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Ο Πρόεδρος της Ν. Δ. ενημερώθηκε για τις δράσεις του Δ. Τρικκαίων

Ανοιχτή ομιλία από
τον Πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα
ΣΕΛ. 9

Με 1 εκατ. ευρώ
η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Δημαρχείο και συγκεκριμένα το Control Room του Smart Trikala

Συντηρεί τη γέφυρα
«Κονδύλη» και τη γέφυρα
στον Καραβόπορο

Κοντά στην
επιχειρηματικότητα
και τους εργαζόμενους
ο Δημ. Παπαστεργίου

Παρουσίαση
των προγραμματικών
θέσεων του συνδυασμού
ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 9

Στη Δημοτική
Στην Αθήνα το Σάββατο
με τους Ετεροδημότες Ενότητα Χασίων
ο Κώστας Μαράβας ο Θοδωρής Αλέκος

>> 11

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

ΣΕΛ. 8

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.
4

24310 88138

ΣΕΛ. 8
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Σαν Σήμερα
1916
Υπογράφεται η μυστική
συμφωνία Σάικς - Πικό, που
ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση
Ανατολή. Προβλέπει ότι η
Μ. Βρετανία δεν θα αρχίσει
διαπραγματεύσεις για την
παραχώρηση της Κύπρου
χωρίς την έγκριση της Γαλλίας.
1929
Λαμβάνει χώρα η πρώτη
απονομή των βραβείων
Όσκαρ.
1948
Ο βαρκάρης Λάμπρος
Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο
της Θεσσαλονίκης το πτώμα
του αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πολκ, απεσταλμένου του CBS για την
κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η
αστυνομία επιρρίπτει την
ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο
υποστηρίζει ότι ο Πολκ δολοφονήθηκε από την Ασφάλεια.
1966
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την
«Αγγελία της 16ης Μαΐου»,
με την οποία ξεκινά η Πολιτιστική Επανάσταση.

Τ

ο πρόβλημα για
τον κ.
Μητσοτάκη, το
κόμμα του, και κυρίως
για τη χώρα, είναι ότι,
διανύουμε εποχή του
επιδερμικού
εντυπωσιασμού,
ικανού, πάντως, να
δημιουργήσει θόρυβο.

Η ρουλέτα ΣΥΡΙΖΑ και οι αυτονόητες
δεσµεύσεις της Ν.Δ.

Σε όλη τη µεταπολίτευση,
οι υποψήφιοι για την πρωθυπουργία της χώρας διεκδικούσαν την εκλογή τους
προβάλλοντας (ή προτάσσοντας, µεταξύ άλλων) µία,
δύο ή περισσότερες παροχές.
Από τον κανόνα ξέφυγε
εν µέρει ο Κων. Καραµανλής ο νεότερος τη δεύτερη
φορά που ζήτησε την εµπιστοσύνη των πολιτών
(2007), όταν υπό τον απτό
κίνδυνο κατάρρευσης των
δηµόσιων οικονοµικών,
αναγκάστηκε να διεκδικήσει
την επανεκλογή του για να
εφαρµόσει τα «δύσκολα
πλην αναγκαία».
Ο δεύτερος που σε σηµαντικό βαθµό δεν ακολουθεί την µεταπολιτευτική πεπατηµένη είναι ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος αντιστέκεται σθεναρώς στις σειρήνες και παρ’ότι βρισκόµαστε «ούτε» δύο εβδοµάδες πριν από τις Ευρωεκλογές – πρόκριµα για τις
εθνική κάλπη- δεσµεύεται
αποκλειστικά για το αυτονόητο: ∆ηλαδή, για µείωση
της φορολογίας ως προϋπόθεση ανάταξης και επαναφοράς της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης. Αποφεύγει,
δε, συστηµατικά, κάθε εξαγγελία που ηχεί µεν ευχάριστα στα ώτα των πολλών,
αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα κατορθώσει να

υλοποιήσει µετεκλογικά, κι
αν το πράξει, πιθανότατα
δεν βγει σε καλό της χώρας. Μερικές φορές, µάλιστα, το πράττει µε τρόπο
που, προφανώς εν γνώσει
του, ενέχει µεγάλο εκλογικό
ρίσκο.
Λογικά, βέβαια, αυτή η
επιλογή του φαίνεται να
επιβραβεύεται από τους
ψηφοφόρους που έχουν
κουραστεί από τα πυροτεχνήµατα και όπως αποδείχθηκε πολλάκις στο παρελθόν, εξαιρετικά επώδυνα
για το µέλλον τους ταξίµατα
και τους προεκλογικές
µπουναµάδες. Αλλωστε, το
σταθερό προβάδισµα της
Νέας ∆ηµοκρατίας έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους πολλούς µήνες, επιβεβαιώνει ότι κάτι µάθαµε από
τη επώδυνη εµπειρία των
µνηµονίων και κυρίως από
τη συνειδητοποίηση ότι µαγικά ραβδιά υπάρχουν µόνο
στα (παιδικά) παραµύθια.
Το πρόβληµα για τον ίδιο,
το κόµµα του, και κυρίως
για τη χώρα, είναι ότι ταυτόχρονα µε την ωρίµανση
της κοινωνίας ( σε όποιο
βαθµό και σε όποια βάθος
), διανύουµε εποχή της ατάκας και επιδερµικού εντυπωσιασµού, ικανού, πάντως, να δηµιουργήσει θόρυβο.
∆εν είναι τυχαίο ότι µέσα
σε διάστηµα ολίγων ηµερών, ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και
οι επιτελείς του αναγκά-

στηκαν να αποσαφηνίσουν
τα αυτονόητα όπως π.χ, ότι
δεν προωθεί την εργασία
επτά ηµερών, ότι δεν σχεδιάζει κατάργηση της οκτάωρης εργασίας κ.ά.
Τι είπε επί λέξει: «Μερικές
φορές το να δώσουµε τη
δυνατότητα σε µία γυναίκα
να δουλεύει από το σπίτι
της, είναι καλό, δεν είναι
κακό. Μπορεί να πηγαίνει
κόντρα στην παραδοσιακή
εργασία οκτώ ώρες, πέντε
µέρες την εβδοµάδα, αλλά
είναι καλό. Όπως και όταν
µία επιχείρηση, αναφέρω
συγκεκριµένα παραδείγµατα, συµφωνεί µε επιχειρησιακή σύµβαση να πάει από
πενθήµερο σε επταήµερο
µε τη σύµφωνη γνώµη των
εργαζοµένων και µε πολύ
καλύτερες αµοιβές από ότι
θα είχαν οι εργαζόµενοι
πριν και µε αυξηµένα δικαιώµατα και συµφωνούν
τα δύο µέρη».
Και το είπε αυτό, έχοντας
κατά νου την περίπτωση
του εργοστασίου «Παπαστράτος», η διοίκηση του
οποίου έκανε µια τέτοια επιχειρησιακή συµφωνία, σύµφωνα µε την οποία οι εργαζόµενοι απασχολούνται
λιγότερες ώρες κάθε εβδοµάδα, χωρίς να µειωθούν
τα εισοδήµατά τους, που
σαφώς βρίσκονται πάνω
από το µέσο όρο στον κλάδο τους. Η συµφωνία βασίζεται σε ένα σύστηµα κυλιόµενων βαρδιών, µε τέσσερις ηµέρες 8ωρης εργα-

σίας ακολουθούµενο από
δύο ηµέρες ανάπαυσης,
εξασφαλίζοντας σε κάθε
εργαζόµενο επιπλέον 18
ηµέρες άδειας το χρόνο,
µειώνοντας τον µέσο χρόνο
εργασίας σε 37,3 ώρες την
εβδοµάδα (αντί για 40), διατηρώντας παράλληλα το
ίδιο επίπεδο µισθών.
Το ακόµα πιο εντυπωσιακό – σε σχέση µε την µετέπειτα επιθετική ρητορική
της κυβέρνησης είναι ότι η
σύµβαση αυτή έγινε επί
υπουργίας Εφης Αχτσιόγλου, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί
τον Αύγουστο του 2017 το
εργοστάσιο «Παπαστράτος» ( λίγο πριν τη ∆ΕΘ )
και είχε µιλήσει για την πολιτική της κυβέρνησης στα
εργασιακά που θα ακύρωνε
τον εργασιακό µεσαίωνα.
Αλλά εδώ ισχύει το λέγε
λέγε κάτι θα µείνει. Και σίγουρα – τουλάχιστον σε
ένα τµήµα του εκλογικού
σώµατος – θα περάσει εντελώς απαρατήρητο ότι η
µακρά διακαναλική συνέντευξη του αρχηγού της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης
κ. Μητσοτάκη δεν περιείχε
ίχνος µεγαλοστοµίας και
καµία ανεδαφική προεκλογική υπόσχεση. Ηταν µία
παρέµβαση που κινούνταν
και απευθύνονταν στην κοινή λογική έχοντας στόχευση την προσγείωση σε µία
σύγχρονη κανονικότητα.
Όχι την επιστροφή στην
προ των µνηµονίων «κανονικότητα». Αυτή, ουδείς σκεπτόµενος, «παθών», πολίτης
επιθυµεί.
Της Έλλης
Τριανταφύλλου
news247

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

Ακούστε τα αυτά, πατέρες

```
Μοσκοβισί:

" "Μετάγγιση"
ιδιωτών στα
δημόσια
νοσοκομεία"

Εχθροί της Ευρώπης οι ακροδεξιοί

```

λαϊκιστές και οι εθνικιστές

(Την… υγειά μας να
έχουμε να μην μπλέξουμε
με νοσοκομεία!)

