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Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά έργο που εντάσσεται στον σχεδιασμό της Π. Ε. Τρικάλων

ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή, για μένα,
να παρευρεθείτε στα εγκαίνια του
φαρμακείου μου, που θα γίνουν
αύριο Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και
ώρα 6.00 το απόγευμα στη Μεγάρχη Τρικάλων.
Με εκτίμηση η φαρμακοποιός

Αλεξάνδρα Σπ. Παπαηλία
Τηλ. 6977513716
Σημ.: Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν

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

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου
«Δύναμη Ευθύνης»
«Ρίζωσε» γερά
η 1η Κυριακή για Περιοδεία σε Βυτουμά
τον Παπαστεργίου
και Σαρακήνα

ΣΕΛ.
6

Περιοδεία του
Κων/νου Μαράβα
στη Λυγαριά

Σε Αμπέλια, Κλεινοβό,
Καλογριανή και Γλυκομηλιά
ο Θοδωρης Αλέκος

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

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

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

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

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
CMYK

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
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Σαν Σήμερα
1859
Συγκρούσειςσημειώνοντα στην Αθήνα, μεταξύ φοιτητώνκαιαστυνομίας.(Σκιαδικά)
1902
Ιατρικόεπίτευγμαστην
Αθήνα.ΟχειρουργόςΣπυρίδωνΜαγγίναςαφαιρείμεεπιτυχία από ασθενή του ολόκληροτοδεξιόνεφρότου.Η
εγχείρησηαυτήέχειποσοστό
επιτυχίαςστοεξωτερικόμόλις
ένατοιςχιλίοις.
1933
ΦοιτητέςμέλητουΝαζιστικούΚόμματοςκαίνεβιβλία
των Μαρξ, Φρόιντ, Μπρεχτ
και Αϊνστάιν στην κεντρική
πλατεία του Βερολίνου. Τα
χαρακτηρίζουν«αντιγερμανικά».
1956
Εκτελούνταιαπότιςβρετανικές αρχές οι αγωνιστές
τηςΕΟΚΑΜιχαήλΚαραολής
και Ανδρέας Δημητρίου, οι
οποίοι ανέρχονται στην αγχόνη ψάλλοντες τον εθνικό
ύμνο και ζητωκραυγάζοντες
υπέρτηςΕνώσεως.
2010
Συγκαλείται σύσκεψη
των πολιτικών αρχηγών για
την οικονομική κρίση, υπό
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,ΚάρολοΠαπούλια.Δεν
συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ε

ίσαιμέσο
ενημέρωσης
πουαγαπάς
παράφορα(σ’αυτή
τηφάση,γιατίαύριο
μπορείν’αλλάξεις
γούστα-τοέχεις
ξανακάνειάλλωστε
στοπαρελθόν)ένα
συγκεκριμένοκόμμα
εξουσίαςκαιμισείς
θανάσιματο
αντίπαλοκόμμα
εξουσίας.
Με κάποιο τρόπο
(αδιάφορο πώς) ανακαλύπτεις ένα θέμα που
δεν είναι σκάνδαλο, δεν
είναι στενά πολιτικό, δηλαδή δεν έχει να κάνει
με πράξεις ή παραλείψεις του αρχηγού του
κόμματος που θέλεις να
πλήξεις, αλλά τον βλάπτει στο προσωπικό επίπεδο και είναι λίγο γαργαλιστικό.
Τι κάνεις; Δεν μπαίνεις
στον πειρασμό να σκεφτείς αν η δημοσιοποίησή του θα συμβάλει ή
όχι στην αναβάθμιση του
δημόσιου διαλόγου. Κάτι
τέτοιες λεπτομέρειες
δεν σε απασχολούν.
Κατά τη γνώμη σου
ό,τι αφορά πολιτικά πρόσωπα είναι πολιτικό και
πρέπει να το μαθαίνει ο
λαός. Το φρόνιμο πάντως είναι να το τσεκάρεις γιατί έχεις πάθει νίλες στο παρελθόν και

Λερωμένες φωλιές
δεν αντέχεις άλλες.
Αναρωτιέσαι: Εχει
βάση ή μήπως πρόκειται
για κατασκευασμένη «είδηση», σαν κι αυτές που
κυκλοφορούν με το
σωρό στην πιάτσα και
εξέθεσαν όσους τις υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, τις παρουσίασαν
με τυμπανοκρουσίες,
αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν ατάκτως γιατί
επρόκειτο για καραμπινάτη μαϊμουδιά;
Ας πούμε λοιπόν ότι
σιγουρεύεσαι για την εγκυρότητα της πληροφορίας, εμπιστεύεσαι την
πηγή σου και πας στο
επόμενο βήμα, την
μπουμπουνίζεις. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου
όπως την αντιλαμβάνεσαι, προκαλείς θόρυβο
και το θέμα σου καταλαμβάνει περίοπτη θέση
στην ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης,
αφού το αγαπημένο σου
κόμμα το εκμεταλλεύεται και του δίνει διαστάσεις. Ως εδώ καλά.
Το πρόβλημα δημιουργείται από τη στιγμή που
επιμένεις να υποστηρίζεις με πάθος ότι είσαι

αντικειμενικός, αμερόληπτος, ανιδιοτελής και
δεν δέχεσαι μύγα στο
σπαθί σου. Χλευάζεις
μάλιστα όσους σε κατηγορούν για ροπή προς
τον λαϊκισμό και τον κιτρινισμό.
Ομως δεν είσαι τίποτα
απ’ όλα αυτά. Δεν είσαι
αντικειμενικός γιατί στη
δημοσιογραφία
δεν
υπάρχει αντικειμενικότητα. Αντικειμενικά είναι
μόνο τα γεγονότα (τα
πραγματικά), αλλά οι
κρίσεις επ’ αυτών είναι
υποκειμενικές επειδή μεσολαβούν τα φίλτρα που
βάζουν οι ιδεολογικές
αναφορές σου, οι πολιτικές προτιμήσεις σου,
τα συμφέροντα και οι
επιδιώξεις των αφεντικών σου.
Αμερόληπτος δεν είσαι γιατί αν ρίξουμε μια
ματιά στη διαδρομή σου
θα διαπιστώσουμε ότι η
ευαισθησία σου είναι επιλεκτική. Εκδηλώνεται
μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες ευνοούν το αφήγημά σου
ή ακόμη χειρότερα το
αφήγημα των καθοδηγητών σου.
Αραγε τι είδους αμε-

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

ΤουΤάσουΠάππα
απότην«Εφημερίδα
τωνΣυντακτών»

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

```

Τον χαβά
του ο Ερντογάν:

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

" Έπεσαν πολύ
χαμηλά..."

