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Με επίσκεψη στην Καλαμπάκα και στην πόλη μας

ΣΕΛ. 7

Σε θερμό κλίμα
οι περιοδείες
του Χρ. Μιχαλάκη

ΣΕΛ. 6

Το πρόγραμμα των επισκέψεών του, καθώς το απόγευμα θα εκφωνήσει λόγο στη Λάρισα
Αυτοδιοίκηση είναι
και τα χωριά μας

Με Δύναμη, η Δύναμη
ευθύνης συνεχίζει την
περιοδεία στα χωριά
του Δήμου μας

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

Παπαστεργίου από Ράξα:

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

Σε ΠαλαιοκαρυάΣε Αγία Παρασκευή,
Πετροχώρι-Στουρναρέικα Βυτουμά και Σαρακήνα

ο Κώστας Μαράβας

ο Θοδωρής Αλέκος

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

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.
7

24310 88138
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Σαν Σήμερα
1905
Ιδρύεται στη Νεβάδα το
Λας Βέγκας, που θα εξελιχθεί
σε πρωτεύουσα του τζόγου.
1948
Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία
και Υπεριορδανία επιτίθενται
στο Ισραήλ, μία μέρα μετά
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.
1952
Ιδρύεται η Οδοντιατρική
Σχολή στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής.
1985
Ο Πρινς κυκλοφορεί τη
μεγάλη επιτυχία του «Raspberry Beret».
2004
Η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και
σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην
ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης -μετά την κατάργηση
του κρατικού μονοπωλίουένα κανάλι συγκεντρώνει το
86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που
εκπροσωπεί τη χώρα μας με
το τραγούδι «Shake it», κατακτά την τρίτη θέση στο
διαγωνισμό.

Ε

ίναι τελικό: Το Ηνωμένο
Βασίλειο (ΗΒ) θα συμμετάσχει στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Η κυβέρνηση
Μέι ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει
αρκετός χρόνος για να αποπειραθεί εκ νέου την ψήφιση της
Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β.
από την Ε.Ε., οπότε οι Βρετανοί
θα κληθούν στις κάλπες στις 23
Μαΐου για να εκλέξουν 73 ευρωβουλευτές.
Έτσι, η Ολομέλεια του Σώματος
θα αποτελείται και πάλι από 751
ευρωβουλευτές. Χάριν αστεϊσμού,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι το
Brexit δείχνει να έχει χάσει κάπως
την ικμάδα του αυτές τις μέρες,
καθώς οι Βρετανοί θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές και αγγλικές ομάδες θα παίξουν στον
τελικό του φετινού Champions
League. Πιο σοβαρά, η συμμετοχή
των Βρετανών στις ευρωεκλογές
φέρει μία σειρά από σοβαρές
πρακτικές συνέπειες, τις οποίες
θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε
συνοπτικά εδώ.
Μετά τις εκλογές, η Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα
συγκροτηθεί σε σώμα και θα συνεδριάσει στο Στρασβούργο για
πρώτη φορά στις 2 Ιουλίου. Μέχρι
τότε, όλοι οι άμεσα εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι των Ευρωπαίων θα
έχουν επιλέξει, μέσω του πολιτικού τους κόμματος, την ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα στην οποία
θα εγγραφούν. Κάθε ευρωβουλευτής δεν μπορεί να εγγραφεί
παρά μόνο σε μία ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα, ήτοι στην κοινοβουλευτική ομάδα ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ανάλογα με τη γενική πολιτική του
τοποθέτηση και όχι ανάλογα με
την εθνικότητά του.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιμετρηθεί η δύναμη σε έδρες της
κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας. Το μέγεθος της κάθε πολιτικής ομάδας θα καθορίσει ασφα-

Τι φέρνει η συμμετοχή
των Βρετανών στις ευρωεκλογές
λώς τον γενικό συσχετισμό πολιτικής ισχύος, συνεπώς και τις
συμμαχίες που θα σχηματισθούν
προκειμένου να προκύπτουν οι
απαραίτητες πλειοψηφίες στις
ψηφοφορίες. Θα καθορίσει όμως
και το κλειδί της κατανομής των
διαφόρων θέσεων ευθύνης στο
Κοινοβούλιο μεταξύ των πολιτικών
ομάδων, ιδίως τη θέση του προέδρου και αυτές των αντιπροέδρων, τις θέσεις του προεδρείου, το οποίο διοικεί το Κοινοβούλιο, τις θέσεις των προέδρων
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,
όπου εκτυλίσσεται το μεγαλύτερο
μέρος της κοινοβουλευτικής εργασίας, και κατόπιν τον αριθμό
των εισηγητών (rapporteurs) για
τις κοινοβουλευτικές εκθέσεις
επί των προτάσεων νομοθεσίας
και των κειμένων ιδίας πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. Από
τη δύναμη της κάθε πολιτικής
ομάδας θα εξαρτηθεί επίσης ο
χρόνος ομιλίας στις συνεδριάσεις
της Ολομέλειας που γίνονται μία
φορά τον μήνα, καθώς και -διόλου
αμελητέο- το ύψος της χρηματοδότησης των ευρωβουλευτών
για τη συγκρότηση γραφείου και
εν γένει την τεχνική και διοικητική
υποστήριξη των εργασιών τους.
Οι άτυχοι ευρωβουλευτές, οι
οποίοι δεν θα κατορθώσουν να
εγγραφούν σε καμία πολιτική ομάδα λόγω έλλειψης του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού χωρών
και μελών, θα παραμείνουν «μη
εγγεγραμμένοι» και δεν θα έχουν
πρακτικά καμία πιθανότητα να
αναλάβουν κάποια κοινοβουλευτική έκθεση και γενικότερα, δεν
θα διαθέτουν σοβαρά μέσα για
την άσκηση πολιτικής. Αυτό είχε

συμβεί το 2014 με τους τρεις
ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής (οι οποίοι προσφάτως παραιτήθηκαν και από το κόμμα
τους).
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι το νεοσύστατο μονοθεματικό
κόμμα Brexit Party του Nigel Farage
θα βγει μάλλον πρώτο σε αριθμό
ψήφων και πιθανότατα εδρών στο
Η.Β., καθώς θα συσπειρώσει το
σύνολο σχεδόν των ψηφοφόρων
υπέρ του Leave, ενώ τα υπόλοιπα
κόμματα, ιδίως τα δύο μεγαλύτερα, το Συντηρητικό και το Εργατικό Κόμμα, παρουσιάζονται
διασπασμένα και αδύναμα (κυρίως
οι Συντηρητικοί), λόγω της επαμφοτερίζουσας και μικροπολιτικής
τους στάσης απέναντι στο αίτημα
για δεύτερο δημοψήφισμα για την
αναχαίτιση του Brexit. Το 20142019, τα στρατεύματα του Farage
υπήρξαν καθοριστικά για τη συγκρότηση μίας εκ των εθνικιστικών-ακροδεξιών πολιτικών ομάδων, αυτής της Ευρώπης της
Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Το ίδιο πιθανότατα θα συμβεί
και φέτος. Επιπλέον, η παραπάνω
από πιθανή αποχώρηση του ουγγρικού κυβερνώντος κόμματος
Fidesz του Victor Orban από το
κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα (EPP) και η συμμετοχή
των Βρετανών Εργατικών στους
κεντροαριστερούς Σοσιαλιστές
και Δημοκράτες (S&D) θα επηρεάσουν σημαντικά τον μεταξύ
τους συσχετισμό ισχύος. Επιπλέον, η κατάληψη κάποιων θέσεων
ευθύνης από Βρετανούς ευρωβουλευτές φέρει μία απροσδιοριστία: Τι θα γίνει μετά την πιθανή

απόσυρση αυτών των ευρωβουλευτών, σε περίπτωση που τελικά
το Brexit ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος της παράτασης που έχει
δοθεί έως τις 31 Οκτωβρίου; Οι
θέσεις αυτές θα χρειαστεί να
κατανεμηθούν εκ νέου, με κίνδυνο
να χαθούν από τις πολιτικές ομάδες που τις κατείχαν.
Η σημαντικότερη πρακτική συνέπεια όμως της (προσωρινής;)
εκλογής Βρετανών ευρωβουλευτών είναι η επιλογή του προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός
θα εξαρτηθεί από το ποια πολιτική
ομάδα θα διαθέτει τις περισσότερες έδρες (σύστημα των Spitzenkandidaten), όπως είχε γίνει
το 2014, ή εφόσον δεν εφαρμοστεί ξανά αυτό το σύστημα, σίγουρα από το άθροισμα εδρών
που θα του εξασφαλίσει την απαραίτητη ψήφο εμπιστοσύνης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ωστόσο, ακόμα και αν οι Βρετανοί αποχωρήσουν από την Ε.Ε.
σε λίγους μήνες, η ψήφος τους
θα είναι καθοριστική, καθώς ο
πρόεδρος της Επιτροπής και,
κατά συνέπεια, ο πολιτικός προσανατολισμός της Ε.Ε. θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της
πενταετούς θητείας των θεσμικών
οργάνων. Αυτό το ισχυρό αποτύπωμα του Η.Β. στη ζωή των ευρωπαϊκών θεσμών είναι πολύ πιθανόν να βαρύνει ανεπαισθήτως,
που θα ‘λεγε και ο ποιητής, υπέρ
της ολίσθησης του Η.Β. σε μια
κατάσταση (προσωρινά) μόνιμης
παραμονής στην Ε.Ε.
Του Ιωάννη Παπαδόπουλου,
Αναπληρωτή Καθηγητή
στο Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (Ναυτεμπορική)

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος

Το Άγγελμα
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

Αχιλλίου Λαρίσης
Φ. Γεννηματά για
«13η σύνταξη»:

```
" Το φιάσκο
των
δημοσκοπήσεων"

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)

Απολυτίκιον. Ήχος γ’
Χαίρει έχουσα η Θεσσαλία,
σε ακοίμητον, φρουρόν προστάτην,
και της Λαρίσης η πόλις αδάμαντα,
η Εκκλησία την εύηχον σάλπιγγα,
το του Υιού ομοούσιον κηρύξασαν.
Πάτερ Άγιε Ιεράρχα Αχίλλιε, Χριστόν
τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι
ειρήνην ταις ψυχαίς ημών.

Κανείς δεν τρώει κουτόχορτο

