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Με επίκεντρο την ευρωπαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ
Σε Θεοτόκο, Αχλαδέα, Σκεπάρι,
Οι συνοικισμοί
Γάβρο και Άγιο Δημήτριο
των Τρικάλων ψήφισαν
κ. Θοδωρής Αλέκος
αυτοδυναμία Παπαστεργίου

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 4

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

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.:
CMYK

24310 88138

ΣΕΛ.
5

Υπογραφή έργου
ασφαλτοστρώσεων
στην Πύλη

ΣΕΛ. 5
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ΜΑΪΟ

Σαν Σήμερα
1902
Ο αρχαιολόγος Βαλέριος
Στάης ανακαλύπτει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, που
θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.
1918
Η μάχη του Σκρα-ντι-Λεγκέν λήγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος απωθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις
και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του Αξιού.
1978
Η ΑΕΚ νικάει 6-1 τον
Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια και προκρίνεται πανηγυρικά στον τελικό του Κυπέλλου
Ελλάδος. Τρία γκολ σημείωσε
ο Μαύρος (17’, 76’, 90’) κι από
ένα οι Μπάγεβιτς (13’), Τάσος
(36’) και Νικολούδης (58’). Το
γκολ του Ολυμπιακού πέτυχε
ο Σπενς (12’).
1996
Επίθεση κατά των ιδιοκτητών και εκδοτών ΜΜΕ, κατονομάζοντας τους Βαρδή
Βαρδινογιάννη, Σωκράτη Κόκκαλη, Κώστα Σαραντόπουλο,
Γιώργο Μπόμπολα και Θωμά
Λιακουνάκο, κάνει από το βήμα
της Βουλής ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης
Έβερτ, κατηγορώντας τους ότι
χρησιμοποιούν τα μέσα που
διαθέτουν για να κερδίζουν
εργολαβίες και προμήθειες οι
άλλες τους εταιρείες.

Υ

ποσχεθήκαμε στη
θέση αυτή ότι θα
επενδύσουμε τα
μέχρι τις ευρωεκλογές
σημειώματα με κάτι
από την «ευρωπαϊκή
συζήτηση» - έτσι για το
καλό! Και ως άμυνα
στον τρόπο με τον
οποίο είδαμε τη δική
μας δημόσια συζήτηση
να εξελίσσεται στις
προηγούμενες
προεκλογικές
εβδομάδες.

Τα νέα ευρωμπλόκ και η Ελλάδα

Δεν είναι απλό πράγμα
αυτή η αυτοπειθαρχία, όμως
συνεχίζουμε την προσπάθεια! Σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε
το πώς διαμορφώνονται
στην Ευρώπη/Ευρωπαϊκή
Ένωση τα ουσιαστικά
μπλοκ, από τα οποία θα προκύψουν μετά τις ευρωκάλπες οι συσχετισμοί που θα
διαμορφώσουν τα θεσμικά
όργανα (πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προφίλ / κατανομή χαρτοφυλακίων στην Επιτροπή, σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου,
σκυλοκαβγάς για πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και για την κορυφή
της ΕΚΤ), καθώς και οι κεντρικές ισορροπίες πολιτικής.
Πού θα πάει η καημένη εκείνη η συζήτηση για το μέλλον
της Ευρώπης; Πώς θα πορευθεί η Τραπεζική Ένωση
/ η Ένωση Κεφαλαιαγορών;
Τι θα γίνει με τα δομικά προβλήματα της Ευρωζώνης,
που όλοι τα διεκτραγωδούν,
αλλά μένουν ουσιαστικά
ανέγγιχτα; Πώς προδιαγράφεται το αύριο του μεταναστευτικού / προσφυγικού;
Οι σχέσεις με ΗΠΑ και Κίνα;
Πρώτα πρώτα, όμως, να
έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα
μας πόσο έχουν ξεπεραστεί

τα στερεότυπα με τα οποία
πολλοί από μας έχουμε μεγαλώσει, με τις σειρήνες
μιας υπεραπλουστευτικής
ευρωπαϊκής συζήτησης. Η
ιδέα ότι υπήρχε πολιτικά εκφραζόμενη αν μη αποκρυσταλλωμένη διάκριση Βορρά - Νότου στην Ε.Ε. έχει
προ πολλού διαψευστεί ομοίως η σύλληψη μιας
«συμμαχίας του Νότου», που
θα δημιουργούσε ένα συνεχές Πορτογαλίας - Ισπανίας - Γαλλίας - Ιταλίας Ελλάδας. Ναι μεν κατά καιρούς στήθηκε κάτι σαν μια
τέτοια ομάδα πίεσης, όπως
σε φάσεις της διαπραγμάτευσης των Διαρθρωτικών
Ταμείων ή πάλι σε ορισμένους μαραθώνιους για τον
Κοινοτικό Προϋπολογισμό,
όμως κάποια δομή δεν προέκυψε. Η άλλη μεγάλη διχοτομία -μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων κρατών-μελών- σαφώς διεμβόλιζε. Η Γαλλία, άλλωστε, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια
λειτουργούσε με τη λογική
του άξονα Παρισίων-Βόννης,
ύστερα Παρισίων-Βερολίνου, εν συνεχεία… Βερολίνου-Παρισίων, έως ότου φάνηκε (ήδη επί Σαρκοζί) ότι
ο εν λόγω άξονας ήταν μακρινή ανάμνηση. Όμως και
η Ιταλία είναι/αισθάνεται μεγάλη χώρα, αλλά και η Ισπανία.
Όμως και οι πιο πρόσφατες συσσωματώσεις κρατών-μελών έχουν αφενός
ρηχό, αλλά και ενδεχομένως
πρόσκαιρο χαρακτήρα. Εκεί
όπου είχαμε συνηθίσει να
ζούμε με τις χώρες Βίσεγ-

