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Με 153 βουλευτές υπέρ έναντι 136 κατά

Έργα 400 εκατομμυρίων ευρώ
για το περιβάλλον στη
Θεσσαλία από την Περιφέρεια

ΣΕΛ. 4

Πρώτες περιοδείες
σε εγκάρδιο κλίμα για
τον Χρήστο Μιχαλάκη

ΣΕΛ. 4

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

Σαρίδης και Θεοχαρόπουλος στήριξαν τον Πρωθυπουργό
Ενθουσιασμός
σε Φωτάδα και Κ. Ελάτη
για τη νίκη Παπαστεργίου

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ.
31

Σε Αχλαδέα,
Θεοτόκο, Αγιόφυλλο

Νέα έργα από
το Δήμαρχο Πύλης
κ. Κων/νο Μαράβα

Θοδωρής Αλέκος:
«Το οδοιπορικό συνεχίζεται»
μέχρις… δικαιώσεως

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

Με «Δύναμη Ευθύνης»

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

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

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

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

CMYK

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
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Σαν Σήμερα
330
Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και γίνεται
πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας.
1812
Το βαλς κάνει την εμφάνισή του στις αίθουσες
χορού της Μ. Βρετανίας. Οι
περισσότεροι χαρακτηρίζουν
το νέο χορό αηδιαστικό και
ανήθικο...
1894
Ξεσπά μεγάλη απεργία
στο εργοστάσιο κατασκευής
βαγονιών «Πούλμαν» στο Ιλινόις.
1926
Με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου
απαγορεύεται στις γυναίκες
να φοράνε κοντή φούστα...
Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά
από το έδαφος.
1927
Ιδρύεται στο Χόλιγουντ
η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών
των ΗΠΑ, που από το 1929
και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά Βραβεία Όσκαρ.
330
Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και γίνεται
πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας.

Ο

Τσίπρας και οι συν
αυτώ κάνουν ό,τι
όλοι οι πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις
μπροστά στις κάλπες. Μπορούν να τα καταφέρουν;
Είναι εύλογο και ήταν αναμενόμενο. Ο Μητσοτάκης
θα ήθελε να φτάσουμε στην
κάλπη της 26ης Μαΐου με
πρωταγωνιστές το κότερο
και τον Πολάκη. Ο Τσίπρας
έριξε στο τραπέζι την 13η
σύνταξη και τους φόρους.
Οι δημοσκόποι έχουν 15 μέρες για να μας δείξουν την
διαφορά, υπό τον φόβο να
πάθουν ό,τι και το 2015. Και
οι ψηφοφόροι καλούνται να
διαλέξουν από ποιο καλάθι
θα ψωνίσουν.
Ο Τσίπρας και οι συν αυτώ
κάνουν ό,τι όλοι οι πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις
μπροστά στις κάλπες. Παροχές και υποσχέσεις. Είναι
το διαχρονικό όπλο των κυβερνήσεων, για να ισοφαρίσουν την φθορά της εξουσίας. Μπορούν να τα καταφέρουν; Έχουμε τρία δεδομένα:
Πρώτον, όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις από το
2010 και μετά άντεξαν το
πολύ δυόμισι χρόνια. Οι κυβερνήσεις Τσίπρα έσπασαν
αυτόν τον «κανόνα».
Δεύτερον, τα παραδείγματα από το παρελθόν είναι
αντιφατικά. Όσες κυβερνήσεις ανανέωσαν την λαϊκή
εντολή και πήγαν σε δεύτερη τετραετία είτε ήταν
αδιαμφισβήτητες στην πρώτη είτε είχαν αδύναμους αντιπάλους είτε και τα δύο
μαζί. Το παράδειγμα των κυβερνήσεων που έχασαν τις
εκλογές, παρά τα πακέτα
παροχών, δεν είναι πολύ δόκιμο για την παρούσα συγ-

Πολάκης και κότερο εναντίον παροχών.
Υπάρχει και δεύτερο ημίχρονο…
κυρία, διότι αυτό συνέβη
στη δεύτερη τετραετία τους.
Η κυβέρνηση Τσίπρα είναι
ιδιόμορφη περίπτωση. Έχει
μεν υποστεί την σημαντική
φθορά της(δικής της) μνημονιακής περιόδου, αλλά
ούτε αντιπάλους ιδιαίτερα
ισχυρούς έχει και περιθώρια
περιορισμού της ζημιάς διαθέτει. Με τα παραδοσιακά
εργαλεία, που βλέπουμε αυτές τις μέρες.
Τρίτον, οι εκλογές με τις
οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη
η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είναι ζωής ή θανάτου. Την
επομένη της 26ης Μαΐου
δεν θα αλλάξουν οι καρέκλες της εξουσίας. Και αυτό
σημαίνει ότι θα διαθέτει αρκετούς μήνες ακόμα για να
περιορίσει κι άλλο την φθορά της. Υπό έναν απαράβατο όρο: το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών να είναι διαχειρίσιμο. Αλλωστε, αυτός
είναι ο πρώτιστος στόχος
του Τσίπρα και των συν
αυτώ.
Η συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή γι' αυτούς. Όμως, οι
αντιδράσεις των βασικών
αντιπάλων τους δεν δείχνουν
την σιγουριά που εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις. Οι
πρώτες αντιδράσεις τους
στα χτεσινά κυβερνητικά μέτρα είναι, τουλάχιστον, αντιφατικές. Ο ισχυρισμός ότι
είναι προεκλογικά δεν λέει
τίποτα. Πάντα έτσι συμβαίνει. Και ο Σαμαράς το 2014
προεκλογικά μοίρασε το
δικό του πλεόνασμα. Ο ισχυ-

ρισμός της ΝΔ ότι η κυβέρνηση Τσίπρα «επί τέσσερα
χρόνια διέλυσε την οικονομία» δεν δένει με την, έστω
εμφανιζόμενη, πραγματικότητα. Αν ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι οι παροχές Τσίπρα
«διαλύουν την οικονομία»,
οφείλει να τις καταγγείλει.
Ένας υπεύθυνος ηγέτης και
εν δυνάμει πρωθυπουργός
δεν δικαιούται διευκολύνει
την περαιτέρω διάλυσή της,
οφείλει να καταψηφίσει τα
κυβερνητικά μέτρα. Όμως,
ετοιμάζεται να τα υπερψηφίσει. Άλλωστε και ο ίδιος
αντίστοιχες παροχές έχει
εξαγγείλει. Απλώς τώρα ο
Τσίπρας και ο Τσακαλώτος
αφόπλισαν το δικό του βασικό αφήγημα, που στηρίζεται στη μείωση των φόρων. Τώρα ο αρχηγός της
ΝΔ θα πρέπει να βρει και
κάτι ακόμα, για να υπερκεράσει τις κυβερνητικές εξαγγελίες και υποσχέσεις. Αλλά
και πάλι, μετά τις ευρωεκλογές, η κυβέρνηση θα έχει
την πρωτοβουλία. Δεν έχουν
στερέψει τα όπλα στη φαρέτρα της.
Την αμηχανία του Κινήματος Αλλαγής φανερώνει
όχι τόσο η δική του πλειοδοσία σε σύγκριση με τα
κυβερνητικά μέτρα («δέκα
πήρε ένα επιστρέφει», λέει),
όσο η ειρωνική αναφορά
του στον τόπο που επέλεξε
ο κ. Τσίπρας να τα παρουσιάσει. «Στο Ζάππειο μας
τα ‘παν κι άλλοι», αναφέρει
η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ,

σε μια προφανή υπενθύμιση
των «Ζαππείων» του Αντώνη
Σαμαρά. Μόνο που οι ψηφοφόροι του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ θυμούνται ότι με τον
Σαμαρά των Ζαππείων συγκυβέρνησε το κόμμα τους.
Επομένως, τι εξυπηρετεί η
αναφορά;
Εν κατακλείδι, η αντιπολίτευση θα ήθελε να παιχτεί
το προεκλογικό παιχνίδι στο
γήπεδο του «πολακισμού»
και των σκαφάτων διακοπών
του Τσίπρα. Η κυβέρνηση
μετέφερε ήδη αλλού το παιχνίδι. Και μένει να φανεί πού
είναι οι ψηφοφόροι. Αν
έχουν ως πρώτο μέλημά
τους από πού έκανε τις βουτιές του ο Τσίπρας και αν
καλύπτει τις «αψάδες» του
Πολάκη. Ή αν θεωρούν ότι
αυτήν την τετραετία βελτιώθηκε κατά τι η ζωή τους και,
κυρίως, αν έχουν προσδοκίες για κάτι καλύτερο αύριο. Αν ισχύει το πρώτο, το
παιχνίδι «έχει τελειώσει από
το πρώτο ημίχρονο», όπως
είπε τις προάλλες ο Μητσοτάκης. Αν ισχύσει το δεύτερο, μπορεί να ελλοχεύει η
έκπληξη. Δηλαδή, μια και
είμαστε στα ποδοσφαιρικά,
να δούμε κάτι σαν το Μπαρτσελόνα- Λίβερπουλ: 3-0 στο
πρώτο και 0-4 στο δεύτερο.
Δύσκολο, σπάνιο, αλλά όχι
και αδύνατο.
Για το εκλογικό παιχνίδι
και το αντίστοιχο των προβλέψεων, όσοι επιδίδονται
σ’ αυτές, ας έχουν κατά νου
την ρήση του Αμερικανού
ηθοποιού Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ: «Τα πράγματα ποτέ
δεν είναι τόσο άσχημα, ώστε
να μη μπορούν να γίνουν
χειρότερα».
Του Γιώργου Καρελιά
από το news247.gr

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος

Το Άγγελμα

Να έχεις θάρρος, πίστη,

```

Συρίγος:

ελπίδα και αγάπη,

''Η Ελλάς
που αντιφάσκει”

```
(Και να ήταν η
πρώτη φορά…)

για να είναι ο Θεός
Αν τουρκικό πλοίο μπει σε ελληνική
υφαλοκρηπίδα η Αθήνα να στείλει μήνυμα ότι θα το βυθίσει

