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Αναλυτικές οδηγίες προς τους πολίτες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
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

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

Στατιστικά η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια

Ο Σωτήρης
Τασιαρέλης
υποψήφιος
με τον
συνδυασμό
«Πρώτα ο Ανθρώπος»
ΣΕΛ. 5

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

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

ΣΕΛ. 5

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

O Θ. Αλέκος στην
περιοχή Προφήτη Ηλία
ΣΕΛ. 5

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

Ανακατασκευή
πεζοδρομίων
στην Καλαμπάκα
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CMYK

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310 88138
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Σαν Σήμερα
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Αρχίζει τις εργασίες της στην
Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος, με θέμα
την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
1789
Συνέρχεται στις Βερσαλίες
το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, που θα οδηγήσει στη
Γαλλική Επανάσταση.
1916
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής
θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1995
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι
η πρώτη φορά έπειτα από 22
χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.
2003
Αρχίζει η κατεδάφιση του
γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, που θα ολοκληρωθεί στις
2 Ιουνίου του ίδιου έτους.
2010
Οι Έλληνες βγαίνουν στους
δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα νέα οικονομικά
μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν
βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin
Egnatia στην οδό Σταδίου, με
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή
τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

πάρχουν αρκετοί
τρόποι να
διαβάσεις το
εκλογικό αποτέλεσμα
στην Ισπανία.

Μπορείς να πανηγυρίσεις για την τρίτη θέση
που κατέλαβαν οι Πολίτες
και για τον καταποντισμό
των Podemos (δεν πρόκειται για καταποντισμό,
αφού είναι τέταρτοι σε μικρή απόσταση από τους
δεύτερους και τους τρίτους, αλλά περί ορέξεως
κολοκυθόπιτα).
Μπορείς να αγνοήσεις
τη συντριβή της Δεξιάς
(λίγο έλειψε να χάσει τη
δεύτερη θέση αποσπώντας το χαμηλότερο ποσοστό από την πτώση της
δικτατορίας του Φράνκο).
Μπορείς, τέλος, να δηλώσεις χαρούμενος επειδή
το σοσιαλιστικό κόμμα επέστρεψε ύστερα από έντεκα
χρόνια στην κορυφή, χωρίς
όμως να αναρωτηθείς γιατί
συνέβη αυτό, προφανώς
γιατί θα οδηγηθείς σε συμπεράσματα που υπονομεύουν τη θέση περί ίσων
αποστάσεων.
Ωστόσο, όποιον παραμορφωτικό φακό κι αν χρησιμοποιήσεις, τα νούμερα
είναι αμείλικτα. Κοροϊδεύουν εκείνους που επιχειρούν να τα φασκιώσουν
στις προκάτ αναλύσεις
τους. Εχουμε και λέμε:
■ Η παραδοσιακή Δεξιά
(Λαϊκό Κόμμα) υπέστη πανωλεθρία. Πλήρωσε πανά-

Από αιχμάλωτος
της Δεξιάς, πρωταγωνιστής
κριβα την αντιλαϊκή πολιτική της και την εμπλοκή
κορυφαίων παραγόντων
της σε μεγάλα σκάνδαλα.
Ο πρώην πρωθυπουργός
και πρώην αρχηγός της
Μαριάνο Ραχόι είναι στα
αζήτητα και έχει ανοιχτούς
λογαριασμούς με την ισπανική Δικαιοσύνη. Ο νέος
ηγέτης της αποδείχτηκε
κατώτερος των προσδοκιών του κ. Βέμπερ και των
ομοτράπεζών του.
■ Ενα μεγάλο τμήμα της
εκλογικής βάσης της παραδοσιακής Δεξιάς μετακινήθηκε στους κεντροδεξιούς Πολίτες και στο νέο
ακροδεξιό κόμμα (Vox). Τα
τρία κόμματα, ακόμη κι αν
συμφωνήσουν να συνεργαστούν, δεν μπορούν να
σχηματίσουν κυβέρνηση.
■ Οι Podemos, που πριν
από μερικά χρόνια διεκδικούσαν με αξιώσεις από
τους Σοσιαλιστές την πρωτοκαθεδρία στην προοδευτική παράταξη, βρέθηκαν
στην τέταρτη θέση. Η αποτυχία της ριζοσπαστικής
στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ
το 2015, ο εμφύλιος που
ξέσπασε στο εσωτερικό
τους (τι είχες Γιάννη, τι
είχα πάντα για την Αριστε-

ρά), αλλά και οι βρόμικες
μεθοδεύσεις του παρακράτους της Δεξιάς εναντίον τους (συκοφαντικές
επιθέσεις για χρηματισμό
από τον Μαδούρο) είναι
οι αιτίες για την προσγείωσή τους σε μέτρια ποσοστά.
Πάντως το 14% και κάτι
που πήραν δεν το λες
εκλογική ταπείνωση. Θέλουν, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής τους
Ιγκλέσιας, να συμμετάσχουν στις προσπάθειες
για τη δημιουργία συμμαχικής κυβέρνησης με προοδευτικό πρόγραμμα.
Ετσι λειτούργησαν και
το προηγούμενο διάστημα
στηρίζοντας τις φιλολαϊκές
πολιτικές της μειοψηφικής
κυβέρνησης του σοσιαλιστή Σάντσεθ.
■ Αναντίρρητα ο μεγάλος
νικητής των εκλογών είναι
ο Σάντσεθ. Από τη στιγμή
που ανέλαβε την ηγεσία,
παρά το μέτωπο που είχε
απέναντί του στο εσωτερικό του κόμματος, παρά
τις προειδοποιήσεις της
γραφειοκρατίας των Βρυξελλών και τις ισχυρές αντιρρήσεις των πολιτικών
και οικονομικών ελίτ της

χώρας, περιθωριοποίησε
τους βαρόνους που είχαν
εγκλωβίσει το Σοσιαλιστικό
Κόμμα στη βοερά μοιραία
λογική της συμπόρευσης
με τη συντηρητική παράταξη και άλλαξε τη γραμμή. Από φτωχό συγγενή
του νεοφιλελευθερισμού
που έβλεπε την εκλογική
επιρροή του να μειώνεται
δραματικά (ο κίνδυνος της
πασοκοποίησης ήταν προ
των πυλών) το μετέτρεψε
σε πρωταγωνιστή.
Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τη Δεξιά και δέχτηκε να συνομιλήσει και
να συνεννοηθεί με τους
Podemos. Με λίγα λόγια,
ο Σάντσεθ έκανε το ακριβώς αντίθετο απ’ αυτό που
είχαν κάνει οι ηγέτες άλλων σοσιαλδημοκρατικών
κομμάτων (ανάμεσά τους
και το εγχώριο τμήμα του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόμματος).
Πολλοί ψηφοφόροι του,
που το είχαν εγκαταλείψει
θυμωμένοι και απογοητευμένοι -άλλοι είχαν επιλέξει
την αποχή, άλλοι είχαν ψηφίσει τους Podemos-, επέστρεψαν μαζικά και του
έδωσαν την πρώτη θέση.
Ο αρχηγός των σοσιαλιστών απέδειξε στην πράξη ότι η συνθηκολόγηση
με τη Δεξιά δεν είναι μονόδρομος. Σήμερα αυτός
έχει την πρωτοβουλία των
κινήσεων.
Του Τάσου Παππά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

της ημέρας

ΤΑ ΝΕΑ:

```

Μαστρογεωργίου:

Παιχνίδια
με 13ο μισθό,
13η σύνταξη

```
(Παίζουν με τον…
πόνο μας!)

