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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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

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

Με συναντήσεις και περιοδείες των Συνδυασμών
Κλιμάκιο
του ΔΣ της ΕΣΕΕ
στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας

Για τους μαθητές των Γυμνασίων

Εξετάσεις από τις 30
Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και
απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων
ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων

ΣEΛ. 8

ΣEΛ. 12

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK

ΣΕΛ.
4,5,6,7
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Σαν Σήμερα
1821
Η Μάχη της Γραβιάς. Ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά
τις τουρκικές δυνάμεις υπό
τον Ομέρ Βρυώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και
στην Εύβοια.
1886
Το φαρμακείο «Τζέικομπς» στην Ατλάντα της
Τζόρτζια πουλάει το πρώτο
μπουκάλι Coca Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή
εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και
ποσότητα κοκαΐνης.
1897
Λήγει με ταπεινωτική
ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος
με την Τουρκία. Το σχετικό
πρωτόκολλο κατάπαυσης του
πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. (Ο
Ελληνοτουρκικός Πόλεμος
του 1897)
1926
Φθάνει ατμοπλοϊκώς
στον Πειραιά προερχόμενος
από την Τεργέστη, ο διάσημος
μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την Ορχήστρα του
«Συλλόγου Συναυλιών».
1936
Ο «Μάης του ’36» στη
Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση
καπνεργατών σκοτώνονται 12
και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες.

Σ

ημασία δεν
έχει ούτε να
θυμώνουμε
ούτε να βρίζουμε
κάθε φορά τους
πολιτικούς μας
έπειτα από μία
μεγάλη κρίση.
Σημασία έχει να
κάθονται κάποιοι
έμπειροι άνθρωποι
με κρύα καρδιά και
καθαρό μυαλό, οι
οποίοι θα αναλύουν
τι πήγε στραβά και
θα καταρτίζουν ένα
σοβαρό σχέδιο το
οποίο θα διορθώνει
τα προβλήματα και
θα διασφαλίζει ότι
δεν θα
επαναληφθούν.

Το ελληνικό κράτος
έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν βασίζεται σε
διαδικασίες και θεσμούς, αλλά στο φιλότιμο κάποιων και σε «γιούρια».
Το ζήσαμε στα Ιμια,
στις φωτιές του 2007,
στο Μάτι και –αν δεν
αλλάξουμε μυαλά– θα
το ξαναζήσουμε.
Εύχομαι όχι σε κάποια
κρίση που θα θυσιάσει
ανθρώπινες ζωές πάλι
ή θα αφορά την εθνική
μας κυριαρχία.
Ενα κράτος για να λειτουργεί αποτελεσματικά
πρέπει να βασίζεται

Εις μνήμην...
στον επαγγελματισμό,
στην αυστηρή αξιολόγηση, στις συνεχείς
ασκήσεις ετοιμότητας
και στον λεπτομερή σχεδιασμό.
Η αξιολόγηση σπανίζει από καιρό και όχι
μόνο τα τελευταία χρόνια.
Επικρατούν κριτήρια
συνδικαλιστικά και συντεχνιακά. Εχει κυριαρχήσει μια κουλτούρα κάλυψης των μετρίων και
των ανεπαρκών.
Ενίοτε μεταφράζεται
και σε κυνήγι των πολύ
ικανών που ξεχωρίζουν...
Ο επαγγελματισμός
και η μεθοδική προετοιμασία απουσιάζουν γιατί, συχνά, κομμάτια των
Ενόπλων Δυνάμεων και
των σωμάτων ασφαλείας λειτουργούν με
όρους ΔΕΚΟ, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται.
Οι πολιτικοί γνωρίζουν
συνήθως το πρόβλημα.
Ο Νίκος Τόσκας είχε δηλώσει από το βήμα της
Βουλής πως η Πυροσβεστική είναι το πιο
στρεβλό κομμάτι του ελληνικού κράτους.
Του την «έπεσαν»

άπαντες, δεν άλλαξε αρκετά και η συνέχεια είναι
γνωστή.
Είναι, άλλωστε, σπάνιες οι περιπτώσεις που
κάποιος υπουργός θέλει
να «σπάσει αυγά». Βρίσκεται αντιμέτωπος με
τους συνδικαλιστές του
κόμματός του και οικουμενικές αντιδράσεις. Συνειδητοποιεί ότι για να
αλλάξει την κατάσταση
θα απαιτηθεί χρόνος.
Οι σύμβουλοί του τον
προειδοποιούν πως στο
μεσοδιάστημα μπορεί
να συμβεί μια «στραβή»,
ενώ το όφελος των όποιων τομών θα το εισπράξει ο επόμενος.
Εχουν υπάρξει εξαιρέσεις, αλλά είναι λίγες
και δεν έχουν διάρκεια,
γιατί ένας κακός υπουργός μπορεί να χαλαρώσει και στη συνέχεια να
καταστρέψει ό,τι σωστό
έχει γίνει στη διάρκεια
μιας παρένθεσης.
Η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις, εντός και εκτός
συνόρων.
Δεν θα αντέξει να τα
βγάλει πέρα με το αναιμικό, μη αξιοκρατικά
στελεχωμένο κράτος

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

που διαθέτει σήμερα.
Εύκολη υπόθεση σίγουρα δεν είναι.
Στο DNA όλων των
κομμάτων εξουσίας παραμονεύουν η αρρώστια
του μικροκομματισμού
και το σαράκι των μικρών διαπλοκών που
ροκανίζουν τα θεμέλια
ενός στέρεου και στιβαρού κράτους.
Τα ρουσφέτια φέρνουν ψήφους, όπως και
οι τακτοποιήσεις ημετέρων.
Τα πληρώνεις, όμως,
ακριβά όταν ξεσπά μια
κρίση και πρέπει να βασιστείς σε ανεπαρκείς
χειριστές και ανύπαρκτα
σχέδια και μηχανισμούς.
Το λιγότερο που μπορούμε, λοιπόν, όλοι μας
να κάνουμε για τη μνήμη
των νεκρών στο Μάτι είναι να απαιτήσουμε από
τους πολιτικούς μας να
σοβαρευθούν και να εμπιστευθούν όχι κολλητούς και ημετέρους,
αλλά εκείνους που μπορούν να κάνουν καλά τη
δουλειά τους.
Του Αλέξη
Παπαχελά
από την
«Καθημερινή»

Το Άγγελμα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
```

της ημέρας

Είναι ασύγκριτα
Θεοχαρόπουλος:

"Πόλεμος νεύρων
με τον "Πορθητή""

καλύτερο να αγοράζει
και να αποκτά κάποιος

