ΣΑΒΒΑΤΟ 18
ΜΑΪΟΥ 2019

40

Πέτρους Διονυσ.,
Ηρακλείου, Κλαυδίας
Αν. Ηλ. 6.13’
Δύση 20.31’

KAΘHMEPIΝH EΦHMEPIΔA TΩN TPIKAΛΩN
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: M. Tσαρoυχάς και Σία A.B.E.E.
l ΠΡΩΙΝΟΣ ΛOΓOΣ A.E.
l EKΔOTHΣ: Mιχ. Tσαρoυχάς

ΔIEYΘYNΣH: ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.922 l Τιμή: EYPΩ 1

Με ενθουσιασμό και
αγάπη υποδέχτηκαν
τον Κώστα Αγοραστό
σε Πύλη και Καλ/κα

Πανσέληνος
ΣEΛIΔEΣ
THΛ. ΔIEYΘYNΣHΣ 23.727 l ΣYNTAΞHΣ 24.230
l e-mail: plogos@otenet.gr l FAX: (24310) 24.953
l www.proinoslogosnews.gr

Τσίπρας από Τρίκαλα: Οι Ευρωεκλογές είναι δημοψήφισμα

>> 4

Αυτοδυναμία και από τους
οικισμούς των Τρικάλων
ο Δημ. Παπαστεργίου

Η ψήφος σας στις 26/5 θα εγκρίνει την 13η μόνιμη σύνταξη

ΣΕΛ.
5

Περιοδεία Σινάνη στα χωριά
της Δημοτικής Ενότητας Κλεινού,
Καλογριανή, Κλεινοβό και Αμπέλια

Περιοδεία του Υποψηφίου
Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου
Μαράβα στο Ροπωτό

Το πρόγραμμα για
την Εξυπηρέτηση του Πολίτη
του συνδυασμού του Θ. Αλέκου

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 9

>> 4

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.:
CMYK

24310 88138
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Σαν Σήμερα
1828
Οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελλο
Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως
από τότε, κάθε χρόνο τα
χαράματα αυτής της μέρας
εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι
γνωστοί Δροσουλίτες.
1922
Ιδρύεται η Διδασκαλική
Ομοσπονδία
Ελλάδος
(ΔΟΕ).
1963
Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ
ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή
των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής
του στην Ελλάδα.
1965
Σε δημοσιεύματα του
Τύπου αναφέρονται οι
πρώτες πληροφορίες για
την ύπαρξη και δράση στο
στρατό μιας συνωμοτικής
οργάνωσης με το όνομα
«ΑΣΠΙΔΑ» και την εμπλοκή
σ’ αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.

Κ

ορυφαία
στελέχη της
Ν.Δ αρχίζουν
να διατυπώνουν την
άποψη πως η
σύγκριση στις 26
Μαΐου πρέπει να γίνει
με τα αποτελέσματα
των βουλευτικών
εκλογών του
Σεπτεμβρίου του
2015. Βολικό σίγουρα.
Είναι όμως ορθό;

Οι Αλχημιστές του Μεσαίωνα επιδίωκαν να ανακαλύψουν την "φιλοσοφική
λίθο", μια μυθική ουσία
που μπορούσε, υποτίθεται,
να μετατρέψει τα μη πολύτιμα μέταλλα σε χρυσάφι και, ταυτόχρονα,
αποτελούσε το βασικό συστατικό του ελιξιρίου που
εξασφάλιζε την αθανασία.
Οι σύγχρονοι (πολιτικοί)
αλχημιστές αναζητούν
εναγωνίως τη φιλοσοφική
λίθο που θα μετατρέψει
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σε ελιξήριο
εξουσίας. Ήδη διαμορφώνεται το κατάλληλο περιβάλλον για τις ερμηνείες
του εκλογικού αποτελέσματος το βράδυ της 26ης
Μαΐου.
Όπως οι δημοσκοπήσεις
συγκρίνονται πάντοτε με
προηγούμενες μετρήσεις
της ίδιας εταιρείας, έτσι,
θα έλεγε αυτονόητα κανείς, ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών συγκρίνεται
με εκείνο της προηγούμενης ευρωπαϊκής κάλπης
και ένα αποτέλεσμα βουλευτικών εκλογών με εκείνο της προηγούμενης εθνικής κάλπης. Μήλα με
μήλα, δηλαδή, και πορτο-

Μήλα με πορτοκάλια;
Οι "αλχημιστές" της 26ης Μαΐου
κάλια με πορτοκάλια. Οτιδήποτε άλλο συνιστά πολιτική αλχημεία.
Τον Μάιο του 2014, η
κυβερνώσα τότε Ν.Δ του
Αντώνη Σαμαρά έχασε
από τον φερέλπιδα ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα με
διαφορά 3,8 μονάδες
(26,5% με 22,7%). Η κυβέρνηση Σαμαρά έφθασε
στις ευρωεκλογές με ανοικτή μεν την 5η αξιολόγηση
(η οποία και ουδέποτε
έκλεισε) αλλά με ένα επικοινωνιακά θηριώδες "success story" που ήθελε την
ελληνική οικονομία να έχει
ήδη δοκιμάσει θετικά την
έξοδο στις αγορές και ένα
βήμα πριν την έξοδο από
τα μνημόνια. Η ευρω-κάλπη είχε, ωστόσο, άλλη
άποψη.
Ο τότε πρωθυπουργός,
παρά το αίτημα του πολιτικού του αντιπάλου, ούτε
που σκέφτηκε -και ορθώςνα φύγει άρον άρον από
το Μέγαρο Μαξίμου, προχώρησε σε έναν ευρύ ανασχηματισμό επιστρατεύοντας τις εφεδρείες της λαϊκής δεξιάς (Ντινόπουλος,
Βούλτεψη, Γιακουμάτος
κ.ά), ύψωσε τη σημαία
κατά του ΔΝΤ και εκστράτευσε στο Βερολίνο για
να πείσει την Άγκελα Μέρκελ. Ανεπιτυχώς. Η τρόϊκα
θύμωσε για την αλλαγή
μείγματος πολιτικής επί
το κοινωνικότερο και την

"μεταρρυθμιστική κόπωση"
και προεξόφλησε την
εκλογική ήττα από τον
επελαύνοντα ΣΥΡΙΖΑ.
Εάν συνέκρινε κανείς
την εκλογική επίδοση της
Ν.Δ στις ευρωεκλογές του
2014 με εκείνη των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου του 2012 (οι αμέσως
προηγούμενες εκλογές)
θα διαπίστωνε πως το τότε
κυβερνών κόμμα είχε υποστεί καταβύθιση περίπου
επτά μονάδων (2012: Ν.Δ
29,66%- ΣΥΡΙΖΑ 26,9%).
Μια τέτοια σύγκριση,
ωστόσο, δεν επιχειρήθηκε
ποτέ. Και λογικά δεν επιχειρήθηκε.
Τώρα, κορυφαία στελέχη της Ν.Δ αρχίζουν να
διατυπώνουν την άποψη
πως η σύγκριση στις 26
Μαΐου πρέπει να γίνει με
τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015. Μήλα
με πορτοκάλια, δηλαδή.
Βολικότατη η σύγκριση,
δεδομένου ότι ακόμα και
ο ...Τουτάτης των Γαλατών
να επιστρατευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν πρόκειται να αποφύγει
να πέσει ο ουρανός στο
κεφάλι του. Πρακτικώς
αδύνατο σε μια αναμέτρηση ευρωεκλογών να συγκεντρώσει το 36% της
εθνικής κάλπης πριν από
περίπου 4 χρόνια. Είναι,
όμως, προφανές πως η
Ν.Δ χρειάζεται αυτό το

αφήγημα για να αιτιολογήσει στις 27 Μαΐου το
ήδη διατυπωθέν "να φύγει
ο Τσίπρας".
Και για έναν πρόσθετο
λόγο: Εάν η σύγκριση παραμείνει στο πλαίσιο του
αυτονόητου, ήτοι ευρωεκλογές με ευρωεκλογές,
είναι εξαιρετικά πιθανό να
μην μπορεί να αιτιολογηθεί
το παραπάνω. Διότι, ναι
μεν είναι βέβαιο πως η
Ν.Δ θα αυξήσει σημαντικά
το ποσοστό της από εκείνο
του Μαΐου του 2014, ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει, όμως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει (πολύ) κάτω
από το 26,5% εκείνων των
εκλογών.
Πως, λοιπόν, να ερμηνεύσει κανείς ένα τέτοιο
αποτέλεσμα ως αίτημα για
άμεση πολιτική αλλαγή,
εάν ένα κόμμα που κυβερνά και που εφάρμοσε ιδιαίτερα επώδυνες οικονομικές πολιτικές επί τέσσερα χρόνια κατορθώνει να
συγκεντρώσει (σε ευρωεκλογές) ποσοστό περίπου
ίσο, ή και μεγαλύτερο, από
εκείνο που συγκέντρωσε
στις τελευταίες ευρωκλογές; Όταν, δηλαδή, ήταν
ακόμα πολιτικά "παρθένο",
δίχως κανένα στίγμα από
αυτά που αφήνει η κυβερνητική φθορά.
Τι συγκρίνουμε, εν κατακλείδι; Μήλα με μήλα ή
μήλα με πορτοκάλια. Αλχημιστές εν δράσει...
Του Σεραφείμ
Κοτρώτσου
από το news247.gr
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Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Το Άγγελμα

της ημέρας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Αυτό το νόσημα της έπαρσης

```

Ν. Παππάς:

και της αλαζονείας

"Παροξυσμός
παλαιοκομματισμού"

```

Η εντολή του ελληνικού

(Διότι στον τόπο αυτό
τίποτα δεν αλλάζει!)

