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Οκτώ συνδυασμοί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική
επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες
Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης
του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του
Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της φορολογίας και
των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε
συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την υπόσταση όλων των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και την εργασία σ' αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν
επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη του Τύπου και την εργασία σ' αυτόν στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με την από 23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για την τελική τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες Ενώσεις, επέμειναν εις
μάτην στην ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της και κυρίως η έλλειψη
διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασμό με την επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση του περιφερειακού Τύπου.
•Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών
και της τοπικής οικονομίας.
•Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την προοπτική του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.
•Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον του περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του έναντι του πανελλαδικού και
τη λήψη μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που τηρούνται στις χώρες
της Ευρώπης και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί εξαρτήσεις και
ελεγχόμενη ενημέρωση.
•Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν
στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι
σάρκα από την σάρκα τους, ο κύριος και βασικός φορέας μαζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην ελληνική περιφέρεια.
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις, με βαθιά πεποίθηση ότι οι συνθήκες επιβάλλουν να διεκδικήσουμε δυναμικά την προσοχή
της Πολιτείας και το διάλογο για τη διαμόρφωση ουσιαστικών μέτρων για το μέλλον του κλάδου μας.
Σελίδα 9

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

Επτά “μνηστήρες” το Δήμο Τρικκαίων, τέσσερις
στην Καλ/κα, τέσσερις στην Πύλη και πέντε στη Φαρκαδόνα

Κώστας Αγοραστός:

«Μεγάλο έργο
για τα Τρίκαλα»
•ΣEΛ. 12•

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

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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Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK

88138
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Σαν Σήμερα
1915
To γερμανικό υποβρύχιο
U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το
βρετανικό κρουαζιερόπλοιο
«Λουζιτάνια», στις ακτές της
Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.
1946
Ιδρύεται από τους Μασάρο
Ιμπούκα και Ακίο Μορίτα η
«Εταιρία Τηλεπικοινωνιών του
Τόκιο», με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή
με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους.
1953
Ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), η
οποία τη δεκαετία του 1980
θα μετονομαστεί σε Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).
1977
Διεξάγεται ο 22ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία.
Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρί
Μιριάμ με τη σύνθεση «L’ oiseau et l’ enfant» (Το Πουλί
και το Παιδί). Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του
Γιώργου Χατζηνάσιου και της
Σέβης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει
την 5η θέση με ερμηνευτές
τους Πασχάλη, Μαριάνα Τόλη,
Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσυ
Αργυράκη.

ε 30 ημέρες στήνονται οι κάλπες για τις
ευρωεκλογές και το
εγχώριο πολιτικό προσωπικό,
στην πραγματικότητα χωρίς
ευρωπαϊκή ατζέντα, επιδίδεται σε έναν αγώνα εντυπώσεων με φόντο τις εθνικές
εκλογές, όποτε κι αν γίνουν
αυτές. Τα κόμματα προγυμνάζονται, προβάροντας συνθήματα εσωτερικής κατανάλωσης. Προσπαθούν να συσπειρώσουν τους οπαδούς
τους. «Στολίζουν» τα ψηφοδέλτιά τους με κάθε λογής
«φανταχτερά» ονόματα για
να προσελκύσουν απολίτικους ψηφοφόρους. Αντιγράφουν το ένα το άλλο και μιλούν γενικά και αόριστα για
να αποφεύγουν τις «κακοτοπιές» και τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Προκαλούν σκοπίμως ένα πολιτικό αλαλούμ
μόνο και μόνο για να αποκομίσουν μικροκομματικά οφέλη που πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να τα εξαργυρώσουν
στις εθνικές κάλπες.
Τριάντα ημέρες πριν εκλεγούν οι νέοι εκπρόσωποι της
χώρας για το Ευρωκοινοβούλιο και η πλειονότητα των
πολιτών αδυνατεί να αντιληφθεί το μέγεθος της σοβαρότητας αυτής της εκλογικής
αναμέτρησης για το μέλλον
της Ευρώπης, αφού το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί παραπέμπει περισσότερο σε πρόβα τζενεράλε των εθνικών εκλογών
όπου κυριαρχούν η σκανδαλολογία, οι τηλεοπτικοί τσακωμοί και ο διχαστικός πολιτικός λόγος.
Την ίδια ώρα το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα συγκλονίζεται.
Το χάσμα ανάμεσα στις χώρες του πλούσιου Βορρά και
του φτωχού Νότου μεγαλώ-

Η Ευρώπη σε ρόλο
Ιφιγένειας!
νει επικίνδυνα και απειλεί τη
συνοχή της ευρωπαϊκής οικογένειας. Οι δυνάμεις των
εθνικολαϊκιστών, που βρήκαν
ευκαιρία να βγουν στην επιφάνεια, κερδίζουν συνεχώς
υποστηρικτές, όχι επειδή
πρεσβεύουν κάτι νέο -αφού
το σύνθημά τους είναι επιστροφή στο χθες- αλλά επειδή όλοι οι υπόλοιποι δεν λένε
απολύτως τίποτα πέρα από
τα συνηθισμένα. Σιωπούν γιατί έχουν στερέψει από οράματα και ιδέες. Γιατί οι πολιτικοί έχουν παραχωρήσει τον
ρόλο του πρωταγωνιστή
στους τεχνοκράτες που βλέπουν μόνο αριθμούς και όχι
τις κοινωνίες. Αυτό το πολιτικό τέλμα που επικρατεί
στην Ευρώπη επιχειρούν να
εκμεταλλευτούν τα ακραία
στοιχεία που ονειρεύονται
νέα αυτοκρατορίες και νέες
σταυροφορίες. Επενδύουν
στον φόβο και τη φτώχεια,
για να κερδίσουν τις κοινωνίες. Οραματίζονται φράχτες
και συρματοπλέγματα για να
κρατήσουν έξω από την πόρτα τους τα προσφυγικά κύματα. Σχεδιάζουν την ισοπέδωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επαναφορά του
μοντέλου έθνος-κράτος για
να μπορούν να κινούν ανεξέλεγκτα τα νήματα της παρανοϊκής πολιτικής τους.
Ο κίνδυνος για μια Ευρώπη
έντονα διχασμένη, άκρως
προβληματική και ενδεχομέ-

νως ακρωτηριασμένη, που
θα αγωνίζεται για να κρατηθεί όρθια και όχι για την ευημερία των πολιτών, είναι
υπαρκτός και είναι εδώ. Δεν
πρόκειται για κάποιο ακραίο
σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε για λόγια συνωμοσιολόγων ή καταστροφολόγων. Το φάντασμα της
διάλυσης πλανάται πάνω από
τη Γηραιά Ηπειρο και οι πολιτικοί που ασπάζονται το
όραμα της Ενωμένης Ευρώπης έχουν την ευθύνη, όχι
πλέον να επαγρυπνούν, αλλά
να δράσουν για να αποτρέψουν την τραγωδία. Οφείλουν να ενημερώσουν τις
κοινωνίες για τα καταστροφικά σχέδια των ακραίων και
να καλέσουν του πολίτες να
προστατέψουν την Ευρώπη
από τους εθνικολαϊκιστές.
Οφείλουν να κλείσουν την
«κερκόπορτα» και να κάνουν
γρήγορα βήματα προς τα
εμπρός. Οφείλουν να αποδείξουν έμπρακτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σπίτι
όλων μας και όχι μόνο των
ισχυρών που εκμεταλλεύονται με τον χειρότερο τρόπο
τους ανίσχυρους, όπως έγινε
και με τη δική μας οικονομική
κατάρρευση.
Ευθύνη έχει και ο πολιτικός
κόσμος της χώρας μας που
αντί να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εξέλιξη της Ε.Ε.,
αντί να ενημερώσει την κοινή
γνώμη για τη σοβαρότητα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

και την κρισιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης στις 26
Μαΐου έχει μετατρέψει τις
ευρωεκλογές σε μια εσωτερική κομματική αντιπαράθεση. Οι πολιτικοί και τα εξαπτέρυγά τους έχουν σηκώσει
τα κομματικά τους λάβαρα
και τσακώνονται, όχι για το
μέλλον της Ε.Ε., αλλά για το
ποιος θα τερματίσει πρώτος
για να πάρει από ευνοϊκή
θέση τη σκυτάλη στην κούρσα των εθνικών εκλογών.
Η χώρα πρέπει να διεκδικήσει τον ρόλο της στην Ευρώπη του 21ου αιώνα και
για να γίνει αυτό, ο πολιτικός
κόσμος πρέπει να αντιληφθεί
και να υποστηρίξει τα «θέλω»
των πολιτών και όχι των συντεχνιών, των τεχνοκρατών
και του απρόσωπου κεφαλαίου. Και οι πολίτες εκτός
από την αυτονόητη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών και
την άρση των ανισοτήτων,
ζητούν περισσότερη ασφάλεια, προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οικονομική ευημερία για όλους,
σταθερές θέσεις εργασίας,
προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Για να σταθεί όρθιο το οικοδόμημα της Ε.Ε., απαιτείται συμμαχία πολιτικών και
πολιτών. Απαιτείται μια ειρηνική «εξέγερση» των κοινωνιών για να αντιμετωπιστούν
τα ακραία στοιχεία και για
να αποκτήσουν οι θεσμοί της
Δημοκρατίας όσα τους έχουν
αφαιρέσει εντέχνως οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών.
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

```
"120 δόσεις και
κούρεμα για
5.000.000 οφειλέτες"
```
(Καλό το κούρεμα,
αλλά προσοχή
στο… ξύρισμα!)

Σταθάκης:

Εξασφαλισμένη η ρευστότητα της ΔΕΗ

```

Αν πρόκειται, για τις
αποτυχίες που συμβαίνουν,
να μένουμε αργοί και να
είμαστε μακριά από όλα
τα ζητήματα, όλη μας
η ζωή θα πάει χαμένη.
Χρυσόστομος

(Θα δουν… φως;)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο μικρός Σκοτσέζος και ο παππούς του

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης

- Ρωτάει ο μικρός Σκοτσέζος τον παππού τού:

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

- Είναι αλήθεια παππού ότι έχεις γερά δόντια;
- Όχι παιδάκι μου, μου τα φάγανε τα χρόνια.

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)

- Τότε φύλαξε μου αυτά τα καρύδια!!!!!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 7/5/2019
Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι
θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές
βροχές και θα εκδηλωθούν κυρίως στα
βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το
απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν
και μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6
και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς
Κελσίου.
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Αδέσποτες σαΐτες,
αδέσποτες σφαίρες,
αδέσποτη χώρα
Δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία
θρηνούμε (όσοι δηλαδή μπορούμε ακόμη και
θρηνούμε) θύματα εγκληματικών, άκρως φασιστικών ενεργειών όπως είναι οι, τάχατες,
λεβέντικοι πυροβολισμοί σε γάμους και βαφτίσια
ή τη βραδιά της Ανάστασης. Αποκαλώ αυτές
τις πράξεις «άκρως φασιστικές» επειδή αφορμώνται από την αρρωστημένη εγωπάθεια ανθρώπων και «φορέων», οι οποίοι, μολονότι
άξεστοι, απολίτιστοι και αντικοινωνικοί, αναλαμβάνουν (και μάλιστα με την ανοχή της πολιτείας, αν όχι με την ενθάρρυνσή της) να
μας δείξουν, τάχατες, το ηρωικό παρελθόν
μας. Με τρόπο φασιστικό.
Προτιμώ τους μπαχαλάκηδες και τους βομβιστές των Εξαρχείων από όλους εκείνους οι
οποίοι, με το πρόσχημα, τάχατες, της αναστάσιμης αγαλλιάσεως, σκοτώνουν ή σακατεύουν ανθρώπους. Ομως, πιστεύω, δεν είναι
μόνο αυτοί οι συγκεκριμένοι δράστες οι οποίοι
ευθύνονται: είναι πρωτίστως η πολιτεία. Η
ίδια η πολιτεία όχι μόνο ανέχεται αυτά τα εγκληματικά καμώματα, αλλά και τα χρηματοδοτεί!
Ε, το ποσό των 12.000 ευρώ δεν είναι πολύ
μεγάλο, αλλά σε κάτι συμβάλλει και αυτό στον
πολιτισμό μας.
Η χώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν
φαίνεται να πορεύεται και να ζει μέσα σε μια
δημοκρατία επαναστατική πλην έλλογη, ατίθαση
πλην ανθρωπιστική, αναρχική πλην δημιουργική:
πορεύεται οδηγημένη από τους άρχοντές της
σε πλήρη αποδιοργάνωση. Σιγά τα γράμματα
και οι επιστήμες. Σιγά την κουλτούρα. Σιγά
την επανάσταση…Ολα προς το θεαθήναι.
Αλλά αυτό το «θεαθήναι» μας έχει κοστίσει
και μας κοστίζει πάρα πολύ. Ζούμε χρόνια
τώρα μια συνεχή πτώση, έναν συνεχή αυτοεξευτελισμό. Και καλά η οικονομία… Αυτή την
ατίμωση του βίου μας την έχουμε βιώσει όλοι.
Χρόνια πολλά. Τώρα μπαλώνουμε τρύπες,
αλλά τα κουρέλια της οικονομίας δεν γίνεται
να τραγουδούν. Εντάξει! Το συνηθίσαμε το
μαύρο ψωμί! Αλλά η παιδεία; Τι γίνεται με την
παιδεία μας χρόνια τώρα και ειδικά επί άρχοντος
και μεγάλου εκπαιδευτικού μεταρρυθμιστή
Γαβρόγλου; Τύφλα να ‘χουν όλοι οι υπουργοί
Παιδείας από την πτώση της χούντας μέχρι
τον κύριο Γαβρόγλου. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι
τον χαρακτηρίζουν ως τον χειρότερο υπουργό
Παιδείας από την επάνοδο της δημοκρατίας.
Κάτι ξέρουν αυτοί…
Τι έχουμε λοιπόν κερδίσει ως έθνος, ως
πολιτεία, ως πολίτες από το τέλος της δικτατορίας (1974) έως σήμερα; Πού πήγαν τα
όνειρα και οι αγώνες για «Ψωμί, Παιδεία,
Ελευθερία»; Ψωμί; Αμέτρητα μνημόνια. Εξευτελισμός εκατομμυρίων πολιτών. Παιδεία; Βλακώδη, πολιτικάντικα νομοσχέδια με αποκορύφωμα το πολυνομοσχέδιο του επιτρόπου Γαβρόγλου επί άρχοντος Τσίπρα. Ελευθερία; Τα
όσα ζούμε καθημερινά από τις έκνομες φασιστικού τύπου ενέργειες αχαρακτήριστων ανθρώπων, όπως τα καμώματα των επιχορηγούμενων «επαναστατών» της Καλαμάτας ή
των ηλίθιων πιστολέρο που σκοτώνουν ή τραυματίζουν παιδιά; Ο μεγαλύτερος γιος του μεροκαματιάρη εικονολήπτη που δολοφονήθηκε
στην Καλαμάτα κατήγγειλε ότι για τη διοργάνωση του σαϊτοπόλεμου δεν υπήρχε καμία
άδεια και ότι όλοι έκαναν τα «στραβά ματιά».
Ω, σύντροφοι! Παντού μας βλέπουν και μας
παρατηρούν «στραβά μάτια». Από πρωθυπουργούς μέχρι δημάρχους, κοινοτάρχες και
άλλους άρχοντες, τοπικούς και μη. Ευτυχώς
κάτι ακόμη μας έχει απομείνει. Ελπίζω να μη
μας διαψεύσουν τα μέλλοντα… Τι έχουμε
ακόμη δικό μας; Το δικαίωμα να ψηφίζουμε.
Μάλιστα, σε λιγότερο από έναν μήνα έχουμε
πολλαπλές εκλογές. Μακάρι σύντομα και εθνικές. Ιδού λοιπόν, ω σύντροφε πολίτη, mon
semplant, mon frere! Iδού η δική μας ευκαιρία.
Να σκεφθούμε καθαρά. Αυστηρά. Να ψηφίσουμε
με το χέρι στην καρδιά αλλά και με το μυαλό
στον θάνατο του καλαματιανού εικονολήπτη.
Και τον τραυματισμό του οκτάχρονου μωρού
μας.

Ο κ. Γιώργης Γιατρομανωλάκης
είναι ομότιμος καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών

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

ΤΡΙΤΗ

Ανάσα σε χιλιάδες πολίτες
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Στα Τρίκαλα
ο Ν. Χουντής

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, που
περιλαμβάνει τη ρύθμιση σε έως 120 δόσεις των οφειλών σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, ενώ
αναμένεται να έχει ψηφιστεί έως τις 15 Μαΐου.
Η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα ξεκινήσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη 8 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί σε δύο συνεδριάσεις την Πέμπτη 9 Μαΐου.
Η συζήτηση του στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα και ειδικότερα την Τρίτη 14 Μαΐου και θα ψηφιστεί την Τετάρτη 15
Μαΐου.

Στα Τρίκαλα θα βρίσκεται σήμερα ο
ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφιος
της Λαϊκής Ενότητας κ. Νίκος Χουντής, στο
πλαίσιο των περιοδειών του ενόψει των επικειμένων ευρωεκλογών.
Ο κ. Χουντής θα επισκεφθεί τα γραφεία
και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων στις 8.30 το πρωί για να συζητήσει
με εργαζόμενους για το επισφαλές μέλλον
της επιχείρησης και στη συνέχεια θα παραχωρήσει στις 12 στο «Πανελλήνιο», ενώ
ακολούθως θα πραγματοποιήσει περιοδεία
στην αγορά στο κέντρο της πόλης.
Αμέσως μετά θα συζητήσει στα γραφεία
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων με τα μέλη του Δ.Σ. για να
συζητήσει μαζί τους τα προβλήματα της
αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ νωρίς το απόγευμα θα βρεθεί
στην Καλαμπάκα για να πραγματοποιήσει
συναντήσεις με τοπικούς φορείς.

∫Ε.Κ.

Ορκίστηκαν τρεις νέοι βουλευτές

7

Και η Τουρκία τον χαβά της…

∫Ε.Κ.

Η Περιστέρα Μπαζιάνα
υποψήφια στους Σοφάδες με το ΚΚΕ

Τρεις νέοι βουλευτές, δύο από τη ΝΔ και ένας από το Ποτάμι
ορκίστηκαν χθες, με θρησκευτικό όρκο ενώπιον της Ολομέλειας
της Βουλής.
Πρόκειται για τη Ζωή Ράπτη, τον Πάνο Παναγιωτόπουλο και
τον Νίκο Νυφούδη.
Οι τρεις νέοι βουλευτές καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες έδρες
των, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, 'Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου και Κατερίνας Μάρκου οι οποίοι είχαν παραιτηθεί από το βουλευτικό τους αξίωμα, καθώς θα είναι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές
της 26ης Μαίου.
Και οι τρεις παραιτηθέντες βουλευτές στις επιστολές τους,
σημειώνουν ότι παραμένουν συνεπείς στις ηθικές αρχές και
αξίες τους και δεν θα κάνουν χρήση της τροπολογίας, σύμφωνα
με την οποία δεν συνιστά ασυμβίβαστο η ιδιότητα του βουλευτή,
με την υποψηφιότητα του ευρωβουλευτή.

Υποψήφιοι
και ψηφοφόροι

Δεν πρόκειται για fake news, αλλά για μια πραγματικότητα η οποία
αρχικά προκάλεσε μεγάλη έκπληξη.
Το όνομα της συζύγου του πρωθυπουργού «φιγουράρει» σε ψηφοδέλτιο συνδυασμού που διεκδικεί το δήμο Σοφάδων της Καρδίτσας, καθώς ανάμεσα σε αυτά των δημοτικών συμβούλων υπάρχει
και το Περιστέρα Μπαζιάνα.
Μάλιστα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συγγένεια
(και όχι απλή συνωνυμία) ενώ, όπως σημειώνουν, η σύντροφος του
πρωθυπουργού κατάγεται από τους Σοφάδες.
Το όνομα αυτό έκανε άμεσα «γκελ» στη λίστα των υποψηφίων με
την παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Λογικά θα πρόκειται για κάποια συγγένεια, καθώς η σύζυγος του πρωθυπουργού έχει καταγωγή
από τους Σοφάδες.
Ωστόσο, η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα είναι Περιστέρα Μπαζιάνα
του Αχιλλέα., ενώ αυτή που κατεβαίνει ως δημοτική σύμβουλος είναι του Ιωάννη...

Άντε να δούμε προς τα πού θα κάνουμε ως ψηφοφόροι στις επερχόμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Και αυτό διότι οι υποψήφιοι είναι
τόσο πολλοί συνολικά (σε δήμους, τοπικές κοινότητες και περιφέρεια), που
βγαίνει 1 ανά 100 περίπου ψηφοφόρους. Βέβαια η αναλογία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, διότι
έχουμε 3 ψηφοφορίες και δυνατότητα επιλογής 2-3 υποψηφίων από 1 ψηφοδέλτιο, όμως δίνει ένα δείγμα γραφής της επικρατούσας κατάστασης.
Μάλλον το παρακάναμε στην δημοκρατία και ειδικά στο ενασχόληση με
τα κοινά…

∫χρ.πΑπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ω.

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

Θοδωρής Αλέκος

CMYK

4 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
(Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ
ΚΑΠΝΟΥΤΖΗ – ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(συζ. ΠΕΤΡΟΥ)
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΘΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ –ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΤΑΡΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΑΝ ΑΣΟΤ του ΜΕΛΚΟΝ
ΜΙΧΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΛΗΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
(Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ
ΚΑΨΙΩΧΑ –ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΙΑΚΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
(Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΚΙΜΙΣΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΪΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΜΕΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΙΟΓΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΑΛΔΟΥΠΗ ΦΑΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ
ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΟΥΛΑ ΠΕΡΔΙΚΩ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΤΕΛΛΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΚΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΠΛΗΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΗ ΝΤΟΝΙΚΑ του ΒΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΗΣ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΪΝΑΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΩΜΑ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ( ΜΑΝΟΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΟΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΥΕΡΔΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΚΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΙΜΩΝ
ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Υπερπλήρης ο συνδυασμός
του Δημήτρη Παπαστεργίου
•Ανανέωση και εμπειρία στο ψηφοδέλτιο νίκης
της «Επανεκκίνησης» για τον Δήμο Τρικκαίων
όλις τρεις εβδομάδες πριν τις
εκλογές, η νίκη της
«Επανεκκίνησης» σφραγίζεται
από το ψηφοδέλτιο που κατατέθηκε το
μεσημέρι της Κυριακής 5 Μαΐου 2019
στο Πρωτοδικείο Τρικάλων.

Μ

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ . Δημήτρης Παπαστεργίου μετέβη στο Δφικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπο
Τύπου του συνδυασμού «Επανεκκίνηση» και τ.
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων
κ. Μιχάλη Μπάρδα και τον νομικό σύμβουλο κ.
Νίκο Νικολάου.
Το ψηφοδέλτιο
- είναι υπερπλήρες,
- συμμετέχουν σε αυτό 264 συνδημότες/ισσες
(69 στο Δημοτικό Συμβούλιο και 195 στις κοινότητες),
- καλύφθηκαν όλες οι απαιτούμενες θέσεις για
το Δημοτικό Συμβούλιο,
- αν υπήρχε διαφορετική νομοθετική πρόβλεψη, θα μετείχαν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες.
Υπερκαλύφθηκε πλήρως και το ποσοστό 40%
για τη συμμετοχή των γυναικών, αναδεικνύοντας
και αυτή τη φορά τη μέγιστη σημασία που δίνει
η «Επανεκκίνηση»
στη συμμετοχή γυναικών στα κοινά.
Τα μέλη του ψηφοδελτίου έχουν μέσο όρο ηλικίας μόλις τα 45 χρόνια, αποδεικνύοντας και πάλι
ότι η ανανέωση και ο ενθουσιασμός, συνδυάζονται άριστα με την εμπειρία και τη γνώση.
Τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία του ψηφοδελτίου της νίκης, είναι:
1. Ενθουσιασμός - Ανανέωση - Εμπειρία
Το 66,5% είναι νέοι υποψήφιοι, που για πρώ-

τη φορά ασχολούνται με την Αυτοδιοίκηση.
Το 33,5% είναι υποψήφιοι που έχουν ήδη αφήσει τη θετική τους σφραγίδα στον τόπο μας
2. Παραγωγικές ηλικίες
Ο μέσος όρος ηλικίας στο ψηφοδέλτιο για το
Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ανέρχεται στα 45
έτη
3. Συμμετοχή των νεότερων
Η ηλικιακή κατανομή είναι: 58% ηλικίας έως 50
ετών και 42% άνω των 50 ετών
4. Ενεργά μέλη της κοινωνίας και της αγοράς
Η επαγγελματική κατανομή είναι:
Το 73,5% απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και ελεύθεροι επαγγελματίες
Το 26,5% εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και
συνταξιούχοι.
5. Ισότητα στην πράξη
Υπερκαλύφθηκε η απαιτούμενη από τον νόμο
ποσόστωση κατά φύλο: στο ψηφοδέλτιο του Δημοτικού Συμβουλίου, 29 υποψήφιες είναι γυναίκες και 40 υποψήφιοι άνδρες (ποσοστό 42%).
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή
του «για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου της νίκης. Μια νίκη που θα έρθει από την 1η Κυριακή,
με τη συμμετοχή συμπολιτών αξιόλογων, με νέες

ιδέες και διάθεση να προσφέρουν στην κοινωνία
μας». Και συνέχισε: «Η “Επανεκκίνηση” έχει παρουσία σε όλα τα χωριά του Δήμου, άμεσα ή έμμεσα. Εξάλλου η περιφέρεια του Δήμου μας είναι πάντα μέγιστη προτεραιότητα, όπως φάνηκε από το πλήθος των έργων που ήδη υλοποιήθηκαν σε κάθε χωριό.
Αξιόμαχο, επίσης, είναι το ψηφοδέλτιό μας για
την πόλη των Τρικάλων, συνδυάζοντας την εμπειρία με την ανανέωση».
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ζήτησε από τους συνδημότες, «να εξετάσουν και να συγκρίνουν θέσεις, προτάσεις, άτομα, και να αξιολογήσουν
αναλόγως. Η “Επανεκκίνηση” μίλησε από πολύ
νωρίς για όλα τα ζητήματα, άνοιξε τα χαρτιά της,
συζήτησε με τους συμπολίτες, για όσα έγιναν,
για όσα δεν έγιναν και για όσα δρομολογήθηκαν
ήδη για να γίνουν». Και τόνισε ο κ. Παπαστεργίου:
«Αγωνιστήκαμε, παλέψαμε αλλά βγάλαμε τα
Τρίκαλα μπροστά! Ευτυχώς δεν τα κάναμε όλα!
Ευτυχώς έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε!».
Αναλυτικά τα μέλη του συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο για το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων
ανά Δημοτική Ενότητα, είναι (όλος ο συνδυασμός με βιογραφικά στη διεύθυνση
www.trikalarestart.gr).

Υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1. Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
1) ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2) ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΪΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-OIKONOMOY ΛΕΥΚΙΑ (ΛΕΥΚΗ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6) ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7) ΑΥΓΕΡΟΥ-ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8) ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
9) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ (ΦΡΥΝΗ) του ΑΧΙΛΛΕΑ
11) ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
12) ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13) ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14) ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
15) ΔΗΜΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
16) ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17) ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18) ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19) ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
20) ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
21) ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
22) ΚΙΟΣΣΕ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23) ΚΟΤΡΩΝΗ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
24) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΤΟΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25) ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
26) ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
27) ΛΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΪΟΥ
28) ΜΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30) ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ (ΒΑΣΙΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
31) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
32) ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
33) ΜΠΕΗ ΖΩΗ (ΤΖΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
34) ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
35) ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ-ΜΠΑΓΛΑΤΣΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
36) ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
37) ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
38) ΝΤΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
39) ΠΑΖΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

40) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
41) ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ
42) ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΦΟΡΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
43) ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
44) ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
45) ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
46) ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
47) ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
48) ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
49) ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
50) ΦΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
51) ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
1) ΛΕΒΕΝΤΗ-ΚΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2) ΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3) ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου
1) ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2) ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

4. Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
1) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2) ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
1) ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
2) ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ

6. Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
1) ΖΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σωτηρίου
2) ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3) ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ-ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

7. Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
1) ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2) ΛΑΣΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. Εκλογική Περιφέρεια Φαλώρειας
1) ΚΩΤΟΥΖΑ-ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ )του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3) ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΠΑΥΛΟΥ

τοπικά

Με «Δύναμη Ευθύνης»
κατατέθηκε το ψηφοδέλτιο
του Χρήστου Σινάνη

ΤΡΙΤΗ

7

ΜΑΪΟΥ 2019

Οι Υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι με τον συνδυασμό
του Θεόδωρου Αλέκου

Τ

ο ψηφοδέλτιο του
συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ» για τον Δήμο
Μετεώρων κατέθεσε σήμερα
στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, ο
Χρήστος Σινάνης, υποψήφιος
Δήμαρχος και επικεφαλής του
συνδυασμού.

«Καταθέτουμε σήμερα το ψηφοδέλτιο
του συνδυασμού μας, με το οποίο διεκδικούμε και πάλι την εμπιστοσύνη των
πολιτών του Δήμου Μετεώρων. Σε τρεις
εβδομάδες ακριβώς, οι συνδημότες μας
θα εκλέξουν τη νέα Δημοτική Αρχή για
την επόμενη τετραετία. Θέλουμε οι δημότες μας να μας επιλέξουν για αυτό
που είμαστε: ένας συνδυασμός που θα
εργαστεί με ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και σεβασμό
για έναν ισχυρό Δήμο Μετεώρων».
Για τον συνδυασμό μας, ο Δήμος Μετεώρων είναι οι άνθρωποι του, αυτοί που
βιώνουν την καθημερινότητα του και
γνωρίζουν τις προοπτικές του. Το ψηφοδέλτιό μας απαρτίζεται από συνδημότες και συνδημότισσές μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Χρήστου
Σινάνη να αγωνιστούν στο πλευρό του
και να συνεχίσουν να προσφέρουν για
το μέλλον του Δήμου Μετεώρων.
Πρόκειται για άτομα γνωστά στην κοινωνία μας για το ήθος και την ειλικρίνειά
τους, που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και έχουν
τη θέληση και τη δύναμη να δουλέψουν
για τις καινοτόμες αλλαγές που απαιτεί
η ανάπτυξη του τόπου μας. Βάζοντας
ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής
των συμπολιτών τους, πέρα από ιδιοτέλειες και προσωπικά συμφέροντα, είναι
αποφασισμένοι να αναλάβουν ενεργό
ρόλο στη διακυβέρνηση του τόπου μας.
Ένα ψηφοδέλτιο που συνδυάζει τη
συνέχεια με την ανανέωση και φτιάχνει
μια δυναμική ομάδα ικανών ανθρώπων
να συνεχίσουν το έργο για τον Δήμο
Μετεώρων.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί για τη νίκη από
την Πρώτη Κυριακή!
Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
του συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ανά Δημοτική Ενότητα και κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

ΣΥΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
του Νικολάου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΡΑΝΤΟΥ - ΒΟΥΡΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ - ΝΤΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΚΑ - ΜΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΝΤΕΚΑ - ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ)
ΜΠΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΜΕΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΒΟΥΛΑ)
ΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ
ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΑΠΤΗ - ΜΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑΚΟΥ - ΜΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ (ΖΩΗΣ)
ΨΑΡΡΗ - ΜΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΨΥΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σας ανακοινώνουμε το ψηφοδέλτιο νίκης που αποτελείται από 50 άξια, ικανά,
έντιμα και με γνώσεις άτομα του συνδυασμού μας.

Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου
Μετεώρων
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ - ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ)
ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗΣ)
ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΓΑΣ)
ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

Ισχυρή παρουσία
για τη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»
σε ολόκληρο τον Δήμο
Μετεώρων
Ο συνδυασμό μας «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»
στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο τον Δήμο Μετεώρων.
Κάθε κοινότητα και οικισμός του τόπου
μας είναι στο επίκεντρο της πολιτικής
μας για τον Δήμο Μετέωρων, η εφαρμογή
της οποίας απαιτεί ανθρώπους που να
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα
προβλήματα, τις ελλείψεις και τις δυνατότητες εξέλιξης κάθε χωριού του Δήμου
μας.
Επάξιοι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, έχοντας ως κοινή επιδίωξη τη
βελτίωση της ζωής των πολιτών σε κάθε
γωνιά του Δήμου Μετεώρων, αποφάσισαν
να συμμετάσχουν στον αγώνα του Χρήστου Σινάνη για έναν ισχυρό Δήμο Μετεώρων.
Συνεχίζουμε δυναμικά για την νίκη από
την Πρώτη Κυριακή!
Αναλυτικά οι υποψήφιοι σύμβουλοι
του συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
για τις Κοινότητες του Δήμου Μετεώρων:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΣΕΝΗ - ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (ΒΕΦΑ)
ΓΚΟΒΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΑΜΠΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΜΠΕΑ ΘΑΛΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ - ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΛΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΝΝΑΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΣΙΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΡΑ - ΖΙΩΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΤΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΜΠΟΔΙΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΒΑΪΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΠΑΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΕΤΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΥ
ΚΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΛΙΟΝΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΟΜΠΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΝΕΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
ΜΑΣΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΑΜΑΡΑΣ)
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ
ΛΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΡΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΟΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΑΚΙΑ - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤ.
ΣΙΟΥΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΕΑΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

σελίδα 5

ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου
ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής
ΖΕΡΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΒΑΪΟΣ
ΤΟΤΗ-ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΒΙΤΣΑ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΙΩΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΤΣΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ), ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΜΜΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΟΥ-ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΌΛΓΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ-ΠΛΑΚΙΑ ΆΝΝΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΡΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ

Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς
ΠΑΣΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Εκλογική Περιφέρεια Χασίων
ΖΙΩΓΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΓΙΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Η 1η Κυριακή
για τον Παπαστεργίου
«ήρθε» από τη ΔΕ Κόζιακα
Μαζική στήριξη και συγκεντρώσεις στα χωριά

Σ

αφέστατο το μήνυμα
για τον Δήμαρχο
Τρικκαίων Δημήτρη
Παπαστεργίου αποό τα
χωριά της ΔΕ Κόζιακα:
Νίκη από την 1η Κυριακή
και με μεγάλη διαφορά!

Αυτό το μήνυμα δόθηκε σε
κάθε χωριό που επισκέφθηκε
ο Δήμαρχος και οι υποψήφιοι
δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι την Κυριακή 5 Μαΐου 2019.
Στο Γοργογύρι, το Ξυλοπά-

ροικο, το Γενέσι, τον Πρόδρομο, το Πρίνος, οι συνδημότες
μας, έδωσαν το μήνυμα, καθόρισαν την εκλογή και απευθύνθηκαν στον Δημήτρη Παπαστεργίου για τα ζητήματα
των χωριών τους. Ο ίδιος υπενθύμισε το πλήθος των έργων
στην περιοχή για ύδρευση, για
οδικό δίκτυο, για φωτισμό, για
υποδομές.
Ακουσε με προσοχή επισημάνσεις για βελτιώσεις σε ζη-

τήματα καθημερινότητας.
Και επανέλαβε πως το «Σχέδιο Ασκληπιός», για νέους
αγρότες με φαρμακευτικά
φυτά, με πρόσθετα χρήματα
για επενδύσεις στο Ψηφιακό
Ασκληπιείο και τον εναλλακτικό

τουρισμό, είναι ένα εργαλείο.
Εργαλείο που χρησιμεύει για
έναν βασικό σκοπό: να παραμείνουν οι κάτοικοι στα χωριά
τους, όπως ήδη συμβαίνει σε
όλα αυτά τα χωριά.
Ο κ. Παπαστεργίου έδωσε

το θετικό μήνυμα της συνεχούς
προσπάθειας και συμφώνησε
στην ανάγκη να επιταχυνθούν
έργα και παρεμβάσεις. Ζήτησε,
επίσης, από τους πολίτες να
απευθύνονται στον Δήμο, στον
ίδιο και στους τοπικούς εκ-

προσώπους, για έργα και δράσεις σε κάθε χωριό.
Τόνισε ότι σ' αυτές τις εκλογές κατεβαίνουν συνδυασμοί
που θέλουν να λύσουν προβλήματα, αλλά και συνδυασμοί
που θέλουν να δημιουργήσουν
προβλήματα. Συνεπώς, ανέφερε, θα πρέπει να δώσουμε τη
θετική μας ψήφο σε αυτούς
που έχουν να μας πουν πράγματα και έχουν σχέδιο έτοιμο
και κοστολογημένο για να πάνε
τα Τρίκαλα μπροστά.
Και επεσήμανε: Η νικηφόρα
πορεία το 2014 ξεκίνησε από
τα χωριά αυτά. Και φέτος, το
2019, τα χωριά της ΔΕ Κόζιακα
δίνουν το στίγμα για τη νίκη
των πολιτών από την 1η Κυριακή!

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

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

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

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

www.xoutos-interior.gr
CMYK
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Πλήρες το ψηφοδέλτιο του
συνδυασμού «Πρώτα ο Ανθρωπος»
ε τον ανώτατο
επιτρεπόμενο αριθμό
υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων ο
επικεφαλής του συνδυασμού
«Πρώτα ο Ανθρωπος»,
Κώστας Μαράβας κατέθεσε
τον συνδυασμό το μεσημέρι
της Κυριακής 5 Μαΐου 2019
στο Πρωτοδικείο Τρικάλων.

Μ

Το πλήρες ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Πρώτα ο Ανθρωπος»,
για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές, κατέθεσε το πρωί της Κυριακής, πρώτος εκ των υποψηφίων
στο δήμο Πύλης, ο επικεφαλής
του συνδυασμού, Κώστας Μαράβας, συνοδευόμενος από τον νομικό του σύμβουλο Παναγιώτη

Βούλγαρη συνεργάτες και υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.
Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει
51 υποψηφίους δημοτικούς Συμβούλους που είναι και ο ανώτατος
επιτρεπόμενος αριθμός υποψη-

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2 ΑΔΑΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ)
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6 ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 ΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΖΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11 ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12 ΖΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14 ΚΑΛΕΤΣΗ-ΚΩΤΣΙΩΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ)
15 ΚΑΛΙΩΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ)
16 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ-ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
17 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
18 ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19 ΚΑΨΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
21 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ-ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
22 ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΗΛΙΑΣ
25 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27 ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
28 ΜΠΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30 ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
31 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΡΟΥΛΑ)
33 ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
36 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ)
37 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΑΡΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
38 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΤΣΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
39 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40 ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
42 ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)

φίων, και 139 υποψήφιους τοπικούς συμβούλους, ενώ το ποσοστό των γυναικών, υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, είναι 40
%, όπως ορίζει ο Νόμος.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας

43 ΤΖΑΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΑΡΗΣ)
44 ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
46 ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
47 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΣΤΑΘΟΥΛΑ
48 ΤΣΙΝΤΖΟΥ-ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
49 ΤΣΙΟΝΑΡΑ-ΜΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ)
50 ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ-ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
51 ΧΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
5. ΑΡΒΥΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΒΑΜΠΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7. ΒΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
10. ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13. ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
15. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΓΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
18. ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
19. ΓΚΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΓΚΙΖΛΗ ΒΑΪΑ
21. ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22. ΓΟΥΛΑ-ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
23. ΓΡΑΜΨΑΣ ΔΗΜΟΣ
24. ΔΑΣΟΥΛΑ – ΚΟΥΤΗ ΖΩΗ
25. ΔΙΠΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΖΕΓΚΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
27. ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
28. ΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΛΗ
29. ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
32. ΚΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Μαράβας δήλωσε εξερχόμενος
των δικαστηριών:
«Καταθέσαμε σήμερα στο Πρωτοδικείο Τρικάλων το πλήρες ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους
Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού «Πρώτα ο Ανθρωπος», για να διεκδικήσουμε μια ακόμα θητεία, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο
που ξεκινήσαμε το 2014.
Ο συνδυασμός μας αποτελείται
από ανθρώπους επιτυχημένους
ο καθένας στον τομέα του που
μπορεί να έχουν διαφορετικές
ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, αλλά συμπορεύομαστε ενωμένοι με ένα κοινό στόχο με νικητή την ΠΥΛΗ».

34. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
35. ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
36. ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
38. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
39. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ – ΚΑΚΚΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
40. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
41. ΚΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42. ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43. ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΥ – ΠΟΝΤΙΚΑ ΧΡΥΣΑ
44. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ-ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
45. ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46. ΚΑΨΙΩΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
47. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΒΙΚΥ
48. ΚΙΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
49. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
50. ΚΟΥΓΙΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΗ
51. ΚΟΥΚΛΑ ΜΑΡΙΑ
52. ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
53. ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
54. ΚΟΥΤΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ
55. ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
56. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
57. ΚΟΦΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
58. ΚΡΑΝΙΑ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
59. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60. ΚΩΤΟΥΛΑ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΒΙΒΗ
61. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
62. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
63. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
64. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ
65. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)
66. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
67. ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
68. ΛΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
69. ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
70. ΜΑΓΓΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
71. ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
72. ΜΑΝΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
73. ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
74. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
75. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
76. ΜΕΡΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
77. ΜΗΛΙΩΤΗ-ΤΣΙΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ανακοίνωση ονομάτων Τοπικών Συμβουλίων
του Υποψηφίου Δημάρχου Μετεώρων Θοδωρή Αλέκου
Τοπικό Καλαμπάκας
Αλμπάνης Ηρακλής, Υπάλληλος Νοσοκομείου Τρικάλων
Βαΐου Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Βάλλας Χρήστος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Γίδας Σωτήριος, Υπάλληλος ΔΕΗ
Γκέκα Καλλιόπη, Αγρότισσα
Γκλάρα Στεφανία, Μαθήτρια
Καρακαντάς Θεόδωρος, Συνταξιούχος
Ματαράγκα Χριστίνα, Καθηγήτρια Φιλολογίας
Πάντου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Γαλλικών
Παπαϊωάννου Ζήσης, Ηθοποιός
Σακελλαρίδης Λεωνίδας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τοπικό Παναγιάς
-Γιαννακοπούλου Δήμητρα, Συνταξιούχος
-Γκίνης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος
Ζαμπούρα Σοφία, Ιδιωτική Υπάλληλος
Ζαμπούρας Ιωάννης, Κτηνοτρόφος

Κοντομήτρος Χρήστος, Κτηνοτρόφος
Μωραΐτης Δημήτριος, Μουσικός
Παπαγιάννη Σταματία, Οικιακά
Σίττας Θεόδωρος, Κτηνοτρόφος

Τοπικό Οξύνειας
Γραμματικού – Νάκη Χρυσοβαλάντου, Φοιτήτρια
Λάμπρου Ιωάννα, Οικιακά
Μάνος Χαράλαμπος, Μανάβης
Μέμτσας Γεώργιος, Συνταξιούχος
Μπλούτσος Παναγιώτης, Κτηνοτρόφος
Ράπτης Νικόλαος, Αγρότης

Τοπικό Σαρακίνας
Αλεξίου Απόστολος, Οικονομολόγος
Δρούγκα Βασιλική, Εκπαιδευτικός
Μπαλογιάννης Γεώργιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Μπούρας Δημήτριος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Πλακιά Μαρία, Νοσηλεύτρια

78. ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
79. ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
80. ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
81. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
82. ΜΠΑΚΟΥ ΟΛΓΑ
83. ΜΠΑΛΚΙΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
84. ΜΠΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ
85. ΜΠΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
86. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
87. ΜΠΛΕΤΣΑ ΦΑΝΗ
88. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
89. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
90. ΜΠΟΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
91. ΜΠΟΥΝΤΖΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
92. ΜΠΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
93. ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
94. ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ τ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
95. ΝΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
96. ΝΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
97. ΞΑΓΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
98. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
99. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
100. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
101. ΠΑΛΛΑ ΑΡΕΤΗ
102. ΠΑΛΛΑ ΔΑΦΝΗ
103. ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
104. ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
105. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
106. ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
107. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
108. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
109. ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
110. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
111. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
112. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
113. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
114. ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
115. ΡΟΜΠΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
116. ΡΟΥΜΠΙΕ – ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
117. ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
118. ΣΑΚΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
119. ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
120. ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
121. ΣΙΜΟΥ – ΝΤΟΥΒΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
122. ΣΙΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
123. ΣΙΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
124. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
125. ΣΤΡΑΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
126. ΤΑΣΣΙΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
127. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
128. ΤΖΑΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΝΟΝΗ)
129. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
130. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
131. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΡΗΣ
132. ΤΣΕΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
133. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
134. ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ
135. ΤΣΙΩΚΟΣ ΒΗΣΣΑΡΗΣ (ΑΡΗΣ)
136. ΤΣΙΩΛΗ ΑΡΕΤΗ
137. ΦΟΥΡΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
138. ΧΑΜΨΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
139. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόγραμμα
Επισκέψεων
στη Δημοτική
Ενότητα Τυμφαίων
Δευτέρα 06/05/2019
Επίσκεψη στον Κονισκό στις 18:30
Επίσκεψη στο Γερακάρι στις 19:30
Επίσκεψη στον Λογγά στις 20:30
Επίσκεψη στην Αχιλινάδα στις 21:30
Επίσκεψη στο Μαυρέλι στις 22:00

Τρίτη 07/05/2019
Επίσκεψη στο Καλοχώρι στις 18:30
Επίσκεψη στο Φλαμπουρέσι στις 19:30
Επίσκεψη στη Καλλιθέα στις 20:30
Επίσκεψη στο Φωτεινό στις 22:00
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Κατατέθηκαν προχθές στο Πρωτοδικείο Λάρισας

Επτά συνδυασμοί διεκδικούν το Δήμο Τρικκαίων

Οκτώ συνδυασμοί για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στη μάχη για
το δημαρχιακό θώκο

•Η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων για τις
εκλογές αναμένεται να γίνει το Σάββατο 11 Μαΐου

Μ

ε την κατάθεση των
συνδυασμών που θα
διεκδικήσουν την Περιφέρεια
Θεσσαλίας στο Πρωτοδικείο Λάρισας,
προχθές το βράδυ ξεκίνησε και
επισήμως η προεκλογική περίοδος για
τους υποψηφίους που θα
διεκδικήσουν την ψήφο των
Θεσσαλών πολιτών.

Οκτώ είναι οι συνδυασμοί ρίχνονται στη
μάχη στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές
η «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη και εκ νέου υποψήφιο
κ. Κώστα Αγοραστό, «Η Θεσσαλία στην καρδιά μας» με επικεφαλής τον καρδιοχειρουργό
κ. Νίκο Τσιλιμίγκα, «Λαϊκή Συσπείρωση» με
επικεφαλής τον κ. Τάσο Τσιαπλέ, «Πρωτοβουλία» με επικεφαλής τον καθηγητή του
Π.Θ κ. Δημήτρη Κουρέτα, «Πράσινη Θεσσαλία» με επικεφαλής τον κ. Αθανάσιο Ακρίβο,
«Ανυπότακτη Θεσσαλία» με επικεφαλής τον
κ. Κωνσταντίνο Δελημήτρο, «Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία» με επικεφαλής τον
κ. Ευστάθιο Ντούρο και «Ελληνική Αυγή» με
επικεφαλής την κα. Μαρία Μπίλλη- Τσιτσέ.
Ωστόσο, η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων
για τις εκλογές αναμένεται να γίνει το Σάββατο
11 Μαΐου και μέσα στην εβδομάδα θα γίνει
κλήρωση των δικαστικών αντιπροσώπων από
τον Άρειο Πάγο και των εφορευτικών επιτροπών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο από το Υπουργείο
Εσωτερικών, ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την

•Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος
για τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών

Α

ντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος
για τη διεξαγωγή των δημοτικών
εκλογών μετά και την κατάθεση
των συνδυασμών προχθές το βράδυ στο
Πρωτοδικείο Τρικάλων, δίνοντας το
εναρκτήριο λάκτισμα για τον
προεκλογικό αγώνα των υποψηφίων.

ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 και αναφορικά με τις μεταβολές που συντελέστηκαν στους εκλογικούς
καταλόγους με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, στις εκλογές του
Μαΐου 2019 θα ισχύσουν οι εκλογικοί κατάλογοι που προέκυψαν με την ολοκλήρωση
της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, με την
οποία ενσωματώθηκαν όλες οι μεταβολές
που συντελέστηκαν στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.
Η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει 13 περιφέρειες και 325 δήμους και η
θητεία των εκλεγμένων μελών στις ελληνικές
αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 θα είναι από
την 1 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 31 Αυγούστου 2023.
Ε.Κ.

Επτα είναι οι μνηστήρες που διεκδικούν το
δημαρχιακό θώκο Τρικκαίων, όπως προκύπτει
από την κατάθεση των ψηφοδελτίων. Αριθμός
που ανακατεύει την τράπουλα καθώς ανατρέπονται τα έως τώρα δεδομένα, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τα όσα ακούγονταν όλο το
προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, οι συνδυασμοί που κατατέθηκαν για το Δήμο Τρικκαίων είναι «Επανεκκίνηση τώρα» με επικεφαλής νυν Δήμαρχο
κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, «Μαζί για τα Τρίκαλα» με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Κρεμμύδα, «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής
τον Γιώργο Καΐκη, «Τρίκκης Πολιτεία» με επικεφαλής τον Γιώργο Μητσιούλη, «Πρώτα οι
πολίτες» με επικεφαλής τον Σπήλιο Τσιγάρα,
«Νέο όραμα για τα Τρίκαλα» με επικεφαλής
τον Στέλιο Μπετσιμέα και «Ελληνική Αυγή
για τα Τρίκαλα» με επικεφαλής τον Χρήστο
Τσιόλα.

Το Σάββατο 11 Μαΐου
η ανακήρυξη
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει
η κλήρωση των δικαστικών αντιπροσώπων
από τον Άρειο Πάγο και των εφορευτικών

Πέντε
Τέσσερις συνδυασμοί στην μάχη!
Κατεβαίνουν στον Δήμο Πύλης
για τις δημοτικές εκλογές

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της ανάδειξης των νέων
δημοτικών αρχών εισέρχονται και στον Δήμο Πύλης, με την
κατάθεση των ψηφοδελτίων, που πραγματοποιήθηκε προχθές
στο Πρωτοδικείο Τρικάλων.
Τέσσερις συνδυασμοί τελικά κατέρχονται για την “Μάχη
της Πύλης” (οι συνδυασμοί παρουσιάζονται σύμφωνα με αλφαβητική σειρά και με βάση το όνομα του συνδυασμού): H
“Λαϊκή Συσπείρωση Πύλης” με επικεφαλής και υποψήφιο
δήμαρχο τον κ. Βάιο Καλύβα, ο “Πρώτα ο Άνθρωπος” με
επικεφαλής και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Κώστα
Μαράβα, ο “Πύλη Αξιών” με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Βαλάντη Τσιούτσια και ο “Πύλης Όραμα” με
επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Θεόδωρο Χήρα.
Στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το 2010
και το 2014, για τον Καλλικράτειο Δήμο Πύλης (περιέλαβε
τους Καποδιστριακούς Δήμους: Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων,
Πινδέων, Αιθήκων και τις Κοινότητες Νεράιδας και Μυροφύλλου) είχαν κατέβει αντίστοιχα πέντε συνδυασμοί, με τον
έναν να αφορούσε κάποιο πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, που
ναι μεν του προσδόθηκε τοπικός χαρακτήρας, όμως δε είναι
εθνικής εμβέλειας και ασφαλώς κατέγραψε παταγώδη αποτυχία, και τρεις.
Σημειώθηκαν μεγάλες “μάχες” στις δύο προηγούμενες
αναμετρήσεις, με την πρώτη να την κερδίζει ο κ. Κώστας
Κουφογάζος και την δεύτερη ο κ. Κώστας Μαράβας.
Όσον αφορά τις κομματικές αναφορές των συνδυασμών,
μόνο η “Λαϊκή Συσπείρωση” είναι καθαρά συνδυασμός του
ΚΚΕ, ενώ οι υπόλοιποι, αν και οι επικεφαλής προέρχονται(και
δεν τον κρύβουν) από συγκεκριμένες παρατάξεις, έχουν ενσωματώσει στον συνδυασμό τους υποψηφίους και υποψήφιες
από διάφορες παρατάξεις, οπότε μπορούν να χαρακτηριστούν
διακομματικοί, κατά διαφορετικό ποσοστό αναλογίας ο καθένας.
Ματθαίος Μπίνας

•Από το βράδυ της Κυριακής
και επίσημα πέντε θα είναι οι
υποψήφιοι δήμαρχοι για τον
Δήμο Φαρκαδόνας
Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει! Τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Πρωτοδικείο
Τρικάλων οι πέντε συνδυασμοί για τον
Δήμο Φαρκαδόνας κατέθεσαν ν υποψηφιότητα. Έτσι οι Θανάσης Μεριβάκης, Μιχάλης Μπαγιώτης, Γιάννης Σακελλαρίου,
Ευαγγελία Στεργίου και Ελένη Χαλβατζά
διεκδικούν το Δήμο Φαρκαδόνας.
Μάλιστα ο συγκεκριμένες Δήμος, αν
και ο μικρότερος σε πληθυσμό, είναι ο
δεύτερος σε υποψήφιους Δημάρχους,
μετά τον Δήμο Τρικκαίων που έχει εφτά.
Ο Δήμος Φαρκαδόνς έχει πέντε και ο Δήμος Πύλης και Δήμος Μετεώρων από τέσσερις.
Πλέον μετά την κατάθεση των συνδυασμών αναμένεται η ανακήρυξη που προσδιορίζεται για τα τέλη της εβδομάδας.
Συνολικά για το Δήμο Φαρκαδόνας κατατέθηκαν 5 συνδυασμοί υποψηφίων δημάρχων και συγκεκριμένα και κατά αλφαβητική σειρά των:
Θανάση Μαριβάκη «Μαζί Δημιουργούμε
το Δήμο Φαρκαδόνας».
Μιχάλη Μπαγιώτη «Νέο Ξεκίνημα».
Γιάννη Σακελλαρίου «Νέα Πνοή Δημιουργίας».
Ευαγγελία Στεργίου «Λαϊκή Συσπείρωση».
Ελένη Χαλβατζά «Ο Τόπος μας Αύριο».
ΧΡ. ΠΑΠ.

επιτροπών, ενώ θα γίνουν και οι σχετικές επιδόσεις, σε όσους κληρώθηκαν, ενώ το Σάββατο 11 Μαΐου αναμένεται να γίνει η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές.
Για το επόμενο χρονικό διάστημα οι υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων θα ριχτούν στην μάχη των εκλογών είτε μέσα από
επισκέψεις, είτε μέσα από παρεμβάσεις με
στόχο να διεκδικήσου τη ψήφο των δημοτών.
Σημειωτέον, στις δημοτικές εκλογές του
2014 για το Δήμο Τρικκαίων προσήλθαν στον
α’ γύρο 45.055 ψηφοφόροι (σ.σ. οι εγγραμμένοι ήταν 66.898) με το ποσοστό συμμετοχής
να αγγίζει το 67,35%, ενώ στο β’ γύρο ψήφισαν
42.514 και το ποσοστό συμμετοχής έφθασε
το 63,55%.