```*

τη σοφία, παρά θησαυρούς
Πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ

(Και οι Τούρκοι
τον… χαβά τους!)

```

χρυσού και ασημιού.
Παρ. γ’ 14

(Ήταν να μην πάρει μεταγραφή!)

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Βλέπει κάποιος με φρίκη έναν τύπο να
πέφτει από μια πολυκατοικία.
Με το που σκάει κάτω, αντί να σκοτωθεί,
κάνει μερικές αναπηδήσεις σαν να ήταν
μπάλα
και στο τέλος προσγειώνεται ομαλά !!!
"Ρε τι κουφό είναι αυτό; πως το έκανες;"
"Απλά όταν πέφτω, συγκεντρώνομαι και
λέω
<<είμαι μπάλα, είμαι μπάλα>> και έτσι

δεν σκοτώνομαι."
Πάει και ο δικός μας να
δοκιμάσει την τεχνική,
ανεβαίνει στην πολυκατοικία,
πηδάει και συγκεντρώνεται:
"Είμαι μπάλα, είμαι μπάλα"
Τα τελευταία τρία μέτρα όμως
αναρωτιέται:
"Ρε μπας και είμαι αυγό;"
ΚΛΑΤΣ !

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 8/5/2019
Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές
και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα
θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ ο
καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6
και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Eως 21 βαθμούς Κελσίου.
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Ο παϊτέρης
κι η τσαέρα
Είναι δυο λέξεις οι οποίες γυρίζουν στην επικαιρότητα. Ο παϊτέρης ακούστηκε λόγω του Τσιγγάνου τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη ο οποίος άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο της καθόδου στις
εθνικές εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ αν και εφόσον υπάρξει πρόταση.
Η τσαέρα ακούστηκε στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα,
καθώς την αποπομπή τού αρχηγού τής Αστυνομίας και την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης έχουν ως αποτέλεσμα οι αποκαλύψεις για τη δράση τού κατά
συρροήν δολοφόνου «Ορέστη».
Ας δούμε τι σημαίνουν…
Παϊτέρης και παϊτάρης και μπαϊτάρης είναι -ή, ήταν- ο κτηνίατρος
και ειδικότερα ο γιατρός των αλόγων. Η λέξη είναι σπανιότατη και
μόνο ως επώνυμο επιβιώνει, αλλά
έχει πολύ ενδιαφέρουσα ετυμολογία. Στην αρχή της «αλυσίδας»
βρίσκεται το αρχαίο ελληνικό «ιππίατρος». Η ελληνική λέξη πέρασε
στα Αραβικά ως ‘’baytar’’ και από
εκεί στα Τουρκικά. Από εκεί, η
λέξη περνάει ξανά στα Ελληνικά,
κυρίως στα βόρεια ιδιώματα και
στα Ποντιακά.
Όμως, το ταξίδι της δεν σταματά εδώ: μέσω Αραβικών πέρασε
και στα Ισπανικά (al beitar, διότι
πήραν και το άρθρο μαζί) και σε
διάφορες διαλέκτους της ιβηρικής
χερσονήσου. Ο Η. Πετρόπουλος
κάπου αναφέρει για τον παϊτέρη
που έλεγε μια ευχή για να γιατρέψει τα σκασμένα άλογα, ενώ
στην Ανατολή, η Τατιάνα Σταύρου
λέει για κάποιον που «έμαθε να
γιατρεύει τ' άλογα και τα χτήνη
του στρατού και με τούτο τού
βγήκε τ’ όνομα ‘’Παϊτάρης’’ που
θα πει χτηνογιατρός» - σήμερα
θα λέγαμε κτηνίατρος, βέβαια.
Τσαέρα είναι η καρέκλα στα
Κυπριακά. Η λέξη έχει μακρά και
ενδιαφέρουσα ιστορία. Ξεκινάμε
από το αρχαίο «καθέδρα», το
οποίο στα Λατινικά γίνεται ‘’cathedra’’ και περί το 1100 δίνει τον
αρχαίο γαλλικό τύπο chaere/chaire
από τον οποίο αργότερα προέκυψε η σημερινή γαλλική λέξη για
την καρέκλα ‘’chaise’’.
Ο τύπος ‘’chaere’’ περνά στη
γαλλοκρατούμενη Κύπρο της εποχής των Λουζινιάν και επιβιώνει
στο σημερινό «τσαέρα». Τσαέρες
σήμερα στην Κύπρο είναι περισσότερο οι παραδοσιακές καρέκλες, αυτές που τις έφτιαχνε ο
τσαεράς.
Η τσαέρα ακόμα ακούγεται
πολύ και μάλιστα στους νεότερους έχει σχηματιστεί η εντύπωση
ότι είναι πρόσφατο δάνειο από
το αγγλικό ‘’chair’’. Στην πραγματικότητα, η αγγλική λέξη chair
προέρχεται και αυτή από το παλαιογαλλικό ‘’chaire’’ - όλα για
την καρέκλα. Βέβαια, όπως αποδείχτηκε, όχι στην Κύπρο. Εκεί
σηκώνονται άνθρωποι από τις θέσεις τους για να καθίσει η ευθιξία..

Του Σπύρου Σεραφείμ
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Στα Τρίκαλα ο Γ. Καμίνης
Στα Τρίκαλα θα
βρίσκεται αύριο ο
πρώην δήμαρχος
Αθηναίων
και
υποψήφιος ευρωβουλευτής
Γιώργος Καμίνης,
στο πλαίσιο περιοδείας
του,
στην περιοχή. Ο
κ. Καμίνης θα μιλήσει σε ανοιχτή
πολιτική εκδήλωση στις 8 το βράδυ, ωστόσο ακόμα δεν έχει
προσδιοριστεί ο χώρος.

∫Ε.Κ.
Κάτι τους τρώει αυτούς…

Θετικό μέτρο

Τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ και νυν Κινήματος Αλλαγής
Καλαθάς Γεώργιος και Καλαθάς Χρήστος πήραν την πρωτοβουλία να ανοίξουν το γραφείο της τοπικής οργάνωσης
Παλαιοπύργου.

«Κάψε τα σενάρια
και γράψε το δικό σου»

«Ο εμπορικός κόσμος χαιρετίζει την
επερχόμενη ρύθμιση των 120 δόσεων» δηλώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και οικονομικός επόπτης της
ΕΣΕΕ Χρήστος Μπλουγούρας, σχολιάζοντας το σχετικό νομοσχέδιο που θα φέρει η Κυβέρνηση στην Βουλή.
«Με τις πληροφορίες που έχουμε, κρίνουμε θετικά την εν λόγω πρωτοβουλία,
όμως, πρέπει πρώτα να δούμε τον νόμο»
σημειώνει ο κ. Μπλουγούρας και επισημαίνει «ασφαλώς θα καταθέσουμε τις
προτάσεις μας για την ρύθμιση αυτή,
αλλά πέρα απ’ αυτό, έχουμε την εντύπωση, πάντα σύμφωνα με την πληροφόρηση
που διαθέτουμε μέχρι τώρα, ότι κατά
βάση έχει εισπρακτικό χαρακτήρα ο νόμος
που σχεδιάζεται για τις 120 δόσεις και επιπρόσθετα εμείς δεν θέλουμε ένα έκτακτο
μέτρο, αλλά μόνιμη νομοθεσία που θα ελαφρύνει τους επιχειρηματίες που λόγω
κρίσης έχουν βρεθεί ή βρίσκονται σε δύσκολη οικονομικά θέση και κυρίως ενέσεις
ρευστότητας της αγοράς».

Με κεντρικό σύνθημα «Κάψε τα
σενάρια και γράψε το δικό σου»
θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 10 Μαΐου στην πλατεία
Ρήγα Φεραίου, το Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Η ΚΝΕ καλεί
τους μαθητές «να ενώσουμε τις
φωνές μας, γιατί οι ανάγκες, η ευτυχία των νέων όλου του κόσμου
δεν χωράνε στο σημερινό άδικο
σύστημα, που μετατρέπει την Παιδεία σε εμπόρευμα, που γεννά
φτώχεια, ανεργία, πολέμους και
φασισμό. Έλα στο Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ με τις σκέψεις και
τους προβληματισμούς σου.
Έλα να μάθεις από πρώτο χέρι
για τι παλεύει η ΚΝΕ. Το Μαθητικό Φεστιβάλ το χτίζουμε κάθε
χρόνο εμείς, τα μέλη και οι φίλοι
της ΚΝΕ, με το μεράκι και τη δίψα
μας για συζήτηση, πολιτιστική δημιουργία, διασκέδαση».

∫ Μ.α.Μπ.

∫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

Ιακωβάκης: Προσωπική
επιλογή να
μην συμμετέχω στο
ψηφοδέλτιο Τσιλιμίγκα
Το λόγο της μη εκ νέου συμμετοχής του
στο συνδυασμό του κ. Τσιλιμίγκα εξέφρασε
στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο περιφερειακός
σύμβουλος Μάκης Ιακωβάκης:
« Ήταν προσωπική μου επιλογή η άρνηση
της υποψηφιότητας μου, και θα το συζητήσω μόνο με τον κ. Τσιλιμίγκα αν και όταν μου
το ζητήσει. Διαπίστωσα ότι οι διαδικασίες που
προηγήθηκαν της ανακοίνωσης του ψηφοδελτίου δεν συνάδουν με τις αρχές μου.
Υπάρχουν άνθρωποι στο ψηφοδέλτιο που είναι μόνο του φαίνεσθε και όχι του είναι, και
θέλουν να δείξουν στην κοινωνία ότι κάτι είναι μέσα από την ασημαντότητα τους. Μόνο
θλίψη μπορεί να μου προκαλέσει αυτό. Αυτό
το μίγμα του ψηφοδελτίου δεν με εκφράζει
καθόλου. Υπήρχαν πολλές και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που θα συμμετείχαν,
όμως για τους ίδιους λόγους δεν προχωρήσανε. Για κάποια από τα στελέχη του ψηφοδελτίου, όπως τον κ. Τσιρογιάννη δεν έχω εικόνα. Για τον κ. Τραγάνη όμως γνωρίζω
καλά με αποδείξεις ότι εδώ και 1,5 χρόνο είχε
ανακατευτεί με τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του κ. Τσιλιμίγκα, αναλαμβάνοντας
την ‘υποχρέωση’ να αναδιατάξει τις δυνάμεις
του κ. Τσιλιμίγκα στο Νομό.»

∫χρ.παπ.

4 σελίδα
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
πίσκεψη στη
λαϊκή αγορά
των Τρικάλων
τη Δευτέρα 6 Μαΐου
πραγματοποίησε ο
Δήμαρχος Τρικκαίων
κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου».

«Ε

Αυτή θα ήταν μια τυπική είδηση… Όμως τη Δευτέρα, η
επίσκεψη ήταν παραπάνω
από εντυπωσιακή:
– Mέγιστη αποδοχή του
Δημήτρη Παπαστεργίου και
της «Επανεκκίννησης»
– Διέσχισε τη λαϊκή σε
πάνω από δύο ώρες
– Ο ίδιος και οι υποψήφιοι
δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι συνομίλησαν με τους
συμπολίτες και τις συμπολίτισσες για… σχεδόν τα πάντα!
Κυριάρχησε, φυσικά, το
σχέδιο ανάπλασης της λαϊκής
αγοράς και του κέντρου των
Τρικάλων με ποσά που αγγίζουν τα 10.000.000€
Αλλά όχι μόνο αυτά: Η γενικότερη προβολή της πόλης και του Δήμου, τα έργα
υποδομών σε συνοικίες και
χωριά, οι δράσεις για την
αγροδιατροφή. Αλλά και η
ανάγκη «να τρέξουμε πιο
πολύ», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπα-

Και από τη λαϊκή αγορά η 1η Κυριακή
για τον Δημήτρη Παπαστεργίου

στεργίου σε κυρία, που ζήτησε «τα παιδιά μου να έχουν
μια καλύτερη πόλη»

Αυτή η πόλη, αυτός ο
Δήμος Τρικκαίων, πάνε μπροστά! Αλλάζουν κι άλλο! Κι-

το Γλίνος, τον Λόγγο και
την Πατουλιά, της ΔΕ
Εστιαιώτιδας, το μήνυμα
ήταν σαφές: ενισχύουμε τα
χωριά με κάθε τρόπο,
στηρίζουμε τους κατοίκους,
προσπαθούμε να μείνει ο
κόσμος στον τόπο του.

Σ
Οι περιοδείες
της «Επανεκκίνησης»
σήμερα Τετάρτη 8
Μαΐου 2019

Πρωί
•10:00 Πυροσβεστική Υπηρεσία
Τρικάλων
•12:00 Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων
•13:30 Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων

Απόγευμα
•19:00 Σπαθάδες
•20:00 Ρίζωμα

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου το
απόγευμα της Δευτέρας 6 Μαΐου
2019 μίλησε στα τρία αυτά χωριά σε
συγκεντρώσεις των κατοίκων που
άκουσαν με ενδιαφέρον για τα
έργα:
- σε γήπεδα,
- σε αποδυτήρια,
- σε πλακοστρώσεις,
- σε πεζοδρόμια,
- σε παιδικές χαρές,
- σε δημοτικά σχολεία και παλιά
κοινοτικά καταστήματα,
- σε έργα για τους υδατόπυργους,
- σε καθαρισμό καναλιών…
Όλα αυτά είναι τμήμα μόνο της
μέριμνας που δόθηκε την πρώτη θητεία από την «Επανεκκίνηση». Τώρα,
συνεχίζουμε, τώρα στοχεύουμε ψηλότερα, είπε ο Δήμαρχος Τρικκαίων.
Και αναφέρθηκε στην αγροτική οδοποιία και σε νέες παιδικές χαρές,
στο πρόγραμμα για βοσκοτόπια,
σε φροντίδα ακόμη και για προβλήματα με διελεύσεις φορτηγών.
Τα τρία αυτά χωριά, «κοιτίδα»
των αγροτών και των νέων που μάχονται καθημερινά, ήταν και «κοιτίδα» συζήτησης. Τέθηκαν ζητήματα
με τον Δήμαρχο, συζητήθηκαν θέματα, συμφωνήθηκε η ανάγκη να
επιταχυνθεί η δράση του Δήμου.
Η νίκη από την 1η Κυριακή, «για
να συνεχιστούν τα έργα, είναι ο τρόπος για να αλλάξουμε τα χωριά
μας», τόνισε ο Δημήτρης Παπαστεργίου. «Και μαζί με τους συμβούλους της “Επανεκκίνησης”, θα
είμαστε ξανά μαζί, εδώ στα χωριά,
να προσπαθούμε και να πετυχαίνουμε»!

νούνται με ταχύτητα, βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Το
έργο ξεκίνησε, οι βάσεις τέ-

θηκαν, τα θεμέλια είναι γερά.
Οι εκλογές της 26ης Μαΐου
είναι η αρχή, για να συνεχι-

στεί από τις 27 Μαΐου, η νέα
πορεία για τον νέο Δήμο Τρικκαίων!

Μέριμνα Παπαστεργίου
για τα καμποχώρια

τοπικά
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Συνάντηση υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Χρήστο Σινάνη

Η

πρώτη επίσημη
συνάντηση όλων
των υποψηφίων
συμβούλων του
συνδυασμού “Δύναμη
Ευθύνης” με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Χρήστο
Σινάνη,
πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 6/5 στο
«FAMISSI EDEN
METEORA HOTEL».

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 8-5-2019, 18:00: ΒΥΤΟΥΜΑ,
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΡΑΚΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9-5-2019, 18:00: ΑΧΛΑΔΕΑ,
ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-5-2019, 18:00: ΣΤΑΓΙΑΔΕΣ, ΑΓΝΑΝΤΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11- 5-2019, 18:00: ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ
* Η αναχώρηση θα γίνεται από το
γραφείο του συνδυασμού “Δύναμη
Ευθύνης” στην οδό Ομογενών Αμερικής 6.

Με ενωτική διάθεση, ενθουσιασμό και όρεξη για να
συνεχίσουν όλοι μαζί το έργο
που έχει ήδη ξεκινήσει την
προηγούμενη πενταετία, συγκεντρώθηκαν για να οργανώσουν από κοινού την πορεία του αγώνα για τη διεκδίκηση της νίκης του συνδυασμού, από την πρώτη Κυριακή, στις εκλογές της 26ης
Μαΐου.
Οι υποψήφιοι του Γενικού
ψηφοδελτίου αλλά και των
κοινοτήτων γνωρίστηκαν και
αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες
για το προγραμματισμό όλων
των απαραίτητων δράσεων
και έργων, με σκοπό τη συνέχιση της ανάπτυξης σε ολόκληρο το Δήμο Μετεώρων.
Συνεχίζουμε με στόχους,
όραμα, αγάπη και Δύναμη
Ευθύνης για τον τόπο μας.

Σ

την προεκλογική
περίοδο των
αυτοδιοικητικών
εκλογών του 2014, η
παράταξη της απερχόμενης
δημοτικής αρχής ζήτησε
την ψήφο των δημοτών του
Δήμου Καλ/κας τότε, Δήμου
Μετεώρων σήμερα,
παρουσιάζοντας το
πρόγραμμά της σχετικά με
το πως θα διοικήσει τον
δήμο την περίοδο 20142019.

Μεταξύ άλλων εξειδικεύοντας
τις παρεμβάσεις της στα Δημοτικά
Διαμερίσματα δεσμεύτηκε αφ’
ενός τη λειτουργία των γραφείων
των πρώην Δήμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
με αντιδήμαρχο αποκλειστικής
ευθύνης, που θα αναλάμβανε τον
συντονισμό, μαζί με τα τοπικά
συμβούλια, για την άμεση επίλυση
των προβλημάτων, αφ’ετέρου τη
συγκρότηση σε σώμα των προέδρων των διαμερισμάτων, το
οποίο θα συνέρχεται τακτικά για
την ανάδειξη και προώθηση των
τοπικών προβλημάτων.
Αγαπητοί συνδημότες, ουδεμία
από αυτές τις δεσμεύσεις δεν
υλοποιήθηκε! Προσέχετε δεσμεύσεις που δεν προϋποθέτουν οικονομική δαπάνη!
Η αναφορά αυτή αφορά το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων.
Τώρα, πρώτη μέρα περιοδείας
χθες, για τον συνδυασμό «Νέο
Ξεκίνημα-Ανεξάρτητος Δήμος»
του υποψηφίου Δημάρχου Θοδωρή Αλέκου, ο οποίος επέλεξε
να ξεκινήσει τις επισκέψεις από
τα χωριά του πρώην Δήμου Τυμφαίων.
Επισκεφθήκαμε κατά σειρά τον
Κονισκό, Γερακάρι, Λογγά, Μαυρέλι και Αχελινάδα.
Ρίχνοντας μια απλή ματιά στο
προεκλογικό πρόγραμμα της
απερχόμενης δημοτικής αρχής
το 2014μεταξύ άλλων μιλούσε
για συντήρηση οδοποιϊας, βελτίωση πρόσβασης των κατοίκων
στις εργασίες (κτηνοτροφικές μονάδες –αγροκτήματα), βελτίωση

Έναρξη περιοδειών στην ύπαιθρο
•Για τον συνδυασμό «Νέο Ξεκίνημα-Ανεξάρτητος Δήμος»
του υποψηφίου Δημάρχου Θοδωρή Αλέκου

του φωτισμού, καλλωπισμό κοινοχρήστων χώρων, Αξιοποίηση
του Λαογραφικού Μουσείου Αντιχασίων στον Κονισκό, Προβολή
της λίμνης Λογγά ως τουριστικού
προορισμού, λειτουργία του εκεί
περιπτέρου και καθιέρωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Μείναμε έκπληκτοι όταν ακούσαμε φορείς, όπως πρόεδροι τοπικών συμβουλίων, αλλά και απλοί
κάτοικοι να καταγγέλουν με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την εγκατάλειψή τους από την σημερινή
δημοτική αρχή.Βεβαίως οι κατα-

θέσεις αυτές αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν προέρχονται και
από προέδρους τοπικών συμβουλίων που εξελέγησαν ανήκοντες
στον συνδυασμό του κ. Σινάνη.
Είμαστε μόνοι μας, βροντοφώναξαν οι κάτοικοι αυτών των χωριών, εντελώς εγκαταλελειμμένοι
από τη δημοτική αρχή, μας αντιμετωπίζουν απαξιωτικά και αδιάφορα! Έχουμε γίνει πλέον δύσπιστοι και δεν πιστεύουμε σε
κανέναν, όλοι μας κοροϊδεύουν!
Χρειάσθηκε μεγάλη προσπάθεια για να τους πείσουμε ότι

εμείς δεν αποτελούμε γέννημα
κανενός κομματικού μηχανισμού,
ότι είμαστε άνθρωποι που κουβαλάμε μαζί μας το νέο το ελπιδοφόρο, ότι έχουμε φρέσκες ιδέεςκαι ένα διαφορετικό όραμα για
τη διαχείριση των δημοτικών θεμάτων.
Ότι στόχος είναι η συνεργασία
με όλους τους εμπλεκόμενους
για τη λύση των προβλημάτων
της περιοχής που χρήζουνε άμεσης λύσης. Ότι είμαστε έτοιμοι
να εγγυηθούμε ένα καλύτερο αύριο για τα εγκαταλελειμμένα χωριά, στο οποίο πρωταγωνιστές
θα είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι.
Τονίσαμε πως κοινό μας όραμα
είναι ένας δήμος διαφορετικός
και μια δημοτική αρχή που πραγματικά θα αγωνίζεται για τη βελτίωση της καθημερινότητας αλλά
και της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε όλα τα χωριά.
Κοινή διαπίστωση, η οποία προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση, το γεγονός ότι η απερχόμενη δημοτική αρχή αρκούνταν
σε ευκαιριακές στοιχειώδεις παρεμβάσεις σε υφιστάμενες υπο-

δομές, οι οποίες δυστυχώς ποτέ
δεν κάλυπταν τις πραγματικές
ανάγκες των κατοίκων.
Κοινή διαπίστωση το γεγονός

πως η απερχόμενη δημοτική αρχή
δεν μπορεί να δικαιολογήσει γιατί
παραμένει κλειστό το Λαογραφικό
Μουσείο Κονισκού, γιατί παραμένει κλειστό το δημοτικό περίπτερο στη λίμνη του Λογγά, γιατί
δεν προχώρησε η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (δημιουργία
υποδομών, εκδηλώσεις κάθε είδους).
Αδυνατεί να δώσει επαρκείς
εξηγήσεις για την απουσία της
από την καθημερινότητα των ανθρώπων της περιοχής, η οποία
συμπυκνώνεται σε θέματα που
έχουν σχέση με επαρκή συγκοινωνία, αποχιονισμό δρόμων κατά
τους χειμερινούς μήνες, με καθαριότητα, με έγκαιρη απόδοση
στους κατοίκους των καυσόξυλων
που δικαιούνται, με αναγκαίες
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του δημοτικού φωτισμού,
με προβλήματα στην ύδρευση
των κατοίκων, με την αδιαφορία
σε κυρίαρχα πολιτισμικά θέματα
κλπ.
Κυρίαρχη επωδός, η διαρκής
αναφορά των κατοίκων: «Θα είσπράξουν το τίμημα που τους
αναλογεί!».

Πρόγραμμα
επισκέψεων
στη Δημοτική
Ενότητα Κλεινοβού
Τετάρτη 8/5/2019
Επίσκεψη στα Αμπέλια στις 18:30
Επίσκεψη στον Κλεινοβό στις 19:30
Επίσκεψη στην Καλογριανή στις 20:30
Επίσκεψη στην Γλυκομηλιά στις 21:30
Ώρα αναχώρησης 18:00 από το Εκλογικό Κέντρο.

Πέμπτη 9/5/2019
Επίσκεψη στο Παλαιοχώρι στις 19:00
Επίσκεψη στην Αηδόνα στις 20:00
Επίσκεψη στη Χρυσομηλιά στις 21:00
Ώρα αναχώρησης 18:30 από το Εκλογικό Κέντρο.
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Στη συντήρηση και ασφαλτόστρωση
του δρόμου Αμπελοχώρι – Παναγιά
προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΡΗΣ

τη συντήρηση και
ασφαλτόστρωση του
οδικού τμήματος
Αμπελοχώρι προς Παναγιά
στην Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων προχωρά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το
έργο είναι συνολικού
προϋπολογισμού 247.000
ευρώ.

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη και τους Περιφερειακούς Συμβούλους βελτιώνουμε την ασφάλεια του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Τρικάλων.
Κύριο μέλη μας αποτελεί είναι η
μετακίνηση των πολιτών, η διακίνηση των εμπορευμάτων, η μείωση
της επικινδυνότητας, αλλά και των
επιπτώσεων τόσο στην οικονομική
όσο και στην κοινωνική ζωή του
τόπου. Σε μια δύσκολη οικονομική
στιγμή για τη χώρα και την αυτοδιοίκηση εξασφαλίζουμε πόρους
για έργα ανθρώπινα, έργα χρήσιμα,
έργα ουσίας».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση – ασφαλτόστρωση
τμήματος της οδού Αμπελοχώρι - Παναγία, μήκους περίπου
1,000 χιλιομέτρου.
Στις εργασίες περιλαμβάνονται εκσκαφές διαπλάτυνσης
του καταστρώματος και βελτίωσης της μηκοτομής της
οδού, η μόρφωση τάφρου απορροής ομβρίων , η άρση
των καταπτώσεων και η κατασκευή τελικής στρώσης επι-

χώματος με κατάλληλο ορυκτό υλικό περιοχής αμμοχαλικώδες συστάσεως, συμπυκνωμένου πάχους 30 εκατοστών.
Ακόμη, περιλαμβάνονται έργα αντιστήριξης πρανών όπως
τοίχοι αντιστήριξης εξ αόπλου σκυροδέματος καθώς και
έργα αποχέτευσης ομβρίων όπως σωληνωτοί οχετοί και
επενδεδυμένες τάφροι.
Σε κατάλληλες θέσεις της οδού, οι οποίες θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν χαλύβδινα στηθαία
ασφαλείας καθώς και πινακίδες σήμανσης.

Με την παρούσα εργολαβία εκτελέστηκαν εργασίες
βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του δρόμου πρόσβασης
προς τον οικισμό Κόρης του Δ. Τρικκαίων. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, σήμανσης,
οδοστρωσίας και ασφαλτικών. Η κατασκευή του έργου
αφορούσε το υπάρχων τμήμα ανάμεσα στους υπάρχοντες
ασφαλτοτάπητες. Με την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ολοκληρώθηκε η οδός πρόσβασης προς τον οικισμό Κόρης του Δ. Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων/νος Αγοραστός
και ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης
συνεχίζουν τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του
επαρχιακού οδικού δικτύου με εντατικούς ρυθμούς προσπαθώντας να ικανοποιούν τα αιτήματα των τοπικών
κοινωνιών, φροντίζοντας για την ασφαλή μετακίνηση
των κατοίκων.

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

H υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ Πέγκυ Σταθακοπούλου, στη ΝΟΔΕ Τρικάλων

Συνέπεια λόγων και πράξεων

πιότητα και δημιουργικότητα στον
λόγο και στις πράξεις οφείλει να έχει ως βασικά
προσόντα ένας καλλιτέχνης που
ασχολείται με την πολιτική», δήλωσε η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ Πέγκυ Σταθακοπούλου, χθες από τα γραφεία της
ΝΟΔΕ Τρικάλων.
Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε
χθες στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της
προεκλογικής της εκστρατείας
για την Ευρωβουλή και είχε συνάντηση στα γραφεία της ΝΟΔΕ
με στελέχη του τοπικού κομματικού μηχανισμού.
Καλωσορίζοντας την κ. Σταθακοπούλου, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Κώστας Τρέλλης σημείωσε πως
είναι τιμή για μία καλλιτέχνιδα
του ύψους της να είναι μέλος
του ευρωψηφοδελτίου.
Από την πλευρά του ο πρώην
νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης, τόνισε
πως η κ. Σταθακοπούλου διαθέτει

«Η

όλα τα προσόντα για να προσφέρει στην ευρωβουλή και σημείωσε
«μπήκε σε έναν σκληρό αγώνα, αν
και θα μπορούσε να το είχε αποφύγει , κάτι που την τιμά και θα
συνεισφέρει στην επερχόμενη
νίκη της παράταξης».

Πάνω από την βολή
μας και τα θέλω μας
«Μέσα από την Μαραθώνια
προσπάθεια που καταβάλω στην
προεκλογική μου εκστρατεία σε
όλη την Ελλάδα, γίνομαι καλλίτε-

ρος άνθρωπος, χάρη στην γνωριμία με τους συμπολίτες μου
ανά την χώρα και την γνώση των
ζητημάτων τους» δήλωσε αρχικά
η κ. Σταθακοπούλου στην τοποθέτησή της και υπογράμμισε
«στην Ευρωβουλή πρέπει να πάμε
για να δείξουμε στους εταίρους
μας πως δεν είμαστε η χώρα που
μόνο ζητάει, αλλά ο τόπος που
μπορεί να αναπτυχθεί και να συνεργαστεί».
«Οφείλουμε όλοι να σταθούμε
πάνω από την βολή μας και τα

θέλω μας και να προσπαθήσουμε
να προσφέρουμε για τον κοινό
σκοπό μας, μεταξύ αυτών και η
βέλτιστη εκμετάλλευση των Κοινοτικών κονδυλίων για πραγματικά αναπτυξιακούς σκοπούς» σημείωσε η κ. Σταθακοπούλου, η
οποία στην συνέχεια υποσχέθηκε
πως είναι και θα παραμείνει έντιμη και ειλικρινής και δεν θα ξεχάσει την Ελλάδα και τους ανθρώπους της αν εκλεγεί ευρωβουλευτής, αλλά θα διατηρήσει
επαφή τουλάχιστον μία φορά τον
χρόνο με τις περιοχές και τους ανθρώπους τους.
Κλείνοντας την τοποθέτησή της
η κ. Σταθακοπούλου, ανέφερε
«πάντως, καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι μας πως οι καλλιτέχνες δεν είναι μόνο αριστεροί.
Σπουδαίοι και μεγάλοι καλλιτέχνες
υπήρξαν και υπάρχουν, οι οποίοι
είναι με την ΝΔ».
Ματθαίος Μπίνας

Μεταξύ της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ και του τοπικού ΚΙΝΑΛ

“Διαζύγιο” για το ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας
Σκληρή και δηκτική, αλλά στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρόσωπα του τοπικού ΚΙΝΑΛ είναι η
ανακοίνωση της ΝΕ Τρικάλων του
ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το ζήτημα
της οικειοθελούς απόσυρσης στελεχών του από το ψηφοδέλτιο για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας του
συνδυασμού “Η Θεσσαλία της
Καρδιάς μας”.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται
στην ανακοίνωση της ΝΕ σε
όλους τους τόνους, πως στηρίζονται οι προοδευτικές συμμαχίες,

βάσει της κεντρικής πολιτικής
απόφασης του κόμματος.
Το ζήτημα έχει προκύψει μετά

την μη κατάθεση στο Πρωτοδικείο
την περασμένη Κυριακή του ονόματος συγκεκριμένου υποψηφίου
του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων από τον εν
λόγω συνδυασμό, ενέργεια που
επέσυρε και την απόσυρση των
άλλων τριών υποψηφίων: Παπαζεύκου Ουρανίας, Στάμου Δημήτρη και Παγδάτογλου- Σπυροπούλου Κικής.
Στο συγκεκριμένο θέμα, με τον
συγκεκριμένο υποψήφιο που δεν
κατατέθηκε το όνομά του, υπάρχει προϊστορία που φθάνει στην

παλιά τοπική αυτοδιοίκηση, πριν
δηλαδή τον “Καλλικράτη”, ωστόσο, δεν φαίνεται να επηρεάζει τα
άλλα εγχειρήματα σε τοπικό επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως στον
Δήμο Τρικκαίων, για τον οποίο ειδικά, στελέχη του κυβερνώντος
κόμματος έδωσαν το παρών χθες
στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού “Μαζί για τα Τρίκαλα”,
με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Κώστα Κρεμμύδα, που στηρίζεται
και από το ΚΙΝΑΛ.
Ματθαίος Μπίνας

Η ανακοίνωση της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ:
«Η συγκρότηση Προοδευτικών Αυτοδιοικητικών Σχημάτων στη βάση κοινού προοδευτικού προγράμματος και αξιόπιστων προσώπων στη στάση ζωής τους, αποτελεί κεντρική επιλογή του κόμματός μας. Αυτό επιδιώχθηκε και στη Θεσσαλία. Χαιρετίσαμε την προσπάθεια δημιουργίας Ενωτικού Προοδευτικού ψηφοδελτίου με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον γνωστό καρδιοχειρουργό Νίκο Τσιλιμίγκα, επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.
Η Ν.Ε. Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεννόηση με την Πρωτοβουλία Πολιτών της ΠΕ Τρικάλων αποφάσισαν έγκαιρα να
συμβάλουν. Γι αυτό και όταν μας ζητήθηκε να υποδείξουμε τρία έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη μας που θα συμμετείχαν στο Ενωτικό Προοδευτικό Ψηφοδέλτιο, καταλήξαμε στις υποψηφιότητες των : Καπέλου Γιώργου, Παπαζεύκου Ουρανίας
και Στάμου Δημήτρη, οι οποίες έγιναν αποδεκτές. Στη συνέχεια μας ζητήθηκε η υποψηφιότητα και της γιατρού ΠαγδάτογλουΣπυροπούλου Κικής, με την οποία συμφωνήσαμε.
Με ευθύνη του υποψηφίου Περιφερειάρχη κ. Τσιλιμίγκα, η κατάθεση στο Πρωτοδικείο του Ενωτικού Προοδευτικού Συνδυασμού δεν περιελάμβανε το σύνολο των ονομάτων τα οποία είχαν συμφωνηθεί, και για τα οποία είχαν σταλεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν και μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής οι ιθύνοντες μας
διαβεβαίωναν για την πλήρη συμμετοχή των υποψηφίων μας, με έκπληξη τα ξημερώματα διαπιστώσαμε τον απόλυτο πολιτικό εμπαιγμό.
Κατόπιν τούτων , η ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ σέβεται και στηρίζει την απόφαση των αυτοδιοικητικών στελεχών μας να
αποσυρθούν από το ψηφοδέλτιο του κ. Τσιλιμίγκα, εκτιμώντας ότι η απόφαση της απόρριψης της υποψηφιότητας του Γιώργου Καπέλου ήταν αποτέλεσμα μεθοδεύσεων στελεχών του ΚΙΝΑΛ που προτιμούν τη σύμπλευση με τη Ν.Δ. από τη συγκρότηση Προοδευτικών Σχημάτων αν και γνωρίζουν ότι αυτό αποτελεί έμμεση στήριξη στη Δεξιά και στην περιφερειακή
της παράταξη.
Προφανώς σε επίπεδο Νομού κυριάρχησαν η πολιτική μικροψυχία και ο άκρατος τυχοδιωκτισμός μερίδας στελεχών του
ΚΙΝΑΛ, μπροστά στην αναγκαιότητα και την κοινωνική επιταγή για δημιουργία ευρύτερων πολιτικών συμμαχιών ως ανάχωμα μπροστά στον νεοφιλελευθερισμό και τον ακροδεξιό λαικισμό.
Οι πολιτικές και αυτοδιοικητικές συμμαχίες δεν μπορούν να οικοδομούνται με όρους πολιτικών τακτικισμών και μικροκομματικών σκοπιμοτήτων τις οποίες και απορρίπτουμε απερίφραστα. Δηλώνουμε σε κάθε τόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων,
σεβόμενος και την απόφαση του κόμματος μας να στηρίξει το Ενωτικό Προοδευτικό Αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο στη Θεσσαλία, θα συνεχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών υπηρετώντας τις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες, πιστοί στις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς».
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Συνάντηση Χρ. Σιμορέλη
με τον Υπουργό Υγείας
Στην Καρδίτσα βρέθηκε τη Δευτέρα το πρωί, ο
Υπουργός
Υγείας
κ.
Ξανθός όπου
πραγματοποίησε σειρά
επισκέψεων
στις μονάδες
Υγείας του
Νομού.
Ο
Βουλευτής
Τρικάλων κ.
Χρήστος Σιμορέλης είχε συνάντηση με τον Υπουργό, αφού
μεταξύ τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις. Η βελτίωση
της καθημερινότητας του πολίτη αποτελεί βασικό μέλημα και των δύο. Συνεπώς τα ζητήματα υγείας είναι πάντα πολύ ψηλά στην ατζέντα.
Ο κ. Σιμορέλης, επιτελώντας το λειτούργημα του,
προσπαθεί να δρα συνεχώς ως δίαυλό επικοινωνίας μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της κεντρικής κυβέρνησης
για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα Τρίκαλα και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κ. Σκρέκας:
