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Με έργα 650 εκατ. € για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στη Θεσσαλία

Γεωργοί και κτηνοτρόφοι
στο πλευρό
του Δημ. Παπαστεργίου

Βαλτινό, Δενδροχώρι, Εξάλοφος
και Ματσουκέικα σφράγισαν
τη νίκη από την 1η Κυριακή
ΣΕΛ. 4

Κ. Αγοραστός: Επιλύουμε χρόνια προβλήματα στην γεωργία και την κτηνοτροφία
Η «Δύναμη Ευθύνης»

Σε Ελάφι, Αμάραντο
και Καστανιά

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ

Περιοδειών συνέχεια
Συνάντηση Θ. Αλέκου
του Υποψηφίου Δημάρχου Πύλης
με τον Εμπορικό
Κωνσταντίνου Μαράβα Σύλλογο Καλαμπάκας

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

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

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.:
CMYK

ΣΕΛ.
6

24310 88138

ΣΕΛ. 5
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Υ
ΜΑΪΟ

Σαν Σήμερα
1796
Ο άγγλος γιατρός
Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο
κατά της ευλογιάς.
1900
Αρχίζουν οι Β’ Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι,
με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά
αθλητριών, από 28 χώρες,
που διαγωνίζονται σε 19
αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου.
1928
Ιδρύεται η Τράπεζα
της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο
Αλέξανδρος Διομήδης.
1937
Ο Ντιουκ Έλινγκτον
και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο «Caravan».
1955
Η Τσεχοσλοβακία, η
Ανατολική Γερμανία, η
Ουγγαρία, η Πολωνία, η
Ρουμανία, η Σοβιετική
Ένωση, η Αλβανία και η
Βουλγαρία δημιουργούν
το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, ως αντίπαλο δέος
του ΝΑΤΟ.

Ε

πειδή η χώρα δεν έγινε
σε μια νύχτα ο παράδεισος του ευρωπαϊκού Νότου και το πρότυπο της ανάπτυξης.
Επειδή η καλή μάγισσα δεν
έλυσε όλα τα προβλήματα ακουμπώντας το ραβδί της σε αυτή
την άκρη του παγκόσμιου χάρτη.
Επειδή η θηλιά των δανειστών
δεν έχει χαλαρώσει, παρά τα
όσα λέγονται για το αντίθετο,
και επειδή το όνειρο εύκολα
μπορεί να μετατραπεί σε τρομακτικό εφιάλτη, οι πολίτες οφείλουν να υπερασπιστούν τις θυσίες τους και να μην επιτρέψουν
σε κανέναν να τις κάνει προεκλογικό χαρτοπόλεμο. Πρέπει
να δηλώσουν «παρών» στις πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις,
χαλώντας τα σχέδια εκείνων που
ποντάρουν στην ανοχή, στην αδιαφορία, στην ανοιξιάτικη ραστώνη
και στην αποχή.
Πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, αποστομώνοντας όσους τους θέλουν κομπάρσους και χειροκροτητές. Πρέπει να στείλουν ηχηρό μήνυμα
προς το σύνολο του πολιτικού
κόσμου ότι απαιτούν ειλικρίνεια,
εντιμότητα και κυρίως σοβαρότητα από όσους διαχειρίζονται ή
διεκδικούν να διαχειριστούν την
τύχη της χώρας.
Η κρίσιμη ώρα της κάλπης
πλησιάζει και τα κομματικά στρατόπεδα έχουν ήδη προετοιμαστεί
για τη «μητέρα των μαχών» και
οι πολιτικοί ξεπερνώντας κάθε
όριο λογικής έχουν μετατραπεί
σε «μηχανές» υποσχέσεων, δεσμεύσεων και παροχών.
Σε αυτή τη μάχη για την κατάληψη της καρέκλας οι πολίτες
δεν πρέπει να είναι απλοί παρατηρητές. Πρέπει με τη συμμετοχή
τους στις εκλογικές αναμετρήσεις και με την ψήφο τους να
καθορίσουν στα χέρια ποιων θα
εμπιστευτούν το δύσκολο έργο

Βάλτε τέλος στον κατήφορο!
της ανασύνταξης του κράτους
και της οικονομίας. Πρέπει να
αποτελέσουν τον ρυθμιστή τόσο
του δικού τους μέλλοντος όσο
και των νέων γενιών, στις οποίες
θα είναι «έγκλημα» να κληρονομήσουν τη φτώχεια, τη μιζέρια
και την απαισιοδοξία.
Σε 14 ημέρες ανοίγουν οι κάλπες για την εκλογή των νέων
περιφερειαρχών, δημάρχων και
ευρωβουλευτών. Θα εκλεγούν
οι νέοι τοπικοί άρχοντες, που
σε μεγάλο βαθμό είναι «υπεύθυνοι» για τη διαμόρφωση της
καθημερινότητας των πολιτών,
αλλά και εκείνοι που θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, την
ώρα που η Ευρώπη αλλάζει ραγδαία και όχι απαραίτητα προς
το καλύτερο.
Η πολιτική κουβέντα, όμως,
με ευθύνη των δύο βασικών διεκδικητών της εξουσίας εξελίσσεται
σε προσωπική κόντρα. Αντί για
θέσεις, προτάσεις και ιδέες, η
αντιπαράθεση περιορίζεται στο
«ποιος είμαι εγώ» και στο «ποιος
είσαι εσύ»!
Πρόσφατο παράδειγμα, τραγικό, είναι η αλήθεια, για τον
κοινοβουλευτισμό, αποτελεί η
συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση,
κατά την οποία οι πολίτες έγιναν
μάρτυρες όχι μιας πολιτισμένης
πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά
ενός τσακωμού εξοργισμένων
«μνηστήρων», οι οποίοι έμοιαζαν
περισσότερο με κακομαθημένα
μαθητούδια που μαλώνουν για
το τόπι, παρά για πολιτικούς άνδρες που αποφασίζουν για το
μέλλον μιας χώρας και ενός
λαού. Ενός λαού που δεινοπά-

θησε εξαιτίας των ανούσιων «κοκορομαχιών» του πολιτικού προσωπικού. Ενός λαού που, παρακολουθώντας τέτοιου επιπέδου
κοινοβουλευτικές συζητήσεις,
ανησυχεί ακόμα περισσότερο για
το μέλλον. Ενα μέλλον αβέβαιο,
που μοιάζει με ταξίδι στο άγνωστο
με πλοηγούς ανθρώπους που
πάνω από όλα έχουν το «ΕΓΩ»
τους.
Η εικόνα του Κοινοβουλίου
ήταν απαράδεκτη και για έναν
ακόμα λόγο, που αποτελεί τρανή
απόδειξη της απαξίωσης του θεσμού από τους ίδιους τους βουλευτές. Από τους 300 «εθνοπατέρες» που, επιτέλους, πρέπει
να αντιληφθούν ότι είναι ντροπή
να αδειάζει η αίθουσα του Κοινοβουλίου με την ολοκλήρωση
των υστερικών μονολόγων του
πρωθυπουργού και του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Είναι πληγή στα θεμέλια της Δημοκρατίας να εξαφανίζονται οι
βουλευτές όταν σταματά η παράσταση των αρχηγών τους. Είναι
ντροπή να μιλούν πολιτικοί αρχηγοί σε άδεια έδρανα.
Επειδή ο κατήφορος δεν έχει
τέλος, αν και όλοι γνωρίζουν το
αποτέλεσμα αυτής της ανούσιας
πολιτικής βεντέτας, οι πολίτες
πρέπει να ορθώσουν αναχώματα
για να ανακόψουν την επέλαση
εκείνων των δυνάμεων που θέλουν να επαναφέρουν τη χώρα
και την Ευρώπη στις εποχές του
«μαύρου σκότους». Και η αρχή
πρέπει να γίνει στις 26 Μαΐου
με την καθολική συμμετοχή των
πολιτών-ψηφοφόρων στις κάλπες.
Οχι για να τιμωρήσουν το πολιτικό
σύστημα, αλλά για να αποδείξουν
ότι έχουν τη δύναμη να καθορί-

σουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές εξελίξεις. Να επιλέξουν
περιφερειάρχες και δημάρχους
πρόσωπα ικανά και άξια, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Να εκλέξουν ανθρώπους
με όραμα για τον τόπο τους και
όχι τους εκλεκτούς των κομμάτων. Οχι τους «μαυρογιαλούρους»
και τους οσφυοκάμπτες που ξέρουν μόνο να εκτελούν εντολές.
Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία
να στείλουν στην κεντρική πολιτική σκηνή ένα ισχυρό μήνυμα
αγανάκτησης για τα πεπραγμένα
και ταυτόχρονα ένα τελεσίγραφο
ότι είναι αποφασισμένοι να χαλάσουν το πάρτι που σχεδιάζουν
τα κόμματα για το βράδυ των
εκλογών, όταν και θα μετρούν
την επιρροή τους στις περιφέρειες και στους δήμους.
Εξίσου ηχηρό πρέπει να είναι
το μήνυμα και της ευρωκάλπης.
Οχι μόνο προς το εσωτερικό της
χώρας αλλά και προς όλη την
Ευρώπη, όπου ο εθνικολαϊκισμός
κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Οι Ελληνες,
που πλήρωσαν και πληρώνουν
ακριβά την ανυπαρξία της «ευρωπαϊκής οικογένειας», της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης στα δύσκολα, πρέπει
να θυμίσουν στους Ευρωπαίους
το τι σημαίνει Δημοκρατία. Τι σημαίνει σεβασμός. Τι σημαίνει
αξιοπρέπεια.
Στις 26 Μαΐου οι πολίτες της
Ελλάδας οφείλουν να στείλουν
σε όλη την Ευρώπη το μήνυμα
ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν είναι
μια χαμένη υπόθεση και πως δεν
θα επιτρέψουν στις δυνάμεις του
σκότους να καταστρέψουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Του Βασίλη Τριανταφύλλου
από την REAL

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 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• ∆ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενηµερωτικά κείµενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Το Άγγελμα

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Μην αποφεύγεις τις θλίψεις

```

Κουτσούμπας:

και τις στενοχώριες,

"Πόλεμος για 13η
σύνταξη & 7ήμερη
εργασία"

γιατί µε αυτές βρίσκεις τον
Θεό. Χωρίς πειρασµούς δεν
“Κοκορομαχία” για πράγματα

µπορούµε να µπούµε

```
συμφωνημένα και από τους δύο

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

(Σε… δουλειά
να βρισκόμαστε!)

