μή-
νες, οι δύο μεγαλύτερες πο-
λιτικές ομάδες του Ευρωκοι-
νοβουλίου, το κεντροδεξιό
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
(EPP) και το κεντρο-αριστερό
Σοσιαλδημοκρατικό (S&D),
βλέπουν τα ποσοστά τους
στις δημοσκοπήσεις να αυξο-
μειώνονται. Σε σχέση με τα
αποτελέσματα του 2014, η
τελευταία έρευνα του Europe
Elects δείχνει ότι οι δύο με-
γάλες πολιτικές ομάδες θα
έχουν απώλειες. Το Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα υπολογί-
ζεται ότι θα χάσει περίπου 37
έδρες (185), ενώ για τους Σο-
σιαλδημοκράτες θα υπάρξει
μια πτώση των 56 εδρών
(135). Ενδιαφέρον θα έχουν
και οι διεργασίες για την εκλο-
γή του Προέδρου του Ευρω-
κοινοβουλίου.

Τα εκλογικά σενάρια, πάν-
τως δίνουν και παίρνουν αφού
ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμάται
ότι θα πάρει τις τελικές του

αποφάσεις για το χρόνο των
βουλευτικών εκλογών αναλό-
γως με το αποτέλεσμα των ευ-
ρωεκλογών και των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών.

Στα ενδότερα του Μαξίμου
η προσφυγή στον λαό στα
τέλη Ιουνίου εξακολουθεί να
υπάρχει στο τραπέζι αν και η
στόχευση του πρωθυπουρ-
γού είναι να εξαντλήσει την τε-
τραετία. Οι αποφάσεις θα
παρθούν αφού αναλυθεί διε-
ξοδικά η λαϊκή ετυμηγορία
στα τέλη του άλλου μήνα. Αν
το αποτέλεσμα των εκλογών
που έρχονται είναι καλό για
τον ΣΥΡΙΖΑ οι εκτιμήσεις ανα-
φέρουν πως στην κυβέρνηση
θα επιχειρήσουν να εκμεταλ-
λευτούν το momentum και να
μην αφήσουν να μεσολαβήσει
το καλοκαίρι. Στην περίπτωση
που δοθεί ένα μήνυμα απο-
δοκιμασίας στο Μαξίμου οι
επιλογές είναι δυο: Ή θα επι-
χειρηθεί πολύ γρήγορα να
περιοριστεί η ζημιά με κάλπες
στις αρχές του καλοκαιριού ή
θα επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας
να κερδίσει χρόνο προσφεύ-
γοντας σε εκλογές, όπως ορί-
ζει το Σύνταγμα, στις αρχές
του φθινοπώρου.

Η
στρατηγική του πρω-
θυπουργού και του
κυβερνητικού επιτε-

λείου είναι να υπάρχουν τώρα
συγκεκριμένες παροχές, οι
οποίες μάλιστα να λαμβάνουν
και ένα διαρθρωτικό χαρακτή-
ρα, έτσι ώστε να δημιουργείται
η βάσιμη προσδοκία ότι μέσα
στην επόμενη διετία-τριετία θα
είναι δυνατόν να υπάρξει μια
ουσιαστική αναπλήρωση εν συ-
νόλω, των απωλειών που υπήρ-
ξαν και ήταν εξαιρετικά μεγά-
λες: αυτό τόνισε ο πρόεδρος
της Βουλής Νίκος Βούτσης,
αναδεικνύοντας συγχρόνως τα
διλήμματα των εκλογών και το
εγχείρημα της Προοδευτικής
Συμμαχίας.

Το δίλημμα στις προσεχείς
βουλευτικές εκλογές, το οποίο
όμως σε μεγάλο βαθμό θα
εξαρτηθεί και από την έκβαση
των ευρωεκλογών, θα συμπε-
ριλαμβάνει προφανώς το ποια
κυβερνητική λύση θα προωθή-
σει το προοδευτικό ή το νεο-
φιλελεύθερο πρόγραμμα, ανέ-
φερε αναλυτικά ο Ν. Βούτσης.
Εκεί, σύμφωνα με την προ-
σέγγισή του, δεν μπορεί να
πει κανείς «περιμένω τα απο-
τελέσματα», είναι στοιχείο που
θα πρέπει να έχει υπόψιν του ο
πολίτης για να ψηφίσει ένα
κόμμα. Γι' αυτό δεν γίνεται να
αποφύγουν αυτό το δίλημμα
και οι υπόλοιπες πολιτικές δυ-
νάμεις του Κέντρου, της Κεν-
τροαριστεράς, της Σοσιαλδη-
μοκρατίας, των Οικολόγων,
των ελευθεριακών κινημάτων
κ.λ.π.

Ερωτηθείς δε, για το μήνυμα
που στέλνει το αποτέλεσμα
των εκλογών στην Ισπανία, χα-
ρακτήρισε ενθαρρυντικό στο
μεγάλο κάδρο των ευρωεκλο-
γών το γεγονός ότι στην Ιβη-
ρική χερσόνησο γίνονται δύο
σοβαρά πειράματα σε προ-

οδευτική κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά τα «δικά μας»,

η προσπάθεια που γίνεται, δια
της Προοδευτικής Συμμαχίας,
έχει προφανώς έναν διττό σκο-
πό. Από τη μια πλευρά ενδυ-
ναμώνει και διαμορφώνει έναν
ευρύτερο πόλο στο χώρο των
προοδευτικών δυνάμεων με
επίκεντρο και ψυχή αυτής της
υπόθεσης τον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει
όλων των εκλογικών αναμε-
τρήσεων. 

Από την άλλη η προσπάθεια
αυτή, έχει προφανώς ως στό-
χο να δυναμώνει η ιδέα και να
διαμορφώνεται μια κουλτού-
ρα προοδευτικής στροφής και
προοδευτικής πολιτικής συ-
νεργασίας και σε όλους τους
άλλους, που αυτοαποκαλούν-
ται ή εκ παραδόσεως βρίσκον-
ται στο χώρο της Σοσιαλδημο-
κρατίας, της Κεντροαριστε-
ράς, των κινημάτων, των ελευ-
θεριών.

Στο ερώτημα περί δημοσκο-
πήσεων, πρόωρων εκλογών
κ.ο.κ., ο Ν. Βούτσης παρατή-
ρησε ότι τα τελευταία χρόνια

υποφέρουμε από δύο προ-
βλήματα. Το ένα αφορά τις
δημοσκοπήσεις όπου κάθε
Δευτέρα μετά τις εκλογές την
τελευταία εξαετία όλοι ασχο-
λούνται με το γιατί οι δημο-
σκοπήσεις έπεσαν έξω. Αυτό
φυσικά πέρα από τη χώρα μας
συμβαίνει και διεθνώς τόσο
στην Ευρώπη, όσο και στην
Αμερική. 

Το δεύτερο είναι ότι λόγω
των αλλεπάλληλων κυβερνητι-
κών «εικονικών παρενθέσεων»,
που ήταν στο αφήγημα, επί
τετραετία, της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, ζούμε με αυτό το
άγχος και με σενάρια για εκλο-
γές ανά δίμηνο. Με τον πρό-
εδρο της Βουλής να καταλήγει
στη συλλογιστική του, ότι,
όπως εκτίμησε, δεν υπάρχει
περίπτωση πρόωρων εκλογών.

Όσον αφορά τα θετικά κυ-
βερνητικά μέτρα, ο κ. Βούτσης
τόνισε ότι η στρατηγική του
πρωθυπουργού και του κυ-
βερνητικού επιτελείου είναι να
υπάρχουν τώρα συγκεκριμέ-
νες παροχές, οι οποίες μάλιστα
να λαμβάνουν και ένα διαρ-
θρωτικό χαρακτήρα, έτσι ώστε
να δημιουργείται η βάσιμη
προσδοκία ότι μέσα στην επό-
μενη διετία-τριετία θα είναι δυ-
νατόν να υπάρξει μια ουσια-
στική αναπλήρωση εν συνό-
λω, των απωλειών που υπήρξαν
και ήταν εξαιρετικά μεγάλες.
Δυστυχώς αυτές οι απώλειες
δεν ήταν για όλους, σίγουρα
όμως ήταν για τους πολλούς,
διαπίστωσε και συνέχισε: Είναι
θετικά τα σημάδια για την ελ-
ληνική οικονομία, διότι είναι
πολύ πιθανό να βγούμε ξανά
στις αγορές με εξαιρετικά χα-
μηλά επιτόκια για τα ελληνικά
ομόλογα, οι εξαγωγές πηγαί-
νουν πολύ καλά, το τουριστικό
ρεύμα θα είναι και φέτος υψη-
λό.

Περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη - Βαρόμετρο

οι ευρωεκλογές για τις εθνικές κάλπες

Στη Ρουμανία ο πρωθυπουργός με τους ομολόγους 

του στις αρχές Μαΐου

Ν. Βούτσης: «Παροχές τώρα, ώστε

να αναπληρωθούν οι απώλειες»

Το δίλημμα στις προσεχείς

βουλευτικές εκλογές, σε

μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί

και από την έκβαση των

ευρωεκλογών, υπογραμμίζει

ο Πρόεδρος της Βουλής.



Μέρος 1ο

Οι διαστάσεις της ηθικής
προσδιορίζονται από τις δια-
στάσεις στις οποίες κινείται το
ανθρώπινο πρόσωπο. Στον αρ-
χαίο ελληνικό κόσμο ο άνθρω-
πος εκλαμβάνεται ως άτομο
που υποτάσσεται στην πόλη.
Κατά τον Αριστοτέλη είναι
“ζώον πολιτικόν”. Αντίστοιχα η
πολιτική ενδιαφέρεται για τη

ζωή του συνόλου των πολιτών,
ενώ η ηθική περιορίζεται στην
ατομική ζωή και υποτάσσεται
στην πολιτική, αποτελεί τμήμα
της. Στον Χριστιανικό κόσμο ο
άνθρωπος υπάρχει ως μέλος
της Εκκλησίας, που είναι κοι-
νωνία θεώσεως. Στους κόλπους
αυτούς το ανθρώπινο πρόσωπο
διανοίγεται στο άπειρο. Η χρι-
στιανική ηθική έχει απεριόρι-

στες διαστάσεις και επεκτείνε-
ται σε ασύλληπτους ορίζοντες,
που διάνοιξε ο Χριστός με την
παρουσία Του και τη σύσταση
της Εκκλησίας. Στην αρχαία
ελληνική φιλοσοφία, όπως και
στη νεώτερη Ευρωπαϊκή, τα
άτομα διακρίνονται από το
απρόσωπο είναι, από το οποίο
κι απορρέουν με κάποια διαδι-
κασία απομονώσεις. Στην Εκ-

κλησία το είναι δεν είναι απρό-
σωπο, αλλά προσωπικό. Το
απόλυτο βρίσκεται στον Τρια-
δικό Θεό, κατ' εικόνα του δη-
μιουργήθηκε ο άνθρωπος. Η
χριστιανική ηθική συνδέεται άρ-
ρηκτα με τη δογματική διδα-
σκαλία της Εκκλησίας. Στη δυ-
τική θεολογία, που επηρέασε
ασθητά και την ανατολική, η
ηθική διαχωρίστηκε σε τρεις
περιοχές, οι οποίες σταδιακά
έχασαν τη συνοχή τους. Οι πε-
ριοχές αυτές είναι: η ατομική
ηθική, η κοινωνική και η πνευ-
ματικότητα. Ο διαχωρισμός αυ-
τός είναι ξένος προς την πα-
ράδοση της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας. Η ηθική ζωή δεν μπο-
ρεί να υπάρξει ανεξάρτητα από
την πνευματική, ούτε να διαι-
ρείται σε αυτόνομες περιοχές
ατομικής και κοινωνικής ηθικής.
Η ηθική ζωή του πιστού και οι
επιμέρους αρετές του αποτε-
λούν ενιαίο κι αδιαίρετο καρπό
του Αγίου Πνεύματος. Η πνευ-
ματική ζωή είναι η ψυχή της
ηθικής και η ηθική το σώμα
της. Όπως δεν διαχωρίζεται ο
άνθρωπος σε σώμα-ψυχή, αλλά
θεωρείται ως ενιαία ενότητα,
έτσι και στη θεολογία η ηθική
και πνευματική είναι ενιαία.

