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Ενημέρωση για το παρεμπόριο θα γίνει σε μαθητές λυκείου

Ανοίγουν αύριο
τα σχολεία
•Λόγω των αυτοδιοικητικών
εκλογών θα κλείσουν ξανά
από τις 24 έως 27 Μαΐου
ΣΕΛ. 7

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

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

Η πρωτοβουλία ενημέρωσης ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα
την Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης και τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων
Καθαρίζει το επαρχιακό δίκτυο
σε περιοχές της Φαρκαδόνας,
της Πύλης και
της Καλαμπάκας
η Περιφέρεια
Θεσσαλίας
ΣΕΛ. 5

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
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

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
CMYK

Υποψήφιος Δήμαρχος Θοδωρής Αλέκος

Κατάθεση γενικού
ψηφοδελτίου του συνδυασμού
«Νέο Ξεκίνημα-Ανεξάρτητος Δήμος»

ΣΕΛ. 5

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

Συζητά με τους δημότες
στα χωριά
ο Δημήτρης
Παπαστεργίου
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Σαν Σήμερα
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.

Τ

ην Φιλιππούπολη που την
λάτρεψαν οι Μακεδόνες
του Βασιλιά τους Φίλιππου
Β’, οι Μακεδόνες του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, οι Έλληνες απ' άκρη
σ' άκρη. Νυφούλα πλουμιστή με
λόφους και λοφίσκους, με πλούσια
πεδιάδα και τον ποταμό Έβρο να
την δροσίζει και να την ευεργετεί
και τον “λόφο των Μουσών” όνομα
που έδωσαν εκεί οι πολυάριθμοι
Έλληνες κάτοικοί της, οι δραστήριοι, οι δημιουργικοί, οι προκομμένοι, οι φιλόπονοι, που θαυματουργούν στην ξενιτιά, μακριά απ'
την πατρίδα. Την Φιλιππούπολη
με το εμπόριο και την οικονομική
ζωή στα χέρια των Ελλήνων, με
τα εντυπωσιακά αρχοντικά, τις
εμποροπανηγύρεις, την πνευματική
ανάταση με τα Γυμνάσια, τη “Μαράσλειο Σχολή” με δωρεές του
Βαθύπλουτου Γρηγόρη Μαρασλή
(1831-1907) την περίφημη “Ζαρίρειο Σχολή” δωρεά του μεγαλοτραπεζίτη Γεωργίου Ζαρίφη
(1806-1884) που είχε στήσει μία
οικονομική αυτοκρατορία με κλάδους στο Λονδίνο, τη Μασσαλία,
Κων/λη, Δούναβη και Οδησσό. Βασικός χορηγός της “Μεγάλης του
Γένους Σχολής” στην Κων/λη. Την
Φιλιππούπολη που διεκδικούσαν
λυσσαλέα οι Βούλγαροι. Θυμίζουμε
τις μάχες των Βυζαντινών και
Βουλγάρων με τον Τσάρο Κρούμο
και Νικηφόρο Α’, που έχασε τη
ζωή του σε μάχη το 811, την πανωλεθρία των Βουλγάρων με τον
αυτοκράτορα Λέοντα τον Αρμένιο.
Τις σκληρές μάχες του Βασιλείου
Β’ Μακεδόνα με τον τσάρο Σαμουήλ και τη συντριβή των Βουλγάρων (Βουλγαροκτόνος ονομάστηκε). Την Φιλιππούπολη που
μετά από βάσκανους και άθλιους
καιρούς θα αρπάξει η Βουλγαρία
μαζί με την Ανατολική Ελληνική

Ο Λαμαρτίνος για την πανέμορφη
και ξακουσμένη Φιλιππούπολη,
την πόλη του Φιλίππου Β’ Μακεδόνα
στην “απείρονα γαίαν των Θρακών”

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Ρωμυλία το 19ο αι. Ας δούμε
όμως τι γράφει ο Γάλλος συγγραφέας και ποιητής Αλφόνσος Λαμαρτίνος (1790-1869) στο έργο
του “Voyage en Orient”. Ο Λαμαρτίνος εξέδωκε πολλές ποιητικές
συλλογές και υπηρέτησε ως διπλωμάτης στη Νεάπολη, τη Φλωρεντία. Έγραψε και ιστορικά έργα
και ταξίδεψε στην Ελλάδα, τη Συρία, την Παλαιστίνη, Αγίους Τόπους, την Ανδριανούπολη, την Φιλιππούπολη: Παραθέτουμε αυτά
που είδε και κατέγραψε ο Λαμαρτίνος για την Φιλιππούπολη, όταν
την επισκέφτηκε το 1833. “Ξεκίνησα από την Ανδριανούπολη για
τη Φιλιππούπολη (Philippople).
Tρεις μέρες δρόμος... Το βράδυ,
τρεις λεύγες από τη Φιλιππούπολη
ξεχωρίζω στον κάμπο καβαλάρηδες, Αρμένιους, Τούρκους, Έλληνες, που έρχονταν με καλπασμό

προς το μέρος μου. Ένας ωραίος
νέος, ανεβασμένος σ' ένα περήφανο άλογο, φτάνει πρώτος και
με αγγίζει με το δάχτυλο τα ρούχα
μου, εξηγώντας μου πως επειδή
αυτός πρώτος με άγγιξε, είμαι
υποχρεωμένος να φιλοξενηθώ στο
σπίτι του, όσο κι αν οι άλλοι καβαλάρηδες επιμείνουν να με πάρουν αλλού (Ε βρε πανάρχαιη Ελληνική φιλοξενία, πάντα πρώτη
είσαι). Μετά καταφθάνει ο αντιπρόσωπος του Διοικητή της Φιλιππούπολης, που απευθύνεται
σε μένα από μέρους του αφεντικού
του και μου λέει πως ο διοικητής
μου έχει ετοιμάσει ένα ευρύχωρο
κατάλυμα και δείπνο, γιατί θέλει
να με κρατήσει μερικές μέρες
στην πόλη. Εγώ όμως επιμένω να
φιλοξενηθώ στο σπίτι του νεαρού
Έλληνα Μαυρίδη. Μπαίνουμε στην
πόλη και είμαστε 60-80 καβαλάρηδες· ο κόσμος βγαίνει στα παράθυρα των σπιτιών και παρακολουθεί τη συνοδεία μας. Στο σπίτι
μας υποδέχονται η αδελφή και οι
θείες του Μαυρίδη. Ήταν ένα
σπίτι ευρύχωρο και χαρούμενο.
Είχε μία αίθουσα με 14 παράθυρα,
επιπλωμένη σε στιλ Ευρωπαϊκό,
όπου ο διοικητής και οι προύχοντες
των διαφόρων εθνοτήτων ήρθαν
να μας χαιρετήσουν και να πιουν
τα αναψυκτικά τους απολαμβάνοντας την φιλοξενία του κ. Μαυρίδη.
Η Φιλιππούπολη είναι μία πολιτεία 30.000 κατοίκων και βρί-

σκεται κοντά στον ποταμό, πάνω
σ' ένα βραχόλοφο. Η φυσική τοποθεσία της πόλης είναι από τις
πιο όμορφες που μπορεί κανείς
να φανταστεί... Την πόλη μοιράζονται Έλληνες, Αρμένιοι και Τούρκοι. Οι Έλληνες είναι μορφωμένοι
και ασχολούνται με το εμπόριο.
Οι πιο εύποροι από αυτούς σπουδάζουν τα παιδιά τους στην Αυστρία. Ο ζυγός των Τούρκων τους
βαραίνει και στενάζουν...”.
Είχα την ευκαιρία παλαιότερα
να επισκεφθώ την υπέροχη αυτή
πόλη του Φιλίππου Β’ των Μακεδόνων και των Ελλήνων με ένα
γκρουπ συμπολιτών μου σε μία
εκδρομή: Σόφια-ΦιλιππούποληΑνδριανούπολη και να θαυμάσω
τα υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά,
τους δρόμους, τους λόφους, τα
γεφύρια, το καλά σωζόμενο θέατρο
και τα Δημόσια κτίρια. Επισκεφθήκαμε και το αρχοντικό του
Μαυρίδη, όπου έμεινε ο ασίγαστος
περιηγητής, συγγραφέας, διπλωμάτης και ποιητής Λαμαρτίνος.
Εκεί απάγγειλα και το ποίημά του,
το αφιερωμένο στον μεγάλο έρωτά
του, την μελαχρινή Ναπολιτάνα,
Γκρατσιέλα: “... χρόνε, ζηλιάρη
δύστροπε, γιατί να φεύγουν γρήγορα οι ώρες της χαράς... Ήλιε,
σταμάτα μια στιγμή, τώρα που
ζευγαρώσαμε είναι γλυκειά η
ζωή...”.
Πηγές: 1) Μεγάλη Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια, 2) Οι Πατρίδες
των Ελλήνων, Ανατολική Θράκη Ανατολική Ρωμυλία. Θ. Καρζή, Εκδόσεις Λιβάνη. 3) Απομνημονεύματα Ισμαήλ Κεμάλ (Εισαγωγή,
Μετάφραση -Σχολιασμός Στεφ.
Παπαγεωργίου, 4) Κων/νου Άμαντου Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους.

Το Άγγελμα
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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)

της ημέρας

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:

```

Η μετάνοια είναι

Τραμπ:

το βάπτισμα των δακρύων.

Και χρέη
του 2019 σε 120
μηνιαίες δόσεις

Με τη μετάνοια ο άνθρωπος

```
(Χρήμα να έχουμε και
θα… χορτάσουμε δόσεις!)