```

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

Παραβιάζονται τα δικαιώματά μας
σε Αιγαίο και αν. Μεσόγειο

(Μπορούν
και περισσότερο!)

```

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ροληψία είναι αυτή που
βγάζει στα μανταλάκια
τα σφάλματα και τις
πομπές των αντιπάλων
σου και των ανταγωνιστών σου, που κάνει την
τρίχα τριχιά όταν το
θέμα αφορά εκείνους
που σιχαίνεσαι και εξαφανίζει τα σφάλματα και
τις πομπές των φίλων
σου ακόμη κι αν οι αποδείξεις είναι ατράνταχτες;
Η στράτευση και η
αμεροληψία είναι έννοιες ασύμβατες.
Η στράτευση δεν συνιστά πολιτικό «αδίκημα»
αρκεί να δηλώνεται.
Οταν όμως επιχειρείς να
τη φτιασιδώσεις με
άγαρμπους ευφημισμούς είναι συνειδητή
εξαπάτηση. Δεν είσαι
ούτε ανιδιοτελής γιατί
το «βιογραφικό» σου είναι γεμάτο σάπιους συμβιβασμούς, άκομψες μεταμφιέσεις, χυδαίους
οπορτουνισμούς, ευκαιριακές συμμαχίες με
κόμματα και επιχειρηματίες. Συμπερασματικά: το ζητούμενο είναι
η ανιδιοτελής υποκειμενικότητα. Δύσκολη υπόθεση.

Δεν βλέπεις πόσο μεγάλο
κακό είναι η υποκρισία και ότι
αυτή είναι καρπός της ζήλιας;
Γιατί το διπλό ήθος
στους περισσότερους
γεννιέται από τη ζήλια.
Μ.Βασίλειος,Περίφθόνου

(Ε τώρα μπορείς να σχολιάσεις;)

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)
-Σταδίου24(περίπτερο)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Αχ μου φαίνεται ότι γέρασα! Δύο by pass έχω κάνει. Δύο λάμες σε κάθε πόδι
και ένα ψεύτικο γόνατο.
Έχω προστάτη και το ζάχαρο δε λέει να κατέβει Έχω καταντήσει μισότυφλος
και μόνο τα αεροπλάνα μπορώ να ακούσω πια.
Παίρνω 20 χάπια την ημέρα που μου φέρνουν ύπνο, ζάλη και τάση
λιποθυμίας.
Ώρες ώρες μουδιάζω ολόκληρος και δεν νοιώθω ούτε χέρια, ούτε
πόδια. Παθαίνω συχνά διαλείψεις και δε ξέρω ποιος είμαι.
Δε θυμάμαι πια αν είμαι 92 ή 93.
Πέθαναν όλοι μου οι φίλοι!
Δόξα τω Θεώ τουλάχιστον έχω το δίπλωμα οδήγησης!

Γενική πρόγνωση για σήμερα
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σελίδα 2

«Πόσα μακαρόνια
τρώει ο κόσμος;»
Ηταν το επαναστατικό έτος 2015
όταν η κυβέρνηση του βουνού
ανέλαβε να σώσει τη χώρα. Από
τα χαρακώματα της αντίστασης
τότε δεν έλειπε κανείς, αφού η
σωτηρία του έθνους δεν επέτρεπε
λιποταξίες.
Μαζί με την αναδιανομή του
πλούτου από τους πλούσιους
στους φτωχούς, οι στρατηγοί του
Μαξίμου αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του ΦΠΑ από το
13% που είχαν μειώσει οι πατριδοκάπηλοι ΣαμαροΒενιζέλοι στο
24%. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές,
αλλά ένα επιχείρημα ακούστηκε
ακλόνητο: «Δηλαδή, πόσα μακαρόνια τρώει ο κόσμος για να βγάλουμε την αύξηση 10% στις δαπάνες του;».
Αναλύοντας μάλιστα τη συλλογιστική του επιχειρήματος, σημειώνονταν αρμοδίως ότι το 10% αντιστοιχεί σε 6 λεπτά το πακέτο τα
μακαρόνια. «Συζητάμε για έξι λεπτά, έξι σεντς το πακέτο τα μακαρόνια; Αυτό κουβεντιάζουμε όταν
μιλάμε σοβαρά πολιτικά;
Τέτοια προπαγάνδα γίνεται, τα
έξι λεπτά για τα μακαρόνια και
όχι τα λεφτά που θα έρθουν με
την αναδιανομή με το φόρο στους
πλούσιους». Αυτά δεν τα έλεγε
όποιος και όποιος, αλλά ο τότε
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης.
Από τότε βέβαια κύλησε πολύ
νερό στο αυλάκι, η αναδιανομή
του πλούτου δεν έγινε, σε αντίθεση
με άτακτες οπισθοχωρήσεις, όπως
για παράδειγμα με τη «μαντάμ
Μέρκελ» και τους δανειστές που
μετονομάστηκαν σε εταίρους, ή
με την Εκκλησία.
Τέσσερα χρόνια μετά, η επαναστατική κυβέρνηση συνθηκολόγησε και ως διά μαγείας, ανακάλυψε
πως οι Ελληνες μάλλον τρώνε πολλά μακαρόνια. Ετσι, μείωσε τον
ΦΠΑ που είχε αυξήσει. Εντελώς
τυχαίο ότι το αποφάσισε 18 ημέρες
πριν από τις εκλογές, προσφέροντάς το ως δώρο στους ψηφοφόρους, μαζί με μια κουτσουρεμένη
13η σύνταξη. Ενα δώρο αξίας 500
ευρώ και 10 λεπτών του ευρώ…
Σοβαρά τώρα και χωρίς διάθεση
περαιτέρω ειρωνείας: Τα μέτρα
που ανακοίνωσε από το Ζάππειο
ο πρωθυπουργός και το οικονομικό
επιτελείο από τη στιγμή και στο
βαθμό που ωφελούν τους πολίτες
έστω και κατά ένα ευρώ, είναι θετικά.
Κανείς δεν δικαιούται να ειρωνευτεί ούτε να απαξιώσει ένα βοήθημα, άμεσο ή έμμεσο, που χιλιάδες οικογένειες έχουν ανάγκη.
Αλλωστε, τα υπερπλεονάσμστα
από την τσέπη τους βγήκαν και
αν σήμερα η κυβέρνηση τους δίνει
ένα, τους έχει πάρει ήδη 10.
Ομως την ίδια στιγμή, ας θυμηθούν κάποιοι πως οι πολίτες μακαρόνια τρώνε όχι σανό. Αρα αντιλαμβάνονται πλήρως και την προεκλογική σκοπιμότητα του Μαξίμου
και την πραγματική αξία των «δώρων».

Παρασκευή 10/5/2019
Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα
πιο πυκνές, με πιθανότητα πρόσκαιρων
όμβρων στη Θεσσαλία τις μεσημβρινές
- απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Αρχικά από νότιες διευθύνσεις
3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με
βαθμιαία εξασθένηση
από το απόγευμα.
Θερμοκρασία:Από 10 έως 26 βαθμούς
Κελσίου.

*Η Δέσποινα Κονταράκη
είναι αρχισυντάκτρια
του Ελεύθερου Τύπου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Ενδιαφέρουσα ανοικτή πολιτική
εκδήλωση για τις ευρωεκλογές

Και πριν και τώρα αλλά κυρίως μετά !!

Με την παρουσία των υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Πέτρου Κόκκαλη και Σπύρου Δανέλλη θα πραγματοποιηθεί η ανοικτή εκδήλωση για τις ευρωεκλογές, την Κυριακή 12 Μαΐου στις 8μμ στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.
Αμφότεροι οι υποψήφιοι είναι ιδιαίτερα γνωστοί πανελλαδικά και η εκδήλωση αναμένεται να
έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Να μην τσακώνεστε, να είστε αγαπημένοι!

∫ Μ.α.Μπ.

«Πάλι εδώ είσαι εσύ;».
Είναι η πιο συχνή ερώτηση,που ακούει αυτές τις μέρες της
προεκλογικής περιόδου ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης και υποψήφιος (θέλει σταυρό αυτή τη φορά) περιφερειακός σύμβουλος της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.
Γιατί η περίπτωση του είναι ξεχωριστή.
Δεν είναι υποψήφιος που βγήκε τώρα -15 μέρες πριν στηθούν οι κάλπες- στα χωριά, στα καφενεία και τις πλατείες. Για
την ακρίβεια, δεν σταμάτησε όλα αυτά τα χρόνια να περνά από
όλα τα χωριά από το Μαλακάσι ως την Πηνειάδα με πλημμύρες και καύσωνες.
Και ο ψηφοφόρος την αενάως φυσική παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Μιχαλάκη, την εκτιμά και θα φανεί
οσονούπω. Και εκείνος όμως από την πλευρά του, δεν θεωρεί
ότι ο πολίτης είναι δεδομένος για αυτό και τον βλέπουν και πάλι
μπροστά τους!

∫E.Σ.

Αψογη συνεργασία!
Στις εγκαταστάσεις
της «ΤΥΡΑΣ» βρέθηκε
χθες ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπου είχαν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της
εταιρείας κ. Μιχάλη
Σαράντη και τους εργαζόμενους.
Ο κ. Παπαστεργίου
είχε τη δυνατότητα να
συζήτησε με τον κ. Σαράντη για θέματα επί
της ουσίας που αφορούν την ανάπτυξη της
περιοχής, δεδομένου
ότι ο Όμιλος Ελληνικά
Γαλακτοκομεία Α.Ε
αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Τρίκαλα και για την τοπική οικονομία.
Άλλωστε, με κάθε τρόπο καταδεικνύεται η άψογη συνεργασία σε διάφορούς τομείς και η συνεχής κοινωνική προσφορά, με κυριότερο παράδειγμα
την ανάπλαση της κεντρικής πεζογέφυρας. Ένα στολίδι για την πόλη των
Τρικάλων.

∫Ω.

CMYK

Χωρίς φορολογική
δήλωση η Β δόση
από τον ΟΠΕΚΑ
Στα τέλη Μαΐου αναμένεται η πληρωμή της β’
δόσης για το επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ.
ΟΠΕΚΑ επίδομα παιδιού Α21: Σύμφωνα με
πληροφορίες, η καταβολή των χρημάτων στους
λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να γίνει το διήμερο 23-24 Μαΐου, δηλαδή πριν το Σαββατοκύριακο των αυτοδιοικητικών εκλογών ή το
αργότερο έως τις 27/5 (ημέρα Δευτέρα).
Για την καταβολή της πρώτης δόσης (1ο δίμηνο 2019) έπρεπε να έχει υποβληθεί το Ε1 φορολογικού έτους 2017.
Από τη 2η δόση και μετά απαιτείται η υποβολή
του Ε1 φορολογικού έτους 2018. Δηλαδή,
όπως είπαν πηγές του ΟΠΕΚΑ, για να εισπράξετε τη δεύτερη δόση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης. Η πληρωμή αυτή θα αφορά και σε εκκρεμότητες από προηγούμενες οφειλές.
Όπως όλα δείχνουν, η καταβολή των δόσεων
και η υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού θα γίνεται κανονικά χωρίς να εξετάζεται αν
έχει υποβληθεί ή όχι η φορολογική δήλωση για
τα εισοδήματα του 2018, σημειώνοντας ότι ο
έλεγχος και ο συμψηφισμός των ποσών θα γίνει τον Σεπτέμβριο.
Έτσι, για την καταβολή της 2ης δόσης και
μετά δεν απαιτείται η υποβολή του νέου Ε1.

∫χρ.παπ.

4 σελίδα
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τις γερές ρίζες της νίκης της
«Επανεκκίνησης» από την 1η Κυριακή επιβεβαίωσαν το Ρίζωμα και οι
Σπαθάδες. Το απόγευμα της Τετάρτης 8 Μαΐου 2019, οι κάτοικοι των
δύο χωριών απέδειξαν ότι γνωρίζουν
πώς να ενισχύουν την ανάπτυξη του
τόπου τους.
Ψηφίζοντας «Επανεκκίνηση» και
Δημήτρης Παπαστεργίου, που επισκέφθηκαν τα χωριά και υπενθύμισαν τα έργα που έγιναν:
1. Οι Σπαθάδες με βελτιώσεις
στην πλατεία, στο αγροτικό ιατρείο,
στο πολιτιστικό κέντρο, στον καθαρισμό καναλιών, στο ασύρματο δίκτυο, στη στέγη του οστεοφυλακίου… Αλλά και η λύση στο πρόβλημα του κοιμητηρίου με την κλήρωση για τον εργολάβο, η προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα με τον
αγωγό ύδρευσης στο χωριό και στο
αντλιοστάσιο από Θεόπετρα προς
Σπαθάδες (ΔΕΥΑΤ)
2. Στο Ρίζωμα, στη μεγάλη συγκέντρωση, η μνήμη για τον αδικοχαμένο δημοτικό υπάλληλο Σωτήρη
Μπαραχάλα ήταν παρούσα, με τον
Δήμαρχο να ζητά από όλους/όλες να
κρατήσουν ενός λεπτού σιγή.
Δεν μπορούσε να μη συζητηθεί
ξανά η πολύ μεγάλη προσπάθεια
που, ξεκινώντας από τον πρ. Δήμαρχο Δημ. Οικονόμου, ολοκληρώθηκε με την αναγνώριση του Ιαματικού Πόρου Ριζώματος. Ο Δημήτρης
Παπαστεργίου υπενθύμισε πως η
τοπική κοινωνία είναι η πρώτη που θα
αναπτυχθεί, που θα δει τον τρόπο να
αλλάξει τη ζωή της, μέσα από ένα
μακρόπνοο έργο ουσίας.
3. Και τόνισε ο Δήμαρχος ότι έγιναν πάρα πολλά:
- υπογειοποιήθηκε το αρδευτικό δίκτυο,
- διανοίχθηκε νέα γεώτρηση δίπλα
στην παλαιά και αντικαταστάθηκε ο
αγωγός ύδρευσης,
- ολοκληρώθηκε το αθλητικό κέντρο,
- διανοίχθηκαν και καθαρίστηκαν
υδατορέματα που επί χρόνια παρέμεναν ακαθάριστα,
- βελτιώθηκε η αγροτική οδοποιία,
- επισκευάστηκαν οι στέγες του
Νηπιαγωγείου, του Παιδικού Σταθμού, του Δημοτικού σχολείου,
- έγινε διαμόρφωση του αύλειου
χώρου και εσωτερικός ελαιοχρωματισμός του νηπιαγωγείου,

«Ρίζωσε» γερά η 1η Κυριακή
για τον Παπαστεργίου

- επισκευάστηκε και περιφράχτηκε το γήπεδο μπάσκετ στην είσοδο
του χωριού,
-έγιναν εργασίες αποκατάστασης
και διαμόρφωσης του χώρου στο πολιτιστικό κέντρο,

- κατασκευάστηκε νέα παιδική
χαρά με όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας.
«Δώστε μας δύναμη από την πρώτη Κυριακή. Να συνεχίσουμε σταθερά, να συνεχίσουμε μαζί σας, να συ-

νεχίσουμε και να πάμε τον Δήμο
μας ακόμη πιο μπροστά», τόνισε ο
Δημήτρης Παπαστεργίου.
Και διευκρίνισε ότι, εκτός από
τους συνδυασμούς, με τους οποίους
υπάρχουν διαφορές στη φιλοσοφία
και στον τρόπο εργασίας, υπάρχουν
και οι συνδυασμοί που συγκροτήθηκαν για να κάνουν ζημιά και όχι να
προσφέρουν.
Αλλά εμείς, συνέχισε ο κ. Παπα-

Στην υπηρεσιακή «καρδιά»
της πραγματικής οικονομίας
ε επισκέψεις στην
υπηρεσιακή
«καρδιά» της
πραγματικής οικονομίας
στα Τρίκαλα, άρχισε η
Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 για
τον Δημήτρη
Παπαστεργίου.

Μ

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και
τα στελέχη της «Επανεκκίνησης» επισκέφθηκαν αρχικώς
τα γραφεία του ΟΑΕΔ στα
Τρίκαλα, σε μια ουσιαστική
συνάντηση. Αφού συναντήθηκε με τους εργαζόμενους
και πολίτες συνομίλησε με
τον προϊστάμενο του οργανισμού στα Τρίκαλα κ. Β. Τσίπα.
Αντικείμενο της συζήτησης,
οι ενεργές πολιτικές που προωθούνται μέσω του Οργανι-

σμού και ο ρόλος του κράτους
σε αυτόν τον τομέα, με δεδομένο ότι η συνεργασία ΟΑΕΔ
– Δήμου Τρικκαίων στις προκηρύξεις της Κοινωφελούς
Εργασίας είναι άριστη, με τις
προσλήψεις που έγιναν.
Ακολούθως, η επίσκεψη συνεχίστηκε στον ΕΦΚΑ – ΟΑΕΕ,
εκεί, δηλαδή, όπου οι επαγγελματίες απευθύνονται για
να λύσουν τα ζητήματα που
τους απασχολούν καθημερινώς. Η συνάντηση με τον προϊστάμενο κ. Παν. Ζαρούλα και
τους εργαζόμενους είχε και
χαρακτήρα ενημέρωσης για
τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται με τους επαγγελματίες του Δήμου, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας σε όλα τα επίπεδα.

στεργίου, «συνεχίζουμε από τις 27
Μαΐου, όσα μαζί οργανώσαμε, μαζί
σχεδιάσαμε, μαζί προχωρούμε». Η
ανάπτυξη για το Ρίζωμα είναι ορατή
πια, οι υποδομές ολοκληρώνονται, ο
βιολογικός μπήκε στις ράγες, απομένει η συνεργασία για να αναπτύξουμε την περιοχή με τον Ιαματικό
Πόρο. Μαζί, για τον Δήμο μας, τα χωριά μας, την ανάπτυξη!

τοπικά

Περιοδεία συνδυασμού «Δύναμη
Ευθύνης» σε Βυτουμά και Σαρακήνα
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Σε Αμπέλια, Κλεινοβό,
Καλογριανή και Γλυκομηλιά
ο Θοδωρης Αλέκος
Ξεκίνησε η περιοδεία του υποψήφιου Δημάρχου Μετεώρων κ. Θοδωρή Αλέκου και των Δημοτικών Συμβούλων
του στη Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού.
Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα χωριά Αμπέλια, Κλεινοβός, Καλογριανή και Γλυκομηλιά.

Η

περιοδεία του
συνδυασμού
«Δύναμη
Ευθύνης» συνεχίζεται.
Χθες ο υποψήφιος
Δήμαρχος Χρήστος
Σινάνης και πολλοί
υποψήφιοι σύμβουλοι
του, βρέθηκαν στον
Βυτουμά Καλαμπάκας
για να γιορτάσουν τον
προστάτη του
συνοικισμού, Άγιο
Νικόλαο εν Βουνένοις.
Πλήθος κόσμου που συμμετείχε στον Εσπερινό αλλά
και στη λιτάνευση της εικόνας,
συνομίλησε με τον υποψήφιο
Δήμαρχο και τους Υποψηφίους συμβούλους για θέματα
που αφορούν στο χωριό και
την ανάπτυξή του.
Δεύτερος σταθμός, η κοινότητα Σαρακήνας, όπου ο
συνδυασμός είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις
με τους κατοίκους του χωριού. Δέχθηκε με χαρά τις ευχαριστίες τους για την ένταξη
σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και δημοπράτησής του
έργου της αναστύλωσης του
ιστορικού Γεφυριού της Σαρακήνας αλλά και ανάπλασης
του περιβάλλοντος χώρου,
ώστε στο μέλλον,σε συνδυασμό με το βράχο της Σαρακήνας να αναδειχθεί σε σημαντικό εκπαιδευτικό αναρριχητικό σημείο.
Επίσης, μίλησαν για την
κατασκευή της παιδικής χαράς στη Σαρακήνα που βρί-

σκεται σε εξέλιξη και ήταν
πάγιο αίτημα των κατοίκων
και συμφώνησαν σε μελλον-

τικές εργασίες για την
ποιοτική αναβάθμιση της κοινότητας.

Συνεχίζουμε με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από
την πρώτη Κυριακή!

Περιοδεία του Υποψηφίου Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα
•Στην Λυγαριά συνοδευόμενος από Υποψήφιους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους του

Σ

την δεύτερη έξοδο
του ο Υποψήφιος
Δήμαρχος Πύλης κ.
Κωνσταντίνος Μαράβας,
συνοδευόμενος από τους
Υποψηφίους Δημοτικούς
και Τοπικούς Συμβούλους
του, περιόδευσε στην
Λυγαριά παρακολουθώντας
τις θρησκευτικές
Εκδηλώσεις στην Μνήμη
του Αγίου Χριστοφόρου.
Ο κ. Μαράβας κατόπιν επισκέφθηκε τα Καταστήματα
της περιοχής όπου αυτός και
οι υποψήφιοι Δημοτικοί και
Τοπικοί Σύμβουλοι συναντήθηκαν με κατοίκους του Χωριού χαιρετώντας τους ένανέναν χωριστά και συνομίλη-

σαν μαζί τους, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
τόσο η Κοινότητα όσο και
αυτοί οι ίδιοι.
Ο Υποψήφιος Δήμαρχος κ.
Κων/νος Μαράβας τόνισε για
μία φορά ακόμα την επιθυμία
του να τον στηρίξουν ακόμα
μία φορά για να εκλεγεί και
ο συνδυασμός του «ΠΡΩΤΑ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» να καταλάβει
την πρώτη θέση στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές
Εκλογές και να νικήσει από
την πρώτη Κυριακή.
Γιατί αυτό το γεγονός είναι
απαραίτητο για συνέχεια του
Αναπτυξιακό έργου της Δημοτικής Αρχής και για την
υλοποίηση των εξελισσομένων έργων σε όλο το φάσμα
του Δήμου Πύλης.

6 σελίδα
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Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά έργο που εντάσσεται στον σχεδιασμό της Π. Ε. Τρικάλων

Μ

ετά την
ολοκλήρωση
του κόμβου στο
Ριζαριό και στα Μεγάλα
Καλύβια, προχωρούν οι
εργασίες στην
κατασκευή του κόμβου
στην περιοχή του μύλου
«Τσαγκάδα» και μέσα
στις επόμενες ημέρες
θα δοθεί στην
κυκλοφορία.

Πρόκειται για το τρίτο κατά
σειρά έργο που εντάσσεται
στον σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,
για την κατασκευή 10 συνολικά κόμβων σε σημεία-καρμανιόλες του οδικού δικτύου
στην περιοχή μας, όπου
έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες πολίτες.
Συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
σε 3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο κόμβος κατασκευάζεται
στην Εθνική οδός Τρικάλων
– Πύλης με περιφερειακές
οδούς προς διασταυρώσεις
Καλαμπάκας και Καρδίτσας
(περιοχή μύλου «Τσαγκάδα»).
Αντικείμενο του έργου είναι
η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του
οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με

Ολοκληρώνεται ο κόμβος
στο μύλο «Τσαγκάδα»
•Αντικείμενο
του έργου είναι
η βελτίωση της
λειτουργικότητας
και της ασφάλειας
του οδικού δικτύου
την τροποποίηση υφισταμένων διασταυρώσεων σε κυκλικούς κόμβους.
Όπως υπογράμμισε για
ακόμα μια φορά ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης «πρόκειται
για ένα σημαντικό έργο για
την ασφαλέστερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και την μεταφορά των
εμπορευμάτων. Η κατασκευή
των κόμβων αυτών κρίθηκε
απαραίτητη λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου και της ανα-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616

CMYK

μονής των οχημάτων στα
υφιστάμενα φανάρια».

Οι κόμβοι
Σύμφωνα με την εργολαβία
του έργου θα κατασκευαστούν επίσης κόμβοι στην
Εθνική οδός Τρικάλων – Λάρισας με οδούς προς Τρίκαλα, Πύλη και Μεγαλοχώρι
(περιοχή Μεγαλοχωρίου),
στην Εθνική οδός Τρικάλων
– Καρδίτσας με περιφερειακή
οδό προς Εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας και με οδούς
προς Τρίκαλα και Πύλη (είσοδος πόλης Τρικάλων), στη
διασταύρωση Εθνικής οδού
Τρικάλων – Ιωαννίνων με τοπικές οδούς στην είσοδο Μαλακασίου, στη διασταύρωση
επαρχιακής οδού Βαλτινού
– Δενδροχωρίου με οδό προς
Διαλεχτό και λοιπές τοπικές
οδούς, στη διασταύρωση
οδού από Εθνική οδό Τρικάλων – Καλαμπάκας προς Σαρακίνα με οδό προς Περιστέρα και λοιπές τοπικές
οδούς, στη διασταύρωση παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων – Λάρισας με οδό εισόδου από νέα Εθνική οδό Τρικάλων– Λάρισας προς Φαρκαδόνα και στη διασταύρωση
νέας γέφυρας στην είσοδο
του Δ.Δ. Θεόπετρας με τοπικές οδούς.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

Έχει εξασφαλιστεί από τον Δήμο Πύλης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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σελίδα 7

Τονίστηκε στη χθεσινή πολιτική εκδήλωση του ΚΙΝ.ΑΛ.

Το μήνυμα τω ευρωεκλογών
Χρηματοδότηση
για το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι σοσιαλισμός ή λιτότητα
χει εξασφαλιστεί
η χρηματοδότηση
έργων για το
πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » από τον
Δήμο Πύλης, καθώς
έχουν ολοκληρωθεί οι
σχετικές διαδικασίες.

Έ

Μεταξύ των έργων που έχει
σχεδιαστεί να ενταχθούν στο
εν λόγω πρόγραμμα είναι η διευθέτηση του χειμαρρώδους
ρέματος Καλογήρων, έργο
αντιπλημμυρικό.

Το πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» αφορά στη χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων. Περιοχή εφαρμογής
είναι όλη η χώρα, ενώ η διάρκεια του Προγράμματος είναι η
περίοδος 2018- 2022 με δυνατότητα παράτασης.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση
της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, η βελτίωση
των υποδομών, η αύξηση της
απασχόλησης, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των δήμων.
Οι άξονες προτεραιότητας
του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι:
I. Η τοπική ανάπτυξη και η
προστασία περιβάλλοντος,
ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και
συντήρηση έργων τεχνικών

Ο Δήμαρχος Πύλης
κ. Κώστας Μαράβας
υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης
της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω
και προμήθεια μηχανολογικού
εξοπλισμού και μηχανημάτων.
II. Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων, ήτοι: κατασκευή,
βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω.
Όσον αφορά τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των δράσεων είναι η συμβολή των υπό
ένταξη μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους
αναπτυξιακούς στόχους του
προγράμματος. Η συμβολή
στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του δήμου.

Πρόγραμμα
επισκέψεων Δημάρχου
Τρικκαίων σήμερα
Παρασκευή 10/5/2019
19:00 Χρυσαυγή
19:30 Ζηλευτή
20:00 Αρδάνι
21:00 Παλαιόπυργος

Γενικότερα η σκοπιμότητα, ο
ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας και η ωριμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων.
Για την υποβολή προτάσεων
στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», εκδίδονται προσκλήσεις από τον
Υπουργό Εσωτερικών, στις
οποίες εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
και τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται (Τεχνικά
Δελτία Έργων, αποφάσεις συλλογικών οργάνων κ.λπ.), η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής, η
προτεραιοποίηση των αναγκών,
οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια Τα αιτήματα ένταξης
των δράσεων στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » υποβάλλονται από τους
δυνητικούς δικαιούχους στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα
με την πρόσκληση. Η υποβολή
των αιτημάτων από τους φορείς
για την ένταξη στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» πραγματοποιείται με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων
τους, οι οποίες λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Η απόφαση
ένταξης έργου στο Πρόγραμμα
εκδίδεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.
Ματθαίος Μπίνας

•Ομιλητές ήταν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές κ.κ. Γ. Βαρδακαστάνης,
Γ. Δαλμάς, Γ. Καμίνης, Ι. Μώρου, Λ. Παλάντζας και Γ. Χρουμπ

α μπει ένα τέλος στις
σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που δίνουν
βήμα στην ακροδεξιά και να
στηρίξουν τις δυνάμεις που προτείνουν αλλαγή πολιτικής, τις
δυνάμεις που εκπροσωπούν τις
ιδέες του σοσιαλισμού ζήτησαν
χθες οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του Κινήματος Αλλαγής
κ.κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης,
Γιάννης Δαλμάς, Γιώργος Καμίνης, Ισμήνη Μώρου, Λάμπρος
Παλάντζας και Γιουσέφ(Ιωσήφ)
Χρουμπ.
Το κλιμάκιο των ευρωβουλευτών επισκέφθηκε χθες τα Τρίκαλα,
όπου μίλησε σε ανοικτή πολιτική
εκδήλωση που έγινε στο χώρο του
Φρουρίου, όπου το παρόν έδωσαν
στελέχη του τοπικού Κινήματος
Αλλαγής, φίλοι και πολίτες.
«Σε αυτές τις ευρωεκλογές
συγκρούονται δύο δυνάμεις για
το μέλλον της Ε.Ε. Αυτή που
εμείς εδώ στην Ελλάδα παρουσιάζουμε από το Κίνημα Αλλαγής,
του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόμματος για αλλαγή πορείας
της Ευρώπης και αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που
εκφράζεται από τον κ. Βέμπερ
που ζητά μια σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική» ανέφερε ο
Γιάννης Βαρδακαστάνης, ενώ ο κ.
Γιώργος Καμίνης σημείωσε ότι «
τα τελευταία 10 χρόνια στην Ε.Ε.
κυριαρχούν συντηρητικές δυνάμεις και για αυτό βρίσκουν έδαφος λαϊκιστές , όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και
οι PODEMOS και δυνάμεις της
ακροδεξιάς».
Από την πλευρά του, ο κ. Γιουσέφ Χρουμπ στάθηκε στην ανάγκη να θυμηθεί η Ελλάδα τις σχέσεις αγάπης που έχουν χτιστεί μεταξύ του παλαιστινιακού και ελληνικού λαού, αλλά και την αλ-

Ν

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Μεριβάκη Αθανασίου
Το πρόγραμμα ομιλιών του υποψηφίου Δημάρχου Μεριβάκη Αθανασίου, επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί δημιουργούμε το Δήμο Φαρκαδόνας» έχει ως εξής:

20:30-21:30 Γριζάνο

Δευτέρα 13/05/2019

20:30-21:30 Πετρωτό

20:00-21:00 Πετρόπορος
21:15-22:00 Νομή

Παρασκευή 17/05/2019
20:00-21:00 Ταξιάρχες
21:15-22:00 Φανερωμένη

Τρίτη 21/05/2019
Τετάρτη 22/05/2019

Πρόγραμμα Επισκέψεων
Παρασκευή 10/05/2019
Επίσκεψη στη
Επίσκεψη στο
Επίσκεψη στην
Επίσκεψη στην

20:00-20:30 Κρήνη
20:40-21:40 Οιχαλία

Παρασκευή 24/05/2019
20:30-21:30 Φαρκαδόνα

Μεγάλη Κερασιά
Ορθοβούνι
Τρυγώνα
Πεύκη

στις 18:30
στις 19:30
στις 20:30
στις 21:30

Σάββατο 11/05/2019

20:30-21:30 Ζάρκο

Πέμπτη 23/05/2019

Πρόγραμμα περιοδειών

Κώστα Μαράβα

Παρασκευή 10/05/2019

Δευτέρα 20/05/2019

20:00-21:00 Κλοκοτός
21:15-22:00 Γεωργανάδες

Τετάρτη 15/05/2019

Τέλος, τόσο ο κ. Γιάννης Δαλμάς, όσο και κ. Λάμπρος Παλάντζας ανέφεραν ότι οι Ευρωπαίοι
σοσιαλιστές επιθυμούν αλλαγή
των πολιτικών που εφαρμόζονται
στην ευρωπαϊκή ένωση και δε θα
κυριαρχούν οι αγορές, αλλά θα
εφαρμόζονται πολιτικές για όλους
και όχι για λίγους.
Ευαγγελία Κάκια

για Παρασκευή, Σάββατο
και Κυριακή

του υποψηφίου Δημάρχου

20:00-21:00 Σερβωτά

λαγή πολιτικής από την Ε.Ε. στο
μείζον πολιτικό ζήτημα του μεσανατολικού.
Ενώ, η κα. Ισμήνη Μώρου υπογράμμισε ότι πρέπει να στηριχθεί
το γυναικείο κίνημα και κυρίως οι
πολιτικές της ισότητας που δε θα
δημιουργεί ανισότητα και κυρίως
πολιτικές που θα στηρίζουν τις γυναίκες.

"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"
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.

Πρόγραμμα ομιλιών

Παρασκευή 10/05/2019

Το κλιμάκιο των ευρωβουλευτών επισκέφθηκε χθες τα Τρίκαλα,
όπου μίλησε σε ανοικτή πολιτική εκδήλωση

Επίσκεψη στο
Επίσκεψη στο
Επίσκεψη στην

Αμπελοχώρι
Ματονέρι
Καλομοίρα

στις 19:00
στις 20:00
στις 21:00

Κυριακή 12/05/2019
Επίσκεψη στη Βλαχάβα στις 9:30 για την εκδήλωση “ΒΛΑΧΑΒΕΙΑ 2019”.

18:00 Κορυφή
18:40 Νεράιδα
19:00 Παχτούρι
19:30 Αετός
20:00 Αρματολικό
20:30 Μεσοχώρα

Σάββατο 11/05/2019
Πρωί
10:00 Μυρόφυλο
10:30 Πολυνέρι
11:00 Βαλκάνο
11:30 Μοσχόφυτο
12:00 Βαθύρευμα

Απόγευμα
19:00 Αγιος Προκόπιος

19:30 Καλόγηροι
20:00 Βροντερό
20:30 Ελάτη
21:00 Κοτρώνι

Κυριακή 12/05/2019
Πρωί
10:00 Αθαμανία
10:30 Γαρδίκι
11:00 Δέση
11:30 Αγιος Νικόλαος
12:00 Δροσοχώρι
12:30 Πύρρα
13:00 Περτούλι

Απόγευμα
20:00 Φιλύρα
20:30 Αγιος Βησσαρίωνας
21:00 Πιαλεία

8 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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πιζήμια πρωτίστως
για την υγεία και μετά
και για την οικονομία,
προσωπική, επιχειρηματική
και του κράτους είναι η
αγορά προϊόντων από το
παρεμπόριο, ιδίως το
ηλεκτρονικό, τονίστηκε με
έμφαση στην χθεσινή
ενημερωτική εκδήλωση
μαθητών και μαθητριών
λυκείου για το ζήτημα αυτό
και τα προϊόντα “μαϊμού”.
Η πρωτοβουλία αυτή πάρθηκε
από την Περιφερειακή Ενότητα
(ΠΕ) Τρικάλων, την Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων και τον Εμπορικών Σύλλογο Τρικάλων και έλαβε χώρα
στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Τρικάλων.
Σκοπός της δράσης αυτής ήταν
η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών στο κρίσιμο
για την υγεία, την οικονομία και
την τοπική αγορά στο θέμα του
παρεμπορίου και των προϊόντων
“μαϊμού”, ώστε αφενός να μην
πέφτουν θύματα επιτηδείων και
θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο
και αφετέρου να συμβάλουν και
αυτά στην καταπολέμηση των
φαινομένων αυτών και στην στήριξη του νόμιμου εμπορίου και
των ντόπιων καταστημάτων.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο
αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων
Χρήστος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος, ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων
και οικονομικός επόπτης της
ΕΣΕΕ Χρήστος Μπλουγούρας, το
στέλεχος της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης κ. Παπακωνσταντίνου, δύο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος από την Αθήνα, τα μέλη
του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων και εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες του 1ου,
2ου, 3ου, 4ου και 5ου Λυκείου
Τρικάλων,
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Συνιστά το παρεμπόριο, ιδίως αυτό στο διαδίκτυο

Κίνδυνο για την υγεία
και την οικονομία
Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες
για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου

Με αγάπη για