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλά για 13η σύνταξη
αλλά για εφάπαξ προεκλογικό βοήθημα

```
(Τώρα θα… μαλώσουν
για το ποιος θα δώσει πόσα!)

Τα δυστυχήματα
της ζωής είναι
ο ευκολότερος δρόμος
για την επιστροφή
των αμαρτωλών.
Πρωτοπρεσβύτερος
Κων/νος Καλλίνικος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας Πόντιος μόλις είχε αγοράσει μια καινούργια
Μερσεντές και κατέβαινε την Εθνική οδό με 120χλμ με
ανοιχτά τα παράθυρα και τον Αγγελόπουλο στο cdplayer. Κάποια στιγμή από μια πάροδο εμφανίζεται μια
νταλίκα, ο Πόντιος δεν την βλέπει, τρακάρουν και η
νταλίκα πήγε απέναντι και έπεσε στη θάλασσα. Βγαίνει
ο νταλικέρης από τη θάλασσα, τα `χε πάρει στο κρανίο,
πηγαίνει και βγάζει τον Πόντιο από το παράθυρο του
αυτοκινήτου και τον πετά στο δρόμο. Του λέει:
- "Θα ζωγραφίσω ένα κύκλο στην άσφαλτο. Θα μπεις
μέσα και δε θα βγεις αν δεν σου πω εγώ. Ξηγηθήκαμε;"
Συμφώνησε ο Πόντιος και μπήκε στον κύκλο.

Παίρνει τότε ο νταλικέρης ένα
λοστό και αρχίζει να χτυπάει την
Μερσεντές μέχρι που την έκανε
ένα με την άσφαλτο.
Αφού είχε ξεθυμάνει πλέον γυρίζει να
δει τον Πόντιο ο οποίος είχε σκάσει στα
γέλια.
- "Τι γελάς ρε; Εγώ σου έκανε το αμάξι
βίδες και `συ ξελιγώθηκες στα γέλια;"
Κι ο Πόντιος απαντάει:
- "Χα,χα,χα σου την έσκασα!!! Βγήκα τρεις
φορές έξω από τον κύκλο!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

ΣΥΡΙΖΑ με ατζέντα
Νέας Δημοκρατίας
Eνα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο
είναι ότι η Νέα Δημοκρατία επέβαλε την ατζέντα της, η οποία
ήταν εξ αρχής στραμμένη στην
κατεύθυνση της βελτίωσης της
καθημερινότητας των πολιτών,
την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης
και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Κόντρα στα fake news του Μαξίμου ότι δήθεν η ατζέντα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε
ακροδεξιά θεματολογία, η πραγματικότητα ανέδειξε ποιο κόμμα
ήταν εξ αρχής στοχευμένο στην
πραγματική οικονομία και όχι στην
Πολάκεια σκανδαλολογία. Αποδείχθηκε επειδή πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να ακολουθήσει την ατζέντα της Ν.Δ. ακόμα
και «κλέβοντας» προτάσεις από
το πρόγραμμά της.
Θα ήταν συγκινητικό αν δεν
ήταν όψιμο και με το ζόρι το ξαφνικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης
για τη μεσαία τάξη, όπως και οι
υποσχέσεις της για μη εφαρμογή
της μείωσης του αφορολογήτου.
Διότι αυτή η κυβέρνηση ήταν που
έφερε και ψήφισε τη μείωση του
αφορολογήτου, σε αντίθεση με
τη Νέα Δημοκρατία, που ούτε
στήριξε ποτέ αυτό το μέτρο ούτε
αποδέχθηκε τη χρησιμότητά του.
Παρομοίως όψιμες είναι και οι
υποσχέσεις της κυβέρνησης, λίγες
εβδομάδες πριν από τις εκλογές,
για μείωση φόρων, όπως ο φόρος
στην εστίαση.
Να θυμίσουμε σε όσους έχουν
αδύναμη μνήμη ότι ήταν οι «Σαμαροβενιζέλοι» που έριξαν τον
ΦΠΑ στην εστίαση κατά 10 μονάδες και οι «περήφανοι διαπραγματευτές» που τον αύξησαν. Και
μάλιστα χωρίς καν να το ζητήσουν
οι δανειστές, οι οποίοι απλώς
συμφώνησαν.
Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος, που τώρα
πασχίζουν να δείξουν το κοινωνικό
τους πρόσωπο στην τάξη που
εξαφάνισαν, είχαν διαλέξει τον
εύκολο δρόμο της υπερφορολόγησης για να δημιουργήσουν τα
πλεονάσματα-μαμούθ.
Από αυτά τα «ματωμένα πλεονάσματα» μοιράζουν τώρα επιδόματα, που όμως δεν φθάνουν τις
απώλειες που είχαν όλο αυτό το
διάστημα μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και ετοιμάζουν πακέτο παροχών 3 έως 6 δισ. ευρώ με το
βλέμμα στραμμένο στις εκλογές
αλλά και τις δημοσκοπήσεις, που
δείχνουν ότι οι πολίτες ψηφίζουν
με βασικό κριτήριο την πορεία
της οικονομίας και την προσωπική
οικονομική τους κατάσταση. Το
κατάλαβαν, βέβαια, λίγο αργά.

Παρασκευή 3/5/2019
Αρχικά αίθριος. Από τις βραδινές ώρες
θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί

*Η Δέσποινα Κονταράκη
είναι αρχισυντάκτρια
του Ελεύθερου Τύπου

3 με 5 μποφόρ και από το
μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 25
βαθμούς Κελσίου.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γεώργιος χρ. Ματσός
Υποψήφιος Πρόεδρος
Τοπικού Διαμερίσματος
Κρανιάς Ασπροποτάμου
Μόνιμος κάτοικος Κρανιάς
τηλ. 6976879619
Συνδυασμός
“Νέο Ξεκίνημα,
Ανεξάρτητος Δήμος”

Η πολιτική και η δημοσιογραφία

Και ακόμα δεν ήρθε καλοκαίρι…

∫Ε.Κ.

Τέλος το έθιμο του σαϊτοπολέμου
Το τέλος του εθίμου του σαϊτοπολέμου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος
Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας.
«Tο έθιμο σταματάει εδώ. Κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν θα δεχθεί να συνεχίσει αυτή την ημινόμιμη κατάσταση», είπε ο κ. Νίκας.
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας υποστήριξε ότι προσωπικά του ίδιου, δεν
του αρέσουν αυτά του είδους τα επικίνδυνα έθιμα, ωστόσο ο σαϊτοπόλεμος είναι συνδεδεμένος με την πόλη της Καλαμάτας και ποτέ
μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί κάτι τόσο τραγικό όσο ο θάνατος ενός
ανθρώπου και αυτό είναι το στοιχείο που αλλάζει όλα τα δεδομένα από εδώ και πέρα. Τόνισε ότι όσα χρόνια ήταν δήμαρχος έκανε
προσπάθειες απευθυνόμενος στα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου
να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για την διοργάνωση του εθίμου χωρίς αποτέλεσμα.

∫Ψ

σελίδα 3

Τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
θα τιμήσουν και φέτος οι Τρικαλινοί στις
19 Μαΐου, μέσα από σειρά εκδηλώσεων
που έχει διοργανώσει η Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων.
Ως γνωστόν, η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης, αλλά φέτος ο
εορτασμός θα γίνει δύο ημέρες μετά.
Σύμφωνα με τον πρόγραμμα στις 10.30
το πρωί θα τελεστεί Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσόστομο και εκφώνηση ομιλίας από την κα. Σοφία Λαζαρίδου, Φιλόλογο και μέλος της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων & Μικρασιατών ν. Τρικάλων
με τίτλο «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου». Στις 11 το πρωί θα γίνει επιμνημόσυνη δέση και κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο της Γενοκτονίας Ελλήνων του
Πόντου και της Μικράς Ασίας, στην πλατεία Συνοικισμού (Μικράς Ασίας).

Υποψήφιος Δήμαρχος
Θοδωρής Αλέκος

∫ Μ.α.Μπ.
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Θα τιμήσουν
τη γενοκτονία
των Ποντίων

Δήλωση υποψηφιότητας

«Η δημοσιογραφία και η πολιτική είναι όμοροι χώροι» σημείωσε
η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ Βίκυ Φλέσσα κατά την χθεσινή της συνάντηση με δημοσιογράφους στο Φρούριο.
«Είναι δική μας ευθύνη να μην έχουμε διαπλοκές, αλλά να είμαστε αντικειμενικοί. Εμείς οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τον κλάδο μας» υπογράμμισε η κ. Φλέσσα, η οποία στην συνέχεια, σχολιάζοντας τα όσα λέγονται και έχουν γίνει στην ΕΡΤ, δήλωσε: «Το 2013 δεν δόθηκε η
ιδανικότερη λύση για την εξυγίανση της ΕΡΤ, με το κλείσιμό της.
Θέλουμε δημόσια και όχι κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία».
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Ο Μπάτζιος απάντησε
για την αποχώρηση Μισυρλή
Την αποχώρηση του Αχιλλέα Μισυρλή από το ψηφοδέλτιο του Νίκου Τσιλιμίγκα σχολίασε στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο αναπληρωτής
γραμματέας της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μπάτζιος:
« Να τονίσω ότι δεν ήταν προσωπική μου πρωτοβουλία η ανακοίνωση των 4 ονομάτων ως υποψήφιοι στηριζόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δικαίωμα του είναι του κ. Μισυρλή να παραιτηθεί από υποψήφιος,
αν και εγώ δεν κατάλαβα τι εννοούσε στην ανακοίνωση του. Ο ίδιος
ο κ. Τσιλιμίγκας επίσημα δήλωσε ότι τον στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ και
άλλες μικρότερες δυνάμεις.
Τους υποψηφίους που προτείναμε τους αποδέχθηκε, και μετά την
αποδοχή αυτή ανακοινώσαμε και τα ονόματα τους. Το καπέλωμα στο
οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μισυρλής δεν το βλέπω κάπου. Εμείς πάντως από την ώρα που προτείναμε αυτούς τους τέσσερις, αυτό και
θέλουμε να πραγματοποιηθεί, ώστε να στηρίξουμε έτσι κατάλληλα
το συνδυασμό.»

∫χρ.παπ.

ΧΑΘΗΚΕ
Χάθηκε το σκυλάκι
της φωτογραφίας. Είναι ενός έτους, θηλυκό
και πολύ φιλικό. Μπορεί
να είναι οπουδήποτε.
Παρακαλούμε όποιος
γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο:

6975123121.

CMYK

Παρουσιάζουν
το ψηφοδέλτιο
Το ψηφοδέλτιο της «Αριστερής Παρέμβασης στη Θεσσαλία – Ανταρσία για
την Ανατροπή» στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αναμένεται να ανακοινωθεί
αύριο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρηθεί στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης.
Η συνέντευξη θα δοθεί στη 1 το μεσημέρι, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
«Βασικός στόχος του περιφερειακού
μας σχήματος είναι η συμβολή στην συγκρότηση ενός πανελλαδικού ρεύματος
εργατικής, αντιδιαχειριστικής, αντικαπιταλιστικής και αντικυβερνητικής πάλης
που θα επιδιώκει την αποσταθεροποίηση
της «ομαλότητας» που ποθούν διακαώς να
διατηρήσουν τόσο η κυβέρνηση, όσο και
οι φορείς της τοπικής διοίκησης» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

νώνουμε τις
δυνάμεις μας
για την ΕΕ των
λαών και την Ελλάδα των
πολλών», διαμηνύθηκε
στην χθεσινή συνέντευξη
Τύπου που
παραχώρησαν ο
ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία και εκ νέου
υποψήφιος, γνωστός
δημοσιογράφος, Στέλιος
Κούλογλου και οι
υποψήφιοι Ιωάννα
Κοντούλη και Στέλιος
Καλπάκης.

«Ε

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη αίθουσα “Αίγλη”
του ξενοδοχείου “Πανελλήνιο” και το παρών έδωσαν ο
γραμματέας της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Νταούλας, οι βουλευτές Τρικάλων
Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης, ο υπεύθυνος Τύπου της ΝΕ Κώστας
Παππάς, τα μέλη της ΝΕ και
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπουλογιώργος και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Ουρανία
Παπαζεύκου, η οποία είχε και
τον συντονισμό της συζήτησης.
Ανοίγοντας την εκδήλωση η
κ. Παπαζεύκου δήλωσε πως οι
εκλογές για την Ευρωβουλή
είναι κρίσιμης σημασίας, οι
πλέον σημαντικότερες από
την ίδρυση της ΕΕ και οι 42
υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκπροσωπούν την Ελλάδα της νέα εποχής, της προοδευτικής χώρας.

Πλατύ προοδευτικό
μέτωπο
«Έχω καλά και “κακά” νέα
να σας αναγγείλω» δήλωσε
αρχικά ο κ. Κούλογλου στην
τοποθέτησή του, εξηγώντας
«τα καλά είναι πως έχει κατα-

ρόκειται περί
αστεϊσμού για
το αν έχουμε
ξεφύγει από το μνημόνιο
τον περασμένο
Αύγουστο, απλώς το
τέταρτο μνημόνιο
ονομάστηκε μεταμνημόνιο. Μας έχουνε
δεσμεύσει οι
κυβερνώντες σε ένα
ακόμα πιο σκληρό
μνημόνιο και ζητάνε από
το λαό να βγει στους
δρόμους πανηγυρίζοντας
ότι τελείωσε η εποχή των
μνημονίων» Αυτό
υπογράμμισε, χθες,
μεταξύ πολλών άλλων ο
γραμματέας του ΜέΡΑ25
Γιάνης Βαρουφάκης,
κατά τη διάρκεια της
πολιτικής εκδήλωσης
που πραγματοποιήθηκε
σε μια κατάμεστη
αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων.

«Π

Το παρόν έδωσαν η ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια κα. Σοφία Σακοράφα,
καθώς επίσης οι υποψήφιοι
για την ευρωβουλή Ερικ-Μιλτιάδη Εντμαν, Φωτεινή Μπακαδήμα και Δήμητρα Αναγνωστοπούλου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Βαρουφάκης, αλλά
και οι υποψήφιοι ευρωβουλευ-
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τοπικά

Συνέντευξη Τύπου υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας
•Στέλιος Κούλογλου, Ιωάννα Κοντούλη και Στέλιος Καλπάκης
χαρακτήρισαν κρίσιμης σημασίας τις ευρωεκλογές
ναι κατά της κατάστασης αυτής, η οποία θα επιφέρει διάλυση της ΕΕ, έθνη – κράτη και
πολέμους και υπογράμμισε
πως η ακροδεξιά απειλεί την
ζωή μας και το μέλλον μας.
«Στην Ευρωβουλή λαμβάνονται πλέον οι αποφάσεις
για το 70% των θεμάτων που
μας αφορούν, άρα η ψήφος
μας πρέπει να είναι υπεύθυνη.
Αν έρθει η ακροδεξιά στα
πράγματα, θα έχουμε πισωγύρισμα στον Μεσαίωνα. Πάρτε ως παραδείγματα την Αυστρία και την Ουγγαρία» τόνισε ο κ. Κούλογλου και σημείωσε «εμείς αντιπροσωπεύουμε ένα πλατύ προοδευτικό μέτωπο, με το οποίο θα
αντιμετωπίσουμε την ακροδεξιά, τον νεοφιλελευθερισμό
και το χάσμα στον πλούτο
που θέλουν να δημιουργήσουν».

Με βάση την γνώση

τεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα της χώρας
μας για αποπληρωμή μέρους
του δανείου μας από την ΔΝΤ,
κάτι που αν εγκριθεί θα εξοικονομηθούν 150 εκ. ευρώ, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν
για την ανακούφιση του λαού.
Ασφαλώς η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πως η οικονομία
μας βαίνει καλώς».

Στην συνέχεια ο κ. Κούλογλου μέμφθηκε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή
του στο πραξικόπημα, όπως
το χαρακτήρισε, στην Βενεζουέλα και μιλώντας ακολούθως για τα “κακά” νέα, σημείωσε: «Στην Βενεζουέλα έγινε
μια αποτυχημένη απόπειρα
στρατιωτικού πραξικοπήματος. Έτσι το αντιμετωπίζουν

όλα τα μέσα διεθνώς. Μόνο
στην Ελλάδα είδα κάποιους να
γράφουν για 'στρατιωτική εξέγερση’, και κάποιους νοσταλγούς της δικτατορίας να θυμούνται την ‘εθνοσωτήριο
επανάσταση’».
Ο κ. Κούλογλου, σχολιάζοντας το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς, επισήμανε πως βασικός αγώνας εί-

Παίρνοντας τον λόγο η κ.
Κοντούλη, εξήγησε πως η επιμονή στην ΕΕ, παρά το ότι δεν
μας έχει φερθεί καλά, οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει
άλλη επιλογή και ότι το 2015
διαπιστώσαμε πως η βούληση
του λαού δεν μπορεί να πραγματωθεί, αν δεν έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλοι συσχετισμοί.
«Οι μύθοι έχουν εκπέσει και
γνωρίζουμε πως η χώρα μας
ήταν πειραματόζωο. Με βάση
λοιπόν την γνώση που έχουμε,
δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία
μη συμμετοχής στις εκλογές,

Πραγματοποιήθηκε χθες πολιτική εκδήλωση του ΜέΡΑ25

Κρίσιμες οι ευρωεκλογές
για το μέλλον της Ευρώπης
•«Πρόκειται περί αστεϊσμού για το αν έχουμε ξεφύγει από το μνημόνιο
τον περασμένο Αύγουστο» ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης

Από τη χθεσινή εκδήλωση
τές παρουσίασαν τις θέσεις και
το πρόγραμμα του ΜέΡΑ25,
χαρακτηρίζοντας τις επικείμενες ευρωεκλογές κρίσιμες για
το μέλλον τη Ευρώπης.
Όπως είπε «Πρόκειται περί
αστεϊσμού για το αν έχουμε

ξεφύγει από το μνημόνιο τον περασμένο Αύγουστο, απλώς το
τέταρτο μνημόνιο ονομάστηκε
μετα-μνημόνιο. Μας έχουνε δεσμεύσει οι κυβερνώντες σε ένα
ακόμα πιο σκληρό μνημόνιο και
ζητάνε από το λαό να βγει

στους δρόμους πανηγυρίζοντας ότι τελείωσε η εποχή των
μνημονίων. Αυτό αποτελεί θράσος, εγώ ήμουν μεν μαζί τους
για 5 μήνες αλλά έπαψα να
συμμετέχω όταν είδα τι υπέγραφαν».

Και πρόσθεσε «Πάντοτε
ήμουν εναντίον του grexit, δεν
το υποστήριζα και έχασα έτσι
πολλούς φίλους από την αριστερά. Όμως, εξακολουθώ
να πιστεύω ότι τώρα θα ήμασταν καλύτερα αν είχαμε βγει

καθώς οφείλουμε να φέρουμε
δημοκρατία στην ΕΕ, όπου
υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα και αλλαγή πολιτικής» επισήμανε η κ. Κοντούλη, η οποία
μιλώντας για τον λαϊκισμό
ανέφερε πως λαϊκιστές είναι
αυτοί που θέλουν την ελεύθερη αγορά ευαγγελιζόμενοι
ανάπτυξη και ευημερία και
έχουν φέρει τον λαό στην κατάσταση που βιώνουμε.
«Οι Έλληνες με την ψυχή
μας, την λογική μας, την γνώση μας θα ψηφίσουν σωστά»
έκλεισε την ομιλία της η κ.
Κοντούλη.

Το δίλλημα
Από την πλευρά του ο κ.
Καλπάκης επισήμανε στην τοποθέτησή του «οι ευρωεκλογές δεν είναι χαλαρές εκλογές, αλλά ζωτικής σημασίας.
Οφείλουμε να έχουμε συνείδηση για το δίλλημα που βρίσκεται μπροστά μας και ποιοι
θα πλειοψηφούν στο Ευρωκοινοβούλιο».
«Θα είναι ο κ. Βέμπερ, η
ακροδεξιά και ο νεοφιλελευθερισμός, που στηρίζει η ΝΔ
ή οι προοδευτικές δυνάμεις;»
έθεσε το ερώτημα ο κ. Καλπάκης και υπογράμμισε «έχει
κρίσιμη σημασία για τους λαούς ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί» .
«Θέλουμε εμείς την Ευρώπη
της κοινωνικής μέριμνας και
της δημοκρατίας» δήλωσε ο κ.
Καλπάκης και τόνισε «η ΝΔ
διολισθαίνει όλο και πιο πολύ
στις ακροδεξιές απόψεις και
καθημερινά αμφισβητούν βασικά εργασιακά δικαιώματα».
«Εμείς έχουμε αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα με την
ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αντιπροσωπεύουν τις προοδευτικές
δυνάμεις, τι οποίες οι πολίτες
αξίζει να στηρίξουν» σημείωσε
ο κ. Καλπάκης.
Ματθαίος Μπίνας

από την ευρωζώνη, γιατί θα είχαμε ένα μεγάλο κόστος για
12 με 18 μήνες μετά την έξοδο, αλλά το κόστος αυτό θα
ήταν λιγότερο από αυτό των
συνεχιζόμενων μνημονίων»,
ενώ υπογράμμισε ότι η δυσαρέσκεια που υπάρχει για την
ευρωπαϊκή ένωση και καρπώνονται τα κόμματα της ακροδεξιάς θα πρέπει να σταματήσει, «διότι δε μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλιώς θα
έχουμε μια άβυσσο, μια νέα
δεκαετία του ’30 στην Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ως αριστεροί, ως κεντρώοι, ως Πράσινοι είναι να μιλάμε προγραμματικά, με μετριοπάθεια και ρεαλισμό».
Από την πλευρά της, η ευρωβουλευτής κα. Σοφίας Σακοράφα σημείωσε ότι οι πολίτες
θα πρέπει να προσέλθουν στις
κάλπες και να ψηφίσουν αυτούς
που παλεύουν για μια αλλαγή
στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η
ευρωπαϊκή ένωση διανύει μια
δύσκολη περίοδο.
«Πρέπει όσοι πιστεύουμε
σε αυτό το οικοδόμημα να
φέρουμε μπροστά τις αξίες
και τα πιστεύω», ανέφερε.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε
με ερωτήσεις και τοποθετήσεις από την πλευρά του
ακροατηρίου.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

«Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό
Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας»
Υπογράφηκε την Τρίτη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προϋπολογισμού 330.000,00 €

Υ

πεγράφη την Τρίτη 2/5/2019,
η σύμβαση εκτέλεσης του
έργου «Ανακατασκευή
πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων
του Δήμου Καλαμπάκας», , μεταξύ
του Δήμου Μετεώρων και της
αναδόχου εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση –
ανακατασκευή των πεζοδρομίων της
οδού Ιωαννίνων από την είσοδο της πόλης Καλαμπάκας (έναντι αστυνομίας)
έως την πλατεία δημαρχείου.
Επίσης, τοποθετείται δίκτυο οδοφωτισμού με φωτιστικά τύπου LED τα οφέλη
των οποίων είναι πολλαπλά όπως μείωση
ενεργειακής κατανάλωσης, μηδενισμός
της ακτινοβολίας, μείωση της θερμότητας, μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή.
Τοποθετούνται μεταλλικοί επιστύλιοι
κάδοι απορριμμάτων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καθαριότητα των δημόσιων
υπαίθριων χώρων.
Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται:
Ποιοτική αναβάθμιση της κατασκευής
των δαπεδοστρώσεων, ώστε το έργο να
έχει χρόνο ζωής και να αντέξει στην κα-

θημερινή χρήση.
Αισθητική αναβάθμιση με βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά.
Βιοκλιματική αναβάθμιση-μείωση αναπτυσσόμενης επιφανειακής θερμοκρασίας-βελτίωση συνθηκών θερμικής και
οπτικής άνεσης. Αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών υλικών δαπεδόστρωσης εξασφάλιση των συνθηκών
θερμικής και οπτικής άνεσης για τους

Με τον συνδυασμό «Πρώτα ο Ανθρώπος»

Η

συγκεκριμένη δυναμική
παρουσία στο προεκλογικό
τοπίο, έρχεται να δείξει ότι ο
συνδυασμός «Πρώτα ο Ανθρωπος»,
προετοιμάζεται για τις εκλογές με
ένα ανανεωμένο αυτοδιοικητικό
σχήμα, με υποψηφίους που έχουν
διάθεση ουσιαστικής προσφοράς,
επιθυμία και θέληση για έργο.

Παντρεμένος με την Αγορίτσα Παφίλη
και πατέρας 2 παιδιών.
Υποψήφιος για πρώτη φορά στην Τ.Κ.
Πιαλείων και δηλώνει ότι « θέλω να κάνω
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Αυτοψία στην περιοχή
του Προφήτη Ηλία,
στη Καλαμπάκα, πραγματοποίησε
ο υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος

χρήστες.
Δημιουργείται πόλη ανταγωνιστική.
Αναβαθμίζεται το πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο της περιοχής.
Αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής και
δίδεται έμφαση στις βασικές ανθρώπινες
λειτουργίες επικοινωνίας, κίνησης και
άνεσης των χρηστών του πεζοδρομίου.
Οικονομική τόνωση-ανάδειξη ελκυστικής εικόνας-προσέλκυση επενδύσεων.

Ο Σωτήρης Τασιαρέλης υποψήφιος Τοπικός
Σύμβουλος στη Τοπική Ενότητα Πιαλείων

Πρόκειται για μια δυναμική προσωπικότητα και με όραμα και πάθος για τον
τόπο.
Ο Σωτήριος Τασσιαρέλης τ. Δημητρίου,
είναι μόνιμος κάτοικος Πιαλείας, θα είναι
υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος στη Τοπική Ενότητα Πιαλείων. Αδειούχος Ηλεκτρολόγος Υδραυλικός με εμπειρία στη
θέρμανση-κίνηση ηλεκτρολογικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, δραστηριοποιείται στο αντικείμενο επί σειρά
ετών σε όλο το μήκος και εύρος του Δ.
Πύλης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τον κόσμο καλύτερο»
Ο δήμαρχος Κώστας Μαράβας τον
ευχαρίστησε και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Αυτοψία στην
περιοχή
του
Προφήτη Ηλία,
στη Καλαμπάκα,
πραγματοποίησε
ο υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής
Αλέκος και υποψήφιοι Δημοτικοί
του Σύμβουλοι.
Με αφετηρία την
Ξυλογλυπτική
Σχολή, η ομάδα
του κ. Αλέκου
επιθεώρησε τα δύο παρατημένα κτίρια πίσω από τη Σχολή,
ιδιοκτησίας του Δασαρχείου, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερα
κακή κατάσταση. Στη συνέχεια ανηφόρισε το πέτρινο μονοπάτι
που οδηγεί στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία το οποίο λόγω
της έντονης εγκατάλειψής του έχει υποστεί βανδαλισμούς στο
παρελθόν.
Από την κορυφή του όμορφου λόφου, με απέραντη θέα
προς τα Μετέωρα, την πόλη της Καλαμπάκας, τα όρη της
Τριγγίας, του Κόζιακα και τον Θεσσαλικό κάμπο, τα μέλη της
ομάδας, ατενίζοντας το μέλλον του τόπου, αντάλλαξαν απόψεις
και ιδέες σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάδειξη της εγκαταλελειμένης αυτής περιοχής, με στόχο την επισκεψιμότητα της
από ντόπιους και επισκέπτες.
Κατηφορίζοντας το λόφο κατευθήνθηκαν στο χώρο των
παλιών σφαγείων, ένα μέρος επίσης παρατημένο. Σημειώνεται
ότι σε αυτό το σημείο υπάρχουν παρατημένα σκυλιά από το
Δήμο. Ο πρόεδρος του συλλόγου «Η Στέγη», κ.Κτενάς Χρήστος
με εθελοντική προσφορά και προσωπική εργασία, τα φροντίζει,
όπως και πάρα πολλά αδέσποτα σκυλιά που έχει η πόλη μας,
ένα πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πολύ μεγάλες
διαστάσεις.
Η ομάδα του κ. Αλέκου ολοκλήρωσε την αυτοψία της με επιθεώρηση του άλλοτε κορυφαίου ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ», που
δεσπόζει στη περιοχή επίσης εγκατελελειμένο και χρόνο με το
χρόνο αποσυντίθεται. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι και ο επικεφαλής
τους, είδαν από κοντά τα πολλά προβλήματα που παρουσιάζει
η ξενοδοχιακή μονάδα, ιδιοκτησίας του Δήμου Μετεώρων,
είδαν όμως και τις προοπτικές που ξεδιπλώνονται με την συντήρηση του κτιρίου και την ανάπλαση του χώρου.
Ο κ. Αλέκος χαρακτήρισε «εγκληματική» την μέχρι τώρα
αδυναμία αξιοποίησης ενός τόσο κορυφαίου και ιστορικού
ακινήτου, σε μία περιοχή «φιλέτο», με αποκορύφωμα την πρόσφατη παταγώδη αποτυχία του νυν Δημάρχου , κ. Σινάνη, να
προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος του «ΞΕΝΙΑ» που
θα ερχόταν με την άντληση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να χαθούν τα χρήματα
και ο Δήμος μας να μετρά ζημίες με την μη αξιοποίηση του χώρου.

6 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Με παλμό η προχθεσινή απεργιακή συγκέντρωση
του ΠΑΜΕ για την εργατική Πρωτομαγιά

Την εργατική Πρωτομαγιά τίμησαν προχθές τρικαλινοί και τρικαλινές

«Ν’ ανατραπεί η βάρβαρη επίθεση»

Μήνυμα αντίστασης και αντεπίθεσης

Πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Ρήγα
Φεραίου και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης

• Η συγκέντρωση ήταν δυναμική καθώς συμμετείχαν
τρικαλινοί και τρικαλινές που θέλησαν να εκφράσουν
την αντίθεση τους στην αντιλαϊκή πολιτική

Μ

ε
συγκέντρωση
στην πλατεία
Ρήγα Φεραίου και
πορεία σε κεντρικούς
δρόμους της πόλης,
τρικαλινοί και
τρικαλινές τίμησαν
προχθές την εργατική
Πρωτομαγιά και
ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα
συλλογικοτήτων και
κομμάτων της
εξωκοινοβουλευτικής
αριστεράς.
«133 χρόνια από την αιματοβαμμένη εργατική
πρωτομαγιά του Σικάγο και
η εργατική τάξη όλου του
κόσμου αντιμετωπίζει τη
νέα φάση αντιδραστικής
εκστρατείας του κεφαλαίου. Η φτώχεια, ο ολοκληρωτισμός, οι πόλεμοι και
ο φασισμός αυξάνονται
απειλητικά για τους λαούς»
υπογράμμισε από την
πλευρά της, η Λέσχη Εργασίας, Αλληλεγγύης &
Πολιτισμού. Όπως σημείωσε «στη χώρα μας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέλει να
μας πείσει ότι τα μνημόνια
«τέλειωσαν», ενώ στην
πραγματικότητα, έχει συμφωνήσει μόνιμο ευρωμνημόνιο, με πλεονάσματα και
σύνθλιψη της εργατικής
τάξης με μισθούς φτώχειας
και άγριο περιορισμό των δικαιωμάτων. Παράλληλα
χαρίζει στο κεφάλαιο τα πάντα (φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, κρατικές επιδοτήσεις), ξεπουλάει
τον δημόσιο πλούτο με την ένταξή του στο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων και προσδένει όλο και πε-

Μ

ρισσότερο 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. Μεσόγειο».
Ε.Κ.

ε την κατάθεση στεφάνων στην πλατεία
Εργατικής Πρωτομαγιάς και πορεία σε κεντρικούς
δρόμους της πόλης ολοκληρώθηκε, προχθές το πρωί η απεργιακή συγκέντρωση που διοργάνωσε η Γραμματεία Τρικάλων του
ΠΑΜΕ, στην κεντρική πλατεία.
Η συγκέντρωση ήταν δυναμική,
καθώς συμμετείχαν τρικαλινοί και
τρικαλινές που θέλησαν να εκφράσουν την αντίθεση τους, στην
αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται ενάντια στην εργατική τάξη.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο
Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του
Συνδικάτου εργαζομένων στον
κλάδο γάλακτος- τροφίμων-ποτών
στο νομό Τρικάλων , ενώ χαιρετισμό απεύθυναν ο Χρήστος Κού-

τσικος, εκ μέρους της επιτροπής
αγώνα αυταπασχολούμενων λογιστών –φοροτεχνικών και η Ειρήνη Πετράκη ,πρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών Τρικάλων (μέλος της ΟΓΕ) .
Αυτό που σημειώθηκε, κατά τη
διάρκεια της προχθεσινής συγκέντρωσης είναι ότι οι εργαζόμενοι στέλνουν μήνυμα αντίστασης και αντεπίθεσης στην αντεργατική λαίλαπα που έχουν εξαπολύσει κεφάλαιο - ΕΕ - ΝΑΤΟ
και κυβερνήσεις ενάντια στην εργατική τάξη.
«Στέλνουμε ηχηρή απάντηση
στον εργοδοτικό - κυβερνητικό
συνδικαλισμό που με χαρακτηριστικό το ρόλο της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, της συνδικαλιστικής μαφίας μέσα στο εργατικό

κίνημα, επιχειρεί τη μετάλλαξη
των συνδικάτων σε μηχανισμούς
προώθησης της στρατηγικής των
επιχειρηματικών ομίλων» υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες και
πρόσθεσαν «1η Μάη είναι η μέρα
που οι εργάτες όλου του κόσμου
τιμούν τους νεκρούς της τάξης
τους, τους ηρωικούς εργατικούςλαϊκούς αγώνες, τις εργατικές
αιματηρές κατακτήσεις, στην ανειρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας. Είναι μέρα-σύμβολο
στον αγώνα για την κατάργηση
της εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο. 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 βαρβαρότητα».
Ευαγγελία Κάκια

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,

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

Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"
•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.
Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442
CMYK

τοπικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η υποψήφια ευρωβουλευτή
της ΝΔ Βίκυ Φλέσσα στα Τρίκαλα
•“Της ευχόμαστε καλή επιτυχία” δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ. Τρέλλης

3

ΜΑΪΟΥ 2018

σελίδα 7

Μικέλης Χατζηγάκης:

«Μάχη για την
ψυχή της Ελλάδος»

υχάριστη συζήτηση
για πολιτικά και άλλα
θέματα μεταξύ
συναδέλφων περιλάμβανε
η χθεσινή συνάντηση στο
Φρούριο, με την γνωστή
δημοσιογράφο της ΕΡΤ και
υποψήφια ευρωβουλευτή
της ΝΔ Βίκυ Φλέσσα.

Ε

Εκτός των δημοσιογράφων, το
παρών έδωσαν στην συνάντηση
ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων
Κώστας Τρέλλης, ο πρώην νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων
Ηλίας Βλαχογιάννης και η πολιτευτής της ΝΔ Κορίνα Λιούτα.
«Καλωσορίζουμε στα Τρίκαλα
την πολύ γνωστή δημοσιογράφο
Βίκυ Φλέσσα. Είναι τιμή μας και
χαρά μας που την έχουμε εδώ.
Είναι καλή επιλογή του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα προωθήσει θετικά τον αγώνα μας. Ευχόμαστε
καλή επιτυχία» δήλωσε ο κ.
Τρέλλης.