```
```

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

(Κυριακή κοντή
γιορτή για όλους…)

της ημέρας

(Χορταίνει όμως με… χρήμα!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Πάει ένα άλογο στον φούρνο της γειτονιάς για να αγοράσει ψωμί.
Ο φούρναρης το βλέπει έκπληκτος και αφού το δίνει το ψωμί και τα ρέστα του
λέει. Με συγχωρείς που σε κοιτάω έτσι αλλά πρώτη φόρα βλέπω άλογο να αγοράζει
ψωμί. - Μην ανησυχείς το έχω συνηθίσει πια.
Μήπως σου βρίσκεται καμιά τσαντούλα γιατί είμαι με το μηχανάκι..?

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 15/5/2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες
με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά
της Θεσσαλίας και της Στερεάς
τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις
3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12
έως 24 βαθμούς Κελσίου.
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Κατρακύλα
Το ελληνικό πολιτικό σύστημα
έχει μια μοναδική ικανότητα να
απορρυθμίζεται και να κατρακυλάει
πολύ χαμηλά. Οταν το παθαίνει
αυτό, συμπαρασύρει και τη χώρα
σε περιπέτειες.
Ολα γίνονται βαθύτατα προσωπικά και κυριαρχεί το «ο θάνατός
σου η ζωή μου». Τα όρια στην αντιπαράθεση καταργούνται, δεν
υπάρχει ούτε φραγμός ούτε πάτος.
Οι θεσμοί γίνονται εργαλεία. Ο διχασμός το ίδιο.
Η ελληνική κοινωνία παθιάζεται
και αυτή μαζί με τους μοιραίους
πρωταγωνιστές, γιατί είμαστε λαός
μεσογειακός, εύκολα «ανάβουμε»
και ενθουσιαζόμαστε ή απογοητευόμαστε. Πριν από το 1974 η
απορρύθμιση του πολιτικού συστήματος οδηγούσε πάντοτε σε
στρατιωτικά κινήματα, εθνικές περιπέτειες ή εμφύλιους διχασμούς.
Ο στρατός ήταν ένας ισχυρός παράγων που επενέβαινε κάθε φορά
που οι πολιτικοί έφταναν σε αδιέξοδα. Μαζί στο παρασκήνιο και οι
Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες παρενέβαιναν για να ελέγξουν το
παιχνίδι.
Ευτυχώς όλα αυτά τελείωσαν
το 1974. Ο στρατός έχει περιορισθεί αυστηρά στον θεσμικό του
ρόλο και υποφέρει ο ίδιος από τις
πολιτικές παρεμβάσεις, όχι η πολιτική από τις δικές του.
Το γεγονός ότι μπήκαμε στην
Ευρωπαϊκή Ενωση μας έδωσε θεσμική σταθερότητα, μας έβαλε
πάνω σε ράγες από τις οποίες δύσκολα μπορούμε να εκτροχιασθούμε εντελώς. Ο ρόλος των Μεγάλων
Δυνάμεων γίνεται ενίοτε σημαντικός, αλλά, παρά τη σχετική νεοελληνική μυθοπλασία, σπανιότατα
μπορεί να επηρεάσει τις εσωτερικές εξελίξεις.
Κάποιοι παλαιότεροι ισχυρίζονται
ότι αν η Ελλάδα περνούσε την οικονομική και πολιτική κρίση διαρκείας που βιώνουμε τα τελευταία
χρόνια τη δεκαετία του 1960, το
πιθανότερο είναι ότι θα είχε πάλι
καταλήξει σε δικτατορία. Δύσκολο
να ξέρει κανείς αν αυτό ευσταθεί
ως ιστορική υπόθεση.
Γεγονός είναι ότι θεσμοί, κοινωνία, η ίδια η δημοκρατία έχουν
υποβληθεί σε ένα γερό κρας τεστ
διαρκείας. Και στο τέλος της ημέρας μείναμε πάνω στις ράγες, εμφύλιος δεν έγινε και η χώρα στέκεται όρθια.
Οι κυβερνώντες πίεσαν όμως
πολύ τα πράγματα προς τα κάτω,
όσο κανείς άλλος στη μεταπολίτευση. Τώρα γεύονται τους καρπούς της ανεύθυνης συμπεριφοράς τους. Οδήγησαν ακόμη και
τους πιο εχέφρονες πολιτικούς
τους αντιπάλους στην υιοθέτηση
ακραίων μεθόδων. Η χώρα είναι
βαθιά διχασμένη.
Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στη
γειτονιά μας μεγαλώνουν μέρα με
τη μέρα, ενόσω είμαστε απορροφημένοι με το εσωτερικό πολιτικό
μας παιχνίδι.
Ενας αόρατος, πολύ δυνατός
μαγνήτης μάς τραβάει, όλους,
προς τα κάτω. Ας αντισταθούμε
όλοι στη «γοητεία» του και ας μη
δοκιμάζουμε πάλι την τύχη μας.

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

Παπαστεργίου στα χωριά,
τις επιχειρήσεις, την Υγεία
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Το δυνατό χαρτί
του Κυριάκου

Συνεχείς και
αυξανόμενες οι
συναντήσεις και
επαφές του Δημάρχου
Τρικκαίων.
Ο Δημήτρης
Παπαστεργίου
«οργώνει» τον
Δήμο για μια ακόμη φορά, αφού
όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε
ιδία άποψη για
όλα τα προβλήματα που ανέκυπταν, ήταν παρών, έδινε λύσεις,
έδινε απαντήσεις. Την ίδια ώρα, προέβαλλε τον Δήμο Τρικκαίων
παντού, σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο, χωρίς κόστος, με
οφέλη σημαντικά για όλους μας.
Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε μιάμιση ημέρα, επισκέφθηκε
κατά σειρά: Μητροπολίτη, «ΤΡΙΚΚΗ», Υπεραστικό ΚΤΕΛ. Λογγάκι, Χαϊδεμένη, Ράξα, Νοσοκομείο, «Μέλισσα», «Βιολάντα»…
Και συνεχίζει!

Πρέπει να βρισκόμαστε σε λάθος μήνα,
δεν εξηγείται αλλιώς τέτοιος καιρός

Εδώ οι… καλοί υποψήφιοι!

∫Φ.

Γράφουν… ιστορία στην Αγία Μονή, αφού
μπήκαν για τα καλά στο πνεύμα των εκλογών. Έτσι σε ένα ουζερί και σε ένα μίνι μάρκετ της συνοικίας δίνουν επιλογές στους πελάτες τους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές!
Τι έκαναν; Το πλέον απλό. Πήραν όσες το
δυνατόν περισσότερες κάρτες υποψηφίων
και τις «έστρωσαν», ώστε να επιλέξει ο ψηφοφόρος. Βέβαια με την… υποσημείωση
πως «σέξι και όποιος αντέξει»! Η φαντασία
στην εξουσία!

∫χρ.παπ.

CMYK

«Η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει πως δεν πρόταξα ποτέ το προσωπικό συμφέρον», είναι μια από τις δηλώσεις που έχει κάνει στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου ο Χρήστος Μιχαλάκης αντιπεριφερειάρχης
και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος.
Και η αλήθεια αυτή είναι. Δεν λειτούργησε με
γνώμονα το ατομικό συμφέρον, αλλά μοναδική
του «πυξίδα» στο αυτοδιοικητικό του ταξίδι ήταν
το καλύτερο δυνατό για τον κάθε τρικαλινό πολίτη.
Όπως είναι επίσης κοινής αποδοχής η διαπίστωση ότι ο Χρήστος Μιχαλάκης είναι στέλεχος
πρώτης γραμμής στη ΝΔ, από τα χρόνια της ΟΝΝΕΔ ως πρωτοπαλίκαρο του Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι σήμερα με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κομματικός πατριωτισμός του Χρ. Μιχαλάκη δεν αμφισβητείται από κανέναν που ανήκει στο γαλάζιο στρατόπεδο. Ήταν παρών και στις
πιο δύσκολες γαλάζιες εκλογικές αναμετρήσεις,
και ήδη τα δίνει όλα για να καταγράψει μια ακόμα νίκη η παράταξη του, τόσο στις περιφερειακές
εκλογές στις 26 Μαΐου όσο και στο εγγύς μέλλον,
με φόντο τις εθνικές εκλογές. Και η αλήθεια είναι πως ένα κόμμα εξουσίας την ώρα του αγώνα,
ποντάρει στα «άλογα κούρσας» για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα...

∫ E.Σ.

4 σελίδα
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ια ακόμη μεγάλη
συγκέντρωση του
Δημήτρη
Παπαστεργίου. Αυτή τη
φορά στη Ράξα, όπου το
βράδυ της Δευτέρας 13
Μαΐου, μετά τη
Χαϊδεμένη και το
Λογγάκι, η
«επανεκκίνηση» συνέχισε
περιοδείες και
συζητήσεις, επαφές
ουσίας με εμπιστοσύνη
από τους συνδημότες.

Μ

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων αναφέρθηκε στη σημασία που
έδωσε επί 5 σχεδόν χρόνια η
δημοτική αρχή σε μικρές και
μεγάλες παρεμβάσεις στα χωριά. Ειδικά στη Ράξα, ένα χωριό
με παράδοση πολιτική και πολιτιστική, οι παρεμβάσεις αφορούσαν σε αναπλάσεις –αναμορφώσεις (σε εκκλησίες, κτήρια συλλόγου και χορευτικού,
νέα παιδική χαρά, ηλεκτροφωτισμός και συντηρήσεις σε
πλατείες, αναμεταδότη για την
τηλεόραση). Κυρίως όμως
αφορούσαν σε νέο αγωγό
ύδρευσης, σε καθαρισμό του
υδατορέματος και των καναλιών, σε νέα φρεάτια του δικτύου ομβρίων. Αυτές οι παρεμβάσεις για την καθημερινότητα και τις υποδομές ήταν
αντικείμενο της συζήτησης του
Δημήτρη Παπαστεργίου με
τους κατοίκους, οι οποίοι έθεσαν και νέα αιτήματα. Μαζί με
τον κοστολογημένο σχεδιασμό του Δήμου, μαζί με τα
έργα που προγραμματίστηκαν,
η «Επανεκκίνηση» προχωρά
και αλλάζει τον Δήμο μας!
Κάτι που τονίστηκε στη Χαϊδεμένη, όπου οι κάτοικοι αυτού του μικρού χωριού αναγνώρισαν, όχι μόνο την αξία
της προβολής του Δήμου μας,
αλλά και την αξία των παρεμ-
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Παπαστεργίου από Ράξα:
Αυτοδιοίκηση είναι και τα χωριά μας

βάσεων στο χωριό: καθαρισμός του υδατορέματοε, συντήρηση παιδικών χαρών, διαμόρφωση αύλειου χώρου
στον Ι.Ν. Αγίου Οικουμενίου,
συντήρηση ηλεκτροφωτισμού
της πλατείας, καθαρισμός
υπαρχόντων και τοποθέτηση
νέων φρεατίων του δικτύου
ομβρίων.
Ενώ στο Λογγάκι, ο Δημήτρης Παπαστεργίου συνομίλησε για αρκετή ώρα με τους
κατοίκους για όλες τις παρεμβάσεις (σε υδατόρεμα,

Σε Καλοχώρι, Νέα Ζωή και Αύρα
ο Θοδωρής Αλέκος και οι συνεργάτες του
ο 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.

Τ

πλατεία, πνευματικό κέντρο
με πλακόστρωση), ηλεκτροφωτισμό γηπέδου μπάσκετ
και πλατείας, στήριξη του συλλόγου).
Όμως η ουσία είναι το μέλλον. Με άσχημη οικονομική
κατάσταση ο Δήμος Τρικκαίων
έκανε πάρα πολλά. Με βελτιωμένα τα οικονομικά, σχεδιάζονται κοστολογημένες
δράσεις παντού: από τη λύση
στο πρόβλημα της ταχύτητας
οχημάτων στη Ράξα, μέχρι
την – επιτέλους – σύνδεση του

Λογγακίου με το δίκτυο ακαθάρτων. Και από τη διαπλάτυνση του δρόμου Τρίκαλα –
Λογγάκι, μέχρι τις λύσεις για
διάφορα ζητήματα στη Χαϊδεμένη.
Ο Παπαστεργίου και η δυνατή ομάδα της «Επανεκκίνησης» βρέθηκαν σε κάθε χωριό, μπορούν τώρα να κοιτούν στα μάτια τους κατοίκους και να προχωρούν έργα
ουσίας, έργα σημαντικά, έργα
βελτίωσης της ζωής των κατοίκων στα χωριά μας.

Αγία Παρασκευή, Βυτουμά και Σαρακήνα
ο Θοδωρής Αλέκος
η Δημοτική Ενότητα
Καλαμπάκας και
συγκεκριμένα τα
χωριά Αγία Παρασκευή,
Βυτουμά και Σαρακήνα
επισκέφτηκε ο υποψήφιος
Δήμαρχος Δήμου
Μετεώρων κ. Θοδωρής
Αλέκος και οι υποψήφιοι
Δημοτικοί του Σύμβουλοι.

Τ

τοπικά

Με Δύναμη, η Δύναμη ευθύνης συνεχίζει
την περιοδεία στα χωριά του Δήμου μας

Τ

ο πρωί της
Δευτέρας ο
συνδυασμός
Δύναμη Ευθύνης και ο
επικεφαλής του, Χρήστος
Σινάνης παραβρέθηκαν
στην επέτειο μνήμης του
Ολοκαυτώματος της
Κουτσούφλιανης και στη
συνέχεια επισκέφτηκαν
το χωριό Παναγία. Μέσα
σε ένα ιδιαίτερο κλίμα
αποδοχής είχαν όλοι μαζί
την ευκαιρία να μιλήσουν
με τους κατοίκους και να
ακούσουν από το Χρήστο
Σινάνη τις θέσεις του για
τα επόμενα 4 χρόνια.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Περιοδεία του Υποψηφίου Δημάρχου
Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα

Στις Τοπικές Κοινότητες
Παλαιοκαρυάς-ΠετροχώριΣτουρναρέικα
Εισπράττοντας την θερμή υποδοχή του κόσμου

Το απόγευμα της Δευτέρας
η περιοδεία συνεχίστηκε στο
Αμπελοχώρι, στο Ματονέρι,
στην Καλομοίρα και τη Μεγ.
Κερασιά, όπου ο συνδυασμός
Δύναμη Ευθύνης έγινε δεκτός
μέσα σε ένθερμο κλίμα. Ο
Χρήστος Σινάνης και οι υποψήφιοι σύμβουλοί του συζήτησαν με τους κατοίκους των
χωριών και τους κατά τόπους
προέδρους, οι οποίοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους
στο πρόσωπό του μεγαλώνοντας τη Δύναμη του συνδυασμού μας και επιβεβαιώνοντας την νίκη από την
πρώτη Κυριακή.
Ο Χρήστος Σινάνης ευχαρίστησε τους κατοίκους για
την εμπιστοσύνη τους αυτή
και τους προέδρους των κοινοτήτων για την εξαιρετική
συνεργασία που είχαν κατά
τη διάρκεια της πενταετίας
και δεσμεύτηκε ότι με τη Δύναμη που του δίνουν, θα συνεχίσουν μαζί και στην επόμενη θητεία του ως δημοτική
αρχή μετά την Κυριακή της
26ης Μαΐου.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από
την πρώτη Κυριακή!

Συνάντηση - ενημέρωση του Δημάρχου Μετεώρων
για το 19o Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Αστυνομίας

Ο

Δήμαρχος Μετεώρων κ.
Χρήστος Σινάνης, είχε
πρόσφατα συνάντηση με
μέλη της τοπικής επιτροπής
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικού
Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος,
προκειμένου να ενημερωθεί για το
19o Πανελλήνιο πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου Αστυνομίας, το
οποίο θα διεξαχθεί από 10 έως 16
Ιουνίου στο νομό μας, για πρώτη
φορά εξ’ ολοκλήρου σε μία
περιοχή, καθώς στο παρελθόν η
διοργάνωση χωριζόταν σε πόλεις
και φάσεις.

Ο κ. Σινάνης ευχαρίστησε τα μέλη της
επιτροπής για την επιλογή της περιοχής
μας και υποσχέθηκε ότι τόσο ο Δήμος
Μετεώρων όσο και ο ίδιος προσωπικά,
θα σταθούν αρωγοί και θα βοηθήσουν
με κάθε τρόπο για την επιτυχή διοργάνωση του πρωταθλήματος, αρκετοί αγώνες του οποίου, θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας.
Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση
αποτελεί ένα ξεχωριστό μαζικό γεγονός
για τον τόπο μας, μιας και θα είναι ο
πρώτος επαρχιακός νομός που θα διεξαχθεί με τη συγκεκριμένη μορφή. Αρ-

κετοί επισκέπτες (πέρα από τους 200
και πλέον συμμετέχοντες), τουριστική
και οικονομική τόνωση σε χαλεπούς καιρούς, αλλά και μια διαφορετική προσέγγιση των αστυνομικών, οι οποίοι θα
αφήσουν για λίγο το καθήκον και θα
δείξουν πόσο και πως κατέχουν το άθλημα, περνώντας διάφορα κοινωνικά μηνύματα μιας και πέρα από το σοβαρό
λειτούργημά τους, έχουν να δείξουν και
άλλες πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα τους.
Η προεργασία για την πραγματοποίηση
της συγκεκριμένης διοργάνωσης έχει
ξεκινήσει, με τα πρώτα μηνύματα να εκ-

φράζουν αισιοδοξία. Πρόσφατα βρέθηκαν στα Τρίκαλα εκπρόσωποι της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικού Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα ο πρόεδρος κ. Γιώργος Ζάχαρης
και ο Αντιπρόεδρος κ. Ηλίας Κυριαζής .
Οι κ. Ζάχαρης και Κυριαζής είχαν συνάντηση και με τα μέλη της τοπικής Επιτροπής Τρικάλων, η οποία απαρτίζεται
από τους κ. Καλαμαρά Κ., Καραλή Β.,
Κακούσιο Ν., Ευαγγέλου Σπ. και Καραλή
Ε., οι οποίοι συνεργάζονται άψογα, ώστε
να συμβάλλουν τα μέγιστα, προκειμένου
να στεφθεί με επιτυχία η διοργάνωση.
Δήμος Μετεώρων

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας στο πλαίσιο
της προεκλογικής του εκστρατείας, επισκέφθηκε τις ορεινές
Κοινότητες Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Στουρναρέικων συνοδευόμενος από τους υποψηφίους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους του, όπου οι κάτοικοι των παραπάνω Χωριών τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό γεμίζοντας τον χώρο των καταστημάτων
όπου τον περίμεναν και με υπομονή άκουγαν την ομιλία του.
Ο κ. Μαράβας επισήμανε για μία ακόμα φορά το έργο της
Δ.Α. εκμεταλλευόμενη όλες τις μελέτες 14.000.000 ευρώ, έργα
που κάποια υλοποιήθηκαν και τρέχουν τα υπόλοιπα τα οποία θα
περατωθούν τέλος του 2019.
Τόνισε επίσης ότι αναγκαίο να στηριχτεί για μία ακόμα φορά
και να επανεκλεγεί τόσο ο ίδιος Δήμαρχος και ο Συνδυασμός
του «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» μάλιστα από την Πρώτη Κυριακή,
γεγονός το οποίο άρχισε ήδη να διαφαίνεται από την μέχρι τώρα
πορεία των περιοδειών του Υποψηφίου Δημάρχου και των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, με την θετική ανταπόκριση του
κόσμου του ορεινού όγκου.

6 σελίδα
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Σε θερμό κλίμα
οι περιοδείες
του Χρ. Μιχαλάκη

Σ

ε ιδιαίτερο θερμό
κλίμα συνεχίζονται οι
περιοδείες του
Αντιπεριφερειάρχη
Τρικάλων κ. Χρήστου
Μιχαλάκη σε όλο το ν.
Τρικάλων, σε μια
προσπάθεια να έρθει σε
επαφή με όλους τους
κατοίκους.

Στο πλαίσιο της περιοδείας
του, συνοδευόμενος από συνυποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους του συνδυασμού «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» επισκέφθηκε τα χωριά Πρίνος, Πρόδρομο, Γοργογύρι, Γενέσι και Διαλεκτό, όπου οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό.
Κατά τη διάρκεια των περιοδειών που έγιναν σε ένα θερμό
και εγκάρδιο κλίμα ο κ. Μιχαλάκης
στάθηκε στα έργα που έχουν

υλοποιηθεί από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, καταγράφοντας παράλληλα και τα αιτήματα που του
τέθηκαν από την πλευρά των κατοίκων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης για ακόμα μια δεσμεύθηκε για την άμεση
επίλυση όλων των ζητημάτων,
υποσχόμενος ότι μετά την εκλογική νίκη στις επικείμενες εκλογές
θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων, όπως γίνεται όλα αυτά τα
χρόνιά.

Επίσκεψη
στο ΤΕΕ Τρικάλων
Με τη Νομαρχιακή Επιτροπή
Τρικάλων του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ συναντήθηκε στις
13 Μαΐου 2019, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και εκ νέου υποψήφιος περιφερειακός σύμβου-

λος στις εκλογές της 26ης Μαΐου,
Χρήστος Μιχαλάκης, στα γραφεία
του ΤΕΕ, στα Τρίκαλα και συζήτησαν θέματα που αφορούν τα
έργα και τις υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής
Επιτροπής Τρικάλων, Νικόλαος
Λιάκος, καλωσόρισε τον Αντιπεριφερειάρχη και υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και αφού παρουσίασε τις προτάσεις του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής
& Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης
ενός δικτύου συνεργασίας και πιθανών συνεργειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το ΤΕΕ.
Ο κος Μιχαλάκης αναφέρθηκε
στις υποδομές και τα έργα που
έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα
στην Περιφερειακή Ενότητα Τρι-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

κάλων, καθώς και σε εκείνα που
έχουν δρομολογηθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Από την πλευρά της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Καταβούτας,
ο Γραμματέας, Απόστολος Μπαταβάνης και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Βαγγέλης Ζαφείρης και Άγγελος Μόκας.
Τον κο Μιχάλακη συνόδευε η
υποψήφια περιφερειακός σύμβουλος του συνδυασμού του, και
μέλος του ΤΕΕ, Δήμητρα Κωστοπούλου, τοπογράφος μηχανικός.

τοπικά
Το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής 17 Μαΐου

Ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας στα Τρίκαλα
πρωθυπουργός
και πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας έρχεται
στα Τρίκαλα το
απόγευμα της
ερχόμενης Παρασκευής
17 Μαΐου.

Ο

Η επίσκεψη του κ. Τσίπρα
εντάσσεται στο πλαίσιο της
προεκλογικής εκστρατείας
για τις ευρωεκλογές, όμως
και γι’ αυτές της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η παρουσία του θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στήριξης
στους συνδυασμούς που
συμμετέχει το κόμμα. Ο κ.
Τσίπρας έχει ξαναβρεθεί στα
Τρίκαλα τον Ιανουάριο του
2015, όπου είχε εκφωνήσει
προεκλογική ομιλία. Τώρα, ο
Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψή στην Δυτική
Θεσσαλία, καθώς θα επισκεφθεί και την Καρδίτσα,
ανεξάρτητα από την Λάρισα,
όπου είναι προγραμματισμένο να πάει την ερχόμενη
εβδομάδα, την Τρίτη 21 Μαΐου. Ασφαλώς, η επιρροή της
ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
στα κεντρικά έχει παίξει τον
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Σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
•Το απόγευμα θα μιλήσει στη Λάρισα

Σ

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας
ρόλο της στην πρωτοβουλία
του κ. Τσίπρα να έρθει στον
Νομό μας.
Όσον αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, τίποτα ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί, καθώς βρίσκεται
στο στάδιο του σχεδιασμού,
κάτι που αναμένεται να γίνει
ίσως και σήμερα, με επίσημη
ανακοίνωση.
Πάντως, το βέβαιο είναι
πως θα έχει συναντήσεις με
την τοπική κομματική οργάνωση, αλλά και επαφές με εκπροσώπους φορέων, ενώ για

Μ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
της Ελληνικής Αστυνομίας
σχηματίζεται δικογραφία τακτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης
αποστολής παραπλανητικών
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με φερόμενο
αποστολέα το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί τρικαλινοί
δέχτηκαν τέτοια μηνύματα
από τους δράστες και βέ-
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ε Τρίκαλα και
Καλαμπάκα έρχεται
σήμερα ο
πρόεδρος της ΝΔ
Κυριάκος Μητσοτάκης,
σύμφωνα με τον
πρόεδρο της ΝΟΔΕ
Τρικάλων Κώστα Τρέλλη.

το αν απευθυνθεί δημόσια
στους πολίτες, τουλάχιστον
χαιρετισμός έχει προγραμματιστεί, χωρίς άλλα στοιχεία
προς το παρών, αλλά δεν
αποκλείεται και ομιλία.
Πάντως, ενδιαφέρον θα
έχει ποιοι και ποιες θα συνοδεύουν τον κ. Τσίπρα στην
περιοδεία του, κυβερνητικά
στελέχη και υποψήφιοι ευρωβουλευτές, καθώς θα δοθεί ο «ιδιαίτερος» τόνος της
επίσκεψης του Πρωθυπουργού.
Ματθαίος Μπίνας

Απάτη με μηνύματα
«μαϊμού» Αστυνομίας!
ια πραγματικά
περίεργη
υπόθεση
εξετάζει η Ελληνική
Αστυνομία με την
Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος.

ΤΕΤΑΡΤΗ

βαια χρειάζεται όλοι να είναι
ιδιαίτερα προσεχτικοί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με
καταγγελίες, άγνωστοι δράστες απέστειλαν σε χρηστές
του διαδικτύου μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
με εμφανιζόμενη διεύθυνση: police@department.gr.
Στα μηνύματα (πρόκειται
προφανώς για αυτοματοποιημένη μετάφραση - κακής
ποιότητας - από αγγλικά), με
το οποίο ενημερώνεται ο παραλήπτης για υποτιθέμενη
παραβίαση των υπηρεσιών

ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking).
Ετσι η Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
ενημερώνει τους πολίτες:
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίπτωση που
διαπιστώσουν ύπαρξη τέτοιου είδους αναρτήσεων
στα κοινωνικά δίκτυα ή λάβουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
να μην ανταποκρίνονται
σε τέτοιες αναρτήσεις στα
κοινωνικά δίκτυα και να μην
απαντάνε σε ηλεκτρονικά
μηνύματα μέσω των οποίων
ζητούνται προσωπικά δεδομένα ή οικονομικής φύσεως
στοιχεία.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται την περιοχή μας, μετά
από επαφές της ΝΟΔΕ και του
Προέδρου της με τα κεντρικά,
σήμερα το πρωί και αναμένεται να αναχωρήσει αργά το
μεσημέρι για την Λάρισα,
όπου στην Πλατεία Ταχυδρομείου στις 20:00 θα εκφωνήσει
ομιλία, στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα για τις ευρωεκλογές και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Όσον αφορά το πρόγραμμα
του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τρέλλης ενημερώνει πως αρχικά,
γύρω στις 11πμ, θα βρεθεί
στην Καλαμπάκα προερχόμενος από την Λάρισα, με σχεδιασμό να έρθει σε άμεση
επαφή με πολίτες. Έτσι το
πρόγραμμα περιλαμβάνει
καφέ στην καφετέρια «Κλάουντ» και στην συνέχεια περίπατο στην κωμόπολη, ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει
και να συμπεριλάβει και άλλα,
όπως επίσκεψη σε φορείς.
Μετά την Καλαμπάκα, ο κ.
Τρέλλης αναφέρει πως ο κ.
Μητσοτάκης θα έρθει στα Τρίκαλα, γύρω στις 12μ. Αρχικά

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυρ. Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Τρικάλων Κων. Τρέλλης
θα επισκεφτεί το Κέντρο Καινοτομίας του Δήμου Τρικκαίων στον Άγιο Οικουμένιο

και ακολούθως θα μεταβεί
στο Δημαρχείο και ειδικά στο
Control Room. Ακολούθως θα
περιηγηθεί στην οδό Ασκληπιού, καθώς επιθυμεί συνομιλίες με πολίτες και γύρω στις
13:30 θα συναντηθεί με γυναίκες στο Μουσείο Τσιτσάνη,
ενώ δεν αποκλείεται να επισκεφτεί και το εκλογικό κέντρο του περιφερειάρχη Θεσσαλίας και εκ νέου υποψηφίου Κώστα Αγοραστού.
Ο κ. Μητσοτάκης θα συνοδεύεται από όλο το επιτελείο
του, γεγονός που καταδεικνύει την σημασία που δίνει
στην επίσκεψή του στην Λάρισα και στα Τρίκαλα, η οποία
ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό γεγονός για την περιοχή.
Ματθαίος Μπίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το γραφείο του υποψήφιου Δημάρχου Δήμου Μετεώρων Θοδωρή Αλέκου ανακοινώνεται ότι θα υπάρχει λεωφορείο από την Αθήνα με προορισμό την Καλαμπάκα για
την εξυπηρέτηση των ετεροδημοτών.
Η αναχώρηση θα γίνει την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 15:30 από τη πλατεία Καραϊσκάκη, πλησίον του σταθμού μετρό “Μεταξουργείο” (κόκκινη γραμμή) με επιστροφή
την Κυριακή 26/05/2019 και ώρα αναχώρησης στις 18:00.
Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μέχρι την Παρασκευή
17/05/2019 στα παρακάτω τηλέφωνα.
Εκλογικό γραφείο 24320 75180
Κινητό 6973070488

Πρόγραμμα ομιλιών
του υποψηφίου Δημάρχου

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

Πρόγραμμα επισκέψεων

Τετάρτη 15/05/2019

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

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

Πρωί
10:00 Οινοποιία «ΤΣΙΛΙΛΗ»
16:30 Βιομηχανία Γάλακτος La Farm

Απόγευμα
19:15 Αμπελάκια
19:45 Πύργος
20:45 Πυργετός

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
Τετάρτη 15/05/2019
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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Για την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Σχέδια ανάπτυξης
Έκτακτη ΓΣ πραγματοποιήθηκε χθες στο Επιμελητήριο Τρικάλων

Σ

ημαντικές αποφάσεις για
την περαιτέρω πρόοδο
και ανάπτυξη της
Συνεταιριστικής Τράπεζας
Θεσσαλίας λήφθηκαν κατά την
χθεσινή έκτακτη Γενική
Συνέλευση (ΓΣ) των μετόχων,
που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Τρικάλων, την
οποία κατέκλυσαν
συνεταιριστές.

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη
ήταν τα εξής:
Έγκριση όρων 7ετούς ομολόγου
μειωμένης εξασφάλισης.
Έγκριση όρων ομολόγου μετατρέψιμου υπό όρους σε εταιρικές
μερίδες αορίστου διάρκειας.
Προσφορά εταιρικών μερίδων σε
ειδική τιμή.
Έγκριση νέων μελών.
Τροποποίηση Καταστατικού.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Αναστάσιος Λάππας, σημείωσε αρχικά πως πρέπει τα στελέχη
του πιστωτικού ιδρύματος να απευθύνονται στους συνεταιριστές χωρίς
ξύλινη γλώσσα και τεχνοκρατικούς
όρους, ώστε να γίνεται απ’ όλους
αντιληπτό τι λένε για να γνωρίζουν