Πολύ εποικοδομητική
η συνομιλία με Πούτιν

```

ξαναβαπτίζεται, αναγεννιέται.
Παϊσίου, Λόγοι, Γ’ σ. 262

(Κάτι από… λυκοφιλίες
που θα έλεγε και το ΚΚΕ)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Παγκόσμιο Ανέκδοτο του Κen Okazaki
Είπα στον γιο μου «Θα παντρευτείς τη κοπέλα που θα επιλέξω ΕΓΩ για
σένα!» Μου είπε «ΟΧΙ» Του λέω «είναι η κόρη του Βill Gates που έχει τη
Μicrosoft!» Μου λέει «ΟΚ...» Μετά τηλεφώνησα στο Βill Gates και του είπα
«Η κόρη σου θα παντρευτεί το γιο μου!!!» Μου λέει «ΟΧΙ» Του λέω «Ο γιος μου
είναι ο γενικός διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank)!!!» Μου λέει
«ΟΚ» Μετά τηλεφώνησα στον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του λέω
«Θα κάνεις τον
γιο μου γενικό διευθυντή στην Παγκόσμια Τράπεζα!!!» Μου λέει «ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ !!!»
Του λέω «Μα... είναι γαμπρός του Βill Gates!!!» Και μου λέει «ΟΚ»...
ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ!!!
Κen Okazaki

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 5/5/2019
Αρχικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες
στα βόρεια όπου θα σημειώνονται σποραδικές βροχές.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6
μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και νότια
7 με 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες
θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς
4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς
Κελσίου.
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Στον αστερισμό του
προεκλογικού αγώνα

Toυ
Γιώργου
Γκάγκα

Οσάκις ανακοινώνεται η
διεξαγωγή
εκλογών, εμέσως πλην σαφώς οι κινήσεις
των τοπικών
συνδυασμών
και ειδικότερα
οι εν ενεργεία,
ξεκινούν τις διαβουλεύσεις για
την συγκρότησή του, και εν
ανάγκη ακόμη
ασκούν ψυχολογική
βία

στους ψηφοφόρους.
Είναι λυπηρό το φαινόμενο να βλέπεις άτομα τα οποία ουδέποτε νοιάστηκαν για το καλό της πόλης και
περιφέρειας να έρχονται ασθμαίνοντας να ζητούν την ψήφο των συμπολιτών λέγοντας πως με τις “έξυπνες”
ιδέες τους η πόλη και περιφέρεια θα
έχουν αρκετή ωφέλεια. Και όμως οι
ψηφοφόροι ενόψει των εκλογών του
Μάη δεν έχουν δει ούτε ένα (τουλάχιστον) έργο τα τελευταία (5) πέντε
χρόνια διοίκησής τους, και μην πείτε
ότι έξυπνες ιδέες είναι τα επικοινωνιακά τρικ και το λεωφορείο χωρίς
οδηγό.
Ο πόλεμος χαρακωμάτων της Νεοφιλελεύθερης παράταξης, εναντίον
των δημοκρατικών-αριστερών δυνάμεων έχει μορφή καλπάζουσας ασθένειας, όταν η χώρα στα 200 χρόνια
ζωής κυβερνήθηκε από δεξιές κυβερνήσεις σπέρνωντας την τρομοκρατία,
ρημάζοντας τον έρμο τόπο.
Καλό είναι οι συμπολίτες-ψηφοφόροι να αναλύσουν τις προθέσεις των
αριβιστών απέναντι στην κοινωνία. Σίγουρα δεν θα είναι η πρέπουσα συμπεριφορά τους. Όταν όμως η παράταξής τους κινδυνεύει να χάσει το
έδαφος κάτω από τα πόδια της, τότε
εφαρμόζουν την ανάσυρση από το
παρασκήνιο τα σενάρια ντροπής, ελισσόμενοι υπογείως ως οι ασπάλακες.
Οι ψηφοφόροι σ' αυτή την πολύ
κρίσιμη εκλογική στιγμή, να αξιολογήσουν τις προθέσεις των υποψηφίων,
ποίων τελικά τα συμφέροντα θα υπηρετήσουν, του λαού ή εκείνων που
στόχο έχουν τον παραπέρα πλουτισμό
και την επομένη γίνονται μαύρος καπνός;
Ας δούμε τώρα τι ακριβώς “έργα”
έγιναν στην πόλη και την περιφέρεια:
τα καταστρώματα οδών και πεζοδρομίων, αποτελούν δημόσιο κίνδυνο, με
ότι αυτό συνεπάγεται. Η καθαρότητα
στο “μεγαλείο” της (πάρκα-αλάνεςπλατείες) αφημένα στη διαδρομή του
χρόνου.
Οι σημάνσεις οδών-πινακίδων και
η ονοματολογία των διευθύνσεων αλλοιώθηκαν με το πέρασμα του χρόνου,
χωρίς καν η τοπική Αυτοδιοίκηση να
κάνει την (ποιότητα) ανανέωση.
Οι ανισοϋψείς επιφάνειες δρόμων
και πεζόδρομων με τις κακότεχνες
εργασίες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΤΑ, Φυσικό
Αέριο) κατέστησαν μάστιγα, για ομαλή
πρόσβαση των πολιτών, η δε καταλήψεις πεζόδρομων από παντοειδή αντικείμενα, αναγκάζουν τους πολίτες
και γυναίκες με τα αμαξάκια των μικρών να κατέρχονται στο οδόστρωμα,
με άμεσο κίνδυνο ατυχήματος.
Οι κοίτες των ποταμών (ευλογία
θεού) ουδέποτε αντίκρισαν την ανθρώπινη παρουσία (διαρχή) με αυτή
την αδιαφορία, δημιουργήθηκαν
εστίες ελών, που συρρέουν εκατοντάδες χιλιάδες μικροοργανισμοί επικίνδυνοι για την υγεία των πολιτών.
Καιρός πλέον οι ψηφοφόροι της
πόλης και της περιφέρειας, να ασφαλίσουν τα αυτιά τους, από τις σειρήνες
των ανθρώπων των διχαστικών παρατάξεων για να μην ξανασυμβούν
τα ίδια της προηγούμενης πενταετίας,
διότι τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας
μας.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Απόπειρα αυτοκτονίας
και από τον δεύτερο δράστη
των φυλακών Τρικάλων!
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Το παρεμπόριο

Με διαφορά 24 ωρών και ο δεύτερος δράστης της δολοφονίας του 29χρόνου Αλβανού στις φυλακές Τρικάλων έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού Λόγου» ο
ομογενής από την Γεωργία στις 4 τα ξημερώματα με αιχμηρό αντικείμενο προσπάθησε να κόψει τις φλέβες του.
Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων και οι
γιατροί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να πάρει εξιτήριο.
Θυμίζουμε ότι προηγήθηκε μια μέρα πριν απόπειρα αυτοκτονίας και από τον συγκατηγορούμενο του που την
Πρωτομαγιά είχαν δολοφονήσει εντός της φυλακής τον
29χρόνο που προαναφέραμε.

∫
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Νέα προσπάθεια της Τουρκίας
να επιβάλλει "γκρίζες ζώνες"

«Οι καταστροφικές συνέπειες του παραεμπορίου στην προσπάθεια ανάκαμψης
της ελληνικής οικονομίας και της καταναλωτικής ζήτησης, στοιχειοθετούνται
όχι μόνο από το χρήμα που θα κατευθυνόταν στην ελληνική αγορά αλλά και
από την απώλεια εσόδων σε επίπεδο
φορολογικής διοίκησης, καθώς μόνο από
το ΦΠΑ όπου οι απώλειες υπολογίζονται
στα 4,3 δισ. ευρώ ετησίως» τονίζουν
στελέχη της ΕΣΕΕ.
«Το ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να
στερείται συνολικά έσοδα ύψους τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ ετησίως λόγω του παραεμπορίου, με τον διαφυγόντα τζίρο από
την αγορά να εκτιμάται από 15 έως και 17
δις. ευρώ, ενώ το 30% του συνολικού εμπορικού τζίρου είναι προϊόντα απομίμησης ή παραποίησης» επισημαίνουν στελέχη της ΕΣΕΕ.

∫ Μ.α.Μπ.

χρ.παπ.

Πανταχού
παρών!

Τροπολογία
για το αφορολόγητο
Tην κατάργηση της διάταξης του ν. 4472/2017 με την
οποία μειώνεται το αφορολόγητο για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων, προτείνει το ΚΚΕ με τροπολογία που κατάθεσε στη Βουλή.
Το ΚΚΕ ζητά την ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου σε επίπεδα που να καλύπτει τις βασικές λαϊκές
ανάγκες και να προστατεύει τα λαϊκά εισοδήματα.
Για τους λόγους αυτούς με την παρούσα τροπολογία
προτείνεται η κατάργηση τoυ αντιλαϊκού μέτρου μείωσης
του αφορολόγητου που προβλέπεται με το άρθρο 10 του
Ν. 4472/2017», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της
τροπολογίας την οποία υπογράφει σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Στις εκδηλώσεις που
διοργανώνει κάθε χρόνο
η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) για να
τιμήσει τον Άγιο Γεώργιο, προστάτη του Στρατού Ξηράς, παρέστη ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Χρήστος Σιμορέλης.
Ο κ. Σιμορέλης παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις
που είχαν προγραμματιστεί, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και
με τον Διοικητή της ΣΜΥ,
Ταξιάρχο Δημοσθένη Κωστόπουλο για θέματα που
άπτονται της αρμονικής λειτουργίας της Σχολής.
Μπορεί οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις να μην σταματούν ποτέ και συνεχώς να αυξάνονται, ωστόσο ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ πάντα προσπαθεί να δίνει το παρόν σε διάφορες εκδηλώσεις, είτε επειδή το “επιβάλλει” το εθιμοτυπικό, είτε γιατί το επιθυμεί και ο ίδιος.

∫Ω.

∫Ε.Κ.

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

Θοδωρής αλέκος

CMYK

4 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ια το παρεμπόριο και τα
προϊόντα “μαϊμού” θα
αναληφθεί εκστρατεία
ενημέρωσης μαθητών και
μαθητριών του λυκείου από
την Περιφερειακή Ενότητα
(ΠΕ) Τρικάλων, την Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων και τον Εμπορικό
Σύλλογο Τρικάλων (ΕΣΤ).

Γ

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, που θα αναληφθεί εντός του
προσεχούς διαστήματος μάλλον με
εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, είναι η
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
των παιδιών στο κρίσιμο για την οικονομία και την τοπική αγορά θέμα
του παρεμπορίου και των προϊόντων
μαϊμού, ώστε αφενός να μην πέφτουν θύματα επιτηδείων και αφετέρου να συμβάλουν και αυτά στην
καταπολέμηση των φαινομένων αυτών και στην στήριξη του νόμιμου
εμπορίου και των ντόπιων καταστημάτων.

Θα γίνει στους μαθητές και στις μαθήτριες λυκείου

Ενημέρωση για το παρεμπόριο
και τα προϊόντα “μαϊμού”
Θα αναληφθεί από την ΠΕ Τρικάλων, την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων και τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων

Προσοχή
«Σε καμία των περιπτώσεων δεν
πρέπει οι καταναλωτές να εμπιστεύονται εταιρείες χωρίς έδρα και
ότι τους προσφέρουν στον διαδίκτυο και ειδικά στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης» τονίζουν συνδικαλιστές
έμποροι και σημειώνουν «τα πρώτα
θύματα είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές.
Αγοράζουν “μαϊμού” προϊόντα σε
εξαιρετικά δυσανάλογα με την αξία
τους πολύ υψηλές τιμές. Τα υπερκοστολογούν.
Για παράδειγμα, ένα προϊόν μπορεί να αγοραστεί από την χώρα προέλευσής του για 5 ευρώ και να πωληθεί στα 50, προσφερόμενο μάλιστα ως μεγάλη ευκαιρία, διότι το
αυθεντικό διατίθεται από 100 έως

150 στα καταστήματα και στις νόμιμες διαδικτυακές εταιρείες εμ-

πορίου».
«Έτσι, οι καταναλωτές πληρώ-

Κινήθηκε η αγορά στον Δήμο Πύλης την Πασχαλινή περίοδο, σύμφωνα
με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής Κων. Βοϊτσίδη

Κάτω των προσδοκιών
• Υπερφορολόγηση, βαρυχειμωνιά κ.α. είναι οι αιτίες για την κατάσταση αυτή
άτω των προσδοκιών
κινήθηκε η αγορά
κατά την Πασχαλινή
περίοδο στον Δήμο Πύλης,
σύμφωνα με τον πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής Κώστα Βοϊτσίδη.
«Δεν έμεινε ικανοποιημένος
ο εμπορικός κόσμος της περιοχής μας από την ζήτηση
στην Πασχαλινή περίοδο» τονίζει ο κ. Βοϊτσίδης και επισημαίνει «κυμάνθηκε περίπου
στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα, ίσως και λίγο πιο κάτω
και αυτό παρά το γεγονός
πως πέρα από τους ντόπιους, πολύς κόσμος βρέθηκε
το Πάσχα στον τόπο μας».
«Πάντως, λαμβάνουμε διαφορετικά μηνύματα. Στα τρόφιμα η κίνηση πήγε πολύ
καλά, ενώ στην ένδυση καταγράφηκε στασιμότητα» δηλώνει ο κ. Βοϊτσίδης, ο οποίος στην συνέχεια σημειώνει
«οι λόγοι είναι οι γνωστοί:
Υπερφορολόγηση που έχει
απομυζήσει το εισόδημα των
πολιτών, με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να διαθέσουν σε
αγορές χρήματα, είναι η κύρια
αιτία».
«Ωστόσο, θεωρούμε πως
για την φετινή Πασχαλινή περίοδο ρόλο έπαιξε και ο βαρύς και μακρύς χειμώνας, κα-

Κ

Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Δήμου Πύλης
Κων. Βοϊτσίδης
θώς ο κόσμος χρειάστηκε να
δαπανήσει πολλά λεφτά για
την θέρμανση, τα οποία ασφαλώς αφαιρέθηκαν από την

νουν για προϊόντα κακής ποιότητας,

αγορά. Πολλά μικρά, όπως η
βαρυχειμωνιά, αθροίζονται και
συνολικά στερούν ρευστότητα και καταναλωτική ικανότητα, που ασφαλώς το βιώνει
η αγορά» υπογραμμίζει ο κ.
Βοϊτσίδης, προσθέτοντας
«όσον αφορά την ενδιάμεση
εκπτωτική περίοδο που άρχισε από τις 2 Μαΐου, μέχρι
τώρα είναι σαν να μην υπάρχει. Το έχουμε δηλώσει πολλές φορές, πως οι ενδιάμεσες
εκπτώσεις δεν προσφέρουν τίποτα στην αγορά. Χρειαζόμαστε, έμποροι και καταναλωτές, τις δύο κλασσικές περιόδους εκπτώσεων, την χειμερινή και την θερινή, διάρκειας 20 ημερών. Τίποτα
άλλο».
Ματθαίος Μπίνας

τα οποία κάποιες φορές είναι επι-

κίνδυνα, ειδικά για τα παιδιά, λόγω
χρήσης ακατάλληλων ουσιών στην
κατασκευή τους, ιδίως στο βάψιμο»
υπογραμμίζουν έμποροι, αναφέροντας «εισάγουν προϊόντα, τα κάνουν να φαίνονται φίρμες και με δήθεν έκπτωση από 50% έως 67% τα
καταστούν δελεαστικά, προσελκύοντας πολλούς πελάτες, οι οποίοι όμως δεν προμηθεύονται στην
πραγματικότητα ισάξιο προϊόν μ’
αυτό που πλήρωσαν».
«Εύκολο είναι καταλάβει κάποιος
τι γίνεται: Δεν φαίνεται έδρα, αλλά
μόνο κινητό τηλέφωνο» επισημαίνουν έμποροι και τονίζουν «τελευταία, λόγω του ότι έχουν αρχίσει να
εκλείπουν τα παζάρια, οι πλανόδιοι
πωλητές χάνονται και αυτοί από
τα πεζοδρόμια, όμως όχι και το παρεμπόριο, το οποίο ασκείται μέσω
του διαδικτύου, του internet, με κύριους φορείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κυριολεκτικά πλέον οι χρήστες
αυτών βομβαρδίζονται από ευκαιρίες, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινές. Καλό είναι για
το συμφέρον τους οι καταναλωτές
να προσέχουν τι αγοράζουν».
Ματθαίος Μπίνας

Κατάθεση γενικού ψηφοδελτίου του συνδυασμού
«Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»
Του υποψηφίου Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων

ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΚΟΥ
ατατέθηκε χθες και ώρα 12.00 το
μεσημέρι, τον ίδιο τον υποψήφιο
Δήμαρχο κ. Θοδωρή Αλέκου, στον
πρόεδρο του Πρωτοδικείου Τρικάλων με
τον μέγιστο αριθμό των υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του Γενικού
Ψηφοδελτίου πόλης Καλ/κας και όλων
των Δημοτικών Ενοτήτων, ήτοι
αριθμητικά πενήντα (50),όπως αυτό
προβλέπεται από τον νέο νόμο για την
αυτοδιοίκηση, τον νόμο
4555/2018,γνωστό ως πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», για την ανάδειξη των
νέων Δημοτικών Αρχών στις 26 του Μάη
τρέχοντος έτους.

Κ

Σημειολογικά να αναφέρουμε πως η ενέργεια
αυτή με όλες τις προβλεπόμενες αλλαγές ήτοι,
μέγιστο αριθμό υποψηφίων και ποσοστό στελέχωσης γυναικών το 40% δηλαδή είκοσι (20)
γυναίκες, αποτελεί και στατιστικά τον πρώτο σε
επίπεδο νομού συνδυασμό που καταθέτει ένα
απολύτως πλήρες ψηφοδέλτιο!
Με την κίνηση αυτή βάζουμε επιτέλους τέλος
στις χαμηλές προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν
την πενταετία που παρέρχεται,
Βάζουμε τέλος στην αγωνία των συνδημοτών
μας για ευόδωση των προσπαθειών μας.
Ανεβάζουμε τον πήχη στο σημείο που δικαιούται ο Δήμος της καρδιάς μας, ο Δήμος Μετεώρων.
Για να το πετύχουμε αυτό δημιουργήσαμε ένα
ψηφοδέλτιο με το βλέμμα στραμμένο στους
συνδημότες μας και στο αύριο του Δήμου της
καρδιάς μας.
Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο αποτελείται από δημότες μάχιμους, καταξιωμένους και με σημαν-

τική πορεία του καθενός στον επαγγελματικό
στίβο.
Στο σύνολό τους, όλοι οι υποψήφιοι έχουν
κερδίσει επάξια τον σεβασμό και την αγάπη φίλων και αντιπάλων με την απλότητα, το ήθος και
την αντικειμενικότητά τους
Έχουμε τις γνώσεις, έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη διάθεση, έχουμε την όρεξη, έχουμε το πρόγραμμα, ν’ αλλάξουμε την πορεία του δήμου.
Στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε με ιδανικό τρόπο τους πολίτες (πόλη και περιφέρεια),
μέσα από ζωντανές διαβουλεύσεις και μακριά
από κομματικές αγκυλώσεις, σπάζοντας το κατεστημένο!
Δέσμευσή μας να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία.
Η αγάπη για τον δήμο της καρδιάς μας είναι
δεδομένη και ανιδιοτελής.
Θέλουμε να δώσουμε και σε καμιά περίπτωση να πάρουμε!
Σήμερα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την
απερχόμενη δημοτική αρχή.

ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ, ΕΝΤΙΜΟ, ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΙΚΗΦΟΡΟ!!!

τοπικά

Καθαρίζει το επαρχιακό δίκτυο σε περιοχές της Φαρκαδόνας,
της Πύλης και της Καλαμπάκας η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σ

«Προχωρούμε στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που αφορά την ασφάλεια στη μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων στο
επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Κάθε έργο αποτελεί
και μια στοχευμένη παρέμβαση για τη διευκόλυνση
της καθημερινότητας των
πολιτών. Τα έργα αυτά πέραν της χρησιμότητάς τους
στηρίζουν θέσεις εργασίας
και δημιουργούν μόχλευση
στην τοπική οικονομία» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.

ε εργασίες
καθαρισμού και
αποψίλωσης
διαχωριστικών και
τριγωνικών νησίδων του
οδικού δικτύου της Π.Ε.
Τρικάλων καθώς και του
επαρχιακού οδικού
δικτύου σε περιοχές της
Φαρκαδόνας, Πύλης,
Καλαμπάκας και
Κλείνου – Καστανιάς –
Ασπροποτάμου
προχωρά το επόμενο
διάστημα η Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Πρόκειται
για εργασίες συνολικού
προϋπολογισμού
84.800 ευρώ.

Συζητά με τους δημότες στα χωριά
ο Δημήτρης Παπαστεργίου
•Το πρόγραμμα επισκέψεων στην περιφέρεια του Δήμου για τον Δήμαρχο Τρικκαίων

Μ

πορεί να έχει επισκεφθεί
πάμπολλες φορές τα
χωριά του Δήμου μας ο
Δημήτρης Παπαστεργίου, μπορεί
η προσοχή που δόθηκε στην
περιφέρεια να ήταν μέγιστη και
πρωτόγνωρη, αλλά η συνάντηση
με τον πολίτη, είναι η
σημαντικότερη.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ξεκινά τις νέες
επισκέψεις στα χωριά του Δήμου μας,
καθημερινά, με τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, με τους συμβούλους που η «επανεκκίνηση» στηρίζει σε
κάθε Τοπική Κοινότητα.
«Η επαφή με τους συνδημότες είναι
εξαιρετικά ουσιαστική», δηλώνει ο κ.
Παπαστεργίου, «διότι οφείλουμε να ακούμε, να μαθαίνουμε, να συζητούμε. Οι
απόψεις μας συναντώνται με τις απόψεις
των συμπολιτών, παρουσιάζουμε το έργο
μας, δεχόμαστε νέες ιδέες και αλλάζουμε, για να πάμε τον Δήμο μας μπροστά», συμπληρώνει.
Το πρόγραμμα περιοδειών για την
εβδομάδα 4-11 Μαΐου 2019 είναι το ακόλουθο:

Σάββατο 4 Μαΐου 2019
12:00-13:00 Κεφαλόβρυσο, αθλητικές
εκδηλώσεις
18:00-19:00 Εκδήλωση Πνευμονολογικής Εταιρείας για το κάπνισμα, Δημαρχείο Τρικκαίων

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019
19:00 Σπαθάδες
20:00 Ρίζωμα
20:30 Διπόταμος

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019
19:00 Αμμουδιά
19:30 Κ. Ελάτη
20:00 Μέλιγος
20:30 Φωτάδα
21:00 2ο Street Food Festival, Μύλος
Ματσόπουλου

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
Κυριακή 5 Μαΐου 2019
11:00-12:00 Κεφαλόβρυσο, λίμνη Γκιτζή
18:30 Ξυλοπάροικο
19:15 Γοργογύρι
20:00 Πρόδρομος
20:30 Γενέσι
21:00 Πρίνος

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019
10:00-11:00 Λαϊκή αγορά Τρικάλων
19:00 Γλίνος
20:00 Λόγγος
20:30 Πατουλιά

Τρίτη 7 Μαΐου 2019
18:30 Καλονέρι
19:15 Ανταλλάξιμα
20:00 Μεγάρχη
21:00 Διαλεχτό

Δήλωση Κατάρτισης
Συνδυασμού
«ΜΕΓΑΡΧΗ-ΚΑΛΟΝΕΡΙ-ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» για την
Κοινότητα ΜΕΓΑΡΧΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
«ΜΕΓΑΡΧΗ-ΚΑΛΟΝΕΡΙ-ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΣΚΟΥΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΙΡΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΡΚΑ-ΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ

19:00 Χρυσαυγή
19:30 Ζηλευτή
20:00 Παλαιόπυργος
21:00 Αρδάνι

Σάββατο 11 Μαΐου 2019
13:00 Πεζόδρομος Ασκληπιού
20:00 2ο Street Food Festival, Μύλος
Ματσόπουλου
•Στο ίδιο διάστημα ο Δήμαρχος Τρικκαίων θα επισκεφθεί δημόσιες υπηρεσίες
που εδρεύουν στον
Δήμο Τρικκαίων.
••Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές
αποκλίσεις
στο πρόγραμμα.
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Από τον Συνδυασμό Νέο Ξεκίνημα –
Ανεξάρτητος Δήμος του Θ. Αλέκου

Ανακοίνωση ονομάτων για
τα Τοπικά Αύρας - Διάβας Θεόπετρας - Αγιοφύλλου

Στην ανακοίνωση των υποψηφίων για τα τοπικά συμβούλια
Αύρας Διάβας και Θεοπέτρας προχώρησε ο Συνδυασμός
«Νέο Ξεκίνημα Ανεξάρτητος Δήμος» του κ. Θοδωρή
Αλέκου, λίγες ώρες πριν λήξη ο χρόνος κατάθεσης του
ψηφοδελτίου στο Πρωτοδικείο ενώ θα ακολουθήσουν και
οι ανακοινώσεις για τα υπόλοιπα τοπικά.

Τοπικό Αύρας
Σας ανακοινώνουμε έξι υποψήφιους τοπικούς συμβούλους
της τοπικής κοινότητας Αύρας. Στο σύνολό τους είναι άνθρωποι
με άποψη, ο καθένας έχει και κάτι να σου πει.
Άνθρωποι με χαμόγελο, με όρεξη για δουλειά, με όραμα.
Άνθρωποι με ήθος, θέληση και αγάπη για τον τόπο.
Άνθρωποι καθαροί και ειλικρινείς.
Προχωράμε ενωμένοι και δυνατοί έχοντας πίστη στις
αρχές μας.
Τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

Βασταρούχας Ηλίας, Αστυνομικός
Κακούσιος Γεώργιος, Αγρότης
Μάντζιαρης Ευάγγελος, Συνταξιούχος ΔΕΗ
Νιαβής Σωτήριος, Συνταξιούχος
Παρασκευά Ελένη, Αγρότισσα
Ρώσσιου Μαρία, Οικιακά

Τοπικό Διάβας
Σας ανακοινώνουμε πέντε υποψήφιους τοπικούς συμβούλους της τοπικής κοινότητας Διάβας. Πρόκειται για
ένα μωσαϊκό ανθρώπων, διαφορετικών επαγγελμάτων και
ιδιοτήτων οι οποίοι βρήκαν σημείο επαφής την θέληση για
ανιδιοτελή προσφορά στα κοινά, τον ηθικό αγώνα για ένα
καλύτερο αύριο, την ειλικρινή αγάπη τους για τον τόπο
μας αλλά και την αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπο του
Θοδωρή Αλέκου.
Τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

Αλέκος Φώτιος, Αγροτικές Επιχειρήσεις
Βασιλείου Μαρία, Οικιακά
Δημάσης Ελευθέριος, Συνταξιούχος
Ζαρκάδα Δήμητρα, Ιδιωτική Υπάλληλος
Χαρίσης Θεόδωρος, Μάγειρας

Τοπικό Θεόπετρας
Σας ανακοινώνουμε πέντε υποψήφιους τοπικούς συμβούλους της τοπικής κοινότητας Θεόπετρας. Πρόκειται
για ανθρώπους που έχουν κατακτήσει επάξια την κοινωνική
αναγνώριση και αποδοχή, μέσα από την προσωπική τους
διαδρομή στο επάγγελμα, στην οικογένεια, το ευρύτερο
περιβάλλον. Είναι ενεργοί πολίτες εξοπλισμένοι με τη
γνώση της ζωής, που επέλεξαν να στρατευθούν μαζί μας,
συνεισφέροντας χρόνο και δημιουργικές ιδέες , στην
κοινή προσπάθεια.
Τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

Γάτσιας Ευθύμιος, Στρατιωτικός
Γκότζια Ευαγγελή, Ιδιωτική Υπάλληλος
Καραμίντζιος Αλέξανδρος, Υπάλληλος Ε.ΘΕ.Λ.
Κουμπουδιέτα Άννα, Ιδιωτική Υπάλληλος
Χατζής Ιωάννης, Συνταξιούχος

Τοπικό Αγιοφύλλου
Σας ανακοινώνουμε σήμερα έξι υποψήφιους τοπικούς
συμβούλους της τοπικής κοινότητας Αγιοφύλλου. Πρόκειται
για ανθρώπους, με όρεξη, δυναμισμό, ήθος και μεγάλη
προοπτική για το καλύτερο μέλλον αυτού του τόπου. Είναι
ενεργοί πολίτες εξοπλισμένοι με τη γνώση της ζωής, που
επέλεξαν να στρατευθούν μαζί μας, συνεισφέροντας χρόνο
και δημιουργικές ιδέες, στην κοινή προσπάθεια.
Τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

Κάκαβου Αλεξάνδρα, Οικιακά
Κέφος Ιωάννης, Αγρότης
Μανώλης Χαράλαμπος, Οδηγός
Παπαδοπούλου Έλενα, Ελεύθερη Επαγγελματίας
Τρέλλης Δημήτριος, Οικοδόμος
Χαλκίδου Ιουλία, Οικιακά

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

6 σελίδα
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Αναβίωσε το έθιμο του «Φανού» στη Θεόπετρα
Οι νέοι του χωριού ανάβουν μια μεγάλη φωτιά το βράδυ της Αναστάσεως πάνω στο πασίγνωστο σπήλαιο τηρώντας το έθιμο

Π

ολλά και διαφορά
είναι τα έθιμα που
έχουν αναβιώσεις
τις τελευταίες ημέρες
στην ευρύτερη περιοχή
της Καλαμπάκας και
αυτό δείχνει πως οι
κάτοικοι των χωριών, τα
τηρούν με ευλάβεια και
τα κρατούν ζωντανά!

Έθιμα που χάνονται στον
χρόνο και φτάνουν στο σήμερα ίδια και απαράλλακτα,
όπως στο μακρινό παρελθόν.
Ένα από τα πολλά έθιμα
τα οποία έλαβαν χώρα προσφάτως, ήταν αυτό της Θεοπετρας με το άναμμα του
φανού πάνω στο πασίγνωστο
πλέον σπήλαιο, όπου οι νέοι
του χωριού το βράδυ της
Αναστάσεως ανάβουν μια μεγάλη φωτιά σχεδόν 10 μέτρα
ύψος, με ξύλα και πουρνάρια
που συγκεντρώνουν σε συγκεκριμένο σημείο!
Η φωτιά είναι μεγάλη και
εντυπωσιακή, φωτίζει όλο το
σπήλαιο αλλά και το χωριό
της Θεόπετρας και πραγματικά αξίζει κάνεις να την
παρακολουθεί και να την
θαυμάζει.
Οι προετοιμασίες για το
«άναμμα του φανού» όπως
ονομάζεται, έχει τις ρίζες
του πολύ παλιά και μαρτυρίες των Θεοπετρινών, αναφέρουν ότι το έθιμο χάνεται
πολύ πίσω στο χρόνο.

Μάλιστα, πιο παλιά, δεν
άναβε μόνο μια φωτιά, αλλά
κι άλλες φωτιές, στους γύρω
από το χωριό της Θεόπε-

ξεκινούν πιο νωρίς και η παράδοση αναφέρει ότι ξεκίναγαν από την Κυριακή των
Βαΐων, για να κορυφωθεί το
βράδυ της Αναστάσεως.
Αμέσως μόλις ο Ιερές έψαλε το Χριστό Ανέστη οι νέοι
άναβαν τον φανό, ο οποίος
φώτιζε όλο τον τόπο και μεταφέρονταν με τον τρόπο
αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως και το σπουδαίο γεγονός της Χριστιανοσύνης, η
Ανάσταση του Χριστού.
Γιώργος Χρ.
Σιαμουρέλης

τρας, λόφους οι οποίοι φώτιζαν τα πάντα.
Όπως προαναφέραμε οι
προετοιμασίες για το άναμμα

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

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

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

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

www.xoutos-interior.gr
CMYK

τοπικά

ΚΥΡΙΑΚΗ

5

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 7

Στα θρανία επιστρέφουν αύριο οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
τα θρανία
επιστρέφουν αύριο
οι μαθητές της
Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, μετά τις
πασχαλινές διακοπές
τους.

Σ

Ωστόσο, λόγω των ευρωεκλογών και των εκλογών της
τοπικής Αυτοδιοίκησης τα
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν δύο τετραήμερες διακοπές, καθώς τα
σχολεία θα χρησιμοποιηθούν
ως εκλογικά τμήματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με
σχετική εγκύκλιο που αναμένεται να εκδοθεί, τα σχολεία λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών που έχουν προγραμματιστεί στις 26 Μαΐου θα είναι κλειστά από 24 έως 27
Μαΐου. Επίσης, σε όσες περιφέρειες ή δήμους θα επαναληφθεί η ψηφοφορία για
την εκλογή των αιρετών περιφερειακών αρχών στις 2
Ιουνίου, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία από 31 Μαΐου έως και 3 Ιουνίου.

Ανοίγουν αύριο τα σχολεία
•Τα σχολεία λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών
και των ευρωεκλογών που έχουν προγραμματιστεί
στις 26 Μαΐου θα είναι κλειστά από 24 έως 27 Μαΐου
Επίσης, να σημειωθεί ότι
την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019
λήγουν τα μαθήματα για τα
ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας και την Τετάρτη 22 Μαΐου για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια
και Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και
ιδιωτικών) της χώρας.
Ενώ, σύμφωνα με το Προ-

εδρικό Διάταγμα για την “Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών
Σχολειών” η διδασκαλία των
μαθημάτων κανονικά λήγει
στις 15 Ιουνίου, αλλά επειδή
είναι Σάββατο τα μαθήματα
θα λήξουν την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα, δηλαδή στις
14 Ιουνίου. Την ημέρα λήξης
των μαθημάτων χορηγούνται στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλου
Σπουδών. Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται από τα
νηπιαγωγεία τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των μαθητών
για την εγγραφή τους στα
Δημοτικά και από τα Δημοτικά οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την
εγγραφή τους στα Γυμνάσια.
Σε ό,τι αφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν
για τους υποψηφίους των
ΓΕΛ στις 7 Ιουνίου και των
ΕΠΑΛ 6 Ιουνίου (σ.σ. πέρσι είχαν ξεκινήσει στις 8 για τα
ΓΕΛ και 7 Ιουνίου για τα
ΕΠΑΛ).
Ε.Κ.

Τι προβλέπει η σχετική προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα

Οι όροι για τη συμμετοχή στη Σχολή
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή -κατά κατηγορίαθα καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη
ι προϋποθέσεις
και οι όροι για τη
συμμετοχή των
ήδη υπηρετούντων
αστυνομικών γενικών
καθηκόντων στη Σχολή
Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας για το
ακαδημαϊκό έτος 20192020 με το σύστημα των
Πανελλαδικών
Εξετάσεων Ημερήσιου
Γενικού Λυκείου
εκδόθηκαν προσφάτως
από το Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο

Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη
Σχολή, κατά κατηγορία, θα
καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη, μετά την
έκδοση της προβλεπόμενης
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής

άμυνας, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι δύναται να συμμετάσχουν για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, που