με σένα και συ με το Θεό.
Γέροντας Φιλόθεος

```

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

της ημέρας

ΕΣΤΙΑ:

Ζερβάκος

(Θα… αναστήσουμε και τον Ανδρέα;)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Πηγαίνει ο Τοτός στο δάσκαλο και του λέει:
- Κύριε, αν δε μου βάλετε καλό βαθμό θα πέσω στη θάλασσα να πνίγω!
Και ο δάσκαλος απαντάει:
- Δεν πειράζει παιδί μου, τα κούτσουρα επιπλέουν!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 11/5/2019
Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις
κυρίως τις μεσημβρινές
και απογευματινές ώρες
θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις
3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το
απόγευμα σε νότιους με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26
βαθμούς Κελσίου.

11

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 2

Η κρίση
των υδρογονανθράκων
Από τη στιγμή που άρχισε η διαδικασία εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της ελευθέρας Κύπρου, ήταν απολύτως βέβαιο ότι
θα υπήρχε αντίδραση εντονότατη
της Αγκυρας.
Οι τρεις διαδοχικοί πρόεδροι
της Κυπριακής Δημοκρατίας που
προώθησαν την πολιτική αυτή Τάσσος Παπαδόπουλος, Δημήτρης
Χριστόφιας και Νίκος Αναστασιάδης- είχαν απόλυτη συνείδηση αυτού του ενδεχομένου.
Είναι ευφυείς οι Kύπριοι ηγέτες
αλλά και ριψοκίνδυνοι, με συντηρητικότερο εξ όλων τον Γλαύκο
Κληρίδη, αλλά όχι αρκετά ώστε
να αποτρέψει την αγορά των ρωσικών πυραύλων εδάφους-αέρος
S-300, που μετεγκαταστάθηκαν
εντέλει στην Ελλάδα.
Ανήσυχοι εκ φύσεως και δραστήριοι, εκπονούν σχέδια μεγάλης
πνοής και υψηλής στρατηγικής,
αρχής γενομένης από τον εθνεγέρτη Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, με
όχι πάντα ευεργετικές συνέπειες.
Δίχως καμία αμφιβολία, η Τουρκία ενεργεί εκνόμως, βάσει του
διεθνούς δικαίου, των ισχυόντων
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και του
πλαισίου που διέπει τις σχέσεις
των κρατών.
Αλλά αυτό ίσχυε και όταν επί
της δικτατορίας των συνταγματαρχών ανέκυψε το θέμα εκμεταλλεύσεως των πετρελαίων της
Θάσου, όπου στη διάρκεια των
ετών ατύπως επεβλήθη η αρχή
της ευθυδικίας - με άλλα λόγια
πρακτικώς η φινλανδοποίηση του
Αιγαίου. Την ίδια πρακτική εφαρμόζει η Αγκυρα έναντι της Κύπρου
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στην παρούσα συγκυρία, βεβαίως, οι ΗΠΑ και εν γένει η Δύση
έχουν συνασπισθεί εναντίον του
απείθαρχου προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρωτίστως λόγω των στενών σχέσεων
που καλλιεργεί με τη Μόσχα, αλλά
και με το καθεστώς του Ιράν. Αλλά
όχι εναντίον της Τουρκίας ως γεωπολιτικής οντότητος τεράστιας
σημασίας.
Στο γεγονός αυτό οφείλεται η
στήριξη που παρέχουν προς την
Κύπρο - ρητορική αλλά όχι επουσιώδης, δίχως την απειλή συγκεκριμένων αντιποίνων.
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Ερντογάν είναι ένας ριψοκίνδυνος πολιτικός ηγέτης αλλά όχι και παράφρων, τουλάχιστον έως τώρα. Η
παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους είναι κυρίως συμβολική, και επί της ουσίας το μόνο
που πρακτικώς θα επιτύχει είναι
μια «τρύπα στο νερό», καθώς η
χώρα αυτή δεν διαθέτει τεχνολογία
αξιοποιήσεως των κοιτασμάτων.
Η στήλη αυτή δεν θα προεξοφλήσει την έκβαση της κλιμακούμενης
κρίσεως.
Το πιθανότερο όμως είναι ότι
υπό οιεσδήποτε συνθήκες, οι υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου θα αποτελέσουν τον καταλύτη για την επίλυση του Κυπριακού. Αγνωστο βεβαίως υπό
ποίους όρους.

Του Κώστα Ιορδανίδη
από την «Καθημερινή»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Άχαρος ρόλος...
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Βεβήλωσαν τον τάφο
της 3χρονης Ραφαέλας

Το περιστατικό σε κεντρική καφετέρια της πόλης μας... Κάπου στην
Ασκληπιού... Ο κόσμος πολύς... Τα τραπέζια γεμάτα... Κι ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, από τραπέζι σε τραπέζι, χαιρετούσε
δια χειραψίας όλους τους απολαμβάνοντας το καφεδάκι τους... Έδειχνε εγκάρδιος και πολύ οικείος, έστω κι αν τους περισσότερους δεν
τους γνώριζε...
-Άχαρος ο ρόλος μου, αλλά τι να κάνω, λέει ο υποψήφιος σε μια
κυρία... Που όμως έσπευσε αμέσως να του απαντήσει.
-Άχαρος σήμερα... Χαριτωμένος όμως για μια πενταετία κατόπιν...
Αν, βεβαίως, εκλεγείτε...
Ο υποψήφιος έσπευσε αμέσως να πάει σε άλλο τραπέζι... Όντως
άχαρος ο ρόλος του... Ώσπου να εκλεγεί, μήπως έτσι και σωθεί...

Για δεύτερη φορά η Αντιγόνη Γάτου, η μητέρα
της μικρής Ραφαέλας, η οποία είχε συγκλονίσει
το Πανελλήνιο με τον αγώνα που έδωσε για να
κρατήσει την κόρη της στη ζωή, έζησε την ταφή
του παιδιού της και αυτό γιατί κάποιοι ασυνείδητοι βεβήλωσαν τον τάφο της στα Τρίκαλα.
«Θέλω όποιος γνωρίζει οτιδήποτε να μου το
πει ανώνυμα. Να μου αφήσει ένα ανώνυμο σημείωμα κάτω από την πόρτα μου. Αν βρω ποιος το έκανε θα του πιω το αίμα με το καλαμάκι, το ορκίζομαι. Δεν υπάρχουν νόμοι, αν τον βρω
θα μπω φυλακή», είπε με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της Ραφαέλας στην εκπομπή «Αλήθειες με
τη Ζήνα».

∫ A.K.

Ανοιξε τις πύλες του
το φεστιβάλ φαγητού δρόμου
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Οι υδρογονάνθρακες ενώνουν…

Τάση 17άρηδων...
Η προστασία και η αναβάθμιση του θεσμού των εκπτώσεων

Το αδιαχώρητο επικρατεί από προχθές στο χώρο του Μύλου Ματσόπουλου, αφού άνοιξε η αυλαία του 2ου Trikala Street
Food Festival, με εκατοντάδες Τρικαλινούς να περνούν τις πύλες του, προκειμένου να δοκιμάσουν διάφορες γεύσεις.
Το φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός σε όλη την Ελλάδα με
ελεύθερη είσοδο θα διαρκέσει έως αύριο το βράδυ!

«Η προστασία και η αναβάθμιση του θεσμού των εκπτώσεων περνούν μέσα από την
κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, που έχουν επιφέρει τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στην καταναλωτική συμπεριφορά και στο τζίρο των καταστημάτων» σημειώνουν συνδικαλιστές έμποροι και επισημαίνουν «όχι μόνο έχουν μηδενική
απόδοση αλλά ζημιώνουν γενικά τον θεσμό των εκπτώσεων, προκαλώντας σύγχυση στον
καταναλωτή, ο οποίος περιμένει εκπτώσεις αλλά δεν τις έχει, αφού οι δυνατότητες των
επιχειρήσεων να διαθέσουν προϊόντα με μειωμένες τιμές κατά τις οριοθετημένες περιόδους
είναι περιορισμένες». «Η ΕΣΕΕ έχει καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σαφές
πλαίσιο προτάσεων που προβλέπει τη διατήρηση των τακτικών εκπτώσεων στις ισχύουσες χρονικές περιόδους, δηλαδή Ιανουάριος – Φεβρουάριος και Ιούλιος – Αύγουστος,
με ενίσχυση όμως του ρόλου τους» τονίζουν συνδικαλιστές έμποροι και υπογραμμίζουν
«οι προτάσεις μας αυτές κατατείνουν στο να καταστεί εφικτό η εκπτωτική περίοδος να
επιτελεί προς όφελος εμπόρων και καταναλωτών την κύρια αποστολή της, που είναι η
ρευστοποίηση των εμπορευμάτων λόγων τέλους εποχής, ώστε να δίνεται η δυνατότητα
στις εμπορικές επιχειρήσεις να προχωρούν άμεσα σε νέες παραλαβές, ενόψει της νέας
περιόδου».

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

Στο πλευρό των Τρικαλινών παραγωγών
Στο πλευρό Τρικαλινών καπνοπαραγωγών στέκεται με ομόφωνο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται
για 64 οικογένειες παραγωγών από την περιοχή της ΔΕ Παληοκάστρου.
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων αναγνωρίζοντας το δίκαιο των καπνοπαραγωγών, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του
στον αγώνα των απλήρωτων καπνοπαραγωγών και βεβαίως αξιώνει
και απαιτεί η Πολιτεία να πράξει το αυτονόητο. Να εξαντλήσει όλες
τις νομικές και νομοθετικές δυνατότητες που διαθέτει, προκειμένου
το πρόβλημα των συγκεκριμένων οικογενειών να βρει σύντομα τη λύση
του» αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα.

∫Ε.Κ.

CMYK

...Κοινώς... ξεκατίνιασμα... Η λέξη θεωρώ
ότι αποδίδει απολύτως την κόντρα ανάμεσα
στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπως αυτή εκδηλώθηκε το βράδυ
της Τετάρτης στη Βουλή... Κατόπιν τούτου
ας μην ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες,
που, όπως κατέγραψε πρόσφατη δημοσκόπηση, οδηγούν τους 17άρηδες, αυτούς
που για πρώτη φορά θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές, είτε στο ΚΚΕ είτε στη
“Χρυσή Αυγή”... Όσοι, εν πάση περιπτώσει,
ψηφίσουν... Γιατί οι περισσότεροι 17άρηδες
μάλλον αδιαφορούν πλήρως για την πολιτική
και τους πολιτικούς... Οι οποίοι, με όσα λένε
και πράττουν, μόνο την πολιτική δεν
ασκούν...

∫ A.K.

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Πρώτες περιοδείες
σε εγκάρδιο κλίμα για
τον Χρήστο Μιχαλάκη

Έργα 400 εκατομμυρίων ευρώ
για το περιβάλλον στη
Θεσσαλία από την Περιφέρεια
•Κώστας Αγοραστός: «Κάναμε τη Θεσσαλία την περιφέρεια
με το πιο πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη χώρα»
Θεσσαλία είναι
από τις
περιφέρειες με το
πιο πράσινο
περιβαλλοντικό
αποτύπωμα στη χώρα.

Η

ε το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές ο
Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος
Μιχαλάκης άφησε για λίγο την επίβλεψη των έργων
που υλοποιούνται στην περιοχή και ξεκίνησε τις
περιοδείες.

Μ

Συνοδευόμενος από τα υπόλοιπα μέλη της «Συμμαχίας
Υπέρ των Πολιτών» ξεκίνησε τις επισκέψεις από το Ξυλοπάροικο, τη Πιαλεία, τη Φιλύρα, τον Άγιο Βησσαρίωνα,
το Παλαιομονάστηρο, το Καλονερί και το Μικρό Κεφαλόβρυσο.
Ο Αντιπεριφερειάρχης έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τους κατοίκους των χωριών, δεδομένου ότι χρόνια τώρα στέκεται δίπλα τους, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Κάτι που μαρτυρούν και τα έργα που έχει υλοποιήσει όλα
αυτά τα χρόνια, με τη βαρύτητα να δίνεται στην υποδομή και φυσικά στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών που
έχουν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών.

Με στρατηγικό σχεδιασμό
και σε συνεργασία με δήμους
και φορείς σχεδιάσαμε, χρηματοδοτήσαμε και υλοποιήσαμε 234 έργα για το περιβάλλον με προϋπολογισμό 399
εκατ. ευρώ: Έργα βραβευμένα και αναγνωρισμένα διεθνώς, όπως η ανασύσταση
της Κάρλας, ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά
έργα στην Ευρώπη. Έργα αντιπλημμυρικά και αρδευτικά,
για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής (λιμνοδεξαμενές σε Ξηριά, Γλαύκη, Καστρί, υπογειοποιήσεις αγωγών κ.α.) και έργα για την
αναβάθμιση της ποιότητας και
της ποσότητας του πόσιμου
νερού, όπως το φράγμα στο
Μαυρομάτι, το φράγμα στο
Ληθαίο, στη Γυρτώνη αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης
και νέα έργα ύδρευσης.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πιο «πράσινη» περιφέρεια
της χώρας με ούτε έναν ΧΑΔΑ
(Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) ενεργό,
με τρεις ΧΥΤΑ (Βόλου, Λάρισας Τρικάλων) οι οποίοι επεκτάθηκαν πρόσφατα και χωρίς
περιβαλλοντικά πρόστιμα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξαμε με 31,3 εκατ. ευρώ το
έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων
Δυτικής Θεσσαλίας για τη μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ,
πρωτοπορώντας έτσι όχι μόνο
στη Θεσσαλία αλλά και στην
Ελλάδα. Ανάλογες Μονάδες
δρομολογούνται σε Λάρισα
και Βόλο. Όλες οι υποδομές
είναι δημόσιες που σημαίνει
ότι δεν υπάρχει οικονομική
επιβάρυνση για τον πολίτη.
Ακόμη, το σύνολο των οικισμών με πληθυσμό 2.00015.000 κατοίκους καλύπτεται
με έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων,

δηλαδή αποκτούν όλοι, Βιολογικό Καθαρισμό.
Παράλληλα, για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων
κτιρίων εντάξαμε έργα 11
εκατ. ευρώ, ενώ επίκειται πρόσκληση για την επιδότηση με
50% της χρήσης φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.
Πράσινο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα έχουν εξάλλου οι
ολοκληρωμένες στρατηγικές
για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στις πρωτεύουσες της
Θεσσαλίας, με 45 έργα προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ.
Οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας
και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις
που υλοποιούνται ήδη σε Λάρισα, Βόλο και ξεκινούν σε
Τρίκαλα και Καρδίτσα, συμβάλλουν αποφασιστικά στη
μείωση των ατμοσφαιρικών
ρύπων και την ποιοτική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
Ενώ περιβαλλοντική ελάφρυνση φέρνει το έργο της
ηλεκτροκίνησης του Θεσσαλικού σιδηροδρόμου και συγκεκριμένα του προαστιακού
σιδηροδρόμου Παλαιοφάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα –
Καλαμπάκα. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

με 57,7 εκατ. ευρώ και με την
ολοκλήρωσή του η Θεσσαλία
θα είναι η πρώτη περιφέρεια
στην Ελλάδα που θα έχει προαστιακό με ηλεκτροκίνηση.

Στην Π.Ε. Τρικάλων
χρηματοδοτήθηκαν
και υλοποιούνται έργα
περιβάλλοντος όπως:
Βελτίωση – συντήρηση –
καθαρισμός ποταμών ν. Τρικάλων – αντιπλημμυρική προστασία, διευθέτηση ρεμάτων
Παλιομονάστηρου Δήμου Πύλης, βελτίωση δρόμου πρόσβασης για το Σ.Μ.Α Πύλης
μέχρι της επαρχιακής οδού
Μουζακίου – Παλιομονάστηρου, αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Π.Ε. Τρικάλων,
οδός πρόσβασης στο Χώρο
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ν. Τρικάλων, διευθέτηση χειμάρρου Νεοχωρίτη
και αντιδιαβρωτική προστασία της κοίτης στη θέση «Παλιαμάνα» του δ.δ. Οιχαλίας,
κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ ν. Τρικάλων
(Β’ φάση), αντιπλημμυρική
προστασία στον Πηνειό ποταμό εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, αντιπλημμυρική προστα-

σία σε ποταμούς και χείμαρρους εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πλην Πηνείου ποταμού,
αντιπλημμυρική θωράκιση χειμάρρων για την προστασία
υποδομών περιοχής Ασπροποτάμου, προστασία γέφυρας
Διαλεχτού και κοίτης Πηνειού
ποταμού, προστασία κοίτης
Πηνειού ποταμού στην περιοχή δ.δ. Μεγάρχης και κατάντη
αυτής σε σποραδικές θέσεις,
αντιπλημμυρική προστασία
Π.Ε. Τρικάλων (Πηνειού, Πορταϊκού, Νεοχωρίτη, Αχλαδοχωρίτη και Κλεινοβίτη καθώς
και των παραποτάμων τους) –
αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων και παράλληλων έργων, συλλογή στοιχείων διευθέτησης κοίτης χειμάρρου
Τζουρτζιώτικου, Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμάτων
(ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας, εργασίες απομάκρυνσης κατεστραμμένων σωληνωτών αγωγών και φυτοκάλυψης καναλιών, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου καταρράκτη
στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς, καθαρισμός κοίτης στους παραπόταμους του Πηνειού ποταμού, καθαρισμός κοίτης σε
ρέματα και χείμαρρους Π.Ε.
Τρικάλων.

Αποκατάσταση του δρόμου
Ξυλοπάροικου – Πιαλείας
τα πλαίσια
αποκατάστασης
ζημιών του οδικού
δικτύου της
Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων εκτελέσθηκαν
εργασίες από την
Διεύθυνση Τεχνικών
έργων.

Σ
Delivery

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

Ειδικά συνεργεία προχώρησαν στην αποκατάσταση

του δρόμου Ξυλοπάροικου –
Πιαλείας πραγματοποιώντας
εργασίες ασφαλτικών λόγω
των ζημιών που υπέστη από
την περσινή θεομηνία, ώστε να
δημιουργηθεί μια ασφαλής
πρόσβαση για τους κατοίκους.
Για τον Αντιπεριφερειάρχη
Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη
και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό

αποτελεί προτεραιότητα η επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και η μεταφορά των
πολιτών και των εμπορευμάτων με ασφάλεια, φροντίζοντας για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, που
δημιουργούνται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο, ώστε οι πολίτες να
μετακινούνται με ασφάλεια

και να συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους απρόσκοπτα σε όλο το εύρος του νομού Τρικάλων.

τοπικά

Με «Δύναμη Ευθύνης» σε
Αχλαδέα, Θεοτόκο, Αγιόφυλλο

Μ

ε «Δύναμη
Ευθύνης» σε νέα
περιοδεία. Μέσα
σε κλίμα εξαιρετικής
αποδοχής και διάθεσης
επικοινωνίας με τον
κόσμο ο υποψήφιος
Δήμαρχος κ. Σινάνης
Χρήστος και τα στελέχη
του επισκέφτηκαν το
απόγευμα της Πέμπτης
την Αχλαδέα, όπου οι
κάτοικοι τους επιφύλαξαν
συγκινητική υποδοχή, την
όμορφη Θεοτόκο και το
Αγιόφυλλο.
Έκανε γόνιμο διάλογο,
άκουσε με προσοχή τους
προβληματισμούς και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις
που του έθεσαν οι κάτοικοι
των τοπικών διαμερισμάτων
μιλώντας τη γλώσσα της
αλήθειας και της ειλικρίνειας.
Στο Αγιόφυλλο μάλιστα
είχε την τιμή να επικοινωνήσει με πολυπληθές ακροατήριο και να εξηγήσει τους
τρόπους με τους οποίους
θα πορευτεί στην επόμενη
τετραετία απέναντι σε όσα
προβλήματα της καθημερινότητας προκύπτουν.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από
την πρώτη Κυριακή!
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Θ. Αλέκος: «Το οδοιπορικό
συνεχίζεται» μέχρις… δικαιώσεως

Ο

λοκληρώθηκε
και η διήμερη
περιοδεία, στα
χωριά του Δημοτικού
Διαμερίσματος
Κλεινοβού, του
συνδυασμού «Νέο
Ξεκίνημα- Ανεξάρτητος
Δήμος» του Θοδωρή
Αλέκου, ο οποίος
παραβρέθηκε εκεί με
πλειάδα στελεχών,
ακούγοντας τα
προβλήματα των
ανθρώπων.

Αμπέλια, Κλεινοβός, Καλογριανή και Γλυκομηλιά την
πρώτη μέρα και Παλιοχώρι,
Αηδόνα και Χρυσομηλιά τη
δεύτερη μέρα.
Χωριά με απίστευτη φυσική
ομορφιά, πνιγμένα στο πράσινο, θυμίζουν κάτι από ελβετικό- αυστριακό τοπίο.
Χαίρεσαι πραγματικά να
απολαμβάνεις την φύση κάνοντας ένα ατέλειωτο οδοιπορικό με τα μάτια χωρίς να
υφίσταται κορεσμός!
Πρόκειται για χωριά που
κατοικούνται από υπερήφανους ανθρώπους- συνδημότες
μας, οι οποίοι συνεχίζουν
παρά τις διαρκώς υφιστάμενες δυσκολίες να επιμένουν
και να ελπίζουν!
Ξεχασμένα λοιπόν ορεινά
χωριά με απονευρωμένα και
ανίσχυρα τοπικά συμβούλια,
στο έλεος των πέντε ανέμων,
ψάχνουν να βρουν το δρόμο
τους.
Έντονη η δυσφορία των κατοίκων στο σύνολό τους, νιώθουν στο πετσί τους την απόλυτη εγκατάλειψη από την
δημοτική αρχή!
Εξέφρασαν σε όλους τους
τόνους με όλες… τις λέξεις,
την απόλυτη αγανάκτησή
τους για τα έργα που περίμεναν να γίνουν και τα οποία
δεν έγιναν ποτέ.
Κυριαρχεί το κακό οδικό δίκτυο και ακολουθούν:
Η συντήρηση της εσωτερικής οδοποιϊας, της αγροτικής
οδοποιϊας, η βελτίωση της
πρόσβασης των κατοίκων στις
κτηνοτροφικές μονάδες και
τα αγροκτήματα, η βελτίωση
του φωτισμού των χωριών
(καμμένες λάμπες, ενίσχυση
του υπάρχοντος φωτισμού),
πρόσβαση ικανοποιητική στο
Ιντερνετ, διευθέτηση ρεμάτων

και σημείων μεγάλης επικινδυνότητας για τους κατοίκους, παρεμβάσεις στις κοίτες
των ποτάμων προς αποτροπή
ακραίων φαινομένων κατά
τους χειμερινούς μήνες, συντήρηση και αναβάθμιση των
εγκαταλελειμμένων γηπέδων,
παρεμβάσεις για ηλεκτροδότηση στα ποιμνιοστάσια, επισκευή ποτιστρών και κατασκευή νέων και τέλος κατασκευή και συντήρηση υδατοδεξαμενών και υδραγωγείων.
Τα προαναφερθέντα είναι
μερικά από τα έργα που τους
υποσχέθηκε η δημοτική αρχή
του κ. Σινάνη και ουδέν έπραξε!
Η εγκατάλειψη και η αδιαφορία έχουν αφήσει παντού
το στίγμα τους, αλλά οι υπεύθυνοι δεν φαίνεται να συγκινούνται καθόλου. Είναι ντροπιαστική και συγχρόνως εξοργιστική η αδιαφορία της δημοτικής αρχής.
Τα χωριά έχουν ανάγκες
καθημερινές μικρές και μεγάλες, τόνισαν οι κάτοικοι,
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν
αυτιά για να τις ακούσουν.
Τα χωριά έχασαν την ευπρέπεια και την υπερηφάνεια. Οι
τοπικοί άρχοντες, εραστές
του ονείρου της κάλπης που
έρχεται, φωτογραφίζονται
αδιαλείπτως για τα κοινωνικά
δίκτυα λέγοντας πως όλα βαίνουν καλώς!!! Αναρίθμητες
φωτογραφίσεις και καθημερινές εμφανίσεις στα κοινωνικά δίκτυα για λαϊκή κατάναλωση και φυσικά για την
πολυπόθητη υφαρπαγή της
ψήφου.

Με ιδιαίτερα δηκτικό ύφος
μας τόνισαν πως η αναλγησία
της σημερινής δημοτικής αρχής θ’αντιμετωπιστεί δεόντως
και μάλιστα κάποιοι χαριτολογώντας είπαν: Το σανό να
είναι φρέσκο γιατί το χθεσινό
δεν το τρώμε κύριοι!!!
Από την πλευρά του ο κ.
Αλέκος τόνισε πως βασικός
στόχος της παράταξης είναι
η αναβάθμιση των τοπικών
διαμερισμάτων με σκοπό τα
χωριά να ξαναπάρουν ζωή
και να βρουν την χαμένη τους
αίγλη. Θέλουμε, τόνισε, τα
χωριά αυτά να μπουν πάλι σε
ρυθμούς κανονικότητος και
να βελτιωθούν οι υποδομές
μιας ευπρεπούς ζωής των κατοίκων. Ο Δήμος θ’αποκτήσει
ξανά ανθρώπινο πρόσωπο,
θα είναι προσβάσιμος σε
όλους τους δημότες και θα
επιλύει άμεσα τα προβλήματα
της καθημερινότητας με την
ενεργοποίηση των τοπικών
συμβουλίων.
Σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση αλλά και ανάπτυξη
της περιοχής θα παίξει η ανάδειξη και προώθηση του
όρους Τριγγία, ως ιδανικού
προορισμού για ορειβατικό
σκι και σκι αντοχής.
Η αλαζονία και η « …. ενός
ανδρός αρχή», δεν θα βρίσκει
ερείσματα πλέον στην άσκηση
της εξουσίας. Η νέα δημοτική
αρχή θα αφουγκράζεται τους
πολίτες και τις ανάγκες τους.
Η μικροπολιτική και οι εγωϊσμοί δεν θα έχουν καμία θέση
στην δημοκρατική άσκηση της
εξουσίας.

Το ΚΕΠ Βασιλικής καθώς και το μουσείο της Θεόπετρας
επισκέφτηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων κ. Αλέκος

Τ

ο ΚΕΠ Βασιλικής
καθώς και το
μουσείο της
Θεόπετρας
επισκέφτηκε ο
υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων κ. Αλέκος
και υποψήφιοι
Δημοτικοί του
Σύμβουλοι.

Στόχος της ομάδας του
κ. Θοδωρή Αλέκου είναι να
ανοίξει το σπήλαιο και να
διεκδικήσει την επιστροφή
της «Αυγής».

6 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

11

Κ

αι στη Φωτάδα
φάνηκε η δουλειά
που έγινε στα
χωριά μας. Και στη
Φωτάδα φάνηκε, πόσα
έργα έγιναν για τους
κατοίκους, τους
συμπολίτες μας. Και για
αυτό η υποδοχή ήταν
μαζική, ενθουσιώδης και
σαφής: «Νίκη για τον
Παπαστεργίου από την 1η
Κυριακή».

ΜΑΪΟΥ 2019

τοπικά

Ενθουσιασμός σε Φωτάδα και Κ. Ελάτη
για τη νίκη Παπαστεργίου

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου
υπενθύμισε το βράδυ της Πέμπτης 9 Μαΐου, σε πλήθος κατοίκων του χωριού, τι έγινε
όλα τα προηγούμενα χρόνια,
σε υποδομές, σε πεζοδρόμια,
σε ασφαλτοστρώσεις προς
κτηνοτροφικές μονάδες, σε
συντηρήσεις παιδικών χαρών.
Αλλά στάθηκε κυρίως στις καταστροφικές πλημμύρες, που
αντιμετωπίστηκαν από μια γροθιά: τους κατοίκους, τους τοπικούς εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς, τον Δήμο Τρικκαίων.
Και όχι μόνο εκείνες τις θλιβερές ημέρες, αλλά και μετά: με
τις αποζημιώσεις, τον μηχανισμό στήριξης, την καθημερινή
παρουσία του Δήμου. Η επόμενη ημέρα για τη Φωτάδα είναι ακόμη πιο δυναμική, με
έργα ουσίας για το οδικό δίκτυο, τα πεζοδρόμια, την προστασία από τις πλημμύρες.
Λίγο πιο πριν, στην Κ. Ελάτη,
έγινε μεγάλη συζήτηση με τα
στελέχη της «Επανεκκίνησης»
και κατοίκους, για την αναμόρφωση του χωριού και των οικισμών του: γήπεδο με αποδυτήρια, σκεπή και προβολείς,

βελτίωση οδοφωτισμού, νέα
αίθουσα εκδηλώσεων ή ανακαίνιση της παλιάς σε Κ. Ελάτη
και Μέλιγο, πρώτες ασφαλτοστρώσεις, αγροτική οδοποιία,
συντήρησση παιδικών χαρών
με φωτισμό.
Αλλά ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος και την επόμενη τετραετία, συνεχίζει τα
έργα για την επαναλειτουργία

CMYK

του παλαιού υδραγωγείου Κ.
Ελάτης, την ολοκλήρωση της
επισκευής του οστεοφυλακίου
στη Κ. Ελάτη, τη συνέχιση της
αγροτικής οδοποιίας και των
ασφαλτοστρώσεων, τη νέα παιδική χαρά
Όπως είπε χαρακτηριστικά,
«Θέλουμε να μείνει ο κόσμος
στα χωριά/. Και φροντίζουμε
να συνεχίσουμε τα έργα που

ξεκινήσουμε, να εντάξουμε νέα,
παρά τα χρέη που είχαμε.
Παρά τις δυσκολίες, σταθήκαμε όρθιοι και πλέον, συνεχίζουμε». Με τη στήριξη όλων
των πολιτών, με εμπιστοσύνη
για τα έργα ουσίας, ο παλιός
Δήμος Καλλιδένδρου συμμετέχει στο κοινό μήνυμα όλων
των χωριών: Πάμε μπροστά με
τον Παπαστεργίου!

τοπικά
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Νέα έργα από το Δήμαρχο Πύλης
κ. Κωνσταντίνο Μαράβα
Οι ευρωεκλογές θα φέρουν
πολιτική αλλαγή στη χώρα Ν
Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της ΝΔ Γιώργος Αμυράς
και Δημήτρης Καιρίδης, στα γραφεία της ΝΟΔΕ Τρικάλων

έα έργα υπέγραψε
ο Δήμαρχος Πύλης
κ. Κωνσταντίνος
Μαράβας.

ολιτική αλλαγή στην
Ελλάδα θα επιφέρουν
οι ευρωεκλογές και
όχι μόνο ήττα του ΣΥΡΙΖΑ,
τονίστηκε στην χθεσινή
συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησαν οι υποψήφιοι
ευρωβουλευτές της ΝΔ
Γιώργος Αμυράς και
Δημήτρης Καιρίδης, χθες
από τα γραφεία της ΝΟΔΕ
Τρικάλων.

Π

Ανοίγοντας την συνέντευξη, ο
πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κώστας
Τρέλλης τόνισε την αξία των δύο
υποψηφίων, που έχει αποδειχθεί

στην ζωή και στην πολιτική και σημείωσε πως ο κομματικός μηχανισμός παρέχει την απαραίτητη
στήριξη.

Κρίσιμο σταυροδρόμι
Στην τοποθέτησή του ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε πως «οι ευρωεκλογές είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, στο οποίο καλούμαστε
όλοι να αποφασίσουμε την πορεία
που θα πάρει η χώρα μας , στην
παρακμή με τον ΣΥΡΙΖΑ ή στην
πρόοδο με την ΝΔ».
«Η ΝΔ συσπειρώνει την μεταρρύθμιση και την πρόοδο για το
εσωτερικό και την ανάταξη στο

εξωτερικό, με τα σύνορά μας να
είναι αυτά της ΕΕ, ισχυρή FRONTEX και ευρωστρατό» δήλωσε ο
κ. Καιρίδης και επισήμανε «δεν θέλουμε την ΕΕ που έχουμε, με την
Γερμανική ηγεμονία, αλλά με κοινό προϋπολογισμό, τραπεζική
ένως και μειωμένα πλεονάσματα».
Ο κ. Καιρίδης, κλείνοντας ανέφερε: «Στις 26 Μαΐου ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο
του. Η λύση στον κίνδυνο της
ακροδεξιάς δεν είναι ο αριστερόστροφος λαϊκισμός, που ουσιαστικά την τροφοδοτεί με την
ρητορική του και την πολιτική
του».

Δύο εύγευστοι “καρποί”

Στα Τρίκαλα βρέθηκε χθες ο καθηγητή
του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Μπαμπινιώτης

Η παιδεία στο επίκεντρο

Ο κ. Αμυράς στην τοποθέτησή
του αρχικά τόνισε πως «η ευρωκάλπη θα καρποφορήσει υπέρ
των πολιτών με δύο νοστιμότατα
“φρούτα”».
Εξηγώντας ο κ. Αμυράς δήλωσε: «Ο πρώτος εύγευστος “καρπός” θα είναι η επιλογή των πολιτών της ευρωομάδας της ΝΔ .