λαού θα είναι καθαρή

τυφλώνει και ξεστρατίζει
την ψυχή του ανθρώπου.

```

Άγιος Ιάκωβος εν Ευβοία

(Σε αναμονή για τον αποδέκτη…)

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)

Ένας κύριος διαμαρτύρεται
στο γείτονά του:
- "Ο γιος σας πέταξε μια πέτρα",
του λέει.
- "Σας πέτυχε;", ρωτάει ο πατέ-

ρας.
- "Ευτυχώς όχι", απαντά
αυτός.
- "Ε, τότε σίγουρα
δεν ήταν ο γιος μου!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 18/5/2019
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Της βιασύνης τα παιδιά
Κάκιστος σύμβουλος η βιασύνη.
Θολώνει τα κριτήριά σου, εξαρθρώνει τη γλώσσα σου, σε εκθέτει.
Το Διαδίκτυο, με την απαίτησή
του για ταχύτητα και την ακόρεστη δίψα του για ακαριαίες αντιδράσεις, έχει κάνει βιαστικούς
ακόμα και ανθρώπους που τα πήγαιναν καλά με τον αργό ρυθμό.
Το τουίτερ και το φέισμπουκ μπορεί να είναι εξαιρετικά εργαλεία,
για πολλούς όμως αποβαίνουν
τοξικά. Τους προκαλούν μια βαριάς μορφής εξάρτηση, που δύσκολα την πολεμούν, ακόμα κι
αν έχουν δίπλα τους στρατιά συμβούλων, επικοινωνιολόγων, ψυχολόγων κτλ., όπως συμβαίνει
λ.χ. στην περίπτωση του Ντόναλντ
Τραμπ. Και τα πράγματα είναι
πολύ χειρότερα, αν μοναδικός
σύμβουλός σου είναι ο ύπουλος
καθρεφτάκος σου.
Η αυτοϋπονομευτική βιασύνη
συνέταξε πιστεύω ένα πρόσφατο
μήνυμα του καθηγητή Ακη Τσελέντη στο τουίτερ. Ο τρομολογικός, αν όχι τρομολαγνικός χαρακτήρας του ευνόησε την αστραπιαία (και ανεξέλεγκτη) αναπαραγωγή του από αμέτρητες ιντερνετικές εστίες. Αντιγράφω πιστά τα ελληνικά του τιτιβίσματος
(λεζάντα σε σχετική φωτογραφία),
γιατί, ναυαγισμένα όπως είναι
λόγω της σπουδής, έχουν κι αυτά
κάτι να πουν: «Κρούμε τον κώδωνα του κινδύνου: “Τεράστια
ρωγμή στη γέφυρα του Φαληρικού Δέλτα”. Αυτές είναι οι υποδομές της σύγχρονης σεισμογενούς Ελλάδας σαν δεν τρέπεστε.
Αν στον επόμενο μεγάλο σεισμό
θρηνήσουμε θύματα ποιος θα
φταίει θα σφυρίζετε αδιάφορα
όπως το Μάτι». Το άγχος της
ανακοίνωσης -που υποβάθμισε
τον επιστήμονα σε μέτριο ρεπόρτερ και σε μετριότατο πολιτικόέφαγε τα σημεία στίξης, διαλύοντας έτσι τη σύνταξη, κατάπιε το
αρχικό νι του «ντρέπεστε», αφήνοντάς το ακέφαλο, «τρέπεστε»,
και, αφού όλα έπρεπε να γραφτούν δίχως νι και δίχως σίγμα,
αφάνισε κι ένα σίγμα, κι έτσι το
«στο Μάτι» έγινε «το Μάτι». Επιπλέον κατασκεύασε το απροσδόκητο «Κρούμε», που δεν είναι η
κλητική του Κρούμου αλλά... συνηρημένο το «κρούουμε», ή έστω
το «κρούομε».
Και; Το παν είναι η είδηση, η
προειδοποίηση, θα πει κανείς,
αδιαφορώντας για την ορθογραφία. Αδιαφορώντας δηλαδή για
το γεγονός ότι ο διευθυντής του
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και καθηγητής Σεισμολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει τέτοιαν άγαρμπη δημόσια γραφή,
ικανή να ακυρώσει τα λεγόμενά
του. Με τη σειρά μου, αδιαφορώ
για το γεγονός ότι ο κ. Τσελέντης
είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής
και για την κάποια επιμονή του
στην πρόβλεψη καταστροφικών
σεισμών. Και μένω στο ότι η βιασύνη ή η πείνα δημοσιότητας μετέτρεψε ένα σήμα κινδύνου σε
άτσαλη αγγελία.

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από
το μεσημέρι κατά τόπους πιο πυκνές.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους
τοπικά μέχρι 5 μποφόρ .
Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς
Κελσίου.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Με μια περιπατητική εκδήλωση σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους των Τρικάλων θα γιορτάσει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων ν. Τρικάλων
και η Εφορεία Αρχαιοτήτων τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (σ.σ. σήμερα
18 Μαΐου).
Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 11 με οικοδέσποινες και ομιλήτριες τις Κρυσταλλία Ματζανά, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων και Βασιλική Πάντου,
Μουσειολόγος, Διδάσκουσα στο ΔΙΕΚ Τρικάλων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί περιήγηση σε διάφορα μνημεία της πόλης, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει παρουσίαση του
τρόπου οργάνωσης μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε Μουσεία ή Αρχαιολογικούς χώρους, πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας αυτής. Αφετηρία της εκδήλωσης αυτής θα είναι η εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης. Στην πλατεία της εκκλησίας θα είναι και ο τόπος
συγκέντρωσης.

Συνεργασίες
Φαινεται να τον μαγέψαμε!

∫χρ.πΑπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

«Δεν μπορούν να παίζουν με τους θεσμούς» δήλωσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας στην χθεσινή του ομιλία από τα Τρίκαλα, σχολιάζοντας δηλώσεις
στελεχών της ΝΔ περί πληροφοριών για προσπάθειες νοθείας στις
εκλογές.
«Τέτοιες πρακτικές, βίας και νοθείας θεμελίωσε και χρησιμοποίησε
η συντηρητική παράταξη και όχι η δημοκρατική. Και πήραν την απάντησή τους και από τους Δικηγορικούς Συλλόγους γι αυτά περί νοθείας.
Εμείς πάντως δεν πέφτουμε στο επίπεδο» τόνισε ο κ. Τσίπρας.

∫ Μ.Α.Μπ.

σελίδα 3

Εκλογές στην Ελλάδα χωρίς… χρήμα
δεν λέει, ότι οι συνταξιούχοι την εβδομάδα που μας έρχεται θα ζεστάνουν τις τσέπες τους. Την Δευτέρα θα μπει η 13η σύνταξη, ενώ οι συντάξεις Ιουνίου θα πληρωθούν στις 24 Μαΐου!
Η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ανακοίνωσε ότι,
για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων, οι συντάξεις του Ιουνίου θα καταβληθούν την επόμενη Παρασκευή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορά
οι συντάξεις του μηνός Ιουνίου θα καταβληθούν
στους
συνταξιούχους
του ΕΦΚΑ που προέρχονται από το τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, τους λοιπούς συναφείς φορείς και
το Δημόσιο, την Παρασκευή 24 Μαΐου
2019 και στους συνταξιούχους που προέρχονται από τους πρώην φορείς ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, την Τρίτη 28 Μαΐου 2019.

∫Ε.Κ.

¨Όχι παιχνίδια με τους θεσμούς

ΜΑΪΟΥ 2019

Πριν τις Ευρωεκλογές θα
πληρωθούν οι συνταξιούχοι
για τον Ιούνιο!

Περιπατητική εκδήλωση σε μνημεία
και αρχαιολογικούς χώρους

«Δεν είναι μόνο οι ευρωεκλογές στις 26/5, αλλά και αυτές για την
τοπική αυτοδιοίκηση. Το δίλλημα είναι το ίδιο» επισήμανε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης
Τσίπρας στην χθεσινή του ομιλία από τα Τρίκαλα.
«Με τον νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση επιδιώκουμε συναινέσεις και συνεργασίες, μέσω της απλής αναλογικής» ανέφερε ο κ. Τσίπρας.
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Λατρεία για τον Τσίπρα

Μέριμνα για τα Τρίκαλα
«Στον ν. Τρικάλων στην 4ετία μας αυξήσαμε τα κονδύλια από το
ΕΣΠΑ και τις Δημόσιες Επενδύσεις από 51 εκ. ευρώ στα 151» δήλωσε
ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας στην χθεσινή του ομιλία από τα Τρίκαλα.
«Μας λένε ερασιτέχνες, όμως αυτοί είναι οι επαγγελματίες της διαφθοράς. Κώλυσαν τα μεγάλα έργα, που εμείς καταφέραμε να προωθήσουμε και να περαιωθούν» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, για να αναφέρει «ολοκληρώσαμε το 1ο τμήμα του Ε-65, προχωράει γοργά το
2ο και διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την χρηματοδότηση του 3ου, την σύνδεση με την Εγνατία».
«Έχουμε έγνοια για την περιφέρεια και λαμβάνουμε μέτρα για την
ανάπτυξή της σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

Το αδιαχώρητο επικρατούσε χθες στον πεζόδρομο της Ασκληπιού από πολίτες που θέλησαν να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό για
να του σφίξουν το χέρι και να το αγκαλιάσουν.
Στα αξιοσημείωτα της χθεσινής ομιλίας είναι ότι μια κυρία άρχισε να ρίχνει ροδοποπέταλα στο σημείο από όπου θα περνούσε
ο Πρωθυπουργός για να κατευθυνθεί προς
το εκλογικό κέντρο του υποψηφίου Δημάρχου Τρικκαίων κ. Κώστα Κρεμμύδα.
Και εκεί βέβαια επικράτησαν παρόμοιες εικόνες. Πολίτες να περιμένουν έξω από το
εκλογικό κέντρο έως ότου αναχωρήσει,
ενώ πολλοί είχαν στηθεί ση τζαμαρία για να
βγάλουν μια φωτογραφία.
Και ο κ. Τσίπρας βέβαια τους το ανταπέδωσε, αφού σε κάθε ευκαιρία τους χαιρετούσε!

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αυτοδυναμία και από τους οικισμούς
των Τρικάλων ο Παπαστεργίου

ικρά χωριά, μεγάλη
νίκη, σίγουρη
αυτοδυναμία! Ρόγγια,
οικισμός Ρομά στο Καλαμάκι,
Διπόταμος και Άγιοι
Απόστολοι πορεύονται και
αυτήν την τετραετία μαζί με
τον Δημήτρη Παπαστεργίου!

Μ

Οι συναντήσεις, οι συγκεντρώσεις, οι συζητήσεις το απόγευμα
της Πέμπτης 16 Μαΐου ήταν η επιβεβαίωση πως, τα έργα μένουν. Μένουν και δίνουν το στίγμα, ότι η αυτοδυναμία είναι βέβαιη, ότι τα έμπειρα και ικανά στελέχη της «Επανεκκίνησης» θα συνεχίσουν από τις
27 Μαΐου να προσφέρουν.
Το είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου στη μεγάλη συγκέντρωση
στους Αγίους Αποστόλους: Κάναμε
πολλά. Κάνουμε περισσότερα. Συνεχίζουμε με τη δύναμή σας, με την
αυτοδυναμία, με το κουράγιο να
προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε τον Δήμο – Πρότυπο.
Και συνέχισε: Δεν ξοδέψαμε για
την προβολή της πόλης και του Δήμου, αλλά αυτή η προβολή έφερε
τεράστια οφέλη. Είμαστε στο επίκεντρο όλης της Ελλάδας και αυτό
θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δίνουμε, την ίδια ώρα, προσοχή σε
κάθε οικισμό, σε κάθε χωριό, με
πλήθος δράσεων: λύσεις στην
ύδρευση, βελτιώσεις σε σχολικές
μονάδες, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, μέριμνα για
απορρίμματα… Κι όλα αυτά, με τη
στήριξη και τη συνεργασία των
συμπολιτών, όπως τη ζήτησε στους
συνοικισμούς του Δήμου μας.
Μαζί πάμε τα Τρίκαλα μπροστά!
Μαζί δημιουργούμε τον Δήμο πρότυπο, τον Δήμο που με μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις συμβάλλει στη
βελτίωση της ζωής μας!

Ο Κώστας Αγοραστός με τον Κωνσταντίνο Μαράβα
στο παζάρι της Πύλης
Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
κ. Κων/νος Αγοραστός επισκέφθηκε την Παρασκευή 17 /5 το παζάρι της Πύλης, όπου τον
υποδέχτηκε στο εκλογικό του Κέντρο ο Υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας και είχαν εγκάρδιο χαιρετισμό μαζί του.
Ο κ. Μαράβας συνόδευσε τον κ. Αγοραστό
στο παζάρι της Πύλης όπου χαιρέτισε έναν –
έναν τους μικροπωλητές και τον κόσμο,
όπως και ο κ. Μαράβας χαιρέτισε και αυτός
τον κόσμο.

Με ενθουσιασμό και αγάπη υποδέχτηκαν τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό στην Πύλη
•Κ. Αγοραστός: «Έργο με έργο κάνουμε το όραμα πράξη»

πό το Κέντρο Υγείας
Πύλης ξεκίνησε η
περιοδεία του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
και εκ νέου υποψηφίου με
το συνδυασμό «Συμμαχία
υπέρ των Πολιτών» Κώστα
Αγοραστού στη Πύλη
Τρικάλων.

Α

Ο κ. Αγοραστός συναντήθηκε
με τον Διευθυντή του Κέντρου
Υγείας Πύλης Μιχάλη Βενιζέλο και
με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό όπου του εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την
ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας του
έργου της αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας, προϋπολογισμού
475.000.
Αμέσως μετά ο κ. Αγοραστός
μαζί με υποψηφίους του συνδυασμού του περιόδευσαν στη Λαϊκή
Αγορά και σε δρόμους και πλατείες της Πύλης. Ο κόσμος υποδέχτηκε τον κ. Αγοραστό με ενθουσιασμό και εκδηλώσεις αγάπης και στήριξης.
«Είσαι ο Περιφερειάρχης των
έργων. Αν δεν υπήρχε Αγοραστός δεν θα γινόταν όλα αυτά τα
έργα που άλλαξαν την καθημερι-

νότητα μας. Είσαι αγωνιστής και
ξέρεις να κερδίζεις μάχες» ήταν
μεταξύ άλλων τα μηνύματα του
κόσμου προς το πρόσωπο του Πε-

ριφερειάρχη Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποίησε στο
Δήμο Πύλης 89 έργα συνολικού
προϋπολογισμού 99 εκατ. ευρώ.

Την Καλαμπάκα επισκέφτηκε
ο Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός
ην Καλαμπάκα
επισκέφτηκε την
Παρασκευή το μεσημέρι
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
και Κώστας Αγοραστός, στο
πλαίσιο της προεκλογικής του
περιοδείας, συνοδευόμενος
από τον Αντιπεριφερειάρχη
και εκ νέου υποψήφιο, κ.
Χρήστο Μιχαλάκη και τους
υποψηφίους συμβούλους του.

Τ

Ο κ. Αγοραστός είδε πολύ κόσμο και στην λαϊκή αγορά της Καλαμπάκας όπως και στα καφέ, τα
οποία επισκέφτηκε και έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη από τους
καλαμπακιώτες, οι οποίοι αναγνωρίζουν το έργο του και για το
μεγάλο του ενδιαφέρον για όλη
την επαρχία Καλαμπάκας.
Επισκέφθηκε τα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων Δημάρχων κ.
Σινάνη και Παπαμιχαήλ για μια
«καλημέρα» και φυσικά πέρασε
και από το εκλογικό του κ. Αλέκου,
όπως επιτάσσει και ο πολιτικός
πολιτισμός. Άλλωστε ο κ. Αγοραστός έχει κατά καιρούς δηλώσει
πως είναι Περιφερειάρχης όλων
των Θεσσαλών και πραγματικά το
εννοεί.
Όσο για τον εκλογικό του αγώνα, θα συνεχίσει σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, ένα σημειώνω
ότι χθες επισκέφθηκε εκτός από
την Καλαμπάκα και την Πύλη,
ενώ το βράδυ μίλησε στην Καρδίτσα.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

τοπικά

ΣΑΒΒΑΤΟ
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σελίδα 5

Τσίπρας από Τρίκαλα: Οι Ευρωεκλογές είναι δημοψήφισμα

Τελειώσαμε με τις
πολιτικές λιτότητας
•Η ψήφος σας στις 26/5 θα εγκρίνει την 13η μόνιμη σύνταξη

«Ο

ι
ευρωεκλογές
είναι
δημοψήφισμα! Με την
ψήφο σας θα
αποφασίσετε τι πολιτική
θέλετε να ακολουθηθεί: Η
φιλολαϊκή, υπέρ των
πολλών, που θα αψηφήσει
τις ελίτ ή υπέρ των ελίτ
που θα αψηφήσει τις
κατακτήσεις του λαού»
τόνισε ο πρωθυπουργός
και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
– Προοδευτική Συμμαχία
Αλέξης Τσίπρας στην
χθεσινή του ομιλία από
την πλατεία Ρήγα Φεραίου
στα Τρίκαλα.
Ενθουσιώδη υποδοχή επιφύλαξαν χιλιάδες Τρικαλινοί
και Τρικαλινές στον κ. Τσίπρα
κατά την ερχομό του στα Τρίκαλα, αρχικά στην αρχή της
Ασκληπιού(με Γαριβάλδη) και
κατά την διέλευση του από
τον πεζόδρομο προς την εξέδρα, στην Πλατεία.
Πολίτες κάθε ηλικίας ήθελαν να του σφίξουν το χέρι
και να τον αγκαλιάσουν και
σ’ όλη την διαδρομή επικράτησε το αδιαχώρητο, ενώ συνθήματα όπως “είσαι και θα
είσαι ο Πρωθυπουργός” τον
ακολούθησαν τόσο στην διαδρομή προς την εξέδρα, όσο
και κατά την διάρκεια της ομιλίας του, κατά την οποία
υπήρξε παλμό και αποθεώθηκε ο κ. Τσίπρας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο υπουργός αγροτικής
οικονομίας κ. Κόκκαλης, οι
υφυπουργοί κ. Παπανάτσιου
και Χρυσοβελώνη, οι βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουκος, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος
Σιμορέλης, ο γραμματέας της
ΝΕ Σταύρος Νταούλας και
σύσσωμη η ΝΕ και βουλευτές
όμορων Νομών.

«Στόχος μας είναι στην επόμενη τετραετία να την κατεβάσουμε στα προ κρίσης επίπεδα, και να την απαλείψουμε» τόνισε ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας «μετά την έξοδο
από τα μνημόνια επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις,
καταργήσαμε τον υποκατώτατου μισθού, αυξήσαμε 11%
τον κατώτατο μισθό και μειώσαμε τον ΦΠΑ, ενώ για το
2020 σχεδιάζουμε μόνιμα μέτρα υπέρ των πολλών».
«Βρίσκομαι στα Τρίκαλα και
θέλω να πω στους φίλους
αγρότες, πως επιτύχαμε το
ακατάσχετο στις ενισχύσεις,
αφορολόγητο και δίνουμε την
μάχη για το αφορολόγητο
στις επιδοτήσεις» δήλωσε ο
κ. Τσίπρας.

Λιτότητα ή μέριμνα
για τους πολλούς

Μήνυμα νίκης
«Η σημερινή συγκέντρωση
εδώ στα Τρίκαλα στέλνει μήνυμα νίκης, όπως τις ημέρες
του 2015, όπως έστειλαν η
Καρδίτσα, η Ήπειρος, το Αιγάλεω. Δεν είναι απλά ρεύμα
νίκης, αλλά λαϊκό ξέσπασμα.
Ο λαός σηκώνει το κεφάλι.
Αξέχαστα θα μου μείνουν τα
Τρίκαλα» δήλωσε αρχικά ο κ.
Τσίπρας, ο οποίος στην συνέχεια επιτέθηκε σε ΜΜΕ, λέγοντας πως έχουν δημιουργήσει τεχνητό κλίμα ήττας
του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία σε συνεργασία με
τις εταιρείες δημοσκοπήσεων
και προσπάθησαν να “χτίσουν” συνθήκες τετελεσμένων, «δρώντας αόρατα, οι
οποίοι τώρα έγιναν ορατοί,
όμως, το λαϊκό ξέσπασμα, ο
θυμός και η οργή για την καταπίεση αλλάζουν τις προβλέψεις και γίνεστε εσείς από

αόρατοι, ορατοί. Νόμιζαν πως
θα θριαμβεύσουν και ο κ. Μητσοτάκης θα γινόταν πρωθυπουργός, όμως ερωτηματικό
είναι αν αξίζει να είναι αρχηγός της ιστορικής ΝΔ».
«Οι δημοσκοπήσει τους όλο
χαμηλώνουν τον πήχη και από
το 15% υπέρ της ΝΔ τώρα
φτάσαμε στο 3,5% και πάμε
για το “έστω και μία ψήφος
διαφορά” του κ. Μητσοτάκη
και κάνουν λόγο για νοθεία»
επισήμανε ο κ. Τσίπρας, για
να υπογραμμίσει «αυτά δείχνουν πανικό. Τέτοιες πρακτικές θεμελίωσε και χρησιμοποίησε η συντηρητική παράταξη και όχι η δημοκρατική».

Κοινωνία όρθια
«Χαίρομαι που βλέπω εδώ
Ρομά, ανθρώπους του μόχ-

θου. Οι αντίπαλοί μας τους
απαξιώνουν και μιλάνε για το
Περιστέρι. Απαξιώνουν την
εργασία. Εμείς θέλουμε και
αγωνιζόμαστε για ίσα δικαιώματα όλων» δήλωσε ο κ. Τσίπρας, για να συνεχίσει αναφερόμενος στα γεγονότα του
2015, για τα οποία παραδέχτηκε «συμβιβαστήκαμε, κάνοντας ένα βήμα πίσω, με
στόχο όμως να κάνουμε τώρα
πολλά μπροστά».
«Δεν έχουμε έρωτα για την
εξουσία, ούτε για τα μνημόνια.
Δεν γεννηθήκαμε σε σαλόνια
εμείς. Έχουμε σχέδιο για να
βγάλουμε την θηλιά από τον
λαιμό του λαού και να βγάλουμε εκτός των γεράκια του
ΔΝΤ» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας «προχωρήσαμε σε διαρθρωτικά μέτρα, κρατώντας την κοινωνία

όρθια σε μία πολύ δύσκολη
εποχή. Βγάλαμε την χώρα
από τα μνημόνια».

Πρόνοια
Για τις δράσεις σε καίριους
τομείς μίλησε ακολούθως ο
Πρωθυπουργός: Στην υγεία
από 900 εκ ευρώ έλλειμμα
στην 4τία υπάρχει πλεόνασμα
300 εκ, 2,5 ανασφάλιστοι
έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντελώς δωρεάν, χωρίς τα 5 ευρώ, 19.000 υγειονομικό προσωπικό έχει προσληφθεί και έχουν εξασφαλιστεί άλλοι 10.000.
Στην πρόνοια αντιμετωπίστηκε η ανθρωπιστική κρίση
και τα κονδύλια από 700 εκ
έγιναν 3δις, ενώ 240.000 νοικοκυριά παίρνουν επίδομα
ενοικίου, ενισχύονται οι γεννήσεις, σταμάτησε η κατρα-

κύλα των συντάξεων και δόθηκε μόνιμα η 13η σύνταξη,
ως αναδιανομή του πλεονάσματος στους αδύναμους, για
να πάρουν ανάσα αξιοπρέπειας.
Στην παιδεία μέχρι το 2015
τα σχολεία ήταν σε άθλια κατάσταση, όμως τώρα έχουν
προσληφθεί 4.500 εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή, υπάρχουν κανονικά τα βιβλία και
την επόμενη περίοδο θα
προσληφθούν 15.000 εκπαιδεθτικοί.

Μείωση της ανεργίας
«Αλλά το μεγαλύτερό μας
επίτευγμα είναι η δραματική
μείωση της ανεργίας» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και σημείωσε
πως το 2014 ήταν στο 28%
και μετά από 4ετή μάχη πήγε
στο 19%.

«Δεν φταίμε εμείς τι λέει ο
κ. Μητσοτάκης όταν δεν έχει
χαρτάκι να διαβάζει» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος
συνέχισε την επίθεσή στην
ΝΔ λέγοντας «θέλουν λιτότητα σκληρή για όλους. Είναι
υπέρ των λίγων».
«Η ψήφος στις 26/5 θα εγκρίνει την 13 μόνιμη σύνταξη
ή θα την απορρίψει. Τα κοράκια θέλουν να καταργήσουν
των φιλολαϊκών μέτρων. Ψήφος στην ΝΔ σημαίνει κατάργηση της 13ης σύνταξης, των
παροχών» δήλωσε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος κλείνοντας
την ομιλία του δήλωσε: «το
1ο βήμα έγινε σήμερα εδώ,
το 2ο στις εκλογές. Στις 26
Μαΐου στέλνουμε μήνυμα νίκης, σταμάτημα της λιτότητας, με κυρίαρχη κυβέρνηση
κατόπιν εντολής του λαού.
Έτσι θα συνεχίσουμε την φιλολαϊκή πολιτική. Στην 1η
4ετία παίξαμε το 1ο ημίχρονο.
Στην 2η θα παίξουμε το 2ο
ημίχρονο και θα σκοράρουμε».
Ματθαίος Μπίνας

6 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Μεγάλος ενθουσιασμός και παλμός επικράτησε στην άφιξη του πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα.
Το αρχικό σχέδιο ήταν να περπατήσει στον πεζόδρομο της Ασκληπιού και να χαιρετήσει κόσμο, αλλά και να
συνομιλήσει, όμως, αυτό ακυρώθηκε από τις εκδηλώσεις των πολιτών, που πραγματικά περικύκλωσαν τον Πρωθυπουργό,
ο οποίος με δυσκολία έφτασε στην εξέδρα, όπου εκφώνησε την λόγο του.

CMYK

τοπικά

Περιοδεία του Υποψηφίου Δημάρχου Πύλης
Κωνσταντίνου Μαράβα στο Ροπωτό (Άγιο Ιωάννη)
Υποψήφιος Δήμαρχος
Πύλης Κωνσταντίνος
Μαράβας
συνοδευόμενος από τους
Υποψηφίους Δημοτικούς και
Τοπικούς Συμβούλους του,
επισκέφθηκε την Πέμπτη το
βράδυ την Τοπική Κοινότητα
Ροπωτού όπου τον
υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της
Τ.Κ. κ. Γεώργιος Ρομπιές
αλλά με ενθουσιασμό τον
υποδέχτηκαν και οι
εκατοντάδες κάτοικοι του
Χωριού.

Ο

Η ομιλία του κ. Μαράβα έγινε
στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα της Ταβέρνας εισπράττοντας κατά την διάρκεια της
ομιλίας του το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος κ.
Μαράβας αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκανε η Δημοτική
Αρχή για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ροπωτό χρόνια τώρα.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ετοιμάσαμε φάκελο για το Ροπωτό με
μελέτες και τον προωθήσαμε
στην Κεντρική Εξουσία πιέζοντας
την συγχρόνως, δημιουργήσαμε χώρο για το Κοινοτικό Γραφείο.
Επίσης ο κ. Μαράβας τόνισε
επιγραμματικά κάποια έργα που
δρομολογήθηκαν και δημοπρατήθηκαν:
1) Κατεδάφιση επικίνδυνων
κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού
250.000 ευρώ.
2) Ύδρευση Αγίου Ιωάννη και
Αγίου Δημητρίου 410.000ε.
Τέλος επισήμανε ο υποψήφιος
Δήμαρχος κ. Μαράβας ότι η δεύτερη θητεία θα είναι πιο γόνιμη,
γιατί γνωρίζουμε το Χωριό και θα
μπορέσω να αποδώσω πολύ καλλίτερα με την εμπειρία και την
γνώση που έχω για να προωθήσω τα προβλήματα στην Κεντρική Διοίκηση.
Για αυτόν τον λόγο ζητώ την
στήριξή σας για να ξανά εκλεγώ
Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή.

"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 - 5 - 2019

19:45 Μπάρα
21:00 Αγία Μονή

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:

20:30-21:30 Ζάρκο

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
18:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΘΕΟΠΕΤΡΑ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ"

Απόγευμα

Τετάρτη 22/05/2019

Περιοδεία Σινάνη στα χωριά της
Δημοτικής Ενότητας Κλεινού,
Καλογριανή, Κλεινοβό και Αμπέλια

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - 5 - 2019

11:15 Λαϊκή Αγορά (ΟΣΕ)

Τρίτη 21/05/2019

σελίδα 7

Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε ζητήματα της καθημερινότητας
των κατοίκων, να τους ενημερώσει πως έχουν ήδη δημοπρατηθεί οι εργασίες
ασφαλτόστρωσης σε αγροτικούς δρόμους της Μπάσιας, αλλά και να αναπτύξει
τον προγραμματικό σχεδιασμό του συνδυασμού για
την επόμενη τετραετία.
Όπως ο ίδιος ο κ. Σινάνης
τους διαβεβαίωσε, έχουν γίνει ήδη πολλά και θα γίνουν
ακόμα περισσότερα, και
τους ζήτησε την ανανέωση
της εμπιστοσύνης τους.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από
την πρώτη Κυριακή!

Πρωί

20:30-21:30 Πετρωτό

ΜΑΪΟΥ 2019

Τ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Δευτέρα 20/05/2019

18

α όμορφα χωριά
της Δημοτικής
Ενότητας Κλεινού,
Καλογριανή, Κλεινοβό
και Αμπέλια,
επισκέφτηκαν ο
Χρήστος Σινάνης,
επικεφαλής του
συνδυασμού «Δύναμη
Ευθύνης», και οι
υποψήφιοι σύμβουλοί
του.

Πρόγραμμα επισκέψεων

20:30-21:30 Γριζάνο

ΣΑΒΒΑΤΟ

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

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

9:30 Ι. Ν ΟΣΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΙΤΩΝ - ΛΙΤΑΝΕΙΑ
18:00 Ι. Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΕΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΔΙΑΒΑ
*Η αναχώρηση θα γίνεται από το γραφείο του συνδυασμού “Δύναμη Ευθύνης” στην οδό Ομογενών Αμερικής 6.

Πρόγραμμα επισκέψεων
του δημάρχου
Κώστα Μαράβα
Σάββατο 18/5/2019
Ομιλία Αθήνα 6.30μ.μ.
Ξενοδοχείο Polis Grand Hotel Athens, Πατησίων 19

Κυριακή 19/5/2019
Λιβαδοχώρι 11.00π.μ.
Νέα Πεύκη 11.30π.μ.

Πρόγραμμα Επισκέψεων
Κυριακή 19/05/2019
Επίσκεψη στο Μαλακάσι στις 11:00
Επίσκεψη στην Παναγία στις 12:00
Επίσκεψη στον Κορυδαλλό στις 14:00

Πρόσκληση
Σας προσκαλώ στην κεντρική
ομιλία του συνδυασμού μας που θα
γίνει την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019
και ώρα 20:30 στην πλατεία Ρήγα
Φεραίου στην Καλαμπάκα. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα μας δώσει δύναμη και
κουράγιο για την νίκη την Κυριακή
26 Μαΐου.
Με εκτίμηση ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων

Θοδωρής Αλέκος

8 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Μ

ειωμένη ήταν η κίνηση
της αγοράς στις
ενδιάμεσες εαρινές
εκπτώσεις 2019, σύμφωνα με
επίσημη έρευνα των
συνδικαλιστικών οργάνων των
εμπόρων.

Συνδικαλιστές έμποροι αναφέρουν
πως επτά στις δέκα επιχειρήσεις
(70%) σημείωσαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με τις εαρινές
εκπτώσεις του Μαΐου του 2018. Το
ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ χειρότερο του αντίστοιχου περσινού,
οπότε το 56% των επιχειρηματιών
είχε δηλώσει επιδείνωση των πωλήσεων.
Το 22% μάλιστα των επιχειρηματιών δήλωσε αμετάβλητες πωλήσεως
μεταξύ των δύο περιόδων. Υπό αυτό
το πρίσμα, μόνο το 4% των επιχειρηματιών δήλωσε πως οι πωλήσεις
αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι.
Σχεδόν οι μισές (48%) επιχειρήσεις
υποστηρίζουν ότι οι ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις δεν επηρεάζουν το
συνολικό τζίρο της ανοιξιάτικης –
καλοκαιρινής περιόδου, ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (41%) θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει
αρνητικό αντίκτυπο και μόλις το 7%
ότι έχει θετικό επισημαίνουν συνδικαλιστές έμποροι και συμπληρώνουν
ότι το 75% των επιχειρήσεων διαφωνεί με την εφαρμογή του μέτρου
των ενδιάμεσων εκπτώσεων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (82%)
συμμετείχε στις ενδιάμεσες εαρινές

Στην αγορά κατά την ενδιάμεση εαρινή εκπτωτική περίοδο

Μειωμένη κίνηση
Καμία θετική επίπτωση δεν καταγράφηκε
στα καταστήματα από την λειτουργία τους την Κυριακή 5 Μαΐου

εκπτώσεις.
Ως προς το ύψος του ποσοστού
έκπτωσης σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποίησε εκπτώσεις

μεταξύ 11% και 40%.
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών (35%) υιοθέτησε εκπτώσεις ύψους 11 – 20%

Στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων
στους Τρικαλινούς δασκάλους & νηπιαγωγούς

Πρωτιά της ΔΑΚΕ
Οι εκλογές διεξήχθησαν στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Τρικάλων με τη συμμετοχή να κρίνεται ικανοποιητική

Μ

ε τη ΔΑΚΕ Π.Ε. Τρικάλων να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη
ολοκληρώθηκαν, προχθές οι
εκλογές για την ανάδειξη των
αντιπροσώπων των δασκάλων
και νηπιαγωγών ενόψει της 88η
Γ.Σ. της ΔΟΕ.