Από την πλευρά του ο κ. Βλαχογιάννης σημείωσε «η κ. Φλέσσα συμμετέχει στο ευρωψηφοδέλτιο νίκης της ΝΔ. Έχει δώσει
εξετάσεις στην δημοσιογραφία,
αποσπώντας θετικά σχόλια και
αποτελεί ένα ακόμη θετικό σημείο της παράταξης. Είμαι βέβαιος πως θα εκτιμηθούν και
από το εκλογικό σώμα τα προσόντα της, όπως και από το τηλεοπτικό κοινό, ώστε να την
στείλουμε στην Ευρωβουλή».
Παίρνοντας τον λόγο η κ.
Φλέσσα, σημείωσε αρχικά πως
έχει ήδη επισκεφτεί τον Νομό
μας αρκετές φορές, επισημαί-

νοντας «είμαι χαρούμενη που
βρίσκομαι σε μία αρχαία πόλη,

την πόλη του Ασκληπιού».
«Ωστόσο, αυτή η αρχαία πόλη

έχει κατορθώσει να γίνει η πλέον σύγχρονη. Ακούμε για τα
Τρίκαλα τα καλύτερα λόγια» τόνισε η κ. Φλέσσα, υπογραμμίζοντας «οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ευρωβουλή είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Κανείς δεν πρέπει να αδιαφορήσει, κυρίως για τις Ευρωεκλογές. Είναι σημαντικό να ψηφίσουμε όλοι και ειδικά η νεολαία, να μην επιτρέψουμε δηλαδή να αποφασίσουν άλλοι για
μας. Πέρα από τα κόμματα, σημαντικό επίσης είναι να επιλέξουμε τα κατάλληλα άτομα που
θα μας εκπροσωπήσουν τόσο
στην τοπική αυτοδιοίκηση, όσο
και στην Ευρωβουλή, καθώς
χρειαζόμαστε ανθρώπους που
θα πασχίσουν για μας».
Ματθαίος Μπίνας

Με το Δήμαρχο Τρικκαίων συναντήθηκε χθες η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ Β. Φλέσσα

Προβολή της χώρας
και αξιοποίηση του πολιτισμού
•Η κα. Φλέσσα σημείωσε ότι ο Δήμαρχος Τρικκαίων θα πρέπει να θεωρεί
ως δεδομένη τη στήριξή της πόλης στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου
ολιτισμός, τοπική
πρωτοτυπία, γενική
προβολή της χώρας
με αξιοποίηση σε επί
μέρους σημεία είναι
ορισμένες από τις πτυχές
που επιθυμεί να δώσει
βαρύτητα η υποψήφια
ευρωβουλευτής της ΝΔ κα.
Βίκυ Φλέσσα και ανέπτυξε
χθες κατά τη συνάντηση
που είχε με το Δήμαρχο
Τρικκαίων κ. Δημήτρη
Παπαστεργίου.

Π

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Δημάρχου, παρουσία
του προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων κ. Μιχάλη Λάππα, των αντιδημάρχων κ.
Παπανικολάου και Ψύχου, καθώς και του υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου κ. Στέλιου Λάσκου.
Αυτό που σημειώθηκε κατά τη

διάρκεια της επαφής που είχαν
η κα. Φλέσσα και ο κ. Παπαστεργίου ήταν η ανάγκη αξιοποίησης επί μέρους αναγνωρίσιμων δεδομένων και γενικά την
προβολή της χώρας μας. Ειδικά
για τον Δήμο Τρικκαίων, αυτή η
δράση μπορεί να περιλαμβάνει
τον Ασκληπιό, τα ποδήλατα ή τεχνολογικές καινοτομίες.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τρικκαίων σημείωσε ότι
όλα αυτά τα στοιχεία τα προωθεί
ήδη ο Δήμος Τρικκαίων, με στοχευμένες δράσεις και προσπάθειες.
Τέλος, η κα. Φλέσσα σημείωσε
ότι ο Δήμαρχος Τρικκαίων θα
πρέπει να θεωρεί ως δεδομένη
τη στήριξή της στα έδρανα του
Ευρωκοινοβουλίου, επιθυμώντας να συμβάλλει η ίδια στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του
Δήμου.
Ε.Κ.

Ο παγκοσμίου φήμης δημοσιογράφος Τόμας Φρίντμαν είχε γράψει τα εξής για την
ανάγκη των ανθρώπων να έχουν μια ξεκάθαρη εθνική ταυτότητα: «Ελάχιστα πράγματα είναι εξοργιστικότερα για τους ανθρώπους
από την αφαίρεση της ταυτότητας τους, ή την
αίσθηση της πατρίδας τους. Θα πεθαίνουν για
αυτό, θα σκοτώσουν για αυτό, θα τραγουδήσουν, θα γράψουν ποιήματα και μυθιστορήματα. Γιατί χωρίς την αίσθηση της πατρίδας
η ζωή καταντάει στείρα και χωρίς ρίζες. Και
μια τέτοια ζωή δεν είναι ζωή». Σε καιρούς
παγκοσμιοποίησης, όπως οι σημερινοί,
όπου τα σύνορα «πέφτουν» και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τις προηγούμενες ισορροπίες, αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να
έχουν μια σταθερή σχέση με την πατρίδα
τους και μια σαφή ταυτότητα μεγαλώνει
ακόμα περισσότερο.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με βαθιές πολιτισμικές ρίζες, σταθερές αξίες και μια ξεχωριστή ταυτότητα. Όμως, μετά από αυτή την
κρίση η Ελληνική ταυτότητα έχει θαμπώσει.
Έχει κλονιστεί η πίστη μας σε μερικές
από τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας. Για παράδειγμα, όταν υπουργός εκλεγμένης κυβέρνησης κάνει ανήθικη επίθεση σε ΑμεΑ
(ανεξάρτητα αν είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής ή όχι) και τον καλύπτει ο ίδιος ο πρωθυπουργός τότε έχουμε χάσει την αίσθηση
του σεβασμού στον άνθρωπο. Όταν μια ολόκληρη κυβέρνηση θεωρεί πως «η αριστεία είναι ρετσινιά» τότε έχουμε απωλέσει σημαντικές αξίες που βοήθησαν το έθνος μας να
προοδεύσει στο παρελθόν. Όταν Ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει και ταυτίζεται ιδεολογικά με στυγνούς δικτάτορες όπως ο Μαδούρο τότε έχουμε ξεχάσει ένα μέρος της
ιστορίας μας που δείχνει τους δικούς μας
αγώνες κατά δικτατορών που προσπάθησαν
να μας υποδουλώσουν στο παρελθόν.
Οι εκλογές του 2019 δεν είναι απλά μια
εκλογική μάχη. Είναι η μάχη είναι για την
ψυχή της Ελλάδος. Διότι η Ελλάδα εκτός
από τα φυσικά της σύνορα είναι και μια
ιδέα. Η ιδέα πως μέσα από την δημοκρατία,
μέσα από την αξία της σκληρής δουλειάς, την
πίστη στις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας, την Χριστιανοσύνη και τον σεβασμό
στον άνθρωπο η χώρα μπορεί να προοδεύσει
και να αντιπαρέλθει οποιαδήποτε κρίση. Αυτά
είναι τα πιστεύω μας. Αυτές είναι οι αρχές που
διαμορφώσαν την ταυτότητα μας. Και τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Πρωθυπουργός
και οι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
χτυπάνε ακριβώς αυτές τις αρχές, αυτή την
ταυτότητα μας.
Συνεπώς, οι φετινές εκλογές δεν θα είναι
απλά μια κόντρα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Αλλά ένας αγώνας για το ποιοι είμαστε, τι πρεσβεύουμε ως έθνος, που θέλουμε να πάμε ως χώρα. Η επιλογή, όπως και
η ευθύνη, για το ποιες ιδέες και αξίες θα επικρατήσουν (τα πρόσωπα έρχονται σε δεύτερη
μοίρα) ανήκει στον Ελληνικό λαό. Και είμαι σίγουρος ότι ο Ελληνικός λαός θα κάνει την σωστή επιλογή.
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Νέα δολοφονία
στις φυλακές Τρικάλων!
•Νεκρός 29χρόνος κρατούμενος
μετά από συμπλοκή

Έ

νας 29χρόνος Αλβανός ήταν το νέο θύμα –
το δεύτερο σε λιγότερο από ένα μήνα –
στις φυλακές Τρικάλων. Το θύμα δέχτηκε
επίθεση από δυο ομογενείς από την Γεωργία και
όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων ήταν
ήδη αργά. Ο 29χρόνος, σύμφωνα με πληροφορίες,
που ήταν στην φυλακή για υπόθεση ναρκωτικών
δέχτηκε επίθεση από δυο ομογενείς από την
Γεωργία.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πρωί της Πρωτοµαγιάς (01.05.2019) στις
φυλακές Τρικάλων σηµειώθηκε συµπλοκή τριών κρατουµένων, µε έναν κρατούµενο νεκρό.
Για το περιστατικό έχουν επιληφθεί όλες οι αρµόδιες
αστυνοµικές και δικαστικές αρχές, αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Επίσης, το συµβάν ερευνάται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς δόθηκε εντολή πειθαρχικής έρευνας
σε εισαγγελέα και έκτακτο έλεγχο από το Σώµα Επιθεώρησης των φυλακών.
Συγκεκριµένα, διερευνάται αν τηρήθηκαν από τους
σωφρονιστικούς υπαλλήλους όλοι οι κανόνες ασφαλείας
που αφορούν τον έλεγχο και την κίνηση των κρατουµένων, καθώς φέρεται αυτοί να κινήθηκαν ασυνόδευτοι.
Το θύµα δέχθηκε δυο µαχαιριές στο στήθος και µια
στα πλευρά και µετήχθη εσπευσµένα στο νοσοκοµείο
Τρικάλων.
Οι γιατροί έδωσαν µάχη να τον κρατήσουν στη ζωή
όµως δεν τα κατάφεραν και ο κρατούµενος κατέληξε.
"Είναι πρωτόγνωρο στην µεταπολιτευτική Ελλάδα να
έχουµε περίπου κάθε µήνα και ένα θανατηφόρο γεγονός
µέσα στις φυλακές", δήλωσε ο αναπληρωτής τοµεάρχης
Δικαιοσύνης της Νέας Δηµοκρατίας, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Κ. Καραγκούνης για τον θάνατο κρατουµένου στις φυλακές Τρικάλων.
"Στο χώρο που θα έπρεπε να υπάρχει ασφάλεια και
ευνοµία, δυστυχώς, βασιλεύει η αναρχία και η ανοµία.
Και βέβαια κανείς δεν αναλαµβάνει την ευθύνη όταν η
χώρα διασύρεται διεθνώς. Ασφάλεια και Σύριζα είναι
δύο αντίθετες έννοιες και αυτό δεν αλλάζει", δήλωσε ο
κ. Καραγκούνης.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος
•Αναλυτικές οδηγίες προς τους πολίτες
Ά
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
ρχισε από την 1η
Μαΐου επίσημα η
αντιπυρική
περίοδος 2019 και με
νωπή ακόμα την
τραγωδία στο Μάτι, η
Πυροσβεστική κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για
φέτος το καλοκαίρι,
επισημαίνοντας ότι
στατιστικά η πλειονότητα
των πυρκαγιών κάθε
χρόνο οφείλεται σε
ανθρώπινη αμέλεια.

Παράλληλα, υπενθυµίζει
τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται αυστηρά για την
πρόληψη πυρκαγιών, καθώς
και τις ενέργειες του κάθε
πολίτη σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Στις ενέργειες αυτές είναι και η κλήση
στον αριθµό 112.
«Η ελληνική φύση, ένα µωσαϊκό τοπίων µε µοναδική
βιοποικιλότητα και ευαίσθητα οικοσυστήµατα αποτελεί
πόλο έλξης για τους ανθρώπους από όλο τον κόσµο…
Κάθε χρόνο απειλείται από
δασικές πυρκαγιές, οι οποίες
ευνοούνται από τις υψηλές
θερµοκρασίες και τους ισχυρούς ανέµους που επικρατούν τους θερινούς µήνες»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του
το Πυροσβεστικό Σώµα.
Για να μην προκαλέσουμε
πυρκαγιά:
– Αποφεύγουµε τις υπαίθριες θερµές εργασίες, που

ενδέχεται να προκαλέσουν
πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου
εργαλείου, που εκτοξεύει
σπινθήρες).
– Δεν ανάβουµε υπαίθριες
ψησταριές (barbeque) κατά
τους θερινούς µήνες εντός
των δασών, ούτε σε χώρους
που υπάρχουν ξερά χόρτα
και κλαδιά.
– Αποφεύγουµε το κάπνισµα των µελισσών και δεν
εγκαταλείπουµε τα αναµµένα υπολείµµατα καύσης στην

ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να
αναζωπυρωθούν.
– Σε καµία περίπτωση, δεν
καίµε ξερά χόρτα, κλαδιά,
καλάµια και σκουπίδια στην
ύπαιθρο.
– Δεν πετάµε ποτέ αναµµένα τσιγάρα και σπίρτα,
από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόµαστε στο δάσος.
– Δεν αφήνουµε σκουπίδια
στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε
γυάλινα µπουκάλια, διότι εν-

δέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, µέσω
της ηλιακής ακτινοβολίας.
– Δεν προβαίνουµε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνηµάτων, σε περιοχές που
βρίσκονται σε µικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις.
– Πάντα συµµορφωνόµαστε µε τις απαγορευτικές
πινακίδες πρόσβασης στο
δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Κατάθεσης δικαιολογητικών, μέχρι 17/5

Παράταση προθεσμίας
Αφορά την Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό»

Μ

έχρι τις 17
Μαΐου πήραν
παράταση οι
δυνητικοί δικαιούχου της
Δράσης 4.2.1
«Μεταποίηση, εμπορία ή
και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με τελικό
προϊόν γεωργικό» για να
προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά,
προθεσμία που έληγε
στις 3 Μαΐου.

Το πρόγραμμα
Κατά
προτεραιότητα
αναµένεται να ενισχυθούν
µικροµεσαίες και πολύ µικρές
επιχειρήσεις που έχουν συνάψει ιδιωτικά συµφωνητικά
µε παραγωγούς, ενώ συνοπτικά οι ενισχυόµενες δράσεις
που προβλέπονται αφορούν
ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς,
επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις, µονάδων παραγωγής και
αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις µονάδων και µονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.
Οι ενισχύσεις θα αφορούν
πλέον όλες τις περιοχές και
όχι κυρίως ορεινές ήµειονεκτικές και νησιωτικές, µε το

ποσοστό επιχορήγησης να
κυµαίνεται µεταξύ 35-60% επί
των δαπανών, ανάλογα την
περιοχή.

Οι ενισχύσεις
Αναλυτικότερα οι ενισχύσεις
καλύπτουν τις ακόλουθες επιλέξιµες δαπάνες για:
α) την κατασκευή, απόκτηση, συµπεριλαµβανοµένης της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ή
βελτίωση ακινήτων, ενώ οι
δαπάνες που σχετίζονται µε
τη γη είναι επιλέξιµες µόνο
στον βαθµό που δεν υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών της
σχετικής πράξης·
β) την αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση µε δυνατότητα αγοράς µηχανηµάτων
και εξοπλισµού, µέχρι το ύψος
της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού·
γ) γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις δαπάνες που
αναφέρονται στα στοιχεία α)
και β), όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για παροχή
συµβουλών σε θέµατα περιβαλλοντικής και οικονοµικής
βιωσιµότητας, συµπεριλαµβανοµένων των µελετών σκο-

πιµότητας· οι δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας εξακολουθούν να είναι επιλέξιµες,
ακόµη και όταν, µε βάση τα
αποτελέσµατά τους, δεν
πραγµατοποιείται καµία δαπάνη βάσει των στοιχείων α)
και β).
δ) απόκτηση ή ανάπτυξη
λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών εκµετάλλευσης, δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εµπορικών σηµάτων.
Άλλες δαπάνες αφορούν
συµβάσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, όπως το περιθώριο
κέρδους του εκµισθωτή, έξοδα αναχρηµατοδότησης τόκων, γενικά έξοδα και ασφάλιστρα δεν θεωρούνται επιλέξιµες. Το κεφάλαιο κίνησης
δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη.
Ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι τοµείς, στους οποίους η µεταποίηση σε µη γεωργικό προϊόν πραγµατοποιείται σε γραµµές παραγωγής
που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την πρώτη µεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, όπως:

• Επεξεργασία καπνού για
παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος µόνο σε πολύ µικρές και
µικρές επιχειρήσεις
• Ζυθοποιία (παραγωγή
µπύρας)
• Επεξεργασία λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, κερί, βασιλικός πολτός)
• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
• Μονάδες πυρηνελαιουργείων
• Μονάδες παραγωγής
αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοινικής
προέλευσης (απόσταγµα οίνου και απόσταγµα στεµφύλων σταφυλής)
• Μονάδες επεξεργασίας
γεωργικών προϊόντων για την
παραγωγή προϊόντων κοσµετολογίας και διατροφής
• Μονάδες παραγωγής, εµπορίας & συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών (Λιπάσµατα, εδαφοβελτιωτικά, Υποστρώµατα, Ειδικά προϊόντα
βοηθητικά της ανάπτυξης των
φυτών)
• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής.
Ματθαίος Μπίνας
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ια ενδιαφέρουσα
ημερίδα για την
υγεία σε σχέση
με τη διακοπή
καπνίσματος, την πρώτη
ελεύθερη από κάπνισμα
πόλη, τα Τρίκαλα,
πραγματοποιείται το
Σάββατο 4 Μαΐου 2019.

Μ

Τη διοργανώνει η Ομάδας
Διακοπής Καπνίσματος &
Προαγωγής της Υγείας της
Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, με την υποστήριξη
του Δήμου Τρικκαίων και την
ευγενική χορηγία της Pfizer.
Το θέμα της ημερίδας είναι
«Η υγεία των πνευμόνων για
τη μακροζωία και την ευεξία.
Τρίκαλα, η πρώτη πόλη ελεύθερη καπνού».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, το Σάββατο 4 Μαΐου 2019, στις
19:00. Το πρόγραμμα και οι
ομιλητές είναι τα ακόλουθα:
18:00 –19:00 Συνέντευξη
Τύπου
- «Κάπνισμα: To μέγεθος
του προβλήματος»
κα. Ιωάννα Μητρούσκα,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Συντονίστρια Ομάδας
Διακοπής Καπνίσματος &
Προαγωγής της Υγείας της
Ε.Π.Ε Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, ΠΑ.Γ.Ν.Η.,
Ηράκλειο Κρήτης
- «Νόσος και κάπνισμα Γυναίκα και κάπνισμα»
κα. Παρασκευή Κατσαούνου, Επίκουρη Καθηγήτρια

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

Ο

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

Πρώτη επιστημονική προσέγγιση
για τη μείωση καπνίσματος στα Τρίκαλα
•Σημαντική ημερίδα για το κάπνισμα, την υγεία και τη δράση του Δήμου Τρικκαίων

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας,
Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»
- «Παθητικό Κάπνισμα»
κα. Μάρθα Ανδρίτσου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Συντονίστρια Ομάδας
Διακοπής Καπνίσματος &
Προαγωγής της Υγείας της
Ε.Π.Ε, Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Κλινικής Εντατικής
Θεραπείας, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»
- «Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στην Ελλάδα και η εθελοντική δράση
του Δήμου Τρικκαίων»

JobDay: ημερίδα για δικτύωση
εργασίας στα Τρίκαλα

κα. Σοφία Γιδά, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος
Σχολιασμός:
- κα. Παρασκευή Αργυροπούλου – Πατάκα, Ομότιμη
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας,
τ. Αντιπρύτανης Α.Π.Θ.
- κ. Μιχάλης Τουμπής, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος,
Συντονιστής της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας της Ε.Π.Ε,
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Π.Ε.
19:00 –19:15Συζήτηση –
Σχολιασμός
19:15 –19:30 Βράβευση Θεσμικών Φορέων

πρακτικών εφαρμογών, που
θα ενισχύσουν το προφίλ τους
και θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς.
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιωθούν ενώ
βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και στοχεύει στην υποστήριξη των νέων στο ξεκίνημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους μέσα από
την ενεργή συμμετοχή τους.
Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν workshops σχετικά με
τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και την
αποτελεσματική συνέντευξη.
Το #JobDay Τρίκαλα θα
διεξαχθεί στην αίθουσα «GiSeMi HUB» του Κόμβου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Σατωβριάνδου, 421 00
Τρίκαλα) στις 7 Μαΐου 2019
από τις 10:00 έως τις 15:30.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 326712.
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ε τον φινετσάτο «αέρα»
των Ιταλών γειτόνων
και τον επαγγελματισμό
τους, συναντήθηκαν πριν λίγες
ημέρες τα Τρίκαλα. Ο Δήμος
Τρικκαίων ήταν ο σταθμός μιας
πολυμελούς αντιπροσωπείας
Ιταλών δημοσιογράφων,
εκπροσώπων μεγάλων ΜΜΕ και
ανταποκριτών εφημερίδων
άλλων χωρών.
Το ποδήλατο και τα ηλεκτροκίνητα
οχήματα, η σχέση περιβάλλοντος
και πολιτών, δράσεις για την καινοτομία και την ανάπτυξη σε σχέση
με την αγροδιατροφή και την τεχνολογία στο πλαίσιο του Κόμβου
Καινοτομίας GisSeMi, απασχόλησαν
ένα πολύ μεγάλο τμήμα της επίσεψης των Ιταλών στα Τρίκαλα. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου σε μακροσκελή συνέντευξη, που διοργάνωσε το γραφείο
Viaggioxte - Grecia su Misura, παρουσίασε στοιχεία που προωθούν
την προσπάθεια ανάπτυξης στην
περιοχή, σε συνδυασμό με δράσεις
που αφορούν σε βιώσιμη κινητικότητα: ποδηλατόδρομοι και ποδηλατική συμπεριφορά, ηλεκτροκίνητα
οχήματα, προγράμματα οδήγησης
οχημάτων χωρίς οδηγό, δράσεις για
τους πολίτες και την καθημερινή
τους κίνηση σε σχέση και με την
ανάπλαση του κέντρου της πόλης.
Μάλιστα τα ζητήματα του ποδηλάτου καλύφθηκαν από δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου, του
bikechannel.it και του fuorigiri.it.
Εξαιρετικής σημασίας το γεγονός
ότι τα πλάνα από σημεία της πόλης
(σε σχέση κυρίως με την ηλεκτροκίνηση) προορίζονται για τον όμιλο

Τα Τρίκαλα στην Ιταλία
Και ο Δήμος Τρικκαίων προβάλλεται για ζητήματα αυτοκίνησης, ποδηλάτου, καινοτομίας

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) και
την ιαπωνική Honda, ενώ στην ομάδα

των επισκεπτών υπήρξε και εκπρόσωπος ιδιωτικής εταιρείας λεωφο-

ρείων ηλεκτροκίνησης, πρώην στέλεχος της εκπομπής Ride and Drive.

Οι δημοσιογράφοι εργάζονται για
τις εφημερίδες il Giornale, Repubblica, τους τηλεοπτικούς σταθμούς
Sky και PoP Economy, την ιστοσελίδα TGcom24 του ομίλου Mediaset,
ως ανταποκριτές της El Pais και της
ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του βρετανικού Guardian. Επίσης, στην ομάδα των επισκεπτών υπήρχαν, διάσημη παραγωγός ταξιδιωτικών βίντεο, διάσημη infulencer ιταλογαλλικής στόχευσης, ακόμη και ειδικός
σκιτσογράφος.
Η προβολή του Δήμου Τρικκαίων,
είτε στα μεγάλα ΜΜΕ της Ιταλίας,
είτε στον τομέα της αυτοκίνησης,
αποτελούν σημεία αναφοράς για τη
δραστηριοποίηση σε τομείς με πλήθος επισκεπτών και ενδιαφέροντος.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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Πλούσιες Θρησκευτικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στην Πύλη
• Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας

ε επισημότητα και θρησκευτική Κατάνυξη
εορτάστηκε η Μνήμη της Ανακομιδής των
Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου
παραμονή της Εορτής του, με τον Μέγα Αρχιερατικό
Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου
Βησσαρίωνος Πύλης Χοροστατούντος του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. κ.
Χρυσοστόμου, παρουσία αρκετών πιστών του
Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα, συνοδευόμενος
από τους υποψηφίους του Δημοτικούς Συμβούλους.

Μ

Παρών ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης .
Ακολούθησε περιφορά της Εικόνας της Παναγίας της
Πορταίτισσας στον Κεντρικό δρόμο της Πύλης, σε μία μεγαλειώδη πομπή, και εν συνεχεία έγινε Αρτοκλασία στον αύλιο Χώρο της Παρεκκλησίου του Αγίου Αθανασίου και του
ΕΠΑΛ-Πύλης.

Τέλος τα χορευτικά του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης χόρεψαν πασχαλινούς και παραδοσιακούς χορούς του Τόπου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Αναλαμβάνονται:
Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες
Έκδοση οικομικών αδειών
Νομιμοποιήσεις τοκτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ανακαινίσεις καταστημάτων
Τοπογραφικές εργασίες
Δηλώσεις - Διορθώσεις
εθνικού κτηματολογίου

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

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

CMYK

μας, υπό την συνοδεία ζωντανής Δημοτικής ορχήστρας.
Προσφέρθηκε παραδοσιακό φαγητό σε όλους.

12 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

ΜΑΪΟΥ 2018

τοπικά

ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
•Με αφορμή τον αγώνα δρόμου 5000μ. CITY RUN της προσεχούς Κυριακής 5-5-2019
τεχνολογική
επανάσταση
οδήγησε τον
σύγχρονο άνθρωπο σ’
ένα επικίνδυνο “κινητικό
παροπλισμό”, με
απρόβλεπτες συνέπειες
για τη μελλοντική
σωματική και
ψυχοπνευματική του
ισορροπία. Συνέπειες, οι
οποίες ίσως διαχρονικά
οδηγήσουν σε
καταστάσεις μη
αναστρέψιμες και πιο
συγκεκριμένα σε
βιολογικές μεταβολές και
φθορές, σαν αυτές, που
ο ανώνυμος φιλόσοφος
εμφαντικά και με
σκωπτικό πνεύμα,
(στηριζόμενος στις αρχές
της βιολογίας- αρχές της
εξέλιξης), φαντάζεται τον
άνθρωπο του μέλλοντος
μ’ ένα τεράστιο κεφάλι
(αριθμομνήμοναςυπέρμετρη ανάπτυξη των
εγκεφαλικών λειτουργιών
)και μ’ ένα σώμα
ατροφικό, όπου ο κορμός
και τα άκρα θα έχουν την
ίδια διάμετρο, ως
αποτέλεσμα της
κινητικής του απραξίας.

Η

Μπροστά λοιπόν σ’ αυτόν
τον επερχόμενο βιολογικό μαρασμό, η ανάγκη για σωματική άσκηση έχει γίνει πλέον πιεστική και επιτακτική για τους
πιο κάτω λόγους:

1. Όπως προαναφέρθηκε, η
καθημερινή υποκινητικότητα
την οποία επέβαλλε στον άνθρωπο ο σύγχρονος τρόπος
ζωής τον οδηγεί με μαθητική
ακρίβεια σε έναν πιο γρήγορο
βιολογικό εκφυλισμό, αφού
είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι οι ανθρώπινες λειτουργίες στο σύνολό τους και
ιδιαίτερα όσες εμπλέκονται
στην πρόσληψη, μεταφορά
και αξιοποίηση του οξυγόνου
(Ο2), μετά το 25ο έτος της ηλικίας παρουσιάζουν τάσεις εκφυλισμού με ένα ρυθμό 0,6%
περίπου για κάθε χρόνο που
περνάει.
Στα εκφυλιστικά φαινόμενα
συγκαταλέγεται και η ατροφία
του μυϊκού συστήματος, το
οποίο αποτελεί το 40% του
σωματικού μας βάρους. Το
μυϊκό σύστημα δεχόμενο καθημερινά υποτονικά κινητικά
ερεθίσματα πέφτει σε αδράνεια. Η έλλειψη κινητικών ερεθισμάτων προκαλεί στο συγκεκριμένο σύστημα ατροφίες
με λειτουργικές μεταβολές
και αυξανόμενες μυϊκές αδυναμίες(π.χ. η κακή λειτουργία
των μυών του κορμού ευθύνεται συχνά για τις λανθασμένες στάσεις του σώματος
που με τη σειρά τους οδηγούν
σε εκφυλιστικές επιδράσεις
τη σπονδυλική στήλη).
2. Κατά την έντονη σωματική προσπάθεια, όλα τα συστήματα της ανθρώπινης μη-

χανής συμπαρασύρονται σε
μια καταπληκτική και πληθωρική κινητοποίηση, φτάνοντας στα ανώτατα όρια της
προσαρμογής τους.
3.Οι πνεύμονες, στην κατάσταση της ηρεμίας, αναπνέουν περίπου 6 λίτρα αέρα το
λεπτό, ενώ σε μια έντονη προσπάθεια μπορούν να εικοσιπενταπλασιάσουν την απόδοσή τους, ξεπερνώντας τα 150
λίτρα.
4. Η καρδιά μπορεί να οκταπλασιάσει τον όγκο αίματος
που εκτοξεύει κάθε λεπτό
στους διάφορους ιστούς και
οι καρδιακοί παλμοί μπορούν
να φτάσουν σε υψηλά αριθμητικά επίπεδα, ενώ στην ηρεμία κυμαίνονται γύρω στους
70 ανά λεπτό.
5. Με την άσκηση, αυξάνεται η συσταλτικότητα του μυοκαρδίου και έτσι το αίμα ρέει
με μεγαλύτερη ορμή στα αιμοφόρα αγγεία κάνοντας 9
γύρους του σώματος στο λεπτό, ενώ στην ηρεμία 1. Αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταβολών που συμβαίνουν
κατά τη διάρκεια της συνεχούς και συστηματικής άσκησης είναι να παρατηρείται,
εκτός των άλλων, η φυσιολογική καρδιακή υπερτροφία
(όχι η παθολογική),συνέπεια
της οποίας είναι η εμφάνιση
της βραδυκαρδίας. Η λειτουργία της καρδιάς γίνεται
με λιγότερο κόπο, εκφραζό-

Εκδήλωση του Συλλόγου
Σαρακατσαναίων
Σύλλογος
Σαρακατσαναίων
Τρικάλων "Τα
Κονάκια" σας προσκαλεί
το Σάββατο, 4 Μαϊου
2019 κι ώρα 19:00 στην
εκδήλωση "Άγιε μου
Γιώργη Αφέντη μου και
Πρώτε Καβαλάρη" στην
Σαρακατσάνικη Γωνιά
στον Άγιο Οικουμενιο
Τρικάλων, με την
οποία θα τιμήσει
τον προστάτη
των Σαρακατσαναίων
Άγιο Γεώργιο.

Ο

Θα τελεστεί στον ναΐσκο
του Αγίου Γεωργίου παράκληση, θα παρουσιαστούν
παραδοσιακοί χοροί της
πατρίδας μας από χορευτικά τμήματα συλλόγων του
νομού μας και θα προσφερθεί φιλοξενία με φαγητό.
Η παρουσία σας θα μας
τιμήσει ιδιαίτερα.
Με τιμή,
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Στέφανος Μπέης
Η Γραμματέας
Μαρία Ρούσσα

Του Δημητρίου Ελ. Σούλα,
Τακτικού Καθηγητή του
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Προπονητή
Στίβου του Γ.Σ.Τρικάλων
μενη με μείωση των καρδιακών παλμών ανά λεπτό σε κατάσταση ηρεμίας.
6. Εχει αποδειχτεί ότι η
άθληση αντιρροπίζει την φυσιολογική μείωση της αερόβιας ικανότητας που έρχεται
με την ηλικία. Παρατηρήθηκε
για παράδειγμα ότι ένας
50χρονος, που γυμνάζεται,
έχει κατά μέσο όρο την αερόβια ικανότητα ενός 40χρονου ή και 35χρονου ακόμη,
που δεν γυμνάζεται. Αυτό σημαίνει ότι η αερόβια άσκηση
οδηγεί σ’ ένα βιολογικό ξανάνιωμα 10 με 15 χρόνων.
7.Το μοναδικό αντίδοτο στη
βιολογική φθορά είναι η ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ, η οποία βελτιώνει την αερόβια ικανότητα,
την ικανότητα δηλαδή του
οργανισμού να καταναλώνει

την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα οξυγόνου στο λεπτό,
για να παράγει ενέργεια. Ενα
από τα πιο αντιπροσωπευτικά
και δημοφιλή αερόβια μέσα
που την εκπροσωπούν, είναι
το τρέξιμο ή jogging, το οποίο
συμβάλλει στη βελτίωση της
αερόβιας ικανότητας του ανθρώπου, η οποία εκφράζεται
περίπου γενικά με τον εκλαϊκευμένο όρο ΑΝΤΟΧΗ. Η ικανότητα αυτή είναι συνώνυμη
της καλής υγείας του ανθρώπου και αποτελεί τον πιο
σπουδαίο δείκτη της φυσικής
κατάστασης και της λειτουργικής προσαρμοστικότητας
ολόκληρου του οργανισμού.
Τι πρέπει να γνωρίζουμε
για να πραγματοποιήσουμε
όλα όσα προαναφέρθηκαν
κατά τη διάρκεια της άσκησης;
1. Ο ρυθμός του τρεξίματος
πρέπει να είναι τέτοιος, όπου
δεν θα εμφανίζεται σε καμία
απολύτως χρονική στιγμή της
άσκησης (π.χ. δρόμου) η
ΚΟΥΡΑΣΗ.
2. Οταν αυτή εμφανιστεί,
τότε βαδίζουμε ή ακόμα διακόπτουμε την προσπάθεια.
Αριθμητικά αυτό μεταφράζεται σε 120 έως 140 σφυγμούς το λεπτό και είναι βέβαια
συνάρτηση της ηλικίας του
ασκούμενου. Ο ενδεδειγμένος αριθμός καρδιακών σφυγμών για τις ηλικίες άνω των 30
ετών δίνεται από τον τύπο:

170 – την ηλικία ενώ για τις
ηλικίες κάτω των 30 ετών ο αντίστοιχος τύπος είναι: 180ηλικία. Π,χ στην περίπτωση
ενός 40χρονου ο αριθμός των
καρδιακών του σφυγμών σύμφωνα με τον τύπο πρέπει να
είναι 130 το λεπτό.
3. Οταν ο αριθμός των καρδιακών σφυγμών κυμαίνεται
μεταξύ των 120 και 140 ανά
λεπτό κατά τη διάρκεια της
άσκησης, ο οργανισμός για
την κάλυψη των λειτουργικών
του αναγκών προσφεύγει κυρίως στην καύση των λιπών.
Τα λίπη συνεπικουρούν στην
οικονομικότερη κατανάλωση
του γλυκογόνου. Μ’ άλλα λόγια το άτομο αυτό πέρα από
το κέρδος των θετικών προσαρμογών που έχει κυρίως
στο καρδιοκυκλοφορικό του
σύστημα, μειώνει σημαντικά
και το λίπος.
Ο αγώνας δρόμου των
5000μ. CITY RUN που διοργανώνεται από τον Γ. Σ. Τρικάλων και τον Γ.Α.Σ. Τρικάλων
ο ΖΕΥΣ την ερχόμενη Κυριακή
5/5/2019, είναι μια πολύ καλή
ευκαιρία να αρχίσουμε (αν
δεν αρχίσαμε ακόμη) μια συστηματική προσπάθεια για τον