Ευαγγελία Κάκια

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

Μ

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

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

Τρίτη 7 Μαΐου 2019
18:30 Καλονέρι
19:15 Ανταλλάξιμα

20:00 Μεγάρχη
21:00 Διαλεχτό

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

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019
19:00 Αμμουδιά
19:30 Κ. Ελάτη
20:00 Μέλιγος
20:30 Φωτάδα

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
19:00 Χρυσαυγή
19:30 Ζηλευτή
20:00 Παλαιόπυργος
21:00 Αρδάνι
•Στο ίδιο διάστημα ο Δήμαρχος
Τρικκαίων θα επισκεφθεί δημόσιες
υπηρεσίες που εδρεύουν στον Δήμο
Τρικκαίων.
••Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές
αποκλίσεις στο πρόγραμμα

τοπικά

2,5 εκατ. ευρώ για νέο
εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
•Κ. Αγοραστός: «Προστατεύουμε τη ζωή
και τις περιουσίες των πολιτών»
ε νέο και
σύγχρονο
εξοπλισμό,
προϋπολογισμού 2,5
εκατ. ευρώ ενισχύει η
Περιφέρεια Θεσσαλίας
την Πολιτική Προστασία.

Μ

Πρόκειται για νέα μηχανήματα, αυτοκίνητα, μετεωρολογικούς σταθμούς, σταθμούς μέτρησης ρύπανσης και
συστήματα επεξεργασίας νερού, που διευκολύνουν το
έργο της Περιφέρειας τόσο
στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από ακραία
καιρικά φαινόμενα όσο και
στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις.
Συγκεκριμένα μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού
που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύεται
με:
-Μηχανήματα έργου και
αυτοκίνητα, προϋπολογισμού
2 εκατ. ευρώ.
Η προμήθεια αφορά όλες
τις Περιφερειακές Ενότητες
της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
για μηχανήματα όπως φορτωτές, εκσκαφείς, φορτηγά
και εκχιονιστικά μηχανήματα,
μικρά επιβατικά αυτοκίνητα
και επιβατικά αυτοκίνητα τύ-

που Jeep.
-Φορητά συστήματα επεξεργασίας νερού, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.
Πρόκειται για συστήματα
επεξεργασίας νερού και φορητά συστήματα φίλτρανσης
μη πόσιμων νερών για επείγουσες ανάγκες σε περιοχές
που έχουν υποστεί φυσικές
καταστροφές όπως είναι
πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.
-Μετεωρολογικούς σταθμούς,
προϋπολογισμού
250.000 ευρώ. Πρόκειται για
18 μετεωρολογικούς σταθμούς που θα τοποθετηθούν σε
όλες τις περιφερειακές ενότητες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι 12 μετεωρολογικοί
σταθμοί θα τοποθετηθούν σε
χαμηλά υψόμετρα, 3 σε ορεινούς όγκους και 3 σε ποταμούς για μέτρηση στάθμης.
«Στόχος μας είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από
φυσικές καταστροφές και

ακραία καιρικά φαινόμενα»
δήλωσε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.
«Με το νέο εξοπλισμό θωρακίζουμε τη Θεσσαλία και δίνουμε στην Πολιτική Προστασία τον απαραίτητο σύγχρονο
τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε
να μπορεί να ανταποκρίνεται
καλύτερα στο έργο της. Τα
νέα μηχανήματα που προμηθευόμαστε θα μπορούν να
επέμβουν έγκαιρα σε περιπτώσεις καταστροφών. Οι νέοι
μετεωρολογικοί σταθμοί βοηθούν στην άμεση ενημέρωση
των κατοίκων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα καιρικά
φαινόμενα έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την αντιμετώπιση
δύσκολων καταστάσεων, ενώ
τέλος με τους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ελέγχεται η ποιότητα
του αέρα και διασφαλίζεται η
υγεία των κατοίκων στα αστικά κέντρα».

“Ρήγμα” στο ψηφοδέλτιο Τρικάλων
•Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται στον να αποσύρει
τους υποψηφίους του •Συνεχίζεται η στήριξη στους συνδυασμούς
για τους Δήμους Τρικκαίων, Μετεώρων και Φαρκαδόνας

Μ

Το Συντονιστικό του ΣΥΡΙΖΑ
Τρικάλων συνεδρίασε χθες
το απόγευμα, ωστόσο, λόγω
της βαρύτητας της απόφασης
μετέθεσε την λήψη αυτής
στην ΝΕ Τρικάλων του κόμματος, η οποία συνήλθε αμέσως μετά και συζητούσε μέχρι
αργά το βράδυ, όμως, φαίνεται πως θα αποδεχθεί τις σχετικές εισηγήσεις περί απόσυρσης από το ψηφοδέλτιο

του κ. Τσιλιμίγκα των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων Ουρανίας Παπαζεύκου,
Κικής Παγδάνογλου και Δημήτρη Στάμο.
Το ζήτημα δεν φαίνεται να
είναι πολιτικό, εκ πρώτης όψεως, καθώς από την ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ δήλωναν μέχρι χθες πως
συνεχίζουν να στηρίζουν τον
συνδυασμό “Μαζί για τα Τρίκαλα”, υπό τον υποψήφιο δήμαρχο Τρικκαίων Κώστα Κρεμμύδα καθώς και όλα τα ψηφοδέλτια που διαμορφώνουν
προοδευτική συμμαχία στους
Δήμους Μετεώρων και Φαρκαδόνας.
Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ Τρικά-

λων αφορά αποκλειστικά και
μόνο το ψηφοδέλτιο για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, διότι,
όπως αναφέρουν στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο το “κόψιμο” συγκεκριμένου περιφερειακού συμβούλου, αλλά η
συνεχής τακτική ασυνέπεια
καθ’ όλο το προηγούμενο
χρονικό διάστημα από την
ηγεσία του συνδυασμού.
Οι εξελίξεις “τρέχουν” και
αναμένεται η τελική απόφαση
της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ,
καθώς και οι συνέπειες που θα
υπάρξουν απ’ αυτήν, αλλά
και οι αντιδράσεις από την
άλλη πλευρά.
Ματθαίος Μπίνας
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Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική
επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες
Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών
η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική
υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την
επιβίωση και τη μετεξέλιξή του
Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της φορολογίας και των
ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν
την αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων
Τύπου στη νέα εποχή, και σε συνδυασμό με
τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια,
όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την υπόσταση όλων των επιχειρήσεων
περιφερειακού Τύπου και την εργασία σ' αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη

Για τον συνδυασμό “Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας”,
υπό τον υποψήφιο περιφερειάρχη Νίκο Τσιλιμίγκα

άλλον
αποσύρονται
από τον
συνδυασμό “Η Θεσσαλία
στην Καρδιά μας”, υπό
τον υποψήφιο
περιφερειάρχη Νίκο
Τσιλιμίγκα, οι υποψήφιοι
περιφερειακοί
σύμβουλοι της
Περιφερειακής Ενότητας
(ΠΕ) Τρικάλων του
ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων,
σύμφωνα με
πληροφορίες.

ΤΡΙΤΗ

Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι οποίες
στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν με ευθύνη, επαγγελματισμό και συνέπεια, βήμα έγκυρης ενημέρωσης και δημόσιου διαλόγου για τις τοπικές κοινωνίες,
πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουν όλες
οι ελληνικές επιχειρήσεις, καλούνται να αντεπεξέλθουν στα εξής:
α) εισφορά 2% επί του ετήσιου τζίρου
τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το
οποίο ουδέποτε αφορούσε τον Επαρχιακό
Τύπο.
β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε διψήφιο ποσοστό για τους εργαζόμενους
και υποχρεωτική υπαγωγή όλου του προσωπικού στον ΕΔΟΕΑΠ.
Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οικονομικά βάρη τα οποία αδυνατούν να σηκώσουν
ακόμα και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας, γεγονός που πλήττει και την αγορά εργασίας, κάνοντας μονόδρομο τις περικοπές και απολύσεις. Την ίδια ώρα, η υποχρεωτική υπαγωγή όλων των εργαζομένων μας στον ΕΔΟΕΑΠ, δημιουργεί σοβαρό
πρόβλημα στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, καθώς στις πόλεις της Περιφέρειας δεν υπάρχουν (ή είναι ελάχιστοι)
συμβεβλημένοι γιατροί και διαγνωστικά
κέντρα.

Απουσιάζει ο διάλογοςκαθυστερούν τα μέτρα
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν
επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη του Τύπου και την εργασία σ' αυτόν
στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με την από
23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε
μέτρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για την τελική τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην
στην ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών
των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο
τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός
της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της
και κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις
κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασμό με
την επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των
επαχθών ρυθμίσεων που απειλούν τον Τύπο,
προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση
του Περιφερειακού Τύπου.

Διεκδικούμε το μέλλον
του Περιφερειακού Τύπου
Αγωνιούμε γιατί την ώρα που εμείς λαμβάνουμε άλλη μία υπόσχεση για το μέλλον
με καθυστέρηση μηνών, η κυβέρνηση ευνοεί
νομοθετικά και παρέχει διευκολύνσεις,
όπως στην περίπτωση των ιδιοκτητών τηλεοπτικών καναλιών (εξάμηνη παράταση
αποπληρωμής της δόσης για την άδεια εκ-

πομπής, μείωση του ειδικού φόρου επί των
διαφημίσεων που θα προβάλλονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς, από 20% σε 5%
κλπ), αποδεικνύοντας περίτρανα ότι εκεί που
θέλει να παρέχει συνδρομή το κάνει.
Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας
με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής οικονομίας.
Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την
προοπτική του περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.
Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον του περιφερειακού και τοπικού Τύπου,
την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του
έναντι του πανελλαδικού και τη λήψη μέτρων
ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που
τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης και όχι
στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί
εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέρωση.
Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν στην
υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι σάρκα από την σάρκα τους,
ο κύριος και βασικός φορέας μαζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην ελληνική περιφέρεια.

Όχι στα αντιαναπτυξιακά μέτρα
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών
Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), εκπροσωπώντας τις
μεγαλύτερες εφημερίδες της Περιφέρειας
με εκατοντάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες χιλιάδες καθημερινούς αναγνώστες
, ζητά άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες που
να ικανοποιούν τα εξής αιτήματα:
• Άμεση απεμπλοκή όλων των μελών μας
από τον ΕΔΟΕΑΠ: Κατάργηση του μέτρου
που αλλάζει το καθεστώς ασφάλισης των
εργαζομένων μας και υποχρεώνει σε υπαγωγή στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς αντίστοιχη αναβάθμιση των παροχών ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
• Κατάργηση της απαράδεκτης, αντιαναπτυξιακής εισφοράς του 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεών μας υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.
• Άμεση εκκίνηση διαλόγου για την ενίσχυση του κλάδου.

Οι προτάσεις μας
για την ενίσχυση του κλάδου
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για
τον κλάδο μας, εμμένοντας στις βασικές θέσεις των έξι σημείων, που έχουμε καταθέσει σε κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά κόμματα
1. Λειτουργία του Μητρώου, του οποίου
η εφαρμογή μόλις ξεκίνησε, με μέριμνα για
την διασφάλιση της εργασίας, των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία της
επιχειρηματικότητας έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού και της αυθαιρεσίας.
2. Σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό Τύπο στα
πρότυπα καλών πρακτικών της ΕΕ
3. Ίδρυση επιμελητηρίου Τύπου για την
ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου και την
οχύρωση της δεοντολογίας
4. Διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα δημοσίευση των κρατικών καταχωρίσεων και μετά το 2021, ως τεκμήριο διαφάνειας και ενημέρωσης της αγοράς και της
κοινωνίας
5. Εφαρμογή της θρυλούμενης διαχρονικά κατανομής της κρατικής διαφήμισης
στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων των
Τραπεζών. Θέσπιση μηχανισμού εποπτείας
και ελέγχου
6. Όχι στην εξοντωτική φορολόγηση και
ασφαλιστική επιβάρυνση, που απειλεί τις
σχέσεις μας με τη μισθωτή εργασία

10 σελίδα
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Αναγκάστηκε να μιλήσει και να τους ευχαριστήσει

Πλήθος κόσμου στο εκλογικό του Κώστα Μαράβα στην Πύλη
Δεν ήταν
π ρο γραμματισμένη
η συνάντηση

αλλά

στην πλειοψηφία
τους ήταν
υποψήφιοι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

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

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

CMYK

τοπικά

Το ολοκαύτωμα
της Κουτσούφλιανης
τιμά ο Δήμος Μετεώρων
Με τη συμπλήρωση 121 χρόνων
του Ολοκαυτώματος της Κουτσούφλιανης και του
Εκπατρισμού των
Κατοίκων της ο
Δήμος Μετεώρων,
σας προσκαλεί
στις εορταστικές
εκδηλώσεις την
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, στην
Κουτσούφλιανη
(τον Πλατάνιστο, οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Παναγίας).
«Εσύ διαβάτη που κοιτάς με βουρκωμένο μάτι τα έρμα τα χαλάσματα, πονετικέ διαβάτη, σύρε να πεις στους δυνατούς, διαλάλησε στη σφαίρα πως κάηκε η Κουτσούφλιανη μονάχη πέραπέρα, σύρε να πείς στη μάννα της, πονετικέ διαβάτη στη μάννα της Κουτσούφλιανης, την χιλιοπικραμένη πως ήταν άξια κόρη
της για να ναι δοξασμένη». «Εδώ που βλέπεις χόβολη μονάχα
να καπνίζει θα δεις ελπίζω στο Θεό να ξεβλαστήσει δάφνη».
Πρόγραμμα
7.30 - 10.15 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαυίδ.
10.15 - 10.30 Δοξολογία.
10.30 - 10.50 Επιμνημόσυνη δέηση. Κατάθεση στεφάνων. Εθνικός Ύμνος - Ύμνος της Κουτσούφλιανης.
10.50 - 11.20 Προσφώνηση από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού
Παιδείας & Κοιν. Μέριμνας κ. Λίλα Μπαντέκα - Νάνη. Χαιρετισμοί.
11.20 - 11.35 Ομιλία για το Ολοκαύτωμα και τον Εκπατρισμό
των Κατοίκων της Κουτσούφλιανης από την κα Γκορίτσα Μαρία
Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας.
11.35 - 11.50 Απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές, μαθήτριες
του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παναγίας.
11.45 - 12.50 Παραδοσιακοί χοροί από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας.
Τελετάρχης: Δημήτριος Ζαμπούρας — Δημοτικός Σύμβουλος
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σελίδα 11

Η Βλαχάβα και ο Δήμος
Μετεώρων τιμούν τον ήρωα
«Παπαθύμιο Βλαχάβα»
ον πρωτεργάτη και
τοπικό ήρωα της
ελληνικής
επανάστασης θα τιμήσουν
και φέτος οι Βλαχαβιώτες
και όχι μόνο, στη Βλαχάβα
στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων «Βλαχάβεια
2018» οι οποίες τελούν, υπό
την αιγίδα του Δήμου
Μετεώρων.

Τ

Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης
θα πραγματοποιηθούν το πρωί
της Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις
10:30 στον χώρο όπου δεσπόζει
η προτομή του ήρωα, στη τοπική
κοινότητα Βλαχάβας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
την Θεια Λειτουργία στο Ιερό
Ναό του Προφήτη Ηλία και εν συνεχεία θα τελεστεί επιμνημόσυνη
δέηση. Θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις στεφάνων εκ μέρους
των τοπικών αρχών και των συλλόγων στην προτομή του «φλογερού Ιερωμένου» της επανάστασης «Παπαθύμιου Βλαχάβα»
καθώς και οι χαιρετισμοί των επισήμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Βλαχάβας
Ώρα 10:30
• Προσέλευση επισήμων & επισκεπτών

CMYK

• Επιμνημόσυνη δέηση
• Χαιρετισμοί Επισήμων
• Κατάθεση στεφάνων
• Εθνικός Ύμνος
« Βλαχάβα ποιός σ’εγέννησε,
ποιά μάνα, ποιός πατέρας Ο
Όλυμπος αγάπησε την όμορφη
την Όσσα, την Όσσα την περήφανη την πολυγυρεμένη.
Χρόνους πολλούς την έβλεπε μ’
ερωτευμένο μάτι κι’ εκείνη σαν και
ντρέπεται και σαν και τον φοβάται
»
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

12 σελίδα
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Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής
Συσπείρωσης για τον Δήμο Τρικκαίων
Δ
ήλωση του υποψήφιου δημάρχου
Γιώργου Καϊκη μετά την
κατάθεση του συνδυασμού της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δήμο
Τρικκαίων.

«Η αποφασιστική ενίσχυση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Τρικκαίων δεν είναι
απλά ένα σύνθημα, ένα εκλογικό κάλεσμα. Είναι η διέξοδος για το πραγματικά διαφορετικό για τον Τρικαλινό λαό, γιατί εκφράζει το δυνάμωμα της δικής του φωνής, της δικής του
δύναμης.
Η σύνθεση του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπείρωσης στο δήμο Τρικκαίων αποτυπώνει τη
δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η κοινή
δράση των ανθρώπων που αγωνίζονται για το
δίκιο του λαού, ο κοινός αγώνας κάθε ανθρώπου του μόχθου με τους κομμουνιστές. Είναι εγγύηση για το ποιος θα πρωταγωνιστήσει για την ανακούφιση του λαού, για το ποιος θα δώσει δύναμη στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, για να έρθει η αλλαγή που έχουν
ανάγκη οι νέοι της πόλης και των χωριών, οι
εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι αγρότες, και
επαγγελματίες.
Στο δήμο Τρικκαίων χορτάσαμε από «τετραπέρατους» σωτήρες και δυνατά ονόματα,
παλιούς και νέους υποψήφιους που εμφανίζονται ως δήθεν ανεξάρτητοι, ακηδεμόνευτοι,
υπερκομματικοί, άφθαρτοι ότι ενδιαφέρονται
μόνο για τα τοπικά, ότι έχουν όραμα και λύσεις
για τα Τρίκαλα. Χορτάσαμε από “μεταγραφές”
και “συνεργασίες”, μεταξύ στελεχών που
υπηρέτησαν την αμαρτωλή πολιτική των κομμάτων τους. Χορτάσαμε από ατέλειωτα αλισβερίσια τους αποσκοπούν στο να μοιράζονται τις καρέκλες του δημοτικού συμβουλίου και
να υπηρετήσουν με αφοσίωση τα ίδια συμφέροντα, των λίγων κι εκλεκτών, που υπηρέτησαν ως τώρα.
Είναι η ώρα ο λαός και ιδιαίτερα οι νέοι και
οι νέες των Τρικάλων, να κάνουν την πραγματική διαφορά, να απαντήσουν με το κόκκινο γαρύφαλλο σ’ όσους προσπαθούν να τους
«γανώσουν» τα μυαλά, να ρίξουν κόκκινο
ενάντια στο μαύρο της μιζέριας, της εκμετάλλευσης, του φασισμού και του συστήματος
που τον ταΐζει.
Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, για να δυναμώσει και να κυριαρχήσει το
ρεύμα αλλαγής και αγώνα που εκφράζει η Λαϊκή Συσπείρωση. Για μια πόλη, για συνοικίες και
χωριά των ανθρώπων του μόχθου, αυτών
που δίνουνε ζωή στο δήμο μας. Για τα Τρίκαλα των πολλών και όχι των λίγων κι εκλεκτών».

Οι Υποψήφιοι της Λαϊκής
Συσπείρωσης στο Δήμο Τρικκαίων

ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Υποψήφιος Δήμαρχος
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Εκλογική Περιφέρεια ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΑΡΜΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΒΑΡΔΟΥΛΗ-ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΑΝΑ)
του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
4. ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΓΚΟΛΟΒΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
9. ΔΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ
10. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΖΑΒΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12. ΖΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
14. ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
15. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
16. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ
17. ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18. ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
19. ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ
20. ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ
21. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ-ΠΟΤΗΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
22. ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
23. ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΞΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

24. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
26. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
27. ΚΡΙΜΝΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
29. ΛΙΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30. ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
31. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
32. ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
33. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
34. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ
(ΛΕΤΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
35. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
36. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
37. ΠΑΠΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
39. ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΩΜΑ
40. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
41. ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
42. ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
43. ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ
44. ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
45. ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ
46. ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
47. ΤΣΕΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
48. ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
49. ΤΣΙΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
50. ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΑΣΩΝΑ
51. ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ
1. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
1. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΤΣΑΤΣΑΒΑ-ΜΠΑΚΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια ΚΟΖΙΑΚΑ
1. ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΜΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1. ΧΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2. ΧΑΧΑΜΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
1. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
2. ΠΑΤΣΙΩΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ
3. ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
1. ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2. ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΕΣΤΩΡΑ

Εκλογική Περιφέρεια ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
1. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. ΑΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΒΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ του ΘΩΜΑ
5. ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΖΕΡΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
7. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΘΩΜΑ
8. ΚΟΤΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
9. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΚΡΑΝΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΚΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΜΑΓΓΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13. ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14. ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ)
του ΧΡΗΣΤΟΥ
15. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΠΑΤΣΙΑΣ-ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
18. ΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19. ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ
20. ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
21. ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΡΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΔΑΝΙΟΥ
1. ΚΑΛΛΕΑ ΔΕΣΠΩ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΜΠΡΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΤΣΙΛΙΛΗ-ΖΑΒΛΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ
1. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΛΙΑΤΙΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΙΓΚΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ
5. ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ
1. ΒΟΥΤΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ-ΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
4. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΤΣΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
1. ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΠΑΤΡΕΛΛΗ-ΓΚΟΥΓΚΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΚΑΣΜΗΡΙΑ
του ΑΙΜΙΛΙΟΥ
2. ΛΙΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
5. ΤΣΙΚΟΥΡΔΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προχωρά την κατασκευή του δρόμου από τον νέο
κυκλικό κόμβο Μύλος Τσαγκάδα μέχρι τη γέφυρα
Καραβόπορου η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός:
«Μεγάλο έργο για τα Τρίκαλα»

ο πράσινο φως για την κατάθεση πρότασης για
ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας της κατασκευής
του δρόμου από τον νέο κυκλικό κόμβο Μύλος
Τσαγκάδα μέχρι τη γέφυρα Καραβόπορου «άναψε» το
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, μετά την
εισήγηση του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού.

Τ

Το έργο είναι προϋπολογισμού 14.392.000 € και αφορά την ανακατασκευή του υφιστάμενου τμήματος της Ε.Ο. Τρίκαλα – Πύλη.
Η αφετηρία του έργου βρίσκεται στην σύνδεση της Ε.Ο. με τον
περιφερειακό δακτύλιο Τρικάλων και το πέρας του στον κόμβο του
Δροσερού. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κύριας αρτηρίας,
την κατασκευή γέφυρας στον Πηνειό για την διέλευση των δύο
ανεξάρτητων κλάδων της αρτηρίας, την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη θέση Καραβόπορου και την κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά και αριστερά της κύριας αρτηρίας.
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες μας
σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους
πολίτες. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ολοκληρώνουμε το οδικό τμήμα από τον περιφερειακό δακτύλιο Τρικάλων έως την παράκαμψη της Πύλης. Παράλληλα, με την κατασκευή
παράπλευρων οδών διπλής κατεύθυνσης εξασφαλίζεται η άνετη
και ομαλή επικοινωνία και εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών
και περιοχών. Αποτελεί ένα σημαντικό έργο καθώς επιτυγχάνεται
η ασφαλής οδική σύνδεση της πόλης των Τρικάλων με την Πύλη.
Ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας μας. Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων της υπαίθρου βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους, καθώς και εκείνοι έχουν δικαίωμα στη ζωή»
υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής έργα:
•Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 1,3km περίπου. Στην
κύρια αρτηρία εφαρμόζεται διατομή β4ν* με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50m και συνολικό πλάτος
οδοστρώματος 17,00m, ενώ το πλάτος καταστρώματος προκύπτει μεγαλύτερο ή ίσο των 20,00m αναλόγως των πλευρικών κατασκευών.
•Η κατασκευή γέφυρας Πηνειού στη ΧΘ : 1+300,46 ,μήκους
101,10m τριών ανοιγμάτων (3x33,70m). Γέφυρα για την διέλευση των δύο ανεξάρτητων κλάδων της αρτηρίας.
•Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,35km , και κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,00km περίπου. Οι παράπλευροι οδοί θα έχoυν διατομή ε2 με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας, πλάτους 3,00 ανά κατεύθυνση και συνολικό
πλάτος οδοστρώματος 6,50m
•Η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη θέση Καραβοπόρου
(μορφής «σταυρού»).
•Η προσαρμογή της αρτηρίας στους υφιστάμενους κόμβους
με κατάλληλη διαμόρφωσή τους (διεύρυνσή τους) για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της κυκλοφορίας.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
1. ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΓΚΟΥΛΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
3. ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΞΑΣ
1. ΖΟΡΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
4. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΤΣΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ
ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΤΡΙΤΗ 7-5-2019, 19:00: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΚΕΠΑΡΙ, ΓΑΒΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8-5-2019, 18:00: ΒΥΤΟΥΜΑ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΡΑΚΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9-5-2019, 18:00: ΑΧΛΑΔΕΑ, ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-5-2019, 18:00: ΣΤΑΓΙΑΔΕΣ, ΑΓΝΑΝΤΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11- 5-2019, 18:00: ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ
* Η αναχώρηση θα γίνεται από το γραφείο του συνδυασμού
“Δύναμη Ευθύνης” στην οδό Ομογενών Αμερικής 6.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

CMYK

στη σέντρα των
A.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ

ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2019

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΛΙΤΩΣΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΙΚΕΣ ΣΑΡΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Νίκη γοήτρου για τον ΑΟΤ (1-3 στον
Καραϊσκάκη) και ελπίδα ότι η αναδιάρθρωση
δεν θα οδηγήσει σε υποβιβασμό (σελ 5)

Οι Ικαροι στάθηκαν όρθιοι στον Εύαθλο,
ενώ οι καταπληκτικοί Γόμφοι πέρασαν
με το σπαθί τους στον τελικό (σελ 2,3)

Γυναίκες και Νέες των Τρικάλων έκλεισαν
την χρονιά με βροχή από γκολ
και τα απαραίτητα πανηγύρια (σελ 3)

4 Μοναδικές εικόνες αθλητικής υγείας και
ανυπόκριτος σεβασμός στα ιερά τέρατα
του αθλητισμού και του πολιτισμού της
περιοχής μας μέσα από το Trikala city run,
που μπορεί να γίνει θεσμός
(σελ. 4, 8)
CMYK
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A

π’ όποια πλευρά
και να το
εξετάσει κανείς
η κανονική
διάρκεια στην Α1 ΕΣΚΑΘ
άνοιξε την όρεξη του
κοινού.

Πανάξια στον τελικό
Οι ατσάλινοι Γόμφοι με υποδειγματική συμπεριφορά έκαναν το 2 στα 2
επί του Σπάρτακου με 80-67 και συνεχίζουν να ονειρεύονται

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πλέον η σειρά μπήκε στην
τελική ευθεία και οι μεγάλες
μάχες των ομάδων που διεκδικούν είσοδο στον τελικό κόβουν την ανάσα.
Κάθε συγκρότημα έχει τα
δικά του χαρακτηριστικά και
ανεξάρτητα από την έκβαση
πορεύτηκε με τέτοιο τρόπο
ώστε να αισθάνεται πως έκανε
το καθήκον του.
Η εμπειρία πάντως δείχνει
ότι είναι σημαντικό να πιάνονται οι ευκαιρίες από τα
μαλλιά. Αυτό κάνουν οι Γόμφοι
που στην προκειμένη περίπτωση αξιοποίησαν υποδειγματικά την έδρα σημειώνοντας το απόλυτο κόντρα στον
Σπάρτακο τον οποίο κέρδισαν
80-67 ξεδιπλώνοντας το σύνολο των αρετών τους.