κραντ και τα αντιμεταναστευτικά/αντι-νότια αντανακλαστικά τους -Πολωνία,
Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, με Αυστρία και Σλοβενία κατά καιρούς να συμπράττουν- μας
προέκυψε στην ύστερη
φάση της κρίσης η «νέα Χανσεατική Ένωση» γύρω από
τη δημοσιονομική πειθαρχία
και την εμμονή με την τήρηση των (συμφωνημένων)
κανόνων - Ολλανδία, βαλτικές χώρες (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία με ακόμη αισθητή τη μνήμη της βίαιης
μετάβασης από τον υπαρκτό
σοσιαλισμό), σκανδιναβικές
(εν μέρει Δανία, σίγουρα
Σουηδία, από δίπλα και Φινλανδία, οι δύο τελευταίες
με τη δική τους μνήμη βίαιης
προσαρμογής μετά από κρίσεις) και Ιρλανδία. Μια εκδοχή Hansa-plus, με τη σύμπλευση χωρών όπως Πολωνία και Τσεχική Δημοκρατία,
αλλά και Πορτογαλία ή Μάλτα τείνει να λειτουργήσει
σαν λόμπι φιλελεύθερου
προσανατολισμού. Μέχρις
ότου δρομολογήσει το Brexit
της, η Μεγ. Βρετανία λειτουργούσε πολλαπλά ως
υποβολέας…
Αν, τώρα, υφάνει κανείς
πάνω σ’ αυτόν τον καμβά
την παραδοσιακή διάκριση
Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών (αμφότερες οι κυρίαρχες αυτές παρατάξεις θα είναι σε αισθητή
υποχώρηση σ’ αυτές τις Ευρωεκλογές), κι αν θελήσει
να αναζητήσει τα πολιτικά λειτουργικά τους αντανακλαστικά δίπλα στων παρα-

δοσιακά μικρότερων αλλά
διόλου αμελητέων Φιλελεύθερων (οι οποίοι πλέον κατέληξαν θετικά στο μακρόσυρτο valse hesitation με
τους μακρονιστές) ή πάλι
των Πρασίνων (οι οποίοι
έχουν μεν αποιζοσπαστικοποιηθεί, αλλά με την άνοδό
τους στη Γερμανία και με
την εκεί προοπτική βάθους
για σχήμα Rot-Rot-Gruen
αναζητούν νέες ισορροπίες)
και της Αριστεράς (η οποία,
ευρωπαϊκά, όντως τείνει να
καταστεί «πληθυντική»), βλέπει μιαν καθημερινή πολυπλοκότητα να έχει εγκατασταθεί.
Με αυτή την πολυπλοκότητα θα κληθεί να αναμετρηθεί και των θεσμικών οργάνων η αυριανή ταυτότητα
- είναι κάπως ρηχά τα αντανακλαστικά του τύπου «με
πρόεδρο της Επιτροπής τον
Μάνφρεντ Βέμπερ θα μπούμε σε νέα εποχή», αλλά και
η συζήτηση για το αν η Προεδρία της ΕΚΤ θα περάσει
σε Γερμανό/Γενς Βάιντμαν:
Φινλανδός/Έρκι Λιικάνεν θα
ήταν πιο διαλλακτικός; Ενώ
σε μέτωπα όπως του μεταναστευτικού / προσφυγικού,
εκείνο που θα παιχτεί είναι
η αμφιθυμία (ιδίως των Χριστιανοδημοκρατών/του
ΕΛΚ): να συνεχίσουν να επιχειρούν ενσωμάτωση / «αφοπλισμό» ακραίων στοιχείων
όπως του Fidesz του Όρμπαν ή να το αφήσουν στην
αγκαλιά ευρω-αρνητών του
τύπου Λεπέν/Rassemblement National ή Σαλβίνι/Lega
Nord (ήδη χωρίς το «Νοrd»);
Έτσι θα παιχτούν τα ευρωπαϊκά μετά τις κάλπες
23-26 Μαΐου. Κάπως έτσι.
Του Α.Δ. Παπαγιαννίδη
«Ναυτεμπορική»

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Το Άγγελμα

Όποιος παραδόθηκε

```

Αλ. Τσίπρας:

στο θέλημα του Θεού, ζει ειρηνικά

"Μπόνους συνέπειας
για τον ακατάσχετο
λογαριασμό"

ευχαριστημένος με την τύχη του,
έστω κι αν είναι άρρωστος,