«ετεροχρονισμό» του επερχόμενου βιολογικού μαρασμού.
ΟΧΙ για να ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ
ΖΩΗ, αλλά για να ΔΩΣΟΥΜΕ
ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας

Fish n’ Chips
του Ηλία Δημητρίου
Συνεχίζονται οι προβολές ταινιών «Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας» 10 χρόνια,
10+1 πόλεις που συνδιοργανώνουν η Ελληνική
Ακαδημία Κινηματογράφου με τη συνεργασία του Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων.
Πέμπτη 2/5 και Παρασκευή 3/5
Fish n’ Chips, του Ηλία Δημητρίου
Οι ώρες προβολής είναι 20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για κάθε προβολή είναι 2
ευρώ.
Fish n’ Chips του Ηλία Δημητρίου | 2011 |
Σενάριο: Ηλίας Δημητρίου | Φωτογραφία: Γιώργος
Γιαννέλης | Παίζουν: Μάριος Ιωάννου, Marlen Kaminsky, Anne - Μarie O' Sullivan, Διομήδης Κουφτερός, Άλκηστις Παυλίδου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Αντρέας Φυλακτού, Στέφανι Νεοφύτου
Επίσημο trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YT1_pS71z2Q
Σύνοψη: Ο Άντυ, ένας Κύπριος μετανάστης που έχει περάσει όλη του τη ζωή τηγανίζοντας «fish and chips» στο Λονδίνο, αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του και να
ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Κάνει το όνειρό του πραγματικότητα αλλά πολύ σύντομα αυτό μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς ο Άντυ έχει ξεχάσει κάτι πολύ βασικό: η Κύπρος
δεν είναι Λονδίνο…
Κριτική: Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ηλία Δημητρίου είναι τόσο μία γλυκόπικρη
τρυφερή κομεντί, όσο κι ένα μελαγχολικό, εσωτερικό ταξίδι επαναπατρισμού και απομυθοποίησης των όσων πιστεύουμε ότι θέλουμε στη ζωή.
Η σκηνοθεσία του έχει ρυθμό, βγάζει συναίσθημα και πολιτική σκέψη, μαζί και ανθρωπιά και φυσικότητα. Οι δραματικές εντάσεις και οι φορτισμένες σιωπές εναλλάσσονται μ’
ένα θαυμάσιο, πηγαίο χιούμορ που κάνουν εύκολα το θεατή συμμέτοχο στις περιπέτειες
και τις απογοητεύσεις του ήρωα. […] το «Fish n’ Chips» παραμένει απρόσμενα φιλικό, ανθρώπινο, διασκεδαστικό αλλά και διακριτικά συγκινητικό, ένα πετυχημένο κινηματογραφικό
σχόλιο πάνω στους ανθρώπους που στοχοποιούν τους «αταίριαστους» για να μην έρθουν
αντιμέτωποι με τη δική τους εικόνα, ή τη δική τους εθνική ή άλλη ταυτότητα.
Λ.Γαλανού-flix.

CMYK

στη σέντρα των
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΕ ΣΗΚΩΣΑΝ ΜΑΝΙΚΙΑ
Οι Ικαροι μετά τις διακοπές ετοιμάζονται
για την αναμέτρηση στον Εύαθλο,
ενώ ο ΑΟΚ έχει ρεπό (σελ 3)

Οι παίκτες του ΑΟΤ ήταν σε εγρήγορση
το προηγούμενο διάστημα για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις(σελ 5)

ΣΠΟΡ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
Ακρως συναρπαστική είναι η μάχη
στην κορυφή όσον αφορά
τα πρωταθλήματα της Β’ ΕΠΣΤ (σελ 7)

4 Γενικό κάλεσμα από τους διοργανωτές στην χθεσινή συνέντευξη
τύπου για να αγκαλιάσουν οι συμπολίτες το Κυριακάτικο
Trikala city run, που συνδέει αθλητισμό και πολιτισμό
(σελ. 4)
CMYK
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Α

πό την περίοδο
της
προετοιμασίας
κιόλας παίζουν
στα κόκκινα. Αλλωστε δεν
θα μπορούσε να ισχύσει
κάτι διαφορετικό για τους
Τρικαλινούς
καλαθοσφαιριστές άλλων
ομάδων, αφού ξέρουν
πολύ καλά ότι αν αφήσεις
το μπάσκετ θα σε αφήσει
και αυτό.

Με νέες δυνάμεις
Οι επιχώριοι καλαθοσφαιριστές άλλων ομάδων γέμισαν τις μπαταρίες
και θα επιστρέψουν δριμύτεροι για την τελική ευθεία των υποχρεώσεων

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά όσο πλούσιο
και αν είναι το βιογραφικό ενός
παίκτη αυτός δεν μπορεί να
μένει στα κεκτημένα του. Γιατί
λίγο αν βγει από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης θα κάνει
δύσκολη την ζωή του.
Από την άλλη οι ανταγωνιστές περιμένουν στην γωνία
για να βγουν μπροστά και να
γίνουν οι ήρωες της μπασκετικής καθημερινότητας.
Όλα αυτά τα ξέρουν πολύ
καλά τα οικεία στελέχη, που
δεν βάζουν νερό στο κρασί
τους ή για να είμαστε πιο ακριβείς δεν κάνουν εκπτώσεις και
κυρίως δεν σταματούν να ψάχνονται.
Στο πλαίσιο αυτό είναι εντυπωσιακό το ανακάτεμα της
τράπουλας, όπως και ο τρόπος
να καταθέτουν νέες ιδέες έχοντας παράλληλα αστείρευτες
δυνάμεις.
Πέρα λοιπόν από το ταλέντο
και τις γερές βάσεις τα παιδιά
αυτά αγαπούν αυτό που κάνουν και θέλουν να το υπηρετούν σωστά.
Κάπως έτσι έρχεται η γλυκιά
δικαίωση την ώρα των αγώνων.
Και φέτος πρωταγωνίστησαν
σε μεγάλα παιχνίδια από την
αρχή της χρονιάς. Πραγματικά
πρέπει να ψάξει κανείς πάρα
πολύ για να εντοπίσει μια μέτρια ή κακή εμφάνιση. Ακόμη
και στις περιπτώσεις που οι
φάσεις δεν βγαίνουν οι Τρικαλινοί καλαθοσφαιριστές ξέρουν πώς να βοηθήσουν τις
ομάδες τους, αφού στο σύγχρονο μπάσκετ υπάρχουν αρκετές δουλειές που μπορεί να
κάνει κάποιος.
Οι γνώστες του είδους πάντως ξέρουν να αναγνωρίζουν
αξίες ακόμη και αν αυτές δεν
σημειώνουν 40άρες.
Και όλα αυτά σε μια χρονιά
με έντονα συναισθήματα.
Στον αθλητισμό άλλωστε δεν
υπάρχει η πολυτέλεια να κοιτάζει κανείς πίσω παρά μόνο
για διδακτικούς λόγους.
Γιατί αν τον πάρει από κάτω

Φοβερό και τρομερό πρωτάθλημα κάνει φέτος ο Τρικαλινός αρχηγός του Φίλιππου. Β, Θέμης Κοθράς
είναι δύσκολο στην συνέχεια
να επιστρέψει με την ίδια δυναμική και αποτελεσματικότητα.
Από την στιγμή λοιπόν που
γράφονται οι τίτλοι τέλους οι
πρωταγωνιστές όταν κερδίζουν πανηγυρίζουν με μέτρο
για λίγο, ενώ αν χάσουν κάνουν
άμεσα αυτοκριτική και προχωρούν με διορθωτικές κινήσεις.
Μέλημά τους είναι να εμφανιστούν πανέτοιμοι στην
επόμενη αγωνιστική πρόκληση
και έτσι ο φίλαθλοι αναγνωρίζουν και εκτιμούν απεριόριστα
τους παίκτες εκείνους, που δίνουν το 100% στο παρκέ.
Γιατί με συμβατικές εμφανίσεις δεν είναι δυνατόν να γίνει η επιθυμητή συλλογή ροζ
φύλλων αγώνα. Στο πλαίσιο
αυτό οι καλαθοσφαιριστές ψάχνονται όσο δεν πάει προκειμένου την ώρα της αλήθειας
να εφαρμόσουν πιστά όσα
τους ζητάει ο προπονητής αν
και πολλές φορές είναι το ένστικτο που οδηγεί.
Αυτή την αλάνθαστη τακτική
ακολουθούν χρόνια οι συμπολίτες καλαθοσφαιριστές που
αγωνίζονται σε ομάδες εκτός
τειχών. Μαζί τους είναι και οι
μπασκετμπολίστες, που ανέπτυξαν εξαιρετική σχέση με
τα Τρίκαλα μέσα από το πέ-

Δυναμική επιστροφή
Η Εφές έγραψε ιστορία και προκρίθηκε έπειτα από 18
ολόκληρα χρόνια σε φάιναλ φορ. Η ομάδα του Εργκίν
Άταμαν επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 80-71 στο πέμπτο
παιχνίδι της σειράς και δίνει ραντεβού στη Βιτόρια. Πέμπτη
χρονιά δίχως φάιναλ φορ η Μπαρτσελόνα. Τάδε έφη
ebasket και basketblog, οπότε αναμένεται σπουδαία σειρά
ανάμεσα σε μεγαθήρια.
Σε άλλο θέμα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πραγματοποιεί
εξαιρετική δουλειά στον πάγκο της Ζαλγκίρις τα τελευταία
χρόνια, με το έργο του να μην έχει περάσει απαρατήρητο
ούτε από τις ομάδες του NBA.
Συγκεκριμένα, οι Γκρίζλις εξετάζουν σοβαρά στην περίπτωσή του, στην προσπάθεια να βρουν τον αντικαταστάτη
του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ, όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, , Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

ρασμά τους από τους εκπροσώπους μας.
Ολοι αυτοί βιώνουν κάθε συνάντηση ως τελικό και εμφανίζονται ετοιμοπόλεμοι.
Σε κάθε περίπτωση πάντως
τόσα χρόνια στα γήπεδα ξέρουν πώς να μοιράζουν σωστά
τις δυνάμεις τους, οπότε η λογική λέει ότι το Τρικαλινό χρώμα θα είναι έντονο και στην
τελική ευθεία.
Γενικά πάντως οι αθλητές
βρίσκονται μόνιμα στις επάλξεις για να πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις και να κάνουν την
διαφορά για τις ομάδες τους.
Πολύ σωστά ξεκινούν κάθε
συνάντηση από μηδενική
βάση, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα τα παιχνίδια θέλουν κατάλληλη προσέγγιση.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα αρκεί για
να γίνει η ζημιά. Συνεπώς οι
συμπολίτες καλαθοσφαιριστές
που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες οφείλουν να διαβάζουν
σωστά όλα τα δεδομένα για
να έχουν τις κατάλληλες απαντήσεις την κατάλληλη στιγμή.
Μετά από έναν μεγάλο κύκλο παιχνιδιών πατούν πιο
γερά στα πόδια τους έχοντας
ως μέλημα να προσφέρουν
ουσία τόσο σε άμυνα, όσο και
σε επίθεση. Διότι τόσα χρόνια
στα γήπεδα αυτό έχουν μάθει
να κάνουν πολύ καλά, να αγωνίζονται δηλαδή για το κοινό
καλό.
Πάντως όλα τα εθνικά πρωταθλήματα έχουν το δικό τους
χρώμα και το πιστό κοινό αποζημιώνεται πλήρως. Και φέτος
λοιπόν έχουν προκύψει μεγάλες συναντήσεις όπου οι γνωστοί άσοι δίνουν το 100% στάση δηλαδή που αναγνωρίζεται
από το κοινό.
Φυσικά τα προγνωστικά και
οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν όσον αφορά τις ομάδες
που θα χαμογελάσουν, αν και
σε αρκετές περιπτώσεις το τοπίο ξεκαθάρισε και τα πανηγύρια ξεκίνησαν.
Αρκετά φαβορί στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων
αλλά δεν λείπουν και οι ευχά-

ριστες εκπλήξεις
Πάντως τα τελευταία χρόνια
αρκετοί παίκτες επιλέγουν να
αγωνιστούν στις μικρότερες
κατηγορίες και δεν το μετανιώνουν.
Χωρίς υπερβολή θα μπορούσαν να παίζουν και στα
μεγάλα σαλόνια αλλά για πολλούς και διαφόρους λόγους
έκαναν την επιλογή τους και
δεν το μετάνιωσαν.
Διότι έγιναν μέρος της παρέας και βίωσαν όμορφες στιγμές.
Από’ κει και πέρα αρκετές
ομάδες κινήθηκαν χωρίς άγχος
και έτσι κατάφεραν να κάνουν
προσπεράσεις στρέφοντας
πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας.
Τέλος μεγάλες μάχες γίνονται στην ουρά για την ανανέωση των εισιτηρίων παραμονής. Συνεπώς οι φίλαθλοι
έχουν στα χέρια τους ένα ελκυστικό πακέτο. Ηδη προέκυψαν αρκετά παιχνίδια που χαρακτηρίζονται διαφήμιση του
μπάσκετ και διαφαίνεται ότι
και στην συνέχεια οι λεπτομέρειες θα κάνουν την διαφορά.
Αυτό το ξέρουν οι πρωταγωνιστές που φροντίζουν να
είναι πανέτοιμοι ακόμη και για
τον μισό πόντο που λέει ο λόγος.
Χαίρονται λοιπόν οι Τρικαλινοί φίλαθλοι να βλέπουν γνωστά πρόσωπα να δικαιώνουν
την φήμη τους και να σηκώνουν στους ώμους τους τις
ομάδες τους αναλόγως με
τους στόχους που έχουν θέσει.
Και φέτος λοιπόν είναι συγκινητικοί, ενώ μακριά απ’αυτά
οι μεγάλες κουβέντες. Δεν τις
είπαν άλλωστε καμία φορά μέχρι τώρα, πότε δεν θα αλλάξουν συνήθειες.
Επιπρόσθετα ξέρουν εξαιρετικά ότι ο καλύτερος καθρέπτης είναι ο αγωνιστικός
χώρος.
Επιπρόσθετα μεγάλο ρόλο
παίζουν και οι μπασκετικές παραστάσεις. Αυτές και αν είναι
πλούσιες, οπότε την ώρα που
η μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά οι

αθλητές κινούνται αυτοματοποιημένα.
Εννοείται ότι εφαρμόζουν
πιστά τις οδηγίες των προπονητών, οπότε τα σωματεία
τους αποκτούν ξεκάθαρη ταυτότητα, στόχευση και κυρίως
αποτελεσματικότητα.
Μεγάλο ρόλο παίζουν βέβαια και οι ισορροπίες. Ετσι
οι φίλαθλοι βλέπουν τους καταξιωμένους παίκτες να τα δίνουν όλα στην άμυνα. Καταφέρνουν λοιπόν να περιορίσουν στον μέγιστο βαθμό τον
προσωπικό τους αντίπαλο χτίζοντας έτσι τις βάσεις για το
ιδανικό αποτέλσμα.
Και στην επίθεση όμως εμφανίζονται σαν έτοιμοι από
καιρό, οπότε ξέρυν πώς να κινηθούν για να πετύχουν την
πεμπτουσία του αθλήματος.
Ειδικά όταν βρίσκουν ρυθμό
είναι δύσκολο να ανακοπούν
από τους ανταγωνιστές.

πλούσιο σκηνικό
Σίγουρα οι φίλαθλοι των
εθνικών πρωταθλημάτων περιμένουν σε πρώτη ευκαιρία
να πληροφορηθούν αγωνιστικά
νέα και μεγάλες επιδόσεις στα
παιχνίδια.
Όμως και οι αθλητές έχουν
δικαίωμα στην ξεκούραση.
Απαντες ανασυντάχθηκαν
και θα επιδιώξουν να ολοκληρώσουν με ψηλά το κεφάλι.
Πάντως Τρικαλινή εκπροσώπηση υπάρχει παντού και το
γεγονός αυτό δείχνει την αγάπη των τοπικών στελεχών προς
το μπάσκετ.
Μακάρι βέβαια να βγουν
μπροστά και νέα πρόσωπα,
αφού η αλυσίδα πρέπει να
ανανεώνεται σε πρώτη ευκαιρία.
Στην Α2 Εθνική την παράσταση έκλεψε όπως ήταν αναμενόμενο ο Ιωνικός, που αρχικά είχε στο ρόστερ του τον
Αγγελο Τσαγκαράκη ο οποίος
όμως από ένα διάστημα και
μετά επέλεξε να μην συνεχίσει.
Ο Ηρακλής του Κώστα Μέξα
σημάδεψε και αυτός από την
αρχή την άνοδο. Είχε καλές
εμφανίσεις αλλά και σκαμπανεβάσματα.
Φιλότιμη προσπάθεια για τον
«γηραιό» κάνουν ο Β. Αγγελακόπουλος και ο Μ. Γιαννακίδης.
Ανεβασμένη είναι η Καρδίτσα του Γιάννη Τζήμα με τους:
Κακλαμάνο, Σαριμπαλίδη, Παπαχρήστο, Καλλέ να παίζουν
τον ρόλο τους με τον τρόπο
που ξέρουν.
Η Αγιά μετά από μια τρελή
πορεία φρέναρε στα τελευταία
παιχνίδια. Κάπως έτσι προέκυψε η αλλαγή προπονητή με
τον κ. Παπαδόπουλο να παίρνει την θέση του κ. Λίβανου.
Σπουδαία χρονιά για την Λαρισινή ομάδα κάνει ο Λεωνίδας
Τριανταφύλλου, που αποτελεί
έναν από τους ηγέτες της.
Θετική χρονιά και από τον
Θ. Τσιλούλη, ενώ δεν χρειάζεται συστάσεις ο Νέστωρ Κόμματος.

Το δικό του στίγμα στην ίδια
ομάδα δίνει και ο Λάππας.
Σταθερή αξία για τον Διαγόρα Δρυοπιδέων είναι ο Πέτρος Νοέας με πέρασμα από
τον ΑΣΤ, ενώ στον Ιπποκράτη
Κω στην πρώτη γραμμή των
διακριθέντων βρίσκεται ο Χατζηνικόλας.
Ακούραστος είναι ο Θοδωρής Βαρδιάνος, που ξέχασε
πόσα χρόνια συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον
Αμύντα.
Και στην Καβάλα βρίσκονται
δυο γνωστά πρόσωπα στο Τρικαλινό κοινό. Ο λόγος για τους:
Προδρόμου- Χουχούμη.
Και στην Β’ Εθνική στελέχη
που πέρασαν από τα τοπικά
κλειστά φροντίζουν να κάνουν
καλά την δουλειά τους.
Ο Διονύσης Τάταρης πανηγύρισε την άνοδο με τα χρώματα της Δάφνης Δαφνίου.
Στον Μανδραϊκό ο Γ. Δέδες
με θητεία στον Αίολο επιβεβαιώνει συνέχεια τις συστάσεις
για την εκτελεστική του άνεση.
Εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί και ο Νίκος Τσούτσος,
που μένει σε υψηλό επίπεδο
για πολλά χρόνια. Φέτος είναι
από τις κολώνες του Τρίτωνα.
Με μεγάλη άνεση κινείται
στο Παγκράτι ο Δερμιτζάκης,
ενώ λύσεις στον Εσπερο Καλλιθέας δίνει ο Σκουλούδης.
Επίσης ο Νάσος Περρωτής
το παλεύει για λογαριασμό
της Κορίνθου.
Στον Βόρειο όμιλο τα Φάρσαλα των πολλών οικείων στελεχών θέλουν να πετύχουν μεγάλες νίκες στην τελική ευθεία.
Σίγουρα θα περάσουν αρκετές μπάλες από τα χέρια
των: Γκιουλέκα, Δέσπου, Λεπενιώτη.
Μεγάλο πρωτάθλημα με τα
χρώματα του Φίλιππου Βέροιας κάνει ο Τρικαλινός αρχηγός
Θέμης Κοθράς, ενώ και ο Ρίζος
Καντάρκος στην ίδια ομάδα
εμφανίζεται αξιόπιστος.
Πολλά κιλά μπάσκετ ξέρει
ο Νίκος Κατσαρές που το πιστοποιεί στον Εσπερο Λαμίας,
ενώ στην Ελευθερούπολη Χαρισμίδης και Καραγιώργος
μοχθούν για το καλύτερο στον
τομέα τους.
Στην Γ’ Εθνική και στον Νότιο όμιλο ο Αμβράζης πλούτισε
τις παραστάσεις του με την
Αχαγιά, ενώ στην Ακράτα ο
Μακρής έκανε αρκετές μεστές
εμφανίσεις.
Στην Μεγαρίδα αγωνίζεται
ο Μάκης Θέος που πέρασε
ένα φεγγάρι από τα Τρίκαλα.
Μόνιμος κάτοικος Κρήτης
πολιτογραφήθηκε ο Γιάννης
Καραλής, που ξελάσπωσε πολλές φορές τον ΟΦΗ.
Δικαίως οι άνθρωποι της
ομάδας του απονέμουν τα εύσημα.
Στον όμιλο του Βορρά ο
Χαρτόπουλος στέφθηκε πρωταθλητής με την Ευκαρπία,
ενώ ο Στ. Γιαννούλης έδωσε
μάχες για τον ΒΑΟ.

τοπιΚΑ
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Εχει άγρια ομορφιά

Μ

εγάλη μερίδα
του
μπασκετικού
κοινού έχει
ιδιαίτερη αδυναμία στην
Γ’ Εθνική.

Ο μπασκετικός όμιλος της Γ’ Εθνικής χαρακτηρίζεται
από τις εναλλαγές συναισθημάτων και τα αμφίρροπα παιχνίδια

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι λόγοι της προτίμησης
είναι πολλοί. Η κατηγορία καλύπτει όλους τους νομούς,
οπότε οι περισσότερες ομάδες έχουν δικαίωμα στο όνειρο της συμμετοχής.
Είναι αλήθεια ότι οι παίκτες
χύνουν κιλά ιδρώτα για να
εξασφαλίσουν την προαγωγή
από το τοπικό και όταν κερδίσουν το στοίχημα κάνουν
ότι περνάει από το χέρι τους
για να μακροημερεύσουν.
Το σύνολο των ομάδων λοιπόν έχει τις καλές και τις δύσκολες στιγμές. Το ζητούμενο
βέβαια είναι να μιλήσουν
άπαντες στην κατάλληλη στιγμή. Φυσικά στις γιορτές του
Πάσχα όλοι πήραν τις απαραίτητες ανάσες.
Απαντες ωστόσο έχουν το
μυαλό τους στην επανεκκίνηση της συγκεκριμένης κατηγορίας και οι Τρικαλινοί φίλαθλοι που κόλλησαν με ομάδες και πρόσωπα τρίβουν τα
χέρια τους για την συνέχεια.
Τόσα χρόνια πάντως που
οι συμπολίτες φίλαθλοι παρακολουθούν τα δρώμενα
στον χώρο ξέρουν πολύ καλά
ότι αυτός απλώνεται σε βάθος
χρόνου. Μάλιστα λέει πολλά
το γεγονός ότι αρκετές φορές
οι θέσεις «κλειδώνουν» κυριολεκτικά στο νήμα, καθώς
και στις ισοβαθμίες.
Υπό το πρίσμα αυτό ο καθένας αντιλαμβάνεται τα
ατσάλινα νεύρα που πρέπει
να έχουν οι πρωταγωνιστές
για να φέρουν σε πέρας την
αποστολή τους.
Ειδικά στην πορεία τα επιτελεία των ομάδων θα πρέπει
να προσέξουν όσο πιο πολύ
γίνεται, αφού αρκετές αξιό-

Η

Οι Ικαροι θέλουν να δείξουν το καλό πρόσωπο
στον Εύαθλο, ενώ ο ΑΟΚ έχει ρεπό.
πιστες φωνές δεν αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω και ουσιαστικά ξεπερνούν τον εαυτό
τους. Ετσι όσα σωματεία προέρχονται από θετικά αποτελέσματα καλούνται να συνεχίσουν με την ίδια φλόγα, ενώ
όσα έχουν αρνητικό ισοζύγιο
να βρουν την δύναμη για την
αντεπίθεση.
Εχουν απόλυτο δίκιο πάντως όλοι εκείνοι που σημειώνουν ότι το πρωτάθλημα
κάθε άλλο της μιας ανάσας
είναι. Για να το διαπιστώσουν
αρκεί να ρίξουν μια ματιά στην
πρόσφατη ιστορία.
Εκεί θα εντοπίσουν ομάδες
που οι περισσότεροι τις θεωρούσαν χαμένες από χέρι να
αναπτύσσουν τρελή ταχύτητα
και να ανατρέπουν τους συσχετισμούς.
Αυτό σημαίνει ότι γέρνουν
την ζυγαριά στο μέρος τους

υποχρεώνοντας σωματεία που
για μεγάλο διάστημα είχαν
τον έλεγχο να βιώσουν τα αντίθετα συναισθήματα.
Αναμφίβολα η εμπειρία δείχνει ότι η Γ’ Εθνική είναι απρόβλεπτη και συχνά- πυκνά σημειώνονται αποτελέσματα που
περνούν από μικροσκόπιο,
ενώ οι φίλαθλοι αναζητούν το
πώς και το γιατί.
Συνεπώς οι πρωταγωνιστές
δεν έχουν άλλη επιλογή από
το να κοιτάξουν την δική τους
δουλειά και να προσθέτουν
συνέχεια νέες αγωνιστικές πινελιές. Με τον τρόπο αυτό
θα καταφέρουν να βρεθούν
ένα βήμα πιο μπροστά από
τους αντιπάλους, ειδικά στις
κρίσιμες συναντήσεις
Οσο για τους φιλάθλους
μετά από τα προηγούμενα
χρόνια, που είχε προκύψει
κενό ζεστάθηκαν για τα καλά.

Σπουδαίο
σεμινάριο

υγεία των αθλητών
είναι πάνω απ’ όλα
και φυσικά είναι
σημαντικό όλοι να
εφοδιάζονται με γνώσεις.
Ο ΑΠΣΤ έχει την σπουδαία έμπνευση.
Ο Τρικαλινός σύλλογος της πάλης στα πλαίσια του αναπτυξιακού
προγράμματός και των καλών πρακτικών του «παλεύουμε για τα παιδιά μας» συνδιοργανώνει με τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Τρικάλων) βιωματικό σεμινάριο, για τους
αθλητές και τις αθλήτριες του συλλόγου από 4 έως 18 ετών, με θέμα:
Πρώτες Βοήθειες:
ΚΑΡΠΑ- Βασική υποστήριξη ζωής
Αντιμετώπιση αιμορραγιών
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί
το Σάββατο 4 Μαΐου 2019, ώρα
11:00, στις αίθουσες πάλης Ι & ΙΙ,
του συλλόγου στο Δημοτικό Στάδιο
Τρικάλων.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ένα πολύ καλό και χρήσιμο μάθημα ετοιμάζει
ο ΑΠΣΤ, όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες

Πραγματικά τα μάτια του
πιστού κοινού έχουν δει πάρα
πολλά και οι εναλλαγές συναισθημάτων είναι έντονες.
Στο πλαίσιο αυτό ομάδες
που φαίνεται να ελέγχουν την
κατάσταση στον πρώτο γύρο
χάνουν την δυναμική τους και
στο δεύτερο μισό δίνουν την
αίσθηση ότι άλλαξαν αγωνιστικό δέρμα. Ισχύει όμως και
το αντίθετο. Συγκροτήματα
που αρχικά δεν ανέπτυξαν ταχύτητα στην πορεία το πήραν
πατριωτικά και με τρελή αντεπίθεση κέρδισαν το στοίχημα.
Οι φίλοι του είδους, που
ξέρουν καλά τα μυστικά του
μπάσκετ συνειδητοποίησαν
ότι και οι αγώνες που απομένουν θα έχουν μεγάλη πίεση.
Και μπορεί να μην υπάρχουν
οι μαζεμένες αλλαγές της Α1
ΕΣΑΚΕ στο ρόστερ αλλά σε
κάθε περίπτωση αυτοί που
γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ
τους δεν πρέπει να αφήνουν
να πέφτει τίποτα κάτω εστιάζοντας στην χημεία.
Διάθεση σίγουρα υπάρχει
αλλά και οι αντίπαλοι είναι
σκληρά καρύδια με ότι αυτό
συνεπάγεται. Μάλιστα ακόμη
και όταν φαίνεται να εκτροχιάζονται στην επόμενη αγωνιστική βρίσκουν τα αποθέματα για να απαντήσουν με
μεγάλη νίκη, οπότε η προσπάθεια ξεκινάει πάλι από την
αρχή.
Εν τέλει η διαμόρφωση του
χάρτη παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

τελευταίες πινελιές

λειάς στον όμιλο διεκπεραιώθηκε αλλά μένει να γίνουν
γνωστοί οι ακριβείς συσχετισμοί και τα πλασαρίσματα.
Γενικά και η φετινή εμπειρία
έδειξε ότι στον δεύτερο γύρο
κάθε λάθος κοστίζει ακριβά.
Επιβάλλεται λοιπόν κάθε ομάδα που θέλει να κλείσει με
ψηλά το κεφάλι να μην αφήσει
τίποτα στην τύχη και να εντοπίσει αντίδοτο για την κούραση. Ασφαλώς πέρα από το
ταλέντο και την δουλειά μετρούν και τα ψυχικά αποθέματα. Από την πλευρά τους
οι κόουτς καλούνται να πάρουν το καλύτερο από τον
κάθε παίκτη αναδεικνύοντας
τις αρετές του και καλύπτοντας τις ατέλειες.
Σε κάθε περίπτωση οδηγός
για όλους πρέπει να είναι το
μέτρο. Στις νίκες συνεπώς κανείς δεν πρέπει να πετάει στα
ουράνια, ενώ στα φρεναρίσματα δεν χρειάζεται να απογοητεύεται. Από την στιγμή
που τα μέλη των ομάδων
έχουν κίνητρο, είναι συγκεντρωμένα και δεν κάνουν λάθη
θα μπορέσουν να φτάσουν
στο επιθυμητό σκηνικό.
Επιπρόσθετα η κοινή προσπάθεια κάνει πιο εύκολη την
ζωή όλων.
Πάντως είναι ευτυχισμένα
τα επιτελεία των σωματείων
όταν διαθέτουν πολυφωνία
αλλά και τα απαραίτητα μπασκετικά εργαλεία.
Γιατί στην περίπτωση αυτή
θα μπορέσουν να βγουν μπροστά διαφορετικοί παίκτες ανάλογα με το πώς θα «κουμπώσει» το κάθε παιχνίδι και θα

Ο μεγαλύτερος όγκος δου-

Ζεστά στο 3χ3
Οι συμπολίτες μπασκετικοί δεν βλέπουν την ώρα για να πιάσουν την πορτοκαλί μπάλα και να κάνουν τα κόλπα
τους.
Στο πλαίσιο αυτό σημάδεψαν εδώ και
καιρό μια συγκεκριμένη ημερομηνία και
πλέον είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν
στο κάλεσμα.
Το διήμερο 4-5 Μάη όλοι οι δρόμοι
οδηγούν στο Κεφαλόβρυσο, που θα φιλοξενήσει μια πολυσύνθετη σύναξη.
Πρώτα και κύρια έχουμε το 3χ3(ώρα
έναρξης 10.00). Σχηματίστηκαν αξιόλογες ομάδες και θα προσπαθήσουν να
προχωρήσουν όσο πιο μακριά μπορούν.
Μέσα από την απόλαυση του αθλήματος και το παρεϊστικο κλίμα θα προκύψουν ωραίες εικόνες.
Οι διοργανωτές όμως δεν σταματούν
εδώ, αφού την Κυριακή ετοίμασαν και
αγώνα δρόμου- υγείας στέλνοντας το
κατάλληλο μήνυμα.
Όλα αυτά θα δέσουν και με εκδηλώσεις αναψυχής, οπότε όλοι θα ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον.
Αναλυτική επικαιροποίηση σε επόμενο
φύλλο.

15

_3

παρασύρουν τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Μια ανάσα πριν τον επίλογο
λοιπόν οι Ικαροι έχουν αποστολή στον Εύαθλο, ενώ η
Καλαμπάκα θα κάνει το προγραμματισμένο ρεπό.
Σίγουρα ο ΑΟΚ έχασε την
ευκαιρία στην Μελίκη, οπότε
από την στιγμή που πέσουν
οι τίτλοι τέλους θα κάνει τον
απολογισμό του.
Οσο για τους κιτρινόμαυρους θέλουν να κλείσουν την
χρονιά με την καλύτερη δυνατή βαθμολογική συγκομιδή,
τηρουμένων των αναλογιών
πάντοτε. Γιατί υπάρχουν αντίπαλοι που απλά δεν παίζονται. Αν μάλιστα βρεθούν στην
μέρα τους και έχουν διάρκεια
στην απόδοσή τους μπορούν
να ανοίξουν ιδιαίτερα την ψαλίδα. Σίγουρα οι Ικαροι πρέπει
να μελέτησαν ιδιαίτερα τα τελευταία παιχνίδια με Λευκάδα
και ΠΑΣ Γιάννενα στα οποία
άνοιξε πολύ η ψαλίδα.
Ασφαλώς το συγκεκριμένο
δίδυμο κινείται σε υψηλά επίπεδα αλλά η Τρικαλινή αντίδραση στα δεύτερα ημίχρονα
δεν ήταν η ενδεδειγμένη.
Πλέον έχει μπροστά της την
συνάντηση στο Πολύκαστρο
απέναντι σε μια ομάδα, που
ξέρει την κατηγορία καλύτερα
και από την παλάμη της.
Τούτο σημαίνει ότι επιβάλλεται ο εκπρόσωπός μας να
πραγματοποιήσει μεστή εμφάνιση αν θέλει να φέρει την
αναμέτρηση στα μέτρα της.
Ακόμη και ένα μικρό φρενάρισμα μπορεί να δώσει το
δικαίωμα στον αντίπαλο να
ανοίξει τα φτερά του.
Πάντως ο εκπρόσωπός μας
έχει μια καλή εικόνα όσον
αφορά τα βαριά χαρτιά του
αντιπάλου και ξέρει που να
ρίξει το βάρος του.
Αγώνα δρόμου για να προλάβει θα κάνει ο Βλάχος, ενώ
ξεκίνησε η ανάλυση για τα
ιδιαίτερα στοιχεία του αντιπάλου, που φέτος ανέβασε
τον πήχη.

Με ηρεμία
οι Γόμφοι
Το πρώτο βήμα έγινε με το διπλό στον
Σπάρτακο. Πλέον οι Γόμφοι θέλουν να κάνουν
και το δεύτερο για να μπορέσουν να πετύχουν
κάτι που φάνταζε τρομερά δύσκολο στην
αρχή της χρονιάς.
Αναφερόμαστε στην είσοδο στον τελικό
Θεσσαλίας.
Ο εκπρόσωπός μας πέρασε με άριστα τις
τελευταίες μεγάλες και δύσκολες εξετάσεις,
οπότε η ψυχολογία είναι ανεβασμένη.
Ωστόσο όλοι είναι συγκρατημένοι αφού
αφενός ο αντίπαλος είναι ποιοτικός και αφετέρου κάθε παιχνίδι ξεκινάει από μηδενική
βάση.
Η σπουδαία αναμέτρηση στο Μουζάκι προγραμματίστηκε για τις 19.00, ενώ και το
άλλο ζευγάρι: Αναγέννηση. Κ- Αλμυρός θα
διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα.
Εννοείται ότι κάθε τοπική επιτυχία δίνει
πόντους στο Τρικαλινό μπάσκετ.
Σε άλλο θέμα στον Αίολο δραστηριοποιούνται για την επιστροφή στα εθνικά πρωταθλήματα.
Ετσι σχεδιάστηκε σειρά επαφών για να
δομηθεί κάτι σε υγιείς βάσεις.
Φυσικά το τοπικό κοινό περιμένει τα επίσημα.

CMYK
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υκνά ήταν τα
γεγονότα το
τελευταίο
διάστημα όσον
αφορά την νεότευκτη
εκδήλωση, που
αναδεικνύει ορισμένα
από τα βαριά χαρτιά των
Τρικάλων, δηλαδή τον
αθλητισμό και τον
πολιτισμό.

Δεν βλέπουν την ώρα
Τεράστια αποδοχή για το Trikala city run με τους διοργανωτές
να ευχαριστούν τους συμπολίτες και όχι μόνον για το αγκάλιασμα
νομική Διεύθυνση, την Τροχαία,
που θα κάνουν μεγάλο αγώνα,
τους Χορηγούς και όλους
όσους συνεισφέρουν. Η ανταπόκριση είναι κάτι το μοναδικό.
Την εκκίνηση στον αγώνα θα
την δώσουν από κοινού ο Χρήστος Παπανικολάου και η Σοφία Σακοράφα».

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Χωρίς υπερβολή οι διοργανωτές του Trikala city run, που
έχει όλα τα φόντα για να καθιερωθεί στην συνείδηση του
κόσμου δεν άφησαν να πέσει
τίποτα κάτω.
Μέλημά τους ήταν να βάλουν
την γιορτή σε όσο το δυνατόν
περισσότερα σπίτια, οπότε
έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην
επικοινωνία.
Κάθε μέρα λοιπόν έβγαινε
στο αφρό και κάποιο μικρό ή
μεγάλο θέμα, που κρατούσε
ζεστούς τους πρωταγωνιστές
και τους φιλάθλους.
Να θυμίσουμε λοιπόν εν τάχει τις επισκέψεις στα σχολεία,
μια κίνηση που έπαιξε σημαντικό ρόλο, αφού μίλησε στην
καρδιά της νεολαίας.
Αγόρια και κορίτσια μπήκαν
στο πνεύμα και ακούγοντας
την ανάλυση από την ειδική
ομάδα δήλωσαν ασμένως το
μεγάλο ναι ως προς την συμμετοχή.
Από ένα διάστημα και μετά
λοιπόν οι εγγραφές ήταν αθρόες. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε το γνωστό περίπτερο
στην Ασκληπιού, όπου οι λά-

Αρωμα στίβου
Η αγωνιστική δράση της
θερινής περιόδου ξεκινάει
για τα καλά με τη διεξαγωγή
του διασυλλογικού πρωταθλήματος Ανδρών/Γυναικών. Η διοργάνωση θα γίνει
σε 11 ομίλους σε όλη τη
χώρα και όπως συμβαίνει
τα τελευταία χρόνια, η πρώτη από τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα θα απέχουν 15
ημέρες απόσταση, προκειμένου να μην υπάρχει επιβάρυνση των αθλητών και
αθλητριών και η καθεμία
από τις ημέρες να διεξάγεται σε διαφορετικές πόλεις.
Η πρώτη πράξη της δράσης θα παιχτεί το Σαββατοκύριακο (4-5/5), ενώ η
δεύτερη ημέρα θα ακολουθήσει
στις
18 Μαΐου. Ήδη έχουν γίνει
οι αγώνες στον όμιλο της
Χίου/Σάμου, ενώ την Παρασκευή (3/5) θα διεξαχθεί
στα Γιάννενα ο 3ος όμιλος
με τη συμμετοχή αθλητών
και αθλητριών από τα σωματεία της Θεσσαλίας, της
Ηπείρου, της Κέρκυρας και
της Δυτικής Μακεδονίας.
Τα αγωνίσματα της πρώτης ημέρας
Ανδρες: 100 μ., 400 μ.,
1.500 μ., 3.000 μ. στιπλ, 110
μ. εμπ., ύψος, τριπλούν,
σφαιροβολία, δισκοβολία,
4Χ100 μ.
Γυναίκες: 100 μ., 400 μ.,
1.500 μ., 3.000 μ. στιπλ, 100
μ. εμπ., επί κοντώ, μήκος,
σφυροβολία, ακοντισμός

Μπάρδας: «Περήφανος
για τους ανθρώπους
του αθλητισμού»

Τα στοιχεία που παρέθεσαν οι διοργανωτές στην χθεσινή
συνέντευξη άνοιξαν την όρεξη για τον Κυριακάτικο αγώνα
τρεις του είδους ήξεραν ότι
μπορούσαν να απευθυνθούν
στα κατάλληλα στελέχη.
Με μεγάλη ικανοποίηση οι
υπεύθυνοι είδαν τις παρουσίες
να αυξάνονται και να πληθύνονται.
Το συνολικό πακέτο είναι ελκυστικό και οι Τρικαλινοί θέλουν να αγωνιστούν την Κυριακή για να επιβεβαιώσουν
την μοναδική σχέση με τον
αθλητισμό.
Από την άλλη θα υποκλιθούν
στην αξιοσύνη των ιερών τεράτων του πολιτισμού.
Σε κάθε περίπτωση θα σηκωθούν από τις καρέκλες τους
και θα απολαύσουν όμορφα
συναισθήματα, όπως μόνον ο
αθλητισμός δημιουργεί.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι είναι σημαντική υπόθεση
τα σπορ να μπουν στην καθημερινότητα των συμπολιτών.
Ασφαλώς δεν θα γίνουν όλοι
πρωταθλητές.
Ωστόσο σε κάθε τους βήμα
θα νιώσουν ευεξία και θα μακαρίζουν την στιγμή που στράφηκαν στο σπουδαίο αυτό κομμάτι.
Πάντως μόνο τυχαία δεν είναι η έκρηξη του δρομικού κινήματος με τους δικούς μας
ανθρώπους να ανακαλύπτουν
σε πρώτη ευκαιρία τα μυστικά
του, ενώ παρακινούν και τους
φίλους να τρέξουν χέρι- χέρι.
Όπως και να’χει η φήμη της

εκδήλωσης βρήκε προ πολλού