Θα την στείλει στις Βρυξέλλες
ισχυρή, ώστε να αγωνιστούμε για
την Ελλάδα και την πάρουμε από
τα χαμηλά που την έχει ρίξει ο κ.
Τσίπρας, στα ψηλά».
Συνεχίζοντας ο κ. Αμυράς σημείωσε: «Ο δεύτερος εύγευστος
“καρπός” θα είναι η καθαρή νίκη
της ΝΔ στις 26/5, η οποία θα
ανοίξει την πόρτα της εξόδου
στον κ. Τσίπρα και θα έλθει η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, ώστε
να θυμόμαστε πως η 1η φορά αριστερά, ήταν και η τελευταία».
Ματθαίος Μπίνας

Πρώτον:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», με αριθμό μελέτης 25/2018 και Προϋπολογισμό
δαπάνης
800.000,00 Ευρώ.
Ανάδοχος του έργου η Εργοληπτική Επιχείρηση με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ
Ο.Ε.».
Θα γίνουν αποκαταστάσεις
δρόμων, διάνοιξη τάφρων, σωληνωτά και πλακοσκεπείς οχετοί, τοιχία αντιστήριξης όπου
χρειάζεται.
Δηλ. παρεμβάσεις: Τεχνικές –
χωματουργικές – οδοστρωσία –
ασφαλτικά – τσιμεντοστρώσεις.
Οι εργασίες θα λάβουν χώρα
σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες:
Μυροφύλλου – Νεράϊδας –
Πινδέων – Αιθήκων – Γόμφων –
Πύλης – Πύλης.
Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις της ΣΑΕ 571 του
Π.Δ.Ε.
με
στοιχεία
2014ΣΕ7100004.
Δεύτερον:
Υπογράφτηκε επίσημα μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και της προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων
κ. Τσιτσιπά Δήμητρας, ως εκπροσώπου του Τ.Π.& Δ., η χρηματοδότηση
του
έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ & ΠΥΛΗΣ».
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και είναι Προϋπολογισμού δαπάνης
1.150.000,00 Ευρώ.
Αφορά ασφαλτόστρωση και
βελτίωση της βατότητας αγροτικών δρόμων, συνολικού μήκους δέκα (10) χιλιομέτρων.
Στηρίζεται έτσι το αγροτικό
εισόδημα και διευκολύνεται η
άμεση, ασφαλής και εύκολη
πρόσβαση των προϊόντων στην
αγορά.
Στις 29 Μαϊου 2019 θα υπάρ-

χει και στο έργο αυτό ο ανάδοχος και ξεκίνημα εργασιών.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας μετά την
υπογραφή των συμβάσεων δήλωσε ότι:
«…Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή,

κάνουμε την δουλειά μας. Τίποτα παραπάνω τίποτα παρακάτω.
Στόχος μας οι καλύτερες
υπηρεσίες στους δημότες μας.
Τόσο στον ορεινό όγκο όσο και
στον πεδινό…».

Πρόγραμμα περιοδειών

Κώστα Μαράβα
για Σάββατο και Κυριακή
Σάββατο 11/05/2019

Κυριακή 12/05/2019

Πρωί

Πρωί

10:00 Μυρόφυλο
10:30 Πολυνέρι
11:00 Βαλκάνο
11:30 Μοσχόφυτο
12:00 Βαθύρευμα

10:00 Αθαμανία
10:30 Γαρδίκι
11:00 Δέση
11:30 Αγιος Νικόλαος
12:00 Δροσοχώρι
12:30 Πύρρα
13:00 Περτούλι

Απόγευμα
19:00 Αγιος Προκόπιος
19:30 Καλόγηροι
20:00 Βροντερό
20:30 Ελάτη
21:00 Κοτρώνι

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

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"
Με τον π. Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πρώην Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη και κορυφαίο Έλληνα γλωσσολόγο, φιλόλογο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συναντήθηκε στα Τρίκαλα ο υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τρικάλης.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων
συνόδευσε τον κ. Μπαμπινιώτη
στο Δημαρχείο, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση - συζήτηση
με τον Δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας
Ψύχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Λάππας.
Η συζήτηση περιστράφηκε σε θέματα που αφορούν την Παιδεία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα Τρίκαλα, ενώ δεν έλειψαν
οι αναφορές για τις πανεπιστημιακές σχολές της πόλης μας.

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
του υποψηφίου Δημάρχου

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

Δευτέρα 13/05/2019

Πρόγραμμα Επισκέψεων
Αμπελοχώρι
Ματονέρι
Καλομοίρα

Τετάρτη 15/05/2019
20:00-21:00 Πετρόπορος
21:15-22:00 Νομή

Σάββατο 11/05/2019
Επίσκεψη στο
Επίσκεψη στο
Επίσκεψη στην

20:00-21:00 Σερβωτά

στις 19:00
στις 20:00
στις 21:00

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

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

Δευτέρα 20/05/2019
20:30-21:30 Γριζάνο

Τρίτη 21/05/2019
20:30-21:30 Πετρωτό

Τετάρτη 22/05/2019
20:30-21:30 Ζάρκο

Πέμπτη 23/05/2019
20:00-20:30 Κρήνη
20:40-21:40 Οιχαλία

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

8 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

11

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό
με τα μηχανήματα να βρίσκονται το ύψος των Μεγάλων Καλυβιών

Προχωρά η «θωράκιση»
του Πηνειού

Από την λειτουργία των καταστημάτων
την περασμένη Κυριακή

Απογοήτευση και πάλι
στον εμπορικό κόσμο
Έρευνα από συνδικαλιστικούς φορείς του
κλάδου πραγματοποιήθηκε για το ζήτημα

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10 εκ. ευρώ
και στόχος είναι η αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού

Π

ροχωρούν, χωρίς
καθυστερήσεις οι
εργασίες που
αφορούν στην
«θωράκιση» του Πηνειού
ποταμού, στο πλαίσιο
των όσων περιλαμβάνει
το έργο που υλοποιείται
από την Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων.

των και την κατά το δυνατόν
μόνιμη αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών και εγκαταστάσεων καθώς και την
αποκατάσταση των προαναφερομένων βλαβών, προβλέπονται εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων
στις προαναφερόμενες περιοχές και σε περιοχές όπου
τούτο κριθεί απαραίτητο για
την ολοκλήρωση του έργου
μετά από σχετική εντολή της
υπηρεσίας και σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι:
Καθαρισμός κοίτης ποταμού
από μεταφερθέντα υλικά και
επιχώσεις, καθαίρεση και
αποκατάσταση κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα, αποκατάσταση καταστραφέντων
αναχωμάτων, κατασκευή
νέων αναχωμάτων, επισκευή
καταστραφείσας επένδυσης
αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους, κατασκευή επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους, κατασκευή
αντιπλημμυρικών προβόλων
και κοιτοστρώσεων με συρματοκιβώτια, προστασία περιοχών θεμελίων γεφυρών
με λιθορριπές».
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες
προδιαγραφές, τα συνταχθέντα από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων σχέδια των
αναχωμάτων του Πηνειού ποταμού και την υδραυλική μελέτη.
Ε.Κ.

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό με
τα μηχανήματα να βρίσκονται
το ύψος των Μεγάλων Καλυβιών, ενώ ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται
στα 10 εκ. ευρώ.
Στόχος του έργου είναι η
αντιπλημμυρική προστασία
του Πηνειού ποταμού, ώστε
να μην επαναληφθούν τα
φαινόμενα παλαιοτέρων ετών
που άφησαν πίσω τους καταστροφές σε υποδομές και
περιουσίες.
Αντικείμενο της σημαντικής
αυτής εργολαβίας είναι οι
εργασίες αποκατάστασης
των βλαβών από τις πλημμύρες στην κοίτη των παραποτάμων του Πηνειού ποταμού από το Μουργκάνι μέχρι
το Διαλεκτό και από τη γέφυρα του Καραβόπουρου
μέχρι τα όρια του ν. Τρικάλων.
Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ.
Χρήστο Μιχαλάκη πρόκειται
για ένα σημαντικό έργο αφού
θα αλλάξει την κοίτη του ποταμού που είχε να καθαριστεί, σχεδόν 60 χρόνια (!).
Σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή του έργου «για την
κατά το δυνατόν πλήρη αντιμετώπιση των προβλημά-

Κατά 80% έχει ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων για τα σχέδια βελτίωσης
από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Τρικάλων.
Αυτό που ουσιαστικά απομένει
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία,
είναι να αποσταλεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ο πίνακας με την
τιμολόγηση των αγροτικών μηχανημάτων.

Η αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης

Στο τελικό στάδιο
Αναμένεται η αποστολή από το ΥΠΑΑΤ του τιμοκαταλόγου για τα αγροτικά μηχανήματα

Τα Σχέδια Βελτίωσης
Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της
συνολικής τους επίδοσης, μέσω
της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο
τη στροφή προς την ποιότητα, τα
βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε

Και πάλι απογοήτευση περίμενε τον εμπορικό κόσμο την
περασμένη Κυριακή 5 Μαΐου, κατά την οποία λειτούργησαν
τα καταστήματα. Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνα των
συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου, 3 στους 4 εμπόρους
δηλώνουν απογοητευμένοι από την ζήτηση την περασμένη
Κυριακή.
Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής
τέσσερα σημεία:
1. H πλειονότητα των επιχειρήσεων (75%) δεν ήταν
καθόλου ικανοποιημένη από τον κύκλο εργασιών της Κυριακής. Μόνο το 7% των επιχειρηματιών δήλωσε αρκετά
ικανοποιημένο και μόλις 1% πολύ ικανοποιημένο.
2. Σε σύγκριση με τον τζίρο μιας καθημερινής ημέρας, η
συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (84%) δήλωσε
ότι ο τζίρος της Κυριακής ήταν μικρότερος και μόλις
το 2% ότι ήταν μεγαλύτερος.
3. Παρόμοια ήταν τα ευρήματα σε σύγκριση με τον τζίρο
του Σαββάτου, καθώς το 87% των εμπόρων σημείωσε ότι ο
τζίρος της Κυριακής ήταν χαμηλότερος και μόλις το 3% ότι
ήταν υψηλότερος.
4. Σε ποσοστό 67% οι έμποροι υποστηρίζουν ότι το
άνοιγμα των Κυριακών δεν έχει συμβάλλει καθόλου στην
αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα.
Στα Τρίκαλα έχει δοκιμάσει την τύχη του ένας αριθμός
καταστημάτων, ανοίγοντας στις Κυριακές που έχει ορίσει
το ΥΠΑΝ (Υπουργείο Ανάπτυξης) όμως, δεν κατάφερε να
καταγράψει τζίρους, αφού πελάτες δεν υπήρχαν και μάλιστα,
πολλά απ’ αυτά που λειτούργησαν έκλεισαν νωρίτερα από
το προβλεπόμενο, καθώς δεν υπήρχε κίνηση.
Ακόμη και όταν Κυριακή - ανοικτά καταστήματα συνέπεσε
ή σχεδιάστηκε να συμπέσει με εκπτωτικό ενδιάμεσο 10ήμερο(όπως σήμερα) ή γιορτές, δηλαδή τα καταστήματα
παρόλο που προσέφεραν εκπτώσεις στα προϊόντα τους, οι
καταστηματάρχες δεν κατάφεραν να προσελκύσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον.
Όπως σημειώνουν έμποροι, είναι δώρο – άδωρο το
άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καθώς το ταμείο
συνολικά είναι ίδιο, ενώ αυξάνονται τα έξοδα. Στο 15νθήμερο
ο τζίρος είναι ίδιος ίσως και μικρότερος, όμως λόγω της
λειτουργίας ενός καταστήματος την Κυριακή, έχει περισσότερα έξοδα, οπότε ουσιαστικά καταγράφει απώλεια κερδών.
Ματθαίος Μπίνας

τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-

food) και ενεργειακά φυτά και βελ-

τιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά
το περιβάλλον, την εργασιακή
ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή
διαβίωση των ζώων.
Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια
και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας να έχει 50% - 60%.
Ο προϋπολογισμός για τα ατομικά σχέδια βελτίωσης μπορεί να
ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ,
με βάση την τυπική απόδοση της
εκμετάλλευσης, ενώ για τα συνεργατικά σχήματα αντίστοιχα μέχρι
1 εκ. ευρώ.

Με τα Σχέδια Βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η
ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αγροτικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και
εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η
εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και
λογισμικού διαχείρισης αγροτικής
εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες
δαπάνες.
Τέλος, οι επιλέξιμες επενδύσεις
αφορούν κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων,
υποπροϊόντων και υπολειμμάτων
της εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου
εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που
προσαρμόζονται στις ενεργειακές
ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ε τα προβλήματα
στην εκπαίδευση
να οξύνονται οι
Τρικαλινοί δάσκαλοι και
νηπιαγωγοί
προσέρχονται αυτή την
Πέμπτη 16 Μαΐου στις
κάλπες, προκειμένου να
αναδείξουν τους
αντιπροσώπους τους,
ενόψει της 88ης Γ.Σ. της
ΔΟΕ.

Μ

Η συνέλευση θα γίνει στις 8.
30 το πρωί στο 1ο Δ.Σ. Τρικάλων, όπου έχει προγραμματιστεί η εκλογή προεδρείου,
κριτική πεπραγμένων του Δ.Σ
της ΔΟΕ, κριτική και προτάσεις σε θέματα: Επαγγελματικά - Εκπαιδευτικά - Οργανωτικά, από εκπροσώπους
των παρατάξεων και μελών
του συλλόγου (Εργασιακά,
αδιοριστία, μόνιμοι διορισμοί,
αξιολόγηση κλπ). Πλαίσιο και
το πρόγραμμα δράσης για τη
διετία 2019-2021 και στο τέλος
θα γίνουν αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη αντιπροσώπων.
«Η συνδικαλιστική χρονιά
2018-2019 που πλησιάζει στο
τέλος της σημαδεύτηκε από
την, δίχως κανένα διάλογο, θεσμοθέτηση ενός συστήματος
«διορισμών» που με την εμμονή να μην εξασφαλίζει «την
αναγνώριση του συνόλου της
προϋπηρεσίας ως κυρίαρχο
κριτήριο διορισμού» (απόφαση της 87ης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε.) αποτελεί πρόκληση και δεν είναι
τίποτε άλλο παρά εμπόριο ελ-
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Για την ανάδειξη των αντιπροσώπων τους ενόψει της 88ης Γ.Σ. της ΔΟΕ

Στις κάλπες οι Τρικαλινοί
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί
Η συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 16 Μαΐου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

πίδας προς τους χιλιάδες
αδιόριστους εκπαιδευτικούς
καθώς και περιφρόνηση των
αναπληρωτών που καλύπτουν
πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης στις εσχατιές της χώ-

ρας. Πρόκειται για μια διαδικασία αλληλοσφαγής των συναδέλφων μας για μια θέση
στους ελάχιστους διορισμούς
στην Ειδική, μόνο, Αγωγή που
έχει προκηρύξει η κυβέρνηση

με την προοπτική πραγματοποίησης όλων των διορισμών
που απαιτούνται να αποτελεί,
για μία ακόμη φορά, επικοινωνιακή εξαγγελία... σε βάθος
τριετίας. Ο κλάδος μέσα από

σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων έδωσε και συνεχίζει
να δίνει τον αγώνα για μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε όλες τις πραγματικές ανάγκες του δημόσιου σχολείου, σύμφωνα με τις
θέσεις του συνδικαλιστικού
κινήματος για τη δομή της

εκπαίδευσης» υπογραμμίζει
μεταξύ των άλλων η ΔΟΕ,
στην εισήγηση που απέστειλε
προς τον τοπικό Σύλλογο.
Σημειωτέον, η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας θα
διεξαχθεί από τις 23 έως 26
Ιουνίου στην Αθήνα.
Ε.Κ.

Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων στην Φαρκαδόνα
Νέες τεχνολογίες για τα απορρίμματα προωθεί ο Δήμος Φαρκαδόνας
ιο… πράσινος θέλει να γίνει ο
Δήμος Φαρκαδόνας, ρίχνοντας
βάρος σε νέες τεχνολογίες για τα
απορρίμματα. Ο Δήμος Φαρκαδόνας
υπέβαλλε πρόταση για τοποθέτηση
συστημάτων υπόγειων κάδων
απορριμμάτων με στόχο την αισθητική,
λειτουργική και περιβαλλοντική
αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, στα
πλαίσια Πρόσκλησης του Πράσινου
Ταμείου: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο –
2018.

Π

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού
176.000 ευρώ, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) συστημάτων βύθισης και
ανύψωσης των τεσσάρων (4) κάδων απορριμμάτων (1.100 λίτρων ο κάθε ένας, δηλαδή
συνολικής χωρητικότητας 4.400 λίτρων κάθε
σύστημα), ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την
ξεχωριστή απόρριψη αστικών απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω αντίστοιχης
σήμανσης.
Οι υπόγειοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας.
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του αστικού ιστού, της αύξησης της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων, της

απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτούς από εμποδιζόμενα άτομα αλλά και της πολιτισμικής
ανάδειξης των κοινοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας, κρίνεται επιτακτική η αναβάθμιση του
αστικού εξοπλισμού μέσω της εγκατάστασης
ενός δικτύου υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων. Οι κάδοι που θα τοποθετηθούν
στο συγκεκριμένο σύστημα θα είναι κατάλληλοι για την ασφαλή και υγιεινή συγκέντρωση
των οικιακών - εμπορικών απορριμμάτων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών:
1. Την αισθητική, αρχιτεκτονική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου εντός του αστικού ιστού.
2. Την απελευθέρωση των πεζοδρομίων
από μεγάλους κάδους απορριμμάτων και την
διευκόλυνση πρόσβασης τους από Αμεα.
3. Μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα
μέσω εγκατάστασης περισσότερων από ενός
κάδου ανά σημείο λόγω υπογειοποίησης.
4. Τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στο
δημόσιο χώρο και προάσπιση της δημόσιας
υγείας.
5. την περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα του εδάφους μέσω των συστημάτων
ανακύκλωσης διακριτών ρευμάτων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

10 σελίδα
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ία όμορφη και
ενδιαφέρουσα
εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε χθες
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019,
με συνεργασία του 2ου
Δημοτικού Σχολείου
Καλαμπάκας και της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
του Ν. Τρικάλων, όπου οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν και να δούνε
από κοντά διάφορα
οχήματα της αστυνομίας
και ιδιαίτερα τα δύο από τα
τέσσερα νέα ποδήλατα που
περιπολούν στην πόλη των
Τρικάλων, με τους
οδηγούς-ποδηλάτες
αστυνομικούς που
εφοδιάστηκε η Αστυνομική
Διεύθυνση του Ν.
Τρικάλων.
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Παρουσίαση - ενημέρωση
προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής

Στον προαύλιο χώρο του σχολείου παραβρέθηκαν επίσης μία
μηχανή και ένα περιπολικό του
τοπικού Αστυνομικού τμήματος
Καλαμπάκας που περιλαμβάνονται στον στόλο της.
Η εκδήλωση περιλάμβανε αρχικά ενημέρωση από τον Διευθυντή του Σχολείου για τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί η
Αστυνομία στη σύγχρονη εποχή
και στην ανάγκη της αρμονικής
συνύπαρξης και της συνεργασίας της με τους πολίτες με
γνώμονα πάντα τη βοήθεια, την
πρόληψη ατυχημάτων και την

ενημέρωση.
Στη συνέχεια καλωσόρισε
όλους τους αστυνομικούς που
προσήλθαν στο σχολείο, αναφέροντας ότι η δράση αυτή γίνεται καθώς το σχολείο υλοποιεί
πρόγραμμα Κυκλοφοριακής
Αγωγής από την Α και Β τάξη
του σχολείου, παρουσιάζοντας
αρχικά τους δύο ποδηλάτεςαστυνομικούς της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Τρικάλων και ήταν
οι Μουτσικόπουλος Απόστολος
και Σκρέκας Ευθύμιος και από

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

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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το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας τον οδηγό της μηχανής κ.
Σαμαρά Χρήστο, τους υπεύθυνους του περιπολικού κ. Κουκουσούλη Γρηγόριο και Μπαζίμα
Ιωάννη, την κ. Μπούγλα Μαρία
της Τουριστικής Αστυνομίας και
την κ. Παπαχρήστου Δήμητρα
από το Γραφείο Τροχαίας που
ήταν και η υπεύθυνη παρουσίασης που πραγματοποίησε στους
μαθητές του σχολείου για τη
σωστή κυκλοφοριακή αγωγή των
παιδιών στο δρόμο.

Έγινε επίδειξη των νέων ποδηλάτων περιπολίας της πόλης
των Τρικάλων από τους αναβάτες αστυνομικούς και ακολούθησε ενημέρωση και συζήτηση
απαντώντας σε ερωτήσεις μαθητών για τον νέο ρόλο του ποδηλάτη αστυνομικού, ένας θεσμός που υπάρχει ήδη στο εξωτερικό.
Η συνέχεια έγινε την παρουσίαση του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής από την
αστυνομία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ενημέρωση
για τους κινδύνους που υπάρχουν για τη μη σωστή τήρηση
των κανόνων της κυκλοφορίας
και ειδικότερα στην οδική ασφάλεια.
Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν
από την εκδήλωση και επέδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον για όσα παρακολούθησαν και ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους αστυνομικούς.
Ο διευθυντής του σχολείου
κ. Χρήστος Καραγεώργος ευχαρίστησε το κλιμάκιο των αστυνομικών που παραβρέθηκαν και
βοήθησαν στην πραγματοποίηση
της εκδήλωσης και επίσης ευχαριστεί τον Αστυνομικό Διευθυντή Ν. Τρικάλων κ. Σπηλιώπουλο Γεώργιο που αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημα για τη
διοργάνωση της εκδήλωσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ε κεντρικό
σύνθημα «Κάψε
τα σενάρια και
γράψε το δικό σου»
πραγματοποιήθηκε, χθες
το απόγευμα το Μαθητικό
Φεστιβάλ της ΚΝΕ, που
τα τελευταία χρόνια έχει
μετατραπεί στο μεγάλο
ραντεβού των μαθητών.

ΜΑΪΟΥ 2019

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
χθες το Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ

Μ

Το φεστιβάλ έλαβε χώρα
στην πλατεία Ρήγα Φεραίου,
όπου λειτουργούσε βιβλιοπωλείο με παλιές και νέες εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής,
παιδότοπος με δραστηριότητες, όπως επίσης και ειδικά
διαμορφωμένος χώρος για
γκράφιτι ενάντια στον φασισμό και τον πόλεμο.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλάμβανε ομιλία από
την υποψήφια με την Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας κα. Κλεόνη Ντούβλη, συναυλία hip
hop με μαθητικά σχήματα, θεατρικό δρώμενο “Οι Καρχαρίες” από θεατρική ομάδα της
ΚΝΕ, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η μαθήτρια Ειρήνη Παπαδημητρίου, υποψήφια με
την Λαϊκή Συσπείρωση Τρικκαίων.
«Το Μαθητικό Φεστιβάλ είναι
αφιερωμένο στους μαθητές
που έχουν όνειρα για τη ζωή
και το μέλλον τους και δε

τοπικά

«Κάψε τα σενάρια
και γράψε το δικό σου»

Κ. Σκρέκας:

Η προσπάθεια εξαγοράς
ψήφων από τον κ. Τσίπρα
θα πέσει στο κενό

«Το Μαθητικό Φεστιβάλ είναι αφιερωµένο στους µαθητές που έχουν
όνειρα για τη ζωή και το µέλλον» υπογραµµίσαν οι συµµετέχοντες
συμβιβάζονται με την κατάσταση που ζουν στο σπίτι και
το σχολείο τους. Προβληματίζονται για όσα συμβαίνουν γύρω τους, είναι ανήσυχα πνεύματα και ψάχνουν
απαντήσεις στα χιλιάδες “γιατί”. Καλούμε κάθε νέο να έρθει
στο Μαθητικό Φεστιβάλ, να
μάθει από πρώτο χέρι για τι
παλεύει η ΚΝΕ.
Το Μαθητικό Φεστιβάλ το
χτίζουμε κάθε χρόνο εμείς,
τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ,
με το μεράκι και τη δίψα μας
για συζήτηση, πολιτιστική δημιουργία, διασκέδαση» υπογραμμίστηκε, μεταξύ των άλλων κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.
E.K.

Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου
των δύο Κλωβών στην Λυγαριά
Του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης-με την συνδρομή του Δήμου Πύλης

Τις παλαιοκομματικές μεθόδους της τυχοδιωκτικής κυβέρνησης του κ. Τσίπρα κατήγγειλε την Πέμπτη από το
βήμα της Βουλής ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας, κατά τη συζήτηση για την παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
Κατά την ομιλία του ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή και πανικό, προσπαθώντας
να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό, καθώς δεν δίστασε να
«βαφτίσει» ένα προεκλογικό επίδομα ως 13η σύνταξη. «Ο
παλαιοκομματισμός και η προσπάθεια εξαγοράς ψηφοφόρων στο απόγειο της» επισήμανε χαρακτηριστικά,
ενώ αναφερόμενος στην εξαγγελία για μείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση στο 13%, υπενθύμισε ότι η ίδια κυβέρνηση
πριν από τέσσερα χρόνια είχε αυξήσει τον ΦΠΑ στο 24%
από 13%.
Στον ενεργειακό τομέα, προσέθεσε ο Τρικαλινός βουλευτής, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε τη ΔΕΗ στο χείλος της χρεοκοπίας, καθώς μια εταιρεία που το 2014 είχε
καθαρά κέρδη 100 εκατ. ευρώ περίπου, έφτασε το 2018
να καταγράψει ζημίες - ρεκόρ της τάξεως των 903,8 εκατ.
ευρώ. Ανάλογη εικόνα διάλυσης και οικονομικής κατάρρευσης εμφανίζουν και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, όπως
τα ΕΛΤΑ και οι αστικές συγκοινωνίες.
Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε επίσης στην παθητική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην όξυνση της τουρκικής
προκλητικότητας στην Κυπριακή ΑΟΖ και κάλεσε τον κ.
Τσίπρα να παρουσιάζει επιτέλους στον ελληνικό λαό το
περιεχόμενο των συζητήσεων και των συμφωνιών που
έκλεισε με τον κ. Ερντογάν κατά την επίσημη επίσκεψή
του στην Τουρκία τον περασμένο Φεβρουάριο.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα εθνική ενότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την ανασυγκρότηση της πατρίδας
μας και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Συστατικό στοιχείο της εθνικής ενότητας θα είναι και η νέα ηθική που είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη τόσο στη διακυβέρνηση της χώρας όσο και στην καθημερινή ζωή.

Πιο ορατές και πιο οικονομικές
οι διαγραμμίσεις στον Δ. Τρικκαίων
Την Παρασκευή 19 Μαΐου το πρωί με
πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Κυνηγετικού
Συλλόγου Πύλης, άρχισαν οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εντός και εκτός των
κλωβών εξοικείωσης μεταξύ των δύο Κλωβών φασιανών και περδικών, όπου τα
Μηχανήματα του Δήμου Πύλης όπου ανέλαβαν δράση για τις παραπάνω εργασίες.
Μαζί βρίσκονταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αθανάσιος Μανούρας και μέλη
του Δ.Σ. και παρέα κυνηγών, καθώς και οι
Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας κ.
Σωτήριος Αγγέλης, Καθαριότητας κ. Λαμπρινή Οικονόμου οι οποίοι συντονίζανε το
έργο της εξέλιξης των εργασιών.
Επίσης παρευρέθηκαν ο Προϊστάμενος
Ελέγχου Κυνηγετικής Περιοχής του Δα-

σαρχείου Τρικάλων Δασολόγος Α’ κ. Μάνιος Νικόλαος, ο Δασολόγος του Δασαρχείου Τρικάλων κ. Δημήτριος Παπάς,
καθώς και ο Δασοφύλακας κ. Δημήτριος
Μηλιώτης.
Ο Πρόεδρος του Κ.Σ. Πύλης κ. Αθανάσιος Μανούρας μας δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση, προχωράμε πάρα πολύ καλά και ότι κάνουμε το
κάνουμε για τους Κυνηγούς και ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε
όλους τους Κυνηγούς πλάι μας και σε
όποια εργασία κάνουμε, προκειμένου να