-Η μεθοδολογία των φυσικών
επιστημών που είχε καταλυτικές
επιπτώσεις σ' όλες τις επιστή-
μες της εποχής μας και εμπέ-
δωσε την εκκοσμίκευση, δεν
άφησε ανεπερέαστη και τη χρι-
στιανική ηθική. Αλλά οι επιστή-
μες αυτές ασχολούνται με αν-
τικείμενα που υπολογίζονται
μαθηματικά, ενώ το ήθος χα-
ρακτηρίζει το πρόσωπο και
βιώνεται εμπειρικά, παραμέ-
νοντας απρόσιτο κι ασύλληπτο.
Όταν η ηθική έχει ως πρότυπο
τις φυσικές επιστήμες, γίνεται
ο παραμερισμός του βάθους
της προσωπικής ζωής και η

προτίμηση άλλων κοινωνικών
θεσμών.

Τα φαινόμενα αυτά έγιναν
γνωστά και στην Ανατολή. Το
ανθρωπιστικό ρεύμα της υστε-
ροβυζαντινής περιόδου (14ος
αιών), ενισχύθηκε με την επί-
σκεψη στο Βυζάντιο του ελλη-
νικής καταγωγής μοναχού Βαρ-
λαάμ από την Καλαβρία της
Ιταλίας. Παραμερίστηκε όμως
με τον θρίαμβο του αγ. Γρηγο-
ρίου Παλαμά και την επικρά-
τηση της ησυχαστικής θεολο-
γίας. Η θεολογία αυτή διατή-
ρησε την ταυτότητα των υπό-
δουλων ορθοδόξων λαών κατά
την περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας. Η Ρωσική Εκκλησία όμως
επηρεάσθηκε από τη δυτική
θεολογία, κι άνοιξε ο δρόμος
για χρησιμοποίηση δυτικών κα-
ταχρήσεων, που φρόντιζαν να
διαδίδουν οι δυτικές ιεραπο-
στολές στις τουρκοκρατούμε-
νες περιοχές.

Η Πατερική όμως παράδοση
με την εμπειρική θεολογία πα-
ρέμεινε ζωντανή, έχοντας ως
κύριο στήριγμα τον Μοναχι-
σμό. Ο μοναχισμός αποτελούσε
πάντοτε για την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία την προφυλακή της
πνευματικής ζωής. Τα μονα-
στήρια ήταν τα εργαστήρια της
ησυχίας, ασκήσεως προσευχής,
του λειτουργικού ήθους. Δια-
πιστώνεται και σήμερα, η ανα-
γέννηση της πνευματικής ζωής,
γίνεται στα μοναστήρια που γί-
νονται πυρήνες, γύρω από τους
οποίους συγκεντρώνονται πι-
στοί που επιθυμούν μια συνε-
πέστερη χριστιανική ζωή. Το
Άγιον Όρος και τα Μετέωρα,
δεσπόζουν στην πνευματική
ζωή της Ορθοδοξίας. Η απο-
ξένωση από τον κόσμο και η
προσήλωση στον Θεό, αποτε-
λούν βασικές υποχρεώσεις
κάθε πιστού, προσφέρονται

στα μοναστήρια ως μορφές
ζωής και θεωρήσεως του κό-
σμου και των προβλημάτων
του. Η επιφάνεια της ηθικής
και κοινωνικής ζωής βρίσκει τις
πνευματικές ρίζες για να καρ-
ποφορήσει στο σώμα της Εκ-
κλησίας. Πολλοί αδιάφοροι
προς την Εκκλησία, αρχίζουν
συνειδητή πνευματική ζωή
από την ημέρα που συνδέον-
ται με κάποιο μοναστήρι.

-Το σφάλμα συνήθως στον
σύγχρονο χριστιανικό κόσμο
είναι ότι εγκαταλείπεται η προ-
σπάθεια να δοθεί η μαρτυρία
του Χριστού μέσω της Εκκλη-
σίας και υιοθετούνται πολιτικά,
κοινωνικά ή άλλα μέσα. Όσο
και αν θα μπορούσαν να κατα-
νοηθούν οι προσπάθειες αυτές,
δεν είναι δυνατό να δικαιωθούν
στη θεολογία. Μ' αυτήν την τα-
κτική η κοινωνική ηθική και
πνευματική ζωή, μεταπίπτουν
στην εκκοσμικευμένη κοινωνική
επιστήμη. Μέσα όμως στην
προοπτική της ζωής της Εκ-
κλησίας, που κατευθύνεται στη
βασιλεία του Θεού, τα προ-
βλήματα της προσωπικής-κοι-
νωνικής ζωής, σχετικοποιούνται
και παρουσιάζονται με τις πραγ-
ματικές τους διαστάσεις.-

(Συνεχίζεται)
Γεώργιος Δ. Κατσικάς
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Η ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΝΑ ΓΥΡΕΙ (!)
Οι μοίρες εμαλώνανε,

στη γέννηση του κόσμου.
Από τη μια του φωτός και της χαράς,

Και από την άλλη του σκότους και του πόνου.
```

Οι πρώτες κράταγαν
κλαδί ελιάς, φιλί κι' αγιοκέρι.

Και οι άλλες θέλανε
πόλεμο, με μίσος και μαχαίρι.

```

Και μια απ' εδώ, μια από κει,
η πλάστιγγα να γέρνει.

Κατάντησε σαν εκκρεμές
του κόσμου η ειμαρμένη.

```

Κι' ήρθαν προφήτες, ήρθε ο Χριστός!
το ζύγι να σηκώσει,

και να το γύρει προς το Φως
την Αγάπη και τη Γνώση.

```

Μάχες εκέρδισε πολλές,
αιώνες τώρα τόσους (!).

(Είθε να κερδισθεί ο πόλεμος).
```

Η κοινωνία να σωθεί,
Χαρά να ευδοκιμήσει.

Αλτροϊσμός κρίση Δικαίου λογική,
Τους μεγάλους να Φωτίσει.

Και στο κατώφλι του σκότους, του κακού,
η αγάπη να καρπίσει.

ΕΦΗ Μ. ΓΚΙΟΛΕ

Ποίηση

Χόρεψε απόψε κούκλα μου

για να σε καμαρώσω

να σου χαρίσω ένα σταυρό

να βάλεις στο λαιμό σου

```

Θέλω να ζήσω μοναχός

μεσ' στην καλή χαρά μου

δε θέλω πλούτη αγάπη μου

μονάχα την υγειά μου

```

Θέλω να ζήσουμε μαζί

να τραγουδάς για εμένα

το γέλιο κι η ανθρωπιά

δεν λείπει από εσένα

```

Θεόδωρος Καραντάου

Α
ναμφίβολα, οι
αψευδέστεροι και
ασφαλέστεροι μάρτυρες

της Αναστάσεως του Κυρίου
είναι οι άγιοι Απόστολοί Του.
Γιατί είναι αυτοί που ο Χριστός
τους στοίχισε. Έδωσαν
ολόκληρη τη ζωή τους για το
Χριστό, εγκατέλειψαν την
οικογένειά τους, το επάγγελμά
τους, την ήσυχη ζωή τους, για
να αφιερωθούν ολοκληρωτικά
στον αρχηγό της ζωής και
κύριο ουρανού και γης.

Και θα ήταν, ασφαλώς, η πράξη
τους αυτή παράλογη, αν στο θεαν-
δρικό πρόσωπο του Χριστού δεν
εύρισκαν το πλήρωμα και το νόημα
της ζωής τους, δεν εύρισκαν “ον
έγραψαν Μωυσής και οι προφήτες”,
“την προσδοκίαν των Εθνών”, το
Σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου.
Αν δεν εύρισκαν αυτό που κανένας
άλλος και τίποτε άλλο στον κόσμο
δεν μπορούσε να τους προσφέρει.
Η διδασκαλία του η πρωτάκουστη,
τα θαύματά Του, η θεανδρική του
προσωπικότητα τους είχαν γοητεύ-
σει.

Παρόλα όμως αυτά και παρά το
γεγονός ότι οι τρεις από αυτούς
(Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης -ο
στενότερος κύκλος των μαθητών
Του) είχαν δει το άκτιστο φως του
Χριστού κατά τη Μεταμόρφωση,
που είχε γίνει πριν από το Πάθος,
κατά τις δύσκολες στιγμές του Πά-
θους του, της δικής και ιδιαίτερα
της σταυρώσεώς Του τον είχαν εγ-
καταλείψει οι πάντες, πλην του αγα-
πημένου του μαθητή Ιωάννη. Θα

πατάξουν τον ποιμένα και θα δια-
σκορπισθούν τα πρόβατα, τους είχε
πει ο Χριστός και έτσι έγινε. Οι μα-
θητές είχαν κρυφθεί όλοι “διά τον
φόβον των Ιουδαίων”.

Ο Πέτρος, θερμός στην πίστη,
ορμητικός και εκδηλωτικός, ενθου-
σιώδης τύπος, που έδινε υποσχέσεις
και όρκους ότι θα μείνει πιστός στον
Κύριο μέχρι θανάτου, τον αρνείται
τρεις φορές μπροστά σε μια υπη-
ρέτρια, όπως του το είχε προείπει ο
Χριστός “πριν αλέκτωρ φωνήσει τρις
απαρνήσει με”.

Τι θα ήταν, λοιπόν, εκείνο που θα
τους έκανε να επανακτήσουν το
θάρρος τους και την εμπιστοσύνη
τους απέναντι στον Κύριο και τη βε-
βαιότητα για την Ανάστασή Του; Τί-
ποτε άλλο παρά μόνον η Ανάστασή
Του. Δεν ήταν άνθρωποι ευκολόπι-
στοι οι μαθητές του Χριστού· αντί-
θετα τονίζεται στην Κ. Διαθήκη ιδι-
αίτερα η δυσπιστία τους, -ανθρώπινη
και δικαιολογημένη- απέναντι στο
γεγονός της Αναστάσεως του Χρι-
στού μέχρι τη στιγμή που οι ίδιοι
Τον είδαν και Τον ψηλάφισαν. Έφα-
γαν και συζήτησαν μαζί Του και δεν

τους έμεινε καμιά αμφιβολία ότι
πράγματι αναστήθηκε.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει
στην αρχή των Πράξεων ότι από
την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη ο
Ιησούς εμφανιζόταν συνεχώς “δι'
ημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος
αυτοίς”. Οι ιστορικοί μάρτυρες της
Κ. Διαθήκης καταχωρίζουν ένδεκα
εμφανίσεις μέχρι την Ανάληψη και
μία μετά την Ανάληψη στο διώκτη
Σαούλ, που έγινε ο Απόστολος Παύ-
λος. Οι εμφανίσεις αυτές είναι: 1.
Στη Μαρία τη Μαγδαληνή. 2. Στις
μυροφόρες γυναίκες, 3. Στους δύο
μαθητές που πορεύονταν προς Εμ-
μαούς, 4. Στον Σίμωνα Πέτρο, 5.
Στους δέκα μαθητές, όταν απουσίαζε
ο Θωμάς, 6. Στους ένδεκα μαθητές,
παρόντος του Θωμά. 7. Στους επτά
μαθητές στη λίμνη της Τιβεριάδας,
8. Στους ένδεκα μαθητές στο όρος
της Γαλιλαίας. 9. Στους πεντακόσι-
ους στη Γαλιλαία, 10. Στον Ιάκωβο,
11. Στους ένδεκα μαθητές στην Ανά-
ληψη, 12. Στον Απόστολο Παύλο.

Εμφανίστηκε, όπως βλέπουμε, σε
γυναίκες και σε άνδρες, σε μεμο-
νωμένα άτομα και σε μικρές και με-

γάλες ομάδες ανθρώπων, όχι μόνο
σε μια μέρα, αλλά σε σαράντα και
πλέον μέρες. Εμφανίστηκε σε κλει-
στό και σε ανοιχτό χώρο, σε πόλεις
και σε χωριά, σε ύπαιθρο και σε
βουνά, σε παραλίες, σε δρόμους.
Εμφανίστηκε χαράματα, πρωί, με-
σημέρι, απόγευμα, δειλινό, ποτέ
βράδυ, ποτέ στον ύπνο. Ακόμη, δεν
τον είδαν μόνο με τα μάτια τους
ούτε τον άκουσαν μόνο με τα αυτιά
τους. Τον έπιασαν με τα χέρια τους,
μίλησαν και έφαγαν μαζί Του, τον
συναναστράφηκαν, όπως και πριν
από την ανάσταση.

Μην πει κανείς ότι εμφανιζόταν
μόνο σε φίλους και σε μαθητές.
Πρώτα-πρώτα όλοι αυτοί, στους
οποίους εμφανίστηκε, όπως τονί-
σαμε πιο πάνω, δεν πίστευαν στην
ανάσταση. Γι' αυτό δεν έδωσαν ση-
μασία στις πρώτες ειδήσεις για την
ανάσταση. “Εφάνησαν ωσεί λήρος
(= φλυαρία, ανοησία) τα ρήματα”
των μυροφόρων.