από τα όρια του νομού και τα
αφιερώματα έδιναν και έπαιρναν στα κεντρικά ΜΜΕ και στις
ιστοσελίδες.
Από την στιγμή που γοητεύτηκαν και οι άνθρωποι άλλων
περιοχών ο καθένας αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των
Τρικαλινών, που θέλουν να
δουν την γιορτή να κερδίζει
το στοίχημα και να γίνεται κάθε
χρόνο και καλύτερη.
Όλα βέβαια πρέπει να γίνονται βήμα- βήμα. Ο φετινός
σχεδιασμός έλαβε υπόψιν του
συγκεκριμένες προδιαγραφές,
αφού η ασφάλεια είναι πάνω
απ’όλα.
Στο διάβα του χρόνου ωστόσο η εκδήλωση θα διανθιστεί
και θα καλύψει και τα πιο δύσκολα γούστα.

Εντυπωσιακά σημάδια
Η γλώσσα των αριθμών μιλάει από μόνη της και χαροποιεί όσους τρέχουν την σύναξη.
Σε συνέντευξη τύπου λοιπόν
που παραχώρησαν χθες στο
διοικητήριο οι διοργανωτές του
πρώτου Trikala City Run εξέφρασαν την ικανοποίηση τους
για την συμμετοχή αλλά και
τις προετοιμασίες για τον αγώνα που θα διοργανωθεί την
Κυριακή 5 Μαϊου στο κέντρο
της πόλης των Τρικάλων.
Ένας αγώνας που θα βαδί-
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ιαθέτει στις τάξεις της μια
εξαιρετική φουρνιά αθλητών,
που προς τιμήν τους δεν
μένουν στο ταλέντο με το
οποίο τους προίκισε η φύση.

σει στα χνάρια του αθλητισμού
και του πολιτισμού στα Τρίκαλα.
Οι δρομείς που θα συμμετάσχουν στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων αγγίζουν τους 1000
ήδη ενώ πάνω από 500 παιδιά
δημοτικών σχολείων θα λάβουν
μέρος στον αγώνα των 1000
μέτρων. Αρκετές είναι και οι
συμμετοχές των ΑΜΕΑ στον
δρόμο των 200 μέτρων.
Να σημειωθεί ότι εγγραφές
θα γίνονται δεκτές μέχρι το
βράδυ του Σαββάτου στις 8
στο κιόσκι που έχει στηθεί στην
Ασκληπιού αλλά και στο
www.trikalacityrun.gr.

Χαχάμης: «Μοναδική
ανταπόκριση»
Ο πρόεδρος του ΓΣ Τρικάλων, Δημήτρης Χαχάμης, που
συνδιοργανώνει τον αγώνα μαζί
με τον ΓΑΣ Ζευς τόνισε: «To
Trikala City Run αναδεικνύεται
ήδη σε μία σημαντική διοργάνωση και σας περιμένει όλους
δυναμικά ή χαλαρά να συμμετάσχετε.
Είναι ένα εγχείρημα που αγκαλιάστηκε απ’ όλους με ενθουσιασμό.
Στο περίπτερο της Ασκληπιού έχουμε ουρές. Ευχαριστώ
τους θεσμικούς μας εταίρους,
την Περιφέρεια, τον Δήμο, το
Επιμελητήριο, την ΣΜΥ, τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τους
Εθελοντές Τρικάλων, την Αστυ-

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Ντίνος Μπάρδας εξέφρασε την
ικανοποίηση του για την εξέλιξη του αγώνα: «Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τους ανθρώπους που ασχολούνται με
τον αθλητισμό στα Τρίκαλα.
Είναι οι άνθρωποι που ανέβασαν τα Τρίκαλα πάρα πολύ
ψηλά.
Καλή επιτυχία στον αγώνα
που θα είναι δεδομένη λόγω
της εμπειρίας που έχουν οι άνθρωποι που τον οργανώνουν.
Την επόμενη χρονιά είμαι βέβαιος ότι θα πολλαπλασιαστούν οι συμμετοχές. Είμαστε
εδώ για να βοηθήσουμε την
προσπάθεια».

Αναστασίου: «Να γίνει
ένας ωραίος αγώνας»
Ο Αντιδήμαρχος σε θέματα
αθλητισμού Άκης Αναστασίου
από την πλευρά του τόνισε:
«Είναι ένα νέο γεγονός για την
πόλη, το Trikala City Run, και
ευελπιστούμε να χτιστεί ένας
μεγάλος αγώνας και να συμμετέχουν περισσότεροι αθλητές εγνωσμένης αξίας με τον
καιρό.
Συνετέλεσαν ιδιαίτερα οι
σύλλογοι γι’ αυτή την διοργάνωση και ευελπιστούμε να γίνει
ένας ωραίος αγώνας και να
έρθει ο κόσμος να συμμετάσχει
σε αυτόν».

Μητσιάδη: «Δομές
και καινοτομίες δίπλα
στον αγώνα»
Η αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη Βασιλένα Μητσιάδη στάθηκε στο γεγονός
ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να στηρίζονται από τον
Δήμο και την Περιφέρεια και
μίλησε για το καλλιτεχνικό μέρος: «Όλες ο δομές θα είναι
δίπλα.
Ήχοι και νότες από τα γνω-

στά τραγούδια των Τρικαλινών
δημιουργών θα ακούγονται σε
σημεία της διαδρομής ενώ η
Φιλαρμονική θα δίνει το τόνο
και παλμό στους αθλητές με
το νέο τμήμα κρουστών. Το
θεατρικό εργαστήρι του Δήμου
θα κάνει πρόβες με τεχνικές
αρχαίου δράματος έξω από το
Ασκληπιείο. Θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε ιστορία. Αλλά
και μέλλον. Τα ηλεκτρονικά
αυτοκίνητα του Δήμου θα συνοδεύουν τους δρομείς σε όλη
την διαδρομή».

Σούλας: «Μεγάλη
η συμμετοχή»
Ο προπονητής και καθηγητής του ΤΕΦΑΑ Δημήτρης Σούλας τόνισε ότι την διοργάνωση
έχουν αναλάβει ο ΓΣ Τρικάλων
και ο ΓΑΣ Ζευς με την στήριξη
του ΣΕΓΑΣ: «Πρώτη φορά και
θα έχουμε τόσο κόσμο. 500
παιδιά και πλέον συμμετέχουν
στον παιδικό αγώνα και πάνω
από 1000 στον κεντρικό αγώνα.
Έγινε καλή δουλειά με την
προώθηση του αγώνα ενώ εντυπωσιακά είναι και τα μπαλόνια που στήθηκαν σε κεντρικά
σημεία της πόλης. Αυτός ο
αγώνας είναι κάτι μοναδικό
γιατί θα διέλθει μέσα από τα
κεντρικά σημεία των Τρικάλων.
Θα έχει επιτυχία γιατί αγκαλιάστηκε απ’ όλη την πόλη».

Κοντονάσιος: «Συμμετοχές
απ’ όλη την Ελλάδα»
Η ψυχή του ΓΑΣ Ζευς Γιάννης Κοντονάσιος που συνδιοργανώνει τον αγώνα τόνισε:
«Υπάρχει μεγάλη διάθεση για
συμμετοχή και αυτό συνάδει
και από την φύση του αγώνα
με την σύσφιξη του πολιτισμού
και του αθλητισμού.
Θα πάμε αρκετά καλά και
μέχρι στιγμής τα δεδομένα δείχνουν ότι έχει αγκαλιαστεί ο
αγώνας απ’ όλη την Θεσσαλία
ενώ έχουμε εγγραφές από Κομοτηνή, Πάτρα, Αθήνα, Αγρίνιο».
Ο Γιάννης Κοντονάσιος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι
ήταν ο πρώτος προπονητής
της Σοφίας Σακοράφα όταν
έκανε το πρώτο της πανελλήνιο
ρεκόρ το 1973!
Όσον αφορά την ώρα προσέλευσης τα παιδιά ΑΜΕΑ θα
συγκεντρωθούν στην Πλατεία
Χατζηπέτρου στις 9 το πρωί
(ο αγώνας ξεκινάει στις 9.45),
τα παιδιά των Δημοτικών στον
Σταθμό στις 9 επίσης (ο αγώνας ξεκινάει στις 10) ενώ όσοι
θα τρέξουν στον μεγάλο αγώνα
που ξεκινάει στις 10.30 καλό
είναι να βρίσκονται 1 ώρα τουλάχιστον πριν την έναρξη στην
Ασκληπιού.

Πεντακάθαρη πρόκριση
Πανάξια στον τελικό πέρασε η παιδική ομάδα της Αμιλλας

Ισα- ίσα δουλεύουν συστηματικά πολλές
ώρες και δικαιώνονται πανηγυρικά.
Με νίκη 3-0 σετ λοιπόν πέρασε από το Αλκαζάρ απέναντι στην ομάδα της Ε. Α. Λάρισας στο δεύτερο παιχνίδι play off η ομάδα
Βόλει παίδων της Άμιλλας και προκρίθηκε
στον τελικό του πρωταθλήματος παίδων
κεντρικής Ελλάδας όπου θα αντιμετωπίσει
την ομάδα της Αντίκυρας. Πολύ καλή εμφάνιση από τα παιδιά της Άμιλλας σύμφωνα
με το Trikalasportiva τα οποία είχαν κερδίσει
και στο πρώτο παιχνίδι στα Τρίκαλα με 3-1.
Τα σετ 19-25, 15-25, 15-25.

Οι παίδες
της Αμιλλας
δικαίως
ονειρεύονται
μετά
την
πρόκριση
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ια τραγική
σεζόν φτάνει
την Κυριακή
στο τέλος για
τον ΑΟ Τρίκαλα. Για την
30η αγωνιστική θα βρεθεί
στην Άρτα όπου θα
αντιμετωπίσει τον
Καραϊσκάκη, όπου εκεί
θα κριθεί αν η τρικαλινή
ομάδα θα υποβιβαστεί
μια ή δυο κατηγορίες!
Και αποτελεί όντως
κατάντια να πανηγυρίζει
κάποιος επειδή… δεν
υποβιβάζεται πολύ!
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Η ώρα της αλήθειας
•Ο ΑΟ Τρίκαλα μετράει αντίστροφα για τον αγώνα της Κυριακής
με την ΑΕ Καραϊσκάκης, όπου θα κριθούν πολλά για το μέλλον της ομάδας

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Στο αγωνιστικό κομμάτι οι
παίκτες δεν πήραν ρεπό ούτε
την Πρωτομαγιά. Οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν
υπό την επίβλεψη του Δημήτρη Σίτσα για το κρίσιμο παιχνίδι στο στάδιο και οι φίλαθλοι αναμένουν τα καλά νέα
την ερχόμενη Κυριακή. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 3 το
μεσημέρι στο γήπεδο Αγίων
Αναργύρων.
Δεν υπάρχει κανένα ρεπό
πλέον αφού δεν υπάρχουν
και περιθώρια για χαλάρωση.
Την Πρωτομαγιά οι ποδοσφαιριστές θα την περάσουν στο
γήπεδο με το πρόγραμμα να
έχει διπλή προπόνηση πρωϊ
και απόγευμα.
Από τον τελευταίο αγώνα
θα απουσιάσουν οι τραυματίες Γκουγκούδης και Σμυρλής αλλά και ο Άντρονικ ο
οποίος χαιρέτησε σήμερα
τους συμπαίκτες του και αποτελεί παρελθόν από τα Τρίκαλα.
Μια ακόμη μεταγραφή του
Ιανουαρίου η οποία δεν βοήθησε την Τρικαλινή ομάδα. Ο
23χρονος Μολδαβός μέσος
είχε μόλις 4 συμμετοχές και
μια αποβολή.

Ζήτησε εισιτήρια
για Καραϊσκάκη ο ΑΟΤ
Όλη του τη χρονιά σε ένα
ματς παίζει την Κυριακή (5/5)
ο ΑΟΤ κόντρα στην Α.Ε. Καραϊσκάκης, καθώς θέλει να
βρεθεί οριστικά εκτός επικίνδυνης ζώνης, χωρίς να έχει
το νου του και αλλού.
Οι Τρικαλινοί ελπίζουν να
έχουν τη στήριξη του κόσμου
τους και γι’ αυτό ζήτησαν 150
εισιτήρια για το ματς.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
οι Αρτινοί έχουν τυπώσει 200
εισιτήρια για τη θύρα 5, τα
οποία δεν έχουν πρόβλημα

Ο ΑΟ Τρίκαλα σε αγωνιστική ετοιμότητα για το καθοριστικό παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Καραϊσκάκη Άρτας
να διαθέσουν στους φιλοξενούμενους.
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να
πάρουν το «ΟΚ» και από την
αστυνομική διεύθυνση Άρτας.

Ο Βάτσιος
στο Καραϊσκάκης –
ΑΟ Τρίκαλα
Ο διαιτητής Βάτσιος της
Δυτικής Αττικής ορίστηκε διαιτητής στο καθοριστικό αγώνα του ΑΟ Τρίκαλα στην Άρτα
με την ΑΕ Καραϊσκάκης.
Η ΚΕΔ όρισε την Πέμπτη
(02/05) τους διαιτητές των
αναμετρήσεων της τελευταίας
αγωνιστικής της Football
League. Αναλυτικά:

Χωρίς Βουκμίροβιτς-Ροντρίγκεζ
ο Καραϊσκάκης κόντρα στο ΑΟΤ
Στους τέσσερις απουσιάζοντες Παντίδο, Καραγιαννίδη (τραυματίες), Χρούσιελ, Μασούρα (λύθηκαν τα συμβόλαιά τους) προστίθεται για τον
Καραϊσκάκη και ο τιμωρημένος Σέρβος μέσος Στέφαν Βουκμίροβιτς ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες.
Αν δεν καταφέρει να παίξει ο Παντίδος (έχει
αγωνιστεί σε 28 σερί ματς) στον αγώνα της Κυριακής με δεδομένο ότι αποβλήθηκε και ο Ισπανός
Χοσέ Ροντρίγκεζ στον αγώνα με τον Εργοτέλη, ο
Καραϊσκάκης δεν θα έχει τα δύο βασικά του στόπερ.
Στον Α Ο Τρίκαλα δεν υπολογίζονται για τον
αγώνα οι τραυματίες Γκουγκούδης, Σμυρλής.

Κυριακή 5 Μαΐου
Κέρκυρα - Παναχαϊκή
(15:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος
(Φλώρινας)
Βοηθοί: Δεμερτζής, Δέλλιος (Πέλλας)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Καραϊσκάκης Άρτας - Τρίκαλα (15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ.
Αττικής)
Βοηθοί: Αδαμόπουλος
(Μεσσηνίας), Σκορδίλης (Κέρκυρας)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας)
Αιγινιακός - Σπάρτη (15:00,
«Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Ντάβελας (Μακεδονίας), Βογιατζής (Καρδί-

τσας)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Απόλλων Πόντου - ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Κουναλάκης
(Ηρακλείου)
Βοηθοί: Μαυραντωνάκης
(Ηρακλείου), Ψύλος (Λέσβου)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
Δόξα Δράμας - Εργοτέλης
(15:00, Γήπεδο Δόξας)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Μαλανδρής (Χαλκιδικής)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Ηρόδοτος - Απόλλων Λάρισας (15:00 ΕΡΤ Play, Νέας
Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μα-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

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

κεδονίας)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος,
Τυριακίδης (Μακεδονίας)
4ος: Κολυτάς (Λασιθίου)
Πλατανιάς - Ηρακλής (15:00
ΕΡΤ3, Γήπεδο Περιβολίων)

Διαιτητής: Καραντώνης
(Ημαθίας)
Βοηθοί: Παρασίου (Ημαθίας), Ζήρδας (Αθήνας)
4ος: Δραγάτης (Αν. Αττικής).
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Εντυπωσίασαν
οι μικροί
•Στον τελικό του PLATAMON
CUP βρέθηκαν οι Κ 8

Θέαμα και ουσία
•Ωραίες στιγμές και επιτυχίες στο Salonica Cup
ε μια μεγάλη
γιορτή στο
γήπεδο του
Μακεδονικού
ολοκληρώθηκε το
SALONICA CUP με τις
απονομές στις ομάδες
και πολλά χαμόγελα από
εκατοντάδες νεαρούς
ποδοσφαιριστές οι
οποίοι συμμετείχαν με
τις ομάδες τους σε όλες
τις ηλικιακές
κατηγορίες.

Μ

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου
του Ερασιτέχνη Α Ο Τρίκαλα
συμμετείχε με τα τμήματα
Κ14 και Κ12. Η ομάδα Κ14 κατέλαβε την 8η θέση στην διοργάνωση και η Κ12 την 3η θέση
στο δυνατό αυτό τουρνουά.
Η ομάδα Κ14 αντιμετώπισε
κατά σειρά τον ΠΑΟ Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης, την
Ακαδημία Calcetto Χανίων, τον
Πρωτέα Θεσσαλονίκης, τους
Μπέμπηδες Θεσσαλονίκης.
Η ομάδα Κ12 έπαιξε με τον
Αετό Βέροιας, τους Πρωταθλητές Πεύκων, τον Ηρακλή
Ξάνθης και την Ολύμπικ Λάρισας στον μικρό τελικό.
Μια ευχάριστη έκπληξη για
τους νεαρούς της Κ12 του Α
Ο Τρίκαλα στο Salonica Cup
ήταν όταν ο ποδοσφαιριστής
του ΠΑΟΚ, Φερνάντο Βαρέλα,
παρακολούθησε αγώνα των
παιδιών και αυτά είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν

Εντυπωσίασαν
στο
τουρνουά PLATAMON
CUP, οι πιτσιρικάδες της
Κ8 της Ακαδημίας του ΑΟ
Τρίκαλα καθώς μετά από
συνεχείς επιτυχίες, έπαιξαν στον τελικό της διοργάνωσης και έχασαν στα
πέναλτι από την Ακαδημία Αβέρωφ Λάρισας μετά από συναρπαστικό και εδώ παιχνίδι με γκολ, ευκαιρίες, δοκάρια και το οποίο κρίθηκε στα
πέναλτι. Ένα μεγάλο Μπράβο σε όλους τους μικρούς της
Ακαδημίας του ΑΟΤ και στον προπονητή τους Γιάννη Μιχάλη για την παρουσία τους σε αυτό το τουρνουά.
Τα στιγμιότυπα είναι από το τουρνουά PLATAMON CUP.

με τον ικανό κεντρικό αμυντικό της φετινής πρωταθλήτριας ομάδας του ΠΑΟΚ.
Άλλη μια επιτυχία της Ακαδημίας του Ερασιτέχνη ΑΟ
Τρίκαλα στο τουρνουά ήταν
όταν ο τερματοφύλακας Χρήστος Μπαρούτας αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας στην κατηγορία Κ14 στο

Salonica Cup.
Η αποστολή με τα παιδιά,
τους προπονητές και τους
συνοδούς επιστρέφουν στα
Τρίκαλα έχοντας αποκομίσει
σπουδαίες παραστάσεις, πολλές εμπειρίες και ποδοσφαιρικές εικόνες που θα τους
βοηθήσουν στο μέλλον. Συγχαρητήρια σε όλους.

Ακαδημία 1

Συμμετοχή στο Respect Cup
Στο Respect cup παίρνει μέρος η «Ακαδημία 1 Τρίκαλα»
με όλα της τα τμήματα (Κ-8, Κ-10, Κ-12, Κ-14 & Κ-16). Συγκεκριμένα, χθες στις 02/05 το απόγευμα, διεξήχθησαν οι
πρώτοι αγώνες, ενώ σήμερα (απόγευμα) και αύριο (πρωίαπόγευμα) θα διεξαχθούν τα επόμενα παιχνίδια.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
αρά το γεγονός
πως το
πρωτάθλημα της
Β’ Ερασιτεχνι κής βρίσκεται στην
τελική του ευθεία η
υπόθεση ανόδου δεν έχει
ξεκαθαρίσει ακόμα.
Φυσικά και υπάρχουν
φαβορί. Εδώ και αρκετές
αγωνιστικές για να μην
πούμε πως υπήρξαν από
την πρώτη κιόλας
αγωνιστική.

Π
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Πιο κοντά, αλλά…

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βυτουμάς-Ενωση Δ.Μ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βαλτινό-Ενωση Δ.Μ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ενωση Δ.Μ-Ασπρόβαλτος

ΛΥΓΑΡΙΑ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζάρκο-Αστέρας

Ασπρόβαλτος-Λυγαριά

ΚΑΡΥΕΣ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λυγαριά-Πρίνος

Αγ. Κυριακή-Καρυές

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

gidopoulosp@yahoo.gr

Λυγαριά-Γόμφοι

Καρυές-Ζάρκο

Ριζαριό-Αγ. Κυριακή

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο-Ριζαριό

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ριζαριό-Αστέρας

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παραληθαίοι-Ριζαριό

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ριζαριό-Βασιλική

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γριζάνο-Παραληθαίοι

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πιαλεία-Λυγαριά

Βασιλική-Καρυές

ΘΕΟΠΕΤΡΑ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καρυές-Λόγγος

Βαλτινό-Θεόπετρα

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λυγαριά-Φιλύρα

Καρυές-Παραληθαίοι

Το Ριζαριό και οι Παραληθαίοι, έχουν σηκώσει κεφάλι
στον βαθμολογικό πίνακα,
αλλά στις αγωνιστικές που
απομένουν θα κριθεί το «σίγουρο» αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Οι δύο ομάδες, πέρα από την προσπάθεια που κάνουν για να αλλάξουν κατηγορία, επιδιώκουν
να κόψουν το νήμα και να
στεφθεί η μια από τις δύο
πρωταθλήτρια κυρίως για λόγους γοήτρου. Οπότε είναι
πολύ πιθανό η «κόντρα» τους
να συνεχιστεί και στις επόμενες αγωνιστικές. Η διαφορά
των τεσσάρων βαθμών που
έχει ο «Γίγας» είναι σημαντική
καθώς διαθέτει ένα ικανό και
δυνατό σύνολο, αλλά οι Παραληθαίοι ποντάρουν στις δικές τους επιδόσεις αλλά και
σε ένα ακόμα «στραβοπάτημα» του Ριζαριού, το οποίο
πολύ δύσκολα θα χάσει την
πρώτη θέση και σχεδόν είναι
απίθανη η αποτυχία της ανόδου.
Από κει και πέρα, το Ζάρκο
και οι Καρυές θα συνεχίσουν
την προσπάθεια κατάκτησης
της 3ης θέσης με τον «Ηρακλή» να έχει αποκτήσει προβάδισμα, αλλά η διαφορά
μιας… νίκης δεν απαγορεύει
καμιά από τις δύο ομάδες
να… ονειρεύονται. Και δεν είναι μόνες σ’ αυτό το… όνειρο
καθώς και το Κηπάκι… ελπίζει.
Οι υπόλοιπες αγωνιστικές
υποχρεώσεις των πρώτων
τεσσάρων ομάδων:

Κηπάκι-Ριζαριό

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΗΠΑΚΙ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φωτεινό-Λυγαριά

Αστέρας-Καρυές

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΙΖΑΡΙΟ

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μέχρι όμως να κριθεί και
μαθηματικά η άνοδος υπάρχει
δρόμος ακόμα. Ασε που τα τελευταία χρόνια υπάρχουν
«αδυναμίες» της τελευταίας
στιγμής με αποτέλεσμα να
ακολουθεί μπαράζ ανόδου και
αυτή η εξέλιξη δίνει περισσότερο ενδιαφέρον σε περισσότερες θέσεις.

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θεόπετρα-Βυτουμάς

Κηπάκι-Ριζαριό

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ριζαριό και Παραληθαίοι έχουν προβάδισμα ανόδου στον 1ο όμιλο

Ενωση Δ.Μ-Θεόπετρα

Αρδάνι-Κηπάκι

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Θεόπετρα-Ασπρόβαλτος

Κηπάκι-Αγ. Κυριακή

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πρίνος-Θεόπετρα

Αγ. Οικουμένιος-Κηπάκι

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Θεόπετρα-Γόμφοι

Κηπάκι-Ζάρκο

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ρεπό: Κηπάκι

Ασπρόβαλτος-Λυγαριά

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Η Ενωση Δροσερού Μουριάς απέκτησε προβάδισμα
ανόδου αλλά οι παίκτες του
Κώστα Γκουγκουλή συνεχίζουν την προσπάθεια αφού
απομένει δρόμος ακόμα έως
τη στιγμή που θα πετύχει και
μαθηματικά τον στόχο της.
Η δεύτερη θέση… πήρε
«φωτιά» καθώς Λυγαριά και
Θεόπετρα ισοβαθμούν με 60
βαθμούς. Η «κόντρα» των δύο
ομάδων διατηρείται έντονη.
Ο Ασπρόβαλτος ακολουθεί
ελπίζοντας πως θα μπορέσει
να βρεθεί στην 3η θέση που
ίσως οδηγήσει στη «μεγάλη»
τοπική κατηγορία, ενώ στον
ίδιο δρόμο κινείται και η ομάδα της Πιαλείας.
Οι αγώνες που απομένουν
στις πρώτες πέντε ομάδες:

ΕΝΩΣΗ Δ.Μ

Ακαδημία 1-Παραληθαίοι

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγ. Κυριακή-Ζάρκο

Κεφ/κός-Ασπρόβαλτος

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ασπρόβαλτος-Παλ/ρο

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θεόπετρα-Ασπρόβαλτος

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ασπρόβαλτος-Βυτουμάς

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ενωση Δ.Μ-Ασπρόβαλτος

ΠΙΑΛΕΙΑ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τζούρτζια-Πιαλεία

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία-Χρυσομηλιά

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΕΠΟ: Πιαλεία

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία-Ροπωτό

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ενωση Δ.Μ-Κεφ/κός

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ασπρόβαλτος και Θεόπετρα παραμένουν στο παιχνίδι ανόδου

Δενδροχώρι-Πιαλεία

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία-Λυγαριά

Παλ/ρο-Ενωση Δ.Μ

Κηπάκι-Ζάρκο
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Ενωση Δ.Μ-Θεόπετρα

•Συνεχίζεται η προσπάθεια ανόδου στην δεύτερη κατηγορία

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
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31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ ΤΟΥ Α’ ΟΜΙΛΟΥ

Παραληθαίοι-Πετρωτό

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καρυές-Παραληθαίοι

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παραληθαίοι-Ριζαριό

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγ. Κυριακή – Παραληθαίοι

ΟΜΑΔΕΣ

1
2
3
4
5

Ριζαριό
Παραληθαίοι
Ζάρκο
Καρυές
Κηπάκι

Β

ΑΓ.

Ν

68
64
54
51
49

* 26
* 26
* 26
* 26
* 27

11
11
7
11
7

ΕΝΤOΣ
Ι
Η

1
3
5
0
3

ΖΑΡΚΟ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καρυές-Ζάρκο

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο-Ριζαριό

50
46
21
35
26

12
9
11
13
16

ΕΚΤOΣ
Ν
Ι

11
9
9
5
7

1
1
1
3
4

Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

ΣΥΝOΛO
Ν
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

1
2
3
5
3

40
43
27
21
34

22
20
16
16
14

90
89
48
56
60

10
14
15
23
20

2
4
6
3
7

2
2
4
7
6

22
23
26
36
36

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ ΤΟΥ Β’ ΟΜΙΛΟΥ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο-Πετρωτό

1
0
1
2
3

ΤΕΡΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΕΣ

1
2
3
4
5

Ενωση Δ.Μ
Λυγαριά
Θεόπετρα
Ασπρόβαλτος
Πιαλεία

Β

ΑΓ.

Ν

70
60
60
58
56

* 26
* 26
* 26
* 26
* 27

12
10
11
10
11

ΕΝΤOΣ
Ι
Η

1
1
1
0
1

0
2
1
3
1

ΤΕΡΜΑΤΑ

46
40
40
36
39

11
12
15
10
10

ΕΚΤOΣ
Ν
Ι

11
9
8
9
7

0
2
2
1
1

Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

ΣΥΝOΛO
Ν
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

2
2
3
3
6

42
42
36
32
32

23
19
19
19
18

88
82
76
68
71

10
11
15
18
21

1
3
3
1
2

2
4
4
6
7

21
23
30
28
31

CMYK

28

ΤΟΠΙΚΑ-ΣΧΟΛΙΑ
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Σπουδαία παρέα
•Στο Μουζάκι χάρηκαν δράση, ενώ βοήθησαν και συνανθρώπους
σε πρωτοβουλία με κοινωνικό πρόσημο

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το Φιλανθρωπικό
Τουρνουά Βόλεϊ στο Μουζάκι, «3ο
Πασχαλινό Κύπελλο Αγάπης», την Μ. Τρίτη
23 Απριλίου στο Κλειστό Γυμναστήριο
Μουζακίου, που συνδιοργανώθηκε από το Γυμναστικό
Σύλλογο Μουζακίου & Περιχώρων «Γ. Πασιαλής», την
Ομάδα Φίλων Βόλεϊ Μουζακίου σε συνεργασία με την
Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (IPA Καρδίτσας) και την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Μουζακίου, με την στήριξη του Νομικού
Προσώπου Πολιτισμός – Αθλητισμός – Νεότητα του
Δήμου Μουζακίου και με σκοπό την ενίσχυση των
ευάλωτων οικογενειών της περιοχής μας.

Στο τουρνουά συμμετείχαν
τα αγωνιστικά τμήματα Κορασίδων & Γυναικών καθώς
και οι ΑΜΑΖΟΝΕΣ του Γ.Σ.
Μουζακίου, οι δύο ομάδες Φίλων Βόλεϊ Μουζακίου, η ομάδα της Π.Υ. Μουζακίου καθώς
και η ομάδα της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
(IPA Καρδίτσας) και διήρκησε
δύο ημέρες, Μ. Δευτέρα και
Μ. Τρίτη 22 & 23 Απριλίου
2019.
Αντί εισιτηρίου συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για την ενίσχυση των ευάλωτων οικογενειών της περιοχής μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις ομάδες αλλά
και τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το τουρνουά
και ειδικότερα τις ομάδες της
Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που εδώ και τρία χρόνια που διοργανώνεται το

Στιγμιότυπα από το τουρνουά
βόλεϊ, που πραγματοποιήθηκε
στο Μουζάκι
τουρνουά συμμετέχουν ανελειπώς.
Ευχαριστούμε, το ΝΠΔΔ
του Δήμου Μουζακίου για την
στήριξη καθώς και τους υπαλλήλους του Κλειστού Γυμναστηρίου Μουζακίου.
Νικητές του τουρνουά ήταν
όλοι όσοι συμμετείχαν.

Ωραίες
εικόνες
Μια ακόμη φιλανθρωπική
εκδήλωση στα Τρίκαλα πέτυχε τον στόχο της.
Η εκδήλωση της Τρίτης
έφερε αρκετό κόσμο στο
Στάδιο και επιβεβαιώθηκε το
περίσσευμα ψυχής των συμπολιτών, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.
Γενικά προέκυψαν εξαιρετικές εικόνες αφού όλοι είναι
φίλοι μεταξύ τους, οπότε οι
φιλοφρονήσεις είχαν την τιμητική τους.
Οσο για το αγωνιστικό σκέλος προέκυψαν γεμάτα παιχνίδια στα οποία όλοι οι συμμετέχοντες μόχθησαν για τα
καλύτερο. Στο τέλος έγιναν όλοι μια μεγάλη αγκαλιά και δήλωσαν πανέτοιμοι σε πρώτη ευκαιρία για ανάλογη
πρωτοβουλία. Αλλωστε οι αθλητικοί ξέρουν να βγαίνουν άμεσα μπροστά.

Το χαίρονται όλοι
Από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως
το επίπεδο του Πανελληνίου πρωταθλήματος σκακιού Κ20 είναι ανεβασμένο.
Οι πρωταγωνιστές συγκεντρώθηκαν
στον στόχο τους και οι περισσότερες
παρτίδες είναι μακράς διαρκείας.
Ολοι βέβαια κάνουν το καλύτερο για
το αγαπημένο τους άθλημα.
Μαζί τους χαίρονται φυσικά συνοδοί
και λάτρεις του είδους, ενώ όλοι λένε
τα καλύτερα για τα Τρίκαλα και τους
διοργανωτές.
Το στιγμιότυπο είναι από την τελετή έναρξης στο μουσείο Τσιτσάνη, με τους επισκέπτες να δηλώνουν μαγεμένοι, ενώ
χθες έγινε και ξενάγηση.
CMYK

* Ολοι οι πρωταγωνιστές , που διακονούν τον αθλητισμό
έχουν το δικαίωμα στην ξεκούραση, αφού την ώρα της
αλήθειας ξοδεύουν κατά γενική ομολογία μπόλικη ενέργεια.
Ετσι γέμισαν τις μπαταρίες τους στις γιορτές του Πάσχα
και στην Πρωτομαγιά αλλά επέστρεψαν ήδη στους συνηθισμένους ρυθμούς.
* Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ίσχυε κάτι διαφορετικό
αφού σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί. Τούτο σημαίνει ότι επιβάλλεται να δώσουν το
100% των δυνατοτήτων τους συνδυάζοντας παράλληλα
και την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.
* Στα ομαδικά αθλήματα λοιπόν το διήμερο θα είναι καθοριστικό για αρκετό κόσμο. Με υπομονή, ανάδειξη των
αρετών και συνέπεια κάτι καλό θα προκύψει. Από την
πλευρά τους οι συμπολίτες φίλαθλοι παρακολουθούν με
κομμένη ανάσα.
* Πάντως οι ειδήσεις για τα οικεία πρόσωπα τρέχουν με εντυπωσιακό ρυθμό. Στο πλαίσιο αυτό ο Τρικαλινός αρχηγός
του Φίλιππου Βέροιας Θέμης Κοθράς πραγματοποιεί μαγική
χρονικά κάτι που επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά. Πολύ
απλά οδηγεί την κούρσα των σκόρερ στον Βόρειο όμιλο
της Β’ Εθνικής έχοντας 545π. Σε απόσταση αναπνοής και
στην 4η θέση βρίσκεται ο επίσης γνώριμος Σ. Γκιουλέκας
με 526π.
* Επίσης ο Διονύσης Τάταρης που πέρασε από τα Τρίκαλα
είδε φέτος την Δάφνη Δαφνίου να ξεπερνάει τον εαυτό
της και να κερδίζει την άνοδο. Μάλιστα σε πολλά ματς
είχε εξαιρετική απόδοση.
* Μιλώντας στο «Φως» μίλησε για τέλεια χρονιά, αφού
βγήκαν πολλά πράγματα στο παρκέ, το κλίμα ήταν εξαιρετικό, ενώ προέκυψε και απίστευτη χημεία ειδικά μεταξύ
των μικρών σε ηλικία αθλητών.
* Ο ίδιος διευκρίνισε ότι όταν έκανε την συγκεκριμένη επιλογή ομάδας στο μυαλό του ήταν να πάρει αρκετό χρόνο
συμμετοχής, όπως και έγινε. Πλέον περιμένει τις καλοκαιρινές εξελίξεις, καθώς ως γνωστόν είναι δανεικός στην
Δάφνη από το Περιστέρι.
* Στο Πανελλήνιο εφήβων μπάσκετ, που διεξάγεται στην
Ελευθερούπολη με τα χρώματα του Αρη αγωνίζεται ο
Λάμπρος Φρύδας, που δεν χρειάζεται συστάσεις, ενώ
είχε πέρασμα από τους Δαναούς. Σίγουρα τέτοιες διοργανώσεις αποτελούν μεγάλο σχολείο για όλους.
* Στην πρεμιέρα πάντως οι κιτρινόμαυροι έχασαν από τον
Ολυμπιακό μετά από ένα χορταστικό παιχνίδι. Χθες αργά
το απόγευμα αντιμετώπισαν μια άλλη σημαντική σχολή,
αυτή του Περιστερίου.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι την συγκεκριμένη
διοργάνωση παρακολουθούν επισταμένα οι ειδικοί του
χώρου προκειμένου να εντοπίσουν όλα τα χαρισματικά
παιδιά που έχουν προοπτικές εξέλιξης.
* Μαζεμένα εύσημα εισέπραξαν φέτος οι γυναίκες των
Τρικάλων, που ήταν άκρως παραγωγικές. Πλέον έχουν
τελευταία υποχρέωση(Κυριακή 17.00, Στάδιο) με την Προοδευτική Περάματος και θα σπεύσουν να συνδυάσουν
ουσία και θέαμα. Οι Νέες κληρώθηκαν στο κύπελλο με
τις Ελπίδες Κ. (12 Μάη).
* Το Διασυλλογικό στίβου Α- Γ προσφέρει πάντα υλικό. Η
α’ φάση γίνεται σήμερα (12.30) στα Γιάννενα. Πάντως
στο περιθώριο του φιλανθρωπικού την περασμένη Τρίτη
διαπιστώσαμε από μέσα τον ενθουσιασμό και την δίψα
των Τρικαλινών στελεχών για νέες επιτυχίες. Οσο για την
δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα. Γενικά
οι στιβικοί έχουν μπόλικη δουλειά αυτό το διάστημα.
* Οργανωτικό τρέξιμο για την καλύτερη ετοιμασία του ποδηλατικού γύρου στη μνήμη Β. Τσαρουχά (Κυριακή 12
Μάη).
* Στις επάλξεις ξανά ο Αστέρας, που δεν έχει διάθεση για
εκπτώσεις στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

02.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs, NHL
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors
NBA
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD
Πρώτες ελεύθερες δοκιμές, Moto3
Gran Premio Red Bull de Espana
18:30 ΕΡΤ3
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Volley League ανδρών
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Diamond League, Ντόχα
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Ντιναμό Δρέσδης - Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 2
19:30 ΕΡΤ Play1
Βίρτους Μπολόνια - Μπάμπεργκ
Ημιτελικός Basketball Champions

League
19:30 Novasports 1HD
Βίρτους Μπολόνια - Μπάμπεργκ
Ημιτελικός Basketball Champions
League
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Μάιντς - Λειψία, Bundesliga