```

Αύξηση 10% στους μισθούς
των σχολικών καθαριστριών

(Φτάνει να μπαίνει
το χέρι στην τσέπη!)

```

φτωχός, ή κατατρεγμένος.

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

Σωφρονίου,
Ο Όσιος Σιλουανός, σ. 418

(To… καθάρισε και αυτό!)

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Διάβασες σήμερα Λεβή; ρωτάει ο καθηγητής
τον μικρό Εβραίο.
-Μάλιστα κύριε!
-Σε ρωτάω για να μη μου πεις πάλι πως ήσουν
στο μαγαζί του πατέρα σου και τον βοηθούσες......

-Όχι κύριε.
-Καλά, λοιπόν πόσο κάνουν δύο και δύο;
-Τρία.....
-Πρόσεξε!
-Τριάμ

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 17/5/2019

17

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 2

Η συντηρητική
στροφή της Ν.Δ.
Φίλος που αυτοπροσδιορίζεται ως
κεντροδεξιός μού εξομολογήθηκε πως
φοβάται μήπως η Νέα Δημοκρατία,
όταν γίνει κυβέρνηση, κάνει συντηρητική στροφή.
Τον ρώτησα πώς αντιλαμβάνεται
τη συντηρητική στροφή στην Ελλάδα
του 2019; Μήπως εννοεί τη δημόσια
τάξη, την ενίσχυση της παρουσίας
της αστυνομίας στην καθημερινότητα
και τον περιορισμό των κοινωνικών
ρύπων, τους πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες που ελέγχουν ολόκληρες περιοχές του κέντρου της Αθήνας; Μου
απάντησε πως όχι.
Εξάλλου, με την εμπειρία της δεκαετίας της κατάπτωσης περιμένει
μια Ν.Δ. που δεν θα επιδείξει την εγκληματική αμέλεια απέναντι στην κατάλυση της δημοκρατίας που επέδειξε
το 2008, όταν και πάλι ήταν κυβέρνηση. Ξέρει πως η αστυνομία είναι απαραίτητος θεσμός της δημοκρατίας
και η δημόσια τάξη είναι ο ελάχιστος
κοινός παρονομαστής της κοινωνικής
συνοχής. Μήπως φοβάται το μεταναστευτικό; Ούτε αυτό, μου απάντησε.
Η κατάργηση των συνόρων από τον
ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε απάνθρωπες συνθήκες και για τους μετανάστες και
για τους ιθαγενείς.
Οι μεν υφίστανται την αλλοίωση
του αστικού τοπίου, οι δε υποφέρουν
στις ανθρώπινες χωματερές των νησιών. Οι υποτιθέμενες ανθρωπιστικές
προθέσεις αποδείχθηκαν ακόμη μία
φορά ανίκανες να διαχειρισθούν μια
πραγματικότητα που επιμένει να είναι
πολυπλοκότερη της μανιχαϊστικής
τους ηθικολογίας.
«Μήπως φοβάσαι μια συντηρητική
μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα;» επέμεινα. «Αστειεύεσαι», μου
απάντησε, «τίποτε δεν μπορεί να γίνει
αν δεν καταργηθεί το άσυλο. Είναι το
πρώτο βήμα». «Και το δεύτερο;» τον
ρώτησα, «μήπως η αναγνώριση ανώτατων μη κρατικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων;».
«Εννοείται», μου απάντησε. Και στη
μέση εκπαίδευση τι θα σήμαινε μια
συντηρητική στροφή; Μήπως η αποκατάσταση της πειθαρχίας στην τάξη,
η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει
αν δεν αποκατασταθεί ο σεβασμός
του μαθητή προς τον καθηγητή; Δύσκολο πλην όμως απαραίτητο.
Οπως απαραίτητη είναι και η ενίσχυση της διδασκαλίας της γλώσσας,
της Ιστορίας, των κλασικών γραμμάτων. Μόνον έτσι ο νέος θα αποκτήσει
τη στοιχειώδη αυτοπεποίθηση που
του χρειάζεται για την ταυτότητά του,
ώστε να ενταχθεί χωρίς συμπλέγματα
κατωτερότητας στην ευρωπαϊκή κοινωνία. «Φοβάμαι τη δημόσια διοίκηση»,
μου είπε. «Ο ΣΥΡΙΖΑ τη διέλυσε χρησιμοποιώντας τη σαν εργαλείο άσκησης της εξουσίας του. Φοβάμαι μήπως
η Ν.Δ. κάνει το ίδιο». «Τότε δεν φοβάσαι τη συντηρητική στροφή. Φοβάσαι το ανθρώπινο υλικό που στελεχώνει όλα τα ελληνικά κόμματα.
Καλά κάνεις και το φοβάσαι, αλλά
μην το βαφτίζεις συντηρητική στροφή.
Διότι τότε είναι σαν να μιλάς όχι για
τη Ν.Δ. αλλά για το Ποτάμι. Συμπαθές,
ακίνδυνο πλην όμως, ως απεδείχθη,
άχρηστο».

Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις
μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5
μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς
Κελσίου.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κάθε δυνατή ενίσχυση
της ρευστότητας
και της εσωτερικής κατανάλωσης
«Κάθε μέτρο ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, όπως
τα συγκεκριμένα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για τα έτη
2019 και 2020, είναι ευπρόσδεκτα από την αγορά, που επιζητεί κάθε δυνατή ενίσχυση της ρευστότητας και της εσωτερικής κατανάλωσης» τονίζεται από στελέχη της ΕΣΕΕ.
«Υπολείπονται, όμως, των πολιτικών και των ρυθμίσεων που
πραγματικά χρειάζεται η οικονομία και η χώρα. Ειδικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θέλουμε να δούμε να νομοθετούνται
ουσιώδη μέτρα τόνωσης της επιχειρηματικότητας και ελάφρυνσης των υποχρεώσεων. Όπως σε κάθε ευκαιρία τονίζει