θα καλυφθούν κατά 40% από
υποψηφίους, που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017,
είτε κατά 60% από υποψηφίους, που συμμετείχαν στις
πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων
έτους 2018. Το ως άνω ειδικό ποσοστό, ο ακριβής αριθμός των θέσεων που τυχόν
θα αποδοθούν βάσει αυτού
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με συμπληρωματική προκήρυξη, που θα σας
αποσταλεί μετά την έκδοση
Κοινής Υπουργικής Απόφα-

σης των αρμόδιων Υπουργών.
Για το 90% των θέσεων,
που θα καλυφθούν από υποψηφίους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων
έτους 2019, με το σύστημα
εισαγωγής που θεσπίστηκε
με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193−Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να
απευθύνονται στα Λύκεια της
περιοχής τους, προκειμένου
να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων.
Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες των επαναληπτικών
εξετάσεων του Σεπτεμβρίου
πουκαθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13Α παρ. 3
του ν. 4186/2013, όπως προ-

στέθηκε με το άρθρο 12 παρ.
2 του ν. 4468/2017, δεν
εφαρμόζονται για τη Σχολή
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Στις ειδικές κατηγορίες
του άρθρου 42 του ν.
1481/1984 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγονται
οι κατωτέρω περιπτώσεις
υποψηφίων α) Πολύτεκνοι
και τέκνα τους, β) Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής
περιόδου, γ) Τέκνα αναγνωρισμένων σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, δ) Τέκνα ή
εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που έχασε
τη ζωή του κατά την εκτέλε-

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com

ση διατεταγμένης υπηρεσίας
ή εξαιτίας της υπηρεσίας, ε)
Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών
που έχασαν τη ζωή τους ή
έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης,
στ) Γονείς τριών ζώντων τέκνων και τέκνα τους.
Από τον αριθμό των εισαγομένων που θα καθοριστεί,
ποσοστό 10% θα προέρχεται
από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β),
(γ), (δ) και (ε) και ποσοστό
4% θα προέρχεται από υποψηφίους της περίπτωσης
(στ). Κατά τον υπολογισμό
των θέσεων που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ειδικές
κατηγορίες, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ε.Κ.

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δίωξης
Παράνομης Μετανάστευσης Νομού Τρικάλων και τα μέλη αυτής,
θέλουν να εκφράσουν τις
ευχαριστίες προς τον σεβαστό Μητροπολίτη της
Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων κ.κ.
Θεόκλητο για την χορήγηση προς την Ένωσή
μας με εξοπλισμό γραφείου, ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΤΑΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Η Γραμματέας
ΜΠΟΥΓΛΑ ΜΑΡΙΑ

8 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

5
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ΜΑΪΟΥ 2019

Παρουσιάστηκε χθες το ψηφοδέλτιο της «Αριστερής Παρέμβασης στη Θεσσαλία – Ανταρσία για την Ανατροπή

Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας
«Επιδιώκουμε τη συμμετοχή μας στο περιφερειακό συμβούλιο για την ισχυροποίηση του μαζικού κινήματος» τονίσθηκε μεταξύ των άλλων

«Ε

πιδιώκουμε τη συμμετοχή μας στο περιφερειακό συμβούλιο για
την ισχυροποίηση του μαζικού κινήματος και την οργάνωση. Για να
υπερασπίζουμε και να προβάλλουμε
τα εργατικά και λαϊκά κινήματα συμφέροντα και διεκδικήσεις». Αυτό
υπογραμμίστηκε, χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που
παραχωρήθηκε από την «Αριστερή
Παρέμβαση στη Θεσσαλία – Ανταρσία για την Ανατροπή», όπου ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με
υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Στάθη
Ντούρο.
Υποψήφιοι είναι οι Αντάρας Λάμπρος, Κατσαούνη Ευγενία, Μητροπάνου Μυρσίνη , Μπλέτσας Ιωάννη,
Παπαδάκης Γιώργος, Πρεκατές Χρήστος, Σαββουλίδη Σουλτάνα. Τάχου
Ευαγγελία (Εύη), Τζαβέλλας Βασίλειος, Τσολάκης Βασίλειος και Φλωρός Βασίλειος, ενώ
«Δέκα χρόνια πέρασαν από τη δημιουργία της Αριστερής Παρέμβασης στη Θεσσαλία – Ανταρσία για

Έ

ως τις 15 Μαΐου
2019 με βάση τα
σημερινά
δεδομένα, έως την
ημέρα που εκπνέει
δηλαδή η προθεσμία
υποβολής δηλώσεων
ΟΣΔΕ, έχουν δικαίωμα
οι παραγωγοί να κάνουν
τυχόν αλλαγές στην
δήλωση καλλιέργειας,
που επηρεάζουν το
ύψος της εισφοράς
προς τον ΕΛΓΑ.

Από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου
την Ανατροπή και μέχρι και σήμερα,
βασικός στόχος του περιφερειακού
μας σχήματος είναι η συμβολή στην
συγκρότηση ενός πανελλαδικού ρεύ-

ματος εργατικής, αντιδιαχειριστικής,
αντικαπιταλιστικής και αντικυβερνητικής πάλης που θα επιδιώκει την
αποσταθεροποίηση της «ομαλότη-

τας» που ποθούν διακαώς να διατηρήσουν τόσο η κυβέρνηση, όσο και
οι φορείς της τοπικής διοίκησης. Η
«Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσα-

Που επηρεάζουν το ύψος της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ

Αλλαγές στην δήλωση καλλιέργειας
Με τα ισχύοντα, μπορούν να γίνουν μέχρι 15/5/2019

Όπως σημειώνουν γεωπόνοι, δεν αλλάζει κάτι επί της
ουσίας με την απόφαση αυτή,
απλά πρέπει να συμβαδίζουμε
με τις ημερομηνίες για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ωστόσο αλλαγή από τους παραγωγούς
μπορεί να γίνει και πάλι, π.χ.
το φθινόπωρο, όταν θα είναι
ανοιχτό το σύστημα.
Μια αλλαγή για παράδειγμα
που μπορεί να κάνει κάποιος
παραγωγός είναι να αλλάξει
την ποικιλία του ασφαλιζόμενου προϊόντος.
Σημειώνεται ότι αν δοθεί
παράταση για το ΟΣΔΕ, αυτή
θα ισχύει και για τη δήλωση
καλλιέργειας, απλά τώρα
ισχύει ακόμα η 15η Μαΐου.

Βασικές οδηγίες
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνονται
οδηγίες προς τους παραγωγούς για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ
2019(Ενιαία Ενίσχυση), από
τις οποίες οι βασικές είναι οι
εξής:
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
2019 υποβάλλεται οε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο τον παραγωγό ή από εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του:
- Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

λία – Ανταρσία για την Ανατροπή»,
μέσα από τη δεκάχρονη εμπειρία
παρέμβασης στην περιφέρεια, καθώς και σε κάθε μικρή και μεγάλη
κοινωνική – πολιτική μάχη, έχει παλέψει αποτελεσματικά και θα συνεχίζει να παλεύει για να οικοδομούνται
όργανα επιβολής της λαϊκής θέλησης, τα οποία θα μπλοκάρουν τις
επιδιώξεις υλοποίησης των συμφερόντων της οικονομικής ολιγαρχίας
και της αντιλαϊκής πολιτικής τοπικού
– κεντρικού κράτους, των τοπικών
πολιτικών εκφραστών τους και των
κυβερνήσεων τους» τονίσθηκε, κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.
Όπως τονίσθηκε, μεταξύ πολλών
άλλων « όλοι εμείς που συμμετέχουμε στη Αριστερή Παρέμβαση
στη Θεσσαλία δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής που κοιτούν
από μακριά τα προβλήματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Είμαστε
και παλεύουμε για μια Θεσσαλία
που οι κάτοικοι της θα ζουν και θα
εργάζονται με αξιοπρέπεια».
Ευαγγελία Κάκια

μέσω online συστήματος, στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.opekepe.gr
Επισημαίνεται, ότι η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν και
διαθέσιμη για όλους τους παραγωγούς.
-Μέσω ενός πιστοποιημένου
Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων
(ΚΥΔ) της επιλογής του που
έχει πιστοποιηθεί για τη γεω-

γραφική περιοχή στην οποία
ανήκει η έδρα της αγροτικής
του εκμετάλλευσης.
Ο παραγωγός προκειμένου
να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 θα πρέπει υποχρεωτικά να τακτοποιηθεί μέσω taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του.
Συγκεκριμένα, εάν επιθυμεί

να υποβάλλει μόνος του μέσω
του online συστήματος την
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019
μεταβαίνει στην ιστοσελίδα
www.opekepe.gr όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφεται στο σύστημα
και ακολουθεί τη διαδικασία
πιστοποίησης μέσω taxisnet.
Παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα

από προηγούμενα έτη (20142018) ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδο τους
μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τα τελευταία επικαιροπσιημένα στοιχεία ταυτοποίησης
(όνομα χρήστη, κωδικό).
Η καταληκτική ημερομηνία
εμπρόθεσμης υποβολής της
ενιαίας αίτησης είναι η 15η
Μαΐου κάθε ημερολογιακού
έτους.
Επισημαίνεται ότι, όταν η
λήξη της προθεσμίας για την
υποβολή αίτησης ενίσχυσης
ή δικαιολογητικών εγγράφων,
συμβάσεων ή δηλώσεων ή
της προθεσμίας για τις τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής συμπίπτει με αργία,
Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την
πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εκτός από τις περιπτώσεις
ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την 15η Μαΐου
2019:
α) της αίτησης ενίσχυσης
συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να
λάβει ως ενίσχυση, κατά 1%
ανά εργάσιμη ημέρα.
β) της αίτησης χορήγησης
δικαιωμάτων ενίσχυσης συ-

νεπάγεται μείωση των ποσών
που πρέπει να καταβληθούν .
σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για
πρώτη φορά το 2019 στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα.
Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή
υποβολής της αίτησης μετά
την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019,
η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
3. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ο γεωργός
επιτρέπεται να τροποποιεί τη
δήλωση του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον
τον αριθμό των εκταρίων που
αντιστοιχούν στα δικαιώματα
ενίσχυσης του και τηρεί τους
όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης
για τη συγκεκριμένη έκταση.
4. Για το 2019, η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι η Παρασκευή 31"
Μαΐου. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και
τις εξαιρετικές περιστάσεις,
η υποβολή τροποποίησης της
ενιαίας αίτησης μετά την 31η
Μαΐου και μέχρι την Δευτέρα
10 Ιουνίου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη
ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΠΡΩΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
•«Οι πολίτες αξίζουν καλύτερα και στην πόλη περισσότερα»
σύγχρονη τοπική
αυτοδιοίκηση είναι
ταυτόσημη με τα
τοπικά ζητήματα, τις
κοινωνικές ανησυχίες και
διεργασίες, την ίδια την
δημοκρατία όπου η
εξουσία πηγάζει από τον
λαό και λειτουργεί για τον
λαό.

Η

Είναι η έκφραση των μαζικών
κοινωνικών κινημάτων των εκπρόσωπων των φορέων των
ενεργών πολιτών. Αποτελεί τον
βασικό μοχλό τοπικής περιφερειακής, οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης το
δίχτυ προστασίας των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Υπηρέτησα και θα υπηρετώ
τα κοινά χωρίς ιδεοληψίες δογματική και μονολιθική αντίληψη
με ανοιχτές και δημοκρατικές
διαδικασίες «πρώτα ο πολίτης»,
στόχος μου η πρόσφορα στον
τόπο και όχι τα προσωπικά και
οικογενειακά ωφέλει.
Η θέση μου ήταν και παρα-

μένει ανοιχτή και διάφανη, προτάσσοντας τις «ηθικές αρχές και
άξιες», βάσεις που απέκτησα
μέσα από την πολυσήμαντη
συμμέτοχη και τους κοινωνικούς αγώνες, σε διάφορους
φορείς την αυτοδιοίκηση και
την κομματική μου διαδρομή. Είναι μια σχέση πάθους και αγάπης για προσφορά στον τόπο
στην τοπική κοινωνία στον συνάνθρωπο μας.
Τα τελευταία χρόνια ο τόπος
μας βρίσκεται σε αδικαιολόγητη στασιμότητα παραγωγής δημοτικού έργου σε όλους τους
τομείς είναι οι ίδιοι «ΑΡΧΟΝΤΕΣ» όπου ούτε τα έτοιμα προενταγμενα έργα στο Γ.Κ.Π.Σ
ύψους εβδομήντα εκατομμύριων (70,000.00) ευρώ που παραδώσαμε το 2003 δεν αξιοποίησαν. Παραδώσαμε τον δήμος Τρικκαίων την 9η θέση της
κλίμακας των έργων του Γ.Κ.Π.Σ
και με την ολοκλήρωση του
προγράμματος κατέληξε από
την αδιαφορία τους στην 87η
θέση. Είναι αυτοί που χωρίς

ντροπή εμφανίζουν τα έργα
μας για δικά τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι επί τεσσάρα χρόνια οι
διαδικασίες διαδοχής δεν είχαν αντίκρισμα και ούτε αποδέκτη του περιβόητου «δακτυλιδιού» έως τον Απρίλιο του
2018. Συμπολίτες και συμπολίτισσες στα πλαίσια αυτής της
ζώσας πραγματικότητας αποφάσισα να κάνω το βήμα για κά-

θοδο στις εκλογές όμως για
να αλλάξουμε την πόλη πρέπει
πρώτα να αλλάζουμε εμείς γιατί οι πολίτες αξίζουν καλύτερα
και στη πόλη περισσότερα. Η
πεμπτουσία των επερχόμενων
αυτοδιοίκητων εκλογών είναι η
προγραμματική συμφωνία και
συνεργασία αυτοδιοίκητων δυνάμεων και ενεργών πολιτών
ολόκληρης της κοινωνίας με
ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες για ανατροπή του παρωχημένου μοντέλο διακυβέρνησης του δήμου έως σήμερα.
Αυτές οι προϋποθέσεις όπως τις
οραματίστηκα δεν υπάρχουν
και δεν κατέρχομαι σε αυτές τις
εκλογές .
Θέλω όμως να ευχαριστήσω
όλους εκείνους που με πλαισίωσαν με στήριξαν και με παρότρυναν να κατέλθω στις εκλογές. Δηλώνω όμως ότι θα είμαι
παρών προσφέροντας με αρχές
κα αξίες στον τόπο και τους
συμπολίτες αυτό που τους αξίζει.
Γιώργος Σπαθής

Πότε θα πληρωθεί η β’ δόση
του Επιδόματος Παιδιού
•Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 153.400.000 ευρώ, σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τ

έλος του μήνα αναμένεται η
πληρωμή της β’ δόσης του
επιδόματος παιδιού.

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 153.400.000
ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2019, προκειμένου να
χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του επιδόματος παιδιού
Β’ διμήνου 2019, καθώς και εκκρεμών αιτήσεων προηγούμενων ετών, σύμφωνα με
απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης
Αχτσιόγλου.

Η μεγάλη τακτική πληρωμή του επιδόματος παιδιού για το 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά και, όπως προβλέπεται, δηλαδή, στα τέλη Μαΐου αναμένεται
γύρω στις 24 – 27 του μηνός.
Το επίδομα για το 2019, όπως έχει
ενημερώσει θα πληρωθεί σε έξι δόσεις ως
ακολούθως:
Α’ δόση: τέλος Μαρτίου
Β’ δόση: τέλος Μαΐου
Γ’ δόση: τέλος Ιουλίου
Δ’ δόση: τέλος Σεπτεμβρίου
Ε’ δόση: Τέλος Νοεμβρίου
ΣΤ’ δόση: Πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Περίοδος ενδιάμεσων εκπτώσεων
για την αγορά της Καλαμπάκας
πό την περασμένη
Πέμπτη 2 Μαϊου
2019 ξεκίνησε η
περίοδος των ενδιάμεσων
εκπτώσεων σύμφωνα με
την νομοθεσία και η οποία
θα έχει διάρκεια μέχρι και
την Τετάρτη 15 Μαϊου!

Α

Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
έρχονται να δώσουν μια μικρή
τόνωση στους τζίρους των
εμπορικών καταστημάτων και
της Καλαμπάκας, καθώς η
περίοδος του Πάσχα δεν πήγε

όπως την περίμεναν οι έμποροι, αφού σημειώθηκε κάμψη
στον τζίρο τους, σε σχέση με
την περσινή περίοδο.
Μπορεί η Καλαμπάκα να
βούλιαξε κυριολεκτικά από
κόσμο καθ’ όλη την περίοδο
του Πάσχα αλλά τα χαμογέλα
για τους εμπόρους της πόλης
είναι σίγουρο πως μόνο πλατιά δεν ήταν! Σίγουρα δε βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες
που επικράτησαν, ενώ δε βοήθησαν και οι δυο εβδομάδες
που προηγήθηκαν του Πάσχα, αφού χαρακτηρίστηκαν
ως πολύ υποτονικές.

Είναι βέβαιο πως οι έμποροι
της πόλης με το συνδικαλιστικό τους όργανο, τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμπάκας,
πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και να
βρουν λύσεις στα προβλήματα τους. Λύσεις για το σήμερα
και το μέλλον. Δεν μπορεί η
πόλη να βουλιάζει από κόσμο
και τα εμπορικά να βρίσκονται
πίσω από τι εξελίξεις.
Όπως προαναφέραμε οι
Έμποροι της πόλης περιμένουν πλέον να ανακάμψουν
έστω και λίγο, κατά την περίοδο των ενδιάμεσων εκ-

πτώσεων που ήδη έχουν ξεκινήσει.
Κατά τη διενέργεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων, επιβάλλεται η αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης
τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση και επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.
Σήμερα Κυριακή 5 Μαΐου
2019, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά,
σύμφωνα με την νομοθεσία.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ

5

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 9

Από την Ανώτατη Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείς (Α.Ε.Σ.Δ.Υ.)

Τιμητική διάκριση
•Στο Φυσικοθεραπευτή Γεώργιο Τσέργος

Στις φωτογραφίες ο κ. Τσέρτος Γεώργιος με την κ. Κικεμένη
και με Ιατρούς κατά την πρακτική επίδειξη ασκήσεων
κ. Τσέρτος Γεώργιος, Οστεοπαθητικός –
φυσικοθεραπευτής- Συγγραφέας,
Εντεταλμένος του Πανεπιστημίου Ρώμης,
Εκ. Καθηγητής Εφηρμοσμένης φυσικοθεραπείας
ΤΕΙ.Θ/ΤΕΙ.Λ, μετά από πρόσκληση από τη
Α.Ε.Σ.Δ.Υ., παρουσίασε την Τετάρτη 17/04/2019
ώρα 15.30- 18.00, εισήγηση με θέμα:
“Προϋποθέσεις για τη διατήρηση της Ορθής
Στάσης του Σώματος”, στο πλαίσιο του ΠΜΣ
“Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία”.

Ο

Την εισήγηση παρακολουθήσαν με μεγάλο ενδιαφέρον
Ιατροί, μεταπτυχιακοί φοιτητές του μαθήματος: “Επαγγελματική Υγεια-2”, αλλά και Φυσικοθεραπευτές, Βιολόγοι και υπάλληλοι της Ε.Σ.Δ.Υ, προσκεκλημένοι στη παρουσίαση.
Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις και πρακτική επίδειξη, σχετική με τη μέθοδο που έχει εκπονήσει ο
κ. Τσέρτος για τη Διατήρηση της Ορθής Στάσης του Σώματος, με την βοήθεια της κ Τσαούση, Ιατρό Εργασίας
ΠΜΣ και Φυσικοθεραπεύτρια.
Ο κ Τσέρτος μεταξύ άλλων ανέφερε ό,τι η Ορθή Στάση του Σώματος προφυλάσσει το σώμα από τη δημιουργία Δισκοπάθειας, Οσφυαλγείας και Αυχενικού Συνδρόμου.
Η κ. Κικεμένη, Βιολόγος - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της
Ε.Σ.Δ.Υ. χαρακτήρισε την παρουσίαση του κ. Τσέρτου
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ καθώς είναι και ο ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ.

10 σελίδα
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Εορτάστηκε η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής
στην Ι.Μ.Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βυτουμά

Μ

ε ιδιαίτερη
λαμπρότητα και με
την παρουσία
πλήθος πιστών,
εορτάστηκε μέσα στο
Αναστάσιμο κλίμα της
περιόδου που διανύουμε,
η Μεγάλη Θεομητορική
εορτή της Ζωοδόχου
Πηγής, στην Ιερά Μονή
Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Βυτουμά Καλαμπάκας ..

Μητροπολίτης μας Σταγών και
Μετεώρων κ.Θεόκλητος προέστη της πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας.
Πλήθη πιστών συνέρρευσαν
και εφέτος προκειμένου να
ασπασθούν την Ιερά και Χαριτόβρυτη Αγία εικόνα της Πα-

Την κυριώνυμο ημέρα της
εορτής, Παρασκευή της Διακαινησίμου, ο Σεβασμιώτατος

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

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Κιν.: 6977299508 • e-mail: georg.sakkas@gmail.com

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

ναγίας
Πριν την απόλυση της Θείας
Λειτουργίας ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Θεόκλητος μετέβη στο Αγιονέρι ( πηγή ) της
Μονής όπου μετά από πολλά
χρόνια τέλεσε τον αγιασμό και
την αρτοκλασία.

τοπικά
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Άκης Παπαδόπουλος και Εύη Σταυροπούλου
έδωσαν όρκους αιώνιας πίστης
νας από τους
εντυπωσιακότε
ρους γάμους
των τελευταίων ετών
ίσως ήταν αυτός του
Άκη Παπαδόπουλου
και της Εύης
Σταυροπούλου, με
κουμπάρο τον Βασίλη
Μήνια, που τελέστηκε
χθες αργά το
απόγευμα στον
Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό του Αγίου
Νικολάου Τρικάλων.

Έ

Πλήθος κόσμου και
ασφαλώς πολλές πολιτικές
παρουσίες τίμησαν το ζευγάρι στους ευφρόσυνους
γάμους τους, με τους γονείς των νεόνυμφων, Σάκη
και Ρορώ Παπαδόπουλου
και Τάκη και Λιλή Σταυροπούλου, να αισθάνονται, με
το δίκιο τους, υπερήφανοι
για τα παιδιά τους.
Ο “Π.Λ.” εύχεται στους
νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτον.

CMYK
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤO 1919
Η ιστορική εφημερίδα των Τρικάλων «Θάρρος», στο φύλλο της Κυριακής 5ης Μαΐου 1919, αναφέρεται στην κατάληψη της Σμύρνης από τον Ελληνικό στρατό, που αποβιβάστηκε εκεί, στις συγκρούσεις με τους Τούρκους και τις καταστροφές που ακολούθησαν και την πυρπόλησή της. Επίσης γίνεται αναδρομή στην ιστορία της πόλης και τους διάφορους κατακτητές.

CMYK

στη σέντρα των

ΣΠΟΡ
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ΠΑΙδΙΚO ΠΡωΤAΘΛΗΜΑ Κ16

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΧΩΡΙΣ… ΑΓΧΟΣ

ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕ ΨΥΧΗ

Ο Πύργος επικράτησε χθες 2-0
των Αμπελακίων και θα αντιμετωπίσει
στον τελικό την Ακαδημία 1 (σελ 4)

Ανοιχτά παιχνίδια πραγματοποιήθηκαν
στην Α’ ΕΠΣΤ με τους παίκτες να μοχθούν
για το καλύτερο (σελ 6,7,8)

Οι συμπολίτες και όχι μόνο θα απολαύσουν
το Trikala city run, που παντρεύει
δυο δυνατά χαρτιά (σελ 7)

4 Μπορεί τα δεδομένα να διαφοροποιήθηκαν μετά την εξέλιξη
στο θέμα του Ηροδότου αλλά ο ΑΟΤ καλείται να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων στον αγώνα με τον Καραϊσκάκη
(σελ. 5)
CMYK
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Γίνεται άνοιγμα

Λ

ίγες μόλις μέρες
μετρούν στα
Τρίκαλα οι αθλητές
και οι συνοδοί, που
βρέθηκαν στην πόλη του
αθλητισμού για τις ανάγκες
του Πανελληνίου Κ20.

Με μια σειρά προωθητικών ενεργειών το σκάκι κερδίζει όλο
και περισσότερους φίλους, που χάρηκαν τις χθεσινές εμπνεύσεις

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι ίδιοι δεν το κρύβουν ότι
αισθάνονται την περιοχή μας
σαν δεύτερο σπίτι τους, αφού
από την πρώτη στιγμή δέχτηκαν
την πατροπαράδοτη τοπική φιλοξενία.
Επιπρόσθετα οι πρωταγωνιστές και οι δικοί τους άνθρωποι
δεν είχαν πρόβλημα να εντοπίσουν το μεράκι και τον ζήλο
των ανθρώπων της ΣΚΑ.ΚΙ προκειμένου να εξελιχτούν τα πάντα
κατ’ ευχήν.
Τα μέλη του συλλόγου δεν
είχαν πρόβλημα να πέσουν στα
βαθιά αναλαμβάνοντας την ευθύνη μιας μεγάλης διοργάνωσης.
Μέσα τους όμως ήξεραν
πολύ καλά ότι ήταν επιβεβλημένο το συγκεκριμένο άνοιγμα.
Διότι ειδικά τα Τρικαλινά νιάτα
θέλουν να έχουν παραστάσεις
προκειμένου να στραφούν στο
πνευματικό αυτό άθλημα και
να αφοσιωθούν ολοκληρωτικά
σε σκακιέρες και παρτίδες.
Τέτοιες διοργανώσεις συμβάλλουν κατά γενική ομολογία
στην εξωτερίκευση των δεδομένων του αθλήματος, οπότε
αυξάνονται οι πιθανότητες το
σκάκι να μπει σε περισσότερα
σπίτια.
Για το καθαρά αγωνιστικό
κομμάτι κάναμε εκτενή αναφορά. Να επαναλάβουμε ότι στα
Τρίκαλα βρίσκεται από την Τρίτη
η αφρόκρεμα του σκάκι στις
μικρές ηλικίες.
Τα νεαρά αγόρια και κορίτσια

Οι Τρικαλινοί μπήκαν στον πειρασμό για παρτίδες σκάκι στην καρδιά της πόλης αλλά και για ζωγραφική σώματος

και μεταξύ αυτών και τοπικά
στελέχη γαλουχήθηκαν σωστά

κριά, αφού κάθε πρωταγωνιστής μπορεί να θέλει το καλύτερο για τον εαυτό του αλλά
ξέρει να αναγνωρίζει αξίες.
Ο επίλογος θα γραφτεί την
Δευτέρα το μεσημέρι με τις
βραβεύσεις στους σκακιστές,
που ξεχώρισαν.

όσον αφορά το είδος, οπότε
και καλές βάσεις διαθέτουν
αλλά και τις απαραίτητες προοπτικές.
Χαίρεται πραγματικά να βλέπει κανείς τα παιδιά αυτά να
εκτελούν τις κινήσεις τους με
υποδειγματική πειθαρχία, νηφαλιότητα και κρύο αίμα.
Στην ώρα της αλήθειας τίποτα δεν είναι δυνατόν να τους
αποσπάσει την προσοχή. Αλλωστε κάθε δευτερόλεπτο είναι
πολύτιμο. Με αστραπιαίες κινήσεις και αξιοποίηση του ενστίκτου καταφέρουν να βάλουν
την υπογραφή τους, ενώ πάνω
απ’ όλα χαίρονται το παιχνίδι.
Πραγματικά στο σκάκι το
αθλητικό ήθος φωνάζει από μα-

Παράλληλες εκδηλώσεις
Από την πρώτη στιγμή οι
διοργανωτές είχαν εξηγήσει ότι
δεν ήθελαν να παρουσιάσουν
μια στεγνή αθλητική εκδήλωση
του είδους: κάνουμε τους αγώνες και φεύγουμε.
Η περιοχή μας διαθέτει τεράστια πλεονεκτήματα και φυσική ομορφιά.
Αδραξαν λοιπόν την ευκαιρία
για να συστήσουν τα Τρίκαλα

Χρήσιμο μάθημα
Εξαιρετικό σεμινάριο ετοίμασε χθες ο ΑΠΣΤ στο άκρως σημαντικό
κεφάλαιο των πρώτων βοηθειών

Σ

το διάβα του
χρόνου ο
ΑΠΣΤ έχει
δείξει την
ευαισθησία του για μια
σειρά θεμάτων και
εκτός παλαίστρας.

Ετσι οι πρωταγωνιστές
αλλά και οι φίλοι του είδους
πλουτίζουν τις γνώσεις τους,
ενώ επιτυγχάνεται και η μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση.
Η νέα πρωτοβουλία του
συλλόγου είχε να κάνει σχέση με το σημαντικό κομμάτι
των πρώτων βοηθειών.
Είναι σημαντικό ο καθένας
να μην τα περιμένει όλα από
τους άλλους και να μην επαφίεται στην τύχη.
Κανείς δεν είπε ότι όλοι
θα μπορέσουν να αποκτήσουν τρομερές ιατρικές γνώσεις αλλά τα βασικά μπορούν να γίνουν.
Συνεπώς τα στελέχη του
συλλόγου με την πρωτοβουλία τους πρόσφεραν ένα
χρήσιμο μάθημα και όσοι

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το χθεσινό
σεμινάριο πρώτων βοηθειών του ΑΠΣΤ

παρέστησαν έφυγαν πιο σίγουροι.
Πραγματικά την ώρα της
διδαχής δεν άφησαν να πέσει τίποτα κάτω και τα βασικά ζητήματα αλλά και οι
λεπτομέρειες θα τους συντροφεύουν εφ όρου ζωής.
Με συνοπτικές διαδικασίες
το προπονητήριο του συλλόγου μετατράπηκε σε ζεστό αμφιθέατρο.
Με την βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
(τμήμα Τρικάλων) ετοιμάστηκε με μεράκι ένα βιωματικό σεμινάριο για το έμψυχο
δυναμικό του συλλόγου από
4-18 ετών.
Δόθηκαν λοιπόν τα φώτα
για τις πρώτες βοήθειες
αλλά και την περίφημη Καρπα- βασική υποστήριξη
ζωής.
Ακόμη είχαμε και αντιμετώπιση αιμορραγιών.
Με θρησκευτική ευλάβεια
όλοι κατέγραψαν τα δεδομένα γεμίζοντας όπως επιβάλλεται το γνωστικό υπόβαθρο.

στους επισκέπτες τους και θεωρούν ότι τους έκαναν να τα
αγαπήσουν.
Είναι σημαντικό λοιπόν οι
αθλητές να αλλάζουν παραστάσεις ξεφεύγοντας από την πίεση
των αγώνων.
Οι επισκέψεις σε εμβληματικά
σημεία λοιπόν της πόλη την
Πέμπτη συνέβαλαν στην χαλάρωση των πάντων, ενώ ήρθαν
και πιο κοντά.
Γιατί η γνωριμία των αθλητών
δεν πρέπει να γίνεται μόνο την
ώρα της σκέψης πάνω από το
τραπέζι.
Χθες λοιπόν η καρδιά των
Τρικάλων απέκτησε έντονο χρώμα σκάκι, παρότι ο καιρός πήγε
να κάνει τα κόλπα του. Από την

στιγμή όμως που δόθηκε η υπόσχεση κανείς δεν ήθελε να κάνει
πίσω και να χαλάσει το χατίρι.
Η μεγάλη επιδαπέδια σκακιέρα τοποθετήθηκε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και πραγματικά αποτέλεσε πόλο έλξης.
Ειδικά τα νέα παιδιά ξετρελάθηκαν μόλις είδαν το σκηνικό
και έσπευσαν να συλλέξουν λεπτομέρειες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
έναρξη της αθλητικής καριέρας
γίνεται από ορισμένα ερεθίσματα που εισπράττουν τα νιάτα
και από την στιγμή που ένα
σπορ μιλήσει στην καρδιά τους,
τότε αφοσιώνονται σε αυτό ολοκληρωτικά.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι είναι σημαντικό να βλέπουν
από μέσα τα παιδιά χρήσιμα
στοιχεία για το σκάκι, οπότε
αυξάνονται οι πιθανότητες να
γίνουν μέλη της παρέας.
Ομολογουμένως οι διοργανωτές κατάφεραν να εξωτερικεύσουν το άθλημα, ενώ έγινε
η απαραίτητη διάχυση σε κομβικά σημεία.
Υπό το πρίσμα αυτό είχαν δίκιο όλοι όσοι χαρακτήρισαν τα
Τρίκαλα ως μια μεγάλη σκακιέρα.
Παράλληλα δεν έλειψε και η
καλλιτεχνική νότα με ζωγραφική
σώματος, που γοητεύει ειδικά
τη νεολαία αλλά και τους μεγαλύτερους, αφού όλοι ήθελαν
ένα ενθύμιο.
Κοινώς το Πανελλήνιο Κ20
γράφει ιστορία με τους διοργανωτές να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξέλιξη
των πραγμάτων.
Το σκηνικό έπαιξε ζωντανά
στον αέρα της ΕΡΑ με δηλώσεις
του προέδρου Χρήστου Τοζάρου.

Τσιάνος με ενθουσιασμό
Εχει αποδείξει ότι δεν έχει όρια. Το βιογραφικό του είναι
τέτοιο που κόβει την ανάσα. Ωστόσο κατά έναν απίστευτο
τρόπο δεν σταματάει να βάζει νέα στοιχήματα και να δοκιμάζει
τα όριά του, καθηλώνοντας τους πάντες.
Ειδικά οι συμπολίτες είναι υπερήφανοι για τον ίδιο.
Το ταξίδι του Τρικαλινού γιατρού και αθλητή Γιώργου Τσιάνου
προς την κορυφή του Εβερεστ ξεκίνησε.
Σε πρώτη φάση θα συμπορευθεί – ως γιατρός – με 30 Βρετανούς αθλητές του ράγκμπι, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να
διεξάγουν φιλανθρωπικό αγώνα σε υψόμετρο 6.400 μέτρα στη
βόρεια πλευρά του Έβερεστ, καταρρίπτοντας έτσι δύο ρεκόρ
Γκίνες.
Το σημείο που επέλεξαν τα μέλη της τολμηρής ομάδας,
συμπεριλαμβανομένου και του Γιώργου, για να πραγματοποιήσουν τους δύο αγώνες ράγκμπι είναι το μοναδικό επίπεδο
μέρος πάνω στον παγετώνα Rongbuk.
Ο Έλληνας γιατρός πέρα από την ορειβατική εμπειρία, σε