21:30 Novasports 2HD
Γιουβέντους - Τορίνο, Serie A
21:45 Novasports 3HD
Στρασβούργο - Μαρσέιγ, Ligue 1
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
ACB Liga Endesa
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Σεβίλλη - Λεγανές, Primera Division
22:15 Novasports 1HD
Τενερίφη - Αντβέρπ
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ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

Μέρος 1ο
Η Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι από τα αρτιότερα έργα
του δραματικού είδους. Η
υπόθεσή του διαδραματίζεται στη Θήβα, μπροστά στα
ανάκτορα των Λαβδακιδών,
προγόνων της ηρωίδας. Πρωίπρωί βγαίνουν από τα ανάκτορα η Αντιγόνη και η Ισμήνη, κόρες του Οιδίποδα. Η
Αντιγόνη έχει να ανακοινώσει
στην αδερφή της κάτι πολύ
σοβαρό και παίρνει όλα τα μέτρα να μην τις αντιληφθεί κανείς.
Απευθύνεται με πολλή τρυφερότητα στην αδερφή της
και τη ρωτάει με ρητορικό
σχήμα αν γνωρίζει καμιά από
τις συμφορές που υπάρχουν
στον κόσμο και δεν την έχουν
δοκιμάσει τα τελευταία χρόνια. Πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο Οιδίπους, χωρίς
να το ξέρει, σκότωσε τον πατέρα του και παντρεύτηκε τη
μάνα του. Όταν η πραγματικότητα αποκαλύφθηκε, ο Οιδίπους τυφλώθηκε με τα ίδια
του τα χέρια και η Ιοκάστη
(που ήταν γυναίκα και μητέρα
του) κρεμάστηκε. Και όπως
συμβαίνει με τις περισσότερες
τραγωδίες, τα δεινά μιας οικογένειας μεταβιβάζονται από
τη μια γενιά στην άλλη, κάτι
ανάλογο με το προπατορικό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
αμάρτημα της Αγίας Γραφής.
Εκτός από την Αντιγόνη και
την Ισμήνη ο Οιδίπους είχε
και δυο γιους, τον Ετεοκλή και
τον Πολυνείκη. Αυτοί, για τη
διαδοχή του θρόνου, συμφώνησαν μια χρονιά να βασιλεύει ο ένας και μια ο άλλος.
Ο Ετεοκλής όμως, όταν έληξε
ο χρόνος, αρνήθηκε να παραδώσει τη βασιλεία στον
αδερφό του. Τότε ο Πολυνείκης συμμαχεί με τους Αργείους και εκστρατεύει κατά της
Θήβας, για να διεκδικήσει τον
θρόνο του. Σε μια μονομαχία
όμως των δύο αδελφών σκοτώνονται και οι δύο. Αυτό ξέρει η Ισμήνη, ως τελευταίο
κακό που χτύπησε την οικογένεια. Υπάρχει όμως και συνέχεια.
Μετά τον θάνατο των δύο
αδελφών βασιλιάς ανακηρύχτηκε ο πλησιέστερος συγγενής , που ήταν ο Κρέων, αδερφός της Ιοκάστης. Και ο Κρέων με διαταγή του ορίζει τα
εξής: Τον Ετεοκλή, που έπεσε μαχόμενος για την πατρίδα, να τον θάψουν με όλες τις
καθιερωμένες τιμές. Τον Πο-

λυνείκη όμως, που πρόδωσε
την πατρίδα – συμμάχησε με
τους Αργείους και στράφηκε
εναντίον της – να τον αφήσουν άταφο να τον φαν τα
όρνια. Και η παράβαση της
διαταγής προέβλεπε θάνατο
με λιθοβολισμό. Αυτό έμαθε η
Αντιγόνη και αυτό ανακοινώνει
στην Ισμήνη ως νέο κακό που
την αναστατώνει. Κατά τον
Κρέοντα η διαταγή αυτή αποτελεί πράξη απόδοσης δικαιοσύνης.
Το δίκαιο όμως δεν είναι με
το μέρος ούτε του ενός ούτε
του άλλου. Ο Ετεοκλής έχει
άδικο, γιατί αρνήθηκε να τηρήσει τη συμφωνία με τον
αδερφό του και να του παραδώσει τον θρόνο. Και είναι ο
πρώτος, ο οποίος «ἤρξατο
χειρῶν ἀδίκων». Ο Πολυνείκης έχει επίσης άδικο, γιατί
στράφηκε κατά της πατρίδας
του. Η ταφή όμως του νεκρού ήταν ιερό καθήκον. Το
να μείνει άταφος ένας νεκρός
ήταν μεγάλη ασέβεια. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι η ψυχή του
δεν γινόταν δεκτή στον Άδη
και περιπλανιόταν στον κό-

σμο σαν φάντασμα – είναι οι
βρυκόλακες της νεοελληνικής παράδοσης.
Η Αντιγόνη κάνει, επίσης,
γνωστό στην Ισμήνη ότι είναι
αποφασισμένη να παραβεί τη
διαταγή του Κρέοντα και να
θάψει τον αδερφό της. Ζητεί
όμως και τη δική της συνδρομή. Η Ισμήνη, δειλή από τη
φύση της, διστάζει να συμμετάσχει σε ένα τόσο επικίνδυνο έργο. Συμπάσχει, αλλά δεν
συμπράττει. Και η Αντιγόνη
αποχωρεί αποφασισμένη να
εκτελέσει μόνη της την ταφή
του Πολυνείκη.
Ακολουθεί η πάροδος (είσοδος) του Χορού, που αποτελείται από γέροντες ευγενείς Θηβαίους. Ο Χορός ως
εκπρόσωπος του λαού έρχεται να ακούσει τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου
άρχοντα-βασιλιά.
Οι δηλώσεις του αποτελούν
ένα κείμενο με όλα τα γνωρίσματα ενός έξοχου ρητορικού λόγου. Κατ’ αρχήν, ο Κρέων, για να προδιαθέσει ευμενώς το ακροατήριο, εγκωμιάζει τους Θηβαίους, λέγοντας

ότι είναι πολίτες νομοταγείς
και πιστοί στους άρχοντες
της πόλης. Διατείνεται ακόμη
ότι ενδιαφέρεται για τη γνώμη
του λαού και ότι υπεράνω
όλων θέτει το συμφέρον της
πατρίδας.
Όποιος βάζει τον φίλο πάνω
από την πατρίδα είναι ένας τιποτένιος. Στη συνέχεια, με
μια ωραία αλληγορία του σκάφους της πολιτείας λέει ότι η
ατομική ευτυχία είναι απότοκος της συλλογική ευημερίας.
Έτσι δικαιολογεί την απαγόρευση της ταφής του Πολυνείκη, που πρόδωσε την πατρίδα του.
Ξαφνικά, όλα παίρνουν μια
τροπή απροσδόκητη. Εμφανίζεται ασθμαίνοντας ένας φύλακας, ο οποίος δείχνει ότι
έχει να αναγγείλει κάτι το
πολύ σημαντικό.
Ο Κρέων είχε εγκαταστήσει
φρουρά για τη φύλαξη του νεκρού από ενδεχόμενη προσπάθεια ταφής του.
Ο φύλακας όμως με τον
ερχομό του, χωρίς να πει τίποτα για το πραγματικό γεγονός, φλυαρεί ακατάπαυστα

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

με φράσεις όπως: «Εγώ δεν το
έκανα αυτό, ούτε είδα ποιος
τόκανε, μήτε είναι δίκαιο να
υποστώ κάποια τιμωρία». Ο
Σοφοκλής ηθογραφεί έξοχα
τον τύπο του απλοϊκού ανθρώπου, που τρέμει μπροστά
στην εξουσία.
Ακόμη με τη συμπεριφορά
και τα λόγια του φύλακα, όπου
κυριαρχούν το χιούμορ και η
αφέλεια, ο ποιητής ξεκουράζει τους θεατές. Μετά την
τραγική ατμόσφαιρα, που δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις του Κρέοντα και την απόφαση της Αντιγόνης, ακολουθούν σκηνές ιλαρότητας και
ευφροσύνης.

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

Ταπεινοί προσκυνητές των Καλαρρυτών,
τα αδέλφια Κώστας και Γιώργος Μουσαφίρης
με τις γυναίκες τους Αμαλία και Μαρία (24.3.2019).

Μέρος 10ο
5. Παραμονή του Ευαγγελισμού στην Ι.Μ. Βύλιζας (τέλος)
Καταφθάνουν συνέχεια οι
ευλαβείς προσκυνητές από
παντού, από τα γειτονικά χωριά (Καλαρρύτες, Πράμαντα,
κ.λπ.), από Άρτα, Σταμνά Μεσολογγίου, Τρίκαλα, Αθήνα,
Λάρισα, από παντού.
-Μας έβγαλες κι άλλη φορά
φωτογραφία, από Πράμαντα,
Λάμπρος Μπόγδος, η γυναίκα
μου Δήμητρα.
-Εγώ από Ματσούκι, κόρη
του Πάνου Ροβίση.
Οι Καλογηραίοι έχουν ήδη
ανάψει τη μεγάλη φωτιά στην
ψησταριά, κούτσουρα πουρνάρι.
-Να κάνουν κάρβουνο, το
θέλουμε να ψήσουμε αύριο τις
τσιπούρες.
Παντού κυματίζουν χαρούμενες σημαίες. Σημαιούλες

πολλές, αλλά και τρεις μεγάλες: Ελληνική με τον Σταυρό,
Εκκλησιαστική με το δικέφαλο
αετό και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Δεν λείπει, φυσκά, ο Άλκης, ο πρώην πολύδραστος
πρόεδρος της Κοινότητας Ματσουκίου επί τρεις συνεχείς
τετραετίες (1999-2010), τώρα
προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες ως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων.
-Το ποδήλατο! Έφερες το
ποδήλατο;
Θέλει να δημιουργήσει λαογραφικό μουσείο στο Ματσούκι και κυνηγάει να πάρει
και το ποδήλατό μου, αυτό
που είχα ως μαθητής Γυμνασίου. Για τις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές της 26ης Μαΐου ο
Άλκης εγκαταλείπει τον Δήμο
και βάζει υποψηφιότητα ως
περιφερειακός σύμβουλος

Η χαριτωμένη οικογένεια:
Λάμπρος Μπόγδος και Δήμητρα (24.3.2019).
Λάμπρος Χρύσης στην καμπανούλα του Εσπερινού (24.3.2019).

Χαρούμενη μεταφορά της τσιπούρας (24.3.2019).
Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Δημητρίου.
Του ευχόμεθα, λοιπόν, καλή
επιτυχία, έχοντας την απόλυτη βεβαιότητα, ότι θα φροντίζει το αγαπητό μας Ματσούκι
από οποιαδήποτε θέση ευρεθεί.

Ώρα 7’ μ.μ. ο μικρούλης
Λάμπρος Χρύσης (του Ιωάννη
και της Χριστίνας) χτυπά για
Εσπερινό την καμπανούλα,
κρεμασμένη πάντοτε στη σκαμνιά.
-Τη φωτογραφία θέλουμε!
Στο αναλόγιο Θύμιος Μακρής, ο Μητσιαρέλης (Χρή-

στος Μακρής, ο “άγιος πατήρ”) και ο θεολόγος. Το καθολικό δεν χώρεσε όλους
τους προσκυνητές, που ήταν
περί τους 80-100, όπως διαπιστώθηκε κατά την αρτοκλασία στο Αιθριο.
Και απόψε ο καθένας αθόρυβα στην ευλαβική του διακονία: Οι γυναίκες βράζουν το
σιτάρι για το ύψωμα, άλλες
στολίζουν με δάφνες και λουλούδια τις εικόνες, άλλη παρέα στο λαδάκι της Παναγίας, άλλες για την αλάδωτη
μανέστρα, να σκουπίσουν, να
πλύνουν, η μεταφορά της τσιπούρας στο μονοπάτι στα χέρια και επ' ώμου...
Στις 8.30’ κοινή τράπεζα με
προσευχή του παπα-Χρήστου.
Μετρήσαμε 47 μπολ, ελίτσες,
χαλβαδάκος, ντοματούλες,
όλα προσφορές.

Τελικά μείναμε για ύπνο
περί τους 50, σ' αυτούς και 4
Καλαρρυτιώτες.
-Ήταν κι άλλοι από Καλαρρύτες, αλλά έφυγαν νωρίς,
όπως και καμιά δεκαριά Πραμαντιώτες.
Στριμωχτήκαμε λίγο για
ύπνο, αλλά όλοι “χωράνε”
στην γλυκειά Παναγία Βύλιζα.
Γέμισαν όλοι οι χώροι, οι διάδρομοι του ξενώνα, στο χειμωνιάτικο 5 προσκυνητές, ενώ
χωράει μόνον τέσσερις...
Είχα μαζί μου δύο σκουφιά, ένα για το κεφάλι, το
άλλο για τον λαιμό. Αποδείχτηκαν άχρηστα. Η βραδιά
γλυκύτατη, αυγουστιάτικη.
-Ήρθαμε με κρύο, με βροχή, με χιόνια, ε! δικαιούμασταν
και μια καλοκαιρινή ημέρα, η
Παναγία μας την χάρισε.
(Συνεχίζεται)
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ΝΔ: Ο πρωθυπουργός της χώρας
σε εγκαίνια βιτρίνας στο Ηράκλειο
Μ

ε δήλωσή του, ο Γραμματέας
της Π.Ε της Νέας Δημοκρατίας
και Βουλευτής Ηρακλείου, Λ.
Αυγενάκης, σχολιάσε την περιοδεία
του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στο
Ηράκλειο για τα εγκαίνια έργων
υποδομής του νομού.

«Έπειτα από πολυήμερες διακοπές και
συνεχείς συσκέψεις με τον κ. Πολάκη, ο
Πρωθυπουργός θυμήθηκε την ιδιότητα του
βουλευτή Ηρακλείου και μεταβαίνει στο
νομό για να κόψει κορδέλες, στο πλαίσιο
μίας ακόμα "περιοδείας βιτρίνας"» αναφέρει
χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ.
Ολόκληρη η ανακοίνωση
«Έπειτα από πολυήμερες διακοπές και
συνεχείς συσκέψεις με τον κ. Πολάκη, ο
Πρωθυπουργός θυμήθηκε την ιδιότητα του
βουλευτή Ηρακλείου και μεταβαίνει στο
νομό για να κόψει κορδέλες, στο πλαίσιο
μίας ακόμα «περιοδείας βιτρίνας».
Μετά τα παροιμιώδη «εγκαίνια των μουσαμάδων» στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ.
Τσίπρας σπεύδει να εγκαινιάσει έργα τα
οποία είτε «θα» παραδοθούν, είτε παραμένουν ημιτελή, είτε έχουν ολοκληρωθεί εδώ
και αρκετά χρόνια. Έργα, όμως, που σίγουρα
δεν φέρουν την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ.
Πιο αναλυτικά το έργο του δρόμου Ηράκλειο- Μεσαρά, ένα έργο ύψιστης σημασίας
για τον νομό, έπειτα από δύο διαδοχικές

παρατάσεις βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, με την χώρα μας να κινδυνεύει να επιστρέψει 71 εκατ. ευρώ εξαιτίας της ολιγωρίας
της κυβέρνησης κατά τη διετία 2015-2017.
Οι κ.κ. Τσίπρας και Σπίρτζης ξεχνούν να
πουν ότι, ενώ το έργο που έπρεπε να έχει
ολοκληρωθεί προ διετίας, «θα» είναι έτοιμο
στο σύνολό του περί τα τέλη του καλοκαιριού,
ενώ εξαιτίας των βεβιασμένων κινήσεων για
την ολοκλήρωσή του θα βρίσκεται υπό συ-

νεχή παρακολούθηση για θέματα ασφάλειας,
και χωρίς να έχουν ξεκινήσει καν βασικά
παράπλευρα έργα!
Αναφορικά με το δρόμο Γουρνών – Χερσονήσου ο κ. Τσίπρας, παραλείπει να πει
πως είναι ακόμα ένα έργο που ξεκίνησε επί
Νέας Δημοκρατίας το Φθινόπωρο του 2012
και το οποίο επίσης εγκαινιάζεται ημιτελές,
καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί βασικά τμήματά του όπως συνδέσεις και κόμβοι. Επι-

πλέον, το έργο «παραδίδεται» με δύο χρόνια
καθυστέρηση, καθώς το Υπουργείο Υποδομών δεν τήρησε τα χρονοδιαγράμματα και
δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα που προέκυψαν με το ΚΑΣ.
Η πιο φαιδρή, ωστόσο, στιγμή της περιοδείας του κ. Τσίπρα στο νομό Ηρακλείου
αφορά το φράγμα «Αποσελέμη». Πρώτη
φορά στα χρονικά Πρωθυπουργός εγκαινιάζει
έργο το οποίο έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία
εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.
Είναι ενδεικτικό ότι το φράγμα Αποσελέμη
με τα διυλιστήρια και τους αγωγούς του, το
οποίο «εγκαινιάζει» σήμερα ο κ. Τσίπρας
έχει ήδη κατά τα χρόνια λειτουργίας του
τροφοδοτήσει του νομούς Ηρακλείου και
Λασιθίου συνολικά με 21 εκατ. κυβικά νερό.
Απ’ ό,τι φαίνεται ο κ. Τσίπρας και οι συν
αυτώ ξεχνούν και αποκρύπτουν πολλά. Δεν
μπορούν όμως να αποκρύψουν το γεγονός
ότι κανένα από τα έργα στα οποία σπεύδουν,
ενόψει εκλογών, να ποζάρουν για τη φωτογραφία δεν φέρει την υπογραφή τους.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σοβαρές
ελλείψεις σε έργα υποδομών στην Κρήτη,
τα οποία και πρέπει, χωρίς προκαταλήψεις
και δογματισμούς, αλλά με ρεαλιστικές προτάσεις, να δρομολογηθούν από μία υπεύθυνη
κυβέρνηση, την επόμενη κυβέρνηση της χώρας, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

Τη Δευτέρα η πρόταση μομφής
Ν.Δ. εναντίον Πολάκη

Σ

τη Βουλή μεταφέρει η Ν.Δ. το πεδίο
σύγκρουσης με την κυβέρνηση την ερχόμενη
Δευτέρα, καθώς την ημέρα της
επαναλειτουργίας της θα καταθέσει τόσο την
προαναγγελθείσα πρόταση μομφής κατά του Παύλου
Πολάκη, όσο και την τροπολογία για την κατάργηση
της μείωσης του αφορολογήτου που προανήγγειλε
χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμφότερες οι
κινήσεις ρίχνουν το γάντι στον πρωθυπουργό και
επιδιώκουν να φέρουν σε δύσκολη θέση την
κυβέρνηση και τον κ. Τσίπρα, ο οποίος «παίρνει
πάνω του τον κ. Πολάκη και ταυτίζει όλη την
κυβέρνηση μαζί του», όπως σημείωσε χθες ο
πρόεδρος της Ν.Δ., κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα
ότι είναι ο μεγαλύτερος χορηγός της ακροδεξιάς.

«Ολος ο πολιτικός βίος του κ. Πολάκη είναι χυδαίος,
προσβλητικός και τολμώ να πω και φασιστικός», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης (στη συνέντευξή του στον
ΑNT1), επαναλαμβάνοντας ότι η πλήρης κάλυψη που παρείχε ο πρωθυπουργός στον υπουργό του αποδεικνύει
ότι «είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης

Αναφερόμενος στην απόφασή του να καταθέσει η Ν.Δ.
πρόταση μομφής κατά του κ. Πολάκη, μίλησε για «ηθική
υποχρέωση να επαναφέρουμε κάποιο ελάχιστο κώδικα
αξιών επιτέλους στην πολιτική».
Τόνισε μάλιστα ότι ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε να είχε
αποπέμψει τον κ. Πολάκη ή να αφήσει να συζητηθεί η
πρόταση μομφής, «με το ρίσκο φυσικά ο κ. Πολάκης να
αποπεμφθεί από την κυβέρνηση, διότι είναι πολύ μόνος
του ο κ. Τσίπρας σε αυτήν την υπόθεση.
Είναι ξεκάθαρο ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ
απορρίπτει αυτές τις λογικές γι’ αυτό και μετατρέπει ο κ.
Τσίπρας την πρόταση μομφής σε πρόταση εμπιστοσύνης».
Στην Πειραιώς, εξάλλου, αναμένουν πότε θα ζητήσει ο
κ. Τσίπρας τη συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης (Δευτέρα
ή Τρίτη), την ώρα που πηγές της Πειραιώς άφηναν να εννοηθεί ότι αφού η πρόταση μομφής κατά του κ. Πολάκη
δεν θα συζητηθεί πρακτικά εφόσον ο κ. Τσίπρας θα μετατρέψει τη συζήτηση σε ψήφο εμπιστοσύνης, αυτό δεν εμποδίζει τη Ν.Δ. από το να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας
στην κυβέρνηση σε μεταγενέστερο των ευρωεκλογών
χρόνο.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
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Α. Τσίπρας: Επόμενο μεγάλο στοίχημα
για την Κρήτη ο Βόρειος Οδικός Άξονας
ις εργασίες στο οδικό έργο
Ηράκλειο-Μεσαρά επιθεώρησε
χθες το πρωί ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, ενώ υποσχέθηκε ότι
θα επισκεφθεί το Ηράκλειο, πριν από
τις ευρωεκλογές, όπου θα έχει την
ευκαιρία να δει το έργο ολοκληρωμένο,
ενώ τόνισε πως επόμενο μεγάλο
στοίχημα για την Κρήτη είναι ο Βόρειος
Οδικός Άξονας.

Τ

«Προκαλεί απορία, πώς ένα έργο 16 χιλιομέτρων είχε βαλτώσει τόσα χρόνια και
εμείς με ένα “μαγικό” τρόπο καταφέραμε να
ξεβαλτώσουμε» είπε ο κ. Τσίπρας, που ενημερώθηκε από τον υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη ο οποίος τον συνοδεύει.
Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη να τον
ενημερώσει για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η πολύχρονη καθυστέρηση.
Ο κ. Αρναουτάκης επανέλαβε την πάγια
θέση της Περιφέρειας για αποκέντρωση,
εξηγώντας ότι «εάν για το έργο είχε αρμοδιότητα η Περιφέρεια, αυτό θα είχε ολοκληρωθεί, πριν χρειαστεί να βαλτώσει επί χρόνια,
μέχρι το 2016 που ξεκίνησαν πάλι οι εργασίες».
Ο κ. Τσίπρας πάντως, επισήμανε ότι τα ανα-

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

πτυξιακά έργα που έχει άμεση ανάγκη η
Κρήτη «επιβάλλεται να μην εμφανίζουν τέτοιες
καθυστερήσεις», δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Βόρειο Οδικό Άξονα, ένα έργο
για το οποίο ανέφερε ότι είναι ζωτικής σημασίας για το νησί και την ανάπτυξή του.
Ο κ. Τσίπρας εγκαινίασε χθες το τμήμα του
Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, Γούβες Χερσόνησος και το ολοκληρωμένο υδραυλικό έργο στο φράγμα Αποσελέμη.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε το δήμο Αρχανών Αστερουσίων.
Τέλος, επισκέφθηκε το Χουδέτσι, όπου
βρίσκεται και το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος και πραγματοποίησε σύντομο χαιρετισμό σε εκδήλωση στην οποία μίλησαν και οι
υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από
την Κρήτη.
Τον πρωθυπουργό, στην περιοδεία του,
εκτός από τον Χρ. Σπίρτζη, συνοδεύουν ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Π. Πολάκης, οι
βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ηγουμενίδης, Σ. Βαρδάκης και Γ. Μιχελογιαννάκης,
οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Σπ. Δανέλλης,
Μ. Σπουρδαλάκης και Θ. Δουλουμπέκης,
αλλά και τοπικά στελέχη του κόμματος στο
Ηράκλειο.
Την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο
Ηράκλειο σχολίασε η Νέα Δημοκρατία.

Αλ. Χαρίτσης: «Η ΝΔ θα κληθεί να ψηφίσει τις νομοθετικές
ρυθμίσεις της κυβέρνησης, όχι το αντίστροφο»
Ο
υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε
«καλοδεχούμενη» την αλλαγή στάσης του
Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα όπως το
αφορολόγητο, ο 13ος μισθός και οι απολύσεις.

«Η ΝΔ θα κληθεί να ψηφίσει τις νομοθετικές ρυθμίσεις που
θα φέρει η κυβέρνηση και όχι το αντίστροφο, όπως έγινε
και με τις συντάξεις», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, για τις πρόσφατες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το αφορολόγητο.
Ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε «καλοδεχούμενη»
την αλλαγή στάσης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα
όπως το αφορολόγητο, ο 13ος μισθός και οι απολύσεις, συμπληρώνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης τρέχει για να βγει δεύτερος.
Όπως έγινε και με τις συντάξεις, η κυβέρνηση παίρνει
πρωτοβουλίες αναιρεί τα μέτρα που είχαν ληφθεί σε βάρος
της κοινωνικής πλειοψηφίας και η αντιπολίτευση τρέχει να
προλάβει εξελίξεις».
Αναφερόμενος στην απλή αναλογική, σημείωσε ότι αποτελεί «δέσμευση του χώρου μας», συμπληρώνοντας ότι «ανταποκρίνεται στις επιταγές των καιρών για ευρύτερη συνεργασία του προοδευτικού χώρου».

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης

CMYK

Ερωτηθείς για παλαιότερες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα την καταργήσει ζητώντας τη συνδρομή του
Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Χαρίτσης απάντησε ότι «αν η κ. Γεννηματά δώσει στήριγμα στον κ. Μητσοτάκη θα πράξει ένα
ιστορικό ατόπημα που θα οδηγήσει την παράταξή της στην
πολιτική εξαΰλωση».
Μιλώντας για το ΚΚΕ είπε ότι «έχει επιλέξει την πολιτική
απομόνωση, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών»
και εκτίμησε ότι οι άνθρωποι από τα λαϊκά στρώματα θα στηρίξουν την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για μια Προοδευτική
Συμμαχία.
Ερωτηθείς, τέλος, για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός
νέου κόμματος, σημείωσε ότι ο πολιτικός χώρος της Κεντροαριστεράς δεν σταμάτησε ποτέ να αναδιοργανώνεται να
ανασυγκροτείται.
«Ζητούμενο και στόχος δεν είναι να επαναλάβουμε σχήματα του παρελθόντος με πολύ μεγάλα κόμματα ηγεσίας
που επιχειρούν να εξαφανίσουν τα μικρότερα. Δεν ζητάμε
με ηγεμονικό τρόπο από κανέναν να ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ,
ζητάμε να κατανοήσουν την ιστορική συγκυρία που ζούμε»,
τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών.

32 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γ

ιορτάσαμε ένα ακόμη
Πάσχα. Κι όμως
πολλοί έμειναν μόνο
στην επιφάνεια, στα υλικά
και το αντιμετώπισαν σαν
μια κοινή κοσμική γιορτή,
σαν μια ευκαιρία
ανάπαυσης και
διασκέδασης, απόδρασης,
εκδρομών και
ικανοποίησης των
αισθήσεων. Είτε από
αμέλεια και αδιαφορία είτε
από απιστία έμειναν μέσα
στο σκοτάδι της άγνοιας
μακριά από το ανέσπερο
φως της Ανάστασης.
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Η πορεία προς τους Εμμαούς
"Ερευνάτε τας Γραφάς... εκείναι εισίν αι μαρτυρούσαι περί εμού" (Ιωαν. 5,39)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Η μελέτη των Γραφών θα
μπορούσε να τους είχε ανοίξει
τα μάτια της ψυχής, για να αναγνωρίσουν τον αναστάντα εν
δόξη Κύριο, όπως συνέβη με
τους πορευομένους εις Εμμαούς μαθητές του Χριστού.

Οι δύο συνοδοιπόροι
Είναι Κυριακή του Πάσχα
απόγευμα. Ο Χριστός Ι έχει ήδη
αναστηθεί. Οι μυροφόρες πρώτες αντίκρισαν τον κενό τάφο
και πρώτες άκουσαν από το
λευκοφορεμένο άγγελο το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Χριστός
αναστήθηκε και ότι θα συναντήσει τους μαθητές του στη
Γαλιλαίο, όπως του είχε πει.
Και ο Πέτρος με τον Ιωάννη
που έσπευσαν στον τάφο τον
βρήκαν άδειο και ήταν γεμάτοι
απορία και θαυμασμό.
Οι μαθητές δυσπίστησαν και
θεώρησαν τις ευχάριστες πληροφορίες των μυροφόρων ως
φλυαρίες και ως αποκυήματα

Η

αγία Αργυρή κατάγονταν από
την Προύσα της Βιθυνίας της
Μικράς Ασίας. Γεννήθηκε το
1688 από ενάρετους και ευλαβείς
γονείς, τον Γεώργιο και τη Σωσάννα.
Αν και ήταν πολύ όμορφη εξωτερικά,
δεν της έλλειπε και η εσωτερική
ομορφιά, καθώς ήταν προικισμένη και
με εξαιρετικές χάρες, όπως την ευγένεια, την καλοσύνη, την πίστη, την
φρόνηση, την υπομονή και την ταπεινοφροσύνη. Σεβόταν πολύ τον Θεό
και τηρούσε με ακρίβεια τις ευαγγελικές αρετές και ήταν για πολλούς
ένα φωτεινό παράδειγμα.
Κοντά στο σπίτι της, βρισκόταν το
σπίτι κάποιου αλλόθρησκου προύχοντα,
του οποίου ο γιος μόλις την είδε,
τόσο θαμπώθηκε από την ομορφιά
της, ώστε θέλησε να την κάνει αρνηθεί
την πίστη της και να γίνει γυναίκα
του. Μια μέρα συναντά την αγία Αργυρή
στο δρόμο και της αποκαλύπτει τα αισθήματά του, αλλά η αγία Αργυρή
ατάραχη απομακρύνθηκε, πράγμα που
τον έκανε έξω φρενών και δυνάμωσε
το πάθος του. Άρχισε να ενοχλεί και
τους γονείς της, απειλώντας τους με
τη ζωή της κόρης τους, αν δεν αλλαξοπιστήσει. Οι γονείς της αποφασίζουν
να την παντρέψουν με έναν χριστιανό
νέο, για να γλιτώσουν από τις κακές
επιθυμίες και τις πιέσεις του αλλόθρησκου. Σε ηλικία 17 ετών, μετά
από λίγες μέρες, παντρεύεται τον
νέο.
Ο γάμος της αγίας Αργυρής δεν
έσβησε το πάθος του αλλόθρησκου.
Και όταν μετά από δεκαπέντε ημέρες
η νεόνυμφος οδηγείται από το σύζυγό
της στην εκκλησία, κατά το έθιμο, για
να γίνει η παράκληση στην Υπεραγία
Θεοτόκο, εμφανίζεται μπροστά της ο
γιος του προύχοντα μαζί με είκοσι
άλλους και αρπάζουν τη νύφη από το
μέσον των γονέων, συγγενών και του
συζύγου. Αντί να βρεθεί στην εκκλησία
βρίσκεται στο δικαστήριο με την νυφική
της ενδυμασία και με μια αναφορά
εναντίον της, που έγραφε ότι η αγία
Αργυρή, είχε υποσχεθεί στο γιό του
προύχοντα ότι θα αλλαξοπιστήσει.
Ο κριτής, που ήταν και πατέρας
του αλλόθρησκου, καταδικάζει την Αργυρή να αλλαξοπιστήσει και να παν-

γυναικείας φαντασίας.
Έτσι, δύο από τον ευρύτερο
κύκλο των μαθητών, από τους
οποίους ο ένας ονομαζόταν
Κλεόπας, αναχωρούν περίλυποι
για το χωριό τους, την Εμμαούς,
που απέχει έντεκα χιλιόμετρα
από την Ιερουσαλήμ.

Η διδασκαλία
και η αναγνώριση
Ενώ βάδιζαν σκυθρωποί και
απογοητευμένοι συζητώντας
για τα γεγονότα των ημερών
σχετικά με το Χριστό, ο Κύριος

τους πλησίασε και βάδιζε μαζί
τους. Δεν τον αναγνώρισαν
όμως, είτε γιατί παρουσιάστηκε
"εν ετέρα μορφή" .είτε γιατί
υπερφυσική δύναμη τους εμπόδιζε.
Έπρεπε ως άγνωστος συνοδοιπόρος να ακούσει τους προβληματισμούς τους και στη συνέχεια να τους επιπλήξει και
να τους διδάξει. Να τους επιπλήξει γιατί δυσκολεύονταν να
πιστέψουν στην Π. Διαθήκη που
μιλούσε όχι μόνο για τη δόξα,
αλλά και για το πάθος του Μεσ-

σία.
Να τους επιπλήξει για την
παχυλή άγνοια που είχαν σχετικά με το Μεσσία: ότι δηλαδή
θα είναι ένας κοσμικός άρχοντας που θα αποκαταστήσει το
Κράτος του Ισραήλ.
Και να τους διδάξει ότι ο Χριστός έπρεπε, σύμφωνα με τη
θεία βουλή και το προκαθορισμένο σχέδιο, να πάθει και μετά
να εισέλθει στη δόξα του.
Το Πάθος θα οδηγήσει στην
Ανάσταση. Δεν ήταν δυνατόν ο
Ιησούς να γίνει Σωτήρας, αν
δεν γινόταν πρώτα πάσχον
θύμα. Το πάθος του Κυρίου είναι η απόδειξη ότι είναι ο
Μεσσίας και ο Σταυρός δεν
αποτελεί καταισχύνη και όνειδος, αλλά τη δόξα του.

Ο Χριστός
και η Αγία Γραφή
Η Αγία Γραφή-Παλαιά και
Καινή Διαθήκη-μιλούν για το
Χριστό.
Η πρώτη προαναγγέλλει τον,
ερχομό του, η δεύτερη μιλάει
για το κοσμοσωτήριο έργο του.
Η πρώτη προαναγγέλλει μέσω
των προεικονίσεων, προτυπώσεων ή τύπων και κυρίως μέσω
των προφητειών τον ερχόμενο
Λυτρωτή.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Αγία Νεομάρτυς και Μεγαλομάρτυς Αργυρή εκ Προύσας
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τρευτεί το γιό του. Η αγία Αργυρή
στάθηκε μπροστά στην απόφαση του
κριτή αμετάπειστη, αλύγιστη και άφοβη.
Ατάραχη βεβαίωνε: «Ουδέποτε σκέφθηκα ή είπα κάτι τέτοιο, να αρνηθώ
την πίστη μου. Είμαι Χριστιανή και
Χριστιανή θέλω να αποθάνω». Οργισμένος ο δικαστής διέταξε να τη δέσουν, να την ραβδίσουν και τέλος να
τη φυλακίσουν. Οι δύστυχοι γονείς
έσπευσαν με τον αντιπρόσωπο του
Μητροπολίτη, να διαμαρτυρηθούν στην
τουρκική κυβέρνηση. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να μεταφερθεί από τη
φυλακή σε δωμάτιο του σπιτιού, του
κριτή, ώσπου να δικασθεί σε ανώτερο
δικαστήριο.
Η αγία Αργυρή, αδύνατη και ταλαιπωρημένη, οδηγείται στις φυλακές
της Πόλης μέχρις ότου ορισθεί η δίκη.
Μένει εκεί για δύο ολόκληρα χρόνια.
Οδηγείται στο δικαστήριο, αλλά η απόφαση είναι η ίδια: «Η χριστιανή Αργυρή
ή θα αλλαξοπιστήσει και να παντρευτεί
το γιό του προύχοντα ή θα κλεισθεί
σε ισόβια δεσμά». Και πάλι ο αλλόθρησκος οργισμένος με την αλύγιστη
στάση της αγίας Αργυρής κατόρθωσε

Αγία Νεομάρτυς Αργυρή η Νύμφη
Χριστού η «Προστάτιδα του Γάμου
και της ευσεβούς νεότητας»
να την αλυσοδέσουν και να την οδηγήσουν στη φυλακή.
Η ακλόνητη πίστη προς το Χριστό
δεν υποχωρεί ούτε μπροστά στο φοβερότερο θάνατο. Έτσι καταδικάστηκε
η αγία Αργυρή να σαπίζει στη φυλακή,
δεμένη με αλυσίδες, ανάμεσα σε ανήθικές γυναίκες, που τις διέταξαν να
την βασανίζουν ημέρα και νύχτα, για
να την αναγκάσουν να αλλαξοπιστήσει.
Κάθε μέρα τη βασάνιζαν με σκληρούς
ραβδισμούς, σκληραγωγίες και πείνα.
Η μητέρα της, μη αντέχοντας να βλέπει
τα βασανιστήρια της κόρης, μετά από
δύο χρόνια πέθανε και αυτή μέσα στη
φυλακή. Τα βάσανα, οι ραβδισμοί, οι
αγρυπνίες και η πείνα, αδυνάτισαν
και έφθειραν σιγά-σιγά την αγία Αργυρή. Αφού κατάλαβε ότι το τέλος
πλησίαζε, θέλησε να κοινωνήσει, πράγμα όμως πολύ δύσκολο μέσα στη φυλακή. Αλλά η Θεία Χάρη της υπέδειξε

τον τρόπο.
Μέσα στη φυλακή ήταν ένας γέρος
για χρέη στο κράτος, τον άφηναν
πότε-πότε να κινείται ελεύθερα. Η
αγία Αργυρή του εμπιστεύθηκε τη θέλησή της. Αυτός βρήκε τον προϊστάμενο της εκκλησίας της φυλακής, και
του ανέφερε την επιθυμία της αγίας
Αργυρής. Ο προϊστάμενος, όπως συνηθιζόταν τότε σε τέτοιες περιστάσεις,
έβαλε μέσα σε μια σταφίδα τα άχραντα
μυστήρια και ο γέροντας τα μετέφερε
μέσα στη φυλακή. Εκείνη, προσευχήθηκε, κοινώνησε και μετά από 24
ώρες παρέδωσε την αγία της ψυχή
στο Χριστό, μετά από 16 χρόνια φρικτών μαρτυρίων. Η αγία Αργυρή την
5η Απριλίου 1721 ενταφιάζεται κατά
την επιθυμία της σε μια άκρη στον
περίβολο του Ιερού Ναού της αγίας
Παρασκευής στο Χάσκιοϊ (Πικρίδιο).
Στις 30 Απριλίου 1725 τελείται η ανακομιδή των λειψάνων της και την βρήκαν ολόσωμη να ευωδιάζει. Η Εκκλησία
μας εορτάζει και τιμά την μνήμη της
στις 30 Απριλίου.
«Τυράννους κατήσχυνας εν τοις
βασάνοις σεμνή, δειχθείσα πολύαθλε,
ώσπερ αδάμας στερρός, Χριστού μάρτυς ένδοξε, έδειξας εναθλούσα προς
Χριστόν τον Σωτήρα, έρωτά τε και
ζήλον και ακόρεστον πόθον, δι’ ο σε
Αργυρή, αυτός αξίως εδόξασε»
«Ως σελήνη πάμφωτος έλαμψας
κόσμω, εφαπλούσα των πόνων σου
μαρμαρυγάς, ω Αργυρή, και ιαμάτων
τοις κράζουσι: χαίροις μαρτύρων το
κλέος και καύχημα»
«Μάρτυς του Κυρίου, πανευκλεής
Αργυρή τρισμάκαρ, διαφύλαττε τους
το σον σκήνος προσκυνούντας εν
πίστει τε και πόθω, εκ βλάβης τε