η ΕΣΕΕ, είναι απαραίτητο να προωθηθούν το συντομότερο δυνατό: η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους μικρούς
και μεσαίους επιχειρηματίες, η μείωση της βαριάς φορολογίας,
η δραστική και μόνιμη συρρίκνωση των εργοδοτικών εισφορών
σε ρεαλιστικά επίπεδα και η θέσπιση του ακατάσχετου λογαριασμού» επισημαίνουν στελέχη της ΕΣΕΕ και σημειώνουν
«αυτά είναι τα πρώτα, απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία
ενός φιλοεπενδυτικού και φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος,
το οποίο δε θα ωφελήσει μόνο τους μικρούς εμπόρους, αλλά
θα έχει πολλαπλά και εκθετικά ευεργετικά αποτελέσματα για
τις προοπτικές βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, την καταπολέμηση της ανεργίας, την εισπραξιμότητα των δημοσίων
εσόδων και την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Παράλληλα αποτελούν ένα από τα απαιτούμενα θεμέλια, επάνω στα οποία θα στηριχτεί η μεγαλύτερη ίσως ανάγκη των καιρών μας, ο σχεδιασμός μιας διαρκούς αναπτυξιακής πολιτικής, που θα εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας».
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Κοινωνική Αλληλεγγύη

Eνδιαφέρουσες προγραμματικές θέσεις στο μεγάλο
ντιμπέιτ των υποψηφίων για την προεδρία
της Κομισιόν, που έγινε στις Βρυξέλλες

Προτεραιότητα μιας Κοινωνίας άρα και
του Δήμου που
την εκπροσωπεί είναι η προστασία
των
αδύναμων μελών της. Προστασία όσων
έχουν βρεθεί
στο περιθώριο
λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στέγαση και εκπαίδευση για τους
Ρομά. Αλληλεγγύη στους εξαρτημένους,
τους αμέα, τους φυλακισμένους, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες. Αντίσταση στην
πατριαρχία, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό,
την ομοφοβία.

Βασίλης Τριανταφύλλου

Ένας μηχανικός για τα Τρίκαλα

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
με τον συνδυασμό «μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»
του Κώστα Κρεμμύδα

Τι προβλέπει το ΦΕΚ
για το νέο Λύκειο

∫ Μ.Α.Μπ.

Ενάντια στην Ευρώπη του κεφαλαίου
Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Αντώνης Δραγανίγος και ο
υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας με την Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή Στάθης
Ντούρος θα μιλήσουν στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Τρικάλων.
Η εκδήλωση θα γίνει αυτή την Κυριακή 19 Μαΐου στις 7 το
απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μπροστά από το
εκλογικό περίπτερο.
«Καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τους φτωχομεσαίους αγρότες, τη νεολαία της εργασιακής περιπλάνησης, της υποαπασχόλησης, της ελαστικής και «μαύρης» εργασίας, της ανεργίας, τον κόσμο των κινημάτων, της αλληλεγγύης και της αντίστασης στη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ - Δ.Ν.Τ, να συμμετέχουν στην πολιτική εκδήλωση και
να στείλουν μήνυμα ισχυροποίησης της ανατρεπτικής αριστεράς. Ενάντια στην Ευρώπη του κεφαλαίου, του ρατσισμού
και του πολέμου. Για διεθνιστική ρήξη κι αποδέσμευση από την
Ε.Ε» αναφέρουν τα μέλη της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
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Για τη σημασία της συμμετοχής όλων των πολιτών στις επικείμενες δημοτικές
εκλογές μίλησε σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Τρικκαίων Κώστας Τζίκας. Με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού αναφέρθηκε στα έργα
που πρόκειται να γίνουν στην πόλη και τα χωριά, αλλά και σε συγκεκριμένες
προτάσεις που κατέθεσε ο ίδιος και αφορούν στην ποιόητα ζωής.
Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση τόνισε πως οφείλουμε να δώσουμε λύσεις με ορθή διαχείριση αλλά και δίκαιη ιεράρχηση, χωρίς ωστόσο να
παραβλέπονται τα καθημερινά προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους των
Τρικάλων.

Δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για το νέο Λύκειο και
ισχύει από το τρέχον σχολικό έτος.
Στην υπουργική απόφαση καθορίζονται
μεταξύ άλλων οι Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, ο τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι υποχρεώσεις
μαθητών και επιτηρητών κατά την εξέταση, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, η βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων σε προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις, η αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και ο τρόπος φύλαξης των γραπτών.