τα σχέδια και τις δράσεις της τράπεζας.
«Βάζουμε τον πήχη ψηλά, ώστε
να επανέλθουμε και σταδιακά να
ξεπεράσουμε την κερδοφορία που
είχαμε πριν την κρίση» τόνισε ο κ.
Λάππας και υπογράμμισε «εδώ είμαστε για να λάβουμε τις σωστές
αποφάσεις και να δώσουμε τα εργαλεία στην Διοίκηση για να δυναμώσει το συνεταιριστικό πιστωτικό
ίδρυμα. Ευχαριστώ που δίνετε το
παρών».

Το 7ετές ομόλογο
Το ΔΣ πρότεινε στην ΓΣ την έκδοση ομολόγου 7ετούς διάρκειας, που
θα λάβει χώρα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και θα χρησιμοποιηθεί
στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως κεφάλαιο κατηγορίας 2.
Οι λόγοι που επιβάλουν την αύξηση είναι οι εξής:
Διατήρηση του ισχυρού Δείκτη
Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας.
Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2019-2020.
Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας.
Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας
Τα χαρακτηριστικά του ομολόγου
είναι τα εξής:
Είδος Ομολόγου:
Μειωμένης εξασφάλισης (χρήση ως κεφάλαιο κατηγορίας 2)
Ποσό ομολόγου:
Έ ω ς
4.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση υπερκάλυψης το επιπλέον ποσό να είναι
αποδεκτό.
Διάρκεια:
Επτά (7) έτη
Εκτοκισμός: Κάθε εξάμηνο
Επιτόκιο:
Πολλαπλότητα τίτλου: Ε ί κ ο σ ι
(20) χιλιάδες ευρώ
Πρόωρη εξόφληση:
Μ ό ν ο
στη ευχέρεια της Τράπεζας και σε
περίπτωση που πληρούνται οι διατάξεις των
άρθρων 77 και 78
του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.

Το ομόλογο αόριστης
διάρκειας

O πρόεδρος της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας Αν. Λάππας

Επίσης, το ΔΣ πρότεινε στην ΓΣ
την έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου
αόριστης διάρκειας, μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης και το ομόλογο θα
χρησιμοποιηθεί στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως πρόσθετο
κεφάλαιο κατηγορίας 1.
Οι λόγοι που επιβάλουν την αύξηση είναι οι εξής:
Διατήρηση του ισχυρού Δείκτη
Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας.
Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2019-2021.
Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμ-

φωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας.
Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας.
Τα χαρακτηριστικά του ομολόγου
είναι τα εξής:

Είδος Ομολόγου:
Μετατρέψιμο υπό κάποιες προϋποθέσεις σε
συνεταιριστικές μερίδες (χρήση ως
πρόσθετο κεφάλαιο κατηγορίας 1)
Προϋποθέσεις μετατροπής:
α) Σε περίπτωση που τα κεφάλαια
κοινών μετοχών της Τράπεζας μειωθούν κάτω από το όριο του 5,125%
ή το ελάχιστο όριο που θα οριστεί
από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) σε περίπτωση που η μετατροπή
αυτή θα κριθεί απαραίτητη από την
Τράπεζα της Ελλάδος
Ποσό ομολόγου: Έως 1.500.000
ευρώ. Σε περίπτωση υπερκάλυψης
το επιπλέον ποσό να είναι αποδεκτό
μέχρι το ποσό που θα οριστεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
Διάρκεια:
Αόριστη
Εκτοκισμός: Κάθε εξάμηνο. Η
Τράπεζα μπορεί ανά πάσα στιγμή
να μην καταβάλει τόκους για απεριόριστο χρονικό διάστημα και η
μη καταβολή αυτή δεν θα συνιστά
αθέτηση υποχρεώσεων της Τράπεζας για την πληρωμή τόκων των
Ομολόγων των παρόντων όρων.
Επιτόκιο:
Πολλαπλότητα τίτλου: Πενήντα
(50) χιλιάδες ευρώ
Πρόωρη εξόφληση: Μόνο στη ευχέρεια της Τράπεζας και σε περίπτωση που πληρούνται οι διατάξεις
των άρθρων 77 και 78 του
Κανονισμού ΕΕ 575/2013.

Εταιρικά Μερίδια
Εξάλλου, το ΔΣ πρότεινε στην ΓΣ
την προσφορά εταιρικών μεριδίων
σε ειδική τιμή σε συνδυασμό με τη
μείωση της ονομαστικής τιμής της
μερίδας στα 25 ευρώ από 36,69.
Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ενσωματώθηκαν στα κεφάλαια της Τράπεζας
στον λογαριασμό αποτελέσματα εις
νέο. Πρώτον κατά την αρχική εφαρμογή στο έτος 2015 και δεύτερον
κατά τη χρήση 2018 με την ενσωμάτωση της διαφοράς προβλέψεων
του προτύπου ΔΠΧΑ 9 από το ισχύον
μέχρι το 2017 ΔΛΠ 39. Αποτέλεσμα
των επιδράσεων αυτών είναι η λογιστική αξία της μερίδας να κυμαίνεται
στα επίπεδα της ονομαστικής, παρά
το αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα
της χρήσης 2018.
Η μικρή διαφορά της ονομαστικής
τιμή με τη λογιστική της αξία, δεν
δίνει τη δυνατότητα προσφοράς μερίδων με ειδική τιμή που να είναι
ελκυστική σε σχέση με τη λογιστική
αξία, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες για άμεση και σημαντική
εισροή συνεταιριστικού κεφαλαίου
στην Τράπεζα.
Για το λόγο αυτό προτείνεται ο
ορισμός της ονομαστικής τιμής της
μερίδας στα 25 ευρώ. Το ποσό του
συνεταιριστικού κεφαλαίου που θα
μειωθεί, θα συμψηφιστεί με τα αποτελέσματα εις νέον της Τράπεζας.
Τέλος, συζητήθηκε η εγγραφή
νέων μελών και η αλλαγή του καταστατικού του Πιστωτικού Ιδρύματος.
Ματθαίος Μπίνας
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Θ. Αλέκος: «Οι προπαγανδιστές»
ε αφορμή τις τελευταίες παρεμβάσεις του
γραφείου τύπου!!- αλήθεια τι έκπληξη, που
υπάρχει πλέον και γραφείο τύπου ,έστω και την
υστάτη ώρα – του συνδυασμού «Δύναμη Ευθύνης» του
απερχόμενου δημάρχου κ. Χ. Σινάνη θα θέλαμε να
κάνουμε κάποιες θλιβερές διαπιστώσεις.

Μ

Κατ’ άρχάς οι εκάστοτε αναφορές που γίνονται κατά τις επισκέψεις στα χωριά στερούνται αληθείας και εμφορούνται από
τα στοιχεία της απόλυτης προπαγάνδας. Προσδοκώντας στην
άγνοια αλλά και στο γεγονός ότι τα προβλήματα των χωριών
,αφορούν μια μικρή μερίδα συνδημοτών μας και μπορούν να
περάσουν απαρατήρητα ή με το λιγότερο δυνατό κόστος, οι
προπαγανδιστές μιας ήδη καταδικασμένης από τους πολίτες
λογικής, με μεγάλη αγωνία προσπαθούν να κάνουν το μαύρο
άσπρο!
Ο επικεφαλής του συνδυασμού με όχημα και ενδιάμεσο κρίκο του κομματικούς « γκαουλάϊτερ» και τους κατευθυνόμενους
ιδιοτελείς και υποτελείς , προσπαθεί να μας πείσει για μια ανύπαρκτη πραγματικότητα!
Δυστυχώς σε όλες τις αναφορές ,περιγράφονται έργα που
ποτέ δεν έγιναν ή που πρόκειται να γίνουν ,παρ’ ότι πέντε ολόκληρα χρόνια παρήλθαν .
Με κυνικότητα και αλαζονεία μέσα από στημένες φωτογραφίες, άτομα που το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι μια
θέση στον αυτοδιοικητικό « ήλιο», προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας, αγνοώντας πως σε λίγες μέρες, η ανεύθυνη
επιχειρηματολογία που εκφράζουν, θα καταπέσει πλήρως στην
κάλπη, από τους πολίτες του δήμου.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε Ελάφι, Αμάραντο και Καστανιά ,όπου οι κάτοικοι δηλώνουν ότι αγνοούν ακόμη και τη φυσιογνωμία του δημάρχου, δήλωσε πως θα προχωρήσει με όρα-

μα, σχέδιο και σωστή στρατηγική, στην αναμόρφωση των κοινοτήτων σε έργα καθημερινότητας αλλά και σε μεγαλύτερα
έργα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
πότε όμως; Στην επόμενη τετραετία!!!
Και για του λόγου το αληθές αναφέρουμε το χωριό Αγναν-

Θ. Αλέκος: «Οδηγίες
προς ναυτιλλόμενους»

Σε… ρομποτικούς ρυθμούς
οι μαθητές της Φαρκαδόνας!
Εκδήλωση για δημιουργική μάθηση με εκπαιδευτική
ρομποτική για τους μαθητές του Δήμου Φαρκαδόνας

ε μια πρόσφατη δημόσια
αναφορά,ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών κος Χ.Παπαγεωργίου,
προσπαθώντας να παραδώσει
μαθήματα με χαρακτηριστικά «οδηγιών
προς ναυτιλομένους»-προφανώς επειδή
είναι και εκπ/κός-τόνισε πως ο Δήμος
είναι μόνο φορέας υλοποίησης των
έργων ,αναφερόμενος στο γεγονός πως
άδικα κατηγορείται η σημερινή αρχή για
οικειοποίηση ξένων έργων ,κυρίως της
Περιφέρειας. Μάλιστα με δηκτικό ύφος
τόνισε πως αυτό δεν πρέπει να το
αγνοούν όσοι κατεβαίνουν ως
υποψήφιοι ,γιατί άλλως εκτίθενται!

Σ

Κύριε Παπαγεωργίου,
Προφανώς εσείς εκτίθεσθε περισσότερο κάνοντας αυτές τις αναφορές ,δηλώνοντας εμμέσως πλην σαφώς πως ως δημοτική αρχή
ασκείτε απλά μια διαχείριση και τίποτα άλλο
. Ότι προκύπτει δεν λέτε όχι και το υλοποιείτε! Ναι έτσι είναι ,βαδίζετε χωρίς πυξίδα και
χωρίς ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο.
Κύριε Παπαγεωργίου,
Είναι άλλο ποιος προτείνει ένα έργο ή μια
μελέτη και άλλο ποιος μπορεί να είναι ο φορέας υλοποίησης ενός έργου η μιας μελέτης!
Ένας Δήμος επιβάλλεται να έχει το δικό του
όραμα. Επιβάλλεται να έχει ένα ολοκληρωμένο
στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων
του Δήμου μέσα από Εθνικούς πόρους αλλά
και μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.
Άλλο να είσαι φορέας υλοποίησης και άλλο
να παίρνεις έργα που ανήκουν στην Περιφέρεια και να τα οικειοποιείσαι.
Για ποια πράγματα παινεύεστε κύριε Παπαγεωργίου;
Με τι χρήματα προγραμματίζετε και υλοποιείτε; Με δικά σας χρήματα ή με χρήματα της Περιφέρειας;
Μιλήστε μας λοιπόν τι έργα έχει ο Δήμος ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα από Εθνικούς πόρους και τι απορρόφηση υπήρξε. Τι
έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Αν
φυσικά υπάρχουν και ποια; Τι αριθμό προγραμματικών συμβάσεων υπογράψατε και
πόσες απ’αυτές υλοποιήθηκαν.
Κύριε Παπαγεωργίου,
Οι φιέστες που κατά καιρούς έγιναν παίρνουν τέλος!
Τέλος γιατί αποδείχθηκε πως ο θησαυρός

τιά, όπου οι κάτοικοι περιέγραψαν τη δράση της απερχόμενης
δημοτικής αρχής στα πέντε χρόνια με το βάψιμο δύο σχολικών
αιθουσών, ενώ η στέγη του σχολείου μπάζει νερά , οι τουαλέτες είναι απαράδεκτες ,υπάρχουν μάρμαρα εκτεθειμένα και
επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια, ουδεμία παρέμβαση έγινε στην εσωτερική οδοποιϊα με αποτέλεσμα να υπάρχουν επικίνδυνες λακκούβες, τα χόρτα αφέθηκαν στην τύχη τους,τα χορευτικά τελείως παραμελημένα! Δεν τηρήθηκε απολύτως καμία από τις υποσχέσεις-δεσμεύσεις. Οι αναφορές αυτές προέρχονται από καταθέσεις των ιδίων των δημοτών του χωριού.
Δυστυχώς η νέα Δημοτική Αρχή θ’ αναγκαστεί να κουβαλήσει τα ανεπίλυτα προβλήματα των χωριών του Δήμου ,τα οποία
στο σύνολό τους έμειναν «ρημαγμένα» και «παρατημένα»
Η απερχόμενη δημοτική αρχή έμεινε μόνο στα λόγια και στις
εξαγγελίες έργων και αυτών όχι δικών της.
Τα τοπικά συμβούλια έμειναν εντελώς παραμελημένα ,χωρίς
αρμοδιότητες και χωρίς προϋπολογισμό ,που θα μπορούσε να
τους εκχωρήσει η Δημοτική αρχή, για την καθημερινότητα .
Κλείνουμε με απλή αναφορά στο τελείως υπεροπτικό « Συνεχίζουμε με έργα!!, όραμα!!!, για νίκη από την πρώτη Κυριακή!!!
Το όραμα και τα έργα μπορούν να συνοψισθούν στην κραυγή απόγνωσης όλων των προέδρων των τοπικών συμβουλίων:
« Δεν μπορούμε ούτε μια λακκούβα να κλείσουμε ,γιατί δεν
έχουμε την αρμοδιότητα να το κάνουμε!»
Επειδή λοιπόν στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ, στα πλαίσια
αναφοράς όλων των εκδοχών, έχετε υπ’ όψιν και το ενδεχόμενο
να μη σας αφορά εσάς η δεύτερη Κυριακή, καθ’ ότι σφόδρα
πιθανόν, θα είστε η τρίτη δύναμη. Κάποιοι μίλησαν για νύχτα
με μεγάλη διάρκεια, εμείς μιλάμε για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

ήταν άνθρακες!
Κλείνοντας σας προκαλώ να μας πείτε το
δικό σας στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο
πάνω σε τομείς κυρίαρχους ,όπως ενδεικτικά
θα μπορούσα να αναφέρω την οικονομική ανάπτυξη,τον τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος, τα αδέσποτα,την εξυπηρέτηση
του πολίτη,την ποιότητα ζωής,την κοινωνική
μέριμνα,τον πολιτισμό,την παιδεία,τον αθλητισμό κλπ. ,φυσικά αναφέρομαι στην πενταετία που παρήλθε.
Όχι κύριοι της Δημοτικής Αρχής δεν θα σας
κάνουμε την χάρη.
Ρίξτε μια ματιά στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού σας και δείτε πόσοι εκτίθενται καθημερινώς με προσωπικές και ιδιωτικές αναφορές .Πόσοι αγνοούν ότι βασικό προσόν είναι οι ικανότητες, η πρότερη αυτοδιοικητική
συμπεριφορά- όσοι βέβαια έχουν- η συμμετοχή τους στα κοινά προβλήματα,οι γνώσεις
τους κλπ.κλπ.
Πώς και πόσοι στρατολογήθηκαν την τελευταία στιγμή από τον επικεφαλής,για να
συμπληρωθεί ο πολυπόθητος αριθμός πενήντα (50) ,πράγμα που τελικά δεν επιτεύχθηκε.
Αυτά για να αποκαθίσταται η αλήθεια και να
αξιολογούνται δεόντωςαυτού του είδους οι
νουθεσίες.

Η τεχνολογία στην εποχή μας
είναι ένα εφόδιο, που κυρίως
πρέπει να το αποκτήσουν πρώτα απ’ όλα τα μικρά παιδιά. Έτσι
εκδηλώσεις με τέτοια λογική
έχουν πάντα την αξία τους.
Με τη συμμετοχή 250 μαθητών,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
12 Μαΐου 2019 στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Φαρκαδόνας και 2ο Δημοτικό Σχολείο Οιχαλίας η Εκπαιδευτική - Ψυχαγωγική Ημερίδα Ρομποτικής, που διοργάνωσε
ο Δήμος Φαρκαδόνας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό
Οργανισμό STEM Education. Η
συγκεκριμένη δράση τελούσε υπό
την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού &
Πρασίνου, την υποστήριξη του
Τμήματος Προγραμματισμού και
σε συνεργασία με την Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.
Τρικάλων και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά προσαρμοσμένα στην ηλικία
των παιδιών:
1) Νέοι Μηχανικοί για παιδιά Α
- Γ δημοτικού. Οι μαθητές, σε
ρόλο μικρών μηχανικών κατασκεύασαν το μοντέλο ενός καρουζέλ, μαθαίνοντας μέσα από τη
διαδικασία αυτή πειραματικά τη
χρησιμότητα των «Απλών Μηχανών» (γρανάζια, τροχαλίες, μοχλοί, τροχοί και άξονες), ώστε
εξοικειωθούν με τη λειτουργία
μηχανισμών.
2) Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με WeDo για παιδιά
Δ - ΣΤ δημοτικού. Μέσω της ομαδικής δραστηριότητας οι μαθητές
κατασκεύασαν ένα ρομποτικό
μοντέλο που αλληλοεπιδρά με
τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, βιώνοντας μια μοναδική συναρπαστική και ψυχαγωγική
εμπειρία. Ειδικότερα, κατασκεύασαν ένα απορριμματοφόρο
το οποίο ταξινομεί τα απορρίμματα σε ανακυκλώσιμα και μη με

τη χρήση των φυσικών ιδιοτήτων
των αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου του σχήματος και του
μεγέθους τους.
Στο τέλος της δράσης δόθηκε
αναμνηστικό δώρο “LEGO Education” στον κάθε μαθητή.
Παρόντες στην εκδήλωση ο
Δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Θανάσης Μεριβάκης, ο Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.
Γιώργος Κωνσταντάκος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Κώστας Κοσμάς, ο Αντιδήμαρχος
Έργων κ. Γιάννης Μέμηλας, ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Αναγνώστου,
η Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Οιχαλίας κα Ελένη Τζαβέλα, ο Αναπληρωτής Διευθυντής
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φαρκαδόνας κ. Βασίλης Χαχόπουλος, οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Βασίλης
Πέτρος και Θάνος Κούτσικος καθώς επίσης και ο εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα πληροφορικής του Δήμου Φαρκαδόνας κ.
Δημήτρης Μεριβάνης.
ΧΡ. ΠΑΠ

10 σελίδα
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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+ KA2
Τ
ο δεύτερο ταξίδι στο
εξωτερικό
πραγματοποίησαν
τα Εκπαιδευτήρια
«Αθηνά» στο πλαίσιο της
συμμετοχής τους σε
πρόγραμμα Erasmus+
KA2.

H υλοποίηση του project
“Europe Playing Europe Learning” προέβλεπε αυτή τη φορά
την μετάβαση αντιπροσωπείας
του Σχολείου μας στην Ουαλία
και συγκεκριμένα στην πόλη
Newcastle Emlyn,η οποία είναι
περίπου 2 ώρες μακριά από
το Cardiff, την πρωτεύουσα
της χώρας.
Η αποστολή αποτελούνταν
από τους εκπαιδευτικούς Παπαϊωάννου Νικόλαο και Νταγιάντα Πάρη.
Το ταξίδι ξεκίνησε το πρωί
της Δευτέρας 18 Μαρτίου καταφτάσαμε στο Newcastle Emlyn νωρίς το βράδυ, όπου συναντήσαμε και γνωρίσαμε τους
υπολοίπους εκπαιδευτικούς
που απάρτιζαν την αποστολή
των άλλων χωρών ( Τσεχία –
Δανία – Γαλλία – Ουαλία ). Σε
μια εγκάρδια ατμόσφαιρα δειπνήσαμε όλοι μαζί στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.
Την δεύτερη μέρα του προγράμματος επισκεφτήκαμε το

τοπικό σχολείο, στο οποίο τύχαμε θερμής υποδοχής τόσο
από την διεύθυνση όσο και
από τους συναδέρφους καθηγητές.
Την τρίτη μέρα του προγράμματος επισκεφτήκαμε το
λαογραφικό μουσείο του St
Fagans και περιηγηθήκαμε στο
Cardiff αλλά και στην γραφική
πόλη του Newcastle Emlyn.
Την τέταρτη μέρα επισκεφτήκαμε το τοπικό σχολείο Ys-

golyDdwylan όπου είχαμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε και
να αλληλοεπιδράσουμε με
τους μαθητές καθώς και να
παρακολουθήσουμε τους διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας της κάθε ομάδας-χώρας.
Την τελευταία μέρα αναχωρήσαμε από την πόλη του Emlyn με προορισμό το αεροδρόμιο του Cardiff για να επιβιβαστούμε στην πτήση της
επιστροφής.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

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

Επίσκεψη τριών καθηγητών των Εκπαιδευτηρίων
“Αθηνά” στο Odense της Δανίας
Κατά το διάστημα 1/4/2019
έως 5/4/2019 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη τριών καθηγητών των Εκπαιδευτηρίων
“Αθηνά” στο Odense της Δανίας.
Ο σκοπός της έκτης διακρατικής
συνάντησης ήταν η συμμετοχή
των Εκπαιδευτηρίων στο προγραμματισμένο short-term joint
staff training event όπως αυτή
ορίζεται στο σχέδιο δράσης του
προγράμματος Erasmus+ με
τίτλο “Let`s cross the boundaries
of primary education together”
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη
από το 2017.
Η διεθνής ομάδα απαρτίζονταν από εκπαιδευτικούς από τη
Δανία, την Ισπανία, την Τσεχία,
την Γερμανία και την Κροατία.
Την παιδαγωγική ομάδα των Εκπαιδευτηρίων “Αθηνά” αποτελούσαν οι εκπαιδευτικοί Ρίζος
Ευάγγελος, Πυρώτη Σταυρούλα
και Κατσαρού Σωτηρία. Η φιλοξενία των Δανών συνάδελφων
μας ήταν θερμή και εγκάρδια.
Κατά την άφιξη στο σχολείο οι
ομάδες έτυχαν μιας ιδιαίτερα
θερμής υποδοχής από τον διευθυντή του σχολείου το οποίο
εντυπωσίασε αμέσως όλους
τους εκπαιδευτικούς με την άρτια οργάνωση του. Το πρόγραμμα της συνάντησης συνοπτικά
περιελάμβανε:
-Συζητήσεις για τη μέχρι του
παρόντος εξέλιξη του προγράμματος.
-Παρουσίαση των δράσεων
και των δραστηριοτήτων των

συμμετεχόντων σχολείων.
-Καθημερινές συναντήσεις
στο σχολείο υποδοχήςγια παρακολούθηση σεμιναρίων και
ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω σε προκαθορισμένους τομείς.
-Συμμετοχή σε workshop για
την προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης που αποτελεί και
μια από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος.
-Παρουσίαση προτάσεων που
αφορούν στην καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στα σχολεία
και τους εκπαιδευτικούς καθώς
και θέματα που αφορούν στη
διάδοση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού.
-Γνωριμία με το Odense και

την ιστορία του, επισκέψεις στα
μουσεία της πόλης με σημαντικότερο αυτό του H.C. Andersen
ο οποίος κατάγονταν από το
Odense.
Η επίσκεψη στο Odense ήταν
εξαιρετικά πλούσια σε ερεθίσματα που μας επέτρεψαν να
έρθουμε σε επαφή με τη φυσιογνωμία της πόλης, αλλά και
ευρύτερα της Δανίας, με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
αλλά πάνω απ’ όλα με τους ανθρώπους και τον πολιτισμό της.
Ο υπεύθυνος υλοποίησης του
προγράμματος, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας και αρχηγός
της επίσκεψης:
Ευάγγελος Ρίζος

τοπικά
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ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ “ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ” ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ο νησί της Αφροδίτης
επισκέφθηκε ο
Λαογραφικός
Χορευτικός Όμιλος
Τρικάλων “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”,
από 28/04-1/5/2019, ύστερα
από την ευγενική και
ιδιαίτερα τιμητική
πρόσκληση του Συνδέσμου
Αποδήμων Λόφου,
προκειμένου να πάρει μέρος
στις πασχαλιάτικες
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η
Λόφου είναι μια πανέμορφη,
γραφική παραδοσιακή
κοινότητα κτισμένη
αμφιθεατρικά πάνω στους
λόφους από όπου πήρε και
την ονομασία της, σε
υψόμετρο 800 περίπου
μέτρων και βρίσκεται 26
χιλιόμετρα βορειοδυτικά της
Λεμεσού.

Τ

….. Οι χορευτές και χορεύτριες
του ‘’ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ’’τραγουδώντας
και χορεύοντας τόσο παραδοσιακούς θεσσαλικούς χορούς όσο
και Κυπριακά δίστιχα , ‘’’αναστάτωσαν’’ ευχάριστα τον κόσμο που
επισκέφτηκε λόγω Πάσχα την κοινότητα της Λόφου. Στη συνέχεια
κατέληξαν στο χώρο των εκδηλώσεων , στο προαύλιο του Σχολείου, που βρισκόταν σε σημείο με
καταπλητική θέα και το οποίο κατακλύσθηκε από πλήθος κόσμου.
Το Χορευτικό του “ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ” παρουσίασε παραδοσιακούς
χορούς από Θεσσαλία, Ήπειρο,
Μακεδονία και λαϊκούς χορούς,

παρόντων των τοπικών αρχών
της Κοινότητας, του Δημάρχου
του Δήμου Ύψωνα κ. Παντελή Γεωργίου, του Αντιδημάρχου και
άλλων τοπικών εκπροσώπων. Το
Χορευτικό εντυπωσίασε το κοινό
και απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα για την άψογη και επιβλητική εμφάνισή του.
Την Τρίτη 30/4 αφού επισκέφτηκε το πρωί τη Λεμεσό, το απόγευμα συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Δήμου Ύψωνα στον εορτασμό του παρεκκλησίου του Αγίου Ραφαήλ με συμμετοχή και άλλων χορευτικών συγκροτημάτων
της Λεμεσού, όπου παρουσίασε

χορούς της περιοχής μας και
άφησε άριστες εντυπώσεις με
την εξαιρετική του εμφάνιση. Ο
Πάτερ Ιωακείμ σε ανάμνηση της
εκεί παρουσίας του “ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ”
δώρησε μια είκόνα του Αγίου Ραφαήλ. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος
Ύψωνα αδελφοποιήθηκε με το
Δήμο Τρικκαίων το Δεκέμβριο του
2018.
Το βράδυ της Τρίτης η αποστολή γευμάτισε προσκεκλημένη
από το Δήμαρχο Ύψωνα κ. Παν-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η αποστολή του “ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ”
αναχώρησε από την πόλη μας
ανήμερα του Πάσχα 28/04 το
απόγευμα, με προορισμό το αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” στην
Αθήνα. Στις 11 το βράδυ με αεροσκάφος της Aegean ταξίδεψε
για τη Μεγαλόνησο και μετά από
μιάμιση περίπου ώρα ευχάριστου ταξιδιού το αεροσκάφος
προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο
της Λάρνακας.
Την αποστολή του Χορευτικού
υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Λόφου, κ.Χρήστος Πουγιούκκας και συνόδευσε
τους χορευτές και χορεύτριες
στη Λόφου όπου κατέλυσαν σε
πανέμορφες πετρόχτιστες παραδοσιακές κατοικίες - ξενώνες.
Τη Δευτέρα 29/04 περί ώρα
2:30 μμ πήρε μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες άρχισαν με περιδιάβαση στους πλακόστρωτους γραφικούς δρόμους
της κοινότητας Λόφου, συνοδεία
των μελών του Συμβουλίου του
Συνδέσμου και παιδιών της κοινότητας ντυμένα με παραδοσιακές Κυπριακές Φορεσιές. Πρόσφεραν στον κόσμο κρασί και ζιβανία (αντίστοιχο του τσίπουρου)

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

τελή Γεωργίου, παρισταμένου
του Αντιδημάρχου και μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και
του Προέδρου και του Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποδήμων
Λόφου, σε ταβέρνα με εξαιρετικά
εδέσματα στο παλιό λιμάνι της Λεμεσού.
Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα,
η άρτια οργάνωση σε όλους τους
τομείς καθώς και η ζεστή και άριστη φιλοξενία του Συνδέσμου
Αποδήμων Λόφου και του Δη-

μάρχου Ύψωνα. Επίσης η φιλία
και η συνεργασία που αναπτύχθηκε με τους διοργανωτές και ιδιαίτερα με τον ακούραστο και
εξαιρετικό φίλο μας Πρόεδρο του
Συνδέσμου Αποδήμων Λόφου κ.
Χρήστο Πουγιούκκα, που ήταν
συνέχεια κοντά στην αποστολή.
Την Πρωτομαγια, ημέρα Τετάρτη, από το πρωί οι χορευτές
και χορεύτριες του “ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ” είχαν την ευκαιρία να επισκευτούν την πανέμορφη Λεμεσό,
να περπατήσουν δίπλα στην παραλία, να θαυμάσουν τα αξιοθέατα της πόλης όπως το Κάστρο
της Λεμεσού, το παλιό Λιμάνι και
τη νέα μαρίνα της Λεμεσού και
αφού γευμάτισαν και αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα με τους
διοργανωτές των εκδηλώσεων το
βράδυ ήρθε η ώρα της επιστροφής από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Στις 12 τα μεσάνυχτα η
αποστολή έφτασε στην Αθήνα
και στη συνέχεια επέστρεψε στα
Τρίκαλα, με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη Λόφου, τον Ύψωνα και τη Λεμεσό , αλλά το σημαντικότερο δημιουργώντας καλούς φίλους και συνδέσμους φιλίας τόσο για τον ¨ΑΣΚΛΗΠΙΟ”
όσο και για τα Τρικαλα γενικότερα!!!!.
Ο “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” συνεχίζει τις
δραστηριότητές του με συνέπεια
και ευθύνη, προσφέροντας ουσιαστικό έργο στην παράδοση
και στην προβολή της πόλης μας.
Υπεύθυνοι της άριστης αυτής
αποστολής ήταν ο χοροδιδάσκαλος Σταύρος Σούλιος και ο Χρήστος Ι. Σούλιος.

12 σελίδα
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Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

Εντείνονται
οιδραστηριότητες
ενόψειτωνευρωεκλογών

Τροποποίηση στην αίτηση δήλωση
Ισχυροποίηση
για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ
του
Η διαδικασία ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου

α προχωρήσουν σε
τροποποιήσεις στην
αίτηση – δήλωση
συμμετοχή στις
πανελλαδικές εξετάσεις που
έχουν ήδη υποβάλλει, έχουν
από χθες έως και τη
Δευτέρα 20 Μαΐου οι
υποψήφιοι μαθητές και
απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ,
σύμφωνα με εγκύκλιο που
εξέδωσε το υπουργείο
Παιδείας.

Ν

Σύμφωνα με την εγκύκλιο μπορούν να τροποποιήσουν την εν λόγω
Αίτηση – Δήλωση ως προς την επιλογή του τρόπου συμμετοχής τους