τα συμπαθή τετράποδα
•Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί
την Πέμπτη 16 Μαΐου και λαμβάνει
χώρα στο Ζωολογικό Κήπο

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την άλλη Πέμπτη
και λαμβάνει χώρα στο Ζωολογικό Κήπο
πολύ σοβαρό ζήτημα, οπότε ανάλογης σοβαρότητας είναι και η
εκδήλωση, στην οποία ενημερωνόμαστε για τις παγίδες που
υπάρχουν» τόνισε ο κ. Μιχαλάκης
και σημείωσε «υπάρχει μεγάλη
απάτη στο διαδίκτυο με το παρεμπόριο. Όλοι μαζί καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες πάταξής του. Η ΠΕ στέκεται δίπλα
στον νόμιμο επιχειρηματικό κόσμο
και στους φορείς του στον αγώνα
αυτό και σε ότι είναι απαραίτητο
για την ανάπτυξη».

Με γνώση

Επικίνδυνο
το παρεμπόριο
Ανοίγοντας την εκδήλωση ο κ.
Μπλουγούρας τόνισε πως στόχος
των δράσεων κατά του παρεμπορίου είναι η αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής της κοινωνίας
και η ενίσχυση της νόμιμης αγοράς.
«Το παρεμπόριο γιγαντώθηκε
στο πεζοδρόμιο, παρουσίασε κάμψη τα τελευταία χρόνια λόγω της
χρήσης των social media, κυρίως
του facebook και μπήκε στα σπίτια
μας» σημείωσε ο κ. Μπλουγούρας, επισημαίνοντας «πωλούνται
στο διαδίκτυο δήθεν επώνυμα
προϊόντα ένδυσης, υπόδησης,
καλλυντικών, ακόμη και φαρμάκων, που όμως είναι φθηνά αντίγραφα και χρησιμοποιούν διάφορα κόλπα για να μας πείσουν να
αγοράσουμε».
«Ωστόσο, τα προϊόντα αυτά
κατασκευάζονται σε χώρες του
Τρίτου Κόσμου και το πραγματικό
τους κόστος κυμαίνεται από 2
έως 5 δολάρια, αλλά τα διαθέτουν
στο παρεμπόριο πάνω από το

Ξεκίνησε προχθές το πρόγραμμα μαζικών
στειρώσεων που υλοποιείται από το Δήμο Τρικκαίων

20πλάσιο. Έχουν πολύ χαμηλή
ποιότητα, οι πωλητές είναι παράνομοι, δεν έχουν παραστατικά
και φοροδιαφεύγουν και το κυριότερο απ’ όλα, τα χημικά που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των προϊόντων αυτών είναι
επιστημονικά αποδεδειγμένα επικίνδυνα για την υγεία, καθώς είναι
τοξικά και απαγορευμένα στην
ΕΕ. Επιδρούν στις ορμόνες, στην
γονιμότητα , αλλά και στην καρκινογένεση» υπογράμμισε ο κ.
Μπλουγούρας και δήλωσε: «Είναι
δική σας επιλογή να επιλέξετε

το σωστό, δηλαδή την αγορά από
το παράνομο ή από το νόμιμο,
στο διαδίκτυο ή στην αγορά της
πόλης μας».

Στήριξη
Ο κ. Μιχαλάκης σημείωσε την
αγαστή και γόνιμη συνεργασία
σε όλους του τομείς και ιδίως
στην πάταξη του παρεμπορίου
που υπάρχει μεταξύ της ΠΕ, του
Εμπορικού Συλλόγου, του Επιμελητηρίου και της ΟΕΒΕ, αλλά
και την ΕΛΑΣ.
«Η χρήση του διαδικτύου είναι

Ο κ. Γιαγιάκος επισήμανε πως
το διαδίκτυο και η χρήση του
είναι η εξέλιξη της ζωής, όμως
οφείλουμε να ελέγχουμε την πορεία του και υπογράμμισε «έχοντας την γνώση, μπορούμε να διαχειριστούμε ορθά και αποτελεσματικά το διαδίκτυο».
«Η ενημέρωση, η εκπαίδευση
και η παιδεία είναι η καλύτερη
προστασία από οτιδήποτε και εν
προκειμένου από το παρεμπόριο
στο διαδίκτυο» τόνισε ο κ. Γιαγιάκος, δηλώνοντας «όλοι γνωρίζουμε τους κινδύνους του διαδικτύου. Μέχρι και εγκλήματα
έχουν συντελεστεί. Με παρεμπόριο κινδυνεύει η υγεία μας, η οικονομία. Τέτοιες πρωτοβουλίες
πρέπει να συνεχιστούν».
Τέλος, ο κ. Παπακωνσταντίνου
υπογράμμισε ότι το διαδίκτυο
έχει εισέλθει στην ζωή μας, ενέχει
κινδύνους, οπότε το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να τους
αντιμετωπίσουμε.
Στην συνέχεια τα στελέχη της
ΕΛΑΣ ενημέρωσαν για το ζήτημα
τους παραστάμενους.
Ματθαίος Μπίνας

Ένα ακόμη έργο για τη Δημοτική
Αρχή του Χρήστου Σινάνη

Τ

η σύμβαση ενός ακόμη
έργου υπέγραψε χθες,
Πέμπτη 09/05/2019, ο
Δήμαρχος κ. Χρήστος
Σινάνης, με τον ανάδοχο
εργολάβο του έργου, κ.
Μάντζιο Παναγιώτη, στον
χώρο του Δημαρχείου.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο
«Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καλαμπάκας» που αφορά εργασίες

ασφαλτόστρωσης σε οικισμούς του
Δήμου Μετεώρων (Μύκανης, Ξηρόκαμπου και Διάβας) συνολικού
προϋπολογισμού 453.000,00€.
Αναμένεται η υπογραφή μίας ακόμα σύμβασης για τη βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στους οικισμούς
Κλεινού, Αύρας, Ασπροκλησιάς και
Αγιόφυλλου του Δήμου Μετεώρων,
συνολικού
προϋπολογισμού
895.000,00€.
Στόχος μας είναι να εξασφαλί-

σουμε την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις ιδιοκτησίες τους
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Προχωρούμε με νέα έργα ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας για τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου Μετεώρων.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους,
όραμα για τη νίκη από την πρώτη
Κυριακή.

Μ

ια γνώμονα την αγάπη και τη φροντίδα για
τα συμπαθή τετράποδα ξεκίνησε προχθές
το πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων που
υλοποιείται από το Δήμο Τρικκαίων, το Πολιτιστικό
& Φιλοζωικό Εθελοντικό Σωματείο Ν. Τρικάλων
«ARTEMIS» και τα Γερμανικά Φιλοζωικά Σωματεία
«TierInsel - Umut Evi e.V.» & «Förderverein Arche
Noah Kreta e.V.».
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την άλλη Πέμπτη 16
Μαΐου και λαμβάνει χώρα στο Ζωολογικό Κήπο, όπου
εθελοντές και μέλη των φιλοζωικών οργανώσεων προχωρούν στις απαραίτητες διαδικασίες για τη στείρωση
των αδέσποτων, αλλά και των δεσποζόμενων ζώων.
Σύμφωνα με τα μέλη του Σωματείου εθελοντές οδηγοί
μεταφέρουν τα ζώα από και προς τα σημεία περισυλλογής –επανένταξης και συνοδοί τα μεταφέρουν στο
χώρο αποθεραπείας.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

Με επιτυχία διεξήχθη χθες το 1ο Μαθηματικό Φεστιβάλ

Ακόνισαν το μυαλό τους
και ψυχαγωγήθηκαν
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Εορτασμός της ημέρας
της Ευρώπης

•Στις θεματικές ενότητες του 1ου Μαθηματικού φεστιβάλ
εντάχθηκαν διαγωνισμοί Μαθηματικών Γρίφων
ε στόχο οι
μαθητές να
βιώσουν την
μάθηση μέσα από 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, διεξήχθη
χθες στα Τρίκαλα το 1ο
Μαθηματικό Φεστιβάλ.

Μ

Οι εργασίες του Φεστιβάλ
έγιναν στο 2ο Λύκειο Τρικάλων και διοργανώθηκε από
την τοπική Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον
Συντονιστή Εκπαιδευτικού
Έργου Μαθηματικών Θεσσαλίας κ. Μπουραζάνα, το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρίας και το
ΚΕΣΥ Τρικάλων.
Το παρόν έδωσε και νέος
Περιφερειακός Διευθυντής
Περιφερειακής Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας κ. Γιώργος Δοδοντσάκης, η διευθύντρια της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ.α Βάσω Κάκλα, εκπαιδευτικοί και μαθητές από σχολεία του Νομού

Οι εργασίες του Φεστιβάλ έγιναν στο 2ο Λύκειο Τρικάλων
που θέλησαν να ακονίσουν
τις γνώσεις τους, στο μάθημα
των μαθηματικών.
Όπως ανέφερε στο «Π.Λ.» η
διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κα. Κάκλα πρόκειται για
μια ιδέα που ξεκίνησε πριν
από ενάμιση μήνα, εργαστήκαμε όλοι μαζί και σήμερα
έχουμε ένα αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
«Στόχος μας να συγκεντρωθούν τα παιδιά που αγαπούν τα μαθηματικά και να αντιληφθούν τη σημασία τους,
αφού ο κόσμος των μαθηματικών βρίσκεται παντού» ανέφερε η κα. Κάκλα.

Από την πλευρά του, ο Συντονιστικής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών Θεσσαλίας
κ. Μπουραζάνας ανέφερε ότι
η συμμετοχή των παιδιών είναι
άκρως ικανοποιητική και στόχος του φεστιβάλ είναι να
βιώσουν την μάθηση μέσα
από το παιχνίδι και την ενεργή εμπλοκή τους.
Στις θεματικές ενότητες του
1ου Μαθηματικού φεστιβάλ
εντάχθηκαν διαγωνισμοί Μαθηματικών Γρίφων και υπήρξαν βιωματικά εργαστήρια για
την αντιμετώπιση του άγχους
των εξετάσεων, από ψυχολόγους του ΚΕΣΥ ν. Τρικάλων

καθώς επίσης και εργαστήρια
μαθηματικών με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Επιπλέον υπήρξαν ενδιαφέρουσες ομιλίες από τον κ.
Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη
Καθηγητή Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με θέμα «Τα Μαθηματικά στην Ιατρική: Υπολογίζοντας τα μυστικά της
ζωής», «Εφαρμογές των μαθηματικών στον Αθλητισμό»
από τον Αθανάσιο Τσιόκανο
Καθηγητή Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και « Αποσαφήνιση
ιδιαζουσών περιπτώσεων και
χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασκήσεων
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις»
-από τον κ. Θανάση Ξένο Συγγραφέα Μαθηματικών.
Στο τέλος, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες από το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής.
Η κα. Κάκλα απένειμε τιμητική πλακέτα στον Καθηγητή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.
Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη
και ο Περιφερειακός Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Γιώργος Δοδοντσάκης στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών Θεσσαλίας
κ. Μπουραζάνα.
Ε.Κ.

Ρύθμιση ανάσα για τους αγρότες
α τέσσερα χρόνια
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν
ότι υπάρχει και άλλος δρόμος
εξόδου από την οικονομική κρίση.
Όλο αυτό το διάστημα πάντα άμεσες
προτεραιότητες της Κυβέρνησης
αποτελούν η βιωσιμότητα της
αγροτικής οικονομίας και η στήριξη
των μικρομεσαίων αγροτών.

Τ

Συγκεκριμένα στη ρύθμιση ανάσα για 1,3
εκατομμύρια ασφαλισμένους (120 δόσεις)
που έχει κατατεθεί στη Βουλή, από τους μεγάλους κερδισμένους είναι οι αγρότες. Το
νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι αγρότες θα
ρυθμίζουν τις οφειλές τους από απλήρωτες
εισφορές στον πρώην ΟΓΑ με κούρεμα του
συνόλου των προσαυξήσεων στο 100% . Η
βασική οφειλή ωστόσο δε θα επανυπολογίζεται τους καθώς σε κάποιες κλάσεις πριν
το 2007 είχαν μικρότερες εισφορές από την
ελάχιστη του νόμου Κατρούγκαλου. Έπειτα από τη διαγραφή των προσαυξήσεων, θα
αποπληρώνουν τη βασική οφειλή σε έως
120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
Επιπλέον, ειδικά για τους αγρότες, το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του ορίου
οφειλών από τις 4.000 στις 6.000 ευρώ, με
αποτέλεσμα περίπου 30.000 αγρότες να
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα με
ευνοϊκούς όρους. Διάταξη ιδιαίτερα σημαντική καθώς αναμένεται να οδηγήσει χιλιάδες σήμερα «εγκλωβισμένους» στη συνταξιοδότηση.
Επιπρόσθετα για τους αγρότες, το προηγούμενο διάστημα, θεσπίστηκαν τρεις
κατηγορίες αφορολόγητου ορίου στο εισόδημα και για προστασία των επιδοτήσεων από κατασχέσεις. Το πραγματικό εισόδημα του αγρότη έχει έκπτωση φόρου

(αφορολόγητο έως 9.950). Ταυτόχρονα οι
αποζημιώσεις και το σύνολο των ενισχύσεων από τα αγροτικά προγράμματα του
Πυλώνα ΙΙ ΚΑΠ, είναι πλήρως αφορολόγητες. Ακόμη ισχύει αφορολόγητο 12.000
ευρώ για την Πράσινη ενίσχυση και τις Συνδεδεμένες καθώς και προστασία των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι έως 7.500 ευρώ. Παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις αποτελούν
η κατάργηση επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες και τους συνεταιρισμούς, καθώς και η κατάργηση του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης στο κρασί.
Ουσιαστικές ήταν και οι αλλαγές στο
ασφαλιστικό, με τον αγρότη να απολαμβάνει πλέον τις ίδιες παροχές με τους άλλους ασφαλισμένους. Σήμερα η συντριπτική
πλειοψηφία των αγροτών καταβάλλει την
κατώτατη εισφορά, ενώ από 1/1/2019 ισχύει
33% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
στον κλάδο της σύνταξής. Επίσης δεν έγινε καμία μείωση στις κύριες συντάξεις του
ΟΓΑ, σε αντίθεση με ό,τι είχε ψηφιστεί από
τις προηγούμενες κυβερνήσεις όπου θα
υπήρχε σταδιακή μείωση και μηδενισμός.
Μάλιστα η επαναφορά της 13ης σύνταξης,

μόνιμο μέτρο - που θα καταβληθεί εντός
Μαΐου, θα δώσει ανάσα σχεδόν στο σύνολο των αγροτών.
Ακόμη γίνεται μια σπουδαία προσπάθεια αναβίωσης και ανάπτυξης του αγροτοσυνεταιριστικού κινήματος σε υγιείς βάσεις καθώς είναι κύριος μοχλός για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση των μικρομεσαίων. Τα συλλογικά εγχειρήματα στηρίζονται με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως και η ηλικιακή ανανέωση με 16.000 νέους (18-40 ετών) να εντάσσονται σε προγράμματα ενίσχυσης.
Συγχρόνως γίνεται έγκαιρη καταβολή των
επιδοτήσεων, θεσπίστηκε η «Κάρτα Αγρότη» με εγγύηση τις επιδοτήσεις και η υποχρεωτική πληρωμή των παραγωγών νωπών
και ευαλλοίωτων προϊόντων από τους εμπόρους μέσα σε 60 μέρες. Παράλληλα χρησιμοποιούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
(δάνεια ΕΤΕΑΝ) για τη χρηματοδότηση
του αγροτικού τομέα που φτάνουν τα 915
εκατ. ευρώ ενώ δόθηκαν στοχευμένα σε
προϊόντα που αντιμετώπισαν προβλήματα
στην παραγωγή ενισχύσεις de minimis άνω
των 70 εκατ. ευρώ. Συμπληρωματικά από 1
Μαΐου ισχύει ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΗ
σε 36 δόσεις.
Στη μεταμνημονιακή εποχή διεκδικούμε
ένα παραγωγικό μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης για την κοινωνία και τον παραγωγό με
περιορισμό του κόστους παραγωγής και αύξηση της προστιθέμενης αξίας. Ενισχύουμε λοιπόν συνεχώς τη συμμετοχή του
αγρότη, αναβαθμίζοντας το ρόλο του και
προχωράμε μαζί για μια δίκαιη ανάπτυξη και
στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.

Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

ας προσκαλούμε σήμερα Παρασκευή 10
Μαΐου 2019 από τις 18:30, για τον
εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης στη
Θεσσαλία στο Φρούριο της Λάρισας

Σ

Φέτος έχουμε τουλάχιστον 4 λόγους να γιορτάσουμΕE:
- 1η Μαΐου, 15η επέτειος της μεγάλης διεύρυνσης
της ΕΕ.
- 9η Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης (69 χρόνια από τη
διακήρυξη Schumanτο 1950).
- 26η Μαΐου, εκλογές για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- 28η Μαΐου, 40η επέτειος της υπογραφής ένταξης
της Ελλάδας στην ΕΟΚ
Και βέβαια, γιορτάζουμΕΕ με μουσική, τραγούδι,
δρώμενα, παιχνίδια και πολλά δώρα! Και όλα αυτά
στον πανέμορφο χώρο του bar - restaurant “Φρούριο”
στη Λάρισα.
- Από τις 18:30 έως τις 21:00 "θα πραγματοποιηθεί
πρωτότυπος διαγωνισμός εικαστικής σύνθεσης για
παιδιά από 4 έως 13 ετών, με θέμα "Εικαστικά Ταξίδια στην Ευρώπη" με τη συμμετοχή του καλλιτεχνικού
εργαστηρίου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ".
- Την ίδια ώρα το βραβευμένο μουσικό σύνολο jazz
“Big Band” του Μουσικού Σχολείου Λάρισας θα συνοδεύει την εκδήλωση με ένα πλούσιο μουσικό ρεπερτόριο.
- Στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί συναυλία από το
γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο εγχόρδων FORTISSIMO που συνδυάζει την κλασική μουσική με πιο μοντέρνα ακούσματα ποπ, ροκ και λάτιν.
Στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει και έκθεση φωτογραφίας με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για
όλους!

10 σελίδα
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Ν

έα σημαντική και
αξιέπαινη
πρωτοβουλία
αναλαμβάνει το
Παράρτημα Τρικάλων της
Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας το επόμενο
χρονικό διάστημα, η
οποία αφορά την
χρηματοδότηση voucher
για την οικονομική
στήριξη καρκινοπαθών
και των οικογενειών
τους.

Το νέο ΔΣ του Παραρτήματος, συνεδρίασε προχθές στα
γραφεία στην πλατεία ΟΤΕ
για τις πρωτοβουλίες που θα
αναληφθούν.
Ενημερώνοντας σχετικά η
πρόεδρος Μαρία Καναρά, σημειώνει πως στόχος είναι η
διοργάνωση εκδήλωσης στις
6 Ιουνίου ενός φιλανθρωπικού
γκαλά, μέσω του οποίου θα
προωθηθεί το σχέδιο για τα
vouchers.
Όσον αφορά τα vouchers,
θα εκδίδονται από το Παράρτημα και θα αποδίδονται σε
καρκινοπαθείς, προκειμένου
να έχουν ψυχολογική στήριξη
και παρακολούθηση από εξειδικευμένο επιστήμονα στον
τομέα αυτό υπογραμμίζει η
κ. Καναρά και προσθέτει πως

τοπικά
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Ετοιμάζει το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Voucher για την στήριξη καρκινοπαθών
Θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική εκδήλωση προώθησης
της αξιέπαινης νέας πρωτοβουλίας στις 6 Ιουνίου

Η Ελληνική
Αντικαρκινική
Εταιρεία

θα υπάρξουν και άλλες δράσεις με την μέθοδο αυτή,
όπως η σίτιση και η διαμονή
σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία
στην Λάρισα καρκινοπαθών
κατά το στάδιο και τις φάσεις
της θεραπείας τους.
Το μέλος του ΔΣ Δημήτριος

Καραθάνος στην συνέχεια
αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία στα σχολεία, μετά από αίτημα εκπαιδευτηρίων, με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών σχετικά με την προστασία από την επάρατη νόσο,
την πρόληψη και τον συσχε-

τισμό της με την διατροφή,
μία ενέργεια με διαδραστικά
σεμινάρια.

Το ΔΣ
Η νέα Διοίκηση του Παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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Αναλαμβάνονται:
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Νομιμοποιήσεις τοκτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ανακαινίσεις καταστημάτων
Τοπογραφικές εργασίες
Δηλώσεις - Διορθώσεις
εθνικού κτηματολογίου

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
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ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
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Πρόεδρος Μαρία Καναρά,
γραμματέας Στεφανία Κωστοπούλου, Ταμίας Αθανασία Μυλωνά, μέλη Κυριακή Πογδάτογλου – Σπυροπούλου, Βιργινία Σίμου – Κρητικού, Στυλιανή Ντούβλη – Ταμήλου,
Δημήτριο Καραθάνο, Δήμητρα
Βάγγου – Ντέλλα, Γεωργία
Κοτρώνη – Μπαλοδήμου και
Μαρία Μούσια – Ρεπούση.

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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Ήταν 1956, όταν ο αείμνηστος γυναικολόγος Γεώργιος
Παπανικολάου, πρότεινε στον
χειρουργό Γεώργιο Κατσαφάδο που τον είχε επισκεφθεί
στις Ηνωμένες Πολιτείες, να
ιδρυθεί και στην Ελλάδα Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ). Η
πρόταση πήρε σάρκα και
οστά, με την καθοδήγηση και
του μεγάλου ερευνητή, έπειτα
από δύο χρόνια: η εταιρία
ιδρύθηκε το 1958 με πρωτεργάτες τους κκ. Γεώργιο Κα-

τσαφάδο και Αλέξανδρο Τζατζόπουλο και άλλους 53 καταξιωμένους και κοινωνικά
ευαίσθητους επιστήμονες.
Στόχος της η καταπολέμηση
του καρκίνου στη χώρα μας
με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και την
εθελοντική προσφορά – στόχο
που τον υπηρετεί έκτοτε αδιαλείπτως με συνέπεια και προσήλωση, με τη συνδρομή δεκάδων χιλιάδων εθελοντών σε
115 παραρτήματα σε όλη τη
χώρα.
Οι δραστηριότητες της
Εταιρείας καλύπτουν τους περισσότερους τομείς της αντικαρκινικής πολιτικής: έγκυρη
και συστηματική ενημέρωση
του πληθυσμού και των λειτουργών υγείας, στήριξη του
δημόσιου συστήματος υγείας,
προγράμματα προαγωγής
υγείας, παρεμβάσεις έγκαιρης
διάγνωσης, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη καθώς και μεταθεραπευτική φροντίδα σε
ασθενείς και φροντιστές.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Ο Δήμαρχος Πύλης
κ. Κωνσταντίνος Μαράβας στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Πύλης
Οι εκλογές –
εκλογές αλλά η καθημερινότητα –
καθημερινότητα.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας βρέθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Πύλης.
Είδε από κοντά
τους υπαλλήλους
της Κοινωνικής
Πρόνοιας να διανέμουν μέσα από
το Πρόγραμμα Τ.Ε.Β.Α. στους δικαιούχους δημότες μας,
κατόχων της κάρτας Κ.Ε.Α., τρόφιμα και είδη υγιεινής.
Ευχαρίστησε την Προϊσταμένη κ. Μαρκαντά, τους υπαλλήλους του τμήματος κ. Τασιοπούλου και κ. Χονδρό και
όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία διανομής λέγοντας:
«…Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πύλης ήταν δική
μου υπόσχεση και έγινε πράξη.
Λειτούργησε όλα τα χρόνια της θητείας της Δημοτικής
Αρχής.
Με υποδειγματικό τρόπο.
Χωρίς τυμπανοκρουσίες και με διακριτικότητα. Έτσι όπως
πρέπει.
Θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερο ζήλο.
Γιατί για εμάς, αξία έχει ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και οι ανάγκες
του…».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Συνεργασία του μουσείου φυσικής
ιστορίας μετεώρων και μουσείου
μανιταριών με το national geοgraphic
κτός από
το National Geographic που όλοι
γνωρίζουμε (τηλεόραση, περιοδικά
κλπ), κάτι που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί
είναι ότι διοργανώνει και ταξίδια. Ταξίδια
και εμπειρίες σε ξεχωριστά μέρη του
κόσμου για ανθρώπους πιο…
«ψαγμένους» και με ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα.

Ε

Έχοντας ως παρακαταθήκη την εξερεύνηση
του πλανήτη και των πολιτισμών του, εδώ και περίπου 130 χρόνια, σχεδιάζει την αποκόμιση συναρπαστικών εμπειριών για όλους όσοι συμμετέχουν στα ταξίδια του. Η επιλογή γίνεται από
ειδικό προσωπικό, το οποίο αφού έχει ζήσει το
ίδιο σειρά εμπειριών σε διαφορετικά μέρη της
γης, επιλέγει αυτές που αρμόζουν περισσότερο
στη φιλοσοφία του.
Στα πλαίσια αυτά, έχει επιλεγεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, καθώς και το Κυνήγι Τρούφας που διοργανώνει το Μουσείο, για ταξίδια του στην Ελλάδα. Ήδη έχει λάβει μέρος η πρώτη ομάδα των επισκεπτών, οι οποίοι δήλωναν ενθουσιασμένοι
από την εμπειρία αυτή. Πρόκειται για ένα γεγονός, που όπως
τονίζουν οι υπεύθυνοι του Μουσείου, «είναι ιδιαίτερα τιμητικό,
αλλά και με τεράστια συμβολική αξία, αφού εκτός των άλλων,

CMYK

δείχνει τις δυνατότητες της χώρας μας να προσφέρει δραστηριότητες και εμπειρίες που «αγγίζουν» ακόμα και τεράστιους οργανισμούς όπως το National Geographic».
Να σημειωθεί ότι το Μουσείο βραβεύεται κάθε χρόνο από τον
μεγαλύτερο ταξιδιωτικό ιστότοπο στον κόσμο, TripAdvisor, ενώ
το ίδιο, καθώς και το Κυνήγι Τρούφας που διοργανώνει βραβεύτηκαν στα πρόσφατα Tourism Awards 2019.

12 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ην Πέμπτη 12/5/19,
στην αίθουσα του
Δημοτικού
Συμβουλίου,
παρακολουθήσαμε την
παρουσίαση της ΜεΡΑ25
(μέτωπο ευρωπαϊκής
ρεαλιστικής ανυπακοής).
Θα ήθελα να κάνω κάποιες
παρατηρήσεις που,
δυστυχώς, δεν μου δόθηκε
η ευκαιρία να διατυπώσω
άμεσα.

Τ

Οι εντυπώσεις μου ήταν μεικτές. Θετικές μεν, όσον αφορά
την άνεση ευγένεια και την επάρκεια των ομιλητών αλλά και από
την επιλογή του ‘γιάνη’ να μη κάνει διάλεξη αλλά να διαλεχθεί, δεχόμενος ευθύς εξαρχής ερωτήσεις, καθώς, όπως είπε εμφατικά,
«προτιμά τον σωκρατικό διάλογο
από την διάλεξη», την στείρα
προφορική εκφορά ενός γραπτού λόγου. Συμφωνώ απόλυτα
με την επιλογή του, αλλά όχι και
με τον χαρακτηρισμό, καθώς
στους σωκρατικούς διάλογους, η
μεν συζήτηση γίνεται με ελάχιστα
επιλεγμένα πρόσωπα, ο δε Σωκράτης δεν διδάσκει, δεν ισχυρίζεται όπως ο κ. Βαρουφάκης
ότι γνωρίζει την μοναδική αλήθεια, αλλά την αναζητά μαζί με
τους συνομιλητές του, προς τους
οποίους υποβάλλει απανωτές
ερωτήσεις που τους οδηγούν σε
λογικές αντιφάσεις και με σκοπό
να τους αναγκάσει να επανεξετάσουν τις απόψεις τους με το
δικό τους το μυαλό. Αρνητική εντύπωση όμως μου έκαναν κάποιες λαϊκιστικές κορώνες για
ολιγαρχίες και διαπλεκόμενα
συμφέροντα, εξωτερικές πιέσεις
και εσωτερικές ανατροπές με λιποψυχίες, και μάλιστα αντιστικτικά με την δική αδάμαστη θέληση να προασπίσει τα δίκαια
αλλά πανταχόθεν βαλλόμενα λαϊκά συμφέροντα, …πράγμα που ο
ίδιος φαίνεται να πιστεύει πως
γνωρίζει καλά πώς να το κάνει,
αλλά ας όψονται οι άλλοι -όλοι οι
άλλοι- που συμβιβάστηκαν από
φόβο, άγνοια ή και τα δύο. Δεν
μου άρεσαν επίσης οι κατηγορίες
του προς τον κ. Τσίπρα, τις οποίες, προσωπικά, τις βρήκα όχι
μόνο αισθητικά άκομψες, όχι
μόνο υπερβολικές και άδικες καθώς, ο τελευταίος, ως εκλεγμένος πρωθυπουργός θα έπρεπε
να παίξει σε μια ζαριά το μέλλον
ενός λαού, αλλά και δυνητικά επικίνδυνες καθώς το Grexit δεν θα
σήμαινε μόνο την πιθανή οικονομική περιθωριοποίηση της Ελλάδος αλλά και –στην περίπτωση
διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης- την αντιπαράθεσή μας με
όλη τη Ευρώπη.
Η κύρια ενόχλησή μου όμως,
από ερωτήματα παρισταμένων
που ευθέως έθεταν ζήτημα επιτακτικότητος των εντολών του
λαού- κάποιος μάλιστα απόρησε
«γιατί άραγε δεν γίνεται νόμος η
υποχρέωση σεβασμού της εκπεφρασμένης θέλησης των ψηφοφόρων»-, έγινε ανησυχία όταν
διαπίστωσα ότι ο κ. Βαρουφάκης
και η Κ. Σακοράφα σιγοντάριζαν
αυτές τις θέσεις, αγνοώντας ή
παραγνωρίζοντας κάτι που ως εκ
της θητείας τους στο κοινοβούλιο όφειλαν να αναγνωρίζουν.
Συγκεκριμένα εκφράστηκαν απαξιωτικά για το θεσμικό! ατόπημα
του Τσίπρα στο δημοψήφισμα,
όπου ως εντολοδόχος ,δεν υπάκουσε ως όφειλε –υποτίθεταιστον εντολέα του, τον λαό.
Η αλήθεια όμως, αν και εκ
πρώτης όψεως παράδοξη, ίσως
είναι διαφορετική και λέω «ίσως»
για να τονίσω ότι κάθε ερμηνευτική αντιπαράθεση είναι καλοδεχούμενη. Και εξηγούμαι…
Η έκφραση «εντολοδόχος
πρωθυπουργός» δεν αναφέρεται
στον λαό ως εντολέα, αλλά στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας που
αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Λόγω αυτής
της -εν πολλοίς καλλιεργημένης-
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Αντιπροσωπευτική ή δεσμευτική εντολή
Σκέψεις πάνω στην παρουσίαση του κ. Βαρουφάκη
Βησσ. Οικονόμου
παρανόησης, πολλοί θεωρούν
ως δημοκρατικό δεδομένο ότι η
κυβέρνηση οφείλει να ακολουθεί
τις εκάστοτε «θελήσεις» των ψηφοφόρων της και γενικότερα,
ότι οι βουλευτές «προδίδουν»
αν οι απόψεις τους είναι διαφορετικές απ αυτές των ψηφοφόρων τους. Αυτό όμως είναι ένας
αρκετά ακριβής ορισμός, η ουσία
του πολιτικού λαϊκισμού : το χάιδεμα των αυτιών ως κολακεία ή
και έπαινος των αδυναμιών και
ελαττωμάτων του λαού και η
υποκριτική όσο και ιδιοτελής υιοθέτηση θέσεων που ικανοποιούν
συναισθηματικά τους πολλούς
–και εκλογικά τους ολίγους- εν
γνώσει τους ότι τους παραπλανούν. Οι επιθυμίες των λαϊκών μαζών είναι σύμβουλος αλλά όχι βάσιμος οδηγός πολιτικής δράσης.
Οι βουλευτές δεν είναι εντεταλμένοι εκπρόσωποι ατόμων ή συγκεκριμένων ομάδων, αλλά αντιπρόσωποι όλου του έθνους, γι
αυτό και ορκίζονται ότι θα διαβουλεύονται με ελεύθερη συνείδηση για το γενικό καλό και όχι
για τα συμφέροντα του επιμέρους εκλογικού σώματος που
τους εξέλεξε. Πέραν της πλούσιας σχετικής ερμηνευτικής νομολογίας από έγκριτους πολιτικούς και πολιτειολόγους (Ν. Αλιβιζάτος, Ανδρ. Παπανδρέου κ.α),
και αντί επιχειρηματων,θα μου
επιτρέψετε να παραθέσω ένα
μέρος από την περίφημη «επιστολή του Έντμουντ Μπερκ προς
τους ψηφοφόρους του Μπρίστολ», κείμενο που διδάσκεται
στα πανεπιστήμια στο μάθημα
συνταγματικού δικαίου.
Συγκεκριμένα, το 1774, στο
Μπρίστολ, εξελέγησαν ο Μπερκ
-πολιτικός φιλόσοφος κα διανοητής- και ο Χένρι Κράγκερ. Ο
τελευταίος, στην Βουλή, μίλησε
πρώτος και περήφανα υποσχέθηκε ότι θα είναι απόλυτα συνεπής με τις οδηγίες των ψηφοφόρων του. Ο Μπερκ απάντησε
με έναν λόγο που έμεινε ιστορικός, καθώς δίνει την ουσία του
νοήματος της αντιπροσώπευσης
σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αντιστικά με την άμεση
δημοκρατία, που παρεμπιπτόντως, εμφανίστηκε μια και μόνη
φορά και έκτοτε εξαφανίστηκε
για δύο χιλιάδες χρόνια.
Απευθυνόμενος στου εκλογείς
του λοιπόν, ο Μπέρκ, λέει, ότι όντως ο βουλευτής οφείλει να είναι
σε στενή επαφή και σε ανεπιφύλακτη επικοινωνία με τους ψηφοφόρους του «…..οι επιθυμίες
σας πρέπει να βαραίνουν πολύ γι
αυτόν, να έχουν τον σεβασμό
και την αμέριστη προσοχή του. Είναι καθήκον του αντιπροσώπου να
θυσιάσει την άνεσή του, τις απολαύσεις του και τις χαρές του για
τις δικές σας· και πάνω απ’ όλα,
πάντα και σε κάθε περίπτωση,
οφείλει να προτιμά τα δικά σας
συμφέροντα από τα δικά του.
Όμως, την απροκατάληπτη γνώμη του, την ώριμη κρίση του, την
πεφωτισμένη συνείδησή του,
οφείλει να μη τη θυσιάσει για
χάρη σας, ούτε για χάρη κανενός
ανθρώπου και καμιάς ομάδας.
Αυτά, την αρετή και την κρίση του,
ο βουλευτής, δεν τα αντλεί από
την ευαρέσκειά σας, ούτε από τον
νόμο και το σύνταγμα. Του τα εμπιστεύεται η Θεία Πρόνοια, η
φύση και η παιδεία του, και σ αυτήν είναι υπόλογος για τη χρήση
τους. Ο βουλευτής σάς οφείλει
όχι μόνο την εργατικότητά του,
αλλά και την προσωπική κρίση
του και σας προδίδει, δεν σας
υπηρετεί σωστά αν τη θυσιάσει
στη δική σας γνώμη».
Και συνεχίζει…. «ο αξιότιμος
συνάδελφός μου είπε ότι η θέλη-

σή του είναι -και θα έπρεπε να είναι- υποταγμένη στη δική σας.
Εάν αυτό είναι όλο, το πράγμα είναι αθώο. Αν η διακυβέρνηση
ήταν απλώς ζήτημα θέλησης, η
δική σας, χωρίς αμφιβολία, θα
έπρεπε να είναι η ανώτερη. Όμως
η διακυβέρνηση δεν έχει να κάνει
με βολονταρισμό, πολιτικές κλίσεις, προϊδεασμούς, ροπές ή
προτιμήσεις, αλλά συνδέεται με