Οι εκλογές διεξήχθησαν στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
με τη συμμετοχή να κρίνεται
ικανοποιητική και συγκεκριμένα
έλαβαν η ΔΑΚΕ 218 ψήφους, η
Δημοκρατική Συνεργασία – Ανεξάρτητες Κινήσεις Εκπαιδευτικών Τρικάλων - ΔΗ.ΣΥ – Α.Κ.Ε
203, η Αγωνιστική Συσπείρωση
Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) 109, η
Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών
Π.Ε. Τρικάλων (Ε.Κ.Ε Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 102, οι Παρεμβάσεις
Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. Τρικάλων 91 και οι Εκπαιδευτικοί
Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΕΡΑ)
38 ψήφους.
Εκλέγονται οι Χρήστος Τρικάλης με 152 ψήφους (ΔΑΚΕ),
Αντώνης Μπριάζας 48 (ΔΑΚΕ),
Δημήτριος Μπαρμπάτσης με
142 ψήφους (ΔΗΣΥ –ΑΚΕ),
Γιώργος Τσιάκαλος με 115 ψή-

φους (ΔΗΣΥ –ΑΚΕ), Γιώργος
Καΐκης με 37 ψήφους (Αγωνιστική Συσπείρωση), Αθανάσιος
Γκαμπράνας με 39 ψήφους
(ΕΚΕ), Βασίλης Ζώης με 42 ψήφους (Παρεμβάσεις) και Γεωργία Κοτσίρα με 19 ψήφους
(ΕΡΑ).

Εκλογές και στο Σύλλογο
Εκπαιδευτικών Π. Ε.
Καλαμπάκας
Χωρίς προβλήματα διεξήχθησαν και οι εκλογές για την
ανάδειξη αντιπροσώπων στο
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καλαμ-

πάκας.
Κάλπες στήθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου
Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και η προγραμματισμένη τακτική του Γενική Συνέλευση.
Μετά και την ολοκλήρωση
της όλης διαδικασίας την καταμέτρηση ψήψων και σταυρών,
εξελέγησαν οι κ.κ Ντίνος Γεώργιος και Τσιούμας Ιωάννης.
Αναπληρωματικό μέλος, εξελέγη ο κ. Μέκρας Δημήτριος.
Ευαγγελία Κάκια

και ακολούθησε το 22% των εμπορικών επιχειρήσεων με εκπτώσεις
μεταξύ 21 – 40% υπογραμμίζουν
συνδικαλιστές έμποροι, τονίζοντας

Οι αλλαγές που φέρνει το
Νέο Λύκειο, αλλά μια σειρά από
ζητήματα που απασχολούν τον
κλάδο των εκπαιδευτικών θα
βρεθούν το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα στο επίκεντρο
των καθηγητών.
Θέματα που θα τεθούν στο
επίκεντρο στο 19ο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) που θα γίνει από τις 29 Ιουνίου έως και 2
Ιουλίου.
Στο πλαίσιο αυτό, αυτή τη
Δευτέρα 20 Μαΐου οι Τρικαλινοί
καθηγητές θα κληθούν να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους
ενόψει του συνεδρίου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία
της τοπική ΕΛΜΕ από τις 9 το
πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
Τέσσερις παρατάξεις διεκδικούν τη ψήφο των Τρικαλινών
καθηγητών οι Αγωνιστικές Κινήσεις Καθηγητών, η Αγωνιστική
Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (Το
ψηφοδέλτιο που στηρίζει το
Π.Α.ΜΕ.), η Δ.Α.Κ.Ε Καθηγητών
και η Πρωτοβουλία Καθηγητών
–ΣΥΝΕΚ.
Συγκεκριμένα, υποψήφιοι με
τις Αγωνιστικές Κινήσεις Καθηγητών
είναι
οι
Γκουντούρα Λίτσα, Μιχαλάκης
Κώστας και Νταμπαλής Παναγιώτης, ενώ με την Αγωνιστική
Συσπείρωση Εκπαιδευτικών οι
Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ), Κουτελίδα Άννα, Κουτής Κωνσταντίνος, Κωστούλα Μαρία, Μούτος
Θεόδωρος, Πατριώτη Σοφία, Πολύζος Βασίλειος, Τρίτου Γεωργία
(Γιούλα), Σταμπασίδη Κωνσταντίνα (Ντίνα) και Τσούβα Κωνσταντινιά.
Με τη Δ.Α.Κ.Ε Καθηγητών είναι
υποψήφιοι οι Ζελενίτσας Ιωάννης, Θεοχάρης Δημήτριος, Κίτος
Ευάγγελος, Κώστας Αθανάσιος,
Κωστής Νικόλαος, Πασχάλης Νικόλαος και Ροκκάς Θωμάς, ενώ
με τη Πρωτοβουλία Καθηγητών
–ΣΥΝΕΚ οι Γιώτας Χρήστος, Κόπανου Λίλια, Κουκοράβα Χριστίνα, Μάγγου Μαρία, Μαγγούφη
Βάσω, Μπουλογεώργος Θανάσης, Παπαζεύκου Ουρανία και
Παππάς Βασίλειος.
Από την πλευρά της η ΟΛΕΜ

πως μία στις δύο επιχειρήσεις (51%)
πραγματοποίησε εκπτώσεις στο σύνολο των εμπορευμάτων και το 12%
στο μεγαλύτερο μέρος των νέων
παραλαβών. Στις άλλες ομάδες, το
15% των επιχειρήσεων έκανε εκπτώσεις σε συγκεκριμένη κατηγορία
προϊόντων και το 14% σε εμπορεύματα stock.

Ανοικτά την Κυριακή
Τέλος σε ότι αφορά την λειτουργία
των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή της εαρινής εκπτωτικής περιόδου επιβεβαιώνεται η κυρίαρχη
τάση που καταγράφεται σε όλες τις
έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα,
δηλαδή το 75% δεν είναι καθόλου
ικανοποιημένο από τον κύκλο εργασιών της Κυριακής 5 Μαΐου αναφέρουν συνδικαλιστές έμποροι, σημειώνοντας πως η ανάγκη απασχόλησης προσωπικού την Κυριακή καλύπτεται κατά κύριο λόγο προσωπικά
από τον ίδιο τον επιχειρηματία (79%),
ενώ το 18% των επιχειρήσεων επέλεξε την επέκταση του ωραρίου των
ήδη υφιστάμενων υπαλλήλων, χωρίς,
δηλαδή να πραγματοποιηθούν επιπλέον προσλήψεις, οπότε μόνο το
2% έχει δηλώσει ότι προέβη σε
πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για
να μπορέσει να λειτουργήσει την
Κυριακή, ενώ οι περισσότερες από
8 στις 10 επιχειρήσεις (83%) δηλώνουν αύξηση του λειτουργικού κόστους από τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
Ματθαίος Μπίνας

Αυτή τη Δευτέρα 20 Μαΐου
οι Τρικαλινοί καθηγητές

Στις κάλπες για ανάδειξη
αντιπροσώπων
.Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία της τοπική
ΕΛΜΕ από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

αναφέρει ότι διαχρονική της
θέση είναι ότι το Λύκειο πρέπει
να εξασφαλίζει την αυτονομία
και να διατηρεί το μορφωτικό
του χαρακτήρα για όλα τα παιδιά
και να μην συνδέεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις και το σύστημα πρόσβασης στην Γ/θμια
εκπαίδευση.
«Είμαστε αντίθετοι στη συρρίκνωση της γενικής εκπαίδευσης του Λυκείου, στη δραματική
μείωση των γνωστικών αντικειμένων, στη μετατροπή του σε
προθάλαμο για την Ανώτατη εκπαίδευση και στην αποδόμηση
του μορφωτικού του χαρακτήρα»

σημειώνει.
Όπως τονίζει η ΟΛΜΕ με το
σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
υποβαθμίζεται η γενική παιδεία
στο Λύκειο, που ήδη έχει πληγεί
τραγικά, μειώνεται η διδασκαλία
βασικών γνωστικών αντικειμένων
σε όλα τα πεδία των επιστημών,
με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η απόκτηση
των απαραίτητων γνώσεων των
μαθητών, ακρωτηριάζεται η τριετής δομή του Λυκείου με την
μετατροπή της Γ΄ τάξης σε
προπαρασκευαστικό έτος για
την πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και φροντιστηριοποιείται πλήρως η όλη λειτουργία
της Γ΄ τάξης και υπονομεύεται
ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του
Λυκείου. Είναι αποπροσανατολιστική η επιχειρηματολογία του
Υπουργείου Παιδείας περί «κατάργησης» των φροντιστηρίων,
αφού η ιδιωτική παραπαιδεία θα
αυξηθεί με τις νέες εξεταστικές
διαδικασίες για το απολυτήριο
και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό
για την εισαγωγή σε μια σχολή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

ΣΑΒΒΑΤΟ

18

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 9

Στο εκλογικό κέντρο του Κ. Κρεμμύδα χθες ο Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας

Σε εγκάρδιο κλίμα
Χαμογελαστός, ευδιάθετος ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον υποψήφιο
Δήμαρχο για διάφορα ζητήματα, εκφράζοντας τη στήριξη του
ε
χειροκροτήματ
α και με
θερμούς
εναγκαλισμούς έγινε
δεκτός ο
πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας στο
εκλογικό κέντρο του
υποψήφιου Δημάρχου
Τρικκαίων και
επικεφαλής του
συνδυασμού «Μαζί για
τα Τρίκαλα» κ. Κώστα
Κρεμμύδα.

Μ

Ο κ. Τσίπρας έφθασε στο
εκλογικό κέντρο, αμέσως
μετά την ομιλία του στην

πλατεία Ρήγα Φεραίου, συνοδευόμενος από τους βουλευτές κ.κ. Σάκη Παπαδόπουλο, Παναγιώτα Δριτσέλη
και Χρήστο Σιμορέλη, και
πλήθος κόσμου.
Χαμογελαστός, ευδιάθετος ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον υποψήφιο
Δήμαρχο για διάφορα ζη-

τήματα, εκφράζοντας τη
στήριξη του προς το πρόσωπο του, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει και με
άλλους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους, μεταξύ
αυτών ο πρώην Δήμαρχος
Τρικκαίων κ. Χρήστος Λάππας και ο Θεόδωρος Σπανός.

Το πρόγραμμα για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη
του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»
ο πρόγραμμα του
συνδυασμού «Νέο
Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος
Δήμος» με θεματική ενότητα
«Εξυπηρέτηση του Πολίτη –
Λειτουργία του Δήμου –
Ψηφιακός Δήμος».

Τ

Οι προτάσεις μας:
Αναδιοργάνωση των δημοτικών
υπηρεσιών, ώστε οι κάτοικοι των χωριών να μην είναι εγκαταλελειμμένοι.
Αξιολόγηση και πιστοποίηση των
υπηρεσιών του δήμου και εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών.
Διαφάνεια - Δικαιοσύνη - Αντικειμενικότητα ΠΑΝΤΟΥ.
Εταιρεία Δήμου με σκοπό τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εξασφάλιση
των εσόδων για τη γενική και τουριστική ανάπτυξη.
Επανασχεδιασμός λογότυπου του
Δήμου. Βελτίωση και αλλαγή της
ιστοσελίδας. Μεταφράσεις σε ξένες
γλώσσες

Αναβάθμιση σελίδας στο Facebook και δημιουργία σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Δικτυακή εφαρμογή (app) για καταγραφή προβλημάτων και
ενημέρωση των πολιτών για τις εκδηλώσεις του Δήμου. Π.χ
Εφαρμογή NOVOVILLE κ.α.
Ψηφιοποίηση των αρχείων υπηρεσιών του Δήμου.
Ψηφιακά πιστοποιητικά μέσω μηχανημάτων σε απομακρυσμένα σημεία του Δήμου.
Ενεργοποίηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου.
Δημιουργία Συμβουλίου των Νέων.

10 σελίδα
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1.838.800€ για Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στα Τρίκαλα
Εγκρίθηκαν τα χρήματα για το Open Mall και ο Δήμος Τρικκαίων αλλάζει το εμπορικό κέντρο της πόλης

Μ

ια πολύ μεγάλη επένδυση είναι πλέον εγκεκριμένη για τον
Δήμο Τρικκαίων. Η πρόταση για
το Oepn Mall, που ο Δήμος είχε
υποβάλλει με συνδικαιούχο και
τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων,
έχει την υπογραφή της ειδικής
γραμματέως του υπουργείου Οικονομίας για τα Τομεακά Προγράμματα (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής) κ. Ευγενίας Φωτονιάτα.
Και η έγκριση αυτή σήμερα, 17
Μαΐου 2019, είναι το τέλος μιας
πορείας προετοιμασίας σχεδόν
δύο ετών και η αρχή μιας πορείας
συνέχισης των απαραίτητων διαδικασιών. Υπενθυμίζεται ότι τον
Οκτώβριο του 2019 είχε γίνει και
ανοιχτή, δημόσια διαβούλευση
στο παλιό εμπορικό κέντρο της
πόλης, με τους καταστηματάρχες
και τους εμπόρους να επιδεικνύουν τεράστιο ενδιαφέρον. Με
τη συνεργασία του Εμπορικού
Συλλόγου, ολοκληρώθηκαν οι
σχετικές διαδικασίες, υποβλήθηκε η πρόταση και εγκρίθηκε η
χρηματοδότησή της.
Το συγκεκριμένο έργο πλήρως
την εικόνα στο εμπορικό κέντρο
της πόλης, μετατρέποντάς το σε
νέο, σύγχρονο και ανοιχτό πεδίο
εμπορικής δραστηριότητας. Ολη

η περιοχή από τα Δικαστήρια περίπου, μέχρι την αρχή του Βαρουσίου, αποκτά μία, ενιαία «ταυτότητα», είτε ως προς την πρόσοψη των καταστημάτων, είτε
ως προς τον τρόπο προσέλκυσης
καταναλωτών. Κυρίως, βάζει τα
Τρίκαλα και τον εμπορικό της
κόσμο στη νέα εποχή.
Μάλιστα, στην αρχική διαβούλευση για Open Mall συμμετείχε
ο Δήμος Τρικκαίων. Και είχε παρουσιάσει βασικές ιδέες που ήδη
εφάρμοζε σε πιλοτικό στάδιο στο

Smart Trikala, για τον τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών και
των μέσω κοινωνικής δικτύωσης
στην προώθηση των επιχειρήσεων. Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα,
με διαμορφώσεις, υπήρχε στην
πρόσκληση που ίσχυσε για όλη
την Ελλάδα.
Τα 1.838.800€ είναι τμήμα των
10.000.000€ που ο Δήμος εξασφαλίζει για το κέντρο της πόλης,
με αναπλάσεις, με λύσεις στη
λαϊκή, με τις νέες όψεις στις πλατείες.

Το Open Mall, λοιπόν,
– δημιουργεί ενιαία πρόσοψη
για πάνω από 150 καταστήματα,
δωρεάν για τους ιδιοκτήτες
– αναβαθμίζει όλον τον δημόσιο χώρο, με νέα πεζοδρόμια,
χώρους ανάπαυσης, πράσινο,
προσβασιμότητα ΑμεΑ, οδοφωτισμό, μετατροπή 25ης Μαρτίου
σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας
κ.α.
– αξιοποιεί όλη την υπάρχουσα
τεχνολογία για επισκέπτες, πελάτες, επιχειρηματίες, με δωρεάν
wifi, συστήματα «έξυπνου» οδοφωτισμού & στάθμευσης, βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων,
συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης, διαχείρισης κοινόχρηστων ποδηλάτων κ.α.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν και
πολιτιστικές παρεμβάσεις, με σημαντικότερη, τη φιλοτέχνηση
αγαλμάτων για τους Τσιτσάνη,
Βίρβο, Καλδάρα.
Πλέον, ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τα έργα και σε αυτόν τον
τομέα, με την ολοκλήρωση των
μελετών και τη δημοπράτηση
των έργων, ώστε οι έμποροι και
οι καταναλωτές να δουν σύντομα
τη νέα όψη και τη νέα προοπτική
της πόλης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιος Στεφ. 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

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

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

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

CMYK

Εγκρίθηκε το «Ανοιχτό
Κέντρο Εμπορίου»
(Open Mall) στην πόλη
της Καλαμπάκας
Μία ακόμη επιτυχία σημείωσε η Δημοτική Αρχή
του Χρήστου Σινάνη, η
οποία προχωρά ακάθεκτη
και αλλάζει την εικόνα του
εμπορικού κέντρου της πόλης μας.
Σύμφωνα με τον πίνακα
κατάταξης για τα Ανοιχτά
Κέντρα Εμπορίου, ο Δήμος
Μετεώρων εξασφαλίζει το
ποσό των 1.844.872,07
ευρώ για τη δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου
στην πόλη της Καλαμπάκας.
Πρόκειται για μία καινοτόμα δράση, που θα τονώσει
την τοπική οικονομία, θα αναβαθμίσει το κέντρο της
πόλης μας και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής μας.
Μία ακόμη απόδειξη, ότι η Δημοτική Αρχή του Χρήστου
Σινάνη, με σωστό σχεδιασμό και υπευθυνότητα, γνωρίζει
πώς να διεκδικεί όλα όσα αξίζουν στους πολίτες του
Δήμου Μετεώρων.
Συνεχίζουμε με έργα , στόχους, όραμα, για νίκη από
την πρώτη Κυριακή!
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Κ. Σκρέκας: Ο κ. Τσίπρας
επιχειρεί την μεγαλύτερη
εξαγορά ψηφοφόρων
στην ιστορία της χώρας

ερίμενε να έρθει
στα.. Τρίκαλα ο
πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας για να
πάρει την απόφαση το
υπουργείο Εργασίας να
καταβάλει νωρίτερα τα
χρήματα για την 13η
σύνταξη! Οι συνταξιούχοι
περίμεναν τα χρήματα
για την Δευτέρα 20 του
μήνα, τελικά χθες αργά
το απόγευμα μπήκαν τα
χρήματα στους
δικαιούχους. Μάλιστα
ορισμένοι συνταξιούχοι
που βρέθηκαν στην
ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
αμέσως μετά έφυγαν για
τα… ΑΤΜ, ώστε να
λάβουν τα χρήματα!

Π

Μπήκαν τα χρήματα
της 13ης σύνταξης!
Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλούσε σε
ανοιχτή συγκέντρωση στα Τρίκαλα, οι συνταξιούχοι έβλεπαν
στους λογαριασμούς τους τα χρήματα της επιπλέον σύνταξης

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Αν ο κ. Τσίπρας θέλει να κάνει καλό στη χώρα, πρέπει
να προκηρύξει άµεσα εκλογές, τόνισε ο Τοµεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας, µιλώντας την Πέµπτη στην εκποµπή One :Line του One Channel.
Ο κ. Σκρέκας σηµείωσε ότι πλέον στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένα ρεύµα που δεν γυρίζει πίσω και εκτίµησε
ότι τη βραδιά της 26ης Μαΐου η διαφορά της εκλογικής δύναµης της Νέας ∆ηµοκρατίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τόσο
µεγάλη που δεν θα αφήνει πλέον περιθώρια στον κ. Τσίπρα να συνεχίσει να ξεδιπλώνει τα σχέδια του. «Αν θέλει
να κάνει καλό στους Έλληνες και καλό στον τόπο του ο κ.
Τσίπρας, πρέπει να προκηρύξει εκλογές άµεσα. Και ο λαός
ας κρίνει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας
Ο πρώην υπουργός επισήµανε ότι το µεγάλο ρεύµα πολιτικής ανατροπής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται
και από τη µαζική παρουσία του κόσµου κατά την περιοδεία του προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σε Τρίκαλα και Λάρισα νωρίτερα αυτή την εβδοµάδα.
Αναφερόµενος στη µείωση του ΦΠΑ και το προεκλογικό επίδοµα στους συνταξιούχους, ο Τρικαλινός βουλευτής
υπογράµµισε ότι η µείωση του ΦΠΑ είναι ουσιαστικά ένα
µέτρο της Νέας ∆ηµοκρατίας που κατάργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ µε το επίδοµα επιστρέφεται µόνο ένα
µικρό τµήµα απ' όσα αφαίρεσε από το εισόδηµα των συνταξιούχων µε µέτρα όπως η κατάργηση του ΕΚΑΣ. «Αυτή
τη στιγµή συντελείται η µεγαλύτερη επιχείρηση εξαγοράς
ψηφοφόρων στην ιστορία της χώρας» ανέφερε ο κ. Σκρέκας.
Σήµερα επιβάλλεται να µπορούµε να πάρουµε µέτρα
ώστε να δίνουµε τη βοήθεια που χρειάζεται ο κόσµος µε
ένα βιώσιµο και σταθερό τρόπο, τόνισε ο κ. Σκρέκας και
συµπλήρωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας θα
εφαρµόσει πραγµατικές µεταρρυθµίσεις για την ανάταξη
της οικονοµίας, την ενίσχυση της ρευστότητας µε τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου - Ιδιωτικού Τοµέα και την προώθηση των
επενδύσεων. Η Νέα ∆ηµοκρατία επιδιώκει τρία πράγµατα, κατέληξε ο κ. Σκρέκας. Ασφάλεια. λιγότερους φόρους,
καθώς και περισσότερες, καλοπληρωµένες δουλειές.

Ο καθορισµός γίνεται ως
εξής:
Το µεικτό ποσό της «13ης
σύνταξης» καθορίζεται µε
βάση τη µηνιαία κύρια σύνταξη ως εξής:
Για ποσό έως και 500 ευρώ,
σε ποσοστό 100%.
Για ποσό από 500,01 έως
και 600 ευρώ, σε ποσοστό
70%.
Για ποσό από 600,01 έως
και 1.000 ευρώ, σε ποσοστό
50%.
Για ποσό από 1.000,01 ευρώ
και άνω, σε ποσοστό 30%.
Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από
µία κύριες συντάξεις, το ποσό

της «13ης σύνταξης» καθορίζεται µε βάση το άθροισµά
τους.
Υπενθυµίζεται ότι το µέτρο
είχε εξαγγείλει προ δεκαηµέ-

ρου ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, από το Ζάππειο,
εξαγγέλλοντας σειρά µέτρων
για την ενίσχυση των ευπαθών
κοινωνικών οµάδων.

Τόσο ο ίδιος, όσο και η
υπουργός Εργασίας, Έφη
Αχτσιόγλου, επαναλαµβάνουν
έκτοτε πως πρόκειται για µόνιµη παροχή.

Αφορούν χειµερινά σιτηρά, ψυχανθή και σανοδοτικά φυτά

Ενισχύσεις για ασυγκόμιστες καλλιέργειες
• Το σχετικό πρόγραμμα θα “τρέξει” μέσα στο τρέχον έτος

τρεµµατικές ενισχύσεις 3,4ευρώ στα χειµερινά σιτηρά
και 14,3 ευρώ για καλλιέργειες ψυχανθών και σανοδοτικών φυτών, προσφέρει σε αγρότες που αποφασίζουν να αφήσουν ορισµένο τµήµα της έκτασής τους
ασυγκόµιστο, το Μέτρο 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», που είναι προγραµµατισµένο να ανοίξει µέσα
στο έτος.
Οι παραπάνω τιµές αφορούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της
άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτηµα συνδέεται
στενά µε τις αγροτικές γαίες. Η δράση θα εφαρµοστεί στις
γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί
από της Ελλάδα σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2009/147/EC περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και
οι γεωργικές εκτάσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και ένα τµήµα τους περιλαµβάνεται σε Ζώνη

Σ

Ειδικής Προστασίας.
Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαµβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσµεύσεις:
(α) την καλλιέργεια της ενταγµένης γεωργικής έκτασης µε
επιλέξιµη οµάδα καλλιεργειών. Επιλέξιµες στο πλαίσιο της
δράσης είναι οι ακόλουθες οµάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή,
(β) την µη συγκοµιδή της παραγωγής για περίοδο τριών
µηνών µετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ηµεροµηνία συγκοµιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα µεταξύ Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, σε έκταση τουλάχιστον 10% της
ενταγµένης γεωργικής έκτασης σε ενιαίο/ενιαία αγροτεµάχιο/αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης, και
(γ) τη µη χρήση λιπασµάτων συµπεριλαµβανοµένης της
κοπριάς καθώς και φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο
τµήµα της ενταγµένης έκτασης στο οποίο δεν συγκοµίζεται
η παραγωγή.
Ματθαίος Μπίνας

CMYK

στη σέντρα των
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΤΡΕΞΑΝ ΑΝΕΤΑ
Στον ΑΟΤ μετρούν αντίστροφα
για να πληροφορηθούν τα επίσημα σχετικά
με την διαμόρφωση του χάρτη (σελ 5)

Μεγάλο αγκάλιασμα είχαν και οι χθεσινοί
εσωτερικοί αγώνες στίβου της ΣΕΦΑΑ,
ενώ τα νιάτα έδωσαν χρώμα (σελ 3)

ΣΠΟΡ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΛΙ ΣΕΝΤΡΑ
Ενας ακόμη κύκλος παιχνιδιών
θα πραγματοποιηθεί στο πρωτάθλημα
της Β’ Ερασιτεχνικής (σελ 7)

4 Με τεράστια χαρά και έντονα συναισθήματα πραγματοποιήθηκαν
οι Α’ Παντρικαλινοί αγώνες στίβου ΑΜΕΑ και όλοι υποκλίθηκαν
στο ταλέντο και στην δύναμη ψυχής των πρωταγωνιστών
(σελ. 4)
CMYK
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σοι διακονούν τον
στίβο στην
περιοχή μας και
ασφαλώς και οι
φίλαθλοι δεν βλέπουν την
ώρα να βρεθούν στο Στάδιο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ο χώρος τους έλειψε το προηγούμενο διάστημα, αφού έχουν
συνηθίσει να βλέπουν μεγάλους
αγώνες.
Βέβαια δεν έλειψαν οι συνάξεις
μικρών ηλικιών, που αφορούσαν
το τέτραθλο. Σ’αυτές φάνηκε ότι
υπάρχουν παιδιά με προοπτικές.
Το κοινό πάντως θέλει να παρακολουθήσει από κοντά σε δράση τα βαριά χαρτιά και θα έχει
την ευκαιρία για κάτι τέτοιο.
Τα διασυλλογικά πρωταθλήματα έχουν αρκετούς λάτρεις, αφού
ξέρουν ότι τόσο οι έμπειροι πρωταγωνιστές, όσο και οι νεώτεροι
συνάδελφοί τυς δίνουν τον αγώνα
τον καλό.
Στο πλαίσιο αυτό οι αξιόλογες
επιδόσεις είναι στην ημερήσια
διάταξη και το όλο σκηνικό ανοίγει
την όρεξη για το μέλλον.
Γιατί οι πρωταγωνιστές της
πρώτης γραμμής δεν κρύβουν
τις βλέψεις και τις φιλοδοξίες
τους για την φετινή χρονιά.
Σημάδεψαν λοιπόν τις σημαντικότερες διοργανώσεις στο εσωτερικό, ενώ δείχνουν ότι μπορούν
να παίξουν δυνατά και στις δραστηριότητες εκτός τειχών.
Φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά
απέκτησαν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη
στις δυνάμεις τους, οπότε μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με
θετική σκέψη.
Ασφαλώς συγκεντρώνονται
στην προσπάθειά τους και δικαιώνουν τους φιλάθλους και
τους δικούς τους ανθρώπους οι
οποίοι πιστεύουν στο ταλέντο
τους.
Η ουσία είναι ότι το βιογραφικό
του έμψυχου δυναμικού γεμίζει
με εντυπωσιακό τρόπο και το γεγονός αυτό δίνει δύναμη σε
όλους.
Χωρίς υπερβολή από την στιγμή που ανέλαβαν μια αποστολή
θα σπεύσουν να την φέρουν σε
πέρας με επιτυχία.
Οι ίδιοι οι αθλητές εμφανίζονται
συνεπείς στο πλάνο τους και την
ώρα της δράσης είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι θα εξαντλήσουν τις
πιθανότητες.
Βέβαια στον κλασικό αθλητισμό
υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, οπότε προσπαθούν να
προβλέψουν και αυτούς.

Παίζουν στο σπίτι τους
Το δικό της χρώμα θα έχει η β’ φάση του Διασυλλογικού Α- Γ, όπου
οι Τρικαλινοί στιβικοί θα μοχθήσουν για το καλύτερο στο Στάδιο

Πλούσιο σκηνικό αναμένεται να προσφέρει η β’ φάση των διασυλλογικών αγώνων Α-Γ στο Στάδιο
Να θυμίσουμε ότι το πρώτο
σκέλος της διοργάνωσης είχε φιλοξενηθεί πριν λίγες μέρες στα
Γιάννενα. Εκεί τα χαρισματικά
στελέχη μπήκαν με φόρα και κατάφεραν να κρατήσουν ψηλά το
γόητρο του Τρικαλινού στίβου.
Πάνω απ’όλα έδειξαν ότι είναι
σε καλή κατάσταση, οπότε και
το επόμενο διάστημα συνέχισαν
με την ίδια μεθοδικότητα τις προπονήσεις. Διότι δεν υπάρχει ούτε
μέρα για χάσιμο. Ακόμη και ένας
κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα
μπορεί να γίνει η ζημιά.
Σίγουρα πάντως έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, αφού αγωνιζόμενοι στον χώρο που ξέρουν
πολύ καλά και αποτελεί δεύτερο
σπίτι τους θα βάλουν τα δυνατά
και την τέχνη τους για να προσφέρουν νέες υψηλές πτήσεις.

Χρήσιμα στοιχεία
Κάθε στιβική εκδήλωση συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανονισμούς.
Ετσι όλοι διαθέτουν καλή πυξίδα σχετικά με το πώς πρέπει
να κινηθούν.
Ας παραθέσουμε λοιπόν τα
απαραίτητα στοιχεία.
Οι διασυλλογικοί αγώνες διεξάγονται με τη μέριμνα και την
ευθύνη των διοργανωτριών Ε.Α.Σ.
και σύμφωνα με τις αποφάσεις
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Οι διασυλλογικοί αγώνες αποτελούν πρόκριση και συνέχεια
για τα πανελλήνια πρωταθλήματα.
Η πρόκριση και συνέχεια αφορά
όλα ανεξαιρέτως τα αγωνίσματα,
ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές διεξαγωγής τους (αποστά-

Π

ραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο και
Κυριακή 11-12/05/2019 στη Λάρισα το
πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα U13- 2019
με τη συμμετοχή και του ΑΠΣ Τρίκαλα.

Το ενημερωτικό κείμενο με την υπογραφή του Νίκου
Τσιακάρα αναφέρει:
Έπειτα από πολύ καλή εμφάνιση ο Δημήτριος Παπαβασιλείου, ο Ιωάννης Δημόπουλος, ο Αθανάσιος Αβράμης και η
Αναστασία Γεωργάκη, κατέκτησαν την 1η θέση στους πανελλήνιους αγώνες πάλης U13.
Οι άλλοι αθλητές έπειτα από εξαιρετικές αποδόσεις κατέκτησαν, στο πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα U13- 2019, τις
εξής θέσεις:
1. ΤΕΡΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ............................................2 ο ς
2. ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...............................................3 ο ς
3. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...........................................3 ο ς
4. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..................................... 3ος
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ .................................................4 η
6. ΔΕΛΗΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ...........................................4 ο ς
7. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...............................................5 ο ς
8. ΔΑΛΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .......................................... 5ος
9. ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ...................................................5 ο ς
10. ΣΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ................................................5 ο ς
11. ΔΟΥΔΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ..............................................5 ο ς
12. ΛΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ....................................................5 ο ς
13. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ..............................................6 ο ς
14. ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...............................................8 ο ς

σεις – βάρη οργάνων – ύψη εμποδίων).
Μετά από πρόταση της επιτροπής αθλητικού σχεδιασμού
(ΕΠ.Α.Σ.) και απόφαση του Δ.Σ.
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μπορεί να δημιουργηθούν όμιλοι και σε εκείνους
τους αγώνες που διεξάγονται σε