Έπειτα δεν ήταν όλοι από το φιλικό
περιβάλλον του Ιησού. Ο Πέτρος,
Ιωάννης και Ματθαίος είναι μαθητές
από τους δώδεκα. Δύο είναι μαθητές

των μαθητών (Μάρκος και Λουκάς).
Και τρεις ήταν εχθροί και πολέμιοι
του Χριστού, που έγιναν μαθητές
και απόστολοι, όταν τον είδαν ανα-
στημένο. Αυτοί είναι ο Ιάκωβος και
ο Ιούδας (όχι ο Ισκαριώτης) και ο
Παύλος, ο φανατικός φαρισαίος και
ο σκληρότερος και δυναμικότερος
εχθρός του Ιησού. Έτσι στους μάρ-
τυρες έχουμε εχθρούς και φίλους,
έχουμε αυτόπτες και αυτηκόους,
έχουμε όμως και μαθητές των μα-
θητών, με την κατάθεση των οποίων
διαπιστώνουμε πως παρέλαβε και
παράδωσε η δεύτερη γενεά το γε-
γονός της Αναστάσεως.

Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί,
δεν θα υπήρχαν απόστολοι και δεν
θα υπήρχε Εκκλησία και δεν θα
υπήρχε λόγος υπάρξεώς της. “Ει
δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν
άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και
η πίστις υμών”, (Κορινθ. Α’, 15,14)
γράφει χαρακτηριστικά ο απόστολος
Παύλος, ο οποίος είδε -συνάντησε
τον αναστημένο Χριστό στην πορεία
του προς τη Δαμασκό. Με ταπείνωση
αναφέρει στην προς Κορινθ. Α’ Επι-
στολή του (κεφ. 15,8) την εμφάνιση
του Χριστού και σ' αυτόν: “έσχατον
δε πάντων ωσπερέι τω εκτρώματι
ώφθη καμοί”. Ο Χριστός όμως έχει
αναστηθεί και άλλαξε το ρου της
ιστορίας. Η ανάσταση του Χριστού
είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας και
η απαρχή των κεκοιμημένων. Η Εκ-
κλησία είναι η απόδειξη της Ανά-
στασης δια μέσου των αιώνων.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι μάρτυρες της Αναστάσεως

του Χριστού
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Χριστιανική ηθική και οι διαστάσεις

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά



Ή
ταν μια βραδιά που τη χάρηκα ιδι-

αίτερα. Θα έλεγα πως ήταν μια

ξεχωριστή εκδήλωση και διαφο-

ρετική από τις άλλες εσπερίδες, που κα-

θημερινά διοργανώνονται στις διάφορες

αίθουσες και στα αμφιθέατρα της Πρω-

τεύουσας. Ήταν οι συμμετέχοντες, που

δεν κουνήθηκαν από τη θέση τους για τρεις

περίπου ώρες με έκδηλο το ενδιαφέρον

τους; Ήταν οι ομιλητές και οι εισηγητές για

τη ζωή και το έργο του μεγάλου μαθηματι-

κού; Ή μήπως ήταν το ίδιο το θέμα της βρα-

διάς που άγγιζε τις ψυχές των Καναλιωτών,

των Καρδιτσιωτών και των παριστάμενων δια-

κεκριμένων επιστημόνων; Όλα μαζί τα πα-

ραπάνω έκαναν τη διαφορά.

Με αφορμή την εσπερίδα των Καναλιω-

τών για τον Ν. Νικολάου, αλλά και τα παρα-

πάνω εισαγωγικά για τη διαφορετικότητα της

βραδιάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά

τους διοργανωτές – φίλους Καναλιώτες, που

με κάλεσαν και να τους συγχαρώ από καρ-

διάς για την πρωτοβουλία τους να οργανώ-

σουν την τιμητική εκδήλωση για τον αεί-

μνηστο συμπατριώτη μας, που διακρίθηκε για

πολλές δεκαετίες ως κορυφαίος μαθηματι-

κός. 

Καταθέτω τις παρακάτω γραμμές, έχον-

τας και ο ίδιος συμπληρώσει σχεδόν μισόν

αιώνα συνεχούς χρήσης των εφαρμοσμένων

μαθηματικών στις γεωπονικές και οικονο-

μικές επιστήμες, ως ένα ελάχιστο συμπλή-

ρωμα στα όσα - πολλά και ωραία - ελέχθη-

σαν μέσα σε εκείνο το τρίωρο της μεστής τι-

μητικής εκδήλωσης για το έργο του Ν. Νι-

κολάου. Καθώς η προσφορά του μεγάλου μα-

θηματικού είναι μεγάλη έως ανεκτίμητη, εί-

ναι επόμενο να δημιουργείται η ανάγκη

διατύπωσης προσωπικών σκέψεων, ιδιαίτερα

από όσους αγαπήσαμε τα μαθηματικά, τα δα-

νειστήκαμε από το θεωρητικό, μεγάλο πλαί-

σιο της Μαθηματικής Επιστήμης, τα εφαρ-

μόσαμε και τα εφαρμόζουμε σε όλους τους

επιστημονικούς χώρους που τα έχουν ανάγ-

κη.

Είμαστε περήφανοι και τιμούμε αυτή τη

μαθηματική ιδιοφυία, όχι μόνον ως Καρδι-

τσιώτες, αλλά και γιατί μέσα από τα βιβλία

του υπήρξαμε οπωσδήποτε μαθητές του! Άλ-

λος λίγο και άλλος πολύ όλοι (μα όλοι, χω-

ρίς εξαίρεση) από τη δεκαετία του ’30 μέ-

χρι και τη δεκαετία του ’70, ήμασταν μαθη-

τές του Νικολάου. Και βέβαια, περισσότερο

οι μαθητές εκείνων των σπουδαίων Πρα-

κτικών Λυκείων (ή Γυμνασίων) της χώρας

μας, τα οποία άνθησαν και καρποφόρησαν

στις πρώτες δεκαετίες της αναπτυσσόμενης

μεταπολεμικής Ελλάδας. 

Ο Νικολάου υπήρξε ένας από τους υπέ-

ροχους εκείνους Έλληνες που διαμόρφωσαν

μαθηματική σκέψη στα νέα τότε παιδιά, τα

οποία εκείνη την εποχή διψούσαν γι’ αυτή τη

σκέψη. Γιατί ο εφαρμοστικός χαρακτήρας των

βιβλίων του και ο αντίκτυπος αυτού του χα-

ρακτήρα στους αναγνώστες-μαθητές του ένα

και μοναδικό αποτέλεσμα είχε, την καλ-

λιέργεια του νου και την ανέλιξή του μέσα

από τη μαθηματική σκέψη που καλλιεργού-

σε πλουσιοπάροχα.

Περιγράφοντας αυτή την προσωπική εμ-

πειρία για τους μαθητές και αποφοίτους των

Γυμνασίων, θεωρώ σκόπιμο μέσα από αυτές

τις γραμμές να τονιστεί ότι αυτοί οι μαθητές

(οι οποίοι σε καθημερινή βάση ήταν και μα-

θητές του Νικολάου) έγιναν, χάρις και σ’ αυ-

τόν, επιτυχημένοι επιστήμονες των θετικών

επιστημών, τεχνικοί και ειδικοί που πρό-

σφεραν στις υποδομές και στην οικονομική

ανάπτυξη της Ελλάδας. 

Κάπως έτσι αποτυπώνεται η σημαντική

προσφορά του Ν. Νικολάου στον τόπο του,

στην πατρίδα του, στην κοινωνία και στην επι-

στήμη. Γιατί το όλο έργο του επηρέασε και

διαμόρφωσε τη σκέψη μας. Μέσα από τα βι-

βλία του η μαθηματική του σκέψη έγινε και

δική μας σκέψη, δηλαδή κατακτήθηκε από χι-

λιάδες μαθητές. Κι αυτοί με τη σειρά τους

(σαν σε σκυταλοδρομία) την πέρασαν στους

επομένους. Ακριβώς έτσι μεταλαμπαδεύε-

ται η γνώση και ο τρόπος σκέψης, με έναν

χαρακτήρα ασύλληπτα πολλαπλασιαστικό, ο

οποίος μεγεθύνει τις Επιστήμες και κατακτά

ανθρώπινα μυαλά, αλλά και ψυχές συνάμα.

Θα ήθελα όμως να προσθέσω και κάποιες

σκέψεις μου για τον ίδιο τον μαθηματικό Ν.

Νικολάου, καθώς πιστεύω ότι ο συγκεκρι-

μένος άνθρωπος ήταν γεννημένος για μα-

θηματικός. Η όλη του πορεία, από την άφι-

ξή του στην Αθήνα και την εγγραφή του στο

Πανεπιστήμιο μέχρι την τελευτή του το

1963, ακριβώς αυτό μαρτυρεί, και μάλιστα

περίτρανα! Πιστεύω ότι ο Νικολάου έκανε στη

ζωή του τα μαθηματικά αποστολή. Το ίδιο το

έργο του στο σύνολό του αυτό ακριβώς απο-

τυπώνει και μάλιστα με σαφήνεια. Γιατί

πώς αλλιώς θα ασχολιόταν ακόμα και με τη

«μαθηματική φυσική»; Ο αείμνηστος Ν. Νι-

κολάου είχε διεισδύσει στις εσωτερικές

ανάγκες των μαθητών του, για να οδηγηθεί

στη συγγραφή της «μαθηματικής φυσικής».

Ο ίδιος ο σύντομος (μόλις μισής σελίδας)

πρόλογος αυτού του βιβλίου αυτό μαρτυρεί.

Διαβάζοντάς τον αντιλαμβάνεται κανείς ότι

ο συγγραφέας έγραψε, για να ικανοποιήσει

ξεχωριστές ανάγκες των μαθητών του, τις

οποίες μάλλον πολλοί άλλοι δεν αντιλαμ-

βάνονταν κατά την εποχή εκείνη.

Έχοντας προμηθευτεί ένα αντίτυπο αυ-

τού του βιβλίου από τον ρομαντικό και ζηλωτή

της Μαθηματικής Επιστήμης κ. Ζώτο, βασι-

κό ομιλητή της τιμητικής βραδιάς για τον Ν.

Νικολάου, και διατρέχοντας τις σελίδες

του έγινα ένα με τη σκέψη του, αυτήν που

συνδεόταν με τις ανάγκες των μαθητών της

εποχής εκείνης. Γιατί οι μαθητές αυτοί πι-

θανόν να έρχονταν σε σύγχυση μεταξύ της

πειραματικής και της μαθηματικής φυσικής.

Και βέβαια, η σύγχυση αυτή δεν θα τους επέ-

τρεπε να κατανοήσουν τους μαθηματικούς

τύπους λ.χ. της μηχανικής, η οποία ήταν τότε

και το πρώτο (πρωταρχικό) μέρος στη Φυ-

σική Επιστήμη.

Αναφέρομαι ιδιαίτερα στο βιβλίο αυτό, κα-

θώς πολλοί από όσους συμμετείχαμε στην

εκδήλωση (πιθανόν οι περισσότεροι), μόλις

τη βραδιά εκείνη γίναμε γνώστες και αυτής

του της έκδοσης! Και ακόμα, θέλω να τονί-

σω ότι ο Νικολάου ήταν ζηλωτής της Επι-

στήμης του, δηλαδή μπορούσε να κινηθεί

στον επιστημονικό του χώρο μ’ έναν δικό του

τρόπο. Και ο τρόπος αυτός ήταν εφαρμο-

στικός, δοτικός και – θα τολμούσα να πω –

μοναδικός!

Η όλη πορεία του ως αριστούχου μαθη-

ματικού τόσο στον δημόσιο, όσο και στον

ιδιωτικό τομέα, με την πλούσια διδασκαλία

και τη συγγραφή του για ολόκληρες δεκαε-

τίες, με το έργο που άφησε πίσω του, με την

πολλαπλασιαστική προσφορά του σε όλους

εμάς, τις εκατοντάδες χιλιάδες των μαθη-

τών του, τονίζει την ισχυρή θέληση, τη με-

θοδικότητά του και τον ακάματο και χαλύβδινο

χαρακτήρα του.