τον Λόγο και την Κρίση ∙ και τι είδους λογική θα ήταν αυτή, στην
οποία, μια προκαθορισμένη απόφαση (των εκλογέων ) θα προηγείτο χρονικά της συζήτησης
(των βουλευτών) ∙ τι είδους λογική θα ήταν αυτή στην οποία ένα
σύνολο ανθρώπων (η Βουλή) διασκέπτεται, και ένα άλλο (των ψηφοφόρων) αποφασίζει, μακριά
από αυτούς που ακούν τα επιχειρήματα; Το να εκφέρει κάποιος γνώμη, είναι δικαίωμα όλων
των ανθρώπων, η γνώμη μάλιστα
των ψηφοφόρων είναι μια βαρύνουσα και αξιοσέβαστη γνώμη,
την οποία ένας αντιπρόσωπος
πρέπει πάντα να χαίρεται να
ακούει. και την οποία θα πρέπει
πάντα να εξετάζει σοβαρά. Αλλά
επιτακτικές οδηγίες ? ρητές εντολές, τις οποίες ο βουλευτής θα
δεσμεύεται τυφλά και σιωπηρά να
υπακούει, να ψηφίζει και να υποστηρίζει, ακόμη κι αν έρχονται σε
αντίθεση με τη σαφέστερη πεποίθηση της κρίσης και της συνείδησής του? Το Κοινοβούλιο
δεν είναι συνέδριο πρεσβευτών
από διαφορετικά στρατοπεδα και
εχθρικά συμφέροντα αλλά η συνειδησιακή συνέλευση του
έθνους, με μοναδικό ενδιαφέρον
το γενικό καλό. Εσείς, οι ψηφοφόροι, επιλέγετε πράγματι τον αντιπρόσωπο που επιθυμείτε, όμως,
όταν πια τον έχετε επιλέξει παύει
να είναι μέλος της περιοχής σας,
γίνεται μέλος της εθνικής αντιπροσωπίας. Αν ο ψηφοφόρος
έχει κάποιο προσωπικό συμφέρον
ή σχηματίζει μια βιαστική γνώμη,
έκδηλα αντίθετη προς το πραγματικό καλό της υπόλοιπης κοινότητας, ο βουλευτής του, θα
πρέπει να είναι τόσο μακριά από
κάθε προσπάθεια να τον βοηθήσει, όσο και οποιοσδήποτε άλλος
βουλευτής από άλλη περιφέρεια».Τελειώνοντας, αναγνωρίζω ότι
όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν συμβαίνουν και παρατράγουδα αλλοίωσης της συνείδησης βουλευτών, με πολλά
και διάφορα ανταλλάγματα. Η
αναλογία ηθικής κατηγοριοποίησης είναι ίδια σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις. Υπάρχουν καλοί και κακοί, πεπαιδευμένοι και αμαθείς, υπάρχουν
ανάγκες και επιθυμίες αλλά και
οράματα, ταπεινά κίνητρα αλλά
και θαυμαστά όνειρα. Δεν είναι
και δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ως
ψηφοφόροι, βεβαίως και πρέπει
να κρίνουμε τις πολιτικές μεταλλάξεις αλλά οι γενικεύσεις εναντίον τω πολιτικών δεν είναι παρά
νερό στον μύλο των ολοκληρωτισμών. Παρεμπιπτόντως και αν
θυμάμαι καλά, ο Μπέρκ δεν ξαναβγήκε βουλευτής, όμως η επιστολή του έμεινε στην ιστορία ως
κείμενο πολιτικής φιλοσοφίας.
Αυτά προς γνώσιν και οι κρίσεις δικές σας.
ΥΓ. Συμπληρωματικά , θα μου
επιτρέψετε να εκθέσω συνοπτικά
κάποιες ουσιώδεις διαφορές μεταξύ άμεσης (αθηναϊκής) και κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η
άμεση δημοκρατία εμφανίστηκε
σε μια εποχή και μια περιοχή που
της ταίριαζε, έλαμψε άπαξ και πέρασε στην ιστορία σαν φάρος αιώνιας σημασιοδότησης μιας πολιτικής σε απόλυτη ταύτιση με

την κοινωνική ηθική και την συμμετοχή στα κοινά. Ήταν ένα πολιτικό καθεστώς όπου με κλήρωση και όχι εκλογές, «όλοι κυβερνούσαν και όλοι κυβερνιόταν
ταυτόχρονα και εκ περιτροπής».
Ως σύστημα, σίγουρα είχε παιδευτική αξία, καθώς οι πολίτες
ήξεραν ότι τα λάθη τους θα τα
πλήρωναν οι ίδιοι, όμως είχε και
πολλά εγγενή προβλήματα που
τελικά την οδήγησαν στον αφανισμό, αφήνοντας ένα πολιτικό
ίχνος που μέχρι την Γαλλική Επανάσταση ήταν σαφώς αρνητικό
και ταυτόσημο περίπου με αυτό
της οχλοκρατίας. Η αθηναϊκή
δημοκρατία συνδέεται αιτιακά
αλλά όχι και αμφίδρομα με τον
απίστευτο πολιτισμό του χρυσού αιώνα, όμως είναι αμφίβολο
αν σήμερα θα μας άρεσε αυτούσια, καθώς ναι μεν υπήρχαν πολιτικά δικαιώματα, έστω και για λίγους (ελευθερία του λόγου, δικαίωμα ψήφου κ.α), όμως για
ανθρώπινα δικαιώματα (αρνητική
ελευθερία, συνταγματική προστασία των πολιτικά αδυνάτων
και της προσωπικής αυτονομίας,
δουλοκτησία) ούτε κουβέντα να
γίνεται. Η Πολιτεία, ως κρατική
οντότητα, δεν ήταν ηθικά ουδέτερη, δεν ήταν σε απόλυτη διάκριση από το κοινωνικό σώμα –
όπως είναι και οφείλει να είναι σήμερα -, αλλά ταυτιζόταν με την
κοινωνία και ειδικά την πλειοψηφούσα παράταξη. Επίσης, σε
αντίθεση με την σημερινή ατομικιστική χριστιανική ηθική, η ελληνική ηθική ήταν κοινωνιοκεντρική. Δηλαδη η πολιτική ήταν
απόλυτα συνυφασμένη με την
ηθική, καθώς ηθικό και νόμιμο
ταυτιζόταν: ηθικός πολίτης ήταν
ο νομοταγής πολίτης. Σημειωτέον ότι από τον Μακιαβέλι και
μετά, η πολιτική αποσυνδέεται
απολύτως από την ηθική και ορίζεται πραγματιστικά ως «η τέχνη
της κατάληψης ή διατήρησης
της εξουσίας, στην βάση της
διάκρισης -κατά τον Καρλ Σμτττης κοινωνίας σε εχθρούς και φίλους». Όσον αφορά δε στα δημοψηφίσματα, αυτά έχουν μεν
ένα χαρακτήρα άμεσοδημοκρατικό, όμως, από πολλούς, θεωρούνται ότι αντιφάσκουν προς
την δημοκρατία καθώς στηρίζονται στην «απόφαση των περισσοτέρων» και όχι στην πειθώ
και την δημοκρατική συναίνεση.
Οικονόμου Βησσάρης.

Παιδική
χαρά και στον οικισμό
«Τρίκκη»
Στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός για τις 40
νέες παιδικές χαρές στον Δήμο Τρικκαίων

Παρά τα χρέη, μία ήταν η
βασική μέριμνα του Δήμου
Τρικκαίων: ασφαλείς, πιστοποιημένες παιδικές χαρές για
τα παιδιά. Οι πρώτες 35 ολοκληρώθηκαν, οι επόμενες 40
άμεσα «βγαίνουν» σε διαγωνισμό, ώστε να αναδειχθεί ο
εργολάβος. Μία από αυτές,
στον οικισμό της «Τρίκκης»,
μετά την ανακατανομή που
έγινε και αφού ελήφθη υπ’
όψιν και το σχετικό αίτημα
πολιτών. Μόλις αναδειχθεί ο
εργολάβος, για έργο με προϋπολογισμό 457.000 €, θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των νέων παιδικών
χαρών. Τα σημεία στην πόλη
και στα χωριά, όπου αυτές θα
κατασκευαστούν, είναι:
Καρυές (ΑΜΕΑ)
Μεγαλοχώρι
Χρυσαυγή
Λόγγος
Γλίνος
Αγ. Κυριακή
Μεγάλα Καλύβια
Μικρό Κεφαλόβρυσο
Σπαθάδες
Ελληνόκαστρο
Λιόπρασο
Δενδροχώρι
Παλαιόπυργο

Ζηλευτή
Χαϊδεμένη
Αρδάνι
Λογγάκι
Πατουλιά (οδός Τούφα)
Πύργος (απέναντι από εκκλησία)
Πυργετός
Διαλεχτό (πλατεία)
πλατανόδασος Μπάτζιος
Μεγάρχη (Ουρανός)
Καλονέρι
Ρόγγια
Διπόταμος
Φωτάδα
Κάτω Ελάτη
Γοργογύρι
Ξυλοπάροικο
Γενέσι
Καρυές
Πατουλιά
Εργατικές Κατοικίες Σωτήρας
Αμπελάκια
κοντά στο 12 Δημοτικό Σχολείο
απέναντι από εργοστάσιο
«Τρίκκη»
Προφήτης Ηλίας
Οικισμός Τρίκκη
Λογγάκι
απέναντι από τη «Φωλιά του
Κόκορα»

Ύμνος στην Τρίκκη ή Τρίκαλα
Ποίημα Νίκης Καμπόση
Ζω σε κάποια μάγια πόλη, πόλη θελκτική,
η λύρα μου γι' αυτή άστρο λαμπρό έχει γίνει
που φεγγοβολεί τι χάρη, τι μορφιά αστρική
του σύμπαντος κόσμου το φως λες κι είναι για κείνη.
```
Απ' τα βάθη των αιώνων πόλη ιστορική.
Το αρχαίο όνομά της, ω! της αίγλης είναι,
Τρίκκη, πόλη φημισμένη, γενέτειρα απτή
του Ασκληπιού, Τρίκαλα το νέο της είναι.
```
Ψηλά απ' τ' αρχαίο κάστρο της, το Βυζαντινό,
αφ' ότου ανακαινίστηκε και από τον πύργο
ρολόι εντός της όλα μέχρι τ' ουρανού
τα βάθη είναι σαν να 'ναι θεϊκό τοπίο.
```
Τι μαγευτική ομορφιά είναι ελκτική
τα μελένια τ' ουρανού της χρώματα σαν έχει
δύσει πριν λίγο ο ήλιος πίσω από τη
γραφτή κορφή του Κόζιακα, μορφιά που θέλγει.
```
Ο σταθμός της στο σπίτι μου σιμά κι αντικρύ
καημοί κι όνειρα τόσα π' αρμενίζουν όλα
με τα τραίνα καθώς τρέχουν σε κάθε εποχή,

μαζί τους κι οι στοχασμοί μου τρέχουν αδρά όλοι.
```
Ζω σε μια θελκτική πόλη, σε μια γραφική
γειτονιά με πλησίον της θεία εκκλησία,
Ζωοδόχου Πηγής Ναός μια άλλη ιερή
προσωνυμία της θείας γλυκιάς Παναγίας.
```
Ζωοδόχος Πηγή, ζωής πηγή Σε εσέ
Παναγία Αγνή του Θεού Μητέρα προστρέχουν
στο Ναό σου με λατρεία οι πιστοί Εσέ
να προσκυνήσουν, υμνήσουν, την ευχή σου να 'χουν.
```
Γέμει η πόλη μου από ιερούς Ναούς
και σαν είσαι εντός τους νιώθεις ωσάν να ανοίγουν
οι ουρανοί και χερουβείμ θεία να υμνούν
τον θεό κι οι ψαλμοί κι οι ύμνοι θεία πως ευφραίνουν.
```
Τρίκαλα χαρωπό άσμα δροσιάς της αυγής
κελαρυστή καλημέρα απ' του ποταμού σου
Ληθαίου τον φλοίσβο κι ύμνος θεϊκής πνοής
μες στο βράδυ εσπερινή ψυχής καληνύχτα.
Τετάρτη 8 Μαΐου 2019
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΑΙΖΕΙ ΕΝΑΣ

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ

Σειρά θεμάτων πρέπει να αντιμετωπίσουν
οι ιθύνοντες του ΑΟΤ προκειμένου
να βρει την λάμψη του (σελ 5)

Οι Ικαροι θα προσπαθήσουν να κλείσουν
θετικά με Μαντουλίδη, ενώ ο ΑΟΚ δήλωσε
μη συμμετοχή με Βέροια (σελ 4)

Σημαντικές διακρίσεις Τρικαλινών
αθλητών στο Πανελλήνιο σχολικό
στίβου των Ιωαννίνων (σελ 2)

4 Το κίνητρο δεν λείπει από τις ομάδες του 1ου ομίλου
στην Β’ Ερασιτεχνική, οπότε και στους χθεσινούς αγώνες
οι πρωταγωνιστές μόχθησαν για το καλύτερο
(σελ. 7)
CMYK
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Διακρίσεις στο σχολικό
Πρώτευσε η Γιουβρή στους Πανελλήνιους των
Ιωαννίνων, 2η η Μητσιούλη, 3ος ο Κατσιώπης

Αντοχή σε όλα
Για μια ακόμη αγωνιστική οικεία Τρικαλινά στελέχη έκαναν το καθήκον
τους και θέλουν να ολοκληρώσουν με ψηλά το κεφάλι

Έ

να και ένα
είναι και τα
φετινά Εθνικά
πρωταθλήματ
α μπάσκετ που οδεύουν
προς το τέλος τους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Πρώτη το νήμα στα 800μ έκοψε η Ε. Γιουβρή
του 6ου ΓΕΛ(φωτό: Trikalasportiva)
Σε μια ακόμη σημαντική στιβική διοργάνωση τα Τρικαλινά
νιάτα κατέθεσαν διαπιστευτήρια.
Προέκυψαν λοιπόν άνοδοι στο βάθρο αλλά και αξιόλογα
πλασαρίσματα στο Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα,
που φιλοξενήθηκε στο στάδιο «Ζωσιμάδες» Ιωαννίνων.
Τα στοιχεία από το Trikalasportiva αναφέρουν:
Την 1η θέση κατέκτησε η Ευτυχία Γιουβρή του 6ου
ΓΕΛ Τρικάλων στα 800 μέτρα με 2.16.70
Την 2η θέση στα 400 μέτρα με εμπόδια η Βασιλική Μητσιούλη του 2ου ΓΕΛ Τρικάλων με 1.02.55
Την 3η θέση ο Θεόδωρος Κατσιώπης του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων στα 1500 μέτρα με 4.10.28
Την 4η θέση η Άρτεμις Μόκκα του 6ου ΓΕΛ Τρικάλων στα
1500 μέτρα με 4.51.35
Την 4η θέση κατέλαβε στο ύψος ο Χρήστος Παπακώστας
του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων με 1,86
Την 6η θέση κατέκτησε η Μαρία -Αγορίτσα Γωγουλη
του 2ου ΓΕΛ Τρικάλων στην Σφυροβολία με 56.24
Την 7η θέση είχε Αθανασία Μανθέλα του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων στα 3000 μέτρα με 11.20.89
Την 10η θέση η Παρασκευή Ευθυμίου του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων στα 400 μέτρα με 1.01.43.

Ετοιμάζονται οι Γόμφοι
Μια καινούργια σειρά αγώνων και συνάμα νέα πρόκληση
έχουν μπροστά τους οι Γόμφοι.
Μετά τις μαζεμένες υπερβάσεις ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την Αναγέννηση Καρδίτσας των πολλών
οικείων προσώπων στο μπαράζ ανόδου, που οδηγεί στην
Γ’ Εθνική.
Η προοπτική ακούγεται μυθική με την Τρικαλινή ομάδα
να έχει ξεπεράσει προ πολλού τον εαυτό της.
Από την στιγμή όμως που έφτασε τόσο μακριά είναι
λογικό ότι θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες και ότι
προκύψει.
Ο πρώτος αγώνας ορίστηκε για την Κυριακή 19.00 στο
ΕΑΚ Καρδίτσας και τα «βουβάλια» θα προσπαθήσουν να
εφαρμόσουν την πετυχημένη συνταγή.

Ωρα κυπέλλου
Την προηγούμενη Κυριακή γιόρτασαν την πανάξια
άνοδο οι Νέες των Τρικάλων.
Πραγματικά οι κυανέρυθρες διαθέτουν μια ομάδα να
την πιείς στο ποτήρι.
Πλέον παίζουν και σε δεύτερο μέτωπο στο οποίο έχουν
καλή παράδοση.
Ο λόγος για το κύπελλο κορασίδων που έφτασε στην
3η φάση.
Την Κυριακή λοιπόν στις 17.00 θα φιλοξενήσουν στο
Ελευθεροχώρι τις Ελπίδες Καρδίτσας και θα σπεύσουν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για μια ακόμη φορά
αποδίδοντας όμορφο ποδόσφαιρο.
Τον αγώνα θα σφυρίξει ο Λαρισαίος κ. Μπουρουζίκας.

Αρκετές ομάδες ξεκίνησαν
με όνειρα χίλια και δικαίωσαν
τις προσδοκίες. Δεν έλειψαν
όμως και οι ευχάριστες εκπλήξεις.
Σε κάθε περίπτωση οι Τρικαλινοί πρεσβευτές ήταν παντού και είχαν γερό στομάχι.
Φυσικά παρά την εμπειρία
τους δεν σταμάτησαν να ψάχνονται.
Αλλωστε τόσα χρόνια στα
γήπεδα ξέρουν πολύ καλά ότι
χωρίς στέρεες βάσεις δεν
μπορούν να πάνε πουθενά.
Με τον τρόπο τους δείχνουν
τον δρόμο και στους νεώτερους συναδέλφους τους, οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες
επιτυχίας.
Όπως και να’χει όμως λέει
πολλά το γεγονός ότι σε πρώτη ευκαιρία ξεδιπλώνουν τις
αρετές τους βοηθώντας ουσιαστικά τις ομάδες τους σε
άμυνα και επίθεση.
Βέβαια το κοινό το πρώτο
πράγμα που κοιτάει στην στατιστική είναι οι πόντοι αλλά
υπάρχουν αρκετές δουλειές
ακόμη που πρέπει να γίνουν
στο παρκέ για να πετύχει μια
ομάδα θετικό απολογισμό.
Τα δικά μας στελέχη ξέρουν
λοιπόν να θυσιάζουν το εγώ
τους. Αν χρειαστεί να παίξουν
άμυνα θα το κάνουν με τον
καλύτερο τρόπο.
Αν πάλι κληθούν να σηκώσουν το επιθετικό βάρος ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν
και να στρέψουν πάνω τους
τα φώτα.
Σε κάθε περίπτωση ο μέχρι
τώρα κύκλος δουλειάς επιβεβαίωσε ότι τα δικά μας παιδιά κάθε άλλο παρά συμπεριφορά αθλητικού κομήτη ή
διάττοντα αστέρα έχουν.
Ετσι θα κάνουν το καθήκον
τους μέχρι τέλους.
Γενικά το ταλέντο τους φωνάζει από μακριά και κυρίως
η νοοτροπία του νικητή. Αυτό
το στοιχείο είναι περιζήτητο
για κάθε ομάδα που θέλει να
παίξει δυνατά.
Γιατί αξιόλογα συγκροτήματα είναι πολλά. Ωστόσο την
ώρα της αλήθειας φαίνεται
ότι η πίεση είναι μεγάλη. Πολύ
απλά εκεί χρειάζονται τα κατάλληλα άτομα στην κατάλληλη θέση.
Οι δικοί μας ξέρουν πολύ
καλά την τέχνη τους και βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα.
Συνεπώς οι υπεύθυνοι των
συγκροτημάτων τους εμπιστεύονται με κλειστά μάτια
και τα δικά μας στελέχη τους
κάνουν να νιώθουν υπερήφανοι.
Μόνο τυχαίο δεν είναι το

Κούπα πρωταθλητή με την Ευκαρπία σήκωσε
ο Καλαμπακιώτης Δ. Χαρτόπουλος
γεγονός ότι στις ομάδες που
πετυχαίνουν τους στόχους
τους οι Τρικαλινοί βάζουν
φαρδιά- πλατιά την υπογραφή
τους.
Το μεγαλύτερο παράσημο
είναι φυσικά τα εύσημα φίλων
και αντιπάλων, που υποκλίνονται στην μπασκετοσύνη
τους.
Μάλιστα αποτελούν καλούς
οδηγούς για τα καινούργια
πρόσωπα, που θέλουν να βαδίσουν στα χνάρια τους.
Δικαίως λοιπόν οι πιστοί του
είδους διατήρησαν ανοιχτή
γραμμή με τις έδρες των ομάδων όλων των κατηγοριών
προκειμένου να μαθαίνουν
από πρώτο χέρι τους συσχετισμούς.
Πάντως υπάρχουν παραδείγματα σωματείων που ξεφούσκωσαν στου δρόμου τα
μισά, ενώ άλλα αν και έδειχναν
να έχουν χάσει έδαφος κατάφεραν να βρουν την συνταγή και όχι μόνο να καλύψουν την απόσταση αλλά να
περάσουν στην θέση του οδηγού. Κοινώς οι αγώνες ήταν
για γερά νεύρα, οπότε οι πιο
ψύχραιμοι και ουσιαστικοί έκαναν καλό ταμείο.
Ας πάρουμε όμως γεύση
από την Α2 με την βοήθεια
του ebasket.
Τη νίκη της 29ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α2
πανηγύρισε η Καστοριά. Η
ομάδα του Νίκου Καραγιάννη,
με τρίποντο του Χρυσόπουλου
από τα 9 μέτρα, άλωσε τη
Λάρισα, επικρατώντας του
Ερμή Αγιάς(Τριανταφύλλου 9
με 2, Κόμματος 10 με 2, Τσιλούλης 17 με 1, Λάππας 4 με
1) με 73-72 στο κλειστό της
Νεάπολης, στο ντεμπούτο του
Παπαδόπουλου στον πάγκο
των γηπεδούχων.
Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε την Καστοριά ζωντανή
στη μάχη των πλέι οφ, κάνοντας ακόμα πιο περίπλοκα τα
πράγματα στην πεντάδα
Από την πλευρά του, ο Διαγόρας(Νοέας 3) ηττήθηκε από
τον Ιπποκράτη(Χατζηνικόλας
15 με 3), με την ομάδα από
το Αιγάλεω να υποδέχεται την
τελευταία αγωνιστική τον
Ερμή Αγιάς στην τελευταία
της ευκαιρία για είσοδο στην
πεντάδα.
Ο Ιωνικός νίκησε άνετα την

Καρδίτσα(Κακλαμάνος 11 με
3, Σαριμπαλίδης 13 με , Παπαχρήστος 1, Καλλές 12) με
90-70 και γιόρτασε με τον κόσμο του την άνοδο στη Basket
League.
Αήττητος στο σπίτι του ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια κι ο Ηρακλής(Αγγελακόπουλος 6, Γιαννακίδης 3 με
1), ο οποίος νίκησε άνετα τον
Αμύντα(Βαρδιάνος συμμετοχή) με 75-44.
Η Καβάλα(Προδρόμου 14
με 2, Χουχούμης συμμετοχή)
ηττήθηκε 66-76 από Ψυχικό
κι έτσι στην τριπλή ισοβαθμία
παρέμεινε κάτω από τη ζώνη
των πλέι άουτ.

Τελευταίες πινελιές
Ιστορία ετοιμάζεται να γράψει ο Οίαξ Ναυπλίου σύμφωνα
με το basketblog, ο οποίος
επικράτησε της Δάφνης Δαφνίου(Τάταρης 3) με 70-65 στο
ντέρμπι της κορυφής, με τις
δύο ομάδες να ισοβαθμούν
πλέον και τους "πράσινους"
να είναι πρώτοι, έχοντας τη
διαφορά του αγώνα του α'
γύρου. Μάλιστα, αν ο Οίαξ
κάνει το 2/2 στις εναπομείνασες αγωνιστικές και η Δάφνη
έχει κάποια απώλεια, θα πανηγυρίσει και τον τίτλο της
κατηγορίας, με την άνοδο
στην Α2 να είναι σε απόσταση
μίας νίκης.
Το αρνητικό σερί των τελευταίων αγωνιστικών έσπασε
ο Τρίτωνας(Τσούτσος 5), ο
οποίος πήρε πολύ σημαντική
εκτός έδρας νίκη επί του Παπάγου με 84-83, με το παιχνίδι
να ολοκληρώνεται στο 5λεπτο
της παράτασης και ενόσω οι
φιλοξενούμενοι γύρισαν από
διψήφια διαφορά πόντων.
Τη 14η νίκη του στο Μετς
πανηγύρισε το Παγκράτι(Δερμιτζάκης 9), το οποίο επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με
78-76, σε ένα παιχνίδι που
άλλαξε πολλές φορές χέρια.
Την 7η νίκη του σε 8 αγώνες
πανηγύρισε ο Δούκας, ο οποίος επικράτησε του Έσπερου(Σκουλούδης 9) με 89-79
και διατηρεί ακόμα ελπίδες
για κατάκτηση της 3ης θέσης
της βαθμολογίας που μπορεί
να δώσει ακόμα και άνοδο.
Ρευστό παραμένει το τοπίο
αναφορικά με την 4η ομάδα
που θα ακολουθήσει τον Κρό-

νο Αγ. Δημητρίου, το Γλαύκο
και την Ένωση Ιλίου, μιας και
Πανελευσινιακός και ΚΑΟ Κορίνθου συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους με νίκες, με τον
μεν Πανελευσινιακό να επικρατεί του Κρόνου με 68-64
και τον ΚΑΟΚ(Περωτής 12)να
παίρνει τη νίκη με 75-68 επί
του Μανδραϊκού(Δέδες 10 με
3).
Αγωνιστική που ξεδιάλυνε
περισσότερα από τα ανοιχτά
μέτωπα του Βορρά ήταν η
28η, με τη μάχη της 2ης θέσης
και αυτή της παραμονής να
δείχνουν ότι φτάνουν στο φινάλε τους.
Το Αγρίνιο ήταν ο μεγάλος
κερδισμένος της αγωνιστικής,
με την ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας να επικρατεί της
ΧΑΝΘ και εκμεταλλεύτηκε στο
έπακρο την ήττα της Ελευθερούπολης(Χαρισμίδης 7, Καραγεώργος 2) από τα Φάρσαλα( Γκιουλέκας 14 με 2,
Δέσπος 8, Λεπενιώτης 14 με
1) και πλέον εάν η ομάδα της
Καβάλας θέλει να διεκδικήσει
την 2η θέση θα πρέπει να επικρατήσει την επόμενη αγωνιστική της ομάδας του Γιάννη
Διαμαντάκου με πάνω από 16
πόντους. Τα Φάρσαλα παράλληλα πήραν βαθιά βαθμολογική ανάσα και πλέον έχουν
το αβαντάζ για να παραμείνουν στην κατηγορία.
Δύσκολη νίκη 79-76 πέτυχε
ο Φίλιππος Β επί της Γέφυρας
με τον Κοθρά να φτάνει στους
20π και με 14 ασίστ και τον
Καντάρκο στους 12.
Ο Φαίακας υπέστη συντριβή από τον Εσπερο Λαμίας,
που είχε τον Κατσαρέ με συμμετοχή.

Γεμάτο σκηνικό
Πλούσιες συγκινήσεις πρόσφερε και η Γ’Εθνική.
Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας με «διπλό» στο Ληξούρι
θα ανακηρυχθεί σε πρωταθλητή του 1ου ομίλου της Γ’
Εθνικής.
Στο Μεγαρίδα- Αχαγιά 11085 για τους νικητές ο Θέος
είχε 15 με 2 και για τους ηττημένους ο Μακρής 7.
Αποφασιστικό βήμα για την
άνοδο του στη Β’Εθνική Κατηγορία έκανε ο ΟΦΗ(Καραλής 10 με 2), ο οποίος επικράτησε με 83-75 του ΒΑΟΛ
Χίου. Η κρητική ομάδα δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο
(40-41), αλλά στο δεύτερο
μέρος ανέβασε την απόδοση
της και πήρε τελικά το ροζ
φύλλο αγώνα.
Μεγάλο διπλό στην έδρα
της Ευκαρπίας πανηγύρισε ο
ΒΑΟ. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 72-65 και την
τελευταία αγωνιστική θα διεκδικήσουν τη νίκη κόντρα στον
Απόλλωνα Καλαμαριάς για να
παραμείνουν στην Γ’Εθνική
Κατηγορία.
Για την Ευκαρπία ο Χαρτόπουλος είχε 4 πόντους και
για τον ΒΑΟ ο Στέλιος Γιαννούλης 2.

ΤοΠΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2019

15

_3

Παίζουν παραγωγικά
Μαζεμένες ειδήσεις το τελευταίο διάστημα από τις τοπικές
ομάδες βόλεϊ, που θέλουν να συνεχίσουν σε υψηλό επίπεδο

Α

π’ όποια πλευρά και
να το εξετάσει
κανείς το βόλεϊ των
Τρικάλων μπήκε
γερά στον χάρτη.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ασφαλώς τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα στελέχη των συλλόγων
που διακονούν το άθλημα δεν
σταματούν να ψάχνονται, οπότε
προκύπτουν εκδηλώσεις και νέα
που ζεσταίνουν το φίλαθλο κοινό.
Πραγματικά οι λάτρεις του είδους ξέρουν ότι από την στιγμή
που παρακολουθήσουν έναν αγώνα θα φύγουν με έντονα συναισθήματα.
Γιατί τόσο τα κορίτσια, όσο και
τα αγόρια θα κάνουν κατάθεση
ψυχής διεκδικώντας τον επιθυμητό στόχο. Και φέτος λοιπόν
προέκυψαν σημαντικές επιτυχίες,
ενώ στις μικρές ηλικίες «τρέχουν»
ακόμη υποχρεώσεις.
Οσο για τα φρεναρίσματα και
τις ατυχίες είναι και αυτές στο
πρόγραμμα.
Απλά θα πρέπει να πεισμώσουν
τα επιτελεία για να συνεχίσουν
με την ίδια φλόγα, αφού έχοντα
τα φόντα να παίξουν σε υψηλό
επίπεδο. Προς τιμήν τους οι πρωταγωνιστές αφιέρωσαν αρκετές
εργατοώρες στην προετοιμασία
προκειμένου να μιλούν υποδειγματικά την ώρα της αλήθειας.
Γενικά τα επιτελεία των ομάδων
επιδιώκουν να διαβάζουν ακόμη
και πίσω από τις γραμμές προκειμένου να βγάζουν νέους άσους
από το μανίκι τους, κρατώντας
βέβαια τα δυνατά χαρτιά, που
τους χαρακτηρίζουν.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν ταλέντα που μπορούν να
παίξουν δυνατά στο μέλλον.
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία
χρόνια το άρωμα του αθλήματος
είναι έντονο και οι εκπρόσωποί
μας βρίσκονται μέσα σε όλα.
Ως εκ τούτου η Τρικαλινή φωνή
ακούγεται έντονα και οι αντίπαλοι
σέβονται και με το παραπάνω

Στον πλούσιο χάρτη του βόλεϊ την δική της νότα
έδωσε η σχολική ομάδα του 4ου ΓΕΛ
τους εκπροσώπους μας.
Αυτό μόνο τυχαία δεν έγινε,
αφού οι εκπρόσωποί μας δούλεψαν με σχέδιο και υπομονή, οπότε
άνοιξαν τα φτερά τους.
Συνταγή που κερδίζει δεν την
αλλάζεις παρά την βελτιώνεις και
αυτό θα ψάξουν και για την επόμενη περίοδο οι Τρικαλινοί.
Είναι φανερό βέβαιο ότι τους
γεμίζει αυτό που κάνουν, οπότε
επενδύοντας στο καλό κλίμα αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας.
Με όλα αυτά το τοπικό βόλεϊ απέκτησε καλό όνομα, ενώ όσοι υπηρετούν το άθλημα έχουν την άποψη ότι εχθρός του καλού είναι
το καλύτερο.

Με αυταπάρνηση
Αφοσιωμένα ολοκληρωτικά στο
αντικείμενο είναι τα τοπικά στελέχη του βόλεϊ. Διότι ξέρουν πολύ
καλά ότι λίγο αν χαλαρώσουν και
βγουν από την πρίζα θα χρειαστεί
διπλάσια δουλειά στην συνέχεια
για να επανέλθουν.
Από την άλλη οι ανταγωνιστές
περιμένουν στην γωνία προκειμένου να κάνουν την ζημιά. Συνεπώς οι εκπρόσωποί μας οφείλουν να είναι σαν έτοιμοι από
καιρό και να έχουν έτοιμες και
εναλλακτικές λύσεις.
Πάντως οι φίλαθλοι έχουν να
λένε τα καλύτερα για την αυταπάρνηση του έμψυχου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό κυνηγούν
όλες τις φάσεις, ακόμη και αυτές
που φαίνονται πολύ δύσκολες.
Πως λοιπόν να μην πουν οι αθλητές στην καρδιά του κόσμου;
Όταν μάλιστα οι ομάδες μας
βρίσκουν τον ρυθμό τους τότε
προσφέρουν φάσεις για σεμινάρια. Φωνάζουν από μακριά λοιπόν
τόσο οι αυτοματισμοί, όσο και
το ατομικό ταλέντο.
Οι γυναίκες του Ασκληπιού παρότι συμμετείχαν σε ποιοτικό όμιλο κατάφεραν από ένα διάστημα
και μετά να μπουν στο πετσί του
ρόλου τους.
Κάποια σκαμπανεβάσματα δεν
πλήγωσαν το γαλάζιο συγκρότημα. Ισα- ίσα όλοι και όλες ψάχτηκαν στον μέγιστο βαθμό και κατάφεραν να βάλουν το νερό στο
αυλάκι. Στο πλαίσιο αυτό σημειώθηκαν αρκετά μεγάλα αποτελέσματα, που έφτιαξαν την ψυχολογία, οπότε πολλά ματς ήταν
απολαυστικά σε εξέλιξη.
Πολλές συναντήσεις τραβούν
σε μάκρος αλλά το γεγονός αυτό
δεν χαλάει καθόλου τους φιλάθλους, που απολαμβάνουν κάθε
πόντο.
Είναι φανερό ότι οι συμπολίτες
αισθάνονται υπερήφανοι που αποτελούν μέλος μιας εκλεκτής παρέας, αφού η Α2 έχει την δική
της αίγλη.
Πάντως οι μυημένοι εντόπισαν
ήδη την πληροφορία για την συγ-

κρότηση του καινούργιου ομίλου.
Οι περισσότεροι αντίπαλοι είναι
γνωστοί από την φετινή χρονιά,
ενώ και οι νέες φωνές θα προσπαθήσουν να παίξουν τον δικό
τους ρόλο.
Συνεπώς ο Ασκληπιός καλείται
να κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε
να πετύχει τις προσπεράσεις που
θέλει.
Και τα μικρά τμήματα του συλλόγου παίζουν δυνατά, οπότε οι
παγκορασίδες πέρασαν στην επόμενη φάση, οπότε θα συνεχίσουν
το ταξίδι. Εννοείται ότι κάνουν
τα δικά τους όνειρα, ενώ είναι
σημαντικό οι τοπικές ομάδες να
βασίζονται σε ντόπιο υλικό.
Ακρως παραγωγική χρονιά έχει
το παιδικό της Αμιλλας το οποίο
κατάφερε να πάρει το εισιτήριο
για την επόμενη φάση φτάνοντας
στα προημιτελικά του Πανελληνίου.
Η δράση θα ξεκινήσει στις 16
Μάη με πρώτο αντίπαλο τον Εθνικό, ενώ ακολουθούν οι συναντήσεις με Αριστοτέλη και Ελπίδα.
Οσο για τις γυναίκες του Φιλαθλητικού Τρικάλων το πάλεψαν
γερά στα μπαράζ αλλά λεπτομέρειες δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του ονείρου.
Ωστόσο η ομάδα έχει γερές
βάσεις και θα σπεύσει να πετύχει
σε πρώτη ευκαιρία τον στόχο
της. Μια ακόμη υγιής φωνή είναι
αυτή του Φιλαθλητικού Καλαμπάκας, που δίνει την ευκαιρία σε
αρκετά κορίτσια να μάθουν σωστά τα μυστικά του αθλήματος.
Επιλογικά να σταθούμε και στην
σχολική ομάδα του 4ου ΓΕΛ, που
φέτος έκανε σπουδαία πορεία
ξεπερνώντας πολλά εμπόδια.
Μέσα στην εβδομάδα απέκλεισε τα Ασπρα σπίτια Βοιωτίας κερδίζοντας τον τίτλο στην Περιφέρεια. Αμέσως μετά έπαιξε στην
Καλαμάτα με το έμπειρο τοπικό
3ο ΓΕΛ, οπότε ολοκληρώθηκε το
ταξίδι.
Όμως τα παιδιά αυτά είναι χαρισματικά και σίγουρα θα μας
απασχολήσουν έντονα στο μέλλον
από την στιγμή που συνεχίσουν
την δράση τους με την γνωστή
σοβαρότητα και εργασιομανία.

Απένειμε εύσημα

Πλούσιο σκηνικό
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Κάθε διοργάνωση για να διεκπεραιωθεί θέλει
τους
αφανείς
ήρωες, που βάζουν πλάτη και
ενεργούν
με
επαγγελματισμό.
Αυτό ίσχυσε και
στο πρόσφατο
Trikala city run.
Ο εκ των διοργανωτών κ. Δ. Χαχάμης αναγνώρισε έμπρακτα την
μεθοδική δουλειά
της Τροχαίας που
Στιγμιότυπο από την τιμητική κίνηση
είχε ως αποτέλετου Trikala city run προς το επιτελείο
σμα την απρόσκοτης Τροχαίας Τρικάλων( φωτό:Trikala focus)
πτη διεξαγωγή
της εκδήλωσης.
Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με το Trikala focus επισκέφτηκε την Τετάρτη
την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, όπου και ευχαρίστησε τον Διοικητή
της Τροχαίας κ.Ιωάννη Τσιώλη και την Υποδιοικήτρια κ. Αθανασία
Μπρουσάκη για την καθοριστική συμβολή της υπηρεσίας στην διεξαγωγή
της σπουδαίας αθλητικής διοργάνωσης.

Μια πανδαισία θεάματος ετοιμάζει για 8η
φορά η Λέσχη 4χ4 Χρυσομηλιάς, που θα μαγνητίσει το κοινό επί 3 ημέρες.
Ηδη η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή αφού
υπολογίζεται ότι θα προκύψουν 80 συμμετοχές.
Μάλιστα δεν λείπουν τα ποιοτικά ονόματα
και οργανωμένες παρουσίες από περιοχές με
παράδοση όπως: Ξάνθη, Γιάννενα, Αρτα, Καρπενήσι και Λάρισα.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου στις 21:30 στο
ξενοδοχείο Αστροβολιά θα γίνει η έναρξη της
εκδήλωσης και στην συνέχεια νυχτερινή βόλτα
στο δάσος για όλες τις κατηγορίες, με τερματικό
σταθμό στην Χρυσομηλιά για φαγητό και ποτό.
Σάββατο πρωί στις 11 Μαΐου και ώρα 10:15
συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Αστροβολιά για
διαδρομές κ1, κ2, κ3, με τερματισμό στην Χρυσομηλιά για τσιπουροκαταστάσεις.
Tο απόγευμα είναι ελεύθερο για ξεκούραση
και το βράδυ έχουμε γλέντι στις 21:00 στο κέντρο Νιαβής στο Nεραϊδοχώρι με δημοτική ορχήστρα.
Κυριακή 12 Μαΐου συγκέντρωση στην πίστα
ώρα 10:30 για την επίδειξη τις κ1,κ2,κ3 και extreme στην συνέχεια θα γίνει η κοπή της πίτας
και κλήρωση δώρων για τους συμμετέχοντες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

* Τα Τρίκαλα είναι διαχρονικά υπερήφανα για τους πρεσβευτές
τους, οι οποίοι με το ήθος και την αξία τους μπαίνουν στην
καρδιά του κόσμου. Αναφερόμαστε σε αθλητικές προσωπικότητες, που επί χρόνια χάραξαν απίστευτες διαδρομές και
με το ταλέντο τους έφτασαν τη φήμη του νομού στα πέρατα
του κόσμου.
* Ισως και να αποτελεί τεράστιο φαινόμενο ένας μικρός σε γεωγραφικό μέγεθος δηλαδή νομός να συστήνει τόσα πολλά
βαριά χαρτιά σε όλο σχεδόν το αθλητικό φάσμα.
* Πριν λίγες μέρες λοιπόν οι συμπολίτες είδαν στην βάση δυο
ιερά τέρατα του χώρου. Ο λόγος για τον Χρήστο Παπανικολάου
και την Σοφία Σακοράφα. Και οι δυο όλα τα χρόνια δράσης
τους αλλά και στην μετέπειτα καθημερινότητα διακρίθηκαν
και διακρίνονται για τους χαμηλούς τόνους.
* Δικαίως συνεπώς εισέπραξαν το αυθόρμητο και ζεστό χειροκρότημα του κόσμου κατά την πρόσφατη εκδήλωση του
Trikala city run, όπου αποτέλεσαν τα τιμώμενα πρόσωπα.
* Ειδικά τα νέα παιδιά που φρόντισαν να μάθουν την ιστορία
του διδύμου ξετρελάθηκαν μαζί του και έσπευσαν να βγάλουν
αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ άκουσαν σαν ευαγγέλιο τις
συμβουλές του.
* Τεράστια προσπάθεια κάνει ξανά ο Γιώργος Τσιάνος. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ακούει Εβερεστ και την