επίπεδο Ε.Α.Σ. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή δύο διασυλλογικών αγώνων σε ένα κοινό οργανωτικό.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής
των αγώνων καθορίζονται στο
κεντρικό αγωνιστικό πρόγραμμα
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Δεν επιτρέπεται
καμία αλλαγή ημερομηνίας, εκτός
εάν ζητηθεί εγγράφως από το
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. - Επιτροπή Αθλητικού
Σχεδιασμού, ειδική άδεια αλλαγής
της ημερομηνίας και αυτή εγκριθεί.
Οι πόλεις διεξαγωγής των διασυλλογικών αγώνων ορίζονται
από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., χωρίς τη δυνατότητα αλλαγής από τις Ε.Α.Σ.
Σε όσες Ε.Α.Σ. υπάρχει φώτο
– φίνις όλοι οι διασυλλογικοί αγώνες, των κατηγοριών Κ16 (ΠΠ/ΠΚ
Α’), Κ18 (Π/Κ) και Α/Γ, πρέπει
απαραίτητα να διεξάγονται με
φώτο – φίνις.
Όσες διοργανώτριες Ε.Α.Σ. δεν
έχουν φώτο – φίνις, σε συνεργασία με το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. - γραφείο
ανάπτυξης, θα προγραμματίζονται
χρονικά οι αγώνες τους ώστε εάν
υπάρχει η δυνατότητα να μετακινηθεί φώτο – φίνις από γειτονική
Ε.Α.Σ. ή από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΙ:
Διεξάγονται σε ΔΕΚΑ (10) ομί-

λους, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα και συμμετέχουν όλα τα
σωματεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο
αγωνιστικές ημέρες (σε ένα κύκλο
για κάθε αγωνιστική) με χρονική
απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον μιας εβδομάδας, εκτός από
τις Ε.Α.Σ. του Αιγαίου* που οι
αγώνες διεξάγονται σε ΕΝΑ Σαββατοκύριακο.
Οι πόλεις διεξαγωγής των
αγώνων κάθε ομίλου επιλέγονται
από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με κριτήρια, τη
μείωση των οργανωτικών εξόδων,
την ισομερή κατανομή (όσο είναι
δυνατόν) των εξόδων μετακίνησης
των σωματείων, λαμβάνοντας υπ’
όψιν όλα τα δεδομένα όπως η
ποσοτική δυναμική των σωματείων, ο αριθμός των μετακινούμενων αθλητών και τέλος τις προδιαγραφές και την υλικοτεχνική
υποδομή των σταδίων διεξαγωγής.
2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
ΑΝΔΡΩΝ:100 – 200 – 400 –
800 - 1.500 - 5.000 - 3.000 Φ.Ε. 10.000 ΒΑΔΗΝ - 110 ΕΜΠ. -400
ΕΜΠ. –ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ– ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
– ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ –ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΔΕΚΑΘΛΟ - 4Χ100
– 4Χ400.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:100 – 200 – 400 –
800 - 1.500 - 5.000 - 3.000 Φ.Ε. 10.000 ΒΑΔΗΝ- 100 ΕΜΠ. 400ΕΜΠ. – ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
- ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ –ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ- ΕΠΤΑΘΛΟ - 4Χ100 – 4Χ400.
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Β’ ΗΜΕΡΑΣ:
ΑΝΔΡΩΝ:

Διακρίσεις ΑΠΣΤ

Στο ύψος τους για μια ακόμη φορά στάθηκαν τα ταλέντα του ΑΠΣΤ
15. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ .......................................8 ο ς
16. ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ........................................9 ο ς
17. ΜΠΑΡΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ..............................................1 0 ο ς
18. ΣΙΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................................................1 0 ο ς
19. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΙΟΣ ...............................................1 2 ο ς
20. ΜΠΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..........................................1 2 ο ς

*200 – 800 – 5.000 – 10.000
ΒΑΔΗΝ – 400 ΕΜΠ. – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
– ΜΗΚΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ –
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - 4 Χ 400
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
*200 – 800 – 5.000 – 10.000
ΒΑΔΗΝ – 400 ΕΜΠ. – ΥΨΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - 4 Χ 400
Στα αγωνίσματα 100 & 200 Α/Γ,
εάν ο αριθμός των τελικών συμμετοχών είναι
μεγαλύτερος από 16, τότε θα
προβλέπονται αρχικά προκριματικές σειρές και στη
συνέχεια θα διεξάγεται ο τελικός ή τελικές σειρές, ανάλογα
με τον αριθμό των προκριματικών σειρών.
Tα αγωνίσματα του Βάδην και
κάποια άλλα ειδικά αγωνίσματα
(π.χ. σφύρα, επί κοντώ),
μπορούν να διεξάγονται την Α’
ή την Β’ ημέρα, ανάλογα με τον
όμιλο, την πόλη διεξαγωγής
και τις συμμετοχές, έτσι ώστε
να μην υπάρχουν επιπλέον μετακινήσεις.
* Tο πρόγραμμα των ρίψεων
θα διαμορφώνεται ανάλογα με
τις προδιαγραφές των
σταδίων και τη θέση του κλωβού ρίψεων (βοηθητικό ή κεντρικό
στάδιο)
3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:
► Συμμετέχουν και αξιολογούνται οι αθλητές – τριες από
16 ετών και μεγαλύτεροι – ες:
- ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 1996
και μεγαλύτεροι - ρες
- Κ23 «ΝΕΩΝ (Α-Γ)»: 1997 –
1999
- Κ20 (ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ):
2000 – 2001
- Κ18 (ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ):
2002 – 2003
4) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
(ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ):
► ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ:
- 2
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 1 ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
η’
- 2 ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ ΚΑΙ 1
ΑΤΟΜΙΚΟ
► ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΩ-

ΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ: - 2 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ
4α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Α/Γ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ –
ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ18 (ΠΑΙΔΩΝ –
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ):
Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Κ18 (Παίδων – Κορασίδων),
συνολικά και τις δύο αγωνιστικές
ημέρες, μπορούν να δηλωθούν
και να συμμετέχουν:
- Σε 2 ατομικά και 1 σκυταλοδρομία ή σε 2 σκυταλοδρομίες
και 1 ατομικό.
5) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
α) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2003 ΚΑΙ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ.
β) Για κάθε μία από τις δύο
κατηγορίες αυτών των αγώνων
θα ισχύει χωριστή βαθμολογία
όπου θα βαθμολογούνται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, οι «αθλητές – τριες και
ομάδες σκυταλοδρομίας» που θα
πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης.
γ) Θα ισχύσει και φέτος το
σύστημα πριμοδότησης υψηλών
επιδόσεων για τους διασυλλογικούς αγώνες ανδρών – γυναικών.
Το πρόγραμμα
14:00 100μ.ΕΜΠ ΕΞΑΘΛΟΥ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Γ
14:30 80μ ΕΜΠ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Α
15:00 ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΘΛΟΥ
(ΣΚΑΜΜΑ 1)
15.30 ΜΗΚΟΣ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ
(ΣΚΑΜΜΑ 2) ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ A
16:00 200μ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
Γ
16:30 200μ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
Α ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΞΑΘΛΟΥ
16.30 ΜΗΚΟΣ Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
Γ
17:00 800μ. Α
17:15 800μ. Γ
17:30 400μ.ΕΜΠ Γ
17.30 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ
17:45 400μ.ΕΜΠ Α
18:00 200μ. Γ-ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΨΟΣ
ΕΞΑΘΛΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Γ
18:20 200μ. Α-ΤΕΛΙΚΟΣ
18.30
18:35 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ
18.45 5000μ. Α
19:05 5000μ. Γ
19:30 4Χ400μ. Γ
19.45 4Χ400μ. Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΕΞΑΘΛΟΥ
20:00 600μ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ
20:30 1000μ. ΕΞΑΘΛΟΥ
20:45
10.000μ. ΒΑΔΗΝ Α/Γ.

Προσπάθεια Αμιλλας
Κατ’ ευθείαν στα βαθιά έπεσαν οι παίδες της Αμιλλας
που ρίχτηκαν στην μάχη της προημιτελικής φάσης.
Στο πρώτο ματς αντιμετώπισαν ένα από τα πιο βαριά
χαρτιά του χώρου και με τεράστια παράδοση, δηλαδή
τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης.
Παρά την προσπάθεια δεν αποφεύχτηκε η ήττα με 30.
Η ζημιά έγινε εξαιτίας του μουδιασμένου ξεκινήματος.
Στην συνέχεια βέβαια οι νεαροί Τρικαλινοί ανέβασαν
ρυθμό αλλά δεν πρόλαβαν.
Χθες αργά το απόγευμα αντιμετώπισαν τον Αριστοτέλη
Σκύδρας.
Σε άλλα θέματα οι νέες Τρικάλων θα αντιμετωπίσουν
την Καστοριά στις 7 Ιούνη στον Βόλο.
Εξάλλου μέλη του Συλλόγου δρομέων Τρικάλων αγωνίστηκαν σε 4 μέτωπα ήτοι: Pourlia Trail, Tihio Race ,Καστοριά Run Greece & Almira Man.
*Το μεγάλο ματς της Κυριακής(19.00 Μουζάκι) Γόμφων- Αναγέννησης. Κ θα σφυρίξουν οι κκ. Σταματόπουλος,
Παγώνης, Πιτσίλκας(κομισάριος Χλωρός).
Σε άλλα ματς σήμερα: 13.30 Μπάρα Φούντας- Δεσκάτη(Παμπ), 15.00 Μπάρα Δαναοί- Αίολος Β(μίνι), 17.00
Μπάρα Ανεξάρτητοι- ΔΕΕ ,16.00 Καλαμπάκα- Μάγοι(μίνι),
Δημοτικό 17.00 Αίολος- Κρόνος(παμπ).
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Βρέθηκαν στο στοιχείο τους
Τα στελέχη της ΣΕΦΑΑ αλλά και μαθητές Δημοτικών σχολείων απόλαυσαν την εκδήλωση κλασικού αθλητισμού στον γνωστό χώρο

Τ

όσα χρόνια η
ΣΕΦΑΑ
προσφέρει
πλούσιο έργο και
διευρύνει τους ορίζοντες
όσων φοιτούν σ’αυτή.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά τα μέλη της
αγαπούν αυτό που κάνουν και
δεν σταματούν να ψάχνονται
αναζητώντας καινούργιους
δρόμους.
Μόνο τυχαίο δεν είναι το
γεγονός ότι όσοι βρέθηκαν
στις τάξεις τους μακαρίζουν
τα χρόνια που πέρασαν στα
Τρίκαλα, αφού πλούτισαν το
γνωστικό υπόβαθρο.
Ομολογουμένως όποια πέτρα και αν σηκώσεις σε κάθε
γωνιά της χώρας και αλλού
θα εντοπίσεις στελέχη, που
από την στιγμή που έβαλαν
γερές βάσεις μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους ειδικά στη νεολαία με απίστευτη
μεταδοτικότητα και ήθος.
Η ΣΕΦΑΑ όμως εκτός από
το καθαρά επιστημονικό σκέλος δείχνει σε πρώτη ευκαιρία
την αγάπη της για τον αθλητισμό.
Ετσι πρωτοστατεί σε συνάξεις που αφήνουν έντονα το
αποτύπωμά τους.
Τα σεμινάρια και οι διαλέξεις είναι απολαυστικά και
φέρνουν την σφραγίδα κύρους της σχολής.
Παράλληλα και σε πρώτη
ευκαιρία σχεδιάζονται αθλητικές συνάξεις τις οποίες οι
πρωταγωνιστές παίζουν στα
δάχτυλα.
Τα γεγονός δεν αποτελεί
καμία έκπληξη, αφού πολλά
μέλη της οι Τρικαλινοί τα γνωρίζουν άριστα μέσα από την
ενασχόλησή τους με τις τοπικές ομάδες. Σε πρώτη ευκαιρία δείχνουν το ήθος και
τα εφόδια που απέκτησαν
στην σχολή.

Επαγγελματικά βρίσκονται
πολλές ώρες μαζί θέλοντας να
προσφέρουν βοήθεια στον συνάνθρωπο και κάνουν αγώνα
δρόμου γι’αυτό.
Είναι λογικό λοιπόν να έρχονται πολύ κοντά, οπότε κάθε απώλεια πληγώνει.
Έχουν περάσει δέκα χρόνια
από την απώλεια του Σεραφείμ
( Άκη) Νοτοπουλου ο οποίος
έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αλλά
οι συνάδελφοί του στο ΕΚΑΒ
δεν τον ΞΕΧΝΟΥΝ !
Το απόγευμα του Σαββάτου
πραγματοποιήθηκε φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο γήπεδο
του ΑΟ Σελλάνων στο Προάστιο,
μεταξύ του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας και
του ΕΚΑΒ Δυτ.Μακεδονίας στη
μνήμη ενός ξεχωριστού ανθρώπου που τόσο άδικα «έφυγε» νωρίς.
Πριν την έναρξη του αγώνα
για την πρωτοβουλία του ΕΚΑΒ
μίλησε ο πρόεδρος των Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας και
Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιας

Στιγμιότυπα από τις εκκινήσεις σε Δημοτικά, φοιτητές, αθλοπαιδιές για τους μικρούς φίλους,
ενώ τα αγόρια και τα κορίτσια της ΣΕΦΑΑ χάρισαν στον φακό μας τα πιο γλυκό χαμόγελο
Υπό το πρίσμα αυτό ειδικά
οι φοιτητές νιώθουν αρκετά
Τρικαλινοί και όταν αποχωρούν από τα μέρη τους κρατούν για την περιοχή μας ένα
μεγάλο μέρος στην καρδιά
τους. Εννοείται ότι διατηρούν
ανοιχτή γραμμή με τους καθηγητές τους για να επικαιροποιούν δεδομένα.
Σήμα κατατεθέν για την ΣΕΦΑΑ αποτελούν οι εσωτερικές
αθλητικές συνάξεις. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι
αρκετές μετρούν διψήφιο
αριθμό στο βιογραφικό και
από την στιγμή που έγινε η
αρχή η συνέχεια είναι ακόμη
καλύτερη.
Μάλιστα η αλυσίδα μεγαλώνει σε πρώτη ευκαιρία.
Εκτός από τα γνωστά και προβεβλημένα αθλήματα στο σκη-

νικό μπαίνουν και νέες ολόφρεσκες προτάσεις, που τις
χαίρονται άπαντες.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή
περίπου τα μέλη της σχολής
βάζουν τα αθλητικά τους και
προσφέρουν μαζεμένες συγκινήσεις.
Διότι πολύ απλά καταθέτουν
φαντασία και ενθουσιασμό,
οπότε τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι αρκετά για να αφοσιωθούν άπαντες ολοκληρωτικά στην αποστολή τους με
τον χρόνο να περνάει σαν νεράκι.
Φυσικά πέραν όλων των άλλων δοκιμάζονται και οι οργανωτικές ικανότητες, όσων
αναλαμβάνουν την ευθύνη.
Επί πολλές μέρες κάνουν
απίστευτο τρέξιμο για να ετοιμάσουν τα βασικά αλλά και

τις λεπτομέρειες.
Χωρίς υπερβολή οι συνάξεις
της ΣΕΦΑΑ δεν έχουν τίποτα
να ζηλέψουν από άλλες σημαντικές εκδηλώσεις.
Είναι αλήθεια ότι τα νιάτα
της σχολής με την ενέργεια
και το χαμόγελο παρασέρνουν
τους πάντες.

Στο άνετο
Για την αγάπη των Τρικαλινών για τον στίβο δεν χρειάζεται να κάνουμε ειδική
μνεία.
Το μικρόβιο έχει περάσει
και στους φοιτητές της ΣΕΦΑΑ, που φροντίζουν να ενημερώνονται για όλα τα καινούργια δεδομένα.
Μάλιστα από την στιγμή
που έχουν καλούς δασκάλους
δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.

Την δική της ιστορία λοιπόν
γράφει και η εσωτερική συνάντηση κλασικού αθλητισμού
της σχολής.
Ολοι ανοίγουν μια μεγάλη
αγκαλιά και έρχονται πολύ
καλά μεταξύ τους.
Στην δράση μετέχουν τόσο
οι φοιτητές όσο και οι καθηγητές. Ειδικά οι δεύτεροι ξέρουν ότι δεν πρέπει να μένουν
στην θεωρία αλλά να περνούν
και στην πράξη.
Ασφαλώς δεν θα μπορούσαν να λείψουν από την γιορτή και αγωνίστηκαν με τον
δικό τους τρόπο αποτελώντας
το καλύτερο παράδειγμα.
Οσο για τους φοιτητές δεν
άργησαν να ζεσταθούν και
επιβεβαίωσαν την έφεση, που
τους διακρίνει στο αντικείμενο.

Πάντα στην καρδιά τους
Φιλικό για έναν δικό τους άνθρωπο έπαιξαν το ΕΚΑΒ Θεσσαλίας
με το αντίστοιχο Δ. Μακεδονίας στο Προάστιο

Ομοσπονδίας Εργαζομένων
ΕΚΑΒ κ. Ιωάννης Γούλας και η
Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας κ. Βασιλική Αυγέρη.
Μάλιστα ο κ. Γούλας απένειμε
τιμητική πλακέτα στη σύζυγο του
εκλιπόντα Σωτηρία η οποία με
έκδηλη συγκίνηση ευχαρίστησε

τους διοργανωτές.
Σε ότι αφορά το αγωνιστικό
κομμάτι να σημειωθεί ότι το
ΕΚΑΒ Δυτ.Μακεδονίας επικράτησε με 2-4 (ημ. 2-2)
Τα γκολ για το ΕΚΑΒ Θεσσαλίας σημείωσαν οι Δήμος και
Ρουσόπουλος και για το ΕΚΑΒ

Δ. Μακεδονίας οι Μπλιάγκος(2),
Καρυπίδης και Ζήκος. Μετά το
τέλος της φιλικής αναμέτρησες
απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια στους συμμετέχοντες.
Αρχηγός στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας
ήταν ο γιος του εκλιπόντα Θάνος.
Η ομάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας ευχαριστεί τα καταστήματα
BONJOUR στα Τρίκαλα για τη
χορηγία της φανέλας, τον Πρόεδρο της ΕΠΣΤ Τρικάλων κ.
Μπουτζιώλη για τη βοήθεια που
παρείχε σε ρουχισμό στην ομάδα
μας, την ΕΠΣΚ Καρδίτσας, για
τους διαιτητές που διηύθυναν

τον αγώνα, τον Δήμο Σελλάνων
για την παραχώρηση του γηπέδου, τον Δήμαρχο Πύλης κ. Μαράβα, το Σωματείο Εργαζομένων
ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, καθώς και την
ηλεκτρονική σελίδα KarditsaPress
για τη ζωντανή κάλυψη του αγώνα και το φωτογραφικό υλικό.
Οι συνθέσεις των ομάδων
ήταν:
ΕΚΑΒ Θεσσαλίας
Μπακρατσάς Στ.
Βράτζας Νικλ
Ρακοβίτης Βασίλης
Λαγός Δημ.
Δήμος Ηλίας
Τέγας Δήμος

Οι διαδρομές λοιπόν αποδείχτηκαν παιχνιδάκι, ενώ οι
μετέχοντες εφάρμοσαν άψογη τακτική. Ετσι ήξεραν πότε
να επιταχύνουν και πότε να
πάνε σε πιο συντηρητικούς
ρυθμούς.
Το σκηνικό έδεσε τέλεια με
τις μουσικές επιλογές, οπότε
άπαντες ανέβηκαν ψυχολογικά και τερμάτισαν με χαρακτηριστική άνεση.
Κοινώς όσοι είχαν σχέση
με την εκδήλωση λειτούργησαν αυτοματοποιημένα, οπότε
όλα πήραν τον δρόμο τους.
Πέραν όλων των άλλων οι
μετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να αλλάξουν παραστάσεις,
αφού η καθημερινότητα ακολουθεί συγκεκριμένα δρομολόγια.
Απαντες ανακάλυψαν την
αξία της αθλητικής δράσης,
ενώ οι ατάκες ήταν χαρακτηριστικές: Είναι άλλο να προσεγγίζεις θεωρητικά τα δεδομένα και είναι διαφορετικό
να αφήνεσαι στην μαγεία του
κλασικού αθλητισμού.
Αναμφίβολα το τρέξιμο προσφέρει ευεξία και από την
στιγμή που γίνεται τακτικά και
με σύστημα συμβάλλει στην
απόκτηση εξαιρετικής φυσικής κατάστασης.
Λέτε να μην ξέρουν οι ειδικοί του χώρου, που συστήνουν ανεπιφύλακτα σε όλους
να βάλουν το κομμάτι αυτό
στην καθημερινότητά τους;
Και όπως συνηθίζεται στην
συγκεκριμένη μάζωξη έγινε
προσκλητήριο και σε μαθητές
Δημοτικών.
Αυτά αφοσιώθηκαν στον τομέα τους και ρούφηξαν κάθε
στιγμή των δικών τους δραστηριοτήτων.
Γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι
να παίρνουν ευκαιρίες τα νιάτα και να βγαίνουν μπροστά
για να πάρουν στο μέλλον
την σκυτάλη των διακρίσεων.

Παπακώστας Δημ.
Νοτόπουλος Θάνος
Φυτσιλής Λάμπρος
Κουκουσούλης Αντ.
Λέτσιος Χρ.
Αποστόλου Α.
Καυκούλας Χρ.
Ρουσόπουλος Ν.
Ρουσόπουλος Σπ
Βασιλείου Α.
Παλάντζας Β.
Μπίνας Γ.
Κοϊθας Γ.
Τσουκαλάς Θ.
Πατρίκαλος Χρ.
ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας
Παπανίκος Γιάννης
Τσιμινάκης Γιάννης
Παρτώνας Χαρίσιος
Γκαραλιός Γιώργος
Σουρβίνος Σπύρος
Μπλιάγκος Γιώργος
Τιτόπουλος Γιάννης
Χαραλαμπίδης Γιώργος
Ρεβήσιος Χρήστος
Ζήκος Αθαν.
Καρυπίδης Λάζαρος
Λίτας Γεώργιος
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Απίστευτος ενθουσιασμός
Συγκινητικές εικόνες στους Α’ Παντρικαλινους αγώνες στίβου ΑμΕΑ, αφού όλοι οι πρωταγωνιστές ξεπέρασαν τον εαυτό τους

Στιγμιότυπα από τους χθεσινούς αγώνες στο Στάδιο

Δ

είγμα πολιτισμού
είναι ο σεβασμός
στα άτομα με
ειδικές δεξιότητες,
που κάνουν τα δικά τους
όνειρα και αξίζουν να
έχουν τις απαραίτητες
ανέσεις στην διάθεσή τους
αλλά και απλόχερη στήριξη
για να ξεδιπλώσουν τις
δεδομένες αρετές.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κάποιες φορές πρέπει να γράφει κανείς για τα αυτονόητα για
να ευαισθητοποιούνται οι πάντες, αφού δεν λείπουν εικόνες,
που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πρωταγωνιστών
της ζωής.
Αυτοί δείχνουν τον δρόμο με
την συμπεριφορά τους και ξεπερνώντας τον εαυτό τους στέλνουν το καλύτερο μήνυμα σε
όλους.
Στα όνειρα άλλωστε δεν μπαίνει φραγμός, οπότε από την
στιγμή που ένας συνάνθρωπος
θέλει κάτι πάρα πολύ μπορεί να
το υλοποιήσει.
Τα στοιχήματα που έχουν κερδίσει τα άτομα με ειδικές δεξιότητες είναι πάρα πολλά, οπότε
αξίζουν μια βαθιά υπόκλιση. Και
στον χώρο του αθλητισμού άρχισε να χτίζεται μια πολύ καλή
παράδοση.
Χρόνια τώρα ο Αστέρας π.χ
κάνει απίστευτες εμφανίσεις στο
μπάσκετ με καρότσι κρατώντας
ψηλά την Τρικαλινή σημαία.
Εφτασε λοιπόν το πλήρωμα του
χρόνου για να ετοιμαστεί μια
γιορτή με άρωμα κλασικού αθλητισμού.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε
ιδιαίτερη ανάλυση για να καταδείξουμε την λαμπρή παράδοση
της περιοχής μας στον χώρο.
Εννοείται ότι τα κατορθώματα
των ιερών τεράτων είναι γνωστά
σε όλους, οπότε οι ήρωες της
καθημερινότητας θέλησαν να
βαδίσουν στα χνάρια των μεγάλων μορφών.
Οι Α’ Παντρικαλινοί αγώνες
στίβου έδειξαν ότι ήρθαν για να
μείνουν. Οσοι έβαλαν πλάτη για
την επιτυχία της σύναξης δεν
άφησαν να πέσει τίποτα κάτω.
Μέλημά τους ήταν να είναι
όλα λειτουργικά για να μπορέσουν οι πρωταγωνιστές να αγωνιστούν με τον δικό τους τρόπο.
Πάνω απ’όλα άνοιξαν μια μεγάλη
αγκαλιά για τα στελέχη εκείνα,
που δείχνουν ότι μπορούν να
δώσουν στίγμα και να βάλουν
υπογραφή και στο κομμάτι του
στίβου.
Απλά χρειαζόταν ένα ερέθισμα
και αυτό ήρθε με την συγκεκρι-

Ο Αντιδήμαρχος αθλητισμού κ. Α. Αναστασίου
σε μια από τις βραβεύσεις

Οι βουλευτές Συριζα Χρ. Σιμορέλης
και Π. Δριτσέλη σε κοινή απονομή

Ο πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Λάππας απένειμε μετάλλια
μένη πρωτοβουλία.
Μετά το βάπτισμα του πυρός
η συνέχεια στο κομμάτι αυτό
θα γίνει με ακόμη καλύτερους
όρους, αφού άπαντες λύθηκαν
και μπήκαν στο κλίμα.

Ατέλειωτα μπράβο
Ακρως συγκινητική και ζεστή
ήταν η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην έδρα των αγώνων, που συντέλεσαν στην εξωστρέφεια της προσπάθειας που

γίνεται.
Και μπορεί στην αρχή να
υπήρχε λιγάκι άγχος αλλά οι
πρωταγωνιστές που έχουν σημειώσει τόσες νίκες καρδιές
στην καθημερινότητα ξεπέρασαν
και αυτόν τον παράγοντα και
βρέθηκαν στο στοιχείο τους.
Όπως ομολόγησαν και άνθρωποι του χώρου έχουν τον
στίβο στο αίμα τους και φυσικά
αγωνίστηκαν με τον δικό τους
τρόπο.
CMYK

Για μια ακόμη φορά οι κριτές ήταν στις επάλξεις
Φυσικά τα μπράβο έπεσαν μαζεμένα, αφού όλοι και όλες δούλεψαν στις υψηλές στροφές για
να ολοκληρώσουν με τον τρόπο
που ήθελαν.
Σήμα κατατεθέν ήταν ο ενθουσιασμός και όσοι δοκίμασαν
τις δυνάμεις τους συνεπήραν
τους πάντες με την αγωνιστικότητα και την αυταπάρνησή τους.
Σε κάθε περίπτωση νικητές
ήταν όλοι που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα και έδωσαν τον

καλύτερο εαυτό τους.
Ασφαλώς η προετοιμασία για
τους αγώνες ξεκίνησε καιρό
πριν. Σαν ιεροτελεστία βίωσαν
την δουλειά οι αθλητές προσέχοντας και την πιο μικρή λεπτομέρεια.
Και όταν βγήκαν στο Στάδιο
και πήραν θέση στην αφετηρία
ένιωσαν έντονα συναισθήματα.
Ηθελαν να κόψουν το νήμα
όπως το είχαν σχεδιάσει, ενώ
το χειροκρότημα των δικών τους

ανθρώπων τους έδωσε δύναμη.
Μέσα από την συγκεκριμένη
πρωτοβουλία τονίστηκε εμφαντικά η ισότιμη συμμετοχή στην
κοινωνία.
Η συνδιοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» τον Δήμο Τρικκαίων και
την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Στους αγώνες συμμετείχαν ως
αθλητές Άτομα με Αναπηρία από
σχολεία και Δομές του Δήμου
Τρικκαίων, αποδεικνύοντας ότι
η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο
και ότι η θέληση και διάθεση
για καλύτερη ζωή, περνούν και
μέσα από την άθληση.
Το πρόγραμμα απλώθηκε σε
μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε
άπαντες έδειξαν το ταλέντο και
την δουλειά τους.
Ακρως χαρακτηριστικά ήταν
βέβαια και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα, που αποτυπώνουν την
δύναμη της θέλησης.
Πριν την δράση έγινε μια λιτή
τελετή έναρξης στην οποία μέσα
από τους χαιρετισμούς οι ομιλητές ανέδειξαν την διάσταση
των συγκεκριμένων αγώνων, που
θα μονιμοποιηθούν.
Λόγια καρδιάς είπε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου
που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι
είμαστε δίπλα στους μεγάλους
πρωταγωνιστές της ζωής και
όλοι κατέχουν ξεχωριστή θέση
στην καρδιά μας.
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Ακης
Αναστασίου σημείωσε: Ολοι οι
αθλητές που συμμετέχουν είναι
νικητές της ζωής και δείχνουν
τον δρόμο με τον διαρκή αγώνα
τους.
Ασφαλώς δικαιούνται ίσων ευκαιριών, ενώ δικό μας στοίχημα
είναι να προσφέρουμε μια προσβάσιμη πόλη.
Την δική του κατάθεση έκανε
στην «Σέντρα» και ο πρόεδρος
της «Ελπίδας» κ. Ευάγγελος Ρίζος.
Αρχικά στάθηκε στην ζεστή
ανταπόκριση με την ενεργό παρουσία όλων των σχολείων, ενώ
εξήρε την δουλειά των δασκάλων.
Επειτα υπογράμμισε ότι η αξία
βρίσκεται στην συμμετοχή, ενώ
εστίασε ότι το ζητούμενο ήταν
να βγουν όλοι οι πρωταγωνιστές
από το σπίτι τους.
Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι για
τους αθλητές ήταν όνειρο ζωής
η δράση στο Στάδιο.
Να αναδείξουμε φυσικά την
παρουσία των εθελοντών, που
ήταν μέσα σε όλα αλλά και του
Τρικαλινού τμήματος του Ερυθρού Σταυρού.

CMYK
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Να επικρατήσει η λογική
•Κανένας δεν γνωρίζει τι θα αποφασίσει η ΕΠΟ για το μέλλον του ΑΟΤ, αλλά είναι
παράλογο οι πρωταθλήτριες της Γ’ Εθνικής να ζητάνε να ανέβουν… δυο κατηγορίες!

Ο

ΑΟ Τρίκαλα
περιμένει τις
οριστικές
αποφάσεις
της ΕΠΟ, ώστε να μάθει
την κατηγορία που θα
αγωνιστεί και ανάλογα
να προγραμματίσει. Από
εκεί και πέρα βέβαια
υπάρχουν και κάποιες…
αναλύσεις που
πραγματικά δεν μπορεί
να μην μπει κάποιος
στον πειρασμό για να
σχολιάσει… φιλοδοξίες
και όνειρα ορισμένων.
Που επί της ουσίας δεν
βαδίζουν σε καμία
λογική!

ομάδων της Γ’ Εθνικής δυο
κατηγορίες είναι γραφικά και
μόνο που λέγονται.

περιμένει τη νέα
Football League ο
Λεουτσάκος

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Επειδή όλα τα… παλαβά
στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα
ζούμε το νέο ανέκδοτο έρχεται από τις ομάδες που κατέκτησαν το πρωτάθλημα της
Γ’ Εθνικής στους 8 ομίλους.
Τι ζητάνε; Ούτε λίγο ούτε
πολύ να ανέβουν… δυο κατηγορίες μέσα σε μια χρονιά!
Βέβαια ως εδώ όλα καλά διότι
θα μπορούσαν να ζητήσουν
να παίξουν και στο… Τσάμπιονς Λιγκ! Μάλιστα φαίνεται
να υπάρχει τέτοια πρεμούρα

Στον… μαγικό χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου τα σενάρια που κυκλοφορούν πολλές φορές ξεφεύγουν από την λογική
και αυτό γίνεται τώρα στο θέμα της αναπλήρωσης ομάδων για την Σούπερ Λιγκ 2
που δεν γνωρίζουν από που
να το ζητήσουν αυτό, αφού
αντί να πάνε προς την ΕΠΟ
τα λένε στον… υφυπουργό
Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη! Βέβαια το κόλπο γνωστό, σου λένε εκλογές είναι
ας πούμε και εμείς και το
κάτι παραπάνω και ότι βγει!
Βέβαια για να μιλήσουμε
λίγο σοβαρά. Σε καμία σοβαρή χώρα δεν θα τολμούσε
σωματείο να ζητήσει να ανέ-

βει δυο κατηγορίες, αλλά εδώ
είναι Ελλάδα και ο καθένας
λέει ότι του γουστάρει. Από
εκεί και πέρα η ΕΠΟ την Τετάρτη έχει να επιλέξει δυο
δρόμους. Ο ένας είναι ο εύκολος. Να πει ότι δεν πειράζω
κάτι, ότι λέει η προκήρυξη
του πρωταθλήματος και τέλος.
Ο άλλος -μιας και η αναδιάρθρωση γίνεται από τα
πάνω προς τα κάτω – και ο

λόγος βέβαια είναι η αναξιοπιστία των ομάδων της Σούπερ Λίγκας να βρουν οικονομικούς πόρους, έτσι ζήτησαν
την βοήθεια του υφυπουργού
Αθλητισμού. Έτσι λοιπόν, για
να περάσουμε στο δεύτερο
σενάριο, είναι να μείνουν στην
κατηγορία Ηρακλής και ΑΟ
Τρίκαλα, που τερμάτισαν στην
11η και 12η θέση και βέβαια
στις ομάδες της Γ’ Εθνικής
να δοθεί μετά την εξέλιξη

αυτή ένα επιπλέον δώρο.
Δηλαδή να γίνει το νέο πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ
με 16 ομάδες, ώστε να ανέβουν και Νίκη Βόλου, Καλαμάτα, Αιολικός και Χρυσούπολη, που δεν τα κατάφεραν
στους αγώνες μπαράζ των
δευτεραθλητών της Γ’ Εθνικής. Τα υπόλοιπα που λέγονται για άνοδο μέσα από την
διαδικασία μπαράζ -που δεν
προβλέπεται από πουθενά –

Τις οργανωτικές κινήσεις