Μεγάλος κίνδυνος
για μπλακ άουτ μέσα
στην τουριστική περίοδο
Τον κώδωνα του κινδύνου για διακοπές της
ηλεκτροδότησης εντός
της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου,
έκρουσε ο Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας, μιλώντας τη Δευτέρα στο 4ο
Ενεργειακό Συμπόσιο
της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την
Ενεργειακή Οικονομία
(HAEE).
Ο Τρικαλινός βουλευτής ήταν εκ των βασικών ομιλητών
του συνεδρίου στο οποίο δίνουν το παρών κορυφαία στελέχη ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων του ενεργειακού
τομέα, οι πρέσβεις της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας
και του Βελγίου, καθώς και αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών.
Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την τραγική οικονομική κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΗ, η οποία ενώ το 2014 είχε
καθαρά κέρδη της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ περίπου, το
2018 έκλεισε με ζημίες ρεκόρ ύψους 903,8 εκατ. ευρώ.
Η έλλειψη επενδύσεων και η κακή κατάσταση του δικτύου
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνουν κατακόρυφα τις
πιθανότητες για νέα μπλακ άουτ μέσα στην αιχμή της εφετινής τουριστικής περιόδου με ολέθριες συνέπειες για την
αξιοπιστία της χώρας μας και τα έσοδα που αντλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τον τουρισμό.
Ο κ. Σκρέκας μίλησε ακόμα για τις πρωτοβουλίες που
πρέπει να αναλάβει η Πολιτεία ώστε η μετάβαση στο νέο
ενεργειακό μείγμα, όπου θα περιοριστεί ο ρόλος του λιγνίτη,
να γίνει με οργανωμένο τρόπο, προκειμένου να ενισχυθούν
οι περιοχές της χώρας που σήμερα ζουν κυρίως από το λιγνίτη.
Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας πρέπει να βασίζεται
σε προτεραιότητες που επιβάλλουν τόσο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η ανάγκη εθνικής κυριαρχίας
και ανεξαρτησίας, τόνισε ακόμα ο Τρικαλινός βουλευτής,
προσθέτοντας ότι για να καταφέρει η χώρα μας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλλαγή κυβέρνησης.
Με αυτόν τον τρόπο, κατάληξε, θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών και τον εκσυγχρονισμό
των δικτύων μας, ώστε να επιτύχουμε την ανάπτυξη της
αγοράς ενέργειας, τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων
εργασίας και την τόνωση της ανάπτυξης.
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Τόνισε χθες από τα Τρίκαλα ο ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφιος της ΛΑ.Ε. – Μέτωπο Ανατροπής Ν. Χουντής

Μέτωπο κατά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών
Το διακύβευμα σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι να ενισχυθούν οι δυνάμεις της Αριστεράς» ανέφερε ο κ. Χουντής

Τ

ην ανάγκη να στηριχθούν
οι δυνάμεις της
Αριστεράς και της Λαϊκής
Ενότητας στις επικείμενες
ευρωεκλογές, ώστε να
δημιουργεί ένα μέτωπο ενάντια
στην ακροδεξιά και στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές
υπογράμμισε, χθες από τα
Τρίκαλα ο ευρωβουλευτής και
εκ νέου υποψήφιος της ΛΑ.Ε. –
Μέτωπο Ανατροπής κ. Νίκος
Χουντής.

Ο κ. Χουντής επισκέφθηκε τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων, όπου συζήτησε με
εργαζόμενου και στη συνέχεια, πραγματοποίησε περιοδεία και αγορά
στο κέντρο της πόλης.
Ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι
σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
ένας χώρος που εφαρμόζει πολιτική
λιτότητας, αμφισβητεί συνεχώς τα
εργασιακά δικαιώματα και μετατρέπεται διαρκώς σε φρούριο, δίνοντας
χώρος στις δυνάμεις της ακροδεξιάς.
«Το διακύβευμα σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι να ενισχυθούν οι
δυνάμεις της Αριστεράς και της Λαϊ-

κής Ενότητας, ώστε να μπει ένα
φρένο σε αυτή την πολιτική που
ακολουθείται σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Να ενισχυθούν οι πολιτικές που στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, είναι κατά των πλειστηριασμών, κατά των ελαστικών σχέσεων
εργασίας κ.ο.κ.» σημείωσε ο κ. Χουντής.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες
που αισθάνονται τον θυμό απέναντι
στον αυταρχισμό της Ε.Ε. και την
ιμπεριαλιστική πολιτική της να στηρίξουν δυνάμεις που είναι ενάντια
στη νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Κληθείς να σχολιάσει την μεταμνημονιακή εποχή, έκανε λόγο για
κάτι που δεν ισχύει διότι η Κυβέρ-

νηση βρίσκεται υπό επιτροπεία, αλλά
κυρίως επειδή έχει εκχωρήσει τη
δημόσια περιούσια, δεν έχει τον
έλεγχο των τραπεζών και κυρίως ο
προϋπολογισμός εγκρίνεται από την
Ε.Ε.
Τέλος, σημείωσε ότι ο λαός είναι
δικαιολογημένα απογοητευμένος,
όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και

Βρέθηκε κλιμάκιο του ΔΣ της ΕΣΕΕ

Στον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Ενημέρωσε τον κ. Πρόεδρο για ζητήματα του κλάδου

Τ

ον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο ενημέρωσε πρόσφατα κλιμάκιο του ΔΣ
της ΕΣΕΕ για τα καίρια ζητήματα του
κλάδου.
«Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά
από αίτημα της Συνομοσπονδίας, ώστε
να ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις σημαντικές προκλήσεις
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα
στη χώρα μας την περίοδο μετά τη λήξη
των Προγραμμάτων Προσαρμογής, καθώς και για τις προτάσεις της ΕΣΕΕ
που έχουν στόχο αφενός μια ισχυρή και
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και
αφετέρου την προστασία και εμπέδωση
της κοινωνικής συνοχής» ενημερώνει ο
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρι-

κάλων και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ
Χρήστος Μπλουγούρας, ο οποίος ήταν
παρών στην συνάντηση αυτή.
«Η ΕΣΕΕ παρουσίασε στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας τις θέσεις της για την
δημιουργία του νέου παραγωγικού –
αναπτυξιακού προτύπου το οποίο θα
εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και θα εγγυάται ένα
οικονομικό περιβάλλον «φιλικό» προς
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» αναφέρει
ο κ. Μπλουγούρας, προσθέτοντας πως
εκ μέρους της ΕΣΕΕ, ο πρόεδρός της
Γιώργος Καρανίκας, τόνισε πως αναγκαία
βήματα προς την κατεύθυνση αυτή είναι
η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών
των επιχειρήσεων, η δίκαιη ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το
Δημόσιο και τα Ταμεία, η μείωση του μη

μισθολογικού κόστους, η πάταξη της
γραφειοκρατίας και του παραεμπορίου
και η διευκόλυνση της πρόσβασης των
ΜμΕ στη ρευστότητα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την πορεία
της πραγματικής οικονομίας, τονίζοντας
την πολύ μεγάλη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομική
ανάπτυξη και την καταπολέμηση της
ανεργίας και μάλιστα, αποδέχθηκε το
αίτημα της ΕΣΕΕ να θέσει η Προεδρία
της Δημοκρατίας υπό την αιγίδα της
την εκδήλωση του προσεχούς Σεπτεμβρίου για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου.
Ματθαίος Μπίνας

από τις δυνάμεις της Αριστεράς που
στο όνομα του ρεαλισμού εφαρμόζουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές- αυτές που κατηγορούσαν.
«Αυτή η παλινωδία και ο ευτελισμός της έννοιας Αριστεράς είναι
μια από τις αιτίες που βοηθούν στην
άνοδο της ακροδεξιάς» σημείωσε.
Ε.Κ.

Άνοιξη, ποια άνοιξη;
Με 2 βαθμούς στο Περτούλι
σε έναν ασυνήθιστο καιρό
για την εποχή που διανύουμε!

Είναι γεγονός ότι σε Τρίκαλα – αλλά λίγο πολύ και
στην υπόλοιπη χώρα το ίδιο ισχύει – η άνοιξη μάλλον
δεν θα φτάσει! Πλησιάζουμε προς το πρώτο δεκαήμερο
και του Μάη και αντί να ασχοληθούμε με τα… ανθισμένα
λουλούδια μάλλον μας απασχολεί ακόμη πως θα ζεσταθούμε!
Χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν χθες το πρωί
-εν μέσω άνοιξης- στα ορεινά της Ελλάδας, με το Περτούλι να έχει την τιμητική του! Στα χιονοδρομικά κέντρα
Καϊμακτσαλάν, Παρνασσού (1.950μ) και Βασιλίτσας μετρήθηκαν αρνητικές θερμοκρασίες -4,2, -1,9 και ένας
βαθμός υπό το μηδέν αντίστοιχα.
Κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου έπεσε η θερμοκρασία το πρωί σε άλλα μέρη (1,8 στο Πληκάτι Ιωαννίνων
και 1,9 στη Βλάστη Κοζάνης), σύμφωνα με τα στοιχεία
από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Στα Γρεβενά η θερμοκρασία ήταν 2,3 βαθμοί, στο
Μέτσοβο και στο Περτούλι Τρικάλων 2,7 βαθμοί, ενώ
στην Πάρνηθα (σε υψόμετρο 1.350 μέτρων) ήταν 3,2
βαθμοί.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

Εθελοντική
αιμοδοσία

Λαμβάνοντας υπόψη πως το σημαντικότερο στις μέρες
μας είναι η υγεία, σκοπό έχουμε μέσα από τη ν αιμοδοσία που διοργανώνουμε την Τετάρτη 8 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Ερυθρού
Σταυρού & της Ερυθράς Ημισελήνου, να εξηγήσουμε
πόσο μεγάλη αξία έχει η προσφορά αίματος και πως έτσι
συμβάλουμε στη διάσωση μιας ζωής.
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπο μας.
Ο εθελοντής στην αιμοδοσία, επιτελεί σπουδαίο έργο,
προσφέρει ζωή στον συνάνθρωπο του με 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κ.ε. αίμα από τα 6 λίτρα που
διαθέτει.
O αιμοδότης, δίνει ανιδιοτελώς ένα κομμάτι του εαυτού
του, στην κυριολεξία για να βοηθήσει το σημερινό ή αυριανό πάσχοντα συνάνθρωπό του.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν ανέκαθεν δίπλα σε
όσους έχουν ανάγκη, προσφέροντας αρωγή και υποστήριξη. Η εθελοντή αιμοδοσία είναι αυτονόητη προσφορά
και πεποίθηση για τους Eρυθροσταυρίτες εθελοντές.
Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να προσέλθετε την Τετάρτη 8/5/2019 το πρωί 10:00 - 13:00 στο Περιφερειακό Τμήμα Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας, συμμετέχοντας στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου
Τρικάλων.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
με αριθμό 983/16.04.2019 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οριστικά την 14.05.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση όρων 7ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.
2. Έγκριση όρων ομολόγου μετατρέψιμου υπό όρους
σε εταιρικές μερίδες αορίστου διάρκειας.
3. Προσφορά εταιρικών μερίδων σε ειδική τιμή.
4. Έγκριση νέων μελών.
5. Τροποποίηση Καταστατικού.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα
τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 12η Ιουλίου 2018 και
δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω
των τριών μηνών ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για
καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά
τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.
Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας
είναι απαραίτητη.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Λάππας
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Συνάντηση με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμπάκας,
πραγματοποίησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων
κ. Αλέκος και υποψήφιοι Δημοτικοί του Σύμβουλοι

τα γραφεία του
συλλόγου, τους
περίμεναν ο
πρόεδρος κ. Δαλαμάγκας
Γεώργιος και μέλη του
Δ.Σ. όπου έγινε μια πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Σ

Η ομάδα του κ. Αλέκου ενημερώθηκε για τις δράσεις του
συλλόγου και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
κυνηγοί στις μέρες μας.
Έγινε αναφορά στην προσφορά του συλλόγου, τα μέλη
της οποίας προσπαθούν να
ελέγξουν την λαθροθηρία
στην περιοχή μας καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες,
η οποία κάνει μεγάλη ζημιά
στην πανίδα του τόπου μας.
Ο κ. Δαλαμάγκας ζήτησε
υποστήριξη από την Δημοτική
Αρχή όσον αφορά τη διαδικασία των αντιλυσσικών εμβολίων και στην πρόληψη αυτής της σοβαρής ασθένειας
που γίνεται με την ανοσοποίηση της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας.
Σημειώθηκαν ανησυχίες για
περιπτώσεις υπέρμετρου πολλαπλασιασμού συγκεκριμένων άγριων ζώων και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Το πιο κοινό παράδειγμα
στις μέρες μας αποτελεί η
πολύ μεγάλη αύξηση των
αγριογούρουνων στο τόπο
μας, οι πληθυσμοί των οποίων
πολύ συχνά πλέον μετακινούνται εντός περιοχών με
καλλιέργειες προκαλώντας
σοβαρότατες ζημιές σε παραγωγούς και ντόπιους συνδημότες μας. Συζητήθηκαν οι
τρόποι αντιμετώπισης αυτών

των φαινομένων και η συμβολή των κυνηγών στη λύση του
προβλήματος.
Τέλος υπήρξε αναφορά και
στη παραχώρηση του κτιρίου
από το Δασαρχείο Καλαμπάκας, που λειτουργεί σήμερα
σαν έδρα του Κυνηγετικού

Συλλόγου. Οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου έχουν συντηρηθεί με ενέργειες των μελών
του συλλόγου, ενώ συζητήθηκε η συμβολή της επόμενης
Δημοτικής Αρχής στη συντήρηση και βελτίωση του αύλειου χώρου του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας
αποτελεί έναν από τους πιο
ιστορικούς συλλόγους του
τόπου μας με μακρά πορεία
στο χρόνο και αριθμεί πάνω
από 700 μέλη.

Μικέλης Χατζηγάκης: «Το ανήθικο πλεονέκτημα Τσίπρα»
Την ηθική στάση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο Μικέλης Χατζηγάκης μετά τον σάλο που ξέσπασε πριν 2 μέρες όταν φωτογραφίες είδαν το φως της δημοσιότητας που δείχνουν τον
Πρωθυπουργό να κάνει αμέριμνος διακοπές σε κότερο με την
συντροφιά πούρου, μόνο λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία
στο Μάτι.
Ο Μικέλης Χατζηγάκης δήλωσε πως «μετά την υποψηφιότητα του Πέτρου Κόκκαλη – ορισμού της διαπλοκής στην Ελλάδα – τώρα μαθαίνουμε πως ενώ η πατρίδα μετρούσε νεκρούς
από την φωτιά στο Μάτι ο Πρωθυπουργός έκανε διακοπές με
δανεικό κότερο μεγαλοεπιχειρηματία, την οποία λίγο αργότερα διόρισε «πρέσβη εκ προσωπικοτήτων». Είναι εμφανές ότι
ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούνται να μιλούν για
ηθικό πλεονέκτημα. Μάλλον, έτσι όπως φαίνεται, διαθέτουν το
ανήθικο πλεονέκτημα και πλεόνασμα υποκρισίας. Καλά θα κάνουν να σκεφτούν τι παράδειγμα δίνουν στους Έλληνες και τις
Ελληνίδες με την ανοιχτή συναλλαγή τους με μεγάλους και αμφιλεγόμενους επιχειρηματικούς παράγοντες».
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Ξεκινούν τα έργα στο δημοτικό στάδιο Τρικάλων
του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Σύμφωνα με πληροφορίες
του «Πρωινού Λόγου» είναι
πιθανό από τις 20 Μαΐου οι
εργασίες να ξεκινήσουν με
πρώτο μέλημα την τοποθέτηση των πλαστικών καθισμάτων
από την πλευρά της κερκίδας
της ΣΜΥ. Να θυμίσουμε ότι
για το στάδιο θα δοθεί μισό
εκατομμύριο ευρώ δίνεται για
την πλήρη ανάπλαση και ανακατασκευή του Δημοτικού
Σταδίου Τρικάλων. Με δύο
αποφάσεις του το Δημοτικό
Συμβούλιο Τρικκαίων ενέκρινε
την αποδοχή του συγκεκριμένου ποσού, για να ξεκινήσουν έργα ουσίας στο ταρτάν,
στις κερκίδες και στα αποδυτήρια του Σταδίου. Πρόκειται
για μία πάρα πολύ μεγάλης
ουσίας παρέμβαση που αλλάζει πλήρως την εικόνα του
Σταδίου των Τρικάλων. Δίνεται
πλέον η δυνατότητα, αφ’ ενός
στους αθλητές, να μπορούν
να προπονηθούν σε καλύτερες συνθήκες, αφ’ ετέρου
στους θεατές να μπορέσουν
να παρακολουθήσουν με καλύτερες συνθήκες τους αγώνες. Και κατά τρίτον, θα μπορούν να διοργανώνονται στα
Τρίκαλα ακόμη περισσότεροι
αγώνες υψηλού επιπέδου, σε
πολλά και διαφορετικά αθλήματα.

•Από τον Δήμο Τρικκαίων αναμένεται μετά τις 20 Μαΐου οι πρώτες παρεμβάσεις
στο Δημοτικό Στάδιο, με έναρξη την τοποθέτηση των καθισμάτων στις κερκίδες
Οι δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων
αφορούν:
– η μεν πρώτη, στη «Συντήρηση βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων» με προϋπολογισμό 300.000€
– η δεύτερη, στην αποδοχή
της απόφασης του υπουργού
οικονομίας για την «Επισκευή
του υφιστάμενου συνθετικού
τάπητα στο δημοτικό στάδιο»
με προϋπολογισμό 330.000€.
Επίσης εγκρίθηκε και η σύναψη της προγραμματικής
σύμβασης ανάμεσα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
και στον Δήμο Τρικκαίων για
την επισκευή του ταρτάν του
Σταδίου. Σημειώνεται ότι, η
σχετική προεργασία από τον
Δήμο Τρικκαίων είχε γίνει πριν
δύο χρόνια και η υποβολή
των σχετικών αιτημάτων εγκρίθηκε με τη συμβολή του
υφυπουργού κ. Βασιλειάδη.
Οι εργασίες για την ανακατασκευή – με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Θεσσαλίας – αφορούν σε εργασίες
σχεδόν παντού:
– Κατασκευή χώρων υγιεινής κάτω από τις κερκίδες
του Σταδίου για την εξυπηρέτηση των αθλητών που προπονούνται στην αίθουσα
Τσιάντα
– Εγκατάσταση πυροπροστασίας στο Στάδιο
– Τοποθέτηση πλαστικών
καθισμάτων στις κερκίδες
– Σύνδεση των αποδυτηρίων ποδοσφαίρου φυσικό αέριο

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

– Συντήρηση στο στάδιο
όπως για παράδειγμα σε κιγκλιδώματα, στις σκάλες σε
αρμούς διαστολής κ.λπ.
Μάλιστα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ακης Αναστασίου
απαντώντας σε σχετική ερώτηση εξήγγειλε τη σύνδεση

με φυσικό αέριο και της αίθουσας Τσιάντα, νωρίτερα
από τα άλλα έργα, με ξεχωριστή μελέτη που ήδη εκπονείται
Όσον αφορά την αντικατάσταση του ταρτάν, πρόκειται
για διαδικασία που έχει κα-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Από τα τέλη του περασμένου χρόνου από τον Δήμο
Τρικκαίων είχε ανακοινωθεί
ότι θα γίνουν έργα ουσίας
στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων και φαίνεται πως η ώρα
πλησιάζει.

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

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

6975 815 674
Delivery: 19:30 - 23:30

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€
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θυστερήσει καθώς τελευταία
φορά είχε ανακατασκευαστεί
το 2004 με αφορμή τα «Τσικλητήρεια». Εκοτε το ταρτάν
είχε υποστεί συγκεκριμένες
φθορές, οπότε η παρέμβαση
είναι ουσίας. Και αφορά στην
επικάλυψη του στίβου ώστε

να είναι εύχρηστος και ανθεκτικός για τους αθλητές, με
ιδιότητες τέτοιες, που να τους
προστατεύουν. Σε κάποια σημεία θα γίνει η επιτόπια κατασκευή του συνθετικού τάπητα, εξομάλυνση του ενδιάμεσου κρασπέδου για τον
έβδομο διάδρομο (που έχει
υποστεί τις περισσότερες ζημιές), αλλά και διάστρωση σε
όλη την επιφάνεια του υπάρχοντος τάπητα μιας τελικής
στρώσης.
Με το έργο αυτό ο Δήμος
Τρικκαίων δίνει μεγαλύτερη
και περισσότερη ώθηση στον
αθλητισμό της πόλης έχοντας
ολοκληρώσει πλήθος εργασιών στο κολυμβητήριο, στα
δύο κλειστά γυμναστήρια, σε
δεκάδες γήπεδα περιφερειακά της πόλης και σε χωριά
του Δήμου. Πλέον, το κύριο
αθλητικό έργο αφορά στη «βιτρίνα», στο Δημοτικό Στάδιο,
που εγκαινιάστηκε πριν από
48 χρόνια και θα μπορεί να
φιλοξενήσει περισσότερους
αγώνες, γενόμενοι ελκυστικό
και άνετο για θεατές και αθλητές.

τοπικά
την πρόσφατη
εκπαιδευτική
εκδρομή του
σχολείου μας στην
Θεσσαλονίκη και στο
πλαίσιο του
προγράμματος “Ο
κόσμος της Μουσικής
Γνωρίζω-Εκφράζομαι Δημιουργώ”,
επισκεφτήκαμε το
Μέγαρο Μουσικής της
πόλης, ένα χώρο
δημιουργίας,
καλλιτεχνικής έκφρασης
και πολιτισμού.

Σ
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σελίδα 11

Το 5ο Γυμνάσιο στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης
λασσα και τις πλαγιές του
Ολύμπου. Το σπουδαιότερο
ήταν ότι κατά τη διάρκεια της
ξενάγησης στους χώρους του
θεάτρου, ξετυλιγόταν ο μύθος
του Ορφέα και της Ευρυδίκης.
Το γεγονός αυτό μας βοήθησε να παρακολουθήσουμε
με αμείωτο ενδιαφέρον την
περιήγησή μας. Ταυτόχρονα
γίναμε μέρος του μύθου παίρνοντας ρόλους, διαλέγοντας
κοστούμια και παίζοντας τα
πολυάριθμα μουσικά όργανα
που βρήκαμε στους χώρους
που επισκεφτήκαμε.
Το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε ήταν μαγευτικό,
μας ταξίδεψε, μας ενθουσίασε και μας έκανε να γνωρίσουμε καλύτερα και από μια
άλλη οπτική τον κόσμο του θεάτρου και της μουσικής. Ευχαριστούμε το 5ο Γυμνάσιο
για την μοναδική ευκαιρία που
μας έδωσε να «παίξουμε» στο
σανίδι του Μεγάρου Θεσσαλονίκης και να βιώσουμε αυτήν την αξέχαστη εμπειρία.
Για το 5ο Γυμνάσιο
Τρικάλων
Γούλα Αθανασία,
μαθήτρια της Γ’ τάξης

Φτάνοντας μας εντυπωσίασε η εξαιρετική όψη των δυο
κτιρίων από τα όποια αποτελούνταν το Μέγαρο. Τα δυο
κτίρια συνδυάζουν την κλασσική και την μοντέρνα αρχιτεκτονική, γεγονός το οποίο τα
κάνει ξεχωριστά. Εκεί μας υποδέχτηκαν οι υπεύθυνες του
προγράμματος, οι οποίες κέρδισαν το ενδιαφέρον μας και
τη συμμετοχή μας με την ξεχωριστή προσωπικότητα τους.
Η ξενάγηση στο Μέγαρο
πλαισιώθηκε από θεατρικά
μουσικά και εικαστικά δρώμενα και βιωματικά εργαστήρια. Η περιήγηση ξεκίνησε
από τον εξωτερικό χώρο του
Μεγάρου, περάσαμε από το
φουαγιέ και την πλατεία, ανεβήκαμε στη σκηνή αλλά και
στα παρασκήνια και έπειτα
βυθιστήκαμε στα άδυτα του
θεάτρου.
Τέλος καταλήξαμε στο δεύτερο κτήριο με θέα την θά-
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Για τους μαθητές των Γυμνασίων σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας

Εξετάσεις από τις 30 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων
πό τις 30 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου
θα διεξαχθούν φέτος οι
προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις για τους μαθητές των
Γυμνασίων, σύμφωνα με τη σχετική
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Α

Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές
και απολυτή ρ ιες εξετά σ εις διεξά γ ονται
κατ’εξαίρεση λόγω της διενέργειας αυτοδιοικητικών εκλογών, από την Πέμπτη 30 Μαΐου
2019 έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, ενώ οι
εξετάσεις για μαθητές/τριες που απουσίαζαν
δικαιολογημένα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.
Επίσης, τα αποτελέσματα της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το
αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 με
εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων ή στρατευσίμων, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο σε ό,τι αφορά
τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί μπορούν να επιδίδονται
στους κηδεμόνες των μαθητών κατά το διάστημα από 29 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2019, σε ημερομηνία που θα κρίνει κάθε σχολική μονάδα.
Με την έκδοση των αποτελεσμάτων της
πρώτης εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται

και το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας
για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση, καθώς και το
πρόγραμμα της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.

Η δεύτερη εξεταστική περίοδος, που διενεργείται εντός του τρίτου δεκαημέρου του
Ιουνίου, αρχίζει την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019.
Τα αποτελέσματα της εν λόγω εξεταστικής περιόδου πρέπει να εκδοθούν το αργότερο

μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, ώστε να
υπάρχει το προβλεπόμενο περιθώριο των δύο
εργάσιμων ημερών για αιτήσεις αναβαθμολόγησης.
Σημειωτέον, έως τις 30 Ιουνίου η σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την
πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α', το
πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για
τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση και τη
δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές
εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν
μαθητές σε επαναληπτική εξέταση, οι οποίες
είναι γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Ομάδας Α' και προφορικές για τα
υπόλοιπα μαθήματα, κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται
από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου
στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Ε.Κ.

Μέσω σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης

Ορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων
στις Στρατιωτικε
́ ς Σχολε
́ς
Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) θα εισαχθούν 201 σπουδαστές
αριθμός των
εισακτέων στις
Στρατιωτικές Σχολές
των Ενόπλων Δυνάμεων –
Ευλπίδων – Σχολή ΙκάρωνΝαυτικών Δοκίμων – ΣΣΑΣ ΣΜΥ καθορίστηκε χθες με
κοινή υπουργική απόφαση.

Ο

Όπως έγινε γνωστό στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)
θα εισαχθούν 170 υποψήφιοι εκ
των οποίων οι 133 θα είναι στα
Όπλα, 29 στα Σώματα και Μόνιμοι Υπαξιωματικοί ΣΞ Ν. 1294/82
(ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ) 28 (23-5).
Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
(ΣΝΔ) θα εισαχθούν 34 εκ των
οποίων οι 23 θα είναι Μάχιμοι και
11 Μηχανικοί και στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) θα εισαχθούν 66 εκ των
οποίων οι 43 θα είναι Ιπτάμενοι,
16 Μηχανικοί και 7 Ελεγκτές Αεράμυνας.
Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) θα εισαχθούν 71 υποψήφιοι εκ των
οποίων 28 προβλέπεται να είναι
στο Ιατρικό, 3 στο Οδοντιατρικό,
2 στο Φαρμακευτικό, 2 στο Κτηνιατρικό, 2 στο Τμήμα Ψυχολόγων, 14 Νομικό, 20 Οικονομικών
και τέλος στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής θα εισαχθούν
25 φοιτητές.
Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΞ (ΣΜΥ) θα εισαχθούν
201 σπουδαστές εκ των οποίων
οι 151 στα Όπλα και 50 στα Σώματα, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) 75
και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας 177 εκ των
οποίων οι 116 θα είναι κατεύθυνση τεχνολογικής υποστήριξης, 27 κατεύθυνση επιχειρη-

σιακής υποστήριξης και 34 κατεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά: α. Της παρ. 1α του άρθρου
11 του ν. 3648/2008 που αφορά
στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα
οποία εισάγονται σε ποσοστό
35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά
σειρά επιτυχίας. β. Της παρ. 1β
του άρθρου 11 του ν. 3648/2008
που εισάγονται σε ποσοστό 10%
επί του ποσοστού 35%, σε κάθε
περίπτωση όμως τουλάχιστον

ένα (1) άτομο και αφορούν:
(1) Τέκνα ή αδελφούς ανα-

πήρων και τραυματισθέντων σε
πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς

και στρατιωτικών και των τριών
Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία
σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω
παθή- σεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων
στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν
με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής
περιόδου από την 20η Ιουλίου
έως την 20η Αυγούστου 1974
στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το
1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και
τους Αγίους Θεοδώρους της
Κύπρου.
(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ
στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά
την εκτέ λ εση διατεταγμέ ν ης
υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11
του ν. 3648/2008 που αφορά
στους Έλληνες του εξωτερικού
σε ποσοστό 3%. δ. Του άρθρου

μόνου του ν. 1294/1982, που
αφορά σε εισαγωγή μονίμων
υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%,
με τις διαδικασίες που στον ίδιο
νόμο καθορίζονται.
Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α
και β (35%), θα κριθούν για την
εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του υπουργείου
Παιδεί α ς Έ ρ ευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), εφόσον
κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων
(ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και
εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη
βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική
κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Ε.Κ.
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στη σέντρα των
A.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Το επιτελείο του ΑΟΤ παρακολουθεί
τις εξελίξεις για την αναδιάρθρωση,
ενώ προβαίνει σε αναλύσεις (σελ 5)

Η ομορφιά των σπορ αναδείχτηκε
στον μέγιστο βαθμό στην προσεγμένη
εκδήλωση του Κεφαλόβρυσου (σελ 3)

Για 15η συνεχή χρονιά θα διοργανωθεί
η αθλητική συνάντηση του «Αθηνά»
στο «Απ. Καρακούσης» (σελ 7)

4 Οι πρωταγωνιστές των ομάδων της Α’ Ερασιτεχνικής
βρέθηκαν και χθες ξανά στα γήπεδα, οπότε μένει ένα μόνο
φύσημα για γραφτούν οι τίτλοι τέλους της φετινής υπόθεσης
(σελ. 4,6,7)
CMYK
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ια ανάσα μένει
από την
ολοκλήρωση
του φετινού
μαραθωνίου της Γ’Εθνικής
στο μπάσκετ και είναι
λογικό τα συναισθήματα να
είναι έντονα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ολες οι ομάδες βάζουν τα
δυνατά τους για να δώσουν