προσφέρουμε και εμείς στον κυνηγετικό
κόσμο ένα λιθαράκι , να πάμε λίγο πιο
μπροστά και το κυνήγι και τον κόσμο μας.
Ο κ. Μανούρας τελειώνοντας τόνισε ό

Δήμος Πύλης μας συμπαραστέκεται μας
έχει στείλει τα μηχανήματα τα οποία τα
ζητήσαμε με το παραπάνω, και είναι εδώ
αυτήν την στιγμή μία Μπουλντόζα και ένας
Φορτωτής που έχουν την επίβλεψη του Αντιδημάρχου κ. Αγγέλη Σωτήρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Πύλης
κ. Κων/νο Μαράβα και του ευχόμεθα
Καλή επιτυχία στις Εκλογές.
Να σημειώσουμε υπενθυμίζοντας ότι ο
Κλωβός αποτελεί τον δημόσιο χώρο
εξοικείωσης Θηραμάτων που εκτρέφονται,
προκειμένου να έρθουν σε μία φυσική κατάσταση πριν την ολοκληρωτική απελευθέρωση τους, σε σημεία και σε τοποθεσίες
που υπάρχουν θηράματα και κάποιους λόγους έχουν εκλείψει.

Με νέα υλικά, που ονομάζονται ψυχροπλαστικά, θα γίνονται στο εξής οι διαγραμμίσεις του Δ. Τρικκαίων. Με πρόσκληση που δημοσίευσε ο Δήμος, θα γίνει ανάθεση για την
προμήθεια των υλικών αυτών με προϋπολογισμό
24.784,50€.
Αυτά τα υλικά δίνουν τη δυνατότητα να αυξάνεται η διάρκειά ζωής των διαγραμμίσεων μέχρι και τα 3 χρόνια. Αυτό
σημαίνει λιγότερα έξοδα για τον Δήμο. Επίσης, θεωρούνται κορυφαίες οι αντοχές στη φθορά από κάθε αιτία,
ενώ η ορατότητα είναι ιδιαιτέρως καλή, ακόμη και υπό βροχή.
Με τον τρόπο αυτόν ο Δήμος Τρικκαίων εξοικονομεί χρήματα, αλλά, κυρίως, συμβάλλει στην ασφαλέστερη οδήγηση
και στην ουσιαστική τήρηση του Κ.Ο.Κ.
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στη σέντρα των
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΝΟΙΞΕ Η ΟΡΕΞΗ
Η φετινή δύσκολη χρονιά μπορεί
να αποτελέσει οδηγό για το μέλλον
του ιστορικού Α.Ο. Τρίκαλα (σελ 5)

Οι Γόμφοι κοιτάζουν το νέο μεγάλο
παιχνίδι με την Αναγέννηση Κ.
σεμνά και ταπεινά (σελ 3)

Ο 23ος λαϊκός γύρος στην μνήμη
Β. Τσαρουχά μιλάει στην καρδιά
των φίλων του ποδηλάτου (σελ 4)

4 Τίτλοι τέλους (πλην της εκκρεμότητας: Καλυβίων-Πηγής)
σήμερα στην Α’ Ερασιτεχνική και φυσικά το έμψυχο δυναμικό
θα αγωνιστεί ελεύθερα για το καλύτερο δυνατό σκηνικό
(σελ. 7)
CMYK
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Το χάρηκαν όλοι
Στην ιστορία με άκρως θετικά χρώματα πέρασε η πολυσύνθετη πρώτη
εκδήλωση του Κεφαλοβρύσου, που θα μονιμοποιηθεί στο κάδρο

Ό

ταν αρχίσαμε
να
μεταφέρουμε
τα πρώτα
στοιχεία για την
πολυσύνθετη εκδήλωση
στο Κεφαλόβρυσο
αρκετοί αναγνώστες και
φίλοι του αθλητισμού
έσπευσαν να καταθέσουν
τις απόψεις τους.

Ακρως ανταγωνιστικοί ήταν οι Σιμαίοι

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι περισσότεροι χάρηκαν
με την πρωτοβουλία, που έφερε στο προσκήνιο μια πολύ
αγαπητή και φιλική περιοχή.
Τόνισαν λοιπόν ότι είναι ευχής έργον να επιτυγχάνεται η
αποκέντρωση με άπλωμα των
δραστηριοτήτων. Παράλληλα
σημείωσαν ότι τέτοιες δραστηριότητες θέλουν κουράγιο
και οργανωτικές ικανότητες.
Οσοι βγήκαν μπροστά δεν φοβήθηκαν το τρέξιμο. Ισα- ίσα
είχαν μέσα τους απίστευτη θετική ενέργεια και το στοιχείο
αυτό βγήκε και στην επίσημη
δραστηριότητα.
Το πιο σημαντικό είναι ότι
προέκυψε ομαδική δουλειά.
Καθένας έβαλε το λιθαράκι
του και έτσι το Κεφαλόβρυσο
πέρασε δυναμικά στο προσκήνιο. Είναι αλήθεια ότι από την
έδρα των αγώνων έφυγαν οι
καλύτερες εικόνες, που ήδη
απέκτησαν εξέχουσα θέση στο
άλμπουμ των αναμνήσεων.
Σε κάθε περίπτωση είχαμε
να κάνουμε με ένα άκρως απολαυστικό διήμερο και κάτι.
Αυτό το κάτι το γράφουμε
διότι την Κυριακή κάποια στιγμή άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού, οπότε για την ασφάλεια
των πρωταγωνιστών οι τελικοί
ορίστηκαν μεσοβδόμαδα.
Την Πέμπτη λοιπόν έπεσαν
οι τίτλοι τέλους μέσα σε πολλά
χαμόγελα και το συμπέρασμα
είναι ότι η μάζωξη ήρθε για
να μείνει. Ασφαλώς η πρώτη

Η ομάδα του ettoi που κατέκτησε την κούπα διακρίνεται με την ψυχή της Δ. Καμπλιώνη
αμοιβαία, ενώ επιβεβαιώθηκε
ότι τα Τρικαλινά στελέχη είναι
αυστηρά στις κρίσεις τους για
κάθε διοργάνωση αλλά δίκαια.

Ωραίες παραστάσεις

Αεικίνητος ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Χ. Ρεντζιλάς
φρόντισε για το καλύτερο
διοργάνωση είναι η πιο δύσκολη, αφού επί της ουσίας
οι εμπλεκόμενοι κινούνται σε
αχαρτογράφητα νερά.
Ωστόσο είναι φανερό ότι οι
ίδιοι πρόσεξαν τα πάντα και
με την καλή διάθεση και των
συμμετεχόντων πήραν τον
αέρα, όσον αφορά την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Πλέον υπάρχει καλός μπούσουλας, οπότε η συνέχεια αναμένεται άκρως ελκυστική.
Η επιτυχία κάθε μάζωξης
βέβαια αποτυπώνεται σε δυο
τομείς. Ο ένας έχει να κάνει
σχέση με την συμμετοχή και

Ό

πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή
έτσι και φέτος σε αθλητική
κινητικότητα βρίσκονται τα
στελέχη της ΣΕΦΑΑ.

Διοργανώθηκε λοιπόν με επιτυχία η εκδήλωση του sitting volleyball σε
συνεργασία με τη ΣΕΦΑΑ την Πέμπτη 9
Μαϊου 2019 και ώρα 9:00 π.μ στο Δημοτικό
Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων ( Κατσιμήδου), με τη συμμετοχή των σχολείων:
9ο δημοτικό σχολείο ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ.Λ Τρικάλων, 10ο Δημοτικό Σχολείο, ΕΕΕΕΚ Τρικάλων
Ένα μεγάλο μπράβο στους υπεύθυνους
καθηγητές της Πετοσφαίρισης (Πατσιαούρας
Αστέριος & Λεβαντσιώτης Παναγιώτης) και
της Ειδικής Αγωγής (Κοκαρίδας Δημήτριος
& Μαγγουρίτσα Γεωργία) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας/ΤΕΦΑΑ και σε όλους όσοι συνέβαλαν για την πάσα χαράς (βόλεϊ καθήμενων)
στους μαθητές/τριες της γενικής και ειδικής
εκπαίδευσης που συμμετείχαν σύμφωνα με
το Trikalasportiva.
Ο Δήμος Τρικκαίων ήταν αρωγός και συν-

ο άλλος με την ικανοποίηση
των πρωταγωνιστών.
Και στα δυο κομμάτια ο στόχος επιτεύχθηκε. Οι εγκαταστάσεις λοιπόν γέμισαν από
συμπολίτες κάθε ηλικίας, που
έδειξαν ότι έχουν τον αθλητισμό στο αίμα τους και περιμένουν ένα απλό σύνθημα για
να βγουν μπροστά.
Οσο για τις ατάκες τους
ήταν άκρως χαρακτηριστικές.
Μια απ’αυτές ανέφεραν ότι
περάσαμε υπέροχα και νιώσαμε ότι είχαμε πάντα δίπλα
μας δικούς μας ανθρώπους.
Τα αισθήματα λοιπόν είναι

Σαν νεράκι κύλησε ο χρόνος
κατά την διάρκεια της διοργάνωσης, αφού το πρόγραμμα
ήταν γεμάτο και ελκυστικό.
Στο κομμάτι του 3χ3 συμμετείχαν πολλές και άκρως
ανταγωνιστικές ομάδες. Υπό
το πρίσμα αυτό αρκετά ματς
εξελίχτηκαν σε ντέρμπι ολκής.
Η αυλαία έπεσε την Πέμπτη
με τον τελικό ανάμεσα στο
ettoi και τους Σιμαίους.
Τελικά τα παιδιά του ettoi
διάβασαν καλά τις καταστάσεις και σήκωσαν την κούπα
με 16-6. Όμως πολλά μπράβο
αξίζουν και στην ομάδα των
Σιμαίων, που το λέει και το
όνομά της.
Μπροστάρηδες ήταν οι Αφοί
Σίμου με την μεγάλη καριέρα
στο ποδόσφαιρο και την σπουδαία φετινή χρονιά στο Κεφαλόβρυσο.
Εδειξαν όμως στην πράξη
ότι κατέχουν καλά και τα μυστικά του μπάσκετ. Συγχαρητήρια όμως αξίζουν σε όλα τα
στελέχη των ομάδων, που έδειξαν αθλητικό πολιτισμό και
ήθος. Αλλωστε τέτοιες διορ-

Η ομαδική δουλειά έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στην
διοργάνωση του Κεφαλόβρυσου
γανώσεις γίνονται για να φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά και
να αναπτύσσονται σχέσεις φιλίας.
Τον διαγωνισμό τριπόντων
κέρδισε ο Νίκος Καρανίκας.
Οσον αφορά τον αγώνα
υγείας όλοι έτρεξαν με την
ψυχή τους και τον δικό τους
ρυθμό, οπότε τερμάτισαν με
απίστευτη ευφορία.
Αξίζει πάντως να εντάξει κανείς μια απλή βόλτα στην καθημερινότητά του και η εκδήλωση έδωσε αυτό το έναυσμα.
Και οι παράλληλες εκδηλώσεις
αναψυχής όμως ξετρέλαναν
τους ντόπιους και τους επισκέπτες, που πέρασαν απ’ όλα
τα είδη. Κάπως έτσι αποκτούν
συνολική αθλητική παιδεία.
Εν τέλει είχαμε να κάνουμε
με αθλητική όαση, που δημιούργησε όμορφα συναισθή-

ματα. Με τον δικό του τρόπο
έζησε την διοργάνωση και ο
πρόεδρος της κοινότητας κ.
Χαράλαμπος Ρεντζιλάς. Προσπάθησε και το πέτυχε να νιώσουν όλοι την υποδειγματική
φιλοξενία, ενώ εισέπραξε πολλά εύσημα για την εγκατάσταση- κόσμημα που μερίμνησε
να γίνει.
Ολοι λοιπόν χαίρονται να
αγωνίζονται σε τέτοιους χώρους.
Και οι διοργανωτές όμως
χαρακτήρισαν άκρως κομβικό
τον ρόλο του.
Οσο για την δική τους αποτίμηση; Πήγαμε φοβερά και
κρατάμε τον ενθουσιασμό των
συμμετεχόντων.
Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε
με την ίδια ζέση για να γίνει η
εκδήλωση θεσμός.

Μαζεμένες εμπνεύσεις
διοργανωτής.
Εξάλλου η ειδικότητα του Κλασικού Αθλητισμού της Σχολής Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού διοργανώνει το 6ο Πρωτάθλημα
Ανωμάλου Δρόμου για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
το 4ο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου για
μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων
της πόλης των Τρικάλων. Σκοπός των αγώνων
αυτών είναι να δοθεί η χαρά της συμμετοχής
στους αγώνες ανωμάλου δρόμου, στις
14/05/2019 στις εγκαταστάσεις της ΣΕΦΑΑ.
Τα αγωνίσματα είναι:Δρόμος 3000μ. Ανδρών, Δρόμος 2000μ. Γυναικών, Δρόμος
1000μ. Μαθητές και Μαθήτριες Δημοτικών
Σχολείων.
Αμέσως μετά θα απλωθούν και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις της ΣΕΦΑΑ.

Αρεσε ιδιαίτερα η πάσα χαράς
στο Δημοτικό κλειστό

τοπιΚΑ
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Χ

όρτασαν να
εισπράττουν
μπράβο και εύσημα
φέτος οι Γόμφοι. Το
σκηνικό αυτό είναι απόλυτα
δικαιολογημένο, αφού εδώ
και αρκετό καιρό οι παίκτες
αγωνίζονται με το πόδι
μόνιμα πατημένο στο γκάζι.

Mε την ίδια λογική
Οι Γόμφοι δεν θέλουν να αλλάξουν συνήθειες και θα παραταχθούν
για το καλύτερο αύριο κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μάλιστα δεν είναι μόνο ότι
κλειδώνουν μεγάλες νίκες. Το
πιο σημαντικό είναι ότι προσφέρουν και ωραίο μπάσκετ.
Ομολογουμένως από την στιγμή που βρουν ρυθμό τότε τα δίνουν όλα μέχρι τέλους κάνοντας
θετικό ταμείο.
Επίσης αξίζει να σταθούμε
και στην εντυπωσιακή προσαρμογή της Τρικαλινής ομάδας
ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε
παιχνιδιού. Όταν η συνάντηση
πάει στην άμυνα το τοπικό συγκρότημα θα κινηθεί υποδειγματικά στο κομμάτι αυτό φέρνοντας την υπόθεση στα μέτρα του.
Όταν πάλι η συνάντηση ανοίξει τα «βουβάλια» διαθέτουν τα
κατάλληλα εργαλεία για να βάλουν την μπάλα στο διχτάκι.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι αρκετοί παίκτες αν
όχι όλοι διάγουν εκπληκτική περίοδο φόρμας και τα στατιστικά
τους είναι άκρως εντυπωσιακά.
Να μην ματιάσουμε όμως τους
Γόμφους οι οποίοι πέραν όλων
των άλλων διακρίνονται για την
ταπεινοφροσύνη τους.
Παρότι λοιπόν φέτος έχουν
πετύχει θαύματα κάθε άλλο
παρά το πήραν πάνω τους. Ισαίσα ξέρουν να αναγνωρίζουν την
ποιότητα των αντιπάλων και τους
σέβονται ιδιαίτερα.
Ωστόσο διαθέτουν τον δικό
τους τρόπο και με την τακτική
που αγωνίζονται φέρνουν την
υπόθεση στα μέτρα τους.
Η φετινή χρονιά είναι γοητευτική απ’όλες τις απόψεις και η
Τρικαλινή ομάδα ξεπέρασε τον
εαυτό της. Ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι φίλοι της δεν θα περίμεναν τους μαζεμένους άθλους.
Είναι φανερό όμως ότι η ομάδα κινήθηκε βάσει σχεδίου, κάθε
παίκτης είχε τον ρόλο του και
απόλαυσε τα παιχνίδια.
Να σταθούμε επίσης και στην
πίστη στον στόχο, με την μεγάλη
αυτοπεποίθηση, οπότε προέκυψαν αποτελέσματα, που συζητήθηκαν έντονα στα στέκια.
Η ουσία είναι ότι οι Γόμφοι
έφτασαν μια ανάσα από την Γ’
Εθνική, κάτι που αν το έλεγε
κανείς πριν λίγο καιρό θα τον
περνούσε για τρελό.
Όμως στην πράξη η τοπική
ομάδα δείχνει να έχει αστείρευτες εμπνεύσεις και αποτελεσματικότητα. Απέναντι στην Αναγέννηση. Κ δεν είναι το φαβορί
αλλά είναι μαθηματικά βέβαιο
ότι την ώρα της αλήθειας το
έμψυχο δυναμικό θα δώσει κάθε
ικμάδα των δυνάμεών του.
Σίγουρα οι δυο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά, ενώ στο δυναμικό των γειτόνων υπάρχουν
δικά μας παιδιά, που δεν χρειάζονται συστάσεις.

Χωρίς άγχος και με την γνωστή τακτική θα παίξουν
αύριο οι Γόμφοι στην Αναγέννηση. Κ
Συνεπώς τα «βουβάλια» καλούνται να κάνουν αψεγάδιαστο
παιχνίδι και να έχουν μεγάλη
διάρκεια αν θέλουν να συνεχίσουν την παράδοση με τα διπλά.
Ότι και αν γίνει όμως όλοι θα
υποκλιθούν στην φετινή πρόταση των Γόμφων.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Μάκης Αλεξίου δίνοντας το στίγμα του δήλωσε στην «Σέντρα»
με μετριοπάθεια για τον αυριανό
αγώνα(19.00).
«Θεωρώ πως το φαβορί είναι
η Αναγέννηση, επειδή φτιάχτηκε
γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο, να
ανέβει δηλαδή στην Γ’ Εθνική.
Διαθέτει σπουδαίους και έμπειρους παίκτες, ενώ ο κόσμος
δίνει μεγάλη ώθηση.
Όμως και εμείς θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ότι
μπορούμε περισσότερο παίζοντας χωρίς άγχος και επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά
την πολύ καλή χρονιά μας».

πλούσιο σκηνικό
Ακρως απολαυστικά ήταν τα
παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, όπου
Γόμφοι και Αναγέννηση Καρδίτσας μοιράστηκαν τις νίκες.
Ας θυμηθούμε όμως τα πεπραγμένα με την βοήθεια της
«Σέντρας». Σπουδαίο απ’ όλες
τις απόψεις πρωτάθλημα κάνουν
οι Γόμφοι οι οποίοι με την συμπεριφορά τους έχουν κερδίσει
την έξωθεν καλή μαρτυρία.
Πραγματικά ο εκπρόσωπός
μας διαθέτει εξαιρετικό σύνολο
και αθλητές, που για μεγάλο
διάστημα είχαν μόνιμα το πόδι
στο γκάζι. Με την τακτική αυτή
σημείωσαν μεγάλα αποτελέσματα που συζητήθηκαν έντονα στα
στέκια αλλά και από τους ειδικούς.
Το μήνυμα που στέλνει η ομάδα είναι ότι δεν αποτελεί κομήτη
αλλά όσα πέτυχε τα κέρδισε
μέσα από την συστηματική δουλειά και την αξιοποίηση των αρετών των πάντων.
Ο εκπρόσωπός μας λοιπόν
αντιμετώπισε με την ίδια λογική
και το Κυριακάτικο ντέρμπι 17
Φλεβάρη 2019 με την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Ηταν το πιο δύσκολο παιχνίδι

για τα βουβάλια» αφού ο αντίπαλος ήταν αήττητος ενώ διαθέτει γεμάτο ρόστερ.
Πολύ σωστά όμως οι Γόμφοι
φρόντισαν να παίξουν το μπάσκετ που ξέρουν δίνοντας άγρια
ομορφιά στην συνάντηση.
Tελικά όσοι συμπολίτες είδαν
το ματς αναφώνησαν: είναι τρελοί αυτοί οι Γόμφοι αφού έκαναν
πράγματα και θαύματα.
Επικράτησαν στην παράταση
με 75-87 και έτσι έγιναν η πρώτη
ομάδα που υποχρέωσε σε ήττα
την Αναγέννηση. Μάλιστα η ομάδα του κ. Αλεξίου κατάφερε να
πάρει και την διαφορά.
Να θυμίσουμε ότι στο ματς
του πρώτου αγώνα οι Γόμφοι
είχαν χάσει με 10 πόντους ήτοι
61-71. Κοινώς τα βουβάλια έβαλαν φωτιά στο πρωτάθλημα, ενώ
μετά και τη νέα επιτυχία δικαιούνται να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα.
Βέβαια τώρα είναι που θα δεχθούν μεγάλη πίεση από το σύνολο των αντιπάλων οπότε πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για
όλα. Σε κάθε περίπτωση οι Γόμφοι αποδεικνύονται η ομάδα των
τεράστιων διπλών αφού κέρδισαν μακριά από το σπίτι τους
Σοφάδες, Αμπελώνα, Δαναούς
και Αναγέννηση.
Η συνάντηση ήταν μακράς
διαρκείας και οδηγήθηκε στην
παράταση μετά από τρίποντο
σε νεκρό χρόνο των γηπεδούχων(71 όλα), φάση για την οποία
είχαν ενστάσεις οι φιλοξενούμενοι. Μάλιστα κάποια στιγμή
προέκυψε ηλεκτρισμός στην εξέδρα με αποτέλεσμα να εκκενωθεί το γήπεδο.
Στην παράταση όμως οι Γόμφοι ήταν να τους πιείς στο ποτήρι ανοίγοντας εντυπωσιακά
την ψαλίδα έχοντας απίστευτη
φρεσκάδα.
Tα δεκάλεπτα: 15-22, 29-42,
49-57, 71-71κ.α., 75-87 παρ.
Διαιτητές:Παγώνης - Χριστοδούλου
Αναγέννηση
Καρδίτσας
(Παππάς-Κρομμύδας): Κοβάτσεβ
20(4), Πανταζής 5(1), Τσέλιος
22(2), Καλλιάρας 6, Μπράχος
6, Αργύρης 12(2), Νότος 4, Πεσλής, Φαλιάκης, Σπανόπουλος,
Αντωνίου.

Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς)
Καγιαμανίδης 12(2) , Τσίγκας,
Ζαχόπουλος 2, Ροδόπουλος
12(2), Κουρμέτζας, Μάρκος, Ανδρέου, Ψύρρας 14, Στρακάτσαλος 24 (6), Κουρέπης 23.
Στον πρώτο γύρο το διπλό
στους Σοφάδες δημιούργησε
προσδοκίες στους Γόμφους για
ένα ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα.
Ωστόσο η αποστολή τους
ήταν δύσκολη απέναντι στην
Αναγέννηση Καρδίτσας(μέσα
Νοέμβρη 2018). Οι γείτονες φέτος κάνουν εξαιρετική δουλειά,
διαθέτουν μεγάλο βάθος, ενώ
και τα Τρικαλινά παιδιά δίνουν
εξαιρετικές λύσεις.
Πολύ απλά ο εκπρόσωπός
μας έπρεπε να παίξει το τέλειο
παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει
το ροζ φύλλο. Ωστόσο αυτό δεν
συνέβη με αποτέλεσμα να προκύψει η ήττα με 61-71.
Το ιδανικό σενάριο ήταν οι
γηπεδούχοι να μπουν με πατημένο γκάζι και άγνοια κινδύνου.
Επίσης έπρεπε να βοηθήσουν
και τα σουτ για να προκύψει το
περίφημο ψυχολογικό πλεονέκτημα. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν πλήρως την εμπειρία τους και κατάφεραν να
ελέγξουν τον ρυθμό.
Μάλιστα με σημαντικά καλάθια που σημείωσαν πέρασαν
στην θέση του οδηγού μεταφέροντας την πίεση στον εκπρόσωπό μας.
Βέβαια αυτός δεν τα παράτησε αλλά σε τελική ανάλυση
το ποτάμι δεν γύρισε πίσω.
Ο Γ Σ Γόμφων λοιπόν στο
κλειστό του Μουζακίου αντιμετώπισε την Αναγέννηση από την
οποία ηττήθηκε με σκορ 71-61.Η
ομάδα των Γόμφων έχασε σχεδόν ένα πρώτο δεκάλεπτο μέχρι
να μπει στο ματς και έτσι έμεινε
από την αρχή πίσω στο σκορ.
Στην αντεπίθεση που έκαναν
τα «Βουβάλια» οι αντίπαλοι ήταν
ψύχραιμοι και πήραν αυτό που
ήθελαν, έχοντας βασικό όπλο
την καλή άμυνα.
Γόμφοι (Αλεξίου): Καγιαμανίδης 9, Λιάσκος, Ζαχόπουλος
4(1), Ροδόπουλος 13, Φωτίου,
Τσίγκας 1, Μάρκος 5, Ανδρέου,
Ψύρρας 14(1), Στρακάτσαλος
7(1), Κουρέπης 8
Να σημειώσουμε τέλος ότι η
Αναγέννηση. Κ προέρχεται από
δυο νίκες κόντρα στον Αλμυρό.
Στο δεύτερο παιχνίδι αν και συνάντησε αντίσταση τελικά πέτυχε
αυτό που ήθελε με μπροστάρηδες τους: Αργύρη, Καλλιάρα.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 44-45,
58-52, 76-67
Διαιτητές: Παγώνης - Γκέκας
Αναγέννηση Καρδίτσας (Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης ,
Τσέλιος 8, Αραμπατζής , Χατζηγούλας 2, Πεσλής , Κοβάτσεβ
16(2), Αργύρης 20(6), Σπανόπουλος 11(2), Νότος , Καλιάρας
19.

Γαλάζια στατιστικά
Στην 5η θέση της κατάταξης του Β ομίλου της Α1 ΕΣΚΑΘ, τερμάτισε ο Α Σ Δαναοί Τρίκαλα την σεζόν που πέρασε.
Η ομάδα είχε 14 νίκες και 8 ήττες. Εντός έδρας 6 νίκες και 5 ήττες και εκτός έδρας 8 νίκες και 3 ήττες.
Σημείωσε 1566 πόντους (5η καλύτερη επίθεση) και δέχθηκε 1401 (4η καλύτερη άμυνα). Τους πόντους σημείωσαν οι:
ΚΩΤΟΥΛΑΣ 339,ΤΖΙΑΝΝΗΣ 260,ΨΥΡΡΑΣ 226,ΝΙΚΟΛΟΥΣΙΟΣ 175,ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ 124,ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 102,ΔΗΜΟΣ 81,ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ 81,ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 53,ΔΙΑΛΕΣΙΩΤΗΣ 30,ΡΑΡΡΑΣ 27,ΧΑΤΖΗΣ 25,ΣΔΡΑΚΑΣ 9,ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 8,ΖΙΩΓΑΣ 7,ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΣ 4,ΤΑΛΛΑΡΟΣ 4,ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
0
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ 36,ΝΙΚΟΛΟΥΣΙΟΣ 33,ΨΥΡΡΑΣ 26,ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ 22,ΤΖΙΑΝΝΗΣ 14,ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 13,ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 10,ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ 7,ΔΙΑΛΕΣΙΩΤΗΣ 4,ΡΑΡΡΑΣ 1
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Εμπειρία στην πίστα
Σπουδαίες εικόνες για τα ταλέντα
του ποδηλατικού συλλόγου
στην σπουδαία διοργάνωση

Τις δυνάμεις τους στην πίστα δοκίμασαν
τα στελέχη του Ποδηλατικού συλλόγου
Την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 άνοιξε τις πύλες του το
Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Αθηνών, για να υποδεχθεί
το πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας εφήβων, νεανίδων,
παίδων, κορασίδων καθώς και το πανελλήνιο πρωτάθλημα
όμνιουμ ανδρών – γυναικών. Το αγωνιστικό πρόγραμμα
ξεκίνησε την Παρασκευή 3 Μαΐου και συνεχίστηκε μέχρι
και την Κυριακή 5 Μαΐου. Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Ο Π.Σ. Τρικάλων συμμετείχε για πρώτη φορά με τρεις
αθλητές, Τσατσαρώνης, Κουτσιβέτας και Ποτήρης στην
κατηγορία παίδων. Η συμμετοχή και μόνο σε αγώνες πίστας απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη προσαρμογή – προπόνηση για τους αθλητές. Οι ποδηλάτες
του Π.Σ. Τρικάλων, χωρίς να έχουν την απαραίτητη εμπειρία για αγώνες πίστας, συμμετείχαν στους αγώνες
ξεπερνώντας μερικές φορές ακόμη και τους ίδιους τους
εαυτούς τους.
Άτυχη στιγμή η πτώση με τραυματισμό του Κώστα
Τσατσαρώνη στην πρώτη μέρα των αγώνων που δεν
του επέτρεψε να συνεχίσει στα επόμενα αγωνίσματα.
Τα αποτελέσματα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας
των αθλητών μας:
Ατομική καταδίωξη 2km (individual pursuit) : Κουτσιβέτας
13ος , Τσατσαρώνης 21ος .
200μ σπριντ : Ποτήρης 25ος
500 μ ατομική χρονομέτρηση (Time trial) : Ποτήρης
22ος , Κουτσιβέτας 26ος
Ομαδικό σπριντ (Team Sprint) : 11η θέση (Ποτήρης,
Κουτσιβέτας).
Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Τρικάλων συνεχίζει την αγωνιστική του δραστηριότητα και το Σάββατο θα συμμετέχει
στο τοπικό πρωτάθλημα κεντρικής Ελλάδος, που θα
διεξαχθεί στη Λάρισα με 20 ποδηλάτες από την ποδηλατική ακαδημία του συλλόγου.

04.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Ηouston - Warriors
14:15 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη
Πόλο Α1 Γυναικών
14:30 Novasports 2HD
Αστον Βίλα - Γουέστ Μπρομ
Ημιτελικός playoffs ανόδου Championship
16:00 Novasports 1HD
Αταλάντα - Τζένοα
16:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Νυρεμβέργη-Γκλάντμπαχ
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Λεβερκούζεν-Σάλκε
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Ντόρτμουντ-Φορτούνα Ντίσελντορφ
16:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Λειψία-Μπάγερν Μονάχου

18:00 Novasports 2HD
Ανζέ - Παρί Σεν Ζερμέν
19:00 Novasports 1HD
Κάλιαρι - Λάτσιο
19:15 Novasports 3HD
Ντέρμπι - Λιντς
Ημιτελικός playoffs ανόδου Championship
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Τελικός
WTA Mutua Madrid Open
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος
21:00 Novasports 3HD
Νις - Ναντ
21:30 Novasports 1HD
Φιορεντίνα - Μίλαν
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Τοντέλα

CMYK
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Ιδανικό μάθημα
•Ζωτικά θέματα περιλάμβανε ξεχωριστή
εξαγωνιστική πρωτοβουλία του ΑΠΣΤ

Μπαίνουν στο πνεύμα
•Οι Τρικαλινοί λάτρεις της ποδηλασίας ετοιμάζονται μεθοδικά
για τον 23ο λαϊκό γύρο στην μνήμη Βασίλη Τσαρουχά

Μ

πει να είναι μια από τις πρώτες
προτεραιότητες.
Γενικά κάθε λαϊκός γύρος έχει
το δικό του χρώμα και γι’αυτό
φροντίζουν οι συμμετέχοντες,
που κάνουν κατάθεση ψυχής την
ώρα της δράσης.

ε κλειστά μάτια
ουσιαστικά
κάνουν
ποδήλατο οι
Τρικαλινοί αφού το
αγαπημένο δίτροχο αποτελεί
κάτι σαν δεύτερη φύση.

Καλή ανταπόκριση

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών του ΑΠΣΤ
ευαισθητοποίησε μικρούς και μεγάλους
Με θέματα υγείας πρέπει όλοι να είναι καλά διαβασμένοι και
σε ετοιμότητα. Πάντως ο ΑΠΣΤ έδειξε τον δρόμο. Το ενημερωτικό
κείμενο που υπογράφει ο Νίκος Τσιακάρας αναφέρει:
Η ΚΑΡΠΑ- Βασική υποστήριξη ζωής και οι ΑΙΜΟΡΑΓΙΕΣ ήταν
το θέμα του βιωματικού σεμιναρίου που διοργανώθηκε το
Σάββατο 4 Μαΐου 2019, στο γυμναστήριο πάλης του ΑΠΣ
Τρίκαλα: Ελληνορωμαϊκή πάλη και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό- Τρικάλων, στο πλαίσιο των πολύπλευρων δράσεων που
απαρτίζουν το πρόγραμμα καλών πρακτικών «παλεύουμε για τα
παιδιά μας».
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του συλλόγου
μας στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων και η ιδέα για την πραγματοποίηση αυτής της ενδιαφέρουσας από κάθε άποψη ενημέρωσης
προέκυψε από τον προβληματισμό μας, που έχει σαν στόχο το
παιδί και την εκπαίδευσή του μέσα από αθλητικές και πολιτισμικές- κοινωνικές δραστηριότητες.
Το θέμα επίκαιρο αφού συμπίπτει με την καθολική συμμετοχή
των παιδιών και ενηλίκων στην οργανωμένη άσκηση και όχι
μόνο. Το σεμινάριο παρακολούθησαν ογδόντα μικροί μαθητέςαθλητές.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη βασική εισηγήτρια του σεμιναρίου κα Ελένη Γιοβανοπούλου και την ομάδα εθελοντών
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Τρικάλων) οι οποίοι ενημέρωσαν τους εκπαιδευόμενους και απάντησαν σε δεκάδες ερωτήσεις τους και τους ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική
τους προσφορά.
Επίσης ευχαριστούμε όλους τους γονείς των μαθητώναθλητών μας που με τεράστιο ενδιαφέρον παρακολουθούν το
σύλλογό μας και τις δράσεις του.
Τέλος ευχαριστούμε τους προπονητές και την ομάδα εθελοντών
ΔΥΝΑΜΑΙ του συλλόγου μας

Δωρεάν ο κόσμος
Οι Ικαροι θα γράψουν επίλογο στην φετινή Γ’ Εθνική κερδίζοντας ένα ακόμη στοίχημα. Όπως αναφέρουν οι άνθρωποί της
η φωνή της ομάδας είναι ισχυρή και φυσικά στην συνέχεια θα
ψάξει ακόμη καλύτερα πράγματα.
Οι κιτρινόμαυροι δεν ξεχνούν και τον κόσμο τους. Ετσι αποφάσισαν η είσοδος να είναι δωρεάν για όλους.
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα διεξαχθεί ένα ενδιαφέρον
παιχνίδι, που θα απολαύσει το κοινό, ενώ θα τιμηθεί και η
νεανική ομάδα του Μαντουλίδη.

Διακρίσεις ΣΟΧΤ
Σε πολλά μέτωπα παίζει ο ΣΟΧΤ αυτό το διάστημα και γοητεύει
στην αναρρίχηση. Στο boulder ασημένιο κατέκτησε ο Μαργαρίτης
Χρήστου, ενώ σημειώθηκαν και αξιόλογα πλασαρίσματα.
Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

Αν το δούμε και από διαφορετική οπτική ένα από τα πρώτα
πράγματα που μαθαίνουν οι συμπολίτες είναι να κουμαντάρουν
άνετα το μέσο.
Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο
ότι από τις πρώτες επαφές κολλούν μαζί του και στην συνέχεια
αναπτύσσουν εξαιρετική σχέση.
Σε πρώτη ευκαιρία συνεπώς
το χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους ή για αναψυχή. Διότι
μια βόλτα με το ποδήλατο ανακουφίζει τους πάντες κατά γενική
ομολογία.
Καθένας μπορεί να διηγηθεί
πολλές ιστορίες από τις περιηγήσεις με το ποδήλατο. Χωρίς
υπερβολή όσοι το χρησιμοποιούν
το θεωρούν κάτι σαν προέκταση
του εαυτού τους.
Εστω και έτσι όμως για τις