για τη νέα σεζόν ξεκινάει ο
Πρόεδρος της Ένωσης, ο
οποίος θα έχει συνάντηση με
τις ομάδες της νέας Football
League μέσα στις επόμενες
ημέρες.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο Λεωνίδας
Λεουτσάκος έχει προσκαλέσει
σε συνάντηση τις ομάδες που
θα συμμετάσχουν στη νέα
Football League της περιόδου
2019-2020, για την Τρίτη στις
12 το μεσημέρι.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης
θέλει να έχει μια πρώτη γνωριμία μαζί τους, ώστε να τους
ενημερώσει για τα ισχύοντα
δεδομένα, μετά την ψήφιση
της αναδιάρθρωσης των
επαγγελματικών ποδοσφαιρικών κατηγοριών και να ακούσει και τις δικές τους απόψεις.
Θυμίζεται πως η νέα Football League θα πραγματοποιηθεί με 14 ομάδες, οι οποίες
θα έχουν ενισχυμένα έσοδα,
χάρη στο τηλεοπτικό συμβόλαιο που προσφέρει η ΕΡΤ.

Ο Ράντι έκανε προσφυγή
κατά του ΑΟΤ!
Ά
ρχισαν τα όργανα!
Ένας ακόμη
ποδοσφαιριστής
κατέθεσε προσφυγή
κατά της διοίκησης του ΑΟΤ,
έτσι τα όσα… παπαγαλίζουν
ορισμένοι για μια ομάδα που
«δεν χρωστά» φαίνεται πως δεν
είναι και τόσο αληθινά.

Νομικά σε βάρος του ΑΟ Τρίκαλα
κινήθηκε ο Ίμπαν Ράντι. Ο διεθνής
με την Ισημερινή Γουινέα μέσος
κατέθεσε προσφυγή και όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, αυτή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί τη Δευτέρα
(20/05).
Εκτός αυτού προσφυγές σε βάρος του Αήττητου Σπάτων κατέθε-

σαν οι Νίκος Καλτσάς, Ανδρέας
Ηρακλής, Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο Χρήστος Γκιάτας κατά
της Σπάρτης.
Υπενθυμίζεται ότι την ίδια
ημέρα έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί η προσφυγή του Σωκράτη
Οφρυδόπουλου κατά της Παναχαϊκής.

Ο Ράντι κατέθεσε προσφυγή κατά του ΑΟΤ

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Κομβικό παιχνίδι
•Ο Αστέρας καλείται να σταθεί όρθιος
σήμερα στο ντέρμπι της Καβάλας

Μεγάλη μάχη καλείται να δώσει σήμερα ο Αστέρας στην Καβάλα
Πρόκειται για δυο ομάδες, που τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι γεμάτα. Και στον πρώτο γύρο η παράδοση συντηρήθηκε. Σήμερα όλα δείχνουν ότι το σκηνικό θα είναι
ακόμη πιο γεμάτο και αμφίρροπο.
Τα παιδιά του Αστέρα προσπάθησαν να προετοιμαστούν
όσο καλύτερα μπορούσαν και την ώρα της αλήθειας θα
ψάξουν την τέλεια απόδοση.
Το δελτίο τύπου αναφέρει: Επικίνδυνη αποστολή για τον
πρωτοπόρο Αστέρα Τρικάλων, ο οποίος στα πλαίσια της
10ης αγωνιστικής (τελευταία) στο βόρειο όμιλο της Α2, αντιμετωπίζει τον ΑΟ Καβάλας (Σάββατο 18/5, ώρα 19.30’ Κλειστό Καλαμίτσας).
Ο αγώνας είναι σημαντικός για τους παίκτες του Γ. Χατζή, αφού το αποτέλεσμά του θα κρίνει και τη θέση της
ομάδας των Τρικάλων στα play-off της ανόδου στην Α1.
Με νίκη ο Αστέρας κρατά την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ
σε περίπτωση ήττας έχουμε τριπλή ισοβαθμία Τρικάλων,
Καβάλας και Κομοτηνής με τα κομπιουτεράκια να παίρνουν
φωτιά, καθώς η Κομοτηνή υπερτερεί. Πάντως οι Τρικαλινοί έχουν στο μυαλό τους μόνο την νίκη και την πρωτιά
στον βόρειο όμιλο, προκειμένου να ξεκινήσουν εντός έδρας
τα play-off.
Στον άλλο αγώνα του ομίλου οι Αργοναύτες Βόλου υποδέχονται τον Ηρόδικο Κομοτηνής, ενώ ο Πανσερραϊκός
έχει ρεπό.

«Παίζει» ο Μαρίν για
διάδοχος του Περέιρα

Εξαιρετικά επισφαλής είναι πλέον η θέση του Βίτορ Μέλο
Περέιρα στην ΚΕΔ, μετά το φιάσκο με την αλλαγή ρόλων των
διαιτητών στον τελικό του Κυπέλλου, για την οποία δεν ενημερώθηκαν οι ομάδες και τα ΜΜΕ παρά μόνο κατόπιν εορτής.
Η γκάφα αυτή του Πορτογάλου αρχιδιαιτητή ήρθε να προστεθεί στα πολλά διαιτητικά λάθη που έγιναν με τον ίδιο επικεφαλής στην ΚΕΔ και πλέον η UEFA εξετάζει πολύ σοβαρά
το ενδεχόμενο να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με την
ΕΠΟ, που λήγει στο τέλος Ιουνίου.
Εφόσον τελικά ο Περέιρα αντικατασταθεί, φαβορί για τη
θέση του είναι το… δεξί του χέρι, ο Χουάν Αντόνιο Φερνάντεθ Μαρίν, όπως αναφέρει η Live Sport. Ο Ισπανός αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ έχει γνώση όλων των διαιτητών και
μοιάζει έτοιμος για να αναλάβει το ρόλο χωρίς να χρειαστεί
διάστημα προσαρμογής ή για να γνωρίσει τους Έλληνες διαιτητές.
Η πολύ πιθανή αυτή αλλαγή στην κεφαλή της ΚΕΔ αναμένεται να είναι μόνο μία από τις παρεμβάσεις που προτίθενται
να κάνουν στο εσωτερικό της ΕΠΟ η FIFA και η UEFA, καθώς
δεν είναι καθόλου ευχαριστημένες με την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσα έγιναν στον τελικό Κυπέλλου λίγα
μέτρα μακριά από τους αξιωματούχους με την παρουσία χούλιγκαν προκάλεσαν αλγεινές εντυπώσεις και επισπεύδουν τις
διαδικασίες, ενώ είναι πιθανό να επιφέρουν και «καμπάνες»
στην ελληνική ομοσπονδία.

Δήμητρα Απόλλων

Ραντεβού με τους επαγγελματίες
Σήμερα (7 μ.μ) στη Μπαλκούρα ο φιλικός αγώνας
επαγγελματιών της Δήμητρας Απόλλων και Μικτής Τρικάλων
Ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό ραντεβού φιλοξενεί σήμερα το απόγευμα (7 μ.μ) η
Μπαλκούρα. Θα διεξαχθεί
ένας πολύ ιδιαίτερος αγώνας
μεταξύ της Μικτής ομάδας
επαγγελματιών της Δήμητρας
Απόλλων με την Μικτή ομάδα
Τρικάλων.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στο χορτάρι θα πατήσουν παίχτες Εθνικού βεληνεκούς και θα χαρίσουν μερικές μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους που θα
έχουν την τύχη να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι.
Τα παιδιά που θα αγωνιστούν
για την ομάδα μας έχουν γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά στην
Ακαδημία μας υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των
υπεύθυνων Γκαραγκάνη – Γιαγιάκο και των εκάστοτε συνεργατών τους. Παρά το φόρτο αγωνιστικών υποχρεώσεων
και προπονήσεων και τον περιορισμένο χρόνο για ξεκούραση, όλα τα παιδιά δέχτηκαν
με χαρά και ενθουσιασμό την
πρόσκληση που τους έγινε
να πατήσουν ξανά το χορτάρι
που έκαναν τα πρώτα τους βήματα και να συνεργαστούν με

πρώην συμπαίκτες και προπονητές, κάτι που δείχνει την
εκτίμηση που τρέφουν για την
ομάδα και τα πρόσωπα που
την απαρτίζουν που τους βοήθησαν να εξελιχθούν και να
φτάσουν στο επίπεδο που είναι σήμερα.
Συγκεκριμένα οι παίχτες της
ομάδας μας θα είναι οι εξής:
1. Ζαρόπουλος Μηχάλης
(Skoda Ξανθης)
2. Γιδόπουλος Νίκος (ΑΟΤ)
3. Φορτούνης Θοδωρής
(Πανηλειακός)
4. Νικλητσιώτης Γιώργος
(ΟΣΦΠ-Λαμία-Νίκη Βόλου)
5. Σκόνδρας Νίκος (Αστέ-

ρας Τρίπολης)
6. Σκόνδρας Αποστόλης
(ΠΑΣ Γιάννενα)
7. Σκόνρας Γιάννης (Ατρόμητος Αθηνών-ΠΑΟΚ-Χάμιλτον-Λαμία)
8. Τσιώλης Απόστολος
(Αστέρας Τρίπολης)
9. Λαζαρίδης Νίκος (Ατρόμητος Αθηνών)
10. Φορτούνης Κώστας
(Καιζεσλάουτερν – Αστέρας
Τρίπολης- ΟΣΦΠ)
11. Αλμπάνης Χρήστος
(Απόλλων Σμύρνης – ΑΕΚ)
12. Ζήσης Άγγελος (Αστέρας Τρίπολης)
13. Ντίνε Μανώλης (Αστέ-

ρας Τρίπολης)
14. Ρεντζιλάς Σωτήρης
(ΑΟΤ)
15. Παπαδάκος Αθανάσιος
(Αταλάντα)
16. Ιωάννου Λεωνίδας
(ΑΡΗΣ)
17. Γκαντιάς Δημήτρης
(Κασσιόπη)
18. Παπανδρέου Θωμάς
(Κασσιόπη)
Ευχαριστούμε πάρα πολύ
όλα τα παιδιά που δέχτηκαν
την πρόσκληση αλλά και τον
Αυγέρο Χ. και όσους απαρτίζουν την Μικτή Τρικάλων που
συνέβαλαν για να γίνει αυτός
ο ιδιαίτερος αγώνας.

Ξεκίνησε η σπορά Υπάρχει και
στην Σωτήρα
άλλη άποψη
Γ’ Εθνική

Οι εργασίες σποράς των 4 γηπέδων ποδοσφαίρου και συντήρησης του
εξωτερικού χώρου συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό στο Αθλητικό Κέντρο
Σωτήρας. Σε λίγο καιρό ο ΑΟΤ θα έχει στην διάθεση του ένα υπερσύγχρονο
κέντρο όπου θα μπουν οι βάσεις για την ανάδειξη ταλέντων απο την περιοχή μας.
“Ένα έργο πνοής τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για τον ιστορικό ΑΟΤ μας” όπως σημειώνει ο αντιδήμαρχος Άκης Αναστασίου.

Πολλά έχουν ακουστεί και άλλα τόσα
έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες, οπότε…
δεν κοστίζει… τίποτα για μια παραπάνω. Η διοίκηση της ΕΠΣ Αχαΐας έχει μπει μπροστάρης
για την δημιουργία των 10 ομίλων στην Γ’
Εθνική από την νέα περίοδο.
Την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει επίσημα της πρότασή της, για να συζητηθεί στην
εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ για να κάνει
την εισήγηση της, ώστε η τελική απόφαση να
παρθεί στην γενική συνέλευση του Ιουνίου της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Η ΕΠΣ Αχαΐας έχει προτείνει να υποβιβαστούν δυο ομάδες τελικά από κάθε όμιλο από
το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής που έχει ολοκληρωθεί αλλά και να ανέβουν όλοι οι δευτεραθλητές των τοπικών πρωταθλημάτων.
Σύμφωνα με το σχέδιο της Ένωσης προτείνεται η νέα Γ’ Εθνική να έχει 165-170
ομάδες την νέα περίοδο και αν εγκριθεί σημαίνει ότι παραμένουν Παναιγιάλειος και
Πανμοβριακός που έχουν υποβιβαστεί αλλά
ταυτόχρονα σημαίνει και άνοδο του Ατρόμητου Πατρών ως δευτεραθλητής της ΕΠΣ
Αχαΐας!
Τι κερδίζει με αυτό το πλάνο; Θα αποφευχθούν τοποθετήσεις ομάδων σε ομίλους
με ομάδες νησιών όπως έγινε φέτος όπου οι
ομάδες της Αχαΐας ήσαν σε όμιλο με τις ομάδες της Ρόδου, ενώ οι ομάδες της Κρήτης θα
έχουν τον δικό τους όμιλο. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες μας η διοίκηση της ΕΠΣ Αχαΐας στο σχέδιο που θα καταθέσει προτείνει όμιλο για τις ομάδες της Αχαΐας με Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κόρινθο.
Πηγή: patragoal.gr

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Μια ανάσα από τον στόχο;
Ή την ανατροπή;
•Τρεις στροφές απέμειναν έως το φινάλε του 1ου ομίλου και η αγωνία κορυφώνεται
ια την παραμονή, ούτε λόγος. Αν
υποβιβαστούν δύο ομάδες από
τον 1ο όμιλο, τότε αυτές είναι
γνωστές. Αστέρας και Κρήνη.
Υπάρχουν όμως φήμες που έχουν
κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό
πως «παίζει» το σενάριο να μην χάσει
καμιά ομάδα την κατηγορία. Σε λίγο θα
υπάρξουν εξελίξεις σ’ αυτό το ζήτημα.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Γ

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Εκείνο που «βασανίζει» ακόμα τους φίλους
της κατηγορίας είναι ποια θα είναι η σειρά των
πρωτοπόρων ομάδων Ριζαριού και Παραληθαίων κατά την αλλαγή κατηγορίας και συγκεκριμένα η Α’ Ερασιτεχνική.
Γιατί το εισιτήριο της ανόδου έχει ήδη
σφραγιστεί, οπότε και οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντίπαλες την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στο κορυφαίο τοπικό πρωτάθλημα. Από
κει και πέρα ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάκτηση της 3ης θέσης. Με τόσα που έχουμε
δει τα τελευταία χρόνια, ποιος μπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόμενο να ανέβει στην Α’
Ερασιτεχνική κατηγορία και τρίτη ομάδα ή οι
τρίτες ομάδες; Κανείς… Οπότε δικαιολογημένο
το ενδιαφέρον από το Ζάρκο, το Κηπάκι και τις
Καρυές.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα ο «Γίγας» είναι αυτός που οδηγεί την
κούρσα του ομίλου, θέση την οποία κρατάει
εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα το απόγευμα (5
μ.μ) θα φιλοξενήσει στο Ριζαριό τον Αστέρα και
λόγω τεράστιας διαφοράς δυναμικότητας,
υπάρχει «στανταράκι» με τους παίκτες του
Γιάννη Κέφου να μην θέλουν να αυτοκτονήσουν.
Την ίδια ώρα όμως οι Παραληθαίοι, δεύτεροι στη βαθμολογία, θα παίξουν στις Καρυές.
Ένα από τα δύο τελευταία τους χαρτιά αφού
η «Νίκη» σήμερα και το Ριζαριό την ερχόμενη
Τρίτη θα δείξουν στην ομάδα του Μάκη Ζαβλανού ποια θέση θα καταλάβουν στον βαθμολογικό πίνακα, ενώ προσοχή χρειάζεται και
στην τελευταία αγωνιστική στην Αγία Κυριακή
αλλά αυτό είναι το μικρότερο εμπόδιο.
Πλεονέκτημα για την 3η θέση έχει το Ζάρκο. Μετά από συντονισμένη και διαρκή προ-

Φιλικό μνήμης
Φιλικός αγώνας μεταξύ του Βράχου
Καστρακίου και των παλαιμάχων του
Α.Σ. Μετέωρα εις μνήμην των εκλιπόντων μελών της οικογένειας του
ΒΡΑΧΟΥ Κώστα Μπαούτη και Αθανάσιου Τάση πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη στο γήπεδο του Καστρακίου.
Ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν
τους δύο εκλιπόντες φίλους τους,
που σίγουρα έβλεπαν των αγώνα
από κάπου ψηλά στον ουρανό.
Πριν το παιχνίδι ο πρόεδρος του
Βράχου κ. Χουτέας, εμφανώς συγκινημένος σύμφωνα με το stagon
news παρέδωσε τιμητικές πλακέτες
στις οικογένειες των εκλιπόντων.
Στην συνέχεια ακολούθησε ο φιλικός αγώνας και στο τέλος ακολούθησε ζεστή μάζωξη.

Γριζάνο
Αγ. Οικουμένιος
Βασιλική
Αρδάνι
Αμπελάκια
Κεραμίδι
Ακαδημία 1
Αγ. Κυριακή
Πετρωτό
Λόγγος
Κρήνη
Αστέρας

47
43
41
40
39
34
32
30
30
28
18
4

13
13
11
12
12
10
9
8
9
8
4
1

8
4
8
4
3
4
5
6
3
4
6
1

8
13
10
14
14
15
15
15
17
17
19
27

68-49
62-60
37-42
56-59
41-50
51-62
40-44
43-67
29-55
35-58
24-75
24-113

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αύριο το απόγευμα (5 μ.μ)θα συνεχιστεί το
πρωτάθλημα με αγώνες του 2ου ομίλου, με το
ντέρμπι της Θεόπετρας και του Ασπρόβαλτου
να ξεχωρίζει.

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής
σπάθεια οι παίκτες του Γιάννη Γρίβα βρίσκονται πίσω από τις δύο πρώτες θέσεις διατηρώντας διαφορά τεσσάρων βαθμών τόσο
από τις Καρυές, όσο και από το Κηπάκι, ομάδες που ισοβαθμούν.
Αν και η διαφορά αυτή δεν εξασφαλίζει από
τώρα τον στόχο, δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα, πόσο μάλιστα όταν το πρόγραμμα
στους εναπομείναντες αγώνες είναι βατό.

Αμπελάκια ..................-.........................Αρδάνι
Παραληθαίοι ..............-........................Ριζαριό
Γριζάνο.......................- .....................Κεραμίδι
Βασιλική .....................- .......................Καρυές
Ακαδημία 1.................-..........................Κρήνη
Πετρωτό.....................-........................Λόγγος
Ρεπό: Αγ. Οικουμένιος

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ζάρκο.........................-......................Αστέρας
Αγ. Οικουμένιος.........-...................Αμπελάκια
Αγ. Κυριακή ...............-...............Παραληθαίοι
Αρδάνι ........................- .......................Γριζάνο
Ριζαριό .......................-......................Βασιλική
Κεραμίδι.....................- .................Ακαδημία 1
Καρυές.......................-........................Λόγγος
Κρήνη .........................- .....................Πετρωτό
Ρεπό: Κηπάκι

Αγ. Οικουμένιος.........- ........................Κηπάκι
Αγ. Κυριακή ...............-.........................Ζάρκο
Ριζαριό .......................- .....................Αστέρας
Κεραμίδι.....................- ..................Αμπελάκια
Καρυές.......................- ..............Παραληθαίοι
Κρήνη.........................-.......................Γριζάνο
Πετρωτό.....................- .....................Βασιλική
Λόγγος .......................-.................Ακαδημία 1
Ρεπό: Αρδάνι

Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Εως την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος
απομένουν οι παρακάτω αγωνιστικές:

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κηπάκι ........................- .........................Ζάρκο
Αστέρας .....................- ................Αγ. Κυριακή

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Ζάρκο
4 Κηπάκι
5 Καρυές

Στο Station
box 92
ο Κώστας
Φορτούνης
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κώστας
Φορτούνης χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις
του Station box 92 στα Τρίκαλα για την
προπόνησή του. Η διαχρονική φιλία με τον
Άκη Αζίζ, ενός εκ των ιδιοκτητών του box
είναι δεδομένη και ο καλαμπακιώτης διεθνής,
για μία ακόμη φορά ακολουθεί το
πρόγραμμα της προετοιμασίας υπό την
επίβλεψη του προσωπικού του γυμναστή.

Β
75
73
59
55
55

Ν
24
23
17
16
17

Ι
3
4
8
7
4

Η
2
2
4
7
8

ΤΕΡΜ.
98-24
99-23
54-31
68-37
63-43

Χρυσομηλιά ...............- .......................Βαλτινό
Βυτουμάς...................- .................Ενωση Δ.Μ
Θεόπετρα...................- .............Ασπρόβαλτος
Πιαλεία .......................- .......................Ροπωτό
Παλ/ρο .......................- ........................Πρίνος
Φιλύρα........................- ................Δενδροχώρι
Κεφ/κός......................- ........................Γόμφοι
Φωτεινό ......................- ......................Λυγαριά
Ρεπό: Τζούρτζια

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

Β
77
69
64
64
62
55
51
48
46
37
37
33
30
26
20
0
0

Ν
25
22
20
21
20
17
14
15
14
12
11
10
10
8
6
0
0

Ι
2
3
4
1
2
4
9
3
4
1
4
3
0
2
2
1
1

Η
2
4
5
7
7
8
6
11
12
17
14
16
19
20
21
28
28

ΤΕΡΜ.
97-24
97-25
83-36
75-32
75-31
64-38
52-30
67-63
63-53
50-58
42-51
50-85
44-88
53-85
39-84
0-84
0-84

CMYK
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Είχαν δεξιοτεχνία
•Οι νεαροί σκακιστές επιβεβαίωσαν στο Πανελλήνιο Κ20
την δεδομένη ποιότητά τους

Α

πό την πρώτη στιγμή
προσπαθήσαμε να σας
βάλουμε στο πνεύμα
μιας ξεχωριστής
εκδήλωσης.

Ακολούθησε βέβαια ο απολογισμός
από τους διοργανωτές και το δελτίο τύπου:
Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 6 Μαΐου
το 51ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων
Ανδρών και το αντίστοιχο 42ο Νέων Γυναικών για το 2019, που διεξήχθη για
μία εβδομάδα στο Μουσείο Τσιτσάνη
και διοργανώθηκε από την Σκακιστική
Κίνηση Τρικάλων, με την υποστήριξη
της Περιφερειακής Ενότητας και του
Δήμου Τρικκαίων.
Η διοργάνωση ήταν απόλυτα επιτυχής,
τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά
και όλοι οι συμμετέχοντες, αθλητές και
συνοδοί, έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την πόλη μας, διατρανώνοντας σε όλους τους τόνους την επιθυμία τους να ξαναέρθουν σε οποιαδήποτε αντίστοιχη διοργάνωση αναλάβουν
τα Τρίκαλα.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η
Σκα.Κι. με τη προσπάθεια που κατέβαλαν
όλο αυτό το διάστημα τα μέλη της, παρουσίασε ένα άρτιο οργανωτικό αποτέλεσμα και συνετέλεσε στην αναβάθμιση
αυτού του Πρωταθλήματος, ενώ η φιλική
ατμόσφαιρα που συνάντησαν οι νεαροί
σκακιστές και σκακίστριες και η ζεστή
φιλοξενία, μνημονεύτηκαν από τους ίδιους και τους γονείς τους που έμειναν
στην πόλη μας επί ένα επταήμερο. Η
προβολή, δε, που έγινε στη διοργάνωση
ήταν εντυπωσιακή, αφού την ιστοσελίδα
των αγώνων επισκέφτηκαν πάνω από
12000 άτομα, ενώ η ΕΤ3 προέβαλλε τη
παράλληλη εκδήλωση με επιδαπέδιο
σκάκι και ζωγραφική προσώπου σε δελτία
ειδήσεων για την περιφέρεια.
https://webtv.ert.gr/ert3/news-ert3/09mai2019eidiseis-apo-tin-perifereia/ (από 9.52-12.03)
Οι πρώτοι νικητές σε αγόρια και κορίτσια απολαμβάνουν των ευεργετημάτων
του αθλητικού νόμου, με τη μοριοδότηση
τους για την εισαγωγή τους σε σχολές
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ πήραν πρόκριση για το αντίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, εκπροσωπώντας τη
χώρα μας. Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες βρίσκονται στα παρακάτω link
http://chess-results.com/tnr412649.aspx?lan=1
(αγόρια)
http://chess-results.com/tnr413705.aspx?lan=1
(κορίτσια)
Συμμετείχαν και αθλητές της Σκακιστικής Κίνησης Τρικάλων, στα αγόρια
οι Κουτσιούμπας Χαρ. Και Πέππας Χρυσοβ. που κατετάγησαν στην 18η και 22η
θέση αντίστοιχα ενώ ο μικρός (μόλις 11
ετών) Καρανάσιος Δημοσθένης, στην
παρθενική του συμμετοχή σε αγώνες
κατετάγη 33ος.
Στα κορίτσια ο συναγωνισμός ήταν
μικρότερος και η Τοζάρου Ιφιγένεια κατέλαβε την 11η θέση.
Όλες οι συμμετοχές των Τρικαλινών
παιδιών ήταν ιδιαίτερα τιμητικές και προοιωνίζουν μεγαλύτερες επιτυχίες στο
μέλλον.
Οι αγώνες δεν είχαν παράβολο συμμετοχής για τους αθλητές, κάτι πρωτόγνωρο για αντίστοιχο σκακιστικό τουρνουά, ενώ οι αγωνιζόμενοι απολάμβαναν
καθημερινά ποιοτικά προϊόντα της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ», που ήταν ο κύριος
υποστηρικτής και αθλοθέτης των τριών
πρώτων νικητών σε αγόρια και κορίτσια.

Στην ιστορία με ιδιαίτερα θετικά χρώματα πέρασε το Πανελλήνιο Κ20,
που διοργάνωσε με επιτυχία η ΣΚΑ.ΚΙ

Η στήριξη της «ΟΛΥΜΠΟΣ» σε ένα όχι
τόσο διαδεδομένο στην πόλη μας, πνευματικό άθλημα, ήταν καθοριστική και
δημιούργησε συνθήκες ανάπτυξης του

σκακιού στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα
τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντικές σκακιστικές διοργανώσεις μεγαλυτέρου βεληνεκούς, με συμμετοχές που υπερβαίνουν τους 500 αθλητές και οι οποίες ως
τώρα γίνονται σε άλλες πόλεις.
Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων ευχαριστεί ιδιαίτερα και τις εξής Τρικαλινές
επιχειρήσεις που υποστήριξαν τους Πανελλήνιους Σκακιστικούς αγώνες και συνέβαλαν στη επιτυχία τους.
•Χαλβαδοποιία «1 και κάτι», Γιαν.
Μπουλογεώργος
•Creperie «Ty –koz»
•Fairydust café
•Fast Food “Jimmy’s & sons”
•Coffee Garden Bar “The Love Shake”
•“Urban Print” Εκτυπώσεις
•Πρότυπο Εργοθεραπευτήριο Παιδιού
«Ανάπτυξις» Κατ. Κοπάνου
•All day café “Cups Nine”
CMYK

* Επεσε η αυλαία στην Α’ Ερασιτεχνική, που ειδικά στο τελευταίο σκέλος περιλάμβανε αρκετά ανοιχτά παιχνίδια
προς τέρψη του φίλαθλου κοινού. Αφού το τοπίο είχε ξεκαθαρίσει οι περισσότεροι έπαιξαν ελεύθερα, οπότε τα
γκολ είχαν την τιμητική τους.
* Φυσικά χαλάρωσαν και οι άμυνες, οπότε το σκοράρισμα
έγινε πιο εύκολη υπόθεση. Από την πλευρά τους οι τεχνικοί
είχαν την ευκαιρία να ανακατέψουν την τράπουλα και να
δώσουν χρόνο συμμετοχής σε όλο το έμψυχο δυναμικό,
που είχαν στην διάθεσή τους.
* Κάτι τέτοιο ήταν απόλυτα φυσιολογικό, αφού πρέπει να
φτιάξουν το πλάνο για του χρόνου, οπότε θα κληθούν να
κάνουν επιλογές και να δώσουν συγκεκριμένους ρόλους.
Ασφαλώς ονόματα αθλητών υπάρχουν στο μυαλό αλλά οι
κινήσεις θα γίνουν με μέτρο.
* Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές
θα είναι περιζήτητοι, αφού διαθέτουν το πακέτο όλο και
πραγματοποίησαν μεστή χρονιά δίνοντας λύσεις σε πολλούς
τομείς.
* Πάντως μια μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει αφορά την
εμφάνιση νέων προσώπων. Αυτός άλλωστε είναι και ένας
από τους βασικούς σκοπούς του ερασιτεχνικού, να αναδεικνύει δηλαδή παιδιά από τα σπλάγχνα των σωματείων.
* Πλην εξαιρέσεων η παραγωγή δεν είναι αθρόα, οπότε οι
παλιοί ποδοσφαιρικοί, που τα μάτια τους έχουν δει πολλά
στις μεταξύ τους συζητήσεις αναφέρουν ότι στην εποχή
τους τα δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά. Αρκετά στελέχη
φώναζαν από μακριά για την αξία και τις προοπτικές τους
και φυσικά άνοιξαν τα φτερά τους.
* Συνήθως τις τοπικές ομάδες ξελάσπωσαν και φέτος οι πολύπειροι ποδοσφαιριστές, που ήξεραν να παίρνουν την κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή, «μυρίζονταν» το γκολ,
οπότε μ’ένα άγγιγμα κατάφεραν να στέλνουν την μπάλα
στο πλεκτό.
* Ομολογουμένως τα στατιστικά συγκεκριμένων παικτών
είναι εντυπωσιακά και από την στιγμή που είχαν ρέντα
σκόραραν με κλειστά μάτια, που λέει ο λόγος.
* Κινητικότητα καταγράφεται στο θέμα των προπονητών.
Ετσι στην κορυφαία κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου
ο Μάκης Χάβος, που είχε φορέσει την φανέλα του ΑΟΤ
ανανέωσε με την Λαμία. Οι άνθρωποι της συγκεκριμένης
ομάδας αναγνώρισαν ότι ο συγκεκριμένος κόουτς έδωσε
έντονα το στίγμα του και την οδήγησε σε μεγάλες υπερβάσεις
σε πρωτάθλημα και κύπελλο.
* Από την άλλη ο Γιάννης Πετράκης αποτελεί ένα ξεχωριστό
παράδειγμα. Στην Ελλάδα οι ομάδες συνήθως αλλάζουν
τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Οι άνθρωποι του ΠΑΣ
Γιάννενα όμως έδειξαν τον δρόμο στηρίζοντάς τον απλόχερα.
Με την δουλειά του ανέβασε επίπεδο στο συγκρότημα της
Ηπείρου.
* Με όλα αυτά τα δεδομένα ήταν φυσιολογικές οι φιλοφρονήσεις που δέχτηκε ο Κρητικός τεχνικός. Μέχρι και ο παλιός
παίκτης του ΑΟΤ, Τάκης Τσιρώνης μιλώντας στο «Φως» ανέφερε ότι ο κ. Πετράκης είναι εξαιρετικός τεχνικός αλλά και
καταπληκτικός άνθρωπος.
* Γενικά το θέμα της επιλογής ενός προπονητή είναι μεγάλη
υπόθεση για μια ομάδα. Οσοι ιθύνοντες κάνουν διάνα στην
επιλογή τους πολύ απλά έχουν το κεφάλι τους ήσυχο για
το μέλλον.
* Τα δυνατά του θα βάλει ο Αστέρας για να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει στο ντέρμπι με την άκρως ποιοτική Καβάλα.

03:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors
Τελικός Ανατολικής Περιφέρειας-NBA
13:00 Novasports 24 HD
Συνέντευξη Τύπου φιναλίστ
Final Four - EuroLeague
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεβάντε - Ατλέτικο Μαδρίτης
14:00 ΕΡΤ Sports HD
Diamond League, Σανγκάη
16:00 Novasports 1HD
Ουντινέζε-ΣΠΑΛ
16:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Βόλφσμπουργκ - Αουγκσμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Χέρτα Βερολίνου - Λεβερκούζεν
16:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Γκλάντμπαχ - Ντόρτμουντ
16:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπάγερν Μονάχου - Αϊντραχτ
17:00 ΕΡΤ Sports HD
Προμηθέας - ΠΑΟΚ
17:15 COSMOTE SPORT 8 HD
Εσπανιόλ - Ρεάλ Σοσιεδάδ
17:15 COSMOTE SPORT 7 HD
Σεβίλλη - Αθλέτικ Μπιλμπάο
17:15 COSMOTE SPORT 5 HD
Χετάφε - Βιγιαρεάλ

17:15 COSMOTE SPORT 4 HD
Βαγιαδολίδ - Βαλένθια
18:55 ΣΚΑΪ
Μάντσεστερ Σίτι - Γουότφορντ
Τελικός FA Cup
19:00 Novasports 1HD
Τζένοα-Κάλιαρι
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Λυών - Μπαρτσελόνα
Τελικός Champions League γυναικών
19:30 ΕΡΤ Sports HD
Περιστέρι Βίκος Cola - Ηφαιστος
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΚ - Χολαργός
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Ζενίτ Καζάν - Τσιβιτανόβα
20:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Πόρτο - Σπόρτινγκ Λισσαβώνας
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπενφίκα - Σάντα Κλάρα
21:30 Novasports 2HD
Σασουόλο-Ρόμα
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD
Αλαβές - Ζιρόνα
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Θέλτα - Ράγιο Βαγιεκάνο

τοπικά

Ο Σέξπιρ από το ΚΔΑΠ «Φρούριο»

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 19:00, το απόγευμα, τα παιδιά και
οι εκπαιδευτικοί του Κ.Δ.Α.Π. «Το Φρούριο», καλωσόρισαν συγγενείς
και φίλους, στη φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη,
όπου παρουσιάστηκε η Μουσικοθεατρική Παράσταση με τίτλο «Ιστορίες από τον Σαίξπηρ, η Τρέλα της Αγάπης», με έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ διασκευασμένα για παιδιά.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε συναυλία των παιδιών με έργα για
κιθάρες με την επιλογή και διδακτική του μουσικού κου Νίκου Πουλιανίτη.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε το Θεατρικό Δρώμενο βασισμένο
στην διασκευή του ομώνυμου βιβλίου για παιδιά της Αργυρώς Πιπίνη. Tη διδασκαλία, τη χορογραφία και την επιμέλεια κειμένου, έκανε
η θεατρολόγος κα Πατρίτσια Λάζου. Η καθηγήτρια βιολιού κα Τάνια