σάρκα και οστά στα όνειρά τους.
Ακόμη όμως και εκείνες που
βαθμολογικά εμφανίζονται αδιάφορες δεν καταθέτουν τα όπλα,
αφού στα ροζ φύλλα κανείς δεν
γυρίζει την πλάτη.
Παράλληλα να μην ξεχνάμε
και το αθλητικό γόητρο που
πάντα παίζει σημαντικό ρόλο.
Το σίγουρο είναι ότι την περασμένη Κυριακή αρκετά στελέχη ομάδων θα την κρατήσουν
βαθιά μέσα τους αφού πέτυχαν
τους στόχους τους.
Στο τοπίο αυτό οι Ικαροι μόχθησαν για το καλύτερο στην
δυνατή έδρα του Ευάθλου και
κατάφεραν να πουν τον τελευταίο λόγο.
Η αναμέτρηση ήταν ακατάλληλη για καρδιακούς αλλά οι
κιτρινόμαυροι φρόντισαν να κάνουν μια εμφάνιση βγαλμένη
από τα καλύτερά τους.
Ολοι ήταν συγκινητικοί και
φρόντισαν να παίξουν και για
τους συμπαίκτες τους που
απουσίαζαν.
Δεν είναι εύκολο να δίνει κανείς τόσο δύσκολους αγώνες
με σύνθεση ανάγκης αλλά άπαντες δούλεψαν στα κόκκινα. Φυσικά το κρυφό χαρτί ήταν ο
Τζιοβάρας, που βρέθηκε σε καταπληκτική μέρα. Πολύ σωστά
οι συμπαίκτες του τον έψαχναν
αφού τον είδαν ζεστό και αυτός
αποδείχτηκε λίρα εκατό.
Πέρα από την τελική συγκομιδή πέτυχε και το μεγάλο τρίποντο στα 5’’ που έδωσε το ροζ
φύλλο στο συγκρότημα.
Στο συγκεκριμένο ματς οι Ικαροι θύμισαν κάτι από τα παλιά
και γενικά μια ομάδα που θέλουν
να βλέπουν οι φίλαθλοι.
Γιατί η συνάντηση είχε τα
δικά της μυστικά και ντοκουμέντα και μόνο περιλάμβανε
πολλές παγίδες. Συνεπώς ο εκπρόσωπός μας έπρεπε να τις
ανακαλύψει για να κινηθεί σε
ήρεμα νερά.
Οδηγός ήταν η ψυχραιμία,
οπότε σε αντίθεση με ορισμένα
προηγούμενα άτυχα ματς η τοπική ομάδα κατάφερε να σταθεί
όρθια και να χτυπήσει την πιο
ιδανική στιγμή.
Την ώρα λοιπόν που ο αντίπαλος άρχισε να συνηθίζει την
ιδέα της νίκης οι Ικαροι έδειξαν
ότι ήταν εφτάψυχοι και πήραν
μια πανάξια νίκη.

Πρόσφερε συγκινήσεις
Πλούσιο χρώμα είχε η πρόσφατη αγωνιστική της μπασκετικής Γ’ Εθνικής,
όπου τα χαμόγελα δεν έλειψαν για Ικάρους και όχι μόνον
Η βαθμολογία

Οι Ικαροι επέστρεψαν μετά από καιρό στα μεγάλα αποτελέσματα και ειδικά εκτός έδρας
Διότι δεν έσκυψαν το κεφάλι
στο κακό ξεκίνημα. Ισα- ίσα πείσμωσαν και έψαξαν λύσεις ορθολογικές αλλά και ιδιαίτερες
όταν χρειάστηκε.
Εν τέλει όλα βγήκαν σύμφωνα
με το πλάνο, ενώ και το ταλέντο
έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Ετσι ο εκπρόσωπός μας αναρριχήθηκε αισθητά βαθμολογικά
και είναι λογικό να θέλει να κλείσει την χρονιά με μια ακόμη
επιτυχία στον προσεχή αγώνα
της Μπάρας.
Φυσικά το επιτελείο θα ζυγίσει
τα θετικά και τα αρνητικά κάνοντας τις σχετικές βελτιώσεις.
Πάντως εκτός από τους Ικάρους στους εφτά ουρανούς βρέθηκαν στην Ηπειρο, αφού κλείδωσαν την προαγωγή.

Τα είχε όλα
Καθοριστική ήταν η Κυριακάτικη αγωνιστική, που καθάρισε
το τοπίο σε πολλά μέτωπα.
Στα παρκέ της Β’Εθνικής Κατηγορίας θα αγωνίζεται τη νέα
χρονιά ο ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Γιαννιώτες στο μεγάλο ντέρμπι με
τον Πρωτέα Γρεβενών πήραν
τη νίκη με 83-72 και εξασφάλισαν και μαθηματικά την άνοδο
τους στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
Η πορεία του ΠΑΣ Γιάννενα
στο Μπάσκετ δεν είναι μεγάλη
, όμως τα τελευταία χρόνια έχει
αφήσει το στίγμα, όχι μόνο στο
τοπικό της Ηπείρου, αλλά και
φέτος στο πρωτάθλημα της Γ
Εθνικής.
Σ’ αυτή την πορεία ανόδου
βασικοί πρωταγωνιστές είναι
δυο Τρικαλινοί ο Βασίλης Πάτρας και ο Θ. Πανάρας, με τον
πρώτο να κλείνει ήδη τον τρίτο
χρόνο στην ομάδα και τον δεύ-

τερο να βγάζει δεύτερη σερί
σεζόν. Το sportrikala έγραψε
χαρακτηριστικά:
Ο ΠΑΣ την Κυριακή βγήκε νικητής από το μεγάλο ντέρμπι
κορυφής, κέρδισε τον Πωρωτέα
με 83-72 και ουσιαστικά εξασφάλισε την άνοδο ενώ είναι
πλέον το πρώτο φαβορί για τον
τίτλο. Κορυφαίος του αγώνα
ήταν ο Βασίλης Πάτρας που
κυριάρχησε στις δυο ρακέτες
σημείωσε 22 πόντους και παρά
τον τραυματισμό του στο
36’,ήταν και ο πρωτος σκορερ
στο καλύτερο βράδυ της ομάδας του. πλέον ο ΠΑΣ την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τους Τιτάνες Παλαμά και με νίκη θα
σφραγίσει την κατάκτηση του
τίτλου.
Μεγάλο βήμα για την κατάληψη μία θέσης, που δίνει την
άνοδο, έκανε και η Δόξα Λευκάδας. Οι Νησιώτες υποδέχτηκαν τον ΑΓΣ Ιωαννίων και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με
83-71. Ο Ολυμπιακός Βόλου και
οι Τιτάνες Παλαμά ανανέωσαν
το εισιτήριο.
Ας δούμε όμως και τα φύλλα
αγώνα με την Μελίκη να στέκεται όρθια και να παίρνει την επιτυχία που ήθελε στο τοπικό
ντέρμπι με τον ΑΟΚ Βέροιας.
Ο ΑΟΚ ήταν μπροστά μέχρι
το γ’δεκάλεπτο αλλά στην τελική
ευθεία η Μελίκη είχε το κρύο
αίμα για να πάρει το διπλό.
Δεκάλεπτα: 14-10, 34-26, 5853, 72-73
ΑΟΚ Βέροιας (Ταγκίδης): Καραθανάσης 8(2), Γιοβανόπουλος, Στοϊτσης 14, Ντουλαβέρης
4, Γκανάς 14(1), Αβραμίδης 6(2),
Ιωαννίδης 7, Στογιαννόπουλος,

Χαραλαμπίδης 19.
ΓΑΣ Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος 28(1), Μαυρίδης Β. 22, Σαζακλίδης 6, Λέφας 4, Μαγαλιός
1, Σταυρουλάκης 6(1), Λαπατούρας 1, Καποδίστριας 5.
Ανοιχτό παιχνίδι έγινε ανάμεσα στον Μαντουλίδη και τον
Ολυμπιακό Βόλου. Οι επιθέσεις
είχαν τον πρώτο λόγο και χάρηκαν οι φίλαθλοι. Οι Θεσσαλοί
παρότι είχαν δύσκολη εβδομάδα
κατάφεραν να πουν τον τελευταίο λόγο στην παράταση.
Δεκάλεπτα: 21-22, 43-37, 5961, 76-76(κ.α.), 84-88
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης Ι.Καραμανώλης): Νικολαΐδης 19,
Τάκης 15(1), Μπέλλος, Λαγός
4, Ψαθάς, Καλόγηρος 10(2),
Φόρογλου 25(7), Μαλανδρής,
Καναγκίνης 2.
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 16(1), Ιλτσογλου 22(1), Μπόγδανος
17(1), Κωστούλας 15, Μπουσκολίτης 2, Σκαμάγκας 8(2),
Αναστασόπουλος, Χαρχαρής,
Λουλούδης 8.
Για τους Ικάρους γράψαμε
αναλυτικά και τα στατιστικά εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την απόδραση.
Δεκάλεπτα: 26-10, 44-36, 5452, 71-72
Διαιτητές: Σιταρίδης-Αγραφιώτης Γρ.
Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος Γ.): Ημερίδης
24(3), Μαρκόπουλος 2, Αθανασίου 11(3), Γιαμπατζίδης 18,
Γκαντίδης 7(1), Ζωιτσούδης,
Γιαμπατζίδης, Κώστα, Κουτούλας 9(1).
Ικαροι Τρικάλων (Σδράκας):
Κολοτσιος Α. 8(2), Μέξης 6, Κολότσιος Β. 5(1), Τζιοβάρας 23(7),

1) ΠΑΣ Γιάννινα --------------------43 -----1814-1435 -----379
2) Δόξα Λευκάδας ----------------42 -----1825-1493 -----332
3) Πρωτέας Γρεβενών -----------42 -----1711-1472 -----239
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων ------------------39 -----1715-1578 -----137
5) Ικαροι Τρικάλων ----------------35 -----1595-1612 -------17
6) Ολυμπιακός Βόλου -----------35 -----1803-1811-------- -8
7) Τιτάνες Παλαμά ----------------34 -----1631-1710 ------ -79
8) Μαντουλίδης --------------------33 -----1792-1754 -------38
9) Εύαθλος Πολυκάστρου -----32 -----1544-1563 -------19
10) ΓΑΣ Μελίκης -------------------32 -----1548-1668 ---- -120
11) ΑΟ Καλαμπάκας -------------30 -----1457-1579 ---- -122
12) ΑΟΚ Βέροιας ------------------28 -----1431-1645 ---- -214
13) Νικόπολη Πρέβεζας -------- 25 -----1428-1974 ---- -546
*Ο Ολυμπιακός Βόλου ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του.
Τζορμπατζάκης 3(1), Φούντας
11(1), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 14(2).
Και για την επιτυχία του ΠΑΣ
δώσαμε στίγμα, ενώ στο συγκεκριμένο ματς είχε πολυφωνία
και δικαιώθηκε. Από την πλευρά
τους τα Γρεβενά που για μεγάλο
διάστημα οδηγούσαν την κούρσα έκαναν δύσκολη την ζωή
τους.
Δεκάλεπτα: 17-23, 41-37, 6051, 83-72
ΠAΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 18(1), Πανάρας
12(2), Tσίρμπας 11(3), Πρέντζας
5(1), Kαραγκιολίδης 13(2),
Mάντζιος Π., Mάντζιος Δ. 2, Πάτρας 22, Πανταζής, Πιστιόλης,
Γιωτάκης.
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Τζήμας, Γρούδος 5,
Μαλούτας 7(2), Μιχαηλίδης
17(4), Τακίδης 3, Μπόζιαρης,
Μακρής 16(1), Κλωνάρας 20,
Μαλιούρας 4.
Η Λευκάδα παίζοντας με ωριμότητα λύγισε την αντίσταση
του μαχητικού ΑΓΣΙ έχοντας τον
Νικολόπουλο σε μεγάλη μέρα.
Δεκάλεπτα: 21-18, 45-33, 6746, 83-71
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 24(5), Αργυρός 8(2), Γερονάσιος, Αναγνωστόπουλος 9(1), Τσιαβές
11(2), Βαγενάς 10(1), Κογκας
2, Γεωργάκης 11(1), Μακρόπουλος 6, Βλαχάκης, Ζαμπάκης
2.
AΓΣ Iωαννίνων (Τσουκανέλης): Καννης 5(1), Ζαμπέτης
13(1), Σαχπαχίδης, Πρεμέτης,
Αντωνίου, Πουρνάρας, Xρυσής
31(2), Mάκης 9(1), Παπανικολάου, Θυμνιός 6, Φίλιος, Θώδης

7.
Τέλος ο Παλαμάς επιβεβαίωσε τα προγνωστικά κόντρα
στην αδύναμη Νικόπολη.
Δεκάλεπτα: 14-21, 29-39,5363,69-86
Διαιτητές: Εκίζογλου-Χατζηκώστας
Νικόπολη Πρέβεζας (Παπίρης): Τζιμας, Σουλιώτης Γ 16(3).
, Καραστάθης, Παπαχρήστος 7,
Κακιούζης 16(4), Παπαμιχαήλ,
Ζήκας 2, Μήχος 19(1), Μουσγάς,
Ρέμπης 6(1), Δούβλης.
Τιτάνες Παλαμά (Ζαχαρέλης):
Τσιαμπάς, Ζωιτσάκος 7, Τσούμας 10, Γκογκίδης 30(2), Κατσαδούρος, Καραϊσκάκης 10(2),
Φαλιάκης 1, Μακρής 19(3), Καραδήμας 8, Αρχοντούλης 1.
Να υπενθυμίσουμε ότι η Καλαμπάκα έκανε το ρεπό της.
Πάντως με απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΔΣ
της ΕΟΚ, από τον 3ο Όμιλο της
Γ’ Εθνικής κατηγορίας ανδρών
στον οποίο συμμετέχουν 13 ομάδες την αγωνιστική περίοδο
2018-2019, έναντι 14 ομάδων
που συμμετέχουν στους άλλους
ομίλους, θα υποβιβαστούν τρεις
ομάδες αντί των προβλεπόμενων τεσσάρων ομάδων.

Η επόμενη αγωνιστική
(26η, 12/5)
ΑΟ Καλαμπάκας-ΑΟΚ Βέροιας
ΓΑΣ Μελίκης-Δόξα Λευκάδας
ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νικόπολη Πρέβεζας
Τιτάνες Παλαμά-ΠΑΣ Γιάννινα
Πρωτέας Γρεβενών-Εύαθλος
Πολυκάστρου
Ικαροι Τρικάλων-Μαντουλίδης
Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου

Μπήκαν στο πνεύμα
Τα ταλέντα της Ακαδημίας των Δαναών χάρηκαν
την συμμετοχή τους στο τουρνουά της Νίκαιας
Για δυο ημέρες χόρτασαν μπάσκετ και το χάρηκαν με την ψυχή
τους.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Με τον αγώνα κόντρα στην
ομάδα του Παναθηναϊκού, οι νεαροί Δαναοί Τρικάλων ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στο
τουρνουά μπάσκετ της Νίκαιας
για μικρές ηλικίες.
Ήταν μια πολύ όμορφη διοργάνωση, άρτια οργανωμένη από

την ομάδα της Νίκαιας Λάρισας
και με δυνατές ακαδημίες. Οι
εμπειρίες και οι παραστάσεις
για τους μικρούς ήταν πολύτιμες
για την συνέχειά τους.
Συμμετείχαν οι Ακαδημίες μπάσκετ
Παναθηναϊκός
Άρης Θεσσαλονίκης
Πανιώνιος
ΑΓΕ Πιερίας
Δαναοί Τρικάλων
Αετός Πλατυκάμπου

Εικόνες από την συμμετοχή της οικογένειας των Δαναών στο τουρνουά της Νίκαιας
Αναγέννηση Καρδίτσας
O ΑΣ Δαναοί Τρίκαλα, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει και δημόσια τους συντελεστές του άψογου τουρνουά μπά-

σκετ υποδομών του Γ Σ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ. Ιδιαίτερα την πρόεδρο
του συλλόγου κυρία Σοφία Μωραϊτη και τον προπονητή Αριστοτέλη (Τέλη) Παπαναστασίου,

για την φιλοξενία τους, την διάθεσή τους και την άρτια διεξαγωγή του τουρνουά μέσα και
έξω από το γήπεδο.
Τα παιδιά των Δαναών όπως

και όλων των ομάδων που συμμετείχαν πέρασαν ένα όμορφο
διήμερο και ευχαριστήθηκαν το
άθλημα που αγαπούν.

ΤοπιΚΑ
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Αγάπη για τον αθλητισμό
* Ατέλειωτα φαντάζουν τα ρεπορτάζ για την συγκρότηση των
καινούργιων κατηγοριών στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα με
την συζήτηση για τις αναδιαρθρώσεις να τραβάει σε μάκρος.
Τα δεδομένα αλλάζουν με κινηματογραφική ταχύτητα, οπότε
όλοι είναι σε εγρήγορση. Σε κάθε περίπτωση όμως τα επίσημα
μετρούν.
* Βέβαια οι συγκρίσεις με προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες
προκαλούν μελαγχολία, αφού σ’αυτές με το που πέφτουν οι
τίτλοι τέλους οι ομάδες ξέρουν το ακριβές πρόγραμμα και
τους όρους διεξαγωγής των διοργανώσεων. Ετσι οι πρωταγωνιστές αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στην αποστολή τους και
δεν καταπιάνονται με δεύτερες σκέψεις.
* Ο ΑΟΤ είχε μια ιδιαίτερη χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα.
Εννοείται ότι επιβάλλεται να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση
για να αναδειχθούν τα δυνατά χαρτιά και η ομάδα να διαδραματίσει τον καλύτερο δυνατό ρόλο. Διότι δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι οι απαιτήσεις από το ιστορικό συγκρότημα είναι
πάντα μεγάλες.
* Παράλληλα ξεχωριστό χρώμα παρουσιάζουν και τα στατιστικά
δεδομένα, που δείχνουν πολλά ως προς τις επιδόσεις των
πρωταγωνιστών. Βέβαια η σωστή προσέγγιση αφορά την
ομαδική δουλειά, αφού όσο ταλέντο και να διαθέτει ένας
αθλητής από μόνος του δεν μπορεί να κάνει θαύματα.
* Διαχρονική είναι η αγάπη των Τρικαλινών για την ποδηλασία
κάτι που θα επιβεβαιωθεί και στον Κυριακάτικο 23ο λαϊκό γύρο
στη μνήμη Β. Τσαρουχά. Τα πρώτα μηνύματα κάνουν λόγο για
ζεστό ενδιαφέρον.
* Δυνατά όμως παίζουν τα Τρίκαλα και στο δρομικό κομμάτι.
Ετσι στο προσκήνιο αυτή την Κυριακή θα βγει το Koziakas race,
που φέτος αφιερώνεται στην διάσωση του Ασπροπάρη. Σύντομα
θα καταθέσουμε τα απαραίτητα χρηστικά στοιχεία.
* Μαζεμένα εύσημα εισπράττουν αυτό το διάστημα οι Γόμφοι
για τις σπουδαίες εμφανίσεις τους, που συνοδεύονται από
απίστευτες υπερβάσεις. Πέραν όλων των άλλων η τοπική
ομάδα σπάζει και μια άτυπη παράδοση.
* Αυτή αναφέρει πως το συγκρότημα που κατακτά το κύπελλο
της ΕΣΚΑΘ κερδίζει στο τέλος και τον τίτλο του πρωταθλητή.
Να θυμίσουμε ότι φέτος το κύπελλο κατέκτησε ο Σπάρτακος
αλλά έπεσε πάνω στους αποφασισμένους Γόμφους, οπότε
έμεινε εκτός νυμφώνος για το πρωτάθλημα.
* Από την πλευρά τους οι ουδέτεροι που είδαν και το τελευταίο
ματς στο Μουζάκι έλεγαν τα καλύτερα για την συστηματική
δουλειά που έγινε στους Γόμφους(σενάριο και για δεύτερη
ομάδα), για τον σωστό προσανατολισμό και την ενέργεια που
καταθέτει η ομάδα. Χαρακτηριστικά τόνισαν ότι τα «βουβάλια»
λειτουργούν ως καλοκουρδισμένη μηχανή.
* Επιπρόσθετα έσταζαν μέλι για την εκτελεστική δεινότητα των
βαριών χαρτιών των Γόμφων, που ειδικά απέναντι στον Σπάρτακο
πραγματοποίησαν ένα σχεδόν αψεγάδιαστο παιχνίδι μολονότι
είχαν την άμυνα προσαρμοσμένη πάνω τους.
* Εξαιρετική εικόνα αθλητικού πολιτισμού. Οι νέες του Λεοντικού
αποθέωσαν τις ομόλογές τους των Τρικάλων για την πανάξια
άνοδο τόσο στο γήπεδο, όσο και με θερμή ανακοίνωση, ενώ
οι κυανέρυθρες πρόσφεραν υποδειγματική φιλοξενία(είδαν
τον αγώνα του γυναικείου με το Πέραμα).
* Σήμερα και αύριο διεξάγεται στα Γιάννενα το Πανελλήνιο
σχολικό στίβου. Δυναμική θα είναι η Τρικαλινή παρουσία
αθλητών, που έδειξαν σε πρόσφατες συνάξεις ότι βρίσκονται
σε πολύ καλή κατάσταση. Λογικά η αλυσίδα επιτυχιών θα μεγαλώσει.

02.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs
NHL
05:30 COSMOTE
SPORT 4 HD
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers
NBA
13:00 COSMOTE
SPORT 6 HD
Τρίτη μέρα
ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open
17:00 COSMOTE
SPORT 9 HD
Fakel Gazprom Orenburg - TTSC “UMMC”
ETTU Champions
League
17:30 ΕΡΤ Play4
Αρης - Ρέθυμνο
Basket League
17:30 ΕΡΤ Play3
Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ

Basket League
17:30 ΕΡΤ Play2
Περιστέρι Βίκος Cola ΠΑΟΚ
Basket League
17:30 ΕΡΤ Play1
Λαύριο - Ηφαιστος Λήμνου
Basket League
17:30 COSMOTE
SPORT 5 HD
Ολυμπιακός - Προμηθέας Πάτρας
Basket League
17:30 COSMOTE
SPORT 4 HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ Κύμη
Basket League
19:00 COSMOTE
SPORT 8 HD
Κάλεβ - Ούνικς Καζάν
VTB United League
19:30 FOX Sports

Rangers - Pirates
MLB
20:00 ΕΡΤ Sports HD
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Handball Premier
22:00 COSMOTE
SPORT 1 HD
Αγιαξ - Τότεναμ
Champions League
22:26 COSMOTE
SPORT 7 HD
Φενέρμπαχτσε - Γαλατάσαραϊ
TBF Basketball Super
League
22:30 FOX Sports
Mets - Padres

Για δυο ημέρες η καρδιά των σπορ χτύπησε στο Κεφαλόβρυσο, όπου
όλοι χάρηκαν την συμμετοχή, ενώ θα διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή

Ό

ταν υπάρχουν
στελέχη με
μεράκι και
ιδέες μπορούν
να ετοιμαστούν
εξαιρετικές διοργανώσεις,
που μιλούν στην καρδιά
του κόσμου.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά οι Τρικαλινοί
έχουν τον αθλητισμό στην καρδιά τους και απλά περιμένουν
ένα ερέθισμα για να φορέσουν
την φόρμα τους και να αγωνιστούν σε κάθε μετερίζι.
Υπό το πρίσμα αυτό είναι
σημαντικό να μπαίνουν όσο το
δυνατόν περισσότερες περιοχές στον χάρτη και να αναδεικνύουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
Από την στιγμή λοιπόν που
προκύψουν οι απαραίτητες παραστάσεις ειδικά η νεολαία θα
ζεσταθεί στον μέγιστο βαθμό
και λογικά θα προσεγγίσει πιο
ενεργά τα σπορ.
Τα νιάτα δεν κρύβουν την
χαρά τους ειδικά για τις συνάξεις, που γίνονται στην έδρα
τους και δεν βλέπουν την ώρα
να αγωνιστούν χέρι- χέρι με
τους φίλους και γενικά τους
δικούς τους ανθρώπους.
Εννοείται ότι όρια στην παρέα δεν μπαίνουν ποτέ και η
πρόσκληση είναι ανοιχτή για
όλους τους συμπολίτες.
Γεμίζουν λοιπόν σε πρώτη
ευκαιρία οι αθλητικές εγκαταστάσεις και στην περίπτωση
αυτή το έμψυχο δυναμικό ξεχνιέται να ολοκληρώσει με την
ώρα να κυλάει σαν νεράκι.
Από την πρώτη στιγμή όταν
ήρθαν στα γραφεία μας οι
διοργανωτές για την πολυσύνθετη εκδήλωση στο Κεφαλόβρυσο αντιληφθήκαμε την αγάπη τους για τον αθλητισμό
αλλά και την διάθεσή τους να
προσφέρουν κάτι διαφορετικό
στον τόπο.
Παρότι ήξεραν ότι έπρεπε
να κινηθούν σε βαθιά νερά δεν
φοβήθηκαν καθόλου το στοίχημα.
Ετρεξαν συνεπώς από την
πρώτη στιγμή για να διαφημίσουν πρώτα και κύρια τις πρωτοβουλίες.
Χαρακτηριστικές αφίσες τοποθετήθηκαν σε επίκαιρα μέρη,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις η
επικοινωνία στόμα-στόμα άνοιξε την όρεξη των συμπολιτών.
Διότι διαπίστωσαν από μέσα
ότι κάτι καλό σχεδιάστηκε με
κάλυπτε όλα τα γούστα.
Πολλοί τότε μίλησαν για πανηγύρι της άθλησης και είχαν
απόλυτο δίκιο.
Ωστόσο είναι διαφορετικό
να βιώνει κανείς το άπλωμα
των δραστηριοτήτων στην πράξη.
Οι ορισμένες εγκαταστάσεις
γέμισαν ζωντάνια, οπότε όσοι
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι οι Τρικαλινοί ότι κάνουν
θέλουν να το κάνουν καλά και
να αποχωρούν με όμορφα συ-

Ο Αντιδήμαρχος Α. Αναστασίου με τα πιτσιρίκια που συμμετείχαν στον δρόμο. Επίσης στιγμιότυπα από
το μπάσκετ, την τοξοβολία, το σκάκι και βράβευση στην πολυφωνική εκδήλωση του Κεφαλόβρυσου

ναισθήματα.
Διαφάνηκε εγκαίρως ότι οι
υπεύθυνοι έπιασαν τον σφυγμό
και αφουγκράστηκαν τα θέλω
του κοινού.
Ετσι τους έδωσαν το σχετικό
βήμα για να μπορέσουν να κάνουν τα κόλπα τους. Ανθρωποι
κάθε ηλικίας έσπευσαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
δείχνοντας ότι έχουν τον αθλητισμό στο αίμα τους.
Ασφαλώς θα συνεχίσουν να
τον υπηρετούν το ίδιο πιστά.
Η μεγαλύτερη ικανοποίηση
ήρθε βέβαια από την κινητοποίηση της νεολαίας η οποία
δείχνει σε πρώτη ευκαιρία ότι
θέλει να διευρύνει τους ορί-

ζοντές της.
Γενικά ακόμη και όσοι δεν
αγωνίστηκαν έκαναν πέρασμα
από τα σημεία της εκδήλωσης
και πέρασαν αρκετές χαλαρές
ώρες μακριά από την πίεση
της καθημερινότητας.

Σπουδαίο άπλωμα
Με θρησκευτική ευλάβεια
προσπάθησαν να τηρήσουν το
πρόγραμμα οι διοργανωτές,
ενώ είδαν από μέσα ότι όσοι
αγωνίστηκαν είχαν την απαραίτητη υπομονή και πειθαρχία
προκειμένου το πρόγραμμα να
διεκπεραιωθεί απρόσκοπτα.
Φυσικά οι μετέχοντες δεν
χρειάστηκαν παρά ελάχιστο

χρόνο για να ζεσταθούν. Όταν
αυτό συνέβη ανέπτυξαν την
επιθυμητή ταχύτητα και πρωταγωνίστησαν σε γεμάτες συνάξεις.
Εν αρχή είχαμε το 3χ3 στο
μπάσκετ. Οι συμμετοχές ικανοποίησαν και με το παραπάνω
τους διοργανωτές, ενώ και το
επίπεδο ήταν υψηλότατο.
Εγιναν αγώνες που ισορρόπησαν στην κόψη του ξυραφιού και κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.
Και όλα αυτά με οδηγό το
αθλητικό ήθος.
Απλά κάποια στιγμή την Κυριακή ο καιρός έκανε τα κόλπα
του. Ανοιξαν οι κρουνοί του
ουρανού, οπότε οι διοργανωτές σε συνεννόηση με τις ομάδες αποφάσισαν να μεταθέσουν τους ημιτελικούς και τον
τελικό πιθανότατα γι’αυτή την
Κυριακή.
Γνώμονας ήταν η ασφάλεια
των αθλουμένων. Παράλληλα
οι συγκεκριμένοι αγώνες που
έμειναν θα διανθιστούν και από
διαγωνισμούς τριπόντων, οπότε το σκηνικό θα είναι άκρως
εντυπωσιακό.
Και στον δρόμο υγείας όμως
η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Ειδικά τα νιάτα δεν έβλεπαν την ώρα για εκκίνηση και
όταν πήραν το σήμα έτρεξαν
με την ψυχή τους σε αγαπημένα μέρα τα οποία βίωσαν
από μια διαφορετική οπτική
γωνία.
Ολοι ένιωσαν μια αφάνταστη
πληρότητα και ζήτησαν επανάληψη του σκηνικού.
Στο καθήκον βέβαια ήταν τα
μέλη του Ερυθρού Σταυρού.
Το σκηνικό συμπληρώθηκε
και με παράλληλες αθλητικές
δραστηριότητες(τοξοβολία,
σκάκι κλπ), που έβαλαν και αυτές την δική τους πινελιά. Φυσικά οι λάτρεις του είδους έκαναν πέρασμα απ’όλα για να
σχηματίσουν σφαιρική εικόνα.
Αναδείχτηκε φυσικά ο σεβασμός στο περιβάλλον, ενώ
γενικά στάθηκαν σημαντικά μηνύματα.
Από την πλευρά του ο Νίκος
Κρητικός(ψυχή των αγώνων)
δεν έκρυψε την ικανοποίησή
του για το ζεστό αγκάλιασμα
σημειώνοντας ότι η συνολική
εικόνα μας δίνει δύναμη να
συνεχίσουμε την προσπάθειά
μας.
Εν τέλει η αποκέντρωση άρεσε ιδιαίτερα, ενώ το συμπέρασμα είναι ότι οι πυρήνες άθλησης βρίσκονται παντού.

CMYK
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Νίκη με ευχές…

στους
Ταξιάρχες

•Ο Πυργετός πέρασε νικηφόρα 4-1 από τους Ταξιάρχες
με τους παίκτες να παίζουν ελεύθερα

Π

Εξαιρετικό το γήπεδο των Ταξιαρχών και αυτό δεν έγινε τυχαία
αφού η διοίκηση κοπιάζει και αυτό. Αναπόφευκτα πάει
το μυαλό μας στο δημοτικό στάδιο και στο χάλι του γηπέδου…
Αν αυτό δεν είναι κατάντια…

αίζοντας για το
γόητρο και μόνο,
στην
προτελευταία
αγωνιστική και αφού έχουν
κριθεί τα πάντα, ο
Πυργετός πέρασε
νικηφόρα από τους
Ταξιάρχες κερδίζοντας 4-1.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο Αλεξέλης μ’ αυτό το σουτ θα ισοφαρίσει στους Ταξιάρχες
αλλά από κει και πέρα ο Πυργετός θα ξεσπαθώσει…

Φίλοι από παλαιά,
διατηρούν άριστες
σχέσεις.
Ο λόγος για τον
αρχιδιαιτητή
της ΕΠΣΤ
Χρήστο Κούγκουλο
και τον πρώην
πρόεδρο των
Ταξιαρχών
Αποστόλη Νίκου

Σε λίγες μέρες περνάει τη
πόρτα του χειρουργείου
ο Δημήτρης Κοτρώτσιος
ο οποίος θα υποβληθεί σε
εγχείριση προσθίου χιαστού.
Όλα καλά να πάνε
και γρήγορη επιστροφή
στα γήπεδα

Σκεπτικοί οι δύο
προπονητές.
Κώστας
Γουργούλιας και
Ξενοφών Πάτρας
σκέφτονται το
μέλλον. Ο πρώτος
το μακρινό και ο
δεύτερος το κοντινό

Ο Νικολούσιος πετυχαίνει το πρώτο του χθεσινό γκολ
με πέναλτι. Στη συνέχεια πέτυχε και το 18ο

Οι δύο ομάδες έπαιξαν
ελεύθερα και χωρίς σκοπιμότητα, καθώς έχουν εκπληρώσει τους στόχους της παραμονής και όχι μόνο.
Οι γηπεδούχοι στερήθηκαν
μονάδες, για διάφορους λόγους, ενώ υπήρξαν παίκτες
που χρησιμοποιήθηκαν αναγκαστικά.
Δίκαιη η νίκη του Πυργετού
σ’ ένα «πλούσιο» παιχνίδι με
φάσεις, γκολ και δοκάρια. Αρκετά δοκάρια. Κι εκεί 1-4 το
σκορ…

Ο Τασιούλας θα σημαδέψει το αριστερό δοκάρι του Καλαντζή

Ο αγώνας
Ο Πυργετός προσπάθησε
να αιφνιδιάσει στο 5’ με ένα
μακρινό σουτ του Νικολούσιου το οποίο όμως δεν ανησύχησε τον Καλαντζή αφού η
μπάλα κατέληξε άουτ, μακριά
από την αντίπαλη εστία. Την
ίδια κατάληξη είχε και το σουτ
του Φασούλα στο 8’, πιο δύσκολο όμως αφού είχε πίεση
από τους αμυντικούς.
Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι δέχτηκαν γκολ ψυχρολουσία. Σε μια ανύποπτη
φάση κι ενώ ο Νικολούσιος
επιχείρησε να στείλει τη μπάλα στη περιοχή, ο Μοσχόπουλος τη βρήκε με το χέρι
και πολύ σωστά ο κ. Πέτσας
την έστησε στην άσπρη βούλα. Ο παίκτης που το κέρδισε
το μετέτρεψε σε γκολ κάνοντας το 0-1.
Οι Ταξιάρχες «απάντησαν»
στο γκολ που δέχτηκαν όταν
στο 15’ ο Αλεξέλης πραγματοποίησε ατομική προσπάθεια
κι ένα καλοζυγισμένο σουτ
ισοφαρίζοντας 1-1.
Γκολ στο… γκολ στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν πέρασαν
πέντε λεπτά και ο Φασούλας
έβαλε και πάλι την ομάδα του
μπροστά. Βρέθηκε στη περιοχή και δεν χρειάστηκε,
ούτε πολύ χρόνο, ούτε πολύ
χώρο για να σουτάρει εύστοχα και να κάνει το 1-2.
Στο 27’ οι φιλοξενούμενοι
βρέθηκαν φάτσα με το τρίτο
γκολ αλλά δεν… ρωτήθηκε ο
Καλαντζής, γιατί είχε αντίθετη
άποψη και την έδειξε δύο φορές. Πρώτα σε τετ-α-τετ του
Νικολούσιου διώχνοντας σωτήρια και στο επόμενο λεπτό
σε μακρινό σουτ του Παπαδόπουλου το οποίο απέκρουσε στέλνοντας τη μπάλα στην
αριστερή συμβολή των δοκών
και στη συνέχεια την μπλόκαρε.
CMYK

Μονομαχία Παπανδρέου – Παπαχρήστου

Ο Τσιώλης προσπαθεί να αποφύγει τον Μπαλάφα
ο οποίος έπαιξε και σκόραρε στο χωριό του

Στο 30’ δυνατό σουτ του
Φασούλα η μπάλα κατέληξε
ελάχιστα άουτ πάνω από την
εστία. Στο 35’ από κόρνερ
του Φασούλα από αριστερά,
ο Δερμάνης νικήθηκε από τον
Καλαντζή.
Στην εκπνοή του ημιχρόνου
οι Ταξιάρχες θα μπορούσαν
να πηγαίνουν στ’ αποδυτήρια
με ισόπαλο αποτέλεσμα αλλά
η προσπάθεια του Τασιούλα
με σουτ βρήκε το αριστερό
δοκάρι του Τεντολούρη.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου
ημιχρόνου ο Πυργετός πίεσε
περισσότερο αλλά οι τελικές
προσπάθειες καθυστέρησαν
λίγο. Ωστόσο στο 52’ ο Νικολούσιος δοκίμασε να σκοράρει με φάουλ αλλά ο Καλαντζής απέκρουσε σωτήρια. Στο
επόμενο λεπτό ο Μπουλογεώργος με σουτ σημάδεψε το
αριστερό δοκάρι και στην επιστροφή της μπάλας ο Νικολούσιος σούταρε για να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας των
γηπεδούχων.
Στο 60’ από σέντρα του Παπαχρήστου από αριστερά ο
Νικολούσιος «καρφώθηκε»
στην αντίπαλη άμυνα αλλά η
κεφαλιά του κατέληξε στα χέρια του Καλαντζή.
Στο 67’ οι φιλοξενούμενοι
αύξησαν τον δείκτη του σκορ
σε 1-3. Από προσπάθεια του
Νίκου Μπαλάφα από αριστερά, ο Νικολούσιος πλάσαρε
εύστοχα.
Στο 71’ ο Μπαλάφας βρέθηκε μόνος απέναντι στον Καλαντζή, τον «κρέμασε» αλλά
είδε τη μπάλα να σταματάει
στο δεξί του δοκάρι.
Στο επόμενο λεπτό από
καλή θέση ο Γιουβρής αστόχησε με δυνατό σουτ. Στο 73’
ο Φασούλας πάσαρε στον Νικολούσιο, αυτός σούταρε τεχνικά και παρότι η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο, ο Καλαντζής
αντέδρασε σωστά κι έδιωξε.
Δεν μπόρεσε όμως να κάνει
το ίδιο, δεν γινόταν κάτι τέτοιο, στο ιδανικό πλασέ του
Μπαλάφα, από κοντά, ο οποίος τελικά σκόραρε εις βάρος
της ομάδας του χωριού του
κάνοντας το 1-4.
Στην εκπνοή του αγώνα ο
Αλεξέλης νικήθηκε από τον
Τεντολούρη.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Μπουλογεώργος που στο χθεσινό παιχνίδι σημάδεψε και αυτός
δοκάρι προσπαθεί να κερδίσει τη μονομαχία από τον Ντέλα

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Καλαντζής,
Τσιώλης, Γεωργιάδης, Μοσχόπουλος, Ντέλλας, Γιώτας
Κ., Αλεξέλης, Γιουβρής, Παπανδρέου, Τασιούλας, Ζηκύρης (55’ Γιώτας Σ.).
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Τεντολούρης,
Κοθράς,
Παπαχρήστος,
Μπουλογεώργος, Ψωμίδης
(70’ Πισκόϊας), Παπαδόπουλος (78’ Τεντολούρης Αλ), Νικολούσιος, Δερμάνης (81’ Παζαράς), Φασούλας, Τζάρντο
(59’ Μπιλιάλης), Μπαλάφας.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτσας (Παπαγεωργόπουλος- Μπαλλάς).
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Προσπαθούν να βγουν
από την… σύγχυση
•Στον ΑΟ Τρίκαλα υποβιβάστηκαν, αλλά αυτό θα πρέπει
να γίνει κατανοητό, ώστε να γίνουν οι κινήσεις εκείνες από
την διοίκηση για να μπορέσει η ομάδα να επιστρέψει δυνατή
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Μπλοκάρει
την επικύρωση
της Football League
ο Απόλλων Λάρισας
Επιβεβαίωσε το φιλικό της Πέμπτης (9/5) με τον Πανιώνιο ο Απόλλων Λάρισας, αλλά πιο σημαντικό στην
ανακοίνωση μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (6/5) είναι
το γεγονός ότι η ομάδα της Φιλιππούπολης καταθέτει
ένσταση κατά της απόφασης, που της επιβλήθηκε ποινή
αφαίρεσης τριών βαθμών.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει Διοικητικό
Συμβούλιο στη FootballLeague για την επικύρωση της
βαθμολογίας και αναγκαστικά καθυστερεί και τη διεξαγωγή των μπαράζ, όπως σας έχουμε ενημερώσει νωρίτερα
ότι ο Απόλλων Λάρισας θα είναι ο ρυθμιστής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλων Λάρισας αναφέρει τα εξής: «ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΣΤΗΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗ...
Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανακοινώνει ότι καταθέτει
έφεση κατά της απόφασης του ΠΟΑ και ζητάει το αυτονόητο να είναι αυτός που θα αγωνισθεί στα μπαράζ ανόδου για την Super League μιας και πληρεί όλων των
απαραίτητων προϋποθέσεων βάση πληρότητας του φακέλου που κατέθεσε.
Παράλληλα ανακοινώνει την διεξαγωγή φιλικού αγώνα
ετοιμότητας με τον Πανιώνιο στο γήπεδο της Ν. Σμυρνης