και µητέρες, ότι δε θα µείνει
χωρίς µισθό ο κόπος σας
για την ανατροφή των παιδιών.

```

Χρυσόστοµος

(Στα λόγια όλοι καταδικάζουν,

Εις Α’ Τιμ. ομιλ. θ’, 2

αλλά στην πράξη;)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο κυρ-Κωνσταντής, ο κρεοπώλης πήγε το µικρότερό του γιο στο γιατρό.
Αφού τον εξέτασε ο γιατρός του λέει:
-Λοιπόν, θα πρέπει να παρακολουθείτε το βάρος του. Κάθε βδοµάδα να τον ζυγίζετε.
Κι ο πατέρας αφηρηµένος.
-Με το κόκαλο γιατρέ;

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 16/5/2019
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Το φαινόµενο Φάρατζ
ενόψει ευρωεκλογών
Στις ευρωεκλογές του 2014 στη
Βρετανία, ο Φάρατζ, επικεφαλής
τότε του Κόµµατος Ανεξαρτησίας
του Ηνωµένου Βασιλείου, ανεδείχθη πρώτη πολιτική δύναµη.
Εναν χρόνο αργότερα, το 2015,
ο τότε Συντηρητικός πρωθυπουργός Κάµερον, στην προσπάθειά
του να αποτρέψει εκλογικό
διεµβολισµό του από τον Φάρατζ,
δεσµεύθηκε στη διεξαγωγή
δηµοψηφίσµατος για την παραµονή ή µη της χώρας στην ΕΕ.
Σήµερα ο Φάρατζ, επικεφαλής
του κόµµατος του Brexit, φαίνεται,
σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις,
να αξιοποιεί το βραχυκύκλωµα
της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης στη διαχείριση του
Brexit.
Η αυτοαπαξίωση Συντηρητικών
και Εργατικών είναι κυρίαρχη και
έτσι κανείς δεν ασχολείται ή δεν
θυµάται την άτακτη φυγή του Φάρατζ από το πολιτικό προσκήνιο
την εποµένη της επικράτησης του
Brexit τον Ιούνιο του 2016. Οταν
ο Φάρατζ έρχεται πρώτος στις
πρόσφατες δηµοκοπήσεις και
ακολουθούν οι Εργατικοί, οι Φιλελεύθεροι ∆ηµοκράτες, µε τελευταίους τους Συντηρητικούς
µε ποσοστό µόλις 11%, µιλάµε
για ανατροπή µείζονος κλίµακας
και στο πολιτικό σκηνικό του
Ηνωµένου Βασιλείου και κυρίως
στη διαπραγµάτευση του Brexit.
Ετσι, το αδιανόητο σενάριο ενός
σκληρού Brexit -αδιανόητο και για
τη Βρετανία και για την υπόλοιπη
ΕΕ- επανέρχεται ως ρεαλιστικό
ενδεχόµενο. Αν µετά τον προβλεπόµενο θρίαµβό του στις ευρωεκλογές ο Φάρατζ και το κόµµα
του Brexit δείξουν ότι έχουν δυναµική να προκαλέσουν ανατροπή
σε ενδεχόµενες πρόωρες εθνικές
εκλογές, τότε το σκηνικό ενός
σκληρού Brexit θα έχει στηθεί,
µε το ατύχηµα να είναι
αναµενόµενο και προαναγγελθέν.
Προφανώς, στη συντεχνιακή του
εσωστρέφεια το βρετανικό πολιτικό σύστηµα και κυρίως το Συντηρητικό Κόµµα και το Εργατικό
Κόµµα έστρωσαν κόκκινο χαλί
στον Φάρατζ.
Από µόνη της η διεξαγωγή ευρωεκλογών σε µια χώρα που πριν
από τρία χρόνια ψήφισε υπέρ της
αποχώρησης από την ΕΕ είναι
οµολογία βαθιάς κρίσης. Η πιθανή
πρωτιά του Φάρατζ δεν σηµαίνει
ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων είναι υπέρ του σκληρού Brexit, αλλά ότι αποδοκιµάζει το πολιτικό σύστηµα της χώρας, µια επιλογή µε βαριές συνέπειες εντός
και εκτός συνόρων.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε τοπικές βροχές και, κυρίως στα ορεινά
της Θεσσαλίας και της Στερεάς
τις µεσηµβρινές και απογευµατινές ώρες,

Του Γιώργου Καπόπουλου
από το «ΕΘΝΟΣ»

σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις
2 µε 4 µποφόρ.
Θερμοκρασία: Εως 24 βαθµούς Κελσίου.

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

ΠΕΜΠΤΗ

Ο τσέλιγκας και ο Μητσοτάκης

Άμεσα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα γνωστού Τρικαλινού κτηνοτρόφου ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την διέλευσή
του από την οδό Ασκληπιού χθες το μεσημέρι, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Τρίκαλα.
«κ. Πρόεδρε, θέλετε να ακούσετε και έναν τσέλιγκα;» αναφώνησε
ο παραγωγός, βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τον πλησίασε
και είχαν μία σύντομη συνομιλία, κατά την οποία ο τσέλιγκας με αγωνία του ζήτησε να διασωθεί η Ελληνική κτηνοτροφία.
Πάντως ο κ. Μητσοτάκης έδειξε πως γνωρίζει τον όρο τσέλιγκας και
απάντησε στον κτηνοτρόφο πως το αίτημά του συμπεριλαμβάνεται
στους σχεδιασμούς του κόμματος.

Κατά το πέρασμα του από την οδό Ασκληπιού, ο πρόεδρος της ΝΔ
Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε σε καφέ τον πρώην υφυπουργό και
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Οικονόμου, με τον οποίο, πέρα από την
χειραψία, αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και έκαναν αναφορά στο παρελθόν, όταν μεσουρανούσαν οι Ανδρέας Παπανδρέου και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας αμφότεροι την αξία των δύο
αυτών πολιτικών, που άφησαν ανεξίτηλα τις σφραγίδες τους στην Ελλάδα. Μπορεί να υπήρξε πάθος στην αντιπαλότητα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, όμως κάτι πολιτικά σημαντικό έμεινε, που το αναγνώρισαν και
το παραδέχτηκαν δύο πολιτικοί, με διαφορά μίας τουλάχιστον γενιάς
μεταξύ τους και με διαφορετικές ιδεολογίες!
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Στο… πόδι οι Συριζαίοι
για Τρίπρα!

Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
αποτελεί προτεραιότητα και για τον Πρόεδρο της Ν.Δ.!

Την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο εκλογικό κέντρο του υποψηφίου Δημάρχου Κώστα Κρεμμύδα προανήγγειλε μιλώντας
στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο γραμματέας της
νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Νταούλας:
« Ο πρωθυπουργός θα είναι στα Τρίκαλα την
Παρασκευή το απόγευμα, θα έχει συνάντηση στο
εκλογικό κέντρο με τον υποψήφιο Δήμαρχο Κώστα Κρεμμύδα, η υποψηφιότητα του οποίου υποστηρίζεται και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μπορεί να έχουμε διαφορετικές πολιτικές
αφετηρίες, έχουμε όμως αποφασίσει να στηρίξουμε τον κ. Κρεμμύδα για τις αυτοδιοικητικές του
απόψεις. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να ζορίζονται που θα πάει ο πρωθυπουργός να επισκεφτεί τον κ. Κρεμμύδα, όμως από τη στιγμή που
έχει μπει επικεφαλής του συνδυασμού, ο κ.
Κρεμμύδας δεν έχει πει τίποτα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στις 19.30 ο πρωθυπουργός θα κάνει την ομιλία του στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, ήδη εργάζεται ομάδα να προετοιμάσει την ομιλία. Θα γίνει
και μια αναφορά και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που αφορούνε το Νομό μας, όπως για
παράδειγμα με ενέργειες της κυβέρνησης προχώρησε το θέμα της Μεσοχώρας.»

∫χρ.παπ.

∫ Μ.α.Μπ.

Συμφωνία, παρά τις διαφορές
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Στο ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος!!

Σε χαλαρή διάθεση!

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες κυβερνών κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση να έχουν «σκοτωθεί» στη
Βουλή αλλά χθες στα Τρίκαλα απέδειξαν πως αμφότεροι διαθέτουν πολιτικό πολιτισμό.
Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος
Μητσοτάκης περπάτησε όλο τον
πεζόδρομο της Ασκληπιού, δεν άφησε κανέναν, όπου έτυχε εκείνη την
ώρα να πίνει καφέ στις καφετέριες
του πολυσύχναστου πεζόδρομου,
και να μην χαιρετίσει τον καθένα χωριστά.
Έφτασε λοιπόν και στο τέλος της Ασκληπιού, όπου υπάρχει και το εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε μόνος του και χαιρέτισε τον μέγα Συριζαίο
ινστρούκτορα Χρήστο Μπάτζιο αναπληρωτή γραμματέα της νομαρχιακής,
τον Γιάννη Σίμο στέλεχος και πεθερό της βουλευτού Παναγιώτας Δριτσέλη, τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Τριανταφύλλου κλπ.
«Δεν θα πω καλή επιτυχία για τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θα
σας ευχηθώ όμως καλή δύναμη», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ, μια ευχή που
ανταπέδωσαν οι σύντροφοι του Αλέξη!

∫E.Σ.

∫ Μ.α.Μπ.

Στις κάλπες για την ανάδειξη
των αντιπροσώπων
Με τα προβλήματα στην εκπαίδευση να οξύνονται οι Τρικαλινοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί προσέρχονται σήμερα, προκειμένου να αναδείξουν τους αντιπροσώπους τους, ενόψει της 88ης Γ.Σ. της ΔΟΕ.
Η συνέλευση θα γίνει στις 8. 30 το πρωί στο 1ο Δ.Σ. Τρικάλων, ενώ
έξι παρατάξεις διεκδικούν τη ψήφο των Τρικαλινών δασκάλων & νηπιαγωγών. Η ΔΑΚΕ/Π.Ε., η Δημοκρατική Συνεργασία – Ανεξάρτητες
Κινήσεις Εκπαιδευτικών Τρικάλων - ΔΗ.ΣΥ – Α.Κ.Ε, η Ενωτική Κίνηση
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων (Ε.Κ.Ε Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ), η Αγωνιστική
Συσπείρωση Εκπαιδευτικών, οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις
Π.Ε. Τρικάλων και ΕΡΑ.

∫Ε.Κ.

CMYK

Ευδιάθετος, χαμογελαστός και … πρόθυμος να
χαιρετηθεί και κυρίως να φωτογραφηθεί ήταν
χθες ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη του, στα Τρίκαλα.
Μετά τη ξενάγηση στο Δημαρχείο πραγματοποίησε την καθιερωμένη βόλτα στον πεζόδρομο
της Ασκληπιού, με τις καφετέριες να είναι γεμάτες κόσμο. Χαιρετήθηκε με τους θαμώνες, ενώ
δεν έλειψαν και οι εκδηλώσεις θαυμασμού, ενώ
μια παρέα γυναικών του ζήτησε να φωτογραφηθεί μαζί τους. Όπως ήταν αναμενόμενο ο πρόεδρος της Ν.Δ. δε το αρνήθηκε, ενώ περίμενε καρτερικά μέχρι να πετύχουν την καλύτερη πόζα!

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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Ο πρόεδρος της Ν. Δ. απευθύνθηκε με θερμά λόγια για τις δράσεις του Δ. Τρικκαίων

«Θερμά» λόγια για τα … «έξυπνα» Τρίκαλα
Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Δημαρχείο και συγκεκριμένα το Control Room του Smart Trikala
ισιόδοξος και με
αέρα νικητή
εμφανίστηκε χθες
ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας κ.
Μητσοτάκης κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης
του, στα Τρίκαλα, ενώ
εξέφρασε την πεποίθηση
ότι οι πολίτες θα δώσουν
ψήφο εμπιστοσύνης στο
κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, στις
εκλογές της 26ης Μαΐου.

Α

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την περιοχή στο πλαίσιο
της περιοδείας του, όπου είχε
την ευκαιρία να έρθει σε επαφή
με το Δήμαρχο Τρικκαίων κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου, τοπικά
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και πολλών πολιτών.
Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Δημαρχείο και συγκεκριμένα το Control Room του
Smart Trikala και ενημερώθηκε
από τον Δήμαρχο Τρικκαίων
για τον τρόπο λειτουργίας του
και κυρίως για τα όσα καινοτόμα υλοποιούνται από την πλευρά της δημοτικής Αρχής για τη
βελτίωση της καθημερινότητας
των πολιτών.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημο-

Από την επίσκεψη του Προέδρου της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο Δημαρχείο Τρικκαίων

κρατίας απευθύνθηκε με θερμά
λόγια προς τον κ. Παπαστεργίου για τις δράσεις του Δήμου
(σ.σ. Smart Trikala), εστιάζοντας

στην τεχνολογία και τα οφέλη
της καινοτόμας δράσης της,
για τον πολίτη και τον δημόσιο
υπάλληλο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι
το κράτος είναι έτοιμο να περάσει σε παρόμοιες λειτουργίες
και επεσήμανε ότι τα χρήματα

που διαχειρίζονται κράτος και
Αυτοδιοίκηση, είναι χρήματα
των πολιτών και επομένως,
οφείλουν να αξιοποιούνται απο-

τελεσματικά, με διαφάνεια και
λογοδοσία.
Από την πλευρά του, ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε τον
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για το σύστημα «20000»,
λέγοντας ότι στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.
Όπως είπε «το σύστημα
“20000” επιλύει λάμπες, χόρτα,
προβλήματα καθημερινότητας»
ενώ αναφερόμενος στα «έξυπνα» συστήματα που λειτουργούν πιλοτικά, τόνισε τη σημασία της έρευνας για οφέλη
στην καθημερινότητα των πολιτών.
Ευαγγελία Κάκια

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Όλοι μαζί, πρέπει να
χτίσουμε την Ελλάδα που ονειρευόμαστε»
•Έγινε θερμά δεκτός και με ενθουσιασμό από φίλους και στελέχη του κόμματος στην Καλαμπάκα
ην Καλαμπάκα
επισκέφτηκε στο
πλαίσιο της
περιοδείας του στο Νομό
Τρικάλων χθες το πρωί ο
πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας και
Αρχηγός της Αξιωματικής
αντιπολίτευσης Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Τ
Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Ο κ. Μητσοτάκης έγινε θερμά
δεκτός από φίλους και στελέχη
του κόμματος της τοπική Νέας
Δημοκρατίας τα οποία έσπευσαν
να το προϋπαντήσουν.
Τον υποδέχτηκαν στην πλατεία
Δημουλά με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, ενώ στη συνέχεια
μετέβησαν σε κεντρικό καφέ της
πόλης όπου ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στο ακροατήριο.
Ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης σε ομιλία του
τόνισε:
«Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Ήθελα πολύ να έρθω εδώ στα Μετέωρα και στην Καλαμπάκα για να
πάρω δύναμη και ενέργεια από το
χειροκρότημα σας και ελπίζω με
τη βοήθεια του Θεού και την δική
σας στήριξη. να επανέλθω με
άλλη ιδιότητα, ως Πρωθυπουργός
της Πατρίδας μας.
Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει το
βράδυ της 26η Μαΐου να μην
υπάρχει αμφιβολία ότι στη χώρα
μας έχει συντελεστεί μια μεγάλη
πολιτική αλλαγή. Να στείλουμε

όλοι μαζί ένα μήνυμα ενότητας
προόδου και αισιοδοξίας.
Δεν μας ενδιαφέρει το χθες,
Δεν με ενδιαφέρει ο πολιτικός
μου αντίπαλος! Τον προσπερνώ!
Οι πολίτες τον έχουν ήδη κρίνει τα
πεπραγμένα του!
Αυτό που περιμένουν ακούσουν από εμάς , από το δικό μας
πρόγραμμα και όχι από τις μονταζιέρες που διαστρεβλώνουν

αυτά που λέμε, είναι το δικό μας
σχέδιο για το πως η Ελλάδα θα
μπορέσει να δημιουργήσει πολλές
και καλές δουλειές για τα νέα παιδιά, πως θα μειώσουμε του φόρους και πως θα παρέχουμε περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες, και το πώς θα έχουμε καλύτερη δημόσια παιδεία, καλύτερη
δημόσια υγεία, πως θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, ο

οποίος υποφέρει σήμερα.
Γι’ αυτά θέλω να μιλήσουμε
από τώρα μέχρι τις εκλογές. Και
θέλω να επαναλάβω από δω από
την Καλαμπάκα και από τα Μετέωρα, ότι δεν είμαι εδώ για να διχάσω.
Δεν είμαι εδώ για να πω ότι
τους «τελειώνουμε» ή μας «τελειώνουν». Είμαι εδώ για να πω ότι
όλοι μαζί πρέπει να χτίσουμε την

Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Όλοι
μαζί ενωμένοι!
Αρκετά πλήρωσε ο τόπος του
διχασμούς, τον λαϊκισμό την τοξικότητα την πόλωση! Η ελληνική
κοινωνία πονά και υποφέρει.
Αφουγκράζομαι τον πόνο του μέσου Έλληνα. Αισθάνονται οι περισσότεροι ότι τα παιδιά και τα εγγόνια τους, θα έχουν μια χειρότερη ζωή κι αυτό δεν μας αξίζει.

Έχουμε τεράστιες δυνατότητες, ανεκμετάλλευτες. Δικιά μας
δουλεία είναι να ξεκλειδώσουμε
την δημιουργικότητα του Έλληνα.
Να πείσουμε τους εαυτούς μας
ότι αυτή η μιζέρια δεν μας αξίζει.
Να κάνουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο
άλμα στο μέλλον. Και αυτό το
άλμα θα πρέπει να ξεκινήσει
τώρα! Επιμένω σε αυτό! Το μήνυμα της ευρωκάλπης πρέπει να
είναι ένα μήνυμα πολύ ισχυρό. Όχι
ένα μήνυμα αποδοκιμασίας του
ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Πρέπει να είναι ένα μήνυμα
ισχυρής στήριξης της ΝΔ. Είμαστε
η μόνη δύναμη που μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της
Ελλάδος.
Πολλές φορές στην ευρωκαλπή υπάρχει από τον κόσμο μια
ροπή προς τη λεγόμενη πιο χαλαρή ψήφο! Να ψηφίσω ένα μικρό
κόμμα ως ψήφο αντίδρασης, επειδή μπορεί να του αρέσουν κάποια
έξυπνα σποτ. Όχι!
Ψηφίστε τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να αλλάξει
τα πράγματα. Όσο πιο ισχυρή είναι το βράδυ της Κυριακής η ΝΔ
τόσο πιο εύκολη θα γίνει η προσπάθεια για μια συντριπτική επικράτηση στην μάχη των Εθνικών
εκλογών, οπότε κι αν ο κ. Τσίπρας
επιλέξει να την κάνει.
Δεν με ενδιαφέρει η ψήφος
απόρριψης αλλά η ψήφος εμπιστοσύνης! Με ενδιαφέρει να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Με
ενδιαφέρει όλοι οι Έλληνες να
δουν όχι απλά την ενωμένη Νέα
Δημοκρατία, αλλά και την ανανεωμένη Νέα Δημοκρατία, με έμπειρα και ικανά στελέχη».

τοπικά
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Δήλωσε χθες από τα Τρίκαλα ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης

«Εθνική κάλπη, η κάλπη
των ευρωεκλογών»
«Σε αυτό τον αγώνα και σε αυτή την προσπάθεια καλώ τους συμπολίτες μας
να συμπορευθούμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης

«Φ

εύγω από τα
Τρίκαλα
γεμάτος
ενέργεια και ακόμα πιο
πεπεισμένος ότι η
μεγάλη πολιτική αλλαγή
που χρειάζεται η χώρα
είναι κοντά». Αυτό
υπογράμμισε, χθες κατά
τη επίσκεψη του, στα
Τρίκαλα ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης,
στο πέρας της
συνάντησης που είχε με
γυναίκες.

Η συνάντηση έγινε στο
καφέ Μουσείου - «Τσιτσάνη»
με τον κ. Μητσοτάκη να ανταλλάσει απόψεις και προβληματισμούς πάνω σε σειρά
ζητημάτων που του τέθηκαν
από τις παρευρισκόμενες.
«Φεύγω από τα Τρίκαλα
γεμάτος ενέργεια και ακόμα
πιο πεπεισμένος ότι η μεγάλη
πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα είναι κοντά. Οι
πολίτες «διψούν» για χαμηλότερους φόρους, για περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας, για ασφάλεια, για
ποιοτική δημόσια Παιδεία και

Υγεία» ανέφερε, μιλώντας
στους εκπροσώπους των τοπικών μέσω ενημέρωσης.
Και τόνισε: «Το πρόγραμμα

της Νέας Δημοκρατίας ανταποκρίνεται σε αυτές ακριβώς
τις ανάγκες. Δεν έχω καμία
αμφιβολία ότι στις εκλογές

της 26ης Μαΐου οι πολίτες δε
θα απορρίψουν απλά την
απερχόμενη Κυβέρνηση, αλλά
θα στηρίξουν με θέρμη και

ενθουσιασμοί τη Νέα Δημοκρατία ως τον φορέα της πολιτικής αλλαγής της χώρας
μας. Σε αυτό τον αγώνα και

σε αυτή την προσπάθεια καλώ
τους συμπολίτες μας να συμπορευθούμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, ενωμένοι
να πάμε μπροστά και να αφήσουμε πίσω τους διχασμούς
και την τοξικότητα του παρελθόντος. Είμαι αισιόδοξος
για την προοπτικής της πατρίδας μας».
Απαντώντας σε ερώτηση
για την επόμενη ημέρα των
εκλογών και τι θα πράξει εάν
η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι αυτή που επιθυμεί το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης
δήλωσε ότι « ο κ. Τσίπρας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στη
Βουλή και μέσα σε λίγες μέρες
μετατράπηκε σε δημοσκόπηση. Η κάλπη των ευρωεκλογών
είναι εθνική κάλπη και το μήνυμα που θα βγει δε θα αφορά
μόνο την Ευρώπη, αλλά και
την πατρίδα μας. Δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι το βράδυ
της 26ης Μαΐου ότι το πρώτο
κεφάλαιο της μεγάλης πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται
η πατρίδα μας θα έχει ήδη
πραγματοποιηθεί».
Ευαγγελία Κάκια

Στις εγκαταστάσεις GiSeMi” του Δήμου Τρικκαίων
ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
•Ενημερώθηκε για τις καινοτόμες δράσεις

Ε

ντυπωσιασμένος
έμεινε ο πρόεδρος
της ΝΔ Κυριάκος
Μητσοτάκης από το
“GiSeMi” του Δήμου
Τρικκαίων, στις
εγκαταστάσεις του
οποίου βρέθηκε κατά την
διάρκεια της χθεσινής του
επίσκεψής στα Τρίκαλα.

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχτηκε
στο “GiSeMi” ο δήμαρχος Τρικκαίων και εκ νέου υποψήφιος Δημήτρης Παπαστεργίου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και
στελέχη του κόμβου επιχειρηματικότητας, ενώ τον Πρόεδρο της
ΝΔ συνόδευαν ο πρώην υπουργός και βουλευτής Τρικάλων του
κόμματος Κώστας Σκρέκας, ο
πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων
Κώστας Τρέλλης, το επιτελείο
του κ. Μητσοτάκη και στελέχη
της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ.
Ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε
στο “GiSeMi”, όπου ενημερώθηκε
για τον σκοπό το και τις δράσεις
που έχει αναλάβει από τον κ. Παπαστεργίου, ωστόσο, δήλωσε πως
έχει διαβάσει σχετικά, γνωρίζει
την πρωτοβουλία αυτή και ήθελε
πολύ να επισκεφτεί τον χώρο και
να γνωρίσει πρωτίστως τους ανθρώπους του.
Η ενημέρωση έγινε για τα δύο
νέα λεωφορεία χωρίς οδηγό, που

τάκης δοκίμασε τα προϊόντα που
έχουν μεταποιηθεί, δηλώνοντας
ενθουσιασμένος για την προσπάθεια.

Καινοτομία από την
τοπική αυτοδιοίκηση

θα έρθουν και πάλι στα Τρίκαλα
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, την

σύνδεση καινοτομίας και αγροτικής παραγωγής και ο κ. Μητσο-

«Το 2001, όταν εργαζόμουν
στην Εθνική Τράπεζα, δημιουργήσαμε την 1η θερμοκοιτίδα καινοτομίας και τώρα βλέπω με χαρά
εδώ να παράγεται καινοτομία και
μάλιστα στην περιφέρεια» δήλωσε
ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος στην
συνέχεια, αναφερόμενος στους
ανθρώπους που συμμετέχουν
στην δράση αυτή, σημείωσε «κάνετε σε μικρή κλίματα, αυτό που
το κράτος θα έπρεπε να έκανε
σε μεγάλη. Χρησιμοποιείτε νέα
τεχνολογία και νέους ανθρώπους.
Σας παρακολουθώ με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον».
«Αυτά δημιουργούνται από φωτισμένες ηγεσίες» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε «κ.
Δήμαρχε, εσείς και οι συνεργάτες
σας είστε οδηγοί για όλους. Η
πανέξυπνη ηγεσία δημιουργεί πανέξυπνη πόλη, προς όφελος όλων.
Η καινοτομία προέρχεται από την
τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως. Δυστυχώς κληρονομούμε ένα αργοκίνητο κράτος, ενώ εσείς κινείστε με μεγάλη ταχύτητα, σχεδιάζετε και διεκπεραιώνετε πειράματα, ενέργειες και πρακτικές
που φιλοδοξώ να μεταλαμπαδευτούν και στο κράτος».
Ματθαίος Μπίνας
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Βόλτα στην Ασκληπιού έκανε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Π

λήθος κόσμου
συνόδευσε τον
πρόεδρο της ΝΔ
Κυριάκο Μητσοτάκη στο
Δημαρχείο Τρικάλων, κατά
την χθεσινή του επίσκεψη
στα Τρίκαλα.

Τα στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος δεν έκρυβαν
τον ενθουσιασμό τους και οι περισσότεροι τον ακολούθησαν
κατά την περιήγησή του στην
οδό Ασκληπιού, όπου ο Πρόεδρος της ΝΔ είχε την ευκαιρία
να συνομιλήσει με πολλούς πολίτες όλων των ηλικιών, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευδαν
να τον χαιρετήσουν.
Μ.Α.Μπ.

Επίσκεψη στο εκλογικό
κέντρο του Κώστα Αγοραστού

Το εκλογικό κέντρο του περιφερειάρχη Θεσσαλίας
και εκ νέου υποψηφίου Κώστα Αγοραστού στα Τρίκαλα
επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχτηκε ο αντιπεριφερειάρχης και
εκ νέου υποψήφιος Χρήστος Μιχαλάκης, περιστοιχισμένος
από υποψήφιους και υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, σε κλίμα πανηγυρικό. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε
από τους πολίτες «γαλάζια ψήφο για την Ευρωβουλή,
την Περιφέρεια και τους Δήμους».
Μ.Α.Μπ.

CMYK

τοπικά

ΠΕΜΠΤΗ

16

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 7

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κοντά στην επιχειρηματικότητα και τους εργαζόμενους ο Παπαστεργίου

Επισκέψεις στις εταιρίες ΤΣΙΛΙΛΗΣ και LA FARM

υνεχίζει ο Δημήτρης Παπαστεργίου να βρίσκεται
κοντά στους ανθρώπους της πραγματικής
οικονομίας. Αυτή τη φορά επισκέφθηκε την
Τετάρτη 15 Μαΐου με στελέχη της «Επανεκκίνησης»
άλλες δύο εξαγωγικές τρικαλινές επιχειρήσεις: την
οινοποιία, αποσταγματοποιία «Τσιλιλής» και τη
γαλακτοβιομηχανία LA FARM.

Σ

Η εταιρεία ΤΣΙΛΙΛΗΣ ουσιαστικά «έβαλε το τσίπουρο στα σαλόνια», όπως ειπώθηκε από τον
ιδιοκτήτη της κ. Μάκη Τσιλιλή, ο
οποίος υποδέχθηκε τον Δήμαρχο
Τρικκαίων. Ο κ. Παπαστεργίου
τόνισε τη σημασία της προώθησης ζητημάτων αγροτικής παραγωγής, τοπικών επιχειρήσεων και
προβολής του γίγνεσθαι σε αυτόν
τομέα, που ειδικά με τον Μύλο
των Ξωτικών και την αναγνωρισιμότητα του Δήμου, είναι ευκαιρία

να συνδυαστούν. Επεσήμανε ότι
ο Δήμος Τρικκαίων, εύφορος και
πλούσιος σε διατροφικά προϊόντα, με πανελλήνιες πρωτιές (τσίπουρο, κτηνοτροφία, γαλακτοκομικά) μπορεί να αποτελέσει κόμβο προώθησης νέων ιδεών, συνδυάζοντας παράδοση και καινοτομία. Και υπενθύμισε ότι ο Δήμος
Τρικκαίων και οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια στην εικόνα της
πόλης, στην καλή πρακτική της

προώθησης των τοπικών προϊόντων.
Στη γαλακτοβιομηχανία LA
FARM ο Δημήτρης Παπαστεργίου με στελέχη της «Επανεκκίνησης», υπενθύμισει τη σημασία
που αποδίδει στην τοπική παραγωγική δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που καθιστά τα Τρίκαλα, πρωτεύουσα της γαλακτοβιομηχανίας, όπως τόνισε στον
ιδιοκτήτη της επιχείρησης κ. Βαγγέλη Πλεξίδα, που υποδέχθηκε
τον Δήμαρχο στιες εγκαταστάσεις
της εταιρείας. Ο κ. Παπαστεργίου
ανέφερε στους εργαζόμενους τη