για τη διεκδίκηση εναλλακτικά: α) είτε των κοινών ειδικών ποσοστών
εισαγωγής σε σχολές/τμήματα των Πανεπιστημίων και της ΑΣΠΑΙΤΕ,
των ΑΣΤΕ, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών
(ΑΣΣΥ), της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
μαζί με τους υποψήφιους/-ες των ημερησίων ΕΠΑΛ, β) είτε το ειδικό
επιπλέον ποσοστό θέσεων 1% των εσπερινών ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των ΑΣΤΕ, και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Εσπερινών ΕΠΑΛ που επιθυμούν να
τροποποιήσουν την Αίτηση – Δήλωσή τους καλούνται, σε αποκλειστική
προθεσμία από την Τρίτη 14 Μαΐου έως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019,
να προσέλθουν σε Εσπερινό ΕΠΑΛ ως εξής:
- Οι μαθητές Εσπερινών ΕΠΑΛ θα απευθυνθούν στο ΕΠΑΛ φοίτησής
τους προκειμένου, με την κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, να
ζητήσουν την ανάκληση της αρχικής Αίτησης – Δήλωσής τους και τη
συμπλήρωση και υποβολή νέας.
- Οι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατέθεσαν την αρχική Αίτηση – Δήλωση σε Εσπερινό ΕΠΑΛ (για το ειδικό ποσοστό 1%), θα απευ-

θυνθούν στο ΕΠΑΛ αρχικής κατάθεσης ώστε, με την κατάθεση
σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης,
να ζητήσουν την ανάκληση της
αρχικής Αίτησης – Δήλωσής τους
και τη συμπλήρωση και υποβολή
νέας).
- Οι από φ οιτοι Εσπερινώ ν
ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατέθεσαν την αρχική Αίτηση – Δήλωση σε Ημερήσιο ΕΠΑΛ (για τα κοινά ποσοστά με τους υποψήφιους των
Ημερησίων ΕΠΑΛ), θα απευθυνθούν στο πλησιέστερο Εσπερινό ΕΠΑΛ ώστε, με την κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, να ζητήσουν την ανάκληση της αρχικής Αίτησης – Δήλωσής τους προκειμένου, στη συνέχεια, να υποβάλλουν νέα
(για το ειδικό ποσοστό 1%), εφόσον βέβαια πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις.
Επισημαίνεται, ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία η νέα Αίτηση-Δήλωση θα καταχωρείται από το Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ την επόμενη εργάσιμη μέρα, αφού πρώτα προηγηθεί αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( myschool@minedu.gov.gr ) και
διαγραφή από το ΠΣ «myschool» της αρχικής Αίτηση-Δήλωση του υποψηφίου που κατατέθηκε σε ημερήσιο ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ θα καταχωρεί τη νέα Αίτηση-Δήλωση η οποία
θα παραδίδεται στον υποψήφιο προς υπογραφή κατά την παραλαβή
του δελτίου εξεταζόμενου.
Σημειώνεται ότι την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουν όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι οποίοι πρέπει να
προσθέσουν/τροποποιήσουν την Αίτηση – Δήλωσή τους ως προς τα
Ειδικά Μαθήματα που απαιτούνται για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που
πλέον είναι προσβάσιμα και τα οποία επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο
μηχανογραφικό τους δελτίο (όπως πχ οι δύο κατηγορίες Μουσικών Τμημάτων με τα διαφορετικά ζεύγη ειδικών μαθημάτων).
Ε.Κ.

του
ΚΚΕ

Μέσαστιςεπόμενεςθαεπισκεφθούν
τηνπεριοχήοιυποψήφιοι
ευρωβουλευτέςτουΚΚΕ
Μ.ΓαβαλάκαιΡ.Μαρούδας

ΔίνονταιαπότοΥπουργείοΠαιδείαςσεΝηπιαγωγείακαιΔημοτικάΣχολεία

Οδηγίες ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς
Στιςεγκυκλίουςπεριλαμβάνονταιοιενέργειεςπουπρέπειναυλοποιηθούν
γιατονπρογραμματισμότουεκπαιδευτικούέργου
α ωρολόγια προγράμματα, η κατανομή των τμημάτων, το ωράριο των
εκπαιδευτικών και οι αναθέσεις των
μαθημάτων συμπεριλαμβάνονται μεταξύ
των άλλων στις εγκυκλίους που απέστειλε
το Υπουργείο Παιδείας προς τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τον προγραμματισμό των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών
Σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς
και για των προγραμματισμό λειτουργίας
των Ολοήμερων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων.
Στις εγκυκλίους περιλαμβάνονται οι ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για τον
προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων, όπως τα
ωρολόγια προγράμματα, η κατανομή τμημάτων, το ωράριο εκπαιδευτικών, οι αναθέσεις μαθημάτων, οι αντισταθμιστικοί υποστηρικτικοί θεσμοί, οι επιμορφωτικές
δράσεις, τα διδακτικά βιβλία, τα θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου, τα παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων,
οι Σχολικές Βιβλιοθήκες, η Ενημέρωση
Πληροφοριακού Συστήματος myschool, οι
προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω
Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, την πρωινή ζώνη, την αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης, τη λειτουργία ολοήμερου προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία, τη διατροφική Αγωγή
στο ολοήμερο πρόγραμμα κ.ο.κ.
Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα
στο Δημοτικό Σχολείο καθορίζεται σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 7, παρ. 2,
(ΠΔ79/2017 ΦΕΚ 109Α) όπως αντικαταστάθηκαν από τις προβλέψεις των παρ.
5,6,7,8 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019
(ΦΕΚ 13Α).
Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
ορίζεται ως υπεύθυνος για κάθε ένα από τα
λειτουργούντα τμήματα αποκλειστικά ένας
(1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, στον οποίο ανατίθενται κατά προτεραιότητα τα διδακτικά αντικείμενα του

Τ

κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων που προβλέπονται
στο ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης του.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13Α) τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια, ή πολυθέσια. Ο ελάχιστος αριθμός
μαθητών ανά τμήμα είναι: α) δεκατέσσερις
(14) μαθητές και β) πέντε (5) μαθητές σε
σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή
περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων.
Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα
στο νηπιαγωγείο καθορίζεται σύμφωνα με
τις προβλέψεις του άρθρου 6, παρ. 2,
(ΠΔ79/2017 ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 74 του ν. 4589/2019
(ΦΕΚ 13Α).
β) Για την κατανομή των μαθητών στα
τμήματα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη

κριτήρια όπως η ηλικία (νήπια -προνήπια)
και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών, με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη και ισάριθμη κατανομή των μαθητών
στα τμήματα. γ) Επισημαίνεται ότι μέχρι την
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός μαθητών στα τμήματα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και στα τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα
νηπιαγωγεία.
δ) Στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ο αριθμός
νηπίων είναι ο αναγραφόμενος στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας αυτών, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017
(ΦΕΚ 109Α), όπως αντικαταστάθηκε από τη
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 74
του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).
Στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της
άδειας του νηπιαγωγείου συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση του ποσοστού 10%,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 14 του Ν. 682/1977(ΦΕΚ 244Α).
Ε.Κ.

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις επικείμενες ευρωεκλογές εντείνονται οι δραστηριότητες των μελών της Τοπική οργάνωσης του ΚΚΕ, καθώς στόχος είναι να βγει όσο το
δυνατόν πιο ισχυρό από την κάλπη και να σταλεί ηχηρό μήνυμα
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται.
Στο πλαίσιο αυτό μέσα στις επόμενες θα επισκεφθούν την
περιοχή οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Μαρία Γαβαλά και Ρίζος Μαρούδας, όπου θα μιλήσουν σε συγκεντρώσεις σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα.
Ο Ρίζος Μαρούδας θα μιλήσει σήμερα σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φήκη (στις 8:30μμ) , όπου θα μιλήσει και ο υποψήφιος δήμαρχος Πύλης Βάιος Καλύβας. Η κα. Μαρία Γαβαλά
θα μιλήσει το Σάββατο 18 Μαΐου σε προεκλογική συγκέντρωση
που θα γίνει στην Καλαμπάκα (στις 8μμ ) στην κεντρική πλατεία, όπου θα μιλήσει και ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμπάκας
κ. Γιώργος Χαντζιάρας, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου σε εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα «Η στρατηγική της ΕΕ για τις γυναίκες
και πρόταση του ΚΚΕ» (στις 7μμ), στο ξενοδοχείο «Πανελλήνιον», όπου θα απευθύνει χαιρετισμό και ο υποψήφιος δήμαρχος Τρικκαίων κ. Γιώργος Καΐκης .
«Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ είναι η πιο ξεκάθαρη ψήφος καταδίκης της ιμπεριαλιστικής ένωσης, το πιο δυνατό “ΟΧΙ” στην
ΕΕ. Τόσο, γνήσιο «ΟΧΙ», που μπορεί να συναντηθεί με τη δικαιολογημένη ανησυχία, τον εντεινόμενο προβληματισμό του
λαού μας για την ΕΕ που καταγράφεται στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο, το οποίο δείχνει ότι το 74% του ελληνικού λαού
δεν εμπιστεύεται την ΕΕ, στοιχείο που αποτελεί το χαμηλότερο
ποσοστό εμπιστοσύνης στη λυκοσυμμαχία σε όλη την Ευρώπη! Σε αυτό το 74% του ελληνικού λαού απευθύνεται το ΚΚΕ»
υπογραμμίζουν με έμφαση τα μέλη του ΚΚΕ.
Και υπογραμμίζουν πως «μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ θα πιάσει
τόπο γιατί θα κατατεθεί στο κίνημα, δίνοντας ανάσα στη διεκδίκηση την επόμενη μέρα των εκλογών . ο διακύβευμα των επικείμενων εκλογών είναι πόσο πιο δυνατός θα είναι ο εργαζόμενος λαός, τα παιδιά του, η νεολαία την επόμενη μέρα.
Με τι όρους θα μπουν να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει το 2019 με τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνικής, της
έρευνας να είναι απογειωμένα και οι άνθρωποι να αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε αντιπυρική προστασία».
Τέλος, αναφερόμενοι στις προσδοκίες του ΚΚΕ για τις εκλογές στάθηκαν στην ανάγκη να βγει ο λαός όσο πιο δυνατός,
με ψηλά το κεφάλι, με λιγότερη μοιρολατρία, αφήνοντας πίσω
του τη λογική του μικρότερου κακού, να πάρει στροφή, να ανοίξει δρόμο και για μια άλλη προοπτική, όχι μόνο για να διεκδικήσει άμεσα μέτρα ανακούφισης, για να πάρει πίσω ό,τι του
κλέψανε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για να ανοίξει δρόμο για
μια άλλη προοπτική.
Ε.Κ.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ
Ο Υφυπουργός αθλητισμού κ. Βασιλειάδης
άνοιξε παράθυρο για συμμετοχή του ΑΟΤ
στην Super League 2 (σελ 5)

Ο 3ος όμιλος της Γ’ Εθνικής είχε το δικό
του χρώμα και κράτησε σε εγρήγορση
το κοινό μέχρι τέλους (σελ 2)

Ο Παναγιώτης Φιλίππου του Αστέρα
αγωνίστηκε με τα χρώματα της Εθνικής
σε τουρνουά στα Γιάννενα (σελ 7)

4 Η Ακαδημία 1, μετά από αρκετά χρόνια, βρέθηκε
στη κορυφή του παιδικού κερδίζοντας στον τελικό
τον Πύργο με 4-3 στα πέναλτι (1-1 κ.α)
(σελ. 4,6)
CMYK
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Δικαίωσε την φήμη του
Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και ειδικά ο 3ος όμιλος πρόσφερε πλούσιο υλικό στο κοινό από την αρχή μέχρι το τέλος

Ο

σοι μελετούν σε
βάθος τα
μυστικά και
ντοκουμέντα
της Γ’ Εθνικής ξέρουν
πολύ καλά ότι η
κατηγορία είναι για γερά
νεύρα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αυτοί που κάνουν το λάθος
και πιστέψουν ότι με δυο-τρεις
παραγωγικές εμφανίσεις μπορούν να έχουν ήσυχο το κεφάλι
τους κινδυνεύουν να προσγειωθούν ανώμαλα και να εκτεθούν στον μέγιστο βαθμό.
Διότι αυτό ακριβώς περιμένουν οι ανταγωνιστές προκειμένου να φέρουν την υπόθεση
στα χέρια τους και να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.
Γενικά η εμπειρία δείχνει ότι
χρειάζονται οι απαραίτητες μεγάλες νίκες σε κομβικά παιχνίδια αλλά και η συνέπεια σε
βατά θεωρητικά ματς.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα συγκροτημάτων που ενώ
είχαν καλές επιδόσεις απέναντι
στα φαβορί βγήκαν τελείως
από την πρίζα και εκτροχιάστηκαν σε συναντήσεις, που
θεωρητικά ήταν του χεριού
τους.
Ομολογουμένως ακόμη και
λίγο αν χαλαρώσουν οι πρωταγωνιστές θα πέσουν στην
πορεία πάνω σε τοίχο και θα
χρειαστεί να καταβάλλουν διπλάσια προσπάθεια για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.
Συνεπώς η σωστή προσέγγιση είναι αυτή που βάζει τις
ομάδες στην θέση του οδηγού
και τις επιτρέπει να προβαίνουν
στην κατάλληλη διαχείριση
στην πορεία. Διότι αν στραβώσει κάτι πάρα πολύ και πάρει
το κάθε συγκρότημα από κάτω
τότε είναι δύσκολο μέσα σε
λίγα λεπτά να ξαναπάρουν οι
μηχανές μπροστά.
Στο θέμα αυτό η ψυχολογία
παίζει σημαντικό ρόλο. Φωνάζουν από μακριά τα σωματεία
που είναι στα πολύ πάνω τους.
Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ακόμη και τμήματα που
δεν είναι και τόσο ταλαντούχα
μπορούν να δώσουν σάρκα και
οστά στα όνειρά τους, επειδή
ακριβώς πιστεύουν αυτό που
κάνουν και διακρίνονται για
την θετική τους σκέψη.

Φωνάζει από μακριά ότι αγαπούν αυτό που κάνουν και δεν
σταματούν να δουλεύουν σωστά και πειθαρχημένα.
Ετσι η αθλητική πράξη τις
δικαιώνει με τα σπουδαία αποτελέσματα.
Οι γαλάζιες έκλεισαν υποδειγματικά έναν σημαντικό κύκλο αγώνων και ετοιμάζονται
για τα πιο δύσκολα και ενδιαφέροντα.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει τα εξής:
Αήττητες πέρασαν στην επόμενη φάση οι παγκορασίδες
του Ασκληπιού μετά και την
νέα εκτός έδρας νίκη τους επί
του ΣΠΑ Καρδίτσας με σκορ 0-

Οι Ικαροι μετά τον αγώνα με τον Μαντουλίδη θα ετοιμάσουν
σιγά-σιγά το πλάνο για την καινούργια χρονιά
Αντίθετα σύλλογοι με αρνητική ψυχολογία είναι δύσκολο
να φέρουν τα πάνω- κάτω και
να γείρουν την ζυγαριά στην
δική τους μεριά.
Πάντως και φέτος υπήρξαν
αρκετές δυνατές φωνές στον
χώρο. Αναφερόμαστε σε σωματεία που φρόντισαν να οργανωθούν σωστά το καλοκαίρι
και να γεμίσουν το ρόστερ
τους σε ικανοποιητικό βαθμό.
Διαχρονικά όσοι επενδύουν
στην ποιότητα καταφέρνουν
να χαμογελάσουν αργά ή γρήγορα.
Αρκετές ομάδες λοιπόν βασίστηκαν σε σπουδαίους παίκτες, που έχουν γράψει ατέλειωτα χιλιόμετρα στην καριέρα τους. Το σημαντικό ήταν
ότι τα επιτελεία κατάφεραν να
παντρέψουν τους νεοφερμένους με την βάση που υπήρχε,
οπότε από ένα διάστημα και
μετά το νερό μπήκε στο αυλάκι.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
ειδικά στις δύσκολες στροφές
είναι σημαντική υπόθεση σε
κάθε τμήμα να υπάρχουν σίγουρα χέρια, δηλαδή έμπειροι
παίκτες, που είναι σε θέση να
τελειώνουν σωστά τις φάσεις.
Στην περίπτωση αυτή η πίεση
μεταφέρεται στις αντίπαλες
ομάδες, που είναι δύσκολο να
πιάσουν ιδανική απόδοση για
ολόκληρο 40λεπτο.
Τούτο το σημειώνουμε διότι
αρκετός κόσμος κοίταξε στα
μάτια τα φαβορί για κάποιο
διάστημα.
Όμως στην πορεία τα βαριά
χαρτιά το πήραν πατριωτικά
και παίζοντας μπάσκετ αντάξιο
των αρετών τους έφτασαν στο
τέλος του δρόμου επιβεβαιώνοντας τις καλές συστάσεις.

Πάντως το κοινό χρειάστηκε
να περιμένει μέχρι τέλους για
να διαπιστώσει επίσημα που
θα πάνε τα εισιτήρια ανόδου.
Στο τοπίο αυτό οι Ικαροι ήθελαν να εξασφαλίσουν καλύτερο
πλασάρισμα από το περσινό.
Η 5η θέση στην οποία τελικά
κατέληξαν δεν είναι άσχημη.
Βέβαια θα μπορούσαν να
αποφύγουν ορισμένες ήττες,
οπότε η αναρρίχηση θα ήταν
μεγαλύτερη. Ωστόσο η ιστορία
έγραψε με συγκεκριμένη τρόπο. Οσο για την Καλαμπάκα
ξόδεψε ευκαιρίες στο πρώτο
σκέλος και στην πορεία έκανε
την αντεπίθεσή της.
Όμως δεν πρόφτασε να μαζέψει τους βαθμούς που ήθελε
και μετά την ήττα στην Μελίκη
έγινε αποδοχή του τετελεσμένου. Ετσι δεν αγωνίστηκε στον
τελευταίο αγώνα με την Βέροια
αν και οι φίλαθλοι περίμεναν
κάτι διαφορετικό.
Πλέον οι Ικαροι θα πάρουν
λίγες ανάσες και θα βάλουν
μπροστά τον σχεδιασμό για
την καινούργια χρονιά. Οι απαιτήσεις θα είναι περισσότερες
και μένει να δούμε που θα βάλουν τον πήχη των φιλοδοξιών.
Οσο για την Καλαμπάκα με
την εμπειρία που απέκτησε θα
προσπαθήσει να επιστρέψει
δριμύτερη.

Ο πλήρης χάρτης
Συγκεκριμένες περιοχές πανηγυρίζουν για τις επιτυχίες
των εκπροσώπων τους.
Ας πάρουμε όμως κλίμα από
την ακροτελεύτια αγωνιστική
με την βοήθεια του ebasket.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα στέφθηκε
πρωταθλητής στον 1ο Βόρειο

όμιλο της Γ’Εθνικής Κατηγορίας. Οι Γιαννιώτες επικράτησαν στον τελευταίο αγώνα της
κανονικής διάρκειας των Τιτάνων Παλαμά εκτός έδρας με
82-75 και κατέκτησαν την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα και την άνοδο στη Β’Εθνική.
Τον ΠΑΣ θα ακολουθήσει και
η Δόξα Λευκάδας, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Μελίκης (65-85) και κλείδωσε τη
δεύτερη θέση. Οι Νησιώτες
δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα στο ματς και πήραν πανηγυρικά το εισιτήριο για τη
Β’Εθνική Κατηγορία.
Στην τρίτη θέση έμεινε ο
Πρωτέας Γρεβενών, ο οποίος
νίκησε τον Εύαθλο Πολυκάστρου με 87-54, αλλά δεν ήταν
αρκετοί οι δύο πόντοι. Κανένα
πρόβλημα δεν αντιμετώπισαν
ο ΑΓΣΙ και ο Μαντουλίδης, που
νίκησαν με 111-47 τη Νικόπολη
Πρέβεζας και με 89-65 τους
Ίκαρους Τρικάλων, αντίστοιχα.
Οσον αφορά τα φύλλα αγώνα η Λευκάδα με καλή άμυνα
και λύσεις στην επίθεση δεν
έδωσε κανένα δικαίωμα στην
Μελίκη. Ο πολύπειρος Γ. Αναγνωστόπουλος τράβηξε μπροστά, ενώ ουσιαστικός ήταν ο
επίσης οικείος Νικολόπουλος.
Τα δεκάλεπτα: 16-23, 3252, 52-74, 65-85
Διαιτητές: Γαζέτας-Δέλλας
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
17(2), Μαυρίδης Β. 16(1), Λέφας 4, Μαγαλιός 2, Καποδίστριας 3, Καρατζάς, Πεϊμανίδης, Ετόρπογλου 2, Σταυρουλάκης 11(3), Κοτζαμπάσης 3(1),
Λαπατούρας 7(1), Ρογγότης.
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης-Βαφιάς): Νικολόπουλος
11(3), Αργυρός 6, Αναγνωστόπουλος 19(3), Τσιαβές 12(2),
Βαγενάς 7(1), Κόγκας, Γεωργάκης 14(1), Μακρόπουλος 5,
Γερονάτσιος 3, Βλαχάκης, Ζαμπάκης 8, Κελαρίου.
Σε παράσταση για έναν ρόλο
μετέτρεψε ο ΑΓΣΙ τον αγώνα
με την Νικόπολη. Βέβαια κανένας δεν είχε αμφιβολία για
την έκβαση της αναμέτρησης,
αφού μεταξύ των δυο ομάδων
υπάρχει τεράστια απόσταση.
Οι γηπεδούχοι μοίρασαν τον
χρόνο συμμετοχής, ενώ οι φιλοξενούμενοι ήταν απογοητευμένοι.
Τα δεκάλεπτα: 31-12, 59-

Η τελική βαθμολογία
1) ΠΑΣ Γιάννινα ----------------------45 ------1896-1510 -----386
2) Δόξα Λευκάδας ------------------44 ------19101558 ------352
3) Πρωτέας Γρεβενών ------------44 ------1798-1526 -----272
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων --------------------41 ------1826-1625 -----201
5) Ικαροι Τρικάλων -----------------36 ------1660-1701 ------41
6) Ολυμπιακός Βόλου -------------35 ------1803-1811 -------8
7) Μαντουλίδης ---------------------35 ------1881-1819 ------62
8) Τιτάνες Παλαμά -----------------35 ------1706-1792------ -86
9) Εύαθλος Πολυκάστρου--------33 ------1598-1650------ -52
10) ΓΑΣ Μελίκης --------------------33 ------1613-1753 -----140
11) ΑΟΚ Βέροιας -------------------30 ------1451-1645 ----- -194
12) ΑΟ Καλαμπάκας---------------- 29 -----1457-1599 -----142
13) Νικόπολη Πρέβεζας ----------26 ------1475-2085 - ----610
*Ο ΑΟ Καλαμπάκας έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.
22, 91-35, 111-47
Διαιτητές: Διαμαντής Θ.-Κάννης
AΓΣ Iωαννίνων (Τσουκανέλης): Καννης 23(4), Ζαμπέτης,
Σαχπαχίδης, Καλφαλίδης 8(2),
Πουρνάρας 4, Xρυσής 23(5),
Mάκης 9(1), Παπανικολάου 10,
Θυμνιός 21, Φίλιος, Θώδης 10.
Νικοπόλη Πρέβεζας (Παπίρης-Πολίτης): Παπίρης, Μοσχόπουλος 6, Παπαχρήστος
Σ. 6, Παπαχρήστος Δ. 4, Κακιούζης 15(1), Παπαμιχαήλ 8,
Δούβλης 8.
Για το παιχνίδι των Ικάρων
κάναμε την ανάλυση και θα
μείνει στην ιστορία κυρίως για
τις βραβεύσεις στην σχολική
ομάδα του Μαντουλίδη και τον
συμπολίτη Λάμπρο Φρύδα.
Τα δεκάλεπτα: 13-31, 3048, 51-66, 65-89
Διαιτητές: ΧατζημπαλίδηςΧρυσάφης
Ικαροι Τρικάλων (Σδράκας):
Κολοτσιος Α. 2, Μέξης 14, Κολότσιος Β. 15(3), Τζοεμπατζάκης 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
13(4), Μαλανδρής, Παπαϊωάννου, Καναγκίνης 2.
Τα Γρεβενά έμειναν με πικρία, αφού μολονότι για μεγάλο διάστημα ήταν στην προνομιούχο δυάδα δεν κατάφεραν να αποφύγουν κάποια
στραβοπατήματα που κόστισαν.
Πάντως κόντρα στον Εύαθλο

δεν είχαν πρόβλημα.
Τα δεκάλεπτα: 25-11, 4722, 66-41, 87-54
Διαιτητές: Πράττος-Τσαρδούλιας
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Γρούδος 9(1), Μαλούτας 16(4), Μιχαηλίδης
15(5), Κλωνάρας 11(2), Κολοβός 6(2), Συλλάκος 2, Τακίδης
11(1), Μπόζιαρης 5(1), Μακρής
6(2), Μαλιούρας 5.
Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος Γ.): Παπαδόπουλος Σ. 10(2), Ημερίδης 13(2),
Μαρκόπουλος 7(1), Αθανασίου
12(2), Γιαμπατζίδης 4, Γκαντίδης 4, Ζωιτσούδης 2, Κώστα,
Κουτούλας 2.
Τέλος στον γειτονικό Παλαμά ο ΠΑΣ Γιάννενα επιβεβαίωσε την κλάση του και πέτυχε
πανάξια την προαγωγή. Οι συμπολίτες φίλαθλοι πάντως χάρηκαν την άνοδο λόγω της
συμμετοχής: Πανάρα, Πάτρα.
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 4542, 61-67, 75-82
Διαιτητές: Ντόγκας-Χατζηχαρίσης
Τιτάνες Παλαμά (Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς 9(1), Τσούμας
8(1), Φαλάγγας, Ζωιτσάκος 6,
Γκογκίδης 16(1), ΚαραΪσκάκης
16(3), Φαλιάκης, Μακρής 17(2),
Γκαγκανάσιος , Αρχοντούλης,
Μπακαβέλος 2, Καραδήμας 1.
ΠAΣ Γιάννινα(Κωστόπουλος): Γεωργίου 15(1), Πανάρας
14(3), Τσίρμπας 8, Πρέντζας
12(2), Kαραγκιολίδης 21(1),
Mάντζιος Π., Πανταζής, Πιστιόλης Χ. 12.
• wΣε αγώνες κατάταξης
από τον 3ο όμιλο θα συμμετάσχουν Γρεβενά και ΑΓΣΙ.

Εύκολη υπόθεση
Οι παγκορασίδες του Ασκληπιού ολοκλήρωσαν αψεγάδιαστα
το πρώτο κομμάτι και ετοιμάζονται για τον νοκ άουτ αγώνα
3. Οι μικρές του Ασκληπιού δεν
συνάντησαν ιδιαίτερη αντίδραση και πέρασαν εύκολα απο
την έδρα της Καρδίτσας σε ένα
αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι
αφού είχε κριθεί τόσο η πρωτιά
του ομίλου όσο και οι ομάδες
που θα περάσουν στην επόμενη
φάση.

Το παιχνίδι ήταν μονόλογος
και τα κορίτσια του Ασκληπιού
που επέβαλαν από την αρχή
το ρυθμό τους. Αυτό έδωσε το
δικαίωμα σον προπονητή κ.Γεροβάιο να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλα τα κορίτσια και
να δοκιμάσει διάφορα διάφορα
σχήματα ενόψει της φάσης των

νοκ αουτ αγώνων.
Τα σετ 15-25, 13-25, 12-25.
ΣΠΑΚ : Αραμπατζή, Βαγενά,
Βλάχου, Καραλούλη, Κροκίδα,
Λάππα, Μπα’λωμένου, Ντάκου,
Παπασακελαρίου, Σανιδά, Σπανού, Φιλιππου.
ΑΣ Ασκληπιός (Γεροβάιος):
Γκιούρκη, Κεραμιώτη, Κόκκαλη

Οι παγκορασίδες του Ασκληπιού διάγουν καλά
φεγγάρια και ετοιμάζονται για νέες παραστάσεις
Σ., Κόκκαλη Α., Κολίτσα Σ. ,
Κολίτσα Π. ,Κοντοκώστα,

Μπρουσιάκη, Παπαγιάννη,
Σούλκο, Ταρατόρα(λ), Τζίκα.
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ια μια ακόμη
φορά η
ανταπόκριση των
συμπολιτών στο
ποδηλατικό κάλεσμα για
τον γύρο της πόλης
κρίθηκε άκρως
ικανοποιητική από τους
ειδικούς του χώρου.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Είναι φανερό ότι υπάρχει
ένα σταθερό κοινό, που από
την στιγμή που πάρει το σύνθημα είναι μαθηματικά βέβαιο
ότι θα βρεθεί στην αφετηρία.
Με τον τρόπο του παρακινεί
γνωστούς και φίλους, οπότε
η παρέα μεγαλώνει.
Δεν είναι απλή υπόθεση να
βγουν στους Τρικαλινούς δρόμους κοντά στα 400 ποδήλατα, με την επίσημη καταγραφή
να δείχνει 380 συμμετοχές.
Και όλα αυτά ενώ το συγκεκριμένο διάστημα έτρεξαν
και τρέχουν εκδηλώσεις σε
πολλά μέτωπα.
Απλά να θυμίσουμε ότι την
Κυριακή είχαμε και την 15η
αθλητική συνάντηση του
«Αθηνά», που συγκέντρωσε
και αυτή αρκετό νεαρόκοσμο.
Οι λάτρεις του τρεξίματος
πάλι συμμετείχαν στο 4ο Koziakas race για την προστασία
του Ασπροπάρη, ενώ οι θιασώτες των 4 τροχών έφτασαν
στην Χρυσομηλιά.
Κοινώς επιβεβαιώθηκε για
μια ακόμη φορά ότι τα Τρίκαλα μπορούν να παίξουν αθλητικά σε πολλά μέτωπα και να
προσφέρουν υποδειγματικές
εκδηλώσεις. Αναμφίβολα όλες
είχαν το δικό τους βάρος και
άφησαν ξεχωριστό αποτύπωμα.
Αλλά ας μείνουμε λίγο περισσότερο στον ποδηλατικό
γύρο που τον ζήσαμε από
μέσα.
Πέρα από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο αξίζει να κρατήσει κανείς την θετική διάθεση των συμμετεχόντων. Φώναζε από μακριά η αύρα, που
παίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε
εκδήλωση.
Γιατί όταν ένας πρωταγωνιστής απολαμβάνει αυτό που
κάνει μεταδίδει την καλή σκέψη του και στους διπλανούς
του.
Και μπορεί ο καθένας μας
να χρησιμοποιεί καθημερινά
το ποδήλατο αλλά είναι διαφορετικό να έχει μπροστά του
έναν αγώνα στην καρδιά της
πόλης.
Οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί,
οπότε οι συμμετέχοντες έβαλαν για μια ακόμη φορά τέχνη
και φαντασία τερματίζοντας
με ψηλά το κεφάλι.
Οι πιο γρήγοροι έβγαλαν
την απόσταση με συνοπτικές
διαδικασίες, οπότε αρκετοί
φίλαθλοι υποκλίθηκαν στην
αξία τους με την χαρακτηριστική ατάκα: «το έχουν μέσα
τους». Αλλοι πάλι αναρωτήθηκαν: «μα καλά πότε ξεκίνησαν και πότε τελείωσαν».
Οι χρόνοι καταδεικνύουν
ότι οι άνδρες και οι γυναίκες
εμφανίστηκαν ιδιαίτερα φορμαρισμένοι, οπότε έκοψαν το
νήμα με χαρακτηριστική άνεση.
Ειδικά στα αγόρια η πρωτιά
κρίθηκε ουσιαστικά με μισή
ρόδα διαφορά, που συνηθί-

Θετική ενέργεια και όμορφα στιγμιότυπα συνέθεσαν το σκηνικό
του 23ου λαϊκού ποδηλατικού γύρου στη μνήμη Βασίλη Τσαρουχά

Σας υποσχεθήκαμε έναν δεύτερο κύκλο φωτογραφιών, που μεταφέρουν το κλίμα του λαϊκου γύρου,
οπότε παρουσιάζουμε πλάνα που κατέγραψε ο φακός του «Π. Λ».
κρούς και μεγάλους.