συνεργασία με τον ακαδημαϊκό Ανδρέα Φλουρή, θα συλλέξει
επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την ανταπόκριση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες μεγάλου υψομέτρου και
ψύχους.
Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή του, θα ενταχθεί σε άλλη
βρετανική ομάδα, η οποία, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές
συνθήκες, θα επιχειρήσει να φτάσει στην κορυφή του Έβερεστ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ο Γιώργος Τσιάνος θα
ενημερώνει τους αναγνώστες του kathimerini.gr για την πορεία
της αποστολής, μέσα από συνεχείς ανταποκρίσεις, βίντεο και
φωτογραφίες.
«Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Οι ευθύνες ανάλογες. Η συγκίνηση αναμενόμενη. Η αναμονή της αναχώρησης έφτασε στο
τέλος. Οι προετοιμασίες τελείωσαν και το ταξίδι ζωής
ξεκίνησε», λέει γεμάτος ενθουσιασμό ο Γιώργος.
Στον χώρο των μαχητικών τεχνών το Diamonds fighter θα
έχει διπλή εκπροσώπηση σε αγώνες που θα γίνουν την Κυριακή
12 Μάη στο κλειστό Ν. Ιωνίας στον Βόλο.
Το ταλέντο τους θα ξεδιπλώσουν η Αννα Μαρία Γιώτα και ο
Αχιλλέας Μπαλλας.
Ο προπονητής τους Φ. Γεωργόπουλος πιστεύει πολύ στα
παιδιά αυτά.
Σε άλλο θέμα στον χθεσινό αγώνα του Αστέρα με τον Πανσερραϊκό έγινε μια λιτή εκδήλωση παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη για τα καινούργια αμαξίδια.
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Aξίζει να παλέψουν
Αν και έχουν δύσκολη αποστολή οι Ικαροι αφήνουν χώρο στο μυαλό
τους για κάτι καλό στην σημερινή έξοδο στον Εύαθλο.- Ρεπό ο ΑΟΚ

Τ

όσο καιρό οι
συμπολίτες φίλοι
της μπασκετικής Γ’
Εθνικής είχαν
συνηθίσει τους δυο
εκπροσώπους μας στον
όμιλο να διάγουν βίους
παράλληλους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κοινώς κάθε αγωνιστική είχαν
υποχρεώσεις, οπότε το κοινό
φρόντιζε να διατηρεί ανοιχτή
γραμμή για να πληροφορείται
τα πεπραγμένα όλων.
Αυτή την αγωνιστική όμως
το σκηνικό διαφοροποιείται
αφού στην μάχη ρίχνεται το
ένα από τα δυο τοπικά συγκροτήματα.
Δουλειά λοιπόν έχουν οι Ικαροι, ενώ η Καλαμπάκα θα κάνει
το προγραμματισμένο ρεπό της.
Οι κιτρινόμαυροι λοιπόν επιστρέφουν στους συνηθισμένους
ρυθμούς έχοντας δύσκολη αποστολή σήμερα στις 17.00 στην
έδρα του Ευάθλου.
Οι γιορτές του Πάσχα αποτελούν πια μακρινή ανάμνηση,
οπότε το έμψυχο δυναμικό κλήθηκε να αφήσει πίσω του το μικρό διάστημα χαλάρωσης και
να συγκεντρωθεί στον στόχο.
Είναι αλήθεια ότι οι Ικαροι
είχαν δύσκολες αποστολές το
τελευταίο διάστημα και δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν τα βαριά
χαρτιά.
Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καλύτερη τροφή
για κάθε αθλητή είναι τα θετικά
αποτελέσματα. Υπό το πρίσμα
αυτό ο εκπρόσωπός μας καλείται να πατήσει γερά στα πόδια του, να παίξει το μπάσκετ
που ξέρει και να δώσει τα λιγότερα δυνατά δικαιώματα στο
Πολύκαστρο.
Με συμβατική εμφάνιση δύσκολα θα προκύψουν τα ευχάριστα, οπότε οι κιτρινόμαυροι
χρειάζεται να πραγματοποιήσουν παρουσία βγαλμένη από
τα καλύτερά τους.
Αλλωστε ο αντίπαλος στην
έδρα του δεν χαρίζει κάστανα
και παλεύει μέχρι τέλους για
το ιδανικό αποτέλεσμα. Επίσης

Δύσκολη έξοδο έχουν σήμερα οι Ικαροι στην έδρα του Ευάθλου
οι μπαρουτοκαπνισμένοι παίκτες του μπορούν να σκοράρουν ακόμη και από το σπίτι
τους με ότι αυτό συνεπάγεται
για την εικόνα και την εξέλιξη
του αγώνα.
Ως εκ τούτου οι Ικαροι χρειάζεται να εντοπίσουν κίνητρο
και να καταθέσουν αθλητικό
εγωϊσμό.
Και μπορεί οι προπονήσεις
τον τελευταίο καιρό να μην είχαν πάντα την επιθυμητή πληρότητα αλλά όσοι αγωνιστούν
θα πρέπει να παίξουν ελεύθερα
και ομαδικά για να βελτιώσουν
την βαθμολογική θέση.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Σδράκας χαρακτήρισε τον Εύαθλο ως την ευχάριστη έκπληξη
του πρωταθλήματος, αφού αρχικά αρκετοί δεν του έδιναν ιδιαίτερη τύχη αλλά στην πορεία
βρήκε την συνταγή για να πλασαριστεί στις καλές θέσεις.
Σίγουρα λοιπόν οι Ικαροι αντιμετωπίζουν με σεβασμό τον
αντίπαλο και θα επιδιώξουν να
φέρουν την υπόθεση στα μέτρα
τους.
Αγωνιστικά ο Βλάχος θα προφυλαχτεί λόγω θλάσης, ο Αλ.
Κολότσιος παλεύει να ξεπεράσει ένα αιμάτωμα, ενώ ο Ντ.
Αργύρης θα αγωνιστεί σήμερα
και ακολούθως θα φύγει για
την στρατιωτική του θητεία.

Είχαν την συνταγή
Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύ-

κολο και τέτοιο το καθιστά μια
ομάδα με βάση την εικόνα που
παρουσιάζει. Aς θυμηθούμε
όμως τι έγινε στον πρώτο γύρο.
Στην ανάλυση που έκαναν οι
Ικαροι πριν την συνάντηση ήξεραν ότι ο Εύαθλος είναι από
τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις
του χώρου.
Πρόκειται για μια ομάδα με
μαχητικό πνεύμα και ορισμένους πολύπειρους καλαθοσφαιριστές, που δεν ξεχνούν με τίποτα την τέχνη του σκοραρίσματος .
Η Κυριακάτικη αναμέτρηση
20 Γενάρη 19 είχε αρκετό ενδιαφέρον, αφού φάνηκε από
τα πρώτα λεπτά ότι η ομάδα
του Πολυκάστρου δεν ήρθε
στην Μπάρα για να παραδοθεί
αμαχητί.
Αλλωστε τόσα χρόνια έχει
μάθει να προσαρμόζεται στα
δεδομένα της Γ’ Εθνικής.
Ως εκ τούτου οι κιτρινόμαυροι
κλήθηκαν να κάνουν σωστή διαχείριση και κυρίως να διατηρήσουν το μυαλό τους ειδικά στα
σημεία που οι φιλοξενούμενοι
είχαν απ’ ευθείας σύνδεση με
το καλάθι και πέτυχαν πόντους
που πόνεσαν.
Όμως το ροζ φύλλο ήταν επιτακτική ανάγκη και ήρθε με 6660
Αρκετοί φίλοι του μπάσκετ
κάνουν το λάθος να θεωρήσουν
ότι τα εντός έδρας παιχνίδια
μπορούν να εξελιχτούν σε εύ-

κολη υπόθεση.
Ειδικά φέτος όμως τίποτα
δεν χαρίζεται και για να μπορέσει ο γηπεδούχος να περάσει
στην θέση του οδηγού θα πρέπει να εκτελέσει σωστά μια σειρά πραγμάτων.
Παράλληλα οι Ικαροι έπρεπε
να βρουν αντίδοτο και για το
άγχος, αφού όταν το θέλω και
το πρέπει μπαίνει μπροστά ο
καθένας αντιλαμβάνεται ότι η
μπάλα ενίοτε ζυγίζει πολλά κιλά.
Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζονται σίγουρα χέρια, απόλυτη
συγκέντρωση και αξιόλογα στατιστικά με υποδειγματικά τελειώματα.
Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας
της Μπάρας πρόσφερε έντονα
συναισθήματα.
Το ιδανικό σενάριο θα ήταν
οι Ικαροι να έμπαιναν στο παρκέ
με κεκτημένη ταχύτητα και να
έχτιζαν καλή διαφορά.
Όμως δεν έπαιζαν μόνοι τους.
Ο Εύαθλος εμφανίστηκε χωρίς
άγχος, ενώ σε μεγάλο διάστημα
αξιοποίησε την δεδομένη εμπειρία του.
Γενικά έπαιξε μυαλωμένα και
σε σημαντικά διαστήματα του
παιχνιδιού έβαλε δύσκολα στον
εκπρόσωπό μας.
Η πρώτη προειδοποιητική
βολή ήρθε με το 0-3, για να
ακολουθήσει ένα ακόμη τρίποντο για το 0-6 στα 8.37.
Οι Ικαροι είχαν ξεκινήσει με:
Αλ. Κολότσιο, Φούντα, Αργύρη,
Βλάχο, Μέξη.
Το πρώτο Τρικαλινό καλάθι
ήρθε από τον Αλ. Κολότσιο,
που βρέθηκε στην κατάλληλη
θέση μετά από άστοχο τρίποντο
του Βλάχου.
Ακολούθως ο Μέξης μείωσε
σε 4-6 και ο Βλάχος με μπάσιμο
πραγματοποίησε το 6 όλα 8.42
πριν την λήξη.
Όμως ο Εύαθλος είχε εκνευριστική ευστοχία στο διάστημα
που οι κιτρινόμαυροι έβρισκαν
απαντήσεις και δρόμο προς το
καλάθι.
Γρήγορα- γρήγορα έκαναν
το 6-12 4.22 για να απαντήσουν:
Αλ. Κολότσιος και Μέξης.
Ο εκπρόσωπός μας πέρασε
για πρώτη φορά μπροστά 2.27
πριν την λήξη της περιόδου με
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Η Βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών ----------41
2) ΠΑΣ Γιάννινα -------------------41
3) Δόξα Λευκάδας ---------------40
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων -----------------38
5) Ικαροι Τρικάλων ---------------33
6) Ολυμπιακός Βόλου ----------33
7) Τιτάνες Παλαμά ---------------32
8) Μαντουλίδης -------------------30
9) Εύαθλος Πολυκάστρου ----30
10) ΓΑΣ Μελίκης ------------------30
11) ΑΟ Καλαμπάκας ------------30
12) ΑΟΚ Βέροιας -----------------27
13) Νικόπολη Πρέβεζας --------24
τρίποντο του Στάνκοβιτς(1312).
Αμεση όμως ήταν η απάντηση
των φιλοξενουμένων με τι άλλο
παρά με τρίποντο(13-15).
Αυτό ήταν και το σκορ του
πρώτου δεκαλέπτου, αφού ο
Βλάχος σούταρε υπό ασφυκτική
πίεση και δεν βρήκε στόχο.
Και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Εύαθλος έδειξε
συνέπεια.
Στα 8.37 ήταν μπροστά με
13-20 με τον μπαρουτοκαπνισμένο Ημερίδη να έχει κρύο
αίμα και εκ των πραγμάτων οι
Ικαροι έπρεπε να κυνηγούν συνέχεια.
Ο Βλάχος μείωσε με τρίποντο
16-20 αλλά και πάλι οι αντίπαλοι
είχαν απαντήσεις για το 18-25,
ενώ ακολούθησαν 3/3 βολές
του Γ. Φούντα(21-25).
Ο Εύαθλος ευστοχούσε ακόμη και σε τρίποντα με ταμπλό
για τα ο 21-28, ενώ λίγο αργότερα ο Βλάχος με 2 τρίποντα
έκανε αρχικά το 26-29 3.00 πριν
την λήξη και 29 όλα στα 2.28.
Και πάλι το Πολύκαστρο
απάντησε με τρίποντο έχοντας
εκνευριστική ευστοχία, ενώ οι
Ικαροι έψαχναν τρόπους αμυντικής θωράκισης.
Πάντως οι φιλοξενούμενοι
δεν έχαναν το προβάδισμα και
1.17 πριν το τέλος το ταμπλό
έγραφε 29-34. Ο Ντ. Αργύρης
με τρίποντο μείωσε 32-34 στα
40’’ και ακολούθως ο Ημερίδης
με 2 βολές πέτυχε το 32-36.
Αυτό ήταν και το σκορ ημιχρόνου, αφού οι δυο τελευταίες
προσπάθειες των ομάδων δεν
βρήκαν στόχο.
Και στην γ’ περίοδο το σκηνικό δεν άλλαξε και το παιχνίδι
θύμιζε ντέρμπι ολκής. Στις εμπνεύσεις και στις καλές στιγμές
του ενός απαντούσε ο άλλος
με τον Εύαθλο όμως να καταφέρνει να διατηρήσει μικρό
προβάδισμα στην ολοκλήρωση
του διαστήματος.
Όλα τα λεφτά λοιπόν ήταν
το τελευταίο δεκάλεπτο.

-----1639 1389 -------250
-----1731 1363 -------368
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-----1545 1642 -------- -97
-----1640 1604 -------- 36
-----1411 1423 -------- -12
-----1475 1598 --------123
-----1459 1579 ------- -120
-----1359 1572 --------213
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Εκεί οι Ικαροι έβγαλαν αντίδραση και εγωϊσμό, ενώ υλοποίησαν τα θέλω του κόουτς
Σδράκα ειδικά στο αμυντικό
κομμάτι.
Κατάφεραν να βρουν λοιπόν
το αντίδοτο στην παραγωγικότητα του Ευάθλου. Ασφαλώς η
διασφάλιση των μετόπισθεν
έδωσε ώθηση και στην επίθεση,
όπου με καθαρό μυαλό σημειώθηκαν καλάθια ψυχολογίας
και όλα πήραν τον δρόμο τους
με επιστροφή χαμογέλων.
Τα δεκάλεπτα: 13-15, 32-36,
44-45, 66-60
Διαιτητές: Σελεβός, Παπαθανασίου
Ικαροι (Σδράκας): Κολότσιος
Α. 6, Μέξης 4, Βλάχος 17(5),
Κολότσιος Β., Αργύρης 14(4),
Χατζής, Ντούρβας 9(3), Τζιοβάρας, Φούντας 11(1), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 3(1).
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.):
Παπαδόπουλος Σ. 7(1), Ημερίδης 21(1), Αθανασίου 6(2), Γιαμπατζίδης, Γκαντίδης 5(1), Τσελέκης 4, Σιδηρόπουλος 6(2),
Κουτούλας 11(3).
Το πρόγραμμα
19.00 ΑΟΚ Βέροιας-Μελίκη
Καρακώστας-Γεωργούλης
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Σιμητόπουλος-Κοϊμτζόγλου
15.30 Νικόπολη-Τιτάνες Παλαμά
Εκίζογλου-Χατζηκώστας
17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας
Γρεβενών
Φακίτσας-Κοντογιάννης
Πολυκάστρου 17.00 Εύαθλος-Ίκαροι Τρικάλων
Σιταρίδης-Αγραφιώτης Γρ.
17.00 Μαντουλίδης-Ολυμπιακός Βόλου
Καλέσης-Λαδάς
Ρεπό: Καλαμπάκα.

Διάπλατα χαμόγελα
Με μια ακόμη νίκη θέλουν να ολοκληρώσουν σήμερα οι γυναίκες
των Τρικάλων, ενώ χαρές και πανηγύρια θα έχουν οι Νέες

Τ

έτοια χρονιά
όπως την φετινή
όλα τα σωματεία
του κόσμου θα
ήθελαν να την βιώσουν.

Η γυναικεία οικογένεια των
Τρικάλων έπαιξε σε δυο μέτωπα
με αξιοθαύμαστη επιτυχία.
Η βιτρίνα της κοίταξε στα
μάτια όλα τα βαριά χαρτιά και
κλείδωσε την καλύτερη βαθμολογική θέση της στην ιστορία
στα μεγάλα σαλόνια.
Φυσικά όλα έγιναν με σύστημα μεράκι και αξιοποίηση του

ταλέντου.
Ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα το πρωτάθλημα στην Α
Εθνική γυναικών.
Η ομάδα των Τρικάλων θα
κατακτήσει και τυπικά την 3η
θέση στην βαθμολογία μετά
τον αγώνα με την Προοδευτική
Περάματος Ιωαννίνων.
Τάδε έφη Trikalasportiva. Το
ματς θα γίνει σήμερα Κυριακή
5 Μαϊου στις 12.30 στο στάδιο
Τρικάλων. Διαιτητές οι Κουκούλης,Κοτούμπας,Πατέτσος από
τη Λάρισα.
Το πρόγραμμα

11.00 ΠΑΟΚ-Αγ. Παρασκευή
12.30 Τρίκαλα-Προοδευτική
13.00 Εργοτέλης-Ατρόμητος
17.00 Ελπίδες-Άρης
17.00 Γλυφάδα-Πανσερραϊκή
Ρεπό ΑΕΛ
Γιορτάζουν οι μικρές
Από την αρχή της χρονιάς
πήγαν τρένο και δικαίως σήμερα θα πανηγυρίσουν με την
ψυχή τους.
Οι μικρές των Τρικάλων σκόρπισαν υποσχέσεις και το μέλλον
είναι δικό τους.
Αυλαία λοιπόν και στο πρω-

τάθλημα στην Γ Εθνική.
Σήμερα Κυριακή 5 Μαϊου
στις 16.30 στο γήπεδο Ελευθεροχωρίου οι Νέες Τρικάλων
θα γιορτάσουν μετά την αναμέτρηση με τον Λεοντικό Κηφισιάς την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον 3ο όμιλο και
την άνοδο στην Β Εθνική.
Ασφαλώς η επιτυχία τους είναι πανάξια, αφού σε όλα τα
ματς συνδύασαν ουσία και θέαμα, ενώ ήταν πάντα ένα τουλάχιστον βήμα πιο μπροστά
από τους αντιπάλους.
Τα πανηγυρικά στιγμιότυπα

Εκρηξη χαράς σήμερα για τις Νέες των Τρικάλων
και την πανάξια προαγωγή
που θα προκύψουν θα έχουν
εξέχουσα θέση στο αρχείο της
ομάδας.

Διαιτητές οι : Τσακστάρας,
Τέγος, Δρουδάκης από τα Γρεβενά.

CMYK
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στη
Μπαλκούρα

Διπλασίασε τις παρουσίες
•Ο Πύργος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα συμμετάσχει στον
τελικό του θεσμού μετά τη χθεσινή νίκη με 2-0 επί των Αμπελακίων

Η
Πέρυσι στον τελικό. Φέτος στον τελικό. Το πρώτο κύπελλο
βρίσκεται στο στόχαστρο του Πύργου

περσινή
συμμετοχή στον
τελικό του
παιδικού
πρωταθλήματος
επισφράγισε την
προσπάθεια της χρονιάς.
Μπορεί να έχασε τον τίτλο
από την Δήμητρα, έδειξε
όμως πως το νερό έχει μπει
στ’ αυλάκι και πως ο χρόνος
και η δουλειά – βέβαια- θα
το οδηγήσουν σε μονοπάτια
επιτυχίας. Φέτος η επιτυχία
της συμμετοχής στον τελικό
είναι και πάλι γεγονός για
την Κ16 του Πύργου.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Πύργος θα βρεθεί στον τελικό του παιδικού πρωταθλήματος
Η… περιποίηση
στον τερματοφύλακα
Μανώλη
απαραίτητη.
Ο ένας βοηθάει
τον άλλον και όλοι
μαζί την ομάδα

Οσο και όταν χρειάστηκε ήταν εκεί
ο τερματοφύλακας Σφυρλίδας του Πύργου

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Συνέχεια όλων των παραπάνω.
Χθες η ομάδα των Τσιούκα- Παπαγιάννη κέρδισε δίκαια με 2-0
τα Αμπελάκια στο γήπεδο «Αθ.
Γαντζούλας» της Δήμητρας και
στο τέλος της διαδρομής θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην
Ακαδημία 1, η οποία την περασμένη Τρίτη απέκλεισε την πολυνίκης του θεσμού Δήμητρα.
Τελικός «ανοικτός» με τις δύο
ομάδες να έχουν ίσες πιθανότητες
για την επίτευξη του στόχου. Ως
τότε όμως υπάρχει χρόνος να
επανέλθουμε. Στον χθεσινό ημιτελικό, οι δύο ομάδες έκαναν φιλότιμη προσπάθεια, έστω και αν
μόνο για μερικά διαστήματα κατάφεραν να αγγίξουν το μέγιστο
των δυνατοτήτων τους. Ο Πύργος
ξεκίνησε φουριόζος, πέτυχε ένα
γρήγορο γκολ με το οποίο πήρε
τον… αέρα του ημιτελικού κι ενώ
όλα έδειχναν πως θα είχε εύκολο
έργο με τις προσπάθειες που
είχε, η συνέχεια διέψευσε τις βιαστικές εκτιμήσεις και μέχρι να
πετύχει το λυτρωτικό 2-0, πέρασε
από… μπόρα. Τ’ Αμπελάκια στο
δεύτερο ημίχρονο έβγαλαν αντίδραση, βρέθηκαν σε μια περίπτωση «φάτσα» με το γκολ αλλά
ο Σφυρλίδας ήταν «εκεί». Και
αφού δεν μπόρεσαν να αλλάξουν
το ρου της… ιστορίας, ο Πύργος
σε μια οργανωμένη αντεπίθεση
πέτυχε το 2-0 και «σφράγισε» το
εισιτήριο για τον τελικό.

Τα Αμπελάκια, αθόρυβα και σοβαρά, έφτασαν μια ανάσα από τον τελικό. Η προσπάθεια συνεχίζεται…

Στιγμιότυπα από τον χθεσινό ημιτελικό στη Μπαλκούρα
διαγώνιο σουτ πέτυχε το 2-0.
Στο 72’ ο Τσάτσος μετά από
ατομική προσπάθεια, σούταρε
από μακριά, ο Μανώλης δεν συγκράτησε τη μπάλα αλλά με τη
βοήθεια του οριζόντιου δοκαριού
γλίτωσε το τρίτο γκολ αφού η
μπάλα κατέληξε στα χέρια του.
Στο 78’ και πάλι ο Τσάτσος
προσπάθησε να «κρεμάσει» τον
Μανώλη αλλά η μπάλα κατέληξε
άουτ πάνω από την αντίπαλη
εστία, ενώ ένα λεπτό αργότερα
ο Τσιόβολος πρόλαβε κι έδιωξε
το κοντινό σουτ του παραπάνω
παίκτη πριν η μπάλα καταλήξει
στα δίκτυα.
Στην εκπνοή αποβλήθηκε ο Μήτσιος με δεύτερη κίτρινη.

Ο αγώνας

Ο Δεληλίγκας έχει πετύχει το 2-0
και ο Πύργος «δένει» την πρόκριση

Πανηγυρισμοί πρόκρισης στο τέλος
του ημιτελικού για τον Πύργο

Μόλις στο 3’ ο Πύργος απείλησε και το αποτέλεσμα της προσπάθειας στέφθηκε με επιτυχία.
Ο Στεφόπουλος εκτέλεσε φάουλ,
ο Μανώλης, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Γεωργομάνο, δεν συγκράτησε τη μπάλα και
το κόρνερ έδωσε την ευκαιρία να
σκοράρει η τυπικά γηπεδούχος
ομάδα. Ο Τσόλας εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά και ο Μπαμπατσιάς με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα
στα δίκτυα κάνοντας το 1-0.
Στο 16’ ο Δεληλίγκας με σουτ
απείλησε την αντίπαλη εστία,
αλλά ο Μανώλης μπλόκαρε.
Τρία λεπτά αργότερα ο ίδιος
παίκτης σούταρε ελάχιστα άουτ.
Στο 25’ και πάλι οι «γηπεδούχοι»
απείλησαν χωρίς να αλλάξουν το
αποτέλεσμα. Ο Τσάτσος πραγματοποίησε ατομική προσπάθεια
αλλά το σουτ δεν βρήκε τον επιθυμητό στόχο.
Στο 32’ ο Πύργος απείλησε και
πάλι. Ο Νίντος εκτέλεσε από δεξιά
κόρνερ, ο Μπαμπατσιάς πήρε την
κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι αλλά
αστόχησε.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε
με τον Πύργο να απειλεί νωρίς
CMYK

και μάλιστα διπλά. Στο 42’ από
φάουλ του Μπαμπατσά το οποίο
δεν νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στο 44’ ο Τσάτσος
από δεξιά βρέθηκε σε θέση βολής
αλλά το σουτ που έκανε κατέληξε
άουτ.
Στο 46’ τα Αμπελάκια έχασαν
μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσουν όταν ο Ζησόπουλος βρέθηκε
απέναντι στον Σφυρλίδα αλλά το
σουτ που έκανε βρήκε σε ετοιμότητα τον αντίπαλο τερματοφύλακα ο οποίος έσωσε την εστία
του.
Στο 53’ από φάουλ του Μήτσιου

ο Μπαμπατσιάς έπιασε την κεφαλιά αλλά για καλή του τύχη η
μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι του
Σφυρλίδα και αποφεύχθηκε το
αυτογκόλ.
Τα Αμπελάκια ανέβασαν στροφές στη συνέχεια έχοντας μια
φλύαρη υπεροχή αλλά χωρίς να
αλλάζει κάτι υπέρ της ομάδας
του Στράτου Βατή.
Αντίθετα στο 61’ το σκορ άλλαξε υπέρ του Πύργου. Από συλλογική προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από δεξιά, ο Τσάτσος πάσαρε ιδανικά στον Δεληλίγκα και
αυτός από πλάγια αριστερά με

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΟΣ: Σφυρλίδας, Τσίρκας,
Παπακώστας, Πολύμερος, Τσάτσος, Τσόλας, Δεληλίγκας (81’
Γώγος), Μπαμπατσιάς, Νίντος,
Σημιτσής (69’ Κούτσικος), Παπαϊωάννου (53’ Πασχάλης).
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ: Πολυγένης Ε.,
Χλέκος (58’ Βατής), Τσιόβολος,
Τσέρας, Μαράβας (53’ Πολυγένης
Ι), Πατσιαούρας (41’ Ζησόπουλος), Σακαρίκος, Ευθυμιάδης,
Μήτσιος, Κουκούσης, Στεφόπουλος.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τουλούμης (Τζιότζιος- Κωστήρας).
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Αντίο στο πρωτάθλημα
Ο ΑΟ Τρίκαλα λέει σήμερα στις 3μ.μ. αντίο σε μια τραγική σεζόν, απέναντι
στην ΑΕ Καραϊσκάκης και ήδη θα πρέπει να προετοιμαστεί για το μέλλον

Μ

ετά τους μείον
3 βαθμούς του
Ηροδότου το
σημερινό
παιχνίδι του ΑΟ Τρίκαλα
στην Άρτα με τον
Καραϊσκάκη, στις 3 μ.μ.
για την 30η αγωνιστική
δεν έχει βαθμολογικό
ενδιαφέρον.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Βέβαια οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη για να δέσουν
την 10η θέση, ενώ στον ΑΟΤ
περιμένουν να πουν αντίο σε
μια εφιαλτική χρονιά, που τουλάχιστον γλίτωσαν τα χειρότερα με διπλό υποβιβασμό.
Ενώ δεν αποτελεί είδηση ότι
από σήμερα κιόλας θα πρέπει
να προγραμματίσουν για το
μέλλον.

Τα νέα δεδομένα
της Φούτμπολ Λιγκ
Μία αγωνιστική πριν το φινάλε της Football League και
προέκυψαν νέα δεδομένα,
στην κορυφή και στην... ουρά,
μετά την αφαίρεση βαθμών
που επέβαλλε το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης
της ΕΠΟ σε οκτώ ομάδες,
ανάμεσά τους και οι Ηρακλής,
Απόλλων Λάρισας.
Μετά την εξέλιξη αυτή και
το «κόψιμο» των ΠΑΕ στη διαδικασία επιτήρησης, φαβορί
για το μπαράζ ανόδου στην
Super League γίνεται ο Πλατανιάς, που πέρασε στην 2η
θέση, την οποία κατείχε ο
Απόλλων Λάρισας.
Και για τον Ηρακλή τα πράγματα δυσκολεύουν αφάνταστα, μιας και ο «Γηραιός» κινδυνεύει, πλέον, άμεσα με υποβιβασμό. Επίσης εκτός από
τον Πλατανιά, ευνοούνται και
τα Τρίκαλα, που αποφεύγουν
τον υποβιβασμό, βάσει αναδιάρθρωσης, κατά δύο κατηγορίες.
Η θεσσαλική ομάδα πρέπει
οπωσδήποτε να νικήσει τον
καταδικασμένο σε υποβιβασμό, Ηρόδοτο, ενώ παράλληλα θέλει ισοπαλία ή, ήττα
του Πλατανιά στο ματς με
τον Ηρακλή, για να βρεθεί 2η
και να παίξει στο μπαράζ ανόδου.
Τα Τρίκαλα θα παρουσιαστούν χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον στο φινάλε, γεγονός
που σημαίνει ότι ο Ηρακλής
θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε το «τρίποντο» απέναντι
στους Χανιώτες. Η ομάδα της
Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο
-1 από τον Καραϊσκάκη και
για να παραμείνει στην Football League θα πρέπει να νικήσει τον Πλατανιά και ταυτόχρονα το συγκρότημα από
την Άρτα να μην επικρατήσει
των Τρικάλων.

Οι αγώνες
Τα παιχνίδια της 30ης αγω-

Ο ΑΟ Τρίκαλα λέει αντίο σήμερα στην Φούτμπολ με το παιχνίδι που θα παίξει στην Άρτα κόντρα στον Καραϊσκάκη
νιστικής έχουν ως εξής:
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 (Καρδίτσας)
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 (Κο-

ζάνης), Μαλανδρής (Χαλκιδικής)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Ηρόδοτος - Απόλλων Λάρισας (15:00 ΕΡΤ Play, Νέας
Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
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)

Η βαθμολογία όπως
διαμορφώθηκε:
1. Βόλος -----------------------57
2. Πλατανιάς -----------------52
3. Απόλλων Λάρισας ------51
4. Απόλλων Πόντου -------46
5. Εργοτέλης ----------------45
6. Δόξα Δράμας ------------45
7. Παναχαϊκή ----------------45
8. Κέρκυρα -------------------44
9. Κισσαμικός ---------------43
10. Καραϊσκάκης -----------40
11. Ηρακλής -----------------39
12. Τρίκαλα ------------------32
13. Ηρόδοτος ---------------28
14. Αήττητος ----------------22
15. Αιγινιακός ---------------13
16. Σπάρτη -------------------11
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

League. Ο δεύτερος δίνει
αγώνα μπαράζ με τον 13ο της
Super League.
** Οι ομάδες από την 3η
έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League
2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης
οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ' εθνική. Οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12 θα είναι στη Γ' (Football

League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12,
απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν
2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων
αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.
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Προσφυγή
Ζακουανί
κατά ΑΟΤ
Γεμάτο με υποθέσεις
ομάδων της Football
League είναι το πινάκιο
της ΠΕΕΟΔ. Μέσα σε
αυτές και του Ζακουανί
εναντίον του ΑΟ Τρίκαλα. Εκτός των πέντε
εξ αναβολής που αφορούν στους Απόλλωνα
Λάρισας, Κέρκυρα,
Ηρόδοτο ακόμα 10 ποδοσφαιριστές περιμένουν την εκδίκαση των
προσφυγών τους. Πρόκειται για τρεις των Φαιάκων, τέσσερις του
Αήττητου Σπάτων, ενός
του ΑΟ Τρίκαλα και δύο
της Σπάρτης.
Συγκεκριμένα, έχουν
προγραμματιστεί να
συζητηθούν τη Δευτέρα οι προσφυγές των
Στέλιου Κρητικού, Χρήστου Αθανασόπουλου,
Αλέξανδρου Κούρου
κατά της Κέρκυρας, αυτές των Φρανκ Ερίκ
Τιεντσέ, Κώστα Κολτσίδα σε βάρος της Σπάρτης, του Χουσεΐν Ζακουανί (ΑΟ Τρίκαλα)
και των Αλέξανδρου
Ζαφειράκη, Άγγελου
Σιάννη, Τάσου Ρουσάκη, Ρούνεϊ Βανκεβάι
(Αήττητος Σπάτων)
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Νέα πρωτιά για Τζέλη
•Η χαρισματική αθλήτρια του ΣΟΑΤ
διεύρυνε την αλυσίδα κατακτήσεων
σε Πανελλήνιους τίτλους

Και στο φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα
η Φανή Τζέλη κατέκτησε τον τίτλο
Αποτελεί ένα από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της και το
επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά.
Η Φανή Τζέλη του ΣΟΑΤ κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά τον τίτλο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών στην κατηγορία των -57 κιλών στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Η
αθλήτρια του Νίκου Παϊταρίδη επικράτησε μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα στον τελικό της Φαίδρας Καλτέκη του Δία Λάρισας με 8-6.
Παράλληλα με τη σπουδαιότερη εγχώρια διοργάνωση στις κατηγορίες ανδρών/γυναικών, διεξήχθη για πρώτη φορά και το πανελλήνιο πρωτάθλημα κωφών, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονία Αθλητισμού Κωφών Ελλάδος.
Το εφετινό πανελλήνιο πρωτάθλημα σημαδεύτηκε από μεγάλες
εκπλήξεις και ανατροπές, φυσικό επακόλουθο της ραγδαίας ανάπτυξης που παρουσιάζει το άθλημα, ειδικά στις νεαρές ηλικίες και
τη νέα φουρνιά αθλητών και αθλητριών που δείχνει… δόντια απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου.

Β’ Ερασιτεχνική

Εχει… ενδιαφέρον
•Στα σημερινά παιχνίδια της κορυφής
Με έντονο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής στα… ψηλά. Στον 1ο όμιλο το πρωτοπόρο Ριζαριό θα
δοκιμαστεί στο Κηπάκι, ενώ οι Παραληθαίοι στο Γριζάνο. Δύσκολο
παιχνίδι δίνει και το Ζάρκο απέναντι στο Πετρωτό.
Στον 2ο όμιλο, η Λυγαριά θα παίξει στον Ασπρόβαλτο και η Θεόπετρα στο Βαλτινό.

όρτασαν γκολ
όσοι βρέθηκαν
στο γήπεδο της
Διάβας. Ο λόγος;
Απλός. Η κρύα Βρύση
κέρδισε τους Ταξιάρχες
4-3 σε ένα «πλούσιο»
παιχνίδι από γκολ και
φάσεις.

Χ

«Πλούσιο» θέαμα…
•Η Κρύα Βρύση νίκησε 4-3 τους Ταξιάρχες
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας,
Ντίνος, Κηρύκος (75' Τρίμμης), Ούτος, Παπαγεωργίου,
Κοτόρι, Σπυρόπουλος (54'
Μπουτίνας), Κοτσιλιάνος (88'
Μπαλαούρας), Βάλλας, Σιαμούτης (85' Χιούσα), Μερτσιώτης.
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Σ. Καλαντζής,
Πάτσος, Γεωργιάδης, Τσιώλης, Ντέλλας, Νίκας (54' Μοσχόπουλος), Κ. Γιώτας, Αλεξέλης, Γούλας (76' Σ. Γιώτας), Μπλέτσας, Μπαλάφας.

Στο σκορ προηγήθηκαν οι
Ταξιάρχες με τον Γούλα στο
29’, ενώ στο 31’ ο Κοτσιλιάνος
ισοφάρισε σε 1-1 που ήταν και
το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος στο 52’
ο Σαμούτης με κεφαλιά πέτυχε το 2-1, ενώ ο Μπουτίνας με
δύο τέρματα στο 70’ και 73’
ανέβασε το δείκτη του σκορ
στο 4-1.
Στο 75’ ο Αλεξέλης με διπλή
προσπάθεια μείωσε σε 4-2,
ενώ στο 86’ ο Πάτσος με σουτ
από πλάγια θέση διαμόρφωσε
το τελικό 4-3.

Η Κρύα Βρύση κέρδισε 4-3
τους Ταξιάρχες

Αποτέλεσμα… πρωταθλητή
•Ο «Διγενής» κέρδισε 5-0 στη Πύλη τον Πορταϊκό
διαφορά
δυναμικότητας
των δύο ομάδων
δεν κρύφτηκε.
Ο πρωταθλητής
«Διγενής» κέρδισε στη
Πύλη τον Πορταϊκό με 50, ένα σκορ που δείχνει
ξεκάθαρα ποια ομάδα
κυριάρχησε στο παιχνίδι.

Η

Μόλις στο 5ο λεπτό μετά
από σέντρα του Γιαννούλα, ο
Διβανές σούταρε η μπάλα

βρήκε το κεφάλι του Μακρυγιάννη και αφού άλλαξε πορεία κατέληξε στα αντίπαλα
δίκτυα κάνοντας το 0-1.
Σο 25’ από πάσα του καλαμαρά ο Μακρυγιάννης με
σουτ πέτυχε το 0-2, ενώ στο
37’ ο Διβανές με απευθείας
φάουλ πέτυχε το 0-3.
Σο 52’ ο Μακρυγιάννης πέτυχε το 0-4 με σουτ, ενώ στο
81’ από πάσα του Γεωργούλα
ο Αλεξίου διαμόρφωσε το τελικό 0-5.

Αξίζει να σημειωθεί πως
από την ομάδα του Νεοχωρίου απουσιάζει ο Λαγκαδινός
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στην Κρήτη, ενώ ο
Πορταϊκός παρά την βαριά
ήττα ένιωσε ικανοποίηση για
την επιστροφή του Σπύρου
Βαγενά ο οποίος απουσίασε
για αρκετό διάστημα λόγω
σοβαρού τραυματισμού.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Θεοδωρού-

λας, Πατσιατζής, Βαγενάς Ι.,
Μάστορας, Μπαμπατσιάς,
Ταμπάκου, Τζουβάρας, Ραμιώτης, Τσάκα (70’ Κανάτας),
Τσαρούχας (62’ Βαγενάς Σπ.),
Πανάγος Αχ.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Καλαμαράς, Γιαννούλας, Καραστέργιος (46’ Μακρής), Σταμέκος, Γκάτης (60’ Φαϊτας),
Μανάφας (46’ Αλεξίου), Διβανές, Παπαθανασίου (73’ Γεωργούλας), Γκαντιάς, Μακρυγιάννης.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00

Πύργος - Δήμητρα .............................................................2-3
Πυργετός - Αγ Μονη ..........................................................2-0
Μεγαλ/ρι - Καστράκι ..........................................................3-0
Κρ. Βρύση - Ταξιάρχες ......................................................4-3
Πορταϊκός - Νεοχώρι .........................................................0-5
Φήκη - Κεφαλ/σο ................................................................4-2