πιάνει δέος. Ωστόσο ο ίδιος ξέρει να βάζει νέα στοιχήματα,
ενώ αποδεδειγμένα του αρέσουν τα πολύ δύσκολα και σύνθετα.
* Στην δεύτερη εξόρμησή του λοιπόν κινείται ήδη με τεράστιο
σεβασμό προς το θρυλικό βουνό, που σίγουρα θέλει τεράστια
προσοχή, αφού οι ιδιαιτερότητες είναι πολλές. Ο ίδιος πάντως
είναι άριστα προετοιμασμένος και ιδιαίτερα μεθοδικός.
* Σε κάθε περίπτωση οι ευχές όλων των Τρικαλινών τον συνοδεύουν και παρακολουθούν με τεράστιο ενδιαφέρον και
αδημονία την αναρριχητική του προσπάθεια.
* Μοναδική έφεση σε άθλους στον χώρο των σπορ έχει και ο
Στέλιος Βάσκος. Ο πολύπειρος ποδηλάτης κινήθηκε ουκ
ολίγες φορές στα κόκκινα και ξεπέρασε τον εαυτό του με τα
ατέλειωτα χιλιόμετρα ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.
Τέτοια επιτεύγματα σημειώνονται ένα στα 100 χρόνια και
βάλε, ενώ σίγουρα πρέπει να το λέει η καρδιά του πρωταγωνιστή.
* Η οικογένεια του Αστέρα είναι μέσα σε όλα και παίζει δυνατά
στον όμιλο που μετέχει. Ένα επίλεκτο στέλεχος, ο Π. Φιλίππου
πήρε ξανά μέρος σε προετοιμασία με την Εθνική, ενώ θα
αγωνιστεί και στον αγώνα επίδειξης στα Γιάννενα, όπου κυοφορείται μια νέα προσπάθεια για το μπάσκετ με αμαξίδιο.
* Μιας και είμαστε στα Γιάννενα να σημειώσουμε ότι μεγάλο
ενδιαφέρον παρουσίασε το Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα
στίβου που φιλοξενήθηκε στους «Ζωσιμάδες» και είχε και Τρικαλινό χρώμα. Μάλιστα με την εκδήλωση αυτή εγκαινιάστηκαν
οι νέοι χώροι του Σταδίου.
* Ετσι και οι Τρικαλινοί περιμένουν να προχωρήσει όσο πιο
γρήγορα γίνεται το φρεσκάρισμα στο δικό μας Στάδιο και
ειδικά στο ταρτάν. Από την στιγμή που ολοκληρωθούν τα
πάντα θα έρθουν πολλές ακόμη μεγάλες διοργανώσεις, ενώ
θα σημειωθούν σπουδαίες επιδόσεις.
* Είναι σημαντικό οι σύλλογοι να αναγνωρίζουν αξίες και ο ΑΣ.
Καρδίτσας θα τιμήσει το Σάββατο τον οικείο Κ. Σερίφη για την
συνεισφορά του στην ομάδα μαζί με τους κκ. Ναούμ- Παππά.

0203.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Philadelphia 76ers vs Toronto Raptors
05:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Αστάνα-Χίμκι
VTB United League
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Ημιτελικός
WTA Mutua Madrid Open
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Δεύτερες ελεύθερες δοκιμές
Formula 1 Gran Premio de Espana
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Αστάνα - Χίμκι
VTB United League
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Προημιτελικός
ATP Masters 1000 Mutua Madrid
Open
20:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Προημιτελικός

ATP Masters 1000 Mutua Madrid
Open
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Ημιτελικός
WTA Mutua Madrid Open
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Νοβάρα - Κονελιάνο
Serie A Femminile
21:45 Novasports 1HD
Σεντ Ετιέν – Μονπελιέ
Γαλλικό πρωτάθλημα
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
ACB Liga Endesa
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Προημιτελικός
ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open

CMYK
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Οδηγός το γόητρο

Γ

ια μεγάλο χρονικό διάστημα
το πρωτάθλημα μπάσκετ
της Γ’ Εθνικής κράτησε
αμείωτο το ενδιαφέρον των
Τρικαλινών φιλάθλων.

Του Αρη Κόντα

Οι Ικαροι θα ψάξουν καλό επίλογο κόντρα στον Μαντουλίδη,
ενώ η Καλαμπάκα δεν κατεβαίνει στον αγώνα με τον ΑΟΚ Βέροιας

arispenna@yahoo.gr
Οι ίδιοι προσπάθησαν να είναι ενημερωμένοι για όλα τα τεκταινόμενα, ενώ
σε πρώτη ευκαιρία έπαιρναν τον δρόμο
προς το κλειστό της Μπάρας και το Βλαχάβειο προκειμένου να βιώσουν από
μέσα τον παλμό των παιχνιδιών.
Από την πρώτη στιγμή είχαμε γράψει
ότι η κατηγορία θέλει τεράστια προσοχή,
αφού αρκετές ομάδες κάνουν όνειρα,
ενώ τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ
γρήγορα. Ένα- δυο μεγάλα αποτελέσματα αλλάζουν τους συσχετισμούς,
ενώ τον ίδιο ρόλο παίζουν και τα φρεναρίσματα σε αντίθετη βέβαια διαδρομή.
Πάντως οι πιστοί του είδους είχαν την
ευκαιρία και αξιόλογες ομάδες να δουν
σε δράση και σπουδαίους παίκτες με
μεγάλη διαδρομή στον χώρο.
Οι ίδιοι βγήκαν ξανά μπροστά σημειώνοντας μαζεμένους πόντους, ενώ επιβεβαίωσαν και τα ηγετικά τους προσόντα.
Μια ματιά στα στατιστικά μπορεί να
πείσει τον καθέναν για το έργο, ομαδικό
και ατομικό, που διαδραματίστηκε στον
φετινό όμιλο.
Πέραν όλων των άλλων χρειάστηκε
να φτάσουμε μια ανάσα πριν το τέλος
για να ξεκαθαρίσει απόλυτα ο χάρτης.
Μεγάλη μάχη έγινε στην ουρά της βαθμολογίας, όπου την μια χαμογελούσε η
μια ομάδα και την άλλη η αντίπαλη.
Και στην κορυφή όμως το σκηνικό
διαφοροποιήθηκε, ενώ προέκυψε και αλλαγή προπονητών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
πάντως ότι στον αθλητισμό μεγάλο ρόλο
παίζει και το γόητρο. Πραγματικά οι
πρωταγωνιστές όταν μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο είναι λογικό να κάνουν θετικές σκέψεις και να ψάχνουν το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα.
Το συγκεκριμένο σκηνικό είναι ανεξάρτητο της βαθμολογικής εικόνας και
της υλοποίησης του στόχου.
Υπό το πρίσμα αυτό τα επιτελεία των
δυο εκπροσώπων μας στην κατηγορία
θέλουν να κλείσουν την χρονιά με ροζ
φύλλα. Είναι αλήθεια ότι τίποτα δεν χαρίστηκε στο Τρικαλινό δίδυμο, που μόχθησε για την επίτευξη των στόχων τόσο
με τα καλά του, όσο και με τα δύσκολά
του.

Πρόωρο αντίο επέλεξε να πει η Καλαμπάκα

Οι Ικαροι θέλουν να κλείσουν θετικά,
ενώ θα τιμήσουν
τον νεανικό Μαντουλίδη
για την επιτυχία του στο σχολικό
Εννοείται ότι δικαιώθηκαν όλοι εκείνοι
που έκαναν λόγο για έντονο συναγωνισμό. Αν εξαιρέσουμε την Νικόπολη, που
βγήκε νωρίς από την πρίζα οι υπόλοιποι
έσπευσαν να δώσουν το 100% στο παρκέ.
Ασφαλώς η μέρα στην οποία εμφανίστηκαν αλλά και τα ψιλά γράμματα έπαιξαν τον ρόλο τους στην διαμόρφωση
των τελικών αποτελεσμάτων.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα Τρικαλινά
σωματεία κλήθηκαν να διασταυρώσουν
ξίφη με συγκροτήματα, που οργανώθηκαν εξαιρετικά, είχαν μεγάλο μπάτζετ
και δεν έκρυψαν τις προθέσεις τους.
Ακόμη όμως και τα τμήματα που δεν
γέμιζαν το μάτι είχαν κάπου να πατήσουν
και το στοιχείο ήταν η βαθιά γνώση της
κατηγορίας.
Αναντίλεκτα όποιος για πολλούς και
διαφόρους λόγους έβγαινε έστω και

Ο

Σωστή προσέγγιση
Στην βάση τους θα μείνουν οι τοπικές

ομάδες για τις ανάγκες της τελευταίας
αγωνιστικής.
Οι Ικαροι θα υποδεχθούν τον Μαντουλίδη, ενώ η Καλαμπάκα δήλωσε ότι
δεν θα συμμετάσχει στο παιχνίδι με τον
ΑΟΚ Βέροιας, οπότε γράφονται πρόωρα
τίτλοι τέλους. Σίγουρα αλλιώς περίμεναν
τον επίλογο όλοι στους κιτρινομπλέ.
Αν ισχύει η φράση που λέει: η τελευταία εντύπωση μένει περισσότερο, τότε
οι Ικαροι θα προσπαθήσουν να αποδωσουν καλό μπάσκετ για να φτάσουν σε
ροζ φύλλο. Οι κιτρινόμαυροι φιλοξενούν
ένα συγκρότημα, που χρόνια τώρα υπηρετεί με συνέπεια την καλαθοσφαίριση.
Ουσιαστικά αποτελεί ένα απίστευτο
φυτώριο δημιουργίας χαρισματικών παικτών. Τέτοιες ομάδες πρέπει να τις εκτιμάει κανείς και αυτό θα πράξει και ο εκπρόσωπός μας. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν
θα προχωρήσει σε μια κίνηση αβροφροσύνης, που περνάει σωστό μήνυμα.
Η Τρικαλινή ομάδα στο ημίχρονο του
αγώνα θα βραβεύσει την νεανική ομάδα
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη , για
την επιτυχία της να αναδειχθεί πρωταθλήτρια στο Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα 2018-19.
Την βράβευση θα κάνει ο μεγάλος
χορηγός της ομάδας , γαλακτοβιομηχα-

Ομαδική αποστολή

ι δρομικοί
αγώνες δεν
έχουν ώρα και
αυτό
αποδείχτηκε για μια
ακόμη φορά.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Για πρώτη φορά συμμετείχε
ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων με ομαδική αποστολή
στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων που διεξήχθη
για 4η συνεχή χρονιά στην
πρωτεύουσα της Ηπείρου !
Συνολικά 14 δρομείς μας
έτρεξαν και τερμάτισαν την
απόσταση των 21,1 χλμ. ,
αριθμός που αποτελεί νέο ρε-

για λίγο από την πρίζα έκανε δύσκολη
τη ζωή του.
Παράλληλα φάνηκε ότι κάθε συνάντηση ήθελε τα δικά της κλειδιά και προσέγγιση, ενώ όποιος έμεινε στην ιδέα
της προηγούμενης αγωνιστικής πολύ
απλά αδικούσε τον εαυτό του, αφού στο
μπάσκετ λίγες μόνο μέρες αρκούν για
την ολική μεταμόρφωση.
Γενικά ο σεβασμός στον αντίπαλο
είναι μεγάλη υπόθεση, ενώ το έμψυχο
δυναμικό των τοπικών σωματείων ήξερε
ότι έπρεπε να πιάσει ταβάνι για θετικό
πρόσημο. Παράλληλα χρειάστηκαν ατσάλινα νεύρα για να γίνουν οι απαραίτητες
προσπεράσεις στην κατάλληλη στιγμή.
Και όλα αυτά με την απαραίτητη μετριοπάθεια. Όπως και να’χει είναι φανερό
ότι η Γ’ Εθνική μπήκε ξανά στις καθημερινές συνήθειες των Τρικαλινών φιλάθλων, που σίγουρα θα κάνουν την ανάλυση για τα φετινά πεπραγμένα αλλά
σιγά-σιγά φέρνουν στο μυαλό τους και
την καινούργια έκδοση. Ηδη άλλωστε
άρχισαν να τρέχουν ειδήσεις και μένει
να δούμε το κλείδωμα επίσημων δεδομένων.

Ο Σύλλογος δρομέων Τρικάλων απόλαυσε
τον ξεχωριστό νυχτερινό ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων
κόρ . Ο συγκεκριμένος αγώνας που διοργανώθηκε με επιτυχία από τον Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων αποτελεί έναν
από τους πιο όμορφους νυχτερινούς Ημιμαραθωνίους
της χώρας καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι του διεξάγεται
στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας .

1

ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1:36:07

2

ΔΙΒΑΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1:39:34

3

ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ

1:39:34

4

ΝΤΙΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1:39:42

5

ΚΑΡΑΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1:46:42

6

ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ

1:49:57

7

ΤΟΛΙΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1:52:52

8

ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1:59:05

9

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

2:02:05

10

ΚΟΤΣΙΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

2:10:36

11

ΤΣΙΑΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2:10:37

12

ΖΗΝΤΖΟΒΑ

ΕΛΙΖΑ

2:14:57

13

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2:17:29

14

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2:21:59

Ο Σύλλογος Δρομέων είχε εκπροσώπηση στον Νυχτερινό
ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων
Στα αποτελέσματα, τόσο το
επίπεδο προφίλ της διαδρομής όσο και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά
την διάρκεια του αγώνα βοήθησαν τους δρομείς μας να
πετύχουν αρκετά καλές επιCMYK

δόσεις! Την καλύτερη εξ αυτών πέτυχε ο Κωνσταντίνος
Κάτσικας καθώς τερμάτισε
σε χρόνο 1:36:07 ! Η Ελίζα
Ζηντζόβα ήταν η μόνη γυναίκα
«της παρέας» και τερμάτισε
σε 2:14:57.

νία ΤΡΙΚΚΗ και την απονομή θα αναλάβει
ο κ. Αθανάσιος Λιούτας.
Βέβαια την ώρα της δράσης το έμψυχο
δυναμικό του εκπροσώπου μας θα προσπαθήσει να είναι τύπος και υπογραμμός
αναδεικνύοντας το σύνολο των αρετών
του. Επιθυμία του είναι να ολοκληρώσει
με το κεφάλι ψηλά μπροστά στους φιλάθλους. Σίγουρα η ψυχολογία είναι
ανεβασμένη μετά και το διπλό στον Εύαθλο, όπου η ομάδα έδειξε χαρακτήρα.
Ετσι όλοι θα βάλουν το λιθαράκι τους
για να προκύψει μια σπουδαία παράσταση.
Λογικά η τράπουλα θα ανακατευτεί
και θα πάρουν άπαντες τον χρόνο τους.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι
σημαντικό οι αθλητές να βρίσκονται σε
εγρήγορση για να πιάνουν από τα μαλλιά
την ευκαιρία που θα τους δοθεί.
Με την τακτική αυτή θα δώσουν τις
λύσεις τους σε άμυνα και επίθεση.
Όπως φαίνεται πάντως υπάρχουν όλες
οι προϋποθέσεις να διεξαχθεί ένας ανοιχτός αγώνας, αφού και οι αντίπαλοι διαθέτουν πλούσια αθλητικά προσόντα και
τρέχουν αρκετά, που θα γεμίσει τους
φιλάθλους.
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα
μετά την ήττα στην Μελίκη δεν είχε κίνητρο, οπότε λήφθηκε η απόφαση που
αναφέραμε πιο πάνω, αν και κάποια στιγμή έπαιξε σενάριο καθόδου της ομάδας
και με στελέχη από την υποδομή. Μένει
λοιπόν να δούμε τη νέα μορφή του συγκροτήματος, αφού εκ των πραγμάτων
θα υπάρξουν αλλαγές.
Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι μετά τη δήλωση
μη συμμετοχής του Σωματείου ΑΟ Καλαμπάκας στον αγώνα ΑΟ Καλαμπάκας
– ΑΟΚ Βέροιας της 12/05/2019 για την
26η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής), ο αγώνας
ματαιώνεται και κατακυρώνεται υπέρ
του Σωματείου ΑΟΚ Βέροιας με σκορ
20-0. Σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη
του Πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας Ανδρών το Σωματείο ΑΟ Καλαμπάκας εκτός από τον μηδενισμό υφίσταται μείωση ενός (1) βαθμού από τον
βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος
της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019
και ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό
πίνακα του αντίστοιχου Πρωταθλήματος
που θα συμμετέχει την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 (άρθρο 7).

Με το εθνόσημο
Πρόκειται για
ένα από τα φρέσκα παλαιστικά
πρόσωπα, που
έχει τα φόντα να
παίξει σε υψηλό
επίπεδο.
Πολύ σωστά
συλλέγει εμπειρίες και δουλεύει συστηματικά.
Φυσικά η συμμετοχή στην επίσημη αγαπημένη
αποτελεί
τιμή.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η
προετοιμασία
που συμμετείχε
Ο Γρηγόρης Κοντοβουνήσιος του ΑΣΤ
για 10 ημέρες ο
Πρωταθλητής
θα δώσει τις μάχες του στο Βουκουρέστι
του Α.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γρηγόρης Κοντοβουνήσιος με την εθνική ομάδα
παίδων και αναχώρησε την Τετάρτη, για το διεθνές τουρνουά ελληνορωμαικής πάλης που θα διεξάγεται στο
Βουκουρέστι από χθες έως τις 12 Μαΐου.
Το Δ.Σ και ο προπονητής του συλλόγου Βασίλης
Μότσιος εύχονται στον αθλητή καθώς και σε όλη την ελληνική αποστολή καλό ταξίδι και καλή επιτυχία.
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Τέλος οι προπονήσεις,
αγωνία για την επόμενη μέρα
Μια δυσάρεστη χρονιά έφτασε στο τέλος για τον ΑΟ Τρίκαλα, ενώ πλέον η αγωνία είναι για το μέλλον

Η

σεζόν
ολοκληρώθηκε
για τον ΑΟ
Τρίκαλα, αφού
έγιναν και οι τελευταίες
προπονήσεις. Δυστυχώς
τα πράγματα εξελίχθηκαν
δυσάρεστα, με την ομάδα
πλέον να βρίσκεται στην
3η τη τάξη επαγγελματική
κατηγορία. Η μόνη
ελπίδα είναι μήπως
κάποιο… παραθυράκι της
αναδιάρθρωσης
οδηγήσει στην Σούπερ
Λιγκ 2, που όμως δεν
είναι το πιο πιθανό.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Στο goaltrikala γίνεται μια
περιγραφή για το σήμερα και
το αύριο της ομάδα.
Έπεσε οριστικά η αυλαία
στον ΑΟ Τρίκαλα.
Οι “κυανέρυθροι” προπονήθηκαν για τελευταία φορά
υπό τις οδηγίες του Δημήτρη
Σίτσα και ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι χωρίς να γνωρίζουν
ποιοι θα βρίσκονται στο ρόστερ της επόμενης περιόδου.
Μιας περιόδου που αρχικά
ούτε ο ίδιος ο ΑΟΤ δεν γνωρίζει που θα παίζει καθώς δεν
φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει
το θέμα των ομάδων που θα
αγωνιστούν στην superleague
2. Σε περίπτωση πάντως που
οι “κυανέρυθροι” θα αγωνιστούν στην Football League
θα πρέπει να δημιουργήσουν
ένα ανταγωνιστικό σύνολο σε
ένα απαιτητικό και σκληροτράχηλο πρωτάθλημα που δεν
θα συγχωρεί λάθη.
Αρχικά ο ιδιοκτήτης της
ΠΑΕ δείχνει να επιθυμεί να
συνεχίσει στο τιμόνι της ομάδας.
Το διάστημα που βρίσκεται
στα Τρίκαλα έχει προλάβει
να δεθεί με τους “κυανέρυθρους”.
Ήρθε σε ένα σημείο που ο
ΑΟΤ κόντευε να… σκάσει και
αν δεν ήταν η απειρία και οι
λάθος επιλογές προσώπων
τότε ενδεχομένως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά
όσο αφορά το δεύτερο μισό
του πρωταθλήματος.
Και ο ίδιος προς το παρόν
βρίσκεται σε αναμονή όσο
αφορά την οριστικοποίηση
της κατηγορία ενώ μια σειρά
κινήσεών του δείχνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει στον ΑΟΤ
δίνοντας κατά πάσα πιθανότητα τα ηνία στον Νίκο Σαμολαδά.
Ο κ. Σαμολαδάς την περίοδο που ήρθε στην ομάδα παρέλαβε στα χέρια του μια
ωρολογιακή βόμβα και παρόλα αυτά κατάφερε (πάντα με
την συμβολή του Αιβάζογλου

Μια δύσκολη σεζόν για τον ΑΟ Τρίκαλα έφτασε στο τέλος και θα πρέπει να βρει… κουράγιο για να ένα καλύτερο αύριο
και εννοούμε ως προς το οικονομικό σκέλος) να κερδίσει
τον σεβασμό στα “αποδυτήρια”.
Ζήτησε την απομάκρυνση
του… απίθανου Κόστιτς ο
οποίος την ώρα που η ομάδα
έχανε μια κατηγορία (σ.σ αν
έμενε καθόλου απίθανο και
δύο) τόνιζε ότι έπαιζε πάντα
για τη νίκη, έβαλε την απαιτούμενη σειρά και πλέον
φροντίζει να εξασφαλιστεί
ομαλά και το 2ο στάδιο της
επιτήρησης.
Το κλίμα ανάμεσα σε Αιβάζογλου – Σαμολαδά είναι καλό
και εφόσον γίνει γνωστή η
κατηγορία που θα αγωνιστούν

οι “κυανέρυθροι” τότε οι δύο
άντρες θα καθήσουν στο τραπέζι για προοπτικές συνεργασίας και τη νέα σεζόν.
Λογικά το επόμενο δεκαήμερο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο
με την κατηγορία και στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
ο κ. Σαμολαδάς θα έχει σειρά
επαφών με τους παίκτες τόσο
για τη λύση όσο και την ανανέωση των συμβολαίων.
Εδώ να σημειωθεί πως οι
δύο σίγουροι ποδοσφαιριστές
που δεν θα συνεχίσουν στην
ομάδα είναι οι Συμελίδης (σ.σ
έχει υπογράψει από τον Ιανουάριο στο Βόλο) και Ίλια
Μαρκόφσκι (ο οποίος ήρθε

στα Τρίκαλα με δανεισμό από
τον ΠΑΟΚ).
Όσο αφορά τις δοκιμές για
την στελέχωση της Κ19 που

θα γίνουν την επομένη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν
υπό την επίβλεψη του προπονητή, Δημήτρη Σίτσα.
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ο Ηρακλής βρίσκεται
ένα βήμα πριν την
αφαίρεση βαθμών
Η προθεσμία του Ηρακλή να πληρώσει τους 11
πρώην ποδοσφαιριστές
του εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης
(08/05). Η ΠΑΕ όπως αναμενόταν δεν ήρθε σε διακανονισμό με κανέναν εξ
αυτών, όμως το -33 (αν
δεν υπάρξει διακανονισμός έστω με έναν) προς
το παρόν δεν υφίσταται.
Το ρεπορτάζ του FL
News αναφέρει ότι οι νομικοί εκπρόσωποι των 11
ποδοσφαιριστών κατέθεσαν αιτήματα ενεργοποίησης και πλέον το Διαιτητικό Δικαστήριο καλείται
να προσδιορίσει πότε
αυτά θα συζητηθούν.
Εξάλλου, ο Κανονισμός
Ιδιότητας Μεταγραφών
αναφέρει ότι το στάδιο
επιβολής ποινών είναι το
πρώτο και αν παρέλθει το
τριήμερο, τότε ακολουθεί
το δεύτερο στάδιο, αυτό
της ενεργοποίησης ποινών...
Αυτό που μένει να φανεί
είναι πότε οι παραπάνω
υποθέσεις θα συζητηθούν
στο Διαιτητικό Δικαστήριο
και πότε θα εκδοθούν αποφάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν θα υπάρξει
αφαίρεση βαθμών στην
επικύρωση της βαθμολογίας ή αυτή θα πάει για
την επόμενη σεζόν.

Ξ εκ ίν ησ αν
τα μ αθ ήμ ατ α
στ ην μ ικ ρή πι σί να

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

3 Ο σύλλογος μας έχει την ικανότητα να διδάξει στα παιδιά σας την τεχνική και την
τακτική της κολύμβησης, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναλόγως με τη φυσική κατάσταση,
την ηλικία και την εμπειρία του παιδιού σας!
3 Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους & εκπαιδευμένους προπονητές της
κολύμβησης, για να προσέξουν τα παιδιά σας και να τα κάνουν να αγαπήσουν το άθλημα!

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

ΡΕΜπΕΛοΥ ΜΑΡιΑ: ΤΗΛ: 6976 048 136
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ,
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)

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

ΓιΩΡΓοΣ ΛιΑΚΑΣ: ΤΗΛ:6982 076 552
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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ρεσε από τα
πρώτα βήματα και
συνεχίζει με
ακόμη καλύτερη
δυναμική και περπατησιά.

Α

Το δελτίο τύπου με την υπογραφή του υπεύθυνου του προγράμματος Δρ. Γεροδήμου Βασίλειου, Καθηγητή ΠροπονητικήςΤΕΦΑΑ-ΠΘ αναφέρει:
Το 4o Summer School του
ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι γεγονός. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα
διαρκέσουν έως την Πέμπτη 20
Ιουνίου.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία που
γνώρισε το περυσινό SummerSchoolοι υπεύθυνοι επιστήμονες του προγράμματος ετοίμασαν το φετινό με πολλές νέες
εκπαιδευτικές δράσεις και εκπλήξεις για τα παιδιά. Στη συνέχεια αναλύονται κάποια στοιχεία σχετικά με τους στόχους
και τις δραστηριότητες του καινοτόμου αυτού εκπαιδευτικού
προγράμματος (περισσότερα
στην
ιστοσελίδα
www.
healthykids. gr/summerschool).
Όραμα - Δράση
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπηρετώντας το όραμά του να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας,
της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής των Ελλήνων μαθητών
και των οικογενειών τουςμεταφέρει στην κοινωνία την επιστημονική έρευνα και τη γνώση
μέσα από την υλοποίηση για τρίτη χρονιά του προγράμματος
«SummerSchool: Μαθαίνω μέσα
από την κίνηση».
Ομάδα Στόχος
Μαθητές Δημοτικών της Δυτικής Θεσσαλίας (παιδιά που τελείωσαν την 1η δημοτικού έως
και παιδιά που τελείωσαν την 6η
δημοτικού).

Ξανά στον αφρό
•Με ενδιαφέρον αναμένεται και το φετινό
Summer School: Μαθαίνω μέσα από την κίνηση

Και το φετινό SummerSchool θα γοητεύσει τους μικρούς φίλους
Ημερομηνία - Τοποθεσία
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 ημέρες (από 24 Ιουνίου
έως 5 Ιουλίου). Το ημερήσιο
πρόγραμμα θα ξεκινά στις
9:00(από 8 προσέλευση) η ώρα
και θα τελειώνει στις 14:00(έως
τις 15:00 αποχώρηση). Όλες οι
δράσεις του προγράμματος θα
πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού στις Καρυές Τρικάλων.
Στόχος
Στόχος του προγράμματος

Εχει τα χιλιόμετρα
Υπάρχουν δρομείς που βλέπουν τα χιλιόμετρα σαν παιχνιδάκι
και θέλουν να δοκιμάζουν όλο και πιο σύνθετες αποστολές.
Το ενημερωτικό κείμενο του συλλόγου δρομέων αναφέρει:
Σε έναν ακόμη αγώνα ultra έλαβε μέρος το μέλος του Συλλόγου μας Βασίλης Γαλάνης. Αυτήν τη φορά συμμετείχε στο Corfu Mountain Trail συνολικής απόστασης 110 χλμ. και 5000 μέτρων
υψομετρικής διαφοράς που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο στο πανέμορφο νησί της Κέρκυρας.Περίπου 380
αθλητές, συμμετείχαν σε όλες τις κούρσες των 110, 40, 20 και 10
χλ από 17 διαφορετικές χώρες.Η εμπειρία ενός τέτοιου αγώνα δεν
θα μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα από τον ίδιο τον δρομέα μας
που συμμετείχε και κατάφερε να τερματίσει μετά από 23 ώρες επίπονης προσπάθειας.Διαβάστε το απολαυστικό κείμενο που μας
έστειλε ο Βασίλης !Εμείς να του πούμε «πολλά Συγχαρητήρια» και
να του ευχηθούμε καλή ξεκούραση, καλή αποκατάσταση και να
συνεχίσει να υλοποιεί τους στόχους του!
Σε άλλο θέμα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες προκειμένου να συμμετάσχουν στο RUN GREECE-Καστοριά 2019 που
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, απηύθυναν στο
πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που δόθηκε χθες στο Δημαρχείο της
Καστοριάς, η οργανωτική επιτροπή, φορείς και εθελοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην προετοιμασία του αγώνα.
Στη συνέντευξη παραβρέθηκαν και μίλησαν ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος, ο Δήμαρχος της πόλης Ανέστης Αγγελής, ο πρόεδρος της εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας Θεοφύλακτος Ζυμπίδης, η Ολυμπιονίκης Χριστίνα Γιαζιτζίδου και ο Α’ ειδικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Θανάσης Ράπτης.
Οι ομιλητές τόνισαν πως η σειρά αγώνων Run Greece απευθύνεται σε όλους τους πολίτες κάθε ηλικίας, και μας προτρέπει
σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής μέσα από την άθληση και τη συμμετοχή καθώς και την ανανεωμένη μορφή της φετινής σειράς.

Αυλαία με χαμόγελα
Μπορεί την Κυριακή ο καιρός να έκανε τα κόλπα του αλλά χθες
όλα πήγαν κατ’ ευχήν στο τουρνουά 3χ3 του Κεφαλοβρύσου.
Στον τελικό λοιπόν διασταύρωσαν τα ξίφη τους το ettoi με τους
Σιμαίους. Οι πρώτοι επικράτησαν με 16-6 σηκώνοντας την κούπα.
Τα τρίποντα πήρε ο Ν. Καρανίκας. Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

είναι τα παιδιά να εκπαιδευτούν
βιωματικά σε θέματα σχετικά με:
το σώμα τους, την υγιεινή διατροφή, τη δια βίου άσκηση και
τις δεξιότητες ζωήςμέσα από
την ενασχόλησή τους με αθλητικές (τοξοβολία, κρίκετ,
lacrosse, μπάντμιντον, επιτραπέζια αντισφαίριση, αθλοπαιδιές, πάλη, TAEKWONDO, μουσικοκινητικά προγράμματα, fitforkids κ.α.), παιγνιώδεις και εκπαιδευτικές επιστημονικές δραστηριότητες (ρομποτική, παιδαγωγικά παιχνίδια, δημιουργικό παραμύθι, φτιάχνω το κολα-

τσιό μου, διαλέξεις κ.α.).
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του
προγράμματος θα αξιολογηθούν
επιλεγμένοι δείκτες, α. υγείας
(ορθοσωμικός έλεγχος, δείκτες
παχυσαρκίας κ.α.), β. φυσικής
κατάστασης (ισορροπία, ευλυγισία, δύναμη κ.α.) και γ. διατροφικών συνηθειών (προσήλωση στο πρότυπο μεσογειακής
διατροφής κ.α.) των παιδιών.
Εγγραφή – προϋποθέσεις
συμμετοχής
Για την εγγραφή των παιδιών
θα πρέπει οι γονείς να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα:

Βήμα 1: Έλεγχος διαθεσιμότητας θέσης για συμμετοχή στο
πρόγραμμα
Ελέγξτε αν υπάρχει διαθεσιμότητα θέσης για συμμετοχή
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
επικοινωνώντας μέσω τηλ.
2431047030 ή κιν. 6944640035.
Βήμα 2: Κατάθεση χρημάτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα
Το κόστος συμμετοχής των
παιδιών στο πρόγραμμα είναι
100 ευρώ. Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά η εγγραφή
για το δεύτερο παιδί είναι 50

ευρώ και για τα υπόλοιπα η
συμμετοχή είναι δωρεάν. Τα
χρήματα πρέπει να κατατεθούν
στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην ALPHABANK: 310-00-2002-020898 (για
πληρωμή μέσω ibank ο λογαριασμός
είναι
GR93014031003100020020208
98 και ο Δικαιούχος ΕΛΚΕ ΠΘ).
Στην αιτιολογία της κατάθεσης
πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται: ο αριθμός 5208 και το επίθετο του συμμετέχοντα.
Βήμα 3: Τελική εγγραφή στο
πρόγραμμα
Η τελική εγγραφή των παιδιών στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή 21, 22,
23/6/2019 από 9:00 έως 13:00
στο ΤΕΦΑΑ-ΠΘ. Στην τελική εγγραφή θα πρέπει να προσκομίσετε: α) την ιατρική βεβαίωση
ικανότητας συμμετοχής σε δραστηριότητες άσκησης και β) το
αποδεικτικό της κατάθεσης των
χρημάτων στην τράπεζα.
Χορηγοί
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Όλοι οι
συμμετέχοντες πληρώνουν για
τη συμμετοχή τους. Έγινε μεγάλη προσπάθεια η συνδρομή
να κρατηθεί στα χαμηλότερα
επίπεδα χωρίς όμως να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα
της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν σημαντικά οι χορηγοί του
προγράμματοςτους οποίους θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά (οι χορηγοί στο www.
healthykids. gr/summerschool).
Επικοινωνία
Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος
www. healthykids. gr/summerschoolή επικοινωνήσετε μαζί
μας: τηλ.: 2431047030 (10:0013:00 ΔΕ-ΠΑ), 6944640035,
email: healthykids@uth. gr

Βάρος στην προσαρμογή
•Τους δικούς του νόμους έχει το Εβερεστ και ο Γιώργος Τσιάνος
και η ομάδα του προσπαθούν να πράξουν το καλύτερο
ο ταξίδι του Γιώργου Τσιάνου και
των 30 Βρετανών αθλητών
αρχίζει να δυσκολεύει
πραγματικά. Η ομάδα βρίσκεται
ακόμα στην πρώτη κατασκήνωση του
Εβερεστ και οι προπονήσεις δεν
πηγαίνουν ακριβώς όπως θα έπρεπε,
καθώς η ξαφνική αλλαγή του καιρού τις
τελευταίες μέρες δεν το επιτρέπει,
όπως μας ενημερώνει ο Ελληνας
γιατρός.

Τ

«Χιονίζει ασταμάτητα από χθες το απόγευμα και το τοπίο έχει αλλάξει δραστικά», αναφέρει. «Η θερμοκρασία έχει πέσει σημαντικά».
Οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν δραστικά.
Χιονίζει ασταμάτητα από χθες το απόγευμα και
το τοπίο έχει αλλάξει.
Η αποστολή έχει μόλις δύο μέρες για να εγκλιματιστεί και να συνηθίσει το υψόμετρο
«στα πνευμόνια και τα πόδια της», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος, προτού
αναχωρήσει για το επόμενο camp σε υψόμετρο 5.700 μέτρων.
Στον χθεσινό περίπατο κατάφεραν να «πιάσουν» τα 5.735 μέτρα για πρώτη φορά. «Όταν
ξεκινήσαμε ο καιρός ήταν καλός, αλλά καθώς
επιστρέφαμε η θερμοκρασία έπεσε αρκετά»,
λέει ο Γιώργος.
«Οι προπονήσεις είναι δύσκολες σωματικά
και αρκετά απαιτητικές», τονίζει ο Γιώργος.
Μετά τις προπονήσεις οι περισσότεροι αθλητές ξεκουράζονται, ενώ ο ίδιος πρέπει να τους
εξετάζει τόσο για πιθανή αδιαθεσία που προκαλεί η αλλαγή του υψομέτρου και όσο για καθημερινά μικροπροβλήματα.