ανάγκες μιας επίσημης εκδήλωσης η προσέγγιση γίνεται με την
απαραίτητη σοβαρότητα.
Διότι όλοι θέλουν να ευχαριστηθούν την παρουσία τους και
να ολοκληρώσουν με ψηλά το
κεφάλι τρέχοντας δηλαδή με τον
δικό τους τρόπο.
Η προετοιμασία λοιπόν αποτελεί το Α και το Ω σε τέτοιες συνάξεις.
Είναι φανερό ότι οι λάτρεις
του είδους θέλουν να φορμαριστούν όσο μπορούν περισσότερο
για να βγάλουν στο άνετο την
απόσταση.
Ετσι κάνουν την δική τους προπόνηση, ενώ φτιάχνουν και την
ψυχολογία και εν γένει την διάθεση, στοιχεία που παίζουν μεγάλο ρόλο στον αθλητισμό.
Και επειδή οι ποδηλάτες φημίζονται για την τελειομανία τους
εστιάζουν ακόμη και στις λεπτομέρειες.
Από την στιγμή λοιπόν που
άνοιξαν οι συμμετοχές για τον
23ο ποδηλατικό γύρο στη μνήμη
του Βασίλη Τσαρουχά άρχισαν
να ανεβάζουν στροφές προκειμένου να ανταποκριθούν στις δικές τους απαιτήσεις πρώτα
απ’όλα.
Επιθυμούν διακαώς να βρεθούν

Και στον 23ο λαϊκό γύρο στη μνήμη Β. Τσαρουχά θα επιβεβαιωθεί
η αγάπη των Τρικαλινών για το ποδήλατο
στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική
κατάσταση την ώρα του αγώνα,
ενώ ξέρουν άριστα ότι θα απολαύσουν την κοινή πορεία αλλά
και το σκηνικό που θα ετοιμαστεί
πριν και μετά την σύναξη.
Χωρίς υπερβολή η εκδήλωση
έχει αποκτήσει το δικό της πιστό
κοινό χρόνια τώρα, που με μεγάλη
αδημονία και όρεξη θα βγει στους
Τρικαλινούς δρόμους για να απολαύσει την πόλη σε μια διαφορετική μορφή, χωρίς δηλαδή τον
κυκλοφοριακό πονοκέφαλο της
καθημερινότητας.
Συνήθως ο καιρός είναι σύμμαχος, οπότε οι μετέχοντες αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στην
αποστολή τους έχοντας αέρα στα
πανιά τους και τον απαραίτητο
ενθουσιασμό.
Άλλες φορές ο Μάης δείχνει
ένα διαφορετικό καιρικό πρόσωπο
κάνοντας τα παιχνίδια του.
Ωστόσο οι λάτρεις του είδους
δεν έχουν πρόβλημα και όταν πάρουν θέση στην αφετηρία ξεχνούν
τα πάντα και προσηλώνονται στην
διαδρομή.
Με την ευκαιρία θυμόμαστε
και εκδήλωση, όπου η βροχή ήταν
έντονη, οπότε φυσιολογικά δόθηκε αναβολή αλλά προηγουμένως αρκετοί ποδηλάτες βρέθηκαν
στον χώρο για να ενημερωθούν
από πρώτο χέρι.
Σε κάθε περίπτωση διάθεση
των υπευθύνων είναι οι συμπολίτες να ευχαριστηθούν τους αγώνες και να αφεθούν στην μαγεία
του ποδηλάτου.
Η χαρά είναι μεγάλη όταν βλέπουν Τρικαλινούς κάθε ηλικίας
να εμφανίζονται με τα αθλητικά
τους και τα καλοδιατηρημένα ποδήλατα.
Κάθε συμπολίτης έχει να ανα-

καλέσει χαρακτηριστικά στοιχεία
από τις ποδηλατικές εμπειρίες
και διαδρομές.
Ειδικά οι πιο παλιοί είναι ανοιχτό βιβλίο και μπορούν να αναλύσουν πολλά θέματα τόσο για
δίτροχα άλλων εποχών, όσο και
για τα σύγχρονα.
Σε κάθε περίπτωση είναι αυτή
που βάζουν στο μεράκι τη νεολαία.
Από την πλευρά τους τα νιάτα
δεν ήταν δυνατόν να μην πάρουν
την σκυτάλη, οπότε παρά την καθιστική ζωή της εποχής μας βρίσκουν χρόνο για πεταλιές.
Τα καλύτερα φυσικά είναι
μπροστά και από την στιγμή που
σταθεροποιείται ο καιρός θα γεμίσουν όλοι οι κεντρικοί δρόμοι
και οι γειτονιές ποδήλατα.
Στην περίπτωση αυτή θα νιώσουν ιδιαίτερη ικανοποίηση οι ειδικοί, που σημειώνουν σε όλους
τους τόνους πόσο επιτακτική
ανάγκη είναι η χρήση του διτρόχου για τις καθημερινές μετακινήσεις.
Σίγουρα το ποδήλατο αποτελεί
ιδανική επιλογή όσον αφορά το
κομμάτι της άθλησης, ενώ επιβάλλεται να γίνει το καλύτερο
δυνατό από τους φορείς ώστε η
χρησιμοποίηση του διτρόχου να
γίνει ακόμη μεγαλύτερη.
Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε
και την μεγάλη παράδοση που
έχει ο νομός στον χώρο με την
ανάδειξη μεγάλων προσωπικοτήτων, ενώ γενικά ο κόσμος ψηφίζει
δαγκωτό ποδήλατο, για να δανειστούμε μια έκφραση από τις
εκλογικές διαδικασίες, που είναι
προ των πυλών.
Και στην Κυριακάτικη σύναξη
οι λάτρεις του είδους θα βροντοφωνάξουν ότι το ποδήλατο πρέ-

Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά οι
διοργανωτές έσπευσαν να μοιράσουν σωστά τους ρόλους ώστε
ο καθένας να κάνει το καλύτερο
στον τομέα του.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι το στήσιμο μιας αθλητικής
εκδήλωσης είναι σύνθετη υπόθεση και επιβάλλεται κάθε κρίκος
να είναι στην σωστή θέση της
αλυσίδας.
Κοινώς από ένα διάστημα και
μετά κάποια πράγματα γίνονται
αυτοματοποιημένα, αφού υπάρχει
και εμπειρία και τεχνογνωσία.
Βαρύτητα δόθηκε και στο επικοινωνιακό κομμάτι, που περιλαμβάνει και άμεση ενημέρωση.
Ειδικά οι μαθητές δεν κρύβουν
την προσμονή τους να αγωνιστούν και το ενθαρρυντικό είναι
ότι λένε πάντα το μεγάλο ναι σε
συνάξεις του είδους.
Οσο για τους παλαιότερους
δεν θέλουν να σπάσουν την παράδοση της συμμετοχής σε μια
εκδήλωση-θεσμό.
Γενικά τα μέχρι τώρα μηνύματα
είναι θετικά και η ανταπόκριση
ως προς τις συμμετοχές ενθαρρυντική.
Φυσικά δεν χαλαρώνει κανείς,
αφού όλοι θέλουν την μεγαλύτερη
δυνατή προσέλευση.
Ετσι την Κυριακή οι ωραίες εικόνες με το πέρασμα των ποδηλάτων από εμβληματικά σημεία
των Τρικάλων θα φτάσουν σε όλα
τα σπίτια του νομού.
Και όλα αυτά με χαμόγελο στα
χείλη, θετική διάθεση και το πιο
ζεστό χειροκρότημα προς όλους
τους μετέχοντες.
Να θυμίσουμε τέλος στο σημείο
αυτό και την διαδρομή: Β. Τσιτσάνη – Διονυσίου-Απ. Ιακωβάκη- γέφυρα Γκίκα-φανάρια Αγ.
Κωνσταντίνου-Καποδιστρίου-παλιό Δεσποτικό-Κοραή –Καλαμάτας-Λάκμωνος-γέφυρα Τρικκαίογλου-Καλαμπάκας-φανάρια Πράσινης Γωνιάς-Ηρ. Ρέτου-Γεροδήμου-Μετεώρων-διασταύρωση Κηπάκι-Καλαμπάκας-Πράσινη Γωνιά-Καλαμπάκας-Ηπείρου-γέφυρα
Τρικκαίογλου-Σαράφη-Αγ. Νικόλαο-τερματισμός κεντρική πλατεία 6,6 χ.λ.μ.

Μπασκετική δράση

Γ

ια ένα ακόμη διήμερο το άρωμα του τοπικού
μπάσκετ θα είναι έντονο. Τα ταλέντα που
μετέχουν στο μίνι και στο παμπαίδων θα
σπεύσουν να κάνουν ξανά τα κόλπα τους.

Οσο για τους εργαζόμενους θα δείξουν ότι παρά το γεμάτο
επαγγελματικά πρόγραμμα το άθλημα δεν ξεχνιέται. Τα φώτα
βέβαια θα είναι στραμμένα στον τελικό των Γόμφων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019
1) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΠΟΛ.ΣΥΛ.ΡΑΞΑΣ-ROSSONERO(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΛΩΡΟΣ
2) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΑΡΗΣ ΤΡΙΚ-ΔΑΝΑΟΙ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ
3) ΚΑΛ/ΚΑ: 15:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΦΟΥΝΤΑΣ (ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΥΤΙΒΗΣ

ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
4) ΔΗΜ.ΚΛ. ΤΡΙΚ: 10:45 ΜΑΓΟΙ- ΑΙΟΛΟΣ (ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΝΤΟΒΑΣ
5) ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 17:30 ΓΟΝΕΙΣ 10ου-ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΙΔ (ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/05/2019
1) ΚΛ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 12:00 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ-ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.
2) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΔΑΝΑΟΙ-ΦΟΥΝΤΑΣ(ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΒΗΤΑΣ-ΠΙΣΠΑ
3)ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΙΚΑΡΟΙ- ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ(Γ’ ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΔΗΣ-ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.-ΛΙΝΟΥ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.
4) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΑΡΗΣ ΤΡΙΚ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ(ΜΙΝΙ)
CMYK

Δ/ΤΕΣ: ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
ΚΡΙΤΕΣ:ΠΟΥΛΙΟΣ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
5) ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 10:00 ΑΙΟΛΟΣ-ΚΑΛ/ΚΑ(ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΓΚΟΤΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
6) ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 15:00 ΣΜΑΚ.Κ-ΤΡΙΚΚΗ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.- ΖΑΧΑΡΙΑ
7) ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 16:30 ΦΙΛΥΡΑ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ (ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
8) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 19:00 ΑΝΑΓΕΝ. ΚΑΡΔ-ΓΟΜΦΩΝ(ΤΕΛ.ΦΑΣ Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ-ΦΑΚΙΤΣΑΣ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΒΑΡΝΑΣ Γ.

ΠΕΜΠΤΗ 16/05/2019
1) ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 17:30 ΤΡΙΚΚΗ -ΔΕΑ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ

CMYK
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Αγκαλιά με τον οριστικό υποβιβασμό
•Την Δευτέρα ψηφίζεται από την Βουλή η αναδιάρθρωση των
πρωταθλημάτων ποδοσφαίρων, κάτι που σημαίνει ότι και επίσημα ο ΑΟ
Τρίκαλα υποβιβάζεται στην 3η τη τάξει επαγγελματική κατηγορία

Η

ελπίδα πεθαίνει
τελευταία, αλλά
σύντομα δεν θα
υπάρχουν άλλα
περιθώρια. Ο λόγος για τον
ΑΟ Τρίκαλα, όπου θα πρέπει
να περιμένει μέχρι την
Δευτέρα, όπου οι βουλευτές
στην ελληνική Βουλή θα
ψηφίσουν την
αναδιάρθρωση των
πρωταθλημάτων
ποδοσφαίρου.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Αυτό σημαίνει ότι ο ΑΟΤ και
τυπικά θα βρεθεί στην 3η τη τάξη
κατηγορία του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου. Έτσι σε μια καταστροφική σεζόν τουλάχιστον απέφυγε την ύστατη στιγμή την διάλυση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα οι όποιες
ελπίδες υπήρξαν για είσοδο στην
Σούπερ Λιγκ 2 από το… παραθυράκι πλέον έχουν μηδενιστεί. Υπομονή μέχρι την Δευτέρα, αλλά
είναι σαφές ότι όλα έχουν πάρει
τον δρόμο τους και δύσκολα ο
ΑΟΤ θα κερδίσει το… τζόκερ!

Τι προβλέπει η τροπολογία
Βασιλειάδη για τα
πρωταθλήματα και τα
τηλεοπτικά δικαιώματα
Kατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την αναδιάρθρωση και,
όπως είχε γνωστοποιηθεί εντάχθηκε
στο νομοσχέδιο του Υπουργείου

Ο ΑΟ Τρίκαλα βλέπει σιγά σιγά να μηδενίζονται οι ελπίδες να παίξει από το «παράθυρο»
στη νέα Σούπερ Λιγκ 2 και ο υποβιβασμός δείχνει σχεδόν σίγουρος
Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο
«Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης
του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και
Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων», που αναμένεται να ψηφιστεί
από την ολομέλεια της Βουλής τη
Δευτέρα.
Στην τροπολογία προβλέπονται
τα εξής:
-Τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου από τη σεζόν
2019 – 2020 είναι τρία. Η Super
League 1 (A’ Eθνική), όπως μετονομάζεται η σημερινή Super
League, η υπό σύσταση Super
League 2 (B’ Eθνική) και η Football
League (Γ’ Εθνική), που γίνεται το
τρίτο τη τάξει επαγγελματικό πρω-

τάθλημα.
-Η υφιστάμενη ερασιτεχνική Γ’
Εθνική παραμένει ως έχει. Οι ομάδες που θα προβιβαστούν φέτος
στη Football League οφείλουν εντός
30 ημερών από την επικύρωση της
βαθμολογία να μετατραπούν σε
ΠΑΕ.
-Η Super League 2 και η Football
League θα διοργανώνονται από το
φορέα που διοργανώνει σήμερα
τη Football League. O φορέας αυτός αναλαμβάνει την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των δύο πρωταθλημάτων.
Εξαιρούνται οι ομάδες που έχουν
ήδη τηλεοπτικό συμβόλαιο. Περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ότι για
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διοργάνωση του πρωταθλήματος της Super League 2 ή της Football League,
το καταστατικό μπορεί να προβλέ-

ψει τη λήψη απόφασης αποκλειστικά από τους εκπροσώπους των
ΠΑΕ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 ή Football
League αντίστοιχα.
– Aπό τα τηλεοπτκά δικαιώματα
της κατηγορίας το 2% θα πηγαίνει
στη Super League, και συνολικά
9% στην «Ένωση Super League 2
και Football League».
– Η «Ένωση Super League 2 και
Football League» θα έχουν κοινό
ΔΣ στο οποίο θα μετέχουν όλα τα
της Super League 2 και τέσσερα
από τις ΠΑΕ της Football League.
O πρόεδρος και ο αντιπροέδρος
θα προέρχονται από τη Super
League 2.
Στην τροπολογία δεν γίνεται αναφορά στον αριθμό των ομάδων
που θα αγωνίζονται στα τρία επαγγελματικά πρωταθλήματα.
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* Μέσα σε όλα είναι οι Τρικαλινοί στον αθλητισμό, που επιθυμούν με
ότι καταπιάνονται να το κάνουν καλά. Με την τακτική αυτή γεμίζουν
το βιογραφικό τους και παράλληλα ανοίγουν τη όρεξη του κοινού.
Διότι οι λάτρεις του είδους ξέρουν άριστα ότι οι πρωταγωνιστές δεν
αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω και εξαντλούν τις πιθανότητες.
* Αυτό το διάστημα ο στίβος και το δρομικό κίνημα έχουν την τιμητική
τους, αφού παίζουν σε πολλά μέτωπα. Πραγματικά η μια εκδήλωση
διαδέχεται την άλλη και έτσι προκύπτει πλούσιο υλικό για όλους.
* Πριν το Πανελλήνιο σχολικό στίβου στα Γιάννενα είχαμε προβλέψει
ότι οι Τρικαλινές επιτυχίες δεν θα έλειπαν. Αυτή την εκτίμηση δεν
την κάναμε επειδή διαθέταμε κάποια μαγική σφαίρα αλλά διότι γνωρίζαμε τις πλούσιες αρετές των χαρισματικών αγοριών και κοριτσιών.
* Παρά τον έντονο συναγωνισμό δεν διέψευσαν κανέναν και επέστρεψαν
με ψηλά το κεφάλι. Είναι φανερό ότι το μέλλον βρίσκεται στα χέρια
και τα πόδια αυτών των παιδιών, που ξέρουν να δίνουν ωραίους
αγώνες και να τους κερδίζουν. Επιπρόσθετα λέει πολλά το γεγονός
ότι σχεδόν σε όλους τους αγώνες εξασφαλίζουν καλά πλασαρίσματα.
* Σήμερα εξάλλου θα γίνει στο Στάδιο το δεύτερο σκέλος τετράθλου
που αφορά τα ταλεντάκια των ππ-πκβ’. Αυτά θα πάρουν θέση στις
9.30 το πρωί και θα δείξουν με το καλημέρα ότι διαθέτουν γερές βάσεις.
* Τα απόγευμα (19.30, αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου) υπάρχει μια
άκρως διδακτική εκδήλωση της ΓΕΑΤ με το γυμναστήριο athleticο.
Αφορά το σημαντικό θέμα της διατροφής στο οποίο όλοι πρέπει να
είμαστε καλά ενημερωμένοι, πόσο μάλλον όσοι βρίσκονται σε αγωνιστική δράση.
* Ιδιαίτερη ανταπόκριση υπάρχει για την Κυριακάτικη εκδήλωση Koziakas
race με συμμετοχές απ’ όλη την Ελλάδα, αφού οι δρομείς ξέρουν να
αναγνωρίζουν τις αγνές προσπάθειες, που γίνονται με μεράκι και χαμηλούς τόνους.
* Μάλιστα ο συμβολισμός θα είναι έντονος, αφού η σύναξη γίνεται για
την διάσωση του Ασπροπάρη. Οι διαχρονικά ευαισθητοποιημένοι Τρικαλινοί δείχνουν τον σωστό δρόμο.
* Μεγάλη συμμετοχή όμως θα έχει και η καθιερωμένη αθλητική συνάντηση του «Αθηνά». Οι πιτσιρικάδες αδημονούν για δράση και
θέλουν να βρεθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Απ. Καρακούσης»
για να περάσουν ορισμένες γεμάτες και ευχάριστες ώρες. Οσοι
ξέρουν σημειώνουν ότι η ατμόσφαιρα δεν αλλάζεται με τίποτα.
* Για την Τρίτη σχεδιάστηκε μάζωξη στον Αίολο προκειμένου να βολιδοσκοπηθεί τυχόν ενδιαφέρον για Γ’ αλλά και για Β’ Εθνική.
* Oι Τρικαλινοί βρίσκονται παντού. Ο χαρισματικός Κώστας Σπαθής είχε
κάνει τις ποδοσφαιρικές του πινελιές με τα χρώματα τοπικών ομάδων.
Η φύση του όμως και η κλίση είναι αλλού. Παίζει λοιπόν στα δάχτυλα
την φωτογραφική τέχνη και μάλιστα την σύγχρονη μορφή της.
* Ετσι οι συμπολίτες θα απολαύσουν την δουλειά του στο αυριανό
«Πρώτο Θέμα», που έχει τίτλο: Greece by drone. Πρόκειται για καταπληκτική συλλογή στην οποία ο Κώστας καταθέτει όλο το πάθος του
για το αντικείμενο και γνωρίζει τεράστια αποδοχή από τους ακολούθους
στο διαδίκτυο. Πραγματικά στην περίπτωση αυτή ισχύει ο γνωστός
στίχος: όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά.
* Και στην Λαμία έτρεξε ο Σύλλογος δρομέων Τρικάλων.

Ο Ηρακλής αποφάσισε
να διαψεύσει
τα σενάρια επαφών
για το ΑΦΜ του Βόλου
Ο Βόλος έδειξε πρόσφατα
την ενόχλησή του για τη διαρροή
από πλευράς Ηρακλή περί συνάντησης για το ΑΦΜ του πρώτου. Έτσι, με μεγάλη καθυστέρηση ο Γηραιός αποφάσισε να
προχωρήσει σε ανακοίνωση διάψευσης και ανέφερε:
«Η διοίκηση της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ με αφορμή τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην εξαγορά του Α.Φ.Μ. του Ν.Π.Σ. Βόλος, θα ήθελε να ενημερώσει
τους φιλάθλους της ομάδος ότι
ουδέποτε υπήρξε συνεννόηση,
συζήτηση ή και προγραμματισμένο ραντεβού μεταξύ των δύο
πλευρών. Διαψεύδεται κατηγορηματικά κάθε σενάριο που αναφέρεται σε συνομιλίες ανάμεσα
στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ηρακλής, Τομ (Αθανασίου) Παπαδόπουλου και της πλευράς του
Ν.Π.Σ. Βόλος στο παρελθόν.
Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση συνεχίζει να μελετά και να ερευνά
όλα τα πιθανά σενάρια για την
επόμενη μέρα και διαβεβαιώνει
το φίλαθλο κοινό της ομάδας
μας ότι μέριμνά της είναι να
ενημερώσει ανά πάσα στιγμή
τα αποτελέσματα οποιασδήποτε
κατάστασης που θα προκύψει
στο μέλλον».
Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή
(12/05) στον Βόλο αναμετρώνται
η Κ19 της Κέρκυρας με την αντίστοιχη του Ηρακλή, οπότε δεδομένα στην πρωτεύουσα της
Μαγνησίας θα βρεθεί αντιπροσωπεία της διοίκησης του Γηραιού.

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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Πρωτάθλημα Κ 10

Διήμερο υποχρεώσεων
Συνεχίζεται σήμερα και αύριο στις 10.30 π.μ το πρωτάθλημα υποδομής της ΕΠΣΤ Κ 10 με τους παρακάτω αγώνες:

ΣΗΜΕΡΑ - ΩΡΑ 10:30
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Σαραγια 2017
Διαιτ. Μαργιωλης
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα α - Πύργος α
Διαιτ. Μπαλας
Γηπ. Αγ Μονης: Αγ. Μονη - Πυργος β
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β-Ακ. Αμπελακιων
Διαιτ. Κουτσαγιας
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα α - ΑΕΤ
Διαιτ. Σακκας
Μετεωρα β - Πυργετός
0-3
Ρεπό: Ακαδημια 1

Εχει «ψωμί» ακόμα
•Λυγαριά, Θεόπετρα, Πιαλεία και Ασπρόβαλτος ψάχνουν
την… άνοδο στον 2ο όμιλο •Πιο ξεκάθαρο το τοπίο στον 1ο όμιλο
πάρχει δρόμος ακόμα,
υπάρχει και ενδιαφέρον, έστω
και περιορισμένο. Στον 2ο
όμιλο, οι αγώνες του οποίοι
θα γίνουν αύριο το πρωί, η Ενωση
Δ.Μ παίζει στο Παλαιομονάστηρο για
το γόητρο, ενώ Λυγαριά, Θεόπετρα,
Πιαλεία και Ασπρόβαλτος παίζουν
για… άνοδο, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.

Υ

ΑΥΡΙΟ -ΩΡΑ 10:30
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια 2017 - Μετεωρα α
Διαιτ. Κωστηρας
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός - Ακαδημια 1
Διαιτ. Αβρααμ
Γηπ. Πύργου: Πύργος α - Αγ Μονη
Διαιτ. Ντίνος
Γηπ. Πύργου: Πύργος β - Δημητρα β
Διαιτ. Πλοκας
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ. Αμπελακιων - ΑΕΤ
Διαιτ. Σινδρος
Μετεωρα β - ΑΟΤ
Ρεπό: Δημητρα α

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

2ος ΟΜΙΛΟΣ

0-3

Γ’ Ερασιτεχνική

Στον Πρόδρομο αγώνας
Ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το αυριανό πρόγραμμα της
Γ’ Ερασιτεχνικής. Αυτό θα γίνει στις 5 μ.μ στο γήπεδο Προδρόμου ανάμεσα στην τοπική ομάδα και το Λιλή.
Διαιτ.: Παφης (Κατσογιαννος - Καπερωνης)

Καταγγελία Ζάρκου για
τον αγώνα στις Καρυές
Ανακοίνωση-καταγγελία εξέδωσε και απέστειλε η ομάδα του Ηρακλή Ζάρκου. Κάνει λόγο για επίθεση που δέχθηκε παράγοντας και για «τραμπουκισμό» σε παίκτες της
ομάδας στον αγώνα που έδωσε η ομάδα τους στις Καρυές
για το πρωτάθλημα της Β Ερασιτεχνικής. Αναφέρει επίσης
ότι ο σύλλογος θα κινηθεί δικαστικά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Α.Ο. Ηρακλής Ζάρκου μετά
το χθεσινό αγώνα με την Νίκη Καρυών στα πλαίσια του
πρωταθλήματος, καταγγέλλει την άνανδρη επίθεση που
δέχτηκε σωματικά και φραστικά παράγοντας της ομάδας
μας, καθώς και τον τραμπουκισμό ποδοσφαιριστών μας,
οι οποίοι βρισκόταν στα αποδυτήρια, με την ρίψη μπουκαλιών νερού που έθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική τους
ακεραιότητα. Πλέον σειρά έχουν για το συμβάν οι δικαστικές αρχές…»
Με εκτίμηση
Το ΔΣ του Ηρακλή Ζάρκου

Στην Φλώρινα
σε διεθνές τουρνουά η
Ακαδημία Α.Ο. Τρίκαλα
Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Α Ο
Τρίκαλα, θα λάβει
μέρος στο 12ο Διεθνές Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου
που διοργανώνει ο
ΠΑΣ Φλώρινα .Στην
πόλη της Φλώρινας
θα βρεθούν όλα τα
τμήματα της Ακαδημίας, Κ8, Κ10, Κ12,
Κ14 και Κ16.
Η αναχώρηση της
αποστολής θα γίνει το πρωϊ της Κυριακής 12 Μαϊου, στις
7.30 από το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.

Παραμένουν αρκετές υποχρεώσεις έως
το φινάλε του 2ου ομίλου, αλλά το ενδιαφέρον έχει περιοριστεί. Για την ακρίβεια
εκείνο που παραμένει σε εκκρεμότητα είναι
η δεύτερη και τρίτη θέση της βαθμολογίας,
μιας και η Ενωση – εκτός εξαιρετικού
απροόπτου- θα αλλάξει κατηγορία. Οπότε
Λυγαριά, Θεόπετρα, Πιαλεία και Ασπρόβαλτος διεκδικούν την άμεση άνοδο στην
Α’ Ερασιτεχνική ή την… οδού του μπαράζ,
εάν προκύψει.
Η ομάδα του Κώστα Γκουγκουλή παραμένει σταθερά στη κορυφή και με διαφορά
10 βαθμών από τη Λυγαριά. Αύριο δίνει δύσκολο παιχνίδι στο Παλαιομονάστηρο, το
οποίο είναι ικανό για όλα, αλλά και μια ήττα
δεν αλλάζει κάτι για τους πρωτοπόρους.
Η Λυγαριά θα φιλοξενήσει έναν δύσκολο
αντίπαλο. Το Πρίνος. Στόχος των παικτών
του Ηλία Πατσιάνη είναι η νίκη, προκειμένου να παραμείνουν σε τροχιά ανόδου.
Νίκη όμως θέλει και η Θεόπετρα στο Καλαμπακιώτικο παιχνίδι με τον Βυτουμά,
όπως και η Πιαλεία η οποία φιλοξενεί την
Χρυσομηλιά.
Ο Ασπρόβαλτος είναι η μοναδική ομάδα
από τις παραπάνω που έχει ήδη εξασφαλίσει το τρίποντο μιας και θα κερδίσει στα
χαρτιά τον Κεφαλοβρυσιακό.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων είναι:

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια-Βαλτινό
Διαιτ. Νότος (Τζιοτζιος-Τουλουμης)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα-Βυτουμας
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας-Παφης)
Γηπ. Παλ/ρου: Παλαιομ/ρο-Δροσερό
Διαιτ. Μανασης Κ (Μπαλας Χ-Καλογριας)
Γηπ. Φωτεινου: Φωτεινό-Ροπωτό
Διαιτ. Ζησης (Κουτσαγιας-Καπερωνης)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια-Πρίνος
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Σταφυλας-Παπαγεωργοπουλος)

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αυριανό παιχνίδι Ζάρκο- Ριζαριό και για τις δύο ομάδες
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι-Δενδροχωρι
Διαιτ. Κοντινος (Μανασης Μ-Κωτουλας)
Κεφαλ/κος-Ασπροβαλτος
0-3α.α
Ρεπό: Φιλύρα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Λυγαριά
3 Θεόπετρα
4 Πιαλεία
5 Ασπρόβαλτος
6 Πρίνος
7 Παλ/ρο
8 Βαλτινό
9 Βυτουμάς
10 Τζούρτζια
11 Ροπωτό
12 Γόμφοι
13 Δενδροχώρι
14 Χρυσομηλιά
15 Φωτεινό
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

Β
73
63
61
59
58
52
50
46
45
33
31
30
29
25
19
0
0

Ν
24
20
19
19
19
16
14
14
14
11
9
10
9
8
6
0
0

Ι
1
3
4
2
1
4
8
4
3
0
4
0
2
1
1
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 91-21
4 86-24
4 78-32
7 72-31
7 69-32
7 61-32
5 50-25
10 61-46
10 64-57
17 44-56
14 36-50
17 41-79
16 43-80
19 51-80
20 35-78
26
0-78
27
0-81

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Τέσσερις στροφές απομένουν στον 1ο
όμιλο, μετά την προχθεσινή δράση, με το
Ριζαριό να κρατάει γερά τα ηνία στην κορυφή της βαθμολογίας.
Αύριο ο «Γίγας» θα δώσει δύσκολο παιχνίδι στο Ζάρκο με τον «Ηρακλή» να θέλει
να διατηρήσει την διαφορά στην 3η θέση
ελπίζοντας σε κάποιο μπαράζ.
Οι Παραληθαίοι φιλοξενούν στο Ρίζωμα
το Πετρωτό κι έχουν σκοπό να γλεντήσουν
την άνοδό τους.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων είναι:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 17:00
Γηπ. Κηπακίου: Κηπάκι-Αγ Κυριακή
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μπαλας Χ-Τουλουμης)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος-Αρδάνι
Διαιτ. Αλεξοπουλος (Μανασης Μ-Ντίνος)
Γηπ. Ζάρκου: Ζαρκο-Ριζαριό
Διαιτ. Πετσας (Νταλουκας-Σταφυλας)
Γηπ. Λεπτοκαρυας: Αστερας-Καρυες
Διαιτ. Δουλοπουλος (Τατσιοπουλος-Καψουρας)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων-Κρηνη
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Νότος-Πλοκας)
Γηπ. Ριζωματος: Παραληθαιοι-Πετρωτό
Διαιτ. Μανασης Κ (Κωτουλας-Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο-Λόγγος
Διαιτ. Κοντινος (Αποστολου-Κωστηρας)
Γηπ. Αγ. Κυριακης: Ακαδημια 1-Βασιλική
Διαιτ. Ζήσης (Καλογριας-Τζιοτζιος)
Ρεπό: Κεραμίδι

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Ζάρκο
4 Κηπάκι
5 Καρυές
6 Γριζάνο
7 Βασιλική
8 Αγ. Οικουμένιος
9 Αρδάνι
10 Αμπελάκια
11 Κεραμίδι
12 Αγ. Κυριακή
13 Πετρωτό
14 Ακαδημία 1
15 Λόγγος
16 Κρήνη
17 Αστέρας

Β
74
70
58
52
52
46
41
40
40
36
34
30
30
29
27
18
4

Ν
24
22
17
15
16
13
11
12
12
11
10
8
9
8
8
4
1

Ι
2
4
7
7
4
7
8
4
4
3
4
6
3
5
3
6
1

Η ΤΕΡΜ.
2 96-22
2 95-23
4 52-29
7 65-37
8 60-41
8 66-47
9 37-37
13 60-59
13 55-57
14 37-49
15 51-62
14 43-64
16 29-51
15 35-44
17 33-56
18 23-71
26 22-110

Προτεραιότητα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός
•Για τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων•Στα γήπεδα της Μπαλκούρας
οι "τεχνικές υπηρεσίες" για την περίφραξη των γηπέδων
να σημαντικό έργο
το οποίο αποτελεί
και αίτημα των
ανθρώπων του ΑΟ
Δήμητρας είναι έτοιμο προς
υλοποίηση.

Έ

Μέσω των διοικούντων του
ερασιτεχνικού σωματείου το
οποίοι τουλάχιστον εδώ και δυο
δεκαετίες συνεχίζει να προσφέρει στα ερασιτεχνικά δρώμενα του νομού και όχι μόνο, οι
επικεφαλής των Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων έκαναν αυτοψία
στον χώρο.
Τόσο ο πρόεδρος της ομάδας Λάκης Γαντζούλαςόσο και
το μέλος του ΔΣ Τάκης Μπέντας υποδέχθηκαν τους υπευ-

Οι κ. Γαντζούλας και Μπέντας με τους υπεύθυνους
τωνΤεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
θύνους της Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Τρικάλων που

πραγματοποίησαν
στον χώρο.

αυτοψία

Μάλιστα οι ιθύνοντες ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τον Χρήστο
Μιχαλάκη για την στήριξη που
τους παρείχε αναφέροντας χαρακτηριστικά «Όλοι εμείς που
ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο από τα παιδικά μας
χρόνια, έχουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στην καρδιά μας.
Παρ’ όλο που τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται κυρίως