Δικαίως πάντως οι φίλαθλοι
δείχνουν την προτίμησή τους
στην κατηγορία.
Φροντίζουν λοιπόν να ενημερώνονται από πρώτο χέρι
για τις τελευταίες εξελίξεις
και έτσι πάνε στα παιχνίδια
γνωρίζοντας πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα.
Διαπιστώνουν άλλωστε από
μέσα και στον τελευταίο κύκλο
ότι αθλητές και παράγοντες
μοχθούν για το καλύτερο και
η οργάνωση και το πάθος
τους κερδίζουν το κοινό.
Σε πείσμα των δυσκολιών
και των αντιξοοτήτων τα στελέχη των ομάδων όχι μόνον
δεν κάνουν πίσω αλλά με επιμονή και μεθοδικότητα χαρίζουν στο κοινό ορισμένες από
τις πιο πλούσιες αθλητικές
συγκινήσεις, που θα μπορούσαν να προκύψουν.
Γενικά κάθε συγκρότημα
κοιτάζει την δική του δουλειά
στον τομέα ευθύνης του.
Μέλημά του είναι να αναδείξει τα δυνατά του χαρτιά,
να παίξει το μπάσκετ που ξέρει, να ελέγξει τα συναισθήματα αλλά και να σεβαστεί
τους αντιπάλους.
Πάντως το κοινό βγάζει το
καπέλο σε συγκεκριμένα συγκροτήματα που ξεπέρασαν
τον εαυτό τους αλλά οι πρωταγωνιστές δεν αλλάζουν συ-

Η ταχεία των Γόμφων λύγισε για δεύτερη φορά τον Σπάρτακο
και πέρασε στον τελικό με την Αναγέννηση. Κ
νήθειες και κινούνται με μετριοφροσύνη.
Αλλωστε όλοι μπορούν να
υλοποιήσουν καλύτερα τον
σχεδιασμό τους ξέροντας με
ακρίβεια που να ρίξουν το βάρος.
Πάντως το πρώτο τη τάξει
πρωτάθλημα της Θεσσαλίας
διαχρονικά προσφέρει πλούσιες συγκινήσεις, αφού αρκετός κόσμος δεν κρύβει τις
βλέψεις του και έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται.
Γενικά στο επίπεδο αυτό
κανείς δεν παίζει για να χάσει.
Επιπρόσθετα υπάρχει πλειάδα
χαρισματικών αθλητών που
με τα μεγάλα καλάθια τους
μπορούν να παρασύρουν και
τους υπόλοιπους αλλάζοντας
τους συσχετισμούς.
Πάντως όσοι έχουν συνέπεια στο πλάνο τους και είναι
συγκεντρωμένοι θα μπορέσουν να ξεπεράσουν αντιξοότητες και ιδιαιτερότητες βάζοντας το πολυπόθητο ροζ
φύλλο αγώνα στο βαλιτσάκι
τους.
Η αναφορά μας έχει να κάνει σχέση και με τα παιχνίδια
της κανονικής διάρκειας και
με τα πλέϊ οφ αλλά και τις

συναντήσεις που θα αναπτυχθούν μελλοντικά.
Κάπως έτσι λοιπόν εκτοξεύεται και η αυτοπεποίθηση
με αποτέλεσμα οι ομάδες να
προσφέρουν καλό θέαμα και
να κερδίζουν την αναγνώριση
του κοινού.
Πάντως δεν υπάρχει τίποτα
πιο δυναμικό από ένα συγκρότημα που διάγει τα καλά
του φεγγάρια. Στην περίπτωση αυτή οι παίκτες δίνουν την
αίσθηση ότι μπορούν να σκοράρουν με όλους τους τρόπους. Αν ανατρέξουμε στο
παρελθόν θα εντοπίσουμε
σπουδαίους συλλόγους οι
οποίοι έδειχναν ότι δεν τους
χωρούσε το συγκεκριμένο μετερίζι. Ωστόσο χρειάστηκε να
κάνουν υπομονή για να χαμογελάσουν. Φυσικά υπάρχουν και τα συγκροτήματα
που αποτελούν σταθερή αξία
στον χώρο.
Επίσης υπάρχουν και οι
ομάδες βαρόμετρο.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
πάντως ότι ο χώρος έχει ανάγκη από νέες δυνατές φωνές.
Ετσι όσοι κρίνουν χωρίς παρωπίδες χαίρονται τις προσπάθειες ομάδων, που εκπέμ-

πουν υγεία και αφήνουν υποσχέσεις.
Μην φανταστεί κανείς ότι
είναι εύκολη η συντήρηση των
συγκροτημάτων στα τοπικά
πρωταθλήματα οπότε οι ιθύνοντες καλούνται να ψάχνουν
συνεχώς για να κρατήσουν
ζεστούς τους πάντες δείχνοντας τον δρόμο.
Γενικά τα συναισθήματα αλλάζουν πολλές φορές αλλά
οι νηφάλιοι καταφέρουν να
γείρουν την ζυγαριά προς το
μέρος τους διαβάζοντας υποδειγματικά τα μικρά πράγματα
του μπάσκετ.
Όπως και να’χει η συγκεκριμένη κατηγορία πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα αφού
μπορεί να δώσει τον τόνο και
να συστήσει φρέσκα πρόσωπα.
Συμπερασματικά το κίνητρο
είναι υψηλό, οπότε μόλις γραφτούν οι τίτλοι τέλους στα
πλεϊ οφ θα κοιτάξουν άπαντες
τον καινούργιο σχεδιασμό.
Ηδη πάντως αρκετά σωματεία έκαναν ένα πρώτο πλάνο,
που σε πρώτη ευκαιρία θα
επικαιροποιείται.

Τύπος και υπογραμμός

στόχευση και ατσάλινα νεύρα
εμφανίστηκαν οι Γόμφοι, που
φρόντισαν με το καλημέρα
να πάρουν τα ηνία.
Η πρώτη περίοδος έκλεισε
26-19 με καλές επιδόσεις σε
άμυνα και επίθεση, οπότε η
ψυχολογία εκτοξεύτηκε.
Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε
και στο δεύτερο ημίχρονο
σύμφωνα και με το billkara
με τους Γόμφους να ανεβάζουν την διαφορά με το τέλος
του ημιχρόνου να βρίσκει τους
γηπεδούχους να προηγούνται
με +15 (50-35).
Στην 3η περίοδο ο Σπάρτακος δοκίμασε να ξαναμπεί
στο παιχνίδι αλλά το μόνο
που κατάφερε ήταν να μειώσει
την διαφορά στους 9 πόντους
στο τέλος της 3ης περιόδου
(61-52).
Στην 4η περίοδο η ομάδα
των Γόμφων με τον ασταμάτητο στην επίθεση Ψύρρα
που πέτυχε 11 πόντους με 2
τρίποντα , πήρε το ροζ φύλλο
αγώνα και ταυτόχρονα την
πρόκριση στους τελικούς για
την άνοδο στην Γ Εθνική ,
εκεί που θα βρει μπροστά της
την Αναγέννηση που επικράτησε στον άλλο ημιτελικό του
Αλμυρού με 76-67.
Και ο τελικός θα είναι διπλός με τον πρώτο αγώνα να
διεξάγεται στην Καρδίτσα.
Από το Σπάρτακο δεν μπόρεσε να αγωνιστεί τελικά ο
Σπανούλης. Πρώτος σκόρερ
για τους νικητές αλλά και του
αγώνα ο αφιονισμένος Ψύρρας με 33 (8) ενώ ο Αθανασόπουλος 21(2) ήταν ο πρω-

ταγωνιστής από τους ηττημένους , στον αγώνα που έγινε
όπως και στον πρώτο ματς ,
με την συμμετοχή και του καθηγητή διαιτησίας Κώστα Κορομηλά σαν τρίτου διαιτητή
πέρα των δυο ορισμένων διαιτητών.
Εννοείται ότι στο τέλος οι
πρωταγωνιστές έγιναν μια αγκαλιά με τους φιλάθλους
τους, που στήριξαν την ομάδα
τόσο θερμά και βρέθηκαν
στους εφτά ουρανούς.
Τα δεκάλεπτα: 26-19, 5035, 61-52, 80-67
Διαιτητές: Καρακατσούνης
- Τζαφλέρης - Κορομηλάς
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 19(2), Λιάσκος, Ζαχόπουλος 1, Ροδόπουλος 8,
Τσίγκας 2, Μάρκος, Οικονόμου, Κουρμέτζας 9(1), Ψύρρας 33(8), Στρακάτσαλος ,
Κουρέπης 8.
Σπάρτακος (Βαρδακούλης)
Μπαμπανάτσας 10(2), Αθανασόπουλος 21(2), Γοργόλης
9(1), Καφάσης , Καλέτσιος 5,
Φαρμακάς 8(1), Αγαπίου 7(1),
Καραδήμος 2, Πάσχος 5(1),
Σπανούλης.
Επίσης οι Γόμφοι βράβευσαν τον Δήμαρχο Πύλης κ.
Κώστα Μαράβα για την προσφορά στη ομάδα.
Συγχαρητήρια για την επιτυχία έδωσαν οι Δαναοί.
Με την ευκαιρία η Ακαδημία των Δαναών πλούτισε
παραστάσεις στο τουρνουά
της Νίκαιας.

Μπήκε στην πίστα
Διευρύνει τους ορίζοντές του ο Ποδηλατικός σύλλογος
που έγραψε την πρώτη του συμμετοχή στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα πίστας. Οι συγκινήσεις και το θέμα δεν
έλειψαν.
Αγωνίστηκαν 3 αθλητές οι: Τσατσαρώνης, Κουτσιβέτας,
Ποτήρης και πλούτισαν τις παραστάσεις τους.
Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

Καλά διαβασμένοι με άψογη

Εδωσαν τα φώτα

Έ

να και ένα ήταν κατά γενική
ομολογία τα παιχνίδια του
Πανελλήνιου Κ20 στο σκάκι.
Πραγματικά οι σκακιστές που
ήρθαν στα Τρίκαλα με εξαιρετικές
συστάσεις δικαίωσαν την φήμη τους.
Ετσι οι παρτίδες ήταν υποδειγματικές και
μακράς διαρκείας.
Κοινώς έδωσαν τα φώτα τους και το ερέθισμα σε αρκετό κόσμο να καταπιαστεί με
το είδος.
Χθες έπεσαν οι τίτλοι τέλους με τις απαραίτητες απονομές και πολλά χαμόγελα,
ενώ η ΣΚΑ.ΚΙ οργανωτικά έδωσε τον καλύ-

τερό της εαυτό υπογράφοντας μια πραγματικά σπουδαία διοργάνωση μέχρι την επόμενη.
Στα αγόρια η νικήτρια τριάδα ήταν: Αλεξάκης, Τριμίτζιος, Χατζηελευθερίου και στα
κορίτσια: Μιχαηλίδου, Χρυσόγελου, Αιβαζιάν.
Από Τρικαλινής πλευράς τα δικά τους
σπουδαία πλασαρίσματα είχαν: Τοζάρου,
Κουτσιούμπας, Πέππας.
Ο πρόεδρος Χρήστος Τοζάρος στην τελετή
λήξης είπε λόγια καρδιάς , ενώ χαρακτήρισε
γενναιόδωρη την υποστήριξη φορέων και
της εταιρίας «Ολυμπος» που μάλιστα αθλοθέτησε και κύπελλα.

Στιγμιότυπο από την χθεσινή τελετή λήξης στο καθ’όλα πετυχημένο Πανελλήνιο Κ20
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Δυνατή απόδραση
οι ικαροι ανέβασαν στροφές
στην επανάληψη και πέτυχαν σπουδαίο
διπλό 71-72 στην έδρα του Ευάθλου

Η καλύτερη τροφή για όλους τους αθλητές του κόσμου
είναι οι νίκες. Το αίσθημα των επιτυχιών έλειψε από τους
Ικάρους, αφού το προηγούμενο διάστημα είχαν δύσκολο
πρόγραμμα απέναντι σε βαριά χαρτιά.
Μάλιστα κάποια στιγμή οι παίκτες αδίκησαν τους εαυτούς
τους, αφού κόλλησαν για μεγάλα διαστήματα και δεν
είχαν ιδανικές επιλογές.
Όμως ήταν φανερό ότι έψαχναν ένα ξέσπασμα.
Και μπορεί οι μέρες του Πάσχα να μην ήταν ότι καλύτερο
για προπονητική δουλειά, ενώ τα αγωνιστικά προβλήματα
δεν έλειψαν(απουσίασαν οι τραυματίες: Αργύρης, Βλάχος
και ο στρατευμένος Χατζής) αλλά οι κιτρινόμαυροι ήθελαν
να αφιερώσουν μια σημαντική νίκη στους φιλάθλους τους.
Η αποστολή τους στον Εύαθλο κάθε άλλο παρά εύκολη
ήταν, αφού το συγκρότημα του Πολυκάστρου είναι ιδιαίτερα
δυνατό στο σπίτι του. Ο εκπρόσωπός μας όμως πέρα από
το ταλέντο του κατέθεσε και χαρακτήρα, οπότε σημείωσε
μεγάλο διπλό με 71-72.
Όπως μαρτυρά και το σκορ έγινε ένα παιχνίδι θρίλερ
μακράς διαρκείας. Τα συναισθήματα ήταν έντονα, αλλά
οι Ικαροι με εκστασιασμένο Τζιοβάρα(πέτυχε μεγάλο τρίποντο 5’’ πριν την λήξη κάνοντας το 71-69, 71-72) κρατούσαν
το καλύτερο για το τέλος.
Κοινώς πραγματοποίησαν μια ηρωϊκή εμφάνιση και την
ώρα που η μπάλα ζύγιζε πολλά κιλά ενήργησαν με ολύμπια
ψυχραιμία.
Ετσι προέκυψε ο υποδειγματικός επίλογος, ενώ οι πρωταγωνιστές δεν πτοήθηκαν όταν στο πρώτο δεκάλεπτο
είδαν το ταμπλό να γράφει σημαντική διαφορά για τον
αντίπαλο. Στο διάστημα αυτό οι Ικαροι μπήκαν μουδιασμένοι
και άλλο που δεν ήθελαν οι αντίπαλοι για να ανοίξουν την
ψαλίδα.
Βρήκαν λοιπόν τις λύσεις είτε από κοντά, είτε από
μακριά με καλά στατιστικά.
Κάπου εκεί μίλησε όμως ο εγωϊσμός του εκπροσώπου
μας, που άρχισε να ροκανίζει την διαφορά. Ετσι πήγε στα
αποδυτήρια με ένα αποτέλεσμα που άφηνε ελπίδες.
Στην επανάληψη ανέβασε ταχύτητα και έτσι στην γ’ περίοδο μπήκε πιο γερά στο πνεύμα.
Όλα τα λεφτά ήταν στην τελευταία περίοδο, όπου
έγιναν πολλές κινήσεις στην σκακιέρα.
Οι κιτρινόμαυροι όμως δεν ήθελαν να πετάξουν τους
κόπους τους στο καλάθι των αχρήστων, οπότε με συνετές
επιλογές πάγωσαν την αντίπαλη έδρα σημειώνοντας παλικαρίσια επιτυχία.
Τα δεκάλεπτα: 26-10, 44-36, 54-52, 71-72
Διαιτητές: Σιταρίδης-Αγραφιώτης Γρ. (Ελευθεριάδης)
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.): Ημερίδης 24(3), Μαρκόπουλος 2, Αθανασίου 11(3), Γιαμπατζίδης 18, Γκαντίδης
7(1), Ζωιτσούδης, Γιαμπατζίδης, Κώστα, Κουτούλας 9(1).
Ίκαροι (Σδράκας): Μέξης 6, Μπαρμπαρούσης 2, Κολοτσιος Α. 8(2),, Κολότσιος Β. 5(1), Τζορμπατζάκης 3(1)Τζιοβάρας 23(7), Φούντας 11(1), Στάνκοβιτς14(2).

Τα αποτελέσματα
ΑΟΚ Βέροιας- Μελίκη ..............................................72-73
Λευκάδα- ΑΓΣΙ ..........................................................83-71
Νικόπολη- Παλαμάς .................................................69-86
ΠΑΣ Γιάννενα- Γρεβενά ...........................................83-72
Εύαθλος- Ικαροι .......................................................71-72
Μαντουλίδης- Ολυμπιακός. Β ..................................84-88
Ρεπό: Καλαμπάκα
Στην βαθμολογία οι Ικαροι έχουν 35 και η Καλαμπάκα
30β. Την τελευταία αγωνιστική παίζουν: Ικαροι- Μαντουλίδης
και Καλαμπάκα- ΑΟΚ Βέροιας.
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Αντίο με ομοβροντίες
Γυναίκες και Νέες των Τρικάλων έκλεισαν την χρονιά προσφέροντας
πλουσιοπάροχα σκορ και θέαμα κερδίζοντας την καθολική αναγνώριση

Στιγμιότυπο από την επιβλητική επικράτηση
των γυναικών των Τρικάλων επί της Προοδευτικής
Eμφάνιση καρδιάς και παλικαρίσια απόδραση Ικάρων
από τον Εύαθλο με τρομερή εμφάνιση Τζιοβάρα
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Α

π’ όποια πλευρά και
να το εξετάσει
κανείς η φετινή
χρονιά ήταν να την
πιείς στο ποτήρι όσον
αφορά τα γυναικεία τμήματα
των Τρικάλων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ομολογουμένως το έμψυχο δυναμικό έβαλε τα δυνατά του, αξιοποίησε την τέχνη του, ψάχτηκε
όσο δεν έπαιρνε, χαρακτηρίστηκε
από τελειομανία και ομαδικό πνεύμα. Πραγματικά έπαιζε η μια αθλήτρια για την άλλη και όλες μαζί
για την ομάδα, οπότε η χημεία
και το κλίμα έφεραν μαζεμένα
θετικά αποτελέσματα.
Ομολογουμένως φέτος τα πρωτοσέλιδα τόσο για τις γυναίκες,
όσο και για τις νέα ήταν περισσότερα από κάθε άλλη φορά.
Ασφαλώς και τα άξιζαν με το παραπάνω, αφού έγραψαν ατέλειωτα προπονητικά χιλιόμετρα, οπότε την ώρα της αλήθειας ήξεραν
πώς να συμπεριφερθούν αγωνιστικά.
Δεν είναι υπερβολή να γράψουμε ότι συνεργάζονταν με κλειστά τα μάτια, οπότε τα επιφωνήματα επιδοκιμασίας των φιλάθλων
διαδέχονταν το ένα το άλλο.
Γιατί το κοινό ξέρει τι βλέπει

Σ

τα χαρτιά ο
Αστέρας ήταν
το ακλόνητο
φαβορί κόντρα
στον Πανσερραϊκό. Πολύ
σωστά όμως ο
εκπρόσωπός μας δεν
βασίστηκε στην διαφορά
δυναμικότητας αλλά
μπήκε στο παρκέ για να
παίξει το μπάσκετ που
ξέρει.
Όταν λοιπόν οι μηχανές πήραν μπροστά δεν αντιμετώπισαν
το παραμικρό πρόβλημα για να
φτάσουν στο επιβλητικό 61-29
επί του Πανσερραϊκού.
Ουσιαστικά οι αθλητές του
κ. Χατζή χρειάστηκαν μόνο λίγα
λεπτά για να βρουν πατήματα
και ρυθμό.
Μετά το μουδιασμένο πρώτο
δεκάλεπτο η Τρικαλινή ομάδα
έβαλε τα πράγματα στην θέση
τους.
Με υποδειγματική άμυνα και
εξαιρετικά τελειώματα στην επίθεση ξέφευγαν όλο και περισσότερο στο σκορ, οπότε το μόνο
που έμενε να γίνει γνωστό ήταν
το τελικό αποτέλεσμα.
Κοινώς ο Αστέρας(αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Μανώ-

και κυρίως αναγνωρίζει αξίες και
προσπάθειες. Οι αθλήτριες κατασκήνωσαν στο γήπεδο και με
κάθε καιρική συνθήκη ήταν προσηλωμένες στον στόχο.
Μέλημά τους ήταν να πραγματοποιούν σε κάθε αγώνα ένα
βήμα προόδου.
Η βελτίωση στο διάβα του χρόνου είναι οφθαλμοφανής, ενώ φέτος τα τμήματα πέραν όλων των
άλλων διέθεταν και απίστευτη
αυτοπεποίθηση.
Ακόμη λοιπόν και όταν οι συναντήσεις στράβωναν τα κορίτσια
κάθε άλλο παρά έριχναν πετσέτα.
Ισα- ίσα έψαχναν τα αποτέλεσμα
μέχρι τέλους και δικαιώθηκαν ουκ
ολίγες φορές.
Αναντίλεκτα είναι εξόχως τιμητικό το γεγονός ότι ο νομός διαθέτει δυο συγκροτήματα σε πολύ
υψηλό επίπεδο.
Οι γυναίκες τρέλαναν κόσμο,
αφού πέτυχαν μαζεμένες νίκες
εντός και εκτός έδρας δείχνοντας
την πλάτη τους σε αντιπάλους
με μεγάλη διαδρομή στον χώρο.
Μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Αρης τερμάτισαν πιο πάνω από τον εκπρόσωπό μας, που κάποια στιγμή
πέρασε από το μυαλό του ακόμη
και έξοδος στην Ευρώπη.
Η ουσία είναι ότι αποτελεί σταθερή αξία και αντιμετωπίζεται με
σεβασμό από τους αντιπάλους.
Οσο για τις νέες μπήκαν άμεσα
στο πετσί του ρόλου τους και

Με το σπαθί τους στην Β’ Εθνική ανέβηκαν
οι Νέες και το πανηγύρισαν με την ψυχή τους
παρουσίασαν μια αψεγάδιαστη
χρονιά. Την ώρα της αλήθειας
φρόντισαν να μην κάνουν την παραμικρή έκπτωση, ενώ όπως υπογράμμισαν αρκετοί φίλαθλοι: χαιρόσουν να βλέπεις τις παίκτριες
να κάνουν τα μαγικά τους.
Είχαμε να κάνουμε με καλοκουρδισμένη μηχανή, ενώ το ταλέντο στελεχών ξεπέρασε τα τοπικά όρια, αφού κλήθηκαν ουκ
ολίγες φορές στις Εθνικές.
Φαίνεται να υπάρχει συνεπώς
μια ποδοσφαιρική φλέβα χρυσού,
οπότε με ανάλογη προσέγγιση
και χαμηλούς τόνους τα τμήματα
θα συνεχίσουν να γράφουν ιστορία.

Αποθέωση επιθέσεων
Τι θέλουν να βλέπουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα; Μα τι άλλο από
μαζεμένα γκολ και εξαιρετικό
ρυθμό.
Στον επίλογο της χρονιάς οι
εκπρόσωποί μας επιφύλαξαν ένα
χορταστικό πρόγραμμα για το
κοινό τους.
Κοινώς είχαν χίλιους δυο τρόπους για να σκοράρουν, οπότε η
ψαλίδα άνοιξε εντυπωσιακά.
Oι γυναίκες συνέτριψαν την
Προοδευτική Περάματος(άργησε
σχετικά να φτάσει στο Στάδιο,
αφού χάλασε το λεωφορείο) με
5-0.
Τα γκολ σημείωσαν οι Μπαρμπόσα στο 15’, 55’, 74’ και οι Σέν-

τερλουντ στο 38’, Τσακνάκη στο
80’.
Τρίκαλα: Τσιάντα, Αργύρη(55’
Τσιάρα),Γεραγόρη, Τροχούτσου,
Έιερς, Σέντερλουντ(70’ Σάλομον),Μπαρμπόσα, Σακελλάρη (55’
Τσακνάκη),Βαΐτση, Αλεξίου, Μαθιουδάκη
Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο
ΠΑΟΚ . Υποβιβάστηκαν Πανσερραϊκή, Εργοτέλης, Αγία Παρασκευή.
Χαρές και πανηγύρια για τις
Νέες, που επικράτησαν 3-0 του
Λεοντικού κατακτώντας αήττητες
το πρωτάθλημα(11 νίκες- 1 ισοπαλία).
Τα γκολ σημείωσαν οι Στεργιούλη, Κωστοπούλου και το πρώτο
ήταν αυτογκόλ.
Τρίκαλα: Δραγούτσου, Ευαγγελάκου, Καραλή, Μπέου, Γεωργούλα, Ράκου, Τσόγκα, Κωστοπούλου, Πλακιά, Στεργιούλη,
Μπουκουβάλα. Έπαιξαν και οι
Ακρίβου, Κωφού, Τσέργα
Η ομάδα συνεχίζει και στο κύπελλο Ελλάδας κορασίδων, στις
12 Μαϊου θα αντιμετωπίσει τις
Ελπίδες Καρδίτσας με στόχο την
πρόκριση στο φάιναλ φορ όπως
και πέρυσι.
Μετά την λήξη του αγώνα στήθηκε τρελό γλέντι με σουβλάκια
και άλλες εκπλήξεις με τα κορίτσια να γίνονται αντικείμενα λατρείας.

Εύκολο απόγευμα
Κανένα πρόβλημα για τον Αστέρα που συνέτριψε 61-29
τον Πανσερραϊκό, οπότε ο στόχος θα κριθεί στο νήμα

Ο Αστέρας έκανε το καθήκον του, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Μιχαλάκης το δικό του με την απόκτηση νέων αμαξιδίων
λη) έδωσε μια ακόμη εντυπωσιακή παράταση.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 32-18,
44-24, 61-29
Αστέρας: Χατζής 15, Τσίπρας
8, Φιλίππου 22, Ορέστης 2, Βλα-

χάβας 14.
Στο άλλο ματς ο Ηρόδικος
πήρε το ντέρμπι με την Καβάλα,
οπότε τα κομπιουτεράκια πήραν
φωτιά.
Ο Αστέρας πάντως θα πάει

για διπλό μέσα στην Καβάλα σε
δυο εβδομάδες, αφού την προσεχή εβδομάδα το πρωτάθλημα
έχει διακοπή.
Μεταξύ άλλων ο Π. Φιλίππου
θα συμμετάσχει σε προπονητικό
κομμάτι της Εθνικής(Βόλος),
ενώ ακολούθως θα βρεθεί και
σε ξεχωριστή εκδήλωση στα
Γιάννενα.
Πάντως τα παιδιά του Αστέρα
στον ωραίο αγώνα που κάνουν
δεν είναι μόνα τους.
Ετσι με χρηματοδότηση της
Περιφέρειας ανανεώθηκε ο στόλος των αμαξιδιών με 6 καινούργια αποκτήματα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μιχαλάκης βρέθηκε στο πλευρό
των παικτών, ενώ η ομάδα
έσπευσε να τον ευχαριστήσει
για την έμπρακτη και ολόπλευρη
στήριξη.
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Τίμησαν τους πρεσβευτές
Οι συμπολίτες αγκάλιασαν ζεστά το Trikala city run νιώθοντας περηφάνια για τα ιερά τέρατα αθλητισμού και πολιτισμού

Ο

ι οιωνοί ήταν
αίσιοι από την
πρώτη στιγμή.
Ωστόσο από
την θεωρία στην πράξη
μεσολαβεί μεγάλη
απόσταση.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Γενικά είναι διαφορετικό να
βιώνει κανείς από μέσα την
μυσταγωγία μιας εκδήλωσης,
που προ πολλού είχε ξεπεράσει τα τοπικά όρια.
Ηταν λοιπόν απόλυτα αναμενόμενο το αγκάλιασμα της
πρώτης εκδήλωσης Trikala city
run.
Θα παρατηρούσε μάλιστα
κανείς ότι οι συμπολίτες δεν
χορταίνουν τις καινούργιες
πρωτοβουλίες και τις στηρίζουν ολόψυχα.
Πόσο μάλλον όταν αυτές
περνούν σημαντικά μηνύματα
και καλύπτουν και τα πιο δύσκολα γούστα.
Το έλεγε πάντως και το λογότυπο της σύναξης. Στα Ελληνικά η μετάφραση είναι: Τρίκαλα πόλη του τρεξίματος.
Ομολογουμένως η πόλη του
αθλητισμού έχει αναπτύξει μια
ερωτική σχέση με τα χιλιόμετρα.