O Γιώργος Τσιάνος και η ομάδα του εν ώρα δράσης στο Εβερεστ

Αν και η ομάδα είναι καλά σε γενικές γραμμές η αλλαγή του υψομέτρου έχει αρχίσει να
επηρεάζει αρκετά μέλη. Συγκεκριμένα οκτώ
αθλητές έχουν αρρωστήσει από την αλλαγή
του υψομέτρου ή παρουσιάζουν μολύνσεις.

«Με βάση την εξέταση μου και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αύριο αναχωρούμε
προς μεγαλύτερο υψόμετρο, το οποίο θα
κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα και
ίσως επιβαρύνει σημαντικά την υγεία ορισμένων αθλητών, θα είμαι στη δυσάρεστη
θέση να επιλέξω ποιος θα πρέπει να συνεχίσει και ποιος όχι», τονίζει ο Ελληνας γιατρός.
«Βέβαια, γι’ αυτό είμαι εδώ, να προστατεύω
τους αθλητές και να κάνω τα πάντα για να τους
κρατήσω υγιείς και ασφαλείς», προσθέτει.
Πλέον είναι μεγάλη μέρα για ακόμη ένα
λόγο. Θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας ράγκμπι με σκοπό να σπάσει το ρεκόρ Γκίνες για την
διεξαγωγή μικτού αγώνα touch rugby στο ψηλότερο υψόμετρο.

B’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Αυτό που ήθελαν…
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στην
Αγία Κυριακή

•Οι Παραληθαίοι κέρδισαν 3-0 στην Αγία Κυριακή την Ακαδημία 1
πό τη μια ήθελαν
τη νίκη για να
μείνουν με τη…
διαφορά στην 2η
θέση. Και από την άλλη για
να περάσει η αγωνιστική
και να κερδίσουν ό,τι
κερδίζεται σε ένα
αδιάφορο βαθμολογικά
παιχνίδι. Οι Παραληθαίοι
πέτυχαν τον στόχο της
νίκης κερδίζοντας στο
γήπεδο της Αγίας Κυριακής
την Ακαδημία 1 με 3-0 σε
ένα παιχνίδι που είχαν την
ανωτερότητα
δημιουργώντας πολλές
ευκαιρίες.

Α

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Η Ακαδημία 1, με απουσίες
λόγω του τελικού της Κ 16 που
θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη,
χρησιμοποίησε όσους παίκτες
είχε στη διάθεσή της, έκανε φιλότιμη προσπάθεια κι έφυγε από
το γήπεδο χωρίς… πονοκέφαλο.
Πιο ικανοποιημένος απ’ όλους
τους παίκτες της θα πρέπει να
ήταν ο τερματοφύλακας Γιώτας
ο οποίος έσωσε πολλές φορές
την εστία του, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση.
Ο αγώνας
Οι Παραληθαίοι ξεκίνησαν επιθετικά το παιχνίδι τους με αποτέλεσμα να βρεθούν πολλές φορές κοντά στην αντίπαλη περιοχή, αλλά παρά τις προσπάθειές
τους δεν βρήκαν ποτέ τον δρόμο για τα δίκτυα του Γιώτα, ο

Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι στην Αγία Κυριακή
οποίος πρωταγωνίστησε στις
περισσότερες από τις ευκαιρίες
των φιλοξενούμενων.
Οι γηπεδούχοι, αν και κατά
διαστήματα κυκλοφόρησαν σωστά τη μπάλα έως την αντίπαλη
περιοχή, η τελική τους προσπάθεια δεν ανησύχησε ιδιαίτερα
τον Μπουνόβα.
Μόλις στο 3’ ο Γαϊτάνας από
κοντινή απόσταση δεν μπόρεσε
να νικήσει τον Γιώτα, ενώ στο 5’
από γύρισμα του Φ. Νάκου από
δεξιά, ο Ν. Ζάρρας πλάσαρε
και ο τερματοφύλακας της Ακαδημίας 1 με διπλή προσπάθεια
μπλόκαρε.
Δύο λεπτά αργότερα, νέα προσπάθεια των παικτών του Μάκη
Ζαβλανού. Αυτή τη φορά από
θέση τετ-α-τετ του Φ. Νάκου ο
νεαρός επιθετικός δεν μπόρεσε
να νικήσει τον Γιώτα ο οποίος αντέδρασε σωστά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αρδάνι - Κηπάκι ...................................................................0-5
Ριζαριό - Αγ. Κυριακή ..........................................................5-0
Κεραμίδι - Αγ. Οικουμένιος.................................................4-3
Καρυές - Ζάρκο ...................................................................2-2
Πετρωτό - Αστέρας .............................................................2-1
Λόγγος - Αμπελάκια ............................................................1-2
Ακαδημία 1 - Παραληθαίοι..................................................0-3
Βασιλική - Γριζάνο...............................................................3-2
Ρεπό: Κρήνη
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κηπάκι......................................- .............................Αγ. Κυριακή
Αγ. Οικουμένιος.......................- .....................................Αρδάνι
Ζάρκο.......................................-.....................................Ριζαριό
Αστέρας...................................- ....................................Καρυές
Αμπελάκια................................- ......................................Κρήνη
Παραληθαίοι............................- ..................................Πετρωτό
Γριζάνο ....................................-.....................................Λόγγος
Ακαδημία 1 ..............................- ..................................Βασιλική
Ρεπό: Κεραμίδι

Στο 12’ ο Ν. Ζάρρας προσπάθησε με σουτ να σκοράρει αλλά
και πάλι το γκολ δεν ήρθε, αφού
η μπάλα κατέληξε άουτ πάνω
από την αντίπαλη εστία. Στο
επόμενο λεπτό σουτ του Φ. Νάκου απέκρουσε σε κόρνερ ο
Γιώτας.
Το δεύτερο ημίχρονο, δεν άλλαξε ρόλους. Αλλαξε όμως το
σκορ υπέρ των φιλοξενούμενων
αν και ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να χάνουν ευκαιρία για
γκολ, με τον Τζελέσι να εκτελεί
φάουλ να περνάει επικίνδυνα η
μπάλα στη δεξιά γωνία και ο
Μπουνόβας να διώχνει σε κόρνερ, αφού ο Παπακωνσταντίνου
δεν μπόρεσε να αλλάξει τη πορεία της «στρογγυλής Θεάς».
Στο επόμενο λεπτό (49’) οι
Παραληθαίοι απείλησαν με διπλή
προσπάθεια. Ο Φ. Νάκος σού-

ταρε από καλή θέση αλλά ο Παπακωνσταντίνου έσωσε διώχνοντας σε κόρνερ. Στη συνέχεια
ο Γκούμπλιας με κεφαλιά δεν
μπόρεσε να νικήσει τον Γιώτα.
Στο 55’ όμως οι φιλοξενούμενοι «άνοιξαν» το σκορ. Ο Ρίζος,
ο οποίος μπήκε στο ημίχρονο
σούταρε από κοντινή θέση, δεν
μπόρεσαν να διώξουν οι αμυντικοί της Ακαδημίας 1, παρότι
έτσι φάνηκε αρχικά και η μπάλα
κατέληξε στα δίκτυα τους (0-1).
Οι Παραληθαίοι ανέβασαν τον
δείκτη του σκορ στο 65’ με τον
Καρδούλα να σουτάρει από αριστερά διαγώνια και να πετυχαίνει το 0-2, ενώ ο ίδιος παίκτης
αστόχησε από καλή θέση στο
σουτ που επιχείρησε .
Στο 76’ ο Φώτης Νάκος βρέθηκε απέναντι στον Γιώτα και με
εύστοχο πλασέ έκανε το 0-3.
Στο 71’ ο Γιώτας νίκησε τον Φ.
Νάκο στην προσπάθειά του να
ανεβάσει τον δείκτη του σκορ.
Στο 78’ Καρδούλας και Φ. Νάκος προσπάθησαν με σουτ να νικήσουν τον Γιώτα, αλλά τους νίκησε αυτός…
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1: Γιώτας, Τόσκα,
Σκρέκας, Παπαγεωργίου, Τσόγιας, Τσακμάκης (53’ Διαμάντης), Τζελέσι, Παπακωνσταντίνου, Ντόντα, Τσότσολας (70’
Μηνόγιαννης) Βραζάλης.
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ: Μπουνόβας,
Νάκος Α., Τσικρικάς, Γκούμπλιας, Γαϊτάνας (46’ Ρίζος), Πολυζόπουλος (78’ Γκάνιας), Καρδούλας, Κόντος (80’Λαβντάρι)
Νάκος Φ., Ζάρρας Ν., Κατσινέλης
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος (Πάφης – Κωστήρας).

Ακόμα πιο κοντά

Ο Φώτης Νάκος… αέρας και στο χθεσινό παιχνίδι
ήταν από τους σκόρερς της ομάδας του

Αμα έχεις το γκολ μέσα σου… Ηρθε στο ημίχρονο,
μπήκε στο παιχνίδι και «άνοιξε» το σκορ ο Βασίλης Ρίζος!

Ο Σπύρος Ζάρρας
βοήθησε αρκετά την
ομάδα των Παραληθαίων
και είπε χθες να
ξεκουραστεί. Παίκτης
που διακρίθηκε στο
Ελληνικό ποδόσφαιρο
και από τα καλύτερα
παιδιά στο χώρο

•Ριζαριό και Παραληθαίοι πλησίασαν
περισσότερο τον στόχο τους
άνοδος του Ριζαριού
στην Α’ Ερασιτεχνική
είναι δεδομένη. Ο,τι και
να συμβεί (αναφερόμαστε σε
αποτελέσματα) δεν αλλάζει το
ρου της ιστορίας του φετινού
«Γίγα». Εκείνο που απομένει
για την ομάδα του Γιάννη
Κέφου είναι να κόψει το νήμα
και να πανηγυρίσει την
κατάκτηση του
πρωταθλήματος. Κοντά σιμά
τα Γιάννινα…

Η

Χθες, το Ριζαριό ξεπέρασε με
ευκολία το εμπόδιο της Αγίας
Κυριακής κερδίζοντας 5-0 σε ένα
παιχνίδι μονόλογο, δίνοντας την
ευκαιρία στους ανθρώπους του
«Γίγα» να παρακολουθήσουν και
μέρος του αγώνα των Παραληθαίων.
Η ομάδα του Μάκη Ζαβλανού,
όπως αναλύσαμε στο παραπάνω
ρεπορτάζ, αφού έχασε αρκετές
ευκαιρίες κέρδισε 0-3 στην Αγία
Κυριακή την Ακαδημία 1 και συνεχίζει την προσπάθεια ανόδου (κι
εδώ κοντά σιμά τα Γιάννινα…) ελπίζοντας στην πρωτιά. Εδώ είναι
μακριά τα… Γιάννινα. Τόσα βλέπουμε όμως στο ποδόσφαιρο…
Από κει και πέρα, το Ζάρκο
κράτησε αποστάσεις από τις Καρυές και το Κηπάκι. Χθες η ομάδα του Γιάννη Γρίβα απέσπασε
ισοπαλία στις Καρυές 2-2 και η
διαφορά των έξι βαθμών παρέ-

μεινε. Ισως τεράστια, ίσως και μικρή. Η συνέχεια θα δείξει, αν και
όπως όλα δείχνουν ο «Ηρακλής»
θα κατακτήσει την 3η θέση και θα
περιμένει μήπως και…
Το Κηπάκι πέρασε… αέρας στο
Αρδάνι κερδίζοντας 5-0 και προχώρησε βαθμολογικά, πιάνοντας
τις Καρυές στην 4η θέση, ενώ το
Γριζάνο δεν έκανε… βήμα χθες,
αφού ηττήθηκε στη Βασιλική με 32 σε παιχνίδι γοήτρου.
Στο Κεραμίδι το σκορ θύμισε…
Αγγλία. Ο «Πηνειός» κέρδισε 4-3
τον Αγιο Οικουμένιο με τις ομάδες
να φεύγουν ευχαριστημένες από
το γήπεδο αφού «χόρτασαν»
γκολ.
Τα Αμπελάκια έφυγαν από
εκτός έδρας παιχνίδι με «διπλό».
Το είχαν κάνει τελευταία φορά
στην Αγία Κυριακή στην 25η αγωνιστική, το έκαναν και χθες στον
Λόγγο. Η ομάδα του Γιώργου
είχε να χάσει από την 17η αγωνιστική στην έδρα της και τότε ηττήθηκε από τις Καρυές με 0-1.
Αλλά οι χθεσινές απουσίες κόστισαν γόητρο βέβαια αφού βαθμολογικά δεν διατρέχει κανέναν
κίνδυνο.
Το Πετρωτό αν και είχε το
αβαντάζ της έδρας και της βαθμολογίας, κέρδισε με ένα γκολ
διαφορά τον Αστέρα. Σημασία
όμως έχουν οι βαθμοί και η νίκη
γοήτρου.
Τέλος, η Κρήνη είχε ρεπό.

Ο Μάκης Ζαβλανός
οδηγεί με ασφάλεια
τους Παραληθαίους
στην Α’ Ερασιτεχνική

Ο πρόεδρος του Ριζαριού
Δημήτρης Μπουφίδης
παρακολούθησε για λίγο
το χθεσινό παιχνίδι στην
Αγία Κυριακή, μήπως
και πανηγύριζε από χθες
την πρωτιά αλλά οι
Παραληθαίοι κέρδισαν,
οπότε πρέπει να έχει λίγη
υπομονή ακόμα
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Μέρος 2ο
Η ακατάσχετη φλυαρία του
φύλακα κάνει τον Κρέοντα να
χάσει την υπομονή του και με
απειλές τον αναγκάζει να μιλήσει συγκεκριμένα για το τι συμβαίνει. Τότε αυτός ξεστομίζει τη
φοβερή είδηση: «Πριν από λίγο,
κάποιος έθαψε τον νεκρό, χωρίς
να τον αντιληφθούμε». Δεν
επρόκειτο βέβαια για κανονική
ταφή, αλλά για κάλυψη του σώματός του με χώμα. Ο Κρέων γίνεται έξω φρενών και υποπτεύεται ότι κάποιοι από την
πόλη, που δεν τον ανέχονται και
σιγομουρμουρίζουν εναντίον
του, σίγουρα πληρώθηκαν ακριβά, για να τολμήσουν κάτι τέτοιο.
Και παίρνοντας αφορμή από
το περιστατικό αυτό, αναπτύσσει θεωρίες για τις συνέπειες
της φιλαργυρίας. Καταδικάζει
το χρήμα. «οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος κακὸν νόμισμ᾽ ἔβλαστε.» (στ.295). (Μες
στους ανθρώπους δε φάνηκε
εύρημα άλλο πιο κακό απ’ το
χρήμα).
Τέλος, διώχνει τον φύλακα με
φοβέρες ότι θα τον κρεμάσει
ζωντανό. Εδώ, ο Σοφοκλής βάζει στο στόμα ενός πλοϊκού ανθρώπου μια σοφή κουβέντα:
«Αλλοίμονο, λέει ο φύλακας,
είναι φοβερό πράγμα να παίρνει
εσφαλμένες αποφάσεις αυτός
που (λόγω της θέσης που κα-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

τέχει) πρέπει να έχει σωστή
κρίση». Η αμφισβήτηση της αυθεντίας θα αποτελέσει βασικό
γνώρισμα του αρχαίου ελληνικού διαφωτισμού.
Ακολουθεί το πρώτο στάσιμο,
δηλαδή το τραγούδι που λέει ο
Χορός, όταν καταλάβει τη στάση (θέση) του στην ορχήστρα (
σκηνή). Είναι το πολυθρύλητο
«πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώ-

που δεινότερον πέλει·», (στ.332)
με το οποίο υμνείται η παρουσία
του ανθρώπου στη γη, η πάλη
του μέσα στη φύση, η επικράτηση και κυριαρχία του, αλλά
και η υποταγή του στη νομοτέλεια, που διέπει όλα τα έμβια
όντα. Ο άνθρωπος κατάφερε να
καταπολεμήσει ασθένειες ανίατες και μόνο τον θάνατο δεν
μπορεί να αποφύγει, «Ἅιδα μόνον
φεῦξιν
οὐκ
ἐπάξεται».(στ.362).
Μόλις τελείωσε το χορικό
άσμα, ο κορυφαίος του Χορού,
κοιτάζοντας προς την πάροδο,
από όπου είχε φύγει ο φύλακας,
ξαφνιάζεται και με αισθήματα
έκπληξης αλλά και συμπάθειας
αναφωνεί: «Απίστευτο είναι
αυτό που βλέπουν τα μάτια
μου.
Και όμως αληθινό. Η Αντιγόνη είναι αυτή, που φέρνει μαζί
του ο φύλακας». Σε λίγο καταφθάνει ο φύλακας με την Αντιγόνη. Την παραδίδει στον
Κρέοντα και διηγείται με κάθε
λεπτομέρεια πώς κατόρθωσαν
να τη συλλάβουν.
Στο δεύτερο επεισόδιο έχουμε τον περίφημο αγώνα λόγων

μεταξύ Κρέοντα και Αντιγόνης.
Η Αντιγόνη, στην ερώτηση του
Κρέοντα αν ομολογεί την πράξη της, αποκρίνεται με έμφαση
σε σχήμα «εκ παραλλήλου»:
«Και ομολογώ ότι το έπραξα και
δεν αρνούμαι ότι δεν το έπραξα».
Παραδέχεται ακόμη ότι είχε
πλήρη γνώση των συνεπειών
της παράβασης. «Και τόλμησες να παραβείς τη διαταγή
μου;» της λέει ο Κρέων. Ναι, του
απαντά η Αντιγόνη, «γιατί δεν
ήταν ο Δίας, που διέταξε αυτά
και δεν θεωρώ τις δικές σου διαταγές να έχουν τόση ισχύ,
ώστε να ξεπερνούν τους άγραφους νόμους των θεών». Στον
συνταρακτικό αυτό διάλογο
Κρέων κινείται από θέσεως
ισχύος, την οποία του προσδίδει
το τυραννικό πολίτευμα. Η Αντιγόνη υψώνει το ηθικό της ανάστημα, αντλώντας δυνάμεις από
τον μεταφυσικό κόσμο των
αξιών. Δεν υπάρχει συμπόρευση της πολιτικής με την ηθική.
Η παράβαση της διαταγής
του βασιλιά δε σημαίνει βέβαια
ότι η Αντιγόνη είναι αναρχική και
ότι ο Σοφοκλής κηρύσσει την

ανομία. Η ηρωίδα το ξεκαθαρίζει από την αρχή. Παραβαίνει
μια διαταγή, που αποτελεί αυθαιρεσία ενός τυράννου ο οποίος καταπατεί τους αιώνιους νόμους των θεών. Οι Έλληνες
που δεν ανέχτηκαν ποτέ κανέναν δεσπότη (τύραννο), έχουν
ως δεσπότη τους τον νόμο,
όπως λέει ο Δημάρατος στον
Ξέρξη (Ηρόδ. Ζ 104).
Στη συνέχεια, η Αντιγόνη φτάνει στο σημείο να καταφρονεί
το βασιλικό αξίωμα του Κρέοντα και να τον ειρωνεύεται: «Αν
τώρα σε σένα φαίνομαι ότι ενεργώ ανόητα, σχεδόν από έναν
ανόητο θεωρούμαι ανόητη». Ο
Κρέων εκνευρίζεται και επαναλαμβάνει με έμφαση την αμετάκλητη απόφασή του θανάτου της. Η Αντιγόνη όμως παραμένει απτόητη και λέει ότι θα
έχει έναν ένδοξο θάνατο.
Επί πλέον, έχει ήρεμη τη συνείδησή της, γιατί οι ιδέες της
επιδοκιμάζονται από όλους τους
πολίτες της Θήβας. Ο φόβος
τους όμως προς τον τύραννο
τους κάνει να κρατούν το στόμα κλειστό. «ἡ τυραννὶς πολλά
τ᾽ ἄλλ᾽ εὐδαιμονεῖ κἄξεστιν
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αὐτῇ δρᾶν λέγειν θ᾽ ἃ βούλεται.». (στ.506-507), (Στο τυραννικό πολίτευμα που δεν υπάρχει
ελευθερία λόγου, οι κρατούντες
εκτός από τόσα που έχουν να
χαίρονται, μπορούν να λεν και
να κάνουν ό,τι θέλουν). Με τα
λόγια αυτά, που ο Σοφοκλής βάζει στο στόμα της Αντιγόνης, έμμεσα υμνεί τη δημοκρατία του
Περικλή, δημιουργώντας έτσι
ενθουσιασμό στους Αθηναίους
θεατές. Οι Αθηναίοι είχαν αγωνιστεί κατά της τυραννίας και
έθεσαν τα θεμέλια της δημοκρατίας.
Και η Αντιγόνη καταλήγει με
την περίφημη φράση, που μοιάζει με ευαγγελική ρήση,
«οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.» (στ.523), (δε γεννήθηκα για να μισώ μαζί με άλλους, αλλά για ν’αγαπώ μαζί
τους). Στην ψυχή της κυρίαρχο
στοιχείο είναι η αγάπη Έτσι, η
σύγκρουση των δύο αντιμαχομένων είναι μια σύγκρουση
ελευθερίας και δουλείας, μια
σύγκρουση αγάπης και μίσους.
Τη στιγμή εκείνη εμφανίζεται
η Ισμήνη χύνοντας δάκρυα
αδελφικής αγάπης. Δηλώνει ότι
έλαβε μέρος και αυτή στην
ταφή του αδερφού της.
Η Αντιγόνη όμως την διαψεύδει. Το κάνει αυτό όχι γιατί
θέλει να την ταπεινώσει, αλλά
από φόβο στην ιδέα ότι θα υποστεί και αυτή την ίδια τιμωρία,
ενώ είναι αθώα.

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 16ο
6. Ανήμερα του Ευαγγελισμού
στη Βύλιζα (τέλος)
-Πόσοι μαζευτήκαμε;
-Πάνω από 300!
-Ο δικαστής, ο δικαστής!
Πρόκειται για τον Ευάγγελο
Μακρή, το παιδί του “αγίου πατρός” (του Νάσιου), εγγονός του
Ηρώδη, ταπεινός προσκυνητής
κι αυτός της Παναγίας Βύλιζας.
Νεαρός, αλλά σοβαρός και μετρημένος, ο πρώτος δικαστής
που έβγαλε το Ματσούκι.
-Χρόνια πολλά, κύριε δικαστή,
ευλογημένα από την Παναγία
μας!
-“Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες επί της γης!”.
Στο γραφικό μονοπάτι της επιστροφής οι μεγάλες παρέες θύμιζαν δεκαπενταύγουστο. Μπροστά μου ο Νίκος, ο Ντουρλιός, βάδιζε λεβέντικα, όλοι μας σήμερα
το απολαμβάνουμε, γιορτάζουμε τη Βύλιζα, μεγάλη η Χάρη της
γλυκειάς μας Παναγιάς.
-Κι αυτά τα στασίδια ακόμη
της Βύλιζας μας αναπαύουν, δωρεά Νικολάου και Αλεξάνδρας
Ντουρλιού, 2007!
Πολύ γλυκειά κουβεντούλα με
τον αγαπητό Νίκο, ούτε καν καταλάβαμε πότε φτάσαμε στο χωριό. Στου Μπίλιου χωρίσαμε.
Έπρεπε να πάρω “την ευχή” από
τον “άγιο επίτροπο”. Σε λίγο ανταμώσαμε, 1.30’ αναχώρηση για
Τρίκαλα.
Μ' έδειξαν πάλι την θέση δίπλα
στον οδηγό, τον Νίκο. Ως “υπάκουος” δεν έφερα αντίρρηση.
Στο Κουτσελιό στάση για καφέ.
Αυτή τη φορά πλήρωσα και με ευχαρίστηση. Αλλά εξαναγκάστηκα να πάρω πίσω το κέρασμα.
Βρέθηκε μπροστά μας ένας Τρικαλινός Ματσουκιώτης, ο Γιώργος
Γρατσάνης του Ευαγγέλου (Αλουμίνια), γιορτάζει ο γιος του, επέμεινε το κέρασμα δικό του. Ανε-

βαίνει αυθημερόν στο Ματσούκι,
δεν έχει δικό του σπίτι, σκέφτεται
να κτίσει.
-Ε! Μια φορά θέλησα κι εγώ να
γίνω κουβαρδάς και απέτυχα!
Φτάσαμε στα Τρίκαλα στις 5’,
μέσα και η ημίωρη στάση. Από τα
ωραιότερα ταξίδια στο Ματσούκι,
ξεχωριστές οι ευχαριστίες στον
εκλεκτό μας Νίκο, την εξαιρετική
του σύζυγο Αλεξάνδρα, την ευχάριστη Ελένη, η Παναγία Βύλιζα
βοήθεια και σκέπη μας. Αμήν!
Και του χρόνου με υγεία! Σας προτιμώ από όλους! Μη με ξεχάσετε!
7. Ματσουκιώτικα (Σεπτ. 2018Μάιος 2019)
1) 28.9.2018: Κοιμήθηκε εν Κυρίω στο Νοσοκομείο Τρικάλων ο
πολυαγάπητος αδελφός μου
Ηλίας, μετά από αυτοκινητιστικό
τροχαίο, στις 25.9.2018, στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η νεκρώσιμη
ακολουθία εψάλη την 1η Οκτωβρίου στην ενορία του (Ζωοδόχος
Πηγή Τρικάλων), η ταφή στον
Ναό των Αποστόλων του ομώνυμου χωριού των Τρικάλων, όπου
μεγαλώσαμε. Υπηρέτησε με πίστη
και ενθουσιασμό την ελληνοχριστιανική μας παιδεία ως δάσκαλος, απέκτησε με τη Ζωή του
τρία αγόρια (Γιώργος, Παναγιώτης, Δημήτρης). Ο Κύριος να τον
αναπαύει! Αμήν!
2) 13-14.10.2018: Στις εορταστικές εκδηλώσεις των αγίων της
Τρίκκης στα Τρίκαλα έλαβε μέρος
και ο Μητροπολίτης Άρτης κ.
Καλλίνικος. Προεξήρχε στον
Εσπερινό (όπου και κήρυξε) και
την επομένη στη Θεία λειτουργία.
Ο οδηγός του Νικ. Ψυχογιός μου
πρόσφερε ένα ημερολόγιο τσέπης της Μητρόπολης Άρτης, αφιερωμένο στα ενεργά μοναστήρια,
εγώ δε το 46ο Οδοιπορικό στο
Τζουμέρκο, κατά το οποίο ο οικείος ιεράρχης Καλλίνικος χειροθέτησε πνευματικό τον εφημέριο του Ματσουκίου π. Χρήστο

Ο επίτροπος Μπίλιος οικογενειακώς (25.3.2019).

Ο αείμνηστος Ηλίας Γ. Καλούσιος οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη κατά την
ορκωμοσία του Παναγιώτη ως μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου (21.7.2013).

Γράμμα του Άρτης Καλλινίκου στον Δημ. Καλούσιο (18.10.2018).
(26.7.2018).
3) 30.10.2018: Έλαβα από τον
Άρτης Καλλίνικο το παρακάτω
γράμμα, ως απάντηση στο Οδοιπορικό μου:
†Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Εν Άρτη τη 18η Οκτωβρίου
2018
Κύριον
Δημήτριον Καλούσιον
Εις Τρίκαλα

Αγαπητέ εν Χριστώ κύριε Καλούσιε,
Με ιδιαίτερη συγκίνηση έλαβα
τα έντυπα που μου στείλατε. Σας
ευχαριστώ από τα βάθη της καρδίας μου, για την εν Χριστώ αγάπη σας προς την ταπεινότητά
μου και τον σεβασμό σας προς
την Εκκλησίαν.
Ο Θεός να σας ευλογεί και να
σας χαρίζει παν ποθητόν.
Μετ' ευχών εγκαρδίων
†ο Άρτης Καλλίνικος
(Συνεχίζεται)

Ο χαρισματικός Καλλίνικος Άρτης κηρύττει εμπνευσμένα
για την εορτή των εν Τρίκκη αγίων, έχοντας αριστερά
τον Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητο, δεξιά
του ο οικείος ιεράρχης Χρυσόστομος (13.10.2018).

30 σελίδα
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Σ

ε οικονομικό επιμελητήριο στο
Ίδρυμα Νιάρχος μίλησε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου
μίλησε λεπτομερώς για το οικονομικό
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ενώ
δεν απέφυγε να μιλήσει για την χτεσινή
αντιπαράθεση στη Βουλή, που κατέληξε
σε προσωπική αντιπαράθεση με βαριές
αλληλοκατηγορίες.

Μητσοτάκης: «Επέλεξα να απαντήσω, δεν μετανιώνω
για χτες -Ποτέ δεν ήμασταν αντίθετοι σε κάποιο επίδομα»
να εμφανίζονται οι εργαζόμενοι ως μερικώς
εργαζόμενοι και να θυσιάζονται τα ένσημα
για να παίρνουν ζεστό χρήμα. Επί κυβέρνησης
ΝΔ μπήκαν τα υψηλά πρόστιμα για την μαύρη
εργασία. Ο έλεγχος είναι αδιαπραγμάτευτος».
«Εάν η σημερινή οικονομία αναπτύσσεται
με 2% με μία κυβέρνηση που κάνει ό,τι μπορεί
για να διώξει τις επενδύσεις , τότε με μια πιο
φιλική κυβέρνηση πόσο μπορεί να φτάσει.
Μίλησε χθες ο πρωθυπουργός για το οικονομικό του σχέδιο, αλλά δεν είπε κουβέντα
για την ταμπακιέρα για τις επενδύσεις και τις
νέες θέσεις εργασίας».

«Καταλαβαίνω απόλυτα γιατί μερικές φορές
αυτές οι συζητήσεις στη Βουλή προκαλούν
μία ασχημη γεύση σε πολίτες που ενοχλούνται
από τους υψηλούς τόνους. Τα τριάμιση χρόνια
που είμαι πρόεδρος της ΝΔ έχω προσπαθήσει
να κρατήσω το επίπεδο του πολιτικού λόγου
σε υψηλό επίπεδο. Επέλεξα χθες στη βουλή
να απαντήσω. Δεν μετανιώνω, οι απαντήσεις
μου ήταν πολιτικές, άσκησα πολιτική κριτική.
Θα μπορούμε μέχρι τις ευρωεκλογές να ξαναπάμε την συζήτηση στον πυρήνα της, να
μιλήσουμε για το πώς θα βρούμε λύσεις στα
προβλήματα των πολιτών», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ κλείνοντας την τοποθέτησή του για το συγκεκριμένο θέμα είπε
πως «δεν μπορεί κανείς να μην ασχολείται με
την ηθική στην πολιτική».
«Μίλησα χθες μία ώρα στη Βουλή, το κανάλι
λογικά θα παίξει μία ατάκα. Αυτά που δεν
πουλάνε τελικά, θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά» ανέφερε ακόμη.

Για την «13η σύνταξη»
«Η 13η σύνταξη στοιχίζει πάνω από 2 δις
ευρώ, αυτό που ανακοινώθηκε είναι περίπου
1 δις. Είναι ένα έκτακτο επίδομα. Αυτό που
θα έδινε τα Χριστούγεννα, το δίνει τώρα πριν
από τις εκλογές. Ποτέ δεν ήμασταν αντίθετοι
σε κάποιο επίδομα. Το θέμα είναι αν πρέπει
να μείνουμε μόνο σε αυτό. Το θέμα είναι αν

«Σας διαβεβαιώ
δεν είμαι κουρασμένος»

Ο αρχηγός της ΝΔ μίλησε και για το επίπεδο της συζήτησης στη Βουλή,
ενώ εξήγησε τις θέσεις του για την 13η σύνταξη.
θα πρέπει να μένουμε μόνο στην ανακύκλωση
επιδομάτων. Με το αφορολόγητο που έχει
ψηφίσει ο κ.Τσίπρας , θα στερήσει από τον
συνταξιούχο μία σύνταξη.

Το οικονομικό πρόγραμμα
της Νέας Δημοκρατίας
«Θα μειώσω φόρους, έχω την απαίτηση να

βοηθήσετε τους εργαζόμενους λέω στις επιχειρήσεις, γι' αυτό προτείνω μία συμφωνία
αλήθειας. Μιλάμε για ένα ασφαλιστικό τριών
πυλώνων.
Με συμμετοχή στον δεύτερο και τρίτο πυλώνα του ιδιωτικού τομέα. Η πραγματικότητα
σήμερα είναι ότι δυστυχώς υπάρχει μία άτυπη
συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων,

Μιλώντας για το πόσο θα δουλεύει ως Πρωθυπουργός, ο Κυριακος Μητσοτάκης δεν δίστασε να αναφερθεί στον Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος κατά δήλωση της Κατερίνας Παναγόπούλου ήταν κουρασμένος και γι' αυτό του
είχε προτείνει να του παραχωρήσει τη θαλαμηγό. «Δεν έχω φανταστεί το πόσες ώρες θα
δουλεύω ως πρωθυπουργός.
Είναι μία απαιτική δουλειά όπως πολλές
άλλες. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είμαι κουρασμένος. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει
ένα σύστημα κάτω από τον πρωθυπουργό
και να λειτουργεί».

Φόβοι Γεννηματά για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε Αιγαίο και Κύπρο

Α

νησυχία για την έξαρση
της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο
και την Κύπρο, εξέφρασε η
Φώφη Γεννηματά, ανοίγοντας
πριν από λίγο την πρώτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος και ταυτόχρονα φόβους
για τη στάση και τους χειρισμούς που ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ είπε
χαρακτηριστικά: «Μου έκανε
μεγάλη εντύπωση το γεγονός
δεν έκαναν καμία αναφορά στα
εθνικά ζητήματα και το θεωρώ
πραγματικά αδιανόητο. Είναι
κάτι που δεν το περίμενα και
αυτό κι αν με εξέπληξε από τον
πρωθυπουργό και τον κ. Μητσοτάκη. Δεν έγινε καμία αναφορά στα ελληνοτουρκικά, στις
απίστευτες προκλήσεις της
Τουρκίας και απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με προβληματίζει αυτό το γεγονός γιατί φοβάμαι ότι υπάρχουν σκέψεις να χειριστούν τα ελληνοτουρκικά όπως ακριβώς χειρίστηκαν το Σκοπιανό, δηλαδή
μόνοι τους χωρίς την δημιουργία εθνικής γραμμής και αυτό

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σχολίασε και ότι δεν έγινε καμία αναφορά
στο κρίσιμο θέμα, κατά τη συζήτηση στη Βουλή.
θα είναι ολέθριο για τα συμφέροντα της χώρας, εμείς πρέπει
να το αναδεικνύουμε το ζήτημα
διαρκώς, έχουμε δείξει πολύ
μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην αντιπολιτευτική
μας στάση απέναντι στα εθνικά
ζητήματα». Πρόσθεσε ότι το
μόνο στήριγμά για την Ελλάδα
είναι η Ευρώπη με τις θετικές
δηλώσεις της αρμόδιας Επιτρόπου, Φ. Μογκερίνι.
Η Φώφη Γεννηματά αναφέρθηκε στο κλίμα που επικράτησε

CMYK

στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή με την οξεία αντιπαράθεση
ανάμεσα του κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη επισημαίνοντας ότι
ήταν η απάντηση γιατί η κρίση
τραβάει τόσο χρόνια στην Ελλάδα. Πρόσθεσε ότι δεν θα
πρέπει το ΚΙΝΑΛ να αφήσει να
κυλήσει στον κακέκτυπο δικομματισμό του ΣΥΡΙΖΑ και της
ΝΔ.
«Η στρατηγική της αυτόνομης
πορείας μας είναι ο μόνος δρόμος», σημείωσε η πρόεδρος
του Κινήματος Αλλαγής ζητώντας από τα ηγετικά στελέχη
εξωστρέφεια με την ενεργή
συμμετοχή τους στα κλιμάκια

που περιοδεύουν σ΄όλη τη
χώρα. «Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι καθοριστικές γιατί
ο κόσμος χρειάζεται μια χαραμάδα φωτός και ελπίδας που
μόνο το Κίνημα Αλλαγής μπορεί
να προσφέρει. Μπορούμε εμείς
να αλλάξουμε σελίδα για τη
χώρα», είπε η κ. Γεννηματά.
Κάνοντας ειδικότερη αναφορά στη κρισιμότητα των Ευρωεκλογών, η Φώφη Γεννηματά,
υπογράμμισε την ανάγκη «το
Κίνημα Αλλαγής να πάρει δύναμη για να γίνει η Πρώτη Ανάσταση, όπως έχω πει, ώστε να
προχωρήσουμε στην πολιτική
ανατροπή των συσχετισμών.
Μόνο τότε μπορούμε να μιλή-

σουμε για το μέλλον του τόπου».
Επίσης, υπογράμμισε ότι είναι
χαμένη ψήφος, η ψήφος στον
ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ: «Ψήφος στη
ΝΔ και Κ. Μητσοτάκη είναι κρυφή ψήφος στον κ. Βέμπερ. Δίνεται πράσινο φως για διαρκή
λιτότητα και σκληρή αντιλαϊκή
πολιτική που διαλύει την Ευρώπη και ενισχύουν τη ακροδεξιά. Ψήφος στον κ. Τσίπρα
είναι κρυφή ψήφος στην χαοτική Ευρωπαϊκή Αριστερά, η
οποία δεν μας στήριξε το 2015
σε αντίθεση με τους Σοσιαλιστές. Προτεραιότητα μας είναι
να αλλάξει η πολιτική που συμφώνησε ο κ. Τσίπρας».
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Ο Αλέξης Τσίπρας στη Σύνοδο Κορυφής
για Κύπρο: «Πρώτα η διπλωματία»
τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην
κυπριακή ΑΟΖ αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας,
προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στο
Σιμπίου της Ρουμανίας.

Σ

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
όχι μόνο την Κύπρο, ενώ τόνισε με νόημα ότι ελπίζει να γίνει
κάτι που θα καταξιώνει την Ευρώπη στα μάτια όλων των Ευρωπαίων στη βάση των αρχών της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης
και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών-μελών. «Έχω την
πρόθεση να αναπτύξω τα όσα τελευταία συμβαίνουν, δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της παραβίασης του διεθνούς δικαίου από
πλευράς Τουρκίας και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ισχυρή στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ΕΕ», είπε ο
Πρωθυπουργός. Σε ερώτηση δημοσιογράφου,«κυρώσεις ή διπλωματία», ο κ. Τσίπρας απάντησε «Πρώτα η διπλωματία», ενώ
πρόσθεσε πως θα συζητήσει το θέμα με τον Κύπριο Πρόεδρο,
Νίκο Αναστασιάδη.

«Δεν μπορεί να είναι πρόεδρος
της Κομισιόν ο Μ. Βέμπερ»
Τον υποψήφιο του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάνφρεντ Βέμπερ, έβαλε στον στόχαστρό του ο πρωθυπουργός, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιον στηρίζει ο

ίδιος: «Χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο που θα υποστηρίξει τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαικής Ένωσης. Χρειαζόμαστε
έναν πρόεδρο που θα τοποθετείται ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό και στην ξενοφοβική προσέγγιση της άκρας δεξιάς στο
μεταναστευτικό. Αυτός ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι ο Μάνφρεντ Βέμπερ».

Η ΝΔ αν και δήλωσε ότι «έχει τοποθετηθεί θετικά επί της αρχής
του νομοσχεδίου, θα κρατήσει συνολικά επιφύλαξη»
ΚΙΝΑΛ είπε όμως ότι περιμένει από την
κυβέρνηση να κάνει δεκτές προτάσεις και
παρατηρήσεις προκειμένου να βελτιωθεί
το νομοσχέδιο.
Η Χρυσή Αυγή εξέφρασε επιφυλάξεις