Αχιλλέας - Γλύνος .........................................................3-0α.α
Σαραγια - ΑΕΤ ................................................................3-0α.α
Καλύβια - Πηγή ....................................................αναβλήθηκε

Γηπ. Κηπακιου: Κηπάκι - Ριζαριό
Διαιτ.: Δουλοπουλος (Μπαλας - Παφης)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι - Κεραμίδι
Διαιτ.: Μανασης Κ (Καλογριας - Κωστηρας)
Γηπ. Αγ Κυριακής: Αγ Κυριακή - Καρυες
Διαιτ.: Κοντίνος (Νταλουκας - Κωτουλας)
Οικουμενιου: Οικουμενιος - Κρήνη
Διαιτ.: Νότος (Μανασης Μ - Σταφυλας)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο - Πετρωτό
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ (Λεωνιδας Κ - Παπαγ/λος)
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας - Ακαδημια 1
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Πλοκας - Μαργιωλης)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων - Βασιλική
Διαιτ.: Πετσας (Ανδριοπουλος - Ντίνος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο - Παραληθαίοι
Διαιτ.: Ζησης (Τζιοτζιος - Τουλουμης)
Ρεπό: Λόγγος

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 16:30
Γηπ. Βαλτινου: Βαλτινό - Θεόπετρα
Διαιτ.: Κοντινος (Μπαλας - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια - Πιαλεία
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Καλογριας - Τζιοτζιος)
Γηπ. Βυτουμα: Βυτουμας - Παλαιομ/ρο
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ (Μανασης Μ - Αποστολου)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος - Λυγαρια
Διαιτ.: Μανασης Κ (Νταλουκας - Κωτουλας)
Γηπ. Παλαιομ/ρου: Ροπωτό - Γόμφοι
Διαιτ.: Λεωνιδας Κ (Κωστηρας - Ντινος)
Γηπ. Δενδροχωριου: Δενδροχωρι - Πρίνος
Διαιτ.: Ζησης (Πλοκας - Σινδρος)
Χρυσομηλια - Φιλύρα
Δροσερό - Κεφαλ/κος
Ρεπό: Φωτεινό

3-0 α.α
3-0 α.α

Γ’ Ερασιτεχνική

Οι σημερινοί αγώνες
Περιορισμένη, όπως και το ενδιαφέρον, θα είναι η δράση σήμερα στο πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής.

ΣΗΜΕΡΑ

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 16:30
Γηπ. Λιλής: Λιλή - Ανταλλάξιμα
Διαιτ.: Μουστακας (Μαργιωλης - Καπερωνης)

Με καλή εκκίνηση
•Σε ανοιχτό παιχνίδι η Φήκη
που ξεκίνησε δυνατά επικράτησε
με 4-2 του Κεφαλοβρύσου
την ροή του φετινού μαραθωνίου Φήκη και
Κεφαλόβρυσο εισέπραξαν αρκετά εύσημα
για την μπάλα που έπαιξαν και γενικότερα
για τον τρόπο που προσέγγισαν τις
αναμετρήσεις.

Σ

ΟΜΑΔΕΣ
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1
2
3
4
5
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7
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91
77
74
65
60
56
54
53
49
39
39
39
38
37
31
15
0
0

30
24
24
20
18
17
16
17
14
10
12
11
11
10
9
4
0
0

1
5
2
5
6
5
6
2
7
9
3
6
5
7
4
3
2
2

106-6
65-17
71-24
69-31
62-32
69-48
63-28
52-43
52-41
32-36
44-50
36-57
42-58
41-48
36-52
28-111
0-90
3-99

Στην χθεσινή μεταξύ τους αναμέτρηση επιβεβαίωσαν
τις καλές συστάσεις παίζοντας ανοιχτό ποδόσφαιρο.
Όλα τα λεφτά ήταν στο καλό ξεκίνημα της τοπικής ομάδας που από την στιγμή που πέρασε νωρίς στην θέση του
οδηγού έκανε σωστή διαχείριση στην συνέχεια και επικράτησε με 4-2.
Ο Ντούβλης έκανε με σουτ το 1-0 στο 5’ για να σημειώσει το 2-0 ο Ψαρράς με φάουλ στο 15’.
Στο 50’ ο Τσερέπη με σουτ ανέβασε τον δείκτη του
σκορ στο 3-0 και στο 65’ ο Βερβέρας με σουτ πραγματοποίησε το 4-0.
Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 70’ με πλασέ του Παπαστεριάδη για το 4-1, ενώ στο 75’ ο Χρ. Σίμος με κεφαλιά
μετά από σέντρα του Χρυσοστόμου διαμόρφωσε το τελικό 4-2.
Οι νικητές είχαν καλές στιγμές με Βερβέρα, Ντούβλη
και το Κεφαλόβρυσο τετ α τετ με τον Μανώλη στο 80’.

Δήμητρα Απόλλων...................- ...................................Καλύβια
Αγία Μονή................................- ..................................Αχιλλέας
Καστράκι..................................- ....................................Πύργος
Ταξιάρχες ................................- ................................Πυργετός
Νεοχώρι ...................................- ............................Κρύα Βρύση
Κεφαλόβρυσο..........................- ...................................Σαράγια
Πορταϊκός................................- ........................................Φήκη
ΑΕΤ – Μεγαλοχώρι .........................................................0-3α.α
Πηγή – Γλίνος .................................................................3-0α.α

Φήκη: Μπέκιος, Σκρέκας. Γ, Σκρέκας Αθ. (70’ Δούλαλας), Τσιάγκας, Χασιώτης (75’ Βουτσελάς), Τσερέπη,
Μπασιάκας, Ντούβλης, Αλεξόπουλος (50’ Μέξι), Ψαρράς,
Βερβέρας.
Κεφαλόβρυσο: Τεντολούρης, Σίμος Χρ., Γκίτσας,
Μανώλης, Μπζάκος, Μπούκας, Σαχίνι, Ζαρόκωστας,
Χουλιάρας (46’ Καρανίκας), Χρυσοστόμου, Παπαστεριάδης.

Νεοχώρι
Πηγή
Φήκη
Κεφαλόβρυσο
Μεγαλοχώρι
Δήμητρα Απόλλων
Καστράκι
Σαράγια
Πυργετός
Καλύβια
Ταξιάρχες
Πορταϊκός
Κρύα Βρύση
Αγία Μονή
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

1
2
6
7
8
10
10
13
11
12
17
15
16
15
19
25
30
30
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Δυνατός επίλογος
•Ο Πυργετός με καλή αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τέταρτο
κατάφερε να λυγίσει με 2-0 την αντίσταση της Αγίας Μονής
α κιτρινόμαυρα είχαν
την τιμητική τους
στην χθεσινή
αναμέτρηση ανάμεσα
στον Πυργετό και την Αγία
Μονή, δύο ομάδες, που
έχουν την δική τους
διαδρομή στο τοπικό
ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι.

Τ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι
χωρίς άγχος εδώ και καιρό προσπάθησαν να αναδείξουν τις αρετές τους και να διεκδικήσουν το
καλύτερο αποτέλεσμα.
Τελικά τα χαμόγελα ήταν για
τον «Δικέφαλο» που κρατούσε το
καλύτερο για το τέλος και επικράτησε με 2-0
Πραγματικά η ομάδα του κ.
Πάτρα την κρίσιμη ώρα είχε την
απαραίτητη συγκέντρωση και κυρίως αποτελεσματικότητα.
Η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι μεγάλη υπόθεση πόσο
μάλλον όταν το παιχνίδι ισορροπεί για μεγάλο διάστημα στην
κόψη του ξυραφιού.
Πάντως οι πρωταγωνιστές και
των δυο ομάδων έδειξαν νωρίς ότι
βγήκαν στο χορτάρι για να απολαύσουν το παιχνίδι και οι συγκινήσεις δεν έλειψαν.
Ο Πυργετός ξεκίνησε πιο πιεστικά προσπαθώντας να ξεκλειδώσει την άμυνα του Αρη.
Στο πρώτο μέρος έφτιαξε πιο
πολλές και τρανταχτές ευκαιρίες
με τους συνήθεις υπόπτους αλλά
δεν μπόρεσε να της μετουσιώσει
σε κάποιο τέρμα.
Την ίδια ώρα η Αγία Μονή ήταν
καλά στημένη στον αγωνιστικό
χώρο και όσο περνούσε η ώρα πίστευε περισσότερο στο αποτέλεσμα.
Με καλό διάβασμα η ομάδα
του κ. Ζήκου προσπάθησε να πάρει κάτι από το συγκεκριμένο

Μπουλογεώργος και Ζήκος σε μια μονομαχία τους
στον αγώνα Πυργετού- Αγίας Μονής
ματς αλλά στην τελική ευθεία
έχασε την συγκέντρωση.
Το ισόπαλο 0-0 του πρώτου
μέρους άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης
και για μεγάλο διάστημα έγινε
αγώνας κέντρου αλλά έλειψαν οι
φάσεις.
Όλα αυτά μέχρι το τελευταίο
τέταρτο. Εκεί οι πρωταγωνιστές
τα έπαιξαν όλα για όλα, προέκυψαν και φάσεις που συζητήθηκαν
αλλά ο Πυργετός βρήκε τα αποθέματα και την απαραίτητη διαύγεια προκειμένου να τελειώσει
σωστά τις καταστάσεις.

Το φιλμ του αγώνα
Με την συμπλήρωση 10 λεπτών αγώνα ο Φασούλας με γέμισμα βρήκε τον Νικολούσιο, αυτός «τσίμπησε» ωραία την μπάλα
α αλλά ο Γονιδάκης, που ήταν σε
πολύ καλή μέρα μπλόκαρε εξ
επαφής.
Στο 11’ συρτό σουτ του Σακελλαρίου έπεσε ο Τεντολούρης
και μπλόκαρε στην δεξιά του γωνία.
Στο 15’ ο Φασούλας δοκίμασε

το πόδι του αλλά ο Γονιδάκης
καλά τοποθετημένος απέκρουσε.
Το ματς άρχισε να ανοίγει και
στο 19’ σε γρήγορη αντεπίθεση ο
Μπαλάφας τροφοδότησε τον Φασούλα. Ο έμπειρος επιθετικός
έπιασε δυνατό σουτ μέσα από την
περιοχή αλλά και πάλι ο Γονιδάκης είπε όχι.
Στο 32’ ο Μπαλάφας «έσπασε»
την μπάλα για τον Νικολούσιο, ο
οποίος έπιασε συρτό σουτ μέσα
από την περιοχή αλλά ο Γονιδάκης απέκρουσε σωτήρια με τα πόδια.
Στο 33’ μετά από κόρνερ του
Νικολούσιου ο Μπουλογεώργος
με κεφαλιά σημάδεψε το δοκάρι.
Στο 42’ σουτ του Καραϊσκου η
μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το
αριστερό δοκάρι.
Στο 44’ εντυπωσιακό ψηλοκρεμαστό σουτ του Παπαδόπουλου,
ο Γονιδάκης απογειώθηκε στο
αριστερό παραθυράκι του παραχωρώντας κόρνερ.
Για μεγάλο διάστημα στην επανάληψη η μπάλα πήγαινε πάνωκάτω αλλά έλειψε η έμπνευση

Ξεκίνησαν με φόρα
ίναι δεδομένη η
αγάπη των
Τρικαλινών για το
μπάσκετ και γενικά
για όλες τις αθλητικές
πρωτοβουλίες.

Ε

Υπό το πρίσμα αυτό δεν προκάλεσε καμία έκπληξη το αγκάλιασμα της φρέσκιας εκδήλωσης
στο Κεφαλόβρυσο.
Η αρχή έγινε με το 3χ3. Επιβεβαιώθηκε ότι οι συμπολίτες έχουν
το άθλημα στο αίμα τους, οπότε
με το καλημέρα άρχισαν τα μαγικά τους.
Αρκετές συνεργασίες ήταν υποδειγματικές, ενώ και στην εκτέλεση είχα κρύο αίμα.
Ολοι πάντως αφέθηκαν στην
μαγεία του παιχνιδιού, ενώ θα
προσπαθήσουν να φτάσουν όσο
πιο ψηλά μπορούν.
Από την πλευρά τους οι διοργανωτές ήταν στο πόδι για να μην
λείψει τίποτα από κανέναν.
Εχουμε λοιπόν στην πράξη τον
αθλητισμό στα καλύτερά του,
ενώ σήμερα θα έχουμε το δεύτερο πιάτο στην καλαθοσφαίριση

Στιγμιότυπο από τους χθεσινούς
αγώνες 3χ3 στο Κεφαλόβρυσο.
και όχι μόνον.
Ετσι για τις 11.00 προγραμματίστηκε ο παραλίμνιος δρόμος
υγείας 1500μ περιμετρικά του
Υγρότοπου Γκιτζή.
Επίσης με διορατικότητα ετοιμάστηκαν και άλλες αθλητικές
δεξιότητες αναψυχής, ενώ οι καλεσμένοι θα δώσουν τα φώτα
τους στον τομέα τους με σεβασμό πάντοτε στο περιβάλλον.
Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

της στιγμής.
Στο 73’ ο Καραϊσκος αμφισβήτησε έντονα μαρκάρισμα που δέχτηκε μέσα στην περιοχή και αντίκρυσε την κίτρινη κάρτα από τον
διαιτητή κ. Μανασή. Κάπου εκεί οι
φιλοξενούμενοι(πέρασαν από μικροσκόπιο περιπτώσεις οφσάϊντ)
φρέναραν γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι.
Η συνέχεια λοιπόν ήταν για τον
Πυργετό που μέσα σε δυο λεπτά
έγειρε την ζυγαριά στην δική του
πλευρά.
Ετσι στο 76’ ο Φασούλας πρόλαβε την έξοδο του Γονιδάκη και
με καλοζυγισμένο σουτ από πλάγια αριστερά έστειλε την μπάλα
στα δίχτυα για το 1-0.
Με νωπούς τους πανηγυρισμούς οι γηπεδούχοι χτύπησαν εκ
νέου.
Ηταν το 78’ όταν μετά από
ωραία ανάπτυξη ο Πάτρας πάσαρε στον Φασούλα και αυτός
έδωσε με την μια στον Νικολούσιο. Ο έμπειρος επιθετικός με
σουτ στην κίνηση διαμόρφωσε
το τελικό 2-0.
Στο 83’ ο Φασούλας πάσαρε
στον Νικολούσιο που ξεχύθηκε
στην αντεπίθεση. Όμως στο τετ α
τετ ο Γονιδάκης απέκρουσε σωτήρια.
Στο 84’ σέντρα του Ζυγούρη και
κοντινή κεφαλιά του Σακελλαρίου
ελάχιστα άουτ από το δεξί παραθυράκι.
Διαιτητής: Μανασής. Κ, Βοηθοί:
Κωτούλας, Αποστόλου
Πυργετός: Τεντολούρης, Κοθράς (67’ Τζάρντο), Παπαχρήστος, Μπουλογεώργος, Πισκόϊας
(79’ Τσιάκαλος), Παπαδόπουλος(60’ Ντόκος), Νικολούσιος,
Δερμάνης, Φασούλας(88’ Παζαράς), Πάτρας, Μπαλάφας.
Αγ. Μονή: Γονιδάκης, Μουρίτσας, Κρούπης, Νίστας, Ζυγούρης, Καραϊσκος, Ράπτης, Μουλαλί, Ντακούλας, Σακελλαρίου,
Ζήκος.

Ωρα Γόμφων
Μια τεράστια ευκαιρία να γράψουν μια πολύ
καλή σελίδα μέχρι την
επόμενη έχουν σήμερα
οι Γόμφοι. Φιλοξενούν
λοιπόν στις 19.00 στο
κλειστό Μουζακίου τον
Σπάρτακο θέλοντας να
επαναλάβουν το κατόρθωμα τους πριν λίγες
μέρες στον Αγιο Θωμά.
Η Τρικαλινή ομάδα
έχει κάνει το 0-1, οπότε
αν ζευγαρώσει τις νίκες
της θα περάσει στον τελικό, κάτι που ακούγεται
μυθικό αν λάβουμε υπόψιν μας τις αρχικές βλέψεις.
Ασφαλώς η αναμέτρηση θα έχει υψηλό συντελεστή
δυσκολίας, αφού ο αντίπαλος ξεκίνησε την χρονιά με
υψηλές βλέψεις και θα επιχειρήσει να ανατρέψει
τους συσχετισμούς. Με σοβαρότητα λοιπόν και τον
απαραίτητο αθλητικό σεβασμό τα «βουβάλια» θα ψάξουν το τέλειο παιχνίδι για να δώσουν σάρκα και οστά
στα όνειρά τους με την βοήθεια των φιλάθλων. Από την
πλευρά της η διοίκηση της ομάδας κάλεσε τον κόσμο
να στηρίξει την τεράστια αυτή προσπάθεια.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Κλ. Μουζακίου 19:00 Γόμφοι- Σπάρτακος
Διαιτητές : Καρακατσούνης- Τζαφλέρης (Βαρνάς)
Κριτές : Καρατάσος, Καβαλας, Μήνου
Ε.Α.Κ Καρδίτσας 19:00 Αναγέννηση. Κ- Αλμυρός
Διαιτητές: Παγώνης- Γκέκας (Τέγα)
Κριτές: Θώδη, Κοντούλης, Σακελλαρίου.
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Μεγάλη γιορτή
•Πόλο έλξης θα αποτελέσει το σημερινό
1ο Trikala city run, που συνδυάζει
τον αθλητισμό και τον πολιτισμό

Στους ρυθμούς του Trikala city run κινήθηκε και χθες η πόλη,
ενώ σήμερα υπάρχει η μεγάλη γιορτή
δώ και μέρες τα Τρίκαλα κινήθηκαν στον
ρυθμό της καινούργιας εκδήλωσης. Οι
λάτρεις του είδους συνέλεξαν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες, οπότε σήμερα
θα σπεύσουν να χορτάσουν από μέσα την μεγάλη
γιορτή, που έχει όλα τα εχέγγυα να καταλάβει
εξέχουσα θέση στο κάδρο των δραστηριοτήτων.

Ε

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα η πραγματοποίηση της εκδήλωσης ήταν ιδέα και διάθεση
ανθρώπων που αγαπούν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, και θέλουν να αναδείξουν αυτό που η πόλη μας
έγινε παγκοσμίως γνωστή, από την κατάρριψη δύο
παγκόσμιων ρεκόρ από Τρικαλινούς αθλητές του άλματος επικοντώ με τον Χρήστο Παπανικολάου και τον
ακοντισμό με την Σοφία Σακοράφα, καθώς και τους μεγάλους δημιουργούς – καλλιτέχνες Βασίλη Τσιτσάνη,
Δημήτρη Μητροπάνο, Απόστολο Καλδάρα, Κώστα Βίρβο, Γιώργο Σαμολαδά, Χρήστο Κολοκοτρώνη , Αλεξ.
Παπαστεφάνου.
Η διαδρομή του αγώνα θα αναδεικνύει ιστορικά σημεία της πόλης, όπως το μουσείο Τσιτσάνη , το
Κουρσούμ Τζαμί , το Βαρούσι το Φρούριο της πόλης,
το ποτάμι με τις γέφυρές του, και τις συνοικίες των δημιουργών.
Το κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων θα είναι ο χώρος του Δημαρχείου Τρικάλων, που θα είναι και ο τερματισμός των αγώνων δρόμου.
Καλούνται όλοι οι πολίτες των Τρικάλων και όχι μόνο,
να δώσουν το παρόν για να συμμετάσχουν και να τιμήσουν με την παρουσία τους την μεγάλη γιορτή του
πολιτισμού και του αθλητισμού, που θα διεξαχθεί για
πρώτη φορά στην πόλη μας.
Η αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη Βασιλένα
Μητσιάδη εστίασε στο καλλιτεχνικό μέρος: «Όλες ο
δομές θα είναι δίπλα. Ήχοι και νότες από τα γνωστά
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».
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι έχουμε να κάνουμε με αγώνα δρόμου 5.000μ(Ανδρών και Γυναικών) καθώς και αγώνες 1000μ (Αγοριών-Κοριτσιών 10-11-12
ετών) και 200μ. ΑΜΕΑ(Ανδρών- Γυναικών).

Ημερομηνία
Κυριακή 5 Μαΐου 2019

Ωρες εκκίνησης
09:45
10.00
10.10
10.30

200μ ΑΜΕΑ Ανδρών-Γυναικών (πλ. Χατζηπέτρου)
1000μ Αγοριών-Δημοτικού (Σ. Σταθμός)
1000μ Κοριτσιών – Δημοτικού (Σ. Σταθμός)
5000μ Ανδρών-Γυναικών (Δημαρχείο)

Εκτός από τους Τρικαλινούς δρομείς η παρέα θα
μεγαλώσει αφού δήλωσαν συμμετοχή μεταξύ άλλων
λάτρεις του αθλητισμού από: Κομοτηνή, Πάτρα, Αθήνα, Αγρίνιο και όχι μόνον.
Την εκκίνηση στον βασικό αγώνα θα δώσουν οι μεγάλες μορφές του κλασικού αθλητισμού: Χρ. Παπανικολάου και Σ. Σακοράφα.

CMYK
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Είχε… ανατροπή
•Η Δήμητρα Απόλλων κέρδισε στον Πύργο 3-2

Α

ν και οι
γηπεδούχοι
«άνοιξαν» το
σκορ στο
γήπεδό τους τελικά
έφυγαν ηττημένοι. Η
Δήμητρα Απόλλων
κατάφερε να
ισοφαρίσει 1-1, να
προηγηθεί και όταν
δέχτηκε γκολ από τους
γηπεδούχους να
αντιδράσει ξανά
φτάνοντας στη νίκη με
3-2. Μια νίκη γοήτρου
καθώς τα πάντα έχουν
κριθεί και για τις δύο
ομάδες.
Ο Καραγκούνης πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ

Ο Αγγέλης ήταν αυτός που
«άνοιξε» το σκορ στο 25’ όταν
από θέση τετ-α-τετ απέφυγε
και τον Μήτσιο κάνοντας το
1-0.
Στο 60’ η Δήμητρα Απόλλων
έφερε το παιχνίδι στα ίσα,
όταν ο Γριζανίτης δοκίμασε
το πόδι του από μακριά, η
μπάλα «έσκασε» στο έδαφος
και κατέληξε στα δίκτυα του
Πατσιαλή κάνοντας το 1-1.

Και πάλι ο Πύργος σήκωσε
κεφάλι. Στο 65’ ο Αγγέλης
πέτυχε το 2-1 και πάλι η Δήμητρα Απόλλων ισοφάρισε 22. Ο Καραγκούνης με ένα
εξαιρετικό σουτ σημάδεψε δίκτυα.
Το τελικό 2-3 διαμόρφωσε
στο 85’ ο Μπαλτάς με σουτ
μετά από σέντρα του Θ. Κα-

ρακώστα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΟΣ: Πατσιαλής, Νταούλας, Τζαχρήστος, Ρίζος, Ιατρού, Αγγέλης, Σκαρλέας, Χατζηγεωργίου, Μενίτσας (40’
Μπαμπανάτσας), Ζέρβας, Γεωργατσέλης (75’ Τζιμουράγκας)

ΔΗΜΗΤΡΑ: Μήτσιος, Νταϊλιάνης (60’ Μπαλτάς), Τάμπος
(65’ Καρακώστας Ε.), Γκουβίνας, Τσιαμάντας, Γριζανίτης,
Καρακώστας, Καραγκούνης,
Στεργίου (70’ Ξάνθος), Τσιαντούλας, Πλακιάς (85’ Αναστασόπουλος).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτσας (Μανασής -Σταφυλάς).

Ολα στο πρώτο…
•Το Μεγαλοχώρι κέρδισε 3-0 το Καστράκι

Ο

υσία είχε το
Μεγαλοχώρ
ι στο πρώτο
ημίχρονο
και αυτό έφτασε για να
πάρουν τη νίκη
γοήτρου και φάνηκε
στην ευστοχία των
προσπαθειών που
έκαναν οι παίκτες του
Περικλή Βασιλείου.
Το 3-0 άλλωστε το
μαρτυρά.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν
ελεύθερα χωρίς σκοπιμότητες, αλλά και χωρίς τις αναμενόμενες ανάσες από τον
πάγκο, αφού μόλις και μετά
βίας συμπλήρωναν εντεκάδες
οι ομάδες, ενώ οι φιλοξενούμενοι έκαναν και μια αλλαγή.

Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι στο Μεγαλοχώρι

Πρωτάθλημα Κ 10

Οι σημερινοί αγώνες
Για το πρωτάθλημα Κ 10
θα γίνουν σήμερα (10.30 π.μ)
οι παρακάτω αγώνες:
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός
- ΑΟΤ
Διαιτ. Ρατζας
Γηπ. Πύργου: Πύργος α Σαραγια 2017
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Πύργου: Πύργος β Μετεωρα

Διαιτ. Αβρααμ
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ.
Αμπελακιων - Ακαδημια 1
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Κηπακίου: ΑΕΤ - Αγ.
Μονη
Δαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Μπαλκούρας: Δημητρα Α-Δημητρα β
Διαιτ. Κουτσαγιας
Ρεπό: Μετέωρα Β’

Μόλις στο 3ο λεπτό της
αναμέτρησης ο Τσαβαλάς
συνδυάστηκε με τον Νταή,
αυτός βρήκε τον Σταματόπουλο και ο τελευταίος δεν
δυσκολεύτηκε να κάνει το
1-0.
Στο 20’ ήταν η σειρά του
Νταή να σκοράρει. Μ’ ένα
εξαιρετικό σουτ πέτυχε το
2-0 και στην εκπνοή του ημιχρόνου, μετά από εξαιρετική
συλλογική
προσπάθεια
Τσαρτόλια- ΜιχαλόπουλουΣταματόπουλου ο τελευταίος διαμόρφωσε το τελικό 30, πετυχαίνοντας και το δεύCMYK

τερο προσωπικό του γκολ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος,
Κόλιας, Καραθάνος, Μπορμπότης, Χαρίσης, Τσαβαλάς,
Μιχαλόπουλος, Σταματόπουλος, Νταής, Τσαρτόλιας, Αθανασόπουλος.
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Σιούτας, Γιάννης, Σικόλας, Ρόμπος, Μπαούτης Αν. (46’ Κρίτσας), Μπλούτσος, Τσιαντούλας, Μπαλογιάννης, Μπαούτης Ελ., Γραβάνης.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ζήσης (Παπαγεωργόπουλος-Πάφης).

* Ουκ ολίγες φορές στον αθλητισμό έρχονται τα πάνωκάτω και το αντίθετο. Ακόμη και κατά την διάρκεια των
αγώνων τα συναισθήματα και το προβάδισμα αλλάζουν
ταχύτατα χέρια με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο καθένας αντιλαμβάνεται λοιπόν πόσο γερό στομάχι πρέπει να έχουν
οι πρωταγωνιστές για να μπορέσουν να πετύχουν τον καλύτερο δυνατό απολογισμό.
* Στην οικογένεια του ΑΟΤ μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής
ετοιμαζόταν για μάχη με νύφες και μ’αγγόνια, που λέει η
λαϊκή παράδοση. Κάποια στιγμή όμως άρχισαν να έρχονται
τα νέα για την υπόθεση του Ηροδότου, οπότε η αναμέτρηση
με τον Καραϊσκάκη τέθηκε σε άλλη βάση.
* Κοντά στην ομάδα και τα δημοσιογραφικά γραφεία πήραν
φωτιά, αφού έπρεπε να αλλάξουν με συνοπτικές διαδικασίες τα αρχικά κείμενα και τις αναλύσεις τους. Εστω και
έτσι και υπό ασφυκτική πίεση ειδικά για τις εφημερίδες
δόθηκαν οι βασικές ειδήσεις.
* Πάντως ανεξαρτήτως εξέλιξης οι παίκτες του ΑΟΤ θα
πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους, αφού χρωστούν στο
κοινό τους μια μεγάλη εμφάνιση. Και όλα αυτά ενώ ο αντίπαλος πλέον θέλει τους βαθμούς. Από την πλευρά
τους οι φίλοι του ιστορικού συγκροτήματος ξέρουν ότι
αυτό είναι για πολύ πιο πάνω.
* Ανοιξε η όρεξη των συμπολιτών για το Trikala city run και
είναι λογικό να θέλουν να βιώσουν σήμερα από μέσα τα
μικρά και μεγάλα μυστικά του είδους νιώθοντας παράλληλα
την μυσταγωγία του τρεξίματος.
* Ασφαλώς με την επικοινωνιακή καταιγίδα που εξαπολύθηκε
η σύναξη έγινε πια κτήματα κάθε Τρικαλινού, που έχει
στο μυαλό του τα περισσότερα στοιχεία της γιορτής. Το
σημαντικό είναι βέβαια ότι η διοργάνωση πέρασε και τα
στενά τοπικά όρια, αφού τα κεντρικά ΜΜΕ έκαναν πολλές
φορές ειδική μνεία για μια πρωτοβουλία, που αγγίζει
ευαίσθητες χορδές.
* Ακόμη και την τελευταία στιγμή έγινε αγώνας δρόμου,
οπότε σε όλη σχεδόν την διαδρομή τοποθετήθηκαν
σχετικά μπάνερ(πανώ), που διαφημίζουν την εκδήλωση.
Με όλα αυτά η σημερινή Κυριακή θα είναι τελείως διαφορετική.
* Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά αγωνίστηκαν τα Τρικαλινά
στελέχη του στίβου την Παρασκευή στην πρώτη φάση
διασυλλογικού στα Γιάννενα. Τα βαριά χαρτιά έδειξαν ότι
βαδίζουν σε καλό δρόμο και σίγουρα θα είναι πανέτοιμα
όσον αφορά τους κεντρικούς στόχους της χρονιάς με τα
Πανελλήνια και όχι μόνον.
* Οσο για τους νεώτερους συναδέλφους επιβεβαίωσαν ότι
έχουν βάλει γερές βάσεις και δικαίως κάνουν όνειρα σταθεροποίησης σε υψηλό επίπεδο με οδηγό πάντα την συστηματική δουλειά.
* Το Πανελλήνιο σχολικό στίβου θα διεξαχθεί στα Γιάννενα
στις 8 και 9 Μάη. Τρικαλινά παιδιά που πρωταγωνιστούν
στις συγκεκριμένες ηλικίες θα δώσουν τον αγώνα τον
καλό θέλοντας να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν.
* Αρκετά απ’ αυτά θα χορτάσουν την πρωτεύουσα της
Ηπείρου, αφού την Παρασκευή δοκίμασαν δυνάμεις στο
διασυλλογικό και μέσα στην εβδομάδα θα βρεθούν ξανά
στον ίδιο χώρο θέλοντας να κινηθούν με την ίδια αποτελεσματικότητα.
* Ετοιμες είναι οι αφίσες για τον 23ο ποδηλατικό γύρο
στην μνήμη Β. Τσαρουχά (Κυριακή 12 Μάη). Μέσα στην
εβδομάδα θα δώσουμε τις απαραίτητες λεπτομέρειες,
όπως και για άλλες συνάξεις.

03:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Rockets - Warriors
11:40 Novasports 1HD
Μικρός τελικός Κ15
Βίκος Cola Elite Neon Cup
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Χετάφε - Ζιρόνα
13:00 Novasports 1HD
Τελικός Κ13
Βίκος Cola Elite Neon Cup
13:30 Novasports 2HD
Εμπολι - Φιορεντίνα
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Σάλκε - Αουγκσμπουργκ
14:30 Novasports 1HD
Τελικός Κ15
Βίκος Cola Elite Neon Cup
15:00 ΕΡΤ3
Πλατανιάς Χανίων - Ηρακλής
15:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Έιμπαρ - Μπέτις
15:00 ΕΡΤ Play2
Ηρόδοτος - Απόλλων Λάρισας
16:00 ΕΡΤ Play1
Μπάμπεργκ - Αντβέρπ

16:00 ΕΡΤ Sports HD
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Τσέλσι - Γουότφορντ
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Χάντερσφιλντ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
16:00 Novasports 4HD
Σασσουόλο - Φροζινόνε
16:00 Novasports 2HD
Λάτσιο - Αταλάντα
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Φράιμπουργκ - Φορτούνα Ντίσελντορφ
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Βιγιαρεάλ
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Τελικός, ATP 250 Estoril
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Ούνικς Καζάν - Κάλεβ
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Κιέλτσε
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Αρσεναλ - Μπράιτον
19:00 ΕΡΤ Play1
Μπολόνια - Τενερίφη

19:00 ΕΡΤ Sports HD
Αρης - Ξάνθη
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Λεβερκούζεν - Αϊντραχτ
19:00 ΕΡΤ1
Ατρόμητος - ΟΦΗ
19:00 Novasports 4HD
Αστέρας Τρίπολης - Πανιώνιος
19:00 Novasports 3HD
Λεβαδειακός - ΑΕΚ
19:00 Novasports 2HD
ΑΕΛ - Ολυμπιακός
19:00 Novasports 1HD
ΠΑΣ Γιάννενα - ΠΑΟΚ
19:00 Novasports 24 HD
Τζένοα - Ρόμα
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαγιαδολίδ - Μπιλμπάο
21:30 Novasports 4HD
Νάπολι - Κάλιαρι
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Ουέσκα - Βαλένθια
22:00 Novasports 3HD
Λυών - Λιλ
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
76ers - Raptors

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

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον” (Απολυτίκιο)
•Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

Μέρος 12ο
6. Ανήμερα του Ευαγγελισμού στη Βύλιζα (συνέχεια)
Καιρός να συμμαζωχτώ κι
εγώ στο καθολικό.
Ο παπα-Χρήστος πανηγυρικός όπως πάντα τέτοιες
ώρες, οι ψάλτες πρακτικοί
μεν, αλλά ψάλλουν από καρδίας, ο πιστός λαός του Κυρίου παρακολουθεί ευλαβικά
τη θεία λειτουργία, το “Πάτερ
ημών” ανήκει πάντοτε στα
χαριτωμένα παιδιά μας, το
θείο κήρυγμα στον θεολόγο.
Φόρεσα, λοιπόν, το ράσο του
παπα-Χρήστου, πήρα την ευλογία του, με συμμάζεψε λίγο
και ο παπάς, με τη λαμπαδούλα στο ένα χέρι, το χειρόγραφο στο άλλο, αξιώθηκα και πάλι να κηρύξω τον
θείο λόγο για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου:
Τιμάμε σήμερα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή την χαρούμενη είδηση
ότι η Παναγία θα γεννήσει
τον Σωτήρα Χριστό. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ της απευθύνει τον παράξενο και μεγαλειώδη χαιρετισμό:
-Χαίρε συ, που έλαβες μεγάλες και εξαιρετικές χάριτες
από τον θεό· ο Κύριος είναι
μαζί σου. Είσαι συ ευλογημένη όσο καμιά άλλη μεταξύ
των γυναικών.
Την ονομάζει Κεχαριτωμένη. Η Μαρία θα εβάσταζε
στην κοιλιά της “τον πάντων
αγίων αγιώτατον Λόγον”,
επομένως θα έπρεπε να είναι
και αυτή ό,τι αγιότερο υπήρχε ανάμεσα στους ανθρώπους. Στην υμνολογία της
εκκλησίας μας ο Γαβριήλ πα-

Ο αγαπητός και εκλεκτός μας Άλκης Λάνταβος (αριστερά)
“ζεσταίνεται” για τις εκλογές της 26ης Μαΐου με την “ευλογία” των
“αγίων πατέρων” (Νάσιος και Μητσιαρέλης) (24.3.2019).

Το “Πάτερ ημών” ανήκει στα παιδιά (25.3.2019).
ρουσιάζεται να μένει κατάπληκτος από “την ωραιότητα
της Παρθενίας σου και το
υπέρλαμπρον το της αγνείας
σου”, προσφέροντας ολόκληρη ανθοδέσμη από μυρωδάτα λουλούδια, καθένα
από τα οποία αντιστοιχεί και
προς μία αρετή της Κεχαριτωμένης.
Η Παναγία ταράχτηκε, θα

λέγαμε απλά κοκκίνησε, από
σεμνότητα και σεβασμό, γι'
αυτό και ο αρχάγγελος την
καθησυχάζει:
-Μη φοβάσαι Μαριάμ, γιατί βρήκες εξαιρετική εύνοια
και ευλογία εκ μέρους του
θεού.
Αφού την απάλλαξε από
τον φόβο της απευθύνει το
κύριο μήνυμα του Ευαγγελι-

σμού:
-Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις παιδί, που θα το ονομάσεις Ιησού (δηλαδή Σωτήρα). Παράδοξο και πρωτάκουστο για μία Παρθένο.
Και για να την ενισχύσει
της παρουσιάζει τα γνωρίσματα του Ιησού:
-Θα είναι μέγας και για την
αγιότητά του και για το αξίωμά του και το έργο του. Θα
ονομασθεί ο κατ' εξοχήν Υιός
του Υψίστου θεού, αν και θα
εξομοιωθεί προς τους ανθρώπους με την ενανθρώπησή του.
Και για να δηλωθεί, ότι αυτός ο Υιός θα είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, αναφέρει
την καταγωγή του από τον
Δαβίδ, αλλά και το αιώνιο
της βασιλείας του, όπως προείπαν οι προφήτες.
Η Παρθένος Μαρία υποτάσσεται μεν απόλυτα στο
θέλημα του θεού, αλλά έχει
μία ανθρώπινη απορία. Ερωτά, λοιπόν, να μάθει, πως θα
γίνει αυτό το πρωτάκουστο,
να γεννήσει δηλαδή παιδί,
χωρίς να γνωρίζει άνδρα.
Στην ερώτηση της Παναγίας δεν υπάρχει ούτε αμφιβολία, ούτε ολιγοπιστία, ούτε,
πολύ περισσότερο, απιστία.
Γι' αυτό και ο Γαβριήλ δεν την
κατακρίνει, αλλά την ενδυναμώνει με την απόλυτη και
αλάνθαστη διαβεβαίωση:
-Πνεύμα Άγιο θα έλθει σε
σένα και θα σε εξαγιάσει,
θα σε απαλλάξει από το προπατορικό αμάρτημα, και θα
σε σκεπάσει η δημιουργική
δύναμη του Υψίστου θεού.
Γι' αυτό και το απολύτως

“Ταλαίπωρος μεν, υπάκουος δε!” (25.3.2019, φωτ. Γ. Παππάς)

“Πρόσχωμεν. Τα Άγια τοις αγίοις” (25.3.2019).
άγιο και αναμάρτητο βρέφος, που, κατά υπερφυσικό
τρόπο, θα γεννηθεί, θα ανα-

γνωρισθεί Υιός θεού.
(Συνεχίζεται)

Εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης
Συνελήφθη στα Τρίκαλα ένα άτομο, ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, (68)
καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης
πιτυχία από την Ασφάλεια Τρικάλων, αφού προχθές σε χωριό της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης και συνελήφθη
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων, ένας 25χρονος, σε βάρος
του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και
για κλοπή.

Ε

Υστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα σε ποιμνιοστάσιο, ιδιοκτησίας συγγενικού προσώπου του 25χρονου, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, κατά την οποία βρέθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν:
(68) καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης, ύψος έως (50) εκατοστά,
μικροποσότητα σπόρων κάνναβης,
σύνεργα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης (λάμπες, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα εξαερισμού, μεμβράνες) και
ποσότητες ηλιέλαιου που όπως εξακριβώθηκε αποτελούν προϊόντα κλοπής από σούπερ μάρκετ.
Επιπλέον, σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 25χρονου, καθώς και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
ποσότητα κάνναβης, βάρους (26) γραμμαρίων,
μικροποσότητα κοκαΐνης και
διάφορα προϊόντα (σοκολάτες, οδοντόκρεμες, ξυραφάκια κ.α.), τα οποία όπως εξακριβώθηκε
αποτελούν προϊόντα κλοπής από σούπερ μάρκετ.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

30 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

5

ΜΑΪΟΥ 2019

Κ

αθαρή νίκη της Ν.Δ. στις
επερχόμενες εκλογές ζήτησε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης καλώντας
τους πολίτες να στείλουν ξεκάθαρο
πολιτικό μήνυμα και στην κυβέρνηση.

Μιλώντας στην τελευταία συνεδρίαση
της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος πριν
τις ευρωεκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως «τρέμει
τις εθνικές εκλογές» επισημαίνοντας πως
«έχοντας περάσει μια έρημο τεσσάρων χρόνων, όμηρος ενός κόμματος που ήρθε εξουσία οδηγώντας τη χώρα στα άκρα, η κοινωνία
παίρνει και πάλι τα πράγματα στα χέρια
της».
Όπως είπε μια καθαρή νίκη της Ν.Δ στις
Ευρωεκλογές, στις περιφερειακές κάλπες
και στις δημοτικές εκλογές στους 3 μεγάλους
δήμους, θα σημαίνει πως οι Έλληνες αξίζουν
μια χώρα περήφανη, με λιγότερους φόρους
και περισσότερες και καλύτερες δουλειές,
με ενότητα και με ασφάλεια για όλους.
«Στις 26 Μαΐου, οι πολίτες θα πουν με
την ψήφο τους «ως εδώ» στην κυβέρνηση
του ψέματος και της αποτυχίας. Θα αφήσουν
οριστικά στο χθες αυτούς που έφεραν μιζέρια, καθήλωση και εθνική ταπείνωση. Και
θα απαιτήσουν από εμάς να πάμε μπροστά.
Ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή ανοίγει
σε 22 μέρες. Και αυτή η ώρα είναι τώρα»
είπε τονίζοντας πως οι κάλπες που έρχονται
αποτελούν μία ξεχωριστή αναμέτρηση με
περιεχόμενο καθαρά πολιτικό και διάσταση
εθνική.
«Η χώρα δεν αντέχει να σέρνεται άλλο
με έναν ΣΥΡΙΖΑ που θα διαχειρίζεται απλά
το τέλος του. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα
της κρίσης. Γι' αυτό και θα είναι κόμμα μιας
χρήσης. Κρίνονται, συνεπώς, πολλά στην
κάλπη της 26ης Μαΐου. Γι' αυτό και δεν
υπάρχει χώρος για επιπόλαιες επιλογές. Η
ψήφος στις 26 Μαΐου δεν θα είναι ούτε
απλό «μήνυμα διαμαρτυρίας» προς κάποιον
ούτε ανέξοδο «σήμα συμπάθειας» προς
κάποιον άλλον» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το αποτέλεσμα της κάλπης
πρέπει να γίνει καταλύτης και ηχηρό μήνυμα
που θα φέρει το μέλλον, από σήμερα.
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη τρία ζητήματα σφραγίζουν την επικαιρότητα, καθώς
ξεκινά και επίσημα η προεκλογική περίοδος:
«• Η εθνική τραγωδία στο Μάτι που
επανέρχεται με τις πρόσφατες συνταρακτικές
δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, αλλά και με
την δικογραφία για τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες που φτάνει στην Βουλή.
• Το αίσχος Πολάκη, μετά την άνανδρη
επίθεση στον αγωνιστή της ζωής Στέλιο
Κυμπουρόπουλο. Ενέργεια, με την οποία

εσωτερικά

Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοίγει ο δρόμος
για την πολιτική αλλαγή

Ο πρόεδρος της Ν.Δ.
Κυριάκος Μητσοτάκης
επέλεξε να ταυτιστεί -προσωπικά- ο πρωθυπουργός, καθιστώντας αναγκαία, για λόγους ηθικής τάξης, την πρόταση μομφής
της Ν.Δ» όπως είπε χαρακτηριστικά και
• Η τροπολογία της Ν.Δ. για άρση της
μείωσης του αφορολογήτου.
Εξαπολύοντας σφοδρή διμέτωπη επίθεση
κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Παύλου Πολάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο
για έναν πρωθυπουργό κι ένας υπουργό σε
ένα θλιβερό έργο για δύο ρόλους: «έναν
ψεύτη κι έναν που βρίζει χυδαία όσους αρνούνται να δεχτούν τα ψέματα που λέει ο
πρώτος».
Αναφερόμενος στα ντοκουμέντα για την
τραγωδία στο Μάτι ο πρόεδρος της ΝΔ
τόνισε πως αυτά αποδεικνύουν ότι και οι
δύο, εκείνη τη νύχτα στο Μάτι, ήξεραν αλλά
υποκρίνονταν μπροστά στις κάμερες.
«Ήταν στην κορυφή ενός ανίκανου κράτους, που αδυνατούσαν να συντονίσουν.
Γνώριζαν ότι υπήρχαν νεκροί συμπολίτες
μας και συνειδητά το απέκρυπταν. Συνωμότες, που στην αρχή παρουσίαζαν ψεύτικα
δορυφορικά στοιχεία για εμπρησμούς. Και
μετά επέρριπταν την ευθύνη στους ίδιους
τους κατοίκους, σε ένα κρεσέντο απάνθρωπης προπαγάνδας. Την ώρα που ξεψυχούσαν άνθρωποι, ο κ. Τσίπρας ρωτούσε
αν το επόμενο πρωί «θα πετούσαν τα αεροπλάνα». Ενώ ο υπουργός Υγείας Πολάκης
κάτι ψέλλιζε για λίγους τραυματίες. Την
άλλη μέρα, ωστόσο, δήλωνε με θράσος ότι
οι νεκροί «μαύρισαν» την εικόνα της δήθεν
κυβερνητικής προσπάθειας. Και απειλούσε
τον καθηγητή Συνολάκη επειδή απέδειξε
ότι το κακό θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερο.
Ανίκανοι και αναίσχυντοι. Αυτοί ήταν -

και αυτοί είναι. Εννιά μήνες μετά ούτε μια
συγγνώμη. Και με το νομοσχέδιο για την
αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας,
που έχει εξαγγελθεί από τον περασμένο
Αύγουστο, να έχει έρθει μόλις τώρα για
διαβούλευση. Ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η
φετινή αντιπυρική περίοδος. Είναι ντροπή»
είπε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως
τη Δευτέρα στη Βουλή θα φανεί ότι εκεί
που τελειώνει ο Πολάκης αρχίζει ο Τσίπρας.
Μιλώντας για την επίθεση του Παύλου
Πολάκη στον Στέλιο Κυμπουρόπουλο ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε πως αυτή αποτελεί
τον καθρέφτη του μίσους που έχετε φέρει
στην πολιτική. «Δεν δηλώνει, απλώς, την
απάνθρωπη συμπεριφορά ενός κακέκτυπου
ψευτόμαγκα απέναντι σε έναν ήρωα της
ζωής και άξιο επιστήμονα. Αλλά συνιστά
μία πολιτική θέση: Για τον Πολάκη -και τον
καθένα που ταυτίζεται με αυτόν- ο Στέλιος
δεν είναι ο αριστερός, δεξιός ή κεντρώος
πολιτικός αντίπαλος. Δεν είναι καν ένας
νέος με πρόβλημα υγείας που το ξεπερνά
με την ψυχική του δύναμη. Στα δικά τους
μάτια είναι κάτι πολύ χειρότερο: Δεν είναι
μαζί τους. Και, το κυριότερο, ο Στέλιος
είναι ένας άξιος άνθρωπος. Ίσως αυτό
είναι τελικά που τους ενοχλεί περισσότερο
από όλα» είπε, πλέκοντας το εγκώμιου του
υποψηφίου της ΝΔ για την Ευρωβουλή.
Συνεχίζοντας την επίθεσή του στον Αλέξη
Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε
τον πρωθυπουργό πως στηρίζει τον υπουργό
του προσθέτοντας πως υιοθετώντας την
συγκεκριμένη στάση παίρνει και την ευθύνη:
Δέχεται ότι Τσίπρας ίσον Πολάκης. «Ο κ.
Τσίπρας μου θυμίζει τις ρωσικές κούκλες
τις «μπάμπουσκες» που ανοίγουν η μία
μετά την άλλη αποκαλύπτοντας συνέχεια
νέες μεταμφιέσεις. Για να καταλήξουν τελικά
στην τελευταία κούκλα που δεν ανοίγει
άλλο. Που δεν είναι άλλη από τη μορφή του
Παύλου του Πολάκη. Αυτόν, άλλωστε, διάλεξε
-ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ- για να
περάσει ακόμη και τις διακοπές του» δήλωσε.
Αναφερόμενος στο αφορολόγητο και την
τροπολογία που καταθέτει η Ν.Δ. ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
πως διαστρεβλώνει τις δικές του θέσεις
και να συνεχίζει να εξαπατά, ωραιοποιώντας
τα ερείπια που εγκαταλείπει.
«Πάλι ψέματα λέει. Είπε ψέματα για αυτά

που θα έκανε και τώρα λέει ψέματα για
αυτά που δεν θα κάνουμε εμείς. Εγώ θα
σας πω την αλήθεια: εμείς θα κάνουμε την
Ελλάδα καλύτερη και θα δώσουμε στον
κόσμο της εργασίας πίσω την αξιοπρέπειά
του. Θα δώσουμε προοπτική, προκοπή, ελπίδα, καλούς μισθούς, ανάπτυξη και ευημερία.
Ο πολίτης, όμως, γνωρίζει ότι είναι ο κ.
Τσίπρας που τον φτώχυνε με 29 πρόσθετους
φόρους. Είναι στη θητεία της δικής του κυβέρνησης που χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν
με μισθούς 330 ευρώ. Γνωρίζει ότι με τις
ελίτ είναι ο ίδιος, που έκοψε το ΕΚΑΣ. Αλλά
έβαλε τον Κόκκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο.
Τον μόνο άνθρωπο που έχει «παππού αλλά
όχι πατέρα». Και τον ενοχλεί που ζητώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και ένα δημόσιο
πρότυπο σχολείο σε κάθε περιφέρεια. Γιατί
του χαλάει το αφήγημα που πάει να στήσει.
Και γιατί ξεχνά ότι η Ν.Δ ήταν, είναι και θα
είναι πάντα ένα πλατύ λαϊκό κόμμα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κ.Τσίπρας αισθάνεται παγιδευμένος. Έχει όμως παγιδευτεί στα ψέματά του. Και έχει εγκλωβιστεί στο γραφείο
του» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης προκαλώντας
τον πρωθυπουργό να υπερψηφίσει την τροπολογία της ΝΔ
Ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ
προχωρεί σε μια πρόχειρη αντιγραφή του
προγράμματος της ΝΔ ενώ απάντησε και
στην πρόκληση του κ. Τσίπρα για τη διεξαγωγή τηλεμαχίας.
«Ας μην ανησυχεί. Στις εθνικές εκλογές,
θα συζητήσω με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ευχαρίστως να μιλήσω, σε ξεχωριστό ντιμπέιτ, με τον αρχηγό του δεύτερου
κόμματος. Και μάλιστα σε συγκριμένους
κύκλους: Για την Οικονομία, για την Ασφάλεια,
για το Μεταναστευτικό. Αλλά και για τα
Εθνικά Θέματα και την Συμφωνία των Πρεσπών που έχει την υπογραφή του. Του συνιστώ, συνεπώς, να σταματήσει το παραμύθι
του τηλε-τζόγου που θέλει κάθε ανεύθυνος
που δεν έχει τίποτα να χάσει. ‘Η να προκηρύξει εθνικές κάλπες, ώστε να χαρεί γρήγορα
τις τηλεοπτικές στιγμές που αναζητά. Φοβάμαι, όμως, ότι και πάλι παίζει με τις εντυπώσεις. Γιατί, συχνά, πίσω από το επίμονο
αίτημα για κοκορομαχία κρύβεται η αληθινή
φυγομαχία» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας για την ανάγκη να αναδειχθεί
η πολιτική σημασία των εκλογών ο πρόεδρος
της ΝΔ κάλεσε τους πολίτες να απαντήσουν
στα ψέματα, στους φόρους, στο διχασμό
και στο εθνικό λάθος των Πρεσπών προσθέτοντας πως δεν χωρούν χαλαρές ψήφοι,
που μετά θα γίνουν δεκανίκια του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά ούτε και χαμένες ψήφοι σε σχήματα
μιας χρήσης, που αύριο δεν θα υπάρχουν.

Τροπολογία του ΚΚΕ
για το αφορολόγητο

Τροπολογία με την οποία ζητεί όχι μόνο
την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει
τη μείωση του αφορολογήτου, αλλά και την
αύξησή του, κατέθεσε στη Βουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή
της εβδομάδας προανήγγειλε ότι θα καταθέσει
την ερχόμενη Δευτέρα τροπολογία για την
κατάργηση της μείωσης.
«Με το άρθρο 10 του ν. 4472/2017 προβλέπεται η μείωση του αφορολογήτου από
9.500 ευρώ σε λιγότερο από 6.000 ευρώ,
από την 01/01/2020, για τα εισοδήματα των
μισθωτών και συνταξιούχων, γεγονός που θα
έχει ως αποτέλεσμα μια περαιτέρω αφαίμαξη
στα ήδη συρρικνωμένα λαϊκά εισοδήματα.
Το ΚΚΕ ζητά την ουσιαστική αύξηση του αφορολογήτου σε επίπεδα που να καλύπτει τις
βασικές λαϊκές ανάγκες και να προστατεύει
τα λαϊκά εισοδήματα.
Για τους λόγους αυτούς με την παρούσα
τροπολογία προτείνεται η κατάργηση τoυ αντιλαϊκού μέτρου μείωσης του αφορολογήτου
που προβλέπεται με το άρθρο 10 του ν.
4472/2017», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, την οποία υπογράφουν
όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ με επικεφαλής
τον γ.γ. της Κ.Ε. Δημήτρη Κουτσούμπα.
Εν τω μεταξύ, στη χθεσινή συνεδρίαση της
διακομματικής επιτροπής ενόψει των εκλογών,
το ΚΚΕ «επανέλαβε την πάγια θέση του για
ισότιμη προβολή των κομμάτων» και ζήτησε
«να μη δοθεί στη Χρυσή Αυγή χρόνος προβολής στα ΜΜΕ, ώστε να προβάλει το ναζιστικό δηλητήριο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που
υπάρχει απόφαση της Βουλής για αναστολή
της χρηματοδότησης στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση και η κατανομή τηλεοπτικού
χρόνου θα συνιστούσε μορφή έμμεσης χρηματοδότησης».
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εσωτερικά
§ετά από
μαραθώνια
συνεδρίαση
περίπου 4,5 ωρών
ολοκληρώθηκε χθες η
σύσκεψη του
οικονομικού επιτελείου
υπό τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα στο
Μέγαρο Μαξίμου, για το
νομοσχέδιο των 120
δόσεων και το
προεκλογικό πακέτο
παροχών που ετοιμάζει η
κυβέρνηση.

Μ

Σήμερα, Κυριακή, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος και η Αχτσιόγλου
παρουσιάζουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρούν το νομοσχέδιο των
120 δόσεων (στις 17:00).
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις του
πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε
ό,τι αφορά την οριστικοποίηση των μέτρων ελάφρυνσης
που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας.
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«Κλείδωσαν» οι 120 δόσεις
Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η ρύθμιση που προωθείται προβλέπει ότι ο διακανονισμός των οφειλών θα
γίνεται ανάλογα με το εισόδημα και την οφειλή και δεν
θα υπάρχουν περιουσιακά κριτήρια, όπως αρχικά ζητούσαν
οι θεσμοί. Η ρύθμιση θα αφορά τόσο τα χρέη προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, όσο και
προς την Εφορία.
Έτσι, για τα φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων
θα υπολογίζεται ανάλογα με
το ύψος του ετήσιου εισοδήματος και της οφειλής με ανώτατο όριο τις 120 δόσεις. Με
την καταβολή της πρώτης δόσης και εφόσον τηρείται η
ρύθμιση δεν θα εκτελούνται
τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που ενδεχομένως
έχουν επιβληθεί, ενώ τα μέτρα
θα αίρονται εφόσον η ρύθμιση τηρείται για 30 μήνες.
Ο αριθμός των δόσεων θα
κυμαίνεται από 18 έως 120, με

βάση τον συντελεστή αποπληρωμής και το ύψος του εισοδήματος. Το επιτόκιο της

ρύθμισης θα είναι 5%, ενώ
εξετάζεται χαμηλότερο επιτόκιο σε όσους έχουν εισό-

Χαρίτσης: Νέα ρύθμιση για οφειλές
στους δήμους, την επόμενη εβδομάδα
καλύτερη
δημοσκόπηση για εμάς
είναι η ανταπόκριση
του κόσμου. Καθημερινά
πραγματοποιούνται δεκάδες
πολιτικές συγκεντρώσεις σε όλη
τη χώρα και η πλειοψηφία του
κόσμου, οι άνθρωποι των λαϊκών
στρωμάτων και της μεσαίας τάξης
προσδοκά από αυτή την
κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ
να βελτιώσει τη ζωή του. Αυτό για
εμάς είναι το πιο σημαντικό»

«Η

Νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων
προς τους δήμους και τα νομικά τους
πρόσωπα, προανήγγειλε ότι θα φέρει
την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός
Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης. «Πρόκειται για ρύθμιση - ανάσα για δεκάδες
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
ενώ με τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα ενισχυθούν και τα έσοδα των δήμων», σημείωσε.
Ο υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι χάρη στη συστηματική προετοιμασία που έχει ξεκινήσει από τον
περασμένο Οκτώβριο, θα διεξαχθούν
χωρίς προβλήματα οι ταυτόχρονες
αναμετρήσεις των ευρωεκλογών, των
περιφερειακών, των δημοτικών και των
κοινοτικών εκλογών.

Ο υπουργός Εσωτερικών
Αλέξης Χαρίτσης
Σημείωσε ακόμη ότι επιτυχία για τον
ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις ευρωεκλογές θα
είναι η νίκη, ενώ έδωσε έμφαση στο ζήτημα της μαζικής προσέλευσης στις
κάλπες, λέγοντας ότι «είναι πάρα πολύ
σημαντικό ειδικά για τις προοδευτικές
δυνάμεις που θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τον κόσμο και την νεολαία για
να πάει να ψηφίσει. Η λύση δεν είναι μία
απολίτικη ή αντιπολιτική στάση, η οποία

ενίοτε τροφοδοτεί τα ακροδεξιά φαινόμενα, αλλά ούτε και μια μεμψιμοιρία,
ότι όλα παραμένουν ως έχουν και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει».
«Η καλύτερη δημοσκόπηση για εμάς
είναι η ανταπόκριση του κόσμου. Καθημερινά πραγματοποιούνται δεκάδες
πολιτικές συγκεντρώσεις σε όλη τη
χώρα και η πλειοψηφία του κόσμου, οι
άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων και
της μεσαίας τάξης προσδοκά από
αυτή την κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ να βελτιώσει τη ζωή του. Αυτό για
εμάς είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε
ο κ. Χαρίτσης.
«Είναι απαίτηση των καιρών οι νέοι
άνθρωποι να αποκτήσουν μεγαλύτερο
πολιτικό ρόλο. Η νεολαία σήμερα έχει
πολύ περισσότερα ερεθίσματα, έχει περισσότερες δυνατότητες ενημέρωσης
και πληροφόρηση και η ενεργή ενασχόλησή τους με κοινά και την πολιτική, μπορεί να προσφέρει πολλά. Η
στάση του αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης για την ψήφο των
17άρηδων είναι υποκριτική. Από τη
μία αντέδρασε έντονα όταν φέραμε την
συγκεκριμένη ρύθμιση στην Βουλή και
από την άλλη, πριν από λίγες ημέρες
κάλεσε τους 17άρηδες να τον ψηφίσουν», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.

CMYK

δημα έως 12.000 ευρώ.
Στη ρύθμιση θα μπορούν να
ενταχθούν οι οφειλές που
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έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και το τέλος του
2018, υπό την προϋπόθεση ότι
θα έχουν εξοφληθεί ή
ρυθμιστεί με την πάγια
ρύθμιση όλες οι φορολογικές οφειλές του 2019. Η αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση
θα γίνεται αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο.
Στον κυβερνητικό σχεδιασμό εκτός από υποσχέσεις
για παροχές είναι πιθανόν να
προστεθούν και εξαγγελίες
για μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις σε εισοδήματα, ακίνητη περιουσία και κατανάλωση και να απλωθούν μέχρι
και το 2022.
Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα,
όπως μείωση του ΦΠΑ, μετατάξεις αγαθών από τον υψηλό
συντελεστή στον χαμηλότερο,
μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που βρίσκονται στο τραπέζι μπορεί να ηχούν ευχάριστα στα αφτιά των ψηφοφόρων αλλά εντάσσονται σε ένα
πλαίσιο υποσχέσεων για την
ερχόμενη τετραετία.

Ορκίστηκε υπουργός Τουρισμού
ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου και
παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα ορκίσθηκε με πολιτικό όρκο
στο Προεδρικό Μέγαρο ο κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος ως νέος υπουργός Τουρισμού, μετά από την παραίτηση της Έλενας Κουντουρά.
Η πρώην υπουργός Τουρισμού είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές της
26ης Μαΐου και ο πρωθυπουργός
είχε αποδεχθεί την παραίτησή της
στις 3 Μαΐου.
«Αποδέχτηκα την πρόταση του
πρωθυπουργού γιατί είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι τώρα έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις και αυτή τη
στιγμή χρειάζεται η μέγιστη δυνατή
συσπείρωση των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων για να πάει μπροστά η χώρα», τόνισε ο νέος υπουργός
Τουρισμού και πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, αμέσως μετά την ορκωμοσία του στο
Προεδρικό Μέγαρο.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος σημείωσε
ότι η συμμετοχή του στην κυβέρνηση

«σηματοδοτεί, πρώτον, την σταθερή
προσήλωση όλων και ιδίως του Αλέξη Τσίπρα στην Προοδευτική Συμμαχία και, δεύτερον, αυτή η Προοδευτική Συμμαχία να προτάξει την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στην οποία ο Τουρισμός έχει καθοριστικό ρόλο».
Τόνισε επιπλέον ότι η προγραμματική διακήρυξη ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ
αποτελεί τη βάση της συμφωνίας
μας» και πως «η κοινή μας στόχευση
για μια ευρεία συμπαράταξη με συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων έθεσε τις βάσεις της συμπόρευσής μας». «Στόχος μας», υπογράμμισε ο κ. Θεοχαρόπουλος, «μια
ισχυρή, μεγάλη, δημοκρατική προοδευτική παράταξη απέναντι στις
συντηρητικές δυνάμεις σε Ελλάδα και
Ευρώπη, στον νεοφιλελευθερισμό
και την ακροδεξιά».
«Προχωράμε μαζί για να προωθηθούν εφικτές αριστερές λύσεις στα
προβλήματα της κοινωνίας. Προχωράμε μπροστά με αποφασιστικότητα
και τόλμη», είπε.
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Θωμάς δεν είχε την ευτυχία να
είναι παρών κατά την πρώτη
εμφάνιση του αναστημένου
Χριστού στους μαθητές Του “τη μια
των Σαββάτων” στο μέρος που τους
είχε προείπει.

Εχασε έτσι την ευκαιρία να συμμετάσχει
στη χαρά των άλλων μαθητών για την Ανάσταση. Και όταν οι άλλοι απόστολοι τον
διαβεβαίωναν ότι είδαν τον Κύριο, ο οποίος
τους έδειξε τα τρυπημένα από τα καρφιά
χέρια του και τη λογχησθείσα πλευρά του,
αυτός έδειξε δυσπιστία και διετύπωσε άτοπες και υπερβολικές απαιτήσεις: “Εάν μη
ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των
ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον
τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου
εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω”
(Ιωάν. 20,25).

Ο χαρακτήρας του Θωμά
Ο Θωμάς ήταν χαρακτήρας δύσπιστος,
μεγαγχολικός και απαισιόδοξος, όχι όμως
δειλός. Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται στο Θωμά σε κάποια χωρία του. Σ'
ένα από αυτά φανερώνεται το θάρρος του
Θωμά. “Άγωμεν και ημείς ίνα αποθάνωμεν
μετ' αυτού” λέει ο Θωμάς, όταν επρόκειτο
να μεταβούν στη Βηθανία, όπου αναζητείτο
ο Ιησούς για να θανατωθεί. (Ιωάν. ιά, 16).
Άλλο προβάλλει τον ορθολογιστικό χαρακτήρα του μαθητή αυτού: “Κύριε, ουκ οίδαμεν που υπάγεις· και πως δυνάμεθα την
οδόν ειδέναι;”, ρώτησε το Χριστό κατά το
Μυστικό Δείπνο (Ιωάν. ιδ, 5). Γνωστότατος
είναι ο σκεπτικισμός του, όπως προαναφέραμε, έναντι των βεβαιώσεων των άλλων
αποστόλων, οι οποίοι είχαν ιδεί τον Αναστάντα Ιησού (Ιωάν. κ΄, 24-25), ο οποίος
επανορθώθηκε με την πηγαία ομολογία πίστεως, οκτώ μέρες αργότερα.

Τα λάθη του Θωμά
Είναι άτοπες και υπερβολικές οι απαιτήσεις του Θωμά και δείχνουν δυσπιστία και
σκεπτικισμό. Οι λόγοι είναι πολλοί: Ο Κύριος
μίλησε πολλές φορές για την Ανάστασή
Του, η οποία θα γινόταν σύμφωνα με τις
προφητείες της Π. Διαθήκης. Δεν εμπιστευόταν τις πληροφορίες και τις διαβεβαιώσεις συναδέλφων ειλικρινών και αξιό-

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Η δυσπιστία
και η ομολογία
του Θωμά
“Ο Κύριός μου και ο Θεός μου” (Ιωάν. 20,28)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
πιστων, αλλά ούτε και τις πληροφορίες των
μυροφόρων γυναικών, που πρώτες δέχθηκαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης
του Κυρίου. Και τέλος και κυρίως έθεσε σε
δοκιμασία τον ίδιο τον Κύριο, μη εμπιστευόμενος ούτε στα μάτια του, ούτε στα αυτιά
του αλλά έχοντας την αξίωση να έχει χειροπιαστές αποδείξεις, απαιτώντας να ψηλαφήσει τον Κύριο.
Δυσπιστεί και απαιτεί να υποβάλει τον
Κύριο σε έρευνες της αρεσκείας του . Και
ο Κύριος, τη μοναδική εκείνη για την ιστορία
του κόσμου περίοδο, δεν διστάζει να κάνει
και αυτή τη συγκατάβαση και να γίνει αντικείμενο έρευνας του δυσπιστούντος Θωμά.
Και τούτο όχι μόνο χάριν του Θωμά, αλλά
και χάριν όλων των πιστών όλων των εποχών,
ώστε η αμφιβολία του μαθητή να γίνει “πάντων των πιστών” θεραπεία.

Η συγκατάβαση του Κυρίου
και η ομολογία του Θωμά
Μια εβδομάδα ο Θωμάς βρίσκεται σε κατάσταση μελαγχολικής δυσπιστίας. Ο Κύριος εμφανίζεται την επόμενη Κυριακή στο
ίδιο μέρος παρόντων όλων των μαθητών
και του Θωμά. Θέλει έτσι να δείξει ότι η
Κυριακή, η ημέρα της Αναστάσεως, αντικατέστησε οριστικά το εβραϊκό Σάββατο,
ως κορυφαία ημέρα λατρείας του Θεού.
Αλλά και για να ακούσουν όλοι τον έλεγχο
της δυσπιστίας του Θωμά εκ μέρους του

Κυρίου, και τη θαρραλέα και ανεπιφύλακτη
ομολογία του. Ο Χριστός απευθυνόμενος
προς το Θωμά και χρησιμοποιώντας τις
λέξεις που έλεγε προς τους άλλους μαθητές, όταν τον διαβεβαίωναν για την Ανάστασή Του, του λέγει: “Φέρε τον δάκτυλόν
σου ώδε, και ίδε τας χείρας μου και φέρε
την χείρα σου, και βάλε εις την πλευράν
μου· και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός”
(Ιωάν. 20,27). Συγκαταβαίνει, λοιπόν, στην
αδυναμία του Θωμά, αλλά συγχρόνως και
τον ελέγχει για την αδικαιολόγητη δυσπιστία
του και του συνιστά να είναι στο εξής
πιστός και όχι άπιστος.
Ο Θωμάς, θαμπωμένος από το μεγαλείο
της συγκατάβασης του αναστάντος Κυρίου,
αποβάλλει ολοτελώς τη δυσπιστία του και
τις αμφιβολίες του και ομολογεί πηγαία
και αφθόρμητα τη θεότητα του Χριστού,
χωρίς να χρειασθεί να ψηλαφήσει τον Κύριο,
όπως προκύπτει από τα λόγια του Χριστού.
“Ότι δια της θέας και ουχί δια της ψαύσεως
επίστευσεν ο Θωμάς συνάγεται εκ των εν
συνεχεία λόγων του Χριστού ότι εωρακάς
με πεπίστευκας”, γι' αυτό και ο Ζιγαβηνός
λέει: “Ιδών... αυτίκα επίστευσεν, μη αναμείνας ψηλαφήσαι” (Π.Ν. Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον,
Αθήναι 1954). Δυστυχώς η άκρατος τάση
του μυστικισμού πέτυχε ώστε και σήμερα
ακόμη η εορτή του Θωμά να επιγράφεται
στα λειτουργικά βιβλία ως “ψηλάφησις του

αγίου αποστόλου Θωμά και να υπάρχει
επίσης και πλήθος σχετικών ύμωνων.
Η ομολογία του Θωμά είναι πλήρης και
τέλεια: “Ο Κύριός μου και ο Θεός μου”.
Ομολογεί περισσότερο από τους άλλους
αποστόλους ότι είναι πράγματι ο Κύριος, ο
δάσκαλός του, αλλά επιπλέον ομολογεί ότι
είναι και ο Θεός του, γιατί τον είδε νεκρό
και τώρα τον βλέπει αναστημένο.
Ο Κύριος αποδέχεται και επικυρώνει την
ομολογία του Θωμά, δεν την προβάλλει
όμως ως πρότυπο για μίμηση. Αντίθετα καλοτυχίζει εκείνους οι οποίοι δια μέσου των
αιώνων θα πιστέψουν σ' Αυτόν χωρίς να
τον έχουν δει. “Ότι εώρακάς με, Θωμά, πεπίστευκας· μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες” (Ιωάν. 20,29).
Ο δρόμος της πίστεως θα είναι στο εξής
ο δρόμος της σωτηρίας. Αυτόν έπρεπε
εφεξής να ακολουθήσει ο Θωμάς και όλοι
οι μαθητές όλων των εποχών. Ο άλλος
δρόμος των αισθήσεων, που έβλεπαν και
άκουγαν το Χριστό, τελείωσε με την Ανάληψη του Κυρίου. Του λοιπού “χωρίς πίστεως αδύνατον ευαρεστήσαι τω Θεώ”
(Εβρ. 11,6).-

Ιησούς, ο Μέγας Αρχιερεύς (Εβρ. δ’14)
Π

ρέπει να ενθυμούμαστε τα Άχραντα
Πάθη του Χριστού,
για να ενισχυθούμε στον αγώνα μας, κατά των δικών μας
βδελυρών παθών, βρίσκοντας
στον Τίμιο Σταυρό στήριγμα,
αναψυχή, παρηγοριά. Οι καρποί της σταυρικής θυσίας, είναι η διά του βαπτίσματος
αναγέννηση και διά της Θείας
Ευχαριστίας μετοχή μας στην
αληθινή, αιώνια ζωή του Χριστού.
Όλα αυτά τα Μυστήρια είναι
δώρα της Ιερωσύνης του Χριστού, που με τον Σταυρό του
έγινε Μέγας Αρχιερέας, διότι
πάνω στον Σταυρό τέλεσε την
ύψιστη Θεία Λειτουργία, στην
οποία ο ίδιος είναι Θύτης και
Θύμα.
Γι' αυτό και η επιστολή αυτή
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της
διδασκαλίας του και μας προβάλλει πλευρές του Μεγάλου
Μυστηρίου της Ιερωσύνης
του Χριστού. Αρχιερέας μας
και πηγή της ανθρώπινης ιερωσύνης δεν είναι απλώς ένας
άνθρωπος, αλλά ο Υιός και
προαιώνιος Λόγος του Θεού,
που εν χρόνω καταδέχθηκε
για εμάς να γίνει άνθρωπος.

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
Η μεγαλωσύνη του όμως δεν
έγκειται μόνο στη θεία φύση
του, αλλά στο ότι με την Ανάληψή του δόξασε και την ανθρώπινη φύση του ενθρονίζοντάς την στα δεξιά του Πατέρα του. Έτσι μας έδωσε τη
δυνατότητα να κληρονομήσουμε θεία δόξα, μπορούμε
πλέον να μπούμε στην άφθαρτη -αιώνια βασιλεία του.
Τη στιγμή που ο πρώτος
χειροτονημένος ιερέας, ο Ααρών και ο χειροτονήσας αυτόν
αδελφός του Μωυσής, δεν
αξιώθηκαν οι ίδιοι να μπουν

στη φθαρτή και προσωρινή
Γη της Επαγγελίας. Για να γίνουμε όμως μέτοχοι μιας τόσο
λαμπρής κληρονομιάς, χρειάζεται κι εμείς να κοπιάσουμε
“κρατώντας την ομολογία”
της αληθινής πίστης.
Φυσικά δεν φτάνει μόνο η
αποστήθιση του Συμβόλου
της Πίστεως, χρειάζεται να
γίνουμε “ιερείς” του εαυτού
μας, θυσιάζοντας τις εμπαθείς
κινήσεις του εγώ μας και εργαζόμενοι φιλόπονα για την
απόκτηση των αρετών.
-Ο μόνος δυνάμενος συμπαθήσαι. Έχουμε στον αγώνα
αυτόν συμπαραστάτη τον αρχιερέα μας Χριστό, που πλέον
ως Θεάνθρωπος δεν μας εγκατέλειψε, συνεχίζει να μας
ενισχύει στην άρση του δικού
μας σταυρού.
Τώρα πρέπει να μας παρηγορεί ιδιαίτερα το γεγονός
ότι είναι αχώριστα ενωμένος
με την ανθρώπινη φύση του,
με την οποία όχι μόνο “περπάτησε” στα πιο δύσβατα μονοπάτια του πόνου, αλλά “τραχύτερον πάντων των ανθρώπων έλαβε πείραν”, λέει ο ιερός Χρυσόστομος. Ήπιε μέχρι
την τελευταία σταγόνα το πιο

πικρό ποτήρι της ανθρώπινης
οδύνης. Γεύθηκε την πιο
ακραία θλίψη, κανείς άνθρωπος δεν έζησε ποτέ τόσο μεγάλη αγωνία ώστε να ιδρώσει
αίμα! (Λουκ. 22).
Δεν είναι υπερβολή αυτό
που είπε ένας θεολόγος της