την Πέμπτη (09/05/19) και ώρα 17.30».

Αρχίζουν δοκιμαστικά
για την ομάδα Νέων
(Κ19) του ΑΟΤ

Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα είδαν μια χρονιά να πάει χαμένη, με τον υποβιβασμό της ομάδας

Μ

άλλον σε…
σύγχυση
βρίσκεται η
διοίκηση του
ΑΟ Τρίκαλα, αφού
προσπαθεί να περάσει –
με κάποιους
«πρόθυμους» - προς τα
έξω ένα κλίμα
αισιοδοξίας, αλλά η
αλήθεια είναι αμείλικτη.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ο ΑΟΤ –δυστυχώς – κατάφερε να υποβιβαστεί, ελπίζοντας ότι με… καραμπόλες
θα γλιτώσει τα χειρότερα.
Αλλά το ζητούμενο δεν είναι
να κρύβει κάποιος την αλήθεια, έτσι και αλλιώς οι φίλαθλοι του ΑΟΤ δεν είναι ανόητοι, αλλά να συμβιβαστείς με
την αλήθεια. Αλλά και αυτό
δεν είναι αρκετό.
Θα πρέπει όσο το δυνατόν
πιο νωρίς να γίνουν οι κινήσεις
εκείνες, που θα δείχνουν ότι
η ομάδα όντως μπορεί παρά
τον υποβιβασμό να βάλει τις
βάσεις για κάτι καλύτερο. Η
πρώτη κίνηση θα είναι αυτή
του προπονητή, διότι με «Γράφηδες» και «Κόστιτς» δεν γίνεται προκοπή.
Χρειάζεται ένας άνθρωπος
με ποδοσφαιρική προσωπικότητα, που θα στηριχθεί έμπρακτα από την διοίκηση. Και

μια στελέχωση από σοβαρούς
ανθρώπους, που να γνωρίζουν
από ποδόσφαιρο και να δίνουν
την αίσθηση στον κόσμο ότι
οι καλύτερες μέρες μπορεί
να είναι μπροστά. Έτσι μέχρι
το τέλος του μήνα θα φανεί
προς το που πάει το καράβι,
αλλά με «αυλοκόλακες» και
«ξερόλες» προκοπή δεν υπάρχει. Κανόνας!

Ευγνώμων στα Τρίκαλα ο
Μαρκόφσκι
Ήταν μια δύσκολη και περίεργη χρονιά για τα Τρίκαλα,
όμως ο Ίλια Μαρκόφσκι είναι
ευγνώμων για την εμπειρία
που είχε με τους «κυανέρυρθρους». Ο δανεικός από τον
ΠΑΟΚ επιθετικός αναφέρθηκε
τη Δευτέρα (6/5) με τα καλύτερα λόγια για τα Τρίκαλα
μέσα από τον προσωπικό του
λογαριασμό στο Instagram .
«Θέλω να ευχαριστήσω τον
σύλλογο, όλους τους παίκτες,
προπονητές, το προσωπικό,
τον τεχνικό διευθυντή και τον
πρόεδρο και όλους τους φιλάθλους. Ήταν μεγάλη ευχαρίστηση για μένα να είμαι μέλος αυτής της ομάδας έστω
και ως δανεικός», έγραψε ο
Μαρκόφσκι και συνέχισε:
«Εύχομαι να βοήθησα την
ομάδα με τα γκολ που σημείωσα και θέλω να ευχαριστήσω
όλους όσους με βοήθησαν
αυτούς τους τέσσερις μήνες.
Εύχομαι ότι καλύτερο στον
σύλλογο, ήταν μία δύσκολη

περίοδος αλλά τα καταφέραμε. Ο σύλλογος αυτός θα
είναι για πάντα στην καρδιά
μου».

Ταϊρης και Πάνος
το απόλυτο
των συμμετοχών
Ο τερματοφύλακας Ταϊρης
και ο αμυντικός Πάνος δεν
έχασαν ούτε λεπτό συμμετοχής στα 29 παιχνίδια που έδωσε φέτος ο ΑΟΤ για το πρωτάθλημα της Football League.
Μιλάμε για 29 παιχνίδια καθώς
το παιχνίδι με τα Σπάτα κερδήθηκε στα χαρτιά.
Ακολούθησαν σε συμμετοχές οι Τριανταφυλλάκος (26),
Γκότοβος (25) και Τσιάρας
(24).
Ενδεικτικό των αλλαγών στο
ρόστερ είναι ότι συνολικά
αγωνίστηκαν 33 παίκτες στα
29 αυτά παιχνίδια ενώ χωρίς
λεπτό συμμετοχής έμειναν οι
τρεις τερματοφύλακες Γιδόπουλος, Θεολόγης, Τάτιτς και
ο Αϊβάζογλου.
Πάντως αξίζει εδώ να θυμηθούμε ότι ο τερματοφύλακας Νίκος Γιδόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος. Και
αυτό διότι ήταν να ξεκινήσει
στον αγώνα πρωταθλήματος
με τον Απόλλωνα Λάρισας,
αλλά ο αγώνας είχε αναβληθεί
λόγο του χιονιού.
Ενώ στον αγώνα με τον
Ηρακλή που επίσης ήταν να
πάρει τα γάντια του βασικού
είχε τραυματιστεί.
CMYK

Στο ρόστερ στην αρχή της
χρονιάς ήταν και οι Θεολόγου,
Πατσατζόγλου, Σιαλμάς, Μαλάι, Μυρσινιάς, Τούγλης οι
οποίοι αποχώρησαν πριν ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος.
Αναλυτικά η λίστα των φετινών συμμετοχών των παικτών του ΑΟ Τρίκαλα:
29 συμμετοχές: Ταϊρης, Πάνος
26 συμμετοχές: Τριανταφυλλάκος
25 συμμετοχές: Γκότοβος
24 συμμετοχές: Τσιάρας
23 συμμετοχές: Καπός
20 συμμετοχές: Συμελίδης
19 συμμετοχές: Γκουγκούδης
17 συμμετοχές: Ντόσης
16 συμμετοχές: Συριόπουλος
15 συμμετοχές: Τσιμίκας
13 συμμετοχές: Ράντι, Μαρκόφσκι
12 συμμετοχές: Νιάρος,
Ντιαλό, Σμυρλής, Σισέ
11 συμμετοχές: Λάσκαρης
10 συμμετοχές: Γιουκαρής
9 συμμετοχές: Σταματάκος,
Κούλπας
6 συμμετοχές: Γκόλιας,
Ρούνεϊ, Μακρίδης
5 συμμετοχές: Γκατσολάρι,
Γουερέ
4 συμμετοχές: Αντρονίκ
2 συμμετοχές: Ζακουανί,
Κατσαντώνης
1 συμμετοχή: Κέζος, Μαντιανί, Ηλιάδης, Υψηλός

Η ΠΑΕ Α Ο Τρίκαλα κάνει γνωστό πως την ερχόμενη
εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν δοκιμές για την στελέχωση του τμήματος Κ 19 ενόψει της νέας αγωνιστικής
περιόδου.
Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα
13/5 έως και την Τετάρτη 15/5 (ώρα προπονήσεων 17:00)
στο βοηθητικό γήπεδο του Δημοτικού Σταδίου.
Οι δοκιμές αφορούν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 2000-2001-2002-2003 ενώ οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την
Παρασκευή 10/5 επικοινωνώντας με τα γραφεία της
ΠΑΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2431 302822

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Ολα στην επανάληψη
•Η ουσία στο β’μέρος χθες στο
Κεφαλόβρυσο με την τοπική ομάδα να
λυγίζει με 2-1 την αντίσταση των Σαραγίων
Κρίνοντας με βάση την μέχρι τώρα αγωνιστική συμπεριφορά Κεφαλόβρυσου και Σαραγίων ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι οι συγκινήσεις δεν θα απουσίαζαν από την χθεσινή αναμέτρηση.
Οι πρωταγωνιστές των δυο ομάδων όταν αναλαμβάνουν μια αποστολή θέλουν να την φέρνουν σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Γενικά καταθέτουν πάθος και πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις. Αυτά
τα χαρακτηριστικά τα ξεδίπλωσαν και στην μεταξύ τους αναμέτρηση, οπότε οι συγκινήσεις δεν έλειψαν. Η ιστορία έγραψε 2-1
για τους οικοδεσπότες.
Από την αρχή έγινε ένα ανοιχτό παιχνίδι που το χάρηκαν οι πρωταγωνιστές, ενώ κυνήγησαν όσο περισσότερες μπάλες μπορούσαν. Στο διάβα του αγώνα σημειώθηκαν και καλές ομαδικές συνεργασίες αλλά προέκυψαν και ατομικές εξάρσεις, αφού το ταλέντο και η εμπειρία δεν λείπουν.
Όλα τα λεφτά βέβαια ήταν στο δεύτερο μέρος, αφού το παιχνίδι ζεστάθηκε για τα καλά και σημειώθηκαν όλα τα τέρματα.
Το Κεφαλόβρυσο, που φέτος έκανε αξιόλογη χρονιά κατάφερε να ξεκλειδώσει την πράσινη άμυνα στο 50’. Μετά από σέντρα
του Χουλιάρα ο Χρ. Σίμος με κοντινή προβολή σημείωσε το 1-0.
Λίγο αργότερα ήταν η σειρά ενός ακόμη φορμαρισμένου παίκτη να βρει δίχτυα.
Στο 60’ ο Μπζάκος έφτιαξε φάση από τα αριστερά, την παρακολούθησε μέχρι τέλους και με κεφαλιά πέτυχε το 2-0.
Τα ανταγωνιστικά Σαράγια που και αυτά έχουν αξιοπρεπέστατη χρονιά έκαναν την δική τους προσπάθεια.
Ετσι κατάφεραν να πετύχουν το γκολ της τιμής στο 83’.
Μάλιστα η εκτέλεση ήταν εντυπωσιακή αφού ο Γκένας δοκίμασε
το πόδι του από 40 μέτρα και η μπάλα καρφώθηκε στο παραθυράκι για το τελικό αποτέλεσμα.
Κεφαλόβρυσο: Τεντολούρης, Μπούκας, Μητσιάδης, Ζαρόκωστας, Σαχίνι (55’ Μανώλης), Γκίτσας, Σίμος Χρ., Χουλιάρας,
Μπζάκος, Μαυρίκος (75’ Καρανίκας), Παπαστεριάδης
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου, Κατσαρός, Μπεγλερίδης, Πιστάλης, Γαδετσάκης, Καμπέρης, Τζέτζιας, Τάσιος, Ζώης, Τζέγκας.
Επαιξαν και οι: Κοντοβουνήσιος, Σίμος, Γκένας, Δίπλας

το δρόμο των
επιτυχιών
κινήθηκε και στην
προτελευταία
αγωνιστική του
πρωταθλήματος το
Νεοχώρι κερδίζοντας στο
«Μπάμπης Παπαχατζής»
την Κρύα Βρύση με 3-1.

Σ

Ο Στέφανος Ψύχος είχε την
πολυτέλεια να δώσει χρόνο
συμμετοχής και σε ποδοσφαιριστές που για διάφορους λόγους δεν έχουν βάλει
αρκετά λεπτά στα πόδια τους
αλλά και πάλι η ανωτερότητα
ήταν χαρακτηριστικό των γηπεδούχων, απέναντι σε μια
ομάδα που είχε φιλότιμο, τρεξίματα και τακτικό προσανατολισμό στο παιχνίδι της. Όχι
όμως εμπειρία.
Και σ’ αυτό το παιχνίδι ο
Χρήστος Μακρυγιάννης ήταν
ο αρχισκόρερ αφού πέτυχε τα
δύο από τα τρία γκολ. Ένα λεπτό πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, με προβολή «άνοιξε» το σκορ κάνοντας το 1-0.

Συνέχεια στις νίκες
•Το Νεοχώρι κέρδισε 3-1 την Κρύα Βρύση
κό 3-1.
Αυτό ήταν το τελευταίο
γκολ που πέτυχε στο φετινό
πρωτάθλημα καθώς στο φινάλε του πρωταθλήματος θα
απουσιάσει στη Γερμανία.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ακόμα μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του το Νεοχώρι.
Αυτή τη φορά κέρδισε την Κρύα Βρύση 3-1
Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 58’ ο Κοτσιλιάνος,
από τους πιο δραστήριους
παίκτες της Κρύας Βρύσης,
εκμεταλλεύτηκε τα λάθη που
έγιναν στην περιοχή και αφού
απέφυγε και τον Ράπτη ισοφάρισε 1-1.

Από κει και πέρα ο «Διγενής» πάτησε γκάζι. Στο 65’ ο
Παπαθανασίου πέτυχε το 2-1
αφού πρώτα ξέφυγε την επιτήρηση του Μαλακασιώτη,
ενώ στο 78’ από κόρνερ του
Γκαντιά ο Μακρυγιάννης με
κεφαλιά διαμόρφωσε το τελι-

ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Σταμέκος, Νικόλαρος,
Τζέλης (7’ Γκαντιάς), Μανάφας (60’ Γιαννούλας), Γκάτης, Διβανές, Μακρυγιάννης,
Αλεξίου (55’ Φαϊτάς), Παπαθανασίου.
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Μαλακασιώτης, Θεοδώρου (60’ Σπυρόπουλος), Παπαγεωργίου, Κοτόρι, Ούτος (46’ λ. τρ. Κυρίκος), Μερτσιώτης, Βάλλας,
Ντίνος, Σαμούτης (85’ Τρίμμης), Κοτσιλιάνος, Χιούσα (55’
Μπουτίνας).

Για το γόητρο

Εκανε ανατροπή

•Το Καστράκι στην εκπνοή 2-1 τον Πύργο

•Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ
η Αγία Μονή έφτασε στον στόχο της
κερδίζοντας 3-1 τον Αχιλλέα

Εκπληξη Αγγέλου
Συνεργάστηκαν στενά και οι σχέσεις τους κρατούν γερά. Ετσι
σύμφωνα με το sportrikala ο Βαγγέλης Αγγέλου έκανε έκπληξη
στον Μίχα Ζούπαν λαμβάνοντας μέρος σε εκπομπή στην Σλοβενία.
Σε άλλο θέμα ο Σύλλογος δρομέων συμμετείχε στον νυχτερινό ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων.
*Για την Τρίτη 14/5 οδεύει ο τελικός Κ16 Ακαδημία 1- Πύργος.

Φάση από το παιχνίδι με τον φακό του «www.tameteora.gr»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δήμητρα-Καλύβια ...............................................................3-0
Αγία Μονή-Μπάρα ..............................................................3-1
Καστράκι-Πύργος ...............................................................2-1
Ταξιάρχες-Πυργετός ..........................................................1-4
Νεοχώρι-Κρύα Βρύση ........................................................3-1
Κεφαλόβρυσο-Σαράγια ......................................................2-1
Πορταϊκός-Φήκη .................................................................0-4
ΑΕΤ-Μεγαλοχώρι .........................................................0-3α.α.
Πηγή-Γλίνος .................................................................3-0α.α.

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

94
80
77
68
63
59
57
53
52
40
39
39
39
38
31
15
0
0

31
25
25
21
19
18
17
17
15
11
10
12
11
11
9
4
0
0

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

109-7
68-17
75-24
71-32
65-32
72-48
65-29
53-45
56-42
44-49
32-39
45-54
36-61
43-61
37-54
29-114
0-93
3-102

1
2
6
7
8
10
10
14
11
15
13
18
16
17
20
26
31
31

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δήμητρα ..................................- ........................................Πηγή
Καλύβια....................................- .................................Καστράκι
Μπάρα .....................................- ................................Ταξιάρχες
Πυργετός.................................-...................................Νεοχώρι
Κεφαλόβρυσο..........................- ............................Μεγαλοχώρι
Κρύα Βρύση ............................- ........................................Φήκη
Σαράγια ...................................- ...............................Πορταϊκός
Πύργος-ΑΕΤ ..................................................................3-0α.α.
Γλίνος-Αγία Μονή ..........................................................0-3α.α.

Αν και αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι οι δύο ομάδες έπαιξαν για
το καλύτερο και πρόσφεραν συγκινήσεις. Το Καστράκι κέρδισε 21 τον Πύργο με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν το νικητήριο γκολ
στην εκπνοή του αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι πίεσαν
αρκετά την αντίπαλη εστία και προηγήθηκαν 1-0 ύστερα από τέρμα του Ε. Μπαούτη στο 25’.
Στο δεύτερο μέρος ο Πύργος κατάφεραν να ισοφαρίσει όταν στο
78′ ο Α. Μπαούτης ανέτρεψε τον Ζέρβα και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Αγγέλης κάνοντας το 1-1.
Στο 90’ ο Μπλούτσος με έξυπνη εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση
έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Πύργου διαμορφώνοντας το 2-1.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΕΙΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Σιούτας, Γιάννης, Σικόλας, Γραβάνης,
Ε. Μπαούτης, Αβραμόπουλος (46' Μυλωνάς), Α. Μπαούτης,, Ρόμπος, Αλμπάνης, Μπλούτσος.
ΠΥΡΓΟΣ: Πατσιαλής (75' Σφυρλίδας), Ιατρού,, Χαντζηγεωργίου
(51' Τσίγκας), Μενίτσας, Μπαμπατσιάς, Νταούλας (70' Μπαμπανάτσας), Γεωργατσέλης (58' Τσάτσος), Νίτος, Ζέρβαρς, Αγγέλης, Τζαχρήστος.

Πέρασε με ντόρτια
•Ο Βερβέρας οδήγησε τη Φήκη στη νίκη
επί του Πορταϊκού με 0-4
Αν ήταν υποψήφιος… Δήμαρχος ο Γιώργος Βερβέρας, θα εκλεγόταν από την πρώτη Κυριακή… με τις επιδόσεις του. Χθες πάντως
ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα Πορταϊκού – Φήκης αφού πέτυχε όλα τα γκολ της ομάδας του στο ευρύ 0-4. Νίκη γοήτρου για τους
φιλοξενούμενους αφού τα πάντα έχουν κριθεί. Οσο για τον Πορταϊκό;
Επαιξε για να βγει η… υποχρέωση και μάλιστα με λειψή… 11άδα.
Στο 10’, στο 27’, στο 35’ και στο 60’ σημάδεψε δίκτυα σε μια παραγωγικότατη ημέρα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Γκαραγκάνης, Πατσιατζής, Κανάτας, Βαγενάς Σπ.,
Μάστορας, Τζουβάρας, Κλιάφας, Ντόβας, Πανάγος, Τσάκα, Τσαρούχας
ΦΗΚΗ: Μπέκιος, Τσάγκας, Χασιώτης, Σκρέκας Α. (45’ Αλεξόπουλος), Τσερέπι, Ντούβλης, Μπασιάκας, Μέξι, Ψαρράς, Σκρέκας
Γ., Βερβέρας.

Το δικό του χρώμα είχε το χθεσινό παιχνίδι
Αγ. Μονής- Αχιλλέα
το ποδόσφαιρο κανένα παιχνίδι δεν είναι
εύκολο, οπότε το φαβορί θα πρέπει να
είναι μόνιμα συγκεντρωμένο και να
βρίσκει πάντα λύσεις αν θέλει να φτάνει στον
αντικειμενικό στόχο.

Σ

Κοντά σε όλα αυτά η συνετή διαχείριση και η ποιότητα των παικτών δίνουν τον τόνο και γέρνουν την ζυγαριά στην δική του πλευρά.
Η Αγία Μονή επιβεβαίωσε χθες τα προγνωστικά κερδίζοντας με 3-1 τον Αχιλλέα Μπάρας στον Πυργετό
αλλά αιφνιδιάστηκε στην αρχή.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βρουν πρώτοι τον
δρόμο προς τα δίχτυα και η εξέλιξη αυτή αφύπνισε
τους κιτρινόμαυρους.
Εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους και έφτασαν στον
αντικειμενικό τους στόχο.
Το σκορ άνοιξε ο Γρηγορίου στο 5’ με ψηλοκρεμαστό σουτ.
Η απάντηση του Αρη δεν άργησε να έλθει. Στο 10’
ο Μουρίτσας με εκτέλεση πέναλτι έφερε την συνάντηση στα ίσα(1-1).
Ακολούθησαν μάχες κυρίως στον χώρο του κέντρου
και στο 30’ η ομάδα του κ. Ζήκου βρήκε την λύση για
να προσπεράσει.
Μετά από σέντρα του Μουρίτσα ο Ράπτης με κεφαλιά έγραψε το 2-1.
Στην επανάληψη προέκυψαν φάσεις αλλά το κερασάκι έβαλε στο 80’ ο Κρούπης με ωραίο πλασέ.
Αγ. Μονή: Γονιδάκης, Μουρίτσας, Κύρου, Νίστας,
Ντακούλας, Ζυγούρης, Ράπτης, Κρούπης, Καραϊσκος, Μουλαλί, Σακελλαρίου
Αχιλλέας: Γαλανόπουλος, Καλτσής, Παππάς, Μπαούσης, Γρηγορίου, Τσιόβολος, Παπαγεωργίου, Κορωναίος, Σεφέρης, Πλαφάς, Ιωάννου.

A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Πέτυχαν τον στόχο
•Με μαζεμένες επιτυχίες οι παγκορασίδες
του Ασκληπιού πέρασαν στην επόμενη φάση

•Η Δήμητρα αξιοποίησε τις καλές στιγμές της παίζοντας
με τον γνωστό της τρόπο και επικράτησε 3-0 των άστοχων Καλυβίων
τα τελειώματα της
χρονιάς είναι λογικό
η συντριπτική
πλειοψηφία των
παιχνιδιών της Α’ ΕΠΣΤ να
είναι ανοιχτά.

Σ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πόσο μάλλον όταν διασταυρώνουν τα ξίφη τους δυο ομάδες που
έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά
τους όσον αφορά τους αγωνιστικούς προσανατολισμούς.
Δήμητρα και Καλύβια έχουν χτίσει με επιμέλεια την αγωνιστική
τους ταυτότητα και από την στιγμή
που μπαίνουν στον αγωνιστικό
χώρο προσπαθούν να παίξουν την
μπάλα που ξέρουν και να αξιοποιήσουν το σύνολο των αθλητών.
Τούτο έπραξαν και χθες σε μια
συνάντηση που είχε καλό ρυθμό και
αρκετές φάσεις.
Οι γηπεδούχοι έχοντας αξιόλογα
στατιστικά έφτασαν στην επικράτηση με 3-0, οπότε αναρριχήθηκαν
έτσι ακόμη περισσότερο στην βαθμολογία.
Για τους πράσινους η χρονιά
έχει θετικό πρόσημο, αφού οι πιτσιρικάδες πρωταγωνίστησαν σε
γεμάτα παιχνίδια, που θέλουν να
βλέπουν οι φίλαθλοι.
Παράλληλα συστήθηκαν και καινούργια πρόσωπα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ο σκοπός
της Δήμητρας να δίνει απλόχερες
ευκαιρίες σε όσο το δυνατόν περισσότερα ταλέντα.
Είναι ενδεικτικό ότι την ώρα του
αγώνα σε άλλο γήπεδο του σωματείου συνεχίζονταν κανονικά οι προπονήσεις των μικρών τμημάτων τα
στελέχη των οποίων περιμένουν
να έρθει η ώρα τους για να πάρουν
την ευκαιρία.
Από την πλευρά τους τα Καλύβια
μπήκαν στο γήπεδο για να διεκδικήσουν ότι καλύτερο και είναι αλήθεια ότι έβαλαν το λιθαράκι τους
στην διεξαγωγή ενός ενδιαφέροντος παιχνιδιού.
Οι μελανόλευκοι διαθέτουν έμπειρους παίκτες που είναι σε θέση
να βάζουν την σφραγίδα τους.
Πάντως οι φιλοξενούμενοι τα είχαν με την ατυχία τους αφού έφτια-

Στιγμιότυπα από την χθεσινή αναμέτρηση της Μπαλκούρας
ανάμεσα στην Δήμητρα και τα Καλύβια

ξαν φάσεις αλλά δεν μπόρεσαν να
τις μετουσιώσουν σε γκολ, είτε
λόγω ατυχίας, είτε λόγω έλλειψης
συγκέντρωσης αλλά και της παρουσίας του αντίπαλου τερματοφύλακα.
Την ίδια ώρα η Δήμητρα διαθέτει
το χάρισμα να φάνει με δυο- τρεις
πάσες σε θέση βολής και να βρίσκει
τον δρόμο προς τα δίχτυα αλλάζοντας τους συσχετισμούς προς
όφελός της.

Το φιλμ του αγώνα
Οι μαζεμένες φάσεις ήταν κύριο
χαρακτηριστικό του αγώνα. Η Δήμητρα έκανε ιδανικό ξεκίνημα αφού
μόλις στο 1’ ο Τσιαντούλας βρήκε
τον Μπαλτά που σημάδεψε εξαιρετικά την δεξιά γωνία κάνοντας το
1-0.
Στο 3’ φάση διαρκείας και συρτό

σουτ του Καρανίκα λίγο άουτ από
το δεξί δοκάρι.
Ο Μπαλτάς σούταρε μέσα από
την περιοχή στο 5’ λίγο πάνω από
το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 11’ φαλτσαριστό του Τσιαντούλα έπεσε στην αριστερή του γωνία ο Μαρολαχάκης και παραχώρησε κόρνερ.
Στο 15’ καλοζυγισμένη σέντρα
από τα αριστερά του Οικονόμου και
σουτ στην κίνηση του Νουνου πάνω
από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 18’ σε γρήγορη αντεπίθεση
ο Οικονόμου «τσίμπησε» την μπάλα,
που κατέληξε λίγο άουτ από το δεξί
δοκάρι.
Στο 26’ ωραία ατομική προσπάθεια του Γριζανίτη αλλά το χλιαρό
σουτ μπλόκαρε ο Μαρολαχάκης.
Στο 29’ νέα καλή συνεργασία με
τον Τσιαντούλα να βρίσκει τον Τάμ-

πο και αυτός με ωραίο άγγιγμα
έγραψε το 2-0.
Στο 37’ ο Καρανίκας ελίχτηκε
αλλά το σουτ μλόκαρε ο Καρατζάς.
Και στην επανάληψη οι πρωταγωνιστές έψαξαν το καλύτερο, οπότε και οι δυο αμυντικές γραμμές είχαν μπόλικη δουλειά.
Ετσι στο 53’ ο Καρανίκας έβγαλε κάθετη μπαλιά για τον Πατρίκαλο, ο οποίος πάτησε περιοχή αλλά
το σουτ πέρασε άουτ από το αριστερό δοκάρι.
Στο 55’ ο Μαρολαχάκης με καλά
ανακλαστικά είπε όχι σε πλασέ του
Γριζανίτη.
Στο 59’ διαδοχικές προσπάθειες:
Τσιαντούλα και Τσιαμάντα βρήκαν
σώματα αμυνομένων.
Στο 70’ μετά από πάσα του Καρανίκα ο Μπίχτας από πλεονεκτική
θέση έπιασε το σουτ αλλά ο Καρατζάς που ήταν σε πολύ καλή μέρα
και σε εγρήγορση απέκρουσε σωτήρια με τα πόδια.
Στο 74’ μετά από εκτέλεση φάουλ ο Καραλής έπιασε την κεφαλιά
αλλά ο Καρατζάς με μια εντυπωσιακή απογείωση στο αριστερό του
παραθυράκι παραχώρησε κόρνερ.
Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 75’. Αυτή την φορά ο
Τσιαντούλας πέρασε από τον ρόλο
του δημιουργού σε αυτόν του εκτελεστή και με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το 3-0.
Ο αγώνας τελείωσε με ωραίες εικόνες και ευχές από τους πρωταγωνιστές των δυο ομάδων για καλό
καλοκαίρι και ποδοσφαιρικό μέλλον,
αφού αγαπούν αυτό που κάνουν και
δεν σταματούν να ιδρώνουν την φανέλα.
Διαιτητής: Ζήσης, Βοηθοί: Νταλούκας, Μανασής. Μ
Δήμητρα: Καρατζάς, Ξάνθος (57’
Τσιαμάντας), Σκρέτας, Τσιγαρίδας,
Μπαλτάς, Καραγκούνης (46’ λ.τρ
Στεργίου), Καρακώστας Θ., Τάμπος,
Τσιαντούλας, Καρακώστας Ε. (73’
Καμέας), Γριζανίτης.
Καλύβια: Μαρολαχάκης, Καραλής, Παπαευθυμίου (54’ Κάβρας),
Καρανίκας, Κάβουρας, Μπίχτας
(71’ Ζέρβας), Πατρίκαλος (61’ Παπαηλίας), Μακρής, Κωστόπουλος,
Οικονόμου, Νουνός.

Ξανά μεγάλη αγκαλιά
•Και φέτος θα «τρέξει» η 15η αθλητική συνάντηση
του «Αθηνά» με πληθώρα συμμετοχών

Δ

Είναι σημαντικό κάθε ομάδα να μπορεί να εξασφαλίσει την επιθυμητή συνέχεια. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συστηματική δουλειά στην υποδομή και απλόχερη στήριξη των ταλέντων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπει κανείς τα νιάτα να βγαίνουν
από τα σπλάγχνα των σωματείων και να έχουν τα εφόδια και τις βάσεις για να διαγράψουν την δική τους τροχιά. Σε κάθε περίπτωση
τα νιάτα του Ασκληπιού είχαν μαζεμένες υποχρεώσεις.
Το δελτίο τύπου αναφέρει: Από νίκη σε νίκη οι παγκορασίδες του
Ασκληπιού.Αυτή τη φορά επιβλήθηκαν του συμπολίτη Φιλαθλητικού
Τρικάλων με σκορ 1-3 και διατηρήθηκαν έτσι στην πρώτη θέση του
ομίλου. Στον εξ αναβολής αγώνα που έγινε στην Μπάρα δεν δυσκολεύτηκαν να επιβληθούν του Φιλαθλητικού ενώ ο προπονητής
κ.Γεροβάιος βρήκε την ευκαιρία και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε
όλες τις μικρές αθλήτριες και η αλήθεια είναι ότι κάποιες από αυτές έκλεψαν τις εντυπώσεις καθώς αν και προερχόμενες από τον
πάγκο, έδωσαν λύσεις και κέρδισαν πολύ όμορφους πόντους.
Τα σετ: 12-25, 18-25, 26-24, 18-25.
Φιλαθλητικός Τρικάλων (Κουφογιάννης): Γιώτη, Ρακοβίτη,
Τσιανάκα, Ζαφειροπούλου(λ), Μπούρα, Παπαγιαννούλα, Μπουραζάνα, Κουτσώνα.
Ασκληπιός (Γεροβάιος): Κολίτσα Α., Γκιούρκη, Κολίτσα Π., Τζίκα, Κοντοκώστα, Κεραμιώτη, Κόκκαλη Στ., Σούλκο, Ταρατόρα, Παπαγιάννη, Κόκκαλη Α., Μπρουσιάκη.
Με μια ακόμη νίκη συνέχισαν οι παγκορασίδες του Ασκληπιού την
πορεία τους στον 4ο προκριματικό όμιλο. Σε έναν ακόμη εξ αναβολής αγώνα,δεν δυσκολεύτηκαν να επιβληθούν του Φιλαθλητικού
Τρικάλων με σκορ 3-0 και εξασφάλισαν έτσι την πρώτη θέση στον
όμιλο (απομένει ακόμη ένα παιχνίδι με το ΣΠΑ Καρδίτσας) και ταυτόχρονα την πρόκριση τους στην επόμενη φάση του θεσμού.
ΑΣ Ασκληπιός (Γεροβάιος): Κολίτσα Α., Γκιούρκη, Κολίτσα Π.,
Τζίκα, Κοντοκώστα, Κεραμιώτη, Κόκκαλη Στ., Σούλκο, Ταρατόρα,
Παπαγιάννη, Κόκκαλη Α., Μπρουσιάκη.
Φιλαθλητικός Τρικάλων (Κουφογιάννης): Γιώτη, Ρακοβίτη,
Τσιανάκα, Ζαφειροπούλου(λ), Μπούρα, Πατα, Μπουραζάνα, Παπά.
*Στην νέα Α2 Εθνική οι γυναίκες του Ασκληπιού θα έχουν αντιπάλους: Νέα Γενεά, Πεύκα, Ελπίς, Νίκη, ΕΑΛ, Σταυρούπολη, Γιάννενα, Καβάλα, ΜΕΝΤ, Αστέρας Γρεβενών, Φιλαθλητικος. Λ

Λύγισε το 4ο ΓΕΛ
Αποστολή βουνό είχε χθες στην Μεσσηνία η ομάδα βόλεϊ του 4ου
ΓΕΛ. Ο αντίπαλος, 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας είχε απίστευτο βάθος και μεγάλη παράδοση, αφού και πρόπερσι έπαιξε στα μετάλλια.
Γενικά στην συγκεκριμένη πόλη το βόλεϊ είναι ανεπτυγμένο. Παρόλα αυτά τα παιδιά του Δ. Αναγνώστου προσπάθησαν στο μέτρο
του δυνατού αλλά έχασαν 2-0 (25-14, 25-17).
Σε κάθε περίπτωση όμως είχαν ένα πολύ καλό ταξίδι φέτος και
πλούτισαν τις παραστάσεις τους.
Αξίζει φυσικά να συνεχίσουν με την ίδια λογική για να έχουν την
επιθυμητή εξέλιξη στο άθλημα.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι το 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας θα
αντιμετωπίσει σήμερα το 11ο Λύκειο Ηρακλείου στο Κερατσίνι.

Οι αντίπαλοι της Αμιλλας

ώστε αθλητική δράση στη νεολαία
και αυτή θα αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο αντικείμενο.

Και οι μαθητές αγαπούν ιδιαίτερα τα
σπορ, ενώ δεν βλέπουν την ώρα να αλλάξουν παραστάσεις. Όταν λοιπόν βρεθούν
στο στοιχείο τους κάνουν τα μαγικά τους και
μοχθούν μέχρι τέλους για το καλύτερο.
Για τις σχολικές ηλικίες υπάρχει μια εμβληματική σύναξη, οπότε και φέτος οι συνήθειες κάθε άλλο παρά θα αλλάξουν. Ισαίσα η γιορτή θα διανθιστεί με νέες εκπλήξεις.
Πάντως αναμένεται κοσμοσυρροή.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει:
Την Κυριακή 12 Μαίου 2019 με ώρα
έναρξης 9:00 π.μ. τα Εκπαιδευτήρια “ΑΘΗΝΑ”, συνεπή στο καθιερωμένο ραντεβού,
διοργανώνουν για 15η συνεχή χρονιά την
“15η Μαθητική Αθλητική Συνάντηση” στο
Αθλητικό Κέντρο “ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ”.

Προχωρούν ακάθεκτες οι παγκορασίδες του Ασκληπιού

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων της προημιτελικής φάσης των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Παίδων – Κορασίδων.
Έχει προκριθεί και θα συμμετάσχει η Άμιλλα Τρικάλων.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Προημιτελική φάση

Β’ όμιλος

Και η φετινή αθλητική σύναξη του «Αθηνά»
θα προσφέρει ωραίες εικόνες μεταξύ των μαθητών
Περισσότεροι από 200 μαθητές – μέλη
των ομάδων μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου θα λάβουν μέρος στο συναρπαστικό
αυτό πρωτάθλημα.
Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στους
αγώνες αλλά και όσοι επιθυμούν να τους παρακολουθήσουν μπορούν να συγκεντρωθούν στο «παλαιό» ΚΤΕΛ (γέφυρα), απ’
όπου θα αναχωρήσουν τα λεωφορεία στις

08:00π.μ.. Η μετακίνηση των μαθητών στο
Αθλητικό Κέντρο μπορεί επίσης να γίνει με
ευθύνη των ίδιων των γονέων των μαθητών,
οι οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι στην αθλητική
αυτή εκδήλωση του Σχολείου μας.
Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος τα
εξής Γυμνάσια:
•1ο, 2ο, 4ο, 6ο, 9ο
•Eκπαιδευτήρια «Αθηνά»

1η αγωνιστική – Πέμπτη 16 Μαΐου
ΜΓΣ Εθνικός – Άμιλλα Τρικάλων
ΑΣ Ελπίς – ΦΕΣ Αριστοτέλης

2η αγωνιστική – Παρασκευή 17 Μαΐου
ΑΣ Ελπίς – ΜΓΣ Εθνικός
ΦΕΣ Αριστοτέλης Άμιλλα Τρικάλων

3η αγωνιστική – Σάββατο 18 Μαΐου
Άμιλλα Τρικάλων – ΑΣ Ελπίς
ΜΓΣ Εθνικός – ΦΕΣ Αριστοτέλης
Ημιτελική φάση Α & Β ομίλου – Κυριακή 19 Μαΐου
Α1 – Β2
Β1 – Α2

CMYK

CMYK

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 14ο
6. Ανήμερα του
Ευαγγελισμού στη
Βύλιζα (συνέχεια)
Ο επίλογος του θεολόγου:
Ευχαριστούμε πολύ την Παναγία Βύλιζα, που μας αξίωσε
και φέτος να προσκυνήσουμε
τη μεγάλη χάρη της. Πολλές
ευχαριστίες ανήκουν και σε
όσους δαπάνησαν και εργάστηκαν αφιλοκερδώς για τη
σημερινή λαμπρή πανήγυρη.
Έπαινος εξαιρετικός αρμόζει
προς την μοναστηριακή επιτροπή, η οποία, παρά τις τόσες δυσκολίες, εξακολουθεί,
με νεανικό κουράγιο, το πολύτιμο έργο της. Γνωρίζει, βέβαια, πολύ καλά, ότι δίπλα
της βρίσκεται όλο το χωριό,
μέσα γαμπροί και νύφες.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα! Η Παναγία βοήθειά μας!
Αμήν! Εδώ τέλειωσε ο θεολόγος. Ο Παυλάκος:
-Έντεκα λεπτά και 10’’ δευτερόλεπτα έκανες.
Και ο παπα-Χρήστος μας
προσκαλεί για τη θεία κοινωνία.
-Ανοίξτε διάδρομο να φεύγετε, μη βιάζεστε, μη στριμώχνεστε, εγώ είμαι εδώ, δεν
φεύγω απ' εδώ.
Κοινώνησαν πολλοί τα
άχραντα μυστήρια, Σώμα και
Αίμα Χριστού, εις άφεσιν
αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον. Απόλυτη τάξη, ιδιαίτερη ευλάβεια, ο πιστός λαός
του Κυρίου.
Όσοι δεν κοινωνούν, για να
μην φύγουν με τα χέρια άδεια
από την εκκλησία, παίρνουν το
αντίδωρο. Δώρο είναι η θεία
κοινωνία, αντίδωρο είναι κάτι
αντί της θείας κοινωνίας, αλλά
το αντίδωρο είναι πολύ κατώτερο και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη θεία κοινωνία.
Το αντίδωρο κατ' ουσίαν
δεν χρειάζεται γι' αυτούς που
κοινώνησαν, το τρώνε, όμως,
καταχρηστικώς και αυτοί, με
μόνο σκοπό να μην μείνει κανένας μαργαρίτης της θείας

Ονομαστικά υψώματα με μυρωδάτα πρόσφορα (25.3.2019)

“Μεταλαμβάνει ο δούλος του θεού Σώμα και Αίμα Χριστού” (25.3.2019)

Κώστας Γρηγορίου, χαριτωμένος “κατά πάντα και διά πάντα”
(25.3.2019)

Ο Στέργιος Κοροβέσης ανάμεσα στις αγαπημένες θυγατέρες του (25.3.2019)
κοινωνίας στο στόμα.
Μετά την απόλυση τελείται
πάντοτε η δοξολογία για την
εθνική μας επέτειο. Στην
“Υπερμάχω” οι ψάλτες μας
πρόσθεσαν και ένα σίγμα, “ως
λυτρωθείσας”, αντί “λυτρωθείσα”. Πάντως δεν αφαιρούν,
μόνον προσθέτουν.
Σειρά έχουν τα υψώματα
για τις ονομαστικές γιορτές,

γιορτάζουν οι Βαγγελίτσες,
οι Βαγγελάδες. Το σηκώνουν
χωρίς πανχίδα, μόνον με πρόσφορο, σπιτίσιο, καλοψημένο,
μυρωδάτο. Ο παπα-Χρήστος
βγάζει αντίδωρο, ρίχνει ανάμα,
τα υψώνει όλα μαζί στον δίσκο, ψάλλοντας το “πλούσιοι