σημασία της δύναμης που θα
έχει η δημοτική αρχή με την αυ-

Πρόγραμμα επισκέψεων
του δημάρχου
Κώστα Μαράβα
Πέμπτη 16/5/2019
Ροπωτό 9.00μ.μ.

Παρασκευή 17/5/2019
Λυγαριά 7.30μ.μ.
Γόμφοι 8.15μ.μ.
Παλαιομονάστηρο 9.15μ.μ.

Σάββατο 18/5/2019
Ομιλία Αθήνα 6.30μ.μ.
Ξενοδοχείο Polis Grand
Hotel Athens, Πατησίων 19

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

Πρόγραμμα ομιλιών

τοδυναμία από την 1η Κυριακή.
Κάτι που, όπως τόνισε, είναι σημαντικό και για τους εργαζόμενους και για τους επιχειρηματίες,
αφού δημιουργείται σταθερότητα
και ο Δήμος συνεχίζει τα αναπτυξιακά του έργα. Όπως, για παράδειγμα, την ανάπλαση στο κέντρο
της πόλης με τα 10.000.000€,
που αλλάζουν το τοπίο σε μια
πόλη που αλλάζει, σε έναν Δήμο
– πρότυπο για όλη τη χώρα. Για
τον λόγο αυτόν η «Επανεκκίνηση»
συνεχίζει να στηρίζει την τοπική
επιχειρηματικότητα και τους εργαζόμενους: όλοι μαζί, πάμε τα
Τρίκαλα μπροστά!

Πρόγραμμα επισκέψεων
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019
Πρωί
11:30 ΔΟΥ Τρικάλων
12:15 Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων
13:00 Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων -Δικηγορικός Σύλλογος

Απόγευμα
18:45 Ρόγγια
19:15 Καλαμάκι
19:30 Διπόταμος
21:00 Άγιοι Απόστολοι

του υποψηφίου Δημάρχου

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

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

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

Τετάρτη 22/05/2019
20:30-21:30 Ζάρκο

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

Τρίτη 21/05/2019

Παρασκευή 24/05/2019

20:30-21:30 Πετρωτό

20:30-21:30 Φαρκαδόνα

Πρόγραμμα Επισκέψεων
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

Παρασκευή 17/05/2019
Επίσκεψη στη Βασιλική στις 21:00

H επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στα Τρίκαλα

θες Τετάρτη 15/5/2019, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης βρέθηκε στα Τρίκαλα, στο
πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιεί
σε όλη την Ελλάδα.

Χ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Τρίκαλα συναντήθηκε με
πολλούς συμπολίτες μας και άκουσε τα προβλήματα και
τις ανησυχίες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το τετ
α τετ του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με Τρικαλινό
παραγωγό, στον πεζόδρομο της Ασκληπιού, ο οποίος εξέφρασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την έντονη ανησυχία του,
αναφορικά με τη χαμηλή τιμή του γάλακτος και την τύχη
της φέτας.
Δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη βρισκόταν συνεχώς ο
Θανάσης Λιούτας, ο οποίος επίσης βρέθηκε μπροστά στην
στιγμή, που ο παραπάνω Τρικαλινός παραγωγός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του. Ο παραγωγός μάλιστα
απευθύνθηκε και στον ίδιο τον Θανάση Λιούτα, γνωρίζοντας ότι ο Θανάσης Λιούτας καταλαβαίνει και συναισθάνεται απόλυτα την κατάσταση που επικρατεί στον
αγροκτηνοτροφικό κόσμο.
Ο Θανάσης Λιούτας συνεχώς αναδεικνύει τα μεγάλα
προβλήματα των αγροτών και προτείνει ριζικές λύσεις.
Επιπλέον, στο περιθώριο της επίσκεψης του Κυριάκου
Μητσοτάκη στα Τρίκαλα και με δεδομένη τη χαρά, αλλά
και τον ενθουσιασμό των Τρικαλινών κατά τις συναντήσεις
τους με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης
Λιούτας δήλωσε ότι, «Τρικαλινοί, Καλαμπακιώτες και πολίτες από όλο τον νομό Τρικάλων είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη από κοντά, να του σφίξουν το χέρι και να διαπιστώσουν την αμεσότητα και την
αλήθεια που εκπέμπει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείδωσε τη νίκη και το μεγάλο αυτό μήνυμα της νίκης, το εξέπεμψε ο ίδιος προς όλη την Ελλάδα και μέσα από τη μεγάλη, ανοικτή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη
Λάρισα.
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«Δύναμη Ευθύνης»
ολοένα
γιγαντώνεται! Οι
υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι και ο
επικεφαλής του
συνδυασμού Χρήστος
Σινάνης, επισκέφτηκαν
σήμερα χωριά των Χασίων
και συγκεκριμένα τη
Μύκανη, τον Ξηρόκαμπο,
το Κακοπλεύρι και την
Οξύνεια δεχόμενοι
θερμότατη υποδοχή,
πλήθους κόσμου, κάθε
ηλικίας!
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Περιοδεία του συνδυασμού
«Δύναμη Ευθύνης» σε χωριά των Χασίων

Οι κάτοικοι των χωριών, ευχαρίστησαν τον Χρήστο Σινάνη
για την προσπάθεια της Δημοτικής αρχής στην επίλυση των
προβλημάτων της καθημερινότητας τους και από κοινού έθεσαν τις βάσεις για τη συνέχεια
της γόνιμης συνεργασίας τους
την επόμενη τετραετία, μετά
τη νίκη στις εκλογές της 26ης
Μαΐου.
Μια ευχάριστη νότα στην περιοδεία τους, ήταν η υποδοχή
του Χρήστου Σινάνη στην Οξύνεια με ένα μπουκέτο λουλούδια, ως δείγμα εκτίμησης στο
πρόσωπο του αλλά και στη νυν
δημοτική αρχή.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από την
πρώτη Κυριακή!

Στη Δημοτική Ενότητα Χασίων ο Θοδωρής Αλέκος

Το Σάββατο 18 Μαίου στις
18.30 στο HOTEL-POLIS-GRAND

Στην Αθήνα με τους
Ετεροδημότες ο Υποψήφιος
Δήμαρχος Πύλης
Κωνσταντίνος Μαράβας

Ο

υποψήφιος
Δήμαρχος του
Δήμου Μετεώρων
κ. Θοδωρής Αλέκος και οι
υποψήφιοι Δημοτικοί του
Σύμβουλοι επισκέφτηκαν
την Δημοτική Ενότητα
Χασίων και συγκεκριμένα
τα χωριά Οξύνεια,
Κακοπλεύρι, Σταγιάδες
και Αγναντιά.

Το ΣΚΑΜ επισκέφτηκε
ο υποψήφιος Δήμαρχος
Μετέωρων κ. Θοδωρής Αλέκος

Ο

Υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος
Μαράβας ετοιμάζεται σε ένα δυναμικό παρών
μαζί με το επιτελείο του που συντονίζει τον
προεκλογικό Αγώνα, στους Ετεροδημότες στην Αθήνα
το Σάββατο 18-Μαίου και ώρα 18.30 στο Ξενοδοχείο
«POLIS-GRAND”, γι’ αυτόν το λόγο καλούνται όλοι οι
Ετεροδημότες που διαμένουν στην Αθήνα να
προσέλθουν στο παραπάνω χώρο του Ξενοδοχείου
για να ακούσουν τον Κώστα Μαράβα, όπου θα
αναλύσει το έργο που επιτέλεσε η Δ.Α. και να
ενημερώσει για το πρόγραμμα της επόμενης
τετραετίας και φυσικά να επανεκλεγεί ξανά για να
εποπτεύσει την συνέχιση των ήδη δρομολογηθέντων
έργων, αλλά και την συντόμευση της υλοποίησης των.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Συλλόγο Κλασσικού Αθλητισμού Μετεώρων (ΣΚΑΜ)
επισκέφτηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Μετέωρων κ. Θοδωρής Αλέκος μαζί με υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους του. Εκεί τον περίμεναν ο πρόεδρος κ. Βασίλειος
Σακκάς και τα μέλη του συλλόγου. Το κλίμα ήταν ευχάριστο
και η συνάντηση κύλησε όμορφα.

Σας ενημερώνουμε ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου
Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος
με τους υποψήφιους Συμβούλους της Κοινότητας Καλαμπάκας την Παρασκευή από τις
11:00 π.μ. θα περιοδεύσει σε
καταστήματα της πόλης μας.

Η Προεκλογική Εκστρατεία του Υποψηφίου Δημάρχου
Κωνσταντίνου Μαράβα είναι μία συνέχεια των επιτυχημένων
εξορμήσεων του στις ορεινές Κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου Πύλης, το προηγούμενο διάστημα όπου ο
ίδιος και οι υποψήφιοι Δημοτικοί του Σύμβουλοι έτυχαν
θερμής υποδοχής από τους Κατοίκους των παραπάνω
περιοχών εισπράττοντας αισιόδοξα μηνύματα για νίκη
του Συνδυασμού «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και μάλιστα
από την πρώτη Κυριακή.
Όλα αυτά προσδίδουν μία ιδιαίτερη δυναμική στην Παράταξη του Κώστα Μαράβα η οποία θα φέρει και τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα, στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαΐου.
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Αύριο Παρασκευή στα Τρίκαλα

Ανοιχτή ομιλία από τον
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
ε ανοικτή
προεκλογική
συγκέντρωση θα
μιλήσει ο πρωθυπουργός
και πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική
Συμμαχία Αλέξης
Τσίπρας, αύριο
Παρασκευή στις 7:30 μμ,
στην πλατεία Ρήγα
Φεραίου, στην αρχή της
οδού Ασκληπιού.

Σ

Μετά το τέλος της ομιλίας
του, ο κ. Τσίπρας θα περιη-

γηθεί στην Ασκληπιού και στην
συνέχεια θα επισκεφτεί το
εκλογικό κέντρο του συνδυασμού «Μαζί για τα Τρίκαλα»,
του υποψηφίου δημάρχου Κώστα Κρεμμύδα, στην Κεντρική
Πλατεία.
Κύριο θέμα της ομιλίας του
Πρωθυπουργού θα είναι η σημασία των εκλογών για την Ευρώπη, ένα ζήτημα που έχει
αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην χώρα μας, τόσο εξαιτίας
των βουλευτικών εκλογών που
έπονται τους επόμενους μή-

νες, με τα κόμματα να θέλουν να μετρήσουν με τον
πλέον καθαρό τρόπο τις δυνάμεις τους, όσο και για την
απειλή που πρεσβεύει για τις
χώρες – μέλη και την ΕΕ η
ακροδεξιά και ο φασισμός,
σύμφωνα με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.
Επίσης, με την σχεδιαζόμενη επίσκεψη του κ. Τσίπρα
στο εκλογικό κέντρο του κ.
Κρεμμύδα, στον συνδυασμό
του οποίου συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία

μαζί με το ΚΙΝΑΛ, καταδεικνύεται η ιδιαίτερη σημασία
που δίνεται στις συνεργασίες,
αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο κ. Τσίπρας είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται
προεκλογικά τα Τρίκαλα, καθώς η πρώτη ήταν τον Ιανουάριο του 2015, όπου είχε
εκφωνήσει ομιλία, στο πλαίσιο
του αγώνα για τις τότε βουλευτικές εκλογές.
Ασφαλώς ο τοπικός κομματικός μηχανισμός βρίσκεται

ήδη σε πλήρη ετοιμότητα και
στο μέγιστο της απόδοσης
λόγω των εκλογών και τώρα
έχει αναλάβει και το έργο να
προετοιμάσει και να διοργανώσει την παρουσία του Πρω-

θυπουργού και προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στην πόλη μας, ένα πολιτικό γεγονός ιδιαιτέρως μεγάλης σημασίας.
Ματθαίος Μπίνας

Παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων
του συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ο πρόγραμμα και τις
θέσεις του
συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ για τη νέα
τετραετία που έρχεται μετά
τις εκλογές της 26ης Μαΐου
παρουσιάστηκαν σήμερα
στο εκλογικό κέντρο του
συνδυασμού.

που διανύσαμε αποδεικνύουν έμπρακτα ότι με σωστό σχεδιασμό
και ρεαλισμό μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα του Δήμου μας
και να οικοδομήσουμε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
Αυτά τα πέντε χρόνια αποτελούν την αδιάψευστη απόδειξη
του ήθους και της ανιδιοτέλειάς
μας.
Υλοποιήσαμε τις τότε προγραμματικές μας δηλώσεις και
προχωρήσαμε σε έργα πνοής για
το καλό όλων των δημοτών του
Δήμου Μετεώρων.
Εργαστήκαμε άοκνα και υπηρετήσαμε τον τόπο που τόσο
αγαπάμε χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες και ιδιοτέλειες.
Μείναμε σταθεροί στις επιλογές
μας και δεν υποκύψαμε σε πολιτικές προκαταλήψεις και διχαστικές πρακτικές.
Μα πάνω από όλα σεβαστήκαμε την εμπιστοσύνη που μας δείξατε το 2014.

Τ

Οι προτάσεις του προγράμματος που αποτυπώνουν το όραμα
του επικεφαλής του συνδυασμού
μας Χρήστου Σινάνη, αλλά και
όλων των υποψηφίων συμβούλων, διαρθρώνονται σε έξι ενότητες:
•Σύγχρονες υποδομές – Ενίσχυση οικονομίας – Βελτίωση ποιότητας ζωής – Περιβάλλον
•Σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης
•Κοινωνική πολιτική
•Πολιτισμός – Παιδεία – Νέοι
•Αθλητισμός
•Δημοτικές Ενότητες

«Έχουμε τη γνώση και
την εμπειρία»

«Δώστε μας τη ΔΥΝΑΜΗ
να συνεχίσουμε»

Ένα σχέδιο με ιδέες και στόχους για κάθε τομέα τοπικής ανάπτυξης: από τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και την οικονομική ανάπτυξη έως την κοινωνική πολιτική και την ποιότητα
ζωής, και από την παιδεία και τον
πολιτισμό έως το περιβάλλον και
τον αθλητισμό.

Ζητάμε να μας τιμήσετε ξανά
με την ψήφο σας, για να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.
Μπορείτε να διαβάσετε και να
ενημερωθείτε αναλυτικά για το
πρόγραμμα και τις θέσεις μας
στην επίσημη ιστοσελίδα του συνδυασμού μας www.sinanischristos.gr
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους,
όραμα, για νίκη από την πρώτη
Κυριακή!

«Καθαρές λύσεις,
καθαρά χέρια»
Τα πέντε χρόνια δημιουργίας

δώ και μεγάλο
χρονικό διάστημα το
θέμα των «Σφαγείων
Οιχαλίας» απασχολούσε
τον Δήμο Φαρκαδόνας. Με
απόφαση από το
Μονομελές Εφετείο
Λάρισας το θέμα φαίνεται
πως ολοκληρώθηκε τους
τίτλους τέλους να είναι
προ το πυλών.

Ε

Στη δημοσιότητα δόθηκε η
υπ’αριθμ 142/2019 απόφαση
του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από αντίθετες εφέσεις που άσκησαν η ομόρρυθμη
εταιρία με την επωνυμία « Αθανάσιος Φασούλας – Δημήτριος
Ντούφας και ΣΙΑ ΟΕ – ΣΦΑΓΕΙΑ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ» και ο Δήμος Φαρκαδόνας κατά της πρωτόδικης

Τίτλοι τέλους για τα «Σφαγεία Οιχαλίας»
•Την απόφαση πήρε το Μονομελής Εφετείο Λάρισας υπέρ του Δήμου Φαρκαδόνας

απόφασης 27/2017 του Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων. Η
απόφαση του Εφετείου Λάρισας

«υποχρεώνει την εκκαλούσα ΟΕ
να αποδώσει στον εφεσίβλητο
Δήμο το μίσθιο ακίνητο ήτοι

ένα αγρό συνολικού εμβαδού
17.679,40 τμ μετά των συστατικών και παραρτημάτων του,
που βρίσκεται στη θέση «Γουρνοφάγος» του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στα μισθωτήρια έγγραφα που αναφέρονται στο
ιστορικό της παρούσας» , ενώ
επίσης υποχρεώνει την εταιρία
να καταβάλλει στον Δήμο Φαρκαδόνας για τα έτη 2009-2014
το ποσό των 9.000,00 ευρώ
ετησίως ως ποσοστιαία μισθωτική αναλογία καθώς και στρεμ-

ματική αναλογία για τα ίδια έτη
που κυμαίνεται από 561,57
ευρώ μέχρι 662,17 ευρώ ετησίως.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Φαρκαδόνας άσκησε αγωγή το έτος 2015 κατά των Σφαγείων Οιχαλίας με την οποία ζητούσε α) να του αποδώσει το μίσθιο ακίνητο, ως αποτέλεσμα
της έγγραφης καταγγελίας που
άσκησε, με βάση τη δυστροπία
της εταιρίας στην καταβολή
των μισθωμάτων και β) ζήτησε
διαφορετικό κριτήριο υπολογι-

σμού του καταβλητέου μισθώματος.
Η μίσθωση της δημοτικής
έκτασης από την ομόρρυθμη
εταιρία έγινε με την υποχρέωση
της να κατασκευάσει οίκημα, να
εγκαταστήσει και η ίδια να προβεί σε λειτουργία και εκμετάλλευση εμπορικής επιχείρησης
με αντικείμενο σφαγεία ζώων.
Η απόφαση δόθηκε σε δικαστικό επιμελητή και επίκειται η
κοινοποίηση προς τα σφαγεία
εντός της ημέρας.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Αντιπρόεδρος στο νέο Δ.Σ. του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας
& Κεντρικής Ελλάδος ο Δ. Σαράντης

Σ

υγκροτήθηκε το Σάββατο 11 Μαΐου 2019, μετά τη διενέργεια
αρχαιρεσιών που προηγήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας &
Κεντρικής Ελλάδος, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόεδρος Δ.Σ. & Ε.Ε.
Αντιπρόεδροι:

Κολιοπούλου Ελένη
Δοντάς Ευριπίδης

ΑΝ.ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ – ΠΑΚΟ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤOΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΒΕΕ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
AGROLAND AE- ΑΦΟΙ ΧΡ ΚΑΤΣΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ELIKON TRANSPORTΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΨΑ ΑΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΗΛΜΑΝ ΑΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ANTOPACK AE
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
SABO AE
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
KAI ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
DUNAPACK ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
SOVEL AE
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Κατσής Δημοσθένης
Μάρκου Βασίλειος
Παπαδιόχος Νικόλαος
Παπαχαραλάμπους Λουκάς

Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφοροι:

Σύμβουλοι:

Σαράντης Δημήτριος
Τσαούτος Μιχαήλ
Εφραιμίδης Αριστομένης
Κουρκούμπας Κωνσταντίνος
Αντωνίου Θεοδώρα
Ευσταθίου Εμμανουήλ
Κοίλιαρης Δημήτριος
Λάππας Αναστάσιος
Νομικός Δημήτριος
Τζιωρτζιώτης Κωνσταντίνος
Χατζόπουλος Κυριάκος
Βλάχος Μιχαήλ
Ζαχαρίου Αθανάσιος
Ζάχος Θωμάς
Κοντοχριστόπουλος Κωνσταντίνος
Κουφόπουλος Νικόλαος
Μαζιώτη Ευσταθία
Μωραΐτης Βασίλειος
Πυργιώτης Σόλων
Σαμαράς Ιωάννης

ΝΟΜΟΣ

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

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

10 σελίδα

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

τοπικά
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σελίδα 11

Συντηρεί τη γέφυρα «Κονδύλη»
και τη γέφυρα στον Καραβόπορο
με 1 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας
τη συντήρηση της γέφυρας στη
θέση «Καραβόπορος», της
γέφυρας Κονδύλη και σε άλλες
του οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων
προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σ

Η Οικονομική Επιτροπή «άναψε» το πράσινο φως για την υπογραφή σύμβασης, καθώς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 όπου συμπεριλαμβάνει και την καθαίρεση της γέφυρας επί της οδού Κεφαλοβρύσου-Διαλεχτού, η οποία θα γίνει αφού ολοκληρωθεί και
δοθεί στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα.
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες
μας πρόκειται να υλοποιήσουμε ένα σημαντικό έργο που αφορά στη συντήρηση των γεφυρών στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Είναι ένα έργο το οποίο συμβάλει στην
ενίσχυση της ασφάλειας στη μετακίνηση των
πολιτών και τη διακίνηση των εμπορευμάτων.
Τα έργα πέραν της χρησιμότητάς τους συντηρούν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και συντήρηση γεφυρών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης Περιφερει-

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

ακής Ενότητας Τρικάλων (οδικό δίκτυο εθνικό , επαρχιακό, λοιπό δίκτυο αρμοδιότητας
συντήρησης Π.Ε. Τρικάλων. Συγκεκριμένα
στα πλαίσια του έργου θα γίνουν:

• Εργασίες συντήρησης της γέφυρας επί
της Εθνικής οδού Τρικάλων-Πύλης στην
θέση «Καραβόπορος», ήτοι: 1) τοποθέτηση
αρμών συστολο-διαστολής,
2) κατασκευή πλακών συνέχειας και πλακών πρόσβασης
3) τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
• Εργασίες συντήρησης της γέφυρας
«Κονδύλη» επί της Εθνικής οδού ΤρικάλωνΆρτας, ήτοι: εφαρμογή υφασμάτων ινών υάλου και ανθρακοελασμάτων για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας της γέφυρας
• Καθαίρεση της γέφυρας επί της οδού Κεφαλοβρύσου-Διαλεχτού (ανωδομή, βάθρα),
η οποία θα γίνει αφού ολοκληρωθεί και δοθεί στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα. Τα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένο δανειοθάλαμο.
• Εργασίες διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και
τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας σε γέφυρες στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων όπου κριθεί απαραίτητο μετά από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας..
• Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης όπου κριθεί απαραίτητο σε γέφυρες του
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων
μετά από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

12 σελίδα
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Λαμβάνουν οι Δασικές Υπηρεσίες του ν. Τρικάλων, σύμφωνα με τον διευθυντή Δασών Χρ. Κουτσονάσιο

Μέτρα κατά της λαθροϋλοτομίας
•Στόχος είναι η προστασία των δασών και των οικοσυστημάτων •Οι παραβάτες θα υπόκεινται
στις προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις της σχετικής νομοθεσίας
ιδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης
και πάταξης της λαθροϋλοτομίας
“τρέχουν” η Διεύθυνση Δασών ν.
Τρικάλων και τα Δασαρχεία Τρικάλων και
Καλαμπάκας.

και εξαιρέσιμες καθώς και πρόγραμμα περιπολιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου,με
συνεχείς παρουσίες, αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα σημεία τέλεσης των λαθροϋλοτομιών
αλλά και διακίνησης των παράνομων δασικών
προϊόντων» αναφέρει ο κ. Κουτσονάσιος και
επισημαίνει «το όλο πρόγραμμα θα υποστηρίζεται, θα ελέγχετε και θα συντονίζεται από
τη Διεύθυνση Δασών ν. Τρικάλων, με τη συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής και περιπόλων όλες τις ημέρες της εβδομάδας».

Ε

Ο διευθυντής Δασών ν. Τρικάλων Χρήστος
Κουτσονάσιος ενημερώνει πως στόχος είναι η
προστασία των δασών και του περιβάλλοντος,
καθώς το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας και
της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, κυρίως καυσόξυλων, λόγω της οικονομικής συγκυρίας τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί.
«Για την επιτυχία του εν λόγω προγράμματος τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλαμπάκας
με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουν,
εφαρμόζουν πρόγραμμα επιφυλακής κατά τις
απογευματινές και βραδινές ώρες όλες τις εργάσιμες ημέρες αλλά και Σάββατα- Κυριακές

Αυστηρές κυρώσεις

Ο διευθυντής Δασών ν. Τρικάλων
Χρ. Κουτσονάσιος

Με επιτυχία διεξήχθη το 12ο Συνέδριο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Συνεχίζουν τον αγώνα τους
Από τα Τρίκαλα συμμετείχαν
οκτώ αντιπρόσωποι ενώ οι εργασίες διεξήχθησαν
από τις 9 έως τις 10 Μαΐου στην Πιερία

«Υπενθυμίζουμε ότι για τους παραβάτες
λαθροϋλοτόμους και διακινητές δασικών προϊόντων θα εφαρμοστούν αυστηρά οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις τονίζει ο κ.
Κουτσονάσιος, ο οποίος δηλώνει: «Κάνουμε
γνωστό για ακόμη μία φορά όπως όσοι εκ των
κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και

Για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στον τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων

Στις κάλπες οι Τρικαλινοί πολύτεκνοι
Οι εκλογές διεξήχθησαν στην αίθουσα
του τοπικού εργατοϋπαλληλικού κέντρου
με τη συμμετοχή να κρίνεται ικανοποιητική

τις κάλπες
προσήλθαν χθες τα
μέλη του Συλλόγου
Πολυτέκνων Γονέων του
ν. Τρικάλων,
προκειμένου να εκλέξουν
νέα πρόσωπα σε
Διοικητικό Συμβούλιο, σε
Εξελεγκτική Επιτροπή και
για την ΑΣΠΕ.

Σ
α συνεχιστεί ο
αγώνας των
συνταξιούχων
ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική
που εφαρμόζεται και
έχει ως αποτέλεσμα
την φτωχοποίηση της
κοινωνίας
υπογράμμισαν, όσοι
έδωσαν το παρόν
στις εργασίες του
12ου Συνεδρίου της
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας των
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ
(πρώην ΤΕΒΕ – ΤΣΑ).

Ν

Οι εργασίες διεξήχθησαν στην Πιερία από τις 9
έως τις 10 Μαΐου , όπου
πήραν μέρος 260 αντιπρόσωποι, ενώ από τα Τρίκαλα συμμετείχαν οκτώ
αντιπρόσωποι.
Στο συνέδριο παραβρέθηκε και μίλησε ο πρό-

εδρος της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων ΙΚΑ και
υπεύθυνος 9 πανελλαδικών ομοσπονδιών (Σ.Ε.Α.)
κ. Δήμος Κουμπούρης.
Κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου τονίσθηκε ότι
η ανάγκη να συνεχισθεί ο
αγώνας των συνταξιούχων,
μαζί με άλλα λαϊκά στρώματα και φορείς που πλήττονται από τα συνεχή αντιλαϊκά μέτρα της Κυβέρνησης.
«Δε θα ανεχθούμε άλλη
κοροϊδία και υποσχέσεις»
αναφέρθηκε στο συνέδριο
ενώ σχετικά με τις προεκλογικές εξαγγελίες, έγινε λόγος για ψίχουλα που
επιστρέφονται στους συνταξιούχους που ονομάζεται 13η σύνταξη.
Αυτό που αποφασίστηκε
είναι να συνεχιστεί ο αγώνας των συνταξιούχων
μέσα στο καλοκαίρι με ένα
διεκδικητικό πλαίσιο που

θα ζητά την επιστροφή της
κύριας και της επικουρικής
σύνταξης, την ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ στην κύρια
σύνταξη και καμία σύνταξη
κάτω από 600 ευρώ.
Επίσης, να δοθούν άμεσα οι συντάξεις που εκκρεμούν πολλά χρόνια, τη
λήψη μέτρων στο χώρο
της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης , η επιστροφή
της 13ης και 14ης σύνταξης, την κατάργηση του
Νόμου Κατρούγκαλων, τον
μνημονιακών νόμων, να
σταματήσουν οι πλειστηριασμοί ‘α κατοικίας και
την επιστροφή των αναδρομικών.
Σημειωτέον, μέσα στο
2018 οι συνταξιούχοι
έχουν πραγματοποιήσει
συνολικά 140 κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια σε
πανελλαδικό, περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο.
Ε.Κ.

ημιορεινές περιοχές του ν. Τρικάλων έχουν
ανάγκες προμήθειας καυσόξυλων για τη θέρμανση τους και δεν ικανοποιούνται οι ατομικές ανάγκες από Δημόσια ή Δημοτικά δάση της
περιοχής των σε εφαρμογή εγκεκριμένων
Διαχειριστικών Μελετών, τους παρέχεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν με διάφορους