Οι πρεσβύτεροι με την ποδηλατική εμπειρία και σοφία
τους έδειξαν τον δρόμο, ενώ
οι πιτσιρικάδες κατάθεσαν τον
απαραίτητο ενθουσιασμό, που
προσέδωσε ζωντάνια στην σύναξη.
Πολύ σωστά βέβαια το έμπειρο μάτι ποδηλατικών στελεχών εστίασε στο γεγονός
ότι πολλά νέα παιδιά προσήλθαν στους αγώνες με τους
γονείς τους.
Πως μπορούσε να χαλάσει
κανείς χατίρι στα νιάτα; Ετσι
έτρεξαν με τον δικό τους ρυθμό και το ευχαριστήθηκαν όσο
τίποτα άλλο.
Μακάρι κάποια παιδιά να
πήραν το ερέθισμα και να
ασχοληθούν πιο συστηματικά
με την ποδηλασία, αφού η
αλυσίδα παραγωγής πρέπει
να ανανεώνεται.
Είναι σαφές ότι τα Τρίκαλα
έχουν να επιδείξουν ισχυρές
ποδηλατικές προσωπικότητες
αλλά πρέπει να βγουν στον
αφρό νέα πρόσωπα, που θα
πάρουν την σκυτάλη των διακρίσεων.

Ζεστό σκηνικό

ζουν να λένε οι ειδικοί της
ποδηλασίας.
Η ουσία βέβαια του γύρου
βρίσκεται στην συμμετοχή του

κόσμου, οπότε εκπροσωπήθηκαν όλες οι ηλικίες. Επιβεβαιώθηκε έτσι ότι το ποδήλατο ταιριάζει γάντι σε μι-

Μένοντας στο κλίμα και
στην ατμόσφαιρα του γύρου
να σημειώσουμε ότι οι ποδηλάτες πήραν θέση στον χώρο
αρκετά λεπτά πριν την εκκίνηση.
Η προθέρμανση αποτελεί
ιεροτελεστία, οπότε όλοι ήθελαν να βρουν τους ρυθμούς
τους για να βγάλουν στο άνετο την διαδρομή, όπως και
έγινε.
Αρεσε ιδιαίτερα επίσης το
γεγονός ότι καταγράφηκε εκπροσώπηση απ’ όλα σχεδόν
τα αθλήματα.
Εντοπίσαμε λοιπόν στελέχη
από το ποδόσφαιρο, από το
μπάσκετ, το βόλεϊ, τον στίβο
αλλά και τα μαχητικά αθλήματα.
Οι πρωταγωνιστές θέλουν
να αλλάζουν παραστάσεις,
ενώ αναγνωρίζουν ότι η πο-

δηλασία είναι συνώνυμο των
Τρικάλων.
Πάντως όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές που αναφέραμε
έδειξαν ότι εκτός από τον
δικό τους χώρο έχουν έφεση
και στο αγαπημένο δίτροχο,
οπότε τερμάτισαν με άνεση.
Αρκετοί μάλιστα σύστησαν το
ποδήλατο και σε οικεία πρόσωπα.
Οσο για τα πηγαδάκια που
στήθηκαν ήταν πάρα πολλά
τόσο πριν όσο και μετά την
εκδήλωση. Αρχικά οι μετέχοντες έφεραν νοερά στο μυαλό
τους την διαδρομή, ενώ μετά
τον τερματισμό έκαναν τις
σχετικές αναλύσεις.
Και όλα αυτά με το χαμόγελο στα χείλη, που αποτέλεσε σήμα κατατεθέν του
αγώνα. Υπάρχουν άλλωστε
ουκ ολίγα χαρακτηριστικά
στιγμιότυπα, που δείχνουν τον
αθλητικό πολιτισμό αλλά και
το γεγονός ότι οι συμπολίτες
πέρασαν όμορφα στο διάστη-

μα που κράτησε η σύναξη.
Οι φιλικοί δεσμοί λοιπόν χαρακτήριζαν αρκετούς από
τους μετέχοντες, ενώ έχουμε
την αίσθηση ότι η παρέα μεγάλωσε, αφού η ποδηλασία,
όπως και γενικότερα ο αθλητισμός φέρνει τους πάντες
πιο κοντά.
Την εκδήλωση τίμησαν και
αρκετοί συμπολίτες, που θα
δώσουν τον αγώνα τους στο
εκλογικό μετερίζι, οπότε χειροκρότησαν ζεστά τους πάντες.
Πολλά μπράβο αξίζουν βέβαια στους αφανείς ήρωες,
που έβαλαν πλάτη για την
επιτυχία του αγώνα, ενώ οι
διοργανωτές κράτησαν τον
παλμό του κοινού και την σχέση εμπιστοσύνης, οπότε σχεδιάζουν ήδη από τώρα εμπλουτισμό της νέας σύναξης
για να παραμείνει άκρως ελκυστική, όπως δηλαδή την θέλουν οι Τρικαλινοί.
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από τον
τελικό

Νο… 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
•Μετά από καιρό επέστρεψε στη κορυφή κερδίζοντας στον τελικό τον
Πύργο με 4-3 στα πέναλτι αφού ισοφάρισε στην εκπνοή του αγώνα 1-1

Κ
Πριν από τα πέναλτι ο Μηνόγιαννης
δίνει τις τελευταίες οδηγίες στον Τσακίρη

Ο Πατσιαλής
τονώνει τη
ψυχολογία του
Σφυρλίδα για
την διαδικασία
των πέναλτι.
Και οι δύο
τερματοφύλακες
ήταν
πρωταγωνιστές

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλης δίνει
το κύπελλο της πρωταθλήτριας στην Ακαδημία 1

Ο Γραμματέας της ΕΠΣΤ κ. Παιδής δίνει στον Μπαμπατσιά
το κύπελλο του φιναλίστ

Το μέλος της ΕΠΣΤ κ. Ράπτης βραβεύει
τους παίκτες του Πύργου

άθε
πρωτάθλημα,
κάθε τελικός
έχει τη δική του
ιστορία… Η φετινή, είχε
ως πρωταγωνίστρια μια
ομάδα που πριν από
χρόνια είχε το δικό της
επιτυχημένο σερί, πριν
δώσει τη σκυτάλη στον
Ασκληπιό και αυτός στη
Δήμητρα. Φέτος
επέστρεψε στο θρόνο
της και από Ακαδημία 1,
έγινε… 1 Ακαδημία
στη κατηγορία Κ 16.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

Πανηγυρισμοί της Ακαδημίας 1 με το τρόπαιο

gidopoulosp@yahoo.gr

Η δίψα της διάκρισης μετά από
8 χρόνια περίπου, αλλά η επιμονή
και η επιμονή είχε ως αποτέλεσμα
η ομάδα του Θανάση Πούλιου και
του Κωνσταντίνου Γκαλέα, όχι μόνο
να βγει στην επιφάνεια αλλά και
να βρεθεί στο ψηλότερο σκαλοπάτι
του θεσμού. Και φυσικά πέρασε
από δύσκολα μονοπάτια.
Ηταν όμως η μοναδική ομάδα
που κέρδισε τη «μόνιμη» πρωταθλήτρια των τελευταίων χρόνων
Δήμητρα, στην κανονική διάρκεια
του πρωταθλήματος και αυτή που
την απέκλεισε στον ημιτελικό. Και
χθες ο τελικός ήταν το επισφράγισμα της επιτυχίας.
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ,
κατάφερε στην εκπνοή του τελικού
να ισοφαρίσει τον Πύργο 1-1 και
να πάει στη διαδικασία των πέναλτι.
Αν και εκεί βρέθηκε με τη πλάτη
στον τοίχο, κατάφερε να κερδίσει
4-3 χάρη στις τρεις σωτήριες επεμβάσεις του τερματοφύλακα Τσακίρη
ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής.
Για μια φορά ακόμα.
Πρωταθλήτρια 2018-2019 στο
παιδικό πρωτάθλημα η Ακαδημία
1. Είχε όρεξη, τσαγανό, μεθοδικότητα κι εργατικότητα. Φιναλίστ για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Πύργος ο οποίος έφτασε στη πηγή,
αλλά νερό δεν ήπιε.
Είναι όμως θέμα χρόνου, αφού
η προσπάθεια της ομάδας του Βαγγέλη Τσιούκα, έχει αρχή, μέση και
τέλος. Κι είναι αισιόδοξο το γεγονός
πως υπάρχουν πλέον περισσότερες
από μια οργανωμένες ακαδημίες
στα Τρίκαλα. Ελάχιστες όμως. Από
κει και πέρα το χάος…
Ο τελικός δεν διεκδικεί δάφνες
ποιότητας. Ελάχιστε οι καλές προσπάθειες, από ένα γκολ και στα
πέναλτι αλλάζει η ιστορία.
Ένα γκολ φάνηκε υπεραρκετό
στο πρώτο ημίχρονο για τις προσπάθειες που έκαναν οι δύο ομάδες. Η νευρικότητα και το άγχος
του τελικού, το στάδιο που θέλει
… ψυχραιμία και διαχείριση αλλά
κυρίως ικανότητα να «δαμάσει» κανείς την αγριότητα έως επικινδυνότητα του κάκιστου αγωνιστικού
χώρου, φόρτωσαν τους μικρούς
πρωταγωνιστές οι οποίοι έκαναν
φιλότιμη προσπάθεια να φτάσουν
στο στόχο τους.
Ελάχιστες οι προσπάθειες προς
τις δύο εστίες και αν εξαιρέσουμε
τη φάση του γκολ, μάλλον πέρασαν
χωρίς να καρδιοχτυπήσουν ιδιαίτερα τους τερματοφύλακες Σφυρλίδα και Τσακίρη.
Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης
λιγοστές οι καλές στιγμές. Η Ακαδημία 1 βγήκε πιο μπροστά αλλά η
τελική προσπάθεια ήταν δύσκολο
κομμάτι. Ωσπου φτάσαμε στην εκCMYK

Ο Πύργος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο παιδικό.
Για δεύτερη φορά βρέθηκε στον τελικό

Ο Νίντος θα νικηθεί από τον Τσακίρη στο έξτρα πέναλτι του Πύργου

Ο Στυλιανίδης θα ευστοχήσει και θα δώσει τη κούπα στην ομάδα του
πνοή. Εκεί ο Κατράνας πέτυχε την
ισοφάριση και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Ο αγώνας
Μόλις στο 2’ η τυπικά γηπεδούχος
Ακαδημία 1 προσπάθησε να αιφνιδιάσει επενδύοντας στη ταχύτητα
του Καλεμάσι από αριστερά ο οποίος ναι μεν κέρδισε τη μπάλα από
τον Σφυρλίδα και τη γύρισε, ο Μουσκάϊ όμως σούταρε άτσαλα και η
μπάλα κατέληξε άουτ.
Στο 7’ ο Πύργος χάρηκε για το

γκολ που πέτυχε ο Σιμιτσής, όταν
κέρδισε τη μπάλα από τον Χαχάμη
αλλά πραγματικά αφού με υπόδειξη
του βοηθού διαιτητή κ. Τουλούμη
ακυρώθηκε το γκολ.
Στην επόμενη όμως προσπάθεια
των παικτών του Βαγγέλη Τσιούκα
η χαρά για το γκολ ήταν ουσιαστική
και είχε διάρκεια. Ο Πολύμερος από
δεξιά πάσαρε επί της ουσίας στον
Τσάτσο σε μια προσπάθεια κομπίνα,
αυτός σούταρε συρτά και αφού η
μπάλα πέρασε από πολλά πόδια
αναπαύτηκε στα δίκτυα του Τσακίρη

κάνοντας το 1-0.
Οι προσπάθειες για περισσότερα
γκολ στο παιχνίδι με το… σταγονόμετρο. Στο 20’ ο Καλεμάσι υπό
πίεση σούταρε δυνατά αλλά η μπάλα
πέρασε άουτ δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σφυρλίδα, ενώ το σουτ
του Παναγιώτου στο 29’, ξανά υπό
πίεση, κατέληξε στα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε
πιο… δυσκοίλια σε προσπάθειες για
γκολ. Η πρώτη προσπάθεια η οποία
κατέληξε αρκετά ψηλά από την
εστία του Σφυρλίδα σημειώθηκε
στο 51’ σε μακρινό φάουλ του Τσιακμάκη.
Ωστόσο στο διάστημα αυτό η
Ακαδημία 1 ήταν πιο δραστήρια,
αλλά χωρίς ουσία.
Στο 63’ μια αδύναμη κεφαλιά του
Δεληλίγκα κατέληξε στα χέρια του
Τσακίρη, ενώ στο 70’ από πάσα του
Σιμιτζή από δεξιά ο Τσάτσος σούταρε από καλή θέση άουτ.
Στην εκπνοή του αγώνα μετά από
φάση διαρκείας έξω από την περιοχή του Πύργου, ο καλεμάσι σούταρε απέκρουσε ο Σφυρλίδας και
στην επιστροφή ο Κατράνας ισοφάρισε 1-1.
Η διαδικασία των πέναλτι:
Ο Πύργος ξεκίνησε με τον Τσάτσο
να κάνει το 1-0. Ο Καλκαντέρας
ισοφάρισε για την Ακαδημία 1, παρά
την προσπάθεια του Σφυρλίδα.
Ο Μπαμπατσιάς (Πύργος) πέτυχε
το 2-1, ενώ ο Σάλαρι σημάδεψε το
δοκάρι του Πύργου και το 2-1 παρέμεινε.
Ο Σιμιτζής (Πύργος) πέτυχε το
3-1 και ο Κατράνας (Ακαδημία 1)
μείωσε 3-2.
Ο Τσόλας (Πύργος) νικήθηκε από
τον Τσακίρη και το δοκάρι του.
Ο Διαμάντης (Ακαδημία 1) ισοφάρισε 3-3, ενώ ο Τσακίρης απέκρουσε το πέναλτι του Τσίρκας.
Απέκρουσε όμως και ο Σφυρλίδας
το πέναλτι του Καλεμάσι.
Χρειάστηκαν έξτρα πέναλτι. Ο
Νίντος (Πύργος) δεν μπόρεσε να
νικήσει τον Τσακίρη ο οποίος απέκρουσε.
Ο Στυλιανίδης (Ακαδημία 1) πέτυχε το 4-3 και ο τίτλος στην Ακαδημία 1.
Καλή η διαιτησία του κ. Τζιότζιου
και των βοηθών του κ.κ. Τουλούμη,
Κωστήρα. Κίτρινη κάρτα είδε ο Χαχάμης της Ακαδημίας 1.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΟΣ: Σφυρλίδας, Πολύμερος, Τσίρκας, Παπακώστας, Μπαμπατσιάς, Τσόλας, Νίντος, Δεληλίγκας (72’ ΠασχάληςΓ), Παπαϊωάννου
(60’ Κούτσικος), Τσάτσος, Σιμιτζής.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1: Τσακίρης, Καλαντζής, Στυλιανίδης, Σαλάρι, Χαχάμης,
Τσαμανής, Τσιακμάκης (66’ Καλκαντέρας), Κατράνας, Παναγιώτου,
καλεμάσι, Μουσκάϊ.
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Άνοιξε ο δρόμος
για την Σούπερ Λιγκ2
Μ

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης, μετέθεσε
την ευθύνη για τον καθορισμό
των ομάδων της Superleague 2
στην ΕΠΟ, αφήνοντας για πρώτη φορά «ανοιχτό» το ενδεχόμενο για 14 ομάδες, γεγονός
που είναι ικανό να «σώσει» τον
Ηρακλή και τα Τρίκαλα.
«Χαμός» έγινε στη Βουλή για
την αναδιάρθρωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο
Βασλειάδη να δέχεται έντονες
αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για το νέο νομοσχέδιο.
Μιλώντας στην Ολομέλεια
πάντως, ο ίδιος εξήγησε τους
λόγους που προωθεί την αναδιάρθρωση, αλλά αυτή τη φορά
ανέφερε ότι το ζήτημα με τις
ομάδες στη δεύτερη κατηγορία,
δεν θα κριθεί από την Πολιτεία.
Έδωσε έτσι «πάτημα» σε Ηρακλή και Τρίκαλα να αποφύγουν
τον υποβιβασμό τους από τη
Football League και να βρεθούν
και αυτές στη Superleague 2,
ως δύο έξτρα ομάδες, σε όσα
είχαν αρχικά δει το «φως» της
δημοσιότητας.

Με τις αποφάσεις των Βασιλειάδη και Γραμμένου ο ΑΟΤ φαίνεται
πως έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει την Σούπερ Λιγκ 2
στημα, ομάδες να φεύγουν στα
μισά του πρωταθλήματος, να
μην αντέχουν οικονομικά, να
ψάχνουν να βρουν τρόπους να
επιβιώσουν.
Οι αλλαγές αυτές έρχονται
μαζί με την απαιτούμενη μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου που
χρειάζεται σε αυτές τις κατηγορίες ούτως ώστε να μην είναι
δυσβάσταχτο, ειδικά στις μικρές
επαρχιακές ομάδες.
Το κυριότερο είναι στην αναδιανομή των εσόδων για να μην
ζήσουμε ό,τι και τα προηγούμενα χρόνια λόγω και της οικο-

νομικής κρίσης και των φοβερών
προβλημάτων που οδήγησαν
και στην κάμψη της εμπορικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα προσπαθήσουμε να
φτιάξουμε ξανά ένα οικονομικό
προϊόν όπως είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Στην τροπολογία δεν υπάρχει
και δεν αναφέρεται αριθμός
ομάδων, ο αριθμός αποφασίζεται από την ΕΠΟ όχι από την
Πολιτεία.
Η Πολιτεία βάζει τις δομές
των κατηγοριών. Έχει ξεκινήσει
μια συζήτηση που θα έπρεπε

να ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι όταν αυτό έγινε πραγματικότητα γιατί αυτή τη στιγμή
επικυρώνουμε κάτι που έγινε
πέρσι το καλοκαίρι.
Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις
κυρίως από ομάδες της προηγούμενης Γ’ Εθνικής, γνωρίζω
ότι η ΕΠΟ τις καταλαβαίνει, τις
αναγνωρίζει και ενδεχόμενα και
με το περιθώριο που της αφήνει
η παρούσα τροπολογία, ενδεχόμενα να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις ως προς την Super
League 2, δηλαδή να είναι κατά
δύο ομάδες μεγαλύτερη και να
έχουμε τρεις κατηγορίες με 14
ομάδες.
Αυτά δεν αφορούν το Κοινοβούλιο. Δεν είναι στην τροπολογία και αφορούν στην ΕΠΟ.
Το παρόν σχέδιο τελεί υπό την
έγκριση των διεθνών Ομοσπονδιών με δεδομένο το γενικότερο
πρόβλημα που υπάρχει και έρχεται σε συνέχεια και της αλλαγής που κάναμε στην ΕΕΑ
και τον τρόπο ελέγχου και λειτουργίας των επαγγελματικών
ομάδων και πιστεύουμε ότι βοηθάει στην εξορθολόγηση και
στην δημιουργία ενός σοβαρού
πλαισίου για το επαγγελματικό
ποδόσφαιρο».
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Ξεκίνησαν
οι δοκιμές
παικτών

«Σώζει» Ηρακλή και Τρίκαλα ο Βασιλειάδης, αν και η τελική
απόφαση θα πρέπει να παρθεί από την ΕΠΟ του Γραμμένου!
ε αγωνία στον
ΑΟ Τρίκαλα
περιμένουν αν
τελικά η ΕΠΟ θα
ανάψει το πράσινο φως για
να παίξει στην Σούπερ
Λιγκ2, αφού το πρώτο
βήμα έγινε από τον
υφυπουργό Αθλητισμού
Γιώργο Βασιλειάδη και θα
πρέπει να ολοκληρωθεί
από τον πρόεδρο της ΕΠΟ
Βαγγέλη Γραμμένο. Όλα
αυτά ενώ από χθες
αναφέραμε ότι η
αναδιάρθρωση πλέον είναι
γεγονός στο ελληνικό
ποδόσφαιρο.

25

Ξεκίνησαν οι δοκιμές παικτών στον ΑΟ Τρίκαλα που θα
διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 15/5 (ώρα προπονήεων
17:00) στο βοηθητικό γήπεδο του Δημοτικού Σταδίου.
Οι δοκιμές αφορούν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί
τα έτη 2000-2001-2002-2003 ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την
Παρασκευή 10/5 επικοινωνώντας με τα γραφεία της ΠΑΕ.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2431 3028

Η ομιλία Βασιλειάδη
για την αναδιάρθρωση
«Τον Αύγουστο του 2018 η
Ε.Ε. της ΕΠΟ αποφάσισε την
αλλαγή στη δομή των πρωταθλημάτων με τη δημιουργία μιας
νέας ενδιάμεσης κατηγορίας
και ταυτόχρονα την θέσπιση
νέων κανόνων σε συνεργασία
με τη ΓΓΑ.
Με την παρούσα τροπολογία
ερχόμαστε μετά την εισήγηση
της ΕΠΟ αλλά και των επαγγελματικών λιγκών ως προς τη
δομή, που θα ανήκει η κάθε η
λίγκα, ως προς άλλα ζητήματα
που αφορούν την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, τα δικαιώματα, την αναδιανομή εσόδων
μεταξύ των ομάδων και των κατηγοριών για να μπορέσουμε
να έχουμε επαγγελματικές κατηγορίες βιώσιμες, για να ξεπεράσουμε το βασικό πρόβλημα
που είχαμε όλη αυτή την περίοδο ότι είχαμε δύο επαγγελματικές κατηγορίες και μια Γ’
Εθνική που ήταν μη βιώσιμες
με αποτέλεσμα να ζούμε όσα
ζήσαμε στο προηγούμενο διά-

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

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΑΣ: ΤΗΛ:6982 076 552
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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από το
στάδιο

Ο

Επιμέλεια:
Πάνος
Γιδόπουλος

μορφες στιγμές έζησαν χθες όσοι βρέθηκαν στο δημοτικό
στάδιο Τρικάλων. Η αλήθεια είναι πως πέρασε καιρός από
την τελευταία φορά και ο Α.Ο Τρίκαλα σίγουρα θα ζήλεψε.
Τίποτα τυχαίο ωστόσο…

Η κερκίδα «ζωντανή» με παιδιά αυτή τη φορά…

Οι δύο ομάδες βγαίνουν στο γήπεδο (χωράφι) για τον τελικό
με τους διαιτητές και τα μικρότερα παιδιά της ακαδημίας τους

Οι αρχηγοί (Μπαμπατσιάς και Στυλιανίδης) με τους διαιτητές

Σωτηρίου και Παρδάλης προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες

Πανηγυρισμοί από τους παίκτες της Ακαδημίας 1

Α’ Ερασιτεχνική

Νίκη στο φινάλε
•Τα Καλύβια κέρδισαν 2-1 την Πηγή
Για το γόητρο και μόνο τα Καλύβια κέρδισαν χθες στον
εξ’ αναβολής αγώνα τους την Πηγή με 2-1. Αγώνας που σήμανε το φετινό αγωνιστικό φινάλε και για τις δύο ομάδες.
Η Πηγή «άνοιξε» το σκορ στο 20’ με τον Δάσσιο, αλλά
στο 42’ και στο 70’ από λάθη στην άμυνά της ο Νουνός διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαρολαχάκης, Παπαηλίας (80’ Γκουτσουλιας),
Μπίχτας, Παπαευθυμίου, Κάβουρας, Πατρίκαλος Γ., Καρανίκας, Καραλής, Σαμψών, Νουνός, Ζέρβας (89’ Πρέκας).
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος, Δάσσιος, Ντόσας, Τεντολούρης
(80’ Νταλάσης), Μαγουλιώτης, Λεγάκης, Μπέτσας, Μαντζώρος (55’ Αλεξόπουλος), Λάππας, Νικολαρέας (65’ Κατσάρας), Δημητρίου
Ο αγώνας του Μεγαλοχωρίου με το Κεφαλόβρυσο θα γίνει αύριο.

Τζιότζιος, Τουλούμης
και Κωστήρας.
Ανερχόμενοι στην διαιτησία

Αρκετοί οι φίλαθλοι
στο στάδιο. Νάταν τόσοι
σε κάθε παιχνίδι του ΑΟΤ…

ΤΟΠΙΚΑ
εξωστρέφεια είναι
μεγάλη υπόθεση
και πολύ σωστά η
ΟΣΕΚΑ προσπαθεί
να αναδείξει την δουλειά
που κάνουν οι ομάδες
μπάσκετ με καρότσι.

Η

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά στο διάβα του χρόνου η βελτίωση είναι εντυπωσιακή, ενώ αρκετοί παίκτες διαθέτουν
το πακέτο όλο.
Ομολογουμένως εμφανίζονται
άκρως πειθαρχημένοι, ξέρουν να
διαβάζουν σωστά τις φάσεις σε
άμυνα και επίθεση, ενώ αξίζει να
εστιάσουμε και στα ηγετικά τους
προσόντα.
Χωρίς υπερβολή όταν ζεσταθούν για τα καλά αναδεικνύουν
την ομορφιά του μπάσκετ.
Στο τοπίο αυτό είναι έντονη
και η εικόνα του Αστέρα.
Τα στελέχη της Τρικαλινής ομάδας από την πρώτη στιγμή που
βγήκαν στον αφρό έδειξαν ότι
δεν ήρθαν για λίγο αλλά για μόνιμα.
Προς τιμήν τους δεν άφησαν τίποτα στην τύχη του και εργάστηκαν άοκνα και μεθοδικά. Χτίζοντας
με υπομονή οι κιτρινόμαυροι άρχισαν να γεμίζουν το βιογραφικό
τους, ενώ με τον τρόπο δράσης
τους και το ήθος τους κέρδισαν
τον σεβασμό των αντιπάλων.
Διότι ξέρουν ότι οι συμπολίτες
παίκτες από την στιγμή που μπουν
στο παρκέ θα κάνουν κατάθεση
ψυχής για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.
Στο διάβα του χρόνου ο εκπρόσωπός μας έχει να επιδείξει
μεγάλες επιτυχίες, ενώ ακόμη και
στα άτυχα ματς παλεύει μέχρι το
τελευταίο σφύριγμα.
Εννοείται ότι η χαρά των μελών
της ομάδας είναι μεγάλη όταν
βλέπουν προσκλήσεις για συμμετοχή σε δικά τους παιδιά.
Και στο κομμάτι αυτό ο Αστέρας παίζει δυνατά.
Εδώ και καιρό λοιπόν ο Παναγιώτης Φιλίππου βρίσκεται μόνιμα
στις κλήσεις της Εθνικής. Το τελευταίο διάστημα είχε γεμάτο

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2019
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Μέσα σε όλα
•Ο Π. Φιλίππου του Αστέρα συμμετείχε με τα χρώματα
της Εθνικής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τουρνουά
στα Γιάννενα, ενώ έγιναν και άλλες κινήσεις

Στο τουρνουά των Ιωαννίνων με τα χρώματα της Εθνικής συμμετείχε ο Παναγιώτης Φιλίππου του Αστέρα
πρόγραμμα, αφού μετείχε στις
προπονήσεις της Εθνικής στον
Βόλο.
Ασφαλώς η επίσημη αγαπημένη έχει σημαντικές υποχρεώσεις
το επόμενο διάστημα και αποτελεί
μεγάλη τιμή για την περιοχή μας
να ακούγεται μέσα από την παρουσία ενός Τρικαλινού αθλητή.
Να θυμίσουμε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος αθλητής έχει πάρει μέρος και σε αρκετά all star και με
τον τρόπο αυτό πλουτίζει τις παραστάσεις του.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι και στον φετινό μαραθώνιο επιβεβαιώνει τις συστάσεις με καλές επιδόσεις στο σκοράρισμα.
Το πρωτάθλημα πάντως διακόπηκε την προηγούμενη εβδομάδα αφού είχαν σχεδιαστεί συγκεκριμένες ενέργειες, που επιβεβαιώνουν την δυναμική του χώρου.
Φαίνεται ότι και μεράκι υπάρχει
και καλή οργάνωση, οπότε η δου-

λειά βγαίνει καλύτερα προς τα
έξω. Ετσι οι φίλοι του μπάσκετ
σπεύδουν να συλλέξουν όσο το
δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.
Όλα δείχνουν ότι τα καλύτερα
είναι μπροστά και αναμφισβήτητα
ο χρόνος αποτελεί σύμμαχο.

Σε πολλά μέτωπα
Οι μυημένοι στον χώρο ήξεραν
ότι ετοιμάστηκε πλούσιο σκηνικό
το προηγούμενο διάστημα.
Ασφαλώς είναι διαφορετικό να
βιώνει κανείς αυτές τις πρωτοβουλίες από μέσα.
Ο Παναγιώτης Φιλίππου βρέθηκε στην Ηπειρο και με τα χρώματα της Εθνικής είχε καλές εμφανίσεις καταθέτοντας πτυχές
από το πλούσιο ταλέντο.
Ασφαλώς η εκδήλωση έγινε
για καλό σκοπό, αφού οι φωνές
στον χώρο αυξάνονται.
Αξίζει λοιπόν να στηρίζει κανείς
τις καινούργιες προσπάθειες και
να μεταφέρει την εμπειρία και

την τεχνογνωσία του.
Είναι φανερό ότι στον χώρο
υπάρχουν καλές σχέσεις και οι
πρωταγωνιστές σπεύδουν σε
πρώτη ευκαιρία να μοιράζονται τις
γνώσεις τους.
Ακρως κατατοπιστικό είναι το
δελτίο τύπου για τις πολυσύνθετες εκδηλώσεις:
Το τριήμερο που πέρασε ήταν
ασφυκτικά γεμάτο. Από τη μια το
1ο τουρνουά μπάσκετ με αμαξίδιο
Ιωαννίνων, το οποίο διοργάνωσε
ο IBC κι αποτελεί τον… σπόρο για
να ανθίσει το άθλημά μας στην
πανέμορφη ηπειρωτική πόλη. Το
τουρνουά, το οποίο κατέκτησε η
Εθνική Ελλάδας, νικώντας στον
τελικό τη Μικτή ΟΣΕΚΑ, αν κι
αυτό ήταν το… τελευταίο που
είχε σημασία.
Από την άλλη το «Alter Weekend 2019», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο
Helexpo Μαρούσι κι η ΟΣΕΚΑ
έδωσε δυναμικό «παρών», με ένα
περίπτερο, το οποίο τράβηξε το

Εφεση στις διακρίσεις
•Νέες σημαντικές επιτυχίες για τους αθλητές του Α.Σ. Τρικάλων
στην κατηγορία U13, που φιλοξενήθηκε στην Λάρισα
τον Γρηγόρη Κοντοβουνήσιο που
κατέκτησε την 5η θέση στην κατηγορία των παίδων.
Αναλυτικά οι διακρίσεις των
αθλητών:
Χρυσό μετάλλιο: Δημήτρης Θάνος
Χρυσό μετάλλιο: Στέφανος Βασδέκης
Χάλκινο μετάλλιο: Θωμάς Τρέλλης
5ος: Γεώργιος Μήτσιος
5ος: Πέτρος Τρέλλης
7ος: Ανδρέας Κλημενώβ
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά
που αγωνίστηκαν και καλή συνέχεια
στο μέλλον.

Δ

εν υπάρχει καλύτερο
σκηνικό για το νέο
αίμα της πάλης από
το να βάζει καινούργια
παιχνίδια στα χέρια του.

Διότι μέσα από την πίεση και
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας θα
εντοπίσει τους τομείς που επιδέχονται βελτίωσης.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
μέσα από τα παιχνίδια ο κάθε αθλητής φτιάχνει καλύτερα το αγωνιστικό του υπόβαθρο.
Τα ταλέντα του ΑΣΤ πάντως έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι έχουν
βάλει γερές βάσεις και έτσι σε
κάθε νέα σύναξη καταφέρνουν να
στέκονται στο ύψος των περιστάσεων σημειώνοντας αξιοσημείωτες
επιτυχίες.
Το γεγονός αυτό ανεβάζει την
ψυχολογία και δίνει κίνητρο σε
όλους να συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση.
Εκτός πάντως από το εσωτερικό
ο σύλλογος έπαιξε και εκτός των τειχών, οπότε η συμμετοχή επίλεκτου
αθλητή με τα χρώματα της Εθνικής
αποτέλεσε μεγάλη τιμή.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει:
Έλαμψαν οι μικροί παλαιστές
του Α.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ στο Πανελλήνιο
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Διαρκείας
Δαναών
Τα ταλέντα του ΑΣΤ έβαλαν ξανά τα δυνατά τους
ικανοποιώντας τον προπονητή Β. Μότσιο
Ελληνορωμαϊκής πάλης U-13 που
διοργανώθηκε, το Σάββατο 11 Μαΐου στην γειτονική πόλη της Λάρισα,
κατακτώντας 3 μετάλλια, 2 πέμπτες και 1 έβδομη θέση.
Οι παλαιστές του ΑΣΤ έδειξαν το

πλούσιο ταλέντο τους μέσα από δυνατές αναμετρήσεις, κερδίζοντας
άξια τις εντυπώσεις στους αγώνες.
Ακόμα ένας αθλητής του συλλόγου διακρίθηκε σε διεθνές τουρνουά στην Ρουμανία, πρόκειται για

Οι Δαναοί οργανώνονται
και προγραμματίζουν για την
νέα αγωνιστική περίοδο 20192020.
Μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Κώστα
Κωτούλα, στην διάθεση των
φίλων της ομάδας είναι οι
κάρτες διαρκείας για την ενίσχυση του συλλόγου.

Σε προωθητική ενέργεια της ΟΣΕΚΑ συμμετείχε
και ο υφυπουργός αθλητισμού κ. Βασιλειάδης
ενδιαφέρον των επισκεπτών. Μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, ο
διεθνής διαιτητής, Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος, και η υποψήφια διεθνής διαιτητής, Λία Κώτσου, βρέθηκαν στο περίπτερό
μας.
Για το τουρνουά των Ιωαννίνων,
το φύλλο αγώνα του τελικού έχει
ως εξής:
Εθνική Ελλάδας – Μικτή ΟΣΕΚΑ 67-35
Διαιτητές: Λαφαζάνη – Παπαδοπούλου.
Τα δεκάλεπτα: 10-16, 24-22,
46-26, 67-35.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (Καμουράν): Κοντογιάννης 8, Παπαδόπουλος 2, Φιλίππου 12, Κότσαρης
16, Μαρτσάκης 14, Σέβτσοβ 2,
Στυλιανακάκης 6, Διμπιντούζης
Α. 7 (1).
ΜΙΚΤΗ ΟΣΕΚΑ (Καριοφυλάκη): Σπάθης 2, Χρονοπούλου 12,
Βαλκίνοφ 6, Ιβάνοφ 12, Γκέρης,
Διμπιντούζης Π. 3 (1).
Στον μικρό τελικό: Αργοναύτες
Βόλου – Ηρόδικος 51-60.
Εξάλλου το αντιπροσωπευτικό
μας συγκρότημα επιβλήθηκε του
Ηρόδικου στην πρεμιέρα των
αγώνων, ενώ στη συνέχεια η Μικτή επικράτησε των Αργοναυτών
Βόλου. Οι δύο ηττημένοι συναντήθηκαν στον Μικρό Τελικό.
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας:
Εθνική Ελλάδας – Ηρόδικος
49-37
Διαιτητές: Λαφαζάνη – Παπαδοπούλου.
Τα δεκάλεπτα: 16-8, 31-19, 4127, 49-37.
ΕΛΛΑΔΑ (Καμουράν): Κοντο-

γιάννης 6, Παπαδόπουλος 2, Φιλίππου 4, Κότσαρης 15, Μαρτσάκης 20, Σέβτσοβ 2, Στυλιανακάκης.
ΗΡΟΔΙΚΟΣ (Λεχούδης Κ.): Λεχούδης Γ. 10, Αράπογλου 6, Γκατζή, Σαπρανίδης, Διμπιντούζης
Π. 13 (1), Μιμίκος 8.
Αργοναύτες Βόλου – Μικτή
ΟΣΕΚΑ 45-63
Διαιτητές: Λαφαζάνη – Παπαδοπούλου.
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 33-35,
39-45, 45-63.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΒΟΛΟΥ (Μανούκα): Μαλάτος, Καρακώστας,
Βαφειάδης, Πλεξίδας 16, Κυριάκης 18, Διμπιντούζης Α. 11 (1),
Μπαρμπαγεωργόπουλος.