στον επαγγελματικό αθλητισμό,
εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε
ρομαντικοί φίλαθλοι… Επιμένουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο… όπως και ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων που εξακολουθεί να στηρίζει έμπρακτα
τον ερασιτεχνικό αθλητισμό».
Πηγή: trikalaidees.gr

A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Φινάλε με υποψία… ενδιαφέροντος
•Ενώ ο «Διγενής» παραμένει αδιάφορος η Πηγή θα επιδιώξει να διατηρήσει την δεύτερη θέση, διότι πολλά ακούγονται…
πρωτιά έχει
ονοματεπώνυμο.
Διγενής
Νεοχωρίου. Ο,τι
και να συμβεί σήμερα,
τελευταία αγωνιστική του
πρωταθλήματος η ομάδα
του Στέφανου Ψύχου θα
βρεθεί στην Γ’ Εθνική
κατηγορία. Τι απομένει;
Να ολοκληρώσει με νίκη
για το γόητρο της,
μετρώντας 32 νίκες, μια
ισοπαλία και μόλις μια
ήττα.

Η

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Βαθμολογική συγκομιδή
που μαρτυρά την ανωτερότητα του Νεοχωρίου σε βαθμούς και επιδόσεις. Περισσότερα γκολ (109), καλύτερη
άμυνα (7 γκολ). Και με τεράστια διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες.
Τελευταία παράσταση του
«Διγενή» στο γήπεδο Πυργετού απέναντι στον «Δικέφαλο». Παιχνίδι που δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, όλοι όμως θέλουν να το
κερδίσουν για διαφορετικούς
λόγους. Οι γηπεδούχοι για το
πρεστίζ τους και οι φιλοξε-

Η Πηγή θα επιδιώξει τη νίκη στη Μπαλκούρα
για να μείνει στη 2η θέση
νούμενοι για αυξήσουν τις
επιδόσεις τους. Τελευταίος
αγώνας είναι, θα προσπαθήσουν για το καλύτερο, όσο και
αν η αναμέτρηση μοιάζει με
αγγαρεία.
Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Πηγή η οποία θα παίξει
στη Μπαλκούρα με την Δήμητρα. Οι γηπεδούχοι με ό,τι
πιο νεαρό ηλικιακά υλικό δια-

θέτει θα επιδιώξει να ολοκληρώσει την προσπάθεια με θετικό αποτέλεσμα. Στην αντίπερα όχθη όμως υπάρχει ενδιαφέρον. Και μάλιστα έντονο,
όσο και αν αυτό δεν πείθει
πολλούς. Το… ενδιαφέρον
προέκυψε από τις τελευταίες
δηλώσεις πως υπάρχει περίπτωση να ανέβουν κατηγορία και οι ομάδες που θα κα-

ταλήξουν στην 2η θέση των
πρωταθλημάτων ΕΠΣ. Και
αυτό το γνώριζαν οι άνθρωποι
της Πηγής και προσπάθησαν
να το «κυνηγήσουν». Και από
ό,τι φαίνεται το κατάφεραν.
Διότι μπορεί να χάσουν σήμερα το παιχνίδι στη Δήμητρα,
έχουν όμως και αγώνα με τα
Καλύβια, ο οποίος είχε αναβληθεί. Θα πρέπει να τον χάσουν και αυτόν και η Φήκη η
οποία ακολουθεί να κερδίσει
στη Διάβα την Κρύα Βρύση,
να ισοβαθμήσει και να εκμεταλλευτεί τα μεταξύ τους αποτελέσματα (2-1 και 3-0) καταλαμβάνοντας αυτή την δεύτερη θέση, εάν και εφόσον…
Κι ενώ όλα έδειχναν ανούσια στις τελευταίες αγωνιστικές, μια ακτίνα… αισιοδοξίας
υπάρχει. Εστω και αν τελικά
δεν ρίξει φως… Στην Ελλάδα
βρισκόμαστε.
Από κει και πέρα, στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει
το ντέρμπι γοήτρου ανάμεσα
στο Μεγαλοχώρι και το Μικρό
Κεφαλόβρυσο. Χωρίς να αλλάζει η βαθμολογική θέση των
ομάδων, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται, οι
δύο ομάδες θα προσπαθήσουν για τη νίκη, με όσους
παίκτες βρίσκονται στη διάθεσή τους και με όση όρεξη
έχει απομείνει.

Οι διαιτητές της σημερινής (5μ.μ.)
τελευταίας αγωνιστικής είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα - Πηγη
Διαιτ. Μανασης Κ (Λεωνιδας Κ - Μπαλας)
Γηπ. Καλυβιων: Καλύβια - Καστρακι
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Σταφυλας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλέας - Ταξιάρχες
Διαιτ. Δουλοπουλος (Ζησης - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός - Νεοχωρι
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας - Κωτουλας)
Γηπ. Διάβας: Κρ. Βρύση - Φήκη
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μαργιωλης - Τζιοτζιος)
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια - Πορταικός
Διαιτ. Πετσας (Μανασης Μ - Παφης)
Πύργος - ΑΕΤ
3-0
Γλύνος - Αγ. Μονη
0-3 α.α

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

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

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

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

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

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

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

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

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 34ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΛΙΝΟΣ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΣ – Α.Ε.Τ.
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Κοντοκώστας [2] – Δ.Παπαευθυμίου, Γκένας,
Γιαννής
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Αγγέλης [2] – Γάτσιος [2]
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Γκίτσας

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7-1 Χ.Κωνστάντος [4], Γ.Βουλόγκας, Μπιτέλης,
Κορδαλής – Καλογριάς
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Παπανικολάου – Παπαχρήστος, Τσιόλκας
2002-2003 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2003-2004 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Αλούσι, Παπαχρήστος
2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Κεφαλάς [2]

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΠΗΓΗ
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Ζαχόπουλος, Βράντζας, Μπούνας
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Γκαρνάρας [2], Χαίταλής, Τσιανάκας,
Σταμούλης – Κράβαρης
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Αγραφιώτης [2], Ν.Καρανίκας, Κανιούρας,
Γκαρνάρας
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Κακάβας, Καλαμάρας – Α.Ξαγαράς, Πατσιάς

Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ
1996-1997
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2008-2009
2010-2011

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-0
1-0
2-2
2-3
1-3
2-1

α.α.
Βαρμπομπίτης
Τσιόβολος [2] – Μαργαριτόπουλος [2]
Γκαρνάρας [2] – Κεραμάς [2], Δ.Μαντάς
Μπλέτσας – Κόκκοβας [3]
Μπίχτας, Τζέγκας – Ντούλας

2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Τσιαφίτσας, Νικολούσιος – Τσικρικάς [3]
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Κάβρας, Καρανίκας, Ρέππας – Τσικρικάς
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-4 Καρανίκας [2], Μπίχτας – Β.Αλμπάνης [2],
Μητσιάδης, Α.Μπαούτης
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Ε.Μπαούτης, Νικολούσιος
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Γραβάνης [2]

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΦΗΚΗ
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-1
2-1
3-0
3-2

2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3
2010-2011
2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-1
2-1
1-0
2-1
0-1
1-1
0-2

Τσιρογιάννης
Ντάφος, Τρικάλης – Κράβαρης
Ντάφος [2], Ζαλαβράς
Πασιάκος [2], Ντάφος – αυτογκόλ,
Ψαραντώνης
………….
Παπαγεωργόπουλος – Μπαντής, Μερντιάνι,
Κολτσίδας
Κύργος – Μακρής
Ζαρακότας, Λίτσιος – Κουτής
Κόκκοβας
Μητσιάδης, Τσακνάκης – Τζοβάρας
Γεωργάκης
Αγγελάκης – Ρούκας
Νούνος [2]

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
1977-1978 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Χ.Τζέλης – Καλογράνας
1978-1979 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Κ.Παπαγεωργίου [2], Ιακωβάκης – Β.Ντιντής,
Καλογράνας
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7-0 Βακουφτσής [3], Παπαγεωργίου [3],
Κοτρώτσιος
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-4 Μεσιακάρης, Παπαδημητρίου,
Παπαγεωργίου, Ιακωβάκης – Λ.Γκολίτος [2],
Χ.Γκιουλόπουλος, Γ.Γρηγορίου

1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Μεσιακάρης – Λ.Γκολίτος, Παπαβασιλείου,
Ντιντής
1987-1988 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Βακουφτσής
1988-1989 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Λ.Γκολίτος, Μάμαλης
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Γκαραγκάνης [2], Μπαλντούνας

ΠΥΡΓΕΤΟΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Ε.Τσιανάκας, Σιμιτζής – Μητρούσιας,
Τσιάντος
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Αντωνίου [2] – Ράρρας
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Μιχαήλ – Τσιάντος, Παπαευαγγέλου
1992-1993 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Καρανίκας [2], Σ.Ρίζος
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1 Δ.Κοθράς [2], Ι.Κοθράς, Κ.Γαλάνης –
Τσιόβολος
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Ψωμάς, Ι.Μπουλογεώργος – Κοντοκώστας
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Ψωμάς – Κοντκώστας, Σακελλαρίου
2008-2009 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4 Παπαποστόλου – Τασιούλης [3], Μαλτέζας
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Γόρδιος, Λαγός
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Δερμάνης – Τσικρικάς, αυτογκόλ

ΣΑΡΑΓΙΑ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ
1989-1990 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Τσιόβολος, Καλκαντέρας
2000-2001 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8-3 Λόζιος [3], Καλαμπάκας [2], Μόκκας,
Μαυρίκος, αυτογκόλ – Κατσαμόρας [3]
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 2-1 Τζέγκας [2] – Σ.Βαγενάς
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Τζέγκας [2], Μαράβας – Τσαρουχάς,
Τζουβάρας

CMYK

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

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

Μικρός τσιομπανάκος, στο ένα χέρι αρτοκλασία,
με το άλλο τσιπούρα (25.3.2019).

Γράμμα του πρώην Μητροπολίτη Άρτης Ιγνατίου
στον Δημήτριο Γ. Καλούσιο (30.10.2018).
Μέρος 17ο
7. Ματσουκιώτικα (Σεπτ.
2018-Μάιος 2019, συνέχεια)
4) 3.11.2018: Με ημερομηνία 30.10.2018 έλαβα από τον
πρώην Μητροπολίτη Άρτης
Ιγνάτιο το παρακάτω γράμμα
για την ονομαστική μου εορτή:
“†Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ πρ.
ΑΡΤΗΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ Δ’
Ι. Μονή Φανερωμένης – Άρτα
47131
Εν Άρτη τη 30-10-2018
Αγαπητέ Δημήτριε
Εύχομαι, ο μεγαλομάρτυς

Δημήτριος, διά των πρεσβειών
και του παραδείγματός του, να
σου δώσει τη δύναμη και τη
δυνατότητα, να δώσεις και συ
την καλή μαρτυρία και ομολογία της πίστεως τουλάχιστον
στους εν Ματσουκίω και απανταχού Ματσουκιώτες, μέχρι
τέλος της εγκόσμιας πορείας
σου.
Κι αν δυσκολευθείς, μην
απαγοητευθείς. Είμαι κι εγώ
εδώ φίλος καλός, συναγωνιστής και συνοδοιπόρος, αλλά
και ορειβάτης και αθλοθέτης
αν το λέει η καρδούλα σου!..

Εόρτιες ευχές Χριστουγέννων και Νέου έτους 2019 από την Ιερά
Μονή Ροβέλιστας στον Δημήτριο Γ. Καλούσιο.
Μετ' ευχών εγκαρδίων και
αγάπης εν Χριστώ
†Ο πρ. Άρτης Ιγνάτιος”.
5) 17.11.2018: Για πρώτη
φορά άσπρισαν τα Ματσουκιώτικα βουνά.
6) 30.11.2018: Με την εν

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ευχαριστεί
τους διοργανωτές του μίνι μαραθωνίου
«Τρέχουμε ΜΑΖΙ 2019»
Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
ευχαριστεί από καρδιάς την
Ειρήνη Στράκαρη ιδιοκτήτρια του
UK School of English και τους Χρήστο
και Χριστίνα Ανυφαντή ιδιοκτήτες του
Κέντρου Ξένων Γλωσσών ELC Anifadis
για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης
του τόσου επιτυχημένου φιλανθρωπικού
μίνι μαραθωνίου «Τρέχουμε ΜΑΖΙ» που
πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα την
Κυριακή 14 Απριλίου 2019.

λόγω ημερομηνία το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και
Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ
“ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, Αγία Παρασκευή Αττικής, γνωστοποίησε
στη Μοναστηριακή επιτροπή

της Βύλιζας για τα αποσταλέντα ανθρώπινα οστά, που
βρέθηκαν στον Νάρθηκα της
Μονής Βύλιζας, ότι ανήκουν
στα έτη: α) 1440-1523 μ.Χ. β)
1572-1630 μ.Χ. με πιθανότητες
71,5% και 23,9% αντίστοιχα.
7) 1.12.2018: Σαββατόβραδο. Ωραίο γλεντάκι στο Ματσούκι από τον Σύλλογο της
Βύλιζας, με την ευκαιρία του
Χριστουγεννιάτικου δένδρου.
Παρόντες 90-100 Ματσουκιώτες, στο τραγούδι ο Κώστας Γεροδήμος από την Κηπίνα.
8) 6.12.2018: Θεία λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου

Νικολάου Ματσουκίου, πιστοί
20, και χωρίς θέρμανση.
9) 8.12.2018: Ετήσιος χορός του Ματσουκιώτικου Συλλόγου της Αγίας Παρασκευής
στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.
10) 13.12.2018: Πρώτο χιόνι μέσα στο Ματσούκι.
11) 19.12.2018: Έλαβα από
την Ιερά Μονή Ροβέλιστας
Άρτας, όπου ηγουμενεύει η
Ματσουκιώτισσα Θεοκλήτη,
τις μοναχικές ευχές για τα
Χριστούγεννα 2018 και το νέο
έτος 2019.
(Συνεχίζεται)

Η κεντρική εκδήλωση Μνήμης
της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου

Η

Επίσης, ευχαριστεί θερμά όλους τους γονείς,
μαθητές, χορηγούς και εθελοντές που συμμετείχαν σε αυτή την μεγάλη γιορτή του
αθλητισμού και του εθελοντισμού συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο αγώνας στηρίζει τα παιδιά που αγκαλιάζει το «Μαζί για το
Παιδί», πρόκειται για μια ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται για την ευημερία περισσότερων από
30.000.

Κύριος στόχος της Ένωσης είναι να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν την φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια.
www.mazigiatopaidi.gr

Το 2019 συμπληρώνονται 100 χρόνια από
την έναρξη της δεύτερης και πιο σκληρής φάσης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Κατά το επετειακό αυτό έτος Μνήμης, η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών Ν. Τρικάλων πραγματοποιεί σειρά εκδηλώσεων,
αποτίοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής στους
353.000 νεκρούς προγόνους μας.
Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, στις 7 μ.μ., στο
Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη θα
πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση Μνήμης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο δημοσιογράφος των "Αληθινών Σεναρίων" της ΕΤ3, Νί-

κος Ασλανίδης, όπου θα γίνει:
Προβολή του βραβευμένου Ντοκιμαντέρ
"Η Μπάντα".
Παρουσίαση του βιβλίου "Μάρτυρες, 100
χρόνια μετά", με μαρτυρίες προσφύγων πρώτης γενιάς.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου
Τρικκαίων.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Κοσμάς Αποστολίδης
Η Γραμματέας
Νόπη Παπαδοπούλου

30 σελίδα
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Υπεγράφη η σύμβαση υλοποίησης της ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων στο Δημόσιο

Υ

πεγράφη η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
(ΣΗΔΕ)» από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά και
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ. Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων θα διασυνδέσει ηλεκτρονικά 21.000 φορείς του Δημοσίου, θα παράσχει 150.000
απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές σε δημόσιους λειτουργούς και θα εξοικονομεί 380 εκατ.
ευρώ ετησίως για το Δημόσιο.
Το έργο, προϋπολογισμού 18,5
εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), θα έχει ολοκληρωθεί σε 10 μήνες και στη συνέχεια θα λειτουργήσει δοκιμαστικά
επί δύο μήνες. Η λειτουργία του
αποβλέπει στην:
Επιτάχυνση της εξυπηρέτησης
των πολιτών στις συναλλαγές
τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
Περικοπή εξόδων για χαρτί,
μηχανολογικό εξοπλισμό, διακίνηση και αρχειοθέτηση φυσικού
αρχείου
Εξασφάλιση της διαφάνειας
και της ασφάλειας στις διαδικασίες και στα αρχειοθετημένα έγγραφα

Εξασφάλιση της αξιοπιστίας
και της εξοικονόμησης πόρων με
την εξάλειψη αστοχιών, λαθών
και μειονεκτημάτων του χειροκίνητου συστήματος
Ακριβή καταγραφή στατιστικών
στοιχείων για τους χρόνους διεκπεραίωσης και τον αριθμό των
εγγράφων που διακινούνται
Πλήρη οργάνωση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου.
«Μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα» χαρακτήρισε το έργο ο
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
Νίκος Παππάς κατά τη διάκρεια

υπογραφής της σύμβασης, παρουσία της υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Προστασίας
του Πολίτη, Όλγας Γεροβασίλη
και των γενικών γραμματέων Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιου Ράλλη
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Γρηγόρη Θεοδωράκη.
Μιλώντας για το έργο, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, είπε ότι
είναι ένα μεγάλο βήμα που θα
μεταμορφώσει τη λειτουργία του
Δημοσίου και τον τρόπο συναλλαγής με αυτόν, αλλά και «ένα
τεράστιο βήμα» για τη διαφάνεια,
καθώς και κίνητρο για τους δημόσιους λειτουργούς να γίνουν
πιο αποτελεσματικοί.

«Γυρίζουμε σελίδα» είπε η
υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, μιλώντας για τη δημόσια διοίκηση και χαρακτήρισε
το έργο εμβληματικό και μεγάλη
πρόκληση για τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη διαφάνεια και
την αποτελεσματικότητα στο Δημόσιο.
Η υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη τόνισε
ότι για να είναι η χώρα ισότιμη
με τις άλλες απαιτείται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της και τόνισε ότι το έργο καταργεί το πελατειακό κράτος, «που ήταν ο
μεγάλος αντίπαλος» και απαντά
στο ποιος φταίει για καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται πόροι.
Μιλώντας για τους δημόσιους
λειτουργούς, η Ό. Γεροβασίλη

σημείωσε ότι «κάποιοι επέλεξαν
να τους πάρουν το κεφάλι για να
εξοικονομήσουν πόρους» και πρόσθεσε ότι αξίζουν σε όλους έργα
υποδομής που είναι «στέρεα».
«Ο κ. Μητσοτάκης και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν αντιλήφθηκαν τίποτα από όλα αυτά»
συνέχισε η κ. Γεροβασίλη, τονίζοντας ότι το νεοφιλελεύθερο
μοντέλο επιβάλλει την υποβάθμιση του δημόσιου τομέα, τον
οποίο «κάποιοι ήθελαν να ξεπουλήσουν».
Για έργο που δεν έχει προηγούμενο μίλησε ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης, τονίζοντας ότι είναι
το μοναδικό στα χρονικά που θα
είναι έτοιμο σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα δέκα μηνών.
Ο κ. Ράλλης σημείωσε ότι αλλάζει
δομικά ο τρόπος λειτουργίας του

Δημοσίου, το οποίο, λόγω της
ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας,
θα προσελκύσει επενδύσεις, ενώ
θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπως είπε και συμπλήρωσε ότι παράλληλα, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση
χαρτιού.
Τη σημασία του ΣΗΔΕ, ως ενός
ολοκληρωμένου πακέτου ψηφιακών υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα, επεσήμανε από την πλευρά
του ο γενικός γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος
ανέφερε ότι πλέον υπάρχει εθνική
ψηφιακή πολιτική και μπαίνει τέλος στα αποσπασματικά έργα.
Όπως συμπλήρωσε, «στόχος είναι
από το τέλος του 2019 το δημόσιο
να μετασχηματιστεί ψηφιακά».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του Ομίλου ΟΤΕ, που εκπροσωπεί
τις εταιρείες που συμπράττουν
στο έργο, Μιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι η ψηφιοποίηση είναι
υψηλής προτεραιότητας στην
ατζέντα της» και χαρακτήρισε το
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ως έργο σταθμό,
που ανοίγει το δρόμο για το μέλλον στη χώρα.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

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
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Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης
με 153 «ναι» η κυβέρνηση
Ψ
ήφο εμπιστοσύνης
έλαβε η
κυβέρνηση καθώς,
συνολικά 153 βουλευτές
την υπερψήφισαν.

Αναμεσά τους ήταν και ο
ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρίδης, που για πολλούς αποτελεί έκπληξη καθώς δεν είχε γνωστοποιήσει
τις προθέσεις του. Την κυβέρνηση υπερψήφισε και ο
νέος υπουργός Τουρισμού
και πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος πρόσφατα διαγράφηκε από την
Κοινοβουλευτική Ομάδα της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης
λόγω της στάσης του υπέρ
της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Συνολικά ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν 153 βουλευτές,
ενώ 136 έδωσαν αρνητική
ψήφο. Επιπρόσθετα 11 βουλευτές απουσίαζαν.
Η συζήτηση, που διεξήχθη
σε εμφανώς χαμηλότερους
τόνους σε σύγκριση με εκείνη
της Τετάρτης, ολοκληρώθηκε
με τις (χωρίς δευτερολογίες)
ομιλίες των πολιτικών αρχηγών.

Ο κ. Μητσοτάκης προκάλεσε τον πρωθυπουργό να
προκηρύξει εκλογές το βράδυ
της 26ης Μαΐου εφόσον το
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ χαρακτήρισε «επίσημο

κυβερνητικό δόγμα τον Πολακισμό»:
«Μίλησα για τον Πολακισμό, που έχει γίνει πια επίσημο κυβερνητικό δόγμα, ως
μια μορφή φασισμού και 'πριν
αλέκτορα φωνήσαι', ήρθε ο κ.

Πολάκης να με δικαιώσει λέγοντας επί λέξει: «Είμαι επικίνδυνος για τη δικιά σας δημοκρατία - αυτή που είχατε
χρόνια και αυτή που θέλετε να
ξαναφέρετε - και όχι για τη δημοκρατία των λαϊκών αναγ-

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.
Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

www.xoutos-interior.gr
CMYK

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

κών».
Κλιμακώνοντας την επίθεσή
του στον πρωθυπουργό, σημείωσε : «Όταν έχεις κάνει καριέρα ενοχοποιώντας τους
πολιτικούς σου αντιπάλους
για σχέσεις με την ελίτ και
αποκαλύπτεται ότι κάνεις στα
κρυφά διακοπές σε πανάκριβο κότερο, πρέπει να είσαι
έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες. Ειδικά όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες συναλλαγής».
Από την πλευρά του ο κ.
Τσίπρας εγκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη ότι αποφεύγει όπως
ο διάολος το λιβάνι την προγραμματική συζήτηση
«Γιατί το επιλέγετε αυτό;
Αφού εδώ και τρία χρόνια μας
διαβεβαιώνετε ότι έχετε όχι
απλά τη νίκη, αλλά το θρίαμβο στο τσεπάκι σας; Αφού
και χθες μας είπατε ότι είσαστε ο βέβαιος νικητής των
εκλογών. Οχι απλά νικητής
αλλά θριαμβευτής με 10-15

μονάδες, σε όποια κάλπη κι αν
στηθεί, όποτε κι αν στηθεί.
Γιατί δείχνετε τέτοιο άγχος,
τέτοια ανασφάλεια και τέτοιο
πανικό ; Γιατί πέφτετε τόσο
χαμηλά; Μήπως τελικά δεν
είναι έτσι τα πράγματα;» τόνισε και συνέχισε: «Μήπως ανακαλύψατε ότι για να κερδίσεις
στη κάλπη δεν αρκεί να έχεις
τη πλειοψηφία των ΜΜΕ με το
μέρος σου; Μήπως ο προδιαγεγραμμένος και προεξοφλημένος εκλογικός σας θρίαμβος θα είναι για άλλη μια
φορά μόνο δημοσκοπικός;
Όπως τον Ιούλη του 2015 ;
Που οι δημοσκοπήσεις έπεσαν
έξω 15 με 20 μονάδες ; Μήπως αυτός είναι ο λόγος που
σας οδηγεί σε αυτή την επιλογή της κλιμάκωσης της έντασης ; Ή μήπως γιατί όσο
πλησιάζει η ώρα της αλήθειας,
φοβάστε ότι τόσο καιρό ζείτε
σε μια φούσκα;»

32 σελίδα
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Οι άνθρωποι συνήθως πασχίζουμε να βρούμε τη χαρά στις
ηδονές και στις σαρκικές απολαύσεις, στην ικανοποίηση των
αισθήσεων, στους χορούς, στα
τραγούδια και στις διασκεδάσεις,
στην αφθονία των υλικών αγαθών,
στην ευμάρεια και στην καλοπέραση, στην κοσμική ζωή. Όλα
αυτά μπορεί να ικανοποιούν πρόσκαιρα τη σάρκα και τις αισθήσεις, όμως δεν προσφέρουν καμιά
ουσιαστική χαρά στον έσω άνθρωπο, στην ψυχή και στο πνεύμα
του ανθρώπου. Αντίθετα του χαλκεύουν δεσμά με τα οποία υποδουλώνεται στις κατώτερες ορμές
του και στα πάθη του. Εικόνα
του θεού ο άνθρωπος, δεν μπορεί
να είναι χαρούμενος, όταν τα
πάντα, γίνονται για τη σάρκα.
Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί
να ικανοποιήσει τα εσώτερα της
ψυχής του και να του χαρίσει την
ολοκληρωμένη χαρά· και αυτό
είναι η χάρη του Θεού και η αγνή
ζωή. Η κοσμική χαρά είναι επίγεια,
σαρκική, πρόσκαιρη, ενώ η χριστιανική είναι ουράνια, πνευματική, διαρκής και αιώνια και ικανοποιεί τον όλο άνθρωπο και τον
κάνει ευτυχισμένο.

Ο Χριστός πηγή της χαράς
Ο Χριστός με τη διδασκαλία
του, με τα θαύματά του και προπαντός με τα Άγια Πάθη του και
την ένδοξο Ανάστασή Του μας
έδωσε την προοπτική της αιώνιας
και ευτυχισμένης ζωής, αλλά μας
χάρισε ταυτόχρονα και τα εχέγγυα της συμμετοχής μας σ' αυτή
από την παρούσα ζωή. Έτσι ο
χριστιανός μέσα στη μυστηριακή
ζωή της Εκκλησίας προγεύεται
από τώρα τη χαρά της Βασιλείας
του Θεού, γιατί η Βασιλεία του
Θεού είναι παρούσα στην Εκκλησία και στις καρδιές των χριστιανών. “Η Βασιλεία του Θεού εντός
υμών εστίν” (Λουκ. 17,21) Βασιλεία αγάπης, χαράς και ειρήνης.
Όσα συμβαίνουν μετά την ανάσταση του Χριστού αναδύουν ποικίλα συναισθήματα. Είναι η απιστία του θαύματος της ανάστασης; Η έκπληξη που ανέμεναν;
Οι μαθητές πιστεύουν, άλλοι απιστούν, όπως και ο Θωμάς, οι μυροφόρες διακατέχονται από τρόμο και έκπληξη (Μάρκ. 15, 8).
Αυτό το τελευταίο, αναγιγνώσκεται αυτή την Κυριακή στο ευαγγέλιο (Μάρκ. 15, 43-16, 8), Κυριακή των Μυροφόρων.
Κι ενώ θα ανέμενε κάποιος, η
είδηση της ανάστασης του Χριστού να χαροποιούσε τους πάντες και να έπειθε ακόμη και τους
πιο άπιστους, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Αν δυσπιστεί ο Θωμάς, που έζησε με τον
Χριστό, περπάτησε μαζί Του, βίωσε το δράμα Του, γιατί να υπάρχει
η σημερινή απαίτηση από τους
ανθρώπους να πιστέψουν; Να
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Η χριστιανική χαρά
“Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν ερώ, χαίρετε” (Φιλιπ. δ’, 4)

Δώστε στα παιδιά σας
Χριστιανική Αγωγή..!
(Ιωάν. Χρυσοστόμου)

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
Όποιος, λοιπόν, γνωρίσει αληθινά
το Χριστό, που είναι ο κρυμμένος
θησαυρός και το πολύτιμο μαργαριτάρι, γνωρίζει στην ζωή του
και γεύεται την αληθινή χαρά και
ειρήνη.

Η χαρά και η αμαρτία
Η αμαρτία απομακρύνει τον
άνθρωπο από το Θεό, επισύρει
την οργή του Θεού και αποσύρει
τη θεία Χάρη και έτσι ο άνθρωπος,
ενώ νομίζει και έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι ευτυχισμένος,
στην πραγματικότητα είναι στερημένος της αληθινής χαράς και