στη Βασιλεία των Ουρανών.

```

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

(Συμφωνούν… διαφωνώντας;)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας άνθρωπος πίνει στο καφενείο.
Έρχεται ένας φίλος του και του λέει:
- Γιατί πίνεις;
- Για να πνίξω τις πίκρες µου!
- Συνεχίζεις όµως να πίνεις!
- Φαίνεται ότι αυτές έµαθαν κολύµπι!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 14/5/2019
Νεφώσεις µε βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τις µεσηµβρινές
και απογευµατινές ώρες, τοπικά ισχυρές
στη Θεσσαλία. Τα φαινόµενα τις βραδινές
ώρες θα σταµατήσουν.
Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 µε 5 µποφόρ,
που το βράδυ στα νότια θα στραφούν σε
δυτικούς µε την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθµούς
Κελσίου.
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Τουρκία: Ο ανήσυχος
γείτονας
Οι εκλογές στην Κωνσταντινούπολη ακυρώθηκαν, ο Ιούνιος θα
σηµαδέψει την τελική έκβαση, αλλά
το τεστ αντοχής της οθωµανικής
αναβίωσης κρίνεται στην ΑΟΖ της
Κύπρου.
Η Ευρώπη, θεωρητικά, προφορικά και διαδικαστικά, βρίσκεται
µε την Κύπρο, αλλά δεν βλέπω
για την ώρα πάρεξ εκκλήσεις για
αυτοσυγκράτηση.
Μελετώντας κατά το δυνατόν
τη θεωρητική, ιδεολογική και πολιτική πλατφόρµα Ερντογάν, δεν
τίθεται απλώς σε δοκιµασία τήρησης συνθηκών ∆ικαίου θαλασσών
και Λωζάνης, αλλά πλάθεται
υποµονετικά µια λίστα αιτηµάτων
που, αν ευτυχήσει, έστω και εν
µέρει, η Ανατολική Μεσόγειος και
ίσως το Αιγαίο θα ζήσουν πρωτοφανή πίεση.
Επισηµαίνω πως, όσον αφορά
τις διεθνείς συνθήκες που µπαίνουν
σε πρόταση αναθεώρησης, δεν
περιορίζονται σε µεγαλοστοµίες,
αλλά επεκτείνονται και σε θέµατα
κληρονοµίας, όπως για παράδειγµα στη Ρόδο. Φυσικά, κέντρο
της απαίτησης είναι το Καστελόριζο και κατά πόσον διαθέτει ΑΟΖ,
και εδώ θυµόµαστε την παλιά
διαµάχη για τις υφαλοκρηπίδες
των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο,
που παραµένουν για τους Τούρκους σε εκκρεµότητα.
Για την ώρα, υπάρχουν στον
ορίζοντα και άλλες απειλές εκ
µέρους τους, αλλά συµφωνία ή
διαζύγιο πουθενά δεν ανιχνεύεται,
µήτε κατά διάνοιαν. Ο στολίσκος
που συνοδεύει την πρόθεση για
γεωτρήσεις σε ξένα οικόπεδα, δεν
παίζει µεγάλο ρόλο, µήτε είναι αρκετός για να τη στηρίξει. Μια εταιρεία δηλώνει πως θα συνεχίσει το
πρόγραµµά της, µη λογαριάζοντας
τις απειλές, ενώ ένα αµερικανικό
αεροπλανοφόρο µπαίνει στη Μεσόγειο µε πρόφαση το ιρανικό ζήτηµα.
Αυτός ο σκοτεινός ορίζοντας,
αν η αντίδραση των συµµάχων
µας δεν είναι προσχηµατική, ίσως
παγιώσει ένα γενικότερο κλίµα
ανασφάλειας και νευρικότητας σε
αυτές τις θάλασσες που βρέχουν
τρεις ηπείρους. Αν σκεφτούν, για
παράδειγµα, πως απαιτείται κάποιος χρόνος αναµονής αντιδράσεων, η περιοχή θα γίνει ακόµη
πιο νευρική και ο ορίζοντας θα
σκοτεινιάσει.
Από την άλλη, αν η ένταση επικρατήσει, είναι πολύ αµφίβολο εάν
υπάρξει το πολυαναµενόµενο
«θερµό επεισόδιο», που θα επιφέρει κάποια στιγµή µια εκεχειρία η
οποία θα παραµείνει παγωµένη
για µία ακόµη γενιά. Επαναλαµβάνω πως αυτή η παρτίδα δεν άρχισε
καν. Ακόµη βγαίνουν τα πιόνια από
το κουτί.

Του Πάνου Θεοδωρίδη
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΤΡΙΤΗ

Ξέρει να δίνει μάχες
Η επίλυση των προβλημάτων της
καθημερινότητας βρίσκονται στην
προτεραιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστου Μιχαλάκη,
χρόνια τώρα. Κάτι που αποδεικνύεται
περίτρανα, αφού χαίρει της αποδοχής
των πολιτών σε όλο το ν. Τρικάλων.
Όμως, όλα αυτά τα χρόνια στο «τιμόνι» της Περιφερειακής Ενότητας ο
κ. Χρήστος Μιχαλάκης έχει σταθεί και
στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, διεκδικώντας την προώθηση
όλων των προγραμμάτων για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
Ενώ, κάθε φορά που παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην
εκταμίευση των χρημάτων που αποτελούν «ανάσα» για τους χιλιάδες
αγροτοκτηνοτρόφους, διεκδικεί με δυναμικό τρόπο να δοθεί άμεση
λύση. Και το καταφέρνει.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ξέρει να δίνει μάχες και να τις κερδίζει, ιδίως
όταν θεωρεί ότι ο Νομός αδικείται κατάφορα σε διάφορα θέματα. Όπως
έπραξε και στο μείζον ζήτημα της κατανομής των Σχολών και των Τμημάτων για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.Ο κ. Μιχαλάκης διεκδίκησε με σθένος το έγκλημα που έγινε σε βάρος των Τρικάλων με την κατανομή των Σχολών, ανέδειξε την αδικία από νωρίς και προσπάθησε
με κάθε τρόπο να δώσει στην περιοχή, τη θέση που της αξίζει, στον
πανεπιστημιακό χάρτη.
Χρόνια τώρα υπηρετεί με σθένος το ρόλο του και συνεχίζει…
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σελίδα 3

Ο Δήμαρχος Μουζακίου
τίμησε
την Έλενα Παπαρίζου!)
Μπορεί ο Γιώργος
Κωτσός να μην είναι εκ
νέου υποψήφιος για τον
Δήμο Μουζακίου (βάζει πλώρη για την Βουλή), αλλά ξέρει να κεντρίζει το ενδιαφέρον
των συμπολιτών του.
Έτσι σε εκδήλωση στο
Μουζάκι τιμήθηκε η
Έλενα Παπαρίζου η
οποία κατάγεται από τα
μέρη αυτά. Ενώ το σχόλιο του Δημάρχου είναι χαρακτηριστικά: Βραβεύοντας τη “number one” καλλιτέχνιδα Έλενα Παπαριζου στον τόπο της καταγωγής της, το Δήμο Μουζακίου. Έλενα σε ευχαριστούμε για όλα!!!!!

Τελικά, αυτή την Άνοιξη ούτε τη βρήκαμε,
ούτε τη φτιάξαμε που λέει και ποιητής!

∫Ω.

∫χρ.πΑπ.

Συνομιλίες και φωτογραφήσεις
Πριν την προχθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κόκκαλης συνομίλησε με πολλούς
πολίτες, πολιτικούς, επιχειρηματίες και ασφαλώς και οπαδούς του
Ολυμπιακού. Μεταξύ αυτών οι βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης.
Στην φωτογράφησή τους, οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχασαν την
ευκαιρία να σπεύσουν να φωτογραφηθούν και αυτοί, αναπολώντας τις ημέρες της ηγεσίας της οικογένειας Κόκκαλη. Επίσης, και
ο εκδότης του «ΔΙΑΛΟΓΟΥ» και των «Εκδόσεων Κρούπη» Δημήτρης
Κρούπης είχε σύντομη συνομιλία με τον κ. Κόκκαλη, στον οποίο
μάλιστα χάρισε και έντυπα της επιχείρησης στον υποψήφιο ευρωβουλευτή.

Απορροφήσεις κονδυλίων
και εντάξεις έργων
Πάνω από 2 εκ. ευρώ είναι οι απορροφήσεις κονδυλίων και εντάξεις έργων
του Δήμου Πύλης στο
ΕΣΠΑ από το 2014 μέχρι
τώρα, ενημερώνει ο αντιδήμαρχος Κώστας Ούτρας, ο οποίος στην συνέχεια συμπληρώνει πως
από το Πράσινο Ταμείο,
Υπουργείο Υποδομών και Περιφέρεια Θεσσαλίας το αντίστοιχο
ποσό ανέρχεται στα 1,7 εκ. ευρώ, στο Φιλόδημος Ι και ΙΙ 3,3 εκ. ευρώ
και στο Υπουργείο Εσωτερικών 2,3 εκ. ευρώ.
Όλα αυτά τα ποσά αφορούν δημιουργία νέων, συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών δηλώνει ο κ. Ούτρας.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Στήριξη, ανεξαρτήτως συνδυασμού
Στήριξη στους μηχανικούς στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ανεξαρτήτως συνδυασμού, θα παρέχει η Νομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του
ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Νίκο
Λιάκο.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται την ερχόμενη Παρασκευή εκδήλωση
στο Μουσείο Τσιτσάνη, στις 7μμ, ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση
του κλάδου.

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

4 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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Επανεκκίνηση στις
κίτρινες γραμμές

Άμα τη πρώτει εμφανίσει μου στα κοινά, ξεκίνησα να γράψω ένα άρθρο για να
συστηθώ στο τρικαλινό κοινό με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού, περί της
βιώσιμης ανάπτυξης και των έργων που
πρόκειται να υλοποιηθούν στο Δήμο μας
τα επόμενα χρόνια.
Μέχρι που χθες το απόγευμα εν μέσω
της περιοδείας που πραγματοποιούμε με
το Δήμαρχο στην πόλη και τα χωριά, με
πλησίασε πελάτης του γραφείου μου και
άλλαξε άρδην τη ρότα αυτού του άρθρου.
Χάρηκε λέει μόλις έμαθε για την υποψηφιότητά μου καθώς θεωρεί χρέος να στηρίξουμε όλοι νέους ανθρώπους που μπαίνουν στην πολιτική με διάθεση να αλλάξουν πράγματα στην πόλη και να προσφέρουν. Τον ευχαρίστησα και συνεχίσαμε
να παρακολουθούμε την ομιλία του Δημάρχου. Στο τέλος, όταν όλοι άρχισαν να
αποχωρούν, με ξαναπλησίασε και με ύφος
ελαφρώς συνομωτικό μου είπε - τώρα που
μπαίνεις στα πράγματα θέλω να δεις το
πρόβλημα που έχει προκύψει με κάποια
τραπεζοκαθίσματα του καταστήματός
μου που έχουν βγει έξω από το όριο της
κίτρινης γραμμής που μου αναλογεί και
πατάνε στη λωρίδα των ατόμων με προβλήματα όρασης... Αντιμέτωπος με το
πρώτο ρουσφέτι της πολιτικής μου ζωής,
προσπάθησα εύσχημα να τον πείσω για το
αυτονόητο του παράλογου αιτήματος.
Το θέμα δεν είναι βέβαια μόνο η παραβατικότητα αυτή καθεαυτή αλλά και η αντίληψη ότι όλα λύνονται με τον γνωστό που
έχει πρόσβαση στα πράγματα. Παρόμοια
είναι η κουβέντα για την απαγόρευση
του καπνίσματος στην πόλη, για την επικίνδυνη κίνηση πολλών ποδηλατών κόντρα
στους μονόδρομους και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και λοιπών μικρών ή μεγάλων παραβάσεων που συμβαίνουν καθημερινά, συχνά με την ανοχή αμφότερων
των εμπλεκομένων.
Τα σχέδια για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (ΒΑΑ) αλλά και το σχέδιο βιώσιμης
αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που μελετώνται και είναι σε άμεση προτεραιότητα
για εφαρμογή στην πόλη περνάν μέσα από
τη συμμετοχή όλων μας. Ο σεβασμός των
οχημάτων προς τους πεζούς στις κεντρικές διαβάσεις της πόλης είναι μια πολύ μικρή αρχή, αποτελεί ωστόσο απτό παράδειγμα συνεργασίας και γι΄αυτό εντυπωσιάζει όσους επισκέπτονται για πρώτη
φορά τα Τρίκαλα.
Η συμβολή των μηχανικών που μελετούν και υλοποιούν, θα είναι πετυχημένη
αν τα έργα είναι προσανατολισμένα στις
ανάγκες και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το πρόσθετο στοίχημα κάθε δημοτικής αρχής είναι να πείσει με το παράδειγμα και τα πεπραγμένα της τον πολίτη
του πιο απομακρυσμένου χωριού, ότι αντιμετωπίζει δίκαια αλλά και αποτελεσματικά τα αιτήματα και τα προβλήματά του.
Δεν ξέρω αν ο πελάτης μου με τα τραπεζοκαθίσματα απευθυνθεί σε άλλο υποψήφιο για να λύσει το πρόβλημά του, ξέρω
ωστόσο ότι χρέος όλων όσων εκτίθενται
στα κοινά είναι να υψώνουν τοίχο στο παράλογο ακόμα και του φίλου-πελάτη τους.
Δύσκολο εν μέσω εκλογών αλλά όχι ανέφικτο. Καλή δύναμη σε όλους.
Ο Κωνσταντίνος Τζίκας είναι πολιτικός
μηχανικός MSc, υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος στο Δήμο Τρικκαίων με την Επανεκκίνηση Τώρα του Δημήτρη Παπαστεργίου.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ε ομιλίες σε Ελληνόκαστρο,
Πλάτανο και Κρηνίτσα, ο
Δημήτρης Παπαστεργίου
την Κυριακή 12 Μαΐου έδειξε τον
δρόμο της στήριξης στους αγρότες
μας. Τα χωριά με πληθυσμό που
παραμένει στον τόπο του, που
επιμένει να αγωνίζεται, που
αναζητά νέους τρόπους για τη
βελτίωση της ζωή του, ψήφισαν
Παπαστεργίου. Όχι μόνο για τα
έργα που έκανε ο Δήμος Τρικκαίων
τα προηγούμενα χρόνια. Οχι μόνο
για τις λύσεις σε απλά, καθημερινά
ζητήματα. Αλλά κυρίως για τα έργα
και της επόμενης τετραετίας. Εργα
κοστολογημένα, έργα
σχεδιασμένα, τόσο για τους
αγρότε,ς όσο και για την
καθημερινότητα.

Μ

Στο Ελληνόκαστρο, ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε σε μικρές παρεμβάσεις: από την εγκατάσταση ίντερνετ και το νερό, μέχρι τις ποτίστρες,
την επισκευή της γεώτρησης, τις βελτιώσεις σε παιδική χαρά, πρώην δημοτικό σχολείο, γήπεδο μπάσκετ κ.α.
Εστίασε στη λήψη μέτρων στη διάρκεια
των δύσκολων χειμώνων στην περιοχή,
ενώ συζήτησε θέματα για τη νέα παιδική χαρά, το αγροτικό ιατρείο, και συνολικότερα την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης, μαζί με ζητήματα που
αφορούν κυρίως τους κτηνοτρόφους.
Στον Πλάτανο, το χωριό των ηρώων
Ελευθέριου Ντάσκα και Γεώργιου Νάκου, η υποδοχή ήταν εξαιρετική και
πάλι. Οι κάτοικοι στην πλατεία δεν στάθηκαν στο πλήθος των έργων που έγιναν, που τα γνωρίζουν, που τα βιώνουν
(υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου
και επεκτάσεις προς κτηνοτροφικές μονάδες, νέο οστεοφυλάκιο, ανακαίνιση
στο πρώην δημοτικό σχολείο, αίθουσα
για τον πολιτιστικό σύλλογο, γήπεδα
μπάσκετ και ποδοσφαίρου, θερινό πρόγραμμα εκμάθησης πληροφορικής, νέα
παιδική χαρά, περίφραξη υδραγωγείων,
εξωραϊσμό του ΚΑΠΗ). Στάθηκαν στο
μεγάλο έργο της ολοκλήρωσης της μελέτης του αποχετευτικού δικτύου Πλατάνου και τη μελέτη του βιολογικού
καθαρισμού, που λύνουν τεράστια προβλήματα σε ολόκληρη την περιοχή. Συζήτησαν με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και
τα στελέχη της «Επανεκκίνησης» θέματα καθημερινότητας αλλά και θέματα για
την άρδευση, προς όφελος των αγροτών. Οφελος θα έχουν οι αγρότες επίσης και από το νέο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, καθώς και ασφαλτοέγα πλήθος, μέγα
πάθος», που έλεγαν
και παλιότερα για
προεκλογικές
συγκεντρώσεις. Με
κυρίαρχο το Βαλτινό και
την πάρα πολύ μεγάλη
συγκέντρωση, όλα τα άλλα
γειτονικά χωριά
Δενδροχώρι, Εξάλοφος και
Ματσουκέικα, στηρίζουν
αναφανδόν τον Δημήτρη
Παπαστεργίου. Ο οποίος
περιοδεύει σε όλα τα χωριά
του Δήμου, μιλά με τους
κατοίκους και συζητά
αναλυτικά όλα τα θέματα
που τους απασχολούν.

Μ

Το απόγευμα της Κυριακής
12 Μαΐου, φάνηκε ξεκάθαρα
ότι η νίκη από τα δυτικά του Δήμου μας έρχεται ως αποτέλεσμα των δεκάδων έργων σε
ολόκληρη την περιοχή. Εργα
που, όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Τρικκαίων, είναι το αποτέλεσμα μίας και μόνης σκέψης:
είμαστε όλοι ίσοι, λύνουμε προβλήματα, προχωρούμε για να
διευκολύνουμε τη ζωή κάθε πολίτη. Η ανάπτυξη δεν έρχεται
μόνο αν προωθούμε προγράμματα, αλλά και αν η καθημερινή μας ζωή είναι πιο εύκολη. Και
αυτά τα προβλήματα λύθηκαν ή
βρίσκονται σε δρόμο επίλυσης,
για πολλά και βασικά θέματα:
από την ύδρευση και τις αποζημιώσεις των πληγέντων από
τις πλημμύρες, μέχρι τις ανα-

Γεωργοί και κτηνοτρόφοι
στο πλευρό του Παπαστεργίου
•Ελληνόκαστρο, Πλάτανος και Κρηνίτσα δίνουν αυτοδυναμία
και στηρίζουν τον Δήμαρχο για τα έργα της επόμενης τετραετίας

στρώσεων τμημάτων του οδικού δικτύου εντός του οικισμού.
Στην Κρηνίτσα, που είναι τόσο κοντά
στα Τρίκαλα, τα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, οι καθαρισμοί καναλιών, η
νέα παιδική χαρά, οι συντηρήσεις και οι
διαμορφώσεις χώρων, η κατασκευή του
ενισχυτικού αγωγού Κρηνίτσας – Παλαιοπύργου, είναι έργα του Δήμου Τρικκαίων, έργα Παπαστεργίου. Και τις επόμενες ημέρες, εγκαθίσταται ο εργολάβος για την ανάπλαση της πλατείας
μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα
και την ενοποίηση του χώρου.
Αρκούν; Όχι, είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Θέλουμε να κάνουμε κι
άλλα έργα. Θα κάνουμε κι άλλα έργα,
για όλους τους κατοίκους, χωρίς διακρίσεις, όπως κάναμε τόσα χρόνια. Ο
Δήμος μας ακούγεται, ο Δήμος μας προχωρά μπροστά. Αλλά ταυτόχρονα κοι-

τάμε τα χωριά μας, δίνουμε πρώτη προτεραιότητα στον αγωνιστή κάτοικο των

χωριών μας. Και όλοι μαζί, πάμε τα
Τρίκαλα μπροστά!!!

Νέες μεγάλες συγκεντρώσεις και ψήφος
αυτοδυναμίας για τον Παπαστεργίου
Βαλτινό, Δενδροχώρι, Εξάλοφος και Ματσουκέικα σφράγισαν τη νίκη από την 1η Κυριακή

κατασκευές στα σχολεία, τις
συντηρήσεις σε δημοτικά κτήρια, τις ανακαινίσεις, τις παιδικές χαρές, τη μέριμνα για όλα
τα σχολεία (με κορωνίδα το
όμορφο συγκρότημα του Γυμνασίου – Λυκείου της περιοχής), τον καθαρισμό σε υδατορέματα, τη φροντίδα για κοιμητήρια, την ανακαίνιση των
αθλητικών χώρων… μακρύς ο

κατάλογος των έργων που πηγάζουν από έναν Δήμο πρότυπο, σύγχρονο, ισχυρό, δυναμικό, δίπλα στον κάθε πολίτη. Δίπλα στον πολίτη που βλέπει, ότι
τα Τρίκαλα ακούγονται για καλό
σκοπό, τόνισε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, σε όλες τις συγκεντρώσεις και στα 4 χωριά.
Και επανέλαβε, ότι η προβολή έγινε σχεδόν δωρεάν, ότι ο
Δήμος είναι πρωταγωνιστής και
ότι τα αναπτυξιακά έργα έχουν
αντίκτυπο σε κάθε δημότη.
Επανέλαβε, όμως, και τα όσα
συμβαίνουν με τους συνδυασμού: υπάρχουν συνδυασμοί
με πρόγραμμα, υπάρχουν και
συνδυασμοί που ακόμη και
τώρα, όχι μόνο ήρθαν για να κάνουν ζημιά, αλλά δεν έχουν καταθέσει ούτε μία πρόταση για
τα χωριά και τον Δήμο μας…
Ζήτησε, λοιπόν εν μέσω χειροκροτημάτων, τη δύναμη για
τη δύναμη των πολιτών. Τη δύναμη στα ικανά και έμπειρα
στελέχη του πιο αξιόμαχου συνδυασμού, της «Επανεκκίνησης»,
για να πάμε τα Τρίκαλα μπροστά, για να πάμε τα χωριά μας
μπροστά!

τοπικά

Μ

ε τη σιγουριά ότι ο Δήμος Μετεώρων
αγκαλιάζει το συνδυασμό «Δύναμη
Ευθύνης» και τον υποψήφιο
Δήμαρχο Χρήστο Σινάνη συνεχίζουμε την
περιοδεία στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας
Μαλακασίου.

Οι περιοδείες αυτές, που ως αντικειμενικό σκοπό
έχουν την επαφή του συνδυασμού πρόσωπο με πρόσωπο με τους κατοίκους των χωριών, κατάφεραν να
ενεργοποιήσουν τους δημότες, ώστε να εκφράσουν
τις απόψεις τους, τις διαφωνίες, τα παράπονα, τις
ιδέες τους αλλά και ταυτόχρονα να αναζητηθούν
από κοινού λύσεις, για να μπορέσει ο τόπος μας να
πάει μπροστά.
Οι συζητήσεις έτσι περιστράφηκαν κυρίως γύρω
από ζητήματα που αφορούν σε έργα για τη συντήρηση
της τοπικής οδοποιίας, για την εφαρμογή πολιτικών
που στόχο έχουν την επίλυση προβλημάτων και τη
βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, όπως
φωτισμοί δρόμων, παιδικές χαρές, καθαριότητα.
Η υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι των τοπικών
κοινοτήτων υπήρξε θερμή. Το ενδιαφέρον που έδειξαν
στις κοινές και κατ’ ίδιαν επαφές με τον υποψήφιο
Δήμαρχο και τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους δημιούργησαν ένα κλίμα που δείχνει την εμπιστοσύνη του κόσμου στο συνδυασμό «Δύναμη Ευθύνης» και έναν αέρα νίκης που αποκτά ο συνδυασμός
όσο πλησιάζουν οι εκλογές.
Ατενίζοντας λοιπόν την επόμενη μέρα, συνεχίζουμε
με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από την πρώτη
Κυριακή!

«Επίσκεψη σε νέες
περιοχές της υπαίθρου
του Δήμου Μετεώρων»
Προορισμός του συνδυασμού, στη συνέχιση της πορείας προς την ύπαιθρο, με
την παρουσία του ίδιου του
επικεφαλής του συνδυασμού
κ. Θοδωρή Αλέκου και μεγάλου αριθμού υποψηφίων, τα
χωριά της Δημοτικής Ενότητας
Καλ/κας Μουργκάνι, Μεγάλη
Κερασιά και Ορθοβούνι καθώς
και μέρος της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου που
περιελάμβανε τα ορεινά χωριά Τρυγώνα και Πεύκη.
Μικρά χωριά χτισμένα σε όμορφες τοποθεσίες και
πλαγιές, ντυμένες με τα χρώματα της φύσης. Μοναδικές
διαδρομές σε τόπους πολύ κοντινούς, που σε φέρνουν
αντιμέτωπο με μια φύση που πραγματικά σε μαγεύει!
Καλλιεργήσιμες εκτάσεις εναλλάσσονται αρμονικά με
εκτάσεις πλούσιας άγριας βλάστησης, κυρίως στην
Τρυγώνα και την Πεύκη, που προσθέτουν τις πιο χαρούμενες πινελιές σε όλο το τοπίο.
Η δημοτική αρχή του κ. Σινάνη προεκλογικά δεσμευόταν και σ’αυτά τα χωριά για επισκευές του οδικού
δικτύου,βελτίωση του εσωτερικού δικτύου και των αγροτικών δρόμων, για αποκατάσταση σε λακκούβες και
κάθε μορφής εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση
των κατοίκων στις εργασίες τους (ποιμνιοστάσια και
αγροκτήματα), διευθέτηση ρεμάτων, καθαριότητα, παιδικές χαρές,αναβάθμιση και συντήρηση των υπαρχόντων
γηπέδων, αξιοποίηση των χώρων της κατασκήνωσης
στην Τ.Κ. Πεύκης για φιλοξενία συλλόγων –αθλητικών
σωματείων, σχολείων, ΚΑΠΗ, Περιβαλλοντικών συνεδρίων κ.α.
Η εικόνα μιλούσε από μόνη της. Οι ίδιοι οι κάτοικοι
εκφράζοντας την αγανάκτησή τους χαριτολογώντας
λέγανε: Για έργα του δήμου είπατε; Αν ήταν πρωταπριλιά
θα μπορούσαμε να μιλάμε για έργα. Οι πράξεις της δημοτικής αρχής ελάχιστη σχέση έχουν με την προεκλογική
της ατζέντα. Πλήρης έλλειψη σεβασμού προς όλους
τους κατοίκους αυτών των περιοχών.
Κοινή διαπίστωση πως η δημοτική αρχή στερούμενη
σοβαρού προγράμματος, αλλά και οράματος πορεύτηκε
συμπλεγματικά μέσα από μια μικροπολιτική κοντόφθαλμη
οπτική και αντίληψη μίζερης διαχείρισης.
Τελικά εκεί που οι επιδόσεις της δημοτικής αρχής
αγγίζουν το απόλυτο μηδέν, είναι στις τοπικές κοινότητες.
Οι περισσότερες δράσεις στις τοπικές κοινότητες επαφίενται αποκλειστικά στο φιλότιμο και τον πατριωτισμό
των ανθρώπων των τοπικών συμβουλίων, καθότι δεν
υπάρχει κανένας μεθοδικός σχεδιασμός!
Οι υποσχέσεις για τα στοιχειώδη έχουν ξεχαστεί και
οι αξιώσεις των προέδρων των τοπικών συμβουλίων
για απλά πράγματα καταλήγουν σε ώτα μη ακουόντων.
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Ο Δήμος Μετεώρων αγκαλιάζει το συνδυασμό «Δύναμη Ευθύνης»

Περιοδεία σε Ορθοβούνι, Πεύκη,
Τρυγόνα, Μαλακάσι, Κορυδαλλό

Επίσκεψη Θ. Αλέκου
στην Καστανιά

Την Δημοτική Ενότητα Καστανιάς επισκέφτηκε ο
υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων κ. Θοδωρής
Αλέκος και οι υποψήφιοι Δημοτικοί του Σύμβουλοι
και συγκεκριμένα τα χωριά Αμπελοχώρι, Ματονέρι
και Καλομοίρα.

Επίσκεψη στο Καλοχώρι
Το χωριό Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας
Τυμφαίων και τα χωριά Νέα Ζωή και Αύρα της
Δημοτικής Ενότητας Καλαμπάκας επισκέφτηκε
ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος και οι υποψήφιοι Δημοτικοί του
Σύμβουλοι.

Συνάντηση Θοδωρή Αλέκου
με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμπάκας

Σ

υνάντηση με τον
Εμπορικό Σύλλογο
Καλαμπάκας,
πραγματοποίησε ο
υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων κ. Αλέκος και
υποψήφιοι Δημοτικοί
του Σύμβουλοι. Στο
ξενοδοχείο του κ.
Αντωνιάδη, τους
περίμεναν ο πρόεδρος
Αθανασούλας
Απόστολος, και τα
υπόλοιπα μέλη του επταμελούς Δ.Σ.,
Χονδρού Κασσιανή, Παπάντος
Κωνσταντίνος, Παμπίρη Μαρία,
Παταβάλης Κωνσταντίνος, Τσακνάκης
Γιώργος και Ζάμπρα Έφη.
Ο κ. Αλέκος δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος που το νεοσύστατο σύλλογο απαρτίζουν αποκλειστικά ηλικιακά νέοι επιχειρηματίες της Καλαμπάκας με όρεξη για προσφορά
ενώ έλαβε από τον κ. Αθανασούλα, σχετικό
υπόμνημα με προτάσεις και σκέψεις του Συλλόγου, που θα συσφίξουν τη συνεργασία
Δήμου – Εμπορικού Συλλόγου και θα τονώσουν την αγορά της πόλης μας.
Υπήρξε μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για
το πρόγραμμα Open Mall που βρίσκεται στο
στάδιο της βαθμολόγησης και που σύντομα
αναμένουμε να δοθεί έγκριση για την υλοποίηση του. Η εφαρμογή του προγράμματος
θα βελτιώσει την εικόνα της πόλης μας και
των καταστημάτων στις οδούς Τρικάλων,
Κονδύλη και Βλαχάβας.
Η συζήτηση γρήγορα πέρασε σε θέματα
Τουρισμού όπου κυριάρχησε η άποψη, τόσο
από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου,
όσο και από την πλευρά της ομάδας του κ.
Αλέκου ότι η σωστή διαχείριση της ροής
των επισκεπτών στον τόπο μας είναι στρατηγικής σημασίας για την εμπορική κίνηση και
ευημερία των επαγγελματιών. Ο στόχος είναι
να υπάρξει υψηλότερη τουριστική κίνηση και
παραμονή των επισκεπτών στην Καλαμπάκα
365 μέρες το χρόνο. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα μπορούσε να συμβάλλει ένας Φορέας Διαχείρισης Τουρισμού και Προβολής
Μετεώρων στον οποίο θα πρέπει να ηγείται
ο Δήμος με τη συμμετοχή και τη συνεργασία
όλων των τοπικών φορέων και συλλόγων.
Σημειώθηκαν τα περιθώρια βελτίωσης που
υπάρχουν για να αναβαθμιστεί η εικόνα της
πόλης μας σε θέματα καλύτερης κινητικότητας των πεζών, κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης και επίλυσης του προβλήματος της
παράνομης στάθμευσης, την καθαριότητα,

περισσότερο φωτισμό στους κεντρικούς και
εμπορικούς δρόμους και εικαστικές παρεμβάσεις στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
Η συνάντηση μίας ώρας αποδείχθηκε ανεπαρκής για να καλύψει τις προτάσεις και τις
σκέψεις τόσο των μελών της ομάδας του κ.
Αλέκου όσο και των μελών του Εμπορικού
Συλλόγου, όπου αμφότεροι κατανοούν ότι
θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ώστε
να έχουμε πραγματική και συνολική ανάπτυξη
του τόπου μας, αφού η πλειοψηφία των εμπόρων αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες, γεγονός παράδοξο, αν αναλογιστούμε την ολοένα και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα της περιοχής μας.

6 σελίδα
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Η

παραγωγική επανάσταση
στη Θεσσαλία ξεκινά από τη
γη και τους ανθρώπους της,
για αυτό και η Περιφέρεια έχει
σχεδιάσει και υλοποιεί ένα από τα
μεγαλύτερα προγράμματα
αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα,
δηλώνει ο περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Ένα πρόγραμμα με εκατοντάδες
έργα σύγχρονων υποδομών, που διευκολύνουν την παραγωγική διαδικασία,
με δράσεις για την ενίσχυση της προβολής και της εμπορίας των τοπικών
προϊόντων και με στοχευμένες παρεμβάσεις που επιλύουν χρόνια προβλήματα στη γεωργία και την κτηνοτροφία
και δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε
ο πρωτογενής τομέας να πρωταγωνιστήσει στην απαραίτητη παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
«Το αγροτικό μας αποτύπωμα είναι
βαθύ»: Μόνο από το ΕΣΠΑ 2014-2020
έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα έργα 650
εκατ. ευρώ στη Θεσσαλία, σε όλους
τους τομείς του πρωτογενούς τομέα.
Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε 148 έργα
υποδομών, προϋπολογισμού 137 εκατ.
ευρώ, με χρηματοδότηση από τα προγράμματα ΚΑΠ, Μπαλτατζής, ΣΑΕΠ (Γεωτρήσεις), ΥΠΑΑΤ (Ταμιευτήρες). Ενδεικτικά: οι λιμνοδεξαμενές σε Ξηριά,
Γλαύκη και Καστρί Αγιάς, τα φράγματα
Γυρτώνης και Ληθαίου, υπογειοποιήσεις
αγωγών σε περισσότερα από 2.000
χλμ., αγροτικοί δρόμοι, εγγειοβελτιωτικά
έργα και εκατοντάδες έργα αγροτικού
εξηλεκτρισμού δίνοντας λύση σε γεωργούς και σε κτηνοτρόφους, οι οποίοι
αναγκάζονταν μέχρι σήμερα να χρησιμοποιούν γεννήτριες. Σημαντικές ήταν
και οι δράσεις για την ενίσχυση της
μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών
προϊόντων.
Πρωτιά στο εμπορικό πλεόνασμα
Η Θεσσαλία έχει πρωτιά στο εμπορικό
πλεόνασμα. Δημιουργήσαμε αλυσίδα
εξωστρέφειας με αποτέλεσμα οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια να έχουν
αυξηθεί κατά 500%. Τα θεσσαλικά

τοπικά
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Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτελείται ένα
από τα μεγαλύτερα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα

Έργα 650 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα στη Θεσσαλία
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός: Έχουμε αφήσει βαθύ αποτύπωμα,
επιλύοντας χρόνια προβλήματα στην γεωργία και την κτηνοτροφία»
και αλιείς και εκδόθηκαν άδειες αλιείας,
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών
κλπ.
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα
αγροτικής οδοποιίας στη Θεσσαλία, με
έργα προϋπολογισμού 8,8 εκατ. ευρώ
για βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Με 28,4 εκατ. ευρώ επιδοτούνται
επενδυτικά σχέδια μέσω του προγράμματος Leader και με 8 εκατ. ευρώ
σχέδια για επενδύσεις κάτω των
600.000 ευρώ στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
προϊόντα εν γένει, βρίσκονται σε περίοπτη θέση στις αγορές του εξωτερικού. Αναδείξαμε την ευεργετικότητα
του μελιού και του τσαγιού Ολύμπου.
Έχουμε σε ισχύ το Πιστοποιητικό Ποιότητας «ThessAgro» για τη βελτίωση
της παραγωγής, της μεταποίησης, της
εμπορίας και την καλύτερη προώθηση
των τοπικών προϊόντων στις αγορές,
ειδικά αυτών που εντάσσονται στο επιχειρησιακό σχέδιο «Καλάθι Θεσσαλικών
Προϊόντων». Ανάμεσα τους και τα πιστοποιημένα ΠΟΠ προϊόντα: μήλα Ζαγοράς, αρνάκι και κατσικάκι Ελασσόνας,
ελιά Πηλίου-Βόλου, μανούρι, γαλοτύρι,
κασέρι, γραβιέρα Αγράφων, φέτα, μπάτζος και τα κρασιά ΟΠΑΠ (Μεσενικόλας,
Αγχίαλος, Ραψάνη και κρασί Ολύμπου).
Για εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έχουν υποβληθεί 1.762
σχέδια βελτίωσης συνολικού προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών
εντάχθηκαν 1.820 νέοι με ενίσχυση
34,3 εκατ. ευρώ. Από το πρόγραμμα
δακοκτονίας προστατεύτηκαν 3,2 εκατ.
ελαιόδεντρα, ενώ έχει επιλυθεί και το

χρόνιο πρόβλημα της αργοπορημένης
έναρξης του προγράμματος και των
ψεκασμών με σημαντικές επιπτώσεις
στην ελαιοπαραγωγή. Από το πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2018-2019 δόθηκαν ενισχύσεις για ποιοτική αναβάθμιση, εγκατάσταση ποικιλιών με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, σύγχρονες
καλλιεργητικές τεχνικές και προστασία
του περιβάλλοντος. Από το πρόγραμμα
μείωσης της νιτρορύπανσης ενισχύθηκαν
1.500 δικαιούχοι, από το πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας
ενισχύθηκαν 305 παραγωγοί, ενώ από
το πρόγραμμα μελισσοκομίας ενισχύθηκαν 980 μελισσοκόμοι. Χρηματοδοτήσαμε 17 Οργανώσεις Παραγωγών.
Στο ΠΑΑ εντάχθηκαν 36 επενδυτικά
σχέδια προϋπολογισμού 96 εκατ. ευρώ
και έχουμε 15 αιτήσεις πληρωμής από
το νέο Πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών εγκρίθηκαν
δεκάδες αιτήσεις κτηνοτρόφων ενώ
τέλος από το πρόγραμμα αλιείας υλοποιήθηκαν δράσεις σε συνεργασία με
Λιμενικές Αρχές, Αλιευτικούς Συλλόγους
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Η «διεθνής» λίμνη Κάρλα
Η επανασύσταση της λίμνης Κάρλα
είναι το εμβληματικό έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας που δίνει ανάσα ζωής
στον θεσσαλικό κάμπο και συγκεντρώνει
διεθνή αναγνώριση και προβολή. Πριν
από λίγες ημέρες το ευρωπαϊκό δίκτυο
Euronews ταξίδεψε στη Θεσσαλία στο
πλαίσιο αφιερώματος σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συνδυάζουν πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση. Ο Κώστας Αγοραστός παρουσίασε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη Ν.Α. Ευρώπη, που
ξαναδίνει το δώρο της ζωής, το νερό,
σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης
και δημιουργεί ένα νέο τοπίο για την
αγροτική ανάπτυξη, το οικοσύστημα και
τον πολιτισμό, μια βραβευμένη «καλή
πρακτική» που υιοθετήθηκε από την
Ευρώπη και χαρακτηρίστηκε «έργοωδή» προς την Περιφέρεια και τους
κατοίκους της. Από το νερό της Κάρλας
αρδεύονται σήμερα χωρίς κόστος περίπου 10.000 στρέμματα. Μόνο από
την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος,

το όφελος για τους αγρότες ξεπερνά
το 1 εκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον η
μεγάλη επάρκεια άμεσα διαθέσιμου νερού δημιουργεί προοπτικές και για νέα
είδη καλλιεργειών, όπως οι δενδρώδεις.
«Είμαστε περήφανοι που το μεγαλύτερο
περιβαλλοντικό έργο προσφέρει στην
παραγωγή και στην κοινωνία. Χωρίς
νερό δεν υπάρχει εύφορη γη, δεν υπάρχει ζωή. Είναι θέμα επιβίωσης για το
σύνολο του αγροτικού κόσμου στη Θεσσαλία» δήλωσε ο Κώστας Αγοραστός.
Το μέλλον
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι έτοιμη
να αναλάβει το έργο του Αχελώου και
το σύνολο της διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε αποδείξει την αποτελεσματικότητά
μας και τον υπερκομματικό μας πατριωτισμό. «Δώστε μας τον Αχελώο
και θα τον φτιάξουμε», αυτό είναι το
μήνυμα που στέλνουμε στο κεντρικό
κράτος.
Σημαντική προτεραιότητα επίσης, είναι η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό
μας για το Κέντρο Νεανικής Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας, που δημιουργούμε
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο,
στην Κίτρινη Αποθήκη στο Βόλο. Η προώθηση της Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα είναι ο ένας από τους
τρεις βασικούς άξονες του Κέντρου,
προκειμένου να αξιοποιηθεί η ηγετική
θέση της Θεσσαλίας στον κλάδο. Στο
πλαίσιο αυτό θα οργανώσουμε δράσεις
όπως το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καινοτόμων Τεχνολογιών Αγροδιατροφικού
Τομέα όπου θα παρουσιάζονται οι εξελίξεις, τεχνολογικές και πολιτικές στον
αγροδιατροφικό τομέα, τo Agro
Hackathon που θα προτείνει τεχνολο-

γικές λύσεις σε προβλήματα του κλάδου,
το Agro Tech Innovation event που θα
φέρνει σε επαφή τις νέες επιχειρήσεις
με επενδυτές και επιχειρηματίες από
άλλες χώρες και το Thess -ΕρευνώΔημιουργώ-Καινοτομώ που θα υποστηρίζει καινοτομίες και θα προτείνει νέες
λύσεις προς υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Και νέα έργα υποδομών
Συνεχίζουμε τα έργα υποδομών:
έχουν κατατεθεί και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Θεσσσαλίας 23 έργα
προϋπολογισμού 29,5 εκατ. ευρώ για
υποδομές εγγείων βελτιώσεων. Πρόκειται για έργα έως 2,2 εκατ. ευρώ το
καθένα, για τα οποία έχουν την ευθύνη
οι Περιφέρειες. Ενδεικτικά: η λιμνοδεξαμενή Παλαιομονάστηρου, φράγμα στα
Βρυσιά, θυροφράγματα στο δήμο Καρδίτσας, υπόγειοι αγωγοί σε ΦαλάνηΓιάννουλη, Αμπελώνα, Φάρσαλα, Βαμβακού, Ραψάνη, Καλοχώρι-Χειμάδι, Μακρυχώρι, Ελάτεια, αντλιοστάσιο Μελισσοχωρίου Σοφάδων, άρδευση Αμπελιών
Βασιλικής, εκσυγχρονισμός δικτύων και
συστημάτων κ.α.
Επιπλέον προωθούμε σημαντικά
έργα νερού όπως τα αρδευτικά δίκτυα
Τρικάλων με 12,1 εκατ. ευρώ, Υπέρειας
–Ορφανά με 60 εκατ. ευρώ. Ταυρωπού
με 11,2 εκατ. ευρώ, στη λίμνη Κάρλα
με 16,5 εκατ. ευρώ, Σελλάνων 4,3
εκατ. ευρώ, φράγματα σε Αμπελάκια
7,5 εκατ. ευρώ, και σε Αγιόκαμπο –Λιβαδότοπο με 19,5 εκατ. ευρώ και ενεργειακές κοινότητες στην Θεσσαλία ΓΟΕΒ
με 2,7 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ρόλο
αναλαμβάνει η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων στον αγροτικό τομέα, η οποία
προλαμβάνει και αντιμετωπίζει πιθανές
κρίσεις στηρίζοντας τον παραγωγό. Στη
Θεσσαλία, το επιστημονικό δυναμικό
που ασχολείται με τη γεωργία και την
κτηνοτροφία είναι τέτοιο που θα το ζήλευαν πολλές άλλες περιφέρειες στην
Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αξιοποιούμε αυτή τη γνώση, την εμπειρία
και την διάθεση για προσφορά προς
όφελος της Θεσσαλίας, της αγροτικής
οικονομίας και εν τέλει της κοινωνίας.

τοπικά

ΤΡΙΤΗ

14

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 7

Περιοδεία του Υποψηφίου Δημάρχου Πύλης Κων/νου Μαράβα Χαμόγελα αισιοδοξίας
•Στις Τοπικές Κοινότητες Περτουλίου-Αθαμανίας-ΓαρδικίουΦαμίση - Φώφης
Αγίου Νικολάου-Πύρρας- Aγίου Βησαρίωνα, Φιλύρας και Πιαλείας
υνεχίζοντας την
περιοδεία του ο
Υποψήφιος
Δήμαρχος κ. Κων/νος
Μαράβας την Κυριακή
12/5/ το πρωί
επισκέφθηκε τις ορεινές
Κοινότητες, του Δήμου
Πύλης ξεκινώντας
πρώτα από το Περτούλι,
Αθαμανία, Γαρδίκι, Άγιο
Νικόλαο, Πύρρα
συνοδευόμενος από
τους υποψήφιους
Δημοτικούς και
Τοπικούς Συμβούλους
όπου οι κάτοικοι των
παραπάνω Χωριών τον
δέχτηκαν με αγάπη και
υποσχέθηκαν να τον
στηρίξουν στις
επερχόμενες
Αυτοδιοικητικές
Εκλογές.

Σ

Στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας βρέθηκε ο υποψήφιος
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Τρικάλων Κώστας Φαμίσης για την
ομιλία της προέδρου Φώφης Γεννηματά η οποία και έγινε δεκτή με θερμές εκδηλώσεις και χειροκροτήματα από
στελέχη, μέλη και φίλους του Κινήματος Αλλαγής.
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ στην ομιλία της κήρυξε διμέτωπο αγώνα κατά της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ ενώ παρουσίασε
πρόγραμμα με 8 δεσμευτικές προτάσεις για τους αγρότες καλώντας όλους να δώσουν την μάχη για τις ευρωεκλογές όπου τα ποσοστά θα ξαφνιάσουν ευχάριστα.
Ο συντοπίτης Κώστας Φαμίσης είχε ολιγόλεπτη συζήτηση όπως πληροφορούμαστε με την κ. Γεννηματά
με την οποία συμπίπτουν οι εκτιμήσεις του για την νικηφόρα πορεία του ΚΙΝΑΛ, εξ ου και τα χαμόγελα αισιοδοξίας και των δυο βαδίζοντας προς τις κάλπες της
26ης Μαΐου.
Οπότε για να συμφωνεί και η πρόεδρος κάτι ξέρει παραπάνω ο Καλαμπακιώτης υποψήφιος βουλευτής - επιχειρηματίας και Πανεπιστημιακός...

Το απόγευμα επισκέφτηκε
Αγιο Βησσαρίωνα, Φιλύρα,
Πιαλεία στις ομιλίες του ο κ,
Μαράβας τόνισε ακόμα μία
φορά το μεγάλο έργο που
επιτέλεσε η Δημοτική Αρχή,
δρομολογώντας μελέτες για
έργα 14.000.000 ευρώ, ζητώντας να τον στηρίξουν ξανά
για να συνεχίσει το δημιουργικό-Αναπτυξιακό έργο και
την επόμενη τετραετία.

Στις Τοπικές
Κοινότητες
ΜυροφύλλουΠολυνερίου-ΒαλκάνοΜοσχόφυτουΒαθυρέμματος

Πρόγραμμα ομιλιών
του υποψηφίου Δημάρχου

Μεριβάκη Αθανασίου

Συνεχίζει να οργώνει τον
Ορεινό Όγκο του Δήμου Πύλης ο Υποψήφιος Δήμαρχος
Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας
στο πλαίσιο του προεκλογικού
Αγώνα, με αμείωτο ενδιαφέρον και αστείρευτες δυνάμεις
ο κ. Μαράβας επισκέφθηκε το
Σάββατο το πρωί τις Ορεινές
Τοπικές Κοινότητες, με πρώτο σταθμό το Μυρόφυλλο,
Βαλκάνο, Μοσχόφυτο, Πολυνέρι, και Βαθύρεμμα.
Το Απόγευμα της ιδίας ημέρας επισκέφθηκε τις Τοπικές
Κοινότητες Αγίου Προκοπίου,
Καλόγηροι, Βροντερό, Ελάτη και Κοτρώνι.
Στις ομιλίες του ο κ, Μαράβας τόνισε ακόμα μία φορά το
μεγάλο έργο που επιτέλεσε η
Δημοτική Αρχή, δρομολογώντας μελέτες για έργα
14.000.000 ευρώ, ζητώντας
να τον στηρίξουν ξανά για να
συνεχίσει το δημιουργικό-Αναπτυξιακό έργο και την επόμενη τετραετία.

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

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

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

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

Τρίτη 21/05/2019
20:30-21:30 Πετρωτό

Τετάρτη 22/05/2019
20:30-21:30 Ζάρκο

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

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

Πρόγραμμα Επισκέψεων
Τρίτη 14/05/2019
Επίσκεψη στην Οξύνεια στις 18:30
Επίσκεψη στο Κακοπλεύρι στις 19:30
Επίσκεψη στους Σταγιάδες στις 20:30
Επίσκεψη στην Αγναντιά στις 21:00

Τετάρτη 15/05/2019

Πρόγραμμα επισκέψεων

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Τρίτη 14 Μαΐου 2019

"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Πρωί
10:00 Νοσοκομείο Τρικάλων
11:00 Βιοτεχνία «ΜΕΛΙΣΣΑ»
12:00 Βιομηχανία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

ΤΡΙΤΗ 14 - 5 - 2019
18:00: ΜΥΚΑΝΗ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ, ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙ, ΟΞΥΝΕΙΑ
•Η αναχώρηση θα γίνεται από το γραφείο του συνδυασμού “Δύναμη Ευθύνης” στην οδό Ομογενών Αμερικής 6.

Επίσκεψη στη Θεοτόκο στις 18:30
Επίσκεψη στην Αχλαδέα στις 19:00
Επίσκεψη στο Σκεπάρι στις 19:30
Επισκεψη στον Γάβρο στις 20:30
Επισκεψη στον Άγιο Δημητρίο στις 21:00

Πέμπτη 16/05/2019
Επίσκεψη στον Ξηρόκαμπο στις 19:00
Επίσκεψη στο Ψήλωμα στις 20:00
Επίσκεψη στην Κερασούλα στις 20:30
Επίσκεψη στην Ασπροκκλησιά στις 21:00

8 σελίδα
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Εξοπλισμό ρομποτικής
με έσοδα από
το πασχαλινό bazaar
Απέκτησε το 3ο Δημοτικό
Σχολείο Καλαμπάκας

Οι Τρικαλινοί δάσκαλοι & νηπιαγωγοί την Πέμπτη 16 Μαΐου

Στις κάλπες για την ανάδειξη
των αντιπροσώπων
•Έξι παρατάξεις διεκδικούν τη ψήφο των εκπαιδευτικών
ενώ οι εκλογές θα γίνουν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Μ

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

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου, διοργάνωσε πριν το Πάσχα bazaar με στολίδια, που δημιούργησαν οι μαθητές του σχολείου μας, με τη βοήθεια των δασκάλων και των μελών του συλλόγου μας. Με τη συμμετοχή
πολλών γονέων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ, τα περισσότερα
στολίδια πουλήθηκαν –τα υπόλοιπα δόθηκαν ως δωρεά στη
«ΦΛΟΓΑ»- και το bazaar στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το Δ.Σ.
του συλλόγου αποφάσισε, να διαθέσει άμεσα τα έσοδα από τη
συγκεκριμένη δράση, προς όφελος του σχολείου μας και φυσικά
των παιδιών μας.
Η πρότασή μας, η οποία έγινε αποδεκτή με ιδιαίτερη χαρά
από το Διευθυντή του σχολείου μας κ. Μέκρα Δημήτριο, ήταν η
αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών του σχολείου μας, η ρομποτική.
Σε συνεννόηση με τον δάσκαλο πληροφορικής κ. Καρανάσο Σωτήρη, αποφασίστηκε να αγοραστούν 2 Κιτ Ρομποτικής με τα
οποία τα παιδιά μας, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα πρώτα
βήματά τους, στον κόσμο της ρομποτικής.
Σήμερα, είχαμε τη χαρά, να παραδώσουμε στο Διευθυντή το
συγκεκριμένο εξοπλισμό, ο οποίος θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο μάθησης, τόσο για τους σημερινούς, όσο και για τους
μελλοντικούς μαθητές του σχολείου μας. Ευχαριστούμε ξανά
όλους εσάς που βοηθήσατε, με τη συμμετοχή σας στο πασχαλινό
bazaar, να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη επένδυση για το
σχολείο μας.

Μ

ε τη φράση
«είμαστε
ευρωσκεπτικιστέ
ς, αλλά δεν ανήκουμε
στην ακροδεξιά και
διεκδικούμε την Ευρώπη
των πολλών και όχι των
λίγων» ο πρόεδρος των
«Ανεξάρτητων Ελλήνων»
και πρώην Υπουργός
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος
Καμμένος ζήτησε από
τους πολίτες να
επιλέξουν σε αυτές τις
ευρωεκλογές τους
ΑΝΝ.ΕΛ., διότι δεν έχουν
καμία σχέση με τα όλα τα
υπόλοιπα κόμματα που
επί της ουσίας
ακολουθούν την ίδια
πολιτική.

Ο πρόεδρος των «Ανεξάρτητων
Ελλήνων» με κλιμάκιο υποψηφίων
ευρωβουλευτών επισκέφθηκε
χθες τα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της
περιοδείας του στη Θεσσαλία,
όπου παραχώρησε συνέντευξη
Τύπου στου εκπροσώπους των
τοπικών μέσων ενημέρωσης στο
ξενοδοχείο “Αnanti”.
«Σε αυτές τις ευρωεκλογές οι
Έλληνες πολίτες θα κληθούν να
επιλέξουν ποια Ευρώπη θέλουν,
ένα ερώτημα που αποφεύγεται
να συζητηθεί και είναι λογικό,
διότι τα περισσότερο κόμματα
που ζητούν την ψήφο των πολιτών
είναι κόμματα που έχουν τις ίδιες
θέσεις, χωρίς διαφορές. Και αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα που εκπροσωπείται από
τη Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα που
εκπροσωπείται από το Κίνημα Αλλαγής, ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάμι, Ευρωπαϊκή Αριστερά όπου βλέπου-

Η συνέλευση θα γίνει στις
8. 30 το πρωί στο 1ο Δ.Σ. Τρικάλων, όπου έχει προγραμματιστεί η εκλογή προεδρείου,
κριτική πεπραγμένων του Δ.Σ
της ΔΟΕ, κριτική και προτάσεις σε θέματα: Επαγγελματικά - Εκπαιδευτικά - Οργανωτικά, από εκπροσώπους
των παρατάξεων και μελών
του συλλόγου (Εργασιακά,
αδιοριστία, μόνιμοι διορισμοί,
αξιολόγηση κλπ). Πλαίσιο και
το πρόγραμμα δράσης για τη
διετία 2019-2021 και στο τέλος θα γίνουν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη αντιπροσώπων.
Έξι παρατάξεις διεκδικούν
τη ψήφο των Τρικαλινών δασκάλων & νηπιαγωγών η
ΔΑΚΕ/Π.Ε., η Δημοκρατική
Συνεργασία – Ανεξάρτητες
Κινήσεις Εκπαιδευτικών Τρι-

κάλων - ΔΗ.ΣΥ – Α.Κ.Ε, η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών
Π.Ε. Τρικάλων (Ε.Κ.Ε Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ), η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών, οι
Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. Τρικάλων και
ΕΡΑ.

Οι υποψήφιοι
Υποψήφιοι αντιπρόσωποι με
τη ΔΑΚΕ/Π.Ε. είναι οι Αλεξοπούλου Βασιλική, Αρβύθη Αικατερίνη, Αρσένης Αθανάσιος,
Ευθυμίου Ευστάθιος, Ζαχείλα
Χριστίνα, Κουτή Σμαρούλα,
Λεβέντης Χρήστος, Μπάλλα
Αικατερίνη, Μπουραζάνα Ηλιάνα, Μπουρνάκα Παναγιώτα,
Μπούτας Κων/νος, Μπριάζας
Αντώνιος, Ντούρλιας Απόστο-

λος, Παλλαντζάς Κων/νος, Παπαχρήστος Χαράλαμπος, Πέτρου Κων/νος, Πολύμερος
Κωνσταντίνος, Σκούτα Νικολέτα και Τρικάλης Χρήστος,
ενώ υποψήφιοι με τη ΔΗ.ΣΥ –
Α.Κ.Ε είναι οι Αμπράζης Γεώργιος, Καραμπούλας Γεώργιος, Κατσιάνη Ξανθή (Ξένια),
Λαρίσης Δημήτριος, Μπαρμπάτσης Δημήτριος, Νικολαΐδου Αικατερίνη (Κάτια) και
Τσιάκαλος Γεώργιος.
Με την Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων
(Ε.Κ.Ε Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) είναι
οι Γκαμπράνας Αθανάσιος,
Γκότζιας Ιωάννης, Γρούτσος
Δημήτριος, Δημητρίου Παναγιώτης, Ζαμπραΐλας Αλέξαν-

Τόνισε χθες από τα Τρίκαλα ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. Π. Καμμένος

«Διεκδικούμε την Ευρώπη
των πολλών και όχι των λίγων»
•«Είμαστε ευρωσκεπτικιστές, αλλά δεν ανήκουμε στην ακροδεξιά»
σημείωσε με έμφαση ο κ. Καμμένος

Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων με κλιμάκιο υποψηφίων ευρωβουλευτών επισκέφθηκε χθες τα Τρίκαλα
με ότι τις περισσότερες φορές
στην πορεία της ευρωπαϊκή ένωσης συγκυβερνούν, και όχι μόνο
συγκυβερνούν, αλλά έχουν και
την ίδια γραμμή, δηλαδή την κατάλυση της Ευρώπης των εθνών
κρατών. Βλέπουμε άτυπα όργανα
χωρίς καμία νομιμοποίηση να
ηγούνται της ευρωπαϊκής ένωσης,
όπως το περίφημο eurogroup και
βλέπουμε να προχωρά μια τραπεζική ένωση, μια ένωση που

είναι κατά των θρησκειών, των
γλωσσών, των εθίμων και των παραδόσεων» ανέφερε με έμφαση.
Και πρόσθεσε «βλέπουμε μια
Ευρώπη που δεν είναι των πολλών, αλλά των λίγων, μια Ευρώπη
των συμφερόντων. Είμαστε ευρωσκεπτικιστές, αλλά δεν ανήκουμε στην ακροδεξιά, διότι μέσα
στο Κίνημα υπάρχουν βουλευτές
από το κέντρο, τη κεντροδεξιά
και το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ».

«Εμείς δεν αλλάξαμε…»
Αναφερόμενος στη συγκυβέρνηση τόνισε ότι στόχος ήταν να
σταματήσει η μνημονιακή πολιτική,
λέγοντας ότι «είναι αλήθεια ότι
εμείς δεν αλλάξαμε. Τον Ιανουαρίου του 15’ ο λαός μας εξέλεξε
για να σταματήσουμε το ξεπούλημα και όταν προχωρήσαμε στη
συμφωνία (σ.σ. το καλοκαίρι του
15’), ζητήσαμε από τον ελληνικό

λαό να μας δώσει καθαρή εντολή,
ενάντια στο σχέδιο του Σόιμπλε
και του Βαρουφάκη που μας ήθελε εκτός Ε.Ε.» και πρόσθεσε ότι
«είμαστε περήφανοι που αντισταθήκαμε σε πολλά νομοσχέδια που
ήταν έξω από τις δικές μας “κόκκινες” γραμμές και αντισταθήκαμε
όταν ήρθε η συμφωνία».
Ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. έκανε
λόγο για εξαπάτηση από την πλευρά του πρώην Υπουργού Εξωτε-

δρος, Καρανίκας Στέφανος,
Καψάλης Σωτήριος, Κοντοβουνήσιος Αθανάσιος, Μπάρδας Αλέξανδρος, Παιδοκούκη
Σοφία, Παπαγεωργοπούλου
Γεωργία (Γιούλα), Τουρκογιώργος Γεώργιος, Χριστόπουλος Κωνσταντίνος και με
την Αγωνιστική Συσπείρωση
Εκπαιδευτικών οι Βαρδούλη
Γεωργία (Τζωρτζάνα), Γρηγοράτου – Τάσιου Παναγιώτα,
Καΐκης Γεώργιος, Καλλαντζής
Άγγελος, Κυριακοπούλου
Κωνσταντινιά, Λιάκας Γεώργιος, Μήτσιος Θεόφιλος, Παπασπύρου Δημήτριος, Στεργίου Ευαγγελία και Χασιώτη
Ευγενία.
Επίσης, υποψήφιοι με τις
Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. Τρικάλων
είναι οι Γούλας Χρήστος,
Ευαγγέλου Στεργιάνω, Ζώης
Βασίλειος, Νιανιά Αικατερίνη,
Παλάτου Φανή, Τζαβέλλα-Βασιλείου και Χύτας Δημήτριος
και τέλος με την ΕΡΑ είναι οι
Αναγνώστου Βάια (Γιούλη),
Καλμποκίνης Αχιλλέας, Κοτσίρα Γεωργία, Μπουργάνης
Γεώργιος, Νάνη Κωνσταντίνα
και Τοπαλούδη Κυριακή
(Κική).
Ευαγγελία Κάκια

ρικών Νίκου Κοτζιά, σχετικά με
την υπογραφή της «συνθήκης των
Πρεσπών», ενώ τόνισε με έμφαση
«βάλαμε τα θεμέλια για την ακύρωση της, ενώ δώσαμε εντολή
στον κ. Κοτζιά να διαπραγματευτεί. Αυτός πήγε να συμφωνήσει».
Στη συνέχεια, δήλωσε ότι αυτή
η Κυβέρνηση δεν είναι Κυβέρνηση
εθνικού σκοπού, αλλά Κυβέρνηση
αποστασίας που αποτελείται από
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από
βουλευτές που αθέτησαν τη λαϊκή
εντολή και αντάλλαξαν την καρέκλα και το έργο με έναν Υπουργικό θώκο που πρόδωσαν τη Μακεδονία.
«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες δε θα συνεργαστούν με καμία Κυβέρνηση
στην οποία συμμετέχουν αυτοί
οι αποστάτες και βεβαίως θα παραμείνουμε στις αξίες μας» υπογράμμισε.
Τέλος, απευθυνόμενος στους
ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είπε « ότι σήμερα η Ν.Δ
δεν είναι του Κωνσταντίνου Καραμανλή, είναι το κ. Ψαριαννού,
του κ. Τατσόπουλου, του κ. Καιρίδη που δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Ποντίων, είναι η
Νέα Δημοκρατία των υβριστών
του και των άκρων που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δε θα συνεργαζόταν ποτέ. Είναι η Νέα Δημοκρατία του νεοφιλελευθερισμού - όπως μας αποκάλυψε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης – που προβλέπει την κατάργηση των 8ωρού,
που προβλέπει εργασία 7 ημερών
είναι η Νέα Δημοκρατία του νεοφιλελευθέρου πυρήνα της Ε.Ε.
και τέλος είναι η Ν.Δ της κας
Ξαφά που λέει ότι πρέπει να καταργηθούν οι συντάξεις και αυτών
που καταλύουν την κοινωνική
ευαισθησία».
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά
ξετάζεται
σοβαρά το
ενδεχόμενο να
επισκεφτεί ο
πρωθυπουργός και
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας και τα
Τρίκαλα την Τρίτη 21
Μαΐου, σύμφωνα με
τον γραμματέα της ΝΕ
Τρικάλων του
κόμματος Σταύρο
Νταούλα.

Ε

Ο κ. Τσίπρας είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία στην Κεντρική
Πλατεία της Λάρισας την
ερχόμενη Τρίτη αναφέρει ο
κ. Νταούλας, προσθέτοντας πως ίσως στο πρόγραμμα συμπεριληφθεί και
η πόλη μας, κάτι που θα
γνωστοποιηθεί τις επόμενες
ημέρες, καθώς το πρόγραμμα του Πρωθυπουρ-

ρθε η ώρα για την
συγκρότηση της
προοδευτικής
συμμαχίας και στην ΕΕ,
στην Ευρωβουλή, μετά
την δημιουργία της στην
Ελλάδα, τονίστηκε στην
προχθεσινή συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησαν
τρεις υποψήφιοι
ευρωβουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία στην αίθουσα
του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικάλων.

Ή

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές
ήταν οι κκ Πέτρος Κόκκαλης και
Σπύρος Δανέλλης και η κα Μαρία
Ταμπάζη, ενώ τον συντονισμό της
συζήτησης είχε ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων και
μέλος της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Αθανάσιος Μπουλογιώργος.
Στην εκδήλωση επίσης παρέστησαν ο γραμματέας της ΝΕ
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος
Νταούλας, οι βουλευτές Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης, τα μέλη της ΝΕ,
ο υποψήφιος περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας,
ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων και
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Λάππας και πλήθος κόσμου, που κατέκλυσε την
αίθουσα.
Επίσης, πριν την συνέντευξη
Τύπου, ο κ. Δανέλλης, η ΝΕ, οι
βουλευτές και μέλη και φίλοι του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ επισκέφθηκαν το εκλογικό κέντρο του
υποψηφίου δημάρχου Τρικκαίων
Κώστα Κρεμμύδα, ο οποίος είναι
επικεφαλής του συνδυασμού “
Μαζί για τα Τρίκαλα”.

Την Τρίτη 21 Μαΐου

Εξετάζεται επίσκεψη του
Πρωθυπουργού στα Τρίκαλα
γού είναι εξαιρετικά βεβαρημένο και πολλές αποφάσεις κατά την προεκλογική
εκστρατεία λαμβάνονται
την τελευταία στιγμή.
Ασφαλώς η έλευση του
Πρωθυπουργού θα είναι
κορυφαίο γεγονός για τα
Τρίκαλα, έστω και ως απλή
επίσκεψη. Υπενθυμίζεται
πως ο κ. Τσίπρας είχε εκφωνήσει λόγο στην πόλη
μας στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015.
Όσον αφορά τον τοπικό
κομματικό μηχανισμό, ο κ.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας

Ο γραμματέας της ΝΕ Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Νταούλας

Πέτρος Κόκκαλης, Σπύρος Δανέλλης και η κα Μαρία Ταμπάζη στα Τρίκαλα

“Συγκρότηση προοδευτικών
συμμαχιών στην Ελλάδα και στην ΕΕ”
•Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κανουν λόγο
για την ανάγκη ένωσης των προοδευτικών δυνάμεων

Στον πάνελ: Από δεξιά ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Πέτρ. Κόκκαλης, ο συντονιστής της συζήτησης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
και μέλος της ΝΕ Αθ. Μπουλογιώργος, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Σπ. Δανέλλης και η υποψήφια ευρωβουλευτής Μαρ. Ταμπάζη
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Νταούλας επισημαίνει πως
έχει αρχίσει η “μάχη” των
ψηφοδελτίων σε όλα τα
“μέτωπα”, για την Ευρωβουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο κ. Νταούλας σημειώνοντας πως η ΝΕ και τα
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν την κεντρική πολιτική
απόφαση του κόμματος και
συνεχίζουν να στηρίζουν
τον συνδυασμό του υποψήφιου περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Νίκου Τσιλιμίγκα, επισημαίνει παράλληλα πως στους Δήμους,
Τρικκαίων στηρίζεται ο υποψήφιος δήμαρχος Κώστας
Κρεμμύδας, Μετεώρων ο
υποψήφιος δήμαρχος Θεόδωρος Αλέκος και Φαρκαδόνας η υποψήφια δήμαρχος Λένα Χαλβατζά.
Ματθαίος Μπίνας

χρειάζεται ριζοσπαστισμός που
θα μετασχηματίσει την κοινωνία»
υπογράμμισε ο κ. Κόκκαλης και
τόνισε «θέλουμε να δώσουμε την
δυνατότητα στον άνθρωπο να
μπορεί να ζει στην Γη μας. Η
πληθυσμιακή έκρηξη χρειάζεται
προοδευτικό πρόσημο για να χωρέσουμε όλοι μαζί στον πλανήτη
μας, με ίσα δικαιώματα».
Ο κ. Κόκκαλης στην συνέχεια
επιτέθηκε στον νεοφιλελευθερισμό και την άκρα δεξιά, αναφέροντας πως έχουν λεηλατήσει
και λεηλατούν τους ανθρώπους
και την φύση και συμπλήρωσε
«έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα
μέτωπο που πιστεύει πως μπορεί
να χτίσει τείχη και διαχωριστικές
γραμμές. Όμως ήρθε η ώρα της
προοδευτικής συμμαχίας, που
συγκροτήθηκε στην Ελλάδα με
πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
θα αφήσουμε την ακροδεξιά να
περάσει».
Ο κ. Κόκκαλης δεν παρέλειψε
να αναφερθεί και στην Εθνική
Αντίσταση, σημαντικό μέλος της
οποίας ήταν ο παππούς του, δηλώνοντας «εδώ στα Τρίκαλα τα
εγγόνια και οι απόγονοι αυτών
που πολέμησαν στο βουνό, έχουμε την ευκαιρία να πολεμήσουμε
από κοινού για την δημοκρατία
στην ΕΕ. Αυτό είναι μεγάλο διακύβευμα» και έκλεισε την ομιλία
του υπογραμμίζοντας «Προοδευτικός πόλος είναι η Ελλάδα και θα
γίνει πλειοψηφικός. Ήρθε η ώρα
να το δείξουμε αυτό και το εγχείρημά μας να έχει επιτυχία».

Ένωση δυνάμεων

ρίδας του ΚΙΝΑΛ, λέγοντας «τρέφεται απλό την αντιΣΥΡΙΖΑ λογική, έχει πάθει vertigo. Συγγένειες
υπάρχουν μεταξύ μας, όμως δεν
θέλουν να τις δούνε κάποιοι από
το υπολειπόμενο ΠΑΣΟΚ, όμως το
παρελθόν είναι η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ
και μέλλον εμείς».

Πρόοδος ή συντήρηση
«Υπάρχει κλιμακούμενη δυναμική για την συγκρότηση προοδευτικών συμμαχιών στην Ελλάδα και στην ΕΕ» τόνισε ο κ. Δανέλλης και σημείωσε «η κοινωνία
είναι ώριμη για να αντιληφθεί την
κρίσιμη περίσταση και το διακύβευμα των εκλογών».
«Οι ευρωεκλογές είναι η αρχή
για να μεγαλουργήσει η αριστερά,
κάτι που πάντα κάνει όταν ανοίγεται στην κοινωνία, ενώ όταν
κλείνεται υπόκειται σε ήττα» δήλωσε ο κ. Δανέλλης, ο οποίος
στην συνέχεια επέκρινε τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη
για την στήριξή του στον κ. Βέμπερ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντας τον Ευρωπαίο πολιτικό
νέο Σόιμπλε, που πρωτοστατούσε
στην προσπάθεια για το Grexit.
«Η ΝΔ θα ακολουθήσει νεοφι-

ΤΡΙΤΗ

Κοινή γλώσσα και
ριζοσπαστισμός

λελεύθερες πολιτικές, τις οποίες
θα πληρώσουμε εμείς και επιπλέον ρίχνε λάσπη» σημείωσε ο κ.
Δανέλλης και τόνισε «η κυβέρνηση έχει οφέλη, απαλλάχθηκε από
τον τοξικό Καμμένο, πήρε πίσω
την Μακεδονία και η Ελλάδα απέκτησε κύρος στην ΕΕ και μπορεί
να αντιμετωπίσει την Τουρκία».
«Αν η κυβέρνηση είχε πέσει

τον περασμένο Ιανουάριο, θα αντιμετωπίζαμε τον ρεβανσισμό και
ο λαός θα δοκίμαζε το ακροδεξιό
και το νεοφιλελεύθερο κουστούμι. Το δίλλημα είναι πρόοδος με
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
ή συντήρηση με Μητσοτάκη, Σαμαρά, Βορίδη, Γεωργιάδη κ.α.»
επισήμανε ο κ. Δανέλλης, ο οποίος κλείνοντας στράφηκε κατά με-

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Κόκκαλης, δήλωσε πως η οργάνωση
“ΚΟΣΜΟΣ” έχει ως σκοπό την
βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030,
με στόχους την εξάλειψη της
φτώχειας, της πείνα και των φυλετικών διακρίσεων, την αναβάθμιση της υγείας, της παιδείας, την
ισότητα, την υγιεινή, την επάρκεια
νερού για όλους, την παραγωγή
καθαρής ενέργειας, την καινοτομία, την αξιοπρεπή εργασία, την
υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, την διαφάνεια και την δι-

καιοσύνη, την αντιστροφή της
κλιματικής αλλαγής.
«Μιλάμε με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κοινή γλώσσα.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω

Τις ομιλίες έκλεισε η κ. Ταμπάζη οποία δήλωσε πως η ένωση
προοδευτικών δυνάμεων θα σταματήσει την ακροδεξιά στην Ευρώπη.
«Με την ψήφο μας στις 26 Μαΐου θα πούμε όχι στον φασισμό,
στην ακροδεξιά και στον νεοφιλελευθερισμό» σημείωσε η κ. Ταμπάζη.
Ματθαίος Μπίνας

10 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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ημαντική ήταν η
Κυριακή για την
Καλαμπάκα και τη
Βλαχάβα, καθώς ήταν
μια ημέρα τιμής και
μνήμης για τον ήρωα της
ελληνικής
επαναστάσεως
«Παπαθύμιο Βλαχάβα», η
προτομή του οποίου
δεσπόζει στην Κεντρική
πλατεία Καλαμπάκας
καθώς και στην
Βλαχάβα, στο χώρο
όπου κάθε χρόνο τιμάτε
η μνήμη του.

Ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με τον Σύλλογο της
Βλαχάβας «Παπαθύμιος Βλαχάβας» ετοίμασε εκδηλώσεις
μνήμης ,με Θεία Λειτουργία,
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο
του ήρωα.

Η Καλαμπάκα και η Βλαχάβα τίμησαν
τον ήρωα «Παπαθύμιο Βλαχάβα»

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν
από το πρωί με την Θεία Λειτουργία και από στις 10:30
τελέστηκε το πρόγραμμα της

εκδήλωσης, με επιμνημόσυνη
δέηση κατάθεση στεφάνων,
ενώ φέτος δεν συμμετείχαν
χορευτικά συλλόγων λόγω

πένθους το χωριό της Βλαχάβας.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Για την επιτυχή διοργάνωση της 15ης Μαθητικής
Αθλητικής Συνάντησης με κυρίαρχο μήνυμα «ο Αθλητισμός μας κάνει φίλους» , τα Εκπαιδευτήρια ‘Αθηνά’
ευχαριστούν τους Διευθυντές και τους Γυμναστές των
Γυμνασίων Τρικάλων ( 1ο, 2ο, 4ο, 6ο , 9o ) ,
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου
των εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ», τον αντιδήμαρχο Τρικάλων
σε θέματα αθλητισμού Άκη Αναστασίου τον γιατρό των
αγώνων Ερωτοκρίτου Σάββα, τους εθελοντές μαθητές
και μαθήτριες του Σχολείου μας που βοήθησαν στην
επιτυχημένη διεξαγωγή των αγώνων, τον σύνδεσμο διαιτητών μπάσκετ Τρικάλων και τους διαιτητές Κυρίτση
Θανάση , Δημουλά Γιάννη και Ρετζελά Κώστα, το τμήμα
ποδοσφαίρου του ΤΕΦΑΑ και τους φοιτητές Μπαϊρακτάρη
Εμμανουήλ, Λάχανο Νίκο, Σικόλα Τάσο, Τζίμα Γιώργο,
τον Αποστόλη Μπαμπατσιά για την μουσική κάλυψη.
τις εταιρείες χορηγούς:
ΒIΟΛΑΝΤΑ Cookies
WIND
Πολυχώρος THESSALIS
BEERABAR
HUMAN
MONTE NAPOLEONE
VANILLA
Γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ
Kάβα ποτών- Αφοι ΣΑΛΤΑΠΊΔΑ
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«Οι νέοι μπροστά»,
το νέο βίντεο του Μικέλη

Απόλαυσε προχθές το τρικαλινό φιλόμουσο κοινό

Ρεσιτάλ για φλάουτο και πιάνο
Η συναυλία δόθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου

Στον δημοσιότητα έδωσε ο Μικέλης Χατζηγάκης και το
δεύτερο βίντεο το οποίο γυρίστηκε στο παραδοσιακό Βαρούσι. Ο νεαρός Τρικαλινός μιλάει για την ανάγκη ανανέωσης και την διαφορά του νέου με το παλιό, το οποίο,
όπως λέει, δεν καθορίζεται μόνο με βάση την ηλικία αλλά
κυρίως με βάση τις ιδέες και τις πολιτικές προτάσεις.
Ο Μ. Χατζηγάκης αναφέρεται σε συγκεκριμένες πολιτικές όπως η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου,
η στήριξη στις εργαζόμενες μητέρες, η αντιμετώπιση της
ανεργίας κτλ. Επίσης, κάνει έκκληση στους νέους και στις
νέες να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και να «μην αφήνουν άλλους να αποφασίζουν για εμάς».
Ο Μικέλης Χατζηγάκης ευελπιστεί να μπορέσει να εκφράσει την νέα γενιά και να βοηθήσει να λυθούν μερικά
από τα μεγάλα προβλήματα της. Το βίντεο του στοχεύει να
ακουμπήσει πολίτες οι οποίοι ενημερώνονται κυρίως από
το διαδίκτυο και θέλουν αμεσότητα στον λόγο και συμπυκνωμένα μηνύματα. Άλλωστε, το βίντεο έρχεται επιπλέον
των άρθρων στις εφημερίδες, τις συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και την συγγραφή του βιβλίου του.

ην ευκαιρία να
απολαύσει έργα των
καταξιωμένων
μουσικών G.Donizetti,
J.Wanhal, L.v.Beethoven,
W.A.Mozart, G.Rossini,
E.Kohler, P.A.Genin είχε
χθες το απόγευμα το
φιλόμουσο κοινό που
ανταποκρίθηκε στην
πρόσκληση του Δημοτικού
Ωδείου Τρικάλων και
παρακολούθησε το ρεσιτάλ
με έργα για φλάουτο και
πιάνο.

Τ

λίας, τον καταξιωμένο Τρικαλινό
φλαουτίστας Λάμπρο Καραβασίλη και δίπλα του ήταν η καταξιω-

"Μάρτυρες, 100 χρόνια μετά"
Η εκδήλωση έγινε στο Κέντρο Έρευνας - Μουσείο «Τσιτσάνη»
και τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων

Ε

πικό του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων .
Ε.Κ.

Η συναυλία δόθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
με πρωταγωνιστής της συναυ-

Ολοκληρώθηκαν προχθές οι εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία των Ποντίων

κατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη Γενοκτονίαςτων Ελλήνων
του Πόντου και προχθές ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και
μνήμης που διοργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων & Μικρασιατών ν. Τρικάλων ως ελάχιστο
φόρο τιμής στους 353.000 νεκρούς .
Η εκδήλωση έγινε στο Κέντρο
Έρευνας - Μουσείο «Τσιτσάνη» με
ομιλητή τον δημοσιογράφο των
"Αληθινών Σεναρίων" της ΕΤ3, Νίκος Ασλανίδης, όπου προβλήθηκε και το βραβευμένο ντοκιμαντέρ
"Η Μπάντα".
Όπως σημειώθηκε «από αυτά
τα τραγικά γεγονότα έχουν διασωθεί χιλιάδες ιστορίες, οι οποίες επιβεβαιώνουν το αιματοκύλισμα των ορθόδοξων χριστιανικών πληθυσμών της Μαύρης Θάλασσας.
Μία από τις μαρτυρίες που σώζονται αφορά τη φιλαρμονική ορχήστρα της Κερασούντας που
αποτελούταν από 13 Έλληνες και
τρεις Τούρκους μουσικούς, την
οποία χρησιμοποιούσε ο μεγαλύτερος σφαγέας των Ελλήνων, το
όργανο καταστροφής του Μουσταφά Κεμάλ, ο περιβόητος Τοπάλ Οσμάν.
Η μπάντα αυτή «επιστρατεύτηκε» και έπαιζε εμβατήρια κατά τη

μένη μουσικός –πιανίστρια Ζωή
Αθανασίου, η οποία στο παρελθόν
ανήκε στο εκπαιδευτικό προσω-

διάρκεια των επιθέσεων που εξαπέλυε η δολοφονική συμμορία. Τα
μέλη της ορχήστρας στο τέλος
σφαγιάστηκαν.
Ο μόνος που επέζησε ήταν ο
Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος
σώθηκε και έφτασε στην Ελλάδα,
όπου έγραψε βιβλίο, στο οποίο
εξιστόρησε όσα βίωσε ο ίδιος
από αυτήν την τραγωδία. Αυτή τη
συγκλονιστική ιστορία μεταφέρει
στη μεγάλη οθόνη ο δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης».
«Αυτή η ιστορία είναι το δικό
μου μνημόσυνο για τους παππούδες μας.
Είναι ένα ντοκιμαντέρ που το
κάναμε για τα εκατόχρονα της Γενοκτονίας και αφιερώνεται στη
μνήμη των 353.000 νεκρών. Διαλέξαμε αυτήν την ιστορία γιατί
αποδεικνύει περίτρανα τα τραγικά γεγονότα της Γενοκτονίας και
αποστομώνει όσους την αμφισβητούν ως γεγονός» τόνισε ο κ.
Ασλανίδης.
Επίσης, παρουσιάστηκε το βιβλίο "Μάρτυρες, 100 χρόνια μετά",
με μαρτυρίες προσφύγων πρώτης
γενιάς.
Σημειωτέον, η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου
Τρικκαίων.
Ε.Κ.

Κτηνωδία
στην Πιαλεία!
Φρικιαστικές εικόνες αντίκρισαν
κτηνοτρόφοι στην Πιαλεία, αφού πέντε
τσομπανόσκυλα έπεσαν νεκρά από «φόλα»
εντός των ποιμνιοστασίων τους

του Χριστόφορου Παπαθανασίου

Σοκ και θυμό προκάλεσε σε δυο κτηνοτρόφους στην Πιαλεία του δήμου Πύλης η εικόνα που αντίκρισαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο ποιμνιοστάσιό τους.
Συνολικά πέντε τσομπανόσκυλα, έχασαν την ζωή τους από
«φόλα». Τα δυο ποιμνιοστάσια βρίσκονται σχεδόν δίπλα και
ο ένας κτηνοτρόφος έχασε τα 4 από τα 5 σκυλιά του, ενώ
ο δεύτερος το 1, αφού για καλή του τύχη τα υπόλοιπα 4
που είχε δεν «δοκίμασαν» το εγκληματικό φαγητό των ασυνείδητων.
Όπως είναι λογικό εκτός από το βάρβαρο της πράξης,
αφού πρόκειται πραγματικά για μια κτηνωδία, υπάρχει και
το συναισθηματικό αλλά και το οικονομικό πρόβλημα. Ως
γνωστόν τα σκυλιά αυτά είναι ακριβά και συν όλων των άλλων υπάρχει και μεγάλη οικονομική πληγή, που βέβαια δεν
συγκρίνεται με την στεναχώρια των κτηνοτρόφων που έχασαν τα σκυλιά τους.
Οι φωτογραφίες από τον «Πρωινό Λόγο» δείχνουν τον
θάνατο που προκάλεσαν στα αθώα ζώα το δηλητήριο…
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΛΙΜΑ ΜΕ… ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Οι Νέες των Τρικάλων καλπάζουν
και στο κύπελλο, όπου δεν είχαν
πρόβλημα κόντρα στις Ελπίδες Κ. (σελ 2)

Και η φετινή 15η συνάντηση του «Αθηνά»
συνδύασε ατμόσφαιρα και σπουδαία
παιχνίδια (σελ 6)

Το φετινό πετυχημένο 4ο Koziakas race
ήταν αφιερωμένο στην διάσωση
του Ασπροπάρη (σελ 6)

4 Με την δεδομένη αγάπη των Τρικαλινών για το ποδήλατο
προέκυψαν απολαυστικές εικόνες και στον φετινό 23ο Λαϊκό
γύρο, που ήταν αφιερωμένος στην μνήμη Β. Τσαρουχά
(σελ. 4,8)
CMYK
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Ο

υκ ολίγες
μπασκετικές
σχολές
αντιμετώπισαν
φέτος οι Γόμφοι μετά την
κανονική διάρκεια του
πρωταθλήματος.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ολες διέθεταν εξαιρετικά
στοιχεία αλλά ο εκπρόσωπός
μας έδειξε αξιοθαύμαστη προσαρμογή. Σίγουρα δεν κερδίζει
κανείς κάθε και μέρα και με επική ανατροπή ομάδες όπως ο
Αμπελώνας και ο Σπάρτακος,
οι οποίες από την αρχή της
χρονιάς έβαλαν ψηλά τον πήχη.
Ωστόσο το τοπικό συγκρότημα είχε το αντίδοτο.
Τα δύσκολα και συνάμα ελκυστικά είχαν και συνέχεια στην
Καρδίτσα. Μέσω και των αγώνων αυτών το φίλαθλο κοινό
έρχεται πιο κοντά στην κατηγορία.
Και μπορεί την Κυριακή η Τρικαλινή ομάδα να λύγισε 94-90
στην παράταση αλλά εισέπραξε
για πολλοστή φορά τα εύσημα
των πάντων, ενώ πάνω απ’όλα
έδειξε ότι δεν είναι κομήτης.
Πριν παραθέσουμε στοιχεία
για τον αγώνα να κάνουμε μια
συνολική προσέγγιση της κατηγορίας.
Εδώ και χρόνια το πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ προσφέρει μαζεμένες συγκινήσεις.
Αυτό κάθε άλλο παρά τυχαίο
είναι αφού οι άνθρωποι αρκετών
ομάδων φροντίζουν να ξεπερνούν τον εαυτό τους και θωρακίζουν τα τμήματα με αξιόλογους αθλητές.
Οποιος ρίξει μια ματιά στα
ρόστερ θα εντοπίσει στελέχη
με βαρύ βιογραφικό και εμπειρίες ακόμη και σε πολύ υψηλές
Εθνικές κατηγορίες.
Αποτελεί τιμή λοιπόν για το
πρώτο τη τάξει πρωτάθλημα
Θεσσαλίας να ξεδιπλώνουν το
ταλέντο τους στα τοπικά γήπεδα. Παράλληλα φέρνουν και την
σωστή νοοτροπία, οπότε ειδικά
οι πιτσιρικάδες συνάδελφοί τους
μόνο κέρδη μπορούν να έχουν.
Βέβαια πάντα υπάρχουν πε-

Επεσαν ηρωϊκά
Τεράστια προσπάθεια έκαναν οι Γόμφοι, που λύγισαν
στην παράταση 94-90 στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας

Μια ανάσα από μια ακόμη μεγάλη επιτυχία έφτασαν οι Γόμφοι
που τους αξίζουν πολλά εύσημα(φωτό: billkara)
ριθώρια οργανωτικής βελτίωσης
προκειμένου η Α1 να στρέψει
πάνω της μαζικά τα φώτα της
δημοσιότητας.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι
στον φετινό μαραθώνιο προέκυψαν αγώνες που συζητήθηκαν έντονα, ενώ αρκετές φορές
ο χάρτης άλλαξε άρδην.
Αρκετές ομάδες βγήκαν
μπροστά θέλοντας να υλοποιήσουν τους αρχικούς τους στόχους.
Φυσικά η αποστολή δεν ήταν
εύκολη και χρειάστηκε από ένα
διάστημα και μετά να κάνουν
διορθωτικές κινήσεις και κυρίως
να βρουν ψυχικές και σωματικές
δυνάμεις για να εξαπολύσουν
αντεπίθεση διαρκείας.
Όπως και να’ χει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ομάδων
η αγωνία παρατάθηκε οπότε τα
μπαράζ και τα πλέϊ οφ ανόδου
πρόσφεραν και συνεχίζουν να
προσφέρουν πλούσιο υλικό κρατώντας ζεστούς τους φιλάθλους.
Πέραν όλων των άλλων λοιπόν τα σωματεία που ρίχτηκαν
στην συγκεκριμένη διαδικασία
μόχθησαν για το καλύτερο και
έψαξαν αντίδοτο στην πίεση,
αφού το συγκεκριμένο στοιχείο

Συγκινήσεις στο βόλεϊ
Εξαιρετική χρονιά πραγματοποιούν οι παγκορασίδες
του Ασκληπιού, που προσφέρουν χορταστικό βόλεϊ.
Δεν άλλαξαν συνήθειες ούτε στον αγώνα που έγινε
στην έδρα του ΣΠΑΚ τον οποίο κέρδισαν καθαρά με 0-3.
Ετσι τα κορίτσια του κ. Γεροβάϊου πέρασαν αήττητες
στην επόμενη φάση.
Φυσικά δουλεύουν με σύνεση για να εμφανιστούν πανέτοιμα στον νοκ άουτ αγώνα.
Οσο για τις ενήλικες έκαναν συγκινητική προσπάθεια.
Εχασαν όμως 3-0 από την ΑΕΛ και έπαιξαν στον μικρό
τελικό.
Εκεί ηττήθηκαν 3-1 από την Γιάννουλη.
Πάντως για πρώτη χρονιά ο απολογισμός είναι απόλυτα
θετικός και θα υπάρξει πιο δυναμική συνέχεια.
Επίσης οι κορασίδες ξεκίνησαν θετικά κερδίζοντας 3-0
τον ΓΣ. Βόλου.

Παλαιστική εμπειρία
Η Τρικαλινή πάλη δεν έλειψε και από το διεθνές
τουρνουά της Ρουμανίας.
Ο αθλητής του ΑΣΤ Γρηγόρης Κοντοβουνήσιος έκανε
σπουδαίες εμφανίσεις και κέρδισε την αναγνώριση όλων.
Στον κρίσιμο αγώνα έπαιξε με έμπειρο Τούρκο παλαιστή
και τελικά κατέλαβε την 5η θέση.
Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή αποτέλεσε μια τεράστια
εμπειρία για τον αθλητή του Β. Μότσιου.

παίζει μεγάλο ρόλο και βαραίνει
κυρίως τα χέρια όσων βάζουν
ψηλά τον πήχη.
Ασφαλώς η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων κάνει πιο εύκολη την ζωή τους όχι μόνο για
φέτος αλλά σε βάθος χρόνου.
Επιχειρώντας μια αναδρομή
πριν περάσουμε στο δια ταύτα
όλα τα σωματεία προσπάθησαν
δυναμικά σε κάθε αγώνα.
Σίγουρα οι νίκες στα ντέρμπι
εκτόξευσαν την ψυχολογία αν
και επί της ουσίας οι ίδιοι βαθμοί
μπήκαν στο σακούλι.
Ωστόσο το μυστικό ήταν στην
συνέπεια απέναντι σε θεωρητικά
βατούς αντιπάλους.
Πάντως όλοι παραδέχονται
ότι η Α1 ΕΣΚΑΘ ασκεί μπασκετική γοητεία και η παράδοση
καλά κράτησε και φέτος.
Επίσης ο συγκεκριμένος χώρος πρέπει να αποτελεί εκ των
πραγμάτων την βιτρίνα του μπάσκετ της περιφέρειας.
Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή
υπάρχει μεράκι για το άθλημα
και κάθε σωματείο έχει την δική
του προσφορά.
Οσα παράσημα πάντως και
να διαθέτει ένα τμήμα δεν σταματάει να ψάχνεται, αφού λίγο
αν βγει από την πρίζα θα δει

την προηγούμενη προσπάθεια
του να μένει σαν γράμμα ανεπίδοτο.
Πάντως φέτος φώναζε από
μακριά ότι ο συναγωνισμός θα
ήταν έντονος. Αρκετές ομάδες
είτε προέβησαν σε μελετημένες
κινήσεις, είτε δεν είχαν απώλειες.
Γενικά υπάρχουν παίκτες που
βγαίνουν μπροστά και με τις
αρετές τους αλλάζουν πολλές
φορές την ροή των συναντήσεων. Με όλα αυτά οι ελκυστικές
συναντήσεις είναι στην ημερήσια διάταξη. Από την πλευρά
τους οι φίλοι της Α1 ΕΣΚΑΘ
έμαθαν απ’ έξω και ανακατωτά
τα δεδομένα των ομάδων.
Κάθε αγωνιστική αποτέλεσε
μεγάλο σχολείο και έδωσε το
δικαίωμα σε αρκετό κόσμο να
συλλέξει χρήσιμα στοιχεία και
να μπει στα βαθιά το μπάσκετ.
Εννοείται ότι οι ομάδες έσπευσαν να αναδείξουν τα δυνατά
τους χαρτιά μέχρι την ύστατη
ώρα. Σίγουρα κάποιες πλειοδότησαν σε ταλέντο και ποιότητα
και ως εκ τούτου έθελξαν το
κοινό.
Ωστόσο και οι υπόλοιπες διακρίθηκαν για το φιλότιμο και οι
παίκτες τους από την στιγμή
που εισήλθαν στο παρκέ δεν
άφησαν να πέσει τίποτα κάτω.
Από την πλευρά τους οι προπονητές κράτησαν χαμηλούς
τόνους και σημείωσαν προς
όλες τις κατευθύνσεις ότι κάθε
συνάντηση ξεκινάει από την ίδια
αφετηρία για όλες τις ομάδες.
Ακόμη και όταν μια ομάδα είναι στα πάνω της είναι λογικό
να ψάχνεται για το κάτι επιπλέον. Οσα συγκροτήματα πάλι είχαν μεταπτώσεις έσπευσαν να
διορθώσουν πράγματα για να
κερδίσουν την έξωθεν καλή μαρτυρία. Στο τοπίο αυτό οι Τρικα-

λινές ομάδες μερίμνησαν να
αναδείξουν τα δυνατά τους στοιχεία κάτι που θα κάνουν και για
το νέο πρωτάθλημα, αφού προηγουμένως αναλύσουν τα πάντα
στον τρόπο παιχνιδιού τους.

Στις λεπτομέρειες
Τα παιχνίδια Αναγέννησης και
Γόμφων αποδεικνύονται μακράς
διαρκείας.
Στον πρώτο αγώνα της σειράς
των τελικών οι γείτονες αξιοποίησαν την έδρα τους και πήραν το ροζ φύλλο με 94-90 στην
παράταση. Οι Γόμφοι πάντως
ήταν συγκινητικοί και έμειναν
με την πίκρα ότι έφτασαν μια
ανάσα από έναν ακόμη τεράστιο
άθλο.
Πάντως το παιχνίδι αποτέλεσε
διαφήμιση του μπάσκετ.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιεστικά και έβρισκαν λύσεις, οπότε
έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο
28-22. Όμως ο εκπρόσωπός
μας ήταν στο πνεύμα του αγώνα.
Στο β’δεκάλεπτο η συνάντηση
άνοιξε για τα καλά και το 50-46
άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς
για την συνέχεια.
Στην γ’ περίοδο οι Γόμφοι
έπαιξαν το μπάσκετ που ξέρουν
και τους έδωσε τόσες μεγάλες
επιτυχίες. Με επιμέρους σκορ
11-23 πήραν σημαντική διαφορά
8 πόντων, ήτοι 61-69.
Στην προκειμένη περίπτωση
ο εκπρόσωπός μας λειτούργησε
υποδειγματικά στην επίθεση,
ενώ και στην άμυνα κατάφερε
να βραχυκυκλώσει τα βαριά
χαρτιά των αντιπάλων.
Ωστόσο η συνάντηση είχε
μπόλικο δρόμο ακόμη.
Η ομάδα του Μ. Αλεξίου κρατούσε γερά και 42’’ πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας
ήταν μπροστά 77-81. Εκεί όμως
η Αναγέννηση βρήκε μεγάλα

καλάθια με τον Μπράχο και τρίποντο του Κοβάτσεβ.
Ο Καγιαμανίδης με βολές
έδωσε προβάδισμα δυο πόντων
στους Γόμφους αλλά ο πολύπειρος Καλλιάρας έστειλε το
ματς στην παράταση 3’’ πριν
την λήξη.
Η παράταση ξεκίνησε με σχετική καθυστέρηση, αφού όπως
έγραψε το billkara έγιναν συστάσεις στους φίλους των γηπεδούχων να απομακρυνθούν
πίσω από την μπασκέτα.
Στην επιπλέον διαδικασία με
καλύτερη ψυχολογία η έμπειρη
Αναγέννηση πήρε την πρώτη
νίκη, αφού οι Γόμφοι(εξαιρετικός ξανά ο Ψύρρας, άξιος συμπαραστάτης ο Καγιαμανίδης,
συγκινητικός για πολλούς λόγους ο Κουρέπης και φιλότιμοι
άπαντες) που είχαν ξεπεράσει
τον εαυτό τους προηγουμένως
δεν μπόρεσαν να κάνουν την
ανατροπή των ανατροπών, αφού
χάθηκαν κρίσιμα ριμπάουντ σε
μια φάση.
Το καλύτερο εύσημο για τον
εκπρόσωπό μας ήρθε από το
κόουτς της Αναγέννησης κ.
Κρομμύδα, που χαρακτήρισε
εξαιρετικούς τους Γόμφους.
Η Τρικαλινή ομάδα θα κάνει
την προσπάθειά της στην έδρα
της και ότι και αν γίνει θα ολοκληρώσει με απίστευτη αξιοπρέπεια.
Δεκάλεπτα:28-22, 50-46, 6169, 84-84, 94-90
Διαιτητές:Καλογερόπουλος ,
Γερακίνης , Φακίτσας.
Αναγέννηση
Καρδίτσας
(Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης
, Μπράχος 9(1), Πανταζής 2,
Τσέλιος 18(2), Αραμπατζής ,
Πεσλής , Κοβάτσεβ 19(3), Αργύρης 8(2), Σπανόπουλος 6, Νότος 7(1), Καλιάρας 25.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 22(5), Λιάσκος, Ζαχόπουλος 6, Ροδόπουλος 5(1), Τσίγκας
2, Μάρκος, Οικονόμου, Κουρμέτζας 6, Ψύρρας 26(4), Στρακάτσαλος
9(2), Κουρέπης 14.
Ο επόμενος αγώνας θα γίνει
την Κυριακή(Μουζάκι) και να
προκύψει το 1-1 θα ακολούθησει
3ο ματς σε ουδέτερη έδρα πιθανότατα το Σάββατο των ευροεκλογών.

Περίπατος και στο κύπελλο
Με ποδόσφαιρο υψηλών προδιαγραφών οι Νέες των Τρικάλων
συνέτριψαν 4-0 τις Ελπίδες. Κ και πέρασαν στο F4 κυπέλλου

Μ

ε όποιον
φίλαθλο και
να μιλήσεις
θα υποκλιθεί
στο ταλέντο που
χαρακτηρίζει τις νέες
των Τρικάλων.
Οσοι μάλιστα βλέπουν την
ομάδα πρώτη φορά τρίβουν
τα μάτια τους και κάνουν
λόγο για άκρως πειθαρχημένο σύνολο, που ξέρει τι να
κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Στην προκειμένη περίπτωση μίλησαν για μπαλάρα ολκής.
Το κίνητρο ήταν ψηλό την
Κυριακή, αυτή την φορά για
τον θεσμό του κυπέλλου και
με νέα ολοκληρωτική εμφάνιση οι κυανέρυθρες πήραν
το εισιτήριο για το F4.
Ανέβασαν νωρίς στροφές

πούλου επίσης στο 70’. Το
γυναικείο ποδόσφαιρο στα
Τρίκαλα, συνεχίζει να δίνει
χαρές, όπως πολύ σωστά
έγραψε το Trikalasportiva.
Νέες Τρικάλων: Γεωργούλα,Κωφού,Καραλή,Μπέου,Στ
αμούλη (60’ Καραντάκου),
Ακρίβου, Πλακιά (65’ Τσόγια),
Κωστοπούλου,Τσόγκα,Μπουκουβάλα,Στεργιούλη.

Δικαιολογημένα τα πανηγύρια
για τις νέες των Τρικάλων, που
προελαύνουν και στο κύπελλο
και το επιβλητικό 4-0 επί των
Ελπίδων Καρδίτσας δείχνει
ξεκάθαρα το έργο που παίχτηκε στο γήπεδο Ελευθεροχωρίου.
Τα γκολ σημείωσαν οι Κωστοπούλου στο 10’, Πλακιά
με πέναλτι στο 34’, Πλακιά
και πάλι στο 46’ και Κωστο-

22.00: Novasports 1HD
Γουέστ Μπρόμιτς-Άστον Βίλα
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Κινήσεις αβροφροσύνης

αραδοσιακά στα
τελευταία
παιχνίδια κάθε
χρονιάς οι
Ικαροι κάποια
διαφορετική έμπνευση
καταθέτουν.

Οι Ικαροι συνετρίβησαν 65-89 από τον Μαντουλίδη αλλά έμειναν
οι βραβεύσεις στους φιλοξενούμενους και στον Λ. Φρύδα

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Είτε γίνονται εσωτερικές κινήσεις, είτε πρωτοβουλίες
όπως αυτή της Κυριακής, που
κατά γενική ομολογία προάγουν τον αθλητικό πολιτισμό.
Διότι βασική αρχή των σπορ
είναι ο σεβασμός στον αντίπαλο
και η βαθιά υπόκλιση και αναγνώριση αν έχει να επιδείξει
κάτι σημαντικό. Οι κιτρινόμαυροι λοιπόν έδειξαν τον δρόμο
τιμώντας με τον τρόπο που
έπρεπε τα χαρισματικά παιδιά
του Μαντουλίδη. Οι θιασώτες
του μπάσκετ ξέρουν πολύ καλά
ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης
είναι συνώνυμο της παραγωγής
σπουδαίων αθλητών, που διαθέτουν στέρεες βάσεις και συνολική παιδεία.
Υπό το πρίσμα αυτό ο ύστατος αγώνας της περιόδου κάθε
άλλο παρά συμβατικός ήταν.
Εν τάχει να αναφέρουμε ότι
ετοιμάστηκε μια σύντομη και
περιεκτική παρουσίαση των δυο
ομάδων. Το επιτελείο των Ικάρων μνημόνευσε όλους τους
πρωταγωνιστές και τους αφανείς ήρωες που τράβηξαν φέτος κουπί αλλά και τους χορηγούς.
Δεν ξέχασαν τον Αχ. Ντούρβα, που βρίσκεται στην Σαντορίνη για επαγγελματικούς λόγους, τους στρατευμένους: Αργύρη, Χατζή, ακόμη και τον
Μούμογλου, που έφυγε νωρίς.
Πολύ σωστή ήταν και η αναφορά στον πρώην προπονητή
κ. Μητσιάδη, που εισέπραξε το
χειροκρότημα του κοινού.
Παράλληλα οι κιτρινόμαυροι
δεν ξέχασαν τους φιλάθλους
μοιράζοντας συλλεκτικά φανελάκια αλλά και μπασκετικά στιλό.
Επειτα έγινε η βράβευση
στον Μαντουλίδη. Ο πολιτευτής

Βράβευση του Λ. Φρύδα από τον
Κ. Σκρέτα αφού ο ταλαντούχος
Τρικαλινός έβαλε την υπογραφή
του στο σχολικό των
Θεσσαλονικέων
Ο πολιτευτής της Ν.Δ κ. Αθ. Λιούτας τίμησε
την σχολική ομάδα του Μαντουλίδη

Στράβωσε νωρίς το παιχνίδι με τον Μαντουλίδη
και οι Ικαροι υπέστησαν βαριά ήττα.
της Ν.Δ κ. Αθανάσιος Λιούτας
απένειμε τιμητική πλακέτα στον
χαρισματικό αθλητή των φιλοξενουμένων Καλόγηρο. Η κίνηση αυτή έγινε ως επιβράβευση αφού τα νιάτα του Μαντουλίδη κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο Πανελλήνιο σχολικό 2018-19 και κατέλαβαν και
την 5η θέση στο Παγκόσμιο
σχολικό της ίδιας περιόδου.
Στην συνέχεια έγινε μια ανάλογη κίνηση με Τρικαλινό χρώμα. Ο Κώστας Σκρέτας τίμησε
για τους ίδιους λόγους τον
συμπολίτη ταλαντούχο καλαθοσφαιριστή Λάμπρο Φρύδα
ως μέλος της σχολικής ομάδας
του Μαντουλίδη. Ηταν μια
άκρως συναισθηματική στιγμή,
ενώ στην εξέδρα καμάρωνε ο
πατέρας του αθλητή, Βαγγέλης
Φρύδας.

Ανοιξε νωρίς
Οσον αφορά τον αγώνα φάνηκε νωρίς ότι οι Ικαροι δεν
ήταν στην μέρα τους, οπότε
προέκυψε και η βαριά ήττα με
65-89.
Αντίθετα οι πιτσιρικάδες του
Μαντουλίδη επιβεβαίωσαν τις

Σπουδαίο ταμείο
Από την πρώτη στιγμή που ήρθε το Πανελλήνιο σκακιού Κ20 προσπαθήσαμε να καλύψουμε το αγωνιστικό σκέλος αλλά και τις
παράλληλες εκδηλώσεις. Φυσικά οι διοργανωτές έβαλαν τα δυνατά τους για να μην λείψει τίποτα σε κανέναν, οπότε όλα κύλησαν
απρόσκοπτα.
Μετά την γιορτή το επιτελείο της ΣΚΑ.ΚΙ
έκανε τον απολογισμό της και δεν ξέχασε
κανέναν απ’ όσους έβαλαν πλάτη για την
επιτυχία. Εξέδωσε λοιπόν δελτίο τύπου το
οποίο θα φιλοξενήσουμε σε πρώτη ευκαιρία.

Kωτούλας
στους Δαναούς
Ο Α Σ Δαναοί Τρίκαλα, ανακοινώνει την
συνεργασία για την θέση του προπονητή
στην σεζόν 2019-2020 με τον Κώστα Κωτούλα. Ο Κώστας Κωτούλας είναι παιδί των Δαναών. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τον Δαναό
πριν κάνει σημαντική καριέρα σε μεγάλες
κατηγορίες και στο εξωτερικό. Προσέφερε
πάρα πολλά και συνεχίζει να προσφέρει στον
σύλλογο και από την θέση του αθλητή και
από την θέση του προπονητή των τμημάτων
υποδομών όπου θα συνεχίσει και στα τμήματα
της Ακαδημίας.

συστάσεις που τους συνοδεύουν.
Πραγματικά καταθέτουν απίστευτη ενέργεια πάνω στο παρκέ και δίνουν την αίσθηση ότι
τα χέρια και το μυαλό τους
βρίσκονται παντού σε ότι έχουν
να κάνουν με την πορτοκαλί
μπάλα.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση επέβαλλαν τρελό ρυθμό,
ενώ είχαν και διαβολεμένη ευστοχία.
Μια σειρά αθλητών έβλεπε
το καλάθι του κλειστού της
Μπάρας σαν βαρέλι και σκόραραν από το σπίτι τους, που
λέει ο λόγος.
Το πρώτο καλάθι του αγώνα
σημείωσε ο ελπιδοφόρος Καλόγηρος για να ισοφαρίσει ο
Στάνκοβιτς. Οι Ικαροι κόλλησαν
νωρίς, ενώ οι φιλοξενούμενοι
τελείωνα εύκολα τις φάσεις
από κάθε απόσταση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
ο Καλόγηρος έκανε το 2-6 με
τρίποντο και ο Ρεφατλάρι το
2-9 με τον ίδιο τρόπο στα 749.
Φυσιολογικά ο κόουτς Σδράκας κάλεσε ταϊμ άουτ, αφού

Π

ολλές φορές η
θεωρία πρέπει να
παντρεύεται με την
πράξη για να
προκύψει το ιδανικό πακέτο.
Οι άνθρωποι του αθλητισμού και
ειδικά του στίβου ψάχνονται συνεχώς όσον αφορά θέματα που έχουν
να κάνουν με το καθημερινό τους
πρόγραμμα.
Εννοείται ότι αυτό πρέπει να τηρείται χωρίς καμία παρέκκλιση.
Διότι έστω και λίγο να ξεφύγει
ένας πρωταγωνιστής από τα συνηθισμένα του νούμερα κινδυνεύει να
χάσει τα βασικά του στοιχήματα,
αφού πολλές φορές κρίνονται στις
λεπτομέρειες.
Για θέματα υγείας όμως δεν πρέπει να είναι κανείς αθλητής για να
παρακολουθήσει αναλύσεις.
Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν ήταν
σωστή η έμπνευση της ΓΕΑΤ και
το Athletico Fitness club να ετοιμάσουν μια ξεχωριστή διάλεξη το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα
του Δημοτικού συμβουλίου.
Θέμα αιχμής ήταν η σημασία της
άσκησης και της διατροφής στο
βάρος μας.
Ασφαλώς οι γευστικοί πειρασμοί
είναι πάρα πολλοί αλλά πρέπει να

όλα πήγαν στραβά, δηλαδή έγιναν μαζεμένα λάθη, χάθηκαν
πολλά ριμπάουντ, ενώ υπήρξε
και απίστευτη αστοχία. Η φράση «γιατί παίζουμε έτσι» του
Τρικαλινού προπονητή τα έλεγε
όλα.
Ωστόσο η ψαλίδα άνοιγε όλο
και πιο πολύ.
Μάλιστα 2.45 πριν την λήξη
ο Φόρογλου με τρίποντο έκανε
το 7-27 και τούτο το -20 φάνταζε και ήταν βουνό.
Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε
με 13-31 χάρη σε καλάθι του
Τάκη σε σχεδόν νεκρό χρόνο.
Και στην δεύτερη περίοδο
το σκηνικό δεν άλλαξε. Ο Μαντουλίδης είχε κέφια και σκόραρε με κάθε τρόπο.
Ετσι η διαφορά εκτοξεύτηκε
και στο -23 ήτοι 20-43, 4.35
πριν την λήξη.
Εκεί απάντησαν με τρίποντα
ο Τζορμπατζάκης και ο Β. Κολότσιος αλλά οι φιλοξενούμενοι
είχαν ολύμπια ψυχραιμία.
Ο Μαλανδρής έγραψε το 3048 που ήταν σκορ ημιχρόνου,
αφού στην τελευταία προσπάθεια ο Τζορμπατζάκης ήταν
άστοχος.

Στο γ’ δεκάλεπτο ο εκπρόσωπός μας έσπευσε να διορθώσει πράγματα και φάνηκε
λίγο περισσότερο.
Στην τελική ευθεία όμως βγήκε και η κούραση, αφού απουσίαζαν και βασικές μονάδες,
οπότε ο Μαντουλίδης ανέβασε
την τιμή του σκορ σε μεγάλα
ύψη.
Πάντως χωρίς υπερβολή οι
μικροί των φιλοξενουμένων και
ειδικά οι Καλόγηρος και Ρεφατλάρι ήταν απολαυστικοί,
κάτι που καταδεικνύουν και τα
άκρως εντυπωσιακά στατιστικά
τους.
Οσο για τους Ικάρους μετά
τις απαραίτητες ανάσες θα
δρομολογήσουν άμεσα τον καινούργιο σχεδιασμό για περισσότερα πράγματα.
Tα δεκάλεπτα: 13-31, 30-48,
51-66, 65-89
Διαιτητές: ΧατζημπαλίδηςΧρυσάφης
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 2, Μέξης 14, Κολότσιος Β.
15(3), Τζορμπατζάκης 6(2),
Τζιοβάρας 9(3), Φούντας 14(1),
Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς
5.

Μαντουλίδης(Νικολαϊδης Ι.):
Τάκης 11, Μπέλλος 5(1), Καπουράνης, Λαγός, Ρεφατλλάρι
24(8), Ντίαθ, Σαρασίδης, Καλόγηρος 32(5), Φόρογλου
15(4), Μαλανδρής, Παπαϊωάννου, Καναγκίνης 2.

Tα αποτελέσματα
ΑΟ Καλαμπάκας-ΑΟΚ Βέροιας 0-20(α.α.)
Μελίκη-Δόξα Λευκάδας 6585
ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νικόπολη 11147
Τιτάνες Παλαμά-ΠΑΣ Γιάννινα 75-82
Πρωτέας Γρεβενών-Εύαθλος
87-54
Ικαροι -Μαντουλίδης 65-89
Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου
Στην βαθμολογία οι Ικαροι
τερμάτισαν στην 5η θέση συγκεντρώνοντας 36 πόντους.
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα κατατάχθηκε τελικά
προτελευταία με 29 πόντους
έχοντας έναν μηδενισμό καθώς
και -1 βαθμό λόγω απόσυρσης
από τον τελευταίο αγώνα με
τον ΑΟΚ Βέροιας.
Σε άλλο θέμα ο Π. Φιλίππου
του Αστέρα συμμετείχε με την
Εθνική στο τουρνουά των Ιωαννίνων δίνοντας το στίγμα του.

Πέρασε σημαντικά μηνύματα
το άκρως σημαντικό θέμα της διατροφής στην άσκηση κάλυψε η εκδήλωση ΓΕΑτ και Αthletico

Στιγμιότυπα από την ενημέρωση ΓΕΑΤ και athleticο, που στέφθηκε από πλήρη
επιτυχία. Διακρίνονται η εισηγήτρια κ. Μπαμπαρούτση με τον κ. Κουλιεράκη,
ενώ επίλεκτα στελέχη του στίβου και όχι μόνον έσπευσαν να μάθουν χρήσιμα
στοιχεία από πρώτο χέρι.

βλέπουμε μακριά και να παίρνουμε
τα μέτρα μας, γιατί πολλά νέα παιδιά
έχουν τάση παχυσαρκίας.
Σε πολλές περιπτώσεις είναι θέμα
συνήθειας. Αφού βρει κανείς το
διατροφικό πρόγραμμα που του
ταιριάζει και το τηρήσει με ευλάβεια
τότε η όποια δραστηριότητα θα του
φανεί παιχνιδάκι.
Τα φώτα της έδωσε η αθλητική
διατροφολόγος, υπεύθυνη της Εθνικής ομάδας στίβου απολαυστική
και άκρως κατατοπιστική κ. Ειρήνη
Μπαμπαρούτση.
Η ίδια με λόγια απλά και κατανοητά αλλά και με πολλά παραδείγματα, καθώς και συγκρίσεις με
το εξωτερικό έβαλε τους πάντες
στο πνεύμα.
Μίλησε επίσης για μύθους και
αλήθειες και σε κάποιες περιπτώσεις
χτύπησε το καμπανάκι, αφού το
προλαμβάνειν είναι καλύτερο του
θεραπεύειν.
Η εισήγηση καθήλωσε το κοινό
που έσπευσε να καταγράψει και
την πιο μικρή ατάκα, αφού θέλει να
δώσει ποιότητα στα χρόνια.
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Αφέθηκαν στην μαγεία του
Οι Τρικαλινοί χάρηκαν την βόλτα τους στον 23ο λαϊκό ποδηλατικό γύρο, που έγινε στη μνήμη Βασίλη Τσαρουχά

Κ

άποια πράγματα
φωνάζουν από
μακριά. Ετσι το
ποδήλατο δεν
χορταίνεται με τίποτα για
τους Τρικαλινούς.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Η σχέση πάει από γενιά σε
γενιά, οπότε αν μιλήσει κανείς
με συμπολίτες η κουβέντα θα
τραβήξει σε μάκρος.
Διότι πολύ απλά θα θυμηθούν
ξεχωριστές ιστορίες από τους
παππούδες και τους πατεράδες
τους.
Κάπως έτσι έπεσε ο σπόρος
και η ίδια η πράξη δείχνει ότι
ρίζωσε πολύ καλά όσον αφορά
την ποδηλατική έφεση, που
ασφαλώς δεν είναι τυχαία.
Εξ απαλών ονύχων λοιπόν οι
Τρικαλινοί καταπιάνονται με το
ποδήλατο, οπότε είναι φυσιολογική η εξοικείωσή τους.
Παράλληλα είναι πλούσια και
η θεματολογία στον χώρο, οπότε πάντα υπάρχουν καλές εικόνες και ανάλογα παραδείγματα.
Τέτοια ζεστά στιγμιότυπα συνεπώς προέκυψαν και την Κυριακή κατά την διάρκεια του
23ου λαϊκού γύρου στην μνήμη
Βασίλη Τσαρουχά.
Εδώ και μέρες οι υπεύθυνοι
κινήθηκαν όσο το δυνατόν πιο
συντονισμένα για να μπορέσουν
να προσφέρουν στο τοπικό κοινό μια ακόμη γιορτή του είδους.
Γιατί χαρά και γιορτή είναι
όταν βγαίνουν οι Τρικαλινοί από
τα σπίτια τους και ξεχύνονται
κατά κύματα στους δρόμους
της πόλης.
Απ’ όποια πλευρά πάντως και
να το εξετάσει κανείς το ποδήλατο αποτελεί ένα από συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού.
Σίγουρα υπάρχει το αγωνιστικό σκέλος αλλά και αυτό της
αναψυχής.
Οσον αφορά το πρώτο κομμάτι είναι αλήθεια ότι το υπηρέτησαν μεγάλες μορφές του
χώρου. Χάρη στο ταλέντο και
την αυταπάρνησή τους κράτησαν ψηλά την Τρικαλινή σημαία
ταξιδεύοντας το όνομα του νομού στα πέρατα του κόσμου.
Υπό το πρίσμα αυτό οι ειδικοί
έσπευσαν να ανακαλύψουν το
μυστικό για το πώς μια μικρή
γεωγραφικά περιοχή κατάφερε
να διαδραματίσει τόσο σημαντικό ρόλο σε πολλά είδη της
ποδηλασίας.
Φυσικά οι δόξες του παρελθόντος που δεν χρειάζονται συστάσεις καμαρώνουν τους διαδόχους τους. Αλλωστε αυτή είναι η σωστή τακτική και νοοτροπία, δηλαδή η σκυτάλη να
περνάει σε φρέσκα πρόσωπα,
που έχουν την φλόγα να καταθέσουν τα δικά τους διαπιστευτήρια.
Στον τομέα της αναψυχής
πάλι όλοι οι Τρικαλινοί γίνονται
κοινωνοί του ποδηλάτου.
Η περιοχή μας είναι προικισμένη από την φύση και έτσι οι
διαδρομές είναι βατές και άνετες. Διόλου τυχαία ότι τις προτιμούν ακόμη και έμπειρα στελέχη για την προετοιμασία τους.
Χωρίς υπερβολή οι συμπολίτες έχουν όλη την άνεση να πάρουν το ποδήλατό τους και να

Την εκκίνηση έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μιχαλάκης

Οι τυχεροί της κλήρωσης ποδηλάτων σε αναμνηστική φωτογράφιση.
χαθούν στον τοπικό ορίζοντα
βιώνοντας όμορφα συναισθήματα.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι το ποδήλατο αποτελεί θαυμάσια μορφή άσκησης που την
συνιστούν ανεπιφύλακτα όλοι
οι ειδικοί του χώρου.
Εχουν λοιπόν απόλυτο δίκιο
όλοι εκείνοι που σημειώνουν ότι
η ποδηλασία ενέχει ιαματικό
ρόλο, αφού μετά τις πρώτες
πεταλιές όσο μεγάλη ένταση
και να έχει κανείς από την πίεση
της καθημερινότητας ανακουφίζεται στον μέγιστο βαθμό.
Ολες αυτές οι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό των συμπολιτών που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα για τον γύρο, ενώ
ασφαλώς αξίζουν να έχουν όλες
τις ανέσεις στην διάθεσή τους
για να αφιερώσουν μεγαλύτερο
χρόνο στο δίτροχο.
Ένα από τα μηνύματα που
βγήκαν από την σύναξη ήταν
ότι : οι ποδηλατόδρομοι πρέπει
να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα και να αναδειχτούν στον
μέγιστο βαθμό.
Επίσης το δίκτυο μπορεί να
απλωθεί σε μεγαλύτερη απόσταση, οπότε θα συναντάει κανείς παντού ποδήλατα.
Και μπορεί οι επισκέπτες να
ενθουσιάζονται από την ποδηλατική έφεση των Τρικαλινών
αλλά το σκηνικό μπορεί να γίνει
ακόμη καλύτερο. Γενικά σε τέτοια θέματα ο πήχης πρέπει να
μπαίνει ψηλά προκειμένου να
χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο
ακόμη περισσότεροι συμπολίτες.
Πάντως τα πηγαδάκια ήταν
πολλά στο περιθώριο της εκδήλωσης.
Οι μετέχοντες είχαν πολλά
να πουν αφού παίζουν στα δάχτυλα το αντικείμενο.
Κάποιοι δεν θέλουν με τίποτα

να λείπουν από την σύναξη,
οπότε μετρούν 23 στα 23. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα Τρικαλινών που παρά το γεμάτο
επαγγελματικό πρόγραμμα ή
και κάποιες ιώσεις δεν διανοήθηκαν να απουσιάσουν από την
γραμμή της εκκίνησης.
Εσφιξαν έτσι τα δόντια τους
και τερμάτισαν ωραία και καλά.
Οσοι πάλι για λόγους υπεράνω δυνάμεων έχασαν κάποια
εκδήλωση δεν έκρυψαν την μελαγχολία τους.
Ωστόσο το πιο ενθαρρυντικό
είναι ότι εκτός από τους πιστούς
του είδους στο κάδρο μπαίνουν
δυναμικά τα νέα παιδιά.
Αυτά αγαπούν την ποδηλασία
και βγάζουν τα χιλιόμετρα με
την άνεσή τους. Μακάρι μέσα
από τέτοιες πρωτοβουλίες να
πάρουν το ερέθισμα και να καταπιαστούν επίσημα με την ποδηλασία.
Ετσι θα βγουν στον αφρό οι
νέοι ποδηλατικοί ήρωες της καθημερινότητας, που θα συνεχίσουν τον Τρικαλινό ποδηλατικό
μύθο.

Αξία ανεκτίμητη
Για τις ανάγκες του ποδηλατικού γύρου οι συμμετέχοντες
φρόντισαν να προετοιμαστούν
όσο καλύτερα μπορούσαν σωματικά και ψυχολογικά.
Ολοι πάντως αφέθηκαν στην
μαγεία του ποδηλάτου και πέρασαν με συνοπτικές διαδικασίες από χαρακτηριστικά μέρη
της πόλης.
Απόλαυσαν λοιπόν ένα γεμάτο Κυριακάτικο πρωϊνό και μίλησαν για την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει το δίτροχο.
Γενικά το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ένα από τα πολλά
που χαρακτηρίζουν την ποδηλασία.
Φυσικά μικροί και μεγάλη κράCMYK

τησαν γερά το τιμόνι και με σίγουρες πεταλιές τερμάτισαν με
τον δικό τους τρόπο.
Αρκετοί μάλιστα επέλεξαν να
πάρουν μέρος στον αγώνα μαζί
με αρκετούς φίλους και γνωστούς, αφού ήθελαν να μοιραστούν όμορφα συναισθήματα.
Για μια ακόμη φορά οι Τρικαλινοί και οι Τρικαλινές αγκάλιασαν ασμένως τον 23ο λαϊκό ποδηλατικό γύρο στην μνήμη Βασίλη Τσαρουχά.
Τα χαμόγελα είχαν την τιμητική τους, οπότε όλοι και όλες
έτρεξαν με την άνεσή τους και
ολοκλήρωσαν με τον τρόπο που
ήθελαν.
Καθένας είχε να καταθέσει
μια ζεστή φράση για την έφεση
των συμπολιτών στο ποδήλατο,
ενώ διατράνωσε την θέλησή
του για ακόμη πιο οργανωμένες
καταστάσεις, ώστε το αγαπημένο δίτροχο να περάσει εντυπωσιακά στην πρώτη γραμμή.
Η μεγάλη μορφή της ποδηλασίας Στέλιος Βάσκος μιλώντας στους δημοσιογράφους δεν
έκρυψε την ικανοποίησή του για
την συνολική εικόνα. Αλλωστε
ο τελικός αριθμός των συμμετοχών άγγιξε τις 380 και κρίθηκε
ιδιαίτερα θετικός αν λάβουμε
υπόψιν μας ότι διοργανώθηκαν
και παράλληλες εκδηλώσεις.
Χαρακτηριστικά λοιπόν ο Στ.
Βάσκος σημείωσε: «Μόνο και
μόνο ότι ο λαϊκός γύρος γίνεται
για 23η συνεχή χρονιά δείχνει
την αποδοχή του.
Ξεκινήσαμε δειλά αλλά σταθερά και χρόνο με τον χρόνο η
παρέα μεγάλωνε στοιχείο που
μας έδωσε ώθηση να γινόμαστε
συνέχεια καλύτεροι από την
πλευρά μας για να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες.
Πρόκειται για μια γιορτή του
είδους, που αγκαλιάζει τους
Τρικαλινούς κάθε ηλικίας, ενώ
οι ίδιοι καταθέτουν την αγάπη
τους για το ποδήλατο.
Τα οφέλη της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι πολλά και
σημαντικά. Αξίζει να βάλουμε
το ποδήλατο στην ζωή μας, ενώ
γενικά η περιοχή έχει μεγάλη
παράδοση τόσο στο αγωνιστικό
κομμάτι όσο και ως προς την
απλή καθημερινή μεταφορική
χρήση.
Είναι φανερό ότι το μικρόβιο
έχει μπει στους συμπολίτες και
ειδικά στους μικρότερους, που
αποτελούν το μέλλον.
Παράλληλα έστειλε και το μήνυμά του: Θέλουμε περισσότερους ποδηλατόδρομους για να
μετακινούμαστε με ασφάλεια
και να κερδίσουμε νέους φίλους».
Από την πλευρά της η Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων στήριξε για μια ακόμη φορά ζεστά
την εκδήλωση και τα στελέχη
της που βρέθηκαν μαζικά στον
χώρο εστίασαν στην λατρεία
των συμπολιτών για το δίτροχο.
Και το επιτελείο του Δήμου
Τρικκαίων στάθηκε στην αθρόα
προσέλευση, ενώ θα γίνει ότι
καλύτερο στο κομμάτι της ποδηλατικής ποιότητας.
Οσο για τον Β. Καμπαγιάννη
αναφέρθηκε στις ωραίες οικογενειακές εικόνες που βγήκαν
από τον αγώνα.
Και η οικογένεια του ποδηλατικού Ασκληπιού έγραψε ατέλειωτα χιλιόμετρα, οπότε όλα

Ειδικά βράβευση για τον κοσμήτορα της ΣΕΦΑΑ
κ. Κουτεντάκη. Την πλακέτα παρέλαβε ο καθηγητής ΣΕΦΑΑ
κ. Σούλας από τον εκδότη μας κ. Μ. Τσαρουχά

Η τριάδα των νικητών στους άνδρες λίγο μετά την βράβευση
από τους κκ. Γακόπουλο, Λάππα, Αργυροπούλου.

Οι γυναίκες στο βάθρο μετά την τιμητική διαδικασία. Η βράβευση
από τους κκ. Τσαρουχά, Τσιάρα, Πράπα.
πήραν τον δρόμο τους.

Μ. Τσαρουχάς και Γρ. Πράπας.

Στο άνετο

Απέδωσαν εύσημα

Στο άνετο έβγαλαν την διαδρομή ειδικά οι άκρως προπονημένοι. Ολοι όμως τερμάτισαν
με την άνεσή τους, αφού το ζητούμενο βρίσκονταν στην συμμετοχή.
Στους άνδρες η πρωτιά κρίθηκε στο νήμα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι δόθηκε ο ίδιος
χρόνος.
Πρώτος ήταν ο Δημοράγκας
Γρηγόρης με χρόνο 11.43. Δεύτερος ο Μανωλιάς Ραφαήλ επίσης με 11.43 και 3ος ο Σουγκάρης Μιχάλης με επίδοση 12.46.
Στις γυναίκες πρώτευσε η Σαμαρά Δήμητρα με χρόνο 13.40.
Δεύτερη κατατάχθηκε η Ελέζη
Μελίνα με 15.20 και 3η Περρή
Ευαγγελία με χρόνο 15.50.
Τις βραβεύσεις στους άνδρες
έκαναν οι: Χρ. Γακόπουλος, Μ.
Λάππας και Ελ. Αργυροπούλου.
Στις γυναίκες οι: Τσιάρας. Αθ,

Κάθε χρόνο οι διοργανωτές
ετοιμάζουν μια ειδική βράβευση
σε πρόσωπο που έχει δώσει το
στίγμα του.
Αυτή την φορά τιμήθηκε ο
κοσμήτορας της ΣΕΦΑΑ κ. Ιωάννης Κουτεντάκης για την διάδοση της ιδέας χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινότητα.
Ο ίδιος απουσίαζε και την
πλακέτα παρέλαβε ο καθηγητής
της ΣΕΦΑΑ κ. Δημήτρης Σούλας.

Κληρώσεις
Το σκηνικό ολοκληρώθηκε με
τις κληρώσεις 6 ποδηλάτων,
που ήταν προσφορά των καταστημάτων: Βλαχοκώστα, Πλακώνα, Τζαμγιώζη.
Τυχεροί ήταν οι: Καλατζής
Στράτος, Ζυγουράκης, Κώστας,
Δημακόπουλος Αχιλλέας, Παλάτου Σοφία, Χανιώτης Απόστολος, Τσιγάρας Βαγγέλης.
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FootbaLL LEaguE
Εξασφάλισαν την
άνοδο στην Football
League Θεσπρωτός
ιωνικός και τριγλία
Την άνοδο στη Football
League πανηγυρίζουν
από το απόγευμα της Κυριακής οι Ιωνικός Θεσπρωτός και Τριγλία μετά
από τα αποτελέσματα
των μπαράζ της Γ’ εθνικής
κατηγορίας.
Επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες
για τον Ιωνικό.
Ο Ιωνικός επικράτησε
με 2-0 του Αιολικού στον
επαναληπτικό του 2-2 της
Μυτιλήνης και πήρε την
άνοδο για τη Football
League επιστρέφοντας
στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από οκτώ
χρόνια.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν
το σκορ στο 16′ με αυτογκόλ του Μπούζουρα.
Ο Ιωνικός πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 38′ όταν ο
Κουϊρουκίδης στο λάθος
γύρισμα του Κρητικού και
δεν δυσκολεύτηκε να
πλασάρει τον Κουμπά.
Θεσπρωτός και ΠΟ Τριγλία για πρώτη φορά στην
ιστορία τους στην Football League.
Ιστορία έγραψαν οι Τρίγλια και Θεσπρωτός, καθώς κατέκτησαν την άνοδο στη Football League,
για πρώτη φορά στην
ιστορία τους.
Η ομάδα της Χαλκιδικής επικράτησε 1-0 του
Νέστου στη Χρυσούπολη,
με το 0-0 του πρώτου
αγώνα να της δίνει το εισιτήριο, στα μπαράζ ανόδου των δευτεραθλητών
της Γ’ Εθνικής. Το τέρμα
ανόδου της Τρίγλιας πέτυχε στο 45’ ο Ντούνγκα
με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Ο Θεσπρωτός νίκησε
για δεύτερη φορά τη Νίκη
Βόλου, αυτή τη φορά εντός έδρας, και πήρε την
άνοδο.
Η ομάδα από την Ηγουμενίτσα είχε επικρατήσει
στο Πανθεσσαλικό 1-0 και
στον επαναληπτικό, ο
Μπίκας με δύο γκολ (43’,
86’) έστειλε την ομάδα
στη Football League, για
πρώτη φορά στην ιστορία
τους.
Ενώ η τέταρτη ομάδα
θα γίνει γνωστή αύριο με
τον αγώνα Καλαμάτα –
Διαγόρας Ρόδου.
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Αναμένουν τις εξελίξεις
•Στον ΑΟ Τρίκαλα περιμένουν να τελειώσει το θέμα της αναδιάρθρωσης και
η επικύρωση της βαθμολογίας, ώστε να δουν πως μπορούν να προγραμματίσουν

Θ

έλοντας και μη
μέχρι το τέλος
του μήνα στον
ΑΟ Τρίκαλα δεν
μπορούν να κάνουν και
πολλά πράγματα. Από
την μια είναι να ψηφιστεί
και να ολοκληρωθεί η
αναδιάρθρωση και από
την άλλη να γίνει η
επικύρωση της φετινής
βαθμολογίας. Όσο δεν
γίνονται όλα αυτά τα
σενάρια που
κυκλοφορούν είναι πολλά
και στον ΑΟΤ ελπίζουν να
κερδίσουν στο τέλος…
λαχείο! Αλλά αυτό δεν
είναι καθόλου πιθανό.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Από εκεί και πέρα η διοίκηση
Αϊβάζογλου έχει μπροστά της
πολύ δουλειά, αφού τα τραγικά λάθη που ξεκίνησαν από
την εποχή Μπαταγιάννη συνεχίστηκαν και χωρίς να το…
πολυκαταλάβουμε ο ΑΟΤ υποβιβάστηκε!

Βασιλειάδης: Η
αναδιάρθρωση των
πρωταθλημάτων οδηγεί σε
βιώσιμες επαγγελματικές
κατηγορίες
Η αλλαγή στην δομή των
επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου θα οδηγήσει
σε «βιώσιμες επαγγελματικές
κατηγορίες» και σε ένα «σοβαρό πλαίσιο» για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τόνισε ο
υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης παρουσιάζοντας στην Βουλή την τροπολογία
για την αναδιάρθρωση των
πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου.
Ο Γ. Βασιλειάδης επισήμανε
ότι ο αριθμός των ομάδων στις
επαγγελματικές κατηγορίες
θα καθοριστεί από την ομοσπονδία κι όχι από την Πολιτεία, ενώ παρατήρησε ότι οι
αλλαγές βρίσκονται υπό την
έγκριση των διεθνών ομοσπονδιών ποδοσφαίρου.
Απαντώντας στις ανησυχίες
για αυξημένες οικονομικές
απαιτήσεις από τις ομάδες
μετά τις αλλαγές, ο Γ. Βασιλειάδης υπογράμμισε ότι καθιερώνεται ένας «ασφαλές πε-

για τον καθορισμό του αριθμού
των ομάδων που θα συμμετέχει σε κάθε κατηγορία.

Γ. Βασιλειάδης: Όλοι
γνώριζαν από πέρυσι πόσες
ομάδες θα ανέβουν και
πόσες θα πέσουν

ριβάλλον χρηματοδότησης»
για τις ομάδες, καθώς το σημερινό σύστημα «είναι μη βιώσιμο».

Κ

άθε εκδήλωση
της Λέσχης 4x4
Χρυσομηλιάς έχει
το δικό της στίγμα και καλύπτει και τα πιο δύσκολα
γούστα.
Ετοίμασαν λοιπόν ένα χορταστικό τριήμερο το οποίο
απόλαυσαν οδηγοί και θεατές. Οι πρώτοι βρέθηκαν
στο στοιχείο τους και δεν
είχαν πρόβλημα να κάνουν
τα κόλπα τους μέρα και νύχτα.
Παρασκευή και Σάββατο
οι πρωταγωνιστές άνοιξαν
την όρεξη και την Κυριακή
έβαλαν όλη την τέχνη τους
στα επίσημα.
Ετσι οι εικόνες ήταν απολαυστικές και μακριά και
πέρα από τα συνηθισμένα.
Το παρόν έδωσαν έμπειρα
στελέχη του χώρου που επι-

Βουλευτές της
αντιπολίτευσης: «πετάτε την
μπάλα» στην Επο για τον
αριθμό των ομάδων κάθε
κατηγορίας

Ο Γ. Βασιλειάδης απάντησε
ότι όλοι γνώριζαν από πέρυσι
πόσες ομάδες θα ανέβουν και
πόσες θα πέσουν σε κάθε κατηγορία, ενώ σχολίασε ότι έτσι κι
αλλιώς μόνο οι τέσσερις από τις
οκτώ πρωταθλήτριες των ομίλων
της ερασιτεχνικής κατηγορίες θα
ανέβαιναν κατηγορία.
Ο υφυπουργός αθλητισμού τόνισε επίσης ότι η ΕΠΟ θα αποφασίσει για τον αριθμό των ομάδων σε κάθε κατηγορία, επανέλαβε όμως την προσωπική του
άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχουν τρεις επαγγελματικές κατηγορίες των 10 ομάδων.
Σημείωσε ακόμα ότι καθυστέρησε την κατάθεση της τροπολογίας για την αναδιάρθρωση
των πρωταθλημάτων, καθώς και
πέρυσι η ΕΠΟ κι η Λίγκα είχαν
ζητήσει οι αλλαγές να γίνουν αυτήν τη χρονική περίοδο.
«Με αυτήν την λογική οι αλλαγές δεν θα γίνουν ποτέ» παρατήρησε ο Γ. Βασιλειάδης.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι φέρνει την τροπολογία αφού έχει τελειώσει το
πρωτάθλημα κι «εγκλωβίζει»
ιστορικές ομάδες που κατάφεραν την άνοδό τους στην
ανώτερη κατηγορία στα γήπεδα, αλλά θα κληθούν να παίξουν ξανά στην ίδια κατηγορία
μετά τις αλλαγές.
Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ζήτησαν να μην ισχύσουν φέτος οι αλλαγές κι επέκριναν τον Γ. Βασιλειάδη ότι
«πετάει την μπάλα» στην ΕΠΟ

Αντιπαράθεση Γ. ΒασιλειάδηΑν. Καραμανλη: «Άλλοι με
ό,τι καταπιάνονται γίνεται
παράγκα»
Ο Γ. Βασιλειάδης είχε έντονη
αντιπαράθεση με την βουλευτίνα
της ΝΔ Άννα Καραμανλή που τον
κατηγόρησε ότι «με ό,τι καταπιάνεστε δημιουργείτε πρόβλημα» σχολιάζοντας κι όσα έγιναν
με τον τελικό του κυπέλλου στο
ποδόσφαιρο. Ο Γ. Βασιλειάδης
υπογράμμισε ότι «άλλοι με ό,τι
καταπιάνονται γίνεται παράγκα»
και προκάλεσε την Αν. Καραμανλή να πει δημοσίως αν αναπολεί
το παλιό καθεστώς.

Ο ΑΟ Τρίκαλα περιμένει να λήξουν τα… διαδικαστικά, ώστε να
μάθει και τυπικά την κατηγορία που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν

Χορταστικό θέαμα

Α’ Ερασιτεχνική
Όλα τα γούστα κάλυψε η πολυσύνθετη
εκδήλωση της Λέσχης 4x4 Χρυσομηλιάς
βεβαίωσαν την κλάση τους
δίνοντας τον τόνο.
Δεν έλειψαν και οι παράλληλες συνάξεις, οπότε όλοι
ήρθαν πιο κοντά.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ
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ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

Από την πλευρά τους οι
διοργανωτές δεν έκρυψαν
την ικανοποίησή τους και
ετοιμάζουν νέες πρωτοβουλίες.

Εξ’ αναβολής
υποχρεώσεις
Ολοκληρώνεται σήμερα το πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής με τους δύο εξ’ αναβολής αγώνες ΚαλύβιαΠηγή και Μεγαλοχώρι- Μικρό Κεφαλόβρυσο. Δύο παιχνίδια
χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι διαιτητές των αγώνων
οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 5 μ.μ είναι:
Γηπ. Καλυβιων: Καλύβια - Πηγη
Διαιτ. Δουλοπουλος (Νταλουκας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Μεγαλ/ρι - Κεφαλ/σο
Διαιτ. Κοντινος (Μανασης Μ - Σταφυλας).
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άθε χρόνο τέτοια
περίπου εποχή οι
δρόμοι οδηγούν με
μαθηματική
ακρίβεια στις
εγκαταστάσεις «Απ.
Καρακούσης».

Κ

Εκεί η οικογένεια του «Αθηνά»
ετοιμάζει με μπόλικο μεράκι την
καθιερωμένη αθλητική συνάντηση, αφού αφουγκράζεται εύκολα
τα θέλω των μαθητών.
Οι πρωταγωνιστές λοιπόν θέλουν να αλλάξουν παραστάσεις
σε πρώτη ευκαιρία και έτσι από
την στιγμή που μπαίνουν στον
αγωνιστικό χώρο δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός είναι δεύτερη φύση για την Τρικαλινή νεολαία.
Η ουσία είναι ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία άντεξε στον
χρόνο και την περιμένει με αδημονία η μαθητιώσα νεολαία.
Φέτος η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή και με το καλημέρα το
έμψυχο δυναμικό συγκεντρώθηκε
στην αποστολή του.
Μέλημά του ήταν να απολαύσει
τα αθλήματα και μέσω αυτού του
στοιχείου να διεκδικούσε ότι του
αναλογούσε.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να παντρεύεται και με τις
αθλητικές δραστηριότητες προκειμένου να προκύψουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Διότι όσοι καταπιάνονται με
τους συγκεκριμένους τομείς αποκτούν αρχές και αξίες, που τους
ακολουθούν καθ’ ολη την διάρκεια
της ζωής τους.
Οσον αφορά το κλίμα ήταν
εξαιρετικό με τα χαμόγελα να κυριαρχούν.
Αλλωστε οι πρωταγωνιστές
γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ
τους, οπότε οι φιλίες καλά κρατούν.
Αυτή είναι και η φιλοσοφία τω
στελεχών του «Αθηνά», να φέρνει
δηλαδή πιο κοντά την Τρικαλινή

Ταλέντα σε όλα
•Οι μαθητές που συμμετείχαν στην αθλητική συνάντηση
του «Αθηνά» έδειξαν ότι παίζουν στα δάχτυλα και τα σπορ
Ο Γιάννης Γιαννούλης καλωσόρισε
ζεστά τους μαθητές όλων των σχολείων

Η καθιερωμένη ομαδική φωτογράφιση όλων των ομάδων στην τελετή λήξης
μαθητική κοινότητα.
Αγωνιστικά το επίπεδο ήταν
ιδιαίτερα ανεβασμένο και σε πολλές περιπτώσεις προέκυψαν
ντέρμπι ολκής, που κρίθηκαν την
ύστατη ώρα.
Πάντως όλοι είχαν να παρατηρήσουν την ανανέωση των κυττάρων που δίνει ώθηση για το μέλλον.
Η σύναξη έκλεισε με το γνωστό
τελετουργικό και την υπόσχεση
για συνάντηση του χρόνου.

Ένα και ένα
Ακρως ελκυστικά ήταν όλα τα
παιχνίδια στην Κυριακάτικη σύναξη του «Αθηνά».
Το ταλέντο φώναζε από μακριά, όπως και το μέγα πάθος.

Να σημειώσουμε ότι τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του
Μάριου Ψύλλη, που τόσο άδικα
έφυγε πρόσφατα από την ζωή.
Ηταν ασφαλώς το πιο συγκινητικό κομμάτι της μάζωξης.
Στην μεγάλη κατηγορία του
ποδοσφαίρου η πρωτιά πήγε στο
1ο Γυμνάσιο. Στην δεύτερη θέση
πλασαρίστηκε το 2ο και στην 3η
το 9ο.
Πολυτιμότερος παίκτης ήταν
ο Σβανάς Νικόλαος του 1ου.
Την απονομή έκανε ο καθηγητής φυσικής αγωγής Βαγγέλης Σιούτας από το 1ο Γυμνάσιο.
Στα τζούνιορ(ποδόσφαιρο) η
πρωτιά πήγε στο Αθηνά. 2ο ήταν
το 2ο Γυμνάσιο και τρίτο το 6ο.
Πολυτιμότερος παίκτης ανα-

δείχτηκε ο Ιακωβάκης. Δημ του
2ου.
Την βράβευση έκανε ο Ακης
Αναστασίου Αντιδήμαρχος επί
των αθλητικών.
Στο μπάσκετ αγοριών η πρώτη
θέση πήγε στο 2ο Γυμνάσιο. Δεύτερο ήταν το 1ο Γυμνάσιο και
τρίτο το Αθηνά.
Πολυτιμότερος παίκτης ήταν
ο Μπαϊρακτάρης Στάθης από το
2ο, ενώ τον διαγωνισμό τριπόντων
κέρδισε ο Β. Τσιακάρας από το
2ο.
Την απονομή έκανε ο διευθυντής του 2ου Γυμνασίου κ. Κήττος
Ευάγγελος.
Στο βόλεϊ κοριτσιών την πρώτη
θέση πήρε το 4ο Γυμνάσιο. Δεύτερο ήταν το 1ο και 3ο το 6ο Γυ-

Ωραία και αμφίρροπα παιχνίδια έγιναν στο ποδόσφαιρο

Βόλεϊ υψηλών προδιαγραφών παίχτηκε την Κυριακή
μνάσιο.
Πολυτιμότερη παίκτρια αναδείχτηκε η Αλέξια Νταράλα του

4ου και την απονομή έκανε ο Σ.
Καμινιώτης του Συλλόγου γονέων
Αθηνά.

Ετσι αποχώρησαν όλοι σοφότεροι και με την υπόσχεση ότι θα
μεταλαμπαδεύσουν τα απαραίτητα στοιχεία στην μεγάλη οικογένεια του δρομικού κινήματος και
όχι μόνον.
Να σημειώσουμε ότι παραβρέθηκε εκπρόσωπος της Κομισιόν,
που αγωνίστηκε κιόλας, ενώ συμμετείχαν και Βούλγαροι αθλητές.
Ως προς τα αποτελέσματα και
στην διαδρομή των 20χλμ είχαμε:

2) ΖΑΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (PITSI TEAM
- TRAXINA)
3) ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - SKY WOMEN RUNNING
TEAM)
Στα 10χλμ. είχαμε:

Για καλό σκοπό
ιαχρονικά
ευαισθητοποιημ
ένοι είναι όσοι
διακονούν τον
αθλητισμό και ξέρουν να
στέλνουν τα κατάλληλα
μηνύματα.

Δ

Πάντως όταν οι δρομείς πληροφορήθηκαν την πρωτοβουλία
των διοργανωτών του 4ου Koziakas race να αφιερώσουν την φετινή εκδήλωση στην διάσωση του
Ασπροπάρη ανταποκρίθηκαν
ασμένως στην πρόσκληση.
Γιατί οι ίδιοι ξέρουν ότι κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή και ο
αθλητισμός μπορεί να δείξει τον
δρόμο.
Ειδικά η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλη υπόθεση
και δεν πρέπει με τίποτα στον κόσμο να το πληγώνουμε, διότι η τι-

•Οι δρομείς που συμμετείχαν στο 4ο Κoziakas race
έτρεξαν για την διάσωση του Ασπροπάρη

Ισχυρό μήνυμα πέρασαν οι μετέχοντες και οι διοργανωτές στο φετινό 4ο Κόζιακας race

Τσιάνος στο γκίνες
Ο πρώτος στόχος της αποστολής του Έλληνα γιατρού
και αθλητή Γιώργου Τσιάνου και των 30 Βρετανών αθλητών επιτεύχθηκε και το ρεκόρ Γκίνες για τη διεξαγωγή μικτού αγώνα touch ράγκμπι στο μεγαλύτερο υψόμετρο καταρρίφθηκε.
«Όλα πήγαν καλά και δεν είχαμε τραυματισμούς», είπε
ενθουσιασμένος στο kathimerini.gr ο Γιώργος. «Ολοκληρώσαμε τις προετοιμασίες και αναχωρήσαμε για τη δεύτερη κατασκήνωση (Intermediate Camp), που βρίσκεται σε
υψόμετρο 5.700 μέτρα».

μωρία θα είναι σκληρή και αμείλικτη.
Οι νόμοι της φύσης συνεπώς
επιβάλλεται να γίνονται σεβαστοί
απ’ όλους και να μην διαταράσσεται η αλυσίδα.
Με αυτές τις σκέψεις δρομείς
από κάθε γωνιά της χώρας πήραν
την Κυριακή θέση στην αφετηρία
ξέροντας προκαταβολικά ότι θα
απολάμβαναν την ομορφιά της
φύσης.
Οι διοργανωτές έβαλαν τις γνώσεις και το μεράκι τους και παρουσίασαν μια υποδειγματική εκδήλωση.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε

δυο διαδρομές. Η μεγάλη απλώθηκε σε απόσταση 20χλμ και η μικρή σε 10.
Και οι δυο κούρσες ήταν γεμάτες και έλαβαν μέρος έμπειροι
πρωταγωνιστές, που έδωσαν τον
τόνο. Οσο για τις νέες φωνές
απέδειξαν ότι έχουν πάρει τον
αέρα και μπορούν να μείνουν για
χρόνια στο προσκήνιο.
Ολοι πάντως κράτησαν την
άψογη φιλοξενία, ενώ ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν
την προστασία του Ασπροπάρη.
Στο θέμα έγινε σύμπραξη με
την Ορνιθολογική εταιρεία, που
ευαισθητοποίησε τους πάντες.

ΑΝΔΡΕΣ
1) KARIM RAMADAN (DYNAFIT)
2) ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (Σ.Κ.Α.
ΜΕΤΕΩΡΩΝ)
3) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1) ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΒΟΥΛΑ (MY ATHLETE - CHOZEN TEAM)

ΑΝΔΡΕΣ
1) ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ)
2) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
3) ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1) ΖΑΒΛΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΤΡΑΧΙΝΑ)
2) ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΑΦΑΝΣ)
3) ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
(Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
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Πρωτάθλημα Κ 16

ίναι η μέρα του τελικού των «μικρών»
η σημερινή. Το πρωτάθλημα Κ 16,
όπως έχει ονομαστεί από φέτος,
φτάνει στο τέλος του με τον Πύργο
και την Ακαδημία 1 να διεκδικούν το τρόπαιο
στις 5 μ.μ στο δημοτικό στάδιο Τρικάλων.

Ε

Επιμέλεια: ΠANOΣ ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Μια ιδιαίτερη αναμέτρηση για τα παιδιά που θα
συμμετάσχουν σ’ αυτό αφού θα έχουν την ευκαιρία
να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες και γιατί όχι να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Πόσο μάλιστα όταν αυτό
δεν το έχει κάνει ποτέ ο Πύργος, ενώ η Ακαδημία 1
έχει χρόνια να γευτεί αυτή την υπέρτατη στιγμή.
Και αν ο Πύργος είχε τη δική του ιστορία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας τα τελευταία
χρόνια μια ανοδική και φιλόδοξη προσπάθεια στο
χώρο των υποδομών, εκεί όπου έχει πέσει το βάρος,
η Ακαδημία 1 έχει «πλούσια» ιστορία στον ευαίσθητο
αυτό χώρο. Υπήρξε μια περίοδος, από το 1995 και
μετά στην οποία είχε κυριαρχήσει, αναλαμβάνοντας
τη σκυτάλη από τον ΑΟΤ, παραδίδοντάς την στον
Ασκληπιό και αυτός στην Δήμητρα Απόλλων.
Διψασμένοι λοιπόν οι παίκτες των φιναλίστ θα προσπαθήσουν για το καλύτερο ελπίζοντας πως θα
υπάρξει και η ανάλογη στήριξη από τις κερκίδες, είτε
με το έμψυχο δυναμικό των ακαδημιών, είτε με τους
φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν τον τελικό.
Στ’ αρνητικά του τελικού η διεξαγωγή του μεσοβδόματα αλλά και το γεγονός πως σήμερα, την ίδια
ώρα διεξάγονται και οι εξ’ αναβολής αγώνες της Α’
Ερασιτεχνικής ανάμεσα σε Καλύβια- Πηγή και Μεγαλοχώρι- Μικρό Κεφαλόβρυσο.
Να θυμίσουμε πως ο Πύργος απέκλεισε στον ημιτελικό τα Αμπελάκια κερδίζοντας 2-0 και θα έχει δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στον τελικό, ενώ η
Ακαδημία 1 την Δήμητρα Απόλλων στα πέναλτι με 53 (κ. α 2-2). Ας θυμηθούμε και τα φετινά τους αποτελέσματα.

Ημέρα… τελικού
•Πύργος και Ακαδημία 1 θα διεκδικήσουν σήμερα
(5 μ.μ) το τρόπαιο των «μικρών»
Η Ακαδημία 1, μετά από καιρό επιστρέφει
σε τελικό του παιδικού πρωταθλήματος

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πύργος - Αμπελάκια ..................................1-0

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημία 1 - Πύργος.................................0-1

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δήμητρα Β' - Πύργος ................................2-1

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πύργος - Αγ. Οικουμένιος.........................7-1

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Οπως πέρυσι, έτσι και φέτος ο Πύργος θα διεκδικήσει το τρόπαιο

Ρεπό: Πύργος

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Νεοχώρι - Πύργος .....................................0-2

Ακαδημία 1 - Πύργος.................................0-1

Πύργος - Ακαδημία 1.................................3-2

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πύργος - Δήμητρα Α’ ................................1-2

Αγ. Οικουμένιος - Ακαδημία 1 ...................0-8

Ακαδημία 1 - Αγ. Οικουμένιος .................10-0

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μετέωρα - Πύργος ....................................1-2

Ακαδημία 1 - Νεοχώρι ...............................4-0

Νεοχώρι - Ακαδημία 1 ...............................0-3

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πύργος - Τρίκαλα ......................................1-0

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1

Μετέωρα - Ακαδημία 1 ..............................0-3

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αμπελάκια - Ακαδημία 1 ............................1-6

Ακαδημία 1 - Αμπελάκια ............................1-2

Ακαδημία 1 - Μετέωρα ..............................3-0

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αμπελάκια - Πύργος ..................................0-1

ΠΥΡΓΟΣ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πύργος - Ακαδημία 1.................................3-2

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δήμητρα Β' - Ακαδημία 1 ..........................1-1

Ακαδημία 1 - Δήμητρα Β' ..........................1-1

Πύργος - Νεοχώρι .....................................6-3

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πύργος - Δήμητρα Β' ................................1-2

Ρεπό: Ακαδημία 1

Ρεπό: Ακαδημία 1

Δήμητρα Α' - Πύργος ................................4-0

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγ. Οικουμένιος - Πύργος.........................1-6

Δήμητρα Α' - Ακαδημία 1...........................0-1

Ακαδημία 1 - Δήμητρα Α'...........................2-3

Πύργος - Μετέωρα ....................................3-1

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγιος Οικουμένιος - Δήμητρα Α'.............0-14

Τρίκαλα - Ακαδημία 1 ................................0-2

Τρίκαλα - Πύργος ......................................0-1

Ρεπό: Πύργος
Διαιτητής θα είναι ο κ. Τζιότζιος με βοηθούς
τους κ. Τουλούμη και Κωστήρα

Β’ Ερασιτεχνική

ειώθηκε η απόσταση του
πρωτοπόρου Ριζαριού και των
Παραληθαίων μετά την
διεξαγωγή των Κυριακάτικων
αγώνων καθώς ο «Γίγας» απέσπασε
ισοπαλία 2-2 στο Ζάρκο, ενώ οι
Παραληθαίοι κέρδισαν 4-0 το Πετρωτό.

Μ

Η πρωτοπόρος Ενωση Δ.Μ απέσπασε ισοπαλία 2-2 στο αξιόμαχο Παλαιομονάστηρο,
αλλά συνεχίζει να οδηγεί εκ του αφαλούς την
κούρσα και πλέον χρειάζεται –στη χειρότερη
των περιπτώσεων – μια νίκη για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδο.
Η Λυγαριά, ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του
Πρίνους με 6-0 και παρέμεινε στην δεύτερη
θέση, ενώ ακολουθεί η Θεόπετρα η οποία κέρδισε τον Βυτουμά με 4-0.

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Κηπάκι-Αγ. Κυριακή ..................................3-0
Άγ. Οικουμένιος-Αρδάνι ...........................2-1
Ζάρκο-Ριζαριό ...........................................2-2
Αστέρας-Καρυές .......................................2-3
Αμπελάκια-Κρήνη ......................................4-1
Παραληθαίοι-Πετρωτό .............................4-0
Γριζάνο-Λόγγος ........................................2-2
Ακαδημία1-Βασιλική .................................5-0
Ρεπό: Κεραμίδι

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Ζάρκο
4 Κηπάκι
5 Καρυές
6 Γριζάνο

Β
75
73
59
55
55
47

Ν
24
23
17
16
17
13

Ι Η
3 2
4 2
8 4
7 7
4 8
8 8

ΤΕΡΜ.
98-24
99-23
54-31
68-37
63-43
68-49

Εχασαν βαθμούς οι πρωτοπόροι
•Ριζαριό και Ενωση Δ.Μ απέσπασαν ισοπαλία 2-2
σε Ζάρκο και Παλαιομονάστηρο, αντίστοιχα
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

43
41
40
39
34
32
30
30
28
18
4

13
11
12
12
10
9
8
9
8
4
1

4
8
4
3
4
5
6
3
4
6
1

13
10
14
14
15
15
15
17
17
19
27

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

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18/5, 17.00)
Άγ. Οικουμένιος
Κηπάκι
Αγ. Κυριακή
Ζάρκο
Ριζαριό
Αστέρας
Κεραμίδι
Αμπελάκια
Καρυές
Παραληθαίοι
Κρήνη
Γριζάνο
Πετρωτό
Βασιλική
Λόγγος
Ακαδημία1
Ρεπό: Αρδάνι

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Τζούρτζια-Βαλτινό ....................................4-0
Θεόπετρα-Βυτουμάς ................................4-0
Πιαλεία-Χρυσομηλιά .................................3-0
Κεφ/κός-Ασπρόβαλτος .......................0-3α.α.
Φωτεινό-Ροπωτό .......................................1-3

Λυγαριά-Πρίνος ........................................6-0
Γόμφοι-Δενδροχώρι ..................................2-4
Παλ/στηρο-Δροσερό Μουριά ...................2-2

H 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 Δενδροχώρι
13 Γόμφοι
14 Χρυσομηλιά
15 Φωτεινό
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

Β
74
66
64
62
61
52
51
46
45
36
34
32
30
25
19
-9
-9

Ν
24
21
20
20
20
16
14
14
14
12
10
10
10
8
6
0
0

Ι
2
3
4
2
1
4
9
4
3
0
4
2
0
1
1
1
1

Η
2
4
4
7
7
8
5
11
11
17
14
16
18
20
21
27
27

ΤΕΡΜ.
93-23
92-24
82-32
75-31
72-32
61-38
52-27
61-50
64-61
48-56
39-51
47-82
43-83
51-83
36-81
0-81
0-81

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16/5, 17.00)
Βαλτινό
Χρυσομηλιά
Δροσερό Μουριά
Ασπρόβαλτος

-

Βυτουμάς
Τζούρτζια
Θεόπετρα
Παλ/στηρο

Παλαιομονάστηρο και Ενωση Δ.Μ έμειναν στο 2-2
Δενδροχώρι
Λυγαριά
Ροπωτό-Φιλύρα
Πρίνος-Κεφ/κός
Ρεπό: Πιαλεία

Φωτεινό
Γόμφοι
3-0α.α.
3-0α.α.

Γ’ Ερασιτεχνική

Μικρή… γεύση
Ένα παιχνίδι θα γίνει σήμερα στο πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής. Πρόκειται
για την αναμέτρηση Διαμάντι-Σαράγια
2017 το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο Λεπτοκαρυάς με διαιτητή τον κ. Μουστάκα
(Καπερώνης- Τατσιόπουλος)

CMYK
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Εβαλαν το λιθαράκι τους
•Οσοι είχαν την ευθύνη της εκδήλωσης αλλά και αυτοί που αγωνίστηκαν
υπέγραψαν την επιτυχία του αγαπημένου ποδηλατικού αγώνα

Π

αραδοσιακά ο ποδηλατικός
γύρος στη μνήμη Βασίλη
Τσαρουχά δεν είναι μια
μονοδιάστατη εκδήλωση.

Οι υπεύθυνοι προσπαθούν να την διανθίσουν με όσο το δυνατόν περισσότερες εκπλήξεις, ενώ δίνουν βαρύτητα τόσο στην φιλοξενία, όσο και στην ανάδειξη της πνευματικής φυσιογνωμίας των Τρικάλων.
Στο πλαίσιο αυτό το χορευτικό του Ασκλη-

πιού ετοίμασε με μεράκι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, που μίλησε στην καρδιά του κόσμου.
Πραγματικά το πάντρεμα αθλητισμού και πολιτισμού είναι κάτι που συνηθίζεται στα μέρη
μας και ο συνδυασμός είναι εκρηκτικός.
Σε τέτοιους αγώνες βέβαια προέχει η ασφάλεια των αθλητών, οπότε η Τροχαία Τρικάλων
κινητοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και με
τον απόλυτο επαγγελματισμό και με μεθοδικότητα ήταν παντού διευκολύνοντας τους
ποδηλάτες.

Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και ιατρική ομάδα, ενώ οι θεατές με την αθλητική
παιδεία χειροκρότησαν τους πάντες.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το χειροκρότημα αποτελεί την καλύτερη τροφή κάθε
πρωταγωνιστή.
Συμπερασματικά το παρεϊστικο κλίμα γοήτευσε τους πάντες και έτσι εξηγείται η αντοχή
της εκδήλωσης στον χρόνο.
Ακολούθως παραθέτουμε τον πρώτο κύκλο
φωτογραφιών, ενώ θα υπάρξει και συνέχεια.

Για τον συμβολισμό της εκδήλωσης συζήτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Μιχαλάκης με τον εκδότη- διευθυντή του «Π. Λ» κ. Μ. Τσαρουχά
και τον περιφερειακό σύμβουλο κ. Γακόπουλο

Το χορευτικό του Ασκληπιού πρόσφερε και φέτος ένα άκρως ελκυστικό πρόγραμμα

Συγκίνηση για τον εκδότη διευθυντή του Πρωινού Λόγου
κ. Μ. Τσαρουχά, την σύζυγο κ. Αγορή και την κόρη Κατερίνα
όσον αφορά το αγκάλιασμα των Τρικαλινών στον γύρο
που είναι αφιερωμένος στην μνήμη Β. Τσαρουχά

Καλά ανακλαστικά και χαμόγελα από τα μέλη της γραμματειακής υποστήριξης

Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ντ. Μπάρδας
έκανε την πρώτη κλήρωση

Νίκος Μπίχτας και Μάκης Ζήκος
από τους αφανείς ήρωες της εκδήλωσης

Η Ευγενία Βαβίτσα
ήταν και φέτος αεικίνητη
Ο Στέλιος Βάσκος με τη μικρή θαυμάστριά του που φοράει
την αυθεντική μπλούζα του υπεραθλητή,
όταν εκείνος διένυσε την απόσταση Τρίκαλα-Μόναχο-Τρίκαλα

Η δύναμη της Τροχαίας
έκανε και πάλι εξαιρετικά
την δουλειά της

Σταθερή αξία στην εκφώνηση ο Χρήστος
Γκαραγκάνης, που είχε να πει πολλά
ποδηλατικά με τον Τρύφωνα Βάσκο

Οι παλαιστικοί: Δ. Ζαϊράκης και Β. Μότσιος
με τον Στέλιο Βάσκο,
αφού οι αξίες αναγνωρίζονται

Η πολύπειρη
τριάδα:
Καμπαγιάννης,
Πράπας,
Μαγκουρίτσας
σε τέλειο
συντονισμό
και φέτος

Στις επάλξεις
και το ΕΚΑΒ,
που είχε
μάλιστα
ποδοσφαιρικό
πλήρωμα

CMYK

Ενας πορτιέρε στον γύρο. Ο Νίκος Γιδόπουλος του ΑΟΤ
τερμάτισε στο άνετο και διακρίνεται με τους συναδέλφους μας:
Πάνο, Σούλα και την καλή τους Σοφούλα-Eιρήνη
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47ο Οδοιπορικό στο Τζουμέρκο (23-25 Μαρτίου 2019)

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον” (Απολυτίκιο)
•Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου
Μέρος 19ο
(τελευταίο)
7. Ματσουκιώτικα (Σεπτ.
2018-Μάιος 2019, τέλος)
20) 2.2.2019: Ο ετήσιος χορός του συλλόγου της Βύλιζας
στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων,
κέντρο Σεζάρια, πολύ καλός με
260 άτομα. Παρόντες και: Ιωάννης Σεντελές (δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων), Νίκος Γέροντας και Πέτρος Κωσταδήμας (αντιδήμαρχο), Άλκης Λάνταβος (σύμβουλος), Ευάγγελος Μακρής (πρόεδρος Ματσουκίου), Αθηνά Μιχοκώστα
(πρόεδρος συλλόγου Μηλιάς
Μετσόβου), από Τρίκαλα 15
Ματσουκιώτες.
21) 9.3.2019: Έλαβα το εμπεριστατωμένο βιβλίο του Κώστα Κωνσταντινίδη, Ηπειρωτικά
Μελετήματα, στο οποίο υπάρχει
και άρθρο για τα χειρόγραφα
της Μονής Βύλιζας του Ματσουκίου.
22) 28.3.2019: Νέο χιονάκι
στα βουνά.
23) 6.4.2019: Ο πανθεσσαλικός σύλλογος Καλαρρυτινών
“ΟΙ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ” διοργανώνει στη Λάρισα σπουδαία Εσπερίδα, Καλαρρύτες: Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός-Έμπνευση. Ο
Ματσουκιώτης Δημήτριος Γ.
Καλούσιος ομιλεί για τους Καλαρρυτινούς αγιογράφους, κυρίως για τον Αλέξανδρο Δαμίρη.
Παρόντες και: Αλέξανδρος Καχριμάνης (περιφερειάρχης Ηπείρου), Ιωάννης Σεντελές (δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων):
-Θα βάλω για δήμαρχος!
-Ναι! Στη Λάρισα!

Ο αείμνηστος Απόστολος Χύτας.

Ο Κώστας Κωνσταντινίδης δέχεται με ιδιαίτερη ευχαρίστηση
από τον παπα-Χρήστο την Ματσουκιώτικη κλίτσα,
έργο του μακαριστού Τάκη Κωσταδήμα (3.7.2016).
-Όχι! Στο Ματσούκι!
-Όχι, όχι! Σου αρκεί η Λάρισα!
24) 12.4.2019: Γενική καθαριότητα στο Ματσούκι από σύλλογο Βύλιζας και Κοινότητα, 30
οι εθελοντές.
25) 20.4.2019: Πέθανε στη
Σταμνά Μεσολογγίου ο Δημήτριος Σωτ. Γρατσάνης, 93 ετών.
Η κηδεία την επομένη στο Ματσούκι με 180 άτομα:

Οι αγώνες
της μητέρας
Γίνεται χίλια κομμάτια
μόνο για τα δυο του μάτια
και τα πάντα υπομένει,
δίχως κάτι να προσμένει.
```
Όλα γέφυρα τα κάνει
το παιδί της να γλυκάνει,
να το βλέπει να προκόβει
και στα δυο κι ας την κόβει.
```
Καρδιοχτύπια κι αγωνίες
ως την ύστατη πνοή
και του κόσμου οι θυσίες
στη ζωή να προχωρεί.
```
Κι αν την πληγώνει, την πονά,
στο νου της δεν το βάζει,
μα συνεχώς χαμογελά
κρύβοντας το μαράζι.
```
Τον πόνο κάνει προσευχή,
γέλιο για το παιδί της,
να συνοδεύει την ευχή
μέσα απ' την ψυχή της.
```
Τα θέλω της τα αψηφά
-ξεχνάει τις θελήσειςαρκεί να της χαμογελά
ο “άρχοντας” της ζήσης.
```
Με μια λαχτάρα στην καρδιά

κρυφά αναστενάζει
και πέφτει μέσα στη φωτιά,
χωρίς να λογαριάζει.
```
Θησαυρός στο σπιτικό
-θείο δώρο, ακριβόκι όποιος δυστυχώς τη χάσει,
σβήνει γύρω του η πλάση.
```
Μοναχά στο όνειρό του
θα τη νιώθει στο πλευρό του,
“λάμποντας” από χαρά,
μα θα πληγωθεί ξανά.
```
Θα βιώσει μία πλάνη,
αφού γρήγορα τη χάνει
γιατί μόλις θα ξυπνήσει,
τ' όνειρο θα έχει σβήσει.
```
Δυστυχής και πληγωμένος
στέκει παραπονεμένος,
με μια άδεια αγκαλιά
δίχως χάδια μητρικά.
```
Θάλασσα αγριεμένη
-μία τίγρη μανιασμένηγίνεται για τα παιδιά της
και σε σχίζει η ματιά της.
```
Κική

-Είχε μεγάλο σόι.
-Τρέχουν στις κηδείες οι Ματσουκιώτες.
26) 22.4.2019: Κοιμήθηκε εν
Κυρίω στα Ματσουκιώτικα Τρικάλων ο Απόστολος Χύτας και
κηδεύτηκε στο γειτονικό Δενδροχώρι (όπου ανήκουν εκκλησιαστικώς), ετών 75.
27) 23.4.2019: Έλαβα από
Ι.Μ. Ροβέλιστας τις πασχαλι-

νές ευχές 2019.
28) 28.4.2019: Άγιο Πάσχα.
Στο Ματσούκι παρόντες στην
Ανάσταση 90-100 άτομα, παρέμειναν για τη θεία λειτουργία 5060, κατά τις 12’ ήρθε και το Άγιο
Φως από Ιεροσόλυμα.
29) 2.5.2019: Με 16 πιστούς
και λίγο φρέσκο χιονάκι θεία λειτουργία στον Άι-Θανάση Ματσουκίου.
30) 3.5.2019: Ζωοδόχου Πηγής. Θεία λειτουργία στην Ι.Μ.
Βύλιζας με 21 πιστούς. Το βράδυ (παραμονή) κοιμήθηκαν στο
Μοναστήρι ο παπα-Χρήστος με
τον υποτακτικό του (τον Μπίλιο)
και 3 Ματσουκιώτες από Γιάννενα.
31) 7.5.2019: Πέθανε ξαφνικά
στη Μεγαλόπολη Πελοποννήσου ο Γιώργος Σταύρου Στραγάλης, ετών 56, τυροκόμος κηδεύτηκε στις 10 Μαΐου στο Ματσούκι, παραβρέθηκαν πολλοί
Ματσουκιώτες από παντού.
ΤΕΛΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
ΤΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΔΕΕΣ!
Τα Τρίκαλα που
ονειρευόμαστε…
Στα Τρίκαλα τα όνειρα φαίνεται να παίρνουν σάρκα και οστά,
χάρη στο ενδιαφέρον
των ντόπιων για την
πόλη τους, την ενεργητικότητα, τη ζωηράδα, τη φαντασία και τη
σύμπνοια.
Αγαπάμε την πόλη
μας και σας ετοιμάσαμε το αφιέρωμα let’s
Vote όπου οι υποψήφιοι μας εξηγούν τις προθέσεις τους και γιατί
θα πρέπει να τους δώσουμε την ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές. Συνεντεύξεις
με τους: Σάκη Παπαδόπουλο, Χρήστο Μιχαλάκη, Μικέλη Χατζηγάκη, Νικολέτα Μπρουζούκη, Χρήστο Σινάνη, Εφη Λεβέντη, Δημήτρη Κουρέτα, Θοδωρή Χήρα, Φρύνη Γιαννούλη, Κατερίνα Παπακώστα, Αντώνη Τζερεμέ, Αννα Μπέλτσιου, Κατερίνα Τσίνα, Θέμη Ζάχο, Γιάννη Παπακωνσταντίνου.
Κατερίνα Στικούδη, στο εξώφυλλο του περιοδικού μας και
σε μια αποκλειστική συνέντευξη για τη Θεσσαλία, η ταλαντούχα
τραγουδίστρια και show-woman, η φετινή έκπληξη του YFSF!
Στο τεύχος που θα ξεφυλλίσετε θα βρείτε,τα καλύτερα κομμάτια της αγοράς, για casual εμφανίσεις αλλά και για το γάμο
ή μια βραδινή σας εμφάνιση ο Βασίλης Φιλίππου και η Κάτια
Νανά Μάνου αποκαλύπτονται σε ένα υπέροχο fashion editorial . Νέες αφίξεις και προτάσεις αγοράς για να γνωρίζετε τι
νέο κυκλοφορεί στην πόλη.
Επίσης, αφιέρωμα στο Μουσείο της Μητροπόλεως Τρίκκης
που ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του.
Κυκλοφορεί δωρεάν…σε επιλεγμένα σημεία διανομής ,κεντρικά καφέ και στα σημεία διανομής τύπου .
Βιβλιοπωλείο Λαμπρίδη
Βιβλιοπωλείο Πανουργιάς
Μετεώρων 12
Τύπος-Πλατεία ΔΕΗ

Οι πασχαλιάτικες ευχές 2019 της Ι.Μ. Ροβέλιστας.

Ταπεινοί προσκυνητές της Παναγίας Βύλιζας από τον Αμπελώνα
Λάρισας (μη Ματσουκιώτες, 25.3.2019).

Μουσική Σχολή «Παπαστάθη»
Α Βραβείο σε Πανελλήνιο Διαγωνισμού βιολιού
για Λαγού Βασιλική του Κωνσταντίνου
Απολύτως επιτυχής ήταν η
συμμετοχή της μαθήτριας της
Σχολής μας Βασιλικής Λαγού
του Κωνσταντίνου στον 34ο Μουσικό Διαγωνισμό Βιολιού της
Χ.Ο.Ν. που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα στις 14 Απριλίου
2019.
Η Βασιλική, μαθήτρια της Α Λυκείου του 7ου ΓΕΛ Τρικάλων,
διαγωνίστηκε στη β κατηγορία
και απέσπασε το Α Βραβείο. Πρόκειται για ένα πολυτάλαντο και
χαρισματικό παιδί, με εξαιρετικό
ήθος και ιδιαίτερες επιδόσεις σε
όλες τις ενασχολήσεις της.
Είναι αριστούχα σπουδάστρια
της σχολής μας, φοιτά στη Β
Ανωτέρα τάξη βιολιού της καθηγήτριας Κωνσταντίνας Τότσκα
και υποψήφια για το πτυχίο Αρμονίας καθώς ολοκληρώνει τη Γ
τάξη. Ως ενεργό και δραστήριο μέλος της χορωδίας και του συμφωνικού συνόλου της Μουσικής
Σχολής «Παπαστάθη», έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
Συγχαίρουμε θερμά τη Βασιλική
και την καθηγήτριά της στο βιολί
κ. Τότσκα για την όμορφη και επιτυχή προσπάθεια που έκαναν από
κοινού και της ευχόμαστε πάντα
επιτυχίες σε όλους τους τομείς της
ζωής της!...
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Κυρ. Μητσοτάκης: Ο κ. Τσίπρας λέει
ψέματα επτά μέρες την εβδομάδα

«Ο

κ. Τσίπρας λέει ψέματα επτά μέρες την
εβδομάδα. Και θα πει ακόμη περισσότερα
μέχρι τις 26 Μαΐου για να αποφύγει τη
συντριβή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης
και συνέχισε:
«Την ώρα που κόβει την 12η σύνταξη με τη μείωση του
αφορολόγητου, βαφτίζει 13η σύνταξη ένα προεκλογικό
επίδομα».
«Η Νέα Δημοκρατία θα ενισχύσει το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων στους οποίους ο κ. Τσίπρας
έκοψε ακόμα και το ΕΚΑΣ», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης
ενώ χαρακτήρισε «αθλιότητα» του ΣΥΡΙΖΑ τα περί δήθεν

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης

επταήμερης εργασίας:
«Σε ό,τι αφορά την αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν
επταήμερης εργασίας, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία που
αναφέρθηκα δουλεύουν κανονικά πενθήμερο και αντί 40
ώρες την εβδομάδα, 37 με καλύτερες απολαβές» και
συνέχισε: «Και είναι τόσο απελπισμένα ψεύτης ο κ. Τσίπρας, που καταγγέλλει μια σύμβαση που η δική του κυβέρνηση ενέκρινε, σε μια εταιρεία που ο ίδιος επισκέφθηκε.
Οι πολίτες, όμως, που ξέρουν πια τον κ. Τσίπρα, και
που θέλουν να βγουν επιτέλους από τον φαύλο κύκλο
της μιζέριας, θα του δώσουν σε λίγες μέρες την απάντηση
που του αξίζει».

Νέο πακέτο μηνύσεων από Λοβέρδο για τη Novartis
Ν

έο πακέτο μηνύσεων
κατά των προστατευόμενων μαρτύρων αλλά και εκείνων που κατέθεσαν επωνύμως σε βάρος
του κατέθεσε ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος που
ελέγχεται δικαστικά για την
υπόθεση της Novartis.
O πρώην υπουργός, που
έχει κληθεί σε εξηγήσεις για
το αδίκημα της δωροδοκίας
αμέσως μετά τις ευρωεκλογές
από την Εισαγγελία Διαφθοράς, κατέθεσε σήμερα νέες
μηνύσεις ενώ επιφυλάχθηκε
μέσω του δικηγόρου του Άγγελου Καραχάλιου και για άλλες μηνύσεις αλλά και αγωγές.
Ο πρώην υπουργός μιλά
για σκευωρία και για στημένες
κατηγορίες ενώ στρέφεται
κατά των μαρτύρων τόσο για
το αδίκημα της ψευδορκίας

όσο και για εκείνο της συκοφαντικής δυσφήμισης.
Αποσπάσματα από τις μηνύσεις του, που στρέφεται
κατά του προστατευόμενου
μάρτυρα με τον κώδικα Μάξιμος Σαράφης όσο και κατά
ενός ακόμη μάρτυρα που έχει
καταθέσει επωνύμως.
Ειδικότερα στις μηνύσεις
του μεταξύ άλλων αναφέρει.
«Το ιστορικό που προηγήθηκε ήταν αναγκαίο προκειμένου να γίνει σαφές εναντίον
ποιου προσώπου σε σχέση
με τα Υπουργεία Εργασίας
και Υγείας στράφηκαν οι ψευδομάρτυρες, "κουκουλοφόροι"
και μη, και να διευκολυνθεί η
κατανόηση της αδίστακτης,
βάρβαρης, βάναυσης, άθλιας
και παντελώς συκοφαντικώς
ψευδούς απόπειρας να τεθώ
εκτός πολιτικής, που συντελέστηκε με τις κατασκευα-

σμένες ψευδομαρτυρίες τους.
Γι' αυτό και μηνύω εκ νέου
με την παρούσα μήνυση τον
ψευδομάρτυρα «Μάξιμο Σαράφη»,
α) ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ, διότι
συνειδητά κατέθεσε ενόρκως
ασύστολα και συκοφαντικά
ψεύδη, παρουσιάζοντάς τα

ως δήθεν αληθή
β) ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ, διότι με τα ανωτέρω ασύστολα ψεύδη προσέβαλε με τον πιο επαίσχυντο
και αδίστακτο τρόπο την τιμή
και την υπόληψή μου, επιχειρώντας να διαταράξει ή και
να ακυρώσει τη σχέση μου
με τις δεκάδες χιλιάδες των
πολιτών που πιστεύουν σε
μένα, με ψηφίζουν ή με επιδοκιμάζουν ως πολιτικό.
Η κατά τα ανωτέρω διατάραξη ή και ακύρωση της σχέσης μου με τους πολίτες που
πιστεύουν σε μένα, στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημα Αλλαγής,
στο Κέντρο και την Κεντροαριστερά, ήταν ο στόχος των
ηθικών αυτουργών της συγκεκριμένης εναντίον μου
άθλιας πλεκτάνης. Συνεπώς,
η παρούσα μήνυση στρέφεται
και κατά παντός υπευθύνου

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Ταυτοχρόνως, δηλώνω πως
την επόμενη εβδομάδα θα
ασκήσω δύο ακόμη μηνύσεις
για τελεσθέντα εγκλήματα
(και θα συνεχίσω να καταθέτω

τις σχετικές αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του προσώπου μου), που
θα στραφούν εναντίον φυσικών και ηθικών αυτουργών.
Η πλεκτάνη θα συντριβεί, με
όλα τα νομικά μέσα που μου
παρέχει η ελληνική έννομη
τάξη».

τοπικά
Φ. Κουβέλης: Νεοφιλελεύθερο
κρεσέντο από τον πρόεδρο της Ν.Δ.
«Ο πρόεδρος της Ν.Δ. έχει επιδοθεί
σε ένα κρεσέντο άκρατου νεοφιλελευθερισμού» τονίζει ο υπουργός
Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης απαντώντας σε ερώτηση για τη θέση που
διατύπωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναφορικά με την καθιέρωση της επταήμερης εργασίας.
«Με τον τρόπο αυτό», συνέχισε ο κ.
Ο υπουργός Ναυτιλίας Κουβέλης, «καταθέτει τα διαπιστευτήριά του σε τμήματα της οικονομικής
Φώτης Κουβέλης
ολιγαρχίας που επιδιώκουν την επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα και την κατάργηση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Τα
μνημόνια μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, τμήματα ωστόσο της οικονομικής ελίτ μαζί με το πολιτικό τους προσωπικό,
καταδεικνύουν ότι στον αδυσώπητο πόλεμο κατά του κόσμου
της εργασίας, διαθέτουν και άλλα όπλα στη φαρέτρα τους».
Και θέτοντας το δίλημμα των εκλογών της 26ης Μαΐου, επισημαίνει ότι «οι αριστεροί, προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτες, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφωνίες ή προσεγγίσεις που μπορεί να έχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, έχουν να απαντήσουν σε ένα μόνο δίλημμα: Επιστροφή στην κοινωνική βαρβαρότητα ή επιστροφή της ζωής που
κλάπηκε»;

συνολική ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθορίζεται από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Και αυτό είναι πλήγμα πρωτίστως για τη Δημοκρατία»,
τονίζει ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και υπουργός Τουρισμού, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, σημειώνοντας πως η
Ν.Δ. «αναπαράγει fake news
και προπαγάνδα».
Ο κ. Θεοχαρόπουλος σημειώνει πως «θα διαψευσθούν
όσοι επιδιώκουν την στρατη-

«Η
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Τζανακόπουλος: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης
ότι θα μείνει στην ηγεσία της ΝΔ μέχρι
τις εθνικές εκλογές εάν χάσει τις ευρωεκλογές
α δεσμευτεί ο
Μητσοτάκης ότι θα
μείνει στην ηγεσία της
Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις
εθνικές εκλογές εάν χάσει
τις ευρωεκλογές», ζήτησε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Δημήτρης Τζανακόπουλος, με
αφορμή την αντιπαράθεση που έχει
ξεσπάσει με τα περί «επταήμερης
εργασίας».

«Ν

Ο κ. Τζανακόπουλος σημείωσε ότι
στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να κερδίσει τη
μάχη στις κάλπες, ενώ στο στόχαστρό
του βρέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης:
«Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
έχει χάσει την επαφή με την πραγματι-

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Δημήτρης Τζανακόπουλος

κότητα και το μέτρο. Νομίζει ότι απευθύνεται σε golden boys».
Πρόσθεσε ότι το πολιτικό σχέδιο
της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα
κατεδαφίσει κεκτημένα αιώνων και υποστήριξε ότι η γαλάζια τροπολογία για το
αφορολόγητο κατατέθηκε μόνο για τις
εντυπώσεις.
Χαρακτήρισε μεγάλο ψέμα τα περί
υπογραφής Αχτσιόγλου σε 7ημερες
συμβάσεις εργασίας.
Κατηγόρησε επίσης τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν έχει το σθένος να ζητήσει
συγνώμη από τον πρωθυπουργό για
όσα είπε για τον πατέρα του «τα οποία
είναι ψευδή» και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της ΝΔ αναπαράγει τα δημοσιεύματα ακροδεξιών φυλλάδων.

Θ. Θεοχαρόπουλος: Η Ν.Δ. αναπαράγει fake news και προπαγάνδα

Ο υπουργός Τουρισμού,
Θανάσης Θεοχαρόπουλος

γική ήττα της Αριστεράς και
όσοι καλλιεργούν προσδοκίες
για νίκη της Δεξιάς και μάλιστα με μεγάλη διαφορά»,
ενώ υπογραμμίζει ότι «μία
ισχυρή προοδευτική συμμαχία
είναι σήμερα περισσότερο
αναγκαία από ποτέ, για να
ηττηθούν η ακροδεξιά και οι
συντηρητικές δυνάμεις».
Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι η συνεργασία
της ΔΗΜΑΡ με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσμα πολιτικής συναλλαγής, σημειώνει ότι «πο-

λιτικές συναλλαγές θα πρέπει
να αναζητήσουν σε όσους άλλαξαν τη θέση τους στο Μακεδονικό και πήραν μεταγραφή στη ΝΔ.
Η ΔΗΜΑΡ και εγώ προσωπικά μείναμε σταθεροί στις
θέσεις μας και αυτό οδήγησε
στη διαγραφή μου και στην
αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από
το Κίνημα Αλλαγής».
«Η συμπόρευσή μας με τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσμα προγραμματικών συγκλίσεων σε
αριστερές πολιτικές.

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

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

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

www.xoutos-interior.gr
CMYK

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

Ψηφίσαμε μαζί μεταξύ άλλων στη Βουλή την απλή αναλογική, τη διεύρυνση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους στην κατεύθυνση διαχωρισμού των
σχέσεων εκκλησίας-κράτους,
τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Οι δυνάμεις της Αριστεράς,
της πολιτικής οικολογίας και
της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας οφείλουν να υποστηρίζουν σταθερά πολιτικές
υπέρ των πολλών» επισημαί-

νει.
Τέλος, ο υπουργός Τουρισμού θεωρεί τον τουρισμό
«εθνική υπόθεση», ενώ σε
ερώτηση αν θα βοηθήσουν
τα μέτρα που ανακοίνωσε
πρόσφατα ο πρωθυπουργός,
ο κ. Θεοχαρόπουλος εκτιμά
ότι «τα θετικά μέτρα θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο τη
δυναμική του τουρισμού.
Και συγκεκριμένα η μείωση
του ΦΠΑ στην εστίαση, στη
διαμονή, στην ενέργεια και
στα τρόφιμα».

32 σελίδα
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Τ

ο Πάσχα, η
λαμπρότερη γιορτή
της Χριστιανοσύνης,
είναι ίσως η μοναδική
γιορτή που κλείνει μέσα
της όλα τα συναισθήματα.
Από την αγωνία, τον πόνο,
τη θλίψη των Παθών και της
Σταύρωσης, περνάμε στην
αγαλλίαση και την ελπίδα που
φέρνει η Ανάσταση.
Το Πάσχα που τιμά την Ανάσταση του Χριστού είναι για
τους Έλληνες μία από τις σημαντικότερες γιορτές του χρόνου. Δεν έχει όμως σημασία
μόνο για τον ελλαδικό χώρο.
Γιορτάζεται και σε πολλές
άλλες χώρες σε Ευρώπη και
Ανατολή.
Τις παραδόσεις και τα έθιμα
αυτών των χωρών συζητήσαμε
όλοι μαζί, καθηγητές και εκπαιδευόμενοι, στην γιορτή μας
που έγινε την Παρασκευή,19
Απριλίου 2019 στο χώρο του
σχολείου μας.
Μάθαμε λοιπόν όλοι ότι ακόμη και σε χώρες της Ασίας
όπως την Ινδία και το Πακιστάν
γιορτάζεται με ιδιαίτερη ευλάβεια το Πάσχα ως γιορτή
αγάπης και ελπίδας.
Έθιμα που έχουν να κάνουν
με την σημασία της αλληλεγγύης και της προσφοράς παρουσιάστηκαν από τους ίδιους
τους εκπαιδευόμενους και από

τοπικά

Η γιορτή του Πάσχα
στο 2ο ΣΔΕ Τρικάλων
την καθηγήτρια Ελληνικής
Γλώσσας κα. Μαρία Τσιάμη.
Παράλληλα η εκδήλωση μας
έκλεισε επισημαίνοντας κοινά
στοιχεία αξιών, συμπεριφορών
και αντιλήψεων σε θρησκείες
όπως ο Ισλαμισμός και ο Χριστιανισμός.
Μέρες πιο πριν, ομάδα εκπαιδευόμενων που έχουν ιδιαίτερη κλίση και ταλέντο στα
εικαστικά με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα. Μαρία Μπρέντα,
καθηγήτρια Αισθητικής Αγωγής, εργάστηκαν με κέφι και
μεράκι για την κατασκευή πασχαλινών λαμπάδων.
Με υλικά που μας χορήγησε
η κα. Γεωργία Κούτρα, ιδιοκτήτρια μαγαζιού με είδη-δώρων στη Λάρισα, οι μαθητές
μας δημιούργησαν χειροποίητες λαμπάδες που πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις!
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κα. Γεωργία Κούτρα
καθώς και τον κ. Παναγιώτου
Μιχάλη ο οποίος με μεγάλη
προθυμία προσέφερε τις λαμπάδες που στολίσανε οι μαθητές του σχολείου μας!

ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
• Του Γιώργου Ντινόπουλου, μαθητή
της Β’τάξης του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων

Ώθηση στον τουρισμό η συνεργασία με την πρέσβειρα του Λιβάνου…

Α

κόμη ένα βήμα για την
ανάδειξη του μοναδικού μνημείου των Μετεώρων σε όλες τις γωνιές
της γης, θα πραγματοποιηθεί
το διήμερο 13-14 Μαϊου.
Συγκεκριμένα, επίσημη αποστολή από τη χώρα του Λιβάνου στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από την πρέσβειρά του
Λιβάνου στην Ελλάδα και τον
Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών της
Κύπρου, θα επισκεφθεί την
πόλη μας και τις Ιερές Μονές
των Μετεώρων με στόχο την
ανάπτυξη συνεργασίας.
Η συγκεκριμένη πρόταση
συνεργασίας θα αποτελέσει
μια ακόμη προσπάθεια για την
ανάδειξη της περιοχής μας,
ως μοναδικό τουριστικό προορισμό και μάλιστα σε χώρες
όπως ο Λίβανος.
Η επίσκεψη τελεί υπό την
αιγίδα του Δήμου Μετεώρων
και της Ιεράς Μητρόπολης

Σταγών και Μετεώρων όπου
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ Θεόκλητος θα
παραθέσει δείπνο σε όλη την
αποστολή.

Για την πραγματοποίηση αυτής της αποστολής σημαντική
η συνείσφορα της Ιερά Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων και του Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτη κ.κ Θεόκλητου
καθώς και του δημάρχου κου
Σινάνη οι οποίοι ανταποκρινομενοι άμεσα, παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας τους,
φροντίσανε για την άψογη και

ομαλή διεξαγωγή της.
Επίσης σημαντική και η συμβολή του τουριστικού γραφείου Meteora Rocks το οποίο
ανέλαβε τις μετακινήσεις της
αποστολής και των ξενοδοχείων Grand Meteora Hotel,
Hotel
Alexiou,
Hotel
Famissi, και Hotel Kaikis που
αναλάβανε το έργο για τη διαμονή της αποστολής.

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

Την εβδομάδα από 1 έως 7 Απριλίου 2019 είχα την
τιμή να συμμετάσχω σε διεθνή αποστολή στο Coruche
της Πορτογαλίας, η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα
της ABAE (μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός οργανισμός) στα πλαίσια του προγράμματος “Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον”.
Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι συμμετέχοντες
(νέοι από την Πορτογαλία, τη Μάλτα, την Τουρκία και
την Ελλάδα) είχαμε την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε
θέματα που σχετίζονται με το οικοσύστημα, την τοπική
αειφορία και κυρίως την αειφορία που συνεπάγονται οι
τοπικές οικονομικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη θέση στο
σύνολο των δράσεων μας κατείχε η παραγωγή, η μεταποίηση και το εμπόριο του φελλού, δραστηριότητες που
ευδοκιμούν και πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη περιοχή της Πορτογαλίας.
Μέσω των καθημερινών μας επισκέψεων στη διάρκεια
της εβδομάδας, είχαμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε
τη δράση τοπικών επιχειρήσεων και θεσμών, αλλά και να
αποτιμήσουμε το τυχόν οικολογικό αποτύπωμά της. Τα
αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας, η οποία
εξομοίωνε συνθήκες δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, αποτυπώνονταν στο τέλος της ημέρας μέσα από φωτο-παρουσιάσεις και άρθρα που συντάσσαμε συνεργατικά με
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Στο τέλος της αποστολής
και αφού είχαμε συγκεντρώσει ένα πλούσιο δημοσιογραφικό υλικό, βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το έργο μας στην τοπική κοινότητα του
Coruche.
Κλείνοντας, οι εμπειρίες που αποκόμισα από το συγκεκριμένο ταξίδι αναμφίβολα θα μου μείνουν αξέχαστες.
Η στενή και συνεχής συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες αλλά και η φιλική ατμόσφαιρα που πολύ γρήγορα
προέκυψε είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθούν ισχυροί
δεσμοί ανάμεσά μας και οι μέρες να περάσουν πολύ ευχάριστα. Προσωπικά, εκτίμησα ιδιαίτερα όλους τους διαφορετικούς πολιτισμούς που συνάντησα και ειδικά σε
σχέση με την Πορτογαλία ανακάλυψα έναν πολύ ζεστό,
ευδιάθετο και φιλόξενο λαό. Εύχομαι κάποια στιγμή στο
μέλλον τα μέλη της αποστολής να ξανασυναντηθούμε
και να βιώσουμε εξίσου όμορφες και ξεχωριστές στιγμές
με την τελευταία φορά.

τοπικά

ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΦΟΡΗΣΕ

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Φαίνεται πως οι καιροί
δεν ευνόησαν την προσπάθειά του Χρήστου
Παπαπολύκαρπου για τη
δημιουργία υπερκομματικού συνδυασμού για
την Κοινότητα Μεγάλων
Καλυβίων.
Ίσως έλειπε ο ούριος
άνεμος, που θα φούσκωνε τα πανιά, για τις
ανοιχτές θάλασσες. Ίσως
ο Θεός του ανέμου κράΧρήστος
τησε κλειστές τις στρόΠαπαπολύκαρπος,
φιγγες ή ίσως οι άνεμοι
Ερευνητής - Λαογράφος
είχαν αντίθετη κατεύθυνση.
Όπως και να είχε το πράγμα ένα τώρα έχει σημασία. Το
πως σήμερα πρέπει να πορευτούμε για τα καλύτερα.
Πάντα υπάρχουν οι ευκαιρίες που πρέπει να τις αδράζουμε και ανάλογα να τις αξιοποιούμε.
Κανένας δεν περισσεύει μα και κανένας δεν πρέπει να
ξεφύγει από τις διαδικασίες. Για αυτό θα πρέπει να εκφραστούμε σταθμίζοντας τα δεδομένα.
Και όλα αυτά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο Μεγαλοκαλυβιώτικο μέλλον.
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις παραμέτρους - είναι
ανάγκη - κόντρα στις όποιες εξαρτήσεις που προσπαθούν
να υιοθετήσουν τα ισχυρά κέντρα εξουσίας.
Στο χέρι μας είναι!

ανένας πολίτης δεν
περιμένει να δει και να
ακούσει όσα τραγικά
και τραγελαφικά γίνονται σήμερα στην πολιτική ζωή του τόπου και φυσικά στην Βουλή
των Ελλήνων, την επονομαζόμενη και «Ναό της Δημοκρατίας»…! Τι πράγμα ναός είναι
αυτός; Μάλλον ο Πολάκης μπορεί να μας δώσει την ερμηνεία, αφού σηκώθηκε από τα
έδρανα της Βουλής και κινήθηκε απειλητικά, κουνώντας
το δάχτυλο, προς τον Αρχηγό
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και αυριανό πρωθυπουργό,
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο «κουρασμένος» πρωθυπουργός, που κάλυψε απόλυτα
τον ψευτόμαγκα Πολάκη, είναι ο
μοναδικός υπεύθυνος, για το
σημερινό «διεστραμμένο» πολιτικό σύστημα, για τον διχασμό
της χώρας και τον ευτελισμό
του Κοινοβουλίου.
Ο Τσίπρας είναι σε κατάσταση
πανικού. Το πρόβλημά του δεν
είναι η βεβαία ήττα του. Τον ενδιαφέρει πολύ το ποσοστό που
θα χωρίζει τη Ν.Δ. από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο αριθμός των
βουλευτών των δύο μεγάλων
κομμάτων.
Ο πρωθυπουργός έχει άλλα
σχέδια στο μυαλό του. Επειδή
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Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019

Μέχρι 15 Ιουνίου 2019
Να μην επαναπαυθούν οι παραγωγοί, αλλά να σπεύσουν να περαιώσουν την διαδικασία
έχρι στις 15
Ιουνίου 2019
παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής
δηλώσεων ΟΣΔΕ για το
τρέχον έτος από τους
παραγωγούς.

Μ

Η παράταση δίνεται από την
ΕΕ δύο ημέρες πριν την αρχική καταληκτική ημερομηνία,
που ήταν η 15η Μαΐου, και δίνει μία “ανάσα” τόσο στους
αγρότες, όσο και στις “πύλες”
κατάθεσης των δηλώσεων και
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η πρώτη ημερομηνία έδινε ασφυκτικό χρονικό περιθώριο.
Πάντως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
τονίζεται πως παρά την παράταση της προθεσμίας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι καλό
είναι να μην αφήσουν για τις
τελευταίες ημέρες την κατάθεση των δηλώσεων ΟΣΔΕ
2019, αλλά να σπεύσουν στις
“πύλες” το ταχύτερο δυνατό,
ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός και ταλαιπωρία, αλλά
κυρίως προβλήματα με την
διαδικασία.
Ο διευθυντής Θεσσαλίας
του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Βαλιώτης, υπογραμμίζει για την
καθυστερημένη υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ : «Μετά την

15η Ιουνίου και μέχρι την 9η
Ιουλίου, για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ, ο παραγωγός θα
χρεώνεται 1% επί της ενίσχυσης πρόστιμο, ενώ διορθώσεις και αποσφαλματώσεις
μπορούν να γίνουν μέχρι και 12
Ιουλίου. Μετά τις ημερομηνίες αυτές όλες οι διαδικασίες λήγουν και περνάμε πλέον στις διασταυρώσεις και
στους ελέγχους, ώστε στο ερχόμενο φθινόπωρο να αποδοθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους παραγωγούς, το
ταχύτερο δυνατό».

Βασικές οδηγίες
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνονται

οδηγίες προς τους παραγωγούς για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019
(Ενιαία Ενίσχυση), από τις
οποίες οι βασικές είναι οι εξής:
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
2019 υποβάλλεται οε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο τον παραγωγό
ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του:
- Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ
μέσω online συστήματος, στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.opekepe.gr
Επισημαίνεται, ότι η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν και διαθέσιμη για όλους τους παραγωγούς.
-Μέσω ενός πιστοποιημένου

Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων
(ΚΥΔ) της επιλογής του που
έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία
ανήκει η έδρα της αγροτικής
του εκμετάλλευσης.
Ο παραγωγός προκειμένου
να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 θα πρέπει
υποχρεωτικά να τακτοποιηθεί
μέσω taxisnet προκειμένου να
πιστοποιηθεί η ταυτότητα του.
Συγκεκριμένα, εάν επιθυμεί
να υποβάλλει μόνος του μέσω
του online συστήματος την
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019
μεταβαίνει στην ιστοσελίδα
www.opekepe.gr όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφεται στο σύστημα
και ακολουθεί τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω taxisnet. Παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από
προηγούμενα έτη (2014-2018)
ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα
αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα
(Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την
είσοδο τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία
επικαιροπσιημένα στοιχεία
ταυτοποίησης (όνομα χρήστη,
κωδικό).
Ματθαίος Μπίνας

Ο ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ … !
είδε πόσο γλυκειά είναι η εξουσία, πως μπόρεσαν από πάμφτωχοι, οι «κλώνοι» του ΣΥΡΙΖΑ,
να γίνουν πάμπλουτοι και πόσο
εύκολα ξεγέλασε έναν Λαό και
έκλεψε την ψήφο του το 2015,
θέλει τώρα, ο Τσίπρας, να καταστήσει την Κυβέρνηση της
Ν.Δ. πολύ σύντομη ή όπως λέγει
«μια παρένθεση».
Ο ίδιος υπολογίζει μετά τον
Ιούνιο του 2020 να ξαναγυρίσει
στον πρωθυπουργικό θώκο.
Αυτό ονειρεύεται να το πετύχει
όχι με τις σημερινές συνιστώσες
του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνουν μεγάλη
ζημιά στην Κυβέρνηση, αλλά με
το να βρεθεί επικεφαλής του
κεντροαριστερού πόλου στην
χώρα μας. Φιλοδοξεί να γίνει ο
νέος Ανδρέας Παπανδρέου.
Το σχέδιο αυτό μοιάζει να είναι «αδιέξοδο» και για αυτό προσπαθεί να χυδαιοποιήσει την δημόσια ζωή και να σπείρει το μίσος στην κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται
οι χωρίς όριο παροχές, η άλωση
της Δικαιοσύνης και των Ανεξαρτήτων Αρχών, οι αθρόες
προσλήψεις με κομματικά κριτήρια και οι φορολογικές και

ασφαλιστικές διευθετήσεις. Ταυτόχρονα διογκώνει τα χρέη των
δημοσίων επιχειρήσεων, στερεί
πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία, καταστρέφει το σύστημα
υγείας, κρύβει ελλείμματα, λεηλατεί τα πολιτικά κόμματα και
παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης με
«αγορασμένους» βουλευτές, που
τους υπουργοποιεί κιόλας.
Δεν είχε σκοπό, όπως λέγεται,
να ανοίξει τώρα το μπαούλο των
παροχών, αλλά αναγκάστηκε να
το κάνει μετά από τα σκάνδαλα
του Πετσίτη, την απάνθρωπη
συμπεριφορά του Πολάκη και τις
διακοπές με το κότερο, που έκανε τον Ιούλιο του 2018, λίγο
μετά την … ανθρώπινη καταστροφή στο Μάτι.
Έβρεξε … χρήματα, 18 ημέρες πριν τις εκλογές και βούλιαξε τα … κότερα με παροχές
και μας θύμισε την ξαναζεστα-

μένη … αγυρτεία της εποχής …
Μαυρογιαλούρου …!
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα
για τον Τσίπρα. Έγδαρε τον Λαό
από το 2015 έως σήμερα, του
έκλεψε 14 δις ευρώ και έδωσε
πίσω τα ψίχουλα του 1 δις ευρώ.
Αιφνιδίασε ακόμη και τους θεσμούς με τις προεκλογικές παροχές, που ήταν «στάχτη» στα
μάτια του Λαού, για να καλύψει
τις διακοπές στα κότερα και τα
… πούρα …!
Άρον - άρον έγιναν λοιπόν οι
παροχές από τον «κουρασμένο» Πρωθυπουργό, προκειμένου να σωθεί στις Ευρωεκλογές.
Είχε άδικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είπε το «Νάτος
νάτος ο Τσίπρας ο σκαφάτος»
και «κουρασμένος»;
Η «κοτεριάδα» αποτελειώνει
τον Μαυρογιαλούρο του Μαξίμου και οι καθημερινές κυλιόμε-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
2ΕΑ/2019
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η
2ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
14/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά
στη διαδικασία κατάταξης με σειρά
προτεραιότητας υποψήφιων μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23,
ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν
από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονι-

νες δημοσκοπήσεις, μετά το φιάσκο του Ζαππείου, μετά την θλιβερή και πεζοδρομιακή εμφάνιση στην Βουλή και μετά τις προεκλογικές ψευτοπαροχές ΧΑΝΕΙ
με πάνω από 10 μονάδες. Η
Ν.Δ. έχει 33% και ο ΣΥΡΙΖΑ 22%.
Το Ζάππειο και η Βουλή έγιναν
… πλυντήριο για τα σκάνδαλα
του Τσίπρα. Οι άθλιες συναλλαγές και οι διακοπές του με την
ξεπεσμένη ΕΛΙΤ, τον έφεραν στο
τελευταίο σκαλί της καταστροφής.
Ευτυχώς που την Κατερίνα
Παναγοπούλου την έκανε μόνο
«πρέσβειρα» και δεν πρόλαβε να
την κάνει «αθάνατη» και να την
βάλει και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν γλυτώνει την συντριβή ο
Τσίπρας και η ΗΤΤΑ θα είναι
βαριά και μη διαχειρήσιμη.
Η αμαρτωλή ΕΡΤ … δεν μπορεί να ξεπλύνει την διαφθορά και
την διαπλοκή της Κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Πρωθυπουργός έρριξε την

Δρ. Κώστας Πατέρας
D. Ed., M.Ed., Ph.D.
Πολιτευτής Τρικάλων
τελευταία … ζαριά και το πολιτικό του … οπλοστάσιο είναι πλέον άδειο.
Λέτε, λοιπόν, να έχουμε Εθνικές εκλογές τον Ιούνιο; Πολύ πιθανό. Μια … ψυχή, που πρέπει
να … φύγει, το γρηγορότερο είναι και το καλύτερο, για τον
«κουρασμένο» και «σκαφάτο»
Πρωθυπουργό και για την Ελλάδα.
Θα τολμήσει;

Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Τρικκαίων
"Η Κυψέλη Συνετ. Περ. Ευθύνης" Φώτη Κόντογλου 5
42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Αρ. Πρωτ.: 479
Προς όλα τα μέλη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Α.Ο.Σ.Τ. «Η Κυψέλη Συν.Π.Ε.», που θα γίνει την Πέμπτη 06-062019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Τρικκαίων και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα ημερησίας διατάξεως:
1.Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού Έτους 2018.
2. Συζήτηση & απόφαση επί της πορείας του Συνεταιρισμού.
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία, η
Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη 13-06-2019 στον ίδιο τόπο
την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Τρίκαλα, 13 Μαΐου 2019
Για τον Αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δήμου Τρικκαίων
"Η Κυψέλη Συν. Περ. Ευθύνης."
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Βασίλης Βαρσάνης
Βασίλης Μπαρμπαρούσης

34 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

14

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
13:00 ΓιατηνΕλλάδα...
14:30 ΏραΕλλάδας
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
15:55 ΆλληΔιάσταση
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
18:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
18:45 ΜπροστάσταΓεγονότα
20:50 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός

07:25 ΜάγιαηΜέλισσαΚ2Ε123
08:00 ΤέχνηκαιΠολιτισμός(Ε)
08:30 ΜνήμεςΧαράς('OτανηΕλλάδα
Μεγάλωνε)E4(Ε)
09:30 ΤοΠανόραματουΑιώναE13(Ε)
10:30 ΔείπνομετονΠλάτωναE11
11:30 ΗΙστορίατηςΕπιστημονικής
ΦαντασίαςE4
12:30 Password(Ε)
13:30 SpiritRidingFreeΚ2Ε3(Ε)
14:00 ΜάγιαηΜέλισσαΚ2Ε121(Ε)
14:30 1.000ΧρώματατουΧρήστου
E27
15:00 'EξιΑδελφέςΚ6Ε25(Ε)
16:50 Τσακιτζής,οΠροστάτηςτων
Φτωχών
18:30 ΟΠαράδεισοςτωνΚυριώνΚ3
Ε69
20:30 ArtWeek
21:30 GreatMysteries&Mythsofthe
20thCentury(Ε)
22:00 64οςΔιαγωνισμόςΤραγουδιού
Eurovision(Ζ)
00:10 Στρέλλα

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

ΟΤόποςτηςΚαρδιάςμας(Ε)
ΟιΑπίθανεςE88(Ε)
ΔείξεμουτοΣπίτισουE17(Ε)
ΟΔρόμοςτουΜεταξιούE7
ΕπιΚοινωνία
ΣτοΝησίΚ2Ε7
Ειδήσεις
ΔείξεμουτοΣπίτισουE17(Ε)
ΟΔρόμοςτουΜεταξιούE12(Ε)
ΟΤόποςτηςΚαρδιάςμαςΚ5
Ε14
ΣτοΝησίΚ2Ε7(Ε)
ΜετοΤρία
ΔελτίοΚαιρού
ΟΚόσμοςτωνΣπορ
ΤιΦέρνειτοΜέλλον
ΠολιτικόΤραπέζι(Ζ)
ΗΜεγάληΕξερεύνησητηςΓης
ΔελτίοΚαιρού
Ειδήσεις
ΜεΔύναμηγιατοΑύριο(Ε)
ΚολασμένηΛεωφόρος

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45

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

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE155
ANT1News
ΗΕπιστροφήE134
ΠέτατηΦριτέζαE54
Εξολοθρευτής3:ΗΕξέγερση
τωνΜηχανών

ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ1Ε19
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε334
ΕιδήσειςστηΝοηματικήΓλώσσα
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
MasterChef3
Hanna

18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
ΘεσσαλώνΔρώμενα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)

07.45Ντοκυμαντέρ«ΗΜονήΑγίων
Αναργύρωνκαιταασκηταριά
της»
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30«ΘεσσαλίαLIVE»
11.20Παιδικόπρόγραμμα«Voltren»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«ToΜεγάλο
Μετέωρο-ΟιΜουσειακοίΧώροι»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμαρκετινγκ
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30 Ελληνικήταινία«Τηςνύχταςτα
καμωματα»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45Ενλευκώ
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΘεσσαλίαLIVE»

ΚΡΙΟΣ: ΜετάτοτρίγωνοτουΉλιουμετον
Κρόνο,τοεπίσηςτρίγωνοπουσχηματίζειμε
τονΠλούτωνααπ’τονΑιγόκερωέρχεταισαν
κλωτσιάπουσαςρίχνεισταβαθιά,αλλάμε
πολλάσωσίβια,φιάλεςοξυγόνουκαιμέσασε
κλουβί,γιαναμηφοβηθείτεούτετουςκαρχαρίες.
ΤΑΥΡΟΣ: Είναιμιαδύσκοληστιγμήγιαέναν
Ταύροπουθέλειναμένεισταθερόςστιςαπόψειςτου,αλλάαναυτέςδεσαςαντιπροσωπεύουνκαισαςκρατούνμακριάαπόανθρώπουςπουσαςενδιαφέρουνπραγματικά,δεν
είναιχαζόαπλάναεπιμένετεγιαέναπείσμα;
ΔΙΔΥΜΟΙ: Θαέχετετηνευκαιρίαναέρθετε
σεεπαφήμετιςπιοκαλάκρυμμένεςπηγές
δύναμηςτουεαυτούσας,ενώείναιπολύπιθανόμιαοικονομικήυπόθεσηπουσαςέχει
στρεσάρειπολύναδιευθετείκαινανιώσετε
ότιαπελευθερώνεστεαπότοάγχοςτης.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πολλάτασενάρια,όπωςτοναέρθεικάποιοςαπόγονοςπουνααλλάξειταδεδομέναστησχέσημετοταίρισαςήκάποιος
σημαντικόςάνθρωποςνασαςπροτείνειμια
δουλειάήμιαιδέαπουτηβρίσκετεδελεαστική
καιενδεχομένωςπιοταιριαστήστα«θέλω»
σας.
ΛΕΩΝ: ΗεβδομάδαξεκινάειμετονΉλιονα
σχηματίζειμιαεξαιρετικήκαιπρακτικότατηόψη
τριγώνουμετονΠλούτωνα,πουσεσυνδυασμόμετοτρίγωνοπουακολούθησεμετον
Κρόνο κάνει τα νέα είναι εξαιρετικά για
εσάς.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για
σένανακάνειςαλλαγέςστηζωήσουγεμά-

τεςνόημακαιουσία.Αλλαγέςπουθασεφέρουνπιοκοντάστηναλήθειασουκαισεαυτό
πουπραγματικάσεεκφράζει.
ΖΥΓΟΣ: Σεσυνέχειατηςευνοϊκήςεπίδρασης
πουέχειςαπότοτρίγωνοτουΉλιουμετον
Κρόνο,έρχεταικαιτοτρίγωνοτουπρώτουμε
τονΠλούτωναγιαναφέρειλεφτάστηντσέπησου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτές τις μέρες για να σου
δώσωνακαταλάβεις,ανδούλευεςσετράπεζα
θαήσουναυτόςπουγράφειταψιλάγράμματαστασυμβόλαια,αφούτοτρίγωνοτουκυβερνήτησουΠλούτωναμετονΉλιοκάνειτο
μυαλόσουνασκέφτεταιτηλεπτομέρειατης
λεπτομέρειας.
ΤΟΞΟΤΗΣ: ΑυτότοτρίγωνοτουΠλούτωναμε
τονΉλιοέρχεταιγιανασεκάνεινακαταλάβειςακόμαπερισσότεροτιςδυνατότητεςσου
καιτηναξίασουγενικότερακαινασεπροκαλέσεινακυνηγήσειςστηζωήσουαυτάπου
πραγματικάμπορείςναέχεις.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Καιτώραπάμε,οπλίσουμεθάρροςκαιτρέχανακατακτήσειςότιεπιθυμείη
καρδιάσου,χωρίςνακοιτάξειςπίσωστιγμή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οιαλλαγέςμπορείναείναιδύσκολες και συχνά να απαιτούν επίπονες
προσπάθειες, όμως κάποιες φορές στην
πράξηαποδεικνύονταιπιοεύκολεςαπ’όσο
τιςυπολογίζαμε.
ΙΧΘΕΙΣ: Έχειέρθειηώρανακάνειςλίγοχώρο
στηζωήσουγιαναμπουνάνθρωποιπουέχουν
νασουπροσφέρουναυτότοκαινούργιοπου
έχειςανάγκη.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:00
01:15

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

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00

ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ1Ε19
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε334
ΕιδήσειςστηΝοηματικήΓλώσσα
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
MasterChef3
Hanna
MasterChef3(Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική
ΜαύρηΘάλασσαE47
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ28,2431037855
ΝΙΤΣΑΠΕΝΥ
ΠΛΑΤΕΙΑΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431020333
ΣΑΡΑΝΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ15,2431073071
ΤΖΗΜΑΟΛΓΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ26,2431028739
ΤΣΙΠΟΥΛΑΚΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΠΛΑΤΕΙΑ
2431021345
ΧΑΡΙΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ9
2431020388

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.00
22.00

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRAMARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΠΟΛΙΤΙΚΟFORUM

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.00
22.00

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRAMARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΠΟΛΙΤΙΚΟFORUM

07:00
09:45
13:00
13:55
14:00

BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΤΣΕΛΙΟΣΣΩΤΗΡΗΣ
28ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ83,
2431028133
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣΤΕΛΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ15
2431031053
Από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗΕΒΙΤΑ
25ηςΜΑΡΤΙΟΥ12
2431021789
ΛΕΓΚΑΕΙΡΗΝΗ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ2,2431036868

τηλεόραση
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15:00
16:45
17:00
18:55
20:00
21:00
23:00
00:00

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
ΗΕυρώπηγιαΜένα
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
OpenNewsστηΝοηματική
ΟΠαραμυθάς
OpenNews
MacGyverΚ2Ε1
ΑλΤσαντίριΝιουζ
ΑλΣιχτίρι
ΟιΠειρατέςτουΑιγαίου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.
Παντελώς
απούσα από τον
τζίτζικα του μύθου.
2. Ενδιαφέρουν
οι σταθμοί του.
3. Παρισινή λεωφόρος - Αναφορικό
ή τροπικό επίρρημα.
4. Πόλη της η
Βαϊμάρη.
5. Συνεχόμενα
στο αλφάβητο Στην αρχαία αυτή
πόλη της Σικελίας έζησε ο Στησίχορος.
6. Πρωταγωνίστησε στην παλιά
γαλλική ταινία «Το μεροκάματο
του τρόμου».
7. Σύμβολο του ιριδίου - Τίτλος
έργου του Ηλία Βενέζη.
8. Ομηρικό όπλο - Ανάλογη με
στέμμα.
9. Ναυτικό κέλευσμα - Βιβλική
μορφή.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Και αυτή επιδεικνύεται (γεν.).
2. Δύσκολα διακρίνονται στο...
σκοτάδι.
3. Τόσα χρόνια έζησε ο Φραντς
Λιστ - Σύμβολο του είχε τον ήλιο.
4. Κωμόπολη του νομού Σερρών.
5. Σκακιστικό σύμβολο - Ελαστική ταινία (αιτ.).
6. Ο μύθος της ενέπνευσε τον

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

Πιάζα ---------------------------------------------------------Οδ.Καλαμπάκας
Τσιανατέλης ----------------------------------------------------Οδ.Ιωαννίνων
Γιώτας ----------------------------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας -------------------------------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου -------------------------------------------------------------Λυγαριά
Κανάτας -------------------------------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλου -----------------------------------------------------------Νομή
Παππά----------------------------------------------------------------Χρυσαυγή
Τσεκούρας--------------------------------------------------------------Γλύνος
Τσιάκας------------------------------------------------------------------Γόμφοι

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.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

Πώς παίζεται
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

4

1
4

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

2

3

5

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

5

2

6
4

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

7

5
2

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

Sudoku

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

3

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

Ρακίνα και τον Γκαίτε.
7. Αρχή και τέλος – Από τα γράμματα τα... πρώτα - «...ντελ Πλάτα»,
παράλια πόλη της Αργεντινής.
8. Διαρκεί πολύ, στην καθαρεύουσα (αντιστρ.) - Ενα ρήμα
που απαιτεί φως (καθ.).
9. Εκφράζονται με αριθμούς Εργο του Γάλλου αυτού συγγραφέα είναι και το «Φθινόπωρο στο
Πεκίνο».
ΛΥΣΗ (12-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΡΙΖΙΚΑΡΗΣ 2.
ΩΡΑ - ΥΛΙΚΑ 3. ΜΙΡΑΜΑΡΕ 4. ΙΣΙΔΑ - ΤΡΙ 5. ΑΜ - ΡΑΚΙ
6. ΣΣ - Η ΝΤΑΜΑ 7. ΚΑΤΙΑ - ΙΓ 8.
ΡΟΒΟΑΜ - ΔΟ(ΣΗ) 9. ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΡΩΜΙΟΣ - ΡΦ(ΡΟΦΟΙ) 2. ΙΡΙΣ - ΣΚΟΡ 3. ΖΑΡΙΑ - ΑΒΕ
4. ΑΔΜΗΤΟΣ 5. ΚΥΜΑ - ΚΑΙΝ 6.
ΑΛΑ - ΙΤΑΜΑ 7. ΡΙΡΙΚΑ 8. Η ΚΕΡΑΜΙΔΑ 9. ΣΑ - ΤΡΑΓΟΣ

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(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, 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

ΤΡΙΤΗ
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Πτώση 1,54%
στο Χρηματιστήριο
Πτωτικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού διεθνούς κλίματος στον απόηχο της έντασης στο μέτωπο των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας και επιδείνωσης
του κλίματος στην αγορά
ομολόγων.
Η αγορά υποχώρησε προς
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
τα επίπεδα των 720 μονάδων
υπό το βάρος των ρευστο. 724,65
ποιήσεων στις τραπεζικές
μετοχές, ενώ με άνοδο, από
τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, έκλεισαν
1,54%
μόνο οι μετοχές της ΔΕΗ
και των ΕΛΠΕ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 724,65 μονάΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
δες, σημειώνοντας πτώση
1,54%.
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 46,826 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.617.777
μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε
ποσοστό 1,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε σε ποσοστό 1,17%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕ(+0,54%) και
των ΕΛΠΕ (+0,51%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Πειραιώς (-8,52%), της ΕΧΑΕ (-5,02%), της Viohalco
(-2,93%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,74%), της Grivalia Properties
(-2,69%), της Fourlis (-2,64%), της Eurobank (-2,61%) και της
Alpha Bank (-2,02%).

Ê

Γ.Δ

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

ΟΠΕΚΑ: Στις 24 Μαΐου, η καταβολή
των προνοιακών αναπηρικών
και διατροφικών επιδομάτων
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε
ότι τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά
επιδόματα θα καταβάλλονται πλέον σε μηνιαία βάση σε
όλους τους δικαιούχους και σε σταθερή ημερομηνία, η
οποία θα είναι η 25η εκάστου μήνα.

Ο

Όπως είχε εξαρχής δεσμευτεί ο Οργανισμός, τα στοιχεία των
δικαιούχων που συγκεντρώθηκαν από διαφορετικές πηγές εντάχθηκαν σε ένα, ενιαίο μητρώο και πλέον όλοι οι δικαιούχοι
θα λαμβάνουν το επίδομά τους σε μηνιαία βάση. Κάθε μήνα θα
καταβάλλεται την 25η ημέρα το μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί
στον τρέχοντα κάθε φορά μήνα. Έτσι, οι πληρωμές έρχονται
νωρίτερα, καθώς τα Άτομα με Αναπηρία εισέπρατταν τα επιδόματά τους κάθε δίμηνο και για τους δύο μήνες που είχαν προηγηθεί (για παράδειγμα, τον Ιούλιο εισέπρατταν τον Μάιο και
τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο εισέπρατταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κ.ο.κ.). Με το νέο σύστημα, όλοι θα γνωρίζουν πως θα
λαμβάνουν στις 25 του μηνός το ποσό που αντιστοιχεί στο τρέχον μηνιαίο επίδομά τους.
Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα μηνός Μαΐου θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Μαΐου, καθώς η 25η τυγχάνει να είναι Σάββατο. Ανα-

λυτικά, θα εξοφληθούν τα δικαιούμενα ποσά σε όλους όσοι πληρώνονταν, μέχρι το 2018, από τους δήμους και τις Περιφέρειες,
όπως και σε όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας και αυτή έχει
εγκριθεί, μετά από τους ηλεκτρονικούς και διοικητικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΑ. Όλοι θα εισπράξουν τα μηνιαία επιδόματα
που δικαιούνται για τον Μάιο.

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι επιχειρήσεις ενδυμάτων - Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Μεγάλη πανελλαδική επιχείρηση
έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων στα αστικά κέντρα της χώρας με στοχευμένους
μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε
επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων
μαζικής κατανάλωσης, τα οποία
διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές
έναντι των αντίστοιχων επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου.
Οι πρώτοι έλεγχοι, όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, έγιναν
ταυτόχρονα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, την Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα, την Κόρινθο, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, το
Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Ρόδο.
Για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου,
στα οποία - μεταξύ άλλων - περιλαμβάνονταν η σχετικά χαμηλή
δηλούμενη κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση Φ.Π.Α.
Χαρακτηριστικά, από τους συ-

νολικά 140 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, που
έγιναν σε μία μόνο μέρα, προέκυψαν:
Σωρεία παραβάσεων για μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων
λιανικής από ενενήντα τρεις επιχειρήσεις. Η παραβατικότητα ξεπέρασε το 66%, καθώς δύο στις
τρεις επιχειρήσεις απέφευγαν την
έκδοση φορολογικών στοιχείων. Σε
μία, μάλιστα, περίπτωση υπήρξε
και παρεμπόδιση του ελέγχου.

Μία περίπτωση με ενδείξεις παραποιημένου λογισμικού έκδοσης
φορολογικών στοιχείων.
Μία περίπτωση, όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία, καθώς κατά τη διενέργεια του ελέγχου -

διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση
εξέδιδε αποδείξεις μόνο για τις συναλλαγές, που γίνονταν μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.
Τρεις περιπτώσεις, όπου επιχειρήσεις είχαν κάνει πρόσφατα
έναρξη εργασιών, με έδρα, όπου
λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο οι τελευταίες να έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών και χωρίς να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά
ο τρόπος μεταβίβασης των εμπορευμάτων τους στις νεοϊδρυθείσες.
Η επιχείρηση συνεχίζεται, όπως
και η περαιτέρω έρευνα των παραπάνω επιχειρήσεων σύμφωνα
με κύκλους της ΑΑΔΕ.

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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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΑΪΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ: 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 7:30-9:30μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ (ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ)
Όρθρος - θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ
Σήμερα το βράδυ θα τελεσθεί ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ και από ώρας 8:30
μ.μ. έως 12:30 νυκτερινής επί τη ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του
εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας
του Θαυματουργού Εοφόρου και Προστάτου ημών.
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-9:30π.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ (ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-10:00π.μ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ
(Η Γ’ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-10:00π.μ. (ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘ. ΓΑΖΗ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ (ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ,
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΑΡΧ. ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΗΣ)

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων
Ο διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων από Τρίτη 14/05/2019 έως την
Παρασκευή 17/05/2019 και κατά
τις ώρες 07:00’-15:00’, στις κάτωθι οδούς του Δήμου /Τρικκαίων:
- Στην οδό Αθ. Δερβέναγα και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Επ.Ο. Τρικάλων – Ριζώματος και
Αθ. Δερβέναγα.
- Στην οδό Βασίλη Τσαναλιάρη
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πιλιννέων και Αθ. Δερβέναγα
- Στην οδό Πιλιννέων και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Επ.Ο. Τρικαλων-Ριζώματος και
Τέρμα Πιλιννέων.
- Στην οδό Κ. Καταραχιά και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κ.
Ραδινού και Ι. Παπαρηγοπούλου.
- Στην οδό Ηροφίλου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ισδώρου και Ιδομενέως.
- Στην οδό Σαμολαδά και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κόντογλου και Ε. Παπαγεωργίου.
- Στην οδό Θεμιστοκλέους Διονυσίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ομήρου και Καποδιστρίου.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων,
θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την

προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας
Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά
περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής
κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και την τεχνική εταιρεία
του αιτούντα, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης
κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν
πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας
τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.

- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επίσης αποφασίζει:
Α) Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ημέρες Τετάρτη 15/05/2019 έως και
Τετάρτη 22/05/2019 και κατά τις
ώρες από 07:00’ - 15:00’ των ημερών αυτών, στην οδό Πίνδου της
πόλης της Καλαμπάκας (ρεύμα –
κατεύθυνση από Ιωάννινα προς
Τρίκαλα) και στο τμήμα μεταξύ της
συμβολής αυτής με την οδό Δημουλά έως την συμβολή της με την
οδό Τρικάλων.
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στα παρακάτω τμήματα των οδών της πόλεως της Καλαμπάκας, κατά τις
ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες:
-Στην οδό Λεωτσάκου από διασταύρωση με οδό Πίνδου έως
διασταύρωση με οδό Δημακοπούλου.
-Στην οδό Τήνου από διασταύρωση με οδό Πίνδου έως διασταύρωση με οδό Δημακοπούλου.
-Στην οδό Νάξου από διασταύρωση με οδό Πίνδου έως διασταύρωση με οδό Δημακοπούλου.
-Στην οδό Πάρου από διασταύρωση με οδό Πίνδου έως διασταύρωση με οδό Δημακοπούλου.
- Η κίνηση των οχημάτων θα

πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς και συγκεκριμένα
στο ύψος της συμβολής των οδών
Πίνδου και Ι. Δημουλά, εκτροπή δεξιά προς την οδό Δημακοπούλου
και στη συνέχεια αριστερά προς
την οδό Τρικάλων.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υφιστάμενες Υπηρεσίες μας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής
κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από τους Διοικητές του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων και του Αστυνομικού
Τμήματος Καλαμπάκας και την
εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών,
για την ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

Πέθανε ο διοικητής
ΜΕ ΤΟΝ Π.Σ. "ΤO ΒΑΡΟΥΣΙ"
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
Πυροσβεστικής Φαρσάλων
Ο Πολιτιστικός σύλλογος "ΤΌ ΒΑΡΟΥΣΙ" στις 6 καί 7 Ιουλίου
2019, θά πραγματοποιήσει μία πολιτιστική απόδραση στην ΕΠΙΔΑΥΡΟ, για την παρακολούθηση τής παράστασης "ΙΚΕΤΙΔΕΣ" του
Ευρυπίδη πού είναι συμπαραγωγή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ με
τον Θ.Ο.Κ. (Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου), σέ σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού.
Παίζουν: Κάτια Δανδουλάκη, Κόρα Καρβούνη, Θοδωρής Κατσαφαδος, Τζένη Παπαδόπουλου, Αγλαΐα Παππά, Άκης Σακελλαρίου, Τάνια Τρύπη, Νιόβη Χαραλάμπους κ.α.
Δύο εθνικά θέατρα τό Εθνικό θέατρο καί ο Θ.Ο.Κ. συνεργάζονται για το ανέβασμα ενός εμβληματικου έργου.
Μία τραγωδία για τόν πόλεμο, τούς νεκρούς, αλλά και την υπαρξιακή αγωνία,την αξιοπρέπεια,την πίστη καί την αντοχή.
Παρακαλουνται όσοι ενδιαφέρονται νά συμμετάσχουν νά τό
δηλώσουν εγκαίρως στα τηλέφωνα: 24310 31771, 6974464799
καί 6979974390, γιατί υπάρχει πρόβλημα με την εξεύρεση δωματίων και εισιτηρίων.
ΔΙΑΝΥΚΤEΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΑYΠΛΙΟ.

Πένθος στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φαρσάλων καθώς έφυγε την Κυριακή ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος
Αλεξίου, σε ηλικία 48 ετών.
Ο εκλιπών υπηρετούσε στο κλιμάκιο ως διοικητής με τον βαθμό του
επιπυραγού και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
Η πρωινή αργοπορία στην υπηρεσία κινητοποίησε τους συναδέλφους
του και την οικογένεια, οι οποίοι
έσπευσαν στο σπίτι του, όπου τον
βρήκαν νεκρό. Τα αίτια του θανάτου
αναμένεται να διαλευκάνει η νεκροψία. Η κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου
Δασολόφου.
«Ελευθερία»

*Τιμές κατ’ άτομο, χαμηλής ή μεσαίας εποχικότητας!!

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην Καποδιστρίου (κοντά στην πλατεία του Παλιού Δεσποτικού). Όποιος τα έχασε
να περάσει από τα γραφεία της εφημερίδας μας να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κάρτα πολυτέκνων και
κάρτα της ΑΝΕΚ στο όνομα Ανδρουλάκης Δημήτριος. Όποιος τη βρήκε
παρακαλείται να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6979306307.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο στην περιοχή της Πράσινης Γωνιάς. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6984563441.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου
με μπρελόκ της Hyundai, επί της
οδού Συγγρού. Όποιος τα έχασε
μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431074480.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6983643610.
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.

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

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

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

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

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα
στις 1 Ιουνίου

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

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

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)

Πενθήμερη εκδρομή στην Μυτιλήνη
Από 5-9 Ιουνίου

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

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

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

4ήμερη εκδρομή
14-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΤΡΙΤΗ

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου

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

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

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

Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου

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

9 ήμερη εκδρομή από 22-30 Αυγούστου.
Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Μπρατισλάβα

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
ΒΟΛΟΣ (Άφθαρτο Χέρι του Αγίου Διονυσίου)
Απογευματινή εκδρομή στον Βόλο για να προσκυνήσουμε
το Άφθαρτο χέρι του Αγίου Διονυσίου. Την Τρίτη 14 Μαΐου.
Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
προς Τιμήν του Αγίου Νικολάου. Κυριακή 19 Μαΐου.
Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΥΚΙΑΣ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό.
Τετάρτη 5 Ιουνίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

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

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

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

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

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

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

«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
«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Από 21 - 23/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

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

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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

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

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

38 σελίδα
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Οι Φίλες της Αγάπης τίμησαν
την Γιορτή της Μητέρας»
Τη «Γιορτή της Μητέρας» τίμησε το φιλανθρωπικό σωματείο
«Οι φίλες της αγάπης» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον
φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου «Eden» της οικογενείας Φαμίση, όπου οι κύριες οι οποίες
στηρίζουν το σωματείο, πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα.
ενώ ταυτόχρονα. ενίσχυσαν και
το ταμείο του σωματείου, προς ενίσχυση άπορων οικογενειών και συνανθρώπων μας.
Γ.Χ.Σ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Φέρεται εις γνώσιν
των ευλαβών Χριστιανών ότι την 17ην
του μηνός Μαΐου
2019 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο Ιερός
Ναός Αγίου Νικολάου
του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
7:00 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, του
Κλήρου και του Λαού, έμπροσθεν των προπυλαίων του Ιερού Ναού.
7:15 μ.μ.: Δέησις επί τη αφίξει της Τιμίας Κάρας και εν
συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου και συγχοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
8:15 μ.μ.: Ιερά Λιτάνευσις της Τιμίας Κάρας σε οδούς
της ενορίας και ακολούθως θα τελεσθεί η Ακολουθία της
Αρτοκλασίας και Θείο Κήρυγμα υπό του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
ΩΡΑ 6:30 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία
Ιερά Παράκλησις και τα Εγκώμια προς τον Άγιο Νικόλαο
τον εκ Μετσόβου.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία του Αγίου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σπετζοφάι με χωριάτικο λουκάνικο
• μοσχάρι με μανιτάρια
• παστίτσιο
• μαυρομάτικα φούρνου
• μπάμιες • ψαρόσουπα

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Παρ' ολίγον με πείθεις να
γείνω Χριστιανός» (Πραξ.
26:28)
Ο απ. Παύλος απολογείται
στον βασιλιά Αγρίππα και αυτός
τον ακούει με θαυμασμό. «Παρ'
ολίγον με πείθεις» ομολογεί.
Έχει μπροστά του τον μεγαλύτερο ίσως απολογητή και κήρυκα του Ευαγγελίου του Χριστού και του δίνεται η μοναδική
ευκαιρία να δεχθεί το σωτήριο
μήνυμα Του αλλά, «παρ' ολίγον», δεν κάνει το βήμα. Φοβούμαι ότι ιδιαίτερα στην εποχή μας, οι εκκλησίες είναι γεμάτες από «παρ' ολίγον» χριστιανούς. Ανθρώπους καλούς,
που εκτελούν τα τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά εκείνη την ημέρα, μπροστά στο
βήμα του Χριστού θα ακούσουν τα φοβερά Του λόγια:
«δεν σας γνωρίζω» (Λουκ.13:2527). Αγαπητέ μου φίλε, δεν αρκεί να συμφωνείς ή και να σου
αρέσουν τα λόγια του Χριστού.
Πρέπει με πίστη να Τον δεχθείς
προσωπικό σου Σωτήρα, να ζητήσεις να σε καθαρίσει με το

αίμα Του από τις αμαρτίες σου.
Να επικοινωνείς μαζί Του με την
προσευχή και να τρέφεσαι από
τον Λόγο Του. Αυτά μην τα παραβλέψεις. Μη χάσεις «παρ'
ολίγον», τη σωτηρία Του και
την αιώνια ζωή.

ΔΩΡΕΕΣ
- Ο κ. Δημήτρης Μόσχοβος
προσέφερε το ποσό των 50,00
Ευρώ για την τράπεζα Αγάπης
του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων όπου σιτίζονται καθημερινά 70 άτομα
εις μνήμην Φωτεινής Κογιάννη.
- Ο κ. Γιάννης Στάμος προσέφερε το ποσό των 50,00
Ευρώ για την ενίσχυση της τράπεζας Αγάπης του Ιερού Ναού
Παναγίας Φανερωμένης εις
μνήμην Φωτεινής Κογιάννη.
- Ανώνυμοι προσέφεραν το
συνολικό ποσό των 75,00 Ευρώ
για την ενίσχυση της τράπεζας
Αγάπης του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης εις μνήμην
Φωτεινής Κογιάννη.

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
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 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡ.
ΙΒΡΟΥ
Ετών 63
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 14
Μαΐου 2019 και ώρα 1.00μ.μ., εκ του Ιερού
Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 14-5-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σταυρούλα Ίβρου και Νικόλαος Ράμος, Βασιλική
Ίβρου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, σήμερα Τρίτη 14 - 5 - 2019 και ώρα
12.30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
3) Παράκληση της οικογενείας, αντί στεφάνων τα χρήματα
να δοθούν σε Ευαγή Ιδρύματα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων
Εκ μέρους των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων,
ευχαριστούμε την κ. Χριστίνα Καραμπέρη, Ψυχολόγο MScυπεύθυνη Έρευνας και Επικοινωνίας στην e-Trikala AE, τον Δρ
Γιάννη Φατούρο, Καθηγητή Βιοχημείας στη ΣΕΦΑΑ του Π.Θ.,
τον Δρ Γιώργο Σακκά, Επίκουρο Καθηγητή Φυσιολογίας στη
ΣΕΦΑΑ του Π.Θ., τον Δρ Κώστα Κάππα, Καθηγητή Ιατρικής
του Π.Θ. και τον κ. Γιώργο Βλάχο, Υπαστυνόμο Α’ της Τροχαίας
Τρικάλων, οι οποίοι με προθυμία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας να παρουσιάσουν θέματα σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, τη διατροφή, την άσκηση, τις εξαρτήσεις και
την οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο των δράσεων της Θεματικής
Εβδομάδας του Γυμνασίου (6-10 Μαίου).
Με εκτίμηση,
Χρήστος Κωστάκης, Υποδιευθυντής
Δρ Φανή Μπαλαμώτη, Φιλόλογος
Υπεύθυνοι διοργάνωσης
των δράσεων της Θεματικής Εβδομάδας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
(ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
Από το Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης που βρίσκεται εντός του προαυλίου χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι κάθε εβδομάδα τελούνται οι παρακάτω Ακολουθίες:
- ΤΕΤΑΡΤΗ απόγευμα και ώρα 6:30 - 7:30 μ.μ. ψάλλεται η Ιερά Παράκληση των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.
- ΠΕΜΠΤΗ πρωί και ώρα 7:15 - 9:15 π.μ.τελείται Όρθρος και Θεία
Λειτουργία.

ΤΡΙΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΥΡΑΚΗΣ του Χρήστου και της
Σταυρούλας, το γένος Μερτσιώτη, που γεννήθηκε στους
Γόμφους Τρικάλων και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΚΚΙΑ του Χρήστου και της Αγόρως, το γένος Ντελή, που
γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στα Τρίκαλα.

Κάλεσμα απ’ το Δ’ ΚΑΠΗ
Η συντονιστική επιτροπή του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων
διοργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο χώρο του ΚΑΠΗ την
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στις 6.00μ.μ.
Η επιτροπή καλεί τις αρχές του τόπου, τα μέλη και τους φίλους του ΚΑΠΗ να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΟΑΕΕ (ΤΣΑ)

Πρόσκληση
Το Σωματείο Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών ΟΑΕΕ (ΤΣΑ)
καλεί τα μέλη του, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα
8.30 μ.μ., στην ταβέρνα “ΙΑΝΘΟΣ”, στα Μανάβικα, για συζήτηση θεμάτων που αφορούν το σωματείο.
Θα ακολουθήσει γεύμα προσφορά του Σωματείου.
Το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Γιαταγάνας

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

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

Από Τρίτη έως Σάββατο

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ χοιρινά
πικάντικα 400gr.

Αγοράζοντας 10 μπριζόλες
χοιρινές Φήκης

2,00 το τεμ.

παίρνετε άλλες

το κιλό

24320 78007-24320 22507-24320 22426

4 δώρο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη υποβολή της
δήλωσης απαιτείται o κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς taxisnet καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση φακέλου για
την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος 22 & Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι:
•Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ
2019, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία της ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι καθώς
και στα παραρτήματα Πύλη, Παραπόταμος, Μεγάρχη, Φαρκαδόνα, Τρίκαλα (Εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.).
Απαραίτητο δικαιολογητικό:
Κωδικός Εξουσιοδότησης που παράγεται από τους κωδικούς taxisnet.
•Ξεκίνησε η διαδικασία Μεταβίβασης Δικαιωμάτων
2019.
•Αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση του φακέλου
για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ
του έτους 2018
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου
Σασμάν

2+1
ταχύτητες

ρά

Προσφο
από

540 €

CMYK

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