τρόπους, όπως από υπολείμματα υλοτομιών,
ξερά και κατακείμενα δέντρα, δέντρα από
αγρούς κ.τ.λ, αρκεί να απευθύνονται στις
κατά τόπους δασικές αρχές του Ν. Τρικάλων
και να μην ενεργούν από μόνοι τους».
«Στην προσπάθεια μας αυτή θέλουμε αρωγούς όλους τους πολίτες γιατί η προστασία
των Δασών και των Δασικών οικοσυστημάτων
γενικά, αποτελούν Δημόσιο αγαθό και περιουσία όλων μας και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε» υπογραμμίζει ο κ. Κουτσονάσιος.
Ματθαίος Μπίνας

Οι εκλογές διεξήχθησαν
στην αίθουσα του τοπικού εργατοϋπαλληλικού κέντρου με
τη συμμετοχή να κρίνεται ικανοποιητική.
Όπως είπε ο απερχόμενος
πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου κ. Κώστας Βήτας «υπάρχει
μεγάλη προσέλευση και οι
εκλογές είναι για το Σύλλογο
γιορτή και κυρίως είναι ένας
τρόπος να τονίσουμε ότι είμαστε εδώ και δηλώνουμε το παρόν. Είμαστε οι αιμοδότες του
ελληνικού κράτους και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι όλα καλύτερα. Ο
Σύλλογος μας είναι ο μεγαλύτερος του ν. Τρικάλων, καθώς
απαριθμεί 4.031 μέλη, αριθμός
διόλου ευκαταφρόνητος».
Την ψήφο των Τρικαλινών
πολυτέκνων διεκδικούσε ένα
ενιαίο ψηφοδέλτιο και υποψήφιοι για το Δ.Σ. ήταν οι Βή-

τας Κωνσταντίνος, Γιώτης Στέφανος, Θεμελής Αντώνιος,
Καλαμπαλίκης Ιωάννης. Καμπόσης Δημήτριος, Μπαϊραχτάρης Σωτήριος, Μπαλκίζας
Θωμάς, Ντίνας Αριστείδης,
Παναγιώτου Δημήτριος και
Παπαχρήστος Αθανάσιος.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι Γεωργίου Δημήτριος,
Λάππας Μιχαήλ, Σπανιάς Αθανάσιος και Τζιουτζιώτη Βασιλική και τέλος για την ΑΣΠΕ οι
Βήτας Κωνσταντίνος και Μπαλάτσος Σπυρίδων.
Ε.Κ.

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

CMYK

στη σέντρα των
B’ EΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019

ΒΟΛΕΪ

ΚΥΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ
Πλούσια είναι η δραστηριότητα
στην Β’ ΕΠΣΤ με μαζεμένες αγωνιστικές
υποχρεώσεις (σελ 5)

Τα νιάτα που μετέχουν σε μίνι- παμπαίδων
πρωταγωνιστούν σε ενδιαφέρουσες
αναμετρήσεις (σελ 4)

Το παιδικό της Αμιλλας ξεκινάει σήμερα
τις υποχρεώσεις του στην προημιτελική
φάση με καλή διάθεση (σελ 3)

4 Στην οικογένεια του Α.Ο. Τρίκαλα δραστηριοποιούνται
με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκατασταθεί η τάξη
και η ομάδα να αγωνιστεί στην Σούπερ λιγκ 2
(σελ. 5)
CMYK
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Πάντα στο στοιχείο τους
Τα Τρικαλινά σχολικά νιάτα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στις αγωνιστικές συνάξεις και τις χαίρονται με την ψυχή τους

Γ

ια την αξία του
σχολικού
αθλητισμού
έγιναν, γίνονται
και θα γίνουν και στο
μέλλον μαζεμένες
αναλύσεις. Διότι οι
ειδικοί του χώρου
θεωρούν ότι το κομμάτι
αυτό μπορεί να
αποτελέσει βασικό
πυλώνα για να
αναδειχτούν καινούργια
πρόσωπα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Το μεράκι σίγουρα υπάρχει
αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι γεμάτο. Ετσι οι μαθητές, που θέλουν να διαπρέψουν και στο αθλητικό γίγνεσθαι κάνουν αγώνα δρόμου
προκειμένου να τα προλάβουν
όλα.
Σε πολλές περιπτώσεις η
ποιότητά τους φωνάζει από
μακριά και θα ήθελαν όσο τίποτα άλλο να πετύχουν το
ιδανικό πάντρεμα μεταξύ
άθλησης και γνώσης.
Από την πλευρά τους οι γυμναστές προσπαθούν να εμπνεύσουν και να στηρίξουν
τα παιδιά εκείνα, που δείχνουν
ότι οι αγωνιστικές τους αρετές
ξεχειλίζουν.
Πάντως όταν τα Τρικαλινά
νιάτα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο φροντίζουν να κάνουν εξαιρετικά την δουλειά
τους και αποχωρούν με ψηλά
το κεφάλι.
Εδώ και καιρό το αγωνιστικό
κάδρο ήταν γεμάτο και μάλιστα σε πολλά μέτωπα. Ασφαλώς τα ταλαντούχα παιδιά
έδειξαν την έφεσή τους σε
όλα σχεδόν τα σπορ και βίωσαν όμορφα συναισθήματα.
Διότι τι αλήθεια θέλει η νέα
γενιά; Μα πολύ απλά χρόνο,
χώρο και οργάνωση για να
μπορέσει να ξεδιπλώσει το

Ολοι οι αγώνες έχουν ουσία
αλλά οι συγκεκριμένοι αξία ανεκτίμητη, αφού δείχνουν το μέταλλο των πρωταγωνιστών, που
παρά τις δυσκολίες ρίχτηκαν
στα βαθιά του αθλητισμού και
τα καταφέρνουν περίφημα.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Mια σημαντική δράση υπέρ
των ΑμεΑ και της συμμετοχής
τους στην κοινωνία ισότιμα,
συνδιοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για τους
Α’Παντρικαλινούς Αγώνες Στίβου ΑμεΑ που θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 17
Μαΐου 2019 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.
Η συνδιοργάνωση γίνεται από
τον σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» τον
Δήμο Τρικκαίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Στους αγώνες θα λάβουν μέρος ως αθλητές Άτομα με Αναπηρία από σχολεία κι Δομές
του Δήμου Τρικκαίων, αποδει-

Πλούσια είναι η δραστηριότητα στον σχολικό αθλητισμό και θα είναι ευχής έργον τα νιάτα να βρουν τον δρόμο τους
ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους, ενώ
δεν μετανιώνουν με τίποτα
για τις αρχικές επιλογές τους.
Και όπως σημειώνουν εμφαντικά ακόμη και αν είχαν την
δυνατότητα να γυρίσουν τον
χρόνο πίσω πάλι τα ίδια πράγματα θα έκαναν.
Εννοείται ότι και τα ιερά τέρατα είχαν την ευτυχία να
βρουν τους κατάλληλους οδηγούς στα σχολεία τους, που
τους έπεισαν να αφοσιωθούν
στο συγκεκριμένο μετερίζι και
φυσικά δεν το μετάνιωσαν
διόλου.
ταλέντο της στον αθλητισμό.
Ως γνωστόν οι Τρικαλινοί
παίζουν τα αθλήματα στα δάχτυλα και ξέρουν να τα αγκαλιάζουν ανάλογα με την κλίση
τους.
Από κάπου λοιπόν πρέπει
να γίνει η αρχή.
Γενικά το ζητούμενο είναι
η σχέση που αναπτύσσεται
να είναι μακράς διαρκείας.
Διότι ο αθλητισμός πρέπει
να έχει συνέχεια. Κανείς δεν
είπε άλλωστε ότι θα γίνουν
όλοι πρωταθλητές ή θα κάνουν πράγματα και θαύματα.
Αν βέβαια όλα αυτά προκύψουν στην πορεία κανείς δεν
θα πει όχι.
Ωστόσο κάθε παιδί μπορεί
να ανακαλύψει την ομορφιά
των σπορ και να ακολουθήσει

το πρόγραμμα με συνέπεια.
Με τον τρόπο αυτό θα βιώσει τις χαρές και τα δυνατά
συναισθήματα, που τα αθλήματα προσφέρουν.
Δεν είναι τυχαίο που μεγάλες μορφές του χώρου όταν
κρεμούν τα παπούτσια και την
φανέλα τους σημειώνουν σε
όλους τους τόνους ότι δεν
αλλάζουν με τίποτα τα μαγικά
αθλητικά χρόνια που βίωσαν.
Και μπορεί να ακολούθησαν
σχεδόν στρατιωτική ζωή με
τεράστια πειθαρχία για να τα
καταφέρουν αλλά υπογραμμίζουν αφενός ότι η επιλογή
ήταν συνειδητή και αφετέρου
έγιναν καλύτεροι άνθρωποι
μέσα από την συναναστροφή
με άξιους συναδέλφους τους.
Ετσι είναι έτοιμοι σε πρώτη

Δυνατό άπλωμα
Ένα από τα δυνατά χαρτιά
της χώρας αλλά και των Τρικάλων είναι ο αθλητισμός.
Κατά γενική ομολογία όλοι
πρέπει να τον βάλουν στην
καθημερινότητά τους.
Η αρχή μπορεί να γίνει από
τα σχολεία και είναι σίγουρο
ότι οι μαθητές θα λατρέψουν
τα σπορ, εφόσον τα διδαχθούν σωστά.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
ο αθλητισμός πέρα από τις
διακρίσεις πρεσβεύει αρχές
και αξίες.
Πρώτα απ’ όλα ενισχύει την
αυτοπεποίθηση, καλλιεργεί
την πειθαρχία, τονώνει την
αυτοεκτίμηση, ενώ διδάσκει
τον σεβασμό προς όλους. Δεν
υπάρχει καλύτερη εικόνα μετά

Τεράστια όρεξη
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι Α’ Παντρικαλινοί
αγώνες στίβου ΑμεΑ, που θα περάσουν ισχυρά μηνύματα
κνύοντας ότι η αναπηρία δεν
είναι εμπόδιο και ότι η θέληση
και διάθεση για καλύτερη ζωή,
περνούν και μέσα από την άθληση.
Οι αγώνες θα εκκινήσουν στις
09:00 και θα διαρκέσουν μέχρι
τις 13:00.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για
όλους και για όλες, προκειμένου
να στηριχθεί εμπράκτως ο αγώνας των αθλητών και των οικογενειών τους.

Το ταλέντο και το πάθος τους
θα καταθέσουν τα άτομα
με ειδικές δεξιότητες
στους αγώνες στίβου.

από μια εκδήλωση από το να
φεύγουν οι πρωταγωνιστές
αγκαλιασμένοι αποδεχόμενοι
ο ένας την αξία του άλλου.
Γενικά ο αθλητισμός σφυρηλατεί ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Ετσι ακόμη και αν
πέσουν ξέρουν τον τρόπο για
να σηκωθούν και να επιστρέψουν για νέα κατορθώματα.
Επίσης ελέγχουν τα συναισθήματά τους και ειδικά μετά
τις διακρίσεις ενεργούν με
απίστευτη μετριοπάθεια.
Φυσικά δεν έχουν άδικο οι
ειδικοί που συνιστούν σε πρώτη ευκαιρία να βάλουν άπαντες στο πρόγραμμά τους τον
αθλητισμό.
Με τον τρόπο αυτό θα δώσουν ποιότητα στα χρόνια,
ενώ δεν θα βλέπουν την ώρα
να βρεθούν στις αθλητικές
εγκαταστάσεις. Αν λοιπόν
αποκτήσουν τον περίφημο
ρυθμό θα συνεχίσουν με μεγάλη προσήλωση αναζητώντας τις λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά.
Το μυστικό πάντως βρίσκεται στην ανανέωση της αλυσίδας. Η αρχή μπορεί να γίνει
από τις μικρές ηλικίες. Απλά
πρέπει να δοθεί το κίνητρο
αλλά και να αναδειχθεί η συνέχεια στον χώρο.
Πάντως στους φετινούς
σχολικούς αγώνες οι συγκινήσεις δεν έλειψαν.

Και στο ποδόσφαιρο και
στο μπάσκετ έγιναν ωραία
παιχνίδια, ενώ πλούσιο ήταν
το σκηνικό και στο βόλεϊ.
Μάλιστα τα αγόρια του 4ου
Λυκείου ξεπέρασαν τον εαυτό
τους φτάνοντας μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί ολοκληρώθηκε το σπουδαίο ταξίδι.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι μόλις πριν λίγες
μέρες ολοκληρώθηκαν οι
αγώνες στην τελική φάση και
με άρωμα Κύπρου.
Από την γειτονιά μας ξεχώρισε η Ελασσόνα που προχώρησε πολύ μακριά αλλά
λύγισε από τα εκπαιδευτήρια
Μωραϊτη τα οποία είναι πολύ
καλά οργανωμένα και διαθέτουν παίκτριες από μεγάλους
συλλόγους.
Και στο χάντμπολ έγινε μια
φιλότιμη προσπάθεια, που θύμισε χρόνια δοξασμένα. Γιατί
οι λάτρεις του είδους δεν ξεχνούν τα μεγάλα παιχνίδια κυρίως επί εποχής ΓΣΤ, που καθήλωναν το κοινό.
Επιτυχίες φυσικά προέκυψαν και στα Πανελλήνια μαθητικά όσον αφορά τον στίβο
και την πάλη σε Γιάννενα και
Βόλο, όπου η παράδοση συνεχίστηκε με άκρως θετικά
χρώματα. Οσο για την πρόσφατη 15η μάζωξη του «Αθηνά» κατέδειξε την δίψα της
Τρικαλινής νεολαίας για δράση.
Εξάλλου την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν και οι σχολικοί
αγώνες Γυμνασίων. Φαίνεται
ότι υπάρχει μια αξιόλογη
φουρνιά που πρέπει να μείνει
στο προσκήνιο.
Κοινώς τα τοπικά νιάτα δείχνουν διάθεση να υποστηρίξουν τις επιλογές τους, οπότε
με την κατάλληλη στήριξη θα
προκύψουν οι νέοι ήρωες της
αθλητικής καθημερινότητας.
• Εξάλλου να επικαιροποιήσουμε ότι η β’φάση διασυλλογικού Α-Γ στίβου θα γίνει το Σάββατο στα Τρίκαλα.

Δίνουν μάχες
Σπουδαία χρονιά και προσπάθεια κάνουν δυο από τους εκπροσώπους μας στα ομαδικά αθλήματα. Ο λόγος για τους
Γόμφους στο μπάσκετ και τις Νέες των Τρικάλων στο ποδόσφαιρο. Οι Γόμφοι κοίταξαν στα μάτια την Αναγέννηση Καρδίτσας στην έδρα της και έχασαν από λεπτομέρειες. Ωστόσο
οι πρωταγωνιστές πιστεύουν αυτό που κάνουν και μολονότι
ξέρουν ότι ο αντίπαλος είναι δύσκολος θα προσπαθήσουν
να παίξουν το μπάσκετ που ξέρουν για να φέρουν σε πρώτη
φάση την σειρά στα ίσα.
Η ομάδα έχει πολύ καλή ψυχολογία και με την σχετική
μελέτη θα επιδιώξει να ρίξει το βάρος της σε συγκεκριμένα
κομμάτια. Και οι φίλαθλοι εξάλλου αναγνωρίζουν τους κόπους
των παικτών, κάτι που αποτυπώνεται και στην κίνηση των εισιτηρίων.
Από την πλευρά τους οι νέες των Τρικάλων πέρα από καλή
μπάλα παρουσιάζουν και απίστευτα στατιστικά.
Υπό το πρίσμα αυτό δικαιούνται να αισιοδοξούν για την
συνέχεια του κυπέλλου, ενώ είναι σημαντικό ότι έχουν εμπειρία
στην διοργάνωση από πέρυσι.
Μετά την επιτυχία κόντρα στις Ελπίδες Καρδίτσας θα
παίξουν στο φάϊναλ φορ με την Καστοριά. Σίγουρα θα δείξουν
τον απαραίτητο σεβασμό στον αντίπαλο αλλά θα κοιτάξουν
να κάνουν καλά την δική τους δουλειά.
Στο άλλο ζευγάρι θα παίξουν: Αγ. Παρασκευή- Βριλήσσια.
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να σημαντικό
αγωνιστικό
ταξίδι έχει
μπροστά της η
παιδική ομάδα της
Αμιλλας η οποία θα
προσπαθήσει να
συντηρήσει την
Τρικαλινή παράδοση στο
βόλεϊ.

Mε καλό κίνητρο
Οι παίδες της Αμιλλας θα προσπαθήσουν να χαρούν τους αγώνες της
προημιτελικής φάσης στην Θεσσαλονίκη και θα ψάξουν το καλύτερο

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Είναι συγκινητική πάντως η
προσπάθεια του τοπικού συγκροτήματος, που χτίστηκε με
υπομονή και κάθε μέρα προσπαθεί να βάζει και ένα καινούργιο λιθαράκι στο αγωνιστικό υπόβαθρο.
Βήμα- βήμα λοιπόν εξελίσσονται τόσο η ομάδα, όσο και
οι παίκτες, που έχουν όλα τα
εφόδια να προχωρήσουν στον
χώρο και να δώσουν το στίγμα
τους.
Ηδη αρκετοί πρωταγωνιστές
του τμήματος συστήθηκαν
εξαιρετικά το προηγούμενο
διάστημα μέσα από την συμμετοχή τους σε σημαντικούς
αγώνες.
Προς τιμήν τους οι ίδιοι κινούνται με χαμηλούς τόνους,
αφού ξέρουν πολύ καλά ότι η
διαδρομή είναι μακρά, οπότε
ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά.
Ασφαλώς κάθε παιχνίδι έχει
την δική του λογική, ειδικά
στις μικρές ηλικίας, ενώ η μετριοπάθεια αποτελεί καλό σύμβουλο.
Γενικά οι αθλητές του παιδικού της Αμιλλας αγαπούν
ιδιαίτερα αυτό που κάνουν και
δουλεύουν με όρεξη πολλές
ώρες. Αναμφίβολα η αγωνιστική τους πρόοδος έχει την
εξήγησή της.
Οσοι έχουν δει παιχνίδια
του τμήματος σημειώνουν ότι
το θέαμα είναι υψηλού επιπέ-

Η παιδική ομάδα της Αμιλλας θα αγωνιστεί με συνέπεια στα
προημιτελικά της Θεσσαλονίκης που ξεκινούν σήμερα
δου, ενώ το έμψυχο δυναμικό
πέρα από το ατομικό ταλέντο
συνεργάζεται με κλειστά τα
μάτια με τους συναδέλφους
του.
Πραγματικά ο ένας αθλητής
ξέρει που βρίσκεται ο άλλος,
οπότε η κάθε κίνηση είναι αυτοματοποιημένη και μελετημένη.
Παράλληλα υπάρχει και σωστή νοοτροπία, ενώ το έμψυχο
δυναμικό πολύ σωστά παλεύει
και διεκδικεί κάθε πόντο μέχρι
το τελευταίο σφύριγμα.
Και όπως προέβλεψαν άνθρωποι του χώρο το ταλέντο
της συγκεκριμένης ομάδας είναι πλούσιο για να περιοριστεί
στα τοπικά γήπεδα.
Παίζοντας με σοβαρότητα
το παιδικό της Αμιλλας πήρε
το εισιτήριο και έτσι θα εκπροσωπήσει τα Τρικαλινά χρώματα στην προημιτελική φάση,
που ξεκινάει από σήμερα στην

Θεσσαλονίκη.
Οι νεαροί αθλητές έχουν
επίγνωση της κατάστασης και
από την στιγμή που αναλάβουν δράση θα προσπαθήσουν να είναι ο εαυτός τους.
Κάθε πρωταγωνιστής διαθέτει τα δικά του ιδιαίτερα
στοιχεία, οπότε με το κατάλληλο πάντρεμα θα αυξηθούν
οι πιθανότητες επιτυχίας.
Φυσικά το προηγούμενο διάστημα οι προπονήσεις ήταν
ειδικά σχεδιασμένες για τις
ανάγκες της διοργάνωσης,
ενώ έγινε και η απαραίτητη
μελέτη των αντιπάλων.
Είναι σημαντικό οι Τρικαλινοί
πιτσιρικάδες να ξέρουν τις
αδυναμίες των αντιπάλων,
οπότε θα ενεργήσουν αναλόγως.
Ωστόσο μέλημά τους είναι
να αναδείξουν τα δικά τους
δυνατά χαρακτηριστικά, που
θα τους επιτρέψουν να ανοί-

ξουν τα φτερά τους.
Ασφαλώς οι ευχές των δικών
τους ανθρώπων και των συμπολιτών τους συνοδεύουν,
αφού ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική υπόθεση είναι να ακούγεται ο νομός
με διακρίσεις σε όλα τα μέτωπα.
Η πράσινη αποστολή θα
αναχωρήσει σήμερα στις
10.30 το πρωϊ, ενώ βρήκε και
ζεστό κατάλυμα πολύ κοντά
στην έδρα των αγώνων.
Ετσι άπαντες θα συγκεντρωθούν αποκλειστικά και
μόνο στην αποστολή τους.
Οποια βέβαια και να είναι η
έκβαση της διοργάνωσης το
σίγουρο είναι ότι οι νεαροί
αθλητές θα πλουτίσουν τις
εμπειρίες τους.
Το έμψυχο δυναμικό αποζητά τα δυνατά παιχνίδια,
αφού ξέρει ότι μέσω αυτών
θα μπορέσει να ανακαλύψει
τις πραγματικές του δυνατότητες, οπότε στην πορεία θα
κάνει τις σχετικές προσαρμογές.

Μετρημένα λόγια
Με εκπροσώπους διαφορετικών σχολών θα διασταυρώσει τα ξίφη της η Αμιλλα.
Η αρχή γίνεται σήμερα στις
18.00 με την Τρικαλινή ομάδα
να αντιμετωπίζει τον Εθνικό
Αλεξανδρούπολης.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί
στο κλειστό Αμπελοκήπων «Ι.
Λεμονίδης».
Ο προπονητής της Τρικαλινής ομάδας κ. Θέμης Γούλας
κόμισε ενδιαφέροντα στοιχεία
για τις βλέψεις της ομάδας
και το επίπεδο των αγώνων:

Αρχή με φόρα
Οι κορασίδες του Ασκληπιού ήταν ουσιαστικές
και θεαματικές απέναντι στον ΓΣ. Βόλου
Προσέγγισαν σωστά το παιχνίδι και επέδειξαν
μεγάλη ωριμότητα από την αρχή μέχρι το τέλος.
Επίσης κυνήγησαν όλες τις φάσεις, οπότε το
νερό μπήκε στο αυλάκι και οι τίτλοι τέλους γράφτηκαν με πολλά χαμόγελα.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Με το δεξί ξεκίνησαν οι κορασίδες του Ασκληπιού
την προσπάθεια τους στο μίνι πρωτάθλημα για
την ολοκλήρωση της Α1 κατηγορίας κορασίδων
της επόμενης χρονιάς.
Επιβλήθηκαν του ΓΣ Βόλου με σκορ 3-0 και
έκαναν έτσι το πρώτο, αποφασιστικό, βήμα για
την κατάκτηση της μιας από τις δυο θέσεις (μεταξύ
4 ομάδων)που έχουν απομείνει για να συμπληρωθεί
ο όμιλος της νέας περιόδου.
Οι κορασίδες μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι
και έδειξαν απο την αρχή πόσο πολύ θέλανε τη
νίκη.
Κέρδισαν το 1ο σετ με 25-16 ενώ το ίδιο δυνατά
μπήκαν και στο 2ο σετ όπου προηγήθηκαν 20-11
και κάπου εκεί ήρθε μια αδικαιολόγητη χαλάρωση
και η ομάδα του Βόλου λίγο έλειψε να κάνει τη
ζημιά αφού προηγήθηκε με 23-24 (!!!!).Πιο ψύχραιμες όμως οι κορασίδες του Ασκληπιού πήραν
τελικά το σετ με 26-24. Το 3ο σετ ήταν μονόλογος
για τον Ασκληπιό και το κέρδισε με 25-15.
ΑΣ Ασκληπιός (Γεροβάιος):Γεωργίου, Μπρουσιάκη, Κόκκαλη Σ., Σκέμπη, Τζίκα,Κοντοκώστα,

Με ωραίο βόλεϊ και σωστή στόχευση οι κορασίδες του
Ασκληπιού λύγισαν την αντίσταση του ΓΣ. Βόλου
Παπαγιάννη, Μπαντίκου, Γκιούρκη Α. ,Ταρατόρα
(λ), Σούλκο, Κόκκαλη Α., Γκιούρκη Π.,Πλευρά.
ΓΣ Βόλου (Ξανθόπουλος):Στεφανίδη, Βαργιάμη,
Πετσιμέρη, Γλαβίνη, Ζαβόνη, Προφάντη, Κουφογεώργου, Καραδήμου(λ), Τιλέδη.
Επόμενος αγώνας το Σάββατο 11/5/2019 στη
Λάρισα με την ομάδα της Άθλεσης.

«Τα παιδιά αγαπούν αυτό που
κάνουν και φροντίζουν να βελτιώνονται καθημερινά.
Είναι σημαντικό να αποκτούν
παραστάσεις και τα παιχνίδια
αυτά λειτουργούν στην σωστή
κατεύθυνση.
Στην διάρκεια της προετοιμασίας προσπαθήσαμε να
δουλέψουμε με τις καλύτερες
δυνατές προϋποθέσεις και θεωρώ ότι είμαστε σε καλή κατάσταση.
Η ομάδα διαθέτει χαμηλό
μέσο όρο ηλικίας αφού αν
εξαιρέσουμε έναν αθλητή, που
είναι παίδας οι υπόλοποι είναι
παμπαίδες.
Γενικά η φουρνιά είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και έχουμε
αξιόλογες λύσεις στον πασαδόρο, στον ακραίο, στον κεντρικό, στον διαγώνιο.
Εχουμε βέβαια τον τραυματισμό του Καραϊσκου αλλά οι
υπόλοιποι αθλητές θα παίξουν
και γι’αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση το έμψυχο δυναμικό είναι συνειδητοποιημένο, ενώ αφομοιώνει
άμεσα τα προπονητικά στοιχεία. Οσο για το πρόγραμμα
θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό,
αφού ξεκινάμε με αντίπαλο
την κατά τεκμήριο καλύτερη
ομάδα της σειράς, που είναι
ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης.
Το συγκεκριμένο σωματείο
διαθέτει πλούσια παράδοση
στον χώρο, ενώ έχει και 3
αξιόλογους αθλητές στις Εθνικές.
Από την πλευρά μας όμως
θα προσπαθήσουμε να καταθέσουμε τα στοιχεία που μας
χαρακτηρίζουν και να εξαντ-
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λήσουμε τις πιθανότητες για
κάτι καλό, έχοντας ως οδηγό
την αξιοπρέπεια.
Και το δεύτερο παιχνίδι με
τον Αριστοτέλη Σκύδρας θα
ξεκινήσει στις 18.00. Ο κ. Γούλας θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος αντίπαλος είναι στα μέτρα
της Αμιλλας που θα στοχεύσει
την επιτυχία.
Η τριάδα αγώνων της προημιτελικής φάσης συμπληρώνεται το Σάββατο(15.00) με
την ντόπια Ελπίδα Αμπελοκήπων. Και αυτή μπορεί να χτυπηθεί από τα Τρικαλινά χρώματα παρά τον ενθουσιασμό
της έδρας.
Επιπρόσθετα το συγκεκριμένο σωματείο ο εκπρόσωπός
μας το γνωρίζει καλά, αφού
το αντιμετώπισε πέρυσι με την
έκδοση των παμπαίδων.
Βέβαια η ήττα δεν αποφεύχτηκε αλλά η Τρικαλινή ομάδα
αγωνίστηκε τότε με σημαντικές απουσίες.
Πάντως είναι θετικό ότι οι
πράσινοι γνωρίζουν και το γήπεδο, οπότε με καλή πυξίδα
θα ψάξουν τις υπερβάσεις.
Πολύ σωστά πάντως ο
κόουτς Γούλας σημείωσε ότι
σε τέτοιες ηλικίες μεγάλο
ρόλο παίζει η μέρα στην οποία
θα εμφανιστούν οι αθλητές
αλλά και οι λεπτομέρειες με
τυχόν αστάθμητους παράγοντες.
Όπως και να’χει τα παιδιά
της Αμιλλας αντιμετωπίζουν
την διοργάνωση ως ιδιαίτερη
τιμή και αφήνουν χώρο στο
μυαλό τους για κάτι αξιόλογο.
Να θυμίσουμε ότι το εισιτήριο το παίρνουν οι δυο πρώτοι,
οπότε αν όλα πάνε κατ’ευχήν
στο καπάκι(Κυριακή) θα τρέξουν τα ημιτελικά με διασταυρώσεις-χιαστί Α1-Β2, Β1-Α2
με αντιπάλους από τον άλλο
όμιλο των Μουδανιών.

Εντονη κινητικότητα
πλούσια είναι η δραστηριότητα σε αρκετούς τομείς του βόλεϊ
Η μια είδηση διαδέχεται την άλλη αυτή την εποχή στον χώρο του βόλεϊ.
Από την επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας αλιεύσαμε τα εξής νέα:
Το πρώτο της... ζέσταμα στο κλειστό του Βραχατίου ενόψει των αγώνων του Silver European League έγινε το απόγευμα της Τρίτης (14/5) η Εθνική γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό
συγκρότημα υπό τις οδηγίες του Ισπανού Ομοσπονδιακού Γκιγιέρμο Ναράνχο και των
συνεργατών του ξεκίνησε στο «Γ. Τριαντάφυλλος» την προετοιμασία της, η οποία περιλαμβάνει και βάρη στο Legends Gym στο Βραχάτι, χορηγία του ιδιοκτήτη Αλέξανδρου
Μπαλαμπάνη προς την Εθνική ομάδα.
Η Εθνική γυναικών θα παραμείνει στο Βραχάτι μέχρι και τις 23 Μαΐου και την επόμενη
μέρα θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία, εκεί όπου θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στο
Silver European League. Στην πρώτη προπόνηση το παρών έδωσαν ο αντιπρόεδρος της
Ε.Ο.ΠΕ. Λευτέρης Κογκαλίδης και ο γενικός γραμματέας Νεκτάριος Χαλβατζής.
Στην πρώτη αγωνιστική το Σάββατο 25 του μήνα η επίσημη αγαπημένη θα παίξει στις
20.00 με την Πορτογαλία.
Εξάλλου σε άλλο θέμα Ξεκινούν οι αιτήσεις για την είσοδο στα σχολεία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.
Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος που καθορίζει τις λεπτομέρειες εισόδου, προπονητών, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και διακεκριμένων αθλητών βόλεϊ,
στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2019-2020.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Προπονητές Πετοσφαίρισης που είναι κάτοχοι Άδειας
Ασκήσεως Επαγγέλματος, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και αθλητές/αθλήτριες που συμμετείχαν ενεργά σε Σωματεία Βόλεϊ την αγωνιστική περίοδο 2018-2019
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την σχετική φόρμα μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 στον
παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1VlYrfdxzW2-EHj_mxPOpXx36ICCiJC-Ym8Iqwb992vA/edit
ή και μέσω της ιστοσελίδας www.volleyball.gr (στην κάτω θέση της ιστοσελίδας)
Επίσης χθες πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
παμπαίδων Κ17(συμμετοχή ο Τρικαλινός παίκτης της Αμιλλας Απ. Πετσιάς). To αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προκρίθηκε στη τελική φάση της διοργάνωσης (13-21 Ιουλίου,
Βουλγαρία) μέσω του προκριματικού ομίλου που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 2426/4.
Τελικά αντίπαλοι στον β’ όμιλο θα είναι οι: Πολωνία, Ιταλία, Τσεχία, Ρωσία, Πορτογαλία.

CMYK

16

τΟπιΚΑ

_4 ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019

Εχουν σωστό βηματισμό
Τα μίνι και οι παμπαίδες χτίζουν με υπομονή και όρεξη προκειμένου να έχουν την επιθυμητή εξέλιξη σε βάθος χρόνου

Α

νοίγοντας κανείς
τα ενημερωτικά
αρχεία μέσω της
τεχνολογίας
δέχεται βομβαρδισμό
από φωτογραφικό υλικό.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ειδικά στις μικρές ηλικίες
του μπάσκετ το ένα πλάνο
διαδέχεται το άλλο.
Πραγματικά οι πιτσιρικάδες
ενθουσιάζουν τους πάντες με
την ενέργεια που καταθέτουν,
ενώ αυτά τα στιγμιότυπα θα
έχουν συλλεκτική αξία.
Οσοι διακονούν τον αθλητισμό και το μπάσκετ πρέπει
να διατηρούν καλό αρχείο.
Ετσι θα θυμούνται το ξεκίνημά
τους, που έχει την δική του
γοητεία αλλά και την εξέλιξη
πάνω στο σπορ που επέλεξαν.
Αρκετοί παίκτες επιβεβαιώνουν τις αρχικές συστάσεις,
ενώ κάποια χαρισματικά παιδιά ανοίγουν τα φτερά τους
και γράφουν ιστορία.
Βέβαια κανείς δεν μπορεί
να φανταστεί και να προβλέψει με το καλημέρα την πρόοδο ενός παίκτη. Αυτό ισχύει
διότι κάποιος μπορεί να δουλέψει ατέλειωτες ώρες, οπότε
αξιοποιώντας τα χαρίσματα
της φύσης να φτάσει μακριά.
Κάποιοι αθλητές φωνάζουν
από μακριά ότι έχουν όλα τα
φόντα να εξελιχτούν σε ηγέτες αλλά ορισμένοι ξεπερνούν
τον εαυτό τους, αφού δίνουν