Αλλωστε δεν είναι και λίγες
οι δρομικές πρωτοβουλίες που
υπάρχουν στο καλεντάρι και
τις έχουμε αναλύσει ουκ ολίγες
φορές.
Το σημαντικό είναι ότι κάθε
διοργάνωση του είδους έχει
κάτι ξεχωριστό να παρυσιάσει.
Ετσι και το Trikala city run
φρόντισε να καταθέσει με το
καλημέρα την δική του ταυτότητα και φυσιογνωμία.
Είναι φανερό ότι οι εμπνευστές του όλου εγχειρήματος
είχαν στο μυαλό τους μια μάζωξη καρδιάς, που μπορεί να
αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα.
Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών
και των φιλάθλων αυτή μπήκε
ήδη στην εκτίμηση του κόσμου
και στο μέλλον θα διανθίζεται
με ακόμη περισσότερα στοιχεία για να απλώνεται σε περισσότερες μέρες.
Αξίζει να σταθούμε πάντως
στην ατμόσφαιρα που συνεπήρε όσους ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα. Διότι καθένας
αγωνίστηκε με το χαμόγελο
στα χείλη και με την θετική
αύρα παρέσυρε και τους συναθλητές του.
Αλλωστε συμμετείχαν πολλές παρέες, που αγαπούν την
άθληση και τα χιλιόμετρα.
Ανεξαρτήτως σειράς τερματισμού απόλαυσαν τις αποστάσεις στις οποίες συμμετείχαν και αναφώνησαν δικαιολογημένα ότι: τέτοια πρέπει
να γίνονται, αφού ενεργοποιούν τα ανακλαστικά και σηκώνουν τους πάντες από την
καρέκλα.
Δεν χρειάζεται φυσικά να
κάνουμε εκτενή ανάλυση στο
κομμάτι αυτό για την αξία και

Την εκκίνηση στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων έδωσαν
οι δύο εμβληματικές μορφές του Τρικαλινού αθλητισμού,
ο Χρήστος Παπανικολάου και η Σοφία Σακοράφα μαζί με τον
Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Νομαρχιακό
Σύμβουλο Ντίνο Μπάρδα, τον Πρόεδρο της ΕΑΣ Τρικάλων
Αχιλλέα Λιούτα που ήταν ο επίσημος χορηγός του αγώνα
και τον Δημήτρη Χαχάμη του ΓΣ Τρικάλων.

Ποιότητα και ποσότητα στο πεντάρι

Τα άτομα με ειδικές δεξιότητες άνοιξαν την εκδήλωση
και το χάρηκαν με την ψυχή τους
ταν φαντασία και γενικά όλα
τα υλικά, που τις καθιστούν
μακράς πνοής.
Και όπως έλεγαν γνώστες
της τέχνης όσα χρόνια και να
περάσουν θα βρίσκονται στα
χείλη του κόσμου.

Πλούσιο ταλέντο από τα κορίτσια που έτρεξαν χιλιάρι

Τεράστια κινητοποίηση

Υποσχέσεις άφησαν τα αγόρια στο χιλιάρι
τα οφέλη της άθλησης.
Σε κάθε περίπτωση οι Τρικαλινοί πρέπει να αισθάνονται
υπερήφανοι για την πόλη τους
και τις μεγάλες μορφές του
πολιτισμού και του αθλητισμού.
Πρόκειται για δυο πυλώνες,
που αναδεικνύουν διαχρονικά
την περιοχή και αποτελούν
συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Χωρίς υπερβολή ότι δοκίμαζαν το έκαναν μάλαμα.
Ας ξεκινήσουμε από το
αθλητικό μετερίζι. Ποιος αλήθεια μπορεί να ξεχάσει τις αέρινες προσπάθειες του Χρήστου Παπανικολάου;
Τι να πει κανείς για την τέλεια εκτέλεση του προγράμματος από την Σοφία Σακοράφα; Δικαίως λοιπόν τα δυο
αυτά στελέχη μνημονεύονται
ακόμη για τα κατορθώματά
τους.
Όμως και στο πολιτιστικό
γίγνεσθαι πραγματικοί ογκόλιθοι συνέλαβαν απίστευτα δημιουργήματα βάζοντας την

σφραγίδα τους.
Ολη η Ελλάδα έχει υποκλιθεί
στο ταλέντο και στην αξιοσύνη
τους. Και στις καλές αλλά και
στις δύσκολες στιγμές χαρακτηριστικά κομμάτια συντρόφευσαν τους πάντες.
Και μπορεί όλοι να έχουν
μικρές ή μεγάλες αδυναμίες
αλλά οι:
Βασίλης Τσιτσάνης, Δημήτρης Μητροπάνος, Απόστολος
Καλδάρας, Κώστας Βίρβος,
Γιώργος Σαμολαδάς, Χρήστος
Κολοκοτρώνης , Αλεξ. Παπαστεφάνου, έχουν εξέχουσα
θέση στην καρδιά και στο μυαλό των Τρικαλινών και όλων
των Ελλήνων.
Κατά γενική ομολογία τα μοναδικά ακούσματα έχουν μπει
σε όλα τα σπίτια, ενώ το πιο
βασικό είναι ότι οι επιτυχίες
είναι διαχρονικές.
Για να χρησιμοποιήσουμε
μια αθλητική έκφραση δεν είναι
της μιας ανάσας, οπότε για
να μένουν τόσα χρόνια στο
προσκήνιο σημαίνει ότι διέθεCMYK

Για να στηθεί μια τέτοια πολυσύνθετη εκδήλωση ήταν
απαραίτητος ο συντονισμός.
Επί 6 μήνες έγιναν σχεδιασμοί και την Κυριακή ο καθένας πήρε την θέση του με συγκεκριμένη αποστολή.
Ολοι κινήθηκαν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή για να
τρέξει το πρόγραμμα σωστά
και με τον απαραίτητο ρυθμό.
Σε τέτοιες περιπτώσεις το
ζητούμενο είναι να αρέσει το
σκηνικό στον κόσμο και αυτό
ίσχυσε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Η υποδοχή ήταν λοιπόν αυτή
που έπρεπε, οπότε ο χρόνος
είναι σύμμαχος για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Από την πλευρά τους οι συμμετέχοντες προετοιμάστηκαν
όσο καλύτερα μπορούσαν το
προηγούμενο διάστημα, αφού
ήθελαν στην γιορτή της άθλησης και του πολιτισμού να κάνουν την καλύτερη δυνατή εμφάνιση.
Εν αρχή τα άτομα με ειδικές
δεξιότητες έκαναν κατάθεση
ψυχής και εντυπωσίασαν με
την δύναμή τους.
Τα μπράβο που εισέπραξαν
ήταν ατέλειωτα και τα άξιζαν
πλήρως.
Κάθε παιδί έτρεξε με το δικό
του στιλ και στον τερματισμό
το περίμενε μια μεγάλη αγκαλιά. Οσο για τα ταλεντάκια
που πήραν μέρος στο χιλιάρι
αγοριών και κοριτσιών άφησαν

υποσχέσεις για το μέλλον.
Εδειξαν στην πράξη ότι διαθέτουν τα κατάλληλα γονίδια,
ενώ γνωρίζουν την ιστορία που
έχει ο νομός.
Με υπομονή και συστηματική δουλειά μπορούν να πάρουν τα ίδια την σκυτάλη των
διακρίσεων γράφοντας την
δική τους ιστορία.
Αλλωστε όλοι θέλουν να βλέπουν φρέσκα πρόσωπα στην
πρώτη γραμμή, οπότε θα διαιωνιστεί ο αθλητικός μύθος
των Τρικάλων.
Από την πλευρά τους οι καταξιωμένοι αθλητές δεν χρειάζονται συστάσεις. Εχουν ανοίξει εδώ και χρόνια τα φτερά
τους και μένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο, αφού δεν σταματούν να ψάχνονται.
Με την συμπεριφορά τους
αποτελούν οδηγό για τα πιτσιρίκια. Φυσικά έβγαλαν στο
άνετο την διαδρομή σημειώνοντας εξαιρετικούς χρόνους.
Πάντως στην συγκεκριμένη
γιορτή όλοι είχαν θέση και
ρόλο. Γιατί υπήρξε πρόνοια
και για αθλητές, που δεν ήθελαν να σπάσουν τα χρονόμετρα αλλά να φτάσουν στον
τερματισμό με την άνεσή τους.
Ολοι πάντως μαγεύτηκαν
από την διαδρομή, αφού είναι
διαφορετικό να τρέχεις δίπλα
σε εμβληματικά σημεία.
Πόσο μάλλον όταν αυτά
«ντύθηκαν» με την κατάλληλη
μουσική υπόκρουση. Μια εκδρομή είναι η ζωή μας τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος και σαν την καλύτερη
αθλητική εκδρομή είδαν οι
συμπολίτες την γιορτή.
Το όλο σκηνικό συνέβαλε
καθοριστικά στην ανάταση των

αθλητών, που ολοκλήρωσαν
εύκολα και απλά.
Να θυμίσουμε ότι η Φιλαρμονική έδωσε παλμό στους
αθλητές με το νέο τμήμα κρουστών. Το θεατρικό εργαστήρι
του Δήμου έκανε πρόβες με
τεχνικές αρχαίου δράματος
έξω από το Ασκληπιείο. Επίσης
στο Μουσείο Τσιτσάνη το χρώμα ήταν έντονο. Τέλος αξιοποιήθηκε και η τεχνολογία οπότε τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα
του Δήμου συνόδευσαν τους
δρομείς σε όλη την διαδρομή.
Εν τέλει όλοι έφυγαν γεμάτοι
και ανανέωσαν το ραντεβού
για του χρόνου.
Οσο για κάποια λαθάκια,
όπως ένα μικρό χάσιμο της
διαδρομής, ήταν σίγουρα στο
πρόγραμμα για πρώτη φορά,
πόσο μάλλον όταν ο όγκος
δρομέων ήταν μεγάλος.
Οι υπεύθυνοι είχαν ζητήσει
προκαταβολικά επιείκεια για
σφάλματα και σίγουρα θα τα
διορθώσουν στην επόμενη σύναξη.
Στο κομμάτι των δηλώσεων
ο Χρήστος Παπανικολάου έκανε λόγο για υπέροχη γιορτή
και στάθηκε στην διαχρονική
αγάπη των Τρικαλινών για τον
αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Στο ίδιο μήκος κύματος και
η Σοφία Σακοράφα, που δεν
έκρυψε την χαρά της για την
συμμετοχή του νεαρόκοσμου,
που μπήκε δυνατά στο πνεύμα
και μπορεί να κρατήσει ψηλά
την Τρικαλινή σημαία και στο
μέλλον.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ. Η. Καφφές εστίασε
στα μηνύματα της εκδήλωσης,
που δεν είναι άλλα από την
άμιλλα, το ευ αγωνίζεσθαι, την
αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό.
Το σκηνικό ολοκληρώθηκε
με τις βραβεύσεις σε: Παπανικολάου, Σακοράφα, Τροχαία,
Κριτές στίβου, Ερυθρό Σταυρό, Αρωγή, Ελεάνα και εθελοντές.

Ετρεξαν με άνεση
Στους άντρες πρώτος τερμάτισε ο Φάμπιο Λαπούσι με
χρόνο 18.16,68 και ακολούθησαν οι Ιωάννης Φανούριος Σπυριδάκης (18.28.96) και Παναγιώτης
Ζαφειρόπουλος
(18.49,68).
Στις γυναίκες πρώτη ήταν η
Έφη Φλώρου (19,31,27) και
ακολούθησαν οι Νικολία Καρανάσιου (20.12,59) και Δήμητρα Ντάσκα (20.56, 36).
Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή στόχος ήταν η μαζική συμμετοχή δεν υπήρξαν επιμέρους
ηλικιακές κατηγορίες τόσο
στους άντρες όσο και στις γυναίκες.
Στα 1000 μέτρα αγοριών Δημοτικών Σχολείων νικητής ήταν
ο Αλέξανδρος Κόκκαλης, δεύτερος ο Κωνσταντίνος Ντάσκας και τρίτος ο Δημήτρης
Γιώτας. Στα κορίτσια πρώτη
ήταν η Γεωργία Τσιακάρα, δεύτερη η Κωνσνταντίνα Δρούγκα
και τρίτη η Αλεξάνδρα Δρόσου.
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πορεί κάποιοι
να…
πανηγυρίζουν
γιατί η ομάδα
δεν υποβιβάστηκε δυο
κατηγορίες, αλλά η
αλήθεια είναι ότι ο ΑΟΤ –
δυστυχώς –
υποβιβάστηκε!

Τη νέα αγωνιστική περίοδο
ναι μεν θα αγωνίζεται στην
Φούτμπολ Λιγκ, αλλά με την
αναδιάρθρωση θα είναι η 3η
στη τάξη κατηγορία. Βέβαια
υπάρχουν ακόμη κάποιες αμυδρές ελπίδες, αυτές έχουν
να κάνουν με την συμμετοχή
14 ομάδων και όχι 12 στην
Σούπερ Λιγκ2, ώστε να παίξουν Τρίκαλα και Ηρακλής
στην 2η στη τάξη κατηγορία.
Πάντως αυτό δεν φαίνεται να
είναι κάτι που θα προχωρήσει,
αλλά ποτέ μην λες ποτέ.
Από εκεί και πέρα το 1-3
στην Άρτα επί του Καραϊσκάκη δεν πρέπει να ρίχνει στάχτη
στα μάτια.
Και αυτό διότι ο ΑΟΤ νίκησε
και υποβιβάστηκε, ενώ ο Καραϊσκάκης ηττήθηκε και
πήρε… άνοδο! Αυτά για
όσους θέλουν να μιλάμε με
την λογική και όχι με τις…
φαντασίες.
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Τέλος με νίκη γοήτρου
και… υποβιβασμό
Ο ΑΟ Τρίκαλα νίκησε για την τελευταία αγωνιστική με 3-1
τον Καραϊσκάκη Άρτας, ενώ περιμένει τις εξελίξεις γύρω
από την αναδιάρθρωση μπας και γλιτώσει την 3η κατηγορία

ο αγώνας
Νίκη γοήτρου για τον ΑΟΤ
για την 30η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος
της Φούτμπολ Λιγκ, με το 3-1
επί του Καραϊσκάκη.
Ο ΑΟΤ ήταν υποτονικός στο
πρώτο μέρος με τον Καραϊσκάκη να έχει την κυριαρχία
στο παιχνίδι αλλά και τους
δικούς μας να βγάζουν κάποιες φάσεις.
Η καλύτερη στιγμή στο
πρώτο μέρος ήταν ένα δοκάρι
που είχαν οι γηπεδούχοι στο
24’με τον Κάκκο ενώ στην συνέχεια ο Ταϊρης έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ σουτ του
Καψάλη.
Τελικά ο Καραϊσκάκης κατάφερε να προηγηθεί στο 52’
με απευθείας χτύπημα φάουλ
του Άλεξιτς.

Η μεγάλη ανατροπή
Ο ΑΟΤ όμως έδειξε σθένος
και με τον Ράντι να παίρνει
την ομάδα πάνω του μετά την
είσοδο του στο παιχνίδι οδήγησε τους «κυανέρυθρους»
στην μεγάλη ανατροπή!
Στο 60’ο Συριόπουλος με
κεφαλιά μετά από σέντρα του
Τριανταφυλλάκου ισοφάρισε
σε 1-1.
Στο 64’ο Μαρκόφσκι έκανε
το 1-2 «παγώνοντας» το γήπεδο και ήταν πλέον φανερό
ότι τα Τρίκαλα είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.
Τα Τρίκαλα αναζητούσαν
και τρίτο γκολ για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι και αφού
έχασε μία καλή ευκαιρία ο
Ράντι στο 80’ ο Συριόπουλος
κέρδισε πέναλτι από τον Ψιάνο. Η εκτέλεση όμως του Συμελίδη ήταν άθλια και έτσι
έδιωξε εύκολα ο Μέλκα.
Τελικά το 1-3 που ήταν και
το τελικό σκορ σημείωσε στο
85’ ο Καπός με σουτ έξω από
την μεγάλη περιοχή!!!
Χωρίς λάθη η διαιτησία του
κ. Βάτσιου (Ανατολικής Αττικής). Έδειξε κίτρινες κάρτες
στους Καψάλη, Παναγιώτου,
Ματθαίου του Καραϊσκάκη και
Λάσκαρη του ΑΟΤ.
Καραϊσκάκης Άρτας (Παν.

Στιγμιότυπα από τον αγώνα της Κυριακής στην Άρτα
όπου ο ΑΟΤ νίκησε τον Καραϊσκάκη
Χαραλαμπίδης): Μέλκα, Παπανίκου, Καψάλης, Καραπανίδης (54’ Μπαλντέ), Καπίας,
Παναγιώτου, Ψιάνος, Χούσος
Άλεξιτς (72’ Ματθαίου), Κάκκο
(85’ Κούσης), Τζιώρας
ΑΟ Τρίκαλα (Δημ. Σίτσας):
Ταϊρης, Πάνος, Ντόσης (74’
Νιάρος), Συριόπουλος, Γκότοβος, Λάσκαρης (55’ Ράντι),
Τριανταφυλλάκος, Συμελίδης,
Καπός, Τσιμίκας, Μαρκόφσκι
(88’ Κατσαντώνης)
Ο Πλατανιάς στα μπαράζ
ανόδου, ΑΟΤ και Ηρακλής
στην τρίτη κατηγορία
Ο Πλατανιάς νίκησε 2-1 τον
Ηρακλή στα Περιβόλια και θα
διεκδικήσει την επιστροφή
του στη Super League στα
μπαράζ με τον 13ο της πρώτης κατηγορίας.
Στην τρίτη κατηγορία υποβιβάστηκε ο ΑΟ Τρίκαλα και
ο Ηρακλής. Η τελική βαθμολογία, ποιοι μένουν, ποιοι πέφτουν.
Κέρκυρα – Παναχαϊκή 0-2
(33′ Μαυριάς)
Καραϊσκάκης Άρτας – Τρίκαλα 1-3 (52′ Άλεκσιτς / 61′
Συριόπουλος, 64′ Μαρκόβσκι,
84′ Καπός)
Αιγινιακός – Σπάρτη 3-0 α.α
Απόλλων Πόντου – ΑΟΧ Κισσαμικός 1-3 (20′ Κυβελίδης /

48′ Κουσκουνάς, 60′ Αρναρέλλης, 83′ Τζίνι)
Δόξα Δράμας – Εργοτέλης
0-2 (45+1′, 82′ Έφορντ)
Ηρόδοτος – Απόλλων Λάρισας 0-1 (67′ Λουκάο)
Πλατανιάς – Ηρακλής 2-1
(27′ Λουκίνας, 71′ Νίλι / 77′
Ζιαμπάρης)
Αήττητος Σπάτων – Βόλος
0-3 α.α

Η ΤΕΛιΚΗ ΒΑΘΜοΛοΓιΑ
1. Βόλος .........................60
2. Πλατανιάς ..................55
3. Απόλλων Λάρισας ......54
4. Εργοτέλης ..................48
5. Παναχαϊκή ..................48

6. Κισσαμικός .................46
7. Απόλλων Πόντου ........46
8. Δόξα Δράμας .............45
9. Κέρκυρα .....................44
10. Καραϊσκάκης 4............0
11. Ηρακλής ...................39
12. Τρίκαλα .....................35
13. Ηρόδοτος .................28
14. Αήττητος ..................22
15. Αιγινιακός .................16
16. Σπάρτη .....................11
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super
League. Ο δεύτερος δίνει
αγώνα μπαράζ με τον 13ο της
Super League.
** Οι ομάδες από την 3η
έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League
2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης
οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ’ εθνική.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα είναι στη Γ’ (Football League
του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι
ομάδες που θα τερματίσουν
στις θέσεις 11-12, απλά οι 4
τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων
αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.
***** H Σπάρτη αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα.
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* Τα κυανέρυθρα είχαν την τιμητική τους την Κυριακή. Ο
ΑΟΤ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πέρασε με
ψηλά το κεφάλι από τον Καραϊσκάκη. Ο εκπρόσωπός
μας χρωστούσε μια μεγάλη εμφάνιση στο κοινό του και
αδίκησε τον εαυτό του σε προηγούμενα παιχνίδια.
* Να μην ξεχνάμε ότι με διαφορετικές και πολύ υψηλές
βλέψεις ξεκίνησε την χρονιά. Πάντως ειδικά απέναντι
στον Καραϊσκάκη φτιάχνει εξαιρετική παράδοση και μάλιστα σε αγώνες με μεγάλη κρισιμότητα.
* Οσο για τις γυναίκες και τις νέες των Τρικάλων ήταν και
πάλι απολαυστικές. Το γεγονός αυτό δεν προκάλεσε
καμία έκπληξη. Όταν όλη την χρονιά είχαν μόνιμα το
πόδι στο γκάζι δεν ήταν δυνατόν να αλλάξουν συνήθειες
στην αυλαία των υποχρεώσεων, οπότε όλα εξελίχτηκαν
υποδειγματικά.
* Το σίγουρο είναι ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο των Τρικάλων μπήκε για τα καλά στον χάρτη, οπότε όλα
δείχνουν ότι οι καλές ειδήσεις θα έχουν και συνέχεια.
Διότι οι ρόλοι είναι σωστά μοιρασμένοι και ο καθένας
κάνει το καλύτερο στον τομέα του.
* Γέμισαν ζωντάνια τα Τρίκαλα την Κυριακή με το Trikala
city run.Σε κάθε γωνιά της πόλης οι συμπολίτες έτρεχαν
με άνεση, νιώθοντας ευεξία. Τέτοια συναισθήματα μόνο
ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει.
* Επίσης αρκετός κόσμος που έβλεπε τους δρομείς
έσπευσε να συλλέξει λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία
και αναφώνησε δίχως δεύτερη σκέψη ότι τέτοια πρέπει
να γίνονται για το καλό της περιοχής.
* Παράλληλα προέκυψαν και σημαντικά κοινωνικά μηνύματα. Ετσι αρκετοί συμπολίτες έσπευσαν να γίνουν
δότες μυελού των οστών με μια απλή διαδικασία, που
όμως μπορεί να ανακουφίσει πολλούς ανθρώπους στο
μέλλον.
* Εξάλλου μέριμνα δόθηκε και στην αποκατάσταση των
χώρων με τους Τρικαλινούς να μιμούνται τους Ασιάτες,
που φεύγοντας από τα γήπεδα φρόντιζαν να καθαρίζουν
από μόνοι τους τις εξέδρες. Ασφαλώς η καθαριότητα
είναι μισή αρχοντιά και δείγμα πολιτισμού.
* Ουκ ολίγες ζωντανές συνδέσεις έκανε το κρατικό κανάλι
προκειμένου να μεταφέρει από πρώτο χέρι το κλίμα
της μεγάλης γιορτής. Ειδικά οι υψηλοί καλεσμένοι είχαν
την τιμητική τους.
* Μεταξύ των θεατών ήταν και ο υπεραθλητής Στέλιος
Βάσκος, που είναι πάντα κοντά σε τέτοιες πρωτοβουλίες
καρδιάς, που φέρνουν τα Τρίκαλα στην πρώτη γραμμή.
* Όπως είχαμε γράψει παλαιότερα ο ίδιος είχε εξετάσει
την πιθανότητα κάποιου νέου εγχειρήματος αλλά αυτό
θα γίνει σε βάθος χρόνου και αν συντρέξουν ορισμένες
βασικές προϋποθέσεις.
* Και ο παλιός κόουτς Τρικαλινών ομάδων Κώστας Σερίφης
ήρθε από την γειτονική Καρδίτσα για να λάβει μέρος
στο πεντάρι του Trikala city run και φυσικά βρήκε
παλιούς συνοδοιπόρους.
* Γεμάτη θα είναι και η επόμενη εβδομάδα και ειδικά η
Κυριακή. Ετσι πόλο έλξης θα αποτελέσει ο 23ος λαϊκός
ποδηλατικός γύρος στη μνήμη Β. Τσαρουχά, όπου ξεκίνησε ενημέρωση και στα σχολεία.
* Επίσης ωραίες εικόνες θα προσφέρει το Koziakas race
για την διάσωση του Ασπροπάρη, ενώ σχεδιάστηκε και
η μαθητική συνάντηση του «Αθηνά». Ακόμη η ΣΕΦΑΑ
ετοίμασε ωραία ανάλυση για τους ποδηλατόδρομους.
* Αρεσαν οι πολυσύνθετες εκδηλώσεις στο Κεφαλόβρυσο
παρά τον καιρό και θα έχουν συνέχεια με τις απαραίτητες
εκπλήξεις.
* Εκδήλωση για την διατροφή ετοιμάζεται σε λίγες μέρες.
* Πανάξιοι πρωταθλητές Πάτρας και Πανάρας με τα χρώματα του ΠΑΣ Γιάννενα.
* Και στον «Ιπποκράτειο» ο Σύλλογος δρομέων.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

EΞΑΤΜιΣΕιΣ

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

02.00 COSMOTE SPORT 4 HD
Boston Celtics - Milwaukee Bucks
NBA
04:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Houston Rockets - Golden State Warriors
NBA
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD

Δεύτερη μέρα
ATP Masters 1000 Mutua Madrid
Open
18:30 ΕΡΤ Sports HD
Πανιώνιος - Χολαργός
Basket League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λίβερπουλ - Μπαρτσελόνα
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Τον καμαρώνουν
Ο Αιολος Τρικάλων συγχαίρει
το επι 10 χρόνια αθλητή της
ομαδας μας Εύθυμη Μοσχοπουλο ο οποίος αναδείχθηκε
πρωταθλητής Ελλάδας με τα
χρώματα του Ολυμπιακού στο
εφηβικό πρωτάθλημα
Η επιτυχία αυτή μας γεμίζει
συγκίνηση και υπερηφάνεια αφενός για την επιτυχία ενός παιδιού μας το οποίο εμαθε τις βασικες αρχες του αθληματος στην
ακαδημία μας αλλά και για την
συνεχή ανάδειξη πια των αθλητών μας σε όλη την Ελλάδα.
Συγχαρητήρια στον Εύθυμη,
στους γονείς του και στους προπονητές της Ακαδημίας μας.
Αποτελεί για όλους μας μια τεράστια ανταμοιβή.

Kαλπασμός Αμιλλας
•To παιδικό τμήμα του συλλόγου πήρε τον τίτλο στην Κεντρική
Ελλάδα αποδίδοντας βόλεϊ υψηλών προδιαγραφών
ρόκειται για μια εξαιρετική
φουρνιά, που στον
αγωνιστικό χώρο
συνεργάζεται
υποδειγματικά.

Π
Μοναδικές στιγμές
απολαμβάνει ο Μοσχόπουλος,
που χαροποίησε και την
οικογένεια του Αιόλου

Πτήση 4ου ΓΕΛ

Πανοραμικό στιγμιότυπο από τον χθεσινό αγώνα
του 4ου ΓΕΛ με τα Ασπρα Σπίτια
Ξανά στις επάλξεις βρέθηκε χθες το 4ο ΓΕΛ Τρικάλων στο βόλεϊ, που είχε μπροστά του μια ακόμη σημαντική πρόκληση. Αντιμετώπισε λοιπόν στο Δημοτικό κλειστό το ΓΕΛ Ασπρων Σπιτιών Βοιωτίας για τον τίτλο της Κεντρικής Ελλάδας.
Η ομάδα του Δημήτρη Αναγνώστου ήθελε πολύ την επιτυχία και
με σωστή διαχείριση έφτασε στον αντικειμενικό στόχο. Η ιστορία
έγραψε καθαρή νίκη με 2-0(25-15, 25-16) απέναντι σε μια αξιόλογη
και μαχητική ομάδα, που διέθετε στις τάξεις τον Λεοντίου, ο οποίος γέμιζε τον αγωνιστικό χώρο.
4ο ΓΕΛ: Κελεπούρης, Μαράβας, Πάνος, Πετσιάς, Σπάχος, Δήμου, Ψαρρής, Τζέλης, Ευαγγελακόπουλος.