ειρήνης. Η αμαρτία, μετά από
μια φευγαλέα και πρόσκαιρη ηδονή γεμίζει τον άνθρωπο με πικρία,
απογοήτευση, θλίψη και κορεσμό.
“Θλίψις και στενοχωρία επί πάσαν
ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν” (Ρωμ. β’, 9).
Η αμαρτία, επομένως, φυγαδεύει
από την καρδιά μας την χάρη και
τη χαρά του Θεού και μας κάνει
δυστυχισμένους.

Η μετάνοια και η χαρά
Αν η αμαρτία διαταράσσει τις
αρμονικές σχέσεις μας με το Θεό,
με τον εαυτό μας και με τους συνανθρώπους μας και μας γεμίζει
με θλίψη, ντροπή και τύψεις, η
μετάνοια, η βαθιά συναίσθηση
ότι λυπήσαμε το άγιο Θεό και
παραβήκαμε τις εντολές του και
η εσωτερική λύπη μας για τον
ηθικό μας αυτό ξεπεσμό και το
παραστράτημά μας θα μας οδηγήσει με βεβαιότητα στη λύτρωση
και στην αποκατάσταση, στη συγ-

χώρηση και στην άφεση των
αμαρτιών, στη συμφιλίωση με το
Θεό-Πατέρα. Αυτό θα γίνει με το
μυστήριο της Μετάνοιας-Εξομολόγησης. Ο άνθρωπος αυτός χαίρεται πολύ πνευματικά για την
επιστροφή του στο σπίτι του Θεού
και μισεί πια την αμαρτία και παίρνει σταθερή απόφαση να μην ξαναμαρτήσει. Μαζί του χαίρονται
και ο Θεός και ο πνευματικός κόσμος των αγγέλων. “Χαρά έσται
εν τω ουρανώ επί ενί αμαρτωλώ
μετανοούντι” (Λουκ. 15,7). Η χαρά
αυτή είναι καρπός του Αγίου
Πνεύματος: “Ο δε καρπός του
πνεύματος εστιν αγάπη, χαρά,
ειρήνη...) (Γαλάτ. 5,22). Η λύπη
για τις αμαρτίες μας μας φέρνει
τη χαρά, γι' αυτό οι Πατέρες την
ονομάζουν “χαρμολύπη” και είναι
η μόνη λύπη που ωφελεί τον άνθρωπο.

Το γέλιο και η χαρά
Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη
το γέλιο είναι αποτέλεσμα πνευματικής χαράς, αντιστάθμισμα
από το προσωρινό πένθος που
πηγάζει από την ταπείνωση και
τη μετάνοια, ενώ το γέλιο εξαιτίας
κοσμικής χαράς καταδικάζεται,
γιατί φανερώνει προσκόλληση
του ανθρώπου στην απόλαυση
των υλικών αγαθών. Τουναντίον
οι χριστιανοί παροτρύνονται από
τον αδελφόθεο Ιάκωβο (δ’, 9), να
μετατρέψουν αυτού του είδους
το γέλιο σε πένθος και αυτού
του είδους τη χαρά σε κατήφεια.
Το ίδιο πνεύμα εκφράζει και ο

λόγος του Κυρίου: “Ουαί υμίν οι
γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και
κλαύσετε” (Λουκ. 6,25). Αυτό, βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν
σημαίνει ότι ο Χριστός απαγορεύει τις αθώες οικογενειακές
τέρψεις και χαρές. Αντίθετα μάλιστα, τις ευλογεί και τις αγιάζει,
όταν αυτές κινούνται στα όρια
της ευπρέπειας, της σεμνότητας
και του μέτρου και δεν εκτρέπονταν σε μέθη και πράξεις αισχύνης και ασέβειας. Ο άνθρωπος
μπορεί να χαίρεται τα αγαθά του
Θεού και να ευχαριστεί για όλα
το Θεό που τα παρέχει.
Ο Χριστός στον επίγειο βίο του
έκλαψε (Ιωάν. 11,35), (Λουκ.
19,31) πουθενά όμως δεν αναφέρεται ότι εγέλασε. Σίγουρα
όμως θα άνθισε στα χείλη Του
το μειδίασμα.
Όλοι οι Πατέρες της Εκκλησίας
κατακρίνουν το πονηρό, “πορνικό”, γέλιο και συνιστούν την μέχρι
μειδιάσματος εκδήλωση της χαράς και της ευθυμίας. Το γέλιο
ως εκδήλωση χαράς αθώας πρέπει να μην αποκλίνει από τα όρια
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
σοβαρότητας.
Δεν είναι, λοιπόν, γνώρισμα
του Χριστιανού η θλίψη, η κατήφεια, η μελαγχολία, αλλά η χαρά,
η ειρήνη, η αισιοδοξία. Είναι η
χαρά που του χαρίζει η κοινωνία
με την πηγή της αιώνιας και αστείρευτης χαράς, το Χριστό. Είναι
μια χαρά που κανείς και τίποτε
δεν μπορεί να του την αφαιρέσει.-

ΤΡΟΜΟΣ, ΕΚΣΤΑΣΗ, ΑΠΙΣΤΙΑ
δραπετεύσουμε από τα «πρέπει»
στην ορθόδοξη πίστη. Κάθε φορά
που κηρύττεται ένα ακόμη «πρέπει», τίθεται ένα γερό θεμέλιο
αμφισβήτησης απέναντι στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, δηλαδή,
ελεύθερο. Γιατί να πρέπει να πιστέψει κάποιος και όχι να φέρει
σε συνάντηση την απιστία και αμφισβήτηση του με το πρόσωπο
του Χριστού; Η πίστη, επουδενί,
δεν αποτελεί το αναγκαστικό αίτιο
ή το απωθημένο σκέψεων και κατευθύνσεων που αβίαστα δέχονται τα θεία γεγονότα χωρίς αναζήτηση.
Παρόλα αυτά ο Θωμάς προβληματίζει, ακόμη. Αν δεν είχε ο
Θωμάς τη βεβαιότητα της θεανθρωπινότητας, την πίστη στην

έγερση του Χριστού από τους
νεκρούς, πώς ο άνθρωπος στη
σημερινή εποχή, με τις καταιγιστικές αμφισβητήσεις και αρνήσεις, να σταθεί σταθερός στο εμπειρικό βίωμα ενός γεγονότος
στο οποίο δεν ήταν παρών, δεν
έζησε; Ένας Θωμάς και δεν πίστεψε ότι μπροστά του στέκεται
ο αναστημένος Χριστός. Πώς,
λοιπόν, να κοινωνήσει η εποχή
μας το θαύμα της ανάστασης και
να εμπνεύσει στον άνθρωπο την
οντολογική σημασία του θείου
αυτού γεγονότος για την ύπαρξη
του;
Αν του πεις του σύγχρονου ανθρώπου για ανάσταση του Χριστού, θα σε περάσει για τρελό
και ο άθεος θα γελάει μαζί σου
ειρωνικά. Το πιο δύσκολο είναι
να πιστεύεις και να αποδεχτείς
το ανυπόστατο του θανάτου. Είναι
σοβαρά πράγματα αυτά. Και δεν
χωράνε αποδείξεις με επιχειρήματα και εμπειρικούς χειρισμούς,
όπως συνέβη στη Δύση με τους
Berkeley, Hume, Άνσελμο,

Descartes, Spinoza. Θεωρείται
δεδομένη η αθεΐα στη Γαλλία,
αλλά και σε χώρες της Δύσης.
Δεν υπήρξε άλλος τρόπος προσέγγισης των θείων γεγονότων
και των ιερών μυστηρίων, εκεί. Ο
ορθολογισμός έβαλε ταφόπλακα
στη μυσταγωγική εμπειρία, στο
βίωμα, στην κάθαρση, στην ασκητική, όπως συναντάται στην Ανατολή και στο ησυχαστικό κίνημα.
Άλλες προϋποθέσεις, εκεί.
Εμείς κάνουμε τα πράγματα
δύσκολα, πολλές φορές. Ο Θωμάς, οι Μυροφόρες, οι μαθητές
υπήρξαν άνθρωποι που τα συναισθήματα τους για τα θεία γεγονότα και το πρόσωπο του Χριστού, είχαν ένταση. Ακόμη και η
αμφισβήτηση και απιστία προς
το πρόσωπο του Χριστού. Εξάλλου, επίμονες αμφισβητήσεις γέννησαν άγια συναισθήματα και ευχάριστες θείες εμπειρίες.
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

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

Ό

πως δεν θα
μπορέσουμε να
δικαιολογηθούμε
για τα προσωπικά μας
αμαρτήματα, το ίδιο και γι'
αυτά των παιδιών μας. Και
είναι λογικό, γιατί αν η
κακία ήταν έμφυτη, θα
υπήρχε δικαιολογία.

Είναι γνωστό όμως, ότι με
το θέλημά μας ακολουθούμε,
είτε το δρόμο της αμαρτίας
είτε της αρετής. Πώς θα δικαιολογηθεί επομένως ο γονιός,
που άφησε το πιο αγαπημένο
του πλάσμα, το παιδί του, να
παραστρατήσει; Αν τα παιδιά
ανατραφούν με καλές συνήθειες, δύσκολα αλλάζουν συμπεριφορά όταν μεγαλώσουν. Γιατί
η παιδική ψυχή είναι σαν το
κάτασπρο, ολοκάθαρο πανί,
που αν το βάψουμε με κάποιο
χρώμα, βάφεται τόσο καλά,
ώστε όσες φορές κι αν το ξαναβάψουμε, πάντα φαίνεται η
αρχική βαφή. Έτσι είναι και τα
μικρά παιδιά, όταν συνηθίσουν
στο καλό, δύσκολα αλλάζουν.
Ο απ. Παύλος, δανείζεται από
τον ποιητή Μένανδρο (342-292
π.Χ.), τη φράση που λέει: “Φθείρουσιν ήθη χρηστά, ομιλίαι κακαί”. (Οι κακές συναναστροφές
χαλάνε τον καλό χαρακτήρα.
Α’ Κορν. 15). Ας μην απορούμε,
πώς μερικοί γίνονται κλέφτες
ή ακόλαστοι. Τα παιδιά που
από μικρά στερούνται τη Χριστιανική Αγωγή, συνηθίζουν
στο κακό και με την πρώτη
αφορμή ξεστρατίζουν. Γι' αυτό
ο Απόστολος συμβουλεύει:
“Παιδιά, να υπακούτε στους
γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου· αυτό άλλωστε
είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα
σου -τη μητέρα σου (αυτή είναι
η μόνη εντολή που περιέχει
υπόσχεση), για να ευτυχήσεις,
να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω
στη γη. Κι εσείς πατέρες, μη
φέρεστε στα παιδιά σας έτσι
που να τα εξοργίζετε, αλλά να
τα ανατρέφετε δίνοντάς τους
αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον
Κύριο” (Εφεσ. 6). Και ο σοφός
Σολομών λέει: “Το παιδί, που
έχει παιδαγωγηθεί, θα είναι
σοφό”. “Ο γονιός να χρησιμοποιεί την παιδαγωγική ράβδο
στην ανατροφή μ' επιμέλεια
(στοργή) αλλά κι αυστηρότητα”
(Παροιμ. 10-13).
-Με αρετή, να πλουτίζετε τα
παιδιά σας κι όχι με αγαθά
πρόσκαιρα. Μην τους αφήνετε
πλούτη, αλλά παίδευση κι αρετή. Έτσι δεν θα στηρίζονται
στην κληρονομιά υλικών αγαθών και θα επιδοθούν στη μόρφωση του νου και στην καλλιέργεια της ψυχής. Αυτός είναι
ο καλύτερος τρόπος για την
υπέρβαση της φτώχειας κι όλων
των προβλημάτων της ζωής.
Έτσι είναι, αν αναθρέψεις καλά
το παιδί σου και το κάνεις να
έχει ευσέβεια, αγάπη, τότε και
εκείνο θα κάνει το ίδιο στα δικά
του παιδιά κι από γενιά σε γενιά
θα βρεθούμε έτοιμοι κατά την
παρουσία του Χριστού και θα
αμειφθούμε από τον δίκαιο Κύριό μας. Θα σχηματισθεί μία
αλυσίδα ευλογημένη χάρη σ'
εσένα, που έγινες η ρίζα του
καλού. Οι γονείς που παραμελούν την καλή ανατροφή των
παιδιών τους, είναι χειρότεροι
κι από τους παιδοκτόνους, γιατί
οι πρώτοι θανατώνουν την αθά-

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
νατη ψυχή, ενώ οι δεύτεροι
μόνο το θνητό σώμα. Γονιός
δεν είναι εκείνος που απλά γέννησε ένα παιδί, μα εκείνος που
συνέχεια το αγαπάει. Αν δηλαδή
πρέπει ν' αγαπάει κανείς τα
φυσικά του παιδιά, για να λέγεται σωστός γονιός, πόσο μάλλον τα χαρισματικά, τα πνευματικά, τα βαπτισμένα με χάρη
θεού, φροντίζοντας να μην κολαστούν. Αλλά κι εσύ παιδί μου,
να υπακούς τους γονείς, για
όσα σου προσέφεραν, τίποτα
δεν μπορείς να τους ανταποδώσεις, ούτε να τους γεννήσεις,
ούτε να μοχθήσεις γι' αυτούς,
όσο εκείνοι για σένα.
Παράδειγμα, αν ο πατέρας
σου μαλώνει κάποιο από τ'
αδέλφια σου, πρέπει να συμμερίζεσαι το γονιό σου, γιατί
αν πάρεις το μέρος του αδελφού, μολονότι έσφαλε, θα γίνει
χειρότερος. Αφού όποιος δεν
αφήνει να γιατρευτεί μία πληγή
έχει μεγαλύτερη ευθύνη από
εκείνον που την προκάλεσε, γι'
αυτό και τιμωρείται. Ένας τραυματισμός, ίσως να μην είναι
άμεσα θανατηφόρος, ενώ η παρεμπόδιση της θεραπείας μπορεί να προκαλέσει το θάνατο...
-Ο προφήτης Δαβίδ λέει:
“Αποκτήστε την παιδεία (του
θεού), για να μην οργιστεί εναντίον σας ο Κύριος” (Ψαλμ. 2).
Δώστε στα παιδιά χριστιανική
μόρφωση, αυτή είναι η υποχρέωσή σας. Αν αδιαφορήσετε,
θα κολαστείτε, έστω κι αν έχετε
άλλες αρετές. Να τους μάθετε
τα μυστήρια της Εκκλησίας, τη
δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη, την
ανδρεία της ψυχής. Να τα βοηθήσετε να γνωρίσουν τον εαυτό
τους, γιατί μέσα από την αυτογνωσία, θα οδηγηθούν και στη
θεογνωσία. Αν δεν γνωρίσουν
τον Θεό, τι θα τους ωφελήσουν
όλα τ' άλλα; Ο Κύριος στο ιερό
Ευαγγέλιο λέει: “πώς αν ο άνθρωπος κερδίσει ολόκληρο τον
κόσμο, χάσει όμως την ψυχή
του, δεν ωφελείται σε τίποτα”.
Καλλιεργήστε λοιπόν, πνευματικά τα παιδιά σας, καλλιεργήστε και τον εαυτό σας. Έτσι
θα σωθείτε και θα μπείτε στη
βασιλεία των ουρανών, με τη
χάρη του Χριστού μας.
Υ.Σ. 1. Στην εφηβεία, που είναι η πιο δύσκολη ηλικία, η
αγωνία των γονέων είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά τους, μέχρι
να τα μορφώσουν κι αποκατατήσουν. (Αγ. Παϊσίου Λόγος Δ’).
2. Με εκτίμηση σ' όλη την παλιο-παρέα, τα παιδιά του Σοπωτού, Βασίλη, Γιώργο, Δημήτρη
(Τάκη), Διονύση, Στέλιο, Σταμούλη, Χρήστο Α., Χρήστο Μ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

τοπικά

1o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ην Πέμπτη 9 Μαΐου
πραγματοποιήθηκε
στην πόλη των
Τρικάλων και στους χώρους
του 2ου Λυκείου από 9:30
έως 13:00 με μεγάλη
επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ
Μαθηματικών.

Τ

Το Φεστιβάλ Μαθηματικών
διοργανώθηκε από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων, το
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών Θεσσαλίας κ.
Κων/νο Μπουραζάνα, το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρίας, το Κ.Ε.Σ.Υ
και το 2ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων,
υπό τη διεύθυνση του κ. Πέτρου
Τζίμα και των εκπαιδευτικών μαθηματικών: Γεωργίας Πανάγου
και Βασίλη Σκυλογιάννη.
Ο στόχος του φεστιβάλ ήταν οι
μαθητές να δουν τα μαθηματικά
“αλλιώς”.
Να βιώσουν τη μάθηση μέσα
από το παιχνίδι και την ενεργή εμπλοκή τους συμμετέχοντας σε
διαγωνισμούς Μαθηματικών Γρίφων. Η ομαδοσυγκεντρωτική προσπάθεια επίλυσής τους να ενισχύσει τον αλληλοσεβασμό, την
ευγενή άμιλλα και την κοινωνικοποίηση τους.
Οι καλές πρακτικές διαχείρισης
του άγχους των εξετάσεων από
εξειδικευμένους συμβούλους του
Κ.Ε.Σ.Υ, να βοηθήσουν τους μαθητές στο δύσκολο και επίπονο
διάστημα εξετάσεων που ακολουθεί.
Η αποσαφήνιση ιδιαζουσών περιπτώσεων και οι οδηγίες για την
αντιμετώπιση των ασκήσεων στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις από τον
μαθηματικό και συγγραφέα κ.
Θανάση Ξένο, να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για τους μαθητές της
Γ’ Λυκείου.
Να αναδειχθεί η διαθεματικότητα των Μαθηματικών, τόσο στην
Ιατρική, όσο και στον Αθλητισμό
με τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
ομιλίες των: κ. Κωνσταντίνου
Γουργουλιάνη, Καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και του κ. Αθανασίου
Τσιόκανο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Kαι τέλος τα εργαστήρια Μαθηματικών με τη αξιοποίηση των

Το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων πραγματοποίησε τριήμερη περιβαλλοντική επίσκεψη από 4 έως 6
Απριλίου στον ορεινό νομό Ευρυτανίας, στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος με θεματικό άξονα "Τα ψηλά βουνά".
Οι εμπειρίες μας μοναδικές και
ανεπανάληπτες!!!
Την πρώτη μέρα 4 Απριλίου, είχαμε την ευκαιρία πριν φτάσουμε
στον τελικό προορισμό να σταματήσουμε για πρωινό και ψώνια
στην πόλη της Λαμίας. Δεν παραλείψαμε να επισκεφθούμε τη
γραφική “Ιερά Μονή Αγάθωνος”,
χτισμένη στην πλαγιά του όρους
Οίτη, δυτικά της Υπάτης Φθιώτιδος. Αφού ξεναγηθήκαμε στους
χώρους του μοναστηριού, επισκεφθήκαμε το υπάρχων Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Το μεσημέρι φτάσαμε στο καταπράσινο Καρπενήσι, πρωτεύουσα του Νομού Ευρυτανίας
με υψόμετρο 970 μέτρα. Αφού τακτοποιηθήκαμε στη μαθητική
εστία του ΚΠΕ, ξεκινήσαμε τη
δράση που είχαν ετοιμάσει οι φιλόξενοι και ευγενέστατοι υπεύθυνοι καθηγητές του ΚΠΕ. Τί περιείχε;
Πεζοπορία στα δύσβατα μονοπάτια του χωριού Γοργιανάδες, παιχνίδια στη φύση μεταξύ
των μαθητών, εξερεύνηση, γνωριμία με την πανίδα και χλωρίδα,
φυσικούς ήχους, φωλιές ζώων,
φυσικές παρατηρήσεις.
Η μέρα τελείωσε με βραδινή
έξοδο στην πόλη.

Νέων Τεχνολογιών να “ανοίξουν”
νέους ορίζοντες στους “ανήσυχους” συναδέλφους.
Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο,καθώς από νωρίς το πρωί προσήλθαν στο χώρο του 2ου ΓΕΛ 11 Λύκεια και 14 Γυμνάσια του ν. Τρικάλων με 195 μαθητές και 50 συνοδούς καθηγητές-μαθηματικούς.
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί
από τους:
κ. Κωνσταντίνο Μπουραζάνα,
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών
κ. Γεώργιο Δοδοντσάκη, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
κ. Βασιλική Κάκλα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Τρικάλων
κ. Δημήτρη Θεοχάρη, Πρόεδρο
του παραρτήματος ΕΜΕ Τρικάλων
κ. Πέτρο Τζίμα, Διευθυντή 2ου
Γενικού Λυκείου και
κ. Απόστολο Σπαθή, Προϊστάμενο του ΚΕΣΥ Τρικάλων
Οι ενδιαφέρουσες ομιλίες των:
κ. Κ. Γουργουλιάνη με θέμα “τα
Μαθηματικά στην Ιατρική: Υπολογίζοντας τα μυστικά της ζωής”
και κ. Αθ. Τσιόκανο με θέμα
“Εφαρμογές των Μαθηματικών
στον Αθλητισμό” στην πραγματικότητα καθήλωσαν το ακροατήριο
των μαθητών και καθηγητών στην
κατάμεστη αίθουσα του αμφιθεάτρου.
Ο κ. Θανάσης Ξένος με την
αποσαφήνιση ιδιαζουσών περιπτώσεων και τις οδηγίες για την
αντιμετώπιση των ασκήσεων στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις κέντρισε

το ενδιαφέρον των μαθητών της
Γ’ Λυκείου, καθώς και των συναδέλφων μαθηματικών που τον παρακολούθησαν.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι μαθηματικοί τα
εργαστήρια για την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών από τους Κ.
Μπουραζάνα ( συντονιστή Μαθηματικών ) και Αρ. Λυμπίκη (επιμορφωτή β’ επιπέδου).
Ο διαγωνισμός επίλυσης μαθηματικών γρίφων άρεσε πολύ
στους μαθητές που συμμετείχαν
με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.
Νικήτριες ομάδες αναδείχθηκαν:
από τα Λύκεια η ομάδα του 1ου
Γενικού Λυκείου και από τα Γυμνάσια η ομάδα του 3ου Γυμνασίου.
Στο τέλος του φεστιβάλ το παράρτημα ΕΜΕ Τρικάλων απένειμε
τιμητικές πλακέτες στους ομιλητές του φεστιβάλ,τους κυρίους:

Κωνσταντίνου Γουργουλιάνη, Θανάση Ξένο και Αθανάσιο Τσιόκανο.
Ο Διευθυντής του 2ου Γενικού
Λυκείου, ο κ. Πέτρος Τζίμας, απένειμε τα αριστεία στους μαθητές
των νικητήριων ομάδων του διαγωνισμού επίλυσης μαθηματικών
γρίφων, με δώρο στον κάθε μαθητή ένα βιβλίο του συγγραφέαμαθηματικού Θ. Ξένου.
Ευελπιστούμε αυτό το Φεστιβάλ Μαθηματικών να γίνει θεσμός για τη πόλη των Τρικάλων,
την πόλη που διακρίνεται για το
υψηλό επίπεδο και τις επιδόσεις
των μαθητών της στα Μαθηματικά.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις
εταιρίες: ΚΛΙΑΦΑ και ΤΥΡΑΣ για
την ευγενική τους χορηγία
Από την διοργανωτική
επιτροπή του Φεστιβάλ
του 2ου ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Στο 1ο Μαθηματικό Φεστιβάλ
Τρικάλων συμμετείχε
το 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας

Το 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας συμμετείχε στο 1ο Μαθηματικό
Φεστιβάλ Τρικάλων που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και έλαβε χώρα στο 2ο Λύκειο Τρικάλων, την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.
Στόχος του φεστιβάλ ήταν οι μαθητές/τριες 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, να
υποστηριχθούν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και στην ενδυνάμωση της θετικής σκέψης.
Οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Βάλλα Σοφία, Καρκαλάκη Αντωνία, Δερεκενάρης Νικόλαος, Μαργέλος Ιωάννης, Σινάνης Δημήτριος, Πινιάρας Κων/νος, Ιατροπούλης Κων/νος και Ζιάκας Λεωνίδας συμμετείχαν σε Βιωματικά Εργαστήρια Διαχείρισης Άγχους και σε διαγωνισμούς γρίφων. Τους μαθητές/τριες συνόδευαν
οι καθηγήτριες μαθηματικών κ. Βούλα Νικολογιάννη και κ. Ελένη Οικονόμου.
Τελικά, στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης, μάθημα μπορεί να γίνει και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και μάλιστα με
μεγάλη επιτυχία!

ΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
ευχαριστεί τους διοργανωτές του μίνι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Την επομένη 5 Απριλίου και
αφού περιμέναμε να σταματήσει
η πρωινή βροχή, ανηφορίσαμε
στο ιστορικό “Παλαιό Μικρό Χωριό” απέναντι από το αμφιθεατρικό “Μεγάλο Χωριό”. Μέσα από
τις ιστορικές περιγραφές των ξεναγών μας προασπαθήσαμε να
βιώσουμε και μεις τα γεγονότα
που συνδέονται με το 1823 και το
1942. Περιδιαβήκαμε ένα μονοπάτι που οδηγεί κάτω στη ρεματιά και στο μνημείο εθνικής αντίστασης, εκεί όπου εκτελέστηκαν

από τους Ιταλούς το Δεκέμβριο
του 1942 οι 11 πατριώτες. Επίσης
είχαμε τη χαρά να επισκεφθούμε
τη βρύση του Μάρκου Μπότσαρη,
γιατί από δω πέρασαν και έπλυναν
το σώμα του νεκρού, γενναίου
οπλαρχηγού, ο οποίος χτυπήθηκε θανάσιμα στη μάχη του “Κεφαλοβρύσου” το 1823.
Παίξαμε, γελάσαμε, μυρίσαμε
τις ευωδιές της ανοιξιάτικης φύσης και συνεχίσαμε για τον επόμενο προορισμό, την επίσκεψή
μας στο μοναστήρι της αρχόν-

τισσας της Ρούμελης “Παναγία η
Προυσιώτισσα”. Η διαδρομή μαγευτική και συγκλονιστική. Στο
μοναστήρι προσκυνήσαμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
και ξεναγηθήκαμε στο ιστορικό
μουσείο της μονής, όπου φυλοξενούνται προσωπικά αντικείμενα
του ήρωα του 1821 Γ. Καραίσκάκη. Γεμάτοι εμπειρίες επιστρέψαμε στη βάση μας.
Την επομένη 6 Απριλίου κατευθυνθήκαμε στο χωριό “Κεφαλόβρυσο” και στο σημείο όπου
έγινε η μάχη των Ελλήνων με
τους Τούρκους το 1823. Στη μάχη
αυτή έχασε τη ζωή του ο Μάρκος
Μπότσαρης. Ακολούθησε επίσκεψη στο παραδοσιακό οικισμό
“Κορυσχάδες” κρυμμένο μέσα
στα έλατα και με εκπληκτική θέα
στα γύρω βουνά. Στους “Κορυσχάδες” σώζεται το ιστορικό σχολείο – μουσείο εθνικής αντίστασης
στο οποίο με πολύ ενδιαφέρον ξεναγηθήκαμε. Φεύγοντας από κει
και πριν πάρουμε το δρόμο της
επιστροφής για τα Τρίκαλα σταθήκαμε στο πάρκο δραστηριοτήτων “Saloon Park”. Γευτήκαμε τις
νοστιμιές της κουζίνας του πάρκου και αναχωρήσαμε γοητευμένοι.
Οι συνοδοί Καθηγητές
και οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ

μαραθωνίου «Τρέχουμε ΜΑΖΙ 2019»
Η Ένωση «Μαζί
για το Παιδί» ευχαριστεί από καρδιάς
την Ειρήνη Στράκαρη ιδιοκτήτρια του
UK School of English και τους Χρήστο και Χριστίνα
Ανυφαντή ιδιοκτήτες του Κέντρου
Ξένων Γλωσσών
ELC Anifadis για την
πρωτοβουλία της
διοργάνωσης του
τόσου επιτυχημένου
φιλανθρωπικού μίνι
μαραθωνίου «Τρέχουμε ΜΑΖΙ» που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα την Κυριακή 14 Απριλίου 2019.
Επίσης, ευχαριστεί θερμά όλους τους γονείς, μαθητές, χορηγούς και εθελοντές που συμμετείχαν σε αυτή την μεγάλη
γιορτή του αθλητισμού και του εθελοντισμού συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην επιτυχία της.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο αγώνας στηρίζει τα παιδιά που
αγκαλιάζει το «Μαζί για το Παιδί», πρόκειται για μια ένωση μηκερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται για
την ευημερία περισσότερων από 30.000. Κύριος στόχος της
Ένωσης είναι να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που
αντιμετωπίζουν την φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και
την αρρώστια.
www.mazigiatopaidi.gr
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ΣΑΒΒΑΤΟ

11

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Amsterdam, London, New York: The
Magnificent Three (Ε)
Ιστορικές Αναπαραστάσεις E8
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ιστορικοί Περίπατοι
Casino Royale
Ο Ξεροκέφαλος
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
ΕΡΤ Ειδήσεις

Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε101 (Ε)
Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E25
Old Tom E25
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E72 (Ε)
Ανιμάλια E21 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E17
'Eξι Αδελφές Κ6 Ε13 (Ε)
Επιχειρήματα
Ο Κόσμος Τρελάθηκε
Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2 (Ε)
Η Ιστορία της Επιστημονικής
Φαντασίας
Κούμπα: Μια Ζέβρα και Μισή
Selfie Κ2 Ε4
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε16
Βικτώρια E8
Πριν το Κόκκινο Χαλί
Μέχρι να σε Βρω

07:00 Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
08:00 Ο Δρόμος του Μεταξιού E10 (Ε)
08:30 Αφιέρωμα στον Τζορτζ Γκέρσουιν
(Ε)
10:00 Ανθρώπων Πράξεις E2 (Ε)
11:00 11 το Σάββατο
12:30 'Eκτη Αίσθηση Κ4
13:00 Ειδήσεις
13:30 ΑΓΡΟweek Κ3
14:30 Μικρές Φάρμες Κ2 Ε2
15:00 Κάθε Τόπος και Τραγούδι E3 (Ε)
16:00 Άγρια Ελλάδα E2 (Ε)
17:00 Χαρά Θεού Κ4 (Ε)
18:00 ALLERT3 Κ6
19:00 Αντιδραστήριο
20:00 Μιλάμε Ελεύθερα Κ3
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1 Ε9
22:00 Ειδήσεις
22:30 24 Εβδομάδες
00:30 Η Δύναμη της Σόουλ

07:45
08:45
09:45
10:45
11:45
13:00
13:45
14:00
(Ε)

Της Ελλάδος τα Παιδιά E20 (Ε)
Daddy Cool E4 (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε43
Το Καφέ της Χαράς E28 (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε25

τηλεόραση

ΜΑΪΟΥ 2019

16:00 Εκπαιδεύοντας την Τζένη
17:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:15 Μην Ψαρώνεις
19:30 ANT1 News
20:45 Τέντι Μπόι Αγάπη μου
23:00 Σε Ρηχά Νερά
00:30 The 2night Show
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Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Η Barbie και οι Τρεις
Σωματοφυλακές
Ben 10
Ο Σκούμπι Ντου και οι Πειρατές
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε11
'Eνα Ταξίδι 30,5 Μέτρα Μακριά
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε20
Star News
Ταξίδι 2: Το Μυστηριώδες Νησί
Το Νησί

19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30

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

07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Iστορία του
Μωυσή», «Τα σκυλιά της Δαλματίας»
09.30. Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Αλη Μπαμπά»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Οδοιπορικό στη χώρα
των Ελλ..οίνων»
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Τιμώντας τον Αγιο Αχίλλιο»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Ταύγετος φύση και
περιπέτεια»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Santa fe trail»

ΚΡΙΟΣ: Η αυτοπεποίθηση σας και η ανάγκη σας
για ασφάλεια και διατήρηση των κεκτημένων στη
ζωή σας είτε υλικών, είτε συναισθηματικών, είναι δυο στοιχεία που σας δίνουν μεγάλη ώθηση
αυτές τις μέρες ώστε να καταφέρετε σημαντικά πράγματα σε οποιοδήποτε τομέα σχετίζεται
με το πρόσωπο που βγάζετε προς τα έξω.
ΤΑΥΡΟΣ: Θέλετε πιο σοβαρές καταστάσεις στα
ερωτικά, να ξέρετε που πατάτε και που βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή. Ειδικά αν το προηγούμενο διάστημα οι σχέσεις είχαν έναν πιο ανέμελο
ή φιλελεύθερο χαρακτήρα η ανάγκη σας να γίνουν πιο συγκεκριμένες, μέσα σε πλαίσια που
έχουν όρους, κανόνες κλπ είναι μεγαλύτερη.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον Κρόνο μπορεί να μη βγείτε να
τρέχετε γυμνοί στους δρόμους απ' τη χαρά σας,
αλλά υπάρχει ένα ανακουφιστικό και ελπιδοφόρο συναίσθημα ότι μπορείτε να θέσετε υπό έλεγχο κάποια πράγματα στη ζωή σας που φάνηκε να
έχουν πάρει τα ηνία και να σας καθοδηγούν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καρκινάκια, είναι περίφημος ο σχεδόν απόλυτα συναισθηματικός τρόπος που προσεγγίζεται τις σχέσεις στη ζωή σας, που κάποιες φορές αποδεικνύεται αποπνικτικός για τους
άλλους, αλλά και δυσλειτουργικός για εσάς.
ΛΕΩΝ: Αυτό το τρίγωνο ανάμεσα σε Ήλιο και Κρόνο μπορεί να αποδειχτεί χρυσάφι για τα επαγγελματικά σας και όχι μόνο, αφού στην πραγματικότητα υποδεικνύει μια περίοδο που αναγνωρίζονται οι κόποι σας και λαμβάνετε την αντίστοιχη
ανταμοιβή για τις προσπάθειες σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Τα προβλήματα στον ερωτικό τομέα
βρίσκουν διέξοδο αυτές τις μέρες που Ήλιος και
Κρόνος βρίσκονται σε αρμονική όψη. Αν υπάρχει κάποια νομική υπόθεση η οποία δημιουργεί