παντοίας παθών και θλίψεων»
«Άστρον ανατέταλκε φαεινόν εκ
της Βιθυνίας η πολύαθλος του Χριστού
μάρτυς και φωτίζει πιστών άπαν το
πλήθος, την Αργυρήν την ένδοξον
μεγαλύνομεν»

Σύμπαντες οι προφήτες, από
το θεόπτη Μωυσή μέχρι τον τίμιο Πρόδρομο, ζωγραφίζουν με
θαυμαστή ενάργεια και παραστατικότητα το πρόσωπο του
Χριστού.
Ο Ιησούς παντού μέσα στις
Γραφές εύρισκε τον εαυτό του
να προαναγγέλλεται ή να προεικονίζεται. "Υπάρχουν πολλά
εγκατεσπαρμένα χωρία καθ'
όλην την Αγίαν Γραφήν, αναφερόμενα εις τον Χριστόν, τα
οποία ενδείκνυεται πας τις να
περισυλλέγει εις εν και να μελετά. Είναι ο θησαυρός ο κεκρυμμένος εν τη Π. Διαθήκη.
Χρυσούν τι νήμα ευαγγελικής
Χάριτος διήκει δια μέσου όλης
της υφής της Βίβλου. Εν τη
σπουδή όμως και τη μελέτη
της Γραφής ωφέλιμον είναι να
χωρήσωμεν μεθοδικώς και μετά
τάξεως. Διότι το εν τη Π. Διαθήκη φως ανέτειλε βαθμηδόν
χωρήσαν από του λυκαυγούς
εις την τελείαν ημέραν. Ο θεός
ωμίλησεν εις τους πατέρας περί
του Υιού του, δι' αυτού δε ήδη
ωμίλησε προς ημάς. Μερικοί
αρχίζουν
να σπουδάζουν την Βίβλον
αρχίζοντες από την Αποκάλυψιν.
Ο Χριστός μας εδίδαξε τώρα

να αρχίζουμε από το Μωυσή
και από τας περί Χριστού προφητείας" (Π.Ν. Τρεμπέλας)
"Ουχί η καρδία ημών καιομένη
ην..."
Και καθώς ο Κύριος τους
εξηγούσε τις προφητείες άρχισε
μέσα τους να .ανάβει η πνευματική φλόγα του θείου ζήλου
και της αγάπης προς το Χριστό
από τη βεβαιότητα ότι πράγματι
ο Χριστός αναστήθηκε και ότι
αυτός είναι ο Μεσσίας. Τη θέση
της κατήφειας παίρνει τώρα
στην ψυχή τους η φαιδρότητα,
της λύπης, η χαρά, της απαισιοδοξίας η ελπίδα και η βεβαιότητα, της δυσπιστίας η βεβαία και ασφαλής πίστη. Τα μάτια τους άνοιξαν με τη θεία
επενέργεια και αναγνώρισαν
τον Κύριο.
Έρχεται και σήμερα ο Κύριος
προς όλους εκείνους, οι οποίοι
κλυδωνίζονται από αμφιβόλους
λογισμούς και τους συναντάει
στην Εκκλησία, που αυτοί νομίζουν ότι είναι ανθρώπινο καθίδρυμα ή έρχεται προς αυτούς
μέσω της Αγίας Γραφής, της
οποίας αμφισβητούν τη θεία
αυθεντία ή έρχεται ακόμη μέσω
των μυστηρίων, τα οποία παρέχουν τη θεία χάρη.
Και έρχεται να τους απευθύνει ερωτήματα και να τους μιλήσει, όπως άλλοτε στους δυο
μαθητές του, να τους διαφωτίσει για όλα τα προβλήματα και
τις απορίες τους, να τους χαρίσει χαρά και αισιοδοξία, φώτιση και πίστη και άφεση των
αμαρτιών.-

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έκθεση φωτογραφίας
Το
2019
συμπληρώνονται
100
χρόνια από
την έναρξη
της δεύτερης
και πιο σκληρής φάσης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του
Πόντου. Κατά
το επετειακό
αυτό
έτος
Μνήμης, η Εύξεινος Λέσχη
Ποντίων και
Μικρασιατών
Ν. Τρικάλων
θα πραγματοποιήσει σειρά
εκδηλώσεων,
μια εκ των
οποίων είναι η
έκθεση φωτογραφίας της Κυρίας Άννας Θεοφυλάκτου (βραβείο Ακαδημίας Αθηνών), με τίτλο «Μνήμες Πόντου», με φωτογραφίες από την ζωή στον Πόντο. Πρόκειται για τμήμα
του αρχείου που η κυρία Θεοφυλάκτου δώρισε στο
Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η έκθεση είναι η αίθουσα του Οθωμανικού Λουτρού (Χαμάμ), στο Μουσείο
Τσιτσάνη και θα διαρκέσει από την Κυριακή 05 έως την
Κυριακή 12 Μαΐου 2019.
Ώρες επίσκεψης για το κοινό, τα σχολεία και τους
συλλόγους, κατά τις ώρες: 10:00 έως 13:00 και 18:00
έως 20:00
Για οποιαδήποτε πληροφορία, στο τηλέφωνο
6978113967 Κα Μαργαρίτα Τοπαλίδου
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Κοσμάς Αποστολίδης
Νόπη Παπαδοπούλου

τοπικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η Αριστερά ήρθε για να μείνει
ι μας είπε πάλι ο
τιτανομέγιστος,
αυτός ντε, που μας
έλεγε «όλοι μαζί τα
φάγαμε»!

Τ

Θα ψηφίσει λέει «δαγκωτό
Μητσοτάκη». Εδώ ταιριάζει απόλυτα το : πού είσαι νιότη που
’λεγες, πως θα γινόσουν άλλος!
Σιγά σιγά βρίσκει τις πατρογονικές του ρίζες, δηλαδή του δικτάτορα παππού του Πάγκαλου που κάποτε δυνάστευσε
την Ελλάδα. Άντε και στο επόμενο βήμα να ταυτιστείς και με
τους φασίστες ναζί της Χρυσής
Αυγής. Όσον αφορά την προσπάθεια της Ν.Δ να αλλάξει
την πολιτική ατζέντα με αφορμή τη δήλωση Πολάκη για τον
Κυμπουρόπουλο, οι οργανώσεις των αναπήρων αναγνωρίζουν πως ό,τι έγινε την τελευταία τετραετία δεν είχε γίνει τα
τελευταία 40 χρόνια.
Με το νόμο 4440/2016 προβλέπεται ποσοστό προσλήψεων
15% μέσω ΑΣΕΠ στον δημόσιο
και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Νόμος ο οποίος έχει μειώσει την
ανεργία στον κόσμο της αναπηρίας. Με το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης για την προστασία
των πιο αδύναμων συμπολιτών
μας και των αναπήρων εφαρμόσαμε τη χορήγηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ), του κοινωνικού μερίσματος, του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου στη ΔΕΗ, καθώς και εφαρμογή εκτεταμένων
κοινωνικών πολιτικών. Η εκτεταμένη, παρατεταμένη και στοχοποιημένη επίθεση του συστήματος διαπλοκής στον Πολάκη είναι γιατί, αυτός έσωσε
από την κατάρρευση το Δημόσιο σύστημα υγείας, δημιούργησε την δωρεάν πρόσβαση

σ΄ αυτό όλων των Ελλήνων
και μάλιστα σε 2,5 εκατομμύρια
ανασφάλιστων πολιτών που δημιουργήθηκαν από την πτώχευση της χώρας. Καθώς, επίσης, σταμάτησε το πάρτυ της
ασυδοσίας και του παράνομου
πλουτισμού με τις υποθέσεις
ΚΕΕΛΠΝΟ, NOVARTIS, τα 1500
ευρώ για την διάγνωση αρθροσκόπησης προς ημέτερα διαγνωστικά κέντρα.
Είπε ο Μητσοτάκης στο πασχαλινό μήνυμά του ότι ο Γολγοθάς τελειώνει. Το βλέπουμε
και το βλέπει όλος ο Ελληνικός
λαός με την έξοδο από τα μνημόνια, με τη μείωση της ανεργίας από το 28% στο 18%, με
την κατάργηση του υποκατώτατου εξευτελιστικού μισθού
για τους νέους μας και την αύξηση του, καθώς και την αύξηση του κατώτερου μισθού από
τα 511 ευρώ και 586 ευρώ αντίστοιχα σε 650 ευρώ. Ενώ εσείς
σε μία νύχτα κάνατε μείωση
22% του μισθού, σε μια νύχτα
ανέβηκε 11%, η επαναφορά
των ΣΣΕ, που εσείς είχατε καταργήσει, με πρόσχημα δήθεν
την επιχειρηματικότητα, ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι επί των
ημερών σας έκλεισαν 300.000
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Όλα αυτά ήταν για τη μεγαλύτερη κερδοφορία των αφεντικών σας που σας πληρώνουν
τα ενοίκια των γραφείων σας...
Η επιδότηση ενοικίου που
έδωσε ανάσα σε εκατοντάδες
χιλιάδες συμπολίτες μας, έρχεται τώρα οσονούπω και η ρύθμιση οφειλών προς την εφορία
και τα ασφαλιστικά ταμεία με
διαγραφή του 85% τουλάχιστον
των προσαυξήσεων, που είχε
σαν αποτέλεσμα χιλιάδες Έλληνες να μην μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Όσο για το
αφήγημά σας ότι το 2020 θα

υπάρξει μείωση του αφορολόγητου και σε αυτό θα διαψευστείτε, όπως διαψευστήκατε με
την μείωση των συντάξεων. Τέλος θα αναφερθώ στο προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο
για την παιδεία που αναβαθμίζει
το Λύκειο, αναβαθμίζει και εξισώνει τα ΤΕΙ με τα ΑΕΙ και ταυτόχρονα δημιουργούνται και
νέες σύγχρονες σχολές, καθώς
και τη δημιουργία Νομικής Πατρών.
Εκείνο που δε μας είπατε για
τον Γολγοθά των Ελλήνων είναι
ότι αυτός είναι δημιούργημα
δικό σας. Και επειδή ευθαρσώς λέτε ότι θα καταργήσετε
όλα τα επιδόματα καθώς και την
δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στα νοσοκομεία, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτά εξυπηρετούν τους οικονομικά ασθενέστερους, γίνεται ολοφάνερο
ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε
την ελίτ που πάντα εξυπηρετούσατε.
Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με το
συμφέρον των πολλών, των
εργαζομένων, των χαμηλοσυνταξιούχων που είδαν και
κάποια αύξηση στη σύνταξή
τους. Για όλα αυτά που προανέφερα, ο Ελληνικός λαός δεν
θα επιτρέψει το πισωγύρισμα

Κουρουμπλής: Οι ευρωεκλογές 2019
έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος
ην ανάγκη οι πολίτες
να αναλογιστούν το
μέλλον της Ενωμένης
Ευρώπης και της Ελλάδας
πριν ψηφίσουν στις
επικείμενες ευρωεκλογές,
τόνισε από την Καβάλα ο
υποψήφιος ευρωβουλευτής
και πρώην υπουργός,
Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Τ

Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε από τα
γραφεία του Οργανισμού Λιμένα
Καβάλας, υπογράμμισε ότι είναι
εξαιρετικά κρίσιμα τα ζήτημα που
ανακύπτουν για το μέλλον της Ευρώπης και κατ’ επέκταση για την
Ελλάδα, «οπότε η ψήφος στις
ευρωεκλογές δεν μπορεί και δεν
πρέπει να είναι χαλαρή».
Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, υπογράμμισε, ακόμα, ότι τα
τελευταία χρόνια ξεκίνησε στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας διάλογο για το μέλλον
της, «ο διάλογος αυτός πρέπει να
ενταθεί, να αποκτήσει σχήμα στο
επίκεντρο του οποίου θα πρέπει
να είναι η εκπόνηση ενός νέου
αφηγήματος πολιτικού, οικονομικού, και κοινωνικού που θα δώσει μια νέα προοπτική στην Ευρώπη, θα γεννήσει μια νέα ελπίδα,
θα πείσει τους ευρωπαίους πολίτες ότι υπάρχει δρόμος για μια
Ευρώπη με ένα νέο παραγωγικό
μοντέλο. Μια Ευρώπη που θα
συγκρουστεί με τις κοινωνικές

διακρίσεις και θα προστατεύσει τη
μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου ως ένα
δημόσιο αγαθό στο πλαίσιο της
αλληλεγγύης και της αλληλοαποδοχής που πρέπει να υπάρχει».
«Στοχεύουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές» υπογράμμισε ο κ.
Κουρουμπλής, «να μπορέσουμε
να ανατάξουμε το δρόμο που τα
τελευταία χρόνια βαβίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που όλοι διαπιστώνουν ότι οδηγεί σε αδιέξοδο.
Κινείται η Ευρώπη πλέον στο πλαίσιο ενός πυροδοτούμενου ευρωσκεπτικισμού που εμπορευματοποιεί την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σήμερα, υπάρχει μια Ευρώπη
που αδυνατεί να συγκρουστεί με
το πολυεθνικό κεφάλαιο το οποίο
αρπάζει τον πλούτο κάθε χώρας
και τον φορολογεί όπως τον βολεύει. Μια Ευρώπη που αδυνατεί
να φορολογήσει τους κολοσσούς
του διαδικτύου, μια Ευρώπη που
αποδυναμώνεται συνεχώς από
κοινωνικούς θεσμούς στο πλαίσιο
της λιτότητας που είναι η μήτρα
της διεύρυνσης των οικονομικών
και κοινωνικών ανισοτήτων. Μια
Ευρώπη που παρουσιάστηκε στην
κρίση της Μέσης Ανατολής χωρίς
γεωστρατηγική παρουσία και που
είχε ως συνέπεια την αδυναμία της
να διαχειριστεί το προσφυγικό
και το μεταναστευτικό. Έτσι, η ίδια
η Ευρώπη εμφανίστηκε ανέτοιμη
και ανέντιμη απέναντι σε ένα τόσο
κρίσιμο ζήτημα που αφορούσε
τη ζωή και την αξιοπρέπεια χιλιά-

δων ανθρώπων που ξεριζώθηκαν,
χωρίς να ήθελαν, να από την πατρίδας τους».
Τόνισε, επίσης, ότι οι επικείμενες ευρωεκλογές έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης εμπνέεται και θα ακολουθήσει μια
φιλελεύθερη πολιτική «είναι αυτή
η πολιτική που εμείς θεωρούμε ότι
θα φέρει ένα νέο Αρμαγεδδών
στην Ελλάδα, θα κατεδαφίσει τις
όποιες κοινωνικές κατακτήσεις
έγιναν μετά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, θα απειλήσει την οικονομική και κοινωνική
σταθερότητα και την προσπάθεια
της κυβέρνησης να απορροφήσει
τους όποιους κοινωνικούς κραδασμούς» είπε.
Ερωτηθείς για τη συμφωνία
των Πρεσπών, σημείωσε με έμφαση ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν
να αμφισβητεί τα πατριωτικά του
αισθήματα, συμπληρώνοντας ότι
«η κυβέρνηση είχε την πολιτική
βούληση να προχωρήσει σε μια
συμφωνία που δίνει οριστική λύση
σε ένα χρονίζον πρόβλημα της Ελλάδας ανεβάζοντας το διεθνές κύρος της πατρίδας μας, διασφαλίζοντας τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη της νότιας
Βαλκανικής και κόβοντας τον ομφάλιο λώρο της Τουρκίας προς
την περιοχή αυτή. Η Ελλάδα δεν
απειλείται από το κρατίδιο αυτό ο
λαός του οποίους είναι ο πιο φιλικός προς την Ελλάδα».

της χώρας. Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες για δικαιοσύνη, είπε ο Τσίπρας. Και
θα συμπληρώσω και για κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία, σε
μεγάλο βαθμό, επετεύχθη, αλλά
επειδή έχουμε να επιτελέσουμε
ακόμα μεγάλο έργο προς αυτήν
την κατεύθυνση, είναι δεδομένο ότι ο λαός θα μας ξαναεμπιστευτεί, για να συνεχίσουμε το
έργο που ξεκινήσαμε. Πίστευαν
ότι η Αριστερά θα αποτελέσει
μια μικρή παρένθεση, αλλά
δυστυχώς γι’ αυτούς κι ευτυχώς για τον Ελληνικό λαό, η
Αριστερά ήρθε για να μείνει
και θα μείνει.
Γιάννης Σίμος
Μέλος ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Διακ. 148/2-5-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Δασαρχείο Περτουλίου ανακοινώνει ότι στις 14 Μαΐου 2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 12.00 - 13.00 θα διενεργήσει στα γραφεία μας στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου δημόσιο τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό,
σύμφωνα με τους υπ' αριθμ. 68/21-221997 όρους του Ταμείου Διοικήσεως
& Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών για την εκποίηση:
- Διακόσια δύο και πενήντα επτά
(202,57) >2.50 μήκους κ.μ. περίπου
(μεγάλου μήκους) έμφλοια πεύκα
- διακοσίων τριάντα πέντε (235,00)
χκμ περίπου θρυμματισμού πεύκης
•Ενενήντα ένα (91,00)>2.50 μήκους κ.μ. περίπου (μεγάλου μήκους)
Άφλοιας ελάτης
•Διακόσια τριάντα πέντε χκμ
(235,00) περίπου θρυμματισμού ελάτης
Όλα από υλοτομίες και έκτακτες
καρπώσεις του 2018.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις
16 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη, την
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. (Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου).
Πληροφορίες και όροι δημοπρασίας στο Δασαρχείο Περτουλίου τηλ
& Fax 24340-91207, 24340-91109.
O Δασάρχης Π.Δ. Περτουλίου
Νικόλαος Χασάναγας
Δασολόγος με Α’ βαθμό
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ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
Η Ι. Πανήγυρις του Ιερού Ναού
Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Ποίημα Νίκης Καμπόση
Ζωοδόχος Πηγή, πηγή της ζωής, Πάναγνή μας
Θεοτόκε Μαρία, Συ, θείο κρίνο και ρόδο,
οι αρετές Σου κι η γλυκιά μορφή σου στην ψυχή μας
αγαλλίαση είν(αι) ιερή και βάλσαμο στον πόνο.
```
Παναγία Θεοτόκε, Μαγικό θαύμα άστρο
αστραφτερό της Χειμωνιάς συμβολικό του θείου
βρέφους, Άμωμου τέκνου Σου. Του Γολγοθά το έαρ
πόνος βαθύς κι η Ανάσταση, φως, αίγλη του Κυρίου.
```
Ζωοδόχος Πηγή κι αυτή άγια προσωνυμία
δική Σου, Μήτηρ του Θεού, Μαρία, Ζωοδόχος
Πηγή, ιστορικός παλιός Ναός στην ενορία
Σαραγίων κοντά του Νιος το ίδιο, προς τιμήν Σου.
```
Σεπτή γλυκιά μορφή ιερή, του Λυτρωτή του κόσμου
Μητέρα της ασύλληπτης χαράς ως και οδύνης,
φιλεύσπλαχνη και πράα στον Ιερό Ναό Σου
πάμπολλοι οι πιστοί κι οι χαρές κ' ελπίδες ζωογόνες.
```
Σ' άπειρους Ιερούς Ναούς τ' όνομά σου τιμάται,
ναούς Ζωοδόχου Πηγής, μ' ιερές πανηγύρεις
μες στην Διακαινήσιμο. Η μνήμη μου πλανάται,
όμως, σαν δεύτερη φύση, μόνο στις Σαραγίων.
```
Εσέ υμνώ με λατρεία και με έμπνευση θεία
γλυκύτατη Παναγία. Μαγεία υψίστη είναι
της Άνοιξης η γιορτή Σου, μια θεία αρμονία
απ' ιερούς ψαλμούς κι από φύση ονειρεμένη.
```
Ηχούν εντός μ', απ' τα παλιά, ακόμα, χρόνια κείνα,
ως ουράνιοι ήχοι γλυκείς, όπως ηχούν και τώρα,
οι ιεροί ψαλμοί, θείες χαρές, χοροί κλαρίνα
της Ζωοδόχου Πηγής, κει, τι πιστοί, τι πληθώρα.
6-5-2013
Σημείωση: Το ποίημά μου “ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ - Η Ιερά
Πανήγυρις του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων”
είναι μέσα, μεταξύ των άλλων ποιημάτων μου, στο δεύτερο μέρος του βραβευμένου με πρώτο Διεθνές βραβείο, από
την ΔΕΕΛ, βιβλίου μου με τίτλο “ΣΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ή Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ και άλλα ΛΥΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΜΟΥ” Ποίηση, έκδ. Απρίλης 2014-Τρίκαλα.
Νίκη Καμπόση

Πασχαλιά ήταν και πάει...
Έρχονται συχνά στον νου
αναμνήσεις του καιρού,
μυρωδάτες πασχαλιές
που φωλιάσαν στις καρδιές.
```
Όσο κλίνεις προς τη δύση
και ο ήλιος πάει να σβήσει,
άλλο τόσο νοσταλγείς
όσα δεν μπορείς να ζεις.
```
Μα θυμάσαι ένα-ένα
όνειρα αγαπημένα,
σχέδια, φιλοδοξίες
στις νεανικές πορείες.
```
Ζούσες μέσα στο πετσί
και ρουφούσες το ζουμί,
από μέρες γιορτινές
όμορφες και λαμπερές.
```
Ένοιωθες το κάθε τι
άμεσα απ' την πηγή,
ταυτιζόσουνα μαζί του
εντελώς με την υφή του.
```
Με το βέλασμα αρνιών
και το βάψιμο αυγών
-κι άλλες προετοιμασίεςζούσες τις τελετουργίες.
```
Στόλισμα επιταφίου

από χέρια παιδικά
-με τα Πάθη του Κυρίουσυγκλονίζαν την καρδιά.
```
Και με το αθώο θύμα
στον βωμό της απληστίας,
δίνονταν όλο το κλίμα
της μεγάλης βουλιμίας.
```
Και αναπολείς τα νιάτα
στην πρωτόβγαλτη τη στράτα,
που τα πάντα λαχταρούσες
και το νέκταρ τους ποθούσες.
```
Κι ήτανε οι Πασχαλιές
μυρωδάτες και ξανθιές,
που μεθούσαν την καρδιά
από χρώμα κι ευωδιά.
```
Η θυσία του Χριστού
-σύμβολο αλτρουισμούείχε ενσωματωθεί
με την παιδική ψυχή.
```
Το σημείο του Σταυρού
-ο σκοπός κάθε πιστούξεπερνούσε στην ουσία
οποιαδήποτε αξία.
```
Χρόνια Πολλά σ' όλους
Κική
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09:50
12:00
13:00
14:30
15:00
15:55
18:00
18:15
18:30
18:45
20:50
22:00
00:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις

07:40
08:00
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
15:00
16:00
17:00
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30

Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε110 (Ε)
Μια Μέρα για 'Oλους (Ε)
Παρασκήνιο (Ε)
Τα Αστέρια Λάμπουν για Πάντα (Ε)
Φυλές E5 (Ε)
Η Άγνωστη Ιστορία των Κόμικς E3
Spirit Riding Free E9 (Ε)
Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε107 (Ε)
Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε108 (Ε)
Ο Ανυπόφορος Χένρυ E19 (Ε)
Ο Ανυπόφορος Χένρυ E20 (Ε)
Γιάκαρι E19 (Ε)
Γιάκαρι E20 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E20
'Eξι Αδελφές Κ6 Ε11 (Ε)
'Eξι Αδελφές Κ6 Ε12 (Ε)
Ο Λεφτάς
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε57
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε58
Η Ζωή εν Τάφω E1 (Ε)
Η Ζωή εν Τάφω E2 (Ε)
Τζεϊμς Μποντ, Πέθανε μια Άλλη
Μέρα (Die Another Day)
23:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2
00:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε55
(Ε)

3
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
00:30
02:30

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:45
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:00
01:30

07:45
10:30
12:15
13:00
14:50
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:50

07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
18:15
19:00
19:15
20:00
21:00
21:55
22:00
23:00
00:30

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E81 (Ε)
Δείξε μου το Σπίτι σου (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E5
ΕπιΚοινωνία
Στο Νησί Κ2 Ε5
Ειδήσεις
Δείξε μου το Σπίτι σου (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E5 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε12
Στο Νησί Κ2 Ε5 (Ε)
Με το Τρία (Ζ)
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι
Ο Παράγοντας Αναγέννηση E2
Το Θύμα E2
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Στο 'Oνομα του Ιπποκράτη
Τανγκό Κάτω από τα Αστέρια

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό

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

07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50

ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E148
ANT1 News
Η Επιστροφή E127
Mamma... Μία Δεν Υπάρχει
Ο Τζαναμπέτης
Εκείνες κι Εγώ (Ε)

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε12
Star News
Keep Running
Shopping Star
Elif Κ2 Ε327
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Το Μεγάλο Κόλπο
MasterChef 3 (Ε)

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Βίβα Ρένα
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε10 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε147
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε41 (Ε)
Οι Εκδικητές
10η Εντολή Κ1 (Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E40
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love Gala
After Dark

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Σιμορέλης Βασίλης
Κονδύλη 6,2431070669
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μπέλλος Γεώργιος
Ασκληπιού 5,2431027351

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

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα “ H ωραία
κοιμωμένη»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Κατά τον ρου του
Τιταρήσιου ποταμού»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Κόμης
Μοντεχρήστο»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30
10.00
11.30
15.00
17.00
18.00
19.30
23.00
01.30

ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΤΖΕΝΤΑ
ΚΑΝΩ ΚΑΦΕ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πάμε Διακοπές
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
16:55
18:55
20:00
21:00
23:30
01:30

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα
Open News
MacGyver Κ1 Ε16
Η Συμμορία των 'Eντεκα
Criminal Minds Κ12 Ε19
The Boy

ΚΡΙΟΣ: Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα σήμερα σας κόβει από την αισιοδοξία σας και
από τη διάθεση σας να συναναστραφείτε με κόσμο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να χάσετε τον έλεγχο και να πείτε και τίποτα «γαλλικά»
σε ανθρώπους που μπορεί να μη φταίνε.
ΤΑΥΡΟΣ: Είναι η ψυχολογία σας αυτή που δε σας
βοηθάει, γι’ αυτό αν νιώθετε να φτάνετε στα όρια
σας, καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να απομονωθείτε και να ζητήσετε απ’ τους ανθρώπους
σας να το σεβαστούν.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Επειδή οι ιδεολογικές διαφορές στο
παρελθόν έχουν κλείσει σπίτια, καλά θα κάνεις
να θυμάσαι ότι μπορείς να έχεις όποια άποψη θέλεις, επιτρέποντας στους άλλους να έχουν τη δική
τους, όσο ακραία αντίθετες κι αν είναι αυτές οι
απόψεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Χρειάζεται ψυχραιμία για να μην αφήσεις την απογοήτευση που μπορεί να σου δημιουργούν τα προβλήματα σε κάποιες σημαντικές
σχέσεις της ζωής σου να επηρεάσει την ψυχολογία σου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πεις λόγια
που θα αποτελέσουν τη χαριστική βολή.
ΛΕΩΝ: Σήμερα η οποιαδήποτε τάση σου να αποδείξεις ότι τα ξέρεις όλα κι ότι εσύ έχεις δίκιο
δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, αφού θα
βρεθούν απέναντι σου άτομα που πραγματικά
γνωρίζουν καλύτερα και μπορούν να στο τεκμηριώσουν με πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ούτε κι εσύ δεν ξέρεις τι σου έχει
πάρει τα μυαλά σήμερα… Μην είν’ ο έρωτας; Μην
είν’ οι υποχρεώσεις; Μην είν’ οι διακοπές; Το
θέμα είναι να κοιτάξεις να συγκροτηθείς άμεσα,
γιατί οι παρεξηγήσεις στις συναλλαγές σου έχουν
πολύ συγκεκριμένο διακύβευμα, που δεν είναι
άλλο απ’ τα λεφτά.

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55 ανταπ. 17.48 απευθ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27 απευθ. 14.18 ανταπ. 16.15 απευθ. 23.55 ανταπ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 22.04 απευθ. 19.46. ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ. 18.04 ανταπ. ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ: 08.35 απευθ. 21.14
απευθ. ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 06.11. 08.35. 17.48. 21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η ταινία της χρονιάς

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

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

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

“Ο ΓΑΤΟΣ Ο ΦΕΥΓΑΤΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γιος του Ιλου
και πατέρας του
Πριάμου.
2. Τίτλος έργου
του Εμμανουήλ
Ροΐδη -Γραφή του
420.
3. Εκφράζει δισταγμό
- Μητέρα της
ήταν η Αρμονία.
4. Τον κατέλαβαν
οι ΗΠΑ το 1989.
5. Αντίστροφη
γραφή -άρθρου Αναφέρονται και
στο σκάκι (αιτ.).
6. Ο Αυστρογερμανός ποιητής του Βιβλίου των
Ωρών - Ουρανικά σύμφωνα.
7. Γαλλικός οίκος μόδας - Διαρκεί
ορισμένους μήνες (καθ.).
8. Από μία γενική ακολουθείται Κινηματογραφικός ρόλος της Μαντόνα.
9. Αναφέρεται και για τη σημαία Συγκοινωνιακά αρχικά.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μεγάλος Ιταλός ποιητής του
19ου αιώνα.
2. Ορυκτό οξείδιο του σιδήρου.
3. Είναι... επώνυμες (γεν.) - Ο
συνθέτης των Ουγγρικών Ραψωδιών.
4. Από ανομοιογενή στοιχεία αποτελείται.
5. Ισπανικό άρθρο - Για κεφάλι

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας
(2ος Κύκλος
προβολών)
Οι ώρες προβολών
είναι 20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου
για κάθε προβολή
είναι 2 ευρώ.
Πέμπτη 2/5 και Παρασκευή 3/5

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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της Ελίνας Ψύκου
το πορτρέτο ενός διάφανου
ανθρώπου-κατασκεύασμα της
showbiz, με αρωγό έναν σπαρακτικά λιτό Χρήστο Στέργιογλου
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Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,
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Suntan,
του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι.
Τρίτη 7/5 και Τετάρτη 8/5

Sudoku

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

7

μια ταινία δραματική, κωμική και ανατρεπτική, σαν την
ίδια τη ζωή.
Σάββατο 4/5 και Δευτέρα 6/5

προορίζεται.
6. Πελασγικό όνομα της Δήμητρας - Πρόθεση με απόστροφο.
7. Θεωρείται κατάλληλο για επαγγελματική στέγη.
8. Αρχαίο χρονικό επίρρημα - Ενα
δημητριακό (αντιστρ.).
9. Ελληνας νησιώτης -Αντίστροφη
γραφή του 7 β' οριζοντίως.
ΛΥΣΗ (1-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 2.
ΠΟΤΗΡΙ - ΑΝ 3. ΟΛΑ - ΟΦ 4. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 5. ΟΚΙΝΑΒΑ 6. ΚΑΤ - ΙΝΑ
7. ΜΠΟΓΟ - ΛΕΣ 8. ΠΑ - ΚΡΟΝΟΣ 9.
ΙΝ - Η ΕΣΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ 2. ΠΟΛΑΚ - ΠΑΝ 3. ΙΤΑΛΙΚΟ 4. ΣΗ - ΑΝΑΓΚΗ 5. ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ
6. ΕΙ - ΡΒ - ΟΣ 7. ΟΥΑΙΛΝΤ 8. ΤΑΦΤ
- ΝΕΟΙ 9. ΟΝ - ΑΝΑΣΣΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

ΖΥΓΟΣ: Για να μη χειροτερέψεις τα πράγματα
προσπάθησε να φανείς διαλλακτικός στις όποιες συζητήσεις και να έχεις πάντα κατά νου ποιον έχεις απέναντι σου, ποιος είναι ο ρόλος του
στη ζωή σου, τι σε παίρνει να του πεις και τι μπορεί κι ο ίδιος να ακούσει.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ακόμα κι αν είσαι εσύ ο δυνατός, ο
έχων εξουσία μέσα σε ένα πλαίσιο το σημαντικό δεν είναι να αποδεικνύεις και να επιδεικνύεις
τη δύναμη σου. Έχεις ένα ρόλο που όπως και οι
υπόλοιποι έχει ταχθεί σε ένα σκοπό και η επίτευξή του είναι που μετράει και κρίνει το αποτέλεσμα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η ερωτική σου ζωή δεν είναι και στα
καλύτερα της σήμερα, όχι όμως επειδή κάποιος σε πείραξε, όσο επειδή οι ανασφάλειες σου,
η ζήλεια και η τάση σου για κυριαρχία τραβούν
την προσοχή σου από τα όμορφα συναισθήματα
που ιδανικά θα μπορούσες να βιώνεις.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η περίοδος που προηγήθηκε δε φαίνεται να βοήθησε πολύ στο να πάρεις ανάσες και
να βελτιώσεις τη διάθεση σου, αφού δεν κατάφερες να αφήσεις πίσω και να ξεπεράσεις το άγχος της καθημερινότητας και την ψυχολογική σου
κούραση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Ερμή να δέχεται την επιρροή του Πλούτωνα πάνω του βαριά, δεν είσαι για
πολύ σημαντικές συζητήσεις σήμερα. Κατ’ αρχάς, δεν μπορείς να κρυφτείς και δεν μπορείς
να μιλήσεις πειστικά.
ΙΧΘΕΙΣ: Η μέρα απαιτεί προσοχή στις οικονομικές σου δοσοληψίες, όχι μόνο γιατί κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να σε εκμεταλλευτεί, αλλά
και για το ενδεχόμενο που εσύ μπορεί να διεκδικήσεις πράγματα τα οποία δε δικαιούσαι στην
πραγματικότητα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Κέρδη 0,25%
στο Χρηματιστήριο

Ê

Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά
στη χθεσινή συνεδρίαση, ενώ σημαντική υποχώρηση
κατέγραψε ο τζίρος.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ, του ΟΛΠ, της
Grivalia Properties και της Coca Cola HBC.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 775,16 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,25%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
στις 777,41 μονάδες
(+0,54%).
Γ.Δ. 775,16
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 45,566
εκατ. ευρώ, ενώ διακινή0,25%
θηκαν 24.91.280 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
0,32%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,52%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Grivalia
Properties (+4,41%), του ΟΛΠ (+3,86%), της ΔΕΗ
(+3,17%), της Aegean Airlines (+2,61%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,53%) και της Coca Cola HBC (+2,13%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,81%), της Τέρνα Ενεργειακή