τα πάντα στις προπονήσεις,
καλύπτοντας ατέλειες.
Πάντως κανείς δεν διαθέτει
μαγική σφαίρα για να βλέπει
τόσο μακριά, οπότε το έμψυχο
δυναμικό οφείλει να αδράχνει
κάθε μέρα και να καταθέτει
ενθουσιασμό.
Το γεγονός δεν αποτελεί
έκπληξη αφού το νέο αίμα διψάει αποδεδειγμένα για δράση. Πολύ σωστά πάντως
φροντίζει να προχωράει βήμαβήμα, αφού το χτίσιμο ενός
παίκτη θέλει τρόπο, συγκέντρωση, μεταδοτικότητα και
άριστο κλίμα μεταξύ των στελεχών των ομάδων.
Το Α και το Ω είναι φυσικά
η δουλειά στις προπονήσεις.

Ελεύθερο παιχνίδι έγινε στα μικρά Δαναών και ΑΕΤ

Εμπλουτισμός παραστάσεων για τα ταλέντα Αιόλου και Καλαμπάκας

Ωραίες εικόνες μεταξύ των πρωταγωνιστών Μάγων και Αιόλου 1
Αυτές αποτελούν καθρέπτη,
αφού διαμορφώνονται τα δεδομένα έστω και σε πρωτόλεια μορφή, ενώ οι αθλητές
βρίσκουν τους ρόλους τους.
Ετσι οι πιτσιρικάδες πάνε
καλά διαβασμένοι στα επίσημα, που φυσικά θέλουν σωστή
προσέγγιση.
Πραγματικά η πίεση είναι
διαφορετική, οπότε το έμψυχο
δυναμικό καλείται να αντιδράσει ψύχραιμα και μεθοδικά.
Ασφαλώς μεγάλο ρόλο παίζει και ο έλεγχος του ρυθμού.
Όταν λοιπόν οι μικροί σε ηλικία αθλητές εκκινήσουν με
φόρα και βγάλουν τις πρώτες
καλές φάσεις στον αγωνιστικό
χώρο, τότε μπαίνουν για τα
καλά στο πνεύμα και είναι σε
θέση να δικαιώσουν όσους
τους πιστεύουν κάνοντας πολλές δουλειές στο παρκέ.
Διότι η σύγχρονη καλαθοσφαίριση κάθε άλλο παρά μονοδιάστατη είναι. Ισα- ίσα ο
κάθε αθλητής που σέβεται
τον εαυτό του πρέπει να διαθέτει πολλά στοιχεία στο αγωνιστικό του υπόβαθρο που να
τα ξεδιπλώνει σε πρώτη ευκαιρία.
Πολύ σωστά λοιπόν οι προπονητές δίνουν μεγάλη βα-

Πρόκειται για βαριά χαρτιά στον τομέα τους και ο ένας στάζει μέλι για τον
άλλο. Το basketblog μετέφερε αναλύσεις από Τουρκικά μέσα.
Ο Κώστας Σλούκας αποτελεί το αγαπημένο παιδί του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
στην Φενέρμπαχτσε. Και δεν το λέμε
μόνο εμείς αυτό. Το λέει όπου σταθεί
κι όπου βρεθεί ο Ζοτς, αλλά το δείχνει
κι όλα, καθώς εμπιστεύεται με κλειστά
μάτια τον Ελληνα γκαρντ δίνοντάς του
τα κλεδιά.
Καμιά φορά, βέβαια, ο Σλούκας κάνει
λάθη ή δεν εκτελεί ακριβώς τις εντολές
του και ο Σέρβος παίρνει το γνωστό
«μελιτζανί» του χρώμα και του τα χώνει,
αλλά αυτά συμβαίνουν. Εδώ τα άκουγε
ακόμα και ο Διαμαντίδης (ένας παίκτης

ρύτητα στην σωστή εκμάθηση
των μυστικών αλλά και στο
ομαδικό πνεύμα. Εννοείται ότι
κάποια πράγματα πρέπει να
αφομοιώνονται σωστά και να
βελτιώνονται στην πορεία.
Μεγάλο ρόλο φυσικά παίζει
και η σωστή νοοτροπία. Αλλωστε έχουμε να κάνουμε με
ομαδικά αθλήματα, οπότε η
πλεονεξία δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίθετα
όταν οι παίκτες παίζουν για
το κοινό καλό και τον συνάδελφό τους αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας. Ετσι
στην περίπτωση αυτή άπαντες
θα νιώσουν εσωτερική πληρότητα.
Παράλληλα δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι οι ομάδες που
γράφουν ιστορία είναι αυτές,
που δουλεύουν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή έχοντας
περάσει πολλές ώρες στα
προπονητήρια.
Φυσικά κάθε νεαρός αθλητής έχει τα δικά του πρότυπα
και ήρωες της καθημερινότητας αλλά θέλει να περάσει
προς τα έξω την δική του
αθλητική φυσιογνωμία.
Σίγουρα στο διάβα της καριέρας τους οι πρωταγωνιστές θα βιώσουν ανάμικτα

συναισθήματα. Πρέπει όμως
πάντα να κάνουν σωστή διαχείριση, να βελτιώνουν ατέλειες, να σέβονται τους αντιπάλους και κυρίως να αντιμετωπίζουν κάθε παιχνίδι από
μηδενική βάση.
Επίσης είναι σημαντική και
η αποδοχή του αποτελέσματος. Ακόμη και οι καλύτερες
ομάδες του κόσμου και οι κορυφαίοι παίκτες είχαν τις δύσκολες στιγμές τους.
Όμως δεν το έβαλαν κάτω,
ενώ έσπευσαν να διαβάσουν
και πίσω από τις γραμμές. Ως
εκ τούτου στην πορεία εμφάνισαν βελτιωμένες προτάσεις.
Και όλα αυτά με οδηγό το
αθλητικό ήθος και την ευπρέπεια.
Μακάρι πάντως τα ταλέντα
να έχουν την επιθυμητή εξέλιξη για να συντηρηθεί η μπασκετική παράδοση των Τρικάλων.
Σίγουρα η αλυσίδα παραγωγής είναι μακρά και η προϊστορία πλούσια.
Όμως το φίλαθλο κοινό του
μπάσκετ θέλει να βλέπει νέα
πρόσωπα, που διακρίνονται
είτε με τους τοπικούς συλλόγους, είτε με σωματεία εκτός
νομού.
Πάντως όσοι δεν αφήνουν
αγωνιστικά κενά αργά ή γρήγορα θα βρουν τον δρόμο
τους.
Θα είναι ευχής έργον να
προκύψουν από τα Τρίκαλα
αθλητές μακράς πνοής.
Αλλοι πάλι θέλουν να βιώσουν ορισμένα παραγωγικά
χρόνια, ενώ κρατούν σε μυαλό
και καρδιά τις αρχές και τις
αξίες του αθλητισμού, που
βρίσκουν εφαρμογή σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής.
Όπως και να’χει η άθληση

μόνο καλό κάνει σε μικρούς
και μεγάλους.

Ορεξη για δράση
Παλαιότερα ο μεγάλος Νίκος Γκάλης είχε δηλώσει πως
διάβασε στα μάτια των αντιπάλων τον φόβο για την μεταξύ τους αναμέτρηση.
Οποιος διαβάσει λοιπόν τα
μάτια των Τρικαλινών ταλέντων θα εντοπίσει εύκολα την
δίψα για δράση.
Πραγματικά δεν βλέπουν
την ώρα να πιάσουν στα χέρια
την πορτοκαλί μπάλα και να
κάνουν τα κόλπα τους.
Στο πλαίσιο αυτό και καλές
άμυνες βγαίνουν την στιγμή
μάλιστα που τις χρειάζεται η
ομάδα. Και στην επίθεση όμως
φαίνεται να υπάρχει σχέδιο,
οπότε προκύπτουν εξαιρετικά
τελειώματα, που κερδίζουν το
χειροκρότημα όλων.
Αλλωστε οι Τρικαλινοί μπασκετικοί ξέρουν να αναγνωρίζουν τις αξίες όπου και αν
αγωνίζονται.
Φυσικά κάθε ομάδα διαθέτει
την δική της ταυτότητα αλλά
το ζητούμενο είναι να διαβάζει
καλά κάθε παιχνίδι κάνοντας
τις σχετικές προσαρμογές.
Πάντως για μια ακόμη εβδομάδα προέκυψε καλή ροή παιχνιδιών.
Για το τουρνουά της ΕΣΚΑΘ
στην κατηγορία των μίνι αγωνίστηκε η ομάδα των Μάγων
κόντρα στην ομάδα του Αίολου 1.
Διαιτητής: Κουτιβής
Α.Σ.ΜΑΓΟΙ(Πασχάλης)
Ευαγγέλου, Κλιάφας, Ζίγρας,
Μαντζάνας, Καταγεώργος,
Παπαγιάννης, Πασχάλης, Γεωργάκης Σ., Γεωργάκης Φ,
Τζίγκας, Στεφανόπουλος, Παπαδόπουλος

Αμοιβαία αισθήματα
Ομπράντοβιτς και Σλούκας δείχνουν σε πρώτη ευκαιρία την εκτίμηση ο ένας προς τον άλλο
που πάντα εκτελούσε πιστά τις οδηγίες
του Ομπράντοβιτς και γενικά των προπονητών του) στον Παναθηναϊκό…
Ο Ζοτς αποθεώνει συνέχεια με κάθε
ευκαιρία τον Ελληνα γκαρντ της τουρκικής ομάδας. Και το έκανε ξανά μιλώντας στην εκπομπή «beIN SPORTS
Türkiye».
Ο Σέρβος προπονητής είπε πολλά.
Εκανε όμως, ειδική αναφορά στον Σλούκα.

Η κουβέντα ξεκίνησε από τις εκρήξεις
που έχει ο Ζοτς σε κάποια τάιμ άουτ
και έφτασε στον Ελληνα γκαρντ, για
τον οποίο ο Ομπράντοβιτς έσταξε μέλι:
Ο Ζοτς είπε: «Τα timeouts είναι πολύ
ιδιαίτερες στιγμές. Μπορείς να αφυπνήσεις τους παίκτες σου σε ένα λεπτό
και να τους πεις πως να βελτιωθούν σε
άμυνα κι επίθεση. Μπορείς να δεις ανάλογες καταστάσεις σε κάθε παιχνίδι.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο Κώ-
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στας Σλούκας ξέρει πόσο πολύ τον
εμπιστεύομαι! Είναι ένας παίκτης κλειδί για εμάς από την πρώτη μέρα
που ήλθε στη Φενέρμπαχτσε! Είναι
ένας από τους ηγέτες αυτής της ομάδας, όλοι το ξέρουν. Είναι αρκετά έξυπνος για να καταλάβει τον τρόπο που
του μιλάω. Ξέρει τις ιδέες και τη φιλοσοφία μου. Είναι ο προπονητής στο
παρκέ».
Από την πλευρά του ο ίδιος ο καλα-

ΑΙΟΛΟΣ 1(Αλεξίου) Τρελλης, Μπουρούσης, Μπαρμπούτης, Καρατζάς, Γιώτας,
Οικονόμου, Τζήκας, Κανατάς,
Αλεξίου, Μπλαντζής, Καλύβας, Τασουλας.
Για το πρωτάθλημα στην
κατηγορία μίνι σε έναν αγώνα
χωρίς σκοπιμότητες με ελεύθερο μπάσκετ και στόχο την
ευχαρίστηση του παιχνιδιού
και την βελτίωση των νεαρών
μέσα από αγωνιστική -εκπαιδευτική διαδικασία οι Δαναοί
επικράτησαν της ΑΕΤ.
ΑΕΤ (Γκότας) Σαβουλίδης
, Λαναράς, Στρατίκης, Πλιάτσικας, Μπατατέγας, Μπαλκίζας, Πρίφτης, Ζωης, Γελαδάρης, Οικονόμου.
Δαναοί (Μητσας) Σίμος ,
Αναστασίου, Κεφαλάκης, Παπαθεοδώρου, Μπούρας, Χανδακας, Πελεκάνης, Τίγκας ,
Σιούτας, Στεργιου, Τίγκας Γ.
, Σίμος .
Νωρίτερα Σπάρτακος και
Αίολος 2 αναμετρήθηκαν για
το πρωτάθλημα μίνι. Μετά
απο ένα ωραίο παιχνίδι οι μικροί του Αιόλου κέρδισαν με
διάφορα στήθους, 29-31 τον
Σπάρτακο. Το σημαντικό όμως
είναι ότι και οι δύο ομάδες
απόλαυσαν το παιχνίδι.
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ (Κατσανός):
Μανθόπουλος Μ,Κατσανός,
Αλευράς, Παναγιώτου, Χαραλάμπους, Καραγιάννης, Μίσσιος, Πουλιανίτης Μ, Πο.υλιανίτης Χ., Πουλιανίτης Δ., Μανθόπουλος Α.
ΑΙΟΛΟΣ 2 (Ευαγγελακόπουλος): Μπακλάκος, Αποστόλου, Δημητρίου, Γαρούφας, Ράντος, Ζακλαβάρας,
Κουρεμένος, Βάγιας, Αναγνώστου, Φλιούκας, Κανδύλης,
Μπαλάφας
Αποτελέσματα Μίνι

1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΦΟΥΝΤΑΣ
35-34
ΜΑΓΟΙ- ΑΙΟΛΟΣ 21-49

2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
ΑΕΤ B.C.- ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 4936
Αποτελέσματα Παμπαίδων
3η Αγωνιστική
ΑΙΟΛΟΣ-ΚΑΛ/ΚΑ 91-39.

θοσφαιριστής ανέφερε: Γωρίζω τον
τρόπο του. Είναι πολύ επιθετικός, αλλά
πάντα όσα λέει είναι σωστά. Καταλαβαίνω αυτά που λέει. Μερικές φορές
είναι περισσότερο επιθετικός, αλλά το
σημαντικό είναι πως καταλαβαίνω τι
θέλει να πει σε εμένα. Πάντα έχει δίκιο
και επίσης τον καταλαβαίνω μέσα στο
παιχνίδι. Αυτός είναι ο τρόπος του.
Αγαπάει αυτό που κάνει και θυσιάζει
τον εαυτό του για την ομάδα. Είμαστε
μία οικογένεια και προσπαθεί να ασκήσει παραπάνω πίεση στους άλλους,
για το καλύτερο. Μέχρι τώρα θεωρώ
πως έχουμε έναν συνεργάσιμο προπονητή και πάντα προσπαθώ να κάνω
όσα μου ζητάει και όσα χρειάζεται από
εμένα η ομάδα».
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«Κάλυψη κενών από
Football League»
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Β’ Ερασιτεχνική

Για το ξεκαθάρισμα
•Ενωση Δ.Μ και Λυγαριά θα επιδιώξουν
να πετύχουν τον στόχο τους

•Η διοίκηση της Φούτμπολ Λιγκ στηρίζει τον ΑΟ Τρίκαλα
για το θέμα της ανόδου στην Σούπερ Λίγκ 2

Ε

αγωνιστικής περιόδου 2018 –
2019, οι κάτωθι ΠΑΕ κατέλαβαν
την 3η έως και την 10η θέση
στο βαθμολογικό πίνακα του
Πρωταθλήματος της FOOTBALL
LEAGUE και ως εκ τούτου την
αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020
θα αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα SUPER LEAGUE 2».

πειδή κάποιοι
θεωρούν ότι
μπορούν να
παίζουν με την
νοημοσύνη των φιλάθλων
έστω και την τελευταία
στιγμή η διοίκηση της
Φούτμπολ Λιγκ έκανε το
αυτονόητο. Και το λέμε
αυτό όχι επειδή βολεύει
τον ΑΟΤ, αλλά επειδή
αποτελεί τη μόνη νόμιμη
λύση!

ποινή -2 στην Κέρκυρα

Του ΧΡιΣτΟΦΟΡΟΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Το ΔΣ της Football League
εισηγήθηκε στην ΕΠΟ να παίξουν στη Super League 2 ο
11ος και 12ος εάν αποφασιστεί
αύξηση των ομάδων σε 14. «Στη
νέα Football League ο 13ος και
14ος».
Τις αποφάσεις της ΕΠΟ σχετικά με τον αριθμό των ομάδων
της νέας Super League 2 αναμένει η Football League. Είναι
πιθανό αυτός να αυξηθεί από
12 σε 14 και η τελική απόφαση
θα παρθεί στις 22 Μαΐου στο
ΔΣ της Ομοσπονδίας. Τα μέλη
της Ένωσης Β' Εθνικής στο ΔΣ
της Τετάρτης (15/05) εξέφρασαν σαφή θέση. Σύμφωνα με
το ρεπορτάζ του FL News που
βρέθηκε στο συμβούλιο, εστάλη
έγγραφο στην ΕΠΟ με το οποίο
εισηγούνται οι δύο πιθανές κενές θέσεις να καλυφθούν από
τον 11ο και 12ο της βαθμολογίας της Football League.
Μάλιστα, η Ένωση Β' Εθνικής
στο έγγραφό της αναφέρει ότι
σε μία τέτοια περίπτωση τα κενά
που θα δημιουργηθούν στη νέα
Football League μπορούν να
αναπληρωθούν από τον 13ο και
14ο της βαθμολογίας, ώστε και
τα τρία επαγγελματικά πρωταθλήματα να γίνουν με 14 ομάδες.
Αυτή τη στιγμή στις θέσεις
11-12 βρίσκονται οι Ηρακλής,
ΑΟ Τρίκαλα και στις 13-14 οι
Ηρόδοτος, Αιγινιακός. Ωστόσο,
η επικύρωση για τις θέσεις 1116 δεν έγινε για να μην υπάρξει
οποιοδήποτε κώλυμα στην περπίπτωση που η Ε.Ε. της ΕΠΟ
υιοθετήσει την πρόταση της λίγ-

Η Φούτμπολ Λιγκ αποφάσισε να εισηγηθεί στην ΕΠΟ
την άνοδο του ΑΟΤ
κας.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE:
«Το Δ.Σ. της FOOTBALL
LEAGUE στη συνεδρίαση του
της Τετάρτης 15/5/2019, ομόφωνα προτείνει:
Σε περίπτωση που η ΕΠΟ,
μετά τις δηλώσεις του Υφυπουργού κ. Βασιλειάδη, αναπροσαρμόσει τον αριθμό των
ομάδων που θα μετέχουν στη
SUPER LEAGUE 2 από 12 σε
14, θεωρούμε δίκαιο και εύλογο
ο αριθμός των συμμετεχουσών
ομάδων να συμπληρωθεί από
τις ομάδες της FOOTBALL
LEAGUE που κατέλαβαν την
11η και 12η θέση και στη νεοσυσταθείσα
FOOTBALL
LEAGUE τη νέα αγωνιστική περίοδο να μετάσχουν οι ομάδες
που θα καταλάβουν τη 13η και
14η θέση του πρωταθλήματος
της FOOTBALL LEAGUE, μετά
την οριστική επικύρωση του
βαθμολογικού πίνακα».
Η ανακοίνωση της διοργανώτριας σχετικά με την επικύρωση
των θέσεων 1-10
Η Football League εξέδωσε
ανακοίνωση για τη συνεδρίαση
της Τετάρτης (15/05) και τη μερική επικύρωση της βαθμολογίας από τις θέσεις 1-10. Αναλυτικά:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Football League με απόφασή
του στη συνεδρίαση της Τετάρτης 15 Μαΐου, προχώρησε σε
μερική επικύρωση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της
αγωνιστικής περιόδου 20182019 έως και τη 10η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Ως εκ
τούτου, η ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ
καταλαμβάνει την 1η θέση στο
βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος και προβιβάζεται
στη Super League 1.
Η ΠΑΕ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ καταλαμβάνει τη 2η θέση στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος Football League 20182019. Εκκρεμεί η διεξαγωγή
αγώνων κατάταξης μεταξύ της
ΠΑΕ Α.Ο Πλατανιάς και της ΠΑΕ
που κατέλαβε τη 13η θέση στο
βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος της Super League
αγωνιστικής περιόδου 2018 –
2019. Θα διεξαχθούν δύο αγώνες (έκαστος στην έδρα κάθε
ομάδος). Η ομάδα με τα καλύτερα αποτελέσματα, θα αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα Super
League 1 αγωνιστικής περιόδου
2019 – 2020, ο δε ηττημένος
στο Πρωτάθλημα Super League
2 αγωνιστικής περιόδου 2019 –
2020.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της
Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της FOOTBALL LEAGUE
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Στην 9η θέση, αλλά σε απόσταση δύο πόντων από τον 10
Καραϊσκάκη Άρτας βρέθηκε η
Κέρκυρα λίγη ώρα πριν τη μερική
επικύρωση της βαθμολογίας.
Συγκεκριμένα, ο αθλητικός δικαστής ανακοίνωσε την αφαίρεση δύο βαθμών από την ομάδα
του Ιονίου λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών, με αποτέλεσμα να υποχωρεί στους 42 πόντους. Βέβαια,
η τιμωρία είναι εφέσιμη, οπότε
μένει να φανεί έως πού επικυρωθεί η βαθμολογία.
Παράλληλα έγιναν γνωστές οι
ποινές που αφορούν στις ματαιώσεις αγώνω της Σπάρτης απέναντι σε Απόλλωνα Πόντου και
Αιγινιακό. Από τους Λάκωνες
αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί για
κάθε περίπτωση και επιβλήθηκε
συνολικό πρόστιμο 16.000 ευρώ.
Αναλυτικά:
«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές
Πειθαρχικό Όργανο της Football
League έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ
α)
απώλεια
του
αγώνα
(22/4/2019), στον οποίο θεωρείται ότι ηττήθηκε με σκορ 0-3
από την ομάδα της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ, β) αφαίρεση
τριών (3) βαθμών από το Πρωτάθλημα της Football League
της αγωνιστικής περιόδου 20182019 και γ) χρηματική ποινή
ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000)
ευρώ.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ
α) απώλεια του αγώνα (5/5/2019),
στον οποίο θεωρείται ότι ηττήθηκε με σκορ 0-3 από την ομάδα
της ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ, β) αφαίρεση τριών (3) βαθμών από το
Πρωτάθλημα της Football
League της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 και γ) χρηματική
ποινή ύψους οκτώ χιλιάδων
(8.000) ευρώ.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ, ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών
για ληξιπρόθεσμες οφειλές».

Συνεχίζεται σήμερα η προσπάθεια
στον 2ο όμιλο της Β’ Ερασιτεχνικής
Απομένουν τέσσερις αγωνιστικές έως την ολοκλήρωση
του πρωταθλήματος στον 2ο όμιλο της Β’ Ερασιτεχνικής
και οι πρωτοπόρες ομάδες έχουν βάλει σκοπό να βρεθούν
ακόμα πιο κοντά στο στόχο τους.
Πως θα γίνει αυτό; Αν η Ενωση Δ.Μ κερδίσει την Θεόπετρα στο ντέρμπι της ημέρας, μαθηματικά θα εξασφαλίσει
την άνοδο και θα βρεθεί σε απόσταση ανάσας με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στόχος τον οποίο εκτός
απροόπτου, έχει πετύχει ουσιαστικά.
Αν η Ενωση κερδίσει την Θεόπετρα, τότε και η Λυγαριά
(εφόσον νικήσει τους Γόμφους) θα «αγκαλιάσει» την 2η
θέση. Αν όμως το Καλαμπακιώτικο συγκρότημα φύγει με
τρίποντο από τη Μουριά ή οι Γόμφοι κερδίσουν η αγωνία
διατηρείται στο ακέραιο και η συνέχεια θα έχει το ενδιαφέρον της.
Αν σε όλα αυτά προστεθεί κι ένα θετικό αποτέλεσμα
του Ασπρόβαλτου επί του Παλαιομοναστήρου, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Όλα αυτά… υποθετικά αφού
η πραγματικότητα θα παιχτεί σήμερα (5μ.μ.) στα γήπεδα
με τους παρακάτω αγώνες:
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό - Βυτουμας
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Κωτουλας - Κωστηρας)
Γηπ. Διαβας: Χρυσομηλια - Τζουρτζια
Διαιτ. Μανασης Κ (Παφης Χ - Ντινος)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό - Θεόπετρα
Διαιτ. Πετσας Σ (Μπαλας Χ - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος - Παλαιομ/ρο
Διαιτ. Νοτος Π (Λεωνιδας Κ - Τουλουμης)
Γηπ. Δενδρ/ριου: Δενδρ/ρι - Φωτεινό
Διαιτ. Κουτσαγιας (Πλοκας - Ράτσας)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια - Γόμφοι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Αποστολου - Καλογριας)
Ροπωτό - Φιλύρα
3-0
Πρίνος - Κεφαλ/κος
3-0
Ρεπό: Πιαλεία

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

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

Β

Ν

Ι Η

74
66
64
62
61
52
51
46
45
36
34
32
30
25
19
0
0

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

2
3
4
2
1
4
9
4
3
0
4
2
0
1
1
1
1

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

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

Εξαιρετικές εντυπώσεις
•Για την Ακαδημία ΑΟΤ στη Φλώρινα
το 12ο Διεθνές
τουρνουά της
Φλώρινας
συμμετείχαν τα
τμήματα Κ8, Κ10, Κ12, Κ14
και Κ16 της Ακαδημίας
Ποδοσφαίρου του
Ερασιτέχνη ΑΟ Τρίκαλα.

Σ
Ζεστή κουβέντα ανάμεσα στον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο
Μητσοτάκη και τον Κώστα Φορτούνη
Μία ιδιαίτερη συνάντηση είχε χθες το πρωί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, στην Καλαμπάκα, όπου συνέχισε την περιοδεία του ενόψει των επερχόμενων εκλογών.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνάντησε τον αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού, Κώστα
Φορτούνη (φωτο stagonews), με τους δυο τους να έχουν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν δυο λόγια στο κέντρο της πόλης, από όπου κατάγεται ο μεσοεπιθετικός των ερυθρόλευκων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γνωστός για τα
ολυμπιακά του αισθήματα, κάτι που δεν παρέλειψε να εκφράσει στον Φορτούνη και μάλιστα του είπε συγκεκριμένα ότι είναι θαυμαστής του.

Ήταν μια πολύ όμορφη διοργάνωση με την συμμετοχή
πάρα πολλών Ακαδημίων. Συνάμα οι ομάδες είχαν ιδιαίτερο
συναγωνισμό και τα παιχνίδια
υπήρξαν ανταγωνιστικά σχεδόν σε όλες τις αναμετρήσεις.
Τα παιδιά της Ακαδημίας του
ΑΟΤ, άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις και αγωνιστικά αλλά
και σε συμπεριφορά. Σε ακόμη
ένα σημαντικό τουρνουά η Ακα-

Α’ Ερασιτεχνική

Παίζουν για το γόητρο
Μεγαλοχώρι και Κεφαλόβρυσο
ολοκληρώνουν σήμερα τις υποχρεώσεις τους
Τελευταίο παιχνίδι στην Α’ Ερασιτεχνικό φέτος. Η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεγαλοχώρι και το Μικρό Κεφαλόβρυσο θα σημάνει το τυπικό φινάλε της κατηγορίας με
τις δύο ομάδες να παίζουν στις 5 μ.μ για το γόητρο και
μόνο.
Διαιτητής στο γήπεδο Μεγαλοχωρίου θα είναι ο Βαγγέλης Κοντίνος με βοηθούς τους κ. Μανασή Μ και Αλεξόπουλο.

Πρωτάθλημα Κ 12

Οι σημερινοί αγώνες
Για το πρωτάθλημα Κ 12 θα γίνουν σήμερα (5 μ.μ) οι παρακάτω αγώνες:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 17:00
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα α - Πύργος α
Διαιτ. Κουτσαγιας Ευγ.
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Ακαδημια 1 α
Διαιτ. Αβρααμ
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη - Καρυες
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Μπαλκουρας: Μεγαλ/ρι - Νεοχωρι
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Αγ Γεωργίου: Ακ. Αμπελακιων - Αχιλλέας
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Ρεπό: Μετεωρα α

δημία του Α Ο Τρίκαλα είχε μια
όμορφη παρουσία και τα παιδιά
αποκόμισαν νέες εμπειρίες και
έκαναν νέους φίλους. Αρκετοί
γονείς συνόδευσαν την αποστολή των παιδιών τα οποία
ταξίδεψαν με το λεωφορείο της
ΠΑΕ Α Ο Τρίκαλα όπου και

αυτή η εικόνα με την αναχώρηση, την άφιξη στην πόλη της
Φλώρινας και την επιστροφή,
ήταν όμορφη.
Η ομάδα Κ8 έδωσε τέσσερις
αγώνες με τις ομάδες Βυζαντινός-Τάλεντ Σκοπίων-Γιόγκα
Μπονίτα και Τιτάν Σερβίων.

Η ομάδα Κ10 αγωνίστηκε σε
δύο αναμετρήσει με τις ομάδες
ΠΑΣ Φλώρινα και Ακρίτες Κοζάνης.
Η ομάδα Κ12 έπαιξε σε τρεις
αγώνες με τον ΠΑΟΚ Κοζάνης,
τους Ακρίτες Κοζάνης και τον
Βυζαντινό.

Η ομάδα Κ14 σε τρια ματς
αντιμετώπισε την Γιόγκα Μπονίτα, τον Βυζαντινό και τον Τιτάν
Σερβίων.
Η ομάδα Κ16 αντιμετώπισε
σε δύο ματς την Μπομπέντα
Πρίλεμ της Βόρειας Μακεδονίας
και τον Ηρακλή Πτολεμαϊδας.
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Ας το… οργώσουν

Συγκεντρωμένα τα ταλέντα…

Όταν οι ποδοσφαιριστές διαμαρτύρονταν για
το γήπεδο του σταδίου είχαν δίκαιο. Όταν
φώναζαν για το βοηθητικό γήπεδο είχαν και
πάλι δίκαιο. Ασχετα με την ποδοσφαιρική
αξία του καθενός, άσχετα με την κατηγορία
και το συμβόλαιό του, ειδικά ο αγωνιστικός
χώρος του σταδίου ήταν και είναι απαράδεκτος κι επικίνδυνος. Το γεγονός πως η ομάδα
έπαιξε σ’ αυτό το χωράφι δεν τιμά κανέναν
και δείχνει την αδυναμία μας σ’ αυτό τον
τομέα. Δεν θα εξετάσουμε ποιος φταίει περισσότερο γι’ αυτό, αλλά με τέτοια γήπεδα
δεν πας πουθενά και το να ονειρεύεσαι ποδοσφαιρικά μεγαλεία, είναι σαν
να θέλεις να παίξεις μπάλα στον πλανήτη Αρη.
‘Η το γήπεδο του σταδίου γίνεται άμεσα ή το οργώνουν…

Κάθε τελικός, κάθε διοργάνωση έχει τη σημασία του. Μέσα από
την αγωνιστική διαδικασία αποκτώνται εμπειρίες, έρχονται βελτιώσεις και κατά συνέπεια εξέλιξη…
Ο πρόσφατος τελικός της Κ 16 φιλοξένησε την ελπίδα πως με
οργάνωση, προσπάθεια και υπομονή μπορεί να γίνει ανάπτυξη.
Και αν στην προσπάθεια των φετινών φιναλίστ προσθέσουμε
την Δήμητρα η οποία τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί, τα Αμπελάκια, τον «Αγιαξ» και άλλες ακαδημίες, καταλαβαίνει κάποιος πως
τα ταλέντα έχουν συγκεντρωθεί και οργανωθεί, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Επομένως, το να επιλέξουν κάποιοι
είναι εύκολο για την πρώτη ομάδα του νομού. Εκείνο που είναι δύσκολο είναι να πεισθούν τα ταλέντα πως
εκεί θα έχουν καλύτερη προσοχή, αξιόλογη και προώθηση. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, που κάποιες
χρονιές μοιάζει… ακατόρθωτο. Η διαδικασία «παίρνω» αλλά δεν «δίνω» έχει αποτύχει και πρέπει να βρεθεί
τρόπος ώστε οι Τρικαλινές ακαδημίες να προωθούν παίκτες στον ΑΟΤ και ο ΑΟΤ να τους εμπιστεύεται και να
επενδύει σ’ αυτούς. Αυτό που έγινε φέτος –ειδικότερα- είναι προσβολή για έναν νομό, όπως τα Τρίκαλα.

. Από χίλια μύρια κύματα
πέρασε φέτος ο ΑΟΤ και
μέχρι τώρα γλίτωσε τα…
χειρότερα. Παίζει να κερδίσει
και τα καλύτερα και φυσικά
εννοούμε την super league 2
και τα χρήματα που θα πάρει,
αν τελικά συμβεί αυτό το
Θαύμα.

Μας ξεπέρασαν οι καταστάσεις

. Ολη η φασαρία –
γενικότερα- γίνεται για τα
χρήματα που θα πάρουν οι
ομάδες στη συγκεκριμένη
κατηγορία. Και είναι πάρα
πολλά μ’ αυτά που
προσφέρουν στο άθλημα.
. Και αν θέλετε τη γνώμη
μας θα πρέπει να δοθούν τα
χρήματα αλλά με όρους που
θα αναβαθμίζουν πραγματικά
το ποδόσφαιρο.
. Να δοθούν για βελτίωση
αθλητικών εγκαταστάσεων,
για τα τμήματα υποδομής
και για τόσες άλλες
ουσιαστικές βελτιώσεις και
όχι για την ανούσια
επίδειξη.
. Ευχή όλων ή των
περισσότερων είναι η ομάδα