Τα παραπάνω προσόντα του κατάφερε να

τα συνδυάσει με εκείνα του καλού συζύγου,

του πολύτεκνου πατέρα και του άριστου οι-

κογενειάρχη. Η σύζυγός του Αρετή Λια-

σκαβίτου, συμπατριώτισσά του, προφανώς

πρέπει να έπαιξε τον πολύτιμο ρόλο της,

ώστε ο Ν. Νικολάου να μην υστερήσει ούτε

στο ελάχιστο και στον οικογενειακό τομέα.

Και παρά τον αδόκητο χαμό της νεαρής Αν-

τιγόνης, της αγαπημένης του κόρης (ένα από

τα πέντε εκλεκτά παιδιά του – επιστήμονες),

ο Νικολάου συνεχίζει να γράφει, να διδάσκει,

να προσφέρει. Φαίνεται άλλωστε αυτό με τη

συγγραφή της μαθηματικής φυσικής μετά την

τραγική απώλεια της Αντιγόνης, καθώς σε

αυτή αφιερώνει τη συγγραφή αυτού του πο-

νήματος· στην «πολύκλαυστη κόρη μου Αν-

τιγόνη», όπως ακριβώς γράφει στην συγκι-

νητική του αφιέρωση!

Θα αποτελούσε μεγάλη παράλειψη, εάν

σε αυτό το σύντομο δοκίμιο για τον μεγάλο

Καναλιώτη-Καρδιτσιώτη μαθηματικό δεν

ανέφερα τη βασική μου πεποίθηση, σύμφω-

να με την οποία ο Ν. Νικολάου υπήρξε πρω-

τεργάτης (μεγάλος «σκαπανεύς») για όλους

τους μετέπειτα Καναλιώτες επιστήμονες. Και

είναι αυτοί τόσοι πολλοί, όπως τονίστηκε και

στην εκδήλωση από τον «εκ Καναλίων Νέ-

στορα του προφορικού και γραπτού λόγου»

Βασίλη Μπρακατσούλα. Άλλωστε, ο Νικολάου

υπήρξε από εκείνους που πρώτοι έδειξαν το

πείσμα, την επιμονή και τη δημιουργικότη-

τα των Καναλιωτών από τότε, δηλαδή από το

τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τις ημέρες μας!

Κλείνοντας, θα ήθελα να επανέλθω στην

ιδιαίτερη προσήλωση του κοινού κατά τη

διάρκεια της τιμητικής εκδήλωσης, η οποία

προφανώς συνδέεται και με την επιτυχή διορ-

γάνωση αλλά και με τους ομιλητές της

βραδιάς. Τα σοφά λόγια του Καθηγητή-

Πρύτανη Θ. Ξανθόπουλου, η συγκινητική ει-

σήγηση του κ. Ζώτου, η περιεκτική ομιλία του

Ομότιμου Καθηγητή του ΕΜΠ Σ. Καρανάσι-

ου και η «έκπληξη της βραδιάς» από τη νε-

ότερη γενιά των μαθηματικών της Καρδίτσας

(και εννοώ την κ. Φαλάγγα, εκπρόσωπο της

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του Νο-

μού μας), όλα αυτά μαζί έδειχναν όχι μόνο

την άψογη οργάνωση και τους ζηλωτές Κα-

ναλιώτες του Δ.Σ. του Συλλόγου, αλλά και

το έκδηλο ενδιαφέρον για την τιμώμενη με-

γάλη προσωπικότητα. Τέλος, ο κ. Μαυρομ-

μάτης και ο Γιάννης Γαϊτάνος, εγγονός του

Ν. Νικολάου (που ακολουθεί τα του παππού

του), έδωσαν την πραγματική ολοκλήρωση

του έργου και της προσφοράς του ως επι-

στήμονα, ως ανθρώπου και ως οικογενει-

άρχη.
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Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
που σχεδόν επί 4
χρόνια στηρίχτηκε

σθεναρά από τους ΑΝΕΛ, του
Πάνου Καμμένου, το 2015, το
πρώτο εξάμηνο, έκανε μια
επιλογή, που είναι
ομολογημένη από τους
εμπνευστές της και η οποία
επιλογή οδήγησε τη χώρα
στα πρόθυρα της απόλυτης
χρεοκοπίας. 

Ο Τσίπρας τότε υποχρεώθηκε
σε μια άτακτη υποχώρηση και από
το «θα σχίσουμε τα μνημόνια» πέ-
ρασε, κυριολεκτικά, τσακισμένος
στην αποδοχή του σκληρότερου
προγράμματος, με τα υπερμεγέθη
και πρωτοφανή πλεονάσματα του
3,5%, μέχρι το 2022. Ταυτόχρονα
φόρτωσε στις πλάτες του λαού
υπερβολικές περικοπές δαπανών
και δυσβάσταχτους φόρους, αφού
φυσικά διέλυσε το «κοινωνικό κρά-
τος».

Το «υπερμνημόνιο», Τσίπρα-Καμ-
μένου, καθήλωσε κυριολεκτικά την
Οικονομία, έδιωξε τις επενδύσεις,
συνέβαλε στην οικονομική μετα-
νάστευση 600.000 νέων ανθρώ-
πων, που ήταν άριστοι επιστήμονες
και τεχνικοί και ανάγκασε τους
πολίτες να ζουν με επιδόματα. Η μι-
κρομεσαία τάξη εξαφανίστηκε και

η ελληνική αγορά έγινε «κρανίου
τόπος».

Με δική τους επιλογή οι Συρι-
ζαίοι ξεπέρασαν και το πλεόνασμα
Σαμαρά-Στουρνάρα, που το είχαν

καταγγείλει προεκλογικά ως κα-
ταστροφικό. Το τραγικό δε είναι,
πως ακόμη και σήμερα, κατηγο-
ρούν τον Νεοφιλελευθερισμό, που
εφάρμοσε την υπερφορολόγηση
και τη συρρίκνωση των δαπανών
και των επενδύσεων, ενώ αυτοί
έχουν ξεπεράσει κατά πολύ αυτή
την πολιτική.

Αυτό ήταν μεγάλο λάθος και
ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να
πετύχει, όταν, όπως ο ίδιος δήλω-
σε, ζούσε με «αυταπάτες», για την
οικονομική κατάσταση της Ελλά-
δας.

Τώρα, που… έστηψαν τους πο-
λίτες με την υπερφορολόγηση,
τώρα, που νεκρώθηκε η αγορά,
τώρα, που οι Έλληνες είναι πλέον
δυστυχισμένοι, τώρα σκέφτονται
να αναθεωρήσουν τον ερχόμενο
Ιούνιο τον προϋπολογισμό του
2019 και να κάνουν ένα προεκλο-
γικό «μποναμά» με ελαφρύνσεις
στον ΕΝΦΙΑ, τον οποίο προεκλο-
γικά έλεγαν πως θα τον καταργή-
σουν και στον ΦΠΑ. 

Επίσης σκέφτονται να δώσουν
ένα νέο επίδομα τύπου ψευδο-
σύνταξης. Η γραμμή του πανικό-
βλητου Μαξίμου είναι «Ευκλείδη

Τσακαλώτο, δώσ’τα όλα».
Αυτά που υπολογίζουν να δώ-

σουν είναι ψίχουλα και… αντίδωρο,
για τους κατεστραμμένους πολίτες
και φυσικά είναι προεκλογικά ψευ-
δοπαροχές. Εάν ενδιαφέρονταν
για το λαό, γιατί τότε επί σχεδόν 5
χρόνια τον… ξεζούμισαν φορολο-
γικά;

Μετά την αφαίμαξη… τρέχουν
για παροχές. Αυτό γίνεται, γιατί οι
δημοσκοπήσεις λένε πως θα
ΠΑΝΕ…ΑΚΛΑΥΤΟΙ τον Οκτώβριο. 

Τα εγκλήματα στη ΔΕΗ, η συμ-
περιφορά του Παύλου Πολάκη,
με την καθεστωτική νοοτροπία,
που διεκπεραιώνει χωρίς ενδοι-
ασμούς, κάθε βρώμικη επίθεση
σε Δικαστές, σε Δημοσιογράφους
και σε άτομα με Ειδικές Ικανότητες,
και που εμπεριέχει όλα τα χαρα-
κτηριστικά των κυνικών εξουσια-
στών, και η φτωχοποίηση των Ελ-
λήνων θα γίνουν «η Δαμόκλειος
σπάθη» για τον Τσίπρα και την πα-
ρέα του. Ο «αψής Σφακιανός»,
Παύλος Πολάκης, κατά την άποψη
του Τσίπρα, που δυστυχώς έχει και
θαυμαστές, που σιτίζονται στα
Τρίκαλα και που μένουν Τρίκαλα,
έστησε το μύθο του «ανήθικου

πλεονεκτήματος» και έβαλε την…
ταφόπλακα στην κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.

Όσο για τον… Πόντιο Πιλάτο
του Μαξίμου, που ακούει στο όνο-
μα Αλέξης Τσίπρας, έχει εισπράξει
τη γενική κατακραυγή του Λαού,
αφού βουλευτές και υπουργοί της
κυβέρνησης του γύρισαν την πλά-
τη για τις δηλώσεις Πολάκη κατά
του Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Ο
Υφυπουργός Υγείας, που μιλάει επί
παντώς επιστητού, ξεπέρασε τα
όρια της πολιτικής ευπρέπειας και
της πολιτικής κτηνωδίας, χωρίς
να ζητήσει ούτε μια συγνώμη.

Κάλπες τον Οκτώβριο με «βαριά
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ», βλέπει το έγ-
κυρο πολιτικό – οικονομικό περιο-
δικό ECONOMIST. Το ίδιο πράγμα
βλέπουν και 4 δημοσκοπήσεις, για
την πρόθεση ψήφου στις βουλευ-
τικές εκλογές.

Στην Αττική δεν… πιάνουν ούτε
το 20% των ψήφων. Σημειωτέων
πως η Αθήνα έχει σχεδόν το μισό
πληθυσμό της Ελλάδας. Από τη
Θεσσαλία και πάνω ο Τσίπρας έχει
μονοψήφιο αριθμό, αφού ξεπού-
λησε την ταυτότητα και τη γλώσσα
της Μακεδονίας στους Σλάβους

των Σκοπίων. Εκπρόσωποι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αποδοκιμάζονται σκληρά,
όταν επιχειρούν να πατήσουν την
πολύπαθη και προδομένη Μακε-
δονική γη.

Ο Τσίπρας στην Αττική χάνει
από 13% μέχρι 17%, ενώ στις λαϊ-
κές περιοχές χάνει μέχρι 21 μο-
νάδες. Έτσι οι «άχαστοι» της κυ-
βέρνησης πάνε… άκλαυτοι στις
δημοσκοπήσεις και ο… Ιούδας του
φτωχού λαού εξανεμίζεται.

Μ’αυτά τα αποτελέσματα απο-
δεκατίζονται οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και στις 10 τετραεδρικές πε-
ριοχές, μια από τις οποίες είναι και
τα Τρίκαλα, δεν βγάζει ΚΑΝΕΝΑ
βουλευτή. Αυτό το Πάσχα ήταν και
το τελευταίο… χαιρέτισμα… στην
εξουσία. Κρίμα, γιατί «τι θα γίνου-
με χωρίς βαρβάρους»…!

Ο τόπος χρειάζεται λύση των
προβλημάτων και προοπτική, που,
δυστυχώς, δεν μπορούν να προ-
σφέρουν αυτοί, που εγκλωβίστη-
καν σε μια άφρονη, καταστροφική
και αλλοπρόσαλλη πολιτική.

Η κυβέρνηση Τσίπρα, σε λίγο θα
αποτελεί ένα κάκιστο παρελθόν,
ενώ ο Τσίπρας φαίνεται «ατάραχος
μπροστά στον εκλογικό του αφα-
νισμό», όπως έγραψε πρόσφατα το
ECONOMIST. 

Ας πρόσεχε, γιατί τα λάθη…
πληρώνονται ακριβά…

ΠΑΝΕ…ΑΚΛΑΥΤΟΙ…!

Γράφει ο Δρ.