Δύσης: “Ο Υιός του Θεού υπέφερε μέχρι θανάτου, όχι για
να πάψουν να υποφέρουν οι
άνθρωποι, αλλά για να είναι
τα παθήματά τους όμοια με
Εκείνου”. Ίσως δεν υπάρχει
μεγαλύτερη πηγή ενίσχυσης
απ' αυτόν τον λογισμό, που
αποτελεί και ερμηνεία της
αποστολικής φράσης “Έχομεν αρχιερέα δυνάμενον συμπαθήσαι ταις ασθενείας
ημών”. (Εβρ. 4).
Και “ασθένειες” δεν είναι
μόνο οι φυσικές αδυναμίες,
αλλά κάθε είδος πειρασμού,
που και ο Χριστός δοκίμασε,
χωρίς όμως ποτέ να υποκύψει
σε καμία αμαρτία.
Ο Χρυσορρήμων Ιωάννης
δεν καταφέρνει να κρύψει την
εμπειρία του ότι: “είναι δυνατόν και σε φουρτούνα θλίψεων
και σε καύσωνα πειρασμών
ν' αντιστέκεται κανείς χωρίς
ν' αμαρτάνει”. Αυτό μπορούμε

να το κατορθώσουμε, όταν
με θάρρος και χωρίς φόβο
προσπίπτουμε στο θρόνο του
Χριστού, ο οποίος τώρα δεν
είναι “θρόνος κρίσεως, αλλά
θρόνος χάριτος”. Μόνο από
εκεί μπορούμε ν' αντλήσουμε
δύναμη και κατάλληλη βοήθεια για κάθε κρίσιμη ώρα
πειρασμού.
-Αναμάρτητος αλλά όχι αυτόκλητος. Αιτιολογώντας ο
απ. Παύλος γιατί προσερχόμενος σ' Αυτόν θα βρούμε σίγουρα έλεος, μας θυμίζει ακόμη ένα σημείο στο οποίο υπερέχει Εκείνος από τους ανθρώπους ιερείς, οι οποίοι φυσικά μπορούν να συμπάσχουν
και να κατανοούν τους άλλους
στις πτώσεις τους, αφού κι
αυτοί είναι αδύνατοι, γι' αυτό
πρέπει να προσφέρουν στο
Θεό θυσία και για τις αμαρτίες
του λαού.
Αντίθετα ο Χριστός, ως αναμάρτητος, δεν έχει ανάγκη να
προσφέρει θυσία για τον Εαυτό του.
Η θυσία του Ίδιου, ήταν
μόνο για εμάς, για τη συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών. Σ' αυτή τη διδασκαλία
του ο “ουκ εξ ανθρώπων αλλ'

εκ θεού κληθείς” Απόστολος,
δεν μπορεί να μην τονίσει το
γνώρισμα που είναι κοινό στην
ανθρώπινη και του Χριστού
Ιερωσύνη: και οι δύο είναι θεόκλητες, δεν είναι αυτόκλητες,
η κλήση είναι από τον Θεό.
Και, αν ο αναμάρτητος Χριστός δεν έγινε αρχιερέας μας
αυτόκλητος, αλλά το έχρισε
ο Πατέρας του, πολύ περισσότερο πρέπει η ανθρώπινη
ιερωσύνη να μην είναι ούτε
καρπός ευγενούς (έστω) φιλοδοξίας, ούτε ικανοποίηση
επιθυμίας καριέρας.
Θεμέλιο, αρχή αλλά και τελείωση της ιερωσύνης πρέπει
να είναι η ταπείνωση και υπακοή στο θείο θέλημα, αφού
και η τέλεια Θεία Λειτουργία
της Σταυρικής θυσίας του Χριστού, ήταν καρπός άκρας ταπείνωσης και έως θανάτου
υπακοής στον Πατέρα Του.Υ.Σ. Όποιος πειρασμός έλθει στον άνθρωπο να λέει:
“τούτο μου συνέβη, για τις
αμαρτίες μου” και οποιοδήποτε καλό “με τη χάρη του
Θεού”. (Γεροντικό, Αββάς Σισώης).-

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Γεώργιος Δ. Κατσικάς
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Μια αναπάντεχη
σύγκρουση

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΟΥ
Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη πριν από 1,5 χρόνο ήταν τελειωμένος
στα γκάλοπ όταν ξαφνικά προέκυψαν οι Πρέσπες και τον
ξαναέβαλαν στο παιχνίδι. Πάρα τις μεγάλες επιφυλάξεις
του τελικά κινήθηκε σε τροχιά παγκοσμιοποίησης και ΕΕ
και ισορρόπησε κάπως τα πράγματα. Στο μεταξύ η παγκοσμιοποίηση έρχεται και από μια άλλη μεγάλη νίκη εναντίον του ρατσισμού καθώς κατάφερε γα κρατήσει τη Βρετανία στο μπλοκ των ελεύθερων ανταλλαγών, της ελεύθερης σκέψης και κίνησης.
Όμως τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια υποχώρηση και τάση για άλλους προσανατολισμούς που αλλάζουν σημαντικά τη φυσιογνωμία της κυβέρνησης. Πρώτα πρώτα είναι τα διάφορα ανοίγματα του Α. Τσίπρα με
μεταγραφές στελεχών από άλλα κόμματα. Είναι αμφίβολο αν έρχονται και οι αντίστοιχοι ψήφοι άλλα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κάποιοι έστω και
χωρίς να το λένε είναι αντίθετοι με τις Πρέσπες και πιθανόν σημαδεύουν τους «συντρόφους» (!) του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερο άλλα σημαντικότερο είναι ο παράξενος
εναγκαλισμός με την εκκλησία. Αφού είναι γνωστό ότι
ο Ιερώνυμος και γενικά οι ιερείς είναι ανάμεσα στους πολέμιους της ΕΕ και της παγκοσμιοποίησης δηλ. τις διαδικασίες που αναμένεται να βοηθήσουν την κυβέρνηση.
Για να λέμε όμως και του στραβού το δίκιο η εκκλησία
έχει πολύ μεγάλη επιρροή στην κοινή γνώμη και δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Είναι δε γνωστή και η δεσποτική συμπεριφορά της απέναντι σε άλλες ιδεολογίες και
θρησκείες με πιο πρόσφατο θύμα το Ισλάμ. Οι ταλαίπωροι μουσουλμάνοι περιμένουν χρόνια το τζαμί της
Αθήνας που όμως δεν φαίνεται να ανοίγει με βέτο της
ιεράς συνόδου.
Το πρόβλημα τελικά είναι ότι παλιά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ
αισθάνονται ξένα στους κομματικούς διαδρόμους όπου
τώρα κυκλοφορούν νεοφερμένοι ενώ το κόμμα δίνει την
εντύπωση ότι κατά κάποιον τρόπο έχει αλωθεί από ξένες κυρίαρχες δυνάμεις ίσως τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό. Υπό τις συνθήκες αυτές η έκβαση των εκλογών
δύσκολα θα είναι ικανοποιητική.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

υιοθέτηση τάσεων
παγκοσμιοποίησης
, social, έξυπνη
πόλη, εθελοντισμός και
εξωστρέφεια,
περισσότερο ως μίμηση
και όχι ως αποτέλεσμα
κοινωνικής ανόδου ή
παραγωγικής
διαδικασίας, οδήγησαν
σε μια φαντασιακή
κοινότητα. Tο
φαντασιακό αυτό
στοχεύει κάπου
ψηλότερα.

Η

Ωστόσο, οξυδερκείς κοινωνικοί παρατηρητές συχνά
διαπιστώνουν και διατυπώνουν τη διάσταση του φαντασιακού με το πραγματικό, καθώς οι πολίτες δεν αισθάνονται πρόσημα, παρά την καθημερινότητα και κύρια το ύφος
και ήθος της εκάστοτε δημοτικής αρχής.
Ενόψει των δημοτικών
εκλογών συναντούμε πολλές
κάρτες υποψηφίων χωρίς
όμως καμία απάντηση στα
ουσιαστικά προβλήματα του
Δήμου.
Στα παράνομα πάρκινγκ
στις οικοδομές, στον ελλιπή

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
φωτισμό, στα κατεστραμμένα
πεζοδρόμια, στα άναρχα παρκαρίσματα, στα σκουπίδια,
στην έλλειψη χώρων στάθμευσης.
Γειτονιές σε κρίση είναι ένα
καλό θέμα, Ρόδου – Κερκύρας
– Καρπάθου, και πόσες άλλες…
Τι μας εμποδίζει άραγε για
ένα πενταόροφο παρκινγκ
στην Κανουτά ή για επέκταση
των ποδηλατοδρόμων; Γιατί
εκατοντάδες χιλιάδες για την

ανάπλαση του Ληθαίου στο
ευρύτερο κέντρο, όταν προς
Καρδίτσης ή νωρίτερα στη
Γαλήνη είναι παντελώς εγκαταλειμμένος;
Γιατί πρέπει να δοθεί βορά
στις περιφράξεις των τραπεζοκαθισμάτων η όχθη του,
όταν μπορεί πεζόδρομος να
την διατρέχει; Δεν χρειάζονται
φαραωνισμοί, παρά πολλές
μικρές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, καθώς η ανάγκη των κοινών είναι η αναγέννηση του δημόσιου χώρου
που προσδιορίζει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Η τραγωδία των κοινών είναι γνωστή. Θέλει όμως και θάρρος η
δεξαμενή.
Στα πλαίσια λοιπόν της πολυσύνθετης πραγματικότητας
της μεσαίας αστικής τάξης,
του ανώτερου και κατώτερου
τμήματος αυτής, και ενώ κοπέλια αμάλαγα, άφωνα, κρυβόντουσαν στα φουστάνια της
μαμάς, τα αντανακλαστικά τα
φούντωσαν λυκοφωτογραφίες φεουδαρχικού τύπου.
Παραδοσιακά στον τόπο οι
“άρχοντες” ήταν φεουδάρχες, τοπικοί ή περιφερειακοί
και ως τέτοιοι τέρπονταν όλες

τις τιμές, βολεύοντας βέβαια
ανάλογα τους υπηκόους τους.
Οι εποχές όμως άλλαξαν, δεν
κάνουν ότι θέλουν, υπάρχουν
κανόνες και μάλιστα άγραφοι, ηθικοί.
Κανόνες τάξεων και φορέων
που δεν αποδέχονται ούτε
φορετούς υποψηφίους, ούτε
περισσότερο την έπαρση και
τον κομπασμό. Οι φορείς αυτών εκπροσωπούνται ελάχιστα στα σχήματα, εξαιτίας
φοβικών συνδρόμων και συγκεντρωτισμού. Δεν έχουν
ανάγκη εξυπηρετήσεων άλλωστε.
Αντί λοιπόν το νεαρότερο
και ριζοσπαστικότερο τμήμα
της μεσαίας τάξης να εξηγήσει την αναγκαιότητα των
νέων ιδεών, συντήρησε με τη
στάση του ένα οπισθοδρομικό
και μη αναγκαίο ατύχημα.
Η λογική των κοινών της
παλαιάς τάξης, ξεπερνά τη
λογική της αγοράς και των social της νέας.
Στην πραγματικότητα προάγει μια δραστηριότητα που
στηρίζεται στην καθημερινότητα και όχι στην επικοινωνία.
Και εδώ ακριβώς έγκειται η
σύγκρουση.

Αποτοξίνωση με σιταρόχορτο: ευεργετικές
ιδιότητες ενός ελιξήριου ζωής
ροερχόμενο απ'
την Ευρώπη, το
σιταρόχορτο
καλλιεργείται τώρα σε
πολλά μέρη του κόσμου
με εύκρατο κλίμα. Τα
κύρια μέρη του φυτού
που χρησιμοποιούνται
για θεραπευτικούς
σκοπούς είναι τα φύλλα
και τα άνθη, αν και
ιστορικά έχει
χρησιμοποιηθεί επίσης
η ρίζα.

Π

Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια
Τα ενεργά συστατικά του
δεν έχουν πλήρως εξακριβωθεί. Οι ταννίνες, τα αλκαλοειδή, οι γλυκοσίδες και
το πτητικό αιθέραιο έλαιο
που βρίσκονται στο σιταρόχορτο, συνεργάζονται για
την θεραπευτική του δράση.
Το σιταρόχορτο έχει χρησιμοποιηθεί στην λαϊκή βοτανοθεραπευτική ως φάρμακο για την αναπνευστική
οδό, τις καούρες, φλεγμονές του ουροποιητικού, τις
ευρυαγγείες, τις λοιμώξεις
του εντέρου, αλλά και επιφέρει χαλάρωση από μια
στρεσογόνο κατάσταση. Τέλος, κάποια ρωσική έρευνα
έδειξε πως η πόση χυμού
φρέσκου χυμού σιταρόχορτου ίσως προάγει την
γαλουχία.
Ιδιαίτερη προσοχή χρίζει

Φαρμακοποιού

η συλλογή και κατ' επέκταση η χρήση του σιταρόχορτου.
Η συλλογή του γίνεται
όταν το ύψος φθάσει στα 23 εκατοστά και όχι σύμφωνα με τα νέα βιολογικά δεδομένα που δημιουργούν
υβρίδια προς αύξηση της
παραγωγής, μείωση του κόστους καλλιέργειας, και
οδηγώντας έτσι σε νέα είδη
“βιολογικά”, τα οποία υπερτερούν σε οργανοληπτικές
ιδιότητες, όμως στερούνται των θεραπευτικών ιδιοτήτων λόγω μετάλλαξης της
γενετικής πληροφορίας από
γενιά σε γενιά.
Το σιταρόχορτο καταναλώνεται καλύτερα προ των

γευμάτων, μουλιάζοντας 12 κουταλάκια του γλυκού σε
ένα φλιτζάνι νερό για 10’15’. Απ' το τσάι αυτό μπορούμε να πιούμε έως και
δύο φορές ημερησίως.
Στα φαρμακευτικά μας
εργαστήρια επεξεργαζόμαστε το σιταρόχορτο, το
οποίο από ξηρό εκχύλισμα
το μετατρέπουμε σε δραστικό βάμμα, στο οποίο περιέχονται ποιοτικώς και ποσοτικώς τιτλοδοτημένα τα
βασικά του δραστικά συστατικά. Απ' το βάμμα αυτό
πίνουμε 1-2 ml διαλυμένα σε
λίγο χλιαρό νερό, νηστικοί
έως και 3 φορές ανάλογα με
το βαθμό του προβλήματός μας (π.χ. σε οξεία διάρροια μπορούμε να πιούμε 2
ml βάμματος σιταρόχορτου
μαζί με κριθαρόχορτο και
βρώμη, 3 φορές την ημέρα
νηστικοί).
Τελευταία επιστήμονες
μελετούν και υποστηρίζουν
τις ιαματικές ιδιότητες του
χυμού σιταρόχορτου όσον
αφορά την επικουρική του
δράση στην καταπολέμηση
δευτερογενών αλλά και
πρωτογενών καρκινικών
κυττάρων. Η πεποίθηση
αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι:
α) το σιταρόχορτο (χυμός ή βάμμα) είναι μια από

τις πλέον αντιοξειδωτικές
τροφές. Έχει 60 φορές περισσότερη βιταμίνη C από
τα πορτοκάλια ίσου βάρους
και 8 φορές περισσότερο σίδηρο από το σπανάκι ίσου
βάρους. Είναι πλούσιο σε
ουσιώδη αμινοξέα, πολυπεπτίδια, βιοφλαβονοειδή και
έτσι εξουδετερώνονται τοξικές ουσίες στο αίμα. Εκτιμάται ότι 17 κιλά από φρέσκο (όχι “βιολογικό”) σιταρόχορτο έχουν την ίδια θρεπτική αξία με 160 κιλά απ' τα
εκλεκτότερα λαχανικά.
β) το σιταρόχορτο (χυμός ή βάμμα) περιέχει αμπισικό οξύ, μια ουσία που
“πνίγει”, συρρικνώνει και
εξαφανίζει καρκινικά κύτταρα σε in vivo και in vitro
μελέτες πλέον σε πειραματόζωα.
γ) περιέχει την βιταμίνη
Β17 (λετρίλη ή αμυγδαλίνη).
Το κυάνιο της Β17 για να
δράσει και να γίνει τοξικό
στο σώμα μας χρειάζεται το
ένζυμο Β-γλυκοζιδάση το
οποίο έχουμε σε ελάχιστες
ποσότητες ενώ βρίσκεται
σε μεγάλη ποσότητα στο
καρκινικό κύτταρο.
Επιπλέον, το σώμα μας
έχει το ένζυμο ροδονάση
που μετατρέπει το κυάνιο
της Β17 σε μια ακίνδυνη
ουσία η οποία αποβάλλεται

απ' τον οργανισμό. Τα καρκινικά κύτταρα δεν διαθέτουν την ροδονάση και έτσι
“πνίγονται” από τοξική
ασφυξία.
δ) η χλωροφύλλη του σιταρόχορτου, σαν χημικό μόριο, ομοιάζει με την αιμοσφαιρίνη του αίματός μας.
Η μόνη διαφορά είναι ότι το
κεντρικό άτομο της αιμοσφαιρίνης είναι ο σίδηρος
(Fe) ενώ της χλωροφύλλης
το μαγνήσιο (Mg). Όπως η
αιμοσφαιρίνη μεταφέρει
οξυγόνο στα κύτταρα των
ανθρώπων, έτσι και η χλωροφύλλη μεταφέρει οξυγόνο στα κύτταρα των φυτών.
Μια από τις βασικές αιτίες
καρκινογένεσης θεωρείται η
κακή κυτταρική οξυγόνωση.
Είναι αποδεδειγμένο ότι
τα καρκινικά κύτταρα επιβιώνουν σε περιβάλλον από
ζυμώσεις σακχάρων με αναερόβια αντίδραση και κατά
συνέπεια δεν μπορούν να
“ζήσουν” σε περιβάλλον με
οξυγόνο.
Η χλωροφύλλη, λοιπόν,
απ' το σιταρόχορτο βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, μεταφέρει οξυγόνο
στα κύτταρα και τα θρέφει
καλύτερα. Η πιο στοχευμένη θεραπεία σε κακοήθειες
είναι η αύξηση της περιε-

κτικότητας του αίματος σε
οξυγόνο. Αυτό ακριβώς κάνει η χλωροφύλλη του χυμού ή βάμματος σιταρόχορτου.
ε) μία άλλη παράμετρος η
οποία για αρκετούς από
εμάς περνάει απαρατήρητη
μέσα από την καθημερινή
μας διατροφή, είναι η τοξική και καρκινογόνος δράση
της χημικής ένωσης βενζοπυρένιο (αρωματικός υδρογονάνθρακας) την οποία
λαμβάνουμε τρώγοντας ψημένα στα κάρβουνα κρέατα
και καπνιστά ψάρια, και έχει
ως όργανα-στόχους την
λέμφο, τους πνεύμονες, το
συκώτι, το πάγκρεας, το
δέρμα. Τα ένζυμα και τα
ουσιώδη αμινοξέα του σιταρόχορτου εξουδετερώνουν, λοιπόν, την καρκινογόνο αυτή ουσία για τον
οργανισμό.
ζ) επιστημονικές έρευνες
που διεξήχθησαν από Ιάπωνες και Αμερικανούς βιολόγους -γενετιστές δείξανε
ότι ο χυμός σιταρόχορτου
εμποδίζει την αλλοίωση του
γενετικού μας υλικού (DNA)
περιορίζοντας αφύσικες
κυτταρικές μεταλλάξεις και
εμποδίζοντας τις βλάβες
των “αγγελιοφόρων” των
γενετικών μας πληροφοριών, των χρωμοσωμάτων.
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
Ποδόσφαιρο: Ατρόμητος Αθηνών ΟΦΗ (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
Πρωτάθλημα Super League:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΦΗ

Η Κουκλαποθήκη E2 (Ε)
Θεία Λειτουργία
Φωτεινά Μονοπάτια Κ3 (Ε)
Εν Συνόλω
Οι Δρόμοι της Ανάπτυξης E5
Η Κόμισσα της Φάμπρικας
Εικαστικοί E2 (Ε)
Άξιον Εστί
Η Δεκαετία του '90 E5 (Ε)
Η Δεκαετία του '90 E6 (Ε)
Τα Στέκια Κ3 Ε3
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε17
Βικτώρια Κ2 Ε1
Smac
Χίλιες Φορές Καληνύχτα (A
Thousand Times Good Night)
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22:30
00:30

Άγρια Ελλάδα (Ε)
Άριες του Μότσαρτ (Ε)
Χαρά Θεού Κ4
Σπορ στο 3
Πράσινος Οδηγός για Ταξιδιώτες E6
(Ε)
Ειδήσεις
Κυριακή στο Χωριό Κ3
Αγώνας Ποδοσφαίρου Football
League: ΑΟ Πλατανιάς Χανίων - ΑΕΠ
Ηρακλής
Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ E1 (Ε)
Paranaue: The Documentary
Omamamia
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1 Ε10
Ειδήσεις
Σεζάν και Ζολά
Η Δύναμη της Σόουλ E1 (Ε)
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Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Thrive
Μια Ζωή Κ2 Ε42
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε18 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
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17:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:15 Αλίμονο στους Νέους
19:30 ANT1 News
20:45 Your Face Sounds Familiar Κ5
00:00 Παγιδευμένη στο Δίκτυο
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Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie στο Μυστικό Βασίλειο
Mecard
Η Ιστορία του Ντεσπερό
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε9
The Big Bang Theory Κ12 Ε17
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Η Συμμαχία
Star News
Ο Σπαγγοραμένος
Η Αρπαγή 2

Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε18 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε8 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε47
(Ε)
Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος
Καλύτερα ο Διάβολος που Ξέρεις
Μετά τα Μεσάνυχτα (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love
16:00 The Tourίστες
17:00 Δελτίο στη Νοηματική
17:15 dot.
18:30 Food n' Friends
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:50 Survivor
01:00 WWE SmackDown Live
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16:00
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19:00
20:00

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας

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

Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία Ακούει;

07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Το Καθολικό της
Μονής Αγίου Γεωργίου στο
Μεταξοχώρι Αγιάς»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Action man”
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 «Θεσσαλία LIVE»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ ««Το Βλαχογιάννι
Ελασσόνας»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Τhe condemned»
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPOR
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Ελληνική ταινία
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

09:45
12:50
14:00
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'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Κακός, Ψυχρός και Ανάποδος
Open News
My Greece
Το Πιο Λαμπρό Μπουζούκι
Total Football
MMA Challenge Pro 9

ΚΡΙΟΣ: Θα θελήσεις να λάβεις τα μέτρα σου
και να δημιουργήσεις καβάτζες που θα σε
προστατέψουν απ’ τις κακοτοπιές και στα αισθηματικά σου και στα οικονομικά σου.
Έχεις συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα αλλάζουν εκεί που δεν το περιμένεις και το να
είσαι προετοιμασμένος σου είναι σημαντικό.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα πρέπει να προσέξεις, γιατί υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε κάποια από
τα σχέδια σου και το να λειτουργήσεις αυτόνομα, χωρίς να υπολογίσεις κανέναν και τίποτα δε θα σου βγει σε καλό.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μπορείς να αφήνεις στην άκρη
σκέψεις και ανησυχίες που δε σε βοηθάνε,
όταν βλέπεις ότι πρέπει να αποδόσεις και δεν
μπορείς. Βέβαια κοίτα μην αρχίσεις να τρέχεις να προλάβεις το χαμένο χρόνο και κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να ακούς κανέναν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις μέσα σου τι πραγματικά θέλεις και να
δεις ποιο είναι αυτό που αν ασχοληθείς μαζί
του θα το κάνεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, έτσι που κανείς δε θα μπορεί να σε
συναγωνιστεί.
ΛΕΩΝ: Το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι πλανήτες μαρτυρούν κόντρες και εξαπατήσεις
στην προσωπική σου ζωή, που αν έρθουν στο
φως ο νέος αυτός κύκλος θα ξεκινήσει πιο
βίαια, επειδή ένας άλλος πρέπει να κλείσει.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Τίποτα δε σου εγγυάται ότι τα
πάντα θα συμβούν κάτω απ’ τις καλύτερες
συνθήκες, αφού μπορεί να νιώθεις τη ρήξη
με κάποιους ανθρώπους σαν μονόδρομο προ-

Κονδύλη 28
2431037855

Δευτέρα 6 Μαΐου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Ζυγουράκης Κων/νος

Έναντι Νοσοκομείου
2431079140
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Ρίζου Ντίνα
Κολοκοτρώνη 26 & Αχιλλέως
2431023888

Χειρόπουλος-Οδ. Καλαμπάκας
Τζάρτζος Ευάγ.-Οδ. Λαρίσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Κόσσυβας Βασ.-Οδ. Καρδίτσης
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Καραγιάννης-7ο χλμ Τρικάλων
-Καλαμπάκας
Γκούμας-Οδ. Πύλης
Ντάλας-Τρικάλων-Πύλης
Σαμαράς-Οδ. Καλαμπάκας
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Γιώτας-Παλαιόπυργος

Γιώτας-Πρίνος
Ζαρκάδας-Λυγαριά
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καλαμπάκας-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό
Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος

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
Τηλ. 24310 20090

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Στρατηγός του
Ναπολέοντα - Αμήτωρ θεά.
2. Αόριστο άρθρο τικ γλώσσας
μας - Είχε την αγοραστική της αξία.
3. Ο μεγαλύτερος δορυφόρος
του Δία.
4. Αλιευτικό όργανο
-Μουσική
νότα.
5. Δραστικό δηλητήριο (καθ.).
6. Χαρακτηρίζεται μεταφορικά και
ο άξεστος ή ο
αγροίκος.
7. Είναι και η εθελόντρια (αντιστρ.) - Από τα οκτώ τα... μισά.
8. Τόσα χρόνια έζησε ο Βέρντι Γερμανός φυσικός που, το 1930,
διέσπασε το άτομο του ουρανίου Αρθρο.
9. Συχνά χαρακτηρίζεται διαπεραστική -Διαφέρει από την κυριότητα (αντιστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Συνοδεύει τα όσπρια -Ερημώνει το... κέντρο.
2. Μορφή αποκατάστασης (γεν.).
3. Διακρίνεται σε υδρόβια και
χερσαία (καθ.).
4. Μπορεί να είναι υλική ή... ηθική.
5. Προέρχεται Από αποσάθρωση

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

Πώς παίζεται
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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

8

4

5

της Ελίνας Ψύκου
το πορτρέτο ενός διάφανου
ανθρώπου-κατασκεύασμα της
showbiz, με αρωγό έναν σπαρακτικά λιτό Χρήστο Στέργιογλου

7

9

1

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

5
8

5

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

3

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

πετρωμάτων (αιτ.) -Γαλλικό σύμφωνο.
6. Πέθαναν πριν να... ζήσουν
(ουδ.),
7. Παλαιότερα αραβικά αρχικά Μισό... κιλό.
8. Ενας από τους μεγάλους αρχαίους συγγραφείς (αιτ.).
9. Ο,τι και το 5 οριζοντίως.
ΛΥΣΗ (4-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΕΚΑΤΟΜΒΗΣ 2.
ΝΟΡΑ - ΑΙΜΑ 3. ΤΥΜΠΑΝΑ 4. ΑΠΑΝ
- ΣΗ 5. ΛΙ - ΕΛΑΤΟ 6. ΓΥΑΛΙΝΑ 7.
ΑΡΙΣΤΑ - ΕΣ 8. ΤΑΚΤ - ΚΙΤΟ 9. ΑΑ ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 2.
ΚΟΥΠΙ - ΑΚΡ 3. ΑΡΜΑ - ΓΙΑ 4. ΤΑ
ΠΝΕΥΣΤΑ 5. ΛΑΤ 6. ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ 7.
ΒΙΑ - ΤΙ - ΙΝ 8. ΗΜ (ΙΤΑΜΟΙ) - ΣΟΝΕΤΟ 9. ΣΑΧΗ-ΑΣΟΙ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο

Δευτέρα 6 Μαΐου
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί-Οδ. Μετεώρων
Ντάλας-8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας-Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος-Δροσερό
Πανάγος-Πύλη
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου-Γόμφοι

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

http://cine-mylos. blogspot.com
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ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Χάιδος Ιωάννης
Ασκληπιού 36
2431063833
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μέρμηγκας Χρήστος

κειμένου να καταφέρεις να μείνεις συγκεντρωμένος στο στόχο σου.
ΖΥΓΟΣ: Η σεξουαλική σου ζωή γίνεται ένα πεδίο στο οποίο είσαι αποφασισμένος όχι
απλά να λειτουργήσεις διαφορετικά, αλλά να
κάνεις πράξη ακόμα και τις πιο «νοσηρές»
φαντασιώσεις σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα θες όλα δικά σου, μόνο που
ο άλλος δεν είναι διατεθειμένος να στα δώσει. Κι αν πιστέψεις ότι υποχωρεί, είναι παγίδα!
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η εργασία σας μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο μιας και σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων θα υπάρχουν εντάσεις
που θα σας αναγκάσουν να βάλετε όρια σε
όσους πιστεύετε ότι προσπαθούν να σας υποδείξουν τι είναι καλύτερο για εσάς.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Χρειάζεται χρόνος και απτές
αποδείξεις πριν αρχίσετε να δημιουργείτε
προσδοκίες για τις νέες καταστάσεις της
ζωής σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είστε και προσεκτικοί απέναντι σε ανθρώπους
που μπορεί να μη χαίρονται τόσο με τη χαρά
σας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: στην ερωτική ζωή τις επόμενες
μέρες υπάρχουν απογοητεύσεις, γιατί θέλετε
τα πράγματα να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο, μόνο που στο ταγκό και στον έρωτα είναι 2 και χρειάζεται να συμφωνούν.
ΙΧΘΕΙΣ: Μην τραβήξετε τα πράγματα στα
άκρα, τουλάχιστον μέχρι να είστε σίγουροι ότι
μπορείτε να υποστηρίξετε τις εξελίξεις,
ακόμα κι αν δεν εξελιχθούν όπως περιμένετε.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ε την κλίμακα των
μισθωτών και όχι
από το πρώτο ευρώ
θα φορολογηθούν οι
ελεύθεροι επαγγελματίες,
υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν δηλώσει
επαγγελματική έδρα την
κατοικία τους και έχουν
συμβάσεις έργου με
ανώτατο όριο 3 εργοδότες.

M

Σύμφωνα με τη νομοθεσία,
όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων ή συμβάσεων
έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν υπερβαίνουν
τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν
τον αριθμό αυτόν, ποσοστό
75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα
από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα φορολογηθεί με την
κλίμακα των μισθωτών.
Σύμφωνα με τη φορολογική
διοίκηση, μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν, ούτως ώστε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων
και στοιχείων να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία,
είναι η επαγγελματική τους εγκατάσταση να είναι ίδια με την

Πότε τα μπλοκάκια φορολογούνται
με την κλίμακα των μισθωτών
ευρώ.
Αντίθετα, εάν ο ίδιος επαγγελματίας φορολογηθεί με την
κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων θα πληρώσει φόρο 1.400
ευρώ, μειωμένο δηλαδή κατά
57,5%.
Η διαφορά είναι τεράστια και
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να καλυφθεί από δαπάνες που
μπορεί να πραγματοποιήσει ο
ελεύθερος επαγγελματίας.
Και αυτό, καθώς οι δαπάνες
που αναγνωρίζονται στα μπλοκάκια είναι ελάχιστες και σε
σπάνιες περιπτώσεις μπορούν
να ξεπεράσουν τις 3.000 ευρώ
για ακαθάριστα εισοδήματα έως
15.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

κατοικία τους. Με την κλίμακα
των μισθωτών (εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ανωτέρω
προϋποθέσεις) θα φορολογηθούν και οι αμοιβές για συμ-

βουλευτικές υπηρεσίες ή της
επιστημονικής, καλλιτεχνικής
και πνευματικής δημιουργίας.
Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι
επαγγελματίες φορολογούνται

από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 22%. Αυτό σημαίνει ότι
για καθαρά κέρδη 15.000 ευρώ
θα πληρώσουν στην εφορία
φόρο που ανέρχεται στις 3.300

1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην αρμόδια
ΔΟΥ.
2. Θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το
στοιχείο της συμβουλής ή της

επιστημονικής, καλλιτεχνικής
και πνευματικής δημιουργίας.
Τέτοιες δραστηριότητες είναι
του γιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσικοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου,
άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου,
χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου,
δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή κ.λπ.
3. Θα πρέπει να δηλώνει ως
έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς του την κατοικία
του.
4. Δεν θα πρέπει να εισπράττει μισθό από άλλη εργασία.
5. Θα πρέπει να παρέχει τις
υπηρεσίες του σε τρεις το πολύ
εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως
στην περίπτωση αυτή λαμβάνει
τουλάχιστον το 75% των ετήσιων αμοιβών του μόνο από
έναν.

Αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης DBRS
Στην αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία
βαθμίδα από B (high) , στο BB
(low) προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης DBRS, μεταβάλλοντας το trend από θετικό σε
σταθερό.
Ο καναδικός οίκος στην
αξιολόγησή του τονίζει πως η
αναβάθμιση αντανακλά την
επιτυχημένη ολοκλήρωση της

πρώτης και της δεύτερης
αξιολόγησης Ενισχυμένης
Εποπτείας, παράλληλα με το
γεγονός ότι η Ελλάδα έχει
επιστρέψει στις αγορές
Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην αναβάθμιση της
Ελλάδας, σύμφωνα με το καναδικό οίκο αξιολόγησης, είναι
η συνεχιζόμενη εφαρμογή δημοσιονομικών και διαρθρωτι-

κών μεταρρυθμίσεων για τη
στήριξη της μελλοντικής οι-

κονομικής ανάπτυξης, η συμμόρφωση με το πρόγραμμα

της μεταμνημονιακής εποπτείας, η σταθεροποίηση της
πρόσβασης στην αγορά ομολόγων και η συνεχιζόμενη βελτίωση της οικονομικής υγείας
των τραπεζών
Ο DBRS προβλέπει ότι το
ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο
2,3% φέτος, από 1,9% το
2018, αναμένοντας ο δημοσιονομικός στόχος για το 2018
να ξεπεραστεί.
Η απόφαση της DBRS να
αλλάξει το trend από θετικό σε
σταθερό αντανακλά την πιθανότητα η Ελλάδα να συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών (NPEs).
O οίκος αναμένει συνέχιση
των θετικών αξιολογήσεων
από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας, που θα ενεργοποιήσει πε-

ραιτέρω θετικές παρεμβάσεις
στο χρέος και θα συνεχίσει να
ενισχύει την εμπιστοσύνη των
αγορών.