να βρεθεί στη νέα κατηγορία
που θα προκύψει, αρκεί να
μην γίνει «κατάρα» με
ανάλογες συμπεριφορές του
παρελθόντος.
. Τελικός παιδικού
προχθές ανάμεσα στον
Πύργο και την Ακαδημία 1.
Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα,
την ίδια ώρα, στο γήπεδο
Καλυβίων η τοπική ομάδα
φιλοξένησε την Πηγή σε
παντελώς αδιάφορο
παιχνίδι. Αν αυτό δεν
αποτελεί υποτίμηση του
παιδικού πρωταθλήματος
από την ίδια την
διοργανώτρια αρχή, τότε τι
άλλο μπορεί να συμβεί;
. Αν δηλαδή ο
συγκεκριμένος αγώνας, θα
γινόταν σήμερα όπως το
παιχνίδι Μεγαλοχώρι –
Κεφαλόβρυσο, ποια θα ήταν
η… καταστροφή; Καμιά.
. Το ενδιαφέρον δεν
απουσιάζει από την Β’
Ερασιτεχνική με τις
πρωτοπόρες ομάδες να
συνεχίζουν την προσπάθεια
να πετύχουν τον στόχο
τους. Και αυτό κρατάει
«ζωντανό» το πρωτάθλημα.
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α τελειώνουν τα
πρωταθλήματα
και να μην
γνωρίζουν
ακριβώς οι ομάδες σε ποια
κατηγορία θ’ αγωνίζονται
την επόμενη αγωνιστική
περίοδο ξεπερνάει όλους
αυτούς που ασχολούνται
με το ποδόσφαιρο στην
Ελλάδα. Και δεν είναι η
πρώτη φορά που γίνεται
αυτό , ούτε η τελευταία –
υποψιαζόμαστε- σ’ έναν
χώρο και σε μια χώρα, με
απίστευτη ελαστικότητα
και ατελείωτες
κωλοτούμπες.

Ν

Να κερδίζει μια ομάδα κατηγορία και επί της ουσίας να μένει στην ίδια, επίσης μας ξεπερνάει… Εμας και όλους αυτούς που ξοδεύουν, μοχθούν,
αγωνιούν και ονειρεύονται. Μικρό το «κακό» βέβαια αν σκεφτεί
κάποιος πως υπάρχει και ο κατήφορος δύο κατηγοριών σε
μια χρονιά, έστω και αν προβλεπόταν. Και από την άλλη
«υπερβολικό» το… καλό, αν μια

ομάδα κερδίσει δύο κατηγορίες.
Η περιβόητη αναδιάρθρωση
των κατηγοριών στο Ελληνικό
ποδόσφαιρο είχε ανακοινωθεί
από το περασμένο Καλοκαίρι. Λίγοι πίστεψαν πως θα γίνει. Και δικαιολογημένα, αφού τα σημάδια
του παρελθόντος έδειξαν πολλές αναξιοπιστίες. Και όμως η να
αναδιάρθρωση γίνεται. «Κάτι»
έπρεπε και πρέπει να γίνει ώστε
να ξεκινήσει μια επανεκκίνηση
στο ποδόσφαιρο, για να μην
πλατειάσουμε και γράψουμε
πως επανεκκίνηση πρέπει να γίνει γενικότερα στη ζωή μας. Δεν
είναι ο κατάλληλος χώρος και
χρόνος. Γι’ αυτό ας επιμείνουμε
ποδοσφαιρικά.
Φτάσαμε στο «σήμερα». Αναδιάρθρωση και όλες οι ομάδες
που εμπλέκονται σ’ αυτή τρέχουν, άλλες με… με ποδήλατο
και άλλες με αυτοκίνητο για να
προλάβουν ό,τι δεν πρόλαβαν
στη διάρκεια των πρωταθλημάτων. Ηρακλής και ΑΟΤ είναι οι
ομάδες που εμπλέκονται άμεσα
στη μετακίνηση, αν και εφόσον
γίνει.
Μας ξεπερνάει βέβαια το γε-

γονός πως ο «Γηραιός» που δεν
ξέρει τι χρωστάει, διεκδικεί άνοδο κατηγορίας. Το μόνο που
δεν ζητάει είναι να κάνει διακανονισμό με τα χρήματα που ΘΑ
εισπράξει αν τελικά βρεθεί στη
super league 2… ‘Η το ζητάει;
Μας ξεπερνούν και όσα ακούγονται και γράφονται τελευταία
για την κάλυψη των δύο θέσεων
στη super league 2 (αν τελικά αυξηθούν από 12 σε 14), από ομάδες της Γ’ Εθνικής, που κέρδισαν
την άνοδο στην football league,
με την κατάκτηση των πρώτων
θέσεων στους ομίλους. Δηλαδή
κάποιες απ’ αυτές να κερδίσουν
δύο κατηγορίες… Και αναρωτιούνται πολλοί πως θα μπορέσουν αυτές οι ομάδες να ανασυνταχθούν και να ξαναπαίξουν,
όταν οι παίκτες τους έχουν πάρει τον δρόμο των διακοπών.
Εχει ξαναγίνει όμως στο παρελθόν. Θυμηθείτε τον Πιερικό, πριν
από κάμποσα χρόνια, όταν είχαν
φύγει ήδη οι παίκτες του, όντως
σούπερ ομάδα τότε, αλλά όταν
έπαιξε μπαράζ πάτωσε, αφού
είχε χάσει τη δύναμή του. Αυτή
η τακτική βολεύει κάποιους…

Πως θα στηριχτούν νομικά δεν
ξέρουμε.
Σε κάθε περίπτωση το μπάχαλο, υπήρχε, υπάρχει και θα
υπάρχει, για να μην ξεχνιόμαστε.
Δεν μας ξεπερνούν μόνο όσα
συμβαίνουν στο Ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, αλλά και
στο Τρικαλινό ειδικότερα. Ζήσαμε στιγμές «τραγικές» φέτος,
οι οποίες άσχετα αν η ομάδα του
ΑΟΤ παίξει στο… Τσάμπιονς
Λίγκ, δεν πρόκειται να ξεχαστούν εύκολα. Μια χρονιά «κακοδιαχείρισης» από την αρχή
έως το τέλος της. Αγωνιστική και
οικονομική κακοδιαχείριση, τόσο
που ν’ απορεί κάποιος αν όντως
ορισμένοι αισθάνονται περισσότερο «άνθρωποι» από τους
υπόλοιπους, περισσότερο επαγγελματίες και οικογενειάρχες…
Μια «ταπεινωτική» σχέση, διοίκησης, προπονητών, παικτών
και φιλάθλων που να αναρωτιέσαι αν αυτό που ζεις είναι ποδόσφαιρο ή τσίρκο αλάνας, διότι στο οργανωμένο τσίρκο όλα
δουλεύουν ρολόϊ.
Ολο αυτό που πέρασε φέτος ο
ΑΟΤ, μας ξεπερνάει, σε μια αγωνιστική εικόνα, από τις χειρότερες των τελευταίων χρόνων, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, σε
άθλιους αγωνιστικούς και προπονητικούς χώρους, με «επικίνδυνους» προπονητές και «λίγους» ποδοσφαιριστές, κάποιοι
εκ των οποίων με το ζόρι απέκτησαν αξία…
Μας ξεπερνάει εκείνη η απαράδεκτη εικόνα που είδαμε τόσο
στο Αιγίνιο, όσο και στο Καυτατζόγλειο να είμαστε φιλοξενούμενοι σε άλλη πόλη και στο τέλος των παιχνιδιών να υπάρχει
ένας απίστευτος «καυγάς-διάλογος» μεταξύ φιλάθλων, παικτών κλπ, να δίνονται δημόσια
εξηγήσεις, να φεύγουν… σάλια
και κουβέντες, συνθέτοντας μια
εικόνα που δεν τιμά μια ομάδα…
Μας ξεπέρασαν πολλά γεγονότα φέτος, τα οποία θα έχουμε
τον χρόνο και τον χώρο να τα
αναλύσουμε, όχι για να αποδείξουμε ότι η εικόνα της ομάδας
μόνο τυχαία δεν ήταν αλλά για
να αφυπνιστούμε για τη συνέχεια η οποία είναι ακόμα πιο δύσκολη.

Του Πάνου Γιδόπουλου

CMYK

28

ΤΟΠΙΚΑ-ΣΧΟΛΙΑ

_8 ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019

Ζεστάθηκαν για τα καλά
•Εξαιρετική εμφάνιση από τα ταλέντα του Ποδηλατικού συλλόγου
στο τοπικό πρωτάθλημα δρόμου αντοχής

Μ

αζεμένες
υποχρεώσεις
έχουν τα
ταλέντα του
Ποδηλατικού συλλόγου
και ασφαλώς το
χαίρονται.

Όταν αναλαμβάνουν δράση
φροντίζουν να εκτελούν σωστά όσα διδάσκονται στις
προπονήσεις και το σκηνικό
αποτυπώνεται στις ανόδους
στο βάθρο.
Τα νεαρά αγόρια και κορίτσια βαδίζουν σε καλό δρόμο
και αφήνουν υποσχέσεις για
το μέλλον.
Το δελτίο τύπου του συλλόγου αναφέρει:
Συνεχίζουν τις επιτυχημένες
συμμετοχές τους στους αγώνες, οι αθλητές του Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων.
Αυτή τη φορά κατακτώντας
τέσσερα μετάλλια και πολλές
θέσεις στην πρώτη εξάδα,
στο πρωτάθλημα κεντρικής
Ελλάδας δρόμου αντοχής.
Οι αγώνες αντοχής του τοπικού πρωταθλήματος όλων
των κατηγοριών, διοργανώθηκαν από την ΤΕΚΕ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε,
στις 11&12 Μαΐου. Για τις μικρές κατηγορίες οι αγώνες
έγιναν το Σάββατο 11 Μαΐου
στο Συκούριο Λάρισας, και
για τις μεγάλες κατηγορίες
την Κυριακή 12 Μαΐου στον
Τύρναβο.
Από την ποδηλατική ακαδημία του Π.Σ. Τρικάλων συμμετείχαν 15 ποδηλάτες και τα
αποτελέσματα στους αγώνες
δείχνουν την εξαιρετική δου-

Στιγμιότυπα από τις πρόσφατες εξορμήσεις του νέου αίματος του Ποδηλατικού συλλόγου
λειά που γίνετε στον σύλλογο.
Εκτός από την αγωνιστική ποδηλασία, στην ακαδημία της
ομάδας υπάρχουν και τμήματα που τα παιδιά ασχολούνται
με την ποδηλασία ως χόμπι
και άθληση, δίνοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ασφαλή μετακίνηση με ποδήλατο.
Την ομάδα στηρίζουν επιχειρήσεις της περιοχής μας
που αγαπάνε τον αθλητισμό
και ιδιαίτερα την ποδηλασία.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς
μας για την πολύτιμη βοήθεια
που μας προσφέρουν.
ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ (ποδηλατικό κατάστημα Λάρισας),
ΜΠΟΤΗΣ (πρατήρια υγρών
καυσίμων), PROMIST (ασφάλειες), Δ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ (πρακτορείο ΟΠΑΠ), 3G (ψηφιακές
εκτυπώσεις), ΕΦΗ ΠΑΛΑΤΟΥ
(φυσιοθεραπεία – βελονισμός).
Τα αποτελέσματα των αθλητών μας στο πρωτάθλημα κεντρικής Ελλάδας για το αγώ-

νισμα δρόμου αντοχής:
Κατηγορία ΜΙΝΙ (απόσταση 9,5km):
Αγόρια: Ζιντζόβας Ντίνος
3ος
Κορίτσια: Σούλιου Κέλλυ
2η, Ντάκου Εύα 7η
Κατηγορία παμπαίδων
(απόσταση 32,5km):
Μπαλός
Κωνσταντίνος
(πρωταθλητής κεντρικής Ελλάδας)
Σιδέρης Δημήτρης 4ος,
Σουγκάρης Μιχάλης 12ος, Καρατζούνης Νίκος 13ος, Μάντζιος Δαμιανός 14ος
Κατηγορία παίδων (απόσταση 65km):
Κουτσιβέτας Κωνσταντίνος
2ος, Λαγός Περικλής 6ος,
Τζέλης Κωνσταντίνος 8ος, Τυφαρίκης Άγγελος 10ος, Ποτήρης Νίκος 11ος.
Οι ποδηλατικές δράσεις της
ομάδας μας συνεχίζονται και
την επόμενη Κυριακή 19 Μαΐου, με συμμετοχή σε διασυλλογικό αγώνα στην Άμφισσα.

Η ομάδα μας θα συμμετέχει
με περίπου 15 ποδηλάτες από
το αγωνιστικό τμήμα.
Η ποδηλατική ακαδημία της
ομάδας λειτουργεί με περίπου
35 - 40 παιδιά. Χωρίζεται σε
τέσσερα τμήματα, ανάλογα την
ηλικία και την ποδηλατική εμπειρία και στοχεύει στην άθληση, στην βελτίωση της ικανότητας οδήγησης και την εκμάθηση οδιγικής συμπεριφοράς.
Με το ποδήλατο αθλείσαι,
μαθαίνεις οδήγηση, ζεις στην
φύση, χαίρεσαι την ζωή!!!
Επικοινωνία για εγγραφές
και συμμετοχή στην ακαδημία
ποδηλασίας:
Τηλέφωνα: Ζιντζόβας Ηλίας
(6986010785) – Ταμανάκιας
Μιχάλης (6989154306). Υπεύθυνοι προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού.
Facebook: https://www.facebook.com/Podilatikos.Trikalon.
cycling.club/
Email:podilasiatrikalon@yahoo.gr

* Δεν υπάρχει μεγαλύτερο άγχος για τα στελέχη των
ομάδων από το να περιμένουν την διευθέτηση θεμάτων
ζωτικής σημασίας, που δεν είναι κιόλας στο χέρι τους.
Η θρυλική πια αναδιάρθρωση φαίνεται ότι έχει πολλές
παραμέτρους, οπότε πολλοί πρωταγωνιστές κάνουν
τον σταυρό και την προσευχή τους για να προκύψει
αίσια κατάληξη.
* Ακόμη και όταν τα ρεπορτάζ κομίζουν θετικά στοιχεία
τα επιτελεία των συγκροτημάτων δεν ησυχάζουν αν
δεν δουν και τις υπογραφές που λέει ο λόγος.
* Κάτι ανάλογο από διαφορετική σκοπιά όμως ισχύει και
στο μπάσκετ. Αν μια ομάδα δεν ανέβει με την μια και
είναι επιλαχούσα θα πρέπει να περιμένει για μεγάλο
διάστημα στο ακουστικό της. Οσοι ξέρουν κάνουν
λόγο για φοβερά ψυχοφθόρα κατάσταση.
* Πολύ απλά τα σωματεία που πετυχαίνουν άμεσα τον
στόχο έχουν όλο τον χρόνο στην διάθεσή τους να χτίσουν τις καινούργιες εκδόσεις με προσεγγίσεις σε
παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα την κατάλληλη
στιγμή.
* Αντίθετα τα τμήματα για τα οποία υπάρχει δεύτερη
ευκαιρία στον ορίζοντα συνήθως μένουν στην πρίζα
ακόμη και μέχρι Αύγουστο- Σεπτέμβρη για να πάρουν
το πράσινο φως. Ετσι μέσα σε λίγες μέρες καλούνται
να κάνουν επιλογές διάνα και να ξεπεράσουν τον
εαυτό τους προκειμένου να παρουσιάσουν ανταγωνιστικά σύνολα.
* Μιας και είμαστε στην καλαθοσφαίριση να σημειώσουμε
ότι είναι συνηθισμένη υπόθεση να γίνονται αγώνες
κατάταξης προκειμένου να συμπληρωθούν θέσεις αν
προκύψουν αποσύρσεις. Συνεπώς κάποια συγκροτήματα
μένουν στην πρίζα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση
των πρωταθλημάτων.
* Στο πλαίσιο αυτό την Κυριακή ο Πρωτέας Γρεβενών
θα αντιμετωπίσει τον Πολύγυρο. Ο αγώνας θα γίνει
στις 14.00(Βέροια). Την ίδια ημέρα αλλά στις 16.00 και
στην Νεάπολη ο ΑΓΣΙ θα παίξει με τον Λεύκιππο
Ξάνθης. Σίγουρα αρκετοί επιχώριοι μπασκετικοί θα
ρίξουν ματιές στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.
* Οσο για τα δικά μας στελέχη σωματείων προσπαθούν
να διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή με αρκετό κόσμο
προκειμένου να προχωρήσουν το πλάνο που έχουν
στο μυαλό τους.
* Τα δεδομένα στον αθλητισμό αλλάζουν πολύ γρήγορα,
οπότε το κοινό δεν πρέπει να βιάζεται να προβαίνει σε
βαθυστόχαστες εκτιμήσεις όσον αφορά το μέλλον.
Θυμόμαστε ότι πριν λίγα χρόνια ο Θεσπρωτός αντιμετώπιζε προβλήματα στα μπαράζ με Τρικαλινές ομάδες.
* Στην πορεία όμως οι άνθρωποι του συλλόγου έκαναν
τις σωστές επιλογές, δεν απογοητεύτηκαν και έφτιαξαν
ισχυρό σύνολο, που βασίστηκε στο ταλέντο αλλά και
στην κοινή προσπάθεια. Ετσι ο Θεσπρωτός κέρδισε
δυο φορές τη Νίκη Βόλου και ανέβηκε στην Β’ Εθνική.
* Λογικά η χαρά είναι μεγάλη στην συγκεκριμένη έδρα
και τα αφιερώματα έπεσαν βροχή στα κεντρικά ΜΜΕ.
Είναι φανερό πάντως ότι η διάρκεια στην απόδοση και
το γερό στομάχι παίζουν μεγάλο ρόλο και ειδικά στα
δύσκολα σημεία.
* Ο κλασικός αθλητισμός γοητεύει τους Τρικαλινούς οι
οποίοι σε πρώτη ευκαιρία φροντίζουν να κάνουν σωστά
την δουλειά τους. Τα έμπειρα στελέχη θέλουν να
φορμαριστούν ενόψει των κεντρικών αγώνων. Επίσης
μετά τους αγώνες γυμνασίων την προσεχή εβδομάδα
η σκυτάλη θα περάσει στα Δημοτικά με τον γνωστό
ενθουσιασμό.
* Πολλές νέες ιδέες στο wrestling academy με την
μεγάλη αποδοχή.

02.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs, NHL
03:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors
Τελικός Ανατολικής Περιφέρειας-NBA
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Τέταρτη μέρα, ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’ Italia
12:55 FOX Sports
Tigers - Storm, NRL
13:00 Novasports 24 HD
Συνέντευξη Τύπου
Final Four - EuroLeague
14:05 Eurosport 1
CMYK

Γύρος της Ιταλίας, Ποδηλασία
18:00 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας, Ποδηλασία
19:30 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη
Πόλο Γυναικών
20:00 Novasports 4HD
Πρώτη μέρα, PGA Championship
20:00 Novasports 2HD
Γκέτεμποργκ-Μάλμε
Σουηδικό πρωτάθλημα
21:00 FOX Sports
Premier League of Darts

τοπικά
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του φιλολόγου Αχιλλέα Μπουλογιώργου
Ανώμαλα επίθετα
Πρόκειται για το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ και μερικά άλλα με κατάληξη
-ης, -ης, -ες (ο επιμελής, διαρκής) και -ώδης, -ώδης, -ώδες (ελώδης, αφρώδης) κ.λπ.
Ας δούμε την κλίση τους ξεχωριστά:
1. πολύς, πολλή, πολύ
Ενικός αριθμός
Ον.
ο πολύς
η πολλή
το πολύ
Γεν.
του πολύ (πολλού)
της πολλής
του πολλού
Αιτ.
τον πολύ
την πολλή
το πολύ
Κλητ. Πληθυντικός αριθμός
Ον.
οι πολλοί
οι πολλές
τα πολλά
Γεν.
των πολλών
των πολλών
των πολλών
Αιτ.
τους πολλούς
τις πολλές
τα πολλά
Κλητ. (πολλοί)
(πολλές)
(πολλά)
Επίρρημα: πολύ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
I. Συνηθισμένο λάθος στη χρήση αυτού του επιθέτου (πέρα από τις περιπτώσεις ενός ή δύο
«λ») είναι κι εκείνο που σχετίζεται με την ασυμφωνία γένους ανάμεσα σ’ αυτό (το επίθετο) και
το ουσιαστικό στο οποίο αναφέρεται. Έτσι πολύ συχνά διαβάζουμε: «Με πολύ αγάπη», «κάνει
πολύ ζέστη», «έχει πολύ ομορφιά» κ.λπ. Φανερό λοιπόν το λάθος, αφού το επίθετο θα πρέπει
να συμφωνεί με το ουσιαστικό στο γένος, τον αριθμό και την πτώση. Δηλαδή: «με πολλή αγάπη», «κάνει πολλή ζέστη», «έχει πολλή ομορφιά» κ.λπ.
Όμως, όταν αντί για ουσιαστικό έχουμε ρήμα, επίθετο, μετοχή ή επίρρημα, δεν χρησιμοποιούμε το επίθετο πολύς, αλλά το επίρρημα πολύ που εξωτερικά συμπίπτει με το ουδέτερο
του επιθέτου (το πολύ).
Έτσι: «Απαιτείται πολύ περισσότερη βλάστηση», «πολύ καλός δάσκαλος», «πολύ θα ήθελα
να...», «είναι πολύ ευχαριστημένος», «έφτασε πολύ αργά».
II. Τα επίθετα λίγος, λίγη, λίγο και τόσος, τόση, τόσο δεν πρέπει να συγχέονται με τα επιρρήματα λίγο και τόσο αντίστοιχα. Πριν από ποσοτικό επίθετο πρέπει να χρησιμοποιούμε το επίρρημα, ενώ πριν από ουσιαστικό το επίθετο.
π.χ. λίγη αγάπη, ενώ λίγο μεγαλύτερη αγάπη
λίγος ύπνος, ενώ λίγο περισσότερος ύπνος
τόσοι άνθρωποι, ενώ τόσο πολλοί άνθρωποι
τόσες επιθέσεις, ενώ τόσο πολλές επιθέσεις

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση
της ηθικής προσδιορίζει αντίστοιχα και τον τύπο της. Διακρίνουμε τρεις τύπους ηθικής:
α) Την Παραδοσιακή ή ηθική της αυθεντίας, β) την ηθική της Ευθύνης και γ) την
Μεταηθική.
-Η Παραδοσιακή - αυθεντίας: στηρίζεται στο κύρος
της παραδόσεως. Η ηθική του
τύπου αυτού επικαλείται κυρίως τους ηθικούς κανόνες, τα
ήθη-έθιμα του παρελθόντος,
τις ηθικές αρχές κι αντιλήψεις των γενεών, την αυθεντία
των μεγαλυτέρων και γενικά
ότι προσφέρει η παράδοση
για την αντιμετώπιση ηθικών
θεμάτων. Η χριστιανική ηθική
καταφεύγει στη χριστιανική
παράδοση και διδασκαλία της
Αγίας Γραφής. Ειδικότερα ο
Δεκάλογος της Π. Διαθήκης,
η επί του Όρους Ομιλία του
Κυρίου, οι εντολές και τα
παραγγέλματα των Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας, προσφέρουν το
απαραίτητο στήριγμα. Τα συνηθισμένα προβλήματα της
καθημερινής ζωής αντιμετωπίζονται με παραδοσιακό τρόπο, ενώ τα νεώτερα θεωρούνται αναλογικά ή παραγωγικά μέσα στο ίδιο πνεύμα.
Η ηθική αυτή αναπτύσσεται
οργανικά μέσα στο ρεύμα της
παραδόσεως, χωρίς μεγάλα
άλματα και καινοτομίες.
-Η ηθική της Ευθύνης: τοποθετεί το κέντρο βάρους
στην υπευθυνότητα του ανθρώπου και την ελευθερία
της συνειδήσεώς του. Ο καθένας καλείται να ενεργεί

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν από επίθετο που δεν είναι ποσοτικό το τόσος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινόμενο. Δηλώνει τότε μεγάλο αριθμό: είδα τόσους γνωστούς ηθοποιούς ή τόσες όμορφες γυναίκες.
2. ο, η διεθνής, το διεθνές (επίθετα σε -ης, -ης, ες)
Ενικός αριθμός
Ον.
ο διεθνής
η διεθνής
το διεθνές
Γεν.
του διεθνούς
της διεθνούς
του διεθνούς
Αιτ.
το διεθνή
τη διεθνή
το διεθνές
Κλητ. διεθνή(ς)
διεθνής
διεθνές
Πληθυντικός αριθμός
Ον.
οι διεθνείς
οι διεθνείς
τα διεθνή
Γεν.
των διεθνών
των διεθνών
των διεθνών
Αιτ.
τους διεθνείς
τις διεθνείς
τα διεθνή
Κλητ. διεθνείς
διεθνείς
διεθνή
Επίρρημα: διεθνώς
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η κλίση αυτών των επιθέτων παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες (καταλήξεις καθαρεύουσας) και γι’ αυτό οφείλουμε να την προσέξουμε ιδιαίτερα.
α) η γενική του ενικού σχηματίζεται σε -ους και –ώδους (του -της διεθνούς, του - της δασώδους). Η τάση όμως της δημοτικής είναι να μετατραπεί η γενική σε -η (ειδικά
στο αρσενικό γένος), που προς το παρόν δεν πολυχρησιμοποιείται εκτός από την περίπτωση που τα επίθετα χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά (του συγγενή, του ευγενή, του ασθενή κ.λπ.).
β) τα ανώμαλα επίθετα σε -ης, -ης, -ες σχηματίζουν επιρρήματα μόνο σε -ως.
π.χ. (ο συνεχής) συνεχώς
(ο ευτυχής) ευτυχώς
3. Ο, η ενεργός, το ενεργό (ανενεργός, -ό). Η κλίση των επιθέτων αυτών δεν πρέπει να συγχέεται με την κλίση των επιθέτων σε -ης, -ης, -ες. Είναι λάθος τα: της ενεργούς
συμμετοχής, οι ενεργείς κ.λπ. Το σωστό είναι να τα κλίνουμε, όπως το ουσιαστικό «η οδός»
και «το βουνό» (για το ουδέτερο). Λέμε και γράφουμε: του ενεργού πολίτη,της ενεργού συμμετοχής, του ενεργού ηφαιστείου, οι ενεργοί πολίτες, οι ενεργοί κώδικες, τα ενεργά ηφαίστεια.
Ο πληθυντικός του θηλυκού είναι δύσχρηστος.
Αχιλλέας Μπουλογεώργος,φιλόλογος
Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΙΣΗ,Καποδιστρίου 10

Χριστιανική ηθική και μεθοδολογία

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
ελεύθερα και υπεύθυνα, εκτιμώντας σε κάθε περίπτωση τα
δεδομένα κι αποφασίζοντας
προσωπικά για τον καλό και
σωστό τρόπο δράσης και συμπεριφοράς. Βέβαια κανείς δεν
ξεκινάει ποτέ από το μηδέν κι
όταν ακόμη προβαίνει σε πρωτότυπη ενέργεια, έχει ως αφετηρία κάποια γενικότερη αρχή
ή αξία. Μολονότι δεν προσδιορίζεται εξαρχής το περιεχόμενο κάποιας πράξης,
υπάρχει γενικός προσανατολισμός, διατηρεί κάποια γενική αξία, όπως είναι η δικαιοσύνη και η αγάπη.
-Η Μεταηθική: αναλύει τις
αφετηριακές προϋποθέσεις
της ηθικής. Σε σχέση με την
παραδοσιακή, εξετάζει την
αξιοπιστία των ηθικών κανόνων, εθίμων, αρχών κι αντιλήψεων που διαμορφώνουν την
ηθική ζωή των ανθρώπων. Σε
σχέση με την ευθύνη, κρίνει

τους όρους της ελεύθερης
και υπεύθυνης τοποθετήσεως
του ανθρώπου στη ζωή και τα
προβλήματά της. Κλασικά παραδείγματα μεταηθικών αναλύσεων έχουμε στα κείμενα
του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, όπου επιχειρείται να
προσδιοριστεί τ' όσιο, το αγαθό -ύψιστο. Στην χριστιανική
ηθική, η μεταηθική μπορεί να
παρουσιαστεί ως προσπάθεια
ανταποκρίσεως στην προτροπή του απ. Παύλου: “Εις το
δοκιμάζειν υμάς τι το θέλημα
του Θεού, το αγαθόν κι ευάρεστον και τέλειον” (Ρωμ. 12).
Και η δοκιμασία του θελήματος του Θεού γίνεται σε
δύο επίπεδα: α) Στο επίπεδο
της προσωπικής ζωής των πιστών, στη διαρκή εγρήγορση,
την προσευχή και την προσφυγή στην πείρα πνευματικών Πατέρων. β) Στο επίπεδο
της Εκκλησίας, με βάση τις εντολές και το φρόνημα του

Χριστού. Σε τελική ανάλυση, η
μεταηθική εξετάζει αν και κατά
πόσο η χριστιανική ηθική έρχεται ως εφαρμοσμένη μορφή
της “καινής κτίσεως” ή της ανθρωπολογίας του καινού εν
Χριστώ ανθρώπου και κατευθύνει στην κοινωνία με τον
Θεό και το θέλημά του.
-Γίνεται φανερό ότι οι δύο
τύποι της ηθικής, η παραδοσιακή-αυθεντίας και η ηθική
ευθύνης, δεν πρέπει να καλλιεργούνται αντιθετικά αλλά
συμπληρωματικά. Η μεταηθική ως κριτική εξέταση των
αρχών είναι απαραίτητη για
την κανονική ανάπτυξη της
ηθικής και των δύο τύπων. Οι
τεράστιες δυνατότητες που
απέκτησε στην εποχή μας ο
άνθρωπος διαμόρφωσαν καινούργιες καταστάσεις και νέους ηθικούς προβληματισμούς, όπως είναι η οικολογική, η ιατρική και η βιοηθική.
Ιδίως στο χώρο της Εκκλησίας

οι τομείς αυτοί δεν μπορούν ν'
αποσπαστούν από τη χριστιανική ηθική ούτε ν' ακολουθήσουν κανόνες που αποκλίνουν απ' αυτήν ή έρχονται
σ' αντίθεση προς το πνεύμα
της. Η συμπεριφορά του ανθρώπου στο παρόν είχε πάντοτε επιπτώσεις στο μέλλον,
όπως σήμερα, στην Οικολογία
και την Βιολογία.
-Η μεθοδολογία για τη βίωση της χριστιανικής ηθικής,
συνοψίζεται στην απόλυτη πίστη στον Χριστό και τη μια μεριά και στην καλλιέργεια της
συνειδήσεως υπό το φως των
εντολών του από την άλλη. Αν
δεν καθορίσει ο άνθρωπος
τον νου, τον λόγο ή δεν στηριχθεί σ' όσους έχουν την καθαρότητα αυτή, δεν μπορεί να
ζήσει και να υπηρετήσει σωστά τα πνευματικά πράγματα.
Η χριστιανική ηθική δεν είναι
η ηθική των κανόνων αλλά
της ελευθερίας και της προ-

σωπικής κοινωνίας. Γνωρίζει
τον Θεό τηρώντας τις εντολές
του, ελευθερώνεται από τα
πάθη του και ολοκληρώνεται
ως πρόσωπο “καθ' ομοίωσιν”
Θεού. Οποιαδήποτε ηθική που
δεν στηρίζεται στο Χριστό,
έστω και αν επικαλείται τη διδασκαλία του, δεν μπορεί να
χαρακτηρισθεί ως χριστιανική.
Με τον τρόπο αυτό οδηγεί
τον άνθρωπο πέρα από τα
όρια οποιασδήποτε ανθρώπινης ηθικής. Σκοπός της δεν είναι η βελτίωση ή η οποιαδήποτε προκοπή του ανθρώπου
σε ψυχολογικό ή κοινωνικό
επίπεδο, αλλά η οντολογική
μεταμόρφωση και καταξίωσή
του ως πρόσωπο που εικονίζει
τον Δημιουργό Του. Και ο
σκοπός αυτός πραγματοποιεί
το άνοιγμα της ηθικής στην
πνευματική ζωή, στην οντολογία της καινής κτίσεως.-
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Ενημερωτική Ομιλία στο 2ο ΕΠΑΛ
από το Οικοτροφείο Τρικάλων ΕΠΑΨΥ

Επίσκεψη τo 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων
στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Μ
Τ

ο Οικοτροφείο
Τρικάλων ΕΠΑΨΥ
στο πλαίσιο των
δράσεων
ευαισθητοποίησης της
κοινότητας σε θέματα
ψυχικής υγείας,
πραγματοποίησε με
επιτυχία, την Παρασκευή
12/04/2019 στο 2ο
ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων, μια
πολύ ενδιαφέρουσα
ομιλία με θέμα «Ο Ρόλος
του Νοσηλευτή στην
Ψυχική Υγεία».

Πιο συγκεκριμένα, ομάδα
εργαζομένων της μονάδας
αποτελούμενη από τους Βαΐ-

ου Μαρία Ψυχολόγο - Msc ,
Επιστημονικά Υπεύθυνη του
Οικοτροφείου, Ζησόπουλο
Αθανάσιο Νοσηλευτή ΤΕ –
Msc και Τσιούκα Δημήτριο
Νοσηλευτή ΤΕ, ενημέρωσε
τους μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου, της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» του τομέα
Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας
για το ρόλο του Νοσηλευτή
στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης όπου φιλοξενούνται ψυχικά πάσχοντες.
Επιπρόσθετα, στόχοι της
δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών

και η ενημέρωση τους για την
ψυχική νόσο, η καταπολέμηση
του φόβου και του στίγματος
απέναντι στον ψυχικά ασθενή
καθώς και η υιοθέτηση στάσεων και πεποιθήσεων αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας. Οι μαθητές
έδειξαν αμείωτο ενδιαφέρων
καθώς και συμμετείχαν ενεργά διατυπώνοντας ερωτήσεις,
απορίες και απόψεις κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης.
Ο διευθυντής οι καθηγητές
του τομέα και η ψυχολόγος
του σχολείου μας ευχαριστούμε το επιστημονικό προσωπικό για την παρουσία τους.

ια δομή ουσίας
για τον
συνάνθρωπο
επισκέφθηκαν
μαθητές/τριες του
τμήματος Νοσηλευτικής
του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων.
Πρόκειται για το
Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων Τρικάλων (στο
Μεγάλο Κεφαλόβρυσο του
Δήμου Τρικκαίων), τμήμα