Πάβλοβιτς συνέβαλε στη μουσική διδασκαλία της παράστασης. Τα σκηνικά ζωγράφισαν τα παιδιά της παράστασης. Επίσης, οι γονείς των
παιδιών ανταποκρίθηκαν δημιουργικά.
Η φετινή παράσταση είχε σαν θέμα την αγάπη. Μέσα από τα θεατρικά κείμενα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ ήρθαμε κοντά σε έναν ονειρικό, μαγικό, πολλές φορές παράλογο κόσμο όπου κυριαρχεί και διαμορφώνει η αγάπη. Τρία από τα πιο ενδιαφέροντα έργα του, με ποικιλία, ένταση συναισθημάτων και ιδιαίτερα χιουμοριστική διάθεση, ήταν οδηγοί μας σε αυτό το χρωματιστό και περίτεχνο ταξίδι.
Στο έργο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας», συναντήσαμε πλάσματα
παράξενα, που κατοικούν στη φύση, μέσα στην πιο μικρή νύχτα του
καλοκαιριού, που όλα είναι πιθανά να συμβούν, τρύπωσαν στα όνειρα και στις ζωές των ανθρώπων καθώς προσπάθησαν να τους μοιάσουν
και να τους κοροϊδέψουν ταυτόχρονα, με μαγικά φίλτρα και απάτες
του έρωτα. Στο έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», άρχοντες, ευγενείς και
πεδία διαμάχης με αιώνιους εχθρούς στη Βερόνα της Ιταλίας, που συνέχιζαν την κόντρα τους μέσα στο χρόνο και εμπόδιζαν την αγάπη να
αλλάξει την καρδιά τους, αλλά και τα νιάτα και ο αληθινός έρωτας τους
έδωσαν ένα μάθημα που αλλάζει για πάντα τις ζωές τους.
Στο έργο «Αγάπης, Αγώνας, Άγονος», προέκυψε το εξής δίλλημα :
Γίνεται να περιορίσεις νου και σώμα μέσα σε ένα κάστρο, όταν η τρυφερότητα και η ομορφιά σε περικυκλώνουν και σε ζαλίζουν;
Με διάθεση ανάλαφρη, έμπνευση και χιούμορ και με την ανάγκη το
σώμα μας να «συνομιλήσει» τον μαγικό λόγο του Σαίξπηρ, γίναμε περισσότερο αισιόδοξοι για το τέλος των ευχών και της αγάπης, καθώς
και σε μας επέδρασε το μαγικό φίλτρο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Εμπορίου και Ανάπτυξης, κος Κώστας Ψύχος.
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π. «ΦΡΟΥΡΙΟ» ΠΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ

Παρουσίαση βιβλίου

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Χλόης Κουτσουμπέλη "Το σημείωμα της οδού
Ντεσπερέ"που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ
την Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 20:00
στο Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη
(Καρδίτσης 1, Τρίκαλα, τηλ.: 24310-77977)
Για το βιβλίο θα μιλήσει οΑλέξανδρος Βαναργιώτης, φιλόλογος, πεζογράφος
Ποιήματα θα διαβάσει η Ελπίδα Θεοφανίδου, ιστορικός
τέχνης

ε αφορμή τον
εορτασμό της
Παγκόσμιας
Ημέρας Μουσείων, 18
Μαΐου 2019, η προσοχή
και το ενδιαφέρον όλων
εστιάζεται στο νεότευκτο
μουσείο της Ακρόπολης
που στεγάζει ευρήματα
του αρχαιολογικού
χώρου του ιερού βράχου
της Ακρόπολης.

Μ

Ένα μουσείο που φιλοδοξεί
να συντηρήσει τη μνήμη των
Ελλήνων και να διδάξει στους
ξένους τη διαχρονική αξία
της αρμονίας αλλά και τη σχέση της τέχνης με την πόλη,
την εξουσία, την πολιτική και
τη δημοκρατία.
Παρατηρώντας τα εκθέματα στον καλαίσθητο χώρο του
Μουσείου το βλέμμα εύκολα
στρέφεται στο βράχο της
Ακρόπολης. Ο ιερός βράχος
της Ακρόπολης και ιδιαίτερα ο
Παρθενώνας δεν μαγνητίζουν
μόνο το βλέμμα του επισκέπτη
αλλά προκαλούν και τα ανάλογα συναισθήματα και τους
αναγκαίους στοχασμούς. Γιατί ο ναός του Παρθενώνα είναι
πανανθρώπινο έργο με την
κεντρική αξία τον άνθρωπο.
Κι αυτό γιατί τα γλυπτά του
ναού και η αρχιτεκτονική του
εναρμονίζουν την ομορφιά με
τη συμμετρία, το υψηλό με το
γήινο. Η θέα αυτού του αριστουργήματος βοηθά το πέρασμα από τον έξω κόσμο
στον έσω, από το γήινο στοιχείο στο άυλο και στην απεραντοσύνη του ουρανού, από
το ανθρώπινο στο ιερό – θεϊκό, από το καθημερινό στο αιώνιο κι από τη φύση στην τέχνη.
Έξω από τα Προπύλαια του
Ναού και στις «όχθες» του ιερού βράχου ίσχυαν οι νόμοι
του κράτους. Μέσα στο ναό κι
ευρύτερα στον περιβάλλοντα
χώρο ίσχυαν οι νόμοι των
Θεών και της Τέχνης. Άνθρωποι, ήρωες και θεοί συνυπήρχαν αρμονικά μέσα από θυελλώδεις αντιθέσεις και συγκρούσεις.
Στα γλυπτά κι άλλα ευρήματα του Παρθενώνα δεν βλέπεις μόνο την απόλυτη αρμονία αλλά και τη διαμάχη του
Ηράκλειτου με τον Παρμενίδη
για την αιώνια μεταβολή και τη
σταθερότητα του κόσμου.
Ένα σύστημα, δηλαδή,
αξιών συμπυκνώνεται σε ένα
αρχιτεκτόνημα που υπερέβη
το χρόνο και το χώρο. Χτίστηκε από τη θέληση του
Ενός (Περικλής) σε μια πόλη
που κυβερνούσαν πολλοί (Δημοκρατία). «Λόγω μεν δημοκρατία, έργω υπό του πρώτου
ανδρός αρχή».
Την ακτινοβολία του ιερού
χώρου δεν την άντεξαν κά-
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«ΜΟΥΣΕΙΑ: Χώροι μνήμης
και συνειρμών»

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
https://iliasgiannakopoulos.
blogspot.com/

ποιοι βυζαντινοί αυτοκράτορες και γι’ αυτό έκλεισαν τη
φιλοσοφική σχολή Αθηνών
(Ιουστινιανός). Για το θεοκρατικό Βυζάντιο ο χώρος θύμιζε ειδωλολατρία.
Ο Έλγιν, όμως, φάνηκε πιο
πρακτικός, αφού με την κλοπή κάποια έργα – μάρμαρα
μελαγχολούν στο μουσείο του
Λονδίνου. Ποιος, τώρα, μπορεί
να τα διεκδικήσει επικαλούμενος το δίκαιο και την ηθική;
Εξάλλου πάντα οι δυνατοί
γράφουν την Ιστορία του κόσμου αλλά οι φιλότεχνοι την
ομορφαίνουν.
«Συνήθως, την ιστορία τη
γράφουν οι νικητές. Μερικές,
όμως, φορές οι χαμένοι κατακτούν τη συνείδηση ότι η
μακροχρόνια ήττα τους είναι
προσωρινή, και τότε η ιστορία
δεν γράφεται ΓΙΝΕΤΑΙ» (Σύνθημα αναρχικών).
Η ζωή, δηλαδή, ανθρώπων
κι εθνών γράφεται και εμπλουτίζεται από εκείνους που
υπερβαίνουν το καθιερωμένο και δημιουργούν μορφές
αιώνιες και πανθρώπινες. Μια

σημαία των κατακτητών (Γερμανοί) βεβήλωσε την ιερότητα του χώρου, αλλά γέννησε
κι ένα πρόσωπο – σύμβολο αντίστασης (Γλέζος). Το πνεύμα,
τελικά, νίκησε το «ξίφος» και η
δημοκρατία επέπλευσε.
Ο Περικλής επέβαλε την
απόφασή του για τη δημιουργία του Παρθενώνα, αλλά
ο «επιτάφιός» του έπαψε να διδάσκεται στο Ελληνικό σχολείο. Γιατί άραγε; Κρίθηκε
αναχρονιστικός;
Όπου η πολιτική αδιαφορεί
για την τέχνη, τότε ο ορθολογισμός υποχωρεί. Τελικά από
το «η πολιτική είναι η τέχνη
του εφικτού» φτάνουμε στο «ο
άνθρωπος είναι μια δέσμη
ερωτήσεων». Γι’ αυτό όποιος
ρωτά ανοίγει ένα παράθυρο
στο μέλλον, όπως και ένα
βλέμμα στα αιώνια μνημεία

της τέχνης, κι ας στέκονται
σιωπηλά στις ψυχρές αίθουσες των μουσείων.
Λένε πως τα «ζώα είναι μια
δέσμη απαντήσεων» γι’ αυτό
δεν έχουν πολιτισμό. Οι απαντήσεις εφησυχάζουν, ενώ οι
ερωτήσεις αφυπνίζουν.
Τελικά στο παραστράτημα
των συνειρμών ο Παρθενώνας
ήταν μια απάντηση στα ερωτήματα της Αθήνας του 5ου
αιώνα π.Χ. αλλά κι ένα συνεχές ερώτημα για τη φύση του
ωραίου, της αρμονίας, του
θείου, της διαλεκτικής, του
δικαίου και της τέχνης του «ευ
ζην» (ευδαιμονία).
Όταν η επίσκεψη σε ένα
μουσείο τελειώνει, αρχίζει ο
αγώνας για την ετυμολογία
της λέξης άνθρωπος.
Ο άνθρωπος είναι μόνο ο
«άνω θρώσκων»;

30 σελίδα
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υνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Πύλης με σκοπό
τον συντονισμό των κινήσεων
για την διεξαγωγή του 39ου
ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ.

Παρόντες από την πλευρά του Δήμου ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης
– Αναπληρωτής Δημάρχου, η Αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Λαμπρινή
Οικονόμου και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Παρόντες ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σαρακατσαναίων
κ. Μουτσιάνας και το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος των Σαρακατσαναίων Τρικάλων, Καρδίτσας κ.λ.π..
Στο Περτούλι, στα Περτουλιώτικα
λιβάδια, πραγματοποιείται κάθε χρόνο
την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου,
το αντάμωμα των Σαρακατσαναίων,
η μεγαλύτερη υπαίθρια πολιτιστική
εκδήλωση της χώρας μας.
Είναι το σπίτι των Σαρακατσαναίων,
οι ρίζες τους.

Αντάμωμα Σαρακατσαναίων 2019

Περισσότεροι από 20.000 Σαρακατσάνοι από όλα τα μήκη και πλάτη
των Βαλκανίων, συγκεντρώνονται εδώ
από το 1980, στην προσπάθεια τους
να διατηρήσουν την παράδοση τους

και τις σχέσεις τους.
Στα πλαίσια του ανταμώματος στήνονται κάτω από τα έλατα οι σαρακατσάνικες στάνες και τα κονάκια,
δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο

σκηνικό για να αναβιώσουν τα έθιμα
των Σαρακατσάνων. Χιλιάδες επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αναπαραστάσεις από
τη νομαδική ζωή των Σαρακατσάνων,

παραδοσιακούς χορούς και αθλήματα,
αφηγήσεις περιστατικών από την ιστορία τους και την καθημερινή τους
ζωή και τον χορό των γερόντων, που
τον σέρνει ο μεγαλύτερος των γερόντων.
Το αντάμωμα το διοργανώνει κάθε
χρόνο με επιτυχία ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Σαρακατσαναίων.
Ο Δήμος Πύλης στηρίζει όλα τα
χρόνια αυτά το εγχείρημα, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.
Με υλικοτεχνική υποδομή, με την
συντήρηση, την καθαριότητα, την δημιουργία των χώρων συνάντησης.
Αγκαλιάζει και θα αγκαλιάζει στο
διηνεκές την προσπάθεια, με στόχο
«κάθε χρόνο και καλύτερα».
Γιατί η θύμηση, η Ιστορία διδάσκει
και φωτίζει τον δρόμο των νεώτερων.
Γιατί το Περτούλι, η Ελάτη, ο Δήμος
Πύλης ακούγεται παντού.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Λογιστικά - Φοροτεχνικά
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων
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Στην Φαρκαδόνα έδιωξαν το… άγχος από τους μαθητές!
Ημερίδα Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας για το Άγχος Εξέτασης στους Μαθητές Λυκείου
ε μια ενδιαφέρουσα έρευνα
έλαβαν μέρος μαθητές από
την Φαρκαδόνα, που είχε να
κάνει με το άγχος της εξέτασης
σε μαθητές Λυκείου.

Σ

Την περασμένη Τρίτη έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας,
η οποία διενεργήθηκε στις 15 με 19
Απριλίου, με θέμα: «Άγχος Εξέτασης
στους μαθητές Λυκείου που κατοικούν σε
αστικά και ημιαστικά κέντρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας».
Στην έρευνα συμμετείχαν 8 σχολεία,
πέντε απ’ την περιοχή της Λάρισας, δύο
από την Φαρκαδόνα και ένα από την περιοχή των Γόννων.
Η παρουσίαση, που είχε στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο
κοινό αλλά και στους συμμετέχοντες
μαθητές, έγινε στο κτήριο «Κατσίγρα» της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Στην ημερίδα συμμετείχαν η Ελένη Ξυνοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου κλάδου εκπαίδευσης για την Αειφορία, η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας, Δήμητρα Παπαστεργίου και ο
ψυχολόγος, Νίκος Ντιρογιάννης.
Παρουσιάζεται διαφοροποίηση στην

εκδήλωση του άγχους ανάμεσα στα δύο
φύλα, με τα κορίτσια να παρουσιάζουν σε
μεγαλύτερο βαθμό άγχος.
· Οι μαθητές της πρώτης Λυκείου εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
την επίδοση τους και πιο έντονη την πεποίθηση ότι η επίδοση τους στο σχολείο
θα επηρεάσει το μέλλον τους σε σύγκριση με τους μαθητές των μεγαλύτερων
τάξεων.

· Οι συμμετέχοντες απ’ τις ημιαστικές
περιοχές εκφράζουν περισσότερο άγχος
για τις εξετάσεις και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επίδοση τους ·
Τέλος, οι μαθητές των Γενικών λυκείων
παρουσιάζουν περισσότερο άγχος και
αναφέρουν καλύτερη επίδοση από τους
μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.
Στην πρωτοβουλία αυτή του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας για την

διενέργεια της έρευνας ανταποκρίθηκαν άμεσα και θετικά το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών, το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Λάρισας και Τρικάλων, η Αντιδημαρχεία Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής πολιτικής και το τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Φαρκαδόνας.
Επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας

είναι ο Κωνσταντίνος Μπονώτης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.
Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711
www.xoutos-interior.gr
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Η ΥΠΑΡΞΗ ΩΣ ΕΡΩΣ

Δ

εν θα μπορούσα να φανταστώ
ποτέ το συσχετισμό του έρωτα ως
τρόπου κοινωνίας και
βεβαιότητας των προσώπων, υπό το
πρίσμα μιας υπαρξιακής αυτονόμησης
από το πρόσωπο του Θεού. Αυτό το
είδε ο Sartre που ήθελε ελεύθερο τον
άνθρωπο χωρίς την ύπαρξη του Θεού.
Δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερος ο
άνθρωπος εάν υπάρχει Θεός, ο
άνθρωπος είναι ελεύθερος, επομένως,
Θεός δεν υπάρχει.

Έχω την αίσθηση πως αποτελεί μία χοντροκομμένη ιδεολογία κάτι τέτοιο και φυσικά
μόνο ιδεολογία θα μπορούσε να είναι, αφού
η αναγωγή του ανθρωπίνου «είναι» ερήμην
του Θεού Δημιουργού, στον εαυτό, δημιουργεί
όχι μόνο μεταφυσικά αδιέξοδα αλλά και μία
υπαρξιακή κενότητα που στο παροντικό συμβατικό πεδίο, εξουθενώνει την κατάσταση
σχέσης, κοινωνίας. Αυτός ο εκμηδενισμός
είναι όχι μόνο απαισιόδοξος, αλλά και ατελέσφορος. Από την άλλη η ύπαρξη δεν νοείται
ως εκμηδενισμός, μπορεί να φτάσεις, παρόλα
αυτά, στην προσωπική πνευματική αλλοτρίωση, και να λειτουργήσει ως αμεθεξία.
Στον αντίποδα ένας Γρηγόριος Νύσσης
φτάνει τον άνθρωπο ψηλά, πολύ ψηλά. Και τι
του λέει; Αν σου πάρουν το γεγονός της
αναφοράς σου στον Θεό, αν σου αφαιρέσουν,
με άλλα λόγια, το κατ’ εικόνα, ε όχι, δεν είσαι
ελεύθερος. Φοβερά πράγματα αυτά. Να είσαι
ελεύθερος, επειδή ακριβώς, είσαι πλασμένος
από τον Θεό, να αναπτύσσεις, καλύτερα, θα
έλεγα, να ζεις σε μία σχέση κοινωνίας με τον
Θεό. Αν το άκουγε αυτό ο Πλάτωνας, η
Διοτίμα και οι άλλοι συνδαιτυμόνες του Συμποσίου, θα γελούσαν μέχρι πρωίας, εάν, φυσικά, δεν μας περνούσαν για παράφρονες.
Πού να άκουγαν κι αυτό το μαξιμιανό «έχουμε
το ‘’είναι'' μας δεδανεισμένο από τον Θεό»;
Εκεί να δείτε τι θα γινόταν.
Λοιπόν, η ύπαρξη ως έρως δεν νοείται
εκτός μιας σχεσιακής κοινωνίας, μιας σχεσιακής μέθεξης. Αν δεν είναι έτσι, τότε δεν
είναι έρως. Κι αν δεν είναι έρως, τότε υπάρχει
ως εγωιστική αυτοαναφορά. Επουδενί ως
σχέση. Να, λοιπόν, που ο έρως δεν είναι ιδεολόγημα, αφηρημένη ιδέα, αλλά τρόπος
ύπαρξης, αναφοράς σε ένα πρόσωπο. Υπάρχουν θεολογικές φωνές, οι οποίες εξακολου-

θούν να βγάζουν τον Θεό από το παιχνίδι
του έρωτα. Τις θεωρώ, σκανδαλωδώς, αμετανόητες. Τότε, ποιος ο λόγος να γράψει ο
Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Συμεών Ν. Θεολόγος, για τον έρωτα
του Θεού προς τον άνθρωπο; Επιμένουν πως
ο Θεός δεν έχει έρωτα προς τον άνθρωπο
και πως μόνο ο άνθρωπος έχει έρωτα προς
τον Θεό.
Να, το σοβαρό αμάρτημα μας∙ εμείς οι
χριστιανοί έχουμε γίνει νεοπλατωνικοί. Σκεφτόμαστε και ενεργούμε ως παθοκτόνοι, για
παράδειγμα, ενώ ο Αριστοτέλης, ο Νύσσης,
ο Μάξιμος, ο Δαμασκηνός, κάνουν λόγο για
τα πάθη ως φυσικές κινήσεις της ψυχής και
η φύση τους εξαρτάται από το που θα τα
στρέψουμε εμείς. Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε ως σωματοκτόνοι, καθώς το σώμα
πρέπει να χαθεί στην αφάνεια και να μείνει η
ψυχή που είναι ιερή. Σκεφτόμαστε, όμως,
και λειτουργούμε ως μονοφυσίτες, αγνοώντας
πως δεν έχει μόνο ο άνθρωπος έρωτα προς
τον Θεό αλλά και ο Θεός προς τον άνθρωπο.
Ο Μάξιμος είναι σαφής: «Ὁ γάρ ἀγαθοεργός
ἔρως ἐκίνησε το θεῖον εἰς πρόνοιαν, εἰς σύστασιν ἡμῶν». Ο έρωτας ήταν εκείνος που
κίνησε τον Θεό να μας δημιουργήσει.
Αυτό τί δείχνει; Δείχνει έναν Θεό που δραπετεύει από την μονοδιάστατη αντιμετώπιση
του από ένα μέρος της φιλοσοφίας που τον
καθήλωνε σε ακοινωνησία με τον φθαρτό και
κτιστό άνθρωπο, καθώς και έναν Θεό που
αναζητά το δημιούργημα του, σε σχέση αδιάκοπη, ακόμη κι όταν το δημιούργημα του
διακόπτει, με δική του πρωτοβουλία, την κοινωνία με τον Θεό. Υπάρχει ως έρως ο Θεός
στη ζωή του ανθρώπου, του γνωστοποιεί διά
των ενεργειών Του αυτόν τον έρωτα, και
αποκαλύπτεται, αυτός ο ακατάληπτος, απερινόητος, άφραστος, μέσα από τον Υιό Του,
κι έτσι δοξάζεται.
Όταν, όμως, υπάρχουν επίμονες σκέψεις
και φωνές, εντός των θεολογικών πραγμάτων
(κι από εκεί ξεκινάει το μεγάλο αμάρτημα),
οι οποίες εμφανίζουν στους ανθρώπους έναν
Θεό ιδέα, ιδεολόγημα, αυτό σημαίνει την
απουσία έρωτα, την απουσία σχέσης του
Θεού με κάθε τι κτιστό. Ο Heidegger, είχε

πει κάποια στιγμή πως το σκληρότερο χτύπημα
εναντίον του Θεού, είναι το γεγονός ότι ο
υποχρεωτικά πραγματικός Θεός υψώθηκε σε
ανώτατη Αξία. Αυτό πού οδηγεί; Όχι μόνο
στην αφαίμαξη οποιασδήποτε ερωτικότητας
θα χαρακτήριζε δύο μέρη, αλλά στην απουσία
προσώπου. Και το πρόσωπο, έχει ύψιστη σημασία για τα θεολογικά πράγματα.
Η ατομικότητα ελλοχεύει έναν κίνδυνο∙
τον αυτοερωτισμό. Πότε, όμως; Όταν o έρωτας επιστρέφει στο ίδιο πρόσωπο. Όταν δεν
βλέπει πρόσωπο, αλλά θέλει να βλέπει τον
εαυτό της ως κέντρο του σύμπαντος και υποστασιοποιεί την υπαρξιακή της εκρηκτικότητα
σε μία αμφίδρομη εσωτερική κίνηση αυτοερωτισμού. Σε μία τέτοια κατάσταση δεν υπάρχουν πρόσωπα. Καταστρατηγείται η έννοια
της ελευθερίας, η έννοια του προσώπου.
Τότε κάνουμε λόγο για μία αυτοτελή ύπαρξη
που δεν έρχεται σε κοινωνία λόγου και συνύπαρξης, ακριβώς, επειδή αυτοερωτεύεται.
Αυτός ο αυτοερωτισμός είναι τόσο επικίνδυνος
μα και τόσο αντιπαραγωγικός. Και είναι αντιπαραγωγικός γιατί δεν παράγει λόγο, σκέψεις,
επιθυμίες, κάτι που αφορά τα πρόσωπα σε
σχέση, σε κοινωνία μεταξύ τους.
Αν ο έρως ως σημείο αναφοράς και τρόπου,
του δικού μου, του προσωπικού μου τρόπου
και του τρόπου μετοχής στον τρόπο του άλλου, αλλά και του τρόπου μετοχής του άλλου
στον δικό μου τρόπο, απουσιάσει, τότε ο φόβος συνάντησης δαιμονοποιεί την υπαρξιακή
αναφορά του προσώπου σε ένα άλλο πρόσωπο. Ο έρως ως ερωτικότητα, και όχι ως
σεξουαλικότητα, όπως, ανόητα, εξακολουθούν, με επίμονο τρόπο, να πιστεύουν ορισμένες φωνές εντός των τοιχών της Εκκλησίας, είναι η αγάπη. Κι αυτό το ταύτισαν τον
5ο αιώνα ο Μάξιμος και Διονύσιος. Η ύπαρξη
ως έρως. Ο έρως ως τρόπος ύπαρξης. Ο
Θεός ως έρως προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ως έρως προς τον Θεό. Απίστευτα πράγματα…
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος,
Θεολόγος)

Η εκκλησία των Φιλίππων της Μακεδονίας
η πρώτη χριστιανική εκκλησία επί ευρωπαϊκού εδάφους
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
Ο απ. Παύλος είναι ο πνευματικός
πατέρας των Ελλήνων και όλων των
Ευρωπαίων και η Λυδία η Φιλιππησία,
"η πορφυρόπωλις" καθώς και ο αρχιδεσμοφύλακας της φυλακής των
Φιλίππων, μαζί με τις οικογένειες
τους απετέλεσαν τον πρώτο χριστιανικό πυρήνα, την πρώτη χριστιανική
Εκκλησία επί ευρωπαϊκού εδάφους.
"Μεγάλη η ημέρα για την ιστορία
της ανθρωπότητος, όταν ο Παύλος με
τους τρεις συνοδούς του (Σίλα, Τιμόθεο,
Λουκά) πατούσαν για πρώτη φορά το
πόδι τους στη Μακεδονία, σε ευρωπαϊκό
έδαφος. Κάποτε ζούσε εδώ ένας γενναίος, υγιής και ευγενικός λαός.
Ο νεαρός βασιλιάς του (Αλέξανδρος)
με τα τολμηρά του κατορθώματα τον
έκαμε πασίγνωστο σ' όλο τον κόσμο και
τα σχέδια της Θείας Πρόνοιας, πριν από
αιώνες ολόκληρους, προπαρασκεύασαν
πάνω στη γη το δρόμο για το Ευαγγέλιο"
(Ο Παύλος, Joseph Holzner, σελ. 192).
Την Εκκλησία των Φιλίππων αποτελούσαν στην πλειοψηφία τους χριστιανοί
"εξ
Εθνών". Οι πρώτοι χριστιανοί συνανθροίζονταν πότε κάτω από τα πλατάνια
στις όχθες του Γαγγίτη, όπου βαπτίστηκε
η Λυδία και η συνοδεία της και πότε στο
σπίτι της Λυδίας. Εδώ επικοινωνούσαν
ψυχικά και περνούσαν ευχάριστες στιγμές
ξεκούρασης μέσα σ' ένα φιλικό περιβάλλον οι πρώτοι χριστιανοί των Φιλίππων. Για τις ευλογημένες όμως αυτές
στιγμές οι Πράξεις των Αποστόλων γράφουν ελάχιστα.
Οι Πράξεις των Αποστόλων είναι
ηρωικό βιβλίο, είναι έπος ηρώων. Τονίζουν ότι παντού το αποστολικό έργο
συνδέεται με κόπους, θυσίες, και ιδρώτα,
με μαστιγώσεις, φυλακίσεις και λιθοβολισμούς, με το αίμα των Αποστόλων.

"Η μαντευομένη"
Και πάλι μια άλλη γυναίκα στους Φιλίππους έδωσε νέα στροφή στην ιστορία
του Ευαγγελίου. Ήταν μια νεαρή δούλη
που είχε "πνεύμα πύθωνος", δηλαδή
διαβολικό πνεύμα μαντικό και μέντιουμ,
που διάβαζε τις σκέψεις των ανθρώπων
και πρόλεγε το προσωπικό τους μέλλον.
Η μάντισσα αυτή, από την εκμετάλλευση
της οποίας κέρδιζαν πολλά χρήματα τα
αφεντικά της, ακολουθούσε επίμονα τον
Παύλο και τους συνοδούς του και φώναζε:
"Ούτοι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού
του Υψίστου εισίν, οίτινες καταγγέλλουσιν
ημίν οδόν σωτηρίας" (Πραξ. 16,17). Ο
Παύλος θέλοντας να δείξει ότι το Ευαγγέλιο δεν έχει καμιά σχέση με τις καταχθόνιες δυνάμεις, διέταξε το πονηρό
πνεύμα να φύγει από το κορίτσι. Το κορίτσι θεραπεύτηκε αμέσως. Ξαναβρήκε
το λογικό και την ελευθερία του. Γλίτωσε
από την καταχθόνια δύναμη και πλημμύρισε η καρδιά του από την αγάπη και
τη χάρη του Χριστού. Τα μάτια του
γέμισαν από δάκρυα ευγνωμοσύνης γι'
αυτούς που τα έσωσαν. Θα μπορούσε
κανείς να υποθέσει ότι στο εξής αφιε-

ρώθηκε στην υπηρεσία του Χριστού,
όπως ο δαιμονιζόμενος του Ευαγγελίου
και όπως η Μαρία η Μαγδαληνή.
Οι Εβραίοι καταδίωκαν τους αποστόλους για θρησκευτικούς λόγους ενώ οι
ειδωλολάτρες για οικονομικά συμφέροντα, όπως εδώ στους Φιλίππους.
Αυτοί που εκμεταλλεύονταν τη νεαρή
δούλη θα έχαναν τώρα πολλά χρήματα.
Γι' αυτό οδηγούν τον Παύλο και το
Σίλα στην αγορά με την κατηγορία ότι
"εκταράσσουσιν" την πόλη τους φέρνοντας νέα ήθη στην κοινωνική ζωή. Οι
δύο απόστολοι καταδικάστηκαν ομαδικά
στην ποινή του ραβδισμού, χωρίς απολογία.

Στη φυλακή των Φιλίππων
Αλλά τα βασανιστήρια δεν είχαν ακόμα
τελειώσει. Γιατί στη συνέχεια φυλάκισαν
τον Παύλο και το Σίλα σε βρωμερό και
σκοτεινό κελί, αφού τους έδεσαν τα
χέρια και τα πόδια. Γύρω στα μεσάνυχτα,
ενώ οι απόστολοι προσεύχονταν και
υμνούσαν το Θεό, ισχυρός σεισμός συγκλόνισε τη φυλακή. Αμέσως άνοιξαν
όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο Παύλος και ο Σίλας
είδαν το σεισμό ως απάντηση του Κυρίου

στην προσευχή τους και όχι μόνο δεν
προσπάθησαν να φύγουν, αλλά απέτρεψαν και τους άλλους φυλακισμένους να
δραπετεύσουν.
Ο αρχιδεσμοφύλακας, νομίζοντας ότι
έφυγαν οι φυλακισμένοι, ήθελε να αυτοκτονήσει- ο Παύλος όμως τον απέτρεψε
διαβεβαιώνοντας τον ότι κανένας φυλακισμένος δεν έφυγε. Τρομαγμένος
έπεσε στα πόδια των αποστόλων και
τους είπε: "Κύριοι, τι πρέπει να κάνω
για να σωθώ;".
"Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό
και θα σωθείς και συ και το σπίτι σου",
του
απάντησε ο Παύλος. Και κήρυξαν σ'
αυτόν και σ' όσους ήσαν στο σπίτι του
το λόγο του Κυρίου. Εδώ ξετυλίγεται
μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές
επιστροφής και βαπτίσματος. Ολόκληρη
η οικογένεια του αρχιδεσμοφύλακα παρακολουθεί με φόβο και σεβασμό μέσα
στην αυλή της φυλακής και κάτω από το
αμυδρό φως των άστρων τη διδασκαλία
των αποστόλων. Ήταν το πιο παράξενο
κατηχητικό μάθημα, η πιο σύντομη κατήχηση των Πράξεων των Αποστόλων.
Κι έτσι με την ανατολή του ηλίου, έγινε
το βάπτισμα όλης της οικογένειας στη
βρύση της αυλής της φυλακής.
Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο
σπίτι και του ετοίμασαν τραπέζι. Ο ίδιος
ο νοικοκύρης του σπιτιού τους έπλυνε
με σεβασμό και με τρυφερότητα τις πληγές. Έπρεπε το γεύμα να είναι γεύμα
χαράς, γεύμα αγάπης, ευχαριστήριο γεύμα. Είναι το πρώτο γεύμα, ύστερα από
βάπτιση, που έχουμε πληροφορίες ότι
έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος. "Αυτό το
αλησμόνητο πρωινό θα έπλεξε γύρω
από τους Αποστόλους και τους νέους
πιστούς έναν αδιάρρηκτο δεσμό βαθιάς
αγάπης και αφοσιώσεως".-

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου από 18 έως 24 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 18 Μαΐου το πρωί, θα λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου χωρίου
Πρόδρομος Τρικάλων. Εν συνεχεία θα τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Αργυρίου.
Στις 10 θα μεταβεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Τρικάλων και θα παρακολουθήσει την 1η Μουσικολογική Ημερίδα
με τίτλο: «Ψαλτική Τέχνη: Προϋποθέσεις, Παράδοση και Διακονία»
που διοργανώνει το Σωματείο Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων «ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ».
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού,
επί τη Μνήμη Γενοκτονίας των Ποντίων. Εν συνεχεία θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανείας της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας
Σουμελά.
Ακολούθως το απόγευμα στις 7:30 και την Κυριακή 18 Μαΐου
το πρωί, ευγενώς προσκληθείς, θα μεταβεί στην Καλαμπάκα
όπου θα συμμετάσχει στον λαμπρό πανηγυρισμό της Ιεράς
μνήμης της Συνάξεως των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων.
Την Κυριακή 18 Μαΐου το απόγευμα 7 θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φήκης. Ακολούθως θα προεξάρχει
της Ιεράς Λιτανείας της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Νικολάου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων με την ευκαιρία ελεύσεως του Αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος «Η ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙΣ», του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου και των θρησκευτικών εκδηλώσεων
επί τη συμπληρώσει διακοσίων ετών του Ιερού Ναού.
Τη Δευτέρα 20 Μαΐου το απόγευμα και την Τρίτη 21 Μαΐου,
ευγενώς προσκληθείς, θα παραβρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς όπου θα συμμετάσχει στον
λαμπρό πανηγυρισμό του Ιερού Ναού.
Την Τρίτη 21 Μαΐου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων επί τη εορτή της Μεσοπεντηκοστής.
Την Πέμπτη 23 Μαΐου το απόγευμα στις 6:30, επικεφαλής
του Ιερού κλήρου και του λαού, θα υποδεχθεί έμπροσθεν των
προπυλαίων του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τρικάλων την Τιμία Χείρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου εκ της
Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
Ακολούθως θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως της Τιμίας
Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, θα Χοροστατήσει και θα
ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Εν συνεχεία στις 8:30 θα μεταβεί στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) και θα παρακολουθήσει
την θεατρική παράσταση από τη Θεατρική ομάδα της Ιεράς
Μητροπόλεως Πατρών με τίτλο «Νεομάρτυς Άγιος Παύλος,
διακόσια χρόνια από το μαρτύριό του».
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Προσκυνηματικό
Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων με την ευκαιρία ελεύσεως
της Τιμίας Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.
Την Παρασκευή 24 Μαΐου το πρωί στις 11:30 θα Χοροστατήσει
κατά την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς τον Άγιο Ανδρέα στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 6:30 θα Χοροστατήσει κατά την ακολουθία