(-2,31%), της Πειραιώς (-1,77%), της Alpha Bank (1,45%) και του ΟΤΕ (-1,05%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (+2,12%) και των
Πρώτων Υλών (+1,55%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Πετρελαίου (-1,68%)
και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-1,30%).

«Ναι» από το EWG στο αίτημα της Αθήνας
για μερική αποπληρωμή του ΔΝΤ
Ε

πίσημο αίτημα για την πρόωρη
αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ
υπέβαλε η Ελλάδα στο
EuroWorkingGroup, όπως αναφέρουν
κυβερνητικές πηγές. Οι ίδιες πηγές
σημειώνουν πως δεν υπάρχει καμία
ένσταση και όπως συμπληρώνουν
εκκινούν οι διαδικασίες με
χρονοδιάγραμμα έως τον Ιούλιο.

Η θετική αυτή εξέλιξη είχε διαφανεί από τις
13 Απριλίου, όταν ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος έθεσε το θέμα στην
επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκαρντ και τον
επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του Ταμείου Πολ Τόμσεν, κατά τη συνάντηση που είχαν στην Ουάσιγκτον.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε καταθέσει
το σχετικό αίτημα στον ESM τον περασμένο
Απρίλιο. Το ύψος των δανείων που αφορά η
πρόωρη αποπληρωμή αγγίζει τα 3,7 δισ.
ευρω.

«Πράσινο» στα μέτρα για το χρέος
Την ίδια ώρα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε σειρά μέτρων
για το χρέος.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ESM, το
Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αποφάσισε την
επιστροφή των €103 εκατ. από την ενίσχυση
του επιτοκιακού περιθωρίου (step-up margin)
που πλήρωσε η Ελλάδα για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 17 Ιουνίου 2018.
Αποφάσισε επίσης, για την περίοδο μεταξύ
17 Ιουνίου 2018 και 17 Ιουνίου 2019, να μειώσει
στο μηδέν το 2% από την ενίσχυση του περιθωρίου το οποίο θα έπρεπε διαφορετικά να καταβληθεί σε ορισμένα δάνεια του EFSF. Με τον
τρόπο αυτό η Ελλάδα θα εξοικονομήσει περίπου €226 εκατ., ενώ το συνολικό όφελος για
την Ελλάδα από τις εν λόγω αποφάσεις ανα-

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
με τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Χουλιαράκη
μένεται να φτάσει τα €329 εκατ.
Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας (ESM) θα πραγματοποιήσει
μεταφορά ποσών που θα φτάνουν τα έσοδα
που προήλθαν από τα SMP/ANFA, ύψους
€644,42 εκατ.
"Μετά το τέλος του προγράμματος του
ESM, η Ελλάδα ανέλαβε τη δέσμευση να συνεχίζει να εφαρμόζει όλες τις βασικές μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε στο πλαίσιο του προγράμματος", αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο επικεφαλής του ESM, Klaus Regling.
"Η σημερινή απόφαση του EFSF να μην αλλάξει το step-up margin δείχνει ότι η ελληνική κυβέρνηση τηρεί της δεσμεύσεις της για τις

μεταρρυθμίσει. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον EFSF/ESM, καθώς έχουμε εκταμιεύσει πάνω από €200 δισ. σε δάνεια προς την
Ελλάδα. Η συνέχιση στο μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές
δυνατότητες της Ελλάδας και την οικονομία
της χώρας, ενώ θα διευκολύνει επίσης την
αποπληρωμή των δανείων", προσθέτει.
Διευκρινίζει τέλος ότι η μεταφορά των κερδών από τα SMP/ANFA δεν είναι δάνειο, ενώ
μαζί με τη μείωση του περιθωρίου και τις τρέχουσες επιστροφές, το τελευταίο "πακέτο
αντιπροσωπεύει κοντά στο €1 δισ. για την Ελλάδα".

Ο ESM ενέκρινε την επιστροφή κερδών από τα ελληνικά ομόλογα
ερίπου 1 δισ. ευρώ αναμένεται να κερδίσει η
Ελλάδα από τις κινήσεις
των EFSF και ESM για την ελάφρυνση του χρέους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση του Συμβουλίου
Διευθυντών EFSF, ελήφθη η απόφαση να δοθούν πίσω στην Ελλάδα τα 103 εκατ. ευρώ που πλήρωσε η χώρα το πρώτο εξάμηνο
του 2018 για «επιτάχυνση» του
επιτοκίου δανείων.
Το Συμβούλιο Διευθυντών έδω-

Π

σε εντολή, για την περίοδο μεταξύ 17 Ιουνίου 2018 και 17 Ιουνίου
2019, να μηδενιστεί το 2% της επιτάχυνσης του περιθωρίου που
έπρεπε να επιβληθεί κανονικά για
συγκεκριμένα δάνεια του EFSF,
γεγονός το οποίο θα φέρει στην
Ελλάδα 226 εκατ. ευρώ.
Το όφελος από τις δυο κινήσεις
του EFSM αναμένεται να αγγίξει
τα 329 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, ο ESM θα προβεί
στη μεταφορά του ποσού από τα
κέρδη των ομολόγων SMP/ANFA,

Ο επικεφαλής του Ταμείου,
Κλάους Ρέγκλινγκ
ήτοι 644,42 εκατ. ευρώ.
Ο επικεφαλής του Ταμείου,
Κλάους Ρέγκλινγκ, ανέφερε σχετικά: «Μετά το τέλος του προγράμματος του ESM, η Ελλάδα
ανέλαβε τη δέσμευση να συνεχίσει την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν υπό το πρόγραμμα. Η

σημερινή απόφαση του EFSF να
μην επιβάλει την αύξηση επιτοκίων δείχνει ότι η ελληνική κυβέρνηση τηρεί τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις».
Παράλληλα, δήλωσε: «Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον
EFSF/ESM καθώς έχουμε διαθέσει πάνω από 200 δισ. ευρώ σε
δάνεια προς την Ελλάδα.
Η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού μονοπατιού θα διευρύνει
την δυνητική ανάπτυξη, θα ενισχύσει την οικονομία της χώρας
και θα κάνει επίσης ευκολότερη
την αποπληρωμή των δανείων».
«Η μεταφορά του εσόδου από
τα SMP/ANFA είναι παραχώρηση,
δεν είναι δάνειο. Μαζί με την επιστροφή από την «επιτάχυνση»
στο επιτόκιο, αυτό το πακέτο αντιστοιχεί σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ
για την Ελλάδα», κατέληξε ο Ρέγκλινγκ.
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Προσωρινή διακοπή Π
κυκλοφορίας οχημάτων

ρώτη τοῦ Μάη, μία
ἀπὸ τὶς πιὸ
τραγουδισμένες
μέρες τοῦ χρόνου…

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
το Σάββατο 04/05/2019 κατά
τις ώρες 17:30’ έως 20:30’
και την Κυριακή 05/05/2019
κατά τις ώρες 07:00’ έως
10:30’, στις κάτωθι οδούς
της πόλης των Τρικάλων:
- Στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ της
οδού Περσεφόνης και της
οδού Κολοκοτρώνη.
- Στην οδό Αχιλλέως και
στο τμήμα αυτής μεταξύ της
οδού Κολοκοτρώνη και της
οδού Καραϊσκάκη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες –
εναλλακτικές οδούς σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων σε συνεργασία με συναρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες, για την
ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
Επίσης αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
την Κυριακή 05/05/2019 από
ώρα 08:00’ μέχρι πέρατος
των αγώνων, τμηματικά και
ανάλογα με τις απαιτήσεις
του αγώνα και μόνο κατά τη
διάρκεια διέλευσης των
αθλητών που συμμετέχουν
στους αγώνες, στις κάτωθι
οδούς του Δήμου Τρικκαίων:
- Οδό Ασκληπιού (από την
Ευριπίδου έως τη Γαριβάλδη).
- Οδό Ελευθερίας (από την
Ασκληπιού έως την Ευριπίδου).
- Οδό Ευριπίδου (από την
Ελευθερίας έως την Ασκληπιού).
- Οδό Καβράκου (από την
Ευριπίδου έως την Αγίου Κωνσταντίνου).
- Οδό Φλέμινγκ (από την Καβράκου έως την Τερτίπη).
- Οδό Τερτίπη (από την Φλέμινγκ έως την Καρδίτσης).

- Οδό Καρδίτσης (από την
Ισχομάχου έως την Βενιζέλου).
- Οδό Καποδιστρίου (από
την Βενιζέλου έως την Ασκληπιού).
- Οδό Βενιζέλου (από την
Καποδιατρίου έως την Ιακωβάκη).
- Οδό Ιακωβάκη (από την
Βενιζέλου έως Βασ. Τσιτσάνη).
- Οδό Βασ. Τσιτσάνη (από
την Μιαούλη έως την Πλ.
Ηρώων Πολυτεχνείου).
- Οδό Στρ. Σαράφη (από την
Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου έως
την Ηπείρου).
- Οδό Ηπείρου (από την
Στρ. Σαράφη έως την Λάκμωνος).
- Οδό Αμαλίας (από την
Ηπείρου έως την Αγ. Στεφάνου).
- Οδό Αγίου Στεφάνου (από
την Στρ. Σαράφη έως την Λάκμωνος).
- Οδό Λάκμωνος (από την
Λιακατά έως την Κανάρη).
- Οδό Καλαμάτας (από την
Κανάρη έως την Κοραή).
- Οδό Κανούτα (από την
Κοραή έως την Ασκληπιού).
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες –
εναλλακτικές οδούς σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων, σε συνεργασία με τους διοργανωτές των αγώνων και συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα
λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Τραγούδια, ποιήματα, διηγήματα, ἀφηγήματα, μελάνη
ἐπὶ χάρτου, ἔχουν γραφτεῖ
καὶ γράφονται κατ’ ἔτος μὲ
ἀφορμὴ αὐτὴ τὴ μέρα τὴν
ἐργατικὴ Πρωτομαγιά...
Ἡμέρα μνήμης… ἡμέρα θυσιῶν… ἡμέρα δικαιωμάτων…
ἡμέρα ποὺ ἡ ἄνοιξη στολίζεται, ἀλείφεται μὲ ἀρώματα…
ἡμέρα ποὺ φορᾶ πολύχρωμο
πουκάμισο καὶ πλουμιστὰ
στολίδια… ἀλλὰ τὸ πιὸ συγκλονιστικό! ἡμέρα ποὺ τὸ
1886 τὸ χῶμα βάφτηκε κόκκινο στοῦ Σικάγου τοῦ ἐργατικοῦ ἀγώνα…
Οἱ ματωμένες πρωτομαγιές, ἔχουν, πλέον, μπεῖ στὸ
χρονοντούλαπο τοῦ κάποτε…
Σὲ ὁρισμένες συγκεντρώσεις, κατήντησαν νὰ παρευρίσκονται ὁ ὁμιλητὴς καὶ
αὐτὸς ὁ ἄλλος ὀμιλιτής… χειροκροτώντας ὁ ἕνας τὸν
ἄλλο… οἱ ὑπόλοιποι;(!!!)
Ὄχι, φίλοι μου, δὲν ἀνήκω
σὲ ἀριστερὴ ἰδεολογία, ὄχι!
ἁπλῶς ἀντιμετωπίζω τὴν
πραγματικότητα μὲ ρεαλισμό,
ὅπως εἶναι, χωρὶς νὰ τὴν ἐξιδανικεύω ἢ νὰ τὴν ἐξωραΐζω!
Καὶ νὰ ποὺ τὴ λήθη τῆς
μνήμης ἀκολουθῆ ἡ χαρὰ τῆς

“Ἐργατικὴ πρωτομαγιά
ἢ πρωτομαγιὰ στὴ φύση;”
Τοῦ Ἀρχιμ. Βαρλαὰμ Μετεωρίτου

φύσης.
Καὶ νὰ τώρα μπῆκε ὁ Μάης
μήνας, μπῆκε μὲ τὴν πρωτομαγιά του…
Στὸ κάθε ἁπλόχωρο λειβάδι, στὸ ὁλόχλωρο καὶ ὁλανθισμένο• μεθάει, σκούζει καὶ
φρενιάζει τῆς πατρίδας τὸ
πανηγύρι.
Καὶ ἡ φύση μοσχομυρίζει…
καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀναπνεύουν

βαθιὰ τὸ δροσερὸ καὶ μυρωμένο ἀεράκι… κόβουν ἀρκετὰ
πολύχρωμα λουλούδια καὶ
φτιάχνουν τὸ παραδοσικὸ μαγιάτικο στεφάνι… ἕνα στεφάνι ποὺ συμβολίζει τὴν ἀνάσταση τῆς φύσης ἀπὸ τὸν
νεκρὸ χειμῶνα… ἕνα στεφάνι,
ποὺ συμβολίζει τὴν ἀνάσταση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς ἁμαρτίας!

Γιορτὴ παράξενη μεγάλη,
τὸ χρόνο μιὰ φορά, στὸ ἔμπα
τοῦ Μάη τὸ μήνα, λὲς καὶ ξεφύτρωσε ἀπ’ τὸ πουθενά.
Καὶ ἡ σούβλα γυρίζει καὶ
στριφογυρίζει...
Καὶ τὸ μυαλό μας στριφογυρίζει, ὅπως ἡ σούβλα, γύρωγύρω, μὲ πολλὰ δύσκολα,
μπερδεμένα συναισθήματα
καὶ δὲν ξέρουμε πῶς νὰ τὰ
ἀντιμετωπίσουμε…
Εἴμαστε τόσο ἀφηρημένοι
ποὺ πλέον δὲν εἴμαστε παρόντες στὸν κόσμο στὸν
ὁποῖο ζοῦμε…
Χάνουμε τὰ σημαντικὰ γιὰ
μᾶς πράγματα και, ὅσο τρελὸ
καὶ ἂν ἀκούγεται, τὸ θεωροῦμε, ὡς δεδομένο, πὼς
κάπως ἔτσι εἶναι ἡ ζωή…
Καὶ τί κάνουμε;
Ἁπλῶς συνεχίζουμε… δημιουργοῦμε μιὰ νέα “πρωτομαγιά”, ἀπ’ τὸ πουθενά, γιὰ
νὰ ξεχάσουμε, γιὰ νὰ ξεχαστοῦμε!!!
Ὅμως, δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ
εἶναι ἔτσι.

Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά η άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα
πορρίφθηκε για δεύτερη
φορά το αίτημα του
πολυισοβίτη Δημήτρη
Κουφοντίνα για να πάρει νέα άδεια
από τις αγροτικές φυλακές, όπου
και κρατείται τους τελευταίους
μήνες.

Α

Ο εισαγγελέας των φυλακών, για μία
ακόμη φορά, αρνήθηκε την παροχή αδείας στον εκτελεστή της 17Ν, ο οποίος και
μέχρι σήμερα παραμένει αμετανόητος.
Η άρνηση του εισαγγελέα μπλόκαρε
την χορήγηση αδείας και έτσι ο Κουφοντίνας, όπως αναφέρουν πληροφορίες
από την συνήγορό του Ιωάννα Κούρτοβικ, θα προσφύγει, ως έχει δικαίωμα, στο
δικαστικό συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται, ότι και πριν από δύο μήνες οι δικαστικές αρχές, για πρώτη φορά,
αρνήθηκαν την χορήγηση αδείας με το
σκεπτικό, ότι οι στυγερές δολοφονίες της

17 Νοέμβρη που τον βαρύνουν και το γεγονός, ότι παραμένει αμετανόητος δεν
επιτρέπουν την υπαγωγή του στις διατάξεις του νόμου περί χορήγησης αδειών.
Αλλωστε η χορήγηση αδειών στον
εκτελεστή της τρομοκρατικής οργάνωσης είχε προκαλέσει οργή στους συγγενείς των θυμάτων, ενώ πρεσβείες χωρών που είχαν θύματα ανάμεσα στους
εκτελεσμένους από τη 17 Νοέμβρη,
όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Τουρκία και
οι ΗΠΑ είχαν εκδόσει κατ επανάληψη
σκληρού περιεχομένου ανακοινώσεις
καταδίκης της ευνοικής μεταχείρισης
που είχε επιφυλαχθεί στον Δημήτρη
Κουφοντίνα.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
XAΘΗΚΕ δίπλωμα οδήγησης επ'
ονόματι Κωνσταντίνου Κουτσώνα,
κατοίκου Τρικάλων. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει
στο τηλέφωνο 6979025982.
ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα αυτοκινήτου,
με αριθμό ΔΟΚ 9481, κοντά στην
περιοχή Πατουλιάς. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431035722.
ΒΡΕΘΗΚΕ γυναικείο μαύρο πορτοφόλι, στην οδό 28η Οκτωβρίου,
μεσημεριανές ώρες 12.00-15.00.
Όποιος το έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431024028.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην
Λαϊκή Αγορά. Όποιος το βρήκε
παρακαλείται να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6976164918.
ΒΡΕΘΗΚΕ κλειδί αυτοκινήτου
ΤΟΥΟΤΑ, με μπρελόκ. Όποιος το
έχασε να περάσει από το καφενείο
“Κίσκος” στην οδό Όθωνος να το
παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κινητό Samsung J4 και
κινητό MLS. Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6980189798
XΑΘΗΚΕ Αστυνομική ταυτότητα
κοντά στη στάση Αστικών στην
κεντρική πλατεία, στο όνομα Καραγεώργος Θωμάς. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431022866.

εκδρομές

Ολιγοήμερη παράταση
στη διαδικασία αξιολόγησης
των δημοσίων υπαλλήλων
Παρατείνεται κατά 10 ημέρες η διαδικασία αξιολόγησης στο στάδιο της υποβολής έκθεσης από τους αξιολογούμενους δημοσίους
υπαλλήλους. Με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν σχετικών αιτημάτων από φορείς του Δημοσίου, η προθεσμία συμπλήρωσης των στοιχείων της Έκθεσης
Αξιολόγησης που αφορούν τον κάθε αξιολογούμενο και η υποβολή
της, λήγει στις 13 Μαΐου, αντί για αύριο 3 του μηνός.
Συνακόλουθα, επανακαθορίζονται για τους αξιολογητές τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες τους.
Έτσι, το διάστημα από τις 15 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου (αντί για
6 Μαΐου έως 7 Ιουνίου) ο Αξιολογητής Α’ θα πρέπει να προβεί στην
αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος και αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις
του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης.
Αντίστοιχα, ο Αξιολογητής Β’ θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος και να υποβάλει την Έκθεση Αξιολόγησης από τις 12 Ιουνίου (αντί για τις 10 του μηνός) έως το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αξιολόγησης
(30 Ιουνίου) παραμένει αμετάβλητη.

Διήμερη εκδρομή

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019.

Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με
τα 18 δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπαναγιας και στην πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΕΣΙΩΤΗΣΑ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2019
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

•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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
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).
Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
προς Τιμήν του Αγίου Νικολάου. Κυριακή 19 Μαΐου.
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

ΜΑΪΟΥ 2018

σελίδα 37

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

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

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

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

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

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

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

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

«ΡΟΥΠΕΛ 1941 - Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ»
Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης.
Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών την Κυριακή 12-5-2019

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

ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

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

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019
«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Από 21 - 23/06/2019

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019
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ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων
Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων διοργανώνει Διήμερη
Εκδρομή 18 & 19 Μαίου (Σάββατο και Κυριακή) με προορισμό Τρίπολη-Παναγία Μαλεβή-Καλάβρυτα- Αγία Λαύρα-Μέγα Σπήλαιο-Άρτα- Τρίκαλα.
Όσοι από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή μπορούν να δηλώσουν
στα τηλέφωνα 2431074345-κιν. 6972992217.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

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

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (4ήμερη εκδρομή) από 4 έως 7/7/2019
Άγιο Ραφαήλ - Αγιάσο -Ι.Μ. Λειμώνος -Πέτρα- ΜόλυβοΤαξιάρχη στο Μανταμάδο κ.ά.

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

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

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

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

38 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου
το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων και θα τελέσει την εις Πρεσβύτερο Χειροτονία του π. Παντελεήμονος Δουσικιώτη.
Το απόγευμα στις 6:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την ακολουθία του Μεθεόρτου Εσπερινού στην πανηγυρίζουσα
Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσης.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Δουσίκου.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος σήμερα Παρασκευή 3 Μαΐου θα χοροστατήσει κατά
τον Όρθρον και θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Βυτουμά.
Το Σάββατο 4 Μαΐου θα λειτουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος και θα τελέσει την εις Διάκονο Χειροτονία του Νομικού – Φιλολόγου κ. Αχιλλέα Πολύζου.
Το Σάββατο το απόγευμα, ευγενώς προσκληθείς υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλο, θα μεταβεί εις την Νέα Μάκρη όπου θα λάβει
μέρος στις εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη Μνήμη του Αγίου Νεοφανούς Μάρτυρος Εφραίμ.

Ιερές Πανηγύρεις
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
ΣΕ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣ
Σήμερα Παρασκευή 3 Μαΐου, εορτή της Ζωοδόχου Πηγής,
έως 5 Μαΐου 2019
σ’ έναν χαριτωμένο και πανέμορφο χώρο, στο εξωκκλήσι της
Αγίας Παρασκευής στη Διάβα, θα τελεστεί, όπως και κάθε χρόνο, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.
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 Πιστοποιητικών Ελευθερογαμίας θα εξυπηρετούνται στο Γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων 11:00-13:00 από
τον Εφημέριο, Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Σαγάνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2431027805.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
3 Μαΐου, Παρασκευή Διακαινησίμου Ζωοδόχου Πηγής: Σαράγια, Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίτσα), (Πόρτα Παναγιά,
Φαρκαδόνα, Παλαιομονάστηρο, Ράξα).
3 Μαΐου, Παρασκευή Διακαινησίμου, Αγίου Οικουμενίου: Σεισμόπληκτα, Χαϊδεμένη.
5 Μαΐου, Κυριακή Αποστόλου Θωμά: Ανταλλάξιμα (Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Τρικάλων).
5 Μαΐου, Αγίου Εφραίμ Τρίκκης: (παρεκκλήσιο Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας, Ι. Προσκυν. Ν. Αγίου Στεφάνου Τρικάλων, Πυργετός, Κοτρώνι, Αγία Κυριακή).
5 Μαΐου, Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης: (παρεκκλήσιο Ι. Ν. Παναγίας Επισκέψεως «πλησίον Δικαστηρίων», Πρόδρομος).

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Αφού δε έγεινεν ήδη
πρωί, εστάθη ο Κύριος εις...
τον αιγιαλόν» (Ιωαν. 21:4)
Δεν ήταν σύμπτωση που ο
Ιησούς εκείνο το πρωινό μετά
την ανάσταση Του, στάθηκε
στην ακρολιμνιά. Η νύχτα ήταν
γεμάτη κόπο για τους μαθητές που όλη τη νύχτα ψάρευαν αλλά η βάρκα τους
ήταν άδεια. Το πρωί όμως
ήρθε με τον Ιησού, μυρωμένο
με το άρωμα της ζωής, γιατί
Αυτός είναι η αιώνια, η αναστημένη ζωή. Και τότε, ο Πέτρος ομολόγησε την αποτυχία
των προσπαθειών του, «όλη
τη νύχτα δεν πιάσαμε τίποτε»
(εδ.3), υπάκουσε όμως στην
εντολή του Χριστού: «ρίξτε τα
δίχτυα στα δεξιά της βάρκας» και τα δίχτυα γέμισαν
ψάρια! (εδ.6). Να η απάντηση
του Κυρίου στην ανάγκη της
ψυχής μας, στα αδιέξοδα και
τους φόβους μας. Στέκει δί-

πλα στη βαρκούλα της ζωής
μας. Αν γέμισε τη βάρκα του
Πέτρου γιατί να μη γεμίσει και
τη δική σου άδεια και ταλαιπωρημένη καρδιά με την παρουσία και τις ευλογίες Του;
Αρκεί εσύ να αναγνωρίσεις
την ανάγκη σου και με πίστη
να Τον καλέσεις να έρθει στη
ζωή σου. Δεν έχεις παρά να
πειραματισθείς για να βεβαιωθείς ότι είναι πιστός στις
υποσχέσεις Του (Α' Θεσ.
5:24).

ΔΩΡΕΑ
O Γιώργος και η Δήμητρα
Μπαμπούρη προσέφεραν τον
στολισμό του Επιταφίου στο
Γαρδίκι Ασπροποτάμου εις
μνήμη των αγαπημένων τους
Αθανασίου Πελεκούδα, Δήμητρας Κουτσονάσιου και Μαρίας Όλγας Ψωφάκη Μπαμπούρη.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα του Θωμά 6-5-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα
του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα θα ομιλησει ο π. Χαρίτων Μανιτάρας Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεως μας
με θέμα «η ανάστασης του Κυρίου”.

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554

Διπλή αποστολή του Πάρκου
Ανακύκλωσης στα Ιωάννινα
Με τη δημιουργία ενός νέου ρεκόρ Γκίνες στην ανακύκλωση συσκευών, θέλουν οι άνθρωποι του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Ιωαννίνων να συνδέσουν την εγκαινίαση της λειτουργίας του.
Τα εγκαίνια του πάρκου τέλεσε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
κ. Ιερώνυμος. Το πάρκο δημιουργήθηκε από το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτική Ανακύκλωση σε συνεργασία με την Ιερά
Μητρόπολη Ιωαννίνων και τον φιλανθρωπικό οργανισμό της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή». Από την Τρίτη 30 Απριλίου έως
τις 8 π.μ. της Κυριακής 5 Μαΐου είναι σε εξέλιξη προσπάθεια δημιουργίας νέου παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες στην ανακύκλωση συσκευασιών, αποτελώντας το πρώτο αντίστοιχο ρεκόρ Γκίνες
στην Ευρώπη!
Στην ομιλία του ο κ. Ιερώνυμος ανέφερε ότι «σε δύο σημεία του
Ευαγγελίου, ο Χριστός απευθυνόμενος σε όλους τους ανθρώπους,
αλλά ιδιαίτερα σε όσους έχουν την ιερή εργασία μέσα στον χώρο
της Εκκλησίας, τόνισε ότι τα χαρίσματα δίνονται σε όλους τους
ανθρώπους και έχουμε την υποχρέωση να τα αναπτύξουμε, να τα
κάνουμε πολλά. Εδώ δεν μας λέει τι είναι αυτή η ανάπτυξη – είναι μια δυνατότητα, ώστε ο καθένας να μπορεί να απλώσει τα φτερά του μέχρι εκεί που μπορεί. Βάζει, όμως, έναν περιορισμό. Αυτά
τα τάλαντα καλούμαστε να τα αυξήσουμε με τον όρο ότι το κάνουμε για τους άλλους ανθρώπους και όχι για να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας».

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με πατάτες στο φούρνο................................5,50 €
Σνίτσελ χοιρινό με ρύζι ή πατάτες..............................................5,50 €
Κοτόπουλο φιλέτο με πορτοκάλι και ρύζι ...................................5,50 €
Κριθαρότο με μανιτάρια..............................................................4,50 €
Σπετζοφάι ..................................................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά.....................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες..............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής...................................6,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα...........3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα .....................3,50 €
Πατατοσαλάτα......................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα.................3,50 €
Πολίτικη με ελιές.................3,50 €
Μαρούλι...............................3,00 €

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• λαζάνια με κοτόπουλο
• χοιρινό κρασάτο
• μοσχάρι λεμονάτο
• ιμάμ μπαϊλντί
• γίγαντες φούρνου • αρακά

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Αγγουροντομάτα ..........3,50 €
Χόρτα...........................3,00 €
Μπρόκολο....................3,00 €
Κουνουπίδι...................3,00 €
Παντζάρια ....................4,00 €
Λάχανο.........................3,00 €

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚ.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ετών 87
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 3-5-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στέφανος Αργυρόπουλος και Άννα Μπούρα, Βασίλειος Αργυρόπουλος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Καλλιόπη και Γιώργος,
Νικόλαος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννης Λίτσιος, Χρυσούλα Λίτσιου.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων, σήμερα Παρασκευή 3 - 5 - 2019 και ώρα
11.30π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, επί των οδών Καρδίτσης & Τερτίπη.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΡΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Zωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων
Σήμερα Παρασκευή της
Διακαινησίμου 3 Μαΐου 2019
εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων.
Σήμερα 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., ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
& Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ώρα 6.00μ.μ. θα τελεσθεί ο μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκλησις της Ζωοδόχου Πηγής, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ του Δημοκράτη και της
Αθανασίας το γένος Παπαυγούλη που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Τρίκαλα και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΓΕΡΗ του Ιωάννη και της Παναγιώτας το γένος Ζιντζόβα που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που
θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου
και της Φωτεινής, το γένος Παπαμιχαήλ, που γεννήθηκε στα
Τρίκαλα και κατοικεί στο Δροσερό Τρικάλων και η ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου και της Ευαγγελής, το γένος Πλευρά, που
γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο Δροσερό Τρικάλων
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο Δροσερό
Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Σταύρου και της
Βασιλικής το γένος Σπυροπούλου που γεννήθηκε και κατοικεί
στην Καλαμάτα και η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Βασιλείου και της Βασιλικής το γένος Μπάτζιου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στο Ριζαριό Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ του Κωνσταντίνου και της
Μαρίας το γένος Διβόλη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στην Ύδρα και η ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ του Γεωργίου
και της Πολυξένης το γένος Μπούρμπου που γεννήθηκε
στην Καρδίτσα και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Πύλη Τρικάλων.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 5ην
του μηνός Μαΐου 2019 Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το Ιερό
Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, πλησίον των Δικαστηρίων.
Οι τιμητικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι
πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός 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

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

Τελετές

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

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

Ο Προκόπης Παυλόπουλος
σε εκδήλωση στην Ακαδημία
Αθηνών μαζί με την πριγκίπισσα
Βικτώρια της Σουηδίας

Κατσικάκια
από Μυρόφυλλο,
Γενέσι και Ξυλοπάροικο
σε τιμές τρέλας
Επίσης μπορείτε να βρείτε
συκωταριές, έντερα γλυκάδια,
κοιλίτσες, σκέπες για το
πασχαλινό σας κοκορέτσι - μαγειρίτσα

Στην εκδήλωση «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για μια
Νέα Οικονομία υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής: Προώθηση της καινοτομίας για Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην Ακαδημία Αθηνών, παρέστησαν ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και η πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας.
Ο κ. Παυλόπουλος είχε θερμή χειραψία με την
πριγκίπισσα και μάλιστα κάθισαν σε διπλανές θέσεις
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

από Πυργετό, Ξυλοπάροικο,
Δενδροχώρι, Πρίνος Τρικάλων
σε Τιμή ΣΟΚ κάτω του κόστους
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