∫Ε.Κ.

∫Ε.Κ.

CMYK

4 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Οι συνοικισμοί των Τρικάλων
Αναβαθμίζει τις κτιριακές εγκαταστάσεις
ψήφισαν αυτοδυναμία Παπαστεργίου του Κέντρου Υγείας Πύλης η Περιφέρεια Θεσσαλίας
•Μεγάλες συγκεντρώσεις σε Πύργο, Πυργετό, Αμπελάκια

την αναβάθμιση
των κτιριακών
εγκαταστάσεων για
τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας του Κέντρου
Υγείας Πύλης προχωρά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η
Οικονομική Επιτροπή
ενέκρινε το αποτέλεσμα
διαγωνισμού του έργου
προϋπολογισμού 475.000
ευρώ.

Σ

Σε μια δύσκολη περίοδο,
όπου ο πολίτης στρέφεται
ολοένα και περισσότερο προς
τη δημόσια υγεία, τώρα είναι
απαραίτητη όσο ποτέ η αναβάθμιση των υπηρεσιών της
προς αυτούς. Προχωράμε ένα
έργο ουσίας με μεγάλη χρησιμότητα για την περιοχή.
Στηρίζουμε με όλες μας τις
δυνάμεις το βασικό και αναγκαίο αγαθό της δημόσιας
υγείας. Το Κέντρου Υγείας
αποτελεί τον σημαντικότερο
πόλο παροχής πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στο Δήμο
Πύλης για τους πολίτες και
τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Οι άνθρωποι
ας κοιτάζουμε
με το κεφάλι
ψηλά»! Ο
Δημήτρης Παπαστεργίου
απευθυνόμενος το βράδυ
της Τετάρτης 15 Μαΐου
2019 στους κατοίκους
του Πυργετού, έδωσε την
ουσία αυτού του
προεκλογικού αγώνα.

«Σ

Ενός αγώνα που στηρίζεται
στην αλήθεια και στα έργα.
Αλήθεια, ότι ο Δήμος Τρικκαίων παρά τα ελάχιστα χρήματα, αξιοποίησε κονδύλια
και μετά από δεκαετίες, λύνει
το πρόβλημα αποχέτευσης
στον Πυργετό. Ακόμη το 2019
ο Πυργετός δεν είχε αποχέτευση! Όπως δεν είχαν κι άλλες συνοικίες της πόλης.
Όπως δεν είχαν λύσει θέματα
με τα σχέδια πόλης και τις
πράξεις εφαρμογής. Κάτι που
γίνεται και στα Αμπελάκια.
Προβλήματα ουσίας, προβλήματα με τις παιδικές χαρές, με την ποιότητα ασφάλτου σε σημεία του Πύργου,
που λύθηκαν. Με αθλητικά
κέντρα, που στον Πύργο επίσης λύθηκαν, με την αναδημιουργία ενός μεγάλου γηπέδου. Με διοικήσεις ομάδων
και συλλόγων (Πύργος, Πυργετός, Αμπελάκια), που δείχνουν τον δρόμο της συνεργασίας, τον δρόμο της συνεννόησης και τον δρόμο της
επίλυσης προβλημάτων.
Ο Δημήτρης Παπαστεργίου
το είπε ξεκάθαρα και στην
κεντρική συγκέντρωση στον
Πυργετό και στις άλλες δύο
σε Πύργο και Αμπελάκια: Με
δύναμη από την 1η Κυριακή,
συνεχίζουμε! Και καταχειροκροτήθηκε στα Τρίκαλα, στην
πόλη που αλλάζει, που είναι
πρότυπο, που είναι σημείο
αναφοράς για όλη την Ελλάδα!
Μεγάλα και μικρά έργα,
πάνω από τις οικονομικές δυνατότητες του χρεωμένου Δήμου, που έφερε στα Τρίκαλα

της υπαίθρου και των ορεινών
περιοχών έχουν δικαίωμα στη
ζωή και δικαιούνται υψηλής
ποιότητας παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας»
δήλωσε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι
η αναβάθμιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Κέντρου
Υγείας Πύλης Τρικάλων με
σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
του Κέντρου Υγείας Πύλης

(επιφανείας 1.100 τ.μ. περίπου). Η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων αφορά κυρίως στο εσωτερικό του
κτιρίου και ειδικότερα στην
επίλυση των προβλημάτων
της υγρασίας, των εκτεταμένων φθορών των δαπέδων και
της ομαλής λειτουργίας των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό την
κατά το δυνατόν βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης των
ασθενών και των εργαζομένων
με την δημιουργία καταλλήλου μικροκλίματος.

Σε Θεοτόκο, Αχλαδέα, Σκεπάρι, Γάβρο
και Άγιο Δημήτριο κ. Θοδωρής Αλέκος
ην περιοδεία του
συνεχίζει ο
υποψήφιος
Δημάρχος του Δήμου
Μετεώρων κ. Θοδωρή
Αλέκου και οι Δημοτικοί
του Σύμβουλοι στη
Δημοτική Ενότητα Χασίων
και συγκεκριμένα στα
χωριά Θεοτόκο, Αχλαδέα,
Σκεπάρι, Γάβρο και Άγιο
Δημήτριο.

Τ

από τα προγράμματα, συνολικά 78,6 εκ. ευρώ σε 67 έργα
και δράσεις! Αυτή η προοπτική, του Δήμου που ενεργεί,
που προχωρά, που σχεδιάζει, που αξιοποιεί όλα τα προγράμματα, που βάζει τάξη
στα οικονομικά, που κάνει τα
Τρίκαλα – πρότυπο για την Ελλάδα, είναι ο Δήμος που μας
αξίζει.
Είναι ο Δήμος, για τον οποίο
οι κάτοικοι των Αμπελακίων,
του Πύργου, του Πυργετού,
έδωσαν ήδη τη συγκατάθεσή

τους: Ναι, συνεχίζουμε με τα
άξια στελέχη της «Επανεκκίνησης»! Ναι, συνεχίζουμε από
την 1η Κυριακή, να υλοποιούμε τα έργα που σχεδιάστηκαν,
προγραμματίστηκαν και κοστολογήθηκαν.
Με γνώμονα τις ανάγκες, με