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

Με αφορμή την τιμητική εκδήλωση για τον Θεσσαλό Νικ. Δ. Νικολάου (Αθήνα, 19-11-2018)
Λίγα λόγια στα τόσα πολλά που προσέφερε ο διαπρεπής μαθηματικός

του Κωνσταντίνου Δ. Αποστολόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή Αγροτικής Οικονομίας,

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθρωποοικολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η προτομή του Ν. Νικολάου στην

γενέτειρά του τα Κανάλια Καρδίτσας.
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Eπιμέλεια

I. TσιμπερδώνηSudokuΓια να γυμνάζεται 

το μυαλό σας

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγω-

νο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να

έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

H λύση του προηγούμενου

1 7 4 9 6 3 2 8 5

9 6 3 8 5 2 1 7 4

8 5 2 7 4 1 9 6 3

2 8 5 1 7 4 3 9 6

3 9 6 2 8 5 4 1 7

4 1 7 3 9 6 5 2 8

6 3 9 5 2 8 7 4 1

7 4 1 6 3 9 8 5 2

5 2 8 4 1 7 6 3 9

5 9

4

2 6 7

6 1 2

8 7 3 5

1 9 4 3

4 1

3 6 5 8

8 7 2 9

ΚΡΙΟΣ: Θα έχεις την ευκαιρία να δεις κατά πόσο
έχεις προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα, τι έμα-
θες απ’ όσα συνέβησαν τους προηγούμενους μή-
νες κι αν έχεις τη δύναμη να ξεπεράσεις τα εμπόδια
που παρουσιάστηκαν ή αν βρίσκεσαι στην εκκίνη-
ση και θα χρειαστεί να ξανακάνεις την κούρσα απ’
την αρχή.

ΤΑΥΡΟΣ: Οι όποιες επιλογές έκανες που σημα-
τοδότησαν δραστικές αλλαγές στη ζωή σου ήταν
ικανές να σε κάνουν να δεις τη ζωή μέσα από άλλο
πρίσμα και να αναπτύξεις μια διαφορετική φιλοσοφία
για τα πράγματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το να γυρνάει ο Κρόνος ανάδρομος στον
8ο ηλιακό σου οίκο, η αλήθεια να λέγεται, περιο-
ρίζει κάπως τις πιθανότητες που σου δίνει ο Δίας
για να περάσεις ένα φουλ ερωτικό και άκρως σε-
ξουαλικό καλοκαίρι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Θεωρητικά με τον Κρόνο απέναντι σου,
οι σχέσεις και οι συνεργασίες γίνονται ναρκοπέ-
διο. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως, αφού θα έχεις
την ευκαιρία να αποδείξεις σε κάποιους ανθρώπους
ότι δεν είσαι εκείνος ο ασταθής τύπος που δεν ξέ-
ρουν με τι διαθέσεις θα κοιμηθεί το βράδυ και με
τι θα ξυπνήσει το πρωί.

ΛΕΩΝ: Αν δεν έχεις καταφέρει να μείνεις μακριά
από συνήθειες που σε επιβαρύνουν, αν έχεις υπο-
τιμήσει τη δύναμη τους κι αν επίσης δεν έχεις κα-
ταφέρει να μείνεις πιστός σε μια ρουτίνα που μπο-
ρεί μεν να έχει κόπο, αλλά σου προσφέρει και ση-
μαντικά οφέλη, τότε οι συνέπειες είναι εδώ και
έχουν και διάρκεια. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν λοιπόν απέναντι σε ερωτικούς συν-
τρόφους ή παιδιά έχεις λειτουργήσει αυταρχικά, χω-
ρίς να εκτιμάς ότι βρίσκονται στη ζωή σου για να
την κάνουν πιο όμορφη, τότε είτε θα επαναστατή-
σουν και θα τους βρεις απέναντι σου, είτε θα προ-
κύψουν δυσκολίες που θα σε αναγκάσουν να αλ-
λάξεις τροπάριο. 

ΖΥΓΟΣ: Παράλληλα, καλείσαι να αποδείξεις ότι μπο-
ρείς να είσαι εσύ ο στυλοβάτης του σπιτιού, αυτός
που στη δύσκολη στιγμή θα βγει μπροστά και με τον
πιο δίκαιο τρόπο θα αποδώσει στον καθένα τις ευ-
θύνες που του αναλογούν. Ενδεχομένως, τέλος,
να προκύψουν ζητήματα και με το σπίτι ή ακόμα και
μια αναγκαστική μετακόμιση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αν τους αντιμετώπιζες τόσο καιρό αφ’
υψηλού, αδιαφορώντας να ακούσεις τη γνώμη τους,
στην ξαναλένε, μόνο που αυτή τη φορά όχι με την
ίδια υπομονή και καλή διάθεση. Από την άλλη υπάρ-
χει δυσκολία στο κλείσιμο κάποιων συμφωνιών ή
από κει που είχες το ρόλο του ισχυρού, μπορεί να
είσαι αυτός που θα παρακαλέσει περισσότερο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα οικονομικά σου δεδομένα με τον Κρό-
νο και τον Πλούτωνα να κινούνται ταυτόχρονα ανά-
δρομοι στον Αιγόκερω είναι αυτά που σου προκα-
λούν σύγχυση και σε κάνουν να αμφισβητείς κατά
πόσο μπορείς να ακολουθήσεις όσα σχεδίαζες για
το επόμενο διάστημα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Κρόνος αγαπάει τη σοβαρότητα που
σας διακρίνει, την πειθαρχία σας και την ανάγκη σας
να κινείστε μέσα στα κοινωνικά πλαίσια. Όμως δεν
είναι άδικος.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Έχεις διαχειριστεί με σοβαρότητα τις
υποχρεώσεις που σου αναλογούν ή προσπαθείς να
κρυφτείς πίσω απ’ την ομαδική δουλειά; Το εργα-
σιακό σου περιβάλλον σε γεμίζει ή παραμένεις σε
μια δουλειά, επειδή απλά φοβάσαι να πας παρα-
κάτω; 

ΙΧΘΕΙΣ: Αυτούς τους μήνες που ο Κρόνος θα κά-
νει ανάδρομη περιπολία στον Αιγόκερω θα ελέγ-
ξει την πρακτικότητα και την αφοσίωση στους στό-
χους σου. Είναι αυτό που λένε ότι αν δε βλέπεις
εκεί που πας, θα πας εκεί που βλέπεις, γι’ αυτό πρό-
σεξε που κοιτάς… ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ 

στο Μύλο Ματσόπουλου
Τηλ. 24310 20090

http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος 
Κινηματογραφος 
Το βραβευμένο ελληνικό σι-

νεμά 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.
Πέμπτη 2/5 και 
Παρασκευή 3/5
Fish n’ Chips, του Ηλία Δημητρίου

μια ταινία δραματική, 
κωμική και ανατρεπτική, σαν

την ίδια τη ζωή.
Σάββατο 4/5
και Δευτέρα 6/5

Suntan, του Αργύρη Παπα-
δημητρόπουλου

Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι.

Τρίτη 7/5 και Τετάρτη 8/5
Η αιώνια επιστροφή του Αν-

τώνη Παρασκευά, της Ελίνας
Ψύκου το πορτρέτο ενός διά-
φανου ανθρώπου-κατα-
σκεύασμα της showbiz, 

με αρωγό έναν σπαρακτικά
λιτό Χρήστο Στέργιογλου

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

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
13:00 Για την Ελλάδα...
14:30 Ώρα Ελλάδας
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
15:55 Άλλη Διάσταση
18:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη Νοηματική

- Αθλητικά - Καιρός
18:15 Ο Καιρός Στην Ώρα Του
18:30 Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
18:45 Μπροστά στα Γεγονότα
20:50 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά

- Καιρός
22:00 Η Επόμενη Μέρα
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις
00:10 Δεύτερη Ματιά

07:40 Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε106 (Ε)
08:00 Εκτός Αθηνών (Ε)
10:00 Η Δε Πόλις Ελάλησεν (Ε)
10:30 Φυλές E3 (Ε)
11:30 Η Άγνωστη Ιστορία των Κόμικς E1
12:30 Spirit Riding Free E7 (Ε)
13:00 Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε103 (Ε)
13:15 Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε103 (Ε)
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E15 (Ε)
13:45 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E16 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E15 (Ε)
14:15 Γιάκαρι E16 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E18
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε7 (Ε)
15:50 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε8 (Ε)
16:45 Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο
18:50 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε53
19:50 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε54
20:50 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ8 Ε13 (Ε)
21:45 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ8 Ε14 (Ε)
22:40 Η Εξαφάνιση Κ2 Ε7
23:40 Διασημότητες (Celebrity)

08:00 Οι Απίθανες E79 (Ε)
09:00 Δείξε μου το Σπίτι σου E8 (Ε)
09:30 Ο Δρόμος του Μεταξιού E3
10:00 ΕπιΚοινωνία
12:00 Στο Νησί Κ2 Ε3
13:00 Ειδήσεις
13:30 Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Γνώρισε

τη Φύση, Ζήσε την Εμπειρία (Ε)
14:00 Ο Τόπος και το Τραγούδι του (Ε)
15:00 Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε10
16:00 Στο Νησί Κ2 Ε3 (Ε)
17:00 Με το Τρία
18:00 Είμαστε 'Oλοι Πολίτες (Ε)
19:00 Αντιδραστήριο Κ4 (Ε)
20:00 Ο Κήπος της Βαβέλ (Ε)
21:00 Για μια Καλύτερη Ζωή (Ε)
22:00 Ειδήσεις
22:30 Το Συρματόπλεγμα - Γεντί Κουλέ,

Τόπος Μνήμης (Ε)
23:00 Η Βιομηχανία της Καταστροφής (Ε)

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό

13:00 ANT1 News
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική

Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E146
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E125
21:45 Ο Τζαναμπέτης
23:45 The 2night Show
02:00 Εκείνες κι Εγώ (Ε)

07:30 Shopping Star (Ε)
09:00 Στη Φωλιά των Κου Κου
12:00 Αλήθειες με τη Ζήνα
14:00 Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε10
15:00 Star News
15:50 Shopping Star
17:30 Elif Κ2 Ε325
18:30 Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
18:40 Τροχός της Τύχης
19:50 Star News
21:00 MasterChef 3

07:45 Happy Day στον Alpha
10:30 Alpha Ρεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
15:00 Τα Δυο Πόδια Σ' 'Eνα Παπούτσι
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική

Γλώσσα
17:10 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2 Ε21

(Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε145
21:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε38

(Ε)
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε235
23:00 Το Τατουάζ Κ2 Ε236

06:00 Σήμερα
10:00 Αταίριαστοι
11:30 Μαζί Σου
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
15:00 Power of Love
18:00 Δελτίο στη Νοηματική
18:10 Μαύρη Θάλασσα E38
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:50 Survivor

07:00 Be a Predator (Ε)
08:00 Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
09:00 Τηλεαγορές
14:00 Η Νύφη
15:00 Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
17:00 Τηλεαγορές
18:00 Δελτίο Ειδήσεων
18:05 Τηλεαγορές
19:00 Η Νύφη
20:00 News
21:00 Δελτίο Ειδήσεων

21:30 Κόντρα και Ρήξη
22:30 Αγροτόραμα
23:30 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 Παιδικό πρόγραμμα «Μόγλι », «Το

μικρό γουρουνάκι» 
09.30 Τελεμάρκετινγκ 
10.30 Ντοκυμαντέρ «Δράκεια το διαμάντι του

Πηλίου» 
11.00 «Μη μου πεις»
12.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
13.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
16.00 Τελεμαρκετινγκ 
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Πασχαλινά

λαγουδάκια»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων 
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Ποδοσφαιρικός αγώνας 
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Ελληνική ταινία «Ερωτας στους

αμμόλοφους»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων

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

7.00  -  08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00  Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00  Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

07:00 Ώρα Ελλάδος 07:00
09:45 Ευτυχείτε!
13:00 Μεσημεριάτικα
14:00 Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
15:00 Για την Παρέα
16:45 Open News στη Νοηματική
16:55 Το Κορίτσι του Λούνα Παρκ
18:55 Open News
20:00 MacGyver Κ1 Ε14
21:00 'Eνας Τρελός Γλεντζές
23:00 Ου Φονεύσεις Κ2 Ε3 (Ε)
23:30 Criminal Minds Κ12 Ε16
00:30 Criminal Minds Κ12 Ε11

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Καραγιάννης-------------7 χλμ. Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας ---------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος ----------------------------------Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου- ------------------------Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος---------------------------------Διαλεκτό
Ζουλιανίτης --------------------------------------Σερβωτά
Καρανίκας--------------------------------------Μ.Καλύβια
Λαόπουλος ----------------------------------Φανερωμένη
Μπάλλας ---------------------------------------------Πύλη
Σκαρλέας-------------------------------------------Αρδάνι

Τσιγάρας ------------------------------------------Βαλτινό
Πέμπτη 2 Μαΐου 

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

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

8 πρωί – 2 μεσημέρι 

και 5 απόγευμα 

έως 8 πρωί επομένης 

Λαζαροπούλου Βανέσσα
Καλαμπάκας 30

2431076066
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

Κατσάνος Ευθύμιος
Σιδ. Μεραρχίας 19 κ Τσακάλωφ 

24310 26340

Πέμπτη 2 Μαΐου 

8 πρωί – 2 μεσημέρι 

και 5 απόγευμα 

έως 8 πρωί επομένης 

Τσιπουλάκος Κωννος
Κεντρική Πλατεία 

2431021345
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

Λέγκα Ειρήνη 
Ιουλ. Αδάμ 2
2431036868

Από τις 5 το απόγευμα 

έως τις 10 το βράδυ

Αθανασίου Ελένη 
Τσιτσάνη 22
2431027363

Ζυγουράκης Κων/νος
Έναντι Νοσοκομείου 

2431079140
Παπαστεργίου Ανδρέας

Απολλώνος 5
2431021341

Ρίζου Ντίνα
Κολοκοτρώνη 26 & Αχιλλέως 

2431023888
Σακκά Αθανασία 

Μαιευτήριο 
2431023780

Σαργιώτης Κων/νος
25ης Μαρτίου 12

2431021789
Σχοινά Μιρέλλα 
Βας. Τσιτσάνη 6

2431027671
Τριανταφύλλου Λιλια

Όθωνος 2
2431022622



«Επενδύουμε στην Ελλάδα εδώ και πε-

ρίπου ένα χρόνο και βλέπουμε αξία στα

ελληνικά κρατικά ομόλογα καθώς και

στα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδουν οι

ελληνικές τράπεζες», δήλωσε ο Iain

Stealey, επικεφαλής διεθνών επενδύσε-

ων της JP Morgan Asset Management.

Καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται για την

επόμενη έξοδό της στις διεθνείς αγορές

ομολόγων, ελπίζει να προσελκύσει πε-

ρισσότερα μεγάλα ονόματα, παραδοσια-

κούς διαχειριστές κεφαλαίων παρά hedge

funds (ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου) που

ήταν οι βασικοί πελάτες της τα τελευταία

χρόνια, σημειώνει το Reuters σε ανάλυ-

σή του. Όπως αναφέρει, η Ελλάδα πού-

λησε δύο νέα ομόλογα τον Ιανουάριο και

τον Μάρτιο και σχεδιάζει να επανέλθει

στην αγορά έως τον Ιούνιο. «Για να δια-

τηρήσει την πρόσβασή της στις αγορές,

η Ελλάδα θα χρειασθεί επενδυτές με μα-

κρύ χρονικό ορίζοντα, όπως τη BlackRock

και την Amundi. Και ένα μεγάλο εμπόδιο

προβάλλει εδώ- το αξιόχρεo που είναι ση-

μαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο της

επενδυτικής διαβάθμισης σημαίνει ότι τα

ελληνικά ομόλογα εξαιρούνται από τους

μεγάλους δείκτες που χρησιμοποιούν

ως σημεία αναφοράς οι παγκόσμιοι δια-

χειριστές κεφαλαίων», σημειώνει το

Reuters, προσθέτοντας: «Υπάρχουν,

ωστόσο, ενδείξεις ότι οι πρόσφατες ανα-

βαθμίσεις του αξιόχρεου και η βελτίωση

της οικονομίας αρχίζουν να βάζουν ξανά

τα ελληνικά ομόλογα στο ραντάρ των με-

γάλων επενδυτών».

«Επενδύουμε στην Ελλάδα εδώ και πε-

ρίπου ένα χρόνο και βλέπουμε αξία στα

ελληνικά κρατικά ομόλογα καθώς και

στα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδουν οι

ελληνικές τράπεζες», δήλωσε ο Iain

Stealey, επικεφαλής διεθνών επενδύσε-

ων της JP Morgan Asset Management, η

οποία διαχειρίζεται ενεργητικό ύψους

369 δισ. δολαρίων. «Υπάρχουν πιθανόν

ακόμη ζητήματα για την Ελλάδα μακρο-

πρόθεσμα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του

χρέους της το έχουν δημόσιοι πιστωτές,

κάτι που μας καθησυχάζει», πρόσθεσε ο

ίδιος. Μόνο 60 δισ. ευρώ από το συνολικό

ελληνικό χρέος των περίπου 350 δισ.

ευρώ είναι διαπραγματεύσιμο στην αγο-

ρά, ενώ το υπόλοιπο το έχουν επίσημοι

πιστωτές, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση

και το ΔΝΤ.

Οι τελευταίες εκδόσεις ελληνικών
ομολόγων δείχνουν, πράγματι, ότι αλλά-
ζει το προφίλ των επενδυτών για τον
«πρώην παρία της ευρωζώνης», σημει-
ώνεται. Οι θεσμικοί επενδυτές (real-
money investors) αποτελούσαν λιγότερο
από το 30% των αγοραστών όταν η Ελ-
λάδα δοκίμασε τις αγορές με μία νέα έκ-
δοση το 2014, ενώ τα hedge funds αγό-
ρασαν σχεδόν το 50%, σύμφωνα με τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.
Στις φετινές, όμως, εκδόσεις πενταετών
και 10ετών ομολόγων, τα hedge funds
αποτελούσαν μόνο το 11% των αγορα-
στών, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές άντλη-
σαν σχεδόν το 70%.

«Για να προσελκύσει ένα νέο κύμα
επενδυτών, η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει
τις αγορές της -πρέπει να υπάρχει πρό-
σβαση σε τακτικές εκδόσεις με διαφο-
ρετικές διάρκειες», δήλωσε ο Lee
Cumbes, επικεφαλής της Barclays για τις
επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα της Ευ-
ρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Μία
νέα πώληση ομολόγου αποτελεί μία ευ-
καιρία δοκιμής για το αν η Ελλάδα μπο-
ρεί να αποκτήσει περισσότερη χρηματο-
δότηση από επενδυτές με μακρύτερο χρο-
νικό ορίζοντα, μειώνοντας την εξάρτησή
της από τα hedge funds, τα οποία κατη-
γορούνται συχνά ότι αυξάνουν τη μετα-
βλητότητα μπαινοβγαίνοντας στις αγορές,
πουλώντας ομόλογα που μόλις έχουν αγο-
ράσει για να αποκομίσουν γρήγορο κέρ-
δος, σημειώνει το Reuters. «Η Ελλάδα βρί-
σκεται στην πορεία που είχαν πάρει, όχι
πολύ παλαιότερα, χώρες που είχαν δια-
σωθεί, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία,
αλλά η αποκατάστασή της μπορεί να εί-
ναι βραδύτερη», προσθέτει.

Για να ενταχθεί στο δείκτη Markit
iBOXX EUR της Ευρωζώνης, ο οποίος έχει
μία κεφαλαιοποίηση 6,4 τρισ. ευρώ, η Ελ-
λάδα πρέπει να έχει ένα αξιόχρεο του-

λάχιστον στο μέσο του ΒΒΒ. Ωστόσο, ση-
μειώνεται στην ανάλυση του Reuters, η Ελ-
λάδα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P μό-
λις επιβεβαίωσε το αξιόχρεό της στο B+
με θετική προοπτική. Εν τω μεταξύ, οι δια-
χειριστές κεφαλαίων μπορούν να επεν-
δύουν σε ελληνικά ομόλογα, χρησιμο-
ποιώντας επενδυτικά ταμεία τους που δεν
περιορίζονται από κριτήρια σχετικά με το
αξιόχρεο. Η BlackRock, για παράδειγμα,
έχει μικρές θέσεις σε ελληνικά ομόλογα,
σε ταμεία της που είναι πιο επιθετικά και
χωρίς περιορισμούς. «Η Ελλάδα είναι μία
από τις χώρες εκείνες που, σε σχέση με
τρία χρόνια πριν, έχει κάνει μεγάλη πρό-
οδο», δήλωσε ο Michael Krautzberger, επι-
κεφαλής της ομάδας της BlackRock για
τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Η Amundi, που εί-
ναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επενδυτι-
κό ταμείο με ενεργητικό 1,425 τρισ.
ευρώ, διατηρεί μία μικρή θέση με πεν-
ταετή διάρκεια, δήλωσε ο Eric Brard, επι-
κεφαλής για τους τίτλους σταθερού ει-
σοδήματος. Ο Brard αγόρασε τα νέα
10ετή ελληνικά ομόλογα, στοιχηματίζον-
τας σε μία καλύτερη επίδοσή τους βρα-
χυπρόθεσμα, αλλά στη συνέχεια τα πού-
λησε για την αποκόμιση κέρδους. Η από-
δοση του ομολόγου αυτού μειώθηκε 70
μονάδες βάσης (0,7 της ποσοστιαίας
μονάδας) μετά την έκδοσή του.

Ο Mark Dowding, υψηλόβαθμος δια-
χειριστής χαρτοφυλακίου της BlueBay
Asset Management, δήλωσε ότι περισ-
σότεροι επενδυτές θα προσελκυσθούν
καθώς θα αυξάνονται οι πιστοληπτικές
αξιολογήσεις της Ελλάδας. «Αρχίζεις να
κάνεις προβολή μίας πορείας που θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει τελικά προς την
επενδυτική διαβάθμιση, αυτό θα ενθαρ-
ρύνει μεγαλύτερη συμμετοχή θεσμικών
επενδυτών σε εκδόσεις ομολόγων»,
είπε.

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συ-
νεδρίαση του χρηματιστηρίου.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ και της
Alpha Bank, ενώ υπεραπέδωσε η μετοχή του ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 773,24 μονάδες,
σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 70,446 εκατ. ευρώ,
ενώ διακινήθηκαν 31.721.073 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε
ποσοστό 0,19%, ενώ ο δεί-
κτης της μεσαίας κεφαλαι-
οποίησης υποχώρησε σε
ποσοστό 2,22%.

Από τις μετοχές της υψη-
λής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέ-
γραψαν οι μετοχές του
ΟΠΑΠ (+2,67%), της Μυτι-
ληναίος (+1,79%), της ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ (+1,58%) και της
ΕΧΑΕ (+1,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτε-
ρη πτώση σημείωσαν οι με-
τοχές της ΔΕΗ (-5,41%),
της Alpha Bank (-4,03%)

και των ΕΛΠΕ (-2,37%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο ση-

μείωσαν οι δείκτες των Ταξιδιών (+2,30%) και του Εμπο-
ρίου (+1,11%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν
οι δείκτες των Πρώτων Υλών (-1,57%) και των Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας (-1,56%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eu-
robank και η Εθνική διακινώντας 10.225.565 και 7.661.905
μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών ση-
μείωσαν η Εθνική με 14,903 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 11,541
εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 59 πτωτικά και
26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παίρης
+30,00% και Δομική Κρήτης +18,75%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυρια-
κούλης -10,43% και ΣΕΛΟΝΤΑ -8,79%.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Γ.Δ. 773,24

ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Ê

0,06%

Με οριακή άνοδο

έκλεισε το Χρηματιστήριο
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Κ
ατά 519 εκατ. ευρώ
αυξήθηκαν οι
καταθέσεις

νοικοκυριών και ιδιωτών τον
Μάρτιο αγγίζοντας τα 110,3
δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος για το σύνολο του
ιδιωτικού τομέα οι καταθέσεις
αυξήθηκαν κατά 1,282 δισ.
ευρώ έναντι μείωσης κατά
789 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα και ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής
διαμορφώθηκε σε 5,6% από
5,5% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 762 εκατ. ευρώ
παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2019,
οι καταθέσεις των επιχειρήσεων,
έναντι μείωσης κατά 1,065 δισ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής δια-
μορφώθηκε σε 6,5% από 3,7% τον
προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι
καταθέσεις των μη χρηματοπιστω-
τικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν

κατά 958 εκατ. ευρώ, έναντι μεί-
ωσης κατά 1.070 δισ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.

Οσον αφορά στις χορηγήσεις ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
συνολικής χρηματοδότησης της
οικονομίας διαμορφώθηκε σε -
0,5% από -1,2% τον προηγούμενο
μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή
ήταν θετική κατά 601 εκατ. ευρώ,
έναντι αρνητικής καθαρής ροής
694 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο

μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της συνολικής χρηματοδότησης
του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθη-
κε στο -0,6%, αμετάβλητος σε σχέ-
ση με τον προηγούμενο μήνα. Η μη-
νιαία καθαρή ροή της συνολικής
χρηματοδότησης προς τον ιδιωτι-
κό τομέα ήταν θετική κατά 221
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 456 εκατ. ευρώ τον προ-
ηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρη-

ματοδότησης προς τις επιχειρή-
σεις, το Μάρτιο του 2019, ήταν θε-
τική κατά 373 εκατ. ευρώ, έναντι θε-
τικής καθαρής ροής 601 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής δια-
μορφώθηκε στο 1%, αμετάβλητος
σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα.