Ασπρα Σπίτια: Στάθης, Λαμπρόπουλος, Λεοντίου, Παππάς, Κοτρογιάννος, Μάρκος, Σαμουήλ, Τρόκας.
Μάλιστα στο καπάκι η Τρικαλινή ομάδα αναχώρησε για Καλαμάτα όπου σήμερα στις 13.00 αντιμετωπίζει τοπικό συγκρότημα.
Αν τα καταφέρει και εκεί τότε θα παίξει με ομάδα της Κρήτης
στον Πειραιά.
Είναι φανερό ότι οι ορίζοντες είναι ανοιχτοί για τα παιδιά του
4ου ΓΕΛ, που αξίζουν πολλά εύσημα.
Eξάλλου σε άλλο θέμα οι παγκορασίδες του Ασκληπιού κέρδισαν
1-3 τον Φιλαθλητικό, ενώ ακολούθως κέρδισαν και 3-0 και προκρίθηκαν.

Το χάρηκαν όλοι
Κατάθεση ψυχής έκαναν οι διοργανωτές των
πολυεκδηλώσεων στο
Κεφαλόβρυσο και άπαντες βίωσαν την ομορφιά
του αθλητισμού. Στο
μπάσκετ έγιναν ομηρικές μονομαχίες σε χορταστικά παιχνίδια.
Στιγμιότυπο από τον αγώνα δρόμου
Απλά κάποια στιγμή
υγείας στο Κεφαλόβρυσο
άνοιξαν οι κρουνοί του
ουρανού, οπότε οι δυο
ημιτελικοί και ο τελικός μεταφέρθηκαν κατά πάσα πιθανότητα για
την επόμενη Κυριακή, ενώ προστέθηκαν και διαγωνισμοί. Οδηγός στην απόφαση αυτή ήταν η ασφάλεια των αθλητών.
Μεγάλη ανταπόκριση όμως και στον δρόμο υγείας με τα νιάτα να εντυπωσιάζουν. Φυσικά οι παράλληλες εκδηλώσεις αναψυχής αγκαλιάστηκαν απ’ όλους. Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

Γ’ Εθνική

Ηττήθηκε η… Νίκη Β.
Πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα ματς μπαράζ ανόδου μεταξύ των
δεύτερων της Γ Εθνικής, με τη Νϊκη Βόλου να χάνει από τον Θεσπρωτό 0-1.

Όταν μάλιστα βρει ρυθμό συνδυάζει
ουσία και θέαμα. Παράλληλα τα παιδιά
αυτά διαθέτουν γερές βάσεις και τη νοοτροπία του νικητή, οπότε άρχισαν να γεμίζουν το βιογραφικό τους.
Ηταν φανερό ότι ήθελαν όσο τίποτα
άλλο το όνειρο το οποίο υπηρέτησαν σωστά και δικαιώθηκαν.
Μια σπουδαία επιτυχία λοιπόν για την
ομάδα παίδων Βόλεϊ της Άμιλλας Τρικάλων. Κέρδισαν τον τελικό του πρωταθλήματος στο ΔΑΚ Λαμίας και αναδείχθηκαν πρωταθλητές Κεντρικής Ελλάδας.
Τα παιδιά της Τρικαλινής ομάδας, νίκησαν τον Γ.Σ. Αντίκυρας Βοιωτίας με 31 σετ (25-19, 25-18, 15-25, 25-15). Η ομάδα της Άμιλλας ήταν πολύ καλύτερη σε
όλη την διάρκεια του αγώνα με εξαίρεση
το τρίτο σετ, που είχε πολλά λάθη από
τους μικρούς των Τρικάλων. Η νίκη αυτή
σημαίνει και πρόκριση για το πανελλήνιο
πρωτάθλημα παίδων που θα γίνει τις επόμενες μέρες σε προημιτελικές και τελικές
σειρές.
Η σύνθεση για την ομάδα της Άμιλλας

Δικαιολογημένα τα πανηγύρια για την επιτυχία του παιδικού της Αμιλλας
(προπ. Θέμης Γούλας): Πετσιάς Α., Κελεπούρης Φ., Ψαρρής Θ., Ανδρεόπουλος
Σ., Πάνος Ε., Σπάχος Γ., Μητάκος Β.,
Μπέγας Σ., Καραΐσκος Α., Ξάφης Ε., Τέγος Α., Ρουμελιώτης Φ., Γαλάνης Χ.
Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και τον

προπονητή τους. Μετά από χρόνια έρχεται μια σημαντική επιτυχία στο Τρικαλινό Βόλεϊ αγοριών.
Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει η κλήρωση και οι αγώνες θα ξεκινήσουν στα
μέσα Μάη.

Α’ Ερασιτεχνική

Πλησιάζει το… φινάλε
•Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος οι ομάδες προσπαθούν για το καλύτερο
ια αγωνιστική
πριν το τέλος του
πρωταθλήματος.
Μια αγωνιστική
χωρίς βαθμολογικό
ενδιαφέρον, καθώς τα
πάντα έχουν κριθεί. Ο
πρωταθλητής «Διγενής» θα
φιλοξενήσει την Κρύα
Βρύση και αναμένεται να
πετύχει ακόμα μια νίκη
γοήτρου, ενώ η Πηγή, η
οποία χρωστάει ένα παιχνίδι
στα Καλύβια, θα κερδίσει
άνευ αγώνα το Γλίνος.

Μ

Η Φήκη θα βρεθεί στη Πύλη,
εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον
Πορταϊκό και το Κεφαλόβρυσο
την ίδια ώρα θα φιλοξενήσει τα
Σαράγια. Χωρίς αγώνα το Μεγαλοχώρι θα κερδίσει την ΑΕΤ. Το
Καστράκι επιστρέφει στη… βάση
του και θα αντιμετωπίσει τον Πύργο, ενώ η Δήμητρα θα αντιμετωπίσει τα Καλύβια στην Μπαλκούρα. Οι Ταξιάρχες θα φιλοξενήσουν τον Πυργετό και η Αγία
Μονή τη Μπάρα.
Οι διαιτητές των σημερινών

αγώνων:
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα Καλυβια
Διαιτ. Ζησης (Νταλουκας - Μανασης Μ)
Γηπ. Πυργετου: Αγ. Μονη Αχιλλέας
Διαιτ. Σταφυλας (Ανδριοπουλος - Πλοκας)
Γηπ. Καστρακίου: Καστράκι Πύργος
Διαιτ. Νοτος (Τουλουμης - Παφης)
Γηπ. Ταξιαρχών: Ταξιάρχες Πυργετός
Διαιτ. Πετσας (Παπαγεωργοπουλος - Μπαλας)
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι Κρ Βρύση
Διαιτ. Μανασης Κ (Αλεξοπουλος - Κωστηρας)
Γηπ. Κεφαλ/σου: Κεφαλ/σο Σαραγια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Κωτουλας
- Καλογριας)
Γηπ. Πύλης: Πορταϊκός - Φήκη
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Ντινος Αποστολου)
Πηγη - Γλύνος
3-0α.α
ΑΕΤ - Μεγαλ/ρι
0-3α.α

Γ’ Ερασιτεχνική

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μικρή… γεύση

Αιολικός – Ιωνικός
2-2
ΠΟ Τρίγλιας – Νέστος Χρυσούπολης
0-0
Νίκη Βόλου – Θεσπρωτός
0-1
Διαγόρας Ρόδου– Καλαμάτα
(8/5,16.00)
Οι επαναληπτικοί την Κυριακή 12/5, εκτός του αγώνα στην Καλαμάτα που θα γίνει την Τετάρτη 15/5

Ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της
Γ’ Ερασιτεχνικής για τον 2ο όμιλο. Ο Παλαιόπυργος θα φιλοξενήσει στις 5 μ.μ την Ακαδμία Τρικάλων.
Διαιτητής θα είναι ο κ. Μαργιώλης με βοηθούς τους κ.
Μαρκόπουλο και Καψούρα

Μεγαλοχώρι και Καστράκι συνεχίζουν την προσπάθεια γοήτρου,
δύο αγωνιστικές πριν το τέλος

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

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

88
77
71
65
57
54
53
50
46
39
39
39
37
35
31
12
0
0

29
24
23
20
17
16
16
16
13
10
12
11
10
10
9
3
0
0

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

101-6
65-17
67-22
67-27
59-32
63-25
66-46
49-43
50-41
32-36
41-46
36-52
41-46
38-55
34-49
25-111
0-87
3-96

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

1
2
6
6
8
9
10
13
11
12
16
14
14
16
18
25
29
29

B’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Πάντα μπροστά,
πάντα με διαφορά…
•Το Ριζαριό κέρδισε με αυτογκόλ (0-1) στο Κηπάκι
ταν
απομένουν
πέντε
αγωνιστικές
και η διαφορά από την 3η
ομάδα (Ζάρκο) θα βρεθεί
στο δρόμο σου έχει
φτάσει στους 14
βαθμούς, έχεις κάθε
λόγο να… συνεχίζεις τα
πανηγύρια ανόδου.

Ό
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Σήκωσαν «κεφάλι»
Ζάρκο και Λυγαριά
Μπορεί οι πρωτοπόρες ομάδες να συνέχισαν με νίκες, στη…
μάχη όμως των υπόλοιπων θέσεων ανόδου είχαμε αλλαγές.
Και φυσικά δεν αναφερόμαστε στους Παραληθαίους οι
οποίοι συνεχίζουν να κρατούν «γερά» την 2η θέση στον 1ο όμιλο, αλλά στην 3η θέση εκεί όπου το Ζάρκο εκμεταλλεύτηκε
την ήττα των Καρυών στην Αγία Κυριακή, αλλά και στην 2η
θέση του 2ου ομίλου εκεί όπου η Λυγαριά εκμεταλλεύτηκε την
ισοπαλία της Θεόπετρας στο Βαλτινό. Τ’ αποτελέσματα και
οι βαθμολογίες:

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Κηπάκι-Ριζαριό .............................................................0-1
Αρδάνι-Κεραμίδι ...........................................................4-3
Αγ. Κυριακή-Καρυές ....................................................3-2
Αγ. Οικουμένιος-Κρήνη ................................................3-0
Ζάρκο-Πετρωτό ...........................................................2-1
Αστέρας-Ακαδημία1 .....................................................0-3
Αμπελάκια-Βασιλική .....................................................2-1
Γριζάνο-Παραληθαίοι ..................................................0-3
Ρεπό: Λόγγος

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

Φάση από το Κυριακάτικο ντέρμπι

gidopoulosp@yahoo.gr
Όταν στις υποχρεώσεις που
απέμειναν, σε… περιμένουν
μόνο δύο δύσκολα εκτός
έδρας παιχνίδια, ένα εκ των
οποίων θα είναι στο Ρίζωμα με
τους δεύτερους της βαθμολογίας Παραληθαίους και η
διαφορά από την ομάδα του
Μάκη Ζαβλανού βρίσκεται
στους τέσσερις βαθμούς έχεις
κάθε λόγο να ελπίζεις βάσιμα
στην… πρωτιά. Όλα αυτά αφορούν το Ριζαριό το οποίο άφησε ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο
πίσω του κερδίζοντας προχθές
στις αθλητικές εγκαταστάσεις
της ΑΕΤ το Κηπάκι με 1-0. Μια
νίκη που δίνει… αέρα στους
παίκτες του Γιάννη Κέφου και
δικαιολογημένα οι άνθρωποι
του «Γίγα» σκέφτονται την επόμενη χρονιά και την ανώτερη
κατηγορία.
Ο αγώνας, όπως φαίνεται
και από το σκορ μόνο εύκολος
δεν ήταν. Ένα αυτογκόλ έκρινε το αποτέλεσμα με τους παίκτες και των δύο ομάδων να τα
δίνουν όλα. Το Κηπάκι, το
οποίο πριν από λίγες εβδομάδες είχε «δηλώσει» πως δεν θα
συνεχίσει… όχι μόνο το κάνει
αλλά αποτελεί και έναν δυνατό
αντίπαλο για κάθε ομάδα. Αν
δεν… αδικούσε την προσπάθειά του, εξαιτίας κάποιων συμπεριφορών θα μπορούσε να
διεκδικήσει περισσότερα. Να
σημειώσουμε πως στον πάγκο
της ομάδας βρίσκεται ο Χρ.
Παππάς, ενώ ο Τάκης Κατα-
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Από ενέργεια του Κεραμά προήλθε το μοναδικό γκολ
της αναμέτρησης. Πριν ολοκληρωθεί το α’ ημίχρονο
αποχώρησε τραυματίας στον αστράγαλο
ραχιάς αποτελεί παρελθόν.
Το Ριζαριό δεν χρειάζεται
συστάσεις. Σχεδόν «μόνιμα»
στη κορυφή του 1ου ομίλου
έχει μια σταθερή πορεία προς
την Α’ Ερασιτεχνική και δείχνει
πως έχει και εναλλακτικές λύσεις όταν απουσιάζουν βασικές
του μονάδες, όπως ο Στεφόπουλος και ο Κοθράς, ενώ στο
Κυριακάτικο ντέρμπι αντικαταστάθηκε νωρίς ο Κεραμάς,
λόγω τραυματισμού.
Παρά την προσπάθεια, τόσο
των γηπεδούχων, όσο και των
φιλοξενούμενων λίγες ήταν οι
αξιόλογες προσπάθειες.

Ο αγώνας
Πέρασε σχεδόν ένα εικοσάλεπτο στο παιχνίδι για να δημιουργηθεί η πρώτη αξιόλογη
προσπάθεια. Στο 19’ το Ριζαριό
έψαξε τρόπο να βρεθεί σε θέση
βολής, ο Κεραμάς έκανε από
αριστερά μια από τις γνωστές
του επελάσεις και η σέντρα που
πραγματοποίησε κατέληξε στα
δίκτυα του Κηπακίου από παρέμβαση του Στάμου κάνοντας
το 0-1.
Στο 22’ ο Ζαμπραϊλας συνδυάστηκε με τον Κεραμά ο τελευταίος έπιασε το δυνατό σουτ
αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.

Στο 37’ συρτό σουτ του Ν.
Αναστασίου, υπό πίεση, ο Χατζής μπλόκαρε. Στο 40’ συρτό
δυνατό σουτ του Παπαποστόλου, ο Γκέργκι μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.
Στο 49’ έδιωξε σε κόρνερ
όταν ο Ζαμπραϊλας σούταρε
από μακριά, ενώ στο 52’ το Κηπάκι έχασε καλή ευκαιρία με
κεφαλιά του Κακάβα (άουτ) σε
κόρνερ του Κωσταρέλλου.
Στο 54’ και 56’ σουτ των Παπαποστόλου και Θανόπουλου
δεν βρήκαν τον επιθυμητό στόχο.
Στο 84’ μετά από εξαιρετική
συλλογική προσπάθεια ο Παπακώστας εξ’ επαφής νικήθηκε
από τον Γκέργκι.
Στο 90’ φάουλ του Δημόπουλου η μπάλα κατέληξε άουτ
πάνω από την αντίπαλη εστία.

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

Ν
23
21
17
16
14
13
12
12
10
10
9
8
8
8
8
4
1

Ι
2
4
6
3
7
7
4
4
8
3
4
6
5
3
3
6
1

Η
2
2
4
8
7
7
12
12
9
14
15
13
14
16
16
18
25

ΤΕΡΜ.
91-22
92-23
50-27
58-39
60-37
64-44
55-52
57-55
34-35
35-48
47-59
43-59
35-41
32-54
27-50
23-71
21-108

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9/5, 16.30)
Αρδάνι .................................- ..................................Κηπάκι
Ριζαριό ................................-..........................Αγ. Κυριακή
Κεραμίδι ..............................-...................Αγ. Οικουμένιος
Καρυές ................................- ...................................Ζάρκο
Πετρωτό..............................- ...............................Αστέρας
Λόγγος ................................- ............................Αμπελάκια
Ακαδημία1...........................- ........................Παραληθαίοι
Βασιλική ..............................-.................................Γριζάνο
Ρεπό: Κρήνη

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΗΠΑΚΙ: Γκέργκι, Βασιλόπουλος, Καρυδόπουλος, Στάμος, Δημόπουλος (72’ Σκέντζας
Σπ.), Αναστασίου Α. (70’ Παπαβασιλείου), Κακάβας, Τσαρούχας, Κωσταρέλλος, Δημόπουλος, Αναστασίου Ν. (46’ Τσικάτος)
ΡΙΖΑΡΙΟ: Χατζής, Μαράβας,
Κέφος Ι., Μπαμπούρης, Καταραχιάς, Παπακώστας, Κέφος Μ.
87’ Σαλταγιάννης), Ζαμπραϊλας
(85’ Ντέρης), Παπαοστόλου, Κεραμάς (λ. τρ. 33’ Μπαταγιάννης),
Θανόπουλος (70’ Μεσιακάρης)
Αψογη η διαιτησία του Βαγγέλη Δουλόπουλου και των βοηθών κ. Μπαλά και Πάφη.

Β
71
67
57
51
49
46
40
40
38
33
31
30
29
27
27
18
4

Βαλτινό-Θεόπετρα .......................................................2-2
Τζούρτζια-Πιαλεία ........................................................0-1
Βυτουμάς-Παλ/στηρο ..................................................3-1
Ασπρόβαλτος-Λυγαριά ................................................1-4
Ροπωτό-Γόμφοι ............................................................2-1
Δενδροχώρι-Πρίνος .....................................................1-4
Χρυσομηλιά-Φιλύρα ..............................................3-0α.α.
Δροσερό Μουριά-Κεφ/κός ....................................3-0α.α.
Ρεπό: Φωτεινό

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

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

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

Ι
1
3
4
2
1
4
8
4
3
0
4
0
2
1
1
1
1

Η
2
4
4
7
7
7
5
10
10
17
14
17
16
19
20
26
27

ΤΕΡΜ.
91-21
86-24
78-32
72-31
69-32
61-32
50-25
61-46
64-57
44-56
36-50
41-79
43-80
51-80
35-78
0-78
0-81

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12/5, 11.00)

Καταραχιάς και Δημόπουλος σε μονομαχία

Ο Μάριος Κέφος σε μια προσπάθειά του

Τζούρτζια ............................-.................................Βαλτινό
Θεόπετρα............................- .............................Βυτουμάς
Πιαλεία ................................- .........................Χρυσομηλιά
Φωτεινό ...............................-.................................Ροπωτό
Λυγαριά...............................- ..................................Πρίνος
Γόμφοι.................................- .........................Δενδροχώρι
Παλ/στηρο ..........................-.................Δροσερό Μουριά
Κεφ/κός-Ασπρόβαλτος .........................................0-3α.α.

CMYK
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Η πιο καλή παρέα
•Συμπολίτες κάθε ηλικίας ήρθαν πιο κοντά
μέσα από την διοργάνωση του Trikala city run

Ο

Η βράβευση σε Παπανικολάου- Σακοράφα από: Χαχάμη,
Κοντονάσιο(προπονητής της Σοφίας) μέσα σε συγκίνηση

ι αθλητικές
συνάξεις
αποδεδειγμέ
να φέρνουν
τους πολίτες και
φυσικά και τους
Τρικαλινούς πιο κοντά.

Διότι υπηρετούν τον ίδιο
στόχο, που δεν είναι άλλος από την αγάπη για
την άθληση και την πόλη.
Πραγματικά διαθέτουμε
μια πανέμορφη πόλη και
αξίζει να την ανακαλύψουμε σε κάθε γωνιά της προστατεύοντάς την παράλληλα.
Σε κάθε περίπτωση μικροί και μεγάλοι είχαν ένα
σημαντικό ερέθισμα, αφού
ήθελαν να τιμήσουν τις
μεγάλες μορφές του Τρικαλινού πολιτισμού και
του αθλητισμού.
Τα στοιχεία που βγήκαν
στον αέρα άνοιξαν την
όρεξη, οπότε όσοι αγωνίστηκαν εκτίμησαν ότι άξιζε
τον κόπο.
Η δύναμη της παρέας
ήταν παντού, ενώ από την
αρχή μέχρι το τέλος της
γιορτής εντόπιζε κανείς
χαμογελαστά πρόσωπα.
Ασφαλώς οι συμπολίτες
έδωσαν το μήνυμα ότι είναι ανοιχτοί σε καινούργιες προτάσεις, που αναδεικνύουν την ποιότητα
αλλά και την διαδρομή
των Τρικάλων.
Οι ίδιοι δεν έκρυψαν ότι
χάρηκαν ιδιαίτερα όταν
είδαν στοιχεία για την μάζωξη να παίζουν και στα
κεντρικά ΜΜΕ.
Μέσα και από την κάλυψη του κρατικού καναλιού
οι εικόνες από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της
πόλης έφτασαν σε όλα τα
Ελληνικά σπίτια.
Εχουμε την αίσθηση ότι
αν οι επισκέπτες αγαπούσαν μια φορά τα Τρίκαλα

Ολοι ήθελαν να σφίξουν τα χέρια: Παπανικολάου- Σακοράφα
Χαμόγελα από τα Τρικαλινά νιάτα λίγα μέτρα
μετά τον Μητροπολιτικό ναό

Τρικαλινή παρέα καλύπτει με άνεση τα χιλιόμετρα

Ζωντάνια και αισιοδοξία από τα κορίτσια που αγωνίστηκαν στο χιλιάρι

Πέρασμα από την καρδιά της πόλης,
όπου διακρίνεται το άγαλμα του Ασκληπιού

Η Φιλαρμονική με νέες ιδέες γοήτευσε
τους πάντες στην Κεντρική Γέφυρα

τώρα θα τα βάλουν στην
καρδιά τους περισσότερες
φορές.
Αυτό ισχύει διότι έχουν
πολλά πράγματα και πρόΥπέροχες νότες σε όμορφο
πάλκο που στήθηκε στο
Μουσείο Τσιτσάνη
CMYK

σωπα για να υπερηφανεύονται, ενώ πάντα ανοίγουν μεγάλη αγκαλιά για
τον διπλανό.
Τέτοιες εκδηλώσεις
έχουν προστιθέμενη αξία
και φιλοτεχνούν την υστεροφημία των Τρικάλων.

Με φόντο το Βυζαντινό Κάστρο

30 σελίδα
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Β. Κικίλιας: Σε πανικό Γ. Κουμουτσάκος: Το Υπουργείο
Εξωτερικών χρειάζεται
τα κυβερνητικά στελέχη ουσιαστική θεσμική αναβάθμιση
εν όψει ευρωεκλογών Τ
Τ

α στελέχη της
κυβέρνησης
βρίσκονται σε
εμφανή πανικό, καθώς
έπειτα από 4,5 χρόνια θα
κριθούν από τον
ελληνικό λαό, αναφέρει ο
τομεάρχης Αμυνας της
Ν.Δ. Βασίλης Κικίλιας,
χαρακτηρίζοντας
πολιτικό κανίβαλο τον Π.
Πολάκη και πολιτικούς
μπακάληδες το
οικονομικό επιτελείο,
γιατί μέχρι και την
τελευταία στιγμή
επέφεραν αλλαγές στη
ρύθμιση των 120 δόσεων.

«Ο Πολάκης είναι πολιτικός
κανίβαλος και πήγε να κανιβαλίσει τον Κυμπουρόπουλο
και είναι ντροπή! Γι' αυτό θα
πάμε στη Βουλή, γι' αυτό το
παιδί που είναι παλικάρι και
αγωνιστής. Χαλάλι να κάνουμε
πρόταση μομφής κατά του
Πολάκη και του Τσίπρα που
ταύτισε όλο τον ΣΥΡΙΖΑ με
τον Πολάκη» δήλωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Κικίλιας,
εν όψει της κατάθεσης σήμερα στη Βουλή της πρότασης
μομφής της Ν.Δ.
«Είπαν ψέματα για τον ΕΝΦΙΑ που θα καταργούσαν, είπαν ψέματα για τα δάνεια
που θα διέγραφαν από τις
τράπεζες, είπαν ψέματα για
τους πλειστηριασμούς, είπαν
ψέματα για τη σεισάχθεια,
συναγελάζονται και αγκαλιάζουν την επιχειρηματική νο-

μενκλατούρα και ντηλάρουν
με όλους. Και έρχονται στο
παρά πέντε, φέρνοντας
μπουρδουκλωμένες τις 120
δόσεις - μακάρι να έρθουν
και να αφορούν όλο τον ελληνικό λαό - να μας πουν ότι
όλοι οι άλλοι ήταν κακοί και
ανάλγητοι και αυτοί είναι οι
καλοί. Όσον αφορά τη Μάνδρα και το Μάτι, μας λένε
απλά ότι φταίνε οι προηγούμενοι» είπε, καλώντας τους
πολίτες στις επερχόμενες
εκλογές να στείλουν το δικό
τους μήνυμα.
«Έχει έρθει η ώρα να γυρίσουμε σελίδα. Ο κόσμος είναι
ώριμος και έτοιμος, αριστεροί,
κεντρώοι, δεξιοί, να αφήσει
πίσω τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ο κ. Κικίλιας χαρακτηρίζοντας συγκλονιστικά
τα όσα βλέπουν το φως της
δημοσιότητας.
«Πολιτικοί χασάπηδες κάπνιζαν τα πούρα τους και
έβγαιναν φωτογραφίες σε κό-

τερα, την ώρα που ήξεραν
ότι είχαν κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό και είχαν καεί 101
άνθρωποι. Δεν υπάρχει καμία
ντροπή, καμία συστολή» υποστήριξε αναφερόμενος σε
φωτογραφία ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει τον πρωθυπουργό μετά την τραγωδία
στο Μάτι, όπως είπε, να κάνει
τις διακοπές του σε κότερο».
Ο κ. Κικίλιας κατηγόρησε
επίσης την κυβέρνηση πως
«έδωσε τη Μακεδονία» με τη
Συμφωνία των Πρεσπών και
πως απέδειξε στη Μάνδρα
και στο Μάτι την ανικανότητά
της να διοικήσει τον κρατικό
μηχανισμό, για να σημειώσει
πως τώρα έρχονται προεκλογικά να εξαγοράσουν την
ψήφο των Ελλήνων με τις 120
δόσεις.
«Καλά κάνουν και τις φέρνουν, έστω και την τελευταία
στιγμή, αλλά ταυτόχρονα κοροϊδεύουν τον κόσμο, αφού
δεν έχουν δώσει 300.000 συντάξεις. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι την ώρα της συνέντευξης Τύπου για τις 120
δόσεις, άλλαζαν πράγματα
στη ρύθμιση! Είναι τόσο πολιτικοί μπακάληδες που δεν
μπορούν να φέρουν σωστά
ούτε μια πρόταση νόμου. Και
βγαίνει ο κ. Καμμένος, η πατερίτσα του κ. Τσίπρα επί 4,5
χρόνια, και λέει να μη συζητήσουμε την πρόταση μομφής», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

ην ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας, καθώς και της δημόσιας
και πολιτιστικής διπλωματίας, η
επίτευξη μιας περισσότερο λειτουργικής σχέσης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η προώθηση Ελλήνων στους διεθνείς
οργανισμούς, είναι μερικές μόνον από τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται το Υπουργείο και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο νέο Οργανισμό
του, σύμφωνα με τον τομεάρχης
Εξωτερικών της ΝΔ.
O Βουλευτής Β’ Αθηνών συναντήθηκε με το Προεδρείο της
Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων με αντικείμενο συζήτησης
το Σχέδιο Νόμου της Κυβέρνησης για τον Εκσυγχρονισμό της
Εξωτερικής Πολιτικής:
Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Εθνικής
Ασφαλείας, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και άλλες δια-

τάξεις.
Ο κ. Κουμουτσάκος μετά το
πέρας της συνάντησης επισήμανε ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών χρειάζεται ουσιαστική θεσμική αναβάθμιση και όχι επιφανειακές, εμβαλωματικές ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής.
Η εξωτερική πολιτική της χώρας
για να αντεπεξέλθει σε όλες τις

σύγχρονες διαστάσεις της και
τις απαιτήσεις του σημερινού
διεθνούς περιβάλλοντος χρειάζεται ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Υπουργείο Εξωτερικών».