εμπόδια στη σχέση σου είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κινήσεις που θα οδηγήσουν στην

ΖΥΓΟΣ: Είτε βρίσκεις στήριξη από τα οικεία σου
πρόσωπα, είτε αυτά αποτελούν πηγή ενός προβλήματος που σε αναγκάζει να κινητοποιηθείς το
αποτέλεσμα όποιο κι αν είναι το σενάριο έχει θετικά αποτελέσματα στην τσέπη σου.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτές οι μέρες αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να λύσεις παρεξηγήσεις που
μπορεί να έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις σου
και με το ταίρι σου και να εκφράσεις την άποψη
σου για τα πράγματα ξεκάθαρα και αποφασιστικά, χωρίς να αφήνεις περιθώρια για αμφισβήτηση.

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

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η αυτοπεποίθηση που νιώθεις ότι μπορείς πλέον να αντιμετωπίσεις τα πράγματα με ωριμότητα, πρόγραμμα και ρεαλισμό αποτελεί ένα
σημαντικό όπλο στην προσπάθεια σου να επιτύχεις πράγματα στον εργασιακό σου χώρο.

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θα έχετε την ευκαιρία να αποκαταστήσετε την εικόνα σας απέναντι είτε στον ερωτικό σας σύντροφο, είτε στα παιδιά σας, αφού με
τις πράξεις σας θα τους πείσετε για το ενδιαφέρον σας το οποίο μπορεί να είχε διαστρεβλωθεί
ή αμφισβητηθεί.

“Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΙΝΚ”
στα ελληνικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η κατάσταση στο οικογενειακό
περιβάλλον δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιγραφεί σαν ένα τσουβάλι υποχρεώσεις και ευθύνες
που πρέπει να το πάρεις στους ώμους σου για
να είναι όλοι χαρούμενοι.

Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΧΘΕΙΣ: Μπορεί συχνά να σε κατηγορούν για την
επιπολαιότητα σου ή για την έλλειψη ρεαλισμού
στα λεγόμενα και στα σχέδια σου, όμως τώρα είναι η ευκαιρία σου να πάρεις το αίμα σου πίσω
αποδεικνύοντας το αντίθετο.

CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου
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Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Βελούδο από Μετάξι E16 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε52 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε48 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Γιορτή της Μητέρας

16:00
17:00
17:15
18:30
19:30
20:50
22:00

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Ακραία Φαινόμενα
Eco News
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
(Ε)
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Food n' Friends
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!

07:00
08:00
09:00
16:00
17:00

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές

Τηλ. 24310 20090
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ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
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'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Η Ευρώπη για Μένα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
Μοντέρνα Σταχτοπούτα
Αλ Τσαντίρι Νιούζ
Αλ Σιχτίρι

http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Των παιδιών
ανανεώνεται συχνότερα.
2. Θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης βιολογίας Τα αρχικά του κόμματος που ίδρυσε ο
Ελευθέριος Βενιζέλος.
3. Παντρεύτηκε
τον Αθάμαντα – Πατέρας της Μήδειας
(αιτ.).
4. Τα πληροφορείται όποιος επιζητεί
ενημέρωση (αντιστρ.).
5. Από τα δύο... δύο - Στιχουργική
μορφή (αντιστρ.).
6. Πρωτεύουσα νησιωτικού κράτους - Δεν ακούγεται με απάθεια.
7. Ισπανοεβραίος ποιητής και φιλόσοφος του 12ου αιώνα.
8. Αρχαίο υποθετικό - Αναφέρεται
και το «αντίπαλον» (αντιστρ.).
9. Περιλαμβάνεται στα δημόσια
έργα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Περίφημη σκηνή της είναι ο αποχαιρετισμός
του Εκτορα και της Ανδρομάχης Ο,τι και το 4 α' οριζοντίως.
2. Ο δούκας της είναι ένα από τα
πρόσωπα του Ριγκολέτο.
3. Αναφέρεται και επί εγκλήματος
(αντιστρ.) - Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.
4. Από τα επτά τα... μισά - Σύμφω-

Κατσάνος Ευθύμιος
Σιδ. Μεραρχίας 19 κ Τσακάλωφ
2431026340
Κουτούλα Μαρία
Φλεγίου 70
2431076140
Λαζαροπούλου Βανέσσα
Καλαμπάκας 30
2431076066
Παπαστεργίου Ανδρέας
Απόλλωνος 5
24310 21341
Ρίζου Ντίνα
Κολοκοτρώνη 26 & Αχιλλέως
2431023888
Σακκά Αθανασία
Μαιευτήριο

2431023780
Σαργιώτης Κων/νος
25ης Μαρτίου 12
24310 21789
Σχοινά Μιρέλλα
Βας. Τσιτσάνη 6
2431027671
Τριανταφύλλου Λιλια
Όθωνος 2
2431022622
Τσέλιος Σωτήρης
28ης Οκτωβρίου 83
2431028133
Τσιμπίδα Στέλλα
Απόλλωνος 15
2431031053

Κατσιάκος -------------------------------Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος -------------------------------------------------Σωτήρα
Μίντζας -----------------------------------Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης ----------------------------------------Φανερωμένη
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

H λύση του προηγούμενου
8

7

9

6

1

4

1

6

9

3

2

7

5

8

7

8

9

1

5

6

3

2

4

9

4

8

2

7

1

5

3

6

6

7

3

8

4

5

2

1

9

1

2

5

3

6

9

4

8

7

8

5

1

7

9

3

6

4

2

6

3

9

4

6

2

8

1

7

5

1

2

6

7

5

1

4

8

9

3

4
8

7

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

4

5

3

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

2

4

9

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

3

4

6

2

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

5

2
3

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

Sudoku

Πώς παίζεται

6

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

νη προς τη θρησκευτική ηθική.
5. Η πλειονότητα των κατοίκων του
είναι σιίτες μουσουλμάνοι - Πρώτα
στη σειρά τους.
6. Ευρήματα ακτινογραφιών - Στον
αιώνα αυτό πέθανε ο Λούθηρος.
7. «...ανθρωπω δαίμων», λέει ο
Ηράκλειτος -Ομόηχα φωνήεντα.
8. Περιλαμβάνονται στα μαλάκια
(καθ.).
9. Τίτλος κωμωδίας του Αριστοφάνη - Βεβαιωτικό για τους αρχαίους.
ΛΥΣΗ (10-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΑΚΩΝΙΚΑ 2. ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ 3. ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ 4. ΙΝ - ΡΙΚΙ 5.
ΑΡ - ΟΣΗ - ΑΑ 6. Ν ΥΝ - ΥΦΗ 7. ΓΟΜΟΡΡΑ 8. ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 9. ΝΑΙ - Ο
ΟΝΟΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΛΑΝΘΑΝΙΟΝ 2.
ΑΠΕ - ΛΥ - ΔΑ 3. ΚΕΦΙ - ΝΑΟΙ 4. ΩΛΕΝΗ - ΡΣ 5. ΡΑΝ - ΣΥΡΤΟ 6. ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ 7. ΚΕΙΚ - ΗΜΩΝ 8. ΑΙΤΙΑ ΟΜΟ 9. ΣΗΡΑΓΓΑΣ

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

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης -------------------------------Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη --------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Ντόκος----------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Παππάς --------------------------------------------Οδ. Πύλης

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

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Σακκά Αθανασία
Μαιευτήριο
2431023780
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Αθανασίου Ελένη
Τσιτσάνη 22
2431027363
Από τις 9 το πρωί έως τις 2 το
μεσημέρι
Αθανασίου Ελένη
Τσιτσάνη 22
2431027363
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22
24310 77297

επίλυση της.
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Με άνοδο 1,01% έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Ανέκαμψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, μετά από δύο συνεδριάσεις έντονης πτώσης στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικές απώλειες 4%.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ιδιαίτερα η μετοχή της Εθνικής (+8,51%).
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 736,01 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,01%.
Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε πτώση 4,95%, ενώ
από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό
20,00%.
Η αξία των συναλλαγών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ανήλθε στα 51,086 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
. 736,01
27.507.437 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,43%, ενώ
1,01%
ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε
σε ποσοστό 1,37%.
Από τις μετοχές της υψηλής
κεφαλαιοποίησης, τη
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+8,51%), του ΟΛΠ
(+7,11%), της Πειραιώς (+2,88%) και της Eurobank
(+2,54%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της ΔΕΗ (-3,56%), της Τιτάν (-1,54%), της Jumbo (-1,44%)
και της Coca Cola HBC (-1,13%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+3,58%) και των Πρώτων Υλών (+1,80%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (-1,52%) και των Τροφίμων
(-1,10%). Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Εθνική με 8.338.799 και 5.426.916 μετοχές,
αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν
η Εθνική με 10,033 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 6,4050
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 36 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ+20,00% και Τζιρακιάν+14,89%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: SATO 20,00% και Ιντερτέκ-15,04%.

Ê

Γ.Δ

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΣΕΒ: Προτάσεις-κλειδιά
για την επιτάχυνση της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης
ι καθυστερήσεις
στη διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης αποτελούν
ακόμη ένα εμπόδιο για
τις νέες επενδύσεις, οι
οποίες αποτελούν
ζητούμενο για την
ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας, διαπιστώνει
ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών σε μελέτη
του.

Ο

Στη μελέτη, ο ΣΕΒ παραθέτει 22 προτάσεις βελτίωσης,
με στόχο την επιτάχυνση και
των εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
στην Ελλάδα.
Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν
ζητούμενο για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας,
υπερβαίνει τον θεσμικό χρόνο
κατά περίπου 210-360 ήμερες κατά μέσο όρο, ανάλογα
με την κατηγορία τους. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενων επενδύσεων, ήτοι η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ανανέωσης ή τροποποίησης, επίσης υπερβαίνει το θεσμικό
χρόνο από 69 έως 322 ημέρες, αναλόγως υποκατηγορίας και τρόπου αντιμετώπισης από την αδειοδοτούσα
αρχή.
Ενδεικτικό ότι σε ποσοστό
40% ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, δηλαδή αντιμετωπίζονται ως νέες, και επιβα-

ρύνονται με τις αντίστοιχες
καθυστερήσεις.
Η φάση της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων αποτελεί την κυριότερη αιτία καθυστερήσεων αντιστοιχεί σε τουλάχιστον
54% της συνολικής. Ενδεικτικό ότι σε μεγάλο ποσοστό
των νέων αδειών, των ανανεώσεων και των τροποποιήσεων χρειάστηκε γνωμοδότηση
από Κεντρικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ), πριν την έκδοση
της ΑΕΠΟ.
Στη μελέτη, του ο ΣΕΒ καταγράφει 22 προτάσεις βελτίωσης με στόχο την επιτάχυνση και τον εκσυγχρονισμό
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Αξιοποίηση των ευρημάτων
της μελέτης για την επανεξέταση κατηγοριοποίησης έρ-

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

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

γων και δραστηριοτήτων με
συνδυαστικά κριτήρια όπως
π.χ. υψηλή συχνότητα εμφάνισης χωρίς υποχρέωση κατηγοριοποίησης από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Ενεργοποίηση των προβλεπόμενων στα άρθρα 16 και 20
του ν. 4014/2011 περί Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
και Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών αντίστοιχα.
Ανάπτυξη προτύπων διαδικασιών αξιολόγησης ΜΠΕ και
σύνταξης ΑΕΠΟ σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές
και τα διεθνή περιβαλλοντικά
πρότυπα.
Σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του

ΕΛΟΤ να αξιοποιηθούν τα διεθνή πρότυπα και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα Ελληνικά για τον καθορισμό κριτηρίων κατάταξης αποβλήτου
με αντικατοπτρικό κωδικό
ΕΚΑ.
Εφαρμογή των άρθρων 12
και 13 του ν. 4042/12 από τη
γνωμοδοτική επιτροπή που
προβλέπεται στο άρθρο 40
του ίδιου νόμου για διαχωρισμό μεταξύ αποβλήτου και
παραπροϊόντος και τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων.
Προκειμένου η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης να εκσυγχρονιστεί με τρόπο που να διευκολύνει την
επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις, διασφαλίζοντας πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντος,
απαιτούνται στοχευμένες δράσεις, όπως, μείωση του χρόνου αδειοδότησης, σε εναρμόνιση με τα θεσμοθετημένα
όρια της εθνικής νομοθεσίας
και ιδιαίτερα στις φάσεις της
δημόσιας διαβούλευσης και
τελικής έγκρισης - έκδοσης
της Aπόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ).
Μείωση του αριθμού των φακέλων ΜΠΕ που κατατίθενται
αφού το 67% των δραστηριοτήτων που προβλέπει η
νομοθεσία ενδεχομένως να
μπορούσε να επανεξετασθεί
ως προς την κατάταξή του
σχετικά με την υποχρέωση
υποβολής στη διαδικασία
ΕΠΕ.

36 σελίδα
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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων από Δευτέρα
13/05/2019 έως την Παρασκευή 17/05/2019 και κατά
τις ώρες 07:00’-15:00', στις κάτωθι οδούς του Δήμου Τρικκαίων:
- Στην οδό Ιπποκράτους και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ζιάκα και Μαυροκορδάτου.
- Στην οδό Πινδαίων και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Λ. Κατσώνη και Πύλης.
- Στην οδό ανώνυμος πεζόδρομος και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Ι. Μάτη και
Οικομενίου.
- Στην οδό Ρίτας Παππάς
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Στ. Σαράφη και Αμαλίας.
- Στην οδό Σαρακίνας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Μεσοχώρας και Πεύκης.
- Στην οδό Δεληλίγκα και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Γιαννουλάκου και Μπέλου.
- Στην οδό Βούρβαχη Διονυσίου και στο τμήμα αυτής

μεταξύ των οδών Ηρακλέους
Ρέτου και Μετεώρων.
- Στην οδό Γρυπάρη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Παπασωτηρίου και Αχ. Καρανάσιου.
- Στην οδό Αιόλου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Στ. Παλαντζά και Δευκαλίωνος.
- Στην οδό Μπάρδα και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Δεληλίγκα και Βασ. Τσιτσάνη.
- Στην οδό Ευζώνων και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Στ. Σαράφη και Αμαλίας.
- Στην οδό Ιδομενέων και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ηροφίλου και Ήρας.
- Στην οδό Θυμβίου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ηροφίλου και Ήρας.
- Στην οδό Ι. Μάτη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Οικομενίου και Ηλιοδώρου.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περί-

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

πτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
τεχνική εταιρεία του αιτούντα,
για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης
κυκλοφοριακής σήμανσης και
για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
Επίσης αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων για την Πέμπτη
16/05/2019 και κατά τις ώρες
19:00’ έως 21:00’ της ιδίας,
στις κάτωθι οδούς του Δήμου
Τρικκαίων:
- Στην οδό Καλαμπάκας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Γεροδήμου Σταθά έως
και την συμβολή των οδών
Ηπείρου κ’ Λάκμωνος.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες

οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, Υπηρεσιών, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων σε συνεργασία με συναρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες, για την
ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.

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…

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

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

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

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
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος αύριο 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.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την ερχόμενη Δευτέρα 13-5-19στην ορθόδοξη Αδελφότητα
του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 στις 5.30 μμ. θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χαρίτων Μανιτάρας με θέμα: «οι μυροφόρες γυναίκες και ο ρόλος της γυναίκας στην εκκλησιαστική ζωή μας».

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).

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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και είπεν ο Θεός, Τούτο
είναι το σημείον της διαθήκης, την οποίαν εγώ κάμνω
μεταξύ εμού και υμών... εις
γενεάς αιωνίους. Θέτω το
τόξον μου εν τη νεφέλη και
θέλει είσθαι εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού και της
γης» (Γεν.9:8-13)
Το ουράνιο τόξο είναι το σημείο της διαθήκης που έδωσε
ο Θεός στον Νώε, ότι δεν θα
καταστρέψει ξανά τη γη και το
γένος των ανθρώπων με κατακλυσμό. Το ουράνιο τόξο
εμφανίζεται όταν μετά από
μια δυνατή βροχή ή καταιγίδα,
βγαίνει ο ήλιος. Οι ακτίνες
του διαθλώνται στις σταγόνες
της βροχής και τότε στον ου-
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ρανό εμφανίζεται το ουράνιο
τόξο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει
και στον πνευματικό ουρανό
όταν τα σύννεφα των δοκιμασιών και των θλίψεων μαζεύονται απειλητικά. Τότε,
μέσα σ' αυτά τα σύννεφα, το
μάτι της πίστης μπορεί να
διακρίνει το ουράνιο τόξο της
παρηγοριάς και των υποσχέσεων του Κυρίου μας που δεν
διώχνει τα σύννεφα, αλλά τα
φωτίζει. Στον πόνο, φέρνει
παρηγοριά, στην αμαρτία δίνει τη συγχώρηση, στο θάνατο, την υπόσχεση της αιώνιας
ζωής και πάντα, σε κάθε περίπτωση, μας καλύπτει με την
αγάπη και τη στοργική Του
φροντίδα.

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου από 11 έως 17 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 11 Μαΐου το πρωί, ευγενώς προσκληθείς, θα παραβρίσκεται στο Περιβολάκι Λαγκαδά όπου θα συμμετάσχει
στον λαμπρό πανηγυρισμό επί
τη εορτή των Αγίων μεγάλων
Ισαποστόλων και Φωτιστών των
Σλαύων, Κυρίλλου και Μεθοδίου.
Το Σάββατο το απόγευμα και
την Κυριακή 12 Μαΐου το πρωί,
ευγενώς προσκληθείς, θα μεταβεί στην Καρδίτσα όπου θα
συμμετάσχει στον λαμπρό πανηγυρισμό επί τη εορτή του Αγίου Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου
Φαναρίου και Νεοχωρίου.
Την Κυριακή το απόγευμα
στις 7 θα Χοροστατήσει και θα
ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας στη θέση Λογγιές Ροπωτού.
Το βράδυ θα μεταβεί στο
χωρίο Αγία Κυριακή και θα παρακολουθήσει εορταστική ενοριακή εκδήλωση.
Τη Δευτέρα 13 Μαΐου το
πρωί στις 10:30 θα μεταβεί στο
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού
Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων και θα συμμετάσχει στην εθελοντική αιμοδοσία
που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών.
Την Τρίτη 14 Μαΐου το πρωί
στις 11 θα μεταβεί στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Πειραιώς όπου και θα
μεταφέρει την Ιερά, Χαριτόβρυτο και Θαυματουργό Κάρα
της Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Βαρβάρας από τον Ιερό Ναό
Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων όπου και φυλάσσεται. Το
βράδυ θα τελέσει στον ίδιο
Ιερό Ναό Ιερά Αγρυπνία.
Την Πέμπτη 16 Μαΐου το
απόγευμα στις 7 επικεφαλής
του Ιερού κλήρου και του λαού,
θα υποδεχθεί έμπροσθεν του

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 16 Μαΐου το
απόγευμα στις 7, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεόκλητος
θα συγχοροστατήσει μετά του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Χρυσοστόμου κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου του εκ Μετσόβου
Τρικάλων.

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

ΓΙΑΝΝΗ Λ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

(Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων)

Ανακοινώνεται στους συγγενείς των περιθαλπομένων και
τους φίλους του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων, ότι
την Δευτέρα 13-5-2019 και ώρα 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο ομώνυμο παρεκκλήσι του Θεραπευτηρίου, στο
Μεγ. Κεφαλόβρυσο, Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας .
Την Τρίτη 14-5-2019 και ώρα 7.30 – 9.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί κανονικά στο παρεκκλήσι η Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία.
Εκ της Διοικήσεως του Θεραπευτηρίου

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες......................................................6,50 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα................................................................6,50 €
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες ...................................6,00 €
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ή μουσακά......................................5,00 €
Μπακαλιάρο με χόρτα ................................................................6,50 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα...........3,50 € Αγγουροντομάτα ..........3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα .....................3,50 € Χόρτα...........................3,00 €
Πατατοσαλάτα......................3,50 € Μπρόκολο....................3,00 €
Μελιτζανοσαλάτα.................3,50 € Κουνουπίδι...................3,00 €
Πολίτικη με ελιές.................3,50 € Παντζάρια ....................4,00 €
Μαρούλι...............................3,00 € Λάχανο.........................3,00 €

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 12 Μαΐου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας
Μονής Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 12 Μαΐου το πρωί θα
λειτουργήσει στον Ιερό Ναό
Αναλήψεως του Σωτήρος Τρικάλων.

Kήρυγμα Ευαγγελίου

Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

• μοσχάρι με μελιτζάνες και φέτα
• κότσι ψητό
• σουτζουκάκια
• ιμάμ μπαϊλντί
• σπανακόρυζο

Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
του εκ Μετσόβου Τρικάλων την
Τιμία Κάρα του Αγίου Νικολάου
του εκ Μετσόβου καταγομένου και εν Τρικάλοις αθλήσαντος. Εν συνεχεία θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού. Ακολούθως θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως
της Τιμίας Κάρας και της Ιεράς
Εικόνος του Αγίου Νικολάου
του εκ Μετσόβου σε οδούς
της ενορίας.
Την Παρασκευή 17 Μαΐου
θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου του εκ
Μετσόβου Τρικάλων.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

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
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιό, αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΕΥΑΓ.
ΚΑΡΑΝΑΝΑ
Συν/χο Εκπαιδευτικό
Ετών 71
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 5μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Ριζαριό Τρικάλων 11-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευάγγελος Καρανάνας, Αριστομένης (Άρης) Καρανάνας. Η ΜΗΤΕΡΑ: Σοφία Καρανάνα.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό, Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων σήμερα Σάββατο 11-5-2019 και
ώρα 4μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Χρήστος Παναγιώτου”.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η Χριστίνα και ο Χαρίλαος Γιαννίτσης προσέφεραν στον Ιερό
Ναό Αγίας Μαρίνας 50 ευρώ, στη μνήμη της αγαπημένης τους
γιαγιάς Αρτέμιδος Χαρ. Σακοράφα.
-Η Άρτεμις, η Ελένη και ο Χαρίλαος Σακοράφας προσέφεραν στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας 50 ευρώ, στη μνήμη της αγαπημένης τους γιαγιάς Αρτέμιδος Χαρ. Σακοράφα.

•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

† MNHMOΣΥΝO
Τελούμε αύριο 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 11-5-2019
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
Αύριο 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.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ του Νικολάου και
της Ιωάννας, το γένος Κορομπλή, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Βασιλική Καλαμπάκας και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΝΤΣΑΡΗ του Άγγελου και της Καλλιόπης, το γένος Καλαφάτη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Βασιλική Καλαμπάκας πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου
και της Παρασκευής, το γένος Κουγιούτα, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ του Γρηγορίου και της Ιωάννας, το γένος Χονδρού, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΗΣ του Βασιλείου και της Ελένης
το γένος Πολύζου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και
η ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΤΑΪΦΩΤΗ του Βασιλείου και της Αγορίτσας το
γένος Σιόντη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Πύλη
Τρικάλων.

Ιερά Αγρυπνία
Αύριο 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.

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

Από Τρίτη έως Σάββατο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Στήθος κοτόπουλο
Ιωαννίνων

Μπούτι κοτόπουλο
Ιωαννίνων

3,59το κιλό

1,99το κιλό

το κιλό

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
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540 €

CMYK

έως 12 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 200€ με πιστωτική