επτώχευσαν και επείνασαν,
οι δε εζητούντες τον Κύριον
ουκ ελαττωθήσανται παντός

αγαθού”. Διαβάζει στο τέλος
και τα ονόματα στο χαρτάκι,
όσοι δεν τα είχανε γραμμένα,
του τα λέγανε και ο παπάς τα
επανελάμβανε.
-Βαράτε την καμπάνα, χτυπάτε πολλή ώρα, δυνατά,
βγαίνουν για την αρτοκλασία
με εικόνες και θυμιατό, με
λαμπάδες.
Ήταν 10.45’, Μαρτίου 25η,

έτος 2019, ημέρα χρυσή,
υπέρλαμπρη, ο κόσμος περίμενε στο Αίθριο με υπομονή,
εδώ στα τραπέζια οι άρτοι, τα
κόλλυβα, κάτι γλυκίσματα...
Τις ιερές εικόνες κρατούν με
ευλάβεια αυτοί που σηκώνουν
το ύψωμα της Παναγίας, σήμερα η οικογένεια του Στέργιου Κοροβέση, που διαμένει
στον Αμπελώνα της Λάρισας.
Ο Στέργιος και η κόρη του
Ραφαηλία-Αναστασία από μία
εικόνα της Παναγίας, η άλλη
θυγατέρα του, η Μάρθα, τις
μεγάλες λαμπάδες. Κατάμεστη η αυλή, όλοι παρόντες και
ο Κώστας Γρηγορίου με την
μαντίλα της κουζίνας στην
μέση, στο χέρι κανάτα κρασί,
στο άλλο πιατέλα με τρεις

τσιπούρες, να ευλογηθούν κι
αυτά.
-Να δούμε θα τις κάνει ο παπάς 500! με την ευχή; Με
μένα πάντα βρίσκεις φαγητό!
Ευλογούνται οι άρτοι, διαβάζεται το ύψωμα (τα κόλλυβα) και όλοι στη σειρά, με
απόλυτη τάξη, ασπάζονται τις
άγιες εικόνες, το ιερό Ευαγγέλιο, παίρνουν πανχίδα, αρτοκλασία, χαλβαδάκο, γλυκίσματα... και στην κανίστρα
πέφτουν τα χαρτονομίσματα,
υπάρχουν πολλές ελλείψεις, ο
κόσμος βλέπει έργα και ρίχνει
κατά προαίρεση, “ιλαρόν γαρ
δότην αγαπά ο θεός”.
(Συνεχίζεται)

Στον Κήπο του μυστικού Έαρος
Μόλις πήρε ν' αχνοφέγγει
η γη ντυμένη με κρίνα
και με το ασήμι της πρωινής ομίχλης
Τα πετεινά του ουρανού
μόλις άνοιγαν τα βλέφαρα
τίναζαν τα φτερά τους τιτίβιζαν χαρούμενα
περίμεναν με λαχτάρα το μήνυμα!..
Τέσσερις γυναίκες εξαντλημένες από τη λύπη
από τη θλίψη προχωρούσαν
αυτές πήραν το δρόμο πριν ακόμα φέξει
μέσα στο απαλό δροσερό αυγινό αεράκι
πήγαιναν στον κήπο για να τον θρηνήσουν
αλλά και για ν' αλείψουν με αρώματα το
Πανάγιο Σώμα του Εσταυρωμένου
(ενώ όλα τ' σκιαζε ο φόβος της Ιουδαϊκής θηριωδίας)
Ήθελαν ν' αναμείξουν μύρα με δάκρυα

δάκρυα με μύρα
Ω καρδιά γυναικεία με τα πλούσια αποθέματα
του συναισθηματικού σου δυναμισμού
Ω γυναικεία ψυχή με αντοχή στον πόνο
Ω γυναικεία ψυχή δυνατή και γερή!..
Πήραν θάρρος και τόλμησαν, πλησίασαν
αλλά εκεί ήταν που συγκλονίστηκαν
Ένας νέος ντυμένος με ολόλευκη στολή
λαμπρός, μεγαλόπρεπος αυτός ο “αστράπτων άγγελος”
σαν να τις περίμενε με μελωδική φωνή τις μίλησε
κάθε του λέξη έριχνε δροσιά και βάλσαμο στις
πονεμένες ψυχές τους.
Δεν είναι εδώ!.. Αναστήθηκε!..
αναγγείλετε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε
να εγώ σας είπα το χαρμόσυνο μήνυμα.
Τρέμοντας από χαρά εκστατικές, κατάπληκτες

βγήκαν οι ευλαβικές Μυροφόρες, έτρεχαν, πήγαιναν
ν' αναγγείλουν το θαύμα των θαυμάτων πρώτα στους
φοβισμένους μαθητάς. Οι Μυροφόρες χαίρονταν γιατί
άκουσαν, ψηλάφισαν ότι ο Χριστός Ανεστήθη.
Ένοιωθαν ότι βραβεύονταν για την στοργή, την αφοσίωση
την αγνή λατρεία τους προς τον Κύριο.
Η δύναμη του διδασκάλου τους τους έδωσε φτερά
πανίσχυρα γίνανε αυτές οι άγνωστες Απόστολοι των
Αποστόλων. Οι Μυροφόρες στον κήπο του μυστικού
Έαρος υπήρξαν οι ευγενικές μορφές τα εκλεκτότερα
άνθη της θείας ευλογίας. Υπήρξαν οι κήρυκες της
Αναστάσεως του πιο συγκλονιστικού γεγονότος που
έζησε ο κόσμος των ανθρώπων και των αγγέλων
Αμήν

Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μεγ. Καλύβια

30 σελίδα
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ιλάμε πολύ για
επενδύσεις αλλά
επενδύσεις είναι
οι άνθρωποι και οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν». Αυτό τόνισε σε συζήτηση που είχε με τους εργαζόμενους των ναυπηγείων Χαλκίδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ακόμη
πως «θέλουμε να πηγαίνουν
καλά οι επιχειρήσεις για να
μπορούν να στηρίζουν τους
εργαζομένους». Ενώ επανέλαβε την ανάγκη οι εργαζόμενοι
να αποκομίζουν και αυτοί οφέλη από την καλή πορεία της
επιχείρησης στην οποία εργάζονται.
«Βάλατε πλάτη στα χρόνια
της κρίσης, πρέπει να υπάρχει
καλή διάθεση και οφείλει η
επιχείρηση, όταν τα πράγματα
πάνε καλά, ένα κομμάτι του
κέρδους να πηγαίνει στους εργαζομένους», είπε χαρακτηριστικά. Στο «αίτημα» ενός εργαζομένου να καταργηθεί ο
νόμος Κατρούγκαλου, ο Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας,
υπογράμμισε ότι ο Νόμος Κατρούγκαλου «τιμωρεί αυτούς
που έχουν κολλήσει πολλά ένσημα» και επανέλαβε τη δέσμευση του για ένα ριζικά διαφορετικό ασφαλιστικό σύστημα που δεν θα βάζει εμπόδια
στην εργασία με παράλογα
υψηλές εισφορές και θα διασφαλίζει εργαζόμενους και
συνταξιούχους. Πρόσθεσε, δε,
πως δυστυχώς σήμερα «ένα
κομμάτι της σύνταξης πηγαίνει
στο άνεργο παιδί και το άνεργο
εγγόνι, διότι έχει γίνει η σύνταξη ένα οικογενειακό επίδομα.
Πρώτο μέλημα είναι να βρουν
δουλειά τα παιδιά των συνταξιούχων».
Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας:
«Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που σας επισκέπτομαι
σήμερα εδώ. Βρίσκομαι για
δύο λόγους: Ο πρώτος είναι
για να τονίσω τη σημασία την
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εσωτερικά

Κυρ. Μητσοτάκης στα Ναυπηγεία Χαλκίδας:
Ο νόμος Κατρούγκαλου τιμωρεί αυτούς
που έχουν κολλήσει πολλά ένσημα

οποία αποδίδω στον κλάδο της
ναυτοεπισκευής. Είστε μια
υγιής επιχείρηση η οποία κατάφερε και επιβίωσε και μεγάλωσε στα χρόνια της κρίσης.
Αναδεικνύουμε μέσα από την
παρουσία μας στην επιχείρησή
σας τις σημαντικές προοπτικές
που έχει ο κλάδος συνολικά.
Είναι αδιανόητο η Ελλάδα να
είναι χώρα πρωταγωνίστρια
στην παγκόσμια ναυτιλία και
να μην είναι πρωταγωνίστρια
και στη ναυτικοεπισκευαστική
δραστηριότητα. Εδώ το έχετε
πετύχει σε μεγάλο βαθμό και
σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία
στα μελλοντικά σας σχέδια.
Το δεύτερο που θέλω να
αναδείξω, με την παρουσία
μου εδώ, είναι τις πολύ καλές
σχέσεις μας με τον κόσμο της
εργασίας, με τους εργαζόμενους. Αποδεικνύεται και εδώ,
για άλλη μια φορά, ότι όταν
ευημερεί μια επιχείρηση, ευημερεί διότι έχει ικανοποιημέ-

νους εργαζόμενους, οι οποίοι
αισθάνονται συμμέτοχοι στη
συλλογική προσπάθεια. Και νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα
καλών εργασιακών σχέσεων,
όπου και οι εργαζόμενοι αισθάνονται συμμέτοχοι στη συνολική προσπάθεια και αισθάνονται και οι ίδιοι ότι έχουν
ένα όφελος από την επιτυχία
της επιχείρησης, είναι ένα πρότυπο, το οποίο θέλουμε και
εμείς να αναδείξουμε. Ως προς
το μέλλον τώρα: αναγνωρίζω
απόλυτα αυτό το οποίο είπατε,
ότι δεν θα επενδύσει καμία
επιχείρηση σημαντικά κεφάλαια εάν δεν υπάρχει αδειοδοτική και ρυθμιστική σταθερότητα.
Γι’ αυτό και πιστεύουμε επί
της αρχής ότι πρέπει να επιταχύνονται οι διαδικασίες ανανέωσης άδειας λειτουργίας,
να γίνονται πολύ πιο απλές και
να είναι και επαρκώς μακροχρόνιες, έτσι ώστε η επιχείρη-

Ν.Δ.: Εκδικητική η απόλυση
υπαλλήλου της πρεσβείας
της Βενεζουέλας στην Αθήνα

ση να γνωρίζει ότι τα σημαντικά
κεφάλαια τα οποία θα πρέπει
να επενδύσει, π.χ. αποκτώντας
μια καινούργια δεξαμενή, θα
αποσβεστούν εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος. Όχι
μόνο αυτό όμως: θέλουμε να
δώσουμε και σημαντικά φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις
που θα κάνουν επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, ώστε να
διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο την επέκτασή σας, η
οποία προφανώς και θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, δηλαδή ίδια κεφάλαια
και τραπεζικό δανεισμό. Υγιείς,
όμως, επιχειρήσεις σήμερα,
έχουν τη δυνατότητα πια να
μπορούν να κάνουν τέτοιες
επενδύσεις υπό την προϋπόθεση πάντα ότι υπάρχει προοπτική στην αγορά, που νομίζω
ότι εν προκειμένω υπάρχει, και
ρυθμιστική και αδειοδοτική
σταθερότητα. Κάτι το οποίο
αφορά προφανώς και την Περιφέρεια αλλά και το κεντρικό
Κράτος.
Εμείς θέλουμε επενδύσεις
στη χώρα. Δεν το έχουμε κρύψει και νομίζω ότι είμαστε και
το κόμμα το οποίο γνωρίζει
πολύ καλά πως θα διευκολύνει
τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει περισσότερο στην πατρίδα
μας. Περισσότερες επενδύσεις
σημαίνουν τελικά περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Διότι και οι
μισθοί προφανώς είναι σε άμεση συνάρτηση με την ευημερία
της επιχείρησης. Μια επιχείρηση η οποία φυτοζωεί, δεν
έχει τη δυνατότητα να στηρίξει
τους εργαζόμενους. Μια επιχείρηση η οποία πηγαίνει καλά,
θα στηρίξει τους εργαζόμενους
και θα επιστρέψει ένα μέρισμα
της επιτυχίας πίσω σε αυτούς».

Ανακοίνωση
για την «εκδικητική απόλυση»
πρώην υπαλλήλου στην πρεσβεία της Βενεζουέλας στην
Αθήνα εξέδωσε
το γραφείου
Τύπου
της
Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η δικαστική απόφαση
που δικαιώνει πρώην υπάλληλο της πρεσβείας της Βενεζουέλας στην Αθήνα, αναγνωρίζοντας ότι απολύθηκε εκδικητικά επειδή κατήγγειλε τις σεξουαλικές επιθέσεις
που δεχόταν από τον πρώην πρέσβη της Βενεζουέλας,
αποτελεί άλλη μια απόδειξη της απύθμενης υποκρισίας
του κ. Τσίπρα που τις τελευταίες μέρες δεν μπορεί πια
να κρυφτεί».
«Και αυτό γιατί, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι ο κ.
Τσίπρας είχε επιδιώξει με επιστολή του προς τον Νικολάς
Μαδούρο το 2013 να συγκαλύψει τις σεξουαλικές επιθέσεις
του τότε Πρέσβη της Βενεζουέλας κατά τεσσάρων υπαλλήλων της πρεσβείας, προκειμένου να μην πληγεί πολιτικά
ο ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικούσε τότε την εξουσία. Μάλιστα,
ενώ οι τέσσερις γυναίκες, σύμφωνα με το δημοσίευμα,
δέχονταν ισχυρές πιέσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να
μην καταγγείλουν στις ελληνικές αρχές το σκάνδαλο
μέχρι να απομακρυνθεί “αθόρυβα” ο Πρέσβης, ο κ.
Τσίπρας είχε το θράσος στην επιστολή του να χαρακτηρίσει
“πολιτική ωριμότητα” τη στάση τους», προσθέτει η Ν.Δ.
Παράλληλα, τονίζεται πως «το 2016, όταν είχε βγει στη
δημοσιότητα η κατάπτυστη επιστολή του κ. Τσίπρα, ο κ.
Κουρουμπλής κατηγορούσε τα ΜΜΕ που την αποκάλυψαν,
ενώ η λαλίστατη κατά τα άλλα Γενική Γραμματέας Ισότητας
των Φύλων τήρησε σιγή ιχθύος, παραβιάζοντας τον
θεσμικό της ρόλο, προφανώς για να μην εκθέσει τον
Πρωθυπουργό. Σήμερα όμως, υπάρχει απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης που αναγνωρίζει τόσο τις σεξουαλικές
επιθέσεις του πρώην Πρέσβη της Βενεζουέλας -που σύμφωνα με το δημοσίευμα περιλαμβάνουν και απόπειρα
βιασμού- όσο και το περιεχόμενο της επιστολής του κ.
Τσίπρα».
«Το ερώτημα συνεπώς είναι προφανές: Έστειλε ο κ.
Τσίπρας την επαίσχυντη αυτή επιστολή προς τον κ. Μαδούρο, σε μια προσπάθεια να συγκαλύψει την αισχρή
αυτή υπόθεση, ναι ή όχι;», καταλήγει η Ν.Δ.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
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εσωτερικά
ε τη φράση: "Τώρα
ήρθε η ώρα οι
θυσίες του
ελληνικού λαού να αρχίσουν
να δικαιώνονται. Ήρθε ή
ώρα όσοι έβαλαν πλάτη στα
δύσκολα, οι πολλοί, να
γευτούν τους καρπούς των
κόπων τους", ο Αλέξης
Τσίπρας παρουσίασε από
το Ζάππειο ένα
"ισορροπημένο πακέτο
μόνιμων φιλοαναπτυξιακών
μέτρων ελάφρυνσης" και
στήριξης της κοινωνικής
πλειοψηφίας, που θα
εφαρμοστεί αρχής
γενομένης από φέτος,
δηλαδή το 2019, αλλά και
για τα επόμενα χρόνια.

Μ

Το πακέτο αυτό, όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί με
το οικονομικό επιτελείο, χωρίζεται σε δύο μέρη: Αυτά που αφορούν το 2019 και θα νομοθετηθούν άμεσα και θα εφαρμοστούν
άμεσα, καθώς και αυτά που θα
εφαρμοστούν το 2020 και θα νομοθετηθούν αργότερα, αλλά σε
κάθε περίπτωση θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του
2020. "Όλα τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Κανένα προσωρινό", υπογράμμισε.
Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε την
"σαφή πορεία ανάκαμψης" που
βρίσκονται η χώρα και η οικονομία τα τελευταία χρόνια. Επισήμανε ειδικότερα ότι "βγήκαμε
από τα μνημόνια μετά τον Αύγουστο του 2018 από 8 ολόκληρα χρόνια σκληρής προσαρμογής, η οικονομία έχει επιστρέψει
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
έχουμε ήδη εξασφαλίσει τη φτηνότερη πρόσβαση στις αγορές
χρήματος από ποτέ άλλοτε,
έχουμε καταφέρει να εξυγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά
και κάθε χρόνο όχι μόνο να πιάνουμε τους στόχους αλλά να
τους υπερβαίνουμε κατά πολύ".

"Ήρθε η ώρα οι θυσίες
του λαού να αρχίσουν
να δικαιώνονται"
Ωστόσο, είπε πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που σήκωσε δυσανάλογο
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Αλ. Τσίπρας: Μείωση ΦΠΑ σε εστίαση
και ενέργεια - Καταβολή 13ης σύνταξής
βάρος στα χρόνια της κρίσης
"που δεν έχει ακόμη αισθανθεί τις
θετικές συνέπειες από την έξοδο
της χώρας από τα μνημόνια, δεν
έχει αισθανθεί τα αποτελέσματα
αυτής της θετικής και ελπιδοφόρας πορείας". Για να σημειώσει ότι "τώρα όμως ήρθε η ώρα
οι θυσίες του ελληνικού λαού να
αρχίσουν να δικαιώνονται. Ήρθε
η ώρα όσοι έβαλαν πλάτη στα δύσκολα, οι πολλοί δηλαδή, να γευτούν τους καρπούς των θυσιών
τους".
Πάνω από 31 δισ. απόθεμα
ρευστότητας, παρά το σχέδιο
των προηγούμενων για "οικονομική ασφυξία και ‘παρένθεση'".
Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την
προηγούμενη κυβέρνηση ότι είχε
εσκεμμένα αφήσει τα δημόσια
ταμεία απολύτως άδεια και ότι
"είχαν οργανώσει το σχέδιο της
οικονομικής ασφυξίας και της
‘αριστερής παρένθεσης'". Είπε
πως εκείνο "όχι μόνο δε πέτυχαν
το στόχο τους, αλλά εμείς σήμερα 4 χρόνια μετά έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα
εντυπωσιακό απόθεμα ρευστότητας στα δημόσια ταμεία".
Ειδικότερα ανέφερε ότι πρόκειται για 31 δισ. ευρώ απόθεμα
ρευστότητας πέραν της δυνατότητας να δανειζόμαστε με το
φθηνότερο επιτόκιο που είχαμε
ποτέ από τις αγορές. Εξήγησε ότι
από αυτό το απόθεμα ρευστότητας τα μισά περίπου είναι το
λεγόμενο ‘μαξιλάρι' ασφάλειας
του ESM ενώ τα υπόλοιπα είναι
οι κόποι του ελληνικού λαού στα
χρόνια της κρίσης.
Διαβεβαίωσε ότι "αυτούς τους
κόπους δε θα τους ξοδέψουμε
αλόγιστα δεξιά και αριστερά
αλλά δε θα τους αφήσουμε και
ανεκμετάλλευτους, θα τους επενδύσουμε στο μέλλον προκειμένου να διασφαλίσουμε και να
τονώσουμε τη συνεχή αδιάλειπτη
και διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας".

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση των μέτρων ελάφρυνσης
Πρόωρη αποπληρωμή
του ΔΝΤ, εξοικονόμηση
εκατομμυρίων
απ' τους τόκους
Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός
είπε ότι ένα μέρος από αυτούς
τους πόρους, 3,6 δισ. ευρώ θα
διατεθεί για την πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών δανείων
του ΔΝΤ. "Αυτό σημαίνει ότι ξεπληρώνουμε γρηγορότερα το
χρέος μας σε έναν αυστηρό δανειστή αλλά ότι εξοικονομούμε
αρκετά εκατομμύρια ετησίως
από τους τόκους".

"Διασφάλιση οριστικής
εξόδου της ελληνικής
οικονομίας από την κρίση"
Τα υπόλοιπα περίπου 11,5 δισ.,
συνέχισε, θα αξιοποιηθούν για τη
διασφάλιση της οριστικής εξόδου της ελληνικής οικονομίας
από τη κρίση. Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε ότι σήμερα έδωσε εντολή και άνοιξε ένας ειδικός λογαριασμός όπου "θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες 5,55
δισ. ευρώ, χρήματα που αντιστοιχούν στο 3% του ΑΕΠ και κα-

τατίθενται ως επιπλέον εγγύηση
έναντι των δανειστών για τα επόμενα 3 χρόνια, 2020-2022. "Εγγύηση ότι σε κάθε περίπτωση θα
πάρουν τα χρήματα που αναλογούν στο ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων που έχουμε
συμφωνήσει ως το 2022, δηλαδή
το 3,5%". Αλλά, τόνισε, "την ίδια
στιγμή αυτή η ενέργεια μας δίνει
τον απαραίτητο δημοσιονομικό
χώρο για έναν ανασχεδιασμό
του μίγματος πολιτικής, για την
εμβάθυνση δηλαδή της Νεάς Οικονομικής Πολιτικής που εγκαινιάσαμε στη ΔΕΘ πέρυσι τον Σεπτέμβρη, με την υλοποίηση ενός
ακόμα πιο φιλικού στην ανάπτυξη οικονομικού πακέτου για τα
χρόνια που έρχονται".

Χωρίς παραβίαση των
στόχων για 3,5%, θα
μπορούμε να σχεδιάσουμε
το 2020-23 με 2,5%
πρωτογενή πλεονάσματα
Ο πρωθυπουργός σημείωσε
την εκτίμησή του πως το πακέτο
των φιλοαναπτυξιακών μέτρων
που έχει επεξεργαστεί το οικο-

νομικό επιτελείο της κυβέρνησης
θα συμβάλει σε μεγαλύτερους
ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, συνεπώς θα επιτρέψει να καλύπτεται ο στόχος του 3,5% ως
το 2022 ενδεχομένως και χωρίς
καμία χρήση των δεσμευμένων
στον ειδικό λογαριασμό χρημάτων. Ωστόσο σε περίπτωση που
χρειαστεί θα έχουμε το περιθώριο χρήσης έως 1% του ΑΕΠ
κατ' έτος από τα χρήματα που θα
είναι κατατεθειμένα σε αυτόν
τον ειδικό λογαριασμό, είπε.
"Με δυο λόγια δηλαδή", εξήγησε, "θα έχουμε τη δυνατότητα
χωρίς να παραβιάσουμε ούτε
κατά ένα ευρώ τους στόχους
της συμωνίας με τους εταίρους
για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5%, θα έχουμε τη δυνατότητα
να σχεδιάσουμε τους προϋπολογισμούς μας από το 2020 εως
το 2022, με μειωμένα πρωτογενή
πλεονάσματα κατά 1%, δηλαδή
για 2,5% του ΑΕΠ".
"Αυτός ο σχεδιασμός θα δώσει
τη δυνατότητα για ισχυρή τόνωση της ανάπτυξης τονώσει, θα
τονώσει την οικονομία αλλά θα
δώσει και την ευκαιρία τα οφέλη
της αναπτυξιακής πορείας να γίνουν πιο γρήγορα αισθητά στους
πολλούς".

Δημοσιονομικός χώρος
1,14 δισ. για το 2019
και 800 εκατ.
για το ’20, επιπλέον
της μη περικοπής τ
ου αφορλόγητου

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα
μεγέθη που ανακοινώθηκαν από
την ΕΛΣΤΑΤ για το 2018 και τις
προβλέψεις που κατέθεσε η κυβέρνηση για την περίοδο 2019 2022. Επισήμανε ότι για άλλη
μια φορά, και για το 2018, τα με-

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

γέθη ήταν μεγαλύτερα των αναμενόμενων. Με βάση αυτά, είπε,
"προβλέπεται επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για το τρέχον
έτος, επιπλέον αυτού που είχαμε
υπολογίσει στον προϋπολογισμό
του 2019, ύψους 1,14 δισ. Ευρώ,
800 εκατ. για το 2020, επιπλέον
της μη περικοπής του αφορολογήτου, 1,22 δισ. για το 2021 και
2,33 δισ. για το 2022.
"Σε αυτόν το χώρο -που κατά
πάσα πιθανότητα και με βάση την
εως τώρα εμπειρία μπορεί να είναι και μεγαλύτερος στο τέλος
της χρονιάς- ερχόμαστε να προσθέσουμε επιπλέον 1% του ΑΕΠ
περιθώριο από το 2020 και μετά",
πρόσθεσε.
Με δυο λόγια, τόνισε ο πρωθυπουργός, "διαμορφώνονται οι
όροι για ένα ισορροπημένο πακέτο μόνιμων φιλοαναπτυξιακών
μέτρων ελάφρυνσης αρχής γενομένης από το ‘19 αλλά και για
τα επόμενα χρόνια". Παρουσιάζοντας το πακέτο που ετοίμασε
το οικονομικό επιτελείο, ανέφερε
ότι χωρίζεται σε δύο μέρη: Αυτά
που αφορούν το 2019 και θα νομοθετηθούν άμεσα και θα εφαρμοστούν άμεσα και αυτά που θα
εφαρμοστούν το 2020 και θα νομοθετηθούν αργότερα, αλλά σε
κάθε περίπτωση θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του
2020. "Όλα τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Κανένα προσωρινό", υπογράμμισε.
«Το πακέτο ελάφρυνσης αφορά μέτρα για το 2019 και μέτρα
για το 2020 που θα εφαρμοστούν αργότερα. Για το '19 εφαρμοζουμε μείωση ΦΠΑ στην εστίαση από 24 σε 13% όπως και μεταταξη τροφίμων σε 13%», είπε
ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε:
«Μειωνεται ΦΠΑ σε ενέργεια για
ηλεκτρισμο και φυσικο αέριο σε
6% για κάθε νοικοκυριο και τις
επιχειρησεις».
«Προχωρουμε σε κατανομη
13ης συνταξης κοστους που αντιστοιχει στο δωρο Πασχα, περίπου 800 εκατ. ευρώ», είπε ακόμα.
«Για το 2020 το πακέτο που
υπάρχει είναι περίπου 1,3 δισ.
ευρώ. Τα μέτρα εχουν εντονο φιλοαναπτυξιακο προσημο. Προχωρουμε σε καταργηση εισφορας αλληλεγγυης για εισοδηματα ως 20.000 ευρω και σημαντικη μειωση για μεγαλύτερα εισοδήματα», είπε ο Αλ. Τσίπρας και
συνέχισε:
«Απο το 2020 αυξηση συντελεστη της αποσβεσης νεων επενδυσεων στο 150%. Απο το 2020
επιδοτηση ασφαλιστικων εισφορων επιχειρησεων για προσληψη
νεοωνεως 25 ετων στο 80% και
για νεους εως 29 ετων 25% επιδοτηση».
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ρόνια την
σκεφτόμασταν αυτή
την εκδρομή, αλλά
πάντα κάτι συνέβαινε και ο
προορισμός άλλαζε. Εφέτος
όμως πήραμε την οριστική
απόφαση. Θα πάμε είπαμε.
Ακριβώς στα εκατό χρόνια
από την έναρξη της
Μικρασιατικής περιπέτειας,
εμείς θα
πραγματοποιούσαμε την
δική μας εξόρμηση προς την
Ανατολία, με ειρηνικό τρόπο
αυτή τη φορά, για να
γνωρίσουμε τους τόπους
αλλά και τα υπερσύγχρονα
τρένα που κυκλοφορούν
τώρα εκεί.
Κι έτσι το απόγευμα της τελευταίας μέρας του Απρίλη ξεκινήσαμε οδικώς από τα Τρίκαλα
με προορισμό αρχικά την Κωνσταντινούπολη. Το πρωί λοιπόν
της Πρωτομαγιάς ξημερώσαμε
στην Πόλη και ξεκινήσαμε την
περιήγηση πρώτα από την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί, την
Αγιά Σοφιά, τον Ιππόδρομο και
την Κλειστή Αγορά στη συνέχεια.
Οι περισσότεροι από μας είχαν
έρθει κι άλλες φορές, αλλά υπήρχαν κι εκείνοι που για πρώτη
φορά τα έβλεπαν όλα αυτά από
κοντά.
Κάπως έτσι πέρασε η ώρα και
έπρεπε να περάσουμε στην Ασιατική πλευρά της πόλης, όπου βρί-

Υ

πάρχει πλήθος μαρτυριών ξένων πρεσβειών
και προξενείων που
αδιάψευστα επιβεβαιώνουν με
ντοκουμέντα τη θηριωδία των
Τούρκων. Στις 20 Μαρτίου 1922,
ο Άγγλος διπλωμάτης Ρέντελ συνέταξε ένα μνημόνιο για τις τουρκικές ωμότητες σε βάρος των
χριστιανών. Στο προοίμιο αυτού
του μνημονίου διαβάζουμε: «Η
επίτευξη της ανακωχής με την
Τουρκία, στις 30 Οκτωβρίου 1918,
φάνηκε να επέφερε μια προσωρινή παύση των διωγμών των μειονοτήτων εκ μέρους των Τούρκων, που διαπράχθηκαν καθ’ όλη
τη διάρκεια του πολέμου. Στην
επιδίωξη αυτών των διωγμών, είναι γενικώς αποδεκτό … ότι πάνω
από 500.000 Έλληνες εξορίστηκαν, εκ των οποίων συγκριτικώς
ελάχιστοι επέζησαν…».
Ποιων άλλων έχουμε ανάγκη
μαρτυρίας εκτός από την μαρτυρία των «άσπονδων τότε φίλων
μας Άγγλων»; Όταν ο Άγγλος
πρέσβης τους αναβιβάζει στις
περίπου 500 χιλιάδες, πώς είναι
δυνατόν να αμφισβητείται από
Έλληνες ανιστόρητους αυτό το
αδιάψευστο γεγονός; Ε, τώρα
μπορεί εκεί στην αποβάθρα της
Σμύρνης να έγινε και λίγος συνωστισμός όπως έγγραψε η
''σπουδαία'' ιστορικός κ. Ρεπούση.

τοπικά
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σ.Φ.Σ.Τ

σκονταν το ξενοδοχείο μας για
να ξεκουραστούμε και να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας.
Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στο μεγάλο σιδηροδρομικό
ταξίδι μας προς την Άγκυρα. Πρωί
πρωί λοιπόν κατευθυνθήκαμε
στον κοντινό σταθμό του Pendik
για να πάρουμε το τρένο υψηλής
ταχύτητας.
Εντύπωση μας έκανε ο τρόπος
επιβίβασης, παρόμοιος με εκείνον
στα αεροπλάνα. Η είσοδος των
επιβατών στην αποβάθρα γίνεται
μόνον λίγα λεπτά πριν την άφιξη
του τρένου και αφού ελεγχθούν
ηλεκτρονικά τα εισιτήρια τους.
Επιβιβαστήκαμε λοιπόν στο
τρένο και ξεκίνησε το ταξίδι. Στις
οθόνες που υπήρχαν στα βαγόνια
βλέπαμε κάθε στιγμή την ταχύτητα του συρμού καθώς και τη

θέση του τρένου στον χάρτη. Απ'
τα παράθυρα έφταναν στα μάτια
μας η θάλασσα του Μαρμαρά, η
κοιλάδα του Σαγγάριου και στη
συνέχεια τα υψίπεδα της Μικράς
Ασίας. Τόποι φορτωμένοι με βαριές ιστορικές μνήμες.
Στις δώδεκα το μεσημέρι είχαμε
φτάσει πια στον υπερσύγχρονο
μοντέρνο και επιβλητικό κεντρικό
σταθμό της πρωτεύουσας της
Τουρκίας.
Εκεί μας περίμενε ο ξεναγός
και το πούλμαν για την ξενάγηση
και την γνωριμία με την πόλη.
Εντυπωσιακό ήταν το μουσείο με
τα ευρήματα του πολιτισμού των
Χεταίων.
Στη συνέχεια η ξαφνική μπόρα
και το χαλάζι μας βρήκε μέσα
στο πούλμαν οπότε μάλλον το
διασκεδάσαμε κι αυτό, ενώ ο και-

ρός έφτιαξε αμέσως. Με αυτά
και με τ' άλλα όμως πέρασε το
τετράωρο και έπρεπε να ξαναπάρουμε το τρένο για το Εσκί
Σεχίρ.
Εδώ κάπως στράβωσε λίγο το
πράγμα με ένα πρόβλημα στην
ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα
να προκύψει μια καθυστέρηση
τριών τετάρτων της ώρας. (Συμβαίνουν και στις καλύτερες των
οικογενειών).
Έτσι δεν προλάβαμε την βαρκάδα στο ποτάμι της πόλης, είχαμε όμως την ευκαιρία να περπατήσουμε δίπλα στον ποταμό
και να ανακαλύψουμε μια πανέμορφη κυριολεκτικά πόλη με τα
υπερσύγχρονα τραμ τα περίτεχνα
μεταλλικά γεφύρια και τους ωραίους ανθρώπους που δεν σου
αφήνει κανένα περιθώριο να σκε-

φτείς πως δεν θα ξανάρθεις με
την πρώτη ευκαιρία.
Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας το
Εσκί Σεχίρ και στις δώδεκα το
βράδυ είχαμε επιστρέψει στο ξενοδοχείο μας στην Κωνσταντινούπολη. Η ταχύτητα του τρένου
που έφτασε τα 255 χιλιόμετρα
την ώρα μας επέτρεψε να κάνουμε σε μια μέρα μόλις το μεγάλο ταξίδι ΚωνσταντινούποληΆγκυρα-Εσκί Σεχίρ-Κωνσταντινούπολη.
Η τρίτη μέρα πια της εκδρομής
μας ήταν αφιερωμένη στα Πριγκηπόννησα. Πήραμε το καραβάκι
πρώτα για την Χάλκη και από εκεί
για την Πρίγκηπο. Συγκινητική
ήταν η επίσκεψη στην Θεολογική
Σχολή της Χάλκης και πανέμορφη
η βόλτα με τα παϊτόνια (άμαξες)
στην Πρίγκηπο.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ, (ΜΕΡΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)
πρωτ. Αθανασίου Πολ. Τύμπα, Θεολόγου – Μουσικού
Το ίδιο αποκαλυπτικός είναι
και Τσόρτσιλ στο βιβλίο του The
World Crisis, γράφει: «… οι φοβεροί εκτοπισμοί των Ελλήνων
από την Τραπεζούντα και τη Σαμψούντα, που είχαν γίνει το φθινόπωρο του 1921, έφταναν τώρα
για πρώτη φορά στα αυτιά των
Ευρωπαίων». Το φρικιαστικό έγκλημα συμπληρώνει ο Αμερικανός
ταγματάρχης Γιόουελ, ο οποίος
δίνει μια εικόνα του μικρασιατικού
Πόντου το 1921: «Πτώματα, πτώματα σε όλο το μήκος της πορείας
των εκτοπιζομένων… Φρίκη και
πτώματα». Τέλος ο Αμερικανός
δημοσιογράφος Γκίμπονς προσθέτει: «Η πεδιάδα της Μαλάτειας
ήταν στρωμένη με πτώματα Ελλήνων».
Ο Χαράλαμπος Βασιλειάδης,
που υπήρξε με τους συγχωριανούς του πέντε φορές πρόσφυγας, μετά την παράδοση του
Καρς από τον Λένιν στον Μουσταφά Κεμάλ, οδήγησε το χωριό
του αποτελούμενο από 70 οικογένειες στην περιοχή του Κουμπάν του Βορείου Καυκάσου. Στην
μακρά διαδρομή διανύοντας

γύρω στα 2.000 χιλιόμετρα ανάμεσα από τις ορεινές διαβάσεις
του Καυκάσου, πέθανε το ένα
τρίτο των συγχωριανών του από
τις κακουχίες και τις ασθένειες.
Μας αναφέρει στην βιογραφία
του για την κατάσταση στο στρατόπεδο των προσφύγων στην
Θεσσαλονίκη: «Τότες, επί Βενιζελοκρατίας, μας στείλανε στην
Θεσσαλονίκη, όπου φτάσαμε στο
Καραπουρνού και μας αποβίβασαν. Ο κόσμος υπέφερε τα πάνδεινα από τον τεράστιο αριθμό
των προσφύγων, τις ακαθαρσίες
και την μόλυνση. Οι ασθένειες
θέριζαν. Εμάστιζε τον κόσμο ο
εξανθηματικός τύφος και η ελονοσία. Και από τις κακουχίες και
ταλαιπωρίες σε ξένα μέρη ο κόσμος απέθνησκε κάθε μέρα».
Αγαπητοί φίλοι, ο όρος γενοκτονία δεν υπήρχε πριν το 1944.
Προέρχεται από τις Ελληνικές
λέξεις γένος και κτείνω που σημαίνει φονεύω. Τον καθιέρωσε
ως έγκλημα ο ΟΗΕ μετά από
πρόταση του Εβραίου νομικού
Ραφαήλ Λέμκιν, ο οποίος για να
εξηγήσει τον όρο, παρουσίασε
ως παράδειγμα τις διώξεις των
Ελλήνων του Πόντου, των Αρμενίων και των Ασσυρίων από τους
Νεότουρκους.
Η γενοκτονία τους απέτυχε
αφού όλοι εμείς σήμερα όχι απλά
θυμόμαστε τα γεγονότα αλλά δεν
ξεχνούμε και όσα μας διδάσκει η
ιστορία μας. Ας προετοιμαστούμε
για όσα θα έρθουν. Μην περιμένετε τα παιδιά μας να μάθουν
ιστορία στα σχολειά μας. Όπως
οι γιαγιάδες στην Ρωσία διέσωσαν
την Ορθόδοξη πίστη μετά το 1917
έτσι και εμείς οι γονείς και οι παπούδες ας διδάξουμε τα παιδιά
μας την αληθινή ιστορία και την
αξίες της Ρωμιοσύνης. Ας διαβάσουμε όλοι τον λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα προς τους
νέους. ''Πολεμήσαμε όλοι μαζί,
παπάδες, προεστοί και ο λαός
πρώτα για την Πίστη μας και μετά
για την Πατρίδα μας''.
Ο μονοκέφαλλος, αετός, σημαία των Ελλήνων του Πόντου,
κοιτά προς την ανατολή την Αγιά
Σοφιά και την Κωνσταντινούπολη
και περιμένει την λευτεριά της.
Πριν λίγα χρόνια ακριβώς από
αυτό εδώ το βήμα του δήμου

Τρικάλων η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, πρύτανης των Πανεπιστη-

μίων της Γαλλίας, απέδειξε με
τους λόγους της πως η χώρα

Το βράδυ κολυμπήσαμε για μια
ώρα στην λαοθάλασσα της κεντρικής οδού του Πέραν και στη
συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο
"Κουμκαπί" για την νυχτερινή μας
διασκέδαση.
Κι έτσι χωρίς να προλάβουμε
να το συνειδητοποιήσουμε φτάσαμε στην τέταρτη και τελευταία
μέρα της εκδρομής μας. Η Παναγία των Βλαχερνών, το Πατριαρχείο και η κρουαζιέρα στον
Βόσπορο ήταν το πρόγραμμα της
μέρας αυτής. Ότι και να γράψεις
γι αυτά είναι λίγο. Απλά όσες περισσότερες φορές τα επισκέπτεσαι άλλες τόσες θέλεις να ξαναπάς.
Κι έτσι αφήσαμε το μεσημέρι
του Σαββάτου πίσω μας την Πόλη
των Πόλεων, την πρωτεύουσα