του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας
Θεσσαλίας, που πλέον
ονομάζεται Παράρτημα
ΑμεΑ Τρικάλων κι αποτελεί
μια ουσιαστική δομή
κοινωνικής μέριμνας και
πρόνοιας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, συνοδευόμενοι από
τους/τις εκπαιδευτικούς του
τμήματος Νοσηλευτικής του
τομέα Υγείας - Πρόνοιας –
Ευεξίας, ενημερώθηκαν για
την αποστολή, τις καθημερι-

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

νές ενέργειες, τις δυσκολίες,
την ανθρώπινη διάσταση της
προσφοράς στον συνάνθρωπο. Οι περίπου 100 περιθαλπόμενοι με χρόνιες παθήσεις
και αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και η επαγγελματική τους κατάρτιση, είναι
οι τομείς στους οποίους υπάρχει έντονο το στοιχείο της
προσωπικής φροντίδας και
παρέμβασης του ειδικευμένου
προσωπικού του Παραρτήματος.
Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν συνολικότερα για τον
τρόπο λειτουργίας του Πα-

ραρτήματος, ενώ ταυτοχρόνως διαπίστωσαν και την ουσία της προσφοράς των νοσηλευτών, σε ιδιαιτέρως απαιτητικές δραστηριότητες.
Οι ευχαριστίες των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων του2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων, προς τη διοίκηση του
Παραρτήματος, αφορούν όχι
μόνο στην υποδοχή τους και
επεξήγηση των δραστηριοτήτων τους, αλλά και στη γενικότερη φροντίδα τους προς
τον συνάνθρωπο.
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Το 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην Κάτω Ιταλία με Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+

τα πλαίσια του
εγκεκριμένου
ευρωπαϊκού
προγράμματος
Erasmus+/δράση ΚΑ229
με τίτλο «Let’s Make
School our Second
Home»
πραγματοποιήθηκε η 1η
Διεθνιστική συνάντηση
με μαθητές στην πόλη
Tursi της Ιταλίας από
06/05/2019 έως
10/05/2019 .

Σ

Το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων εκπροσωπήθηκε από τους :
Σαρκατζή Βασιλική (Συντονίστρια του προγράμματος),
Κολοβό Νικόλαο (Διευθυντής)
και τους μαθητές : Πανάτσια
Χριστίνα, Νεφέλη Βάκη, Μπίτο Ευθύμιο, Πεχλιβανίδη Στέφανο, Τσιάτσιου Δήμητρα,

στην συνάντηση ήταν: Ρουμανία, Τουρκία , Ιταλία και
Ελλάδα. Βασικός σκοπός του
προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας ώστε να αποτραπούν τα άσχημα σχολικά
αποτελέσματα και η σχολική
διαρροή.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες
ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας,
παρακολούθησαν σεμινάρια
για σχολική βία και για την
χρήση του υπολογιστή στην

διδασκαλία και στην μάθηση ,
παρακολούθησαν μαθήματα
στο σχολείο υποδοχής και συναντήθηκαν με τις τοπικές δημοτικές και εκπαιδευτικές αρχές.
Επισκέφθηκαν την Ματέρα,
την πολιτιστική πρωτεύουσα
της Ευρώπης για το 2019,
την παλιά πόλη Rabatana di
Tursi, την πόλη Policoro και το
δημαρχείο της πόλης. Ορίστηκε η ημερομηνία για την
επόμενη συνάντηση στην
Τουρκία και καθορίστηκαν οι
υποχρεώσεις του κάθε εταίρου.

Παπαδημητρίου Σταυρούλα,
Σωτηρίου Ελπινίκη, Τζαφόλια
Αναστασία και Σπυρόπουλο
Γεώργιο.
Οι χώρες που συμμετείχαν

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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Ο Μάιος ως μήνας ευτύχησε
να συνδεθεί με δυο γεγονότα
που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την ιστορία του ανθρώπου
και τον πολιτισμό του. Το πρώτο
γεγονός αφορά τον ξεσηκωμό
των εργατών στο Σικάγο το 1886
που διεκδίκησαν ως ανθρώπινο
δικαίωμα το 8ωρο στην εργασία
αλλά και στην ανάπαυση. Η ιστορία δικαίωσε τον αγώνα τους, αν
και στις μέρες μας πληθαίνουν
τα φαινόμενα παραβίασης αυτού
του δικαιώματος κι αυτής της κατάκτησης.
Το δεύτερο γεγονός που ταυτίστηκε με το Μάιο είναι η εξέγερση των φοιτητών – και όχι
μόνο – στη Γαλλία το 1968. Ο
Γαλλικός Μάης του ’68 δεν κεντρίζει τη μνήμη μόνον εκείνων
που συμμετείχαν στα γεγονότα
– είτε ως πρωταγωνιστές είτε ως
θεατές ή και ακροατές ή αναγνώστες – αλλά και όλων εκείνων
που αμφισβητούν και εξεγείρονται. Ο Γαλλικός Μάης του 1968
δεν ήταν μόνο μια εξέγερση νεανική αλλά εμπεριείχε στοιχεία κοινωνικής ανυπακοής, πολιτικής
«αναρχίας» και πολιτιστικής ανάταξης. Ο Γάλλος φιλόσοφος Εντγκάρ Μορέν χαρακτήρισε το Γαλλικό Μάη ως μια «έκσταση της
ιστορίας».
Η αμφισβήτηση και η εξέγερση
ήταν πάνδημη. Αντικείμενο αμφισβήτησης η κοινωνία και το καπιταλιστικό σύστημα που έτρεφε
το άγχος, την αγωνία, τη μοναξιά,
την πλήξη, τη νεύρωση και απονεύρωνε τη ζωή από κάθε νόημα.
Γι’ αυτό όλοι βγήκαν στους δρόμους. Οι φοιτητές καταγγέλλουν
το εκπαιδευτικό σύστημα και το
σύστημα διδασκαλίας. Οι εργάτες, τη μηχανοποίηση της εργασίας. Οι γυναίκες διεκδικούν την
απόλυτη χειραφέτηση. Οι δημοσιογράφοι εγκαλούν την κατευθυνόμενη πληροφόρηση. Οι νέοι
απομυθοποιούν την ψευδή ελευθερία που κατακτιέται μέσα από
την υποταγή στο καταναλωτικό
όραμα. Μέσα στη θρυμματισμένη
πραγματικότητα της δεκαετίας
του 1960 που οι άνθρωποι ένιωθαν ανίκανοι να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους η εξέγερση ήταν η μόνη διέξοδος. Το
έως τότε «αδιάφορο» πλήθος αρνήθηκε τον εφιάλτη της επιβίωσης
και αναζήτησε ένα νόημα ζωής
μέσα από την άρνηση και το σαρκασμό της καταναλωτικής ευδαιμονίας. Η δυσαρέσκεια έγινε
οργή, θυμός και αντίσταση.
Γενικότερα ο Γαλλικός Μάης
του ’68 συμπύκνωσε όλες τις επιθυμίες για υπέρβαση κι αποδέσμευση από την κοινωνία της
αφθονίας. Μέσα από αυτόν αναδείχτηκε η αξία της συλλογικής
δράσης, η ηθική της αλληλεγγύης, το πρότυπο της άμεσης
δημοκρατίας σε συνδυασμό με
τη διαρκή αμφισβήτηση και κριτική. Εξίσου σημαντική ήταν και
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«Ο επαναστάτης είναι ο ακροβάτης του ονείρου»

«Ο Σάρτρ και ο Γαλλικός Μάης του ‘68»
Ο Σαρτρ στα οδοφράγματα

Ο πάνδημος χαρακτήρας της εξέγερσης

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

η αναφορά στο ρόλο της πολιτικής και στη σημασία της πολιτιστικής αφύπνισης. Η κοινωνία
του θεάματος καταγγέλλεται ως
φενάκη συνειδήσεων και τα καταναλωτικά πρότυπα ως φορείς
μιας φασματικής ελευθερίας. Τα
συνθήματα των εξεγερμένων του
Παρισιού ξεπέρασαν τα σύνορα
της Γαλλίας και έγιναν αιτήματα
όλων των «σκεπτόμενων» και
«ανησυχούντων». «Η ποίηση είναι
στους δρόμους», «καταναλώστε
λιγότερο, ζήστε περισσότερο».
Πρωταγωνιστής όλων των διαδηλώσεων ο ανώνυμος λαός, οι
φοιτητές αλλά και μερικοί επώνυμοι πνευματικοί άνθρωποι,
όπως ο Ζαν Πωλ Σάρτρ. Ο τελευταίος άφησε το γυάλινο πύργο
της φιλοσοφίας και μπήκε στο
πλήθος στήνοντας οδοφράγματα.
Το «πνεύμα» συγκρούστηκε με
τη βία του συστήματος. Όλοι αμφισβητούν τα πάντα. Τα αυτονόητα θρυμματίζονται και η επιθυμία γίνεται εξέγερση. Οι διανοούμενοι και ιδιαίτερα η σημασία
του Γαλλικού Μάη, ο Σάρτρ, εισβάλλουν σαν αρνητές κάθε παραδοσιακής αξίας και σαρκάζουν
τα καθιερωμένα.
«Κάθε εξουσία διαφθείρει, η
απόλυτη εξουσία διαφθείρει
απόλυτα»
Το σύστημα αντιδρά. Τα στερεότυπα κλονίζονται και οι «ηγέτες» νιώθουν μετέωροι και ανασφαλείς. Το πνεύμα της συντήρησης βιώνει τον εφιάλτη της
επανάστασης. Το προοδευτικό
αποδομεί τα βάθρα του παραδοσιακού και η αμφισβήτηση κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα. Οι
πολιτικοί εγκλωβισμένοι στην παραδοσιακή πολιτική χρησιμοποιούν βία για να καταπνίξουν τη

δύναμη της αλλαγής. Όλοι κραυγάζουν πως πρέπει να «συλληφθεί» ο πνευματικός ηγέτης αυτής
της εξέγερσης. Να φυλακιστεί,
δηλαδή, ο Σάρτρ. Ο αρχηγός του
κράτους αρνείται να προβεί σε
μια πράξη εκ προοιμίου ατελέσφορη. Ο ρεαλισμός της πολιτικής ηττήθηκε από την ουτοπία
και τη φαντασία των εξεγερμένων.
«Η φαντασία στην εξουσία».
Από την κορυφή της πολιτικής
πυραμίδας (Ντε Γκωλ) κι από τα
έγκατα του συντηρητικού συστήματος διατυπώνεται η θέση πως
ο «Βολταίρος» δεν συλλαμβάνεται. Καθίσταται, δηλαδή αντιληπτό
πως το πνεύμα είναι άυλο και γι’
αυτό ασύλληπτο. Εξάλλου, η δημοκρατία διδάσκει πως δεν «διώκονται οι ιδέες αλλά οι πράξεις».
Οι ιδέες δεν φυλακίζονται, όπως
το φως και οι ακτίνες του ήλιου.
Το πνεύμα εμπνέει, προκαλεί,
αναταράσσει, αναστατώνει. Οι
φορείς του πνεύματος δεν αντιμετωπίζονται με υλικά μέσα –
όπλα. Το ξίφος της εξουσίας
«στομώνει» από την αντίσταση
του πνεύματος που χαλυβδώνει
την επιθυμία για αλλαγή.
Η νίκη του πνεύματος
Οι πνευματικοί άνθρωποι – και
τέτοιους είχε πολλούς η Γαλλία
(Ρουσσώ – Βολταίρος – Σάρτρ) –
είναι οι αρνητές του παλιού και
οι μόνοι που μπορούν να προβάλλουν «αναιδείς αλήθειες». Το
πνεύμα της εξέγερσης σαρώνει
το φόβο του πλήθους που για
πρώτη φορά νιώθει πρωταγωνιστής της ζωής του. Στο πνεύμα
αυτό συμπλέκονται η σοφία, η
πίκρα και ο σαρκασμός. Η αποσύνθεση των παραδοσιακών
αξιών και η συνειδητοποίηση πως
το παλιό εξαϋλώνεται δικαιώνει
τη δύναμη και τη δυναμική του
πνεύματος. Αυτό δεν γνωρίζει κανόνες, συμβάσεις και νόμους. Είναι ανυπότακτο και δεν λυγίζει.
Αποσυντονίζει όλες τις εξουσίες
και τις αχρηστεύει.
Ωστόσο η εξέγερση του Μάη
του ’68 τρόμαξε πολλούς που
υποκριτικά επικαλούνται την
«τάξη» και το συμφέρον της πατρίδας. Είναι αυτοί που εγκλωβισμένοι στα «σχήματα» - δειλοί
και μοιραίοι- και έχοντας αποκοπεί
από τις βασικές πηγές της ζωής
αρνούνται στους άλλους τη χαρά
και τη δόξα από την υπέρβαση
των σχημάτων. Ό,τι δεν τόλμησαν
οι ίδιοι, αλλά σφοδρά επιθυμούσαν, δεν το επιτρέπουν και στους
άλλους. Βυθισμένοι στη δειλία

και το συντηρητισμό τους προσπαθούν να επιβεβαιωθούν όχι
μέσα από τη δική τους αντίδραση
αλλά υποβιβάζοντας τους αρνητές των σχημάτων. Βλέπουν παντού κινδύνους και καταστροφές
και αισθάνονται ασφαλείς μόνο
στην ακινησία των σχημάτων.
Η εξέγερση που φόβισε
Βέβαια ο Γαλλικός Μάης του

1968 δεν δικαιώθηκε ιστορικά
από αυτά που πέτυχε αλλά από
τον τρόμο που προκάλεσε στο
σύστημα και τους εκφραστές του.
Τίποτα πλέον δεν θεωρείται αυτονόητο και δεδομένο. Γιατί η
ζωή δεν βρίσκεται στη «βεβαιότητα» που εξασφαλίζει το σύστημα αλλά στην πάλη με το
άγνωστο και στην αναμέτρηση
με τον κίνδυνο.
«Οι ανέσεις είναι το όπιο του
λαού»
Δεν αποτελεί, λοιπόν, παραδο-

ξότητα η άρνηση του στρατηγού
Ντε Γκωλ να συλλάβει το Σάρτρ
τον πνευματικό εκφραστή της
εξέγερσης. Ήταν μια σοφή στάση
μέσα στην ανασφάλεια και το
φόβο που προκάλεσε η ορμή του
πνεύματος. Γιατί τελικά διαπιστώθηκε πως οι «δεσμοφύλακες του
πνεύματος αυτοαιχμαλωτίζονται».
Αλλά εκείνο που δίδαξε ο
Μάης του 68 και η συμμετοχή
του Σαρτρ σε αυτόν ήταν:
«Δεν υπάρχουν σκέψεις επαναστατικές, μόνο πράξεις»
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Ημερίδα για τις
σύγχρονες
προσεγγίσεις στην
Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση
Την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Δημαρχείο Τρικάλων
η ημερίδα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση» που διοργανώθηκε από το 1ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Τρικάλων,
υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Δήμου Τρικκαίων.
Οι εισηγητές Παπαδόπουλος Στ. Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Μαγγουρίτσα
Γεωργία, Καθηγήτρια Ειδικής
Φυσικής Αγωγής, Μέλος ΕΕΠ
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, Τότσιος
Ιωάννης, Ψυχολόγος 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και
Μπλαντής Απόστολος, γονέας παιδιού με ειδικές ανάγκες
ανέπτυξαν θέματα σχετικά με
προσβασιμότητα και αναπηρία, την ισότιμη ένταξη παιδιών με αναπηρία και καινοτόμες πρακτικές στο μάθημα
της Φυσικής Αγωγής, τον αυτισμό και την πρώιμη παρέμβαση και την εμπειρία να μεγαλώνεις ένα παιδί με ειδικές
ανάγκες.

ΠΕΜΠΤΗ
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Ο Κ. Αγοραστός πρεσβευτής της δράσης
της Ε.Ε. για το κλίμα και την ενέργεια
Π
ρεσβευτής στο
«Σύμφωνο για την
Ενέργεια και την
Κλιματική Αλλαγή» της
Επιτροπής των
Περιφερειών της
Ευρώπης έγινε ο Κώστας
Αγοραστός, με τη
Θεσσαλία να συμμετέχει
στην μεγαλύτερη αστική
πρωτοβουλία για το κλίμα
και την ενέργεια
παγκοσμίως.

«Η διάκριση αυτή έρχεται
ως αναγνώριση των μεγάλων
περιβαλλοντικών έργων που
έχουμε κατασκευάσει στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας και
του εμβληματικού έργου της
ανασύστασης της λίμνης Κάρλα, που αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και
θα μας δώσει τη δυνατότητα
να δράσουμε σε ένα νέο πεδίο, το οποίο απασχολεί σήμερα όλο τον κόσμο, την κλιματική αλλαγή» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Το «Σύμφωνο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή» ενώνει χιλιάδες τοπικές
και περιφερειακές αρχές που
δεσμεύονται οικειοθελώς να
υλοποιήσουν τους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

το κλίμα και την ενέργεια στην
περιοχή τους.
Αυτή η μοναδική κίνηση από
τη βάση προς τα πάνω, η
οποία ξεκίνησε το 2008 με
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τώρα αριθμεί πάνω από 7.600 υπογράφοντες -Περιφέρειες και Δήμους- που δεσμεύονται να
υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε
αυτήν.
Το 2015, η πρωτοβουλία
ανέλαβε νέους στόχους. Το
Σύμφωνο για το Κλίμα και την
Ενέργεια ενισχύεται. Εκτός
από την αρχική δέσμευση της
μείωσης των εκπομπών CO2
τώρα περιλαμβάνει και την
προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή. Οι υπογράφουσες
τοπικές αρχές μοιράζονται
ένα όραμα για τη δημιουργία
πόλεων απαλλαγμένων από
άνθρακα και ανθεκτικών, όπου
οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε
ασφαλή, βιώσιμη και προσιτή
ενέργεια.
Δεσμεύονται να αναπτύξουν
σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα
για το 2030, και να εφαρμόσουν τοπικά μέτρα μείωσης
της αλλαγής του κλίματος καθώς και δραστηριότητες προ-

σαρμογής.
Το 2016, τα μέλη του Σύμφωνου ξεκίνησαν τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμαχία περιφερειών και πόλεων.
Η ομάδα των Πρέσβεων του
Συμφώνου της Επιτροπής των
Περιφερειών αποτελείται από
τοπικούς και περιφερειακούς
εκλεγμένους πολιτικούς των
οποίων οι περιφέρειες και οι
πόλεις έχουν ήδη υπογράψει
το Σύμφωνο. Θα γίνουν κλι-

ματικοί απεσταλμένοι, μιλώντας σε διεθνείς εκδηλώσεις
και ενθαρρύνοντας πόλεις και
περιφέρειες να ενταχθούν στο
Σύμφωνο.
Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο υποστηρίζονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τεχνική βοήθεια και χρηματοδότηση, για τον σχεδιασμό
και την εφαρμογή ενεργειών
αειφόρου ενέργειας και κλίματος.

Κάπνισμα και κάνναβη
ν υπάρχει μια
συμβουλή που θα σου
δώσει κάθε
καπνιστής, τότε αυτή θα
είναι «Μην το αρχίσεις».

Α

Αν είσαι κι εσύ καπνιστής, τότε
γνωρίζεις πολύ καλά πως το κόψιμο του τσιγάρου είναι ένα από
τα δυσκολότερα πράγματα. Τόσο
να το πάρεις απόφαση, αλλά κυρίως να το κρατήσεις.
Σύμφωνα με μια έρευνα που
διεξήγαγε το Νational Institute on
Drug Abuse, κάθε χρόνο περίπου
οι μισοί καπνιστές προσπαθούν να
κόψουν το κάπνισμα. Αυτοί που
τελικά το καταφέρνουν, είναι μόλις το 6%.
Παρόλα αυτά, αν σκέφτεσαι
σοβαρά να κόψεις το κάπνισμα,
τότε υπάρχουν καλά νέα. Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει πως η κανναβιδιόλη, μπορεί
να είναι μια ελπιδοφόρα εναλλακτική θεραπεία, στον εθισμό από
την νικοτίνη. Γιατί όμως είναι τόσο
δύσκολο να κόψεις το κάπνισμα;
Η νικοτίνη σχηματίζει μια φυσική εξάρτηση, επαναπρογραμματίζοντας τους συνoπτικούς
υποδοχείς στον εγκέφαλο. Το μόριο της νικοτίνης προκαλεί μια αύξηση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε ένα ευφορικό συναίσθημα.

Τι γίνεται όταν ένας
καπνιστείς προσπαθεί
να κόψει το κάπνισμα;
Όταν ένας καπνιστής προσπαθεί να σταματήσει, ο εγκέφαλος
δεν μπορεί πλέον να παράγει την
ίδια ποσότητα ντοπαμίνης. Αυτό
οδηγεί σε συμπτώματα στέρησης, όπως:
Άγχος
Κατάθλιψη
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 12-02-2019 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

Τσιούτσιας Βασίλειος, Φαρμακοποιός ΑΠΘ
Αύξηση βάρους
Πονοκεφάλους
Προβλήματα συγκέντρωσης
Υπνηλία
Όπως φαίνεται όμως μέσα από
την επιστημονική έρευνα, η κανναβιδιόλη (CBD) μπορεί να έχει
θετικό αντίκτυπο στο στερητικό
σύνδρομο, που συνδέεται με την
διακοπή του καπνίσματος. Τι δείχνουν οι έρευνες
Το 2013, ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου, δημοσίευσαν τα αποτελέσματα από μια μελέτη, στην οποία
συμμετείχαν 24 άτομα που ήθελαν
να
σταματήσουν το κάπνισμα.
Στα μισά άτομα δόθηκε μια συσκευή εισπνοής με εικονικό φάρμακο και στα άλλα μισά μια συσκευή εισπνοής με κανναβιδιόλη.
Μετά από 1 εβδομάδα, οι συμμετέχοντες που έλαβαν εικονικό
φάρμακο, δεν ανέφεραν καμία
αλλαγή στην ποσότητα των τσιγάρων που κάπνισαν, ενώ οι συμμετέχοντες με την συσκευή εισπνοής CBD, ανέφεραν μείωση, η
οποία έφτασε στο 40%.

Κανναβιδιόλη και
σύνδρομο στέρησης
Ένα από τα οφέλη της κανναβιδιόλης ενάντια στο στερητικό
σύνδρομο είναι η ισχυρή αγχολυτική της δράση. Η κατανάλωση
CBD μπορεί να βοηθήσει όσους
προσπαθούν να σταματήσουν το
κάπνισμα, μειώνοντας τα εξής
συμπτώματα:
Ένταση
Άγχος/Στρες
Νευρικότητα

Επιπλέον, η ισχυρή αντιφλεγμονώδης δράση της, βοηθά στη
μείωση των πονοκεφάλων και του
σωματικού πόνου που μπορεί να
προκαλέσει η αποχή από την νικοτίνη στους καπνιστές. Χωρίς
πόνο, είναι πολύ πιο εύκολο για το
άτομα να συγκεντρωθεί και μειώνεται η πιθανότητα να αναζητήσει ένα τσιγάρο.
Τέλος, η κανναβιδιόλη μπορεί
επίσης να βοηθήσει με τις διαταραχές του ύπνου, που προκαλούνται από την έλλειψη της νικοτίνης. Μελέτες έχουν δείξει ότι
οι αυξημένες δόσεις CBD μπορούν να βελτιώσουν τους κύκλους ύπνου, ενώ οι μικρότερες
δοσολογίες βελτιώνουν την εγρήγορση.

Ποτέ δεν είναι αργά για
να κόψεις το κάπνισμα
Συμπερασματικά η διακοπή του
καπνίσματος, έχει πραγματικά τεράστια οφέλη για την υγεία και είναι μια απόφαση, που πρέπει να
πάρεις. Ενώ η διακοπή του καπνίσματος παραμένει ένα από τα
πιο δύσκολα πράγματα, η κανναβιδιόλη μπορεί να προσφέρει την
βοήθεια που χρειάζεσαι, για να
αφήσεις πίσω σου αυτή την βλαβερή συνήθεια.
Στο κατάστημα μας θα βρεις
μια τεράστια ποικιλία από 100%
βιολογικά προϊόντα κανναβιδιόλης, για να επιλέξεις αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες.
Η κανναβιδιόλη είναι μια πανίσχυρη φυσική ουσία, που θα βελτιώσει την συνολική σου υγεία και
θα σου χαρίσει ένα μοναδικό αίσθημα ευεξίας.

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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ΠΕΜΠΤΗ

16

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
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις
Δεύτερη Ματιά

Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
Η Ελλάδα του Πολιτισμού (Ε)
Οπτική Γωνία (Ε)
Το Πανόραμα του Αιώνα E17 (Ε)
Δείπνο με τον Πλάτωνα
Η Ιστορία της Επιστημονικής
Φαντασίας E6
Social Growth E3 (Ε)
Spirit Riding Free Κ2 Ε5 (Ε)
Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε125 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E29
'Eξι Αδελφές Κ6 Ε29 (Ε)
Πόθοι στα Στάχυα
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε73
Great Mysteries & Myths of the
20th Century (Ε)
Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2
64ος Διαγωνισμός Τραγουδιού
Eurovision (Ζ)
Η Ζωή Είναι Στιγμές
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E90 (Ε)
Δείξε μου το Σπίτι σου E19 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E9
ΕπιΚοινωνία
Περπατώντας τα Ιμαλάια
Ειδήσεις
Δείξε μου το Σπίτι σου E19 (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E9 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε16
Περπατώντας τα Ιμαλάια
Με το Τρία (Ζ)
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E6
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Ο Πόλεμος της Πυξίδας
Κολασμένη Λεωφόρος
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Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη

Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E157
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E136
21:45 Μην Ψαρώνεις E27
22:45 Πέτα τη Φριτέζα E54 (Ε)
23:45 Τhe 2night Show Κ3
02:00 4xxx4 (Ε)
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Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε21
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε336
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Steve Jobs

21:50
00:15
01:50

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Εγώ και το Πουλί μου
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε19 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε156
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε55
Το Τατουάζ Κ2 Ε253
Αυτοψία
10η Εντολή
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E49
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Η Ελληνική Χρεοκοπία
Survivor
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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
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί
επομένης
ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ 19
243103187508:00
π.μ. – 23:00 0μ.μ.
ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΕΛΗΓ.&ΚΑΝΑΡΗ
20
2431073240
Από τις 5 το
απόγευμα έως
τις 10 το βράδυ

τηλεόραση

ΜΑΪΟΥ 2019

ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70
2431076140
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΑΝΝΑ
ΟΘΩΝΟΣ 14
2431021988
ΖΑΛΑΒΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
& ΤΙΟΥΣΟΝ
2431023767
ΚΥΠΡΙΖΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431035832

ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 11 &
ΓΑΜΒΕΤΑ
2431020962
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 29
2431031615
ΣΑΠΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΡΑΦΗ 4
2431026350
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14
2431022175

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. --------------------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Μπάκος ------------------------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας ---------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής ----------------------------------------------------------------Πηγή
Βαλοτάσιος ---------------------------------------------------------Ταξιάρχες
Μερεντίτης----------------------------------------------------------------Πύλη
Μπαρτζίγκας --------------------------------------------------------------Φήκη
Παπαβασιλείου-------------------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας --------------------------------------------------------------Μεγάρχη
Τουρτούνης -------------------------------------------------------------Ρίζωμα
Τσιούτσιας --------------------------------------------------------Αγ. Κων/νος

07.45 Ντοκυμαντέρ «Το Καθολικό της
Μονής Αγίου Γεωργίου στο
Μεταξοχώρι Αγιάς»
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σταχτοπούτα»,
«Η Χιονάτη και το μαγικό φλάουτο»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Κτίρια της
Καρδίτσας»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Ενας βλάκας με
πατέντα»
20.40 Ντοκυμαντέρ «Να είχε χρώμα η
μοναξιά, ώρα μηδέν»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Τhe terror»
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
KONTΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
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13:00
13:55
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Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Η Ευρώπη για Μένα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Μια Κυρία στα Μπουζούκια
Open News
MacGyver Κ2 Ε3
Ανάμεσα σε Δύο Ληστείες
Open Mind
Στα Χνάρια των Αργοναυτών

ΚΡΙΟΣ: Δε θα λείψουν τα δράματα και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και οι ρήξεις για θέματα που μπορεί να αφορούν τη λειτουργία της
οικογένειας ή κάποιες διαφορές για ζητήματα
ακίνητης περιουσίας.
ΤΑΥΡΟΣ: το επόμενο διάστημα θα νιώσεις έντονη την ανάγκη να μιλήσεις και να ξεκαθαρίσεις κάποιες υποθέσεις του παρελθόντος κυρίως με τα αδέρφια σου ή προβλήματα που αντιμετωπίζεις εδώ και καιρό με κάποιους γείτονες.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Οι διακυμάνσεις στο πορτοφόλι