γνώμονα τα αιτήματα της κοινωνίας, ο Δήμος μας επιλύει
προβλήματα, περνά σε επόμενη ημέρα, και μπαίνει μπροστά! Τα Τρίκαλα μπροστά, για
τους κατοίκους, με τους κατοίκους των συνοικισμών!

τοπικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απόψε στις 7:30μ.μ., στην αρχή της οδού Ασκληπιού

•Με επίκεντρο την ευρωπαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ

Α

πό τα Τρίκαλα
συνεχίζει την
προεκλογική
εκστρατεία ο πρωθυπουργός
και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης
Τσίπρας.
Απόψε στις 7:30μμ, στην αρχή της
οδού Ασκληπιού στην πλατεία Ρήγα
Φεραίου, μέρος της πόλης των Τρικάλων συμβολικό, ο κ. Τσίπρας εκφωνεί ομιλία, η οποία θα αναφέρεται
κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη και
την πολιτική που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία να διαμορφώσει στο Ευρωκοινοβούλιο, σε συνεργασία ασφαλώς με συγγενικές
ιδεολογικά παρατάξεις από τις άλλες
χώρες της ΕΕ.
Ασφαλώς, οι παράλληλες με τις ευρωεκλογές εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση αναμένεται να έχουν το σοβαρό
“μερτικό” τους στον λόγο του Πρωθυπουργού, ιδίως σε μία πόλη και σε έναν Νομό,
όπου τρεις συνδυασμοί σε ισάριθμους Δήμους (Τρικκαίων, Μετεώρων και Φαρκαδόνας)
έχουν την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική

Συμμαχία και του ΚΙΝΑΛ, αλλά και στο επίπεδο
της Περιφέρειας, πολιτική πρακτική που το κυβερνών κόμμα επιθυμεί και επιδιώκει να ακολουθηθεί στο μέλλον στην διακυβέρνηση του κράτους.
Εξάλλου, στο γνωστό πρόγραμμα του κ. Τσίπρα,
περιλαμβάνεται περιήγηση στην Ασκληπιού και
επίσκεψη στο εκλογικό κέντρο του υποψηφίου δημάρχου Τρικκαίων Κώστα Κρεμμύδα(συνδυασμός
“Μαζί για τα Τρίκαλα”), ο οποίος στηρίζεται από
τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και το ΚΙΝΑΛ,
κίνηση που προκρίνει, πέρα από εξαγγελίες και
δηλώσεις, και πρακτικά τις συνεργασίες, οι οποίες
άλλωστε “επιδοτούνται” με την απλή αναλογική
που έχει ψηφίσει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
και για τις μεθεπόμενες κοινοβουλευτικές η νυν
πλειοψηφία στην Βουλή.
Όσον αφορά τον τόνο της ομιλίας του κ. Τσίπρα,
τίποτα ασφαλώς δεν είναι γνωστό, οπότε αναμένεται η εκφώνησή της για να δούμε πως θα κυμανθεί, αν δηλαδή θα επιλέξει την ευθεία σύγκρουση και σε υψηλούς τόνους ή θα υιοθετήσει
έναν πιο ήπιο λόγο.
Πάντως, ο κ. Τσίπρας έρχεται στα Τρίκαλα το
απόγευμα για την ομιλία του, προερχόμενος από
την Καρδίτσα, όπου θα δώσει το παρών το πρωί,
γεγονός που προσμετράται ως επιτυχία στην ΝΕ
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ματθαίος Μπίνας

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλ. Τσίπρας

Δημόσιο ή ιδιωτικό το μάνατζμεντ των νοσοκομείων;
•Πρόεδρος της Ν.Δ. αποκαλύπτει το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της υγείας

Ο

Πρόεδρος της
ΝΔ αποφάσισε
τελικά, μετά την
περιπλάνησή του στον
κιτρινισμό και στις
ανισότητες που τις
θεωρεί αιώνιες, να
αποκαλύψει κρίσιμα
ζητήματα του
προγράμματός της: για
το 8ωρο και το 7ήμερο,
την αμοιβή της εργασίας,
τις συντάξεις, τη
στελέχωση του δημοσίου
τομέα, τις ελεύθερες
διαπραγματεύσεις, την
ιδιωτική ασφάλιση…

Τώρα ήρθε και η ώρα των
αποκαλύψεων για τις σχέσεις
δημόσιου – ιδιωτικού τομέα
στην Υγεία, για την ιδιωτικοποίηση της Υγείας. Έτσι, ο
κ.Μητσοτάκης φανέρωσε ότι
η Διοίκηση των Νοσοκομείων
– το μάνατζμεντ – η οικονομική διαχείριση – οι προμήθειες
– ο σύγχρονος βιοϊατρικός
εξοπλισμός… πρέπει να περάσουν στους επιχειρηματίες
– στα κρατικοδίαιτα ιδιωτικά
συμφέροντα. Υποτίθεται ότι
με αυτόν τον τρόπο θα είναι
πιο αποτελεσματική η διοίκηση, πιο προσοδοφόρα η διαχείριση, πιο ικανοποιημένοι
οι ασθενείς.
Πρόκειται για ένα σχέδιο
που δοκιμάστηκε με τραγικά
αποτελέσματα τη περίοδο της
επίπλαστης ευημερίας και της
διασπάθισης του δημοσίου
χρήματος ακόμη και τα χρόνια
της ισοπεδωτικής περικοπής
των δημόσιων δαπανών στην
υγεία και στη φαρμακευτική
πολιτική. Δοκιμάστηκε στο

υγείας στη χώρα που πρέπει
να είναι και ποιοτικό και αποτελεσματικό και δημοκρατικό
και δωρεάν, καθώς η υγεία
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
Παπαδόπουλος Σάκης –
Συντονιστής της ΕΠΕΚΕ
υγείας του ΣΥΡΙΖΑ
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Θετικές ρυθμίσεις για τη
λειτουργία των φαρμακείων
και την κοινωνία

Ομιλία Τσίπρα
σε ανοικτή συγκέντρωση