για την Oλομέλεια.
Το ΚΚΕ δήλωσε «παρών» επί της αρχής
του σχεδίου νόμου.

Το Ποτάμι δήλωσε ότι ψηφίζει επί της
αρχής, αλλά τόνισε ότι διατηρεί επιφυλάξεις για πολλές πλευρές και για πελατειακού τύπου διατάξεις του νομοσχεδίου.
Επιφυλάξεις εξέφρασε και η Ένωση
Κεντρώων.

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
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Γαβρόγλου:
Θα διοριστούν 4.500
μόνιμοι εκπαιδευτικοί
στην Ειδική Αγωγή

«Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να παραβιάζεται»
δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Δεκτό κατά πλειοψηφία, επί της αρχής,
το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις
Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό επί της
αρχής από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές
επιτροπές, το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και
τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις,
Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», το καλούμενο και ως νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις.
Στη 3η κατά σειρά συνεδρίαση, που ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα το πρωί, και εξελίσσεται αυτή την ώρα, τα κόμματα τοποθετήθηκαν ως εξής:
Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ΝΔ αν και δήλωσε ότι «έχει τοποθετηθεί θετικά επί της αρχής του νομοσχεδίου, θα κρατήσει συνολικά επιφύλαξη».
Το ΚΙΝΑΛ δήλωσε «υπέρ» της αρχής
του νομοσχεδίου με το σκεπτικό ότι
«έστω και ένα ευρώ να πάρει ένας αδύναμος πολίτης είναι θετική εξέλιξη». Το

10

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

www.xoutos-interior.gr
CMYK

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

Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου
Τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στη στήριξη της Ειδικής Αγωγής, μέσω του διορισμού 4.500 εκπαιδευτικών
από τον Σεπτέμβριο 2019, υπογράμμισε ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, με αφορμή την έναρξη, χθες
Τετάρτη, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.
«Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι θέλει και μπορεί να στηρίξει την ελληνική κοινωνία, στο σύνολο, και ειδικά τα πιο ευαίσθητα μέλη της», ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου
και πρόσθεσε: «Το νέο σχολικό έτος 4.500 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό
θα στηρίξουν τις οικογένειες και τους μαθητές που μέσα
από τις δυσκολίες αποδεικνύονται πολύ πιο άριστοι από
εκείνους που η αντιπολίτευση θεωρεί άριστους. Για εμάς
δεν υπάρχουν λόγια και υποσχέσεις. Υπάρχουν μόνο πράξεις».
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τον μόνιμο διορισμό μελών Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) λήγει την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, ενώ σε
εξέλιξη βρίσκεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΕΑΕ).
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η

μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων ενός
εδάφους είναι απαραίτητη για την επίτευξη της γεωργικής παραγωγής και την αποφυγή υποβαθμίσεως της. Η παραγωγικότητα του εδάφους, δηλαδή η ικανότητα να δίνει ικανοποιητικές σοδείες σε ένα συγκεκριμένο γεωργικό σύστημα, ορίζεται μέσω των ποσοτικών και
ποιοτικών αναλύσεων των διαφόρων παραγόντων και ιδιοτήτων.
Ένας από τους σημαντικότερους
παράγοντες της Παραγωγικότητας του εδάφους είναι η γονιμότητα του, δηλαδή, η δυνατότητα
να παρέχει θρεπτικά στοιχεία στα
φυτά σε ικανοποιητικές ποσότητες και με σχετικά γρήγορο ρυθμό. Ένα έδαφος περιέχει θρεπτικά στοιχεία που κατατάσσονται
σε δυο μεγάλες ομάδες, τα μακροστοιχεία ή μακροθρεπτικά (
C, H, O, P, N, K, Ca, Mg, S) και
τα μικροστοιχεία ή μικροθρεπτικά
( Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl ).
Το φώσφορο αποτελέι ένα από
τα σημαντικότερα στοιχεία του
εδάφους επειδή λειτουργεί σαν
μεταφορέας ενέργειας στο φυτό.
Πιο συγκεκριμένα, βοηθάει στην
καλη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, στην ενίσχυσει της καταβολής των αναπαραγωγικών
οργάνων, στην επιτάχυνση της
ωρίμανσης και στον σχηματισμό
ομοιόμορφων σπόρων. Δυστυχώς
όμως το φώσφορο είναι ένα εξαι-

Έ

χω γράψει για τους δικούς μου, σειρά τώρα
να γράψω και για τους
ανθρώπους από τη πλευρά της
γυναίκας μου. Γνώριζα πως γενέτειρα του πεθερού μου, που
δεν είχα γνωρίσει ήταν η Μεσσήνη
Καλαμών, πέραν όμως αυτού τίποτε, ποια όμως η βαθύτερη καταγωγή της οικογενείας, που για
καιρό μου ήταν άγνωστη; Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε στη
Μεσσήνη να μάθουμε περισσότερα. Με το τραίνο φθάσαμε
στη Μεσσήνη και με λίγο στην
πλατεία της. Από έναν ιερέα μεγάλης ηλικίας μαθαίνουμε πως ο
Θεόδωρος ήταν ένας σημαντικός
άνθρωπος, το σπίτι του είναι κοντά στη συνοικία «ΚΡΕΜΑΛΑ» στα
Δημητσανίτικα. Πήγαμε από κοντά να το δούμε, είμαστε αρκετά
συγκινημένοι. Μία γειτόνισσα μας
είδε και μας ρώτησε τι ζητάμε;
Είμαι η κόρη του Θόδωρου Γούνα
και εγώ ο σύζυγος, τι ξέρεις να
μας πεις; Παιδιά μου ήταν ένας
σοφός άνθρωπος που σε ηλικία
είκοσι έξι ετών ήταν ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου της
Πόλης. Αργότερα μάθαμε πολύ
περισσότερα από τον παλαιότερο
Πρόεδρο της Βουλής Γιάννη
Αλευρά. Ήταν προοδευτικός του
κόμματος Παπαναστασίου, έκανε
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Η Σημαντικότητα και ο προσδιορισμός του Φωσφόρου
ρετικά δυσκίνητο στοιχείο στο
έδαφος το οποίο καθιζάνει πολύ
εύκολα με αποτέλεσμα να απορροφάται πολύ δύσκολα από τα
φυτά. Στα εδάφη με ουδέτερο
pH το φώσφορο συνήθως σχηματίζει δυσδιάλυτα σύμπλοκα με
το άργιλο και το σίδηρο ενώ στα
αλκαλικλα εδάφη με το ασβέστιο
και το μαγνήσιο. Για τους παραπάνω λόγους η συγκέντρωση του
διαλυτού φωσφόρου στο εδαφικό
διάλυμα είναι πολύ χαμηλότερη
συγκριτικά με άλλα στοιχεία. Στο
έδαφος το συναντάμε με την μορφή μονοσθενών και δισθενών ορθοφωσφορικών ανιόντων. Βασικός παράγοντας για την διαθεσιμότητα του φωσφόρου είναι κυρίως το pH , για αυτό και σε εδαφικά pH μικρότερα του 6,8 κυριαρχεί το μονοσθενές ορθοφωσφορικό ανιόν, που απορροφάται
πιο εύκολα απο το ριζικό σύστημα
ενώ σε εδαφικά pH μεταξύ του
6,8 και του 7,2 κυριαρχεί το δισθενές που απορροφάται δυσκολότερα. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση των αλκαλικών εδαφών
με pH μεγαλύτερο του 7,2 που
κυριαρχεί το τρισθενές ανιόν, το
οποίο είναι πολύ δύσκολα απορροφίσιμο, ιδιαίτερα όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετοί
τρόποι για να αυξήσουμε την διαθεσιμότητα του στο έδαφος,

όπως, να επιλέγονται λιπάσματα
φωσφόρου με υψηλή υδατοδιαλυτότητα, να πραγματοποιούνται
ενέργειες ώστε το εδαφικό pH
να σταθεροποιείται κάτω από το
7 και να επιλέγεται διαφυλλική
εφαρμογή λιπασμάτων με φώσφορο.
Κάπου εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν αρκετοί μέθοδοι
προσδιορισμού της ποσότητας
του φωσφόρου, αλλά η μέθοδος
Olsen είναι αυτήν που δίνει τα
πιο αξιόπιστα αποτελέσματα είτε
σε ασβεστούχα είτε σε όξινα εδάφη. Το εκχυλιστικό διάλυμα που
χρησιμοποιείται στην μέθοδο αυτήν είναι ένα αλκαλικό διάλυμα
NaHCO3 0,5 M ρυθμισμένο σε
pH 8,5 για ασβεστούχα, αλκαλικής
ή ουδέτερης αντίδρασης εδάφη,
που ο εδαφικός φώσφορος συναντάται στην μορφή φωσφορικών ασβεστίων. Όλη η δράση
οφείλεται στην παρουσία των ιόντων HCO3- και CO3-2. Τα πρώτα
αντικαθιστούν τα προσροφημένα
φωσφορικά ιόντα αποδίδοντας
τα στο εδαφικό διάλυμα. Στο τέλος τα ιόντα CO3-2 καταβυθίζουν
το Ca2+ ως αδιάλυτο CaCO₃,
μειώνοντας την ενεργότητα του
και βοηθώντας την διαλυτοποίηση
των φωσφορικών ασβεστίων.
Τα φυτά έχουν ανάγκη από τον
σωστό συνδυασμό θρεπτικών
στοιχείων για να επιβιώσουν και

να μεγαλώσουν. Όταν αυτά πάσχουν από κακή θρέψη, εμφανίζουν συμπτώματα ασθενειών. Μια
υψηλότερη ή χαμηλότερη συγκέντρωση κάποιου στοιχείου μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Ο προσδιορισμός του
φωσφόρου στο έδαφος είναι ένα
απαραίτητο μέτρο για την αποφυγή τροφοπενίας καθώς η έλλειψη φωσφόρου, μπορεί να προκαλέσει κυρίως ανωμαλίες ανάπτυξης σε όλο το φυτό. Αναλυτικότερα, προκαλεί αποχρωματισμούς στα γηραιότερα φύλλα
αλλά και στους μίσχους των νεαρών φύλλων. Για να αντιμετωπιστεί η τροφοπενία του φωσφόρου
χρειάζεται να προστεθεί κάποιο
διάλυμα με οργανική πηγή φωσφόρου και να εφαρμοστεί στο
φυτό είτε διαφυλλικά είτε στο
υπόστρωμα. Κατά συνέπεια η
έλλειψη φωσφόρου στο έδαφος
έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ανάπτυξης της ρίζας
και τον περιορισμό της βλάστησης. Τέλος είναι αξιοσημείωτο
να αναφερθεί ότι σοβαρές επιπτώσεις προκαλεί και η υπολειμματική δράση του, καθώς εμποδίζει την αφομοίωση του καλίου,
του ψευδαργύρου, του χαλκού
και του σιδήρου.
Apostolou Christos
University of Thessaly, Dept.
of Agriculture C.P. & R.E.

Ιστορικό

Γνωρίζοντας της ρίζες μας
ομιλίες περί Σοσιαλισμού πριν
από τη Ρωσική Επανάσταση, ήταν
ο Δάσκαλός μας της τότε νεολαίας της Μεσσήνης. ‘Ένα βιβλιαράκι που βρέθηκε ακόμα περιέχει και περίληψη του λόγου
του περί Σοσιαλισμού. Η ολοκλήρωση της επίσκεψης στη Μεσσήνη ήταν να πάμε στο Νεκροταφείο, στους τάφους του πατέρα
της και της γιαγιάς της. Με λίγα
χρόνια μετά προγραμματίσαμε
ταξίδι στη Δημητσάνα. Ποια όμως
η Δημητσάνα ήταν η μπαρουταποθήκη του αγώνα. Δίπλα της ο
ποταμός Λούσιος με τα κρύα
νερά του, εδώ σύμφωνα με το
μύθο έκρυψε η Ρέα το Δία για να
μην καταστραφεί από το Κρόνο.
Γύρω της Μοναστήρια με ιστορία
και με μια βιβλιοθήκη από τις πιο
σημαντικές της Ελλάδας. Το όνομα «Γούνα» ονομαστό, αρκεί να
διαβάσει ο καθένας την πλάκα
που αναγράφει «Τω Γερασίμω
Γούνα η Πατρίς ευγνωμονούσα».
Για τη Δημητσάνα και τον Γούνα
μάθαμε πολύ περισσότερα από
την εγκυκλοπαίδεια αλλά και ένα
έντυπο που μας έφερε μια φοιτήτρια που έμεινε για λίγο στα

Τρίκαλα. Η βιβλιοθήκη της ιδρύθηκε το 1764 και είναι αρχαιότατη
ακόμα και από την Εθνική βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1834 και
βρίσκεται στη Πλατεία της Αγίας
Κυριακής. Κατά την Τουρκοκρατία
σκόρπιζε τα φώτα της στην Ελλάδα ολόκληρη. Σχολή της Δημητσάνας: Ιδρυτές της Σχολής ο
Αγάπιος Λεονάρδος και ο Γεράσιμος Γούνας, άνθρωποι με ευσέβεια και φιλοπατρία. Οι δύο
αυτοί Δημητσανίτες διέπρεψαν
στη Σμύρνη όπου φοίτησαν στην
Ευαγγελική Σχολή, έγιναν μοναχοί
και με έξοδά του ίδρυσαν τη σχολή και τη βιβλιοθήκη. Το 1769
χαρακτηρίστηκε Πατριαρχική και
Σταυροπηγιακή από τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Θεοδόσιον
τον Β’. Η Σχολή μόρφωσε μεγάλο
αριθμό Ελληνοπαίδων. Πολλοί
από τους Μαθητές έγιναν Αρχιεράρχες. Δυστυχώς η πορεία της
σχολής διακόπηκε για μια δεκαετία ένεκα της αποτυχούσης επανάστασης το 1769 (τα Ορλωφικά).Επτά Πατριάρχες και εβδομήντα Αρχιερείς ανέδειξε η περίφημη σχολή Δημητσάνας και η
προ αυτής Σχολή της Μονής Φιλοσόφου και ανάμεσα σε αυτούς
ο Μαρτυρικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’ και ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός. Με τα ορλωφικά (1769)
πολλά δεινά υπέφερε η Δημητσάνα και οι Δημητσανίτες. Σημαντικός αριθμός κατοίκων αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει.

Του κ. Άθω Ι. Λιάπη
Έτσι εξηγείται η εγκατάσταση
και στη Μεσσήνη Καλαμών στα
Δημητσανίτικα. Και βέβαια υπήρχε
συγγενική σχέση ανάμεσα στο
Γεράσιμο Γούνα συνιδρυτή της
Βιβλιοθήκης και της Σχολής με
τον Θεόδωρο Γούνα πεθερό μου,
σε μια μικρή Κωμόπολη και ολιγάριθμη ως Δημητσάνα της εποχής εκείνης. Ο πεθερός μου, απόφοιτος πλέον της Νομικής Σχολής, Διορίστηκε στην Εφορία του
Πειραιά και με συνοικέσιο παντρεύτηκε τη Βολιώτισσα πεθερά
μου, από γονείς, ο μεν πατέρας
της από το Κορούνι της Κύμης
Ευβοίας, η δε Μητέρα της από
την Ιστιαία, με καταγωγή από τη
Σκιάθο της οικογένειας Ρήγα. Αυτές και οι ρίζες της οικογένειας
πέθανε όμως νεότατος και έμεινε
η γυναίκα μου, από οχτώ μηνών
ορφανή.-

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

“Πούθε ν' αρχίσω να θρηνώ τις
πράξεις της άθλιας ζωής μου”
“Πόθεν άρξομαι θρηνείν
τας του αθλίου μου βίου πράξεις, ποίαν απαρχήν επιθήσω
Χριστέ, τη νυν θρηνωδία, αλλ'
ως εύσπλαχνός μοι δος παραπτωμάτων άφεσιν”. Ο θρήνος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, είναι ο
ψυχικός μας πόνος. Διαφέρει
κατά πολύ από τον σωματικό
πόνο, αφού δεν μπορούμε
να τον προσδιορίσουμε στο
σώμα μας. Είναι εντελώς διαφορετικό να πούμε στον γιατρό μας, πονάει το χέρι μου,
για να μας δώσει το κατάλληλο φάρμακο, ενώ αν του
πούμε πονάει η ψυχή μας, τι
Του Γεωργίου Δ. Κατσικά θα μας δώσει; Και πότε πονάει η ψυχή του ανθρώπου;
Όλοι μας γνωρίζουμε, πώς
όταν χάσουμε ένα δικό μας,
γονέα, παιδί, συγγενή δάκρυα αναβλύζουν από μέσα μας. Δεν
είναι δάκρυα σωματικού πόνου, αλλά ψυχής. Και όσο κι αν
προσπαθούμε να “απαλύνουμε” αυτό τον πόνο, ειδικότερα
χωρίς να δείχνουμε εμπιστοσύνη στο Θεό για τη δοκιμασία
μας, τόσο τα ψυχολογικά φάρμακα θα κάνουν αλματώδη
αύξηση στην σημερινή κατάπτωση-πνευματικής, της κοινωνίας
μας. Φάρμακα αντικαταθλιπτικά που πολλές φορές υποβιβάζουν
τον άνθρωπο, αφού τον κάνουν υποχείριο άλλων ανθρώπων. Κι
όμως απολύτως απαραίτητα, όταν ο άνθρωπος χάνει την επαφή
του με τον Θεό. Όμως αυτός ο ψυχικός πόνος είναι η μία όψη
του νομίσματος, υπάρχει και η άλλη όψη. Και αυτή μας την περιγράφει στον πρώτο Ειρμό της Α’ ωδής ο συγγραφέας του
Μεγάλου Κανόνος, Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.
“Πούθε ν' αρχίσω να θρηνώ τις πράξεις της άθλιας ζωής μου;”.
Ο αγ. Ανδρέας αναγνωρίζει έναν ψυχικό πόνο με βάση την
αθλία μας ψυχή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει επαφή με το θεό,
αισθάνεται τον πόνο αυτό, πόνος που οφείλεται στις πράξεις
του. Η κακία, ο μη σεβασμός και η αγάπη στον συνάνθρωπο, η
απόκλιση από το θέλημα του θεού, οδηγούν σ' αυτού του
είδους τον πόνο, ο οποίος δεν απαλύνεται με συνεδριάσεις σε
γραφεία ψυχιάτρου. Και η αγωνία του πιστού ανθρώπου κραυγή
στο θεό. “Ποια να βάλω, Χριστέ μου, πρώτη σ' αυτό μου τον
θρήνο;” Από πού να ξεκινήσω αναρωτιέται; Από τη μη ευχαριστία
στο θεό που ξεκινάει η ημέρα, πού τελειώνει η μέρα; Πού εγώ,
αν κι έχω προβλήματα υγείας ή αν δεν έχω τέτοια συνεχίζω ν'
αναπνέω; Πού αν και γνωρίζω την ματαιότητα του κόσμου
τούτου, εν τούτοις συνεχίζω να μην υπακούω στο θέλημά σου;
Ερωτήματα πολλά, απαντήσεις λίγες ή και καθόλου. Ναι, εκκλησιάζομαι, κοινωνώ, εξομολογούμαι, όμως είμαι και νιώθω
αμαρτωλός. Και πρέπει να νιώθω έτσι, αλλοίμονο στον άνθρωπο,
στον πιστό ή που πιστεύει πως είναι πιστός, που δεν νιώθει την
αμαρτωλότητά του. Δημιουργεί έναν ψεύτικο κόσμο γύρω του,
κλείεται σ' αυτόν και νιώθει ευτυχισμένος ή νομίζει πως νιώθει.
Γιατί έρχεται η στιγμή, που μόνος του πλέον, όταν πέσει να
κοιμηθεί να περνάει η μέρα του από μπροστά, να βλέπει τα
λάθη του κι όμως ο εγωϊσμός του να τον κάνει να σκέφτεται
πως είναι σωστός άνθρωπος. Τότε την ώρα της μοναξιάς του,
πονάει η ψυχή του, κλαίει και ζητάει την βοήθεια του Θεού.
Είναι μόνος του; Όχι, στον αγώνα αυτόν της ζωής, αφού μετά
το πέρασμά μας στον Άδη “ουκ έστι αλλαγή”, έχει ένα μοναδικό
όπλο, την μετάνοια, η οποία είναι θέμα προσωπικής απόφασης
και πίστεως. Είναι θέμα αγαθής προαίρεσης και είναι η δύναμη
που προσελκύει την χάρη του Θεού κι ανοίγει, απελευθερώνει
την ψυχή του ανθρώπου από τα τραύματα, από τα αμαρτήματά
του. Αναγνωρίζει ο πεπτωκώς άνθρωπος πως ο θεός, δεν θα
τον εγκαταλείψει, πως θα δώσει την Χάρη του, το φάρμακο για
την γιατρειά της ψυχής, αυτό το δίδει ο θεός σ' όσους έχουν
αγαθή προαίρεση. Ο Σπλαχνικός Πατέρας, που θα δώσει στον
άσωτο Γιο το δακτυλίδι της εμπιστοσύνης και θα τον κάνει δικό
του παιδί. Αυτή είναι η προσευχή μας, να καταλάβουμε τα
λάθη μας και να ζητήσουμε από τον Θεό, θρηνώντας για τις
αμαρτωλές μας πράξεις, να μας δώσει την άφεση των αμαρτημάτων μας. “Σπλαχνικός όμως καθώς εί(ν)σαι, δωσ' μου των
αμαρτημάτων μου την άφεση”.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Delivery

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

τοπικά
να μεγάλο όχι
στον ναζισμό και
τον φασισμό
καλείται να λέει
καθημερινά ο ελληνικός
λαός. Αλλά η 9η Μαΐου,
ημέρα λήξης του
Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, καθιερώθηκε
ως ημέρα πανελλαδικού
εορτασμού της Εθνικής
Αντίστασης 1941-1944
κατά του ναζισμού και
του φασισμού.

Έ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Για την έμπρακτη απόδοση
της οφειλόμενης τιμής προς
τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του αγώνα του Ελληνικού Λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής. Έτσι χθες και στην πόλη
των Τρικάλων έγιναν εορταστικές εκδηλώσεις άσβηστης
μνήμης.:
Υπήρξε γενικός σημαιοστολισμός της πόλης από τις 8 το
πρωί μέχρι την δύση του ηλίου.
Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και
των Τραπεζών, από τη δύση
του ηλίου μέχρι τις πρωινές
ώρες σήμερα Παρασκευή.
Τελέστηκε το πρωί Δοξολογία στον Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος. Επίσης τελέστηκε Επιμνημόυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων φορέων και
εκπροσώπων όλων των οργανώσεων, που έλαβαν ενεργά μέρος στην αντίσταση
κατά των δυνάμεων κατοχής,
στον Ανδριάντα του Στρατηγού Σαράφη στην Κεντρική
Πλατεία.
Το μόνο δυσάρεστο ήταν η
μικρή παρουσία του κόσμου.

Τα Τρίκαλα φώναξαν
όχι στον φασισμό!
•Τιμήθηκε και στα Τρίκαλα η 9η Μαΐου
ως η ημέρα κατά του ναζισμού και του φασισμού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ & Δ. Τρικκαίων
για την «Κιβωτό Του Κόσμου»
Μέριμνα και δράση για την κοινωνία, από τη συνεργασία 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ – Δ. Τρικκαίων. Το σχολείο, στο
πλαίσιο του μαθήματος “Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων” με θέμα εργασίας «Η Δύναμη Της Προσφοράς Και
Του Εθελοντισμού» και του Σχεδίου Δράσης «Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων Ενεργό Στην Κοινωνία», που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019
υπό την αιγίδα του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας NOESIS (συντονιστή υλοποίησης σχεδίων δράσης του προγράμματος ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ
ΕΠΑ.Λ), συνδιοργανώνει με τον Δήμο Τρικκαίων ανοικτή εκδήλωση.
Η εκδήλωση γίνεται προς τιμήν του εθελοντικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού μέριμνας και προστασίας Μητέρας και Παιδιού “Η Κιβωτός Του Κόσμου”.
Η διοργάνωση της εκδήλωσης υλοποιείται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών της Α’ Τάξης και έχει σκοπό
να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα και την τοπική
κοινωνία σε επίκαιρα θέματα που διεγείρουν το αίσθημα
της ευθύνης και της αλληλεγγύης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του κοινωνικού συνόλου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαΐου
2019 και ώρα 19.00.
Τη διοργάνωση θα πλαισιώσουν η Χορωδία του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων και η Νεανική Χορωδία του
Ωδείου «Κολόβα» ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς στο έργο που επιτελεί η «Κιβωτός Του
Κόσμου» στην είσοδο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων (Παράρτημα
ΑμεΑ Τρικάλων), στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, εκπαιδευτική επίσκεψη του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας του
2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων .
Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς
τους, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Κοινωνική Λειτουργό κ. Φ. Παπακώστα και την Προϊσταμένη της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Παραρτήματος κ. Μ. Αδάμου, για τον τρόπο λειτουργίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την κοινωνική προσφορά του Ιδρύματος.
Ξεναγήθηκαν στους χώρους του Παραρτήματος και συνομίλησαν με τους περιθαλπόμενους και το προσωπικό,
αποκομίζοντας γνώσεις και εμπειρίες για τον ρόλο του νοσηλευτή σε ιδρύματα με χρόνιους πάσχοντες.
Εκ της Διοικήσεως του Θεραπευτηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΕΑ/2019
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η
1ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
13/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά
στη διαδικασία κατάταξης με σειρά
προτεραιότητας υποψηφίων μελών
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν
από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ,
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού
του τόπου (www.asep.gr), ακολου-

θώντας τις οδηγίες που παρέχονται
στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ’).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη
διαδικασία αρχίζει στις 21 Μαΐου 2019
ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου
2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι
με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
τους, υποβάλλονται στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
(www.minedu.gov.gr).
Αθήνα, 30 Απριλίου 2019
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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

Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε117
Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
Η Ελλάδα του Πολιτισμού E4 (Ε)
Οπτική Γωνία E4 (Ε)
Το Πανόραμα του Αιώνα E7 (Ε)
Δείπνο με τον Πλάτωνα E5
Η Ιστορία της Επιστημονικής
Φαντασίας
ΕΡΤ Report (Ε)
Spirit Riding Free E13 (Ε)
Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε115 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E24
'Eξι Αδελφές Κ6 Ε21 (Ε)
Ο Πεθερόπληκτος
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3
Ε66
Η Ζωή εν Τάφω E3 (Ε)
Casino Royale
Μεγάλες Νύχτες, Μικρά Πρωινά

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E86 (Ε)
Δείξε μου το Σπίτι σου E15 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E10
ΕπιΚοινωνία
Στο Νησί Κ2 Ε10
Ειδήσεις
Δείξε μου το Σπίτι σου E15 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E10 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε17
Στο Νησί Κ2 Ε10 (Ε)
Με το Τρία (Ζ)
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
One Dollar E3
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
'Eνας Συνεταιρισμός στη Νέα
Υόρκη

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε24
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
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17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E153
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E132
21:45 Άλλος για Survivor
00:45 Ξυπόλητος Πρίγκηψ
02:45 4xxx4 (Ε)
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23:45

07:45
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Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε17
Star News
Keep Running
Shopping Star
Elif Κ2 Ε332
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
War

21:50
23:45
03:10

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Ο Σκληρός Άνδρας
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε15 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε152
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε50 (Ε)
Το Δόλωμα
Φως στο Τούνελ
Rules of Engagement Κ1 Ε5
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E45
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Η Ελληνική Χρεοκοπία
Power of Love Gala
After Dark
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21:10
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Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά

17:10
18:00
19:00
20:00
21:00

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Χάιδος Ιωάννης
Ασκληπιού 36, 2431063833
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Ράπτης Γιάννης
28ης Οκτωβρίου ,2431032067

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Καραγιάννης------------------------7 χλμ. Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας --------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος ---------------------------------------------Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου ------------------------------------Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος -------------------------------------------Διαλεκτό
Ζουλιανίτης -------------------------------------------------Σερβωτά
Καρανίκας-------------------------------------------------Μ.Καλύβια
Λαόπουλος ---------------------------------------------Φανερωμένη
Μπάλλας --------------------------------------------------------Πύλη
Σκαρλέας------------------------------------------------------Αρδάνι
Τσιγάρας -----------------------------------------------------Βαλτινό

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:00 Ρεπορτάζ στην Ελλάδα

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «Μουλάν»,
«Ταρζάν»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Λασίθι»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Η Αννα και ο
βασιλιάς»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30

ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
20:00
21:00
23:45
01:45

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Η Παριζιάνα
Open News
MacGyver Κ1 Ε21
Η Συμμορία των Δώδεκα
Criminal Minds Κ12 Ε22
Scary Movie

ΚΡΙΟΣ: Μπροστά στη δίψα σας για έλεγχο και
εξουσία είστε ικανοί να φερθείτε παράλογα
και με καχυποψία. Αν νιώθετε ότι η σχέση σας
ή μια συνεργασία έχει φθαρεί μην προσπαθήσετε να προβάλετε το ρόλο του θύματος,
γιατί σε κάποιο βαθμό μπορεί να είστε, αλλά
είστε και θύτης.
ΤΑΥΡΟΣ: Ναι, μπορεί να έχεις διάφορα διλήμματα, όμως νιώθεις ότι τώρα μπορείς να
πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Το σημαντικό
όμως είναι ότι δε φοβάσαι την αποτυχία και
ότι υπηρετείς τις βαθύτερες ανάγκες σου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Θες εσύ μια σχέση που να μην μπορείς να πάρεις ανάσα; Μια σχέση με μπόλικη δόση ζήλειας και κτητικότητας; Αν ναι, το
‘χουμε.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ποσειδώνας βοηθάει τον Ήλιο
στον Ταύρο να εκπληρώσει τις επιθυμίες σας
και όσα φαντάζουν ιδανικά σε αυτή τη φάση
της ζωής σας. Από την άλλη η Αφροδίτη στο
ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σας δέχεται
τη θετική επιρροή του Δία.
ΛΕΩΝ: Η δύσκολη όψη της με τον Πλούτωνα
μπορεί να περιορίσει την αισιοδοξία σας, να
προκύψει μια γνωριμία που να σας διχάσει συναισθηματικά ή ακόμα να φέρει στο δρόμο σας
τον λάθος άνθρωπο.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι όψεις που σχηματίζει σήμερα η Αφροδίτη με το Δία και τον Πλούτωνα σαφώς επηρεάζουν τη συναισθηματική σας
ζωή, αφού μπορεί να είναι έντονη η κόντρα
ανάμεσα σε σένα και το ταίρι σου, για το οποίο
μπορείς να νιώθεις συναισθήματα απογοήτευσης.

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:
Σε απογευματινές
προβολές

“ΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”
Μια μοναδική ταινία
Σε βραδινές προβολές

“ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ”
Η τελευταία πράξη
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Σάββατο και Κυριακή
προβάλλεται η παιδική
ταινία

“Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΙΝΚ”
στα ελληνικά.
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είναι συχνά τα
τηλεγραφήματα.
2. Με ανεπιθύμητους σχετικές.
3. Η προτομή της
θεωρείται ένα από
τα αριστουργήματα
της αρχαίας αιγυπτιακής τέχνης.
4. Πρόθεση των
Λατινικών.-Μεγαλόσωμο ψάρι (αντιστρ.).
5. Αραβικό άρθρο
- Το θηλυκό αντωνυμίας (αντιστρ.) - Προηγούνται
του... Πάπα.
6. Χρονικό επίρρημα της αρχαίας
- Των ιστών εξετάζεται στο μάθημα
της ιστολογίας.
7. Τόπος βιβλικής καταστροφής
(αντιστρ.).
8. Γίνεται συχνά αιτία τροχαίων
ατυχημάτων.
9. Εκφράζει και ομολογία - Γνωστός... πεισματάρη» (με άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μεταλλικό χημικό στοιχείο
(καθ.).
2. Επίρρημα της δημοτικής με τη
σημασία του «έπειτα» - Θα τα βρείτε στη... λύση -Μικραίνει το... τόσο.
3. Φουντώνει με το οινόπνευμα.Είναι αρκετά από τα αρχαία μνημεία
του τόπου μας.
4. Οστό του χεριού - Συνεχόμενα
στο αλφάβητο.

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

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