σου μπορεί να είναι διαρκείς και μεγάλες, γι'
αυτό φρόντισε να διαχειριστείς με πλάνο και
σύνεση τα οικονομικά σου. Παράλληλα, θα έχεις
την ευκαιρία να διαπραγματευτείς και κάποιες συμφωνίες.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο παρορμητισμός σου και ο θυμός
είναι δυο πράγματα που θα πρέπει να ελέγξεις
τώρα που γίνεσαι ταύρος για να δείξεις τις ικανότητες σου και να προωθήσεις τις επιδιώξεις
σου.
ΛΕΩΝ: είναι πιθανό να φέρει στο φως γεγονότα
που συνέβησαν πίσω από την πλάτη σου επηρεάζοντας την ψυχολογία σου και δημιουργώντας σου την ανάγκη να αποτραβηχτείς από
όλους κι απ' όλα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κινητικότητα θα υπάρχει και σε θέματα συλλογικής δράσης ή σε επίπεδο φίλων,
όπου είτε αφιερώνεις αρκετό από τον ελεύθερο
χρόνο σου επειδή σε ευχαριστεί, είτε προκύπτουν διαμάχες που σε επηρεάζουν συναισθηματικά.
ΖΥΓΟΣ: Μπορεί οι σχέσεις σας να έχουν
σκαμπανεβάσματα και να προκύψουν συγ-

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
Η νέα περιπέτεια

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

“ΤΑ ΑΣΧΗΜΟΓΛΥΚΟΥΛΙΑ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τμήμα μιας
ευρύτερης ομάδας.
2. Ελληνικός νομός.
3. Χρονική περίοδος, ομηριστί Μέσο συναλλαγών (ξεν.).
4.
Ηττήθηκε
κατά κράτος από
τον Μ. Αλέξανδρο
(αιτ.).
5. Ιστορική βελγική λουτρόπολη.
6. Αυτοκυβέρνητη αγγλική κτήση (ξεν.).
7. Δίφθογγος - Ρήμα που εκφράζει αθόρυβη διάδοση.
8. Ο ένας από τους Μπιτλς Στη Φυσική είναι μετρήσιμο μέγεθος (γεν.).
9. Του Σαιν Σανέ «μακάβριος»
(με άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Παιχνίδι λαϊκής μαντείας.
2. Ιερωμένος μιας θρησκείας Υπήρξε ηγέτης παρτιζάνων.
3. Τμήμα της Μεσογείου - Πολλά συναισθήματα εκφράζει.
4. Αγενές κλητικό -Αρωματική
ουσία.
5. Εκφράζει και προϋπόθεση Περίφημο γλυπτό του Ροντέν

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

7

9
7

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

1

2
6

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

Sudoku

7
1

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

ΛΥΣΗ (15-5-2019)

Πώς παίζεται

9

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ 2.
ΙΤΙΑ · ΟΤΙ 3. ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 4.
ΟΛΗΣ - ΑΝ 5. ΚΙΛΙΜΙ 6. ΚΑΛΗ ΛΟΜ 7. ΚΑΤΑΞΙΩΝΩ 8. Η ΤΟΜΗ
- ΝΟΝ 9. ΡΑΣΑ - ΜΙΣΗ ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΑΙΜΟ - ΚΗΡ 2. ΝΤΕΛΙΚΑΤΑ 3.
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 4. ΚΑΡΣΙΛΑΜΑ 5.
ΛΗΞΗ 6. ΤΟΜΟΙ 7. ΕΤΕ - ΚΛΩΝΙ
8. ΜΙΝΑ - ΟΝΟΣ 9. ΑΝΕΜΩΝΗ

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

8

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

(αντιστρ.).
6. Πρωτεύουσα του Ισημερινού
- Ως αρχή του παντός το είχε ο
Θαλής.
7. Αρχαία ονομασία της Αττικής-Αποθηκευτικός χώρος (καθ.).
8. Συγκοινωνιακά αρχικά - Γυναικείο υποκοριστικό.
9. Οφείλεται στην ανεπαρκή
οξυγόνωση του αίματος.

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.

κρούσεις που να σε επηρεάσουν ψυχολογικά.
Καλό θα είναι να ελέγξεις τα νεύρα σου, γιατί έχεις την τάση για ξεσπάσματα που θα σε κάνουν να χάσεις το δίκιο σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Εξελίξεις μπορεί να προκύψουν σε
κάποιο νομικό ζήτημα, ενώ ένα ταξιδάκι στο
εξωτερικό με το ταίρι σου ή και μόνος σου είναι απ' τις καλύτερες επιλογές που μπορείς
να κάνεις το επόμενο διάστημα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Άρης περνάει στον 8ο οίκο του
ωροσκοπίου σου, σε έναν τομέα που σχετίζεται με το σεξ ως βαθύτερη ένωση, κάνοντας
τα πράγματα πιο περίπλοκα σε σχέση με τον
τρόπο που συνηθίζεις να τα αντιμετωπίζεις.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Προφανώς και το ενδεχόμενο να
προκύψει μια σχέση στη ζωή σου είναι ιδιαίτερα
πιθανό, ωστόσο μια από τις βασικές επιπτώσεις που έχει η συγκεκριμένη διέλευση είναι
οι εντάσεις που μπορεί να προκύψουν σε σημαντικές σχέσεις της ζωής σου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μην παραμελήσεις τον τομέα της
υγείας σου, ενώ αν αποφασίσεις να βάλεις νέες
ασχολίες στην καθημερινότητα σου ή να μπεις
σε κάποιο πρόγραμμα διατροφής, παρόλο
που είναι ευνοϊκό διάστημα, θα πρέπει να καταβάλλεις μεγάλη προσπάθεια για να το ακολουθήσεις πιστά.
ΙΧΘΕΙΣ: Η χαρά, ο ενθουσιασμός, το φλερτ, όλα
προμηνύουν ένα διάστημα πολύ ευχάριστο και
άκρως δημιουργικό, αφού θα βρεις τον τρόπο
να εκτονώσεις το πλούσιο συναισθηματικό σου
απόθεμα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον σου
στρέφεται και στις σχέσεις με τα παιδιά σου.

6
8
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Πτώση 1,25%
στο Χρηματιστήριο
Με απώλειες έκλεισε τελικά η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση, αν και αρχικά κατέγραφε
κέρδη άνω του 1%, υποχωρώντας προς τα επίπεΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
δα των 720 μονάδων.
Στήριγμα στην αγορά
. 722,88
έδωσαν η Eurobank και η
Coca Cola, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ,
της Viohalco και της Alpha
Bank.
1,25%
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 722,88
μονάδες, σημειώνοντας
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
πτώση 1,25%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή
στις 740,55 μονάδες (+1,16%) και κατώτερη τιμή στις
721,91 μονάδες (-1,39%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 62,007 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.608.501 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,77%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank
(+1,27%), της Coca Cola HBC (+0,60%) και της
ΕΧΑΕ(+0,49%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-4,27%), της Viohalco (-4,22%), της
Alpha Bank (-3,32%), της Fourlis (-3,21%), της Μυτιληναίος (-3,06%) και του ΟΠΑΠ (-2,90%).
Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (+0,59%) και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+0,22%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Βιομηχανικών Προϊόντων (-3,02%), των Ταξιδιών (-2,73%), του Πετρελαίου (-2,47%) και των Πρώτων Υλών (-2,38%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Εθνική διακινώντας 13.610.045 και
4.356.734 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 9,722 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,123 εκατ.
ευρώ.

Ê

Γ.Δ

Ειδικά μισθολόγια: Χωρίς ειδική
εισφορά αλληλεγγύης τα αναδρομικά
παλλαγή και από την
ειδική εισφορά
αλληλεγγύης ισχύει
πλέον για τα αναδρομικά
που εισέπραξαν τον
Δεκέμβριο του 2018
εκατοντάδες χιλιάδες εν
ενεργεία και συνταξιούχοι
στρατιωτικοί, αστυνομικοί,
λιμενικοί, πυροσβέστες,
δικαστικοί λειτουργοί,
πανεπιστημιακοί που
υπάγονται στα ειδικά
μισθολόγια.

Α

Τα αναδρομικά που έλαβαν
πέρυσι τον Δεκέμβριο οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι λειτουργοί
του Δημοσίου φορολογήθηκαν
αυτοτελώς με συντελεστή 20%
και με διάταξη που ψηφίστηκε
πρόσφατα από τη Βουλή απαλλάσσονται και από την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης. Επειδή, η
απαλλαγή αυτή ψηφίστηκε μετά
την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ
Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή
στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την προσυμπλήρωση
διαφόρων κατηγοριών εισοδημάτων στους κωδικούς των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
να προχωρήσουν αυτές τις ημέρες στις σχετικές διορθώσεις
έτσι ώστε τα ποσά των αναδρομικών να εμφανίζονται πλέον
προσυμπληρωμένα στους κωδικούς στους οποίους αναγρά-

φονται ποσά εισοδημάτων χωρίς
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Ειδικότερα, στα έντυπα Ε1
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
που υποβάλλονται φέτος ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος
ΤΑΧΙSnet για να δηλωθούν τα εισοδήματα του 2018, τα συγκεκριμένα ποσά θα πάψουν είναι
προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6
όπου περιλαμβάνονται τα αυτοτελώς φορολογηθέντα και
υπαγόμενα σε ειδική εισφορά
αλληλεγγύης εισοδήματα. Οι
υπηρεσίες θα τα προσυμπληρώσουν στους κωδικούς 617-618
του πίνακα 6, στους οποίους
περιλαμβάνονται τα εισοδήματα
που απαλλάσσονται από τον
φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Τροποποιητική δήλωση
Όσοι φορολογούμενοι-δικαιούχοι των αναδρομικών υπέβαλαν ήδη στο σύστημα TAXISnet τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τα ποσά
των αναδρομικών προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 619620 του πίνακα 6 χρεώθηκαν
ήδη γι’ αυτά με ειδική εισφορά
αλληλεγγύης! Προκειμένου να
απαλλαγούν από την μη νόμιμη
αυτή χρέωση θα πρέπει, εντός
ολίγων ημερών που θα πραγματοποιηθούν από τις υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ οι διορθώσεις στα
προσυμπληρωμένα στοιχεία, να
υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στο σύστημα ΤΑΧΙnet.
Με την υποβολή των δηλώσεων
αυτών, στις οποίες τα ποσά των
αναδρομικών θα είναι πλέον
προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 617-619 του πίνακα 6, οι

φορολογούμενοι θα απαλλαγούν γι’ αυτά από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Δηλαδή τα νέα εκκαθαριστικά
σημειώματα που θα εκδοθούν με
την υποβολή των τροποποιητικών αυτών δηλώσεων θα αναγράφουν είτε μικρότερο ποσό
φόρου λόγω της διαγραφής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
που επιβλήθηκε στα αναδρομικά,
είτε μεγαλύτερα ποσά επιστροφής φόρου κατά το ποσό της εισφοράς που επιβλήθηκε στα
αναδρομικά. Η υποβολή των
τροποποιητικών δηλώσεων δεν
συνεπάγεται την επιβολή προστίμου στους συγκεκριμένους
φορολογούμενους, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τροποποιητικές δηλώσεις
που υποβάλλονται εμπρόθεσμα
για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβαρύνονται με κανένα πρόστιμο
αφού ουσιαστικά αντικαθιστούν
αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις
δηλαδή προσλαμβάνουν την
ιδιότητα αρχικών εμπρόθεσμων
δηλώσεων.
Όσοι δικαιούχοι των αναδρομικών δεν έχουν ακόμη υποβάλει
τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να περιμένουν μέχρι να δουν τα ποσά
των αναδρομικών προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 617618 του πίνακα 6, προκειμένου
να υποβάλουν τις δηλώσεις τους
χωρίς επιβαρύνσεις με ειδική
εισφορά για τα ποσά αυτά.

Πέρασαν 120 δόσεις, 13η σύνταξη και μείωση ΦΠΑ
Με ευρύτατη πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το
νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις 120 δόσεις και οι
τροπολογίες για την 13η σύνταξη και τη μείωση του ΦΠΑ σε
τρόφιμα, εστίαση και ενέργεια.
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η

ΝΔ, η ΔΗΣΥ, η ΧΑ και το Ποτάμι. Το ΚΚΕ και η Ένωση Κεντρώων ψήφισαν «παρών».
Τις τροπολογίες για τον ΦΠΑ
και τη 13η σύνταξη υπερψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, η ΔΗΣΥ, η
ΧΑ, το Ποτάμι και η Ένωση
Κεντρώων. Το ΚΚΕ ψήφισε «παρών».

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου έως 17 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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
Σήμερα 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.

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)

Προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
για το Σάββατο 18/05/2019 και κατά τις ώρες 07:00’
- 15:00’, στην οδό Βαλαωρίτου και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Κωλλέτη στην πόλη
των Τρικάλων.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές –
παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις
των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις
του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση
που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει
μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την
τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας,
από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και
την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-9:30π.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ (ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-10:00π.μ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ

Δεν ήταν προσφορά αίματος, αλλά αγάπης…
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και
Σταγών διοργανώνει
δύο φορές το χρόνο
σε συνεργασία με το
Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων αιμοδοσία.
Για μια ακόμη φορά
κλήρος και λαός έδειξαν την συμπόνια για
τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας και βρέθηκαν στο Πνευματικό
Κέντρο του Ιερού Ναού
Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων
όπου το πρωί της Δευτέρας 13 Μαΐου
2019 έγινε η πρώτη για φέτος καθιερωμένη αιμοδοσία με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Και αυτή τη φορά ήταν πολλοί οι τρικαλινοί που πρόσφεραν εκτός από το
αίμα τους και την… αγάπη.
Το καλύτερο παράδειγμα έδωσε ο
ίδιος ο Ποιμενάρχης μας. Ο Σεβασμιώτατος κατά την πρώτη ημέρα ήταν από
αυτούς που φρόντισαν να προσφέρει το
αίμα τους, αφού ο ίδιος δεν αρκείται
μόνο στα λόγια αλλά και είναι ο Ιεράρ-

(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
χης των πράξεων.
Η Τράπεζα Αιμοδοσίας είναι μία ακόμη σημαντική ποιμαντική προσπάθεια
της Τοπικής μας Εκκλησίας, η οποία
αποβλέπει στην συμπαράσταση των
ασθενών αδελφών μας σε ώρες και
στιγμές δύσκολες. Θέλει εκείνες τις
στιγμές του πόνου και της αγωνίας των
αδελφών μας διαθέτοντες από την Τράπεζα αίματος κάποιες φιάλες να βοηθήσει και να συνεργήσει στο λυτρωτικό
ξεπέρασμα. Να προσφέρει το αίμα που
εκείνη τη στιγμή ζητάει το Νοσοκομείο,
ώστε να προχωρήσει η θεραπευτική
διαδικασία και να σωθεί ο ασθενής.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου στην Πράσινη Γωνιά. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6981074945.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου
Mitsubishi, στο κέντρο της πόλης.
Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431034406.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην Καποδιστρίου (κοντά στην πλατεία του Παλιού Δεσποτικού). Όποιος τα έχασε
να περάσει από τα γραφεία της εφημερίδας μας να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κάρτα πολυτέκνων και
κάρτα της ΑΝΕΚ στο όνομα Ανδρουλάκης Δημήτριος. Όποιος τη βρήκε
παρακαλείται να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6979306307.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο στην περιοχή της Πράσινης Γωνιάς. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6984563441.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου
με μπρελόκ της Hyundai, επί της
οδού Συγγρού. Όποιος τα έχασε
μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431074480.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6983643610.

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

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

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

KAΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

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

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

εκδρομές
•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
Άγιος Ραφαήλ και Αϊβαλί από 15-19 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

ΠΕΜΠΤΗ

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

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

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

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
προς Τιμήν του Αγίου Νικολάου. Κυριακή 19 Μαΐου.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019

Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΥΚΙΑΣ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό.
Τετάρτη 5 Ιουνίου

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

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

«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

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

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019

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

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

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

ΠΕΜΠΤΗ

16

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

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

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

Το απόγευμα της Δευτέρας 135-2019 τελέσθηκε στο παρεκκλήσι
του Αγίου Θεράποντος στο Παράρτημα ΑΜΕΑ των Τρικάλων, στο
Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας,
ενώ την επομένη ημέρα της εορτής
του Αγίου Θεράποντα πραγματοποιήθηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το ύψωμα του Αγίου.
Ιδιαίτερη παρουσία στον φετινό
Εσπερινό, που πραγματοποιήθηκε
με μία σεμνή τελετή και μέσα σε κλίμα κατάνυξης, χοροστατούντων
του π. Νικολάου Χατζιάρα και του
π. Δημητρίου Ζιώγα, ήταν αυτή
του Σωματείου Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων «Ιωάννης Δαμασκηνός», με
επικεφαλής τον Πρόεδρό τους κ.
Αθανάσιο Δημητρίου, που προσέδωσαν μια ξεχωριστή φωνητική
χροιά στις ψαλμωδίες της ημέρας.
Στην τελετή παρευρέθηκε πλήθος πολιτών, περιθαλπόμενοι και

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

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

συγγενείς των περιθαλπομένων,
καθώς επίσης και πολλοί φίλοι του
Θεραπευτηρίου. Μεταξύ των άλλων
τίμησαν την τελετή με την παρουσία τους ο Βουλευτής Τρικάλων κ.
Χρήστος Σιμορέλης, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων Σοφία
Αλεστά, ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Μ. Κεφαλόβρυσου κ.
Κώστας Τσίνας, το μέλος του Δ.Σ.
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Βάσω
Κωστοπούλου, το μέλος του Δ.Σ.
του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων κ.
Παναγιώτης Τσιρώνης, ο γνωστός
Πολιτευτής Δρ. Κώστας Πατέρας,
η εθελόντρια κ. Γεωργία Τσιούκα
από τον Σύλλογο Φίλων του Θεραπευτηρίου, καθώς επίσης και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των τοπικών
Συλλόγων.
Από τη Διοίκηση
του Θεραπευτηρίου

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

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

Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

• φιογκιάκια με σάλτσα λαχανικών
• μοσχάρι γιουβέτσι
• χοιρινά εσκαλόπ με σάλτσα μουστάρδας
• κοτόπουλο μπούτι κοκκινιστό
• ρεβύθια φούρνου

Πανηγυρικός Εσπερινός στο παρεκκλήσι
του Αγίου Θεράποντος
στο θεραπευτήριο Χ. Π. Τρικάλων

τηλ.: 24310

78435 •
835 554

what’s up: 6986

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ουρά μόσχου γιουβέτσι ..............................................................6,50 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ..............5,00 €
Παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ ή μουσακά........5,00 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα................................................................6,50 €
Κοτόπουλο κοντοσούβλι ή σνίτσελ χοιρινό.................................5,50 €
Μακαρόνια με κίμα.....................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες..............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής...................................6,00 €

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον
αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν
εις θάνατον» (Παροιμ.14:12)
Στα πολύ παλιά χρόνια, πριν
αρχίσουν να τοποθετούν φάρους στα επικίνδυνα περάσματα νια να προσανατολίζονται τα πλοία τη νύχτα, άναβαν φωτιές στις ακτές σε διάφορα μέρη, που όμως αντί να
βοηθούν, αποπροσανατόλιζαν τους ναυτικούς με κίνδυνο να πέσουν σε βράχια. Στη
ζωή, που μοιάζει με σκοτεινή
θάλασσα, πολλές φωνές
ακούγονται που σαν σειρήνες

υπόσχονται χαρά, ευτυχία και
ότι επιθυμούμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι σύγχυση και
αδιέξοδα μονοπάτια. Υπάρχει όμως μια φωνή, κρυστάλλινη, καθαρή που αυθεντικά
διακηρύττει: «Όποιος ακολουθεί εμέ δεν θα περπατήσει
στο σκοτάδι αλλά θα έχει το
φως της ζωής» (Ιωαν.8:12).
Φίλε μας, μέσα στην πολυφωνία και τη σύγχυση της
εποχής μας, ο Χριστός σε καλεί να Τον πειραματισθείς, να
Τον εμπιστευθείς, και εμείς με
αγάπη, σε παρακαλούμε να το
κάνεις για το αιώνιο συμφέρον
της ψυχής σου.

Κάλεσμα απ’ το Δ’ ΚΑΠΗ
Η συντονιστική επιτροπή του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων
διοργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο χώρο του ΚΑΠΗ σήμερα
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.

ΠΕΜΠΤΗ

16

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 39

Συλλυπητήρια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ

Το Δ.Σ.και τα μέλη της ΕΙΝΚΥΝΤ, εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους, της αξιαγάπητης, συναδέλφου Χρύσας Αλεξίου, για την πρόωρη απώλεια της. Η Χρύσα θα μας μείνει αξέχαστη για το χαμόγελο της
και την ανεξάντλητη διάθεση της για προσφορά.
ΤΟ Δ.Σ. της ΕΙΝΚΥΝΤ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Βασιλείου και της
Ελένης, το γένος Κουτελίδα που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΑΜΠΑΝΗ του Δημητρίου και της
Μαρίας, το γένος Παπαϊωάννου, που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα
Τρίκαλα.

Διήμερο στην Κέρκυρα Σάβββατο
8 και Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΣ του Δημητρίου και της
Αποστολίας το γένος Κουτσώνα που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΑΜΑΓΚΑ του Ευαγγέλου και
της Μαρίας το γένος Κατέ που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα
γίνει στον Πυργετό Τρικάλων.

Προγραμματίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων σε Μοναστήρια, Ι. Ναούς, Ι. προσκυνήματα, ιστορικά και
θρησκευτικά μνημεία και άλλα αξιοθέατα του νησιού.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον π.Κωνσταντίνο. Τηλ.: 2431031454 & 2431037415
Εκ του Ιερού Ναού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Γ.Ν. Τρικάλων και το προσωπικό των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ευχαριστούν θερμά την εταιρία «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.», για την δωρεά ενός
επαγγελματικού ψυγείου, όπως επίσης και για την προσφορά με προϊόντα της εταιρίας τους, για την κάλυψη των
αναγκών των Δομών.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ του Ευαγγέλου και
της Γεωργίας το γένος Μπακάλη που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Τρίκαλα και η ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΥΜΠΑΝΙΚΑ του Ιωάννη και
της Αναστασίας το γένος Γιώτα που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο Δενδροχώρι Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ του Βαΐου και της Βιργινίας
το γένος Παππά που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και
η ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΛΛΑ του Γεωργίου και της Δήμητρας το γένος
Βάγγου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΟΑΕΕ (ΤΣΑ)

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

Τελετές

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

Πρόσκληση
Το Σωματείο Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών ΟΑΕΕ (ΤΣΑ)
καλεί τα μέλη του, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα
8.30 μ.μ., στην ταβέρνα “ΙΑΝΘΟΣ”, στα Μανάβικα, για συζήτηση θεμάτων που αφορούν το σωματείο.
Θα ακολουθήσει γεύμα προσφορά του Σωματείου.
Το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Γιαταγάνας
Tηλ.: 6932 214 921

Από Τρίτη έως Σάββατο

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ χοιρινά
πικάντικα 400gr.

Αγοράζοντας 10 μπριζόλες
χοιρινές Φήκης

2,00 το τεμ.

παίρνετε άλλες

το κιλό

24320 78007-24320 22507-24320 22426

4 δώρο

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

2+1
ταχύτητες

ρά

Προσφο
από

540 €

CMYK

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