Το Μάρτιο του 2019, η μηνιαία
καθαρή ροή της χρηματοδότησης
προς τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, αγρότες και ατομικές επι-
χειρήσεις ήταν θετική κατά 28
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 2 εκατ. ευρώ τον προηγού-
μενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής της χρηματοδότησής τους
διαμορφώθηκε σε -1,4% από -1,6%
τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, αρ-
νητική κατά 180 εκατ. ευρώ ήταν η
μηνιαία καθαρή ροή της χρηματο-
δότησης προς τους ιδιώτες και τα
ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύμα-
τα το Μάρτιο του 2019, έναντι αρ-
νητικής καθαρής ροής 147 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΤτΕ: Αυξήθηκαν κατά 519 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις τον Μάρτιο

Reuters: Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αγοράζουν ξανά ελληνικά ομόλογα
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

ΘΕΣΣ/ΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ

καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

ΤΡΙΚΑΛΑ–ΓΡΕΒΕΝΑ 

10.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

ΓΡΕΒΕΝΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ 

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

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 – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

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 – 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

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

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

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

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 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

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

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

online έκδοση 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου
για τα δρομολόγια

ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣ/ΚΗΣ
από την ιστοσελίδα μας

www.ktel-trikala.gr

ΒΡΕΘΗΚΕ γυναικείο μαύρο πορ-
τοφόλι, στην οδό 28η Οκτωβρίου, με-
σημεριανές ώρες 12.00-15.00. Όποι-
ος το έχασε μπορεί να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 2431024028.

ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην
Λαϊκή Αγορά. Όποιος το βρήκε πα-
ρακαλείται να επικοινωνήσει στο τη-
λέφωνο 6976164918.

ΒΡΕΘΗΚΕ κλειδί αυτοκινήτου
ΤΟΥΟΤΑ, με μπρελόκ. Όποιος το
έχασε να περάσει από το καφενείο
“Κίσκος” στην οδό Όθωνος να το πα-
ραλάβει.

ΧΑΘΗΚΕ κινητό Samsung J4 και κι-
νητό MLS. Όποιος τα βρει παρακα-
λείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6980189798

XΑΘΗΚΕ Αστυνομική ταυτότητα
κοντά στη στάση Αστικών στην κεν-
τρική πλατεία, στο όνομα Καραγε-
ώργος Θωμάς. Όποιος τη βρήκε πα-
ρακαλείται να επικοινωνήσει στο τη-
λέφωνο 2431022866.

ΒΡΕΘΗΚΕ τηλέφωνο, στην Αμαλίας
14. Όποιος το έχασε μπορεί να επι-
κοινωνήσει στο τηλέφωνο
6979050226.

ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας από το
γήπεδο των Καρυών μέχρι το Αθλη-
τικό 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 τη-
λέφωνα 24310 37537, 6989607633.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ -

ΧΑΘΗΚΑΝ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 27357

Τα πάντα για το παιδί 

από παιχνίδια έως γραφική ύλη

Η Εορτή Παναγίας Πορταΐτισσας 

στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Την Τετάρτη του Πάσχα 1η Μαΐου 2019

της Διακαινησίμου, εορτάζει και Πανηγυ-
ρίζει 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

ΤΕΤΑΡΤΗ 1-5-2019: Το πρωί και από
ώρα 7:00π.μ. ο Όρθρος της εορτής της
Παναγίας και η πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιε-
ρουργούντος 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 Πα-
ράκληση της Παναγίας Πορταΐτισσας ενώπιον της Ιεράς Ει-
κόνος 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

Ιερές Πανηγύρεις

στην πόλη και χωριά των Τρικάλων

από έως 5 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων

πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
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, Με-

γαλοχώρι, Ράξα, Λόγγος, Ξυλοπάροικο, (Πύλη, Κλοκωτός, Ζάρ-
κο, Κρήνη, Γόμφοι, Χαϊδεμένη, Κοτρώνι, Στουρναρέικα, Αρ-
ματωλικό, Λιόπρασο, Πρίνος).

3 Μαΐου, Παρασκευή Διακαινησίμου Ζωοδόχου Πηγής: Σα-
ράγια, Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίτσα), (Πόρτα Παναγιά,
Φαρκαδόνα, Παλαιομονάστηρο, Ράξα).

3 Μαΐου, Παρασκευή Διακαινησίμου, Αγίου Οικουμενίου: Σει-
σμόπληκτα, Χαϊδεμένη.

5 Μαΐου, Κυριακή Αποστόλου Θωμά: Ανταλλάξιμα (Ι. Ν. Προ-
φήτου Ηλιού Τρικάλων).

5 Μαΐου, Αγίου Εφραίμ Τρίκκης: (παρεκκλήσιο Ι. Ν. Αγίου Αθα-
νασίου Μπάρας, Ι. Προσκυν. Ν. Αγίου Στεφάνου Τρικάλων, Πυρ-
γετός, Κοτρώνι, Αγία Κυριακή).

5 Μαΐου, Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης: (παρεκκλήσιο Ι. Ν. Πα-
ναγίας Επισκέψεως «πλησίον Δικαστηρίων», Πρόδρομος).

Τ
ο έθιμο της περιφοράς των
Ιερών εικόνων και των Αγίων
Λειψάνων πραγματοποίησαν

χθες Τρίτη, ημέρα του Πάσχα, όπως
προστάζει το έθιμο, οι κάτοικοι του
Καστρακίου.

Μετά από την πρωινή Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, οι κά-
τοικοι του χωριού, κυρίως οι νέοι, με ανά
χείρας τις ιερές εικόνες και τα Αγια Λεί-
ψανα, ξεκίνησαν την περιφορά τους, πέριξ
του Καστρακίου, λαμβάνοντας την ευλο-
γία τους και ψέλνοντας το «Χριστός Ανέ-
στη» και το «Κύριε Ελέησον». 

Η διαδρομή που ακολουθείται ξεκινά
από την πλατεία του χωριού και από εκεί
οι κάτοικοι, πεζοί, περπατούν στις ράχες
του Καστρακίου, καταλήγοντας και πάλι,
σχεδόν σε 3 ώρες διαδρομής, στο σημείο
της αφετηρίας.

Κάθε χρόνο, τη δεύτερη ημέρα του Πά-
σχα, οι πιστοί κατεβάζουν τις Ιερές εικόνες
και τα λείψανα από τα Ιερά Μοναστήρια των
Μετεώρων και μάλιστα τα φιλοξενούν στις
οικίες τους, αφού έτσι προστάζει το θρη-
σκευτικό έθιμο, το οποίο τηρείτε με ευλά-
βεια και είναι αποτελεί τη μεγίστη ευλογία
για τους ιδιοκτήτες των σπιτιών.

Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης 

«Παρατηρήσατε τα κρίνα,
πως αυξάνουσι· δεν κοπιά-
ζουσιν ουδέ κλώθουσι· σας
λέγω όμως, ουδέ ο Σολομών
εν πάσι τη δόξη αυτού, ενε-
δύθη ως εν τούτων» (Λουκ.
12:27)

Τι θα ήταν η φύση, ο κό-
σμος, χωρίς τα λουλούδια;
Χωρίς τα χρώματα, τα αρώ-
ματα, χωρίς την ομορφιά
τους; Έχουν τη δική τους
γλώσσα τα λουλούδια και δια-
κηρύττουν την δόξα του Δη-
μιουργού που έκανε τα πάντα
«καλά λίαν» (Γεν.1:31). Είναι ο
Θεός που στόλισε τα έργα
Του με χρώματα και σχήματα
ποικίλα ώστε οι άνθρωποι να
διακρίνουν σ' αυτά κάποιες

ακτίνες της τελειότητας Του
και να γονατίσουν μπροστά
Του. Εικόνα λοιπόν ομορφιάς
τα λουλούδια αλλά και ένας
συμβολισμός για το πόσο σύν-
τομη είναι εδώ στη γη η αν-
θρώπινη ζωή. Το πρωί ανθίζει,
το βράδυ, δεν υπάρχει πια.
«Ως άνθος χόρτου. Ξεράθηκε
το χορτάρι και το άνθος του
έπεσε» (A΄ Πετρ.1:24). Αυτή
τη σύντομη ζωή του όμως, ο
άνθρωπος πρέπει να τη χρη-
σιμοποιήσει σωστά. Να γνω-
ρίσει και να στηριχθεί σ' Αυτόν
που είναι αναλλοίωτος και αι-
ώνιος, στον Ιησού Χριστό
«που είναι ο ίδιος, χθες και σή-
μερα και στους αιώνες»
(Εβρ.13:8).

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. ΧΡΥΣΟΣΤΟ-
ΜΟΣ σήμερα Τετάρτη της Διακαινη-
σίμου 1 Μαΐου το πρωί θα λειτουρ-
γήσει και θα ομιλήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
Τρικάλων με την ευκαιρία της Πανη-
γύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος
του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος
της Παναγίας «Πορταΐτισσας».

Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστα-
τήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακο-
λουθία του Εσπερινού με την ευκαι-
ρία της Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιε-
ράς Εικόνος του αντιγράφου της Ιε-
ράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐ-
τισσας» στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης. 

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 2
Μαΐου το πρωί θα λειτουργήσει και
θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργε-
τού.

Το απόγευμα στις 6 θα τελέσει την
Ακολουθία του Αγιασμού των Θυρα-
νοιξίων στον Πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλή-
κτων.

Ακολούθως στις 7 θα Χοροστατή-
σει και θα ομιλήσει κατά την ακο-
λουθία του Εσπερινού στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων. Εν συνεχεία θα προεξάρ-
χει της Ιεράς Λιτανεύσεως της Ιεράς
Εικόνος της «Παναγίας Ζωοδόχου
Πηγής» πέριξ του Ιερού Ναού.

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου
3 Μαΐου το πρωί θα Λειτουργήσει και
θα ομιλήσει στον ίδιο Πανηγυρίζον-
τα Ιερό Ναό και θα τελέσει την εις
Πρεσβύτερο Χειροτονία του π. Παν-
τελεήμονος Δουσικιώτη.

Το απόγευμα στις 6:30 θα Χορο-
στατήσει και θα ομιλήσει κατά την
ακολουθία του Μεθεόρτου Εσπερι-
νού στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή
Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσης.

Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία
στην Ιερά Μονή Δουσίκου.

Αναβίωσε το έθιμο της περιφοράς

των Ιερών Εικονισμάτων και 

των Αγίων Λειψάνων στο Καστράκι



ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 20181 σελίδα 37εκδρομές

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

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

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από 26/06 - 03/07/2019

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»

Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα

Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι. 
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» 
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*

Από 14-17/6/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

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

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη

8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

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

Από 4-5/5/2019

«ΡΟΥΠΕΛ 1941 - Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ» 
Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης.

Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών την Κυριακή 12-5-2019

«ΣΠΑΡΤΗ» 
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ

Από 21 - 23/06/2019

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 8-10/06/2019

(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυρεσβεστών)

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ

2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ – 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32   ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΛ.:2431 035577 -  22428•  FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449

www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

για κάθε προορισμό...
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 
στο γραφείο μας ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1 (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣΟΥΤΗ ΠΑΛΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ)

και στα τηλ. 2431300422, 2431033570 • Κιν. 6932206098

Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με
τα 18 δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπανα-
γιας και στην πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ 
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- 

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, 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)

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019.

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις

παρακάτω οδικές εκδρομές:

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

 
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας, 

Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168  •e-mail: lipastr@otenet.gr

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

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)

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΑΙΔΗΨΟ» 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –

Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.

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

•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

-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

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)

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ -

ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646

Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 
ISERLOHN-LUNDENSCEID-HAGEN-DORTMUND-WUPPERTAL-

DUSSELDORF KOLN-MANNHEIM-STUTTGART-MUNCHEIN
International Bus Line / Τακτική λεωφορειακή γραμμή

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 εκδρο-
μής, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Ρα-
φήνα, Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό.

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

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)

Διήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 

Διαμονή, πρωινό.

AM.EOT 0727E60000012200
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία 

Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα 

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 

• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)

Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας

Από 16/06/2019 έως 17/06/2019

ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος

Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

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

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

ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΩΤΟΥ
Πανηγυρικός εσπερινός προς Τιμήν του Αγιάννη του Θεολόγου.

Την Τρίτη 7/05/2019, (θα προσφερθεί και παραδοσιακή φιλοξενία).