ΜΙΚΤΗ ΟΣΕΚΑ (Καριοφυλάκη): Σπάθης, Χρονοπούλου 20,
Βαλκίνοφ 17, Ιβανόφ 20, Γκέρης
6, Γρίψιος, Χουσεΐν.
Των αγώνων προηγήθηκε μια
λιτή, όσο κι εντυπωσιακή τελετή
έναρξης.
Οι οικοδεσπότες άνοιξαν μια
μεγάλη αγκαλιά αφού φημίζονται
για την φιλοξενία, ενώ τα παιδιά
της Εθνικής και τα επιτελεία των
υπόλοιπων ομάδων έδωσαν τα
φώτα τους και όλοι έγιναν δυνατή παρέα.
Σιγά-σιγά βέβαια επανέρχονται οι αγωνιστικοί ρυθμοί. Ο Αστέρας θα ετοιμαστεί για την κρίσιμη
και την δύσκολη αποστολή στην
Καβάλα όπου οι ισορροπίες είναι
λεπτές.
Το συγκρότημα του Γ. Χατζή
καλείται να πραγματοποιήσει εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά του για να μπορέσει να κερδίσει ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα.

Στιβική δράση
Το άρωμα του στίβου είναι έντονο αυτό το διάστημα με εκδηλώσεις σε πολλά μέτωπα.
Από την πλευρά τους οι αθλητές βρίσκονται σε εγρήγορση για
να μπορέσουν να απολαύσουν τους αγώνες και να δικαιώσουν
όσους πιστεύουν στις αρετές και στις προοπτικές εξέλιξης.
Χθες έγιναν αθόρυβα οι αγώνες Γυμνασίων στο Στάδιο και τα
αγόρια και τα κορίτσια αφοσιώθηκαν στην αποστολή τους δείχνοντας ότι το μέλλον τους ανήκει.
Δοκίμασαν λοιπόν τις δυνάμεις τους σε δρομικά αγωνίσματα
και μεταξύ άλλων σε: 80μ, 150μ, 1000μ αλλά και σε μήκος, ύψος,
σφαίρα.
Σε άλλο θέμα η γνωστή εσωτερική εκδήλωση κλασικού αθλητισμού της ΣΕΦΑΑ για τους καθηγητές αλλά και μαθητές Δημοτικών αναβλήθηκε χθες λόγω των σκαμπανεβασμάτων του καιρού.
Ορίστηκε όμως νέα ημερομηνία, την Παρασκευή 11.30 στον ίδιο
χώρο.

Μια γροθιά οι Γόμφοι
Ανασύνταξη δυνάμεων στους Γόμφους, όπου οδηγός είναι η
κοινή προσπάθεια. Η ομάδα θα δουλέψει όσο καλύτερα μπορεί
μέσα στην εβδομάδα για να μπορέσει να κάνει το παιχνίδι της απέναντι στον πολύπειρο αντίπαλο.
Φυσικά ο εκπρόσωπός μας ποντάρει πολλά και στην στήριξη
του κόσμου, που αναγνωρίζει την φετινή υπερπροσπάθεια.
Με ανακοίνωσή του ο Γ. Σ. Γόμφων κάνει αναφορά στον δεύτερο αγώνα των play off με την Αναγέννηση Καρδίτσας, που θα
πραγματοποιηθεί στο κλειστό Μουζακίου την Κυριακή 19 Μαΐου
στις 19:00:
Αναλυτικά: «Χάθηκε μια μάχη. Πάμε να γεμίσουμε το γήπεδο
την Κυριακή 19 Μαΐου στις 19:00 για τον δεύτερο τελικό για άνοδο στη Γ’ Εθνικη με την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Όλοι μαζί για την νίκη!!!!
Θα διατίθενται εισιτήρια (τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ) από τρία σημεία πώλησης
1. Παντοπωλείο "Η Γειτονιά" στο Μουζάκι
2. STREAT CAFE στους Γόμφους
3. Παραδοσιακό παντοπωλείο "ο Σουλας" Αβέρωφ 48 στα Τρίκαλα.
Όλοι μαζί μπορούμε!!!!»
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ΤΟΠΙΚΑ-ΣΧΟΛΙΑ

_8 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2019

Απίστευτα κόλπα
•Εντυπωσιακό το θέαμα στον αγώνα 4Χ4 στη Χρυσομηλιά…

Σ

το χθεσινό
φύλλο
μεταφέραμε μια
πρώτη εικόνα
για μια ομολογουμένως
σπουδαία εκδήλωση.

Οι διοργανωτές έβαλαν τα
δυνατά τους, οι πρωταγωνιστές έκαναν τα κόλπα τους
και μάγεψαν το κοινό.
Ασφαλώς η προσέλευση
ήταν εντυπωσιακή και φαίνεται ότι οι Τρικαλινοί ξέρουν
να αγκαλιάζουν συνάξεις, που
καλύπτουν όλα τα γούστα.
Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Σιαμουρέλης κατέγραψε
με άγρυπνο μάτι τα δρώμενα
και μας χαρίζει όμορφες φωτογραφικές στιγμές, ενώ έγινε
και κοπή πίτας.
Παράλληλα ο ίδιος έγραψε
σχετικά: Το θέαμα πλούσιο,
η ημέρα εξαιρετική και πολύς
κόσμος παρακολούθησε από

κοντά την προσπάθεια όλων
των αγωνιζομένων, ενώ το γεμάτο σκηνικό εγγυήθηκε
την επιτυχία του αγώνα.

Η Λέσχη 4Χ4 τα κατάφερε
για μια ακόμη φορά και όλοι
ανανέωσαν το ραντεβού τους
για τον επόμενο αγώνα.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε
όλους για την άψογη διοργάνωση.
Γ.Χ.Σ

Όταν ο φωτορεπόρτερ έχει κέφια μπορεί να χαρίσει τέτοια εντυπωσιακά στιγμιότυπα όπως η άκρως πετυχημένη εκδήλωση 4X4 της Χρυσομηλιάς
CMYK

* Από το κρύο στην ζέστη και το αντίθετο. Κάπως έτσι
έχουν τα συναισθήματα για το περίφημο θέμα της
αναδιάρθρωσης, που απασχολεί εδώ και καιρό. Οι
φίλοι του ΑΟΤ περιμένουν με κομμένη ανάσα για τα
επίσημα.
* Αλλωστε ο σχεδιασμός και το στήσιμο κάθε συγκροτήματος, όσον αφορά την καινούργια του έκδοση
θέλει εύλογο χρονικό διάστημα και δεν γίνεται με το
πάτημα ενός κουμπιού. Συνεπώς τα επιτελεία επιβάλλεται να γνωρίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις προκειμένου να κάνουν βολιδοσκοπήσεις και κινήσεις.
* Πάντως στα πρόσφατα μπαράζ προέκυψε υλικό για
όλα τα γούστα. Υπό το πρίσμα αυτό ιστορικά συγκροτήματα, που για πολλούς και διαφόρους λόγους βίωσαν
την εποχή των ισχνών αγελάδων κατάφεραν να βρουν
την συνταγή και τον βηματισμό, οπότε επέστρεψαν
σε χώρους, που τους ταιριάζουν καλύτερα.
* Στον αντίποδα άλλες ομάδες με βαριά φανέλα δεν
κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις συστάσεις, οπότε
έχασαν το στοίχημα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν θα
πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους και με υπομονή
να προχωρήσουν στις διορθωτικές ενέργειες, που θα
δώσουν ώθηση.
* Οσο για τις νέες φωνές που βγήκαν μπροστά δείχνουν
ότι ήρθαν για να μείνουν. Πάντως όποιος ρίξει μια
ματιά στην σύνθεσή τους δεν θα εντοπίσει και πολλά
ηχηρά ονόματα. Είναι φανερό ότι οι υπεύθυνοι δίνουν
βαρύτητα στην ομαδική προσπάθεια και η τακτική
τους δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος.
* Πάντως και οι μπασκετικοί εστιάζουν πλέον στο μέλλον
με συσκέψεις επί συσκέψεων.
* Δεν σταματούν να ψάχνονται οι λάτρεις του δρομικού
κινήματος στα Τρίκαλα. Σε πρώτη ευκαιρία συστήνουν
και μια διαφορετική εκδήλωση, αφού αφουγκράζονται
τα θέλω του κόσμου. Παράλληλα περνούν και σημαντικά
μηνύματα μέσα από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
* Στο πλαίσιο αυτό την Κυριακή 16 Ιούνη θα γίνει μια
ξεχωριστή διαδρομή με φόντο τον Ληθαίο τον οποίο
πρέπει να έχουμε σαν τα μάτια μας. Οι μπροστάρηδες
δουλεύουν τις σχετικές λεπτομέρειες, ενώ ήδη αναρτήθηκαν σχετικές αφίσες σε κεντρικά σημεία της πόλης.
* Το δικό της χρώμα θα έχει η β’ φάση του Διασυλλογικού
πρωταθλήματος ανδρών- γυναικών, που σχεδιάστηκε
να πραγματοποιηθεί το Σάββατο στα Τρίκαλα. Οι
αθλητές των τοπικών συλλόγων βρίσκονται σε πολύ
καλή κατάσταση, όπως έδειξαν και στο πρώτο σκέλος
των αγώνων, που πραγματοποιήθηκαν στα Γιάννενα.
* Τελευταίες πινελιές βάζει το παιδικό της Αμιλλας,
που ετοιμάζεται για τους αγώνες του νέου κύκλου
εκτός των τειχών. Αύριο η Τρικαλινή ομάδα του κ.
Γούλα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της κόντρα στον
Εθνικό.
* Πολλές φορές ισχύει η ρήση: είναι μικρός ο κόσμος.
Ετσι άρωμα ποδηλάτου είχαν την ευκαιρία να πάρουν
οι καλαθοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννενα την Κυριακή.
Να σημειώσουμε ότι την συγκεκριμένη ημέρα το σωματείο της Ηπείρου έπαιξε νωρίς στον Παλαμά, οπότε
έκανε μια στάση- χαλάρωση στο κέντρο των Τρικάλων,
για να πέσει έτσι πάνω στον λαϊκό γύρο.
* Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις τους άρεσαν οι
εικόνες, ενώ οι δικοί μας του ΠΑΣ τους κατατόπισαν
για την αδυναμία των Τρικαλινών στο αγαπημένο δίτροχο.
* Ανετος ο Σύλλογος δρομέων στο 4ο Koziakas race.
Αναλυτικά μέσα στην εβδομάδα.

04.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Golden State Warriors - Portland Trail
Blazers, Τελικός Δυτικής ΠεριφέρειαςΝΒΑ
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Τρίτη μέρα, ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’ Italia
19:30 Novasports 5HD
Ροστόφ-Λοκομοτίβ
Ρωσικό Κύπελλο
20:00 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός - Βερόνα

Champions League
20:30 Novasports 2HD
Ντε Γκράασφσαπ-Άγιαξ
Eredivisie
20:30 Novasports 3HD
Αϊντχόφεν-Χεράκλες
Eredivisie
20:45 Novasports 4HD
Γαλατασαράι-Ακισάρ
Τελικός Κυπέλλου Τουρκίας
21:45 Novasports 1HD
Λιντς-Ντέρμπι, Championship

τοπικά

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην έκθεση
Τουρισμού «ΤΑΞΙΔΙ 2019»

ε επιτυχία
ολοκληρώθηκε η
συμμετοχή της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ
2019» που
πραγματοποιήθηκε από
τις 3 μέχρι τις 5 Μαΐου
2019 στο χώρο της
Κρατικής Έκθεσης
Κύπρου, προωθώντας
την τουριστική προβολή
της περιοχής.

Μ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας,
ως συνεκθέτης του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)
υποδέχθηκε το κοινό της Διεθνούς Έκθεσης «ΤΑΞΙΔΙ 2019»
προβάλλοντας τα μοναδικά
πλεονεκτήματα των επιμέρους
προορισμών της Θεσσαλίας,
Mετέωρα, Σποράδες, Πήλιο,
Μαγνησία, Λάρισα, Όλυμπο
και Λίμνη Πλαστήρα, καθώς οι
Κύπριοι είναι λάτρεις του βουνού, της θάλασσας και της τοπικής γαστρονομίας.
Οι επισκέπτες της έκθεσης
είχαν πολλαπλές επιλογές
προκειμένου να επιλέξουν για
να απολαύσουν τις διακοπές
τους στην Θεσσαλία και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τις ομορφιές της περιοχής.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης τέλεσαν από κοινού ο Υφυπουργός Τουρισμού κ.Σάββας Περδίος και ο Αναπλη-

ρωτής Γενικός Γραμματέας
του ΕΟΤ, κ. Ιωάννης Γούλιος.
Το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού
Κύπρου κ.Σάββας Πέρδιος, ο
Αναπληρωτής Γ.Γ.του ΕΟΤ
κ.Ιωάννης Γούλιος, ο Διευθυντής του ΕΟΤ Κύπρου κ
.Θεόδωρος Θαλλασινός και ο
Πρόεδρος του ACTA Κ.Βασίλης Σταματάρης.
Παράλληλα το περίπτερο
επισκέφτηκαν δημοσιογράφοι, ταξιδιωτικά γραφεία που
έχουν ως προορισμό την περιοχή μας, καθώς και tour op-

erators.
Στην αποστολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Κύπρο συμμετείχαν η Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού-

Πολιτισμού Π.Ε. Λάρισας, Κατερίνα Γκέτσιου και η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκοπέλου κα. Μαίρη Διαμάντη.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παρατείνεται η έκθεση φωτογραφίας της Κυρίας Άννας Θεοφυλάκτου
ετά τη μεγάλη προσέλευση κόσμου που είχε το προηγούμενο
διάστημα η έκθεση φωτογραφίας της Κυρίας Άννας Θεοφυλάκτου
(βραβείο Ακαδημίας Αθηνών) με τίτλο
«Μνήμες Πόντου», που διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών Ν.
Τρικάλων στα πλαίσια των εκδηλώσεων
Μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου,
ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η χρονική της διάρκεια, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο Τρικαλινό κοινό, αλλά και
στους επισκέπτες της πόλης μας, να την
επισκεφτούν και τις επόμενες ημέρες.
Ο χώρος που πραγματοποιείται η έκθεση είναι η αίθουσα του Οθωμανικού
Λουτρού (Χαμάμ), στο Μουσείο Τσιτσάνη και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 19
Μαΐου 2019.

Μ

Ώρες επίσκεψης για το κοινό, τα σχολεία και τους συλλόγους, κατά τις ώρες:
10:00 έως 13:00 και 18:00 έως 20:00
Για οποιαδήποτε πληροφορία, στο τηλέφωνο 6978113967 Κα Μαργαρίτα Τοπαλίδου

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Τρικκαίων.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Κοσμάς Αποστολίδης
Η Γραμματέας
Νόπη Παπαδοπούλου
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Η Γενική Συνέλευση
της Ζ’ Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας Θεσσαλίας

Στις 12 Μαίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της
Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας . Η προσέλευση των εκπροσώπων των κυνηγετικών συλλόγων από όλη τη Θεσσαλία και
τις Σποράδες ήταν μεγάλη και στη συνέλευση επικράτησε κλίμα
ενότητας αλλά και ανησυχίας για τα τρέχοντα κυνηγετικά θέματα.
Τα θέματα , τα οποία συζητήθηκαν ήταν τα Πεπραγμένα της
Ομοσπονδίας για το έτος 2018 , δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στα
επιστημονικά προγράμματα που εκπονούνται τόσο από τη Ομοσπονδία όσο και από την Συνομοσπονδία, η ασφάλιση των κυνηγών για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020, η πρόσθετη εισφορά
της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων, η ανανέωση εντολής πρόσληψης θηροφυλάκων , υπαλλήλων καθώς και η ενημέρωση για
όλες τις εξελίξεις που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα.
Στο σημείο αυτό έγινε εκτενής ενημέρωση από τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας κ. Μπαλατσό Ευάγγελο για τις διεργασίες που
γίνονται κάθε χρόνο από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία και τις
Κυνηγετικές Ομοσπονδίες μέσω των επιστημονικών μελετών που
εκπονούνται για την έκδοση της Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας .
Μία σημαντική απόφαση, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το
σώμα της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του προέδρου
είναι η χρηματοδότηση από τη Ζ’ Κ.Ο.Θ. του εκτροφείου Ορεινής Πέρδικας που διαθέτει ο Κ.Σ. Βόλου , ενισχύοντας με αυτό
ακόμη περισσότερο το φιλοθηραματικό της έργο και ειδικότερα
τον εμπλουτισμό των βιοτόπων της Θεσσαλίας με Ορεινή Πέρδικα.
«Το μέλλον του κυνηγίου δεν είναι πλέον αβέβαιο», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και αυτό οφείλετε τόσο στην πλούσια παρακαταθήκη και τις γερές βάσεις που άφησε ο επί χρόνια
πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Παπαδόδημας
αλλά και στην αμέριστη εργατικότητα και ζήλο που επιδεικνύει
ο νυν πρόεδρος της ΚΣΕ κ. Αραμπατζής Γεώργιος και το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Ακολούθησαν αρχαιρεσίες , στις οποίες συμμετείχαν 19 Κυνηγετικοί Σύλλογοι και εκλέχθηκαν με σειρά προτεραιότητας οι
κάτωθι:
Για το Δ.Σ.
MΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΙΣ
ΣΥΡΤΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΟΒΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΙΡΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΤΣΑΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Οι διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης στέφθηκαν με επιτυχία
και στο γεύμα που ακολούθησε παρευρέθηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας κ. Καραπιπέρης
Βασίλειος, πολλοί υποψήφιοι για την τοπική αυτοδιοίκηση και την
περιφέρεια, εκπρόσωποι από το Δασαρχείο Λάρισας και την Δ/νση
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λάρισας.

30 σελίδα
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δανική ευκαιρία» χαρακτηρίζουν στη Χαριλάου
Τρικούπη το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται στην
τελική ευθεία πριν από τις ευρωεκλογές. Από τη μία η εικόνα του
Αλέξη Τσίπρα να κάνει διακοπές
στο γιοτ της οικογένειας Παναγοπούλου και από την άλλη οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη
για τα εργασιακά καταδεικνύουν,
σύμφωνα με κομματικές πηγές,
πως το ΚΙΝΑΛ είναι η μόνη «πραγματικά προοδευτική δύναμη».
«Είναι τα στερεότυπα της νέας
Δεξιάς από τη μία και της παραδοσιακής Δεξιάς από την άλλη»,
σχολιάζει χαρακτηριστικά συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, με
το επίσημο κόμμα να υποστηρίζει
πως οι δηλώσεις Μητσοτάκη είναι
«εκ του πονηρού» και συνιστούν
«επιστροφή στο χθες». Την ίδια
ώρα, ο εκπρόσωπος του κόμματος
Παύλος Χρηστίδης σχολίαζε πως
ο πρωθυπουργός «είναι απελπισμένος, σε αγωνία και είναι ο βασικός υπηρέτης των ελίτ».
Μία ακόμη βασική στόχευση για

Η Φώφη Γεννηματά κατά
του σκηνικού ακραίας πόλωσης

Με κατοίκους στο Χαλάνδρι συνομίλησε η Φώφη Γεννηματά

το ΚΙΝΑΛ είναι να απευθυνθεί σε
όλους τους πολίτες που τους απωθεί το εντεινόμενο κλίμα πόλωσης
που καλλιεργείται συστηματικά
από τα δύο μεγάλα κόμματα.
Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν
πως αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο,
εξ ου και η αναφορά της κ. Γεννηματά, κατά τις τελευταίες εμφανίσεις της στη Βουλή, πως «δεν είμαστε εχθροί με κανέναν, είμαστε
πολιτικοί αντίπαλοι», ώστε να εμφανιστεί ως η «ήρεμη δύναμη»
του πολιτικού σκηνικού.
Με αφετηρία αυτούς τους δύο
άξονες, το ΚΙΝΑΛ «φουλάρει τις
μηχανές» του για το τελευταίο δεκαήμερο των εκλογών. Σήμερα η
κ. Γεννηματά θα βρίσκεται στη
Νέα Ιωνία, ενώ αύριο, σε μια ιδι-

αίτερα σημειολογική επίσκεψη, θα
μιλήσει στην Αχαΐα, σε μια εκδήλωση όπου θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Γιώργος Παπανδρέου.
Με ενδιαφέρον αναμένεται και
η επαφή της κ. Γεννηματά με τον
νυν περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και εκ νέου υποψήφιο Απόστολο Κατσιφάρα, καθώς την υποψηφιότητά του στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, το ΚΙΝΑΛ με ενημερωτικό του σημείωμα κατηγορεί
τον Αλέξη Τσίπρα πως, ενώ στις 9
Αυγούστου 2018 δήλωνε πως έχει
έτοιμο νέο σχέδιο νόμου για την
πολιτική προστασία, το σχέδιο
αυτό έρχεται σχεδόν με έναν χρόνο καθυστέρηση και εισάγεται
τώρα, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου.

Άδωνις Γεωργιάδης: Καταθέτει μήνυση
Χατζηδάκης: Υπογράψατε σύμβαση
κατά του Μανιού του ΣΥΡΙΖΑ
με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για επταήμερη εργασία

Τ

η Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας του
προσωπικού της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 2018-2020 που
υπεγράφη στις 15.11.2018
από τον Χρήστο Σπίρτζη και
εγκρίθηκε από την Έφη
Αχτσιόγλου, η οποία
προβλέπει επταήμερη
εργασία των μηχανοδηγών,
κατέθεσε ο Κωστής
Χατζηδάκης ώστε «να
καταδείξει την υποκρισία
της κυβέρνησης που
κατακεραυνώνει τον Κυρ.
Μητσοτάκη ότι δήθεν
μίλησε για επταήμερο
εργασίας».

Στον απόηχο του θέματος που
άνοιξε μετά την συνέντευξη του
προέδρου της ΝΔ, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έκανε λόγο για
«τραγελαφικό θέμα, που μόνο
τον ΣΥΡΙΖΑ γελοιοποιεί» και εξέφρασε την ελπίδα να λήξει εδώ
«από την στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι συμβάσεις, που επιτρέπουν την επταήμερη εργασία,
υπογράφηκαν επί των ημερών
του ΣΥΡΙΖΑ με δύο μόνο, από
τα δεκάδες παραδείγματα, την
κλαδική σύμβαση στον Τουρισμό
και την ΣΣΕ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Η
συγκεκριμένη σύμβαση, που κατέθεσε στα πρακτικά ο κ. Χατζηδάκης, στο σημείο για τη «διευθέτηση χρόνου εργασίας μηχανοδηγών» αναφέρεται ότι «οι

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ
Κωστής Χατζηδάκης
μηχανοδηγοί δύνανται να εργαστούν πέραν του πενθημέρου
για δύο επιπλέον μέρες (επτά
συνεχόμενες μέρες)».
«Πανηγυρίζετε για το επταήμερο διότι υποτίθεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ο μόνος
πολιτικός στον κόσμο, θέλει να
βάλει όλους τους εργαζόμενους
να δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο και αποδεικνύεται ότι ενώ ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην περίπτωση Παπαστράτος τελικώς πρώτος ο κ. Τσίπρας
που τον κατακεραύνωσε είχε
επισκεφτεί από το 2017 τον Παπαστράτο και είχε επαινέσει το
εργασιακό καθεστώς και η κ.
Αχτσιόγλου είχε αποδεχθεί τη
σύμβαση, που επίσης τον κατακεραύνωσε. Ή μήπως δεν απο-

δείχθηκε;» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης απευθυνόμενος προς
τα κυβερνητικά έδρανα.
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ επικαλέστηκε ως ανάλογο παράδειγμα την κλαδική σύμβαση
στον Τουρισμό που κατέθεσε
χθες ο Γιάννης Βρούτσης, για
να πει πως η απάντηση της
υπουργού Εργασίας ήταν «απορία ψάλτου βηξ» και κατηγόρησε
την κυβέρνηση ότι παριστάνει
τον «τροχονόμο» λέγοντας το
περιβόητο «τι να κάνουμε, υπάρχει η ελευθερία των συμβάσεων».
«Μήπως δεν είστε κυβέρνηση
εσείς, που στήσατε αυτό το κακόγουστο θέατρο εναντίον του
κ. Μητσοτάκη για τις προθέσεις
του υποδυομένοι τους υπερασπιστές των εργαζόμενων και
των συμφερόντων τους, όταν
συμβαίνουν όλα αυτά με την
επταήμερη λειτουργία αλλά και
την επταήμερη εργασία; Κι εσείς
τι είστε; Τροχονόμοι; Δεν είστε
κυβέρνηση;», προσέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.
Τέλος ο κ. Χατζηδάκης κάλεσε
τα κυβερνητικά στελέχη να «σοβαρευτούν επιτέλους» και «να
μη νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα εξαπατήσουν τους ψηφοφόρους».
«Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη τρεις και η κακή του ώρα.
Και φτάνει η κακή σας ώρα, είναι
η 26η Μαΐου», κατέληξε.

Οι δύο βουλευτές διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Βουλή
Αντιπαράθεση ανάμεσα στον
αντιπρόεδρο της ΝΔ 'Αδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Μανιό, πυροδοτήθηκε στη διάρκεια της συζήτησης
του πολυνομοσχεδίου για τις 120
δόσεις.
Είχε προηγηθεί στο βήμα ο
Άδωνις Γεωργιάδης που είπε ότι
δεν έχει το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Επειδή έχετε το θράσος να μιλάτε για κοινωνική ευαισθησία
σε εμάς τη γνήσια λαϊκή παράταξη του τόπου, ποιοι νομίζετε
ψηφίζουν ΝΔ; Οι αγρότες ψηφίζουν ΝΔ, οι άνθρωποι της βιοπάλης ψηφίζουν ΝΔ, οι μικρομεσαίοι
ψηφίζουν ΝΔ, εσάς περιμένανε;»,
είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος στα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψηφίας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ευθύνη
για τις μεγάλες μειώσεις στις
συντάξεις.
Στο βήμα ακολούθησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός.
«Είναι πολύ θλιβερό να έρχομαι
σε αυτό το ιερό βήμα μετά τον κ.
Γεωργιάδη. Επικαλείται ο κ. Γεωργιάδης τι ψηφίζει ο λαός, ψηφίζοντας τη ΝΔ. Όταν ψηφίζει ο
λαός τη ΝΔ, δεν ψηφίζει υμνητές
της χούντας. Και είναι θλιβερό
γιατί είχα την τύχη να παλέψω
ενάντια στη χούντα», ανέφερε ο
Νίκος Μανιός
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συ-

νέχισε: «Ο κ. Γεωργιάδης είπε
ψέματα ότι δήθεν είχε φτιάξει
νόμο για την υγειονομική κάλυψη
των ανασφάλιστων. Ήμουν γιατρός του ΕΣΥ. Νοσοκομείο παίδων Πεντέλης. Το 2014 είχε μόνο
4000 ευρώ για όλους τους ανασφάλιστους. Έκανε 660 ευρώ μια
απλή εγχείρηση στραβισμού. Δηλαδή αν έρχονταν 3 παιδιά, το
χρόνο και 4 σκωληκοειδίτιδες
τέρμα. Μετά πηγαίναν τα σημειώματα στην εφορία. Μην διανοηθεί να με διαψεύσει. Στις 6 Δεκεμβρίου 2013 - δεν ήμουν βουλευτής - σε μεγάλο συνέδριο για
τα 30 χρόνια του ΕΣΥ, είπα ότι ο
τρόπος που είχε συντάξει το νόμο
για τα φάρμακα, έδινε το δικαίωμα
να έχει το ένα χέρι κάτω από το
γραφείο και με το άλλο να υπογράφει».
Τα όσα είπε ο Νίκος Μανιός
προκάλεσαν την αντίδραση του
αντιπροέδρου της ΝΔ που ενημέρωσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
ότι αύριο κιόλας καταθέτει μήνυση σε βάρος του.
«Αγαπητέ κύριε Μανιέ, το αγαπητέ το λέω ειρωνικά. Εγώ δεν
θυμάμαι να μου έχετε πει αυτό
όταν ήμουν υπουργός υγείας.
Όμως επειδή υπονοήσατε κάτι
για την ηθική μου συγκρότηση
εδώ, δεσμεύομαι αύριο να σας
κάνω μήνυση και ελπίζω εσείς
να μην έρθετε εδώ να ζητήσετε
να μην αρθεί η ασυλία σας. Και

να έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που είπατε για την
ηθική μου συγκρότηση. Όσον
αφορά για αυτά που είπατε περί
χουντικού, ακούστε κύριε Μανιέ.
Μετά από τη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδος, το να μιλάτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ για χούντα
και αντιχουντικούς πάει πολύ.
Εγώ θα τα άφηνα στη θέση σας.
Ειδικά όμως εσείς, προσωπικά
εσείς, που στηρίξατε για υπουργό
Άμυνας τον κ. Καμμένο που σας
έχει γραμμένο στο βιβλίο του ως
τρομοκράτη και παρόλα ταύτα
εσείς του δίνατε ψήφο εμπιστοσύνης, θα έπρεπε να είστε τριπλά
προσεκτικός. Για να κλείσουμε
τα της υγείας, σας προκαλώ να
φέρετε επί δικής μου υπουργίας,
μετά το νόμο, μια βεβαίωση στη
εφορία ενός ασφαλισμένου. Μια
να φέρετε και θα σας ζητήσω
συγνώμη, με δική μου εντολή κανένα νοσοκομείο, δεν χρέωνε κανέναν ασφαλισμένο και είπατε
ψέματα στη Βουλή», είπε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.
«Δεν έχω τίποτα προσωπικό με
τον κ. Γεωργιάδη. Πρέπει να πω
όμως ότι 33 εκατομμύρια ευρώ
και πλέον, πρόλαβε το υπουργείο
υγείας και τα διέγραψε. Αυτή
ήταν η δωρεάν υγεία που είχαν»,
είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά
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Γ. Σταθάκης: Η Ν.Δ.
να δημοσιοποιήσει προεκλογικά
το πρόγραμμά της
για τα εργασιακά
«Πολύ ασχοληθήκαμε με τις διακοπές του
πρωθυπουργού πέρυσι το καλοκαίρι. Το είπαμε το ξαναείπαμε, έχει και τα όριά του. Δεν
μπορεί αυτό να είναι το πολιτικό θέμα συζήτησης. Είμαστε μια κυβέρνηση που διατηρούμε ένα ισχυρό ηθικό πλεονέκτημα. Είναι
σαφές το ηθικό μας στίγμα, δεν έχει αμφιΟ υπουργός
σβητηθεί ποτέ και θα το διατηρήσουμε έτσι»
Περιβάλλοντος και είπε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Ενέργειας,
Ο κ.Σταθάκης , υποστήριξε πως «οι ΈλληΓιώργος Σταθάκης νες πολίτες δεν ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Ήταν μία επίθεση προς το πρόσωπο
του πρωθυπουργού. Υπάρχει η αίσθηση της υπερβολής. Πάμε τώρα
να συζητήσουμε τα σοβαρά…» ανέφερε, σημειώνοντας ότι κατά το παρελθόν δεν αποτελούσε καν πολιτικό θέμα το πού και πώς κάνουν διακοπές οι πρωθυπουργοί.
Για τις ευρωεκλογές, ο υπουργός υπογράμμισε ότι είναι αυτοδύναμες
και σημαντικές από μόνες τους, καθώς αφορούν μια κρίσιμη περίοδο
για την Ευρώπη. «Οι ευρωεκλογές είναι ένας ισχυρός δείκτης για τον
τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες πολίτες θα τοποθετηθούν σ' ένα πολύ
μείζον θέμα για την κατάσταση στην Ευρώπη και τις προοπτικές της
στο μέλλον» επισήμανε, ενώ για τις εθνικές εκλογές είπε: «Είμαστε δεσμευμένοι εδώ και καιρό ότι θα κάνουμε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Η κυβέρνηση απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης της