του Εσπερινού και θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων
Εν συνεχεία στις 8:00 θα μεταβεί στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) και θα παρακολουθήσει
τη θεατρική παράσταση από την Θεατρική ομάδα της Ιεράς
Μητροπόλεως Πατρών με τίτλο «Νεομάρτυς Άγιος Παύλος,
διακόσια χρόνια από το μαρτύριό του».

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας τη Δευτέρα 20 Μαΐου
το απόγευμα κατά την ακολουθία του Εσπερινού στο Μεγάλο
Κεφαλόβρυσο.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 19 Μαΐου το
πρωί θα λειτουργήσει στο Γαρδικάκι.
Την Τρίτη 21 Μαΐου το πρωί θα λειτουργήσει στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την Κυριακή 19 Μαΐου το πρωί θα
λειτουργήσει στη Φήκη.
Την Τρίτη 21 Μαΐου το πρωί θα λειτουργήσει στο Ελευθεροχώρι.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης την Κυριακή 19 Μαΐου το πρωί στο
Ρίζωμα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
Οι Εθελόντριες και οι
Εθελοντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του
Περιφερειακού Τμήματος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στο Νυδρί Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης – Λευκάδα -Πρέβεζα.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα τηλέφωνα:
6977053385 & 6994771105.

τοπικά
όκκινη κλωστή δεμένη
στην ανέμη τυλιγμένη,
δος της κλώτσο να
γυρίσει παραμύθι να
αρχινήσει. Το παραμύθι
διαδραματίζεται στην
Ανατολική Μακεδονία και τη
Θράκη γύρω από το Σουφλί
και την σηροτροφία, η οποία
αρχίζει στα χρόνια της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
όταν δύο μοναχοί έφεραν
κρυφά στο Βυζάντιο από την
Κίνα τα αβγά του
μεταξοσκώληκα, μέσα στα
μπαστούνια τους. Το δικό
μας παραμύθι μας ξεκίνησε
στις 8-5-2019 και τέλειωσε
στις 11-5-1019 .

Κ

Η ιδιαίτερη ευαισθησία για το
Περιβάλλον των εκπαιδευτικών
του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης που υλοποιούν τα περιβαλλοντικά προγράμματα: «Διαδρομές στο φυσικό περιβάλλον και στον Πολιτισμό του τόπου μας», «Ληθαίος το
ποτάμι των Τρικάλων» και «Το Αισθητικό άλσος του Προφήτη Ηλία
των Τρικάλων» και η αγάπη των
μαθητών/μαθητριών για το περιβάλλον μας οδήγησε στη διοργάνωση μιας διαφορετικής επίσκεψης σε ένα τόπο γεμάτο ιστορία και φυσικές ομορφιές, τον
ακριτικό Έβρο.
Η τετραήμερη περιβαλλοντική
επίσκεψη στη ΒΑ Ελλάδα, και
συγκεκριμένα στην Καβάλα, την
Ξάνθη, το Πόρτο - Λάγος, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και
το Σουφλί, την πόλη του μεταξιού
στόχευε αφενός στην παρακολούθηση ενός τριήμερου προγράμματος που αφορούσε τη σηροτροφία αφετέρου την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από ασκήσεις πεδίου
και βιωματική μάθηση.
Η σηροτροφία αποτελεί μια
σύγχρονη εκτροφή αειφορικής
ανάπτυξης χωρίς να επιβαρύνει το
περιβάλλον, και προσφέρει άψογα μοντέλα ανακύκλωσης και διαχείρισης των προϊόντων. Οι οικονομικές δραστηριότητες για να είναι αειφορικές πρέπει να βασίζονται σε ορθολογική χρήση των
φυσικών πόρων και φυσικά να
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των τοπικών κοινωνιών.
Η επίσκεψη στην Καβάλα
στις 8 Μαΐου 2019, στο Σουφλί
από 9 έως 11 Φλεβάρη 2019, μας
έδωσε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε το Κ.Π.Ε. Σουφλίου όπου
φιλοξενηθήκαμε και να παρακολουθήσουμε το τριήμερο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το ΥΠΠΕΘ: «Οι περιπέτειες του μεταξοσκώληκα στην πόλη του μεταξιού» . Το ταξίδι μας άρχισε με τη
γνωριμία της πόλης της Καβάλας,
το Υδραγωγείο, τις Καμάρες τις
γεύσεις και τις μυρωδιές της Καβάλας. Φτάσαμε στην Καβάλα το
μεσημέρι, φάγαμε και ανανεωμένοι/ες μετά από δίωρη ξεκούραση περιπλανηθήκαμε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα σοκάκια, παρατηρήσαμε τα σπίτια με
τους ξύλινους εξώστες, τους πανέμορφους κήπους και απολαύσαμε τη μαγευτική θέα από ψηλά.
Περάσαμε από το Ιμαρέτ και την
αυλή του Μωχάμεντ Άλη για να
φτάσουμε στον Ιερό Ναό της Παναγίας τον Φάρο και το Φρούριο.
Μαγευτήκαμε από ένα υπέροχο
ηλιοβασίλεμα που χρωμάτισε με
τα ζεστά του χρώματα τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Όλα τα
παραπάνω η ομορφιά της περιοχής, οι μυρωδιές της άνοιξης, τα
μνημεία, τα κτίρια και τα γραφικά
ταβερνάκια ερεθίζουν τις αισθήσεις και αποτελούν μια εμπειρία
που οι μαθητές και οι μαθήτριές
μας ήθελαν να ζήσουν ξανά και
ξανά!!! Έτσι άρχισαν να παρακαλάνε, ώστε η επιστροφή μας να
περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση
ακόμα στην Καβάλα.
Η επόμενη μέρα μας βρήκε
στην «αρχόντισσα της Θράκης»,
την όμορφη Ξάνθη με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα σαχνισιά και
τα τούβλινα αρχοντικά των εμπό-
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Επίσκεψη στο ΚΠΕ Σουφλίου «Οι περιπέτειες
του μεταξοσκώληκα στην πόλη του μεταξιού»
ρων. Ένα πέρασμα από την κεντρική πλατεία όπου βρίσκεται το
παλιό ρολόι τη γειτονιά των καπναποθηκών μας θύμισε τον
πλούτο της Ξάνθης. Η άνθιση
έμελλε να συμβεί μετά το φιρμάνι του Σουλτάνου το 1859, που
επέτρεπε και σε άλλους λαούς να
δραστηριοποιηθούν στο εμπόριο
καπνού και έτσι με το να δουλεύουν μαζί διάφοροι λαοί (Τούρκοι, Αρμένιοι, Βούλγαροι, Έλληνες, Πόντιοι, κ.ά.) η Ξάνθη παρουσιάζει έντονη κοινωνική και πολιτισμική πολυμορφία. Μια σύντομη στάση για να απολαύσουμε
και το Πόρτο - Λάγος, τον βιότοπο της Λίμνης Βιστωνίδας με τα
δυο πανέμορφα εκκλησάκια, του
Αγίου Νικολάου και της Παναγίας της Παντάνασσας.
Συνεχίσαμε για την Αλεξανδρούπολη μια νέα πόλη γνωστή
και με το όνομα Δεδέ-Αγατς που
αποτελεί το σταυροδρόμι χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων,
ενώνει την Ευρώπη με την Ασία,
την Δύση με την Ανατολή. Βγάλαμε φωτογραφίες στον φάρο
που αποτελεί το σύμβολο της
Αλεξανδρούπολης. Μετά το μεσημεριανό φαγητό μας, πήραμε
δυνάμεις και συνεχίσαμε με βόλτα στην παραλία της. Έτσι ανανεωμένοι/ες συνεχίσαμε την πορεία μας για το Σουφλί.
Φτάσαμε το απόγευμα στο ΚΠΕ
Σουφλίου όπου μας καλωσόρισαν
θερμά και μας ενημέρωσαν για
«Το Κ.Π.Ε. Σουφλίου και τη λειτουργία του». Στη συνέχεια ακολούθησε το δείπνο και ένα μικρό
διάλειμμα για να προχωρήσουμε
με την ενημέρωση σχετικά με «τη
γνωριμία με το Μετάξι και το Σουφλί». Η παρουσίαση ενός καταπληκτικού βίντεο μας βοήθησε
να μάθουμε πως γίνεται το Μετάξι
και τα μεταξωτά υφάσματα. Μια
διαδικασία που ξεκινάει από την
εκκόλαψη συνεχίζει με την εκτροφή του μεταξοσκώληκα, το κλάδωμα και το ξεκλάδωμα, την απόπνιξη, την αναπήνιση, την κλώση,
την ύφανση, τη βαφή για να φθάσει στο τελικό στάδιο που είναι το
φινίρισμα.
Η σηροτροφία - εκτροφή του
μεταξοσκώληκα γίνεται σε χώρους καθαρούς και η μοναδική
τροφή είναι φύλλα μουριάς τα
οποία περιέχουν τα θρεπτικά συστατικά και το νερό που χρειάζονται οι μεταξοσκώληκες. Μέχρι να πλέξουν το κουκούλι, περνούν από διάφορες ηλικίες με
διαστήματα αδράνειας – «ο
ύπνος». Η διάρκεια της εκτροφής
περιλαμβάνει 5 ηλικίες και 4
ύπνους. Για την εκτροφή των μεταξοσκωλήκων ενός κουτιού των
20.000 αβγών χρειάζονται 500
κιλά περίπου μορεόφυλλα.
Οι ανάγκες για κάθε ηλικία σε
μορεόφυλλα κατανέμονται ως
εξής: 1η ηλικία 2 kg, 2η ηλικία 8
kg, 3η ηλικία 20 kg, 4η ηλικία 80
kg, 5η ηλικία 390 kg, (σύνολο
500 kg). Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι οι ανάγκες των μεταξοσκωλήκων σε μορεόφυλλα αυξάνονται πολύ όσο οι μεταξοσκώληκες μεγαλώνουν. Έτσι, στην
τελευταία ηλικία απαιτούνται περισσότερα εργατικά χέρια (δηλαδή όλη η οικογένεια ασχολείται
με το τάϊσμα του μεταξοσκώληκα).
Οι μεταξοσκώληκες τρέφονται
συνεχώς και μόνο στη διάρκεια
του ύπνου δεν παίρνουν τροφή. Γι’
αυτό θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους συνέχεια φρέσκα φύλλα για να μη καθυστερήσει η ανάπτυξή τους. Τα φύλλα στις πρώτες ηλικίες (μέχρι την 3η) χορηγούνται κομμένα σε μικρά κομμάτια, από 1 μέχρι 5 εκατοστά. Ο
κύριος λόγος του τεμαχισμού των
φύλλων είναι η διευκόλυνση διατροφής του μεταξοσκώληκα. Στην

4η ηλικία χορηγούνται ολόκληρα
φύλλα και στην 5η ηλικία η τροφοδότηση μπορεί να γίνει και με
ολόκληρους βλαστούς. Ακολουθεί
το κλάδωμα, στάδιο που τα σκουλήκια θα πλέξουν το κουκούλι.
Την 8η ημέρα της 5ης ηλικίας οι
μεταξοσκώληκες σταματούν το
φαγητό, γίνονται διαφανείς, μικραίνουν, κινούνται συνέχεια, ανεβαίνουν στα ψηλότερα σημεία
της στρωμνής και διαγράφουν
με το κεφάλι τους ομόκεντρους
κυλίνδρους, βγάζουν νήματα από
το στόμα τους που προσπαθούν
κάπου να τα στεριώσουν. Οι μεταξοσκώληκες ανεβαίνουν στα
κλαδιά για να πλέξουν το κουκούλι. Το οποίο αποτελείται από
μεταξωτή κλωστή μήκος 2.000/
2.500 περίπου μέτρων. Στη συνέχεια ακολουθεί το ξεκλάδωμα είναι μια εργασία που έχει για σκοπό την συγκομιδή των κουκουλιών
πάνω από τα κλαδιά.
Τα κουκούλια διακρίνονται σε 4
κατηγορίες. Κανονικά, διπλά, ανώμαλα, λερωμένα. Μέσα σε 15 μέρες από τότε που οι μεταξοσκώληκες ανέβηκαν στα κλαδιά γίνεται η απόπνιξη. Εάν δεν γίνει η
απόπνιξη η πεταλούδα τρυπάει το
κουκούλι και βγαίνει έξω για να
ζευγαρώσει. Έτσι ο βιολογικός κύκλος ξαναρχίζει. Εν συνεχεία ακολουθεί η αναπήνιση, τα κουκούλια
τοποθετούνται σε ειδικές μικρές
λεκάνες με ζεστό νερό 50 έως 60
βαθμούς Κελσίου για να διαλυθεί
η μεταξόκολλα και να ξετυλιχθεί
ευκολότερα η ίνα, η κλωστή ξετυλίγεται από το κουκούλι και τυλίγεται σε ανέμες. Την επόμενη
ημέρα αφού πήραμε το πρωινό
μας επισκεφτήκαμε το Μουσείο
Σουφλίου. Ακούσαμε για τα κουκουλόσπιτα, που ήταν διώροφα
κτίρια και χρησίμευαν για την
εκτροφή του μεταξοσκώληκα. Οι
μεταξοσκώληκες αραδιασμένοι
πάνω σε μεγάλα κρεβάτια τρέφονται με φύλλα μουριάς. Δύο
φορές την εβδομάδα τα κρεβάτια
καθαρίζονται από τα αποφάγια και
τις ακαθαρσίες των μεταξοσκουλήκων. Στις αίθουσες των κρεβατιών η θερμοκρασία και η υγρασία
πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κυρίως για την εκκόλαψη.
Ανηφορίσαμε από την πλατεία
προς τις παλιές γειτονιές. Γειτονιές με σπίτια που έχουν σαχνισιά,
μεγάλες ξύλινες προθήκες του
ισογείου, το χαγιάτι και τον τσατμά. Τα κουκουλόσπιτα είχαν τεράστιες μπαλκονόπορτες χωρίς
μπαλκόνια. Δυστυχώς η εκκλησία
του Αϊ – Γιώργη δεν ήταν ανοιχτή.
Ο ναός έχει ένα πανύψηλο οκταγωνικό καμπαναριό που διακρίνεται από κάθε σημείο της πόλης.
Όπως μας ενημέρωσαν ο ναός είναι ιδιαίτερος καθώς έχει όμορφα
ξυλόγλυπτα και φημίζεται για τον
ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο
καλλιτέχνης αποτύπωσε τους ιερούς συμβολισμούς της Χριστιανικής παράδοσης στο τέμπλο του
ναού. Άξιες θαυμασμού είναι οι
συμβολικές παραστάσεις και ο
Εσταυρωμένος στο κέντρο του

Τέμπλου.
Ακολούθησε το γεύμα στο
Κ.Π.Ε. Σουφλίου και στη συνέχεια
στις 13:00 κάναμε ένα διάλειμμα
και αναχωρήσαμε για να επισκεφτούμε το δάσος Δαδιάς. Πρώτα
παρακολουθήσαμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βίντεο και στη συνέχεια θα ακολουθούσε επίσκεψη
στο βιότοπο του Μαυρόγυπα. Μια
ανοιξιάτικη νεροποντή δεν μας
επέτρεψε να φτάσουμε στο παρατηρητήριο. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την επιχείρηση Μουχταρίδη για να μας διηγηθεί τον
μύθο της αράχνης και του μεταξοσκώληκα που ξετυλίγεται και
υφαίνεται σε υπερσύγχρονους
αργαλειούς που καθιστούν τα
υφάσματα μοναδικά στη χρήση
τους. Μια σειρά από διαδικασίες

οδηγεί στην ύφανση διαδικασία με
την οποία το νήμα πλέκεται σε
ύφασμα. Για όλα τα είδη των
υφασμάτων υπάρχει ένας τύπος
αργαλειού, ο οριζόντιος ή καθιστός όπως λέγεται. Οι αργαλειοί
μπορεί να είναι ξύλινοι, χειροκίνητοι, στην παραδοσιακή οικοτεχνία, ή αυτόματοι ηλεκτροκίνητοι
στην βιοτεχνία και βιομηχανία.
Μετά την ύφανση ακολουθεί η
βαφή. Αν θέλουμε να διατηρήσουνε το φυσικό του χρώμα, ακολουθεί η διαδικασία της λεύκανσης.
Ακολούθησε επίσκεψη σε άλλη
μια τοπική επιχείρηση για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση που αφορούσε βασικά στοιχεία και πληροφορίες για τη σηροτροφία. Στη
συνέχεια επιστρέψαμε στο ΚΠΕ
και συνεχίσαμε χωρισμένοι σε
τρεις ομάδες για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες με κατασκευές από μετάξι, αναπήνιση
μεταξιού και ζωγραφική από μετάξι. Στις 21:30 θα γνωρίζαμε το
νυχτερινό Σουφλί. Πήραμε το δείπνο μας και ακούσαμε μουσική σε
μια όμορφη pub του Σουφλίου.
Η μεταποίηση προϊόντων σηροτροφίας ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και μας οδήγησε σε
πολλές ερωτήσεις για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να
αξιολογήσουμε το σεμινάριο. Είχαμε την ευκαιρία τόσο στο Μουσείο όσο και σε άλλα καταστήματα να αγοράσουμε μεταξωτά
μαντήλια, κεντήματα και υφάσματα, φέτα και καβουρμά που
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όπως διαπιστώσαμε είναι νοστιμότατος. Την επόμενη πρωί –
πρωί μαζέψαμε τα πράγματά μας
και παρουσιάσαμε τις εργασίες
μας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε όταν παραδώσαμε τα φύλλα
αξιολόγησης. Ευχαριστήσαμε από
καρδιάς τον υπεύθυνο του ΚΠΕ
Σουφλίου κ. Γιώργο Μπουτάκη,
την Παιδαγωγική Ομάδα του
Κ.Π.Ε. Σουφλίου και αναχωρήσαμε για τον τόπο μας.
Στα δεξιά μας αποχαιρετούσαμε το εργοστάσιο μέταξας των
αδελφών Τζίβρε, που από το 1909
επί σειρά ετών γνώρισε τη δόξα
και τώρα ο χώρος όπου κάποτε
εργαζόταν περίπου 100 μεταξεργάτριες παραμένει αναξιοποίητος
ενώ θα μπορούσε , να μετατραπεί
σε Μουσείο Προβιομηχανικής και
Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Ακολούθησε η δύση ενός υπέροχου
τριημέρου με μια τελευταία αναλαμπή στην Κομοτηνή, μια σύντομη στάση για φαγητό, καφεδάκι αλλά και αγορά παραδοσιακών
γλυκισμάτων όπως σουτζούκ λουκούμ και καφέ Κομοτηνής.
Ευχαριστούμε την παιδαγωγική
ομάδα του Κ.Π.Ε. Σουφλίου και
ιδιαίτερα τον υπεύθυνο του Κ.Π.Ε.
Σουφλίου Γιώργο Μπουτάκη, καθώς και τους διαφόρους φορείς
της τοπικής κοινωνίας όπως το
Δήμο Σουφλίου, τη Δημοτική επιχείρηση σηροτροφίας και το Μουσείο Μετάξης Σουφλίου για όλα
όσα μάθαμε κατά τη διάρκεια
του τριήμερου σεμιναρίου κάνοντας πράξη τα λόγια του Σόλωνα
«Γηράσκω αεί διδασκόμενος», καθώς η «δια βίου μάθηση», δηλαδή
να διδασκόμεθα από τους «δασκάλους μας» απαιτείται καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής μας!!!
Η διευθύντρια του σχολείου
Μαριάννα Αποστόλου
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ΣΑΒΒΑΤΟ
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Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Amsterdam, London, New York: The
Magnificent Three E3 (Ε)
Ιστορικές Αναπαραστάσεις
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Πολίτες της Ευρώπης
Η Επιστροφή του Μέρλιν
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Γάμος Αλα Ελληνικά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναι
ΕΡΤ Ειδήσεις
Στα Τραγούδια Λέμε Ναι

07:30 Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε111 (Ε)
08:00 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E1
(Ε)
08:30 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E27
09:00 Old Tom E27
09:30 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E76 (Ε)
10:00 Ανιμάλια E22 (Ε)
10:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E21
12:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε23 (Ε)
13:00 Επιχειρήματα
14:00 Μια Λατέρνα, μια Ζωή
15:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2 (Ε)
16:30 Θησαυροί της Αρχαίας Ρώμης
17:30 Τοσοδούλικα: Η Κοιλάδα των
Χαμένων Μυρμηγκιών
19:00 Selfie Κ2 Ε5
20:00 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε18
21:00 Βικτώρια Κ2 Ε2
22:00 64ος Διαγωνισμός Τραγουδιού
Eurovision (Ζ)
01:45 Η Αυλή των Χρωμάτων
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Κ1

07:45
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E15 (Ε)
Οι Τρεις Τενόροι (Ε)
Ανθρώπων Πράξεις E3 (Ε)
11 το Σάββατο
'Eκτη Αίσθηση Κ4
Ειδήσεις
ΑΓΡΟweek Κ3
Μικρές Φάρμες Κ2 Ε2
Κάθε Τόπος και Τραγούδι E4 (Ε)
Άγρια Ελλάδα E3 (Ε)
Χαρά Θεού Κ4 (Ε)
ALLERT3 Κ6
Αντιδραστήριο Κ4
Μιλάμε Ελεύθερα Κ3
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1
Ειδήσεις
Η Βασίλισσα της Ισπανίας
Απόψε Κάνεις Μπάμ
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ

Της Ελλάδος τα Παιδιά E24 (Ε)
Daddy Cool E5 (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε45
Το Καφέ της Χαράς Κ2 Ε30 (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News

τηλεόραση
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Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε4 (Ε)
Εκπαιδεύοντας την Τζένη
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Κάτι Ψήνεται
Μην Ψαρώνεις E26 (Ε)
ANT1 News
Γκαρσονιέρα για Δέκα
Illuminati: Οι Πεφωτισμένοι
Vice

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15

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 Αδελφούλες της σε
'Eνα Απίθανο Κουταβοκυνηγητό
12:00 Ben 10
12:20 Σκούμπι Ντου! Η Αναμέτρηση του
Σάγκι
14:00 Stars System
15:00 Star News
15:45 Τα Φιλαράκια Κ5 Ε14
16:20 Ο Διάβολος Φοράει Prada
18:40 Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
18:50 House Κ1 Ε21
19:50 Star News
21:00 Οι Κρουντς
23:00 MasterChef 3 (Ε)
01:00 Joe: Μια Δυνατή Φιλία

09:00
16:00
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19:00
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21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00

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

07.30 Ντοκυμαντερ «Το Βλαχογιάννι
Ελασσόνας»
08.00 Παιδικό πρόγραμμα «Σούπερ γιαγιά»,
«Ταρζάν»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σεβάχ»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 Ελληνική ταινία «Ένα κλέφτης με
φιλότιμο»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Ταξίδι στο Μύθο και την
Ιστορία»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Shogun warrior»

ΚΡΙΟΣ: Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στον
Σκορπιό φέρνει στο φως κομμάτια της ερωτικής
σου ζωής που φρόντιζες επιμελώς να βάζεις κάτω
απ’ το χαλί, για χάρη της ασφάλειας σου ή της
συναισθηματικής σου σταθερότητας.
ΤΑΥΡΟΣ: Το φεγγάρι θα βρεθεί απέναντι σου, στο
Σκορπιό για την Πανσέληνο του μήνα φωτίζοντας
έτσι κάποια θέματα στις σχέσεις σου που μπορεί είτε να τις σταθεροποιήσει, ενδεχομένως
μέσω κάποιας επισημοποίησης, είτε να σε κάνει να δεις κάποιες προβληματικές πτυχές
τους.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Με την Πανσέληνο να πραγματοποιείται για σένα στον 6ο οίκο του ωροσκοπίου σου,
στον τομέα δηλαδή που σχετίζεται με την εργασιακή σου καθημερινότητα, καλείσαι να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις πιο σθεναρά, αν δε θες
να είσαι υποχείριο ανθρώπων που δε δείχνουν
διάθεση να σε σεβαστούν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με την Πανσέληνο του μήνα να πραγματοποιείται σε ένα τομέα που έχει να κάνει με
τον έρωτα, αλλά και γενικότερα τη χαρά στη ζωή
σας καλείστε να πάρετε αποφάσεις που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο και θα δώσουν χώρο σε νέες
καταστάσεις να δημιουργηθούν και να εξελιχθούν.
ΛΕΩΝ: Μια κομβικής σημασίας Πανσέληνος είναι για εσένα αυτή που πραγματοποιείται στο
Σκορπιό. Η... μπάλα παίζεται στο σπίτι και στο πως
θα διαχειριστείς τους περιορισμούς που θεωρείς
ότι μπορεί να θέτει το οικογενειακό πλαίσιο.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το επόμενο διάστημα που θα βρισκόμαστε υπό την επιρροή της Πανσελήνου που
πραγματοποιείται στον Σκορπιό θα προσπαθήσεις να βρεις λογικές εξηγήσεις σε συναισθηματικά ζητήματα και αυτό από μόνο του κρύβει κινδύνους…

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
Η νέα περιπέτεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. “JOHN WICK”
Mε τον ΚΙΑΝΟΥ ΡΙΒΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
Η νέα παιδική ταινία

“ΤΑ ΑΣΧΗΜΟΓΛΥΚΟΥΛΙΑ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
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Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Βελούδο από Μετάξι E17 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε54
(Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε50 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Ο Βράχος
Μετά τα Μεσάνυχτα
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Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Ακραία Φαινόμενα
Eco News
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Ποδόσφαιρο: Μάντσεστερ Σίτι Γουότφορντ (Ζ)
21:10 Survivor
22:30 Στην Υγειά μας ρε Παιδιά! (Ε)
01:00 WWE Raw

07:00 Τηλεαγορές
08:00 Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
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ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 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

09:45
12:50
13:55
14:00
14:30
17:40
17:50
18:55
20:00
22:20
00:30

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Η Ευρώπη για Μένα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης
Αλ Τσαντίρι Νιουζ και Αλ Σιχτίρι (Ε)
Kate and Leopold

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κηπουρική εργασία.
2. Μπορεί να είναι
και... ερωτική.
3. Χαρακτηριστικό ορισμένων φυτών - Πρώτο συνθετικό
αθλητικού
όρου.
4. Ία αρχικά του
ονόματος του συγγραφέα της Ασκητικής - Μπορεί να είναι και εορταστικά.
5. Το εκφράζουν
δύο τελείες - Τουριστικό ελληνικό
νησί.
6. «...στο σπίτι κι ας είν' και κούτσουρο» (ελληνική παροιμία) - Τα
σύμφωνα της... ταχύτητας (αντιστρ.).
7. Εργο του «Το ναυτόπουλο»«Στοχαστική», στον τίτλο θεατρικού
έργου του Γκολντόνι.
8. Συνεχόμενα στο αλφάβητο Ακούγεται ή... επιδίδεται (αντιστρ.).
9. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων -Οταν ή εάν.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Οταν πιέζεται δημιουργεί κινδύνους (γεν.).
2. Αστερισμός του ζωδιακού κύκλου (αιτ.).
3. Υπάρχουν ανά ζεύγη (αντιστρ.)
- Αξέχαστος καλλιτέχνης μας.
4. Η προβατοκάμηλος, σε άλλη
ονομασία της - Είδος ψαριού.

Ηρ. Αλβανικού Μετώπου 4
24310024844
Καμινιώτης Σόλων
Κονδύλη 52
2431073736
Κοντός Νικόλαος
Ασκληπιού 17
2431034412
Μάνος Νίκος
Τσιτσάνη & Μιαούλη
2431027630
Μπέλλος Γεώργιος
Ασκληπιού 5
2431027531
Πατέρα Σοφία
Ασκληπιού 29 – Πλάτωνος
24310 24631
Σιμορέλης Βασίλης

Κονδύλη 6
2431070669

Τσέλιου Κατερίνα

7
2

Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καρανίκας-Μ.Καλύβια

1

Έναντι Νοσοκομείου

9

2431074650
Χαρίση Ιωάννα

8

Μιαούλη 19

5
1

2

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

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

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

Sudoku

Πώς παίζεται

Σχοινάς Δημήτριος

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

5. Παρέμεινε υπό τουρκική κυριαρχία μέχρι το 1912.
6. Είναι τα κλιτά μέρη του λόγου
- Την κατέλαβε, το 1812, ο Μ. Ναπολέων.
7. Ηταν και ο Ανθεστηριών των αρχαίων - Η κνήμη έχει... δύο.
8. Προσδιορίζουν τον αριθμό (αντιστρ.) -Γερμανός φιλόσοφος και
ψυχαναλυτής του 20ού αιώνα.
9. Υπονοεί και την αυστηρή τιμωρία (με άρθρο).
ΛΥΣΗ (17-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ 2.
ΟΡΑ · ΜΑΓΙΑ 3. ΝΑΙΝ - ΑΡΙΑ 4. ΝΙΜ
· ΕΟΤ 5. ΟΡΑΤΙΟΣ 6. XI - ΝΑ - ΝΣ 7.
Η ΓΚΕΙΣΑ 8. ΡΟΙ - ΟΔΙΚΟ 9. ΑΣΘΕΝΙΚΕΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ 2.
ΟΡΑ - ΡΙΓΟΣ 3. ΥΑΙΝΑ - ΚΙΘ 4. ΝΙΤΣΕ 5. ΠΑ · ΜΙΝΙΟΝ 6. ΟΙΑ - ΣΚΙ 7.
ΥΓΡΕΣ - ΑΙΚ 8. ΛΑΙΟ · ΔΕ 9. ΙΜΑΤΙΣΜΟΙ

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

Απόλλωνος & Γαριβάλδη
2431029797

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

6

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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2431031875

4

Χρυσίδου Αντωνία
Δεληγ & Κανάρη 20

3

2431073240

9

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Καραγιάννης
-7 χλμ. Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Βαρελά Χρυσούλα
Απόλλωνος 25
2431039120
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Μάνος Νίκος
Τσιτσάνη & Μιαούλη
2431027630
Από τις 9 το πρωί
έως τις 2 το μεσημέρι
Βαρελά Χρυσούλα
Απόλλωνος 25
2431039120
Γιώτα Παρασκευή
Τσιτσάνη 23
24310 27630
Γκαβοτζήμα Βασιλική

ΖΥΓΟΣ: Μια Πανσέληνος με έντονο το σεξουαλικό στοιχείο είναι για εσένα αυτή που πραγματοποιείται στο Σκορπιό, αφού η ανάγκη σου για
συναισθηματική σταθερότητα συνδέεται άμεσα
με το σεξ, το οποίο θα το χρησιμοποιήσεις σαν
διαπραγματευτικό όπλο για να ανεβάσεις τις μετοχές σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σκορπιέ μου, η Πανσέληνος που γίνεται στο ζώδιο σου αυτό το μήνα δεν αποτελεί
μια ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση, αφού οι αντιπαραθέσεις που μπορεί να έχει κρύβουν το στοιχείο της έκπληξης.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μια Πανσέληνος στο Σκορπιό ποτέ δεν
είναι εύκολη υπόθεση για σένα, όχι τόσο επειδή σου φέρνει σώνει και ντε δυσάρεστα γεγονότα,
όσο λόγω του ότι μπορεί να σε ρίχνει ψυχολογικά χωρίς να μπορείς να καταλάβεις το λόγο για
να το αντιμετωπίσεις.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τι να σου λέω τώρα… Αυτή η Πανσέληνος στο Σκορπιό, σε συνδυασμό με τον Άρη
που θα κινείται στον Καρκίνο και την Αφροδίτη
στον Ταύρο καθ’ όλη τη διάρκεια της επιρροής
της, μπορεί να είναι καταλυτική για την προσωπική σας ζωή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν έχεις προσπαθήσει με νύχια και
με δόντια να αποδείξεις ότι είσαι σταθερός άνθρωπος και δεν πηγαίνεις όπου σε πάει ο άνεμος, είναι καιρός να σταματήσεις να προσπαθείς,
γιατί θα χάσεις μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία να κάνεις αλλαγές που θα είναι προς όφελος σου.
ΙΧΘΕΙΣ: Με την Πανσέληνο να πραγματοποιείται
στο Σκορπιό η ανάγκη σου για ανανέωση σε κινητοποιεί και σε βγάζει από το θεωρητικό πλαίσιο, εκείνο που κάθεσαι στον καναπέ σου και σκέφτεσαι «τι ωραία που θα ήταν αν…».

Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μπάλλας-Πύλη
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
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Μειωμένος ο τζίρος
στο Χρηματιστήριο
Με ήπια άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την
εβδομάδα που τελειώνει, ενώ μειωμένος εμφανίσθηκε
και ο τζίρος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 729,31 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,39%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
733,40 μονάδες (+0,95%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο
βασικός χρηματιστηριαΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