τριών αυτοκρατοριών, για να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής
για τα Τρίκαλα.
Όσες εκδρομές και να κάνουμε,
όσους τόπους κι αν γνωρίσουμε,
η σκέψη μας δεν θα σταματήσει
ποτέ να ταξιδεύει σε τούτα τα
μέρη και να μας καλεί να ξανάρθουμε.
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί
θερμά και τους 52 συμμετέχοντες
στην εκδρομή όπως επίσης τους
δύο οδηγούς του πρακτορείου
"Λίπας" για την άψογη συνεργασία
και εκφράζει της ευχή να μπορέσουμε και στο μέλλον να οργανώσουμε κι άλλες τέτοιες όμορφες αποδράσεις.

μας, η Ρωμιοσύνη, είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει
ακόμη σκλαβωμένη την πρωτεύουσά της από το 1453μ.Χ. Ας
ευχηθούμε “πάλι με χρόνια με
καιρούς πάλι δικά μας να 'ναι”,
γιατί, “η Ρωμανίαν κι αν πέρασεν
ανθεί και φέρει κι άλλο”.

Πρωταθλήτρια Θεσσαλίας!!! Ομάδα Πετοσφαίρισης
αγοριών του 4ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης για το 2019!!!

Σ

υνεχίζεται το
Πανελλήνιο
σχολικό
πρωτάθλημα 2018-19 με
νικήτρια την Ομάδα
Πετοσφαίρισης αγοριών
του 4ου Γενικού Λυκείου
Τρικάλων -Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου
συγχαίρουν ακόμα μια φορά
τους μαθητές της Ομάδας
Πετοσφαίρισης αγοριών που
συνεχίζουν δυναμικά την ανοδική τους πορεία. Επίσης συγχαίρουμε τους μαθητές μας
για το ήθος τους την αγωνιστικότητά τους και τις επίμονες και συστηματικές προσπάθειες τους, συμβάλλοντας
στην προαγωγή του «ευ αγωνίζεσθαι» και στην αυτό-βελτίωσή τους. Σήμερα η ομάδα
του σχολείου μας νίκησε την
ομάδα Πετοσφαίρισης του
Γ.Ε.Λ. Άσπρων Σπιτιών Βοιωτίας. Συγχαίρουμε επίσης
ασχέτου αποτελέσματος όλες
τις ομάδες που συμμετείχαν
στο σχολικό πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης. Συγχαρητήρια
αξίζουν στους μαθητές και
τις μαθήτριες της Α’ Λυκείου
που παρακολούθησαν τον
αγώνες με ζωντάνια, κοσμιότητα και σεβασμό στους κανόνες.
Οι οκτώ μαθητές του 4ου
Γενικού Λυκείου Τρικάλων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
(Ψαρρής Θωμάς, Δήμοας

Χρήστος, Σπάχος Γεώργιος,
Κελεπούρης Σωτήριος-Φιλ.,
Πάνος Ευθύμιος, Πετσιάς
Απόστολος, Μαράβας Νικόλαος και Ευαγγελακόπουλος
Γρηγόριος) με αρχηγό τον
Μανώλη Αποστολάκη, ΠΕ02,
και συνοδό τον Δημήτρη Αναγνώστου, ΠΕ11, προπονητή
και γυμναστή του σχολείου
μας ταξιδεύουν για την Καλαμάτα, όπου θα διεξαχθεί ο
επόμενος αγώνας της Γ’ φάσης Πανελλήνιων Σχολικών
Αγώνων Πετοσφαίρισης με το
3ο Γ.Ε.Λ. Καλαμάτας. Μαζί
τους ταξιδεύει και Καμινάρης
Ευάγγελος, ΠΕ11, με την ιδιότητα του διαιτητή.
Ευχαριστίες πολλές στον
γυμναστή του σχολείου μας
και προπονητή των μαθητών
μας, κ. Δημήτρη Αναγνώστου
που συνεχίζει να ενθαρρύνει
τους μαθητές και τους οδή-

γησε για μια ακόμα φορά στην
επιτυχία και στον αρχηγό Μανώλη Αποστολάκη που δέχτηκε πρόθυμα να συνοδεύσει
τους μαθητές στο μακρινό
αυτό ταξίδι. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους διοργανωτές για την άψογη και πετυχημένη διοργάνωση των
αγώνων. Το 4ο Γενικό Λύκειο
Τρικάλων-Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης απέδειξε για μια
ακόμα φορά ότι εκτός από
άριστους μαθητές και άριστες
μαθήτριες έχει και άριστους
αθλητές που γνωρίζουν καλά
ότι «νους υγιής εν σώματι
υγιή».
Ευχόμαστε καλό ταξίδι
στους μαθητές μας και τους
συνοδούς τους και με τη
νίκη!!!
Η διευθύντρια του Λυκείου
Μαριάννα Αποστόλου

τοπικά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
στο 2ο ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

το πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης «Υποστήριξη και
Διαχείριση των Σχεδίων
Δράσης» του έργου “Μια Νέα
Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.” μέσω του
Επιχειρησιακού προγράμματος
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σ

Το «Σχέδιο Δράσης» που υλοποιείται
στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων έχει ως σκοπό
την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της
κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία
μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας
του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να
βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την
αυτοεκτίμηση τους.

ΟΙ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Καλλιέργεια Αρωματικών φυτών σε
Υδροπονία, Ανάπτυξη φυτών Αλόης, Εξαγωγή αιθέριων ελαίων, Παραγωγή - Συσκευασία καλλυντικών.
Η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης
πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Απριλίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
«Ημέρα γνωριμίας», που πραγματοποιήθηκε στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων. Μέλη της

τοπικής κοινωνίας, εκπρόσωποι των αρχών του τόπου καθώς επίσης καθηγητές
και μαθητές Γυμνασίων της πόλης και των
περιχώρων, ενημερώθηκαν για το σχέδιο

δράσης, τις υποδράσεις και τα παραγόμενα προϊόντα. Ταυτόχρονα παρακολούθησαν βίντεο από την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο σχέδιο δράσης.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Το 1ο Μαθηματικό
φεστιβάλ Τρικάλων

Τομή στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της περιοχής
μας φιλοδοξεί να αποτελέσει το 1ο Μαθηματικό φεστιβάλ
Τρικάλων. Στόχος του Φεστιβάλ είναι οι μαθητές να βιώσουν την μάθηση μέσα το παιχνίδι και την ενεργή εμπλοκή τους, να ψυχαγωγηθούν ανταγωνιζόμενοι μεταξύ
τους, να οδηγηθούν σε κοινωνικοποίηση με συνεργατικές
πρακτικές και δοκιμασίες και να υποστηριχθούν στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων.
Στις θεματικές ενότητες του 1ου Μαθηματικού φεστιβάλ
εντάσσονται:
•Οι διαγωνισμοί Μαθηματικών Γρίφων
•Τα Βιωματικά Εργαστήρια μαθητών/τριων για την αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων, από ψυχολόγους του ΚΕΣΥ ν. Τρικάλων.
•Τα εργαστήρια Μαθηματικών με την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών από τους Κωνσταντίνο Μπουραζάνα Συντονιστή Μαθηματικών και Αριστείδη Λυμπίκη επιμορφωτή Β’ επιπέδου.
•Ενδιαφέρουσες ομιλίες με θέματα:
Τα Μαθηματικά στην Ιατρική: Υπολογίζοντας τα μυστικά της ζωής – από τον κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εφαρμογές των μαθηματικών στον Αθλητισμό – από τον
Αθανάσιο Τσιόκανο Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αποσαφήνιση ιδιαζουσών περιπτώσεων και χρήσιμες
οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασκήσεων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις – από τον κ. Θανάση Ξένο Συγγραφέα
Μαθηματικών.
Το Μαθηματικό Φεστιβάλ οργανώνεται με πρωτοβουλία
του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Μπουραζάνα σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Τρικάλων την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Παράρτημα Τρικάλων, το ΚΕΣΥ ν. Τρικάλων και το 2ο Γενικό Λύκειο, την Πέμπτη 9 Μαΐου στους
χώρους του 2ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόσκληση σε εκδήλωση

1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΦΙΛΥΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΗΛ.: 24340 22661
2ο ΚΑΤΑΣΤΜΑ: ΚΑΒΡΑΚΟΥ & ΦΛΕΓΙΟΥ ΓΩΝΙΑ
ΤΗΛ.: 24310 35065 •ΚΙΝ.: 6979 414 939
ο

Delivery

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

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του σχολείου μας με
θέμα «Δράσεις και συνεργασίες του 7ου Γυμνασίου», που
θα γίνει σήμερα Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00π.μ
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Τρικάλων.
Πρόγραμμα εκδήλωσης
1. Παρουσίαση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στο
πλαίσιο Περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα «Τι θα
φάμε σήμερα».
2. Παρουσίαση περιβαλλοντικού προγράμματος με
θέμα «Βλέπω τα μνημεία – αξιοθέατα της πόλης μου αλλιώς».
3. Παρουσίαση σεισμογράφου, που δημιούργησαν μαθητές στο πλαίσιο συμμετοχής στο διαγωνισμό «Φτιάξε το
δικό σου σεισμογράφο».
Ο Διευθυντής
Αργυρόπουλος Ανδρέας

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

08:00
08:30
09:00
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
17:00
18:30
20:30
21:30
22:30
23:30

Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
Η Ελλάδα του Πολιτισμού E3 (Ε)
Οπτική Γωνία (Ε)
Το Πανόραμα του Αιώνα E5 (Ε)
Δείπνο με τον Πλάτωνα E3
Η Άγνωστη Ιστορία των Κόμικς
28 Φορές Ευρώπη (Ε)
Spirit Riding Free E12 (Ε)
Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε113 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E23
'Eξι Αδελφές Κ6 Ε17 (Ε)
Αθώα ή 'Eνοχη
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε62
Η Ζωή εν Τάφω E12
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ8 Ε16 (Ε)
Ballers Κ1 Ε1
Scoop

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

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E84 (Ε)
Δείξε μου το Σπίτι σου E13 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E8
ΕπιΚοινωνία
Στο Νησί Κ2 Ε8
Ειδήσεις
Δείξε μου το Σπίτι σου E13 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E8 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε15
Στο Νησί Κ2 Ε8 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
One Dollar E1
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Πόλεμος στο Διαδίκτυο (Ε)
Η Επιστροφή

06:00
10:00
13:00
14:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε22
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα

17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:00

07:45
10:30
12:15
13:00
15:05
17:00
17:10

Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E151
ANT1 News
Η Επιστροφή E130
Μην Ψαρώνεις E24
Πέτα τη Φριτέζα E51 (Ε)
Τhe 2night Show Κ3
4xxx4 (Ε)

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε15
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε330
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Ο Νόμος της Νύχτας

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Η Νύφη το 'Σκασε
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε13 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε150
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6

18:00
19:00
20:00
21:00
Ε52
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε243
00:15 Μετά τα Μεσάνυχτα
01:50 Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα
Κ2 (Ε)

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E43
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Ρουά Ματ: Το Debate για τον
Δήμο Αθηναίων

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30

Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22 ,2431077297
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 – ΠΛΑΤΩΝΟΣ ,2431024631

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. Οδ. Λαρίσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βαλοτάσιος-Ταξιάρχες
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη

τηλεόραση
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Παπαβασιλείου
-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος

23:30 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Οι
αριστόγατες», «Η ωραία και το
τέρας», «Αλλαντίν»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Μεταξοχώρι»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 «Θεσσαλών Γη»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Τravel Guide
22.30Ντοκυμαντέρ «Όταν θυμώνει ο
Πηνειός»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
10.00 ASTRA MARKET
15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
17.00 ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
18.0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19.00 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
20.30 ASTRA MARKET
22.00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
20:00
21:00
23:00
00:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
'Eνας Τρελός Γλεντζές
Open News
MacGyver Κ1 Ε19
Μια Κυρία στα Μπουζούκια
Ου Φονεύσεις
Top Story

ΚΡΙΟΣ: Με την πίεση που δημιουργεί ο Κρόνος υπάρχουν εξελίξεις που δε σας επιτρέπουν να μείνετε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά
καλείστε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για
μια σχέση ή για μια συνεργασία.
ΤΑΥΡΟΣ: Αν έχεις «λερωμένη» τη φωλιά σου
καλά θα κάνεις να κυκλοφορείς με κράνος,
για να μη σου πω με πανοπλία, αφού είναι πολύ
πιθανό να βγουν στη φόρα τα πεπραγμένα σου
και ξέρεις από μόνος σου σε τι κατάσταση
μπορεί να βρεθείς.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Είναι μια μέρα που δεν ευνοούνται οι επαφές με τους φίλους σας ή με τους
ανθρώπους που συναναστρέφεστε εκτός
δουλειάς πιθανόν λόγω κοινών ενδιαφερόντων, μιας και θα νιώθετε ότι σας κατακρίνουν,
χωρίς να δείχνουν διάθεση να σας καταλάβουν
πραγματικά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δεν είναι ώρα για νέα ξεκινήματα, αφού θα μπεις σε ένα κυκεώνα ευθυνών
και υποχρεώσεων που καμία σχέση δε θα έχει
με αυτό που είχες φανταστεί. Προβλήματα
όμως θα παρουσιαστούν και στις υπάρχουσες
σχέσεις και συνεργασίες.
ΛΕΩΝ: Προσεκτικός θα πρέπει να είσαι κι αν
αποφασίσεις να ταξιδέψεις μέχρι τα μέσα του
μήνα, αφού ενδεχομένως να βρεθείς αντιμέτωπος με προβλήματα υγείας ή τραυματισμούς.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν είσαι σε μια σχέση που δεν
καλύπτεσαι είτε ερωτικά, είτε σεξουαλικά ο
Κρόνος σε πιέζει για αποφάσεις εδώ και τώρα.
Από την άλλη είναι μια δύσκολη φάση και σε
οικονομικό επίπεδο, αφού αν έχεις πάρει ήδη

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η ταινία της χρονιάς

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

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

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

“Ο ΓΑΤΟΣ Ο ΦΕΥΓΑΤΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναφερόμενη
και επί ποινής λέξη.
2. Κατέχει σημαντική θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία.
3. Μισό... κιλό - Με
τη διαμονή μας σχετική.
4. Δόθηκε στην
Τουρκία με τη συνθήκη της Λωζάννης
(αιτ.) -Ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα.
5. Από Ινδή φοριέται -Αντωνυμία ή
πρόθεση.
6. Ρήμα... ανθρώπινο.
7. Διαφορετικό για τον ένα, διαφορετικό για τον άλλο (αντιστρ.) Απρόσωπο αρχαίο ρήμα.
8. Δεσποτικός ή και τυραννικός
άνθρωπος, μεταφορικά (αιτ).
9. Οι πηγές του βρίσκονται κοντά
στη Βέρνη (αντιστρ.) - Είναι αχανής.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Και αυτός... υψηλότατος (καθ.).
2. Μεγάλη η επίδραση τους στους
λαούς -Ασιατική έρημος.
3. Από τα εκατό τα... τελευταία Με απλό τρόπο μαγειρεμένα.
4. Ουδέτερο αλλά... αρσενικό Σκοτώνεται μόνο... μεταφορικά.
5. Λίγοι οι εκτελεστές του - Στην
ανάγκη... διπλασιάζονται.
6. Το Ιράκ... ακέφαλο - Ομοια

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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2
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2
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4

6
1

9
9
3

Suntan,
του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι.
Τρίτη 7/5 και Τετάρτη 8/5

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,
της Ελίνας Ψύκου
το πορτρέτο ενός διάφανου
ανθρώπου-κατασκεύασμα της
showbiz, με αρωγό έναν σπαρακτικά λιτό Χρήστο Στέργιογλου

Sudoku

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

6

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

γράμματα -Βυζαντινή μουσική νότα.
7. Είναι συνήθως ένας ορεινός
δρόμος.
8. Βραβευμένος με Οσκαρ κινηματογραφικός ρόλος της Μαριόν
Κοτιγιάρ - Γαλλικό άρθρο.
9. Φωνήεντα από τα... φωνήεντα
-Κατορθωμάτων χαρακτηρισμός.
ΛΥΣΗ (7-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2.
ΙΕΡΕΜΙΑΔΑ 3. ΝΙΑΤΑ - ΒΙΜ 4. ΑΡ ΣΕΚ 5. ΔΑΠΑ-ΝΗΡΗΣ 6. ΟΜΑΔΙΚΗ
7. ΡΑ - ΚΑΣΟΝΙ8. ΟΚΤΩ - ΠΕ 9. ΝΑΜΥΡ - ΣΟΛ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΙΝΑΔΟΡΩΝ 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 3. ΑΡΑ - ΠΑ ΚΜ 4. ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ 5. ΑΜΑ - ΝΙΝ 6.
ΡΙ - ΣΗΚΟΣ 7. ΙΑΒΕΡΗΣ 8. ΑΔΙΚΗ ΑΠΟ 9. ΣΑΜ - ΣΕΚΕΛ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

τα ρίσκα σου φαίνεται να μη σου βγαίνουν.
ΖΥΓΟΣ: Το οικογενειακό σας περιβάλλον είναι αυτό που με την όψη που σχηματίζουν η
Αφροδίτη με τον Κρόνο σας βάζει εμπόδια που
δε σας αφήνουν να απολαύσετε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: μπορεί να προκύψουν εμπόδια σε
κάποιες συμφωνίες στις οποίες είχατε εναποθέσει τις ελπίδες σας για κάτι καλό ή να
προκύψουν διαμάχες που θα κλονίσουν τις
σχέσεις στο περιβάλλον σας.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Δεν είναι η κατάλληλη περίοδος
για ρίσκα, αφού μπορεί να δημιουργήσετε χρέη
που θα δυσκολευτείτε για καιρό να τα ξεπληρώσετε.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Δεν μπορείτε να βρείτε ηρεμία
και διαρκώς θα πρέπει να τρέχετε για να καλύψετε τις απαιτήσεις ανθρώπων που όμως
αντί να σας το αναγνωρίζουν και να προσπαθήσουν να σας διευκολύνουν σας δίνουν την
εντύπωση ότι δεν εκτιμούν αυτά που τους προσφέρετε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Κρόνος απ’ τον Αιγόκερω έρχεται να σας προσγειώσει και να σας κάνει να
δείτε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι ιδανικά πλασμένος, αλλά και ότι οι άνθρωποι προσπαθούν
να κάνουν τη δουλειά τους.
ΙΧΘΕΙΣ: Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον
Κρόνο αυτές τις μέρες επηρεάζει την κοινωνική σας ζωή, αφού μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με ανθρώπους που εσείς έχετε επιλέξει να εμπιστευτείτε, αλλά αυτοί δεν αποδεικνύονται αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας.

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Περιορισμένος ο τζίρος
στο Χρηματιστήριο

Ê

Ανέκαμψε η χρηματιστηριακή αγορά, μετά την
προχθεσινή ισχυρή πτώση, δεν κατόρθωσε όμως να
κλείσει πάνω από τα επίπεδα των 760 μονάδων τα
οποία είχε διασπάσει αρχικά. Σε περιορισμένα επίπεδα κυμάνθηκε ο τζίρος.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Eurobank, της Jumbo και της Μυτιληναίος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 758,97
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μονάδες, σημειώνοντας
άνοδο 0,63%.
Γ.Δ. 758,97
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη
τιμή στις 765,85 μονά0,63%
δες (+1,54%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 43,527
εκατ. ευρώ, ενώ διακιΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
νήθηκαν 21.886.044 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,60%,
ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,89%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ
(+4,48%), της Eurobank (+2,04%), της Jumbo
(+1,89%), της Μυτιληναίος (+1,84%) και της ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ (+1,82%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-2,79%), της Motor Oil (-2,05%)
και του ΟΤΕ (-1,45%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών
(+3,15%) και των Προσωπικών Προϊόντων (+1,76%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες
των Τηλεπικοινωνιών (-1,45%) και του Πετρελαίου
(-1,41%)
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν
η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.364.721
και 2.602.086 μετοχές, αντιστοίχως.

Ελλάδα μπορεί να
πετύχει τους
δημοσιονομικούς της
στόχους χωρίς τη μείωση
του αφορολόγητου,
σύμφωνα με τις εαρινές
προβλέψεις που ανακοίνωσε
η Κομισιόν.

Η

Κατά 2,2% αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος η ελληνική οικονομία και κατά 2,2% το 2020 (σ.σ.
αντί για 2,3% προηγούμενης πρόβλεψης), σύμφωνα με τις εαρινές
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αιτία της επιβράδυνσης,
αλλά και της εκτίμησης, είναι η
υπο-χρηματοδότηση των Δημοσίων Επενδύσεων.
Την ίδια ώρα, στο κεφάλαιο
για την Ελλάδα, η Κομισιόν αναφέρεται και για το θέμα του αφορολόγητου, επισημαίνοντας πως
οι προβλέψεις «λαμβάνουν υπόψη
την ανακοίνωση να μην εφαρμοσθεί η φορολογική μεταρρύθμιση
του 2020 (σ.σ. μείωση αφορολόγητου), η οποία θα συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας». Ουσιαστικά,
η Κομισιόν (εν αντιθέσει με την τακτική του 2018 όταν δεν είχε ενσωματώσει τη μη μείωση των
συντάξεων) προχωρά στην «προεξόφληση» του μέτρου στο βασικό της σενάριο.
Παράλληλα, προβλέπει ότι το
πρωτογενές πλεόνασμα (σε
όρους Eurostat/ESA) το 2020 με
αυτή την κίνηση θα είναι 3,6% του
ΑΕΠ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για πλεόνασμα στο 4%
του ΑΕΠ (Φθινοπωρινές εκτιμήσεις). Για φέτος προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ
(αντί για 4,1% προηγούμενης πρόβλεψης).
Για το υπερπλεόνασμα του
2018 αναφέρει ότι στηρίχθηκε
και στην υπερσυγκράτηση δαπανών. Εξηγεί ότι η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει τους συμφωνη-

Κομισιόν: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την ανάπτυξη
- «Παράθυρο» για μη μείωση του αφορολόγητου

μένους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2019 και το
2020 με μοχλό το παραγωγικό
κενό, τα έσοδα από τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις, τη συγκράτηση των δαπανών υγείας.
Επιπλέον, «βλέπει» περιθώριο
για υψηλότερα πλεονάσματα αν
βελτιωθεί η συλλογή εσόδων και
υπάρξει πρόοδος στην εκκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης αλλά και πιθανούς ανοδικούς κινδύνους.
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση
στο Πρόγραμμα Σταθερότητας
που έστειλε στις Βρυξέλλες προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα
σε όρους μνημονίου στο 3,9%
του ΑΕΠ το 2020 και σε όρους Eurostat/ESA στο 4% του ΑΕΠ. Τοποθετεί επίσης τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,3% φέτος και το
2020.
«Καμπανάκι» για τις δικαστικές αποφάσεις
Η Επιτροπή αναφέρει ότι υπάρχουν «σημαντικοί κίνδυνοι» επιδείνωσης των δημοσιονομικών
της επιδόσεων. Βασικός κίνδυνος
είναι οι « δικαστικές υποθέσεις

που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μερική αντιστροφή προηγούμενων μεταρρυθμίσεων και
να προκαλέσουν δημοσιονομικές
υποχρεώσεις».
Επίσης, η Κομισιόν εκτιμά ότι
θα μπορούσαν να προκύψουν
«πρόσθετες πιέσεις από πολιτικές
πρωτοβουλίες που αφορούν στο
δημόσιο μισθολογικό κόστος».
Σε αυτό το σημείο κάνει σαφές
ότι το πλεόνασμα του 2019 προϋποθέτει ότι το αχρησιμοποίητο
μέρος του αποθεματικού, το
οποίο αφορά σε αναδρομικά του
2018 (σ.σ. 650 εκατ. ευρώ που ταμειακά έχουν προβλεφθεί στο
2019 αλλά εθνικολογιστικά ανήκουν στο 2018), θα παραμείνει
αχρησιμοποίητο (σχετικές διαβεβαιώσεις έχει δώσει και το
ΥΠΟΙΚ).
Επίσης η πρόβλεψη εξαρτάται
από την υπόθεση εργασίας ότι τα
ανώτατα όρια του προϋπολογισμού θα χρησιμοποιηθούν πλήρως (δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει
και πάλι υπερσυγκράτηση δαπανών). Η Επιτροπή εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ανα-

μένεται να μειωθεί στο 168,9%
του ΑΕΠ έως το 2020, λόγω της
ανάπτυξης και των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.
Αδύναμες οι επενδύσεις
«Η οικονομία ενισχύεται, αλλά
οι επενδύσεις παραμένουν αδύναμες», αναφέρει η Κομισιόν, διευκρινλίζοντας πως η ανάκαμψη
του 2018 στηρίζεται κυρίως στις
εξαγωγές.
«Ωστόσο, οι επενδύσεις αποτέλεσαν ένα μεγάλο 'βαρίδι', εν
μέρει λόγω της μεγάλης υποαπορρόφησης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων». Η
υποαπορρόφηση του ΠΔΕ «είχε
επίσης ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της δημόσιας κατανάλωσης και επομένως του ΑΕΠ».
Το 2019, ο ρυθμός αύξησης
του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται
να διαμορφωθεί στο 2,2%, εκτιμά
η Επιτροπή. Αναμένεται ότι η επιβράδυνση του εξωτερικού περιβάλλοντος θα έχει αρνητικό αλλά
περιορισμένο αντίκτυπο στις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας.
Και τούτο λόγω της χαμηλής εισοδηματικής ελαστικότητας ζήτησης για τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, Παραμένει όμως «βαρίδι» η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία όμως τονώθηκε «μέσω της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού».
Πιέσεις λόγω αύξησης του κατώτατου το 2020
Στην αγορά εργασίας αναμένεται επιβράδυνση λόγω της πρόσφατης αύξησης του καταστατικού ελάχιστου μισθού. Η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί
κατά 1,5% το 2019 και κατά 1,3%
το 2020, μειώνοντας το ποσοστό
ανεργίας στο 16,8% έως το 2020.

120 δόσεις: Κανείς δεν θα μείνει εκτός, διαβεβαιώνει ο Τάσος Πετρόπουλος
«Κανείς δεν θα μείνει εκτός
των 120 δόσεων, καθώς δίνουμε
πραγματική δυνατότητα εξόφλησης των συσσωρευμένων οφειλών, κυρίως από το παρελθόν,
προ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) οφειλών»,
όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι
το κεφάλαιο της βασικής οφειλής

μειώνεται μέχρι και 54%, οι προσαυξήσεις μειώνονται σε ποσοστό
έως και 85% και για τους αγρότες
κατά 100%, ενώ η μείωση της συνολικής οφειλής φτάνει έως 69%.
Επιπλέον, όπως είπε, δεκάδες
χιλιάδες «εγκλωβισμένοι» οφειλέτες, ρυθμίζοντας την οφειλή
τους, θα έχουν τη δυνατότητα
πλέον να συνταξιοδοτηθούν.
Αναφορικά με τις συντάξεις

χηρείας, ο κ. Πετρόπουλος τόνισε ότι ο επιζών σύζυγος θα λαμβάνει σύνταξη εφ' όρου ζωής,
χωρίς όριο ηλικίας, το ποσοστό
αναπλήρωσης αυξάνεται στο 70%
από 50% και ενισχύεται το προστατευτικό δίχτυ για τα τέκνα
της ορφανικής οικογένειας. Όπως
ανέφερε, θα λαμβάνουν σύνταξη
μέχρι την ηλικία των 24 ετών,
ανεξαρτήτως αν σπουδάζουν ή
όχι, και θα έχουν πλήρη κάλυψη
για παροχές ασθενείας μέχρι την
ηλικία των 35 ετών, εκτός και αν
έχουν αποκτήσει ασφαλιστικό δικαίωμα επειδή θα εργάζονται.
Ο υφυπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης σημείωσε ότι η κυβέρνηση, από την ανάληψη της
διακυβέρνησης της χώρας, αξιοποιεί τις οικονομικές δυνατότητες

για να ανακουφίζει τους πολίτες.
«Λαμβάνει πρόσθετα μέτρα, ενισχυτικά των πολιτών, σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά περιθώρια που επιτυγχάνουμε» υποστήριξε ο κ. Πετρόπουλος. Αντίθετα, όπως τόνισε, «ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί λαϊκισμό να μπορούμε να βελτιώνουμε την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Ο
κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν
υπάρχει η δυνατότητα για μη περικοπή συντάξεων, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι
δεν υπάρχει η δυνατότητα για
13η σύνταξη. Να τα θυμούνται
αυτά οι πολίτες» κατέληξε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
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ριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποίησε η
Γ’ τάξη του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης»
στις 28, 29 και 30 Μαρτίου στα
πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων της τρέχουσας σχολικής
χρονιάς. Τα προγράμματα που
υλοποιήθηκαν ήταν «Αναζητώντας
την ωραία Ελένη…» με συντονίστρια καθηγήτρια την κ. Γουρζιώτη Κυριακή, φιλόλογο και
«Ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές στα κάστρα της Ελλάδας.
Διαβαίνοντας στα καλντερίμια
μιας καστροπολιτείας από το χθες
στο σήμερα» με συντονίστρια καθηγήτρια την κ. Μαρούση Σταματική, κοινωνιολόγο και υποδιευθύντρια του 4ου Γυμνασίου.
Στόχος των προγραμμάτων ήταν
να κατανοήσουν οι μαθητές την
ιστορική διαδρομή του πάντοτε
αδιάσπαστου και ενιαίου Ελληνισμού στο πέρασμα των αιώνων:
Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, Νεότερη Ελλάδα. Την εκδρομή συνόδευσαν, εκτός από την συντονίστρια του ενός προγράμματος,
η Διευθύντρια του σχολείου κ.
Τσιοτινού Αθανασία, Φιλόλογος
και η κ. Ράμπια Δέσποινα, καθηγήτρια καλλιτεχνικών, οι οποίες
συμμετέχουν στα προγράμματα.
Η αναχώρηση από το σχολείο
έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης
με προορισμό την Επίδαυρο. Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε τον Ισθμό της Κορίνθου
και να μην σταματήσουμε για να
θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το μεγάλο αυτό κατασκευαστικό έργο που ολοκληρώθηκε στα χρόνια του Χαρίλαου
Τρικούπη. Μετά από 2 ώρες περίπου φτάσαμε στην αρχαία Επίδαυρο και ξεναγηθήκαμε πρώτα
στο Μουσείο που βρίσκεται στην
είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Εκεί είναι εκτεθειμένα πολλά
από τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στο χώρο και τα πιο πολλά αποτελούν τμήματα των πιο
σημαντικών οικοδομημάτων του
ιερού. Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στο Ασκληπιείο, το ιερό του
θεού – ιατρού της αρχαιότητας.
Το ιερό ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα
π.Χ. και αποτέλεσε το σημαντικότερο θεραπευτικό κέντρο όλου
του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Τη μεγαλύτερη
ανάπτυξή του την γνώρισε τον 4ο
αι. π.Χ. κατά τη διάρκεια του οποίου ανεγέρθηκαν τα σημαντικότερα οικοδομήματα του χώρου, ένα
από τα οποία είναι και το περίφημο θέατρο. Οι μαθητές είχαν τη
δυνατότητα να θαυμάσουν από
κοντά το τελειότερο και διασημότερο παράδειγμα αρχαίου ελληνικού θεάτρου το οποίο είναι
μοναδικό για την αξιοθαύμαστη
προσαρμογή του στον χώρο, την
εξαίσια αρμονία των αναλογιών
του και την απαράμιλλη ακουστική του. Μάλιστα, μια ομάδα μαθητών είχαν την ευκαιρία «να παίξουν» κάποια σκηνή από την τραγωδία του Ευριπίδη «Ελένη» που
διδάσκονται τη φετινή χρονιά και
να αισθανθούν λίγο από το δέος
που αισθάνονται και οι ηθοποιοί
που παίζουν κάθε χρόνο στις παραστάσεις των Επιδαυρίων. Το τέλος της πρώτης μέρας μας βρήκε στα γραφικά στενά της πόλης
του Ναυπλίου κάνοντας βόλτες
και τρώγοντας στις ταβερνούλες.
Την δεύτερη μέρα ξεκινήσαμε
νωρίς για τον Μυστρά. Χτισμένη
στον απόκρημνο λόφο του Ταΰγετου, η καστροπολιτεία του Μυστρά μας μετέφερε σ’ ένα ταξίδι
στον χρόνο και αποτέλεσε μια
πρωτότυπη πολιτιστική εμπειρία.
Τα κτίσματά της είναι στην πλειοψηφία καλοδιατηρημένες βυζαντινές εκκλησίες, αλλά και παλάτια, σπίτια, γεφυράκια και φυσικά το κάστρο. Για την είσοδό
μας σε αυτήν χρησιμοποιήσαμε
την Άνω Πύλη και ξεκινήσαμε την
περιήγησή μας από πάνω προς τα
κάτω. Η διαδρομή ίσως ήταν
λίγο κουραστική όμως το τοπίο με
τα άγρια φυτά και άνθη της άνοιξης και η μαγευτική θέα του λα-
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ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΕΣ…
Ένα μικρό οδοιπορικό στο Ναύπλιο, την Επίδαυρο, τον Μυστρά και τις Μυκήνες
της Γ’ τάξης του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΑΪΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ: 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 7:30-9:30μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ
(ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ)
Όρθρος - θεία Λειτουργία:
7:30-9:30π.μ.

κωνικού κάμπου μας αποζημίωσε.
Κατηφορίζοντας βρεθήκαμε
μπροστά στην εκκλησία της Αγίας
Σοφίας με την εντυπωσιακή παράσταση του Χριστού στην κόγχη
και τα μονογράμματα του Μανουήλ Κατακουζηνού. Λίγο πιο
κάτω συναντήσαμε τα Παλάτια
των Δεσποτών και τη μητρόπολη
της καστροπολιτείας, τον Άγιο
Δημήτριο, που λέγεται ότι στέφθηκε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στη Μονή
της Παντάνασσας, στο μοναδικό
μοναστήρι του κάστρου και το καλύτερο διατηρημένο στο οποίο ξεχωρίζουν οι τοιχογραφίες του
17ου και 18ου αιώνα. Από την περιήγησή μας στον Μυστρά, αυτό
που αποκομίσαμε περισσότερο
ακόμα και από τις ιστορικές γνώσεις ήταν η αίσθηση ότι περπατούσαμε σε ένα ολοζώντανο μνημείο το οποίο ευωδίαζε από λουλούδια και πρασίνιζε από πυκνή
βλάστηση. Γεμάτη από εικόνες,
μετά από μια μικρή στάση για ξεκούραση και πρόχειρο φαγητό,
πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για Ναύπλιο. Εκεί περιηγηθήκαμε από την ξεναγό στην παλιά πόλη ξεκινώντας από την
«Πύλη της ξηράς», η οποία αποτελούσε την είσοδο της πόλης
από την ξηρά όταν η πόλη ήταν
και αυτή τειχισμένη καστροπολιτεία. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στην εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνα, στην είσοδο της οποίας δολοφονήθηκε το 1831 ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού
κράτους, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας
στο Βουλευτικό όπου συνεδρίαζε
η Βουλή των Ελλήνων κατά τη
διάρκεια της επανάστασης και
στην πλατεία Συντάγματος, που
αποτελεί το κέντρο της πόλης. Η
περιήγησή μας τελείωσε στο Δημαρχείο του Ναυπλίου, ένα όμορφο νεοκλασικό κτήριο. Η δεύτερη
μέρα τελείωσε σε μια ταβέρνα με
ζωντανή μουσική στην οποία κυριάρχησε το κέφι και ο χορός.
Η τρίτη και τελευταία μέρα ξεκίνησε με μια βόλτα στο φρούριο
του Παλαμηδίου στο οποίο, αφού
γοητευτήκαμε από την πανοραμική θέα της πόλης του Ναυπλίου,
περιηγηθήκαμε στους προμαχώνες και στο κελί που φυλακίστηκε
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο
πρωτεργάτης της ελληνικής επανάστασης μετά την καταδίκη του
για συνομωσία κατά του καθεστώτος. Μετά το Παλαμήδι αποχαιρετήσαμε το Ναύπλιο και κατευθυνθήκαμε για Μυκήνες. Η

ξενάγησή μας ξεκίνησε πρώτα
από το μουσείο που βρίσκεται δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο
και έχει συνολικά 3 αίθουσες, οι
οποίες χωρίζονται σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Στον
προθάλαμο, έχοντας μπροστά
μας τη μακέτα της ακρόπολης των
Μυκηνών πήραμε μια γενική ιδέα
για τις αρχαίες Μυκήνες, τις ανασκαφές που έχουν γίνει και τα ευρήματά τους σε αυτές. Στην πρώτη αίθουσα μάθαμε λεπτομέρειες
για τη ζωή των κατοίκων εκεί,
στη δεύτερη ανακαλύψαμε τον
Θησαυρό του Ατρέα και μάθαμε
για τα ταφικά έθιμά τους και στην
τελευταία ενημερωθήκαμε για το
τέλος των Μυκηνών. Εντυπωσιαστήκαμε από τις τοιχογραφίες, τα
πολυάριθμα σκεύη, τους σφραγιδόλιθους, τις γυναικείες θεότητες και τα αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας ενώ σημαντικότερο έκθεμα του μουσείου αποτελούν αναντίρρητα οι πινακίδες
της Γραμμικής Β’. Μετά το μουσείο η ξενάγηση συνεχίστηκε

στον αρχαιολογικό χώρο – ήταν
όμως σχετικά σύντομη λόγω των
άσχημων καιρικών συνθηκών. Καταφέραμε με δυσκολία – λόγω
των δυνατών ανέμων – να φτάσουμε στην Πύλη των Λεόντων,
που είναι και η είσοδος στην
ακρόπολη και αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα μνημειακής γλυπτικής,
αφού αποτελείται από 4 ογκόλιθους. Επίσης, καταφέραμε να
επισκεφτούμε και τον Θησαυρό
του Ατρέα, που είναι ο πιο μεγαλόπρεπος από τους θολωτούς
τάφους των Μυκηνών. Η τριήμερη εκδρομή μας ολοκληρώθηκε
στη Νεμέα, όπου, αφού σταματήσαμε για το μεσημεριανό φαγητό και για λίγη ξεκούραση, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από
κοντά ένα από τα πολλά οινοποιεία της περιοχής, το Κτήμα Παλυβού. Στον φιλόξενο χώρο του
ακούσαμε την ιστορία του κτήματος, περπατήσαμε στους αμπελώνες και στους χώρους του οινοποιείου, ενημερωθήκαμε για
τη διαδικασία παραγωγής και δοκιμάσαμε μερικά από τα κρασιά
του.
Το ταξίδι μας τελείωσε αργά το
βράδυ του Σαββάτου με την επιστροφή στα Τρίκαλα. Τα παιδιά
ήταν αρκετά στενοχωρημένα,
αλλά και γεμάτα από εντυπωσιακές εικόνες, πολύτιμες γνώσεις
και ευχάριστες αναμνήσεις. Η
σχολική αυτή εκδρομή αποτέλεσε
μια μοναδική εμπειρία, όχι μόνο
για τους μαθητές αλλά και για
τους συνοδούς καθηγητές.
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Φιλόλογος

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ
(ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-10:30π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
(ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠ.
ΛΑΡΙΣΗΣ)
Όρθρος - θεία Λειτουργία:
7:30-9:30π.μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ
(ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ)
Όρθρος - θεία Λειτουργία:
7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ
Σήμερα το βράδυ θα τελεσθεί ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ και από
ώρας 8:30 μ.μ. έως 12:30 νυκτερινής επί τη ανακομιδή
του Ιερού Λειψάνου του εν
Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της
Λυκίας του Θαυματουργού
Εοφόρου και Προστάτου
ημών.

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,
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,

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
(ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-10:00π.μ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ
(Η Γ’ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ
ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-10:00π.μ. (ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΝΘ. ΓΑΖΗ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ
(ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ,
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΑΡΧ.
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΗΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-10:30π.μ

ΙΕΡΑ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑτhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
7.00, 11.30, 15.00, 19.00

Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-9:30π.μ

Kήρυγμα Ευαγγελίου

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΕΛΕΝΗΣ
ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΩΝ)

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου με μπρελόκ της Hyundai, επί
της οδού Συγγρού. Όποιος τα έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431074480.
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

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.

ΤΕΤΑΡΤΗ

8

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 37

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
ΒΟΛΟΣ (Άφθαρτο Χέρι του Αγίου Διονυσίου)
Απογευματινή εκδρομή στον Βόλο για να προσκυνήσουμε
το Άφθαρτο χέρι του Αγίου Διονυσίου. Την Τρίτη 14 Μαΐου.
Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
προς Τιμήν του Αγίου Νικολάου. Κυριακή 19 Μαΐου.
Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΥΚΙΑΣ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό.
Τετάρτη 5 Ιουνίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

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

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

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

«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.

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

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

«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)

«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)

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

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

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
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Κλειστά τα δικαστήρια λόγω εκλογών
Δεν θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια όλης της χώρας λόγω των απανωτών εκλογικών αναμετρήσεων από τις 22 Μαΐου ως και τις 5 Ιουνίου, ενώ το διάστημα αυτό δεν θα διεξαχθούν διαδικασίες πλειστηριασμών.
Ειδικά για το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο της Αθήνας τα δικαστήρια θα είναι κλειστά από τις 22 Μαΐου ως τις 7 Ιουνίου.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου τα δικαστήρια θα κλείσουν από τις 22 Μαΐου ως τις 5 Ιουνίου
σε όλη τη χώρα και για τις περιπτώσεις που θα υπάρξουν επαναληπτικές περιφερειακές η δημοτικές εκλογές.
Όμως, για το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, στο οποίο γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων και κομμάτων για τις εκλογές, αναστέλλονται οι δίκες από την 20η έως και την 29η Μαΐου 2019.
Τέλος τα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων θα ρυθμιστούν από τους προϊσταμένους (διευθύνοντες) των κατά τόπους δικαστηρίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!! Early booking - 31/05!!
*AMARONDA ERETRIA RESORT & SPA 4*SUP: 5 νύχτες από 270€/άτομο με ημιδιατροφή
*Αγαπημένο ξενοδοχείο για το καλοκαίρι 2018!!
*AKS HINITSA BAY 4* SUP: 5 νύχτες 314€ με ημιδιατροφή
*DOLPHIN BAY Family beach resort SYROS: 5 νύχτες από 319€ smart all inclusive
*KAVURAS VILLAGE NAΞΟΣ: 5 νύχτες από 279€ all inclusive
*MIRAMARE 4* HOTEL ERETRIA: 5 νύχτες από 312€ με πλήρη διατροφή.
*TINOS BEACH HOTEL & BUMGALOWS 4*: 5 νύχτες από 249€ all inclusive
*PORTO PAROS HOTEL - VILLAS AQUA PARK: 5 νύχτες από 213€ με πλήρη διατροφή
*PORTO RIO 4*: 5 νύχτες από 275€ all inclusive
*ELITE CITY RESORT -KAΛΑΜΑΤΑ: 5νύχτες από 264€ smart all inclusive
*ATHOS PALACE 4* -ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗ: 5 νύχτες από 348€ all inclusive
*LAGOMANDRA BEACH & LAGOMANDRA HOTEL: 5 νύχτες από 475€ με ημιδιατροφή
*ΑΜΑRYNTHOS RESORT: 5νύχτες από 215€ all inclusive
*LEDA VILLAGE RESORT- ΠΗΛΙΟ: 5νύχτες από 235€ με ημιδιατροφή
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ – ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ…
*Τιμές κατ’ άτομο, χαμηλής ή μεσαίας εποχικότητας!!

KAΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
*ΙΜΠΙΖΑ - Φορμεντέρα 5 και 8ημ. ...................................................................από 595€!!
*ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 7ημ. .........................................................................................από 795€!!
*ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ 6ημ. .......................................................................από 645€!!
*ΣΚΩΤΙΑ 8ημ. ................................................................................................από 1195€!!
*ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΦΙΟΡΔ 11ημ .......................................από 1650€!
*ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 8ημ .................................................................................από 1295€
*BENELUX 6ημ. ...............................................................................................από 745€!!
*MAΛΤΑ 5ημ ...................................................................................................από 539€!!
*ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΡΚΟ GARDALAND 6ημ. ............................................................από 895€!!
*ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ -ΕΛΒΕΤΙΑ- ΜΙΛΑΝΟ 6ημ ........................................από 795€
*ΤΟΣΚΑΝΗ-ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 6ημ.............................................................από 745€
* Τιμές κατ’ άτομο. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!

ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ!!!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕARLY BOOKING!
ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10ημ. 4,11,18/08 ..............................................950€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΙ 10,1 1ημ. 27/07 &1,10,17/08 .........................................από 1145€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΧCLUSIVE CUBA 9ημ. ..............................................................από 1645€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ 10,12ημ. ................................................από 1180€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ 12&15ημ. ..........................................από 1380€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΒΙΕΤΝΑΜ 13ημ. ..........................................................................από 1399€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Όλα τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα εξωτερικού της αγοράς
διαθέσιμα στο γραφείο μας!!
Και φυσικά τα μοναδικά μας ατομικά πακέτα
για να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας όπως εσείς το θέλετε,
σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις!
Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα
κράτησης ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων
και σε συνδυασμό με την ταξιδιωτική μας εμπειρία μπορούμε
να σας εγγυηθούμε ένα μοναδικό ταξίδι!!
Και όπως πάντα:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προσφέρουμε το ταξίδι που ονειρεύεστε.
Πληροφορίες, προγράμματα και κρατήσεις στο γραφείο μας.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΤΑ ΜΑΚΡΗ
Ν. & Ρ. Παππά 4 (Έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) 42132 Τρίκαλα. Tηλ.: 24310 78335
Α.Φ.Μ. 100276020 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Αρ. MH.T.E. 0727E61004600/e-mail: monpro@otenet.gr

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΛΙΟΥ, ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της
Π.Ε.Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και ο Δήμος Μετεώρων
θα διανέμουν τα εξής προϊόντα:

•ΜΕΛΙ •ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ •ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
στους ωφελούμενους του προγράμματος ΚΕΑ, από το χώρο του
αγροτικού κτηνιατρείου Καλαμπάκας.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ του Δήμου Μετεώρων με:
1. Tο Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντα
2. Την ταυτότητα και
3. Την αίτησή – ένταξή τους στο ΤΕΒΑ,
να παραλάβουν τα προϊόντα από το χώρο διανομής, τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
Τρίτη
7/05/2019
ώρες 09:00 – 13:00
Τετάρτη
8/05/2019
ώρες 09:00 – 13:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2432350281.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 & ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2019
ἀπό 9:00 τὸ πρωὶ ἕως 14.30 μετὰ τὸ μεσημέρι

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
τοῦ Ἱερο Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας
«Ὥσπερ πελεκάν τετρωμένος τὴν πλευράν Σου Λόγε …»
Πολὺ ὡραία ὁ ἱερὸς ὑμνωδός, τὴν Μ. Παρασκευὴ τὸ βράδυ, στὰ
ἐγκώμια τοῦ Ἐπιταφίου, χρησιμοποιεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ πελεκάνου, ὁ
ὁποῖος κατὰ τὸν μῦθο, ὅταν κάποιο φίδι τσιμπήσει τὰ παιδιά του,
τρυπᾶ μὲ τὸ ῥάμφος τὸ στῆθος του καὶ δίνει ὡς ἀντίδοτο στὸ δηλητήριο, τὸ αἷμα του.
Ἀκριβῶς ἕτσι καὶ ὁ Κύριός μας, ἔδωσε τὸ αἷμα Του ἐπάνω στὸν
Σταυρό, γιὰ νὰ μᾶς «ἐμβολιάσει», ἀπέναντι στὸ δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, μὲ τὴν αἰώνια ζωή. Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία μᾶς
προσφέρει τὸ Αἷμα Του εἰς ζωὴν αἰώνιον, «τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν
ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».
Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὅλοι ἐμεῖς, ὀφείλουμε νὰ δίνουμε τὴ
ζωὴ καὶ τὸ αἷμα μας, γιὰ τοὺς ἀδερφούς μας, ποὺ τὸ ἔχουν ἀνάγκη. Μάλιστα σὲ εὐκαιρίες, ὅπως αὐτὴ ποὺ ὀργανώνει ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη τὴ Δευτέρα 13 καί τήν Τρίτη 14 Μαΐου.
Εἶναι ἱερὰ ὑποχρέωση,
ὅσων τὸ ἐπιτρέπει ἡ ἡλικία καὶ ἡ ὑγεία.
Εἶναι δεῖγμα ἀγάπης.
Εἶναι ἀπόδειξη πνευματικότητας.
Ἄν δὲν μποροῦμε νὰ μοιραστοῦμε δέκα λεπτά ἀπὸ τὸ χρόνο καὶ
ἐλάχιστες ῥανίδες ἀπὸ τὸ αἷμα μας, πῶς θὰ μοιραστοῦμε τὸν παράδεισο;
Ἑμεῖς οἱ ἴδιοι ποὺ δίνουμε τὸ αἷμα μας, ἑμεῖς οἰ ἴδιοι καὶ οἱ δικοί μας κάποτε θὰ τὸ χρειαστοῦμε.
Γνωρίζουμε τὴν προθυμία σας καὶ ἐλπίζουμε, ὅτι θὰ ἀκολουθήσετε
πιστὰ τὰ βήματα τοῦ πρώτου καὶ μεγάλου αἱμοδότη Ἰησοῦ Χριστοῦ.
(Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ δώσουν αἷμα, θὰ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ γνωρίζουν, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουν προηγουμένως πάρει κάποιο
φάρμακο, οὕτε παυσίπονο, δύο ἡμέρες πρὸ τῆς αἱμοδοσίας. Προκειμένου μάλιστα γιὰ ἀντιβιοτικό, θὰ πρέπει νὰ ἔχουν περάσει δύο ἕως
τρεῖς ἡμέρες ἀπὸ τὴ λήψη τοῦ φαρμάκου.
Ὑπογραμμίζεται ὅτι, ὅσοι δέν μποροῦν στίς 13 καί 14 Μαΐου, μποροῦν νά προσέλθουν στό Νοσοκομεῖο (Τμῆμα αἱμοδοσίας) καί νά δώσουν αἷμα, ὅποτε θέλουν τονίζοντας ὅτι εἶναι γιά τήν Τράπεζα αἵματος τῆς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν, ὥστε νά γίνει ἡ χρέωση
σωστά).

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• λαζάνια με κοτόπουλο
• μοσχάρι λεμονάτο
• χοιρινό ριγανάτο
• γεμιστά • μπάμιες
• ρεβύθια φούρνου

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
από 8 έως 12 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί, Μονές και Παρεκκλήσια:
8 Μαΐου, Αγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου: Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Ζάρκου, Δενδροχώρι.
9 Μαΐου, Αγίου Χριστοφόρου: Λυγαριά, Διπόταμος, (παρεκκλήσιο Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, Κ.Τ.Ε.Λ., Πετρωτό).
9 Μαΐου, Αγίου Νικολάου εν Βουνένοις: (Στουρναρέικα).
12 Μαΐου, Σύναξη Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος Παναγίας «ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ»: Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
12 Μαΐου, Κυριακή Μυροφόρων: (Κατακόμβη Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος Τρικάλων).

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
των Τρικάλων έως 12 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τετάρτη 8 Μαΐου από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την Κυριακή 12 Μαΐου από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίας
Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας, ο Εσπερινός, ο Όρθρος
και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προγραμματισμένη Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων δεν θα τελεσθεί.

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με ατομική σαλάτα .......................................5,50 €
Τας κεμπάπ ή μπεκρή μεζέ.........................................................5,00 €
Παστίτσιο ή λαζάνια....................................................................5,00 €
Κοτόπουλο σνίτσελ φούρνου......................................................5,00 €
Φασόλια ή ρεβύθια φουρνιστά....................................................4,50 €
Μανιτάρια σε σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό......................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατάτες..............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής...................................6,00 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα...........3,50 € Αγγουροντομάτα ..........3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα .....................3,50 € Χόρτα...........................3,00 €
Πατατοσαλάτα......................3,50 € Μπρόκολο....................3,00 €
Μελιτζανοσαλάτα.................3,50 € Κουνουπίδι...................3,00 €
Πολίτικη με ελιές.................3,50 € Παντζάρια ....................4,00 €
Μαρούλι...............................3,00 € Λάχανο.........................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Περιπατών (ο Ιησούς) παρά
την θάλασσαν της -Γαλιλαίας...
είδεν Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού... και ευθύς εκάλεσεν αυτούς» (Μαρκ.1:19-20)
Ο Ιωάννης, που ονομάσθηκε
Θεολόγος, έμεινε γνωστός ως ο
μαθητής της αγάπης επειδή αυτό
είναι το κύριο θέμα στα γραπτά
του. Αλλά και ο Ιησούς τον αγαπούσε ιδιαίτερα (Ιωαν.21:7)Όμως, πριν η χάρις του Θεού τον
μεταμορφώσει, ο Χριστός αποκάλεσε αυτόν και τον αδελφό
του Ιάκωβο «Βοανεργές» δηλ. γιους βροντής δείχνοντας τον
πραγματικό φυσικό τους χαρακτήρα. Ο Ιωάννης ήταν αυτόπτης
μάρτυς τόσο σε όλη τη δίκη του
Χριστού, όσο και στην σταύρωση
Του και σ' αυτόν ο Ιησούς εμπιστεύθηκε την Μαριάμ, την κατά
σάρκα μητέρα Του. Το κεντρικό

μήνυμα των γραπτών του Ιωάννη
είναι ότι «ο Λόγος έγινε σαρξ»,
ενανθρώπισε (Ιωαν.1:2-3) και τονίζει ότι εκείνος που αυτό το αρνείται δεν έχει το Πνεύμα του
Θεού αλλά του αντιχρίστου (Α
Ίωαν.4:2-3). Έγραψε το Ευαγγέλιο και τρεις επιστολές. Το 96 μ.Χ.
σε μεγάλη ηλικία εξορίσθηκε στην
Πάτμο για την πίστη του. Εκεί έλαβε από τον δοξασμένο Χριστό
και έγραψε την Αποκάλυψη.

ΔΩΡΕΑ
-Η οικογένεια Αριστείδη Γκότση
προσέφερε 30 ευρώ στον Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνας και 30 ευρώ στον
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλλιθέας
(Καταφύγι) Γρεβενών στη μνήμη
της αγαπημένης τους αδελφής
και θείας Άρτεμις Χαρ. Σακοράφα.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων ότι σήμερα Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και από ώρα 9:30 μ.μ.
έως 12:15 βραδινή θα τελεσθεί ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την Εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου.

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου έως 9 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τετάρτη 8 Μαΐου το πρωί θα παραβρίσκεται στις Σέρρες όπου θα συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Χριστοφόρου Διποτάμου.
Ακολούθως στις 7:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Χριστοφόρου στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων.
Αύριο Πέμπτη 9 Μαΐου το πρωί θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως κάθε εβδομάδα στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα
τελούνται οι εξής ακολουθίες:
-ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 6:30 μ.μ. Παράκλησις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙΑΤΗΣ του Αθανασίου και
της Παρθένας, το γένος Τσιφτσίδου που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Καβάλα και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Αντωνίου και της Χάιδως το γένος Σαράντη που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ του Νικολάου
και της Ευαγγελίας, το γένος Παπαγεωργίου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΑΝΝΑ ΚΑΨΙΩΧΑ
του Παναγιώτη και της Μαριγούλας, το γένος Βασιλείου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται
να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΣ του Λάμπρου και της Ζωής, το
γένος Ματρακούκα, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Σκιάθο, και η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
του Νικολάου και της Μαρίας, το γένος Ζέρβα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Σκιάθο πρόκειται να παντρευτούν
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο της Σκιάθου.
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Πρ. Παυλόπουλος: Η τουρκική
στάση έναντι της Κύπρου
αποτελεί ευθεία και ωμή
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου
Ευθεία και ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και συγκεκριμένα του Δικαίου της Θάλασσας, όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με τη Συνθήκη του Montego Bay το 1982, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, τη στάση της Τουρκίας έναντι της Κύπρου, κατά τη
συνάντησή του με αντιπροσωπεία του Ελληνοαμερικανικού
Ινστιτούτου, στο πλαίσιο της ετήσιας επίσκεψής τους στην
Ελλάδα, με επικεφαλής τον πρόεδρο και γενικό διευθυντή,
Νικ Λαριγκάκης.
Ο κ. Παυλόπουλος, αφού εξήρε τον ρόλο που έχει διαδραματίσει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο στην υπεράσπιση
των εθνικών θεμάτων και δικαίων Ελλάδας και Κύπρου, σημείωσε ότι η επίσκεψή τους συμπίπτει με την ανάγκη υπεράσπισης ενός θέματος που αφορά την Κύπρο, που δεν είναι θέμα της Κύπρου μόνο, είναι ένα ζήτημα υπεράσπισης της
εφαρμογής του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Όπως ανέφερε, είναι γνωστή η στάση της Τουρκίας αυτές
τις ημέρες. Μια στάση, που αποτελεί ευθεία και ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και συγκεκριμένα του Δικαίου της
Θάλασσας, όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με τη Συνθήκη του
Montego Bay το 1982.
Σημείωσε, επίσης, ότι η Τουρκία παραβιάζει τις διατάξεις
του Δικαίου της Θάλασσας σε ό,τι αφορά την ΑΟΖ της Κύπρου και αυτό το οποίο οφείλει να αντιληφθεί είναι ότι το Δίκαιο της Θάλασσας τη δεσμεύει. Όπως διευκρίνισε ο Πρόεδρος, το Δίκαιο της Θάλασσας δεσμεύει την Τουρκία ανεξαρτήτως του ότι δεν έχει προσχωρήσει στη σχετική Συνθήκη, διότι η Συνθήκη αυτή έχει υπογραφεί από μεγάλο αριθμό κρατών, παράγει γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί έναντι όλων.
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Η ελευθερία του κλαδέματος
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Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
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δεσίματα την ημέρα
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