Εν συνεχεία άσκησε κριτική
στην κυβέρνηση λέγοντας ότι
διαπιστώνει πως η κυβενρητική
πρόταση στερείται οράματος
και προγράμματος. «Εξαντλείται
σε επιμέρους ρυθμίσεις που μοιάζουν περισσότερο με εξυπηρετήσεις παρά με μεταρρυθμίσεις», τόνισε.
Επιπλέον, σημείωσε ότι «η ΝΔ
έχει εκφράσει την αντίθεσή της
σε ρυθμίσεις που ενώ αφορούν
το κρίσιμο ζήτημα του θεσμικού
πλαισίου της εξωτερικής πολιτικής κατατίθενται λίγο μόνο
πριν από το τέλος της θητείας
της απερχόμενης κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ως μόνο στόχο
τους να δεσμεύσουν την επόμενη κυβέρνηση της χώρας».

ΚΙΝΑΛ: Εκχωρούν το 50% της ΔΕΗ χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα
«Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πολέμησαν λυσσαλέα ως αντιπολίτευση κάθε
σοβαρή προσπάθεια για τη διασφάλιση του
μέλλοντος της ΔΕΗ, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Ως κυβέρνηση οδήγησαν τη ΔΕΗ σε συνθήκες χρεοκοπίας. Σε επενδυτική στασιμότητα και σε οικονομική ασφυξία», τονίζει το
Κίνημα Αλλαγής σε αναλυτικό ενημερωτικό
σημείωμά του όπου ασκεί δριμεία κριτική
για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στα
λόγια αναφέρονται σε "Δημόσια ΔΕΗ", και
στην πράξη εκχωρούν σε μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα το 50% των πελατών της, δηλαδή, το 50% των εσόδων και κερδών της.
Χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα. Περιορίζουν την παραγωγή της ΔΕΗ, και πωλούν όσο-όσο
μονάδες της.
Μείωσαν την αξία της επιχείρησης από τα 2,5

δισ. το 2014, στα μόλις 300 εκατ. σήμερα. Οδήγησαν
σε ζημιές 900 εκατ. ευρώ, οδηγούν σε αυξήσεις
της τιμής του ρεύματος εις βάρος του απλού
πολίτη. Δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για
την οικονομία, αλλά και το τραπεζικό σύστημα».

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK
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Θ. Θεοχαρόπουλος:
Προχωράμε μπροστά,
θα μιλάμε με το έργο μας
Τελετή παράδοσης - παραλαβής
στο υπουργείο Τουρισμού
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Σύσκεψη στο Μαξίμου
για να επιστρέψει το «Ερρίκος
Ντυνάν» στο Δημόσιο
ύσκεψη είχε χθες
ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας με
τον διευθύνοντα
Σύμβουλο της Τράπεζας
Πειραιώς και τον
πρόεδρο του Ιδρύματος
Ωνάση, προκειμένου να
εξεταστεί το ζήτημα της
εξαγοράς του
νοσοκομείου Ερρίκος
Ντυνάν, ώστε να
επιστρέψει στο
ελληνικό δημόσιο.

Σ

«Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί ενότητα
μακριά από το τοξικό πολωτικό κλίμα που δηλητηριάζει την
πολιτική ζωή του τόπου» τόνισε ο νέος υπουργός Τουρισμού Θανάσης Θεοχαρόπουλος, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη του υπουργείου από την Έλενα Κουντουρά.
«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωράμε μπροστά, να μιλάμε με το έργο μας» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Θεοχαρόπουλος κατά τη χθεσινή τελετή παράδοσης – παραλαβής, σημειώνοντας ότι η απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τη συγκρότηση της Προοδευτικής συμμαχίας «έχει ενοχλήσει πολλούς».
Ο νέος υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
και η ανάπτυξη τομέων και κλάδων που έχουν καταλυτικό
ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ο τουρισμός. Δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει στο χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνει, ο κ. Θεοχαρόπουλος ανάφερε
μεταξύ άλλων ότι προτεραιότητα είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τον χρόνο.
Στο πλαίσιο αυτό έκανε λόγο για την προώθηση του
αγροτουρισμού όπως και της σύνδεσης του τουρισμού με
τον αγροδιατροφικό κλάδο.

«Είχαμε σύσκεψη με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση,
Αντώνη Παπαδημητρίου, για
την εξαγορά του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν και
την επιστροφή του στο δημόσιο σύστημα Υγείας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο
Twitter ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας .
«Ένα στολίδι για το δημόσιο σύστημα Υγείας, το
οποίο πέρασε εν μία νυκτί σε
ιδιωτικά συμφέροντα, με χαριστικές τροπολογίες για να
εξυπηρετεί δωρεάν τις ελίτ,
τώρα μέσα από τη συνεργασία του Δημοσίου με το
Ίδρυμα Ωνάση επανέρχεται
στο ΕΣΥ και την υπηρεσία

των πολλών» καταλήγει στην
ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
Από την πλευρά της Πειραιώς, στην οποία ανήκει
το «Ντυνάν», συμμετείχαν
στη σύσκεψη ο Διευθύνων
Σύμβουλος της τράπεζας
Χρήστος Μεγάλου, ο επικεφαλής των νομικών υπηρεσιών της τράπεζας και άλλα
στελέχη, ενώ παρών ήταν
και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Στη σύσκεψη η διοίκηση
της Πειραιώς ενημερώθηκε
για την πρόθεση του Ιδρύματος Ωνάση να καταθέσει
νέα έγγραφη προσφορά για
την αγορά του «Ντυνάν».
Από την πλευρά της Πειραιώς, στην οποία ανήκει
το «Ντυνάν», συμμετείχαν
στη σύσκεψη ο Διευθύνων
Σύμβουλος της τράπεζας
Χρήστος Μεγάλου, ο επικε-

φαλής των νομικών υπηρεσιών της τράπεζας και άλλα
στελέχη, ενώ παρών ήταν
και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου.
Στη σύσκεψη η διοίκηση
της Πειραιώς ενημερώθηκε
για την πρόθεση του Ιδρύματος Ωνάση να καταθέσει
νέα έγγραφη προσφορά για
την αγορά του «Ντυνάν».

32 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

7

ΜΑΪΟΥ 2019

τοπικά

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε δικαιούχους αγρότες, μέχρι 30/6/2019

Έρχονται νέες
πληρωμές ενισχύσεων

Ενημέρωσε η ΠΟΤ τον αντιπρόεδρο της ΝΔ
και πρώην υπουργό Κων. Χατζηδάκη

Για τα ζητήματα
των τρίτεκνων

•Αφορούν ειδικές ενισχύσεις, συνδεδεμένη σε
κτηνοτρόφους χωρίς γη και εξισωτικές 2013 και 2014

•Προβλήματα επιβίωσης αντιμετωπίζουν
οι τρίτεκνες οικογένειες

Ν

έες πληρωμές σε
δικαιούχους
ειδικών
ενισχύσεων έρχονται το
επόμενο χρονικό
διάστημα από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενισχύσεις αυτές αναμένεται να έχουν αποδοθεί
μέχρι στις 30 Ιουνίου 2019
και αφορούν ειδικές ενισχύσεις για αγρότες που έμειναν
εκτός, υπόλοιπα από προγράμματα και συνδεδεμένη
σε κτηνοτρόφους χωρίς γη,
ενώ πριν το καλοκαίρι κλείνουν και εκκρεμότητες, όπως
εξισωτικές του 2013 και 2014.
Τις ενστάσεις τους κατά
των αποτελεσμάτων πληρωμής της Μεγάλης Τετάρτης
μέχρι τις 15 Μαΐου μπορούν
να υποβάλλουν οι δικαιούχοι
εξισωτικής του 2018.

Η εξισωτική
Το ύψος της ενίσχυσης για
την εξισωτική εξαρτιόνταν
από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20
ha(εκτάριο) μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:
•Για τμήμα της έκτασης

Γ
της εκμετάλλευσης έως και
20 ha: χορηγείται το 100%
της ενίσχυσης.
•Για τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25
ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
•Για τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30
ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
•Για το τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης πέραν των
30 ha εκταρίων δεν χορηγείται
ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις
μεγαλύτερες των 30 ha, θα
ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.
Η εξισωτική αποζημίωση,
αφορά τις ορεινές και μει-

ονεκτικές περιοχές, όπου οι
αγροτικές εκμεταλλεύσεις δίνουν χαμηλό εισόδημα. Το
γεγονός αυτό σε συνδυασμό
με την απουσία εναλλακτικών
πηγών απασχόλησης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
για την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και
για τη συνέχιση της άσκησης
αγροτικών δραστηριοτήτων.
Σκοπός του μέτρου είναι να
αμβλύνει την κατάσταση αυτή,
αντισταθμίζοντας ένα μέρος
της απώλειας εισοδήματος
με τη χορήγηση ετησίως εξισωτικής αποζημίωσης στους
γεωργούς και κτηνοτρόφους,
μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών και σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
Ματθαίος Μπίνας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ της Γ.Ε. Τρικάλων Αστέρας εκφράζει τις
θερμές του ευχαριστίες
προς τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό και τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη,
για την εξ ολοκλήρου κάλυψη της αγοράς 6 αθλητικών αμαξιδίων για το
τμήμα καλαθοσφαίρισης
του Σωματείου μας.
Τέτοιες ενέργειες μας
δίνουν κουράγιο στην
προσπάθεια, που ξεκινήσαμε το 199, για την κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ
μέσω της άθλησης και
επιβεβαιώνουν την πεποίθησή μας πως η συντεταγμένη πολιτεία σε συνεργασία με τους φορείς
των ΑμεΑ, μπορεί να δίνει
ουσιαστικές λύσεις στα
προβλήματα των ΑμεΑ.
Και πάλι ευχαριστούμε
θερμά και διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε
με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή την προσπάθειά μας
για ανάπτυξη της άθλησης των ΑμεΑ στον τόπο
μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ

ια τα ζητήματα των
τρίτεκνων
ενημέρωσαν τον
αντιπρόεδρο της ΝΔ και
πρώην υπουργό Κωστή
Χατζηδάκη μέλη του ΔΣ
της ΠΟΤ(Πανελλαδική
Ομοσπονδία Τριτέκνων)
κατά την πρόσφατη
συνάντησή τους.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και εκπρόσωπος Τύπου
του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάννης Λιούλιος, αναφέρει πως κατά
την διάρκεια της συνάντησης
ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενημερώθηκε για
τα προβλήματα επιβίωσης
που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες, καθώς το
κοινωνικό κράτος κατέρρευσε
στα χρόνια της κρίσης, συμπαρασύροντας κατοχυρωμένα δικαιώματά τους.
Επίσης, σημειώνει ο κ. Λιούλιος, ενημερώθηκε ο κ. Χατζηδάκης για τις δράσεις και
τους διαρκείς αγώνες που κάνει η ΠΟΤ προκειμένου να
στηρίξει τις τρίτεκνες οικογένειες.
Από την πλευρά του ο κ.
Χατζηδάκης, αφού συνεχάρη
την ΠΟΤ για τις προσπάθειές
της, τόνισε ότι ο θεσμός της
οικογένειας αποτελεί το θεμέλιο της ελληνικής κοινωνίας,
και δεσμεύτηκε ότι θα δώσει
στο οικονομικό επιτελείο της
ΝΔ τα αιτήματα των τρίτεκνων
οικογενειών για να κοστολογηθούν, καθώς επίσης θα ενημερώσει και τον κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη, έτσι ώστε να ακολουθήσει και συνάντηση της
ΠΟΤ μαζί του.
«Με τα μνημονιακά μέτρα
που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα
από την αρχή της κρίσης, έχει
οδηγηθεί το 40% των οικογενειών με τρία τέκνα, στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Αδυνατούν να ανταποκριθούν στις

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων με Τρία Παιδιά
ν. Τρικάλων και εκπρόσωπος
Τύπου του ΔΣ της ΠΟΤ
Ιωάννης Λιούλιος
ζωτικές υποχρεώσεις τους.
Τα πολλά παιδιά από “ευλογία
θεού” που τα θεωρεί ο σοφός

λαός μας, δυστυχώς κατάντησαν τεκμήριο» υπογραμμίζεται από τον κ. Λιούλιο και
τονίζεται «η οικονομική κρίση
δεν μπορεί να είναι άλλοθι
για την μη λήψη μέριμνας
από την πολιτεία, καθώς η
πλειονότητα των μέτρων που
προτείνουμε είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Η λύση
στο δημογραφικό βρίσκεται
στο μέτρο που σχετίζεται με
τις δημογραφικές εξελίξεις
και την υπογεννητικότητα, στο
πόρισμα της Διακομματικής
Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων του 1993, όπου ως
πρώτη εισήγηση είναι ο χαρακτηρισμός της οικογένειας
με τρία τέκνα ως πολύτεκνη».
Ματθαίος Μπίνας

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

τοπικά

ΤΡΙΤΗ

Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ …
ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ … ΖΑΛΟΓΓΟΥ …!
Μ
εγάλη
προσπάθεια
καταβάλλει ο
Τσίπρας, για να ξεφύγει
από την μέγγαινα των
προβλημάτων και από
τον εκλογικό … χορό του
Ζαλόγγου. Είναι, όμως,
τόσα πολλά τα λάθη που
έκανε και τα ψέμματα,
που είπε στους πολίτες,
ώστε το τέλος της
πολιτικής του καριέρας
είναι ολοφάνερο. Οι κάθε
είδους πολιτικοί ελιγμοί
οδηγούν την κυβέρνηση
σε πιο βαθειά κρίση και
σε απαξίωση.

Εδώ και μήνες ξεκίνησε την
στρατηγική της πόλωσης του
πολιτικού κλίματος και του
Διχασμού. Σαν πλατφόρμα,
στην προσπάθεια αυτή, χρησιμοποίησε την σκανδαλολογία, την κινδυνολογία και φυσικά την παροχολογία. Η
στροφή αυτή έγινε μπούμερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι προσωπικές επιθέσεις κατά του
αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κυριάκου Μητσοτάκη, βαθαίνουν ακόμα
περισσότερο το δημοσκοπικό
χάσμα. Έτσι η Ν.Δ. προηγείται
με διψήφιο αριθμό και ετοιμάζεται για την διαχείριση της
επόμενης ημέρας.
Τεράστια τα προβλήματα
στην Οικονομία και μεγάλη η
αντίδραση, για την προδοσία
των Πρεσπών. Η χώρα μας
εδώ και πέντε χρόνια έπεσε

Το κατσικάκι της ΤΡΙΚΚΗ…
έτρεξε στα χνάρια του αθλητισμού και του πολιτισμού μαζί με
τους εκατοντάδες συμμετέχοντες στο Trikala City Run που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στην πόλη των Τρικάλων.
Η Συνεταιριστική Γαλακτοβιομηχανία ΤΡΙΚΚΗ, ως μεγάλος χορηγός της επιτυχημένης εκδήλωσης, συμμετείχε ενεργά μοιράζοντας το δικό μας σοκολατούχο trico αλλά και τα νέα επιδόρπια γιαουρτιού, κατσικάκι kids,
με ολόφρεσκο κατσικίσιο γάλα σε
τέσσερις υπέροχες γεύσεις. Μπανάνα μπισκότο, μπανάνα, φράουλα και βανίλια που έγιναν ανάρπαστα από μικρούς αλλά και μεγάλους. Οι άνθρωποι της Συνεταιριστικής Γαλακτοβιομηχανίας
ΤΡΙΚΚΗ δηλώνουν υπερήφανοι
για τη συνδρομή τους στην εκδήλωση. Για τους εκατοντάδες
συμμετέχοντες που έτρεξαν στα
χνάρια του αθλητισμού και του
Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Τρικάλων και το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων σας προσκαλούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί Τρίτη
7 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ξενοδοχείο ΝΤΙΝΑ.
Η εκδήλωση, πραγματοποιείται με
αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του
Ηaim Omer «Ήρεμη Δύναμη: Ένα νέο
μοντέλο εξουσίας για την οικογένεια, το
σχολείο, την κοινότητα» και θα αποτελέσει μια αξιόλογη αφορμή, για να αναδειχθούν και να συζητηθούν νέες προτάσεις προσέγγισης των σχέσεων εντός
της οικογένειας, της σχολικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα
στην κατεύθυνση της θετικής επίδρασης
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας

Δρ. Κώστας Πατέρας
D. Ed., M.Ed., Ph.D.
Πολιτευτής Τρικάλων
στην παγίδα των υπερπλεονασμάτων, σε βάρος της ανάπτυξης και των εισοδημάτων
του Λαού.
Το εισόδημα καθημερινά
μειώνεται, η φτώχεια, στα λαϊκά στρώματα, παίρνει διαστάσεις πρωτοφανούς καταστροφής και 4 εκατομμύρια
πολίτες χρωστούν στις τράπεζες και στο κράτος.
Εξ αιτίας της οικονομικής
κατρακύλας οι επενδύσεις
μπήκαν στην … κατάψυξη και
τα κόκκινα δάνεια καθήλωσαν τις τράπεζες, οι οποίες,
για μεν τις καταθέσεις των πολιτών δίνουν επιτόκιο περίπου 0,5%, για δε τις χορηγήσεις, που σπάνια γίνονται,
παίρνουν τόκο μέχρι και 12%.
Έτσι η οικονομία βαλτώνει
και τα «δικά τους παιδιά» χρυ-

σοπληρώνονται, για υπηρεσίες, που δεν προσφέρουν.
Την ίδια στιγμή υπόσχονται
διορισμούς στον δημόσιο τομέα, φυσικά προηγούνται οι
άνθρωποι του κομματικού σωλήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που
έλεγαν προεκλογικά για την
Αξιοκρατία και την Διαφάνεια,
ήταν προεκλογικά ψέμματα,
για να καθίσουν στην εξουσία.
Χωρίς την σύμφωνη γνώμη
των στελεχών της κλαδικής
του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει προοπτική …! Μέχρι και υπουργός
Τουρισμού γίνεται κάποιος
αρκεί να μπει στην … σκακιέρα του ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ …!
Τα ψεύδη και οι ευθύνες της
καταρρέουσας κυβέρνησης
«Πρώτη φορά Αριστερά αλλά
ποτέ πια Αριστερά» είναι τεράστιες και σε πολλούς τομείς
της ζωής μας.
Η φωτιά στο Μάτι, που παρουσιάστηκε προχθές από
την τηλεόραση και η καταστροφή στην Μάνδρα, με σχεδόν 125 νεκρούς συμπολίτες,
φίλους και συγγενείς, τρίζουν
τα θεμέλια της κυβέρνησης
του Τσίπρα.
Ο ανύπαρκτος κρατικός μηχανισμός, η έλλειψη συντονισμού και ιδιαίτερα η αμήχανη
εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο Επιχειρησιακό Κέντρο
της Πυροσβεστικής, τον Ιούλιο του 2018, με σκοπό να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη,
ήταν τραγικά λάθη και οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες είναι τεράστιες. Ο Τσίπρας είναι

υπεύθυνος και θεωρείται υπόλογος από τον Λαό.
Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να διαμορφώσει την πολιτική ατζέντα την ερχόμενη
εβδομάδα και η πρόταση μομφής κατά του Παύλου Πολάκη από τη Ν.Δ. καθώς και η
προσπάθεια του Τσίπρα να
μετατρέψει την ψηφοφορία
σε «ψήφο εμπιστοσύνης» δείχνουν πως η εκλογική μάχη
για τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει με την
Έξοδο του Μεσολογγίου.
Εάν σε όλα αυτά προστεθεί
και το ότι η Κυβέρνηση δεν
μπόρεσε να φτιάξει δικούς
της συνδυασμούς στην περιφέρεια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η προδοσία της
Μακεδονίας, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ
πολύ σύντομα θα υποστεί ταπεινωτική ήττα, δεδομένου
ότι η κακή οικονομία, η εγκληματική εξωτερική πολιτική
και το σύνδρομο Πολάκη, Πετσίτη, Καρανίκα, Νοτοπούλου
και ΣΙΑ αποσυσπειρώνουν την
βάση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Τσίπρας θα εξαφανισθεί
υπό το βάρος των μεγάλων
λαθών, των πρωτοφανών ψεμάτων, της προδοσίας των
Πρεσπών, της ρήξης με την
Εκκλησία και του σκανδάλου
της ΔΕΗ, που το 2014 είχε 10
εκατομμύρια κέρδος και το
2018 903 εκατομμύρια ζημιά
…!
Όλα είναι … έτοιμα για τον
Εκλογικό … χορό του Ζαλόγγου …!
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Στον αγώνα δρόμου, Trikala City Run 2019, συμμετείχε
και ο Θανάσης Λιούτας με τα παιδιά του. Ο Θανάσης Λιούτας έδωσε πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές
και στους συμμετέχοντες. Επίσης σχολίασε ότι, «Στον
αγώνα συμμετείχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, με κέφι και
ζωντάνια και υποστήριξαν μια συλλογική προσπάθεια
που ξεκινά φέτος στην πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζουμε δραστηριότητες που προάγουν τον
αθλητισμό. Εύχομαι το Trikala City Run να καθιερωθεί
και να σημειώσει μεγάλη επιτυχία ως θεσμός.

Αχιλλέας Λιούτας: «Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και ένα μεγάλο μπράβο στους
συμμετέχοντες που απέδειξαν ότι τα Τρίκαλα είναι η πόλη του αθλητισμού και του πολιτισμού!»
των Τρικάλων. Ο κ. Λιούτας τόνισε πως «η Συνεταιριστική Γαλακτοβιομηχανία ΤΡΙΚΚΗ έχει αποδείξει, στην πράξη, τον κοινωνικό
της ρόλο, συμβάλλοντας στη
διοργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων που προάγουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό στην πόλη
και την ευρύτερη περιοχή».
Καταλήγοντας ο κ. Λιούτας,
δήλωσε: «Θερμά συγχαρητήρια
στους διοργανωτές και ένα μεγάλο μπράβο στους συμμετέχοντες που απέδειξαν ότι τα Τρίκαλα είναι η πόλη του αθλητισμού
και του πολιτισμού!»

Εκδήλωση
στο 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο
των παιδιών.
Εισηγητές στην εκδήλωση, είναι η
Αναστασία Ζήση, καθηγήτρια Ψυχολογίας
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Ψυχολόγος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σταματία Γρατσάνη, ο Παιδοψυχίατρος
και Οικογενειακός Θεραπευτής Δημήτρης Φιλοκώστας ο οποίος έχει επιμεληθεί την ελληνική έκδοση του βιβλίου
του Haim Omer και ο Προϊστάμενος του
Κ.Ε.Σ.Υ Τρικάλων κ. Απόστολος Σπαθής.
Μπορεί το φαινόμενο της βίας να έχει

πολλαπλές ερμηνείες, αλλά η απάντηση στη βία χρειάζεται να είναι ξεκάθαρη και σχεδιασμένη με στοχαστική εγρήγορση, εκφράζοντας κάθε φορά μια
σταθερή, συλλογική, μη βίαιη στάση
από την πλευρά της οικογένειας, του
σχολείου, αλλά και της κοινότητας στο
σύνολό της. Σε ότι αφορά την προσέγγιση που επιχειρείται μέσα από το βιβλίο
του Haim Omer, έχει να κάνει με την συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς η οποία και αποτελεί βασική αρχή για την «ήρεμη δύναμη».
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Ο Θανάσης Λιούτας
στο Trikala City Run 2019

Το κατσικάκι kids της ΤΡΙΚΚΗ… έτρεξε στα χνάρια
του αθλητισμού και του πολιτισμού στο Trikala City Run
πολιτισμού φορώντας φανέλα η
οποία στο πίσω μέρος της έφερε
το λογότυπο από το κατσικάκι
kids της ΤΡΙΚΚΗ. Ο πρόεδρος
του Συνεταιριστικού Ομίλου της
Ε.Α.Σ. Τρικάλων κ. Αχιλλέας Λιούτας ο οποίος έδωσε το σήμα
της εκκίνησης στους αγώνες
αγοριών και κοριτσιών Δημοτικών Σχολείων 1.000 μέτρων και
απένειμε τα μετάλλια στους νικητές, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιτυχημένη διοργάνωση η οποία δήλωσε
βέβαιος ότι θα εξελιχθεί σε ένα
θεσμό με διάρκεια για την πόλη

ΜΑΪΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η εταιρεία - μέλος του ΒΑSF Ελλάς ΑΒΕΕ και η
Τράπεζα Πειραιώς διοργανώνουν την ημερίδα προώθησης του ελληνικού οίνου και της σταφίδας:

«Wine & Currant Marketing Forum»
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019,
09:00-13:30, στο ξενοδοχείο Domotel Kastri.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 14051
AΔΑ: 624146907Φ-ΡΔΖ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
FΑΧ: 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
σύμφωνα με την υπ' αριθμ.232/9ης/1203-2019 (ΑΔΑ:6ΙΞ946907Φ-Μ5Σ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός «ΥΓΡΟΣ
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, CPV: 33152000-2» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής Προϋπολογισθείσα δαπάνην
75.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 71877)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών Τρίτη
21Μαΐου 2019 και ώρα 18.00μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00π.μ.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον
ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 7
Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη.
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα
της
5ης
ΥΠΕ
www.dypethessaly.gr στην διαδρομή
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΦΥ --> Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Τρίκαλα 6-05-2019
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΡΘΕΝΗΣ
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ΤΡΙΤΗ

7

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

Η Ελλάδα του Πολιτισμού E2 (Ε)
Οπτική Γωνία (Ε)
Το Πανόραμα του Αιώνα E3 (Ε)
Δείπνο με τον Πλάτωνα E1
Η Άγνωστη Ιστορία των Κόμικς E5
Password (Ε)
Spirit Riding Free E11 (Ε)
Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε111 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E22
'Eξι Αδελφές Κ6 Ε15 (Ε)
Εταιρεία Θαυμάτων
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε60
Art Week
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ8 Ε15 (Ε)
Fargo Κ1 Ε10
Μικροφίλμ (Ε)
Μικρή Άρκτος
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε59
(Ε)

08:00
09:00
09:30
10:00
12:00
13:00
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19:00
19:15
21:00
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23:00

Οι Απίθανες E83 (Ε)
Δείξε μου το Σπίτι σου E12 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E7
ΕπιΚοινωνία
Στο Νησί Κ2 Ε7
Ειδήσεις
Δείξε μου το Σπίτι σου E12 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E7 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε14
Στο Νησί Κ2 Ε7 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Το Θύμα E4
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Το Google και ο Παγκόσμιος
Εγκέφαλος
00:00 Ο Τελευταίος Εχθρός E4 (Ε)

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

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε21
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται

17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E150
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E129
21:45 Πέτα τη Φριτέζα E52
22:45 Spotlight: 'Oλα στο Φώς
01:30 Vice
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07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε14
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε329
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Ο Μαχητής του Tai Chi
MasterChef 3 (Ε)

18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:15
01:50

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Το Ψώνιο
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε12 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε149
Το Σόι σου Κ5 Ε49
Το Τατουάζ Κ2 Ε241
Μετά τα Μεσάνυχτα
Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E42
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30

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

17:10

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΙΔ.ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 19 Κ ΤΣΑΚΑΛΩΦ
2431026340
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΚΑΛΑMΠΑΚΑΣ 30
2431076066
Από τις 5 το απόγευμα έως
τις 10 το βράδυ
ΒΑΡΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25
2431039120
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22

2431077297
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ&ΜΙΑΟΥΛΗ
2431028876
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 5
2431027351
ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 – ΠΛΑΤΩΝΟΣ
2431024631
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 6
2431070669
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2431074560

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί
-Οδ. Μετεώρων
Ντάλας-8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας

τηλεόραση

ΜΑΪΟΥ 2019

-Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος-Δροσερό
Πανάγος-Πύλη
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου-Γόμφοι

00.30 «Καλημέρα Θεσσαλία»
01.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
03.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.50 Ξένη ταινία «A killing affair»
05.30 Μουσικό διάλειμμα
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Χάνσελ και
Γκρέτελ»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Σκιάθος, οι
παραλίες του νησιού»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Γκολ στον έρωτα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής αναχωρεί σήμερα από το ζώδιο σας για άλλες πολιτείες, αυτές που θα θελήσετε να χτίσετε το επόμενο διάστημα, οπότε και θα προσπαθήσετε να υλοποιήσετε εκείνες τις σκέψεις σας που θα σας δημιουργήσουν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας.
ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ερμής από σήμερα θα βρίσκεται
στο ζώδιο σας τονώνοντας τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες και δημιουργώντας
μια τάση να προσπαθείτε να εξηγήσετε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σας με τη λογική,
αλλά και με βασικό κριτήριο τη χρησιμότητα
τους.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Πολλά μπορεί να είναι αυτά που λέγονται πίσω από την πλάτη σου για σένα και
τα οποία είτε τα μαθαίνεις, είτε ζεις με το φόβο
μη βγουν προς τα έξω σε κάνουν να κλείνεσαι λίγο στον εαυτό σου ή να γίνεσαι περισσότερο μυστικοπαθής.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι φίλοι σου, όπως και άνθρωποι
με τους οποίους μοιράζεστε κοινές αντιλήψεις
και ενδιαφέροντα θα είναι πολύ σημαντικοί
αυτή την περίοδο, αφού θα θες να λειτουργήσεις μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
ΛΕΩΝ: Είναι μια περίοδος που μπορείς να κάνεις συζητήσεις για μια προαγωγή ή για να μιλήσεις για τις φιλοδοξίες σου, απλά θα πρέπει να είσαι προσεκτικός να στηριχτείς αποκλειστικά στις δυνατότητες σου και όχι στις
αδυναμίες των άλλων.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα μπορέσεις να εστιάσεις περισσότερο στα ερωτικά σου, ενώ είναι μια καλή
περίοδος για να ταξιδέψεις με το ταίρι σου.
Ταυτόχρονα ευνοεί και νομικά ζητήματα, θέ-

ματα που μπορεί να σχετίζονται με την εκπαίδευση σου, αλλά και τις εμπορικές συναλλαγές.
ΖΥΓΟΣ: Είναι μια περίοδος που μπορείς να
επαναδιαπραγματευτείς κάποια πράγματα
μέσα στο γάμο σου ή σε μια συνεργασία, αφού
μπορείς να μιλήσεις με λεπτομερή και ατράνταχτα επιχειρήματα που θα πείσουν τους άλλους και θα τους φέρουν στα νερά σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Γενικότερα είναι μια περίοδος που
η γνώμη των άλλων μπορεί να σου φανεί χρήσιμη, γι’ αυτό προσπάθησε να έχεις τα αυτιά
σου ανοιχτά και τη διάθεση να είσαι ανοιχτός
σε συμβουλές, αλλά ακόμα και στην κριτική.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα μπορέσεις να λειτουργήσεις πιο
οργανωμένα και θα ασχοληθείς επίμονα, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια, με πράγματα
που ως τώρα παραμελούσες.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι πολύ καλή περίοδος για να
ασχοληθείς με τα ερωτικά σου, αφού μπορείς
να μιλήσεις από καρδιάς και να πεις αυτά που
νιώθεις. Προσπάθησε μόνο να μην ξεχάσεις
ότι κι αυτός που έχεις απέναντι σου έχει τη
δική του αξία και τις δικές του ανάγκες.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν υπάρχουν πράγματα που σε
πιέζουν και συναισθήματα τα οποία έχεις καταπιέσει τώρα είναι η ευκαιρία να τα εκφράσεις και να απαλλαγείς από αυτά.
ΙΧΘΕΙΣ: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να
προωθήσεις τα επιχειρηματικά σου σχέδια,
αλλά και για να προγραμματίσεις (ή να πραγματοποιήσεις) κάποια σύντομα ταξίδια.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η ταινία της χρονιάς

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

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

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

“Ο ΓΑΤΟΣ Ο ΦΕΥΓΑΤΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com

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

7:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
20:00
21:00
23:00
00:00
01:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Ο πιο Καλός ο Μαθητής
Open News
Macgyver
Αλ Τσαντίρι Νιούζ
Αλ Σιχτίρι
Passenger
Criminal Minds Κ12 Ε14

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τίτλος ποιήματος του Μιλτιάδη
Μαλακάση.
2. Απαισιόδοξη
και
μεμψίμοιρη
απεικόνιση μιας κατάστασης.
3. Γρήγορα περνούν - Το μικρό όνομα του σκηνοθέτη
της ταινίας «Η Αλίκη
στις πόλεις».
4. Αγγλικό σύμφωνο - Χαρακτηρισμός κρασιού (ξεν.).
5. Είναι πάντα μία
προεκλογική εκστρατεία
(γεν).
6.Και αυτή η διδασκαλία αναφέρεται.
7. Σύμβολο του είχε τον ήλιο Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων (αντιστρ.).
8. Ακλιτο αριθμητικό (αντιστρ.) Από τα πέντε... δύο.
9. Βελγική πόλη, στη Βαλλονία Μουσική νότα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Επαγγελματίες... υπονομευτές (γεν.).
2. Συχνά αποτυγχάνουν.
3. Κατεδίωκε τον Περιπλανώμενο
Ιουδαίο - Βυζαντινή μουσική νότα Του «Λ» δορυφόροι.
4. Μαθητικό εφόδιο (γεν.).
5. Χρονικός σύνδεσμος - Γαλλίδα

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

ΛΥΣΗ (5-5-2019)
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Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,
της Ελίνας Ψύκου
το πορτρέτο ενός διάφανου
ανθρώπου-κατασκεύασμα της
showbiz, με αρωγό έναν σπαρακτικά λιτό Χρήστο Στέργιογλου

Sudoku

Πώς παίζεται

4

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1.ΡΑΠ- ΑΘΗΝΑ 2.
ΕΝΑ - ΜΝΑ 3. ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ 4. ΓΡΙΠΟΣ - ΡΕ 5. ΑΡΣΕΝΙΚΟΝ 6. ΓΙΔΙ 7.
ΕΚΟΥΣΑ - ΟΚ 8. ΠΗ - ΧΑΝ -ΤΟ 9.
ΟΣΜΗ - ΝΟΜΗ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΡΕΓΓΑ
- ΑΠΟ 2. ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ 3. ΠΑΝΙΣ 4.
ΥΠΕΡΟΧΗ 5. ΑΜΜ0Ν-ΚΑ 6. ΘΝΗΣΙΓΕΝΗ 7. ΗΑΔ - ΚΙ(ΛΟ) 8. ΗΡΟΔΟΤΟ 9. ΑΡΣΕΝΙΚΟΝ

Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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μια ταινία δραματική, κωμική και ανατρεπτική, σαν την
ίδια τη ζωή.
Σάββατο 4/5 και Δευτέρα 6/5

συγγραφέας του 20ού αιώνα.
6. Γραφή δρόμου μετ' εμποδίων
σε μέτρα - Η «αχηβάδα» του τοίχου.
7. Πρόσωπο των «Αθλίων» του Β.
Ουγκώ.
8. Χαρακτηρίζεται συχνά μία απόφαση - Πρόθεση.
9. Θείος... υπερατλαντικός - Η νομισματική μονάδα του Ισραήλ.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

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
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Πτώση
2,60% στο
Χρηματιστήριο

Ê

Ισχυρές πιέσεις δέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη
χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την
αγορά να υποχωρεί
προς τα επίπεδα των
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
750 μονάδων, ακολουθώντας την καθοδική
Γ.Δ. 754,20
πορεία των διεθνών
αγορών.
Οι εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορικού πο2,60%
λέμου ΗΠΑ-Κίνας επηρεάζει αρνητικά την πορεία των διεθνών χρηΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ματιστηρίων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 754,20
μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,60%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις
753,92 μονάδες (-2,64%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 46,821 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.530.329 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
πτώση σε ποσοστό 2,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό
3,16%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της ΔΕΗ(+1,98%),
ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
του ΟΛΠ(-6,76%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(-5,35%), της Ελλάκτωρ(-4,54%), της Περαιώς(-4,38%), της Alpha
Bank(-4,38%), της Μυτιληναίος(-4,34%), της Εθνικής(-4,04%) και της Viohalco(-4,01%).
Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους δείκτες και
τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των
Βιομηχανικών Προϊόντων(-4,38%), των Τραπεζών(3,98%) και της Τεχνολογίας (-3,46%).

Ρύθμιση 120 δόσεων: Κούρεμα βασικής
οφειλής και ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ
Έ
ως τις 28 Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα φυσικά
και νομικά πρόσωπα να ενταχθούν στη ρύθμιση για
έως 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους
έως 31/12/2018 στην εφορία. Η πλατφόρμα ανοίγει για μεν
τα φυσικά πρόσωπα στις 14 Μαΐου και για δε τα νομικά
πρόσωπα στις 16 Μαΐου, υπό την αίρεση ότι το νομοσχέδιο
που κατατίθεται αύριο στη Βουλή θα έχει ψηφιστεί έως το
τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Όπως ανακοίνωσαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και η υφυπουργός Κατερίνα
Παπανάτσιου, για τα φυσικά πρόσωπα θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια τέκνων και όχι περιουσιακά κριτήρια.
1.Μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα (είναι περίπου 3,9 εκατομμύρια οφειλέτες) και τα
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως εξής:
*Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα υπάρχουν έως 120 δόσεις,
με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
Για οφειλές έως 3.000 ευρώ σε αυτήν την κατηγορία των οφειλετών που θα ενταχθούν στη ρύθμιση, δεν θα υπάρχουν προσαυξήσεις και τόκοι.
*Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, θα ισχύει προοδευτική
κλίμακα συντελεστών με βάση την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, σε συνάρτηση με το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής.
Για όσους βαρύνονται με τέκνα, ο συντελεστής θα μειώνεται,
προκειμένου ο αριθμός των δόσεων να είναι μεγαλύτερος. Και για
τους οφειλέτες αυτούς, το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσεις δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ.
*Σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής της ρυθμιζόμενης οφειλής προβλέπεται διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων και των
τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί έως την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση επιλογής λιγότερου αριθμού δόσεων από ό,τι δικαιούται ο φορολογούμενος, θα ισχύουν μειώσεις έως 90% στα
ποσά των προσαυξήσεων και των τόκων.

Ο ελάχιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης ορίζεται στις 18.
*Τα εισοδήματα που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό
του αριθμού των δόσεων, θα είναι τα πραγματικά δηλωθέντα και
όχι αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
2.Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
* Οι οφειλές που προέρχονται από τακτικές αιτίες (π.χ. φόρους
εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), θα μπορούν να ρυθμίζονται σε
έως και 18 μηνιαίες δόσεις.
*Οι έκτακτες οφειλές (π.χ. από φόρους κληρονομιών, εφάπαξ
ποσά προστίμων κ.λπ.), θα μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 30
μηνιαίες δόσεις.
*Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ.
*Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής της ρυθμιζόμενης οφειλής, θα προβλέπεται διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων
και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί
έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση επιλογής της αποπληρωμής σε λιγότερες δόσεις,
θα προβλέπονται μειώσεις στις προσαυξήσεις και τους τόκους.

Αλλάζουν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων
ιο γρήγορα θα παίρνουν στο εξής τη
σύνταξή τους χιλιάδες δικαιούχοι, καθώς με διάταξη που περιλαμβάνεται στο
νομοσχέδιο των 120 δόσεων,
αλλάζουν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων.
Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελ-

Π

ματιών (ΟΑΕΕ) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) θα παίρνουν πλέον
τη σύνταξή τους την τέταρτη
τελευταία εργάσιμη ημέρα
του προηγούμενου μήνα, αντί
για την πρώτη εργάσιμη μέρα
του μήνα, όπως ισχύει σήμερα.
Έτσι, η σύνταξη Ιουνίου θα
τους καταβληθεί την Τρίτη 28
Μαΐου, αντί για την Δευτέρα 3
Ιουνίου.
Νωρίτερα θα δίνονται και οι
επικουρικές συντάξεις, αφού
οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν
την καταβολή τους την προτελευταία εργάσιμη ημέρα
του προηγούμενου μήνα αντί
για την δεύτερη εργάσιμη

ημέρα του μήνα.
Καμία αλλαγή, τέλος, δεν
προβλέπεται για τους μισθωτούς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), οι
οποίοι θα παίρνουν τη σύνταξή τους την προτελευταία
ημέρα του προηγούμενου
μήνα, όπως σήμερα.

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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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ
ΜΑΣ ΕΡΡΙΕΤΑΣ ΓΚΑΓΚΑ
Γράμμα στην Ερριέτα…
Πώς μπορούν άραγε να χωρέσουν
στα λόγια, το μεγαλείο και η δύναμη
της ψυχής σου;
Ψάχνω καιρό να βρω τις λέξεις, τις
φράσεις που θα είναι όσο γίνεται πιο
αληθινές να περιγράψουν αυτό που
ήσουν και θα συνεχίσεις να είσαι γλυκιά μου Ερριέτα…
Δυσκολεύομαι να τις βρω, προσπαθώ…
Βλέμμα καθαρό, χαμόγελο διάπλατο, μάτια γεμάτα περιέργεια για να μάθουν και να ανακαλύψουν τα πάντα γι’ αυτόν τον κόσμο!
Τα γράμματά σου λες και τα ’χε γράψει μια μαγική γραφομηχανή…Κρεμόμουν κυριολεκτικά από τις λέξεις σου, την ευρηματικότητα και την ωριμότητα των σκέψεων σου…Οι απαντήσεις σου και τα γραπτά σου θησαυρός πολύτιμος, γλυκιά μου
Ερριέτα…Καλύτερα από εκείνα που θα περίμενε κανείς…Υπόδειγμα πραγματικό!
Το μάθημα μαζί σου…Αχ! Μάθημα Ζωής! Μάθημα Ψυχής!
Μου έδειχνες και μας δείχνεις πως η ζωή είναι αγώνας, είναι δίψα για μάθηση, αγάπη για ανακαλύψεις, Ερριέτα μου, έτοιμη πάντα και πρόθυμη να ρουφήξεις την κάθε στιγμή…
Ό,τι κι αν γράψω νιώθω πως θα ‘ναι λίγο…Νιώθω ότι είσαι
παντού, είσαι πάντα μαζί μου, μαζί μας!
Η καθηγήτριά σου στ’ Αγγλικά και ξαδέρφη σου,
Αλεξάνδρα Δ. Σούλα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤH ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΖΕΛΗ
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους, καθώς και τα θερμά τους συλλυπητήρια για τον
απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου μας μαθητή Θεόδωρου
Τζέλη, τον οποίο είχαμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στη
Β’ και στη Γ’ Γυμνασίου.
Ο Θοδωρής ήταν ένα παιδί που διακρινόταν για το ήθος του,
την προσωπικότητά του, τις αρχές του τις οποίες διδάχτηκε
από την οικογένειά του, την υπομονή και την επιμονή του να
πετύχει τους στόχους που έθετε κάθε φορά. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους γονείς του και στην αδερφή του, η
οποία υπήρξε μαθήτρια του σχολείου μας.
Αντί στεφάνου στη μνήμη του θα δοθεί ένα χρηματικό ποσό
στην Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας με
αφορμή την 30ή Μαϊου, ημέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη νόσο.
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος
Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων
«Γιώργος Σεφέρης»

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγεινε απαρχή των κεκοιμημένων» (Α'
Κορινθ. 15:20)
Για άλλη μια φορά οι άνθρωποι γιόρτασαν την Ανάσταση του Χριστού. Φοβάμαι
όμως ότι οι καρδιές τους έμειναν προσκολλημένες στον
τύπο αλλά κλειστές στο νόημα και στο φως της. Η Ανάσταση όμως είναι πολύ περισσότερο από μια γιορτή. Ο
Θεός μίλησε στην ιστορία του
κόσμου με τη Σταύρωση και
την Ανάσταση του Χριστού.
Με τη Σταύρωση, αξιολογήθηκε και καταδικάσθηκε μια
για πάντα ολόκληρη η αμαρ-

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

τωλή ανθρωπότητα και στο
σταυρό πληρώθηκε το χρέος
της, τα λύτρα, από τον Αντικαταστάτη της, τον Ιησού Χριστό, και η θεία δικαιοσύνη
ικανοποιήθηκε. Με την Ανάσταση, ο Θεός, δέχεται την
προσφορά του Χριστού και δικαιώνει τον αμαρτωλό (Ρωμ.
4:25). Γι' αυτό η Ανάσταση είναι το πιο σημαντικό χαρμόσυνο άγγελμα προς την ανθρωπότητα. Κρύβει μέσα της
όλο το μεγαλείο της αγάπης
του Θεού και άφθαρτη δόξα
για τον άνθρωπο που δέχεται
τον Χριστό Σωτήρα του και
περπατάει μαζί Του σε μια
καινούρια πορεία προς το
φως!

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

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

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη των
Τρικάλων από 7 έως 12 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τρίτη 7 Μαΐου από 9:00-12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων με την ευκαιρία της εορτής
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Αύριο Τετάρτη 8 Μαΐου από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων με την ευκαιρία της εορτής του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου ο Εσπερινός, ο Όρθρος και
εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την Κυριακή 12 Μαΐου από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίας
Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και
εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προγραμματισμένη Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων δεν θα τελεσθεί.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

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

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

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,
01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

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

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

ΙΕΡΑ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

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

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

Kήρυγμα Ευαγγελίου

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΕΛΕΝΗΣ
ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΩΝ)

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου με μπρελόκ της Hyundai, επί
της οδού Συγγρού. Όποιος τα έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431074480.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6983643610.
ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα αυτοκινήτου,
με αριθμό ΔΟΚ 9481, κοντά στην
περιοχή Πατουλιάς. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431035722.
ΒΡΕΘΗΚΕ γυναικείο μαύρο πορτοφόλι, στην οδό 28η Οκτωβρίου,
μεσημεριανές ώρες 12.00-15.00.
Όποιος το έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431024028.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην
Λαϊκή Αγορά. Όποιος το βρήκε
παρακαλείται να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6976164918.
ΒΡΕΘΗΚΕ κλειδί αυτοκινήτου
ΤΟΥΟΤΑ, με μπρελόκ. Όποιος το
έχασε να περάσει από το καφενείο
“Κίσκος” στην οδό Όθωνος να το
παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κινητό Samsung J4 και
κινητό MLS. Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6980189798

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με
τα 18 δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπαναγιας και στην πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.

ΤΡΙΤΗ

7

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 37

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

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

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

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

AM.EOT 0727E60000012200

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

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

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

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

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

ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100

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

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

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

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

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

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

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 8-10/06/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυρεσβεστών)

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

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

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

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

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

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

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

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

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

38 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 09-05-2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-05-2019

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 07:30-11:00 στην περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς: Αντισθένη, Δάμωνα, Αντιγόνης, Αλκμάνος , τμήμα της οδού
Φλαμουλίου από το Νο 50 έως την οδό Αντισθένη, καθώς και στην
περιοχή του Ξυλουργείου ΜΠΑΝΤΖΙΟΥ.
β. Από ώρα 11:00-15:00 στην περιοχή της Αγ. Μονής που περικλείεται από τις οδούς: Κυβέλης, Ειρηναίου, Λυκούργου, Ικάρων,
Ευκλείδου, Νιόβης, Αναξαγόρα, καθώς τμήμα της οδού Φλαμουλίου
από το Νο 27 έως το Νο 50.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω, Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται άτι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 07:30-08:15 στους συνοικισμούς: Καρυές, Φλαμούλι, Φλαμουλάκι, Αμπελάκια (μέχρι γέφυρα Καραβόπουρο), Αγία
Μονή, Γαρδικάκι (από Χάνι - Μύλο Ματσόπουλου) Πυργετός,
Πύργος, Κηπάκι Καλαμπάκας, Κηπάκι Σαραγιών, Αμπελόκηποι, Τμήμα οδού Μετεώρων αριστερά δεξιά (από διάβαση Γαρδικάκι έως
διάβαση Κηπακίου). Επίσης οι Φωτεινοί Σηματοδότες, Κόμβο Μύλου Τσαγκάδα, Κηπάκι, Αγ. Μονή, οι Σιδηροδρομικές Διαβάσεις Φλαμουλίου, Σαραγιών, έμπροσθεν Ταβέρνα Χάνι, Γαρδικάκι, Πυργετού, Πύργου, Κηπάκι Καλαμπάκας,
β. Από ώρα 13:30-14:30 θα επαναληφθεί η Διακοπή στις παραπάνω Περιοχές.
γ. Από ώρα 07:30-14:30 στους συνοικισμούς: Στην οδό Πύλης
από το ύψος της Εκκλησίας Αγ. Αθανασίου έως Πύλης, Αρ.83 (βενζινάδικο Παππά),καθώς και στις- οδούς Εκάβης, Παιωνίου, Προμηθέως και Παλλάντος.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
οπό το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310

78435 •
835 554

what’s up: 6986

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαράκι πιλάφι ή ζυγούρι στιφάδο ........................................6,00 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ..............5,00 €
Γεμιστά με κιμά..........................................................................5,00 €
Κοτόπουλο φιλέτο με κάρυ και ρύζι ...........................................5,00 €
Χοιρινό λεμονάτο ή τηγανιά .......................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά.....................................................................4,00 €
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά..................................................3,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες..............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής 6,00 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα...........3,50 € Αγγουροντομάτα ..........3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα .....................3,50 € Χόρτα...........................3,00 €
Πατατοσαλάτα......................3,50 € Μπρόκολο....................3,00 €
Μελιτζανοσαλάτα.................3,50 € Κουνουπίδι...................3,00 €
Πολίτικη με ελιές.................3,50 € Παντζάρια ....................4,00 €
Μαρούλι...............................3,00 € Λάχανο.........................3,00 €

•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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μελιτζάνες παπουτσάκια • αρακά
• μοσχάρι γιουβέτσι
• χοιρινό λεμονάτο
• τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριού
• μπούτι κοτόπουλο κοκκινιστό

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ.
ΜΠΑΛΙΑ
Ετών 73
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 7
Μαΐου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 7-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυσάνθη Μπάλια. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δάφνη Μπάλια
και Χαράλαμπος Λάμπρου, Ιωάννα Μπάλια και Μιχάλης Πευκιανάκης, Νίνα Μπάλια. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κατερίνα, Δημήτρης, Νικόλαος, Γεώργιος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, σήμερα Τρίτη 7 - 5 - 2019 και
ώρα 11.30π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του 1ου Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† ΠΕΝΘΗ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2019
07:30 π.μ.– Όρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και
Ύψωμα του Αγίου.
06:30 μ.μ. – Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις του Αγίου Χριστοφόρου.
Εκ του Ιερού Ναού

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ.
ΛΙΑΓΚΟΥΜΗ
Ετών 75
Θανόντα κηδεύσαμε την Κυριακή 5
Μαΐου 2019 και ώρα 12.30μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου
στο Γαρδικάκι Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 7-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Λιαγκούμη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος
Λιαγκούμης και Έλενα Χρυσάκη, Βασιλική Λιαγκούμη. Η ΕΓΓΟΝΗ: Ευαγγελία Λιαγκούμη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και
γιαγιά

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΓΙΑΝΝΗ
Ετών 92
Θανούσα κηδεύσαμε το Σάββατο 4
Μαΐου 2019 και ώρα 4 μ.μ. εκ του Ιερού
Ναού Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας Καλαμπάκας.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 7-5-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χρήστος Κογιάννης, Φανή και Νίκος Μπραζιτίκος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σιλουανός - Δέσποινα, Κωνσταντίνος - Κλεοπάτρα. ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Νικόλαος. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Άρχων Μιχαήλ”.

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
(ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΕΝΤΟΣ ΚΤΕΛ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019
πανηγυρίζει ο Ι.Ν. Αγίου
Χριστοφόρου (παρεκκλήσι στο χώρο του
ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ

7

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 39

Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου - Ζάρκου
Η Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Ζάρκου πανηγυρίζει
την μνήμη του Προστάτου Αγίου της στις 8 Μαΐου.
Σήμερα Τρίτη 7 Μαΐου και ώρα 6.30 μ.μ. θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου
Κηρύγματος.
Αύριο Τετάρτη 8 Μαΐου από τις 7.30 π.μ. έως 10.30 π.μ.
θα ψαλεί Όρθρος και στην συνέχεια θα τελεσθεί Αρχιερατική θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσοστόμου.
Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6 μ.μ. θα ψαλεί
Εσπερινός και Παράκλησις του Αγίου.
Εκ της Ιεράς Μονής

Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου
Δενδροχωρίου Τρικάλων
Αύριο Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 εορτάζει και πανηγυρίζει
ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Δενδροχωρίου Τρικάλων.
Σήμερα Τρίτη και ώρα 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας
Αρχιερατικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας θείου κηρύγματος και περιφοράς της Εικόνας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Το πρωί της Τετάρτης και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρθρος
και στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία λειτουργία
μετ' αρτοκλασίας θείου κηρύγματος και διάβασμα το Ύψωμα του Αγίου.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τον Άγιο.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Δενδροχωρίου

Πανήγυρις Ιερού Παρεκκλησίου
Αγίου Χριστοφόρου

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ

Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

ΏΡΑ 19:30 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης & Σταγών κ.κ. Χρυσοστόμου, μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.
Θα δοθεί προσφορά φιλοξενίας προς τους πιστούς (φαγητό) από τα Σωματεία Αυτοκινητιστών.

Την ΠΕΜΠΤΗ 9 Μαΐου 2019 εορτή του Αγίου ενδόξου
Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου προστάτου των οδηγών
εορτάζει το φερώνυμο Ιερό Παρεκκλήσιο στον αύλειο
χώρο του Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου επί της Εθν. Οδού Ιωαννίνων –Λαρίσης.

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ
ΏΡΑ 07:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία
θα διαβαστεί το ύψωμα του Αγίου Χριστοφόρου.
Εκ του ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ και των
-Σωματείο Ιδιοκτητών Υπεραστικών Λεωφορείων Ν .
Τρικάλων
-Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών
Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος
-Σύνδεσμος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ν. Τρικάλων «Η ΤΡΙΚΚΗ»
-Σωματείο Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών ΟΑΕΕ Ν. Τρικάλων
Παρακαλούνται οι πιστοί να συμμετάσχουν στις παραπάνω εορταστικές εκδηλώσεις.

Πρόγραμμα Εορτασμού
ΤΕΤΑΡΤΗ 8-5-2019 το απόγευμα και από ώρα 7:00μ.μ.
ο Μεγάλος Πανηγυρικός Εσπερινός του ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ στο νεόδμητο Ιερό Παρεκκλήσιο με αρτοκλασία
και θείο κήρυγμα υπο ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
ΠΕΜΠΤΗ 9-5-2019 Το πρωί και από ώρα 7:00 π.μ. ο
Όρθρος της εορτής του ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εντός του Ιερού Παρεκκλησίου με
θείο κήρυγμα υπο ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας και το ύψωμα του Αγίου Χριστοφόρου.
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ και από ώρα 6:30μ.μ. ο μεθέορτος
Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ στο Ιερό Παρεκκλήσιο.
Την Κυριακή το βράδυ προς Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
και από ώρα 8:30μ.μ. έως 12:30π.μ. θα ψαλλεί ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ της καλλιπαρθένου.
Εκ του Ιερού Ναού

Από Τρίτη έως Σάββατο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Στήθος κοτόπουλο
Ιωαννίνων

Μπούτι κοτόπουλο
Ιωαννίνων

3,59το κιλό

1,99το κιλό

το κιλό

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Σασμάν

2+1
ταχύτητες

ρά

Προσφο
από

540 €

CMYK

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