Διήμερη εκδρομή
Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων
Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων διοργανώνει Διήμερη

Εκδρομή 18 & 19 Μαίου (Σάββατο και Κυριακή) με προ-
ορισμό Τρίπολη-Παναγία Μαλεβή-Καλάβρυτα- Αγία Λαύ-
ρα-Μέγα Σπήλαιο-Άρτα- Τρίκαλα.

Όσοι από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου επιθυ-
μούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή μπορούν να δηλώσουν
στα τηλέφωνα 2431074345-κιν. 6972992217.

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη, Μονές και χωριά των Τρικάλων

29 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη, Μονές και σε χωριά

των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
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 Με-
γάλου ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λει-
τουργία.

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου από 8:30-
12:30 βραδινή στην Ιερά Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Δου-
σίκου Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
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•Μάρμαρα •γρανίτες

•πέτρες•σχιστόλιθοι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ

6o χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
τ. 24310 85840

e-mail: info@marfal.gr
www.marfal.gr

CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ. 

ΛΑΜΠΡΙΔΗ

Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

•ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
•ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

•ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ 
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Καρανάσιου 18

Τρίκαλα

(Όπισθεν Κλινικής Παπανικολάου)
Τηλ.: 24310 78278

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μπιφτέκια μόσχου με ατομική σαλάτα .......................................5,50 €
Τας κεμπάπ ή μπεκρή μεζέ.........................................................5,00 €
Παστίτσιο ή λαζάνια....................................................................5,00 €
Κοτόπουλο σνίτσελ φούρνου......................................................5,00 €
Φασόλια ή ρεβύθια φουρνιστά....................................................4,50 €
Μανιτάρια σε σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό......................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατάτες..............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής...................................6,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ

Μαυρομάτικα σαλάτα ...........3,50 € Αγγουροντομάτα ..........3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα .....................3,50 € Χόρτα...........................3,00 €
Πατατοσαλάτα......................3,50 € Μπρόκολο....................3,00 €
Μελιτζανοσαλάτα.................3,50 € Κουνουπίδι...................3,00 €
Πολίτικη με ελιές.................3,50 € Παντζάρια ....................4,00 €
Μαρούλι...............................3,00 € Λάχανο.........................3,00 €

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

τηλ.: 24310 78435 •

what’s up: 6986 835 554

•παστίτσιο

•γιουβέτσι μοσχάρι

•παϊδάκι κοτόπουλο σαγανάκι

•μπάμιες

•ρεβύθια φούρνου

για την Πέμπτη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257

ΚΙΝ. 6973 227528

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 22 | ΤΡΙΚΑΛΑ
6955731518 | 24310 63274

zisistegos1992@gmail.com

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΡΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Zωοδόχου Πηγής

Σαραγίων Τρικάλων
Την Παρασκευή της Δια-

καινησίμου 3 Μαΐου 2019
εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιε-
ρός Ναός Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων.

Την Πέμπτη της Διακαινη-
σίμου 2 Μαΐου 2019, παρα-
μονή της εορτής και ώρα
7.00μ.μ., θα τελεσθεί ο Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’
αρτοκλασίας, θείου Κηρύγμα-
τος και της Λιτανεύσεως της
Ιεράς Εικόνος της Ζωοδόχου
Πηγής σε δρόμους της ενο-
ρίας μας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Τρίκκης & Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου 2019 θα
τελεσθεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά
θείου Κηρύγματος, από ώρα 7.30 εώς 10.30π.μ., ιερουρ-
γούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης & Στα-
γών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ώρα 6.00μ.μ. θα τε-
λεσθεί ο μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκλησις της Ζωο-
δόχου Πηγής, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Τρίκκης & Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Μετά το πέρας της Παρακλήσεως στο χοροστάσι του
Ναού θα παρουσιαστεί παραδοσιακό πρόγραμμα με την
συμμετοχή όλων των χορευτικών τμημάτων του Ιερού
Ναού.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ
Η αγίας μας Εκκλησία στις 2 Μαΐου εορτάζει την Ανα-

κομιδή των Ιερών Λειψάνων του Μ. Αθανασίου. Κατά την
ημέρα αυτή εορτάζει ο κοιμητηριακός ιερός ναός του Αγί-
ου Αθανασίου στη Διάβα.

Την Παραμονή, 1 Μαΐου και ώρα 6:30 το απόγευμα, θα
τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας.

Στις 2 Μαΐου και ώρα 7:30 π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος
και η Θεία Λειτουργία, μετά θείου κηρύγματος και του
υψώματος του Αγίου.

Χριστός Ανέστη!
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ανακοίνωση λειτουργίας
Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης 

και Σταγών την περίοδο του Πάσχα
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της

οδού Απόλλωνος 19, θα παραμείνουν κλειστά, κατά το διάστημα της
Μεγάλης Εβδομάδος και της Διακαινησίμου Εβδομάδος.

Μόνον έκτακτες περιπτώσεις εκδόσεως Αδειών Γάμων ή Πιστο-
ποιητικών Ελευθερογαμίας θα εξυπηρετούνται στο Γραφείο του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων 11:00-13:00 από
τον Εφημέριο, Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Σαγάνη. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας 2431027805.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
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ΤΤεελλεεττέέςς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΤΗΛ.: 6932 403 990

1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258

2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800

3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990

4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207

5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200

e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

†ΚΗΔΕΙΕΣ

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 Εκ-
κλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Αγίου Οικουμενίου

Χαϊδεμένης Τρικάλων
Την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 εορτάζει και πανηγυρί-

ζει ο Ιερός Ναός Αγίου Οικουμενίου Χαϊδεμένης Τρικάλων.
Το απόγευμα της Πέμπτης 2 Μαΐου και ώρα 7 το από-

γευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρ-
τοκλασίας και θείου Κηρύγματος. 

Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία
στους πιστούς.

Το πρωί της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρ-
θρος και στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία λει-
τουργία μετά θείου Κηρύγματος και θα διαβασθεί το
Ύψωμα του Αγίου.

Παρακαλούνται οι φιλέορτοι όπως προσέλθουν και λά-
βουν την ευλογία του Αγίου Οικουμενίου.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου

Περδικορράχης Τρικάλων
Με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής του Ιερού

Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου την 2αν Μαΐ-
ου 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. Κηρύγ-
ματος.

Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία
στους πιστούς.

ΠΕΜΠΤΗ: 2/5/2019 και ώρα 7.00-10.00: Όρθρος, Θ. Λει-
τουργία και εν συνεχεία το Ύψωμα του Αγίου.

Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 2αν

Μαΐου 2019 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου
στον Πυργετό Τρικάλων.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κά-
τωθι πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2019, ώρα 7.30 μ.μ.: Μέγας Πανη-
γυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγμα-
τος. Εν συνεχεία Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος του Αγί-
ου Αθανασίου πέριξ του Ιερού Ναού, μουσική εκδήλωση
από τα χορωδιακά τμήματα της Ενορίας και φιλοξενία από
τον Μορφωτικό Σύλλογο Πυργετού.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2019, ώρα 7.30-10.30 π.μ.: Όρθρος
και εν συνεχεία Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,
ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ μετά θείον κηρύγματος και
το Ύψωμα του Αγίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί φι-
λοξενία.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2019, ώρα 7.00 μ.μ.: Εσπερινός και
εν συνεχεία Ιερά Παράκλησις προς τον Άγιο Αθανάσιο.

Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 5ην

του μηνός Μαΐου 2019 Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το Ιερό
Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκά-
κη 2, πλησίον των Δικαστηρίων.

Οι τιμητικές εκδηλώσεις θα λάβουν  χώρα κατά το κάτωθι
πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρι-
κός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.

ΩΡΑ 9:00 μ.μ.: Παράκλησις προς την Αγία Ειρήνη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7:30-10:15 π.μ.: Όρθρος και

εν συνεχεία Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος και
το ύψωμα της Αγίας.

ΩΡΑ 6:30 μ.μ.: Εσπερινός και εν συνεχεία Παράκλησις
προς την Αγία Ειρήνη.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώ-

δικα ότι ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ του Αθανασίου και της Νίκης,
το γένος Τσουρβάκα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκα-
λα και η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΤΗ του Χρήστου και της Αγορίτσας, το
γένος Ευθυμίου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στα Τρί-
καλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα
γίνει στα Τρίκαλα.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώ-
δικα ότι ο ΒΑΪΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης,
το γένος Σακελλαρίου, που γεννήθηκε στα Φάρσαλα και κα-
τοικεί στα Τρίκαλα και η ΖΩΗ-ΕΛΕΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Γε-
ωργίου και της Ελένης, το γένος Τσιτσιπά, που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Καρδίτσα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος
θα γίνει στα Τρίκαλα.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώ-
δικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ του Βασιλείου και της Ευαγγελής, το γέ-
νος Μπλάτσα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΑΚΟΥΛΑ του Λάμπρου και της Ελένης, το
γένος Ζωγράφου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κα-
τοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και
θεία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ

Ετών 55
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη

1 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00μ. εκ του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Νικολάου Φήκης Τρικά-
λων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Φήκη Τρικάλων 1-5-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Στέργιος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπύρος και Ελεάνα Κου-

τελίδα, Απόστολος Κουτελίδας, Δημήτριος Κουτελίδας, Φε-
βρωνία Κουτελίδα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νκο-
λάου Φήκης σήμερα Τετάρτη 1/5/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
Την τελετή επιμελείται τα γραφείο τελετών «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ». Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παπ-

πού, αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΗΓ.
ΝΑΚΟ

Ετών 95
Θανόντα κηδεύσαμε χθες Τρίτη 30

Απριλίου 2019 και ώρα 5 μ.μ. εκ του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.

Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας

Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 1-5-2019

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος Νάκος, Γιαννούλα και Κωνσταντίνος
Αναγνωστόπουλος. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Ευάγγελος Αναγνωστό-
πουλος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Τον πολυαγαπημένο μας γιο, αδελφό, εγγονό, ανεψιό και εξά-
δελφο

ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΥΑΓ. ΤΖΕΛΗ
Ετών 16

Θανόντα κηδεύσαμε την Δευτέρα 29 Απριλίου 2019 και ώρα
4.30μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικά-
λων.

Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο βαρύτατο πένθος μας

Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 1-5-2019

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ευάγγελος Τζέλης και Λίτσα Μπαρμπάτη. Η
ΑΔΕΛΦΗ: Ηρώ Τζέλη. ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ: Θεόδωρος και Γλυ-
κερία Τζέλη, Γεώργιος και Μαρία Μπαρμπάτη. ΟΙ ΘΕΙΟΙ. ΟΙ
ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ. 

Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΘΩΜΑ ΑΘΑΝ. ΚΑΤΣΙΜΠΑ
Ετών 87

Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 1 Μαΐου 2019 και ώρα
10.30π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Θεόπετρα Κα-
λαμπάκας.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Θεόπετρα Καλαμπάκας 1-5-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αθανάσιος και Βασιλική Κατσίμπα, Παρασκευή

Γάτσια, Μοναχή Μαγδαληνή. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου Θεόπετρα Καλαμπάκας σήμερα Τετάρτη 1-5-2019 και
ώρα 10 το πρωί.

2) Ο καφές θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού.
Την τελετή επιμελείται τα γραφείο τελετών «Άρχων Μιχαήλ».



CMYK

Αγορά παλαιών

μετάλλων-σιδήρων 

και φορτηγών -

μηχανημάτων

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

Σασμάν 

2+1
ταχύτητες

Προσφορά 

από

540€

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019 
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη υποβολή της

δήλωσης απαιτείται o κωδικός εξουσιοδότησης που πα-
ράγεται από τoυς κωδικούς taxisnet καθώς και η προ-
σκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του Συνεταιρι-
σμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (Τρίκαλα, Φαρ-
καδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα Καλύβια).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την επιστρο-

φή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση φακέλου για

την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος 22 & Κου-

κουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293

από Πυργετό, Ξυλοπάροικο,

Δενδροχώρι, Πρίνος Τρικάλων 

σε Τιμή ΣΟΚ κάτω του κόστους 

Κατσικάκια
από Μυρόφυλλο, 

Γενέσι και Ξυλοπάροικο 

σε τιμές τρέλας

Επίσης μπορείτε να βρείτε 

συκωταριές, έντερα γλυκάδια, 

κοιλίτσες, σκέπες για το 

πασχαλινό σας κοκορέτσι - μαγειρίτσα

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 άμε-
ση ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, με αξιοπιστία όπως
κάθε χρόνο.

Σωκράτους 33
Τηλ.: 24310 78128, 24310 78129
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