Εντούτοις, ο DBRS επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο, οι
προκλήσεις για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα της χώρας παραμένουν, προειδοποιώντας για το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs)
Παράλληλα, αναφέρεται
πως ο νέος νόμος για την
προστασία της πρώτης κατοικιας θα βοηθήσει στην περαιτέρω μείωση τους, καθώς
θέτει πιο αυστηρά κριτήρια
από ότι το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Η DBRS θεωρεί ότι η προσήλωση στην ατζέντα των δομικών μεταρρυθμίσεων μετριάζει τους κινδύνους για τη
δημοσιονομική προοπτική και
προφυλάσσει την Ελλάδα από
πιθανά δημοσιονομικά σοκ.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Σεφταλιές, χαλούμι, φλαούνες, ζιβανία, κουμανταρία, αγκαλιές,
δάκρυα, υποσχέσεις … τι είναι τελικά το χρυσοπράσινο φύλλο;
ια πορεία στο
«Χρυσοπράσινο
Φύλλο» πολλών
χρόνων χάραξε βαθειά στην
καρδιά μου, στη ψυχή μου
και στο μυαλό μου εμπειρίες
και τα μάτια μου
βουρκώνουν όταν θυμάμαι
τα Φυλακισμένα Μνήματα,
την αίθουσα του Ευαγόρα
Παλληκαρίδη την
Αμμόχωστο, την Πράσινη
Γραμμή, τους Αγώνες του
Κυπριακού λαού. Τότε ένας
κόμπος, ένας βουβός
λυγμός με κάνει να χάνω τη
φωνή μου και να δακρύζω.
Το Χρυσοπράσινο Φύλλο
σημαίνει ουσιαστικές φιλίες
με τους υπευθύνους του
δικτύου τον Ανδρέα
Χατζηχαμπή από την Κύπρο
και τον Γιώργο Φαραγγιτάκη
από την Ελλάδα, αλλά και
σημαντικές συνεργασίες με
αρκετούς φίλους, όπως τον
Κυριάκο Γιάλλουρο, τη
Γιάννα Συμεωνίδου, τον
Ανδρέα Ιωσήφ, την Κούλεια
Σιαμπουλλή, τον Χρίστο
Μαραθεύτη, την Αφροδίτη
Παπαευσταθίου κ.ά.

Μ

Η διετία 2017-19 για το δίκτυο
«Χρυσοπράσινο Φύλλο» ολοκληρώθηκε και οι δεκατρείς μαθητές/μαθήτριες του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους επέστρεψαν
γεμάτοι/ες με συναισθήματα, εικόνες, αναμνήσεις, δώρα και πολλή αγάπη. Η συνεργασία με το 1ο
Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου της Κύπρου άρχισε πριν δυο
χρόνια, μέσα από ένα πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το
«χρυσοπράσινο φύλλο» που συντονίζεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης με υπεύθυνο τον Γιώργο Φαραγγιτάκη και από το
Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας με συντονιστή
Δευτεροβάθμιας τον Ανδρέα Χατζηχαμπή.
Από 14 μέχρι 18 Απρίλη 2019
έγινε η δεύτερη συνάντηση σχολικών ομάδων του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων - «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» και του 1ου Λυκείου
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου της
Κύπρου. Οι μαθητές/μαθήτριες
του Λυκείου μας γνώρισαν στα
νερά της νοτιοανατολικής Μεσογείου, το μικρό νησί που λέγεται
Κύπρος, ένα «χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος». Η πρώτη τετραήμερη συνάντηση εργασίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε από 30
Νοεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου
2017. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης φιλοξενήσαμε
την Κούλεια Σιαμπουλλή και την
ξεναγήσαμε στην παλιά συνοικία
των Τρικάλων - το Βαρούσι, στο
Κάστρο της Πόλης μας, στο Ληθαίο ποταμό, στο Τζαμί, στο Μουσείο Τσιτσάνη και στο Μύλο Ματσόπουλου. Επισκεφτήκαμε την
Πύλη, την Πόρτα Παναγιά και την
Ελάτη. Η συνάδελφος ενημερώθηκε για τα νερά του Ληθαίου, την
αξία του ποταμού και την συμβολή του στην ιστορία της πόλης
μας. Γνώρισε το πλούσιο φυσικό
περιβάλλον του τόπου μας, τα φυσικά υλικά που χρησιμοποίησε ο
άνθρωπος και δημιούργησε έργα
που δείχνουν τη διαχρονική αξία
τους όπως είναι τα τοξωτά γεφύρια, τα μεταβυζαντινά μοναστήρια
του ορεινού όγκου κ.ά. Ακολούθησε η δεύτερη τετραήμερη συνάντηση εργασίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του δικτύου
που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο (από 19 μέχρι 22 Απριλίου
2018) στην αποστολή συμμετείχα
ως συντονίστρια του και με υποδέχτηκαν θερμά ο Ανδρέας Ιω-

σήφ, Λυκειάρχης του Λυκείου Α’
– Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ της Πάφου και οι εκπαιδευτικοί – συντονιστές του προγράμματος Κούλεια Σιαμπουλλή και Χρίστος Μαραθεύτης.
Την δεύτερη χρονιά (28η Νοέμβρη μέχρι 1η Δεκέμβρη 2018)
μαθητές/ μαθήτριες της Κυπριακής αποστολής με τους συντονιστές του προγράμματος και τον
Διευθυντή του Λυκείου Α’ –
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ της Πάφου
επισκέφτηκαν το 4ο ΓΕΛ Τρικάλων
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».
Το τετραήμερο περιελάμβανε ξενάγηση στους χώρους του σχολείου, παρουσίαση των προγραμμάτων, γνωριμία με το Βαρούσι, περίπατο ανάμεσα στα
όμορφα αρχοντικά ενημέρωση
για την αρχιτεκτονική από το ΚΠΕ
Τρικκαίων – Περτουλίου, ξενάγηση στο Κάστρο, ενημέρωση στο
ΚΠΕ Μουζακίου για το πρόγραμμα: «Αειφόρος…τουρισμός», επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κορώνης
και τη Λίμνη Πλαστήρα. Φυσικά θα
ήταν παράλειψη να μην επισκεφτούμε τα μοναστήρια των Μετεώρων, που είναι σήμερα αναστηλωμένα και αποτελούν Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Την προτελευταία
βραδιά 30 Νοέμβρη 2018 απολαύσαμε το μεγαλύτερο φυσικό
δένδρο της Ελλάδας και τα βεγγαλικά. Έτσι η Φιλοξενία της Κυπριακής αποστολής ολοκληρώθηκε και οι μαθητές/μαθήτριες
ανανέωσαν τη συνάντηση για τον
Απρίλη 2019.
Από την Κυριακή 14 Απρίλη
μέχρι την Πέμπτη 18 Απρίλη 2019
η Ελληνική αποστολή επισκέφτηκε την Πάφο και συνεργάστηκε με
μαθητές/ μαθήτριες και συντονιστές για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Η συνάντηση αυτή περιελάμβανε: ενημέρωση για την
ιστορία του σχολείου, μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, έτος ίδρυσης 1905, επίσκεψη στην αίθουσα - μουσείο
όπου παρακολουθούσε μαθήματα ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης,
επίσκεψη στα ψηφιδωτά της Πάφου. Οι μαθητές/μαθήτριες φιλοξενήθηκαν στις Κυπριακές οικογένειες και αποκόμισαν πολλά
στοιχεία της κυπριακής κουλτούρας και οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του
Λυκείου στην Κύπρο, τις καλές
πρακτικές που εφαρμόζονται στα
σχολεία σχετικά με αναπληρώ-

σεις, περιπάτους, σχολικές εκδηλώσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα. Έγινε η παρουσίαση
του ολοκληρωμένου προγράμματος του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων –
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης με
θέμα «Διαδρομές στο Φυσικό Περιβάλλον και στον Πολιτισμό του
τόπου μας». Την ίδια ημέρα παρακολούθησαν την παρουσίαση
και ενθουσιάστηκαν με τα μέρη
μας 18 μαθητές της Αμπετείου
Σχολής της Αιγύπτου, που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα τις
αξίες και τα ιδανικά του ελληνικού
πολιτισμού με τους συνοδούς
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς,
οι οποίοι μας προσκάλεσαν στον
τόπο τους να γνωρίσουμε το σχολείο τους και τον αιγυπτιακό πολιτισμό.
Η χορωδία του σχολείου ήταν
καταπληκτική και μας καθήλωσε
με τα παραδοσιακά τραγούδια
(το Λύκειο Α’ – Εθνάρχη Μακαρί-

ου Γ’ είναι μουσικό και αθλητικό)
https://www.facebook.com/marianne.apostolou/videos/pcb.10217
106822535700/102171068144154
97/?type=3&theater. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επίσκεψη ήταν
η επίσκεψη στο μοναστήρι του Νεοφύτου http://www.monastiria.gr/
monastiria-ektos-ellados/iera-moniagiou-neofytou-kypros/ και στην
παραδοσιακή οικία της κυρίας
Σοφίας https://www.facebook.
com/marianne.apostolou/videos/1
0217112602760202/ μας έδωσε
την ευκαιρία να μάθουμε πως γίνεται το χαλούμι να γευτούμε τηγανίτες χαρουπόμελο και ζυμωτό
ψωμί. Σε μια μονάδα παραγωγής
κρασιού οι μαθητές παρακολούθησαν τον παραγωγό να τους
διηγείται την παραγωγή από το
σταφύλι στο κρασί.
2017-19 δυο χρόνια ομαδοσυνεργατικής μάθησης, βιωματικής
προσέγγισης, καλλιέργειας της
κριτικής σκέψης και ανοίγματος
του Σχολείου στην Κοινωνία. Με
τη χρήση των νέων τεχνολογιών
αναζητήσαμε φωτογραφίες για
τη δημιουργία της ψηφιακής παρουσίασης με μέρη του τόπου
μας που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χρήζουν προστασίας αλλά και αειφόρου ανάπτυξης. Μέσα από την επικοινωνία,
τον ουσιαστικό διάλογο, τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές με

τους/τις μαθητές/ριες της Κύπρου, την επαφή με την ιστορία
και τον πολιτισμό ανοίγουν οι ορίζοντες τόσο σχετικά με την ενημέρωση όσο και με τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Βέβαια τα δάκρυα και οι λυγμοί στην αποχώρηση φανερώνουν κάτι πιο ουσιαστικό: την ενδυνάμωση των
σχέσεων φιλίας και συνεργασίας
εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών
από τις δύο χώρες.
Ελπίζουμε να αναπτύξουν οι
μαθητές/ριές μας θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές στα ζητήματα της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας της ζωής
και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης. Με την ανάπτυξη παιδαγωγικού προβληματισμού μεταξύ
των εκπαιδευτικών των δυο σχολείων και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις παιδαγωγικές πρακτικές αναμένεται
να οδηγηθούμε σε καλύτερες
πρακτικές. Τέλος η συνεργασία
μας ελπίζουμε να συμβάλει στην
ενδυνάμωση των ιστορικών εθνικών και πολιτιστικών δεσμών που
συνδέουν τους δύο λαούς και
την προώθηση σχέσεων φιλίας και
συνεργασίας.
Έχει ιδιαίτερη σημασία που το
«Χρυσοπράσινο Φύλλο» αναπτύχθηκε και ζει με τη στήριξη τό-
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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

σων ονειροπόλων εκπαιδευτικών,
οι οποίοι δουλεύουν με χαρά
παρά την έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά με τη στήριξη όλων αυτών που ακολουθούν και για πολλοστή φορά αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω: την Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών, τον
Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Γιάννη Κωτούλα, τον Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού, Τουρισμού και Δια
Βίου Μάθησης Γιάννη Μπουτίνα,
τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη, το ΚΤΕΛ Τρικάλων και τον Διευθυντή του Δημήτρη Τσόλα, τις Γαλακτοβιομηχανίες Τρίκκη και Τυράς, το ουζερί
«Μαντείο στην Απόλλωνος», το
ΚΠΕ Περτουλίου - Τρικκαίων και
το ΚΠΕ Μουζακίου, τους γονείς,
τους μαθητές/ριες - τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του
Λυκείου Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’
Πάφου της Κύπρου, τους μαθητές
- τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς του 4ου Λυκείου Τρικάλων
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κάκλα Β., τα μέλη της
παιδαγωγικής Ομάδας τους συνεργάτες μου κ. Ζάχο Ζαχαρία και
κ. Μανίτσα Κέλλη., το Διευθυντή
του Κυπριακού Λυκείου κ. Ιωσήφ
Ανδρέα και όλους τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ για τη θερμή
υποδοχή που μας επεφύλαξαν,
και τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε, τους υπευθύνους για
τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ελλάδας και Κύπρου αντίστοιχα κ.
Φαραγγιτάκη Γιώργο και κ. Χατζηχαμπή Ανδρέα. Ιδιαίτερα θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου
Τρικκαίων και την Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων για το υλικό
προβολής του τόπου μας που
μας παραχώρησαν για το Λύκειο
Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ και το ζαχαροπλαστείο «1 και κάτι» Μπουλογιώργος για τα τρικαλινά γλυκά που μας προσέφερε για το
σχολείο της Κύπρου.
Η διευθύντρια του 4ου ΓΕΛ
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
και συντονίστρια
της διακρατικής συνεργασίας
Μαριάννα Αποστόλου,
Καθηγήτρια Γαλλικών

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6983643610.
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
•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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα
στις 1 Ιουνίου

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Διήμερη εκδρομή
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.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΕΣΙΩΤΗΣΑ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2019
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

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

Πενθήμερη εκδρομή Δαλματικές Ακτές
(Ντουμπρόβνικ-Κότορ-Μπούτβα) από 5-9 Ιουνίου

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

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
Πενθήμερη εκδρομή στην Μυτιλήνη
Από 5-9 Ιουνίου
Τριήμερη εκδρομή Αγ. Πνεύματος Τήνο και Μύκονο 15 έως
17 Ιουνίου με ξενοδοχείο στο κέντρο και το λεωφορείο καθ’
όλη την διάρκεια της εκδρομής για τον γύρο του νησιού.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

Τριήμερη εκδρομή Αγ. Πνεύματος στην Ζάκυνθο.
Από 15 έως 17 Ιουνίου

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

Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου
Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.
Από 29-30 Ιουνίου (αναχώρηση 28/6 βράδυ )
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 11-17 Ιουλίου
(Ηράκλειο-Αγ.Νικόλαο-Ελούντα-Σπιναλόγκα-Ρέθυμνο-Χανιά)

Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου
9 ήμερη εκδρομή από 22-30 Αυγούστου.
Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Μπρατισλάβα

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΩΤΟΥ
Πανηγυρικός εσπερινός προς Τιμήν του Αγιάννη του Θεολόγου.
Την Τρίτη 7/05/2019, (θα προσφερθεί και παραδοσιακή φιλοξενία).

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

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

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

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

«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

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

Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
προς Τιμήν του Αγίου Νικολάου. Κυριακή 19 Μαΐου.

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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

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

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)

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

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

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

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

ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
«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

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

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

38 σελίδα
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ΔΩΡΕΕΣ
Στην Τράπεζα Αγάπης Αγίου Αθανασίου Αγ. Μονής για το Πασχαλινό Τραπέζι προσέφεραν οι κάτωθι:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1 ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Ι.Χ.)
3 ΚΟΥΜΠΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
6 ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΣΧΟΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11 ΣΕΓΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
12 ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13 ΚΟΛΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΤΖΗΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
15 ΜΠΟΝΩΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
16 ΠΑΠΑΜΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
17 ΚΛΙΑΦΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
18 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
19 ΧΗΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
20 ΒΕΝΕΤΗ
ΑΦΟΙ
21 ΝΤΟΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22 ΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 ΛΕΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΟΥΛΑ
25 ΤΑΜΗΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
26 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
27 ΣΙΟΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30 ΤΕΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
31 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32 ΠΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33 ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
34 ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ
35 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΗΣ
36 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ
ΜΑΝΘΟΣ
37 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
38 ΔΙΒΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
39 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
40 ΓΚΑΒΟΤΖΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
41 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
42 ΛΙΟΥΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
43 ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
44 ΚΟΡΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45 ΝΤΑΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
46 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
47 ΚΑΚΚΟΥ
ΤΖΕΝΗ
48 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
49 ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
50 ΤΑΤΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
51 ΜΑΡΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
52 ΦΑΛΤΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
53 ΑΛΙΑΓΑΣ
ΑΕ
54 ΜΠΑΟΥΣΗ
ΑΦΟΙ
55 ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Κ.Ε)
56 ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
57 ΠΑΠΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
58 ΨΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
59 ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

€
300
800
100
100
100
50
20
20
50
30
50
50
20
50
50
20
50
20
30
50
20
30
20
50
50
20
50
50
20
50
20
20
20
20
20
20
20
50
50
20
50
50
20
50
20
50
30
60
20
50
20
20
50
40
235
50
50
50
50
50

-Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ "ΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 4 ΚΙΒΩΤΙΑ ΧΑΛΒΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΘΕΡΜΕΣ ΤΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΦΩΣ ΝΑ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΙΣ
ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ!!!

Ρ. Μενέντεζ: Ετοιμη για ηγετικό
ρόλο στην Αν. Μεσόγειο η Ελλάδα
Τ
ο μήνυμα πως οι
προοπτικές για την
περαιτέρω
εμβάθυνση των σχέσεων
Ελλάδας-ΗΠΑ είναι πολύ
καλές, στέλνει ο
Αμερικανός
γερουσιαστής Ρόμπερτ
Μενέντεζ, επικεφαλής
των Δημοκρατικών στην
επιτροπή εξωτερικών
υποθέσεων της
Γερουσίας των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του μετά την
επίσκεψή του στη χώρα μας,
ο Αμερικανός γερουσιαστής
τόνισε πως η Ελλάδα στέκει
ξανά οικονομικά στα πόδια
της και είναι έτοιμη να παίξει
ένα νέο ηγετικό ρόλο στην περιοχή. «Η χώρα βγήκε από την
οικονομική κρίση με τα δημοκρατικά θεσμικά της όργανα
ακέραια, πράγμα καθόλου
ασήμαντο λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις» επισήμανε περαιτέρω.
Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση πως πρέπει να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις
του ιδιωτικού τομέα των ΗΠΑ
στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη
συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψή της.
Εστιάζοντας στον ρόλο της
Ελλάδας στην Ανατολική Με-

σόγειο, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ
επισήμανε πως οι δυνατότητες της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή δεν ήταν ποτέ
πιο λαμπρές. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στους τομείς της
ενέργειας, της ασφάλειας και
της οικονομικής ανάπτυξης
Επίσης, δήλωσε υπερήφανος που εισηγήθηκε, με τον
γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, τη Συμφωνία εταιρικής
σχέσης και ασφάλειας της
Ανατολικής Μεσογείου. «Αυτή
είναι η σωστή στιγμή να ανανεώσουν οι ΗΠΑ το ενδιαφέρον τους για την περιοχή και
ελπίζω ότι η νομοθετική πρωτοβουλία μου να βοηθήσει να
ξεκινήσει αυτή η συζήτηση»
σημείωσε.
Επίσης, διαμήνυσε πως η

Κύπρος έχει το αδιαμφισβήτητο κυριαρχικό δικαίωμα να
εξερευνήσει τη δική της Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,
χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση, και υπογράμμισε
πως η συμμετοχή των αμερικανικών εταιρειών αποτελεί
ένδειξη της δέσμευσης των
ΗΠΑ για την ενεργειακή ανεξαρτησία της περιοχής. Ο
Αμερικανός γερουσιαστής
είπε ότι ελπίζει πως τα ενεργειακά ευρήματα στην ΑΟΖ
της Κύπρου θα αποδειχθούν
αρκετά σημαντικά ώστε να
οδηγήσουν στην ανάπτυξη

εμπορικά βιώσιμων ενεργειακών υποδομών σε ολόκληρη
την περιοχή και τόνισε πως
υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Κύπρο.
Στη συνέντευξή του, έστειλε εκ νέου σαφές μήνυμα
στην Τουρκία για την αγορά
των S-400 από τη Ρωσία, πως
αν τους παραλάβει θα της
επιβληθούν κυρώσεις. Εξέφρασε δε την ελπίδα πως η
Άγκυρα «θα επιλέξει μια διαφορετική πορεία, διότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον αμυντικό τομέα της Τουρκίας και
στην ικανότητά της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ».
Τέλός, σε ό,τι αφορά το
Κυπριακό είπε πως προσβλέπει στην ημέρα που η Κύπρος θα είναι ενιαία, μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και διαμήνυσε πως υποστηρίζει μια ειρηνευτική διαδικασία με τους όρους που τέθηκαν και από τις δύο κοινότητες, και δεν καθορίζεται
ούτε διαμορφώνεται από οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη.

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Μακάριοι όσοι δεν είδον
και επίστευσαν» (Ιωαν.20:29)
«Πόσο μοιάζει ο μπαμπάς
με τον Θωμά. Συνέχεια λέει,
εγώ δεν πιστεύω» είπε ο Γιαννάκης στη μητέρα του. Τα
λόγια αυτά του παιδιού τριγύριζαν τόσο επίμονα στη
σκέψη του πατέρα ώστε αποφάσισε να διαβάσει από την Κ.
Διαθήκη την ιστορία του
Θωμά. «Αν δεν δω στα χέρια
Του τις πληγές και δεν βάλω
το δάχτυλο μου στα σημάδια
των καρφιών, δεν πιστεύω».
«Πολύ σωστά λες Θωμά, πώς
να πιστέψει κανείς αν δεν δει»
σκέφθηκε. Διαβάζοντας πιο
κάτω είδε ότι την επόμενη

φορά που εμφανίσθηκε ο Κύριος και ο Θωμάς ήταν εκεί,
τον κάλεσε να διαπιστώσει
ότι ήταν Αυτός ο Ίδιος που
του μιλούσε. «Φυσικά, και εγώ
θα πίστευα αν μου μιλούσε ο
ίδιος ο Χριστός» σκέφθηκε, μα
αμέσως πιο κάτω διάβασε τι
είπε ο Κύριος: «Επειδή με είδες Θωμά πίστεψες; Μακάριοι είναι αυτοί που δεν είδαν
και πίστεψαν». Στάθηκε συγκλονισμένος σαν να του μιλούσε ο ίδιος ο Χριστός προσωπικά και για πρώτη φορά
ταπεινωμένος, αισθάνθηκε την
ανάγκη να επαναλάβει τα λόγια του Θωμά: «Είσαι ο Κύριος
μου και ο Θεός μου!».

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• μουσακά
• καρμπονάρα λιγκουίνι
• σπετζοφάι με χωριάτικο λουκάνικο
• μοσχάρι κοκκινιστό
• συκώτι ψητό στο φούρνο

Ο Αμερικανός
γερουσιαστής
Ρόμπερτ Μενέντεζ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

τηλ.: 24310

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες......................................................6,50 €
Κατσικάκι γάστρας με πατάτες / Αρνάκι.....................................7,50 €
Σολομός με βραστά λαχανικά.....................................................8,00 €
Πέστροφα με χόρτα εποχής .......................................................6.50 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα...........3,50 € Αγγουροντομάτα ..........3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα .....................3,50 € Χόρτα...........................3,00 €
Πατατοσαλάτα......................3,50 € Μπρόκολο....................3,00 €
Μελιτζανοσαλάτα.................3,50 € Κουνουπίδι...................3,00 €
Πολίτικη με ελιές.................3,50 € Παντζάρια ....................4,00 €
Μαρούλι...............................3,00 € Λάχανο.........................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

Διανομή προϊόντων
από τον Δήμο Τρικκαίων
σε ωφελούμενους
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και
με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Τρικκαίων, θα διανείμει προϊόντα
στους ωφελούμενους του προγράμματος των Δήμων Τρικκαίων, Πύλης, Καλαμπάκας & Φαρκαδόνας.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του Δήμου Τρικκαίων με:
1. Tο ΑΜΚΑ του αιτούντα
2. Tην ταυτότητα
3. Την αίτησή τους
4. Σακούλες, τσάντες, κ.α.
Να παραλάβουν τα προϊόντα από τις αποθήκες του Δήμου
Τρικκαίων όπισθεν του Ο.Σ.Ε τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
ΤΡΙΤΗ:
07/05/2019 ώρες 9:00 – 2μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ:
08/05/2019 ώρες 9:00 – 2μ.μ
ΠΕΜΠΤΗ:
09/05/2019 ώρες 9:00 – 2μ.μ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 63218
Οι ωφελούμενοι των Δήμων Πύλης, Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας θα ενημερωθούν για την παραλαβή των προϊόντων
από τους αντίστοιχους Δήμους.

Kήρυγμα Ευαγγελίου

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν του Χριστεπώνυμου πληρώματος, ότι
την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, επί τη εορτή του Αγίου και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει ο φερώνυμος Ιερός Ναός του Αγίου Χριστοφόρου, στο Διπόταμο Τρικάλων.
Αι Ιεραί Ακολουθίαι θα τελεσθούν κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ

5

Ομιλία
στον Ελεήμονα
Σαμαρείτη
Αύριο 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”.

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 39

Ευχετήριο
Την αγαπημένη μας εγγονή
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΘΑΝΙΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ που αποφοίτησε
από τη Σχολή Νηπιαγωγών
Ιωαννίνων ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία.
Με πολύ αγάπη
Οι παππούδες
ΣΠΥΡΟΣ και ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΩΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019
06:00 μ.μ. – Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟY, μετ’ αρτοκλασίας, θείου κηρύγματος. Εν συνεχεία Ιερά Λιτανεία της
Ιεράς Εικόνος του Αγίου.
Μετά το πέρας του Εσπερινού, θα προσφερθεί παραδοσιακή φιλοξενία.

Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
έως 5 Μαΐου 2019

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2019

Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
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).

07:30 π.μ.– Όρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και
Ύψωμα του Αγίου.
06:30 μ.μ. – Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις του Αγίου Χριστοφόρου.
Εκ του Ιερού Ναού

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.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

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

Λ. Κρέτσος: «Ιστορική
η στήριξη στον Τύπο»
Για ιστορικό μέτρο,
καθώς το ελληνικό
κράτος για πρώτη
φορά αναγνωρίζει τη
σημασία της στήριξης των εφημερίδων,
έκανε λόγο ο υφυπουργός. Ψηφιακής
Πολιτικής
Λευτέρης Κρέτσος, μιλώντας στο ραδιόφωνο.
Σχετικά με την ενίΟ υφυπουργός. Ψηφιακής Πολιτικής σχυση των έντυπων
Λευτέρης Κρέτσος
μέσων είπε ότι «είναι
ένα ιστορικό μέτρο
γιατί πρώτη φορά το επίσημο ελληνικό κράτος αναγνωρίζει τη σημασία του να στηριχθούν οι εφημερίδες.
«Πρόκειται για μια ιστορική ρύθμιση που λέει ένα πράγμα: ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να καταρτίζει προγράμματα για τη στήριξη των εφημερίδων. Δεν πρόκειται
για επικοινωνιακή φωτοβολίδα» είπε προσθέτοντας: «Ξεκινάμε σύντομα, περιμένω το ΦΕΚ για να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε αρχικά με τις περιφερειακές εφημερίδες
και αυτό γιατί ξεπεράσαμε τα εμπόδια με τις κρατικές ενισχύσεις. Μόλις βγει το ΦΕΚ θα έχουμε τα πρώτα μέτρα διάσωσης για τον περιφερειακό Τύπο».
Για τις πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, όπως
είπε, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω, όμως θα
υπάρχει και εκεί μέτρο, μια ενίσχυση της τάξεως των
200.000 ευρώ, «Προϋπολογίζουμε ότι τα μέτρα θα είναι σε
πλήρη εφαρμογή μέχρι τέλος Ιουλίου», κατέληξε.

Από Τρίτη έως Σάββατο
Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ
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