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Με βουλευτική τροπολογία που κατατέθηκε προχτές, Τετάρτη 15/5, στη
Βουλή και συνυπογράφει
ο Βουλευτής Τρικάλων κ.
Χρήστος Σιμορέλης ρυθμίζεται θετικά το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων
και η συμμετοχή των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη.
Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν
στις κάτωθι αργίες εκάστου
έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων: την 25η Μαρτίου, την Μεγάλη
Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου,
την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την
6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την
28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα
εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα
Απελευθέρωσης της πόλης.
Επιπρόσθετα, ενόψει του γεγονότος ότι το ωράριο της
λειτουργίας του φαρμακείου, συνέχεται με την επάρκεια
των φαρμάκων και την δυνατότητα παροχής αυτοπρόσωπης εργασίας, με την παρ. 2 της προτεινόμενης
διάταξης προβλέπεται ότι τη σχετική δήλωση της επιλογής
του ωραρίου την καταθέτει μεν ο νόμιμος εκπρόσωπος
του φαρμακείου, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού, στην περίπτωση που ο τελευταίος
δεν είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.
Με την παρ. 3, θεσμοθετείται περαιτέρω μείωση της
συμμετοχής των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη.
Συγκεκριμένα το ήδη θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής
περιορίζεται κατά το ήμισυ στην περίπτωση φαρμάκων
για τα οποία καταλήγει επιτυχώς η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Έτσι, το 25% περιορίζεται σε 12,5% και το
10% σε 5%. Επίσης, ως προς τα γενόσημα φάρμακα το
ποσοστό συμμετοχής του ασθενούς μπορεί να μειώνεται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η διάταξη δίνει ένα
σημαντικό κίνητρο για την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης, που επιφέρει σημαντικά δημοσιονομικά
οφέλη στο πλαίσιο της αποζημιωτικής πολιτικής φαρμάκων,
αλλά και ταυτόχρονα ελάφρυνση του κόστους που καταβάλουν οι πολίτες. Επιπλέον, παρέχει και σημαντικό
κίνητρο για την προτίμηση των γενοσήμων, τα οποία
συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην δημοσιονομική εξυγίανση, αφού συνεπάγονται μικρότερο κόστος τόσο για
την κρατική αποζημίωση, όσο και συνολικά για την ιδιωτική
συμμετοχή.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Έργο ασφαλτοστρώσεων στην Πύλη
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, με μάνατζερς που υποτίθεται ότι γνώριζαν την οικονομία της υγείας κι όμως
παρουσίασαν εκρηκτικά ελλείμματα, φοβερά χρέη, απίθανες συναλλαγές, πελατειακές εξυπηρετήσεις, σκάνδαλα.. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα προσόντα των μάνατζερς αλλά στον ρόλο τους,
στα συμφέροντα που υπηρετούν. Το πρόβλημα με τους
μάνατζερς αποκαλύφθηκε στη
LIEMAN BROTHERS, στη
ZIEMENS, στη NOVARTIS…
Εμείς θέλουμε ικανά στελέχη - με τεχνοκρατική επάρκεια
στη Διοίκηση των Νοσοκομείων, των ΥΠΕ, του ΕΟΠΥΥ, του
ΕΟΦ, του ΕΟΔΥ, του ΕΦΚΑ,
της ΗΔΙΚΑ, του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ τώρα που εντάσσεται
στο ΕΣΥ και θα συνεργάζεται
με το ΩΝΑΣΕΙΟ, τον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ, το ΛΑΙΚΟ, το ΑΤΤΙΚΟΝ… Θέλουμε όμως αποδοτικά για το δημόσιο συμφέ-

ρον διοικητικά στελέχη, όπως
ο Πρόεδρος του ΩΝΑΣΕΙΟΥ,
που αποδεικνύει ότι έχει και
γνώσεις και όραμα για την
υγεία ως δημόσιο αγαθό.
Η χρηματοδότηση της υγείας συνεχίζει να είναι περιορισμένη στο 5,2% του ΑΕΠ, η
δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει πλαφόν και επιστροφές. Ταυτόχρονα, ο παρακλινικός εργαστηριακός έλεγχος
γίνεται όλο και πιο δαπανηρός, οι καινοτόμες θεραπείες
όλο και πιο ακριβές… Στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων τα Νοσοκομεία, οι προμήθειες, τα σύγχρονα Διαγνωστικά Εργαστήρια, δεν
πρόκειται να υπηρετήσουν
ούτε τα δικαιώματα των ασθενών – ούτε την μεθοδική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας
– ούτε την εξυγίανση των δαπανών – ούτε την σωστή ιεράρχηση των αναγκών στην
υγεία.
Κυρίως δεν μπορούν να
υπηρετήσουν ένα σύστημα

Υ

πογράφτηκε καινούργια
σύμβαση στον Δήμο Πύλης.
Μεταξύ του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του κ. Μάντζιου Παναγιώτη – αναδόχου του
έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις
οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου
Πύλης».
Έργου με Προϋπολογισμό δαπάνης 620.000,00 Ευρώ.
Με αριθμό μελέτης 17/2017 και
με εξασφαλισμένη πίστωση προερχόμενη από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020».
Ικανοποιημένος δήλωσε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας λέγοντας:
«…Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα στην πολιτική όταν γίνονται
πράξη αυτά που πρέπει για τους
«πολλούς».
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου ο πρωτογενής τομέας εξασφαλίζει αμεσότητα, ασφάλεια στην πρόσβαση αγροτικών και
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθώς και στην μεταφορά των προϊόντων.
Ευχαριστώ τις τεχνικές υπηρεσίες
του Δήμου για την προσπάθειά τους
και τα αποτελέσματά τους…».

6 σελίδα
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Μ

εγάλη νίκη στις
εκλογές της 26ης
Μαΐου ευχήθηκε η
Οιχαλία στον Κώστα
Αγοραστό. Ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας
και εκ νέου υποψήφιος με
το συνδυασμό «Συμμαχία
υπέρ των Πολιτών» γνώρισε
τη θερμή υποδοχή και την
ειλικρινή αγάπη των
κατοίκων του χωριού που
αναγνωρίζουν το
ενδιαφέρον και τα πολλά
έργα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας στην περιοχή.
Παντού χαμόγελα,
ευχαριστίες, ευχές για νίκη
και εκδηλώσεις αγάπης και
υποστήριξης.

Μαζί με τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους της
Π.Ε. Τρικάλων, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός περιόδευσε το πρωί στη
Λαϊκή Αγορά της Οιχαλίας, σε
δρόμους και πλατείες. Επισκέφτηκε την Κτηνιατρική Υπηρεσία
της Π.Ε. Τρικάλων και συναντήθηκε με μέλη του Διγενή, της
πρωταθλήτριας ομάδας της Οι-
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Μήνυμα νίκης στον Κώστα Αγοραστό
έστειλαν Οιχαλία και Γριζάνο
Κ. Αγοραστός: «Είμαστε παρόντες παντού, με έργα και όχι με λόγια»

χαλίας που φέτος πανηγύρισε
την επιστροφή στις τάξεις της Γ
εθνικής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βελτιώνει τις εγκαταστάσεις

του γηπέδου της ομάδας της
Οιχαλίας, με έργο προϋπολογισμού 130.000 ευρώ.
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρ-

CMYK

χης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός επισκέφτηκε το γραφικό
Γριζάνο, όπου συναντήθηκε και
μίλησε με κατοίκους τους χωρι-

ού, ξεναγήθηκε στο Λαογραφικό
Μουσείο και σε παραγωγικές εγκαταστάσεις. «Οι συνεργάτες
μου και εγώ είμαστε παρόντες

παντού και όλο το χρόνο, με
έργα και όχι με λόγια. Μιλάμε
με έργα, όταν άλλοι μιλάνε για
έργα. Η παράταξη μας «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών» γεννήθηκε
για να υπηρετεί το λαό της Θεσσαλίας. Το σύνθημά μας είναι
αξία στον πολίτη. Με συναίσθηση
ευθύνης, στεκόμαστε με σεβασμό, ενδιαφέρον και αποτελεσματικότητα στο πλευρό των ανθρώπων της υπαίθρου και στις
ανάγκες τους».

τοπικά
προσπάθεια
αναβάθμισης της
αγοράς ήταν το
κύριο ζήτημα που
συζητήθηκε στην χθεσινή
τακτική Γενική Συνέλευση
(ΓΣ) του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ),
η οποία
πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του φορέα.

Η

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονταν τα εξής θέματα:
1. Διοικητικός απολογισμός
έτους 2018.
2. Οικονομικός απολογισμός
έτους 2018 και προϋπολογισμός έτους 2019.
3. Θερινό ωράριο πενθημέρου.
Για την αναβάθμιση της αγοράς, αναλύθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και ειδικά η συνεργασία με τον Δήμο
Τρικκαίων για το Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου (Open Mall) το οποίο
βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης.
Επίσης, εκτενής συζήτηση
έγινε για το παρεμπόριο και
την μάχη που δίνεται για την πάταξή του, ενώ ενημερώθηκαν τα
μέλη του ΕΣΤ σχετικά με τις
δράσεις που έχει αναλάβει το
ΔΣ για το θέμα αυτό.
Οι 120 δόσεις απασχόλησαν
την ΓΣ, όπου αναφέρθηκε πως
ναι μεν είναι καλοδεχούμενες
και είναι ένα μέτρο που κινείται
προς την σωστή κατεύθυνση,
όμως δε, δεν επιλύει όλα τα
προβλήματα.
Το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα
του εμπορίου, η έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης,
αναλύθηκε εκτενώς στην χθεσινή ΓΣ του ΕΣΤ, κατά την οποία
τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης
της οικονομίας με ρευστό, καθώς και μηχανισμούς και εργαλεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Πρωτοβουλίες
και δράσεις
Μεταξύ των πρωτοβουλιών
και δράσεων που ανέλαβε