Βουλής».
Για τα εργασιακά θέματα, ο κ. Σταθάκης δήλωσε πως οι θέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφείς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο υπερασπίζεται σθεναρά το
40ωρο, αλλά έκανε μεγάλες αλλαγές τα προηγούμενα χρόνια με ελέγχους σε επιχειρήσεις που παραβίαζαν το οκτάωρο και δεν πλήρωναν
υπερωρίες. Έχουμε αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέρος των παρανομιών
που γινόντουσαν κι έχουμε μία αυστηρή και σαφή νομοθεσία. Φυσικά, μπορούν τα εργοστάσια και οι υπηρεσίες να λειτουργούν όσες ημέρες θέλουν τον χρόνο, αλλά οι συμβάσεις με τους εργαζόμενους, για
να είναι νόμιμες, πρέπει να τηρούν το 40ωρο. Αυτό είπε και η
κ. Αχτσιόγλου χθες στη Βουλή. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση είναι παράνομη» ξεκαθάρισε.
Ο υπουργός κάλεσε τη Ν.Δ. να διατυπώσει προεκλογικά τις δικές
της θέσεις για τα εργασιακά. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει πολλές διολισθήσεις στα εργασιακά, μία με το οκτάωρο ότι μπορεί να είναι και
δεκάωρο, μία με την επταήμερη εργασία. Να βγει η Ν.Δ. και να μας
πει: Είναι υπέρ πιο ευέλικτων σχέσεων εργασίας; Είναι υπέρ μεγαλύτερων ωραρίων; Είναι υπέρ της παραβίασης του πενθημέρου; Να δημοσιοποιήσει το πρόγραμμά της για τα εργασιακά προεκλογικά, για
να ξέρουν και οι εργαζόμενοι ποιες είναι οι απόψεις της. Πρέπει η Ν.Δ.
να αποσαφηνίσει το πρόγραμμά της, διότι είναι επιρρεπής να διατυπώσει θέσεις για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις από αυτές που
ισχύουν και απαρέγκλιτα τηρεί και υπερασπίζεται η παρούσα κυβέρνηση». Σε ερώτηση για το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ και τις αντιδράσεις για την εξαίρεση των ροφημάτων, ο υπουργός υπογράμμισε:
«Δουλέψαμε με τις δυνατότητες που είχαμε στο πλαίσιο του δημοσιονομικού στόχου για το τρέχον έτος. Έγινε η κατανομή επακριβώς.
Η εξαγγελία ήταν για την εστίαση, όχι για τα ροφήματα. Τέθηκε από
την πλευρά πολλών το αίτημα το takeaway να μπει σε αυτή την κατηγορία κι αυτό έγινε. Όλο το πακέτο για τη μείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση, τις αλυσίδες τροφίμων, την ενέργεια είναι μια σημαντική ελάφρυνση που φιλοδοξούμε να έχει αντίκτυπο και στην κατανάλωση και
στις τιμές» είπε.
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Δ. Τζανακόπουλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι
πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές
έβαιος ότι στις ευρωκλογές «ο
ελληνικός λαός θα δώσει το
μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει
να συνεχίσει στο δρόμο που έχει
χαράξει εδώ και τέσσερα χρόνια και οδήγησε την χώρα εκτός
μνημονίων» εμφανίστηκε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Β

«Στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι
ακόμη μια φορά πρώτο κόμμα. Δεν υπάρχει η πιθανότητα, ούτε η μία στο εκατομμύριο, ο ελληνικός λαός να επιλέξει τον κ.
Μητσοτάκη για επόμενο Πρωθυπουργό
της χώρας ή να δώσει την πρωτιά στη Ν.Δ.
στις ευρωεκλογές» ανέφερε.
Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Τζανακόπουλος
απάντησε πως «ο κ. Μητσοτάκης, τα δημοσιογραφικά και τα δημοσκοπικά επιτελεία της Ν.Δ. προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια εικονική πραγματικότητα τα τελευταία τρία χρόνια σύμφωνα με την
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε αποδρομή»
αλλά «αυτό το αφήγημα έχει αρχίσει να
αλλάζει τις τελευταίες μέρες και από εκεί
όπου μας έλεγαν ότι έχουμε μια διαφορά
δέκα με δεκαπέντε μονάδες, ο κ. Μητοστάλης έβαλε προχθές τον πήχη στη μία
ψήφο».
Απαντώντας στην κριτική που ασκεί η
Ν.Δ. στις παροχές που εξήγγειλε η κυβέρνηση και τις οποίες χαρακτηρίζει
«προεκλογικά δώρα», ο κ. Τζανακόπουλος
σχολίασε πως η Πειραιώς έλεγε τα ίδια το
2016, το 2017 και το 2018 για το κοινωνικό μέρισμα και την εφάπαξ παροχή της
«13ης σύνταξης» την οποία όπως είπε,
«σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μονιμοποιήσουμε». «Το ίδιο έγινε και το 2018
με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος
στην ΔΕΘ οι οποίες υλοποιήθηκαν όλες με
τον προϋπολογισμό του 2019» πρόσθεσε.
Τόνισε παράλληλλα πως η κυβέρνηση
έχει «στρατηγικό σχέδιο το οποίο κανένας
δεν μπορεί να πει ότι έχει προεκλογικό χαρακτήρα». «Οποτεδήποτε είχαμε τη δυνατότητα και τον δημοσιονομικό χώρο, να
προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες αποκαθιστούν αδικίες, αυτό και πράξαμε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσιονομικό
χώρο, επιπλέον από εκείνον τον οποίο είχαμε υπολογίσει τον Σεπτέμβριο στην
ΔΕΘ και προχωράμε σε κοινωνικές παρεμβάσεις στήριξης» είπε, προσθέτοντας
πως «εφόσον τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο
φανεί ότι υπάρχει και περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος, θα κατανεμηθεί με
βάση τις κοινωνικές ανάγκες-προτεραιότητες της κυβέρνησης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε
κριτική στη Ν.Δ. και υποστήριξε ότι το πρόγραμμά της κινείται προς την κατεύθυνση
της ενίσχυσης των λίγων και των κοινωνικά
ισχυρών, και πρόσθεσε ότι αυτό φάνηκε
και από τις πρόσφατες δηλώσεις του κ.
Μητσοτάκη για τα εργασιακά. «Η επταήμερη λειτουργία είναι κάτι το οποίο ισχύει
από καταβολής καπιταλισμού.
Δεν πρόκειται λοιπόν για νέα εξαγγελία.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το κράτος πρέπει να προσαρμοστεί, στις νέες ανάγκες
και επομένως αυτές δεν μπορεί να αφορούν την επταήμερη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά την επταήμερη εργασία.
Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ένα
από τα κύρια αιτήματα που έχουν οι μεγάλοι εργοδότες στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη να καταργηθεί ένα κεκτημένο του
εργατικού δικαίου, ότι οι εργαζόμενοι
έχουν τη δυνατότητα, πέντε μέρες να δουλεύουν και δύο μέρες να αναπαύονται»,
υποστήριξε ο κ. Τζανακόπουλος.
Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις
κινήσεις της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε
πως η Ελλάδα έχει κινητοποιήσει όλο το
πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας. «Το ίδιο συμβαίνει και με την Ευρώπη. Η ρητορική των ευρωπαϊκών οργάνων
και των θεσμών, απέναντι στην αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του κ. Ερντογάν και
της Τουρκίας, έχει αρχίσει να οξύνεται»
παρατήρησε για να προσθέσει: «Νομίζω
ότι ο δρόμος, είναι ο δρόμος των πολιτικών πιέσεων τα όρια των οποίων θα πρέπει να καθορισθούν στη βάση συλλογικών
αποφάσεων της Ε.Ε., μετά από σοβαρή
διαβούλευση και συζήτηση. Δεν πρέπει να
προτρέχουμε και να υπερθεματίζουμε σε
σχέση με τον τρόπο της αντιμετώπισης».

Μαξίμου: Ο Μητσοτάκης θέλει την κατάργηση της δημόσιας Υγείας
«Μετά την πρόταση για περικοπή του Δώρου Χριστουγέννων, μετά το επταήμερο εργασίας και τον εργασιακό Μεσαίωνα, μετά το μπάχαλο στη ΝΔ για το εάν εγγυάται ή όχι τη μόνιμη 13η σύνταξη που φέρνει η κυβέρνηση για 2,5 εκατ. συνταξιούχους, θεωρήσαμε ότι η ΝΔ το τερμάτισε» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού με
αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Πέσαμε όμως έξω. Ο κ. Μητσοτάκης, ξεπερνώντας για ακόμη μία φορά τον εαυτό του ομολόγησε χωρίς περιστροφές
πως θέλει την κατάργηση της δημόσιας Υγείας. Δεν δεσμεύθηκε απλώς για την παραχώρηση δημόσιων νοσοκομείων σε
ιδιωτικές εταιρίες! Έφτασε στο σημείο να πει πως οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εργάζονται για υπηρεσίες που θα παρέχονται από ιδιωτικές εταιρίες, προκειμένου να μην έχουν κόστος» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. «Δεν γνωρίζουμε εάν ο
κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε κρίση ειλικρίνειας, σε νεοφιλελεύθερο αμόκ ή σε εντεταλμένη υπηρεσία συμφερόντων. Μάλλον είναι και τα τρία μαζί...» καταλήγει το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

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

Εκδήλωση με τη συνθέτρια
Ευανθία Ρεμπούτσικα

Τ

ο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων με
πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του Σχολείου και υπό την
αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων διοργανώνει
μουσική εκδήλωση στην οποία έχει
προσκληθεί και θα συμμετάσχει η
καταξιωμένη μουσικός και συνθέτρια Ευανθία
Ρεμπούτσικα.

Οι νεαροί μαθητές του Σχολείου που συμμετέχουν
στο «Σύνολο Ποικίλης Μουσικής» με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Νίκο Κοφίνα και στη «Χορωδία Ομοίων
Φωνών» με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Γιάννη Μπέη,
θα πλαισιώσουν την κορυφαία συνθέτρια και θα
παρουσιάσουν σημαντικούς σταθμούς από την μακρά πορεία της στο τραγούδι όπως «Αλεξάνδρεια»,
«Θα σπάσω 7 ποτήρια», «Το τσιγάρο», «Τα λιμάνια»
και άλλα.
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα κατάγεται από την κάτω
Αχαΐα Πατρών, όπου και μεγάλωσε. Ξεκίνησε να
μαθαίνει βιολί από την ηλικία των 6 ετών φοιτώντας
στο Ωδείο Πατρών. Συνέχισε αργότερα στο Ωδείο
Αθηνών και στο Ελληνικό Ωδείο και ολοκλήρωσε
τις σπουδές της στην Ecole Normale de Musique
στο Παρίσι. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, γράφει μουσική
για το θέατρο και τον κινηματογράφο και η φήμη
της έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα.
Τη συναυλία θα παρουσιάσει η ηθοποιός και
μέλος του συλλόγου κ. Σία Φαράκη.
Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει το μουσικό
αυτό αφιέρωμα με είσοδο ελεύθερη την Πέμπτη
16-05-2019 ώρα 8:00 μ. μ. στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Τρικκαίων.

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Άγιος Αχίλλιος Επίσκοπος
Λαρίσης ο εκ Καππαδοκίας
Ο

άγιος Αχίλλιος γεννήθηκε κατά το δεύτερο ήμισυ του 3ου
αιώνα στην Καππαδοκία της
Μικράς Ασίας από ευσεβείς
και ενάρετους γονείς και έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Ο άγιος Αχίλλειος κληρονόμησε μεγάλη περιουσία, αλλά
την μοίρασε στους φτωχούς,
στις χήρες, στα ορφανά και
στις ανάγκες της Εκκλησίας.
Από πλουσιότατος έγινε φτωχός, για να πλουτίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αφού
έτυχε ευσεβούς παιδείας, κινούμενος από θείο ζήλο, επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και στη συνέχεια τη
Ρώμη, όπου βρίσκονταν τα
ιερά λείψανα και οι τάφοι των
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου, και προσέλκυαν τους
ευσεβείς χριστιανούς.
Ασπάσθηκε το μοναχικό
σχήμα και επιδόθηκε στο κήρυγμα του Θείου Λόγου, περιεχόμενος τις διάφορες χώρες, σε πόλεις και χωριά, διδάσκοντας ακατάπαυστα και
αψηφώντας τους διωγμούς,
τις ταλαιπωρίες, τις συκοφαντίες και του κινδύνους.
Νήστευε, αγρυπνούσε, προσευχόταν και έκανε πρόθυμα
πολλούς ασκητικούς αγώνες.
Από όπου περνούσε ο άγιος
Αχίλλιος, κήρυττε το Ευαγγέλιο και έτσι οδηγούσε πολλούς ανθρώπους από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας, στο
φως του Ιησού Χριστού. Βάπτιζε όλους όσους δίδασκε.
Με τη χάρη του Θεού απέκτησε και το χάρισμα να κάνει
θαύματα.
Έτσι με ζωή γεμάτη αγώνα

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
για τη δόξα του Χριστού, η
θεοφιλής δράση του και τα
πολλά πνευματικά χαρίσματα,
με τα οποία ήταν στολισμένος,
τον ανέδειξαν Επίσκοπο Λαρίσης. Από τη νέα του θέση
ο άγιος Αχίλλιος, υπήρξε ο
πνευματικός αρχηγός και διδάσκαλος, αυτός που έλεγε
και έπραττε. Κήρυττε κάθε
μέρα, βοηθούσε τις χήρες,
προστάτευε τα ορφανά, ανακούφιζε τους φτωχούς, υπεράσπισε τούς αδικημένους,
ήταν ο άγρυπνος φύλακας
και φρουρός της παρακαταθήκης της Πίστεως και του
ποιμνίου που του εμπιστεύτηκαν.
Στη νέα του διακονία ο
άγιος Αχίλλειος αναδείχθηκε
ισάξιος των μεγάλων ιεραρχών και αγίων ανδρών.
Ο άγιος Αχίλλιος έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο, που έγινε το 325 στη
Νίκαια της Βιθυνίας της Μι-

κράς Ασίας και συντέλεσε τα
μέγιστα στην καταδίκη του
Αρείου. Υπήρξε από τα πιο
μαχητικά στελέχη της Οικουμενικής Συνόδου, όχι μόνο
για τη σοφία του αλλά και
για τα θαύματά του, με τα
οποία ντρόπιασε τον αιρετικό
Άρειο.
Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τις αρετές
του, του έδωσε μεγάλη χρηματική δωρεά την οποία, όταν
ο άγιος Αχίλλιος επέστρεψε
στη Λάρισα, διέθεσε για να
κτίσει ναούς και για τη μέριμνα των ασθενών και των φτωχών.
Αφού επέστρεψε στη Λάρισα, επιδόθηκε με ζήλο στη
στερέωση της Ορθοδόξου Πίστεως του ποιμνίου του. Κατόρθωσε να ιδρύσει πολλούς
Χριστιανικούς ναούς.
Ποίμανε τη Μητρόπολη Λαρίσης για τριάντα χρόνια.
Όταν προαισθάνθηκε το θάνατο του, κάλεσε κοντά του
όλους τους ιερείς της επισκοπής του και τους έδωσε
πατρικές συμβουλές για τα
καθήκοντά τους. Έτσι θεοφιλώς, αφού έζησε ο άγιος Αχίλλιος και αφού επιτέλεσε πολλά θαύματα, κοιμήθηκε ειρηνικά.
Όλος ο κλήρος και ο λαός
της περιφερείας έτρεξαν στην
κηδεία του. Τη στιγμή μάλιστα
του ενταφιασμού του έγιναν
πολλά θαύματα.
Αργότερα, για πολύ καιρό,
έμεινε ο τάφος άγνωστος. Πέρασαν 300 χρόνια και οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τίποτα
για το λείψανο του αγίου Αχιλλίου. Ο Θεός όμως δε θέλησε
να κρύπτεται τέτοιος θησαυ-

Άγιος Αχίλλιος Επίσκοπος
και Πολιούχος Λαρίσης
ρός, αλλά φανέρωσε το άγιο
λείψανο με θαύμα. Οι κάτοικοι
της Λάρισας έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό και τοποθέτησαν
το ιερό λείψανό του μέσα
στην Εκκλησία.
Εκεί καθημερινώς θαυματουργούσε μέχρι το έτος 978,
όταν ο άρχοντας των Βουλγάρων Σαμουήλ κατέλαβε τη
Θεσσαλία και τη Λάρισα. Αιχμαλώτισε τους κατοίκους,
πήρε το ιερό λείψανο του αγίου Αχιλλίου και το μετέφερε
στη λίμνη της Πρέσπας. Η
Εκκλησία μας εορτάζει και
τιμά την Ιερά μνήμη του στις
15 Μαΐου.
«Λαρίσης σε πρόεδρον,
και πολιούχον λαμπρόν, η
χάρις ανέδειξεν ως Ιεράρχην
σοφόν, παμμάκαρ Αχίλλιε,
συ γάρ το της Τριάδος, ομοούσιον κράτος, θαύμασι τε
και λόγοις, κατετράνωσας
κόσμω. Ην πάτερ εξευμενίζου, τοις σε γεραίρουσι»

Μάθημα καρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησης

Στο 2ο ΕΠΑΛ πραγματοποιήθηκε βιωματικό 4ωρο μάθημα πρώτων βοηθειών
στους μαθητές της Γ’ τάξης (τμήματα
της νοσηλευτικής, αισθητικής, κομμωτικής και βρεφοκομίας), Β’ τάξης (τμήματα
του τομέα Δομικών Έργων, Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας,) και τμήμα της Α’ τάξης, από τον Κo Αντώνη Μίγκα, πτυχιούχο
Νοσηλευτή και πιστοποιημένο εκπαιδευτή

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στο σωστό τρόπο αντιμετώπισης ανακοπής καρδιάς και αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας ανθρώπινο
πρόπλασμα και εκπαιδευτικό απινιδωτή.
Συγκεκριμένα, το μάθημα περιείχε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χρήση

απινιδωτή για ανάταξη, θέση ανάνηψης
και αντιμετώπιση πνιγμονής .
Ευχαριστούμε τον Κo Μίγκα για τη
συμβολή του και ευελπιστούμε στην
επανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων,
ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες και να κατασταθούν άτομα πρόθυμα και ικανά να δράσουν άμεσα όταν
παραστεί ανάγκη.

τοπικά

Πανελλήνιας εμβέλειας εκδήλωση
τέχνης στο Μουσείο Τσιτσάνη
•ΕΡΤ, Μουσείο, Δήμος Τρικκαίων συμπράττουν
με Πέτρο Μάρκαρη και Λίνα Νικολακοπούλου
κριβώς όπως περιγραφόταν στο
σύμφωνο συνεργασίας Δήμου
Τρικκαίων και ΕΡΤ: «υλοποίηση,
επιμορφωτικών δράσεων, συνεδρίων,
εκδηλώσεων». Μόλις ενάμισι μήνα μετά
την υπογραφή του συμφώνου αυτού,
ανάμεσα στον Δήμαρχο Τρικκαίων
Δημήτρη Παπαστεργίου και τον
διευθύνοντα σύμβουλο της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης κ. Γιάννη Δρόσο, η
πρώτη μεγάλη εκδήλωση πανελλήνιας
εμβέλειας είναι γεγονός.

Α

Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, στις 20:00, στον
υπαίθριο χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη, παρουσιάζεται επισήμως και ζωντανά από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ, το νέο βιβλίο του λογοτέχνη
Κώστα Μάρκαρη «Η Εποχή της Υποκρισίας»,
με τη συνεργασία του βιβλιοπωλείου «Τσιοπελάκος».
Το βιβλίο συμπαρουσιάζουν, η στιχουργός
Λίνα Νικολακοπούλου και η δημοσιογράφος
της ΕΡΤ Αλεξάνδρα Χριστακάκη, οι οποίες συζητούν με τον συγγραφέα για το νέο του βιβλίο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μορφή ραδιοφωνικής εκπομπής, με κοινό, όλους όσοι παραβρεθούν και οι οποίοι, φυσικά, θα μπορούν
να απευθύνουν ερωτήσεις στον κ. Μάρκαρη.
Ο οποίος, συνεχίζει και με αυτό του το βιβλίο,
τις περιπέτειες του διάσημου πια αστυνόμου
Πάνου Χαρίτου, που θα πρέπει να εξιχνιάσει
σειρά φόνων με μπλεγμένους, στελέχη του
ΔΝΤ, της Στατιστικής Υπηρεσίας, της Δημο-

σιονομικής Υπηρεσίας, της ΕΕ…
Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που «ρίχνει
φως, για άλλη μια φορά, στα παρασκήνια των
κέντρων αποφάσεων που η φιλολαϊκή πολιτική τους στην πραγματικότητα είναι βιτρίνα».
Ετσι, το Μουσείο Τσιτσάνη, η ΕΡΤ, η ΕΡΑ, ο
Δήμος Τρικκαίων
Και, φυσικά, η βραδιά θα ολοκληρωθεί με
μουσική, με ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο
τραγούδι.
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Ισχυρές επιδόσεις στο α’ τετράμηνο
του 2019 για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Τήρηση του Προγράμματος Ανάπτυξης
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
συνεχίζοντας
σταθερά την
αναπτυξιακή πορεία που
καταγράφει, παρουσίασε
εντυπωσιακά αποτελέσματα
και στο α’ τετράμηνο του
2019, εδραιώνοντας την
επιτυχία της και την ηγετική
της θέση στον ενεργειακό
κλάδο.

Η

Ειδικότερα, οι νέες συνδέσεις
ανήλθαν σε 6.320, αύξηση κατά
27,6% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους και οι διανεμηθέντες όγκοι φυσικού αερίου άγγιξαν τα 240,4 εκ. κυβικά μέτρα,
ξεπερνώντας κατά 27,6% το α’ τετράμηνο του 2018, ενώ το κατασκευασμένο δίκτυο ανέρχεται σε
2.353 χιλιόμετρα.
Προτεραιότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
αποτελεί η αυστηρή τήρηση του
Προγράμματος Ανάπτυξης που
έχει καταρτίσει. Παράλληλα, θέτει υψηλούς επιχειρησιακούς στόχους με επίκεντρο την ασφάλεια
του δικτύου σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές, την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, την εισαγωγή και
χρήση τεχνολογιών αιχμής για
τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Εταιρείας, οι περιοχές
που θα ενταχθούν εντός του 2019
στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είναι: η Αγία Τριάδα έως το
τέλος Ιουνίου, οι Ταγαράδες, η
Αγία Παρασκευή, τα Βασιλικά και
η Σουρωτή έως τον Οκτώβριο
για την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
και για την Περιφερειακή ΕνότηΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ 'αρ. 7/2019 Διαταγή του
Ειρηνοδικείου Τρικάλων αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του Σωματείου με την
επωνυμία «ΦΑΣΤ- ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», με έδρα
τα Τρίκαλα, και επικυρώθηκε το από
18-03-2019 καταστατικό του, υπογεγραμμένο από είκοσι δύο (22) ιδρυτικά μέλη και αποτελούμενο από δέκα
τέσσερα (14) άρθρα, με σκοπούς
τους αναλυτικά αναφερόμενους στο
άρθρο ένα (1) αυτού, ήτοι τη σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των αθλούμενων μελών όσον
αφορά την επιτραπέζια αντισφαίριση
και η προαγωγή των δεξιοτήτων αυτών
με τη δυνατότητα συμμετοχής των
αθλητών-αθλουμένων σε σχετικές
αθλητικές διοργανώσεις και αγώνες.
Τρίκαλα, 03/05/2019
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Iωάννα Σ. Τόγελου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΟΛ.
ΣΧΕΔ/ΜΟΥ
Αριθ. πρωτ.: ΟΙΚ. 13939
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληροφορίες: Μαρία Μπερσίμη
Τηλ.: 24313-51269
Fax: 24313-51248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό ότι στο Δημοτικό Κατάστημα έχουν αναρτηθεί, η από 1202-2019 εισήγηση της Γεν. Δ/νσης
Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, καθώς και η
5η πράξη της 1ης συνεδρίασης του
ΚΕΣΥΠΟΘΑ, περί τροποποίησης του
σχεδίου πόλης Τρικάλων στην πολ.
ενότητα «Σαράγια», προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση.
Τρίκαλα 14-05-2019
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

τα Θεσσαλίας, η Νέα Αγχίαλος
του νομού Μαγνησίας, η Αγιά
του νομού Λαρίσης και ο Παλαμάς
του Νομού Καρδίτσας έως τον
Ιούλιο και τέλος οι Σοφάδες του
νομού Καρδίτσας έως τα τέλη του
Σεπτεμβρίου.
Μέσα από μια 20ετή επιτυχημένη πορεία συνεπούς και σταθερής παρουσίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ,

εφαρμόζοντας ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο διοίκησης, προχωρά δυναμικά με σεβασμό στην
κοινωνία, στην αγορά, στο περιβάλλον και στους ανθρώπους
της, θέτοντας τα θεμέλια για ένα
βιώσιμο μέλλον μέχρι το 2043.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Μαθητές Ρομά
σε μνημεία των Τρικάλων

Μ

ια ακόμη αξιόλογη δράση πραγματοποίηση
το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων
και δη το Παράρτημα Ρομά.

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, το Παράρτημα και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων συμμετείχαν στην πανελλήνια
δράση Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές και συνδιοργάνωσαν περίπατο για τους/τις μαθητές/τριες του 18ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.
Ο περίπατος πραγματοποιήθηκε στο δίδυμο οθωμανικό
λουτρό του Οσμάν Σαχ, όπου οι μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν, ενώ έγινε και περίπατος στην παραποτάμια περιοχή
του Ληθαίου ποταμού.
Την εκπαιδευτική δράση οργάνωσαν η αρχαιολόγος κ.
Ευαγγελία Ντάφη με την παιδαγωγό του Παραρτήματος
κ. Ευαγγελή Γκούμπλια, έχοντας τη συμπαράσταση του Διευθυντή του σχολείου και των εκπαιδευτικών του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 13845
Ταχ/κή Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας: 42100
Πληροφορίες: Αθηνά Μαρία Ψωμά
Τηλέφωνο: 24313 51185
Fax: 24310 35956
Εmail: gram.ds@trikalacity.gr
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ. 317/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της αριθ.40/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα:
Ανάκληση και επαναπροσδιορισμός του άρθρου 9 της "Κανονιστικής Διάταξης σχετικά με την στάθμευση στην πόλη", όπως εγκρίθηκε με την υπ'
αριθμ. 607/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (176/2016 Απόφαση
ΕΠΟΙΖΩ) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα».
Σας γνωρίζουμε ότι από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων,
κατά την 6η τακτική συνεδρίασή του την 23/4/2019, ελήφθη η αριθμ. 317/2019
απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση της αριθ.40/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ
με θέμα:Ανάκληση και επαναπροσδιορισμός του άρθρου 9 της "Κανονιστικής Διάταξης σχετικά με την στάθμευση στην πόλη", όπως εγκρίθηκε
με την υπ' αριθμ.607/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (176/2016
Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα».
Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων
στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού 18, καθώς
και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:
6Ι8ΚΩΗ9-Ω2Δ.
Τρίκαλα 13 Μαΐου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
MIΧΑΗΛ ΛΑΠΠΑΣ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις

Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε125
Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
Η Ελλάδα του Πολιτισμού (Ε)
Οπτική Γωνία (Ε)
Το Πανόραμα του Αιώνα E15 (Ε)
Δείπνο με τον Πλάτωνα
Η Ιστορία της Επιστημονικής
Φαντασίας E5
28 Φορές Ευρώπη (Ε)
Spirit Riding Free Κ2 Ε4 (Ε)
Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε123 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E28
'Eξι Αδελφές Κ6 Ε27 (Ε)
Το Καναρινί Ποδήλατο
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε71
Η Ζωή εν Τάφω E13
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ8 Ε17 (Ε)
Ballers Κ1 Ε5
Μανχάταν
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε69
(Ε)
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E89 (Ε)
Δείξε μου το Σπίτι σου E18 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E8
ΕπιΚοινωνία
Στο Νησί Κ2 Ε8
Ειδήσεις
Δείξε μου το Σπίτι σου E18 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E8 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε15
Στο Νησί Κ2 Ε8 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Eurovisions
Κολασμένη Λεωφόρος

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται

τηλεόραση

ΜΑΪΟΥ 2019
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E156
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E135
21:45 Μην Ψαρώνεις E26
22:45 Πέτα τη Φριτέζα
23:45 Τhe 2night Show Κ3
02:00 4xxx4 (Ε)

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

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε20
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε335
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Αυτοκρατορία
MasterChef 3 (Ε)

21:50
00:15

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Γαμήλιες Περιπέτειες