κός δείκτης κατέγραψε
. 729,31
πτώση σε ποσοστό 0,91%,
από τις αρχές Μαΐου σημειώνει πτώση 5,68%, ενώ
0,39%
από τις αρχές του έτους
σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 18,92%.
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 45,406 εκατ.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
22.183.702 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,69%,
ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,30%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo
(+1,72%), των ΕΛΠΕ (+1,69%), της Coca Cοla HBC
(+1,68%), της Πειραιώς (+1,68%) και της Fourlis
(+1,59%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-1,09%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,95%)
και της ΑΜΗΕ (-0,81%).

Ê

Γ.Δ

Ελαφρά μείωση ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο τον Μάρτιο
λαφρά μείωση
παρουσίασαν τον
Μάρτιο του 2019 οι
συνολικές ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το δημόσιο
συγκριτικά με τον
προηγούμενο μήνα
Φεβρουάριο, ενώ
υποχώρηση παρουσίασε
και ο ρυθμός αύξησης
των νέων ληξιπρόθεσμων
οφειλών τον ίδιο μήνα
συγκριτικά με τον
αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Τον Μάρτιο μειώθηκε, επίσης, κατά 1,63% και ο αριθμός
των οφειλετών ο οποίος ανήλθε σε 3.940.098 έναντι
4.005.773 τον Φεβρουάριο. Σημειώνεται ότι από το συνολικό
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των
104,315 δισ. ευρώ, τα 18,268
δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, ενώ το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 86,046 δισ.
ευρώ σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Ε

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δόθηκαν
στη δημοσιότητα το σύνολο
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
μειώθηκε τον Μάρτιο στα
104,315 δισ. ευρώ έναντι
104,652 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο (μείωση 0,27%).
Τον Μάρτιο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
δημόσιο ανήλθαν σε 488 εκατ.
ευρώ έναντι 776 εκατ. ευρώ
τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι
(μείωση 37,1%). Επίσης, τον
Μάρτιο οι νέες ληξιπρόθεσμες
οφειλές εξαιρουμένων των φορολογικών υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 466 εκατ. ευρώ
έναντι 708 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (μείωση
34,1%).

Με τη συμμετοχή και των ΟΤΑ η υλοποίηση Επιχειρηματικών Πάρκων
Η νομοθετική ρύθμιση ξεκαθαρίζει το τοπίο
Ικανοποίηση εκφράζει η επιμελητηριακή κοινότητα για την αποδοχή από τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιο Πιτσιόρλα πρότασης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και την υπερψήφισή της στον πρόσφατο Ν. 4610/2019, εξέφρασε ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, πρόκειται για τη νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει
απόλυτα το τοπίο και διασφαλίζει τη δυνατότητα της συμμετοχής των ΟΤΑ σε φορείς υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων, εξαφανίζοντας κάθε σύγχυση και νομική ασάφεια που είχε δημιουργηθεί με τον
Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τον οποίο οι ΟΤΑ μπορούν να μετέχουν σε μία και μόνο αναπτυξιακή εταιρεία. Η εξέλιξη αυτή θα διευκολύνει σημαντικά συνεργασίες για την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων ή τη μετατροπή Άτυπων Συγκεντρώσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης, καθώς είναι πολύ συχνή η περίπτωση επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ, Επιμελητηρίων
και επιχειρήσεων, σε προσπάθειες ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.
Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος επανήλθε στο θέμα της αποδοχής από μέρους της κυβέρνησης μιας ακόμη πρότασης της ΚΕΕ για μη κατάργηση της διάταξης νόμου που επέτρεπε τα Επιχειρηματικά Πάρκα, με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, να αδειοδοτούνται ταχύτατα ως Στρατηγικές Ιδιωτικές Επενδύσεις, όσο και στην προώθηση προτάσεων για την απλοποίηση
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με σκοπό την επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων κατά ένα με δύο χρόνια.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Διευθυντής του 6ου Γυμνασίου Τρικάλων, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Μαθητική Κοινότητα του σχολείου εκφράζουμε
τις θερμές ευχαριστίες μας προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, για τη δωρεά δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο και
συντελούν στην πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών μας.
Από το 6ο Γυμνάσιο Τρίκαλων
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Μιχάλης

Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων
Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των
Ιερών Λειψάνων του εν Αγίοις πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου
Λυκίας του θαυματουργού αυριο Κυριακή 19 Μαΐου 2019 στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων θα τελεσθεί Ιερά
Αγρυπνία από 8:30-12:30 βραδινή με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα.

Διήμερο στην Κέρκυρα
Σάβββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
Προγραμματίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων σε Μοναστήρια, Ι. Ναούς, Ι. προσκυνήματα, ιστορικά και
θρησκευτικά μνημεία και άλλα αξιοθέατα του νησιού.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον π. Κωνσταντίνο, τηλ.: 2431031454 & 2431037415
Εκ του Ιερού Ναού

Εκδρομή του Α’ ΚΑΠΗ
Δ. Τρικκαίων στη Σκύρο
Το Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων διοργανώνει τριήμερη εκδρομή
στη Σκύρο 5- 7 Ιουνίου 2019. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2431076614.

«Και κατέβη (το παιδί Ιησούς) μετ' αυτών και ήλθεν εις
Ναζαρέτ και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς» (Λουκ.2:51)
Θυμάμαι τη γιαγιά μου να
λέει συχνά: «την εποχή μας οι
ντομάτες, τα φρούτα είχαν άλλη
γεύση άλλο άρωμα, ακόμα και
τα λουλούδια». Είναι αλήθεια ότι
στη δική μας εποχή πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Μεταξύ
αυτών των πολλών, έπαψε να
ευωδιάζει και το λουλούδι της
υπακοής! Η παρεξηγημένη σήμερα όμως υπακοή, δεν δείχνει
ανθρώπους που δεν έχουν προσωπικότητα. Αντίθετα, δείχνει
ανθρώπους με αρχές, έξυπνους,

ελεύθερους και δυναμικούς, με
άποψη και πρωτοβουλίες, που
ξέρουν όμως να υπακούν εκεί
που πρέπει. Προσέξτε το παιδί
Ιησούς πώς έμαθε την υπακοή
αν και Γιος του Θεού: «υποτασσόμενος στους σαρκικούς
γονείς Του»! Πόσο πρέπει λοιπόν όλοι μας, μα ιδιαίτερα τα
παιδιά και οι νέοι μας, να διδασκόμαστε από τον Ιησού την
υπακοή στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα μας. Η υπακοή είναι θεία αρετή που έχει ανταμοιβή και για να την αποκτήσομε ας ζητούμε τη βοήθεια και τη
χάρη του «Υιού της υπακοής»,
του Ιησού, του Κυρίου μας.

Kήρυγμα Ευαγγελίου

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

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

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

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
6:30 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Χειρός του Αγίου Ανδρέου του
Πρωτοκλήτου εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, έμπροσθεν του
Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων υπό του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Δέησις και αρτοκλασία.
6:45 μ.μ.: Λιτάνευσις του ιερού Λειψάνου προς τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος.
7:00 μ.μ.: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
8:30 μ.μ.: Θεατρική παράσταση με τίτλο «Νεομάρτυς Άγιος Παύλος, διακόσια χρόνια από το μαρτύριό του» από την θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών στο Πνευματικό Κέντρο «Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών Αλέξιος» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

(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

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ
7:00 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος
εις τα Προπύλαια του Ιερού Ναού του Αγίου Βησσαρίωνος υπό
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
7:15 μ. μ.: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός.
8:30 μ.μ.: Ιερά Λιτάνευσις της Τιμίας Κάρας, της Ιεράς Εικόνος
του Αγίου Βησσαρίωνος, της Τιμίας Χειρός του Αγίου Ανδρέου του
Πρωτοκλήτου και κατάληξις εις την Κεντρικήν Πλατείαν της πόλεως, όπου θα τελεσθή Ιερά Αρτοκλασία και Θείον Κήρυγμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ
7:00 π.μ.: Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο.
6:30 μ.μ.: Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις του Αγίου Βησσαρίωνος.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

7:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία, Λειτουργία.
11:00 π.μ.: Δέησις και Ιερά Παράκλησις του Αγίου Ανδρέου του
Πρωτοκλήτου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Αναχώρησις του Ιερού
Λειψάνου του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου στην Πράσινη Γωνιά. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6981074945.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου
Mitsubishi, στο κέντρο της πόλης.
Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431034406.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην Καποδιστρίου (κοντά στην πλατεία του Παλιού Δεσποτικού). Όποιος τα έχασε
να περάσει από τα γραφεία της εφημερίδας μας να τα παραλάβει.
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.

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: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

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 - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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
ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

*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!

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

KAΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

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

-

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

-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

εκδρομές

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

•ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
•ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΩΝ
•ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
•ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
•ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ). 14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα
στις 1 Ιουνίου
Πενθήμερη εκδρομή Δαλματικές Ακτές
(Ντουμπρόβνικ-Κότορ-Μπούτβα) από 5-9 Ιουνίου
Πενθήμερη εκδρομή στην Μυτιλήνη, από 5-9 Ιουνίου
Άγιος Ραφαήλ και Αϊβαλί από 15-19 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)
Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου
9 ήμερη εκδρομή από 22-30 Αυγούστου.
Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Μπρατισλάβα

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

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
14-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός
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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.

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

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΑΙΔΗΨΟΣ-ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ- ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ»
3ήμερη εκδρομή
15-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΙΔΗΨΟ» ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ
& ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

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

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
«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)

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

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

«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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπόρων
Τρικάλων -ΤΑΕ. Από 21 - 23/06/2019

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300\
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα
στο Άγιο Όρος. Κυριακή 9 Ιουνίου.
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

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

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

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

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

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

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

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ)
Σε συνεργασία με τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Από 04-07/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

ΠΑΤΜΟΣ
Από 31/08-03/09/2019
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
«Εορτασμός της Αρμάτας». Από 06-08/09/2019
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΓΚΥΡΑ - ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ - ΣΜΥΡΝΗ-ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ)
Από 16-23/09/2019
ΤΟΣΚΑΝΗ (ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΣΑΝ
ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ)
Από 22-28/10/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

38 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

18

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εορταστικές εκδηλώσεις επί τη
συμπληρώσει 200 ετών του Ιερού Ναού
Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ 2019
7.30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
17.30 μ.μ.: Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
Λιτανεία Ιεράς Εικόνος της Παναγίας “Η ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙΣ” και Ιερού
Λειψάνου του Αγίου Νικολάου. Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα στην
Κεντρική Πλατεία του χωρίου.
7.30 μ.μ.: Στο χώρο του μικρού θεάτρου: α) Ομιλία από τον Ιατρό κ. Ευάγγελο Παπαστεριάδη με θέμα: “Το ιστορικό του Ναού
Αγίου Νικολάου Αρδανίου”. β) Εκδήλωση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου απανταχού Αρδανιωτών. Οι γυναίκες της ενορίας θα μοιράσουν παραδοσιακά εδέσματα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2019
7.30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας και
Θείου Κηρύγματος ιερουργούντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αλεξίου Κανίνα.
Μετά το πέρας ομιλία από το Διδάσκαλο κ. Γεώργιο Ζαβλανό
με θέμα: “Ιστορικά στοιχεία Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αρδανίου”.
Θα παρατεθεί παραδοσιακή φιλοξενία.
9.00-12.30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019
7.30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας και
Θείου Κηρύγματος.
19.0 μ.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Νικόλαο. Τους ύμνους
θα ψάλλει η ενοριακή χορωδία.
19.40 μ.μ.: Δέησις και αναχώρηση Ιεράς Εικόνος της Παναγίας
“Η ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙΣ” και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εορταστικές Εκδηλώσεις
επί τη μνήμη της Γενοκτονίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΗΚΗΣ

των Ποντίων στο Ριζαριό Τρικάλων

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΗΚΗΣ

Ανακοινώνεται πως ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους στο Ριζαριό Τρικάλων διοργανώνει θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με αφορμή την Γενοκτονία των Ποντίων.
Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Εν συνεχεία Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Σουμελά» με αρτοκλασία και
Θείο Κήρυγμα στην Πλατεία του χωρίου και το ύψωμα.
Μετά το πέρας θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο εκδήλωση, προς
τιμήν της Παναγίας, από τα χορευτικά τμήματα της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων και Μικρασιατών Ν. Τρικάλων με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας και χορωδίας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7:00-10:00 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εν συνεχεία αναχώρηση της της Ιεράς
Εικόνος της Παναγίας «Σουμελά» για τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων όπου και θα ψαλεί επίσημη Δοξολογία
επί τη ημέρα μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
ΏΡΑ 6:00 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς
την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τη Δευτέρα 20 Μαΐου εορτή της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός
Αγίου Νικολάου Φήκης.
Την Κυριακή 19 Μαΐου στις 7:00 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσοστόμου.
Θα ακολουθήσει περιφορά της εικόνας του Αγίου στην κεντρική πλατεία του Χωριού και επιστροφή στον Ιερό Ναό, όπου θα γίνει η Αρτοκλασία και το Θείον Κήρυγμα.
Μετά το πέρας των Λατρευτικών εκδηλώσεων, θα προσφερθεί
παραδοσιακή φιλοξενία στους πιστούς.
Τη Δευτέρα το πρωί από 7:30 έως 10:30 θα ψαλεί ο Όρθρος και
θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία λειτουργία, Αρτοκλασία, Ύψωμα του
Αγίου και Θείον Κήρυγμα.
Τη Δευτέρα το απόγευμα και ώρα 5:00, θα ψαλεί η παράκληση
του Αγίου Νικολάου.
Παρακαλούνται οι πιστοί να τιμήσουν με την παρουσία τους τον
Άγιο. για να λάβουν τις ευλογίες του.
To Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης Καλονερίου Τρικάλων

Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης Κάτω Ελάτης Τρικάλων

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης Καλονερίου Τρικάλων.
Την Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος και περιφορά της Εικόνας.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία στους
πιστούς.
Το πρωί της Τρίτης και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετ' αρτοκλασίας.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τους
Αγίους.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης Κάτω Ελάτης Τρικάλων.
Την Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία στους
πιστούς.
Το πρωί της Τρίτης και ώρα 7 θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας
και θείου Κηρύγματος.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τους
Αγίους.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών
Χριστιανών ότι την 21η Μαΐου 2019
πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο Ιερός Ναός Κων/νου και Ελένης
στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις
θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ, ώρα
7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και
Θείου Κηρύγματος, υπό του Πρωτοσυγκέλου της Ι. Μητροπόλεως π. Αλεξίου. Εν συνεχεία Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος των Αγίων
Κων/νου και Ελένης πέριξ του Ιερού Ναού.
Ώρα 9.00 μ.μ.: Παραδοσιακή φιλοξενία και εκδήλωση με ζωντανή δημοτική μουσική στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού προς
τιμήν των Αγίων με τα χορευτικά: 1. Ενοριακό Μεγ. Κεφ/σου, 2. Σύλλογος Γαλήνης (Πράσινη Γωνιά), 3. Λαογραφικός Όμιλος Μικρού
Κεφ/σου, 4. Χορευτικός Σύλλογος ΤΡΙΚΚΗ
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ, ώρα 7.30-10.30 π.μ.: Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος και το
Ύψωμα των Αγίων.
Απόγευμα ώρα 7.00 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός και την παράκληση των Αγίων.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία των Αγίων.
Εκ του Ιερού Ναού

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Εξωκκλησίου Αγίου Νικολάου
(Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων)
του χωριού Άγιοι Απόστολοι Τρικάλων
Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 εορτή της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου εορτάζει και πανηγυρίζει το εξωκκλήσι
του Αγίου Νικολάου του Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων του χωριού Άγιοι Απόστολοι Τρικάλων.
Την Κυριακή 19 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας
πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία στους
πιστούς, προσφορά των ενοριτών.
Το πρωί της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρθρος και στη
συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία λειτουργία και διάβασμα το
Ύψωμα του Αγίου.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τον
Άγιο.
Σημείωση: Το εξωκκλήσι βρίσκεται στο δρόμο προς τα Δημοτικά σφαγεία.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• ρολό χοιρινό
• μοσχάρι με μελιτζάνες και φέτα στο φούρνο
• σπιτική καρμπονάρα
• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• φασολάκια

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 •
what’s up: 6986

835 554

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

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Κυριακή 19 Μαΐου
2019, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων,
40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου
μας αδελφού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΙΖΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την
μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Μεγαλοχώρι Τρικάλων 18-5-2019
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από
την κοίμηση του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΝΩΛΗ
Αύριο Κυριακή 19 Μαΐου 2019 στον
Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Κηπακίου Τρικάλων, τελούμε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του.
Κηπάκι Τρικάλων 18-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φανή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Στέλιος Μανώλης, Δημήτριος
και Σωτηρία Μανώλη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Τελούμε αύριο Κυριακή 19 Μαΐου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Ράξας Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Τελούμε αύριο Κυριακή 19 Μαΐου
2019 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγιών Τρικάλων, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου.

ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓ.
ΜΠΑΝΤΕΚΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΑΚΟΥΛΑ

Παρακαλούμε όσους τιμούν την
μνήμη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Ράξα Τρικάλων 18-5-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος και Φούλα Μπαντέκα, Ιωάννης Μπαντέκας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευάγγελος, Νικόλαος, Ηρώ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Λέτα Μπαντέκα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα το Κύτταρο στη
Ράξα.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν την μνήμη του
να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 18-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μιλτιάδης Μπακούλας, Ανδρομάχη και Γρηγόρης Αδάμος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
από 19 έως 26 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη
των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι
Ιερές Αγρυπνίες:
Την Κυριακή 19 Μαΐου από 9:0012:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων με την ευκαιρία της θρησκευτικών εκδηλώσεων
επί τη συμπληρώσει διακοσίων ετών του
Ιερού Ναού, ο Όρθρος και εν συνεχεία
η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια ημέρα με την ευκαιρία της
εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του εν Αγίοις πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Λυκίας του θαυματουργού από 8:30-12:30 βραδινή
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Τη Δευτέρα 20 Μαΐου με την ευκαιρία της εορτής Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης
από 9:30-12:30 βραδινή στον ομώνυμο
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τρικάλων ο
Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την Τρίτη 21 Μαΐου με την ευκαιρία
της εορτής της Μεσοπεντηκοστής από
9:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικά-

λων, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την Πέμπτη 23 Μαΐου, με την ευκαιρία της ελεύσεως της Τιμίας Χειρός του
Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, στον
Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων από 9:30-12:30
βραδινή, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την Παρασκευή 24 Μαΐου, με την ευκαιρία της ελεύσεως της Τιμίας Χειρός
του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου,
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου
Βησσαρίωνος Τρικάλων από 9:30-12:30
βραδινή, ο Όρθρος και εν συνεχεία η
Θεία Λειτουργία.
Την Κυριακή 26 Μαΐου με την ευκαιρία της εορτής του οσίου Ιωάννου του
Ρώσσου από 9:00-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Την ίδια ημέρα με την με την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Πολιούχου
Αγίου Βησσαρίωνος και της ελεύσεως
της Τιμίας Χειρός του Αγίου Ανδρέου
του Πρωτοκλήτου, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων από 9:30-12:30 βραδινή, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.

Τελούμε αύριο Κυριακή 19 Μαΐου
2019 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Ελάτης, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΖΑΛΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν την μνήμη του
να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Ελάτη Τρικάλων 18-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νίκη Τζάλα και Κων/νος Μπαλάς, Χριστίνα Τζάλα και Βασίλειος Μασούρας, Κων/νος Τζάλας και
Φανή Τσιρογιάννη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Ειρήνη, Γεώργιος και
Βιβή, Ευάγγελος, Ευάγγελος, Ελπίδα. Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Χριστίνα.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

Τελετές

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

Από Τρίτη έως Σάββατο

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ χοιρινά πικάντικα 400gr.

το κιλό

24320 78007-24320 22507-24320 22426

το τεμ.

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

2+1
ταχύτητες

ρά

Προσφο
από

540 €

CMYK

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