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

H λύση του προηγούμενου
3

5

9

4

2

6

7

5

7

2

5

1

3

6

4

9

8

2

4

9

6

8

7

2

5

1

3

2

5

7

9

1

3

6

8

4

1

3

6

4

2

5

8

1

7

9

8

9

1

8

4

6

7

3

5

2

5

3

2

6

8

9

7

4

1

8

4

1

7

2

5

9

3

6

6

7

9

3

4

1

8

2

5

4
8

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

8

3

4

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

1

5

3
1

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

Sudoku

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

2

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

5. Ταινία του Κουροσάβα (αντιστρ.) - Είδος κυκλικού χορού
(αιτ.).
6. Είναι, συχνά, ένα κότερο.
7. Είδος γλυκίσματος -Η γενική
προσωπικής αντωνυμίας (καθ.).
8. Και «γενεσιουργός» χαρακτηρίζεται -Αχώριστο μόριο ελληνικών
λέξεων.
9. Η κατασκευή της είναι συχνά
πολυδάπανη (γεν.).
ΛΥΣΗ (9-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΠΑΪΡΑΚΙ 2. ΟΡΚΟΣ - ΟΧΙ 3. ΤΟΥ - ΟΝΤΑ 4. ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ 5.ΤΕΜΕΝΟΥΣ 6. ΕΡΩΤΩ7. ΡΗΝΟΣ - ΙΚΑ 8. ΜΗ - Η ΜΑΙΑ
9. ΣΑΡΙΣΑ -ΜΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ 2.
ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ 3. ΑΚΤΗΜΩΝ 4. ΙΟ ΒΕΤΟ 5. ΡΣ - ΕΝΩΣΗΣ 6. ΑΝΟ - ΜΑ
7. ΚΟΤΣΥΦΙΑ 8. ΙΧΝΟΣ - ΚΙΜ 9. ΙΟΝ
- ΒΑΑΛ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

ΖΥΓΟΣ: Η κυβερνήτης σου Αφροδίτη πολιορκείται σήμερα από Δία και Πλούτωνα και αυτό
από τη μία σημαίνει ότι μπορεί να γοητευτείς
από μια νέα γνωριμία που έρχεται να σε ανανεώσει και να σε κάνει να πιστέψεις ότι οι σχέσεις και η ζωή γενικότερα μπορούν να είναι πιο
ανάλαφρες.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο μπαμπάς Πλούτωνας φλερτάρει
την Αφροδίτη, λίγο άκομψα είναι η αλήθεια, αλλά
για σένα τα αποτελέσματα είναι μια χαρά και
σίγουρα καλύτερα από σχεδόν όλους τους υπόλοιπους, αφού φέρνει συναισθηματικά ξεσπάσματα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Υπάρχει μπλέξιμο και αυτό σημαίνει είτε ότι ερωτεύεσαι κάποιον με τον οποίο
δεν μπορείς να νιώσεις συναισθηματικά ασφαλής, είτε ότι θα πρέπει να θυσιάσεις σημαντικό μέρος απ’ τα κεκτημένα σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η οικογενειακή σου ισορροπία και
γαλήνη σήμερα έχουν έναν και μόνο εχθρό, εσένα! Υπάρχουν οι συνθήκες να περάσεις κάτι παραπάνω από ωραία και να νιώσεις τι σημαίνει
να έχεις ανθρώπους που ενδιαφέρονται για
σένα με όλη τους την ψυχή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν πάλι είσαι σε σχέση είναι μια
καλή ευκαιρία να κυκλοφορήσετε μαζί και να περάσετε όμορφα, αλλά και να λύσετε τυχόν διαφωνίες ή θέματα που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ σας.
ΙΧΘΕΙΣ: Τα τερτίπια της Αφροδίτης με Δία και
Πλούτωνα έχουν στόχο την τσέπη, αλλά και την
αυτοπεποίθηση σου, που ευνοούνται από εργασιακής πλευράς, αλλά βάλλονται από το φιλικό σου κύκλο με τον οποίο καλό θα είναι να
είσαι προσεκτικός.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Πτώση 1,94%
στο Χρηματιστήριο
Σε κλοιό έντονων πιέσεων, για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση,
βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να υποχωρεί
κάτω από τα επίπεδα των 730 μονάδων, ενώ επιδεινώθηκε
και το κλίμα στην αγορά ομολόγων.
Η αγορά επηρεάστηκε αρνητικά και από το πτωτικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υποχωρούν στη σκιά
των ανησυχιών για την έκβαση των διαπραγματεύσεων για
εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 728,62 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1.,94%
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
723,35 μονάδες (-2,65%).
Στη διάρκεια των δύο τε. 728,62
λευταίων συνεδριάσεων ο
βασικός χρηματιστηριακός
δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 4,00%.
1.,94%
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 54,222 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
31.604.244 μετοχές.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,61%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,95%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, οριακή άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της ΑΔΜΗΕ (+0,12%), ενώ τη
μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Πειραιώς (8,34%), της ΔΕΗ (-5,87%), της Eurobank (-3,97%), της
Fourlis (-3,70%), της Τιτάν (-3,29%), του ΟΠΑΠ (-3,02%) και
του ΟΛΠ (-3,01%). Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο σημείωσε μόνο ο δείκτης των Πρώτων Υλών (+0,39%), ενώ τις
μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών
(-2,92%), των Ταξιδιών (-2,82%) και των Κατασκευών (-2,73%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Eurobank και Εθνική διακινώντας 9.948.389 και 5.432.199 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με
10,064 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με7,295 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 15 μετοχές, 92 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ +10,87% και Αφοί Κορδέλλου +3,63%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Pasal 18,81% και Φιερατέξ -18,55%.
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Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Moody’s: Η πρόωρη αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ
από την Ελλάδα είναι θετική για το αξιόχρεό της
έγκριση για την πρόωρη αποπληρωμή από την Ελλάδα
των δανείων που έχει πάρει από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) είναι θετική για το αξιόχρεό της (credit
positive) αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody's.

H

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος σημειώνει ότι η Ελλάδα έλαβε στις 2 Μαΐου την έγκριση των πιστωτών της στην Ευρωζώνη για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου του 40% των ανεξόφλητων υποχρεώσεων της στο
ΔΝΤ.
«Η πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ μειώνει τις δαπάνες της Ελλάδας
για τόκους εξυπηρέτησης του χρέους της και επιμηκύνει τη μέση διάρκεια αποπληρωμής του, που είναι και τα δύο θετικά για το αξιόχρεο
της χώρας», αναφέρει ο Moody's.
Τα δάνεια του ΔΝΤ αποτελούν μόλις το 2,6% του δημόσιου χρέους
της Ελλάδας, αλλά το επιτόκιό τους είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το υπόλοιπο χρέος της χώρας, ιδιαίτερα το χρέος από την Ευρωζώνη, αλλά και σε σχέση με τις πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων της
Ελλάδας. Επιπλέον, τα δάνεια του ΔΝΤ έχουν πολύ μικρότερη περίοδο αποπληρωμής από τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), σημειώνει ο οίκος.
Η Ελλάδα θα αποπληρώσει στο ΔΝΤ δάνεια ύψους 3,7 δισ. ευρώ εφέτος και το επόμενο έτος. Το επιτόκιο για τα δάνεια αυτά είναι 5,13%
έναντι 1,14% που είναι το μέσο κόστος χρηματοδότησής της από το
EFSF και τον ESM και έναντι 3,45% και 3,875% που είναι τα τοκομερίδια (κουπόνια) των πρόσφατων εκδόσεων της πενταετούς και
10ετούς ομολόγου, αντίστοιχα. Αποπληρώνοντας πρόωρα το ΔΝΤ, η
Ελλάδα αναμένει να εξοικονομήσει περίπου 150 εκατ. ευρώ ή περίπου

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,5% μειώθηκε η ανεργία τον Φεβρουάριο
Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2011
Πτώση άνω των 2 μονάδων, στο
18,5% κατέγραψε τον Φεβρουάριο
το ποσοστό της ανεργίας στον γενικό πληθυσμό της χώρας, έναντι
20,6% τον αντίστοιχο περσινό
μήνα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2011.
Επίσης είναι μειωμένο, έστω και
οριακά, από το αναθεωρημένο
προς τα άνω 18,6% τον Ιανουάριο
2019.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 871.556
άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 99.745 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2018 (μείωση 10,3%) και κατά 5.299 άτομα
σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019
(μείωση 0,6%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε
3.829.554 άτομα. Οι απασχολού-

μενοι αυξήθηκαν κατά 90.531
άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2018 (αύξηση 2,4%)
και μειώθηκαν κατά 638 άτομα σε
σχέση με τον Ιανουάριο 2019
(αμελητέα μεταβολή).
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία)
ανήλθε σε 3.247.679 άτομα και

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

0,1% του ΑΕΠ και 2,4% της δαπάνης της για τόκους. Η Ελλάδα θα έχει
ακόμη να αποπληρώσει στο ΔΝΤ ποσά 1,3 έως 2 δισ. ευρώ την περίοδο
2021-23 και άλλα 284 εκατ. ευρώ το 2024. Η χρηματοδότηση για την
πρόωρη αποπληρωμή θα γίνει από το μεγάλο ταμειακό «μαξιλάρι» της
χώρας, το οποίο ανερχόταν σε περίπου 27 δισ. ευρώ ή το 14% του ΑΕΠ
στο τέλος του 2018 και αυξήθηκε λόγω των εσόδων 5 δισ. ευρώ από
τις εφετινές εκδόσεις ομολόγων, αναφέρει ο Moody's.
O οίκος τονίζει ότι η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, που προχώρησαν
επίσης σε πρόωρες αποπληρωμές στο ΔΝΤ, όταν ήταν στην πρώιμη
φάση για την απόκτηση πλήρους πρόσβασης στις αγορές, όπως είναι η Ελλάδα σήμερα, προκάλεσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών
με τις πρόωρες αποπληρωμές τους.

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

μειώθηκε κατά 32.558 άτομα σε
σχέση με τον Φεβρουάριο 2018
(μείωση 1%), ενώ αυξήθηκε κατά
1.945 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019 (αύξηση 0,1%).
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (23,3% τον Φεβρουάριο 2019
από 26% τον Φεβρουάριο 2018)
παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες
(14,8% από 16,4%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες
15- 24 ετών (38,8% τον Φεβρουάριο 2019 από 46% τον Φεβρουάριο 2018) και 25- 34 ετών
(25,4% από 25,3%). Ακολουθούν
οι ηλικίες 35- 44 ετών (16,2% από

18,8%), 45- 54 ετών (14,7% από
16,5%), 55- 64 ετών (14,3% από
17%) και 65- 74 ετών (11,4% από
11,5%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων
διοικήσεων της χώρας, στις τρεις
πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (21,6%
τον Φεβρουάριο 2019 από 25,2%
τον Φεβρουάριο 2018), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (19,5% από
18,7%) και η Μακεδονία- Θράκη
(18,9% από 20,4%). Ακολουθούν,
η Πελοπόννησος- Δυτική ΕλλάδαΙόνιοι Νήσοι (18,7% από 20,5%),
το Αιγαίο (18,2% από 19,7%), η Αττική (18,1% από 21,7%) και η
Κρήτη (16,8% από 16,1%).

36 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Με ευλάβεια και κατάνυξη θα
εορτασθεί για τρίτη φορά φέτος
πανηγυρικά την Κυριακή των Μυροφόρων 12 Μαΐου 2019 η Σύναξη της Ιεράς και θαυματουργού
Εικόνος της Παναγίας «Επισκέψεως» η οποία φυλάσσεται στον
ομώνυμο παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και είναι από τα ιερότερα και πολυτιμότερα κειμήλια
της πόλεως των Τρικάλων και γενικότερα της αγιοτόκου Θεσσαλικής γης.
Η Παναγία, με την επιβλητική
της μορφή, εικονίζεται Βρεφοκρατούσα και επιγράφεται «Η
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ονομασία συνηθισμένη στη βυζαντινή εικονογραφία, αλλά μοναδική ίσως στον
ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με επιγραφή πάνω στην Εικόνα ιστορήθηκε το έτος 1781 από τον ξακουστό αγιογράφο Αθανάσιο εκ
Κορυτσάς. Η Εικόνα προέρχεται
από προϋπάρχοντα παλαιό βυζαντινό Ιερό Ναό, πάνω στον
οποίο κτίσθηκε το 1867 ο σημερινός περικαλλής Ναός.
Φιλοτεχνήθηκε με ασήμι το

10

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Εορτάζει η «Παναγιά των Τρικάλων»
1896 μ. Χ. από τον φημισμένο τεχνίτη Αναστάσιο Τσιναρίδη, που
καταγόταν από το ορεινό Χαλίκι
Ασπροποτάμου, και καλύπτεται
ομοιόμορφα ολόκληρη η εικόνα,
εκτός από τα επιβλητικά βυζαντινής τεχνοτροπίας πρόσωπα της
Παναγίας και του Χριστού. Τα
φωτοστέφανα είναι περίτεχνα με
πυκνούς συμπλεκόμενους κλάδους.
Ενώπιον της εφεστίου εικόνος
εψάλη στις 23 Αυγούστου 1881 η
πανηγυρική ευχαριστήριος δοξολογία για την απελευθέρωση της
πόλης των Τρικάλων, θαυμαστό
και αυτό σημείο της Παναγίας,
όπως και πολλά άλλα.
Η Εορτή της Συνάξεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας «Επισκέψεως» εορτάζεται πανηγυρικά
κατά τήν Κυριακή των Μυροφόρων και λιτανεύεται πανδήμως
και με κάθε λαμπρότητα στην
πόλη των Τρικάλων. Επίσης η
Ιερά Εικόνα λιτανεύεται κατά την

Γενική συνέλευση του Συλλόγου
Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων
Λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατή η προβλεπόμενη από το
καταστατικό του Συλλόγου απαρτία στην προηγούμενη ορισθείσα ημερομηνία (20 Απριλίου 2019), η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί οριστικά την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα
19:00 στα γραφεία του Συλλόγου στα Τρίκαλα επί της οδού
Αριστοτέλους 28, με τα παρακάτω θέματα:
•Πορεία και δράσεις του Συλλόγου
•Λοιπά Θέματα

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…

θόδοξο κόσμο, ιδιαιτέρως Ρώσοι
και Σέρβοι.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθείς
Τῆς Παναγίας Ἐπισκέψεως
πάντες, σεπτήν Εἰκόνα προσκυνοῦντες ἐν πίστει, ἀπό ψυχῆς
βοήσωμεν αὐτῇ ἐκτενῶς· Δέσποινα ἐπάκουσον προσευχάς
τῶν σῶν δούλων, σπεῦσον ἐξελοῦ ἠμᾶς ἀπό πάσης ἀνάγκης,
τῶν θλιβομένων γάρ ἐπίσκεψις σύ
εἶ· καί ἀσθενούντων ταχεῖα ἀντίληψις.

ΕΤΕΡΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

πανήγυρη του Ιερού Ναού στην
εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου.
Η φήμη της να βοηθάει ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί ξεπέρασε τα όρια της ελληνικής επικράτειας και πολλοί προσκυνητές
συρρέουν από ολόκληρο τον ορ-

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὴν σεπτήν σου εἰκόνα, ἣν καλοῦμεν Ἐπίσκεψιν, ἔχοντες χριστώνυμοι Τρίκκης, θησαυρὸν
οὐρανόδωρον, τιμῶμεν Θεοτόκε εὐλαβῶς, αἰτούμενοι εὐχάς
σου μητρικάς, πρὸς Δεσπότην
Ὃν βαστάζεις θεοπρεπῶς, ὡς
βρέφος ἐν ἀγκάλαις σου. Ὅπως
χαρίζηται ἡμῖν, πάντων σφαλμάτων ἄφεσιν, καὶ Βασιλείας
οὐρανῶν, καταξιώσῃ ἅπαντας.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Δια του οποίου (Ιησού Χριστού) ελάβομεν χάριν και αποστολήν» (Ρωμ. 1:5)
Κάθε πιστός, μαζί με την χάρη
του Θεού που απολαμβάνει, παίρνει και κάποια αποστολή. Αναγνωρίζει σαν προνόμιο την όποια
αποστολή ο Θεός του αναθέτει
άσχετα αν είναι υψηλή ή ταπεινή
ή αν απαιτεί θυσίες. Μια όμορφη
και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αποστολή είναι αυτή που ο Χριστός
αναθέτει στους δικούς του καλώντας τους να γίνουν «αλιείς ανθρώπων» (Μαρκ.1:17). Ψαράδες

ψυχών, μέσα στις αμαρτωλές θάλασσες του κόσμου. Μια δραστηριότητα που απαιτεί αγάπη,
προσπάθεια, κόπο και επιμονή.
Αδελφοί μου ας απλώνομε τα δίχτυα της αγάπης του Χριστού
όσο είναι καιρός, όσο η χάρις του
Θεού κρατάει ανοιχτή τη θύρα
της σωτηρίας και περιμένει την
επιστροφή ανθρώπων αμαρτωλών που αναγνωρίζουν όμως την
ανάγκη να σωθούν γιατί: «ο Θεός
θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν
και να έρθουν σε επίγνωση της
αλήθειας» (Α'Τιμ.2:3).

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Ο Μορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος της συνοικίας εργοστασίου γάλακτος Τρικάλων, διοργανώνει ακόμη μία ημερήσια εκδρομή την 1 Ιουνίου 2019. Προορισμός αυτή τη φορά είναι η Ι.Μ.
Γενεσίου Θεοτόκου Ανθηρού Καρδίτσας με αναχώρηση από Τρίκαλα 7π.μ. από το SUPER MARKET Βασιλόπουλος στην οδό Καρδίτσης 65.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσκύνημα και στη συνέχεια περιήγηση στο χωριό του Ανθηρού με γεύμα σε ταβέρνα. Δηλώσεις
συμμετοχής από τα μέλη του Συλλόγου και των φίλων της κοινωνίας των Τρικάλων μέχρι 21 Μαΐου 2019 στα παρακάτω μέλη
α) Βαρώνης Κων/νος
6972702737
β) Σιδέρης Ηλίας
6936102489
γ) Σύρρος Ευάγγελος
6973901913

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.

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.

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-9:30π.μ

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

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

*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

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ - ΚΡΑΤHΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ κάρτα πολυτέκνων και
κάρτα της ΑΝΕΚ στο όνομα Ανδρουλάκης Δημήτριος. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6979306307.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο στην περιοχή της Πράσινης Γωνιάς. Όποιος το έχασε να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6984563441.
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.

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10

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.

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

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

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα
στις 1 Ιουνίου

17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

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

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.

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

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)

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«ΡΟΥΠΕΛ 1941 - Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ»
Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης.
Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών την Κυριακή 12-5-2019

-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

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

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

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

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

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

«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)

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

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019
«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Από 21 - 23/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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.

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΑΙΔΗΨΟ»
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

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

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

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

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

38 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος την Κυριακή 12 Μαΐου, ευγενώς προσκληθείς υπό
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεον, θα μεταβεί στην Καρδίτσα όπου και
θα λάβει μέρος στις εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις επί
τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου.

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
έως 12 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί
Ναοί, Μονές και Παρεκκλήσια:
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).

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

κ. Χρυσοστόμου έως 11 Μαΐου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου το απόγευμα και το
Σάββατο 11 Μαΐου το πρωί, ευγενώς προσκληθείς, θα παραβρίσκεται στο Περιβολάκι Λαγκαδά όπου θα συμμετάσχει στον
λαμπρό πανηγυρισμό επί την εορτή των Αγίων μεγάλων Ισαποστόλων και Φωτιστών των Σλαύων, Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν προσκαλεῖ τό φιλόχριστο Ποίμνιό της νά συμβάλει εἰς τήν προσπάθειάν της νά
συγκεντρώσει ἱκανή Τράπεζα αἵματος συμβάλλουσα ἔτσι εἰς
τήν θεραπείαν ἤ τήν διατήρησιν τῆς ζωῆς ἀσθενῶν ἀδελφῶν
μας.
Οἱ ἡμερομηνίες αἱμοδοσίας εἶναι τή Δευτέρα 13 καί τήν
Τρίτη 14 Μαΐου 2019, 9-2:30 τό μεσημέρι στὸ Πνευματικὸ
Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας.
Πρόκειται διά πρᾶξιν εἰλικρινοῦς Χριστιανικῆς ἀγάπης.
Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε καί ἁπλόχερα νά τήν δώσετε εἰς
τούς πάσχοντας ἀδελφούς μας τήν ἐρχόμενη Τρίτη καί Τετάρτη.

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών
ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ
θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Συνάξεως Ιεράς, Εφεστίου
και Θαυματουργού Εικόνος Παναγίας
της Επονομαζομένης «ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ»
Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, εορτή
των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, τη Σύναξη της Εφεστίου Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της
επονομαζομένης «ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ».
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ 2019, ΩΡΑ
7:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της
Παναγίας «ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ» με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα
στην Πλατεία Αριστοτέλη Αντωνίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7:30 π.μ.: Όρθρος, Θεία Λειτουργία και το ύψωμα της Παναγίας.
ΩΡΑ 6:30 μ.μ.: Εσπερινός και εν συνεχεία Παράκλησις
προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
Κατά την διάρκεια της Πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση η Εφέστιος Ιερά και Θαυματουργός Εικόνα της
Παναγίας της επονομαζομένης «ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ» που φυλάσσεται στον Ιερό Ναό.
Ο Ιερός Ναός θα είναι συνεχώς ανοιχτός από 7 το πρωί
έως 10 το βράδυ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13-05-2019

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Από ώρα 08:00-13:00 στα χωριά: Ράξα, Χαϊδεμένη και αρδευτικά Αρδανίου.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών
ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ
θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 16-05-2019
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 08:00-08:30 στους συνοικισμούς: Κόκκινου Πύργου,
Εργατικά Πύργου, καθώς το
SUPER ΜΑRΚΕΤ ΓΑΛΑΞΙΑΣ, και το ΕΠΑΛ του Κόκκινου Πύργου
β. Από ώρα 14:00-14:30 στους συνοικισμούς: θα επαναληφθεί
η Διακοπή στις παραπάνω Περιοχές.
γ. Από ώρα 08:00-14:00 στους συνοικισμούς: Πύργου από το ύψος
της Εκκλησίας προς Σαμαρά, και το Δημοτικό Σχολείο του Πύργου.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• γιουβέτσι με καλαμαράκια
• κεφτεδάκια αλά κρεμ
• μοσχάρι με μανιτάρια
• ριγκατόνι τέσσερα τυριά
• γίγαντες φούρνου

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Μπιφτέκια μόσχου με πατάτες στο φούρνο................................5,50 €
Σνίτσελ χοιρινό με ρύζι ή πατάτες..............................................5,50 €
Κοτόπουλο φιλέτο με πορτοκάλι και ρύζι ...................................5,50 €
Κριθαρότο με μανιτάρια..............................................................4,50 €
Σπετζοφάι ..................................................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά.....................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες..............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής...................................6,00 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα...........3,50 € 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
† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Σάββατο 11 Μαΐου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας
Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Τελούμε αύριο Σάββατο 11 Μαΐου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού
και θείου

ΑΡΤΕΜΙΣ ΧΑΡΙΛ.
ΣΑΚΟΡΑΦΑ

ΘΩΜΑ ΟΔΥΣ.
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ

Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την
ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 10-5-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χαρίλαος Σακοράφας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική Σακοράφα – Γιαννίτση, Γεώργιος και Αδελαϊδα Σακοράφα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστίνα, Χαρίλαος, Άρτεμις, Ελένη, Χαρίλαος. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ: Αριστείδης και Μαίρη Γκότση, Βασίλειος και Ευθυμία
Σακοράφα, Μαρία Σακοράφα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, 25ης Μαρτίου 31, όπισθεν
Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Τελούμε αύριο Σάββατο 11 Μαΐου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
στο χωριό Αγίου Προκοπίου Πύλης Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού
και θείου

ΘΩΜΑ ΤΣΙΟΥΜΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Άγιος Προκόπιος Πύλης 10-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος και Φωτεινή Τσιούμα, Σωτήριος Τσιούμας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Ιερά Αγρυπνία
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.

Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την
ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 10-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη Κουκοράβα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζαχαρούλα
Κουκοράβα, Κωνσταντίνος Κουκοράβας και Έλλη Σκρέκα. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ: Κίμων – Θωμάς, Λουΐζα – Κατερίνα, Κατερίνα - Μαρία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, επί των οδών Καρδίτσης
& Τερτίπη.
Τελούμε την Κυριακή 12 Μαΐου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου μητέρας, γιαγιάς,
αδελφής και θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜ.
ΘΑΝΑΣΑΡΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την
ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 10-5-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος Θανασάρας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτα
Θανασάρα και Ελευθέριος Σικοβέλας, Ευάγγελος Θανασάρας
και Λεμονιά Γκουλιαμάνη. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Μιχαήλ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Ιερά Πανήγυρη Ι.Ν. Αναληψεως Τρικαλων
Την Κυριακή 12-5-19 εορτάζεται η Κυριακή των Μυροφορων
Γυναικών και των εύσχημονων Βουλευτών. Για τον λόγο αυτόν
έχει καθιερωθεί να πανηγυρίζουμε την εορτην αυτήν στον Ι.Ν.
Αναληψεως Τρικαλων.
Το πρωι στις 7.30 πμ θα τελεστεί ο Όρθρος και η θεία Λειτουργία με αρτοκλασια και θείο κήρυγμα.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΜΠΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της
Δήμητρας, το γένος Αντωνίου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΥΓΙΟΥΡΗ του Βασιλείου και της
Γεωργίας, το γένος Κοκώνη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που
θα γίνει στο Κηπάκι Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΕΦΗΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, το γένος Ράικου που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Σωτήρα Τρικάλων και η ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ του
Σωτηρίου και της Σοφίας, το γένος Ζήκα, που γεννήθηκε στα
Τρίκαλα και κατοικεί στη Σωτήρα Τρικάλων πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στη Σωτήρα Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΛΗΣ του Γεωργίου και της Χαρίκλειας, το γένος Γκάνια, που γεννήθηκε στο Δέλτα Ρόδου Ν.
Δωδεκανήσου και κατοικεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής και η ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΔΑΡΙΔΟΥ του Ιωάννη και της Ελέσσας, το γένος Φριλίγκου, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής πρόκειται να παντρευτούν
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στο Ρίζωμα Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ του Βαΐου και της Ευαγγελής, το γένος Τσιγάρα, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Μεγάρχη
Τρικάλων και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑ του Γεωργίου και της Κωνσταντινιάς, το γένος Παππά που γεννήθηκε στα Γρεβενά και
κατοικεί στη Μεγάρχη Τρικάλων πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Καλαμπάκας.

Από Τρίτη έως Σάββατο
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

Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Στήθος κοτόπουλο
Ιωαννίνων

Μπούτι κοτόπουλο
Ιωαννίνων

3,59το κιλό

1,99το κιλό
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