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε18 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε155
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε54
Το Τατουάζ Κ2 Ε251
Μετά τα Μεσάνυχτα

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E48
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Ρουά Ματ

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

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

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σχοινά Ελίνα
Απόλλωνος & Γαριβάλδη
2431029797
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Τριγώνης Νικόλαος
Σαράφη 21, 2431026644

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου------------------------------------------------------Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί -------------------------------------Οδ. Μετεώρων
Ντάλας--------------------------------------------8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης----------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας-----------------------------------------Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος -----------------------------------------------------Δροσερό
Πανάγος--------------------------------------------------------------Πύλη
Πρεβέντας ------------------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου----------------------------------------------------------Γόμφοι

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Ντοκυμαντέρ «Παλιά Σκαμνιά»
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Τα μπουχάρια
και τα νοχτάρια της Κοζάνης»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Ο ναός Πόρτα Παναγιά στην Πύλη Τρικάλων»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ- TVMARKET
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Το μεροκάματο
της ευτυχίας»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Τravel Guide
22.30 Ντοκυμαντέρ «Η Γενοκτονία των
Ποντίων»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Quality street»

08.30 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
10.00 ASTRA MARKET
15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
17.00 ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
18.0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19.00 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
20.30 ASTRA MARKET
22.00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

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

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

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Η Ευρώπη για Μένα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Το Γέλιο Βγήκε από τον
Παράδεισο
Open News
MacGyver Κ2 Ε2
Ραντεβού στον Αέρα
Ου Φονεύσεις
Criminal Minds Κ12 Ε17

ΚΡΙΟΣ: Με την Αφροδίτη στο ζώδιο σας θα
νιώσετε λίγο κατασταλαγμένοι, κι από την άλλη
κάνει μια τονωτική ένεση στην τσέπη σας,
αφού θα ευνοήσει τις συναλλαγές σας και θα
φέρει ευχάριστες οικονομικές εξελίξεις.
ΤΑΥΡΟΣ: Είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσετε ζητήματα στον αισθηματικό τομέα, αφού
γίνεστε πιο διαλλακτικοί, προσέχοντας μόνο
να μην κάνετε υποχωρήσεις που ξεπερνούν
τις κόκκινες γραμμές σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Δημιουργεί ένα παρασκήνιο όσον
αφορά στην προσωπική σου ζωή, ενώ έρωτες που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα έχουν χαρακτήρα απαγορευμένου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι δεσμευμένοι του ζωδίου θα
έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τη σχέση
τους, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να βγουν
για…κυνήγι, αφού ευνοούνται ιδιαίτερα οι νέες
γνωριμίες με προοπτική για κάτι σταθερό.
ΛΕΩΝ: Άλλη μια ευνοϊκή συγκυρία για την καριέρα σου, αλλά και την κοινωνική σου εικόνα αποτελεί το πέρασμα της Αφροδίτης στον
Ταύρο που σου δίνει τη δυνατότητα να βγεις
στον κόσμο ποιο κοινωνικός και να κάνεις γνωριμίες με ανθρώπους που έχουν τη δύναμη
να σε βοηθήσουν να προωθήσεις τα σχέδια
σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η διάθεση σου γίνεται πιο ανέμελη, ενώ αν είσαι ελεύθερος μπορεί να γνωρίσεις ανθρώπους που να σε γοητεύσουν με
τις γνώσεις τους ή να κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου με την αύρα του διαφορετικού που
μπορεί να αποπνέουν.
ΖΥΓΟΣ: Ο ερωτισμός που σας διακατέχει εί-

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι αδέσμευτοι του ζωδίου θα
έχουν την ευκαιρία να κάνουν γνωριμίες με
ανθρώπους που ανταποκρίνονται στα γούστα
τους , ενώ μπορείτε να περιμένετε και θετικές εξελίξεις στο ενδεχόμενο που εκκρεμεί
κάποια νομική υπόθεση.

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

ΤΟΞΟΤΗΣ: Στο ζώδιο που ταυτίζεται με το φαγητό, η Αφροδίτη σου δημιουργεί και μια έντονη ανάγκη για διατροφικές ατασθαλίες, που
λίγο πριν βγεις στην παραλία δεν είναι και ο,τι
καλύτερο, εκτός αν για σένα δεν είναι πρόβλημα αυτό, οπότε… καλή απόλαυση!

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Για την ακρίβεια ο έρωτας και η
δημιουργικότητα γενικότερα είναι δύο τομείς
μέσα από τους οποίους επιλέγεις να εκφραστείς, ενώ παράλληλα, ξεκινάει μια περίοδος που μπορεί να απολαύσεις χρόνο μαζί
με τα παιδιά σου ή να γίνεις κι εσύ για λίγο
παιδί.

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

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ενδεχομένως να θελήσεις να κάνεις κάποιες αγορές που θα ανανεώσουν το
χώρο σου ή ακόμα και να τον ανακαινίσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΧΘΕΙΣ: Πολύ καλή περίοδος για ταξιδάκια,
αλλά και για να συσφίξεις και τις σχέσεις με
τα αδέρφια σου.

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Για την παρασκευή της μαγιονέζας απαραίτητο.
2. Αγαπάει πολύ
το νερό - Σύνδεσμος ή αντωνυμία.
3. Από αυτά...
τρώει ο λύκος.
4. Η πληρότητα
χαρακτηριστικό
της (γεν.) - Εισάγει υποθετική πρόταση.
5. Προϊόν της υφαντουργίας
(αντιστρ.).
6. Χρησιμοποιούμενη σε ευχές
λέξη -«Χέρμπερτ...», παλιός ηθοποιός του κινηματογράφου.
7. Ρήμα που εκφράζει αναγνώριση.
8. Υπονοεί και την ουσιαστική
αλλαγή (με άρθρο) - Αρνητικό
μόριο των λατινικών.
9. Λίγοι τα φορούν -Ημιτελής,
σύμφωνα με μία έννοια (θηλ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μυθικός βασιλιάς της Θράκης (αιτ.) -Του βίαιου θανάτου
θεά (μυθολ.).
2. Υπονοούν και τα φιλάσθενα.
3. Απαίτηση ή παράκληση
(γεν.).

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας
(2ος Κύκλος
προβολών)
Οι ώρες προβολών
είναι 20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου
για κάθε προβολή
είναι 2 ευρώ.
Πέμπτη 2/5 και Παρασκευή 3/5
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H λύση του προηγούμενου
3

8

3

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

5

4

5

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1

7
1

1

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

2

5
3

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

Sudoku

8

6

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

ΛΥΣΗ (14-5-2019)

Πώς παίζεται

9

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΡΟΝΟΙΑ 2.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 3. ΟΣ - ΩΣ 4. ΘΟΥΡΙΓΓΙΑ 5. ΥΦ -ΙΜΕΡΑ 6. ΜΟΝΤΑΝ
7. ΙΡ - ΑΝΕΜΟΙ 8. ΑΟΡ - ΤΙΑΡΑ
9. ΣΙΑ - ΑΑΡΩΝ ΚΑΘΕΤΑ: 1.
ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ 2. ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ 3.
ΟΔ - ΡΑ 4. ΝΙΓΡΙΤΑ 5.ΟΟ - ΙΜΑΝΤΑ 6. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 7. ΑΩ - ΓΡ ΜΑΡ 8. ΑΙΩΝ - ΟΡΩ 9. ΠΟΣΑ ΒΙΑΝ

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

4

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

4. Λαϊκός χορός (αιτ.).
5. Αναφέρεται και επί προθεσμίας,
6. Έχουν τη σειρά τους.
7. Πιστωτικά αρχικά -Τμήμα
φυτού.
8. Γυναικείο υποκοριστικό με...
εκρηκτικές ιδιότητες -Μεγάλο το
κεφάλι του (καθ.).
9. Υπάρχει και θαλάσσια.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ναι ισχυρός και η λίμπιντο χτυπάει κόκκινο. Από
την άλλη μπορεί να εκδηλώσετε την πιο ζηλιάρα και κτητική πλευρά σας, γεγονός που
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη
σχέση σας.

ΤΕΤΑΡΤΗ

15
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Με άνοδο 1,02% έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Ανέκαμψαν οι τιμές των μετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση, μετά την προχθεσινή ισχυρή πτώση, ακολουθώντας την
ανάκαμψη των ευρωπαϊκών αγορών. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οδηγώντας την αγορά πάνω από τα επίπεδα των 730 μονάδων.
Αντιθέτως πιέστηκαν οι μετοχές της Τιτάν, της ΔΕΗ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
και του ΟΠΑΠ. Οι μετοχές
της Εθνικής και της Eu. 732,06
robank αναβαθμίστηκαν
στους δείκτες του MSCI και
προστίθενται στο βασικό δείκτη, τον MSCI Global Stan1,02%
dard, από τον δείκτη MSCI
Global Small Cap.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 732,06 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
1,02%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
735,49 μονάδες (+1,49%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 85,581 εκατ. ευρώ, ενώ
διακινήθηκαν 47.401.993 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε
ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε σε ποσοστό 0,35%.

Ê

Γ.Δ

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ευ. Τσακαλώτος: Μείωση του ΦΠΑ σε καφέ
και ροφήματα στα ράφια των σούπερ μάρκετ
συζήτηση για τα μέτρα συνεχίζεται στη Βουλή. Θα
υπάρξουν τροπολογίες για μείωση στο 13% του
ΦΠΑ για τον καφέ και για άλλα ροφήματα τα οποία
πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, διευκρινίζοντας
ωστόσο ότι «δυστυχώς δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο
για να μειωθεί ο ΦΠΑ και για τα σερβιριζόμενα ροφήματα σε
καταστήματα».
Ο κ. Τσακαλώτος αναφερόμενος στο πακέτο παροχών σημείωσε ότι δεν πρόκειται για προεκλογικά μέτρα και υπογράμμισε:
«Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο, μετά το τέλος των μνημονίων. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο, να βγούμε από
το μνημόνιο και να κάνουμε σιγά – σιγά τα μέτρα των παροχών».
«Ξέρουμε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, ξέρουμε ότι ζορίζεται ο κόσμος. Έπρεπε να φθάσουμε έως τον Απρίλιο για
να δώσουμε το πλεόνασμα από το δημοσιονομικό περιθώριο
που υπήρχε, γι΄ αυτό είχαμε ένα πιο κοινωνικό πακέτο για το
2019 και πιο αναπτυξιακό για το 2020», τόνισε, μιλώντας στον
ΑΝΤ1 και συνέχισε:
«Στα τέσσερα χρόνια που διαπραγματεύομαι εγώ και όλη η
ομάδα ποιος φόρος έχει πόση απόδοση. Εμείς λέγαμε 800
εκατ.ευρώ, η Κομισιόν έλεγε 500 εκατ.ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 20 εκατ.ευρώ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε
ότι θέλαμε. Είχαμε επιβολή. Τώρα όμως μπορούμε να κάνου-

«Η

Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος
με το δικό μας πρόγραμμα, το δικό μας σχέδιο και να ενημερώσουμε τους θεσμούς. Τώρα που είμαστε εκτός μνημονίου,
έχουμε κοστολογήσει τα μέτρα και συγχρόνως κάνουμε και
άλλα πράγματα».
Ερωτηθείς, τέλος, για τον ΕΝΦΙΑ υπογράμμισε ότι «τον μειώσαμε φέτος, θα τον μειώσουμε και του χρόνου».

Τροπολογία για επαναφορά ΦΠΑ στο 13% σε όλα
τα προϊόντα εστίασης κατέθεσε η ΝΔ
ροπολογία για την
επαναφορά του ΦΠΑ
από το 24% στο 13%
συνολικά σε όλα τα
προϊόντα εστίασης (καφέ,
αναψυκτικά, ροφήματα
κ.ά), κατέθεσε η ΝΔ στο
νομοσχέδιο για τις 120
δόσεις.

Τ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Εκ μέρους του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο εισηγητής Γιάννης
Βρούτσης κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ
να ψηφίσει αυτή την τροπολογία και «όχι την κουτσουρεμένη που έφερε η κυβέρνηση
και δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον το 55% των προϊόντων
της εστίασης».
Όπως ανέφερε ο κ. Βρούτσης, με αυτή τη ρύθμιση επιστρέφει ο ΦΠΑ στα επίπεδα
του 2014, όταν η ΝΔ τον είχε
μειώσει σε αυτά τα επίπεδα
στην εστίαση και ο ΣΥΡΙΖΑ
τον έφτασε 24%.
Τώρα, όπως πρόσθεσε, η

ΝΔ ζητεί από την κυβέρνηση
να τοποθετηθεί αν την κάνει
δεκτή και κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να την ψηφίσουν «ώστε να ανακουφιστεί η οικονομία, να ξαναπάρει
αέρα και οξυγόνο το σύνολο
των επιχειρήσεων».

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

15

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

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)

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

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου έως 17 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ αύριο Πέμπτη 16 Μαΐου το απόγευμα
στις 7 επικεφαλής του Ιερού
κλήρου και του λαού, θα υποδεχθεί έμπροσθεν του Ιερού
Ναού Αγίου Νικολάου του εκ
Μετσόβου Τρικάλων την Τιμία
Κάρα του Αγίου Νικολάου του
εκ Μετσόβου καταγομένου
και εν Τρικάλοις αθλήσαντος.
Εν συνεχεία θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού. Ακολούθως θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως της Τιμίας Κάρας και της
Ιεράς Εικόνος του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου σε
οδούς της ενορίας.
Την Παρασκευή 17 Μαΐου
θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του
εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΙΩΗΛ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Ευγενώς προσκληθείς, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλ-

μωπίας κ. Ιωήλ την Πέμπτη 16
Μαΐου το απόγευμα στις 7
θα συγχοροστατήσει μετά του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεοκλήτου και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών
κ. Χρυσοστόμου κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού
στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Την Παρασκευή 17 Μαΐου
το πρωί θα συλλειτουργήσει
μετά του Ποιμενάρχου ημών
κ. Χρυσοστόμου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ κ.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 16 Μαΐου το
απόγευμα στις 7, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα συγχοροστατήσει
μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου κατά την Ακολουθία του
Εσπερινού στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!! Early booking - 31/05!!

Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Σιαμάδων
απο τον Μ.Ε.Σ. Καστανιας "Ο ΣΤΙΝΟΣ"

*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…

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Κυριακή 19/05, με
αφορμή τον πανηγυρικό Εσπερινό στην Ι.Μ. Αγίου Νικολάου
Σιαμάδων Καστανιάς, θα υπάρχει λεωφορείο από Τρίκαλα, με
τιμή 5€ κατά άτομο.
Η ώρα αναχώρησης είναι:
Από Τρίκαλα στις 16:30 (Κωσταρα )και
Από Καλαμπάκα 17:00 (Πλατεία Δημαρχείου - σιντριβάνι)
Παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή εντός των επόμενων
ημερών καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για κρατήσεις τηλ. επικοινωνίας:
Ματίνα Φωλίνα: 6972033646
Ιωάννα Μπαμπούκα: 6981190578
Εκ του Δ.Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Εορτή συνάξεως των Οσίων
Μετεωριτών Πατέρων
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σταγῶν καὶ Μετεώρων, τιμῶσα τούς Ὁσίους, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταβίωσαν καὶ ἀσκήθηκαν στὸν ἱερὸ τόπο τῶν
Ἁγίων Μετεώρων, ἐπιτελεῖ τὴν ἱερὰ αὐτῶν Σύναξη, τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου 19 Μαΐου, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό αὐτῶν, μέ
τήν πρέπουσα κατάνυξη, καί λαμπρότητα, σύμφωνα μὲ τὰ κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Μαΐου
Ὥρα 8. 30 τό βράδυ: Ὑποδοχή στά Προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῶν Ὁσίων Μετεω-ριτῶν Πατέρων, τῶν ἱερῶν Λειψάνων
τῶν Ὁσίων καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ τέλεσις ἱερᾶς Ἀγρυπνίας κατὰ τὸ
Μοναχικὸν Τυπικόν, ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Στρατονικείας κ.
Στεφάνου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Μαΐου
Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα: Μέγας πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Ἱερωνύμου,
συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, Γλυφάδας
κ. Ἀντωνίου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριφερσάλων κ. Τιμοθέου,
Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ποιμενάρχου μας
κ. Θεοκλήτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Μαΐου
Ὥρα 7 τό πρωί: Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ τέλεσις πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ἡ Λιτά-νευσις τῆς ἁγίας Εἰκόνος καί τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ὁσίων Μετεωριτῶν Πατέρων, διά τῶν ὁδῶν ΚΟΥΠΗ,
Θ. ΚΑΤΣΙΚΑ, ΠΑ-ΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ἔνθα θὰ τελεσθῇ
Ἀρτοκλασία, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Π. ΚΟΜΜΑΤΟΥ, Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ.
ΚΡΟΣΑΡΗ καὶ ΚΟΥΠΗ.
Ὥρα 7 τὸ βράδυ: Ἑσπερινὸς καὶ κατόπιν Παρακλητικὸς
Κανὼν στοὺς Ὁσίους Μετεωρίτες Πατέρες καὶ ἀποχώρησις τῶν
ἱερῶν Λειψάνων.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

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

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
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

ΤΕΤΑΡΤΗ

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

15

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Εορταστικές εκδηλώσεις επί τη
συμπληρώσει 200 ετών του Ιερού Ναού
Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2019
6.30 μ.μ.: Υποδοχή Ιεράς Εικόνος της Παναγίας “Η ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙΣ” και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, έμπροσθεν των προπυλαίων του Ιερού Ναού.
6.45 μ.μ.: Δέησις επί τη αφίξει και εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.

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

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

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

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά τη Βιομηχανία Γάλακτος «LA
FARM Α.Ε.», για την προσφορά έξι (6) ελαστικών στο ΠΣ
3109 λεωφορείο της Π.Υ. Τρικάλων, καλύπτοντας ανάγκες
της Υπηρεσίας μας.
Εκ της Διοικήσεως

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-05-2019
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 08:00-13:00 στα χωριά: Ράξα, Χαϊδεμένη, και αρδευτικά Αρδανίου.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σουφλέ ζυμαρικών
• μπούτι κοτόπουλο με σάλτσα μπύρας
• μοσχάρι λεμονάτο
• γεμιστά • αρακά
• χοιρινό με πιπεριές

EYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων ευχαριστεί θερμά και δημοσίως, για μια ακόμα φορά,
τον Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας, για τα βιβλία παιδικής
λογοτεχνίας καθώς και για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που πρόσφερε στη σχολική μας μονάδα.

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

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

Μπιφτέκια μόσχου με ατομική σαλάτα .......................................5,50 €
Τας κεμπάπ ή μπεκρή μεζέ.........................................................5,00 €
Παστίτσιο ή λαζάνια....................................................................5,00 €
Κοτόπουλο σνίτσελ φούρνου......................................................5,00 €
Φασόλια ή ρεβύθια φουρνιστά....................................................4,50 €
Μανιτάρια σε σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό......................4,50 €
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 €

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
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο βαρύ πένθος μας για τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΙΒΡΟΥ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 15-5-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σταυρούλα Ιβρου και Νικόλαος Ράμος, Βασιλική Ιβρου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται γνωστό πως κάθε εβδομάδα στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί
της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα τελούνται οι
εξής ακολουθίες:
-ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 6:30 μ.μ. Παράκλησις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Περιέμεινα εν υπομονή τον
Κύριον.... και ήκουσε της κραυγής μου» (Ψαλμ.40:1)
Φίλος ναυτικός μου έλεγε ότι,
στους διεθνείς κανονισμούς των
ραδιοεπικοινωνιών υπάρχει ο «Κώδικας Q». Μία από τις συντμήσεις
του είναι «Α.S.-10» που σημαίνει
«Αναμείνατε ως ίο λεπτά». Και
στους ουράνιους κανονισμούς
επικοινωνίας των πιστών με τον
Θεό, υπάρχει το «αναμείνατε»
χωρίς όμως εδώ να προσδιορίζεται ο χρόνος. Η απάντηση του
Θεού στην έκκληση του πιστού,
μπορεί να είναι άμεση, μπορεί
όμως να είναι και «περίμενε».Ένα
παράδειγμα είναι η ιστορία του Ιω-

σήφ (Γεν.κεφ.37 και 41). Τα αδέλφια του που τον ζήλευαν, τον
πούλησαν στους Μαδιανίτες και
αυτοί στον Πετεφρή, στην Αίγυπτο. Αυτός τον έβαλε άδικα στη
φυλακή. Στις προσευχές του Ιωσήφ ο Θεός απαντούσε με ένα
«περίμενε». Πέρασαν 13 χρόνια
δοκιμασιών, αλλά ο Κύριος δεν
εγκατέλειψε τον Ιωσήφ. Του έδινε δύναμη και εύρισκε χάρη
ώσπου ήρθε η απάντηση του
Θεού, και ήταν μεγαλειώδης Ο Ιωσήφ έγινε ο δεύτερος άρχοντας
της Αιγύπτου μετά τον Φαραώ, και
αίτιος σωτηρίας της οικογένειας
του. Ας περιμένομε λοιπόν τον Κύριο με υπομονή. Πάντα μας
ακούει.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

Κάλεσμα απ’ το Δ’ ΚΑΠΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η συντονιστική επιτροπή του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων
διοργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο χώρο του ΚΑΠΗ αύριο
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.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

15

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Γεωργίου και της Ελευθερίας, το γένος Ζυκήρη, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στους Ταξιάρχες Τρικάλων και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΜΠΑΡΕΚΑ του Βαΐου και της Αγγελικής το γένος Ντοβόρη, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στον Πετρόπορο Τρικάλων
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στον Πετρόπορο
Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ του Αθανασίου και της Βασιλικής, το γένος Σωμάκου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Ιωάννινα και η ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΧΙΑ του Βασιλείου και της Ελένης,
το γένος Τρύπα, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο
Κοτρώνι Τρικάλων πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στο Κοτρώνι Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΣ του Χρήστου και της Φωτεινής,
το γένος Καραθάνου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΣΠΑ του Αχιλλεύς και της Ελένης, το γένος Καραντάκου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο Ρίζωμα Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ του Ανδρέα και της
Αναστασίας, το γένος Πλιάτσικα, που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Τρίκαλα και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΛΙΑ του Βασιλείου και της
Αθανασίας, το γένος Μέρμηγκα, που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο
που θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΕΡΒΙΝ ΤΣΕΚΡΕΖΙ του Ακίφ και της Λουμτουρή, το γένος Χαϊντάρ, που γεννήθηκε στο Γκούρας Ελμπασάν Αλβανίας και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΠΗ του Αρμπεν και της Κλοντιανας, το γένος Μποσταντζή, που γεννήθηκε στη Κορυτσά Αλβανίας και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΕΛΙΣΟΝ ΖΕΛΕ
του Κουντρέτ και της Χαμιντέ, το γένος Μπόνη, που γεννήθηκε
στην Αλβανία και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΤΑΣ
του Μαξίμ και της Κατερίνας, το γένος Μπαλαμπάνη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

•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

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:

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Νέα δωρεά στην κοινότητα
Παλαιομοναστήρου
Νέα Δωρεά στην κοινότητα Παλαιομοναστήρου Δήμου Πυλης πραγματοποίησε ο επιχειρηματίας Ιωάννης Μαλικιωσης συγκεκριμένα μετά τη μεγάλη δωρεά σε τεχνολογικό εξοπλισμό που πραγματοποίησε
πριν 5 μήνες στο δημοτικό σχολείο σήμερα παρέδωσε στον πρόεδρο τις κοινότητας Θωμά Μπουτζιωλη τρόφιμα για 14 οικογένειες του χωριού επισημαίνοντας ότι αυτό που δήλωσα στην προηγούμενη δωρεά ισχύει, είμαι εδώ για το χωριό που έζησε και μεγάλωσε η αείμνηστη μητέρα μου, εγώ και
οι συνεργάτες μου θα προσπαθούμε να βοηθήσουμε και την κοινότητα αλλά και κάθε κάτοικο αυτής
που έχει ανάγκη.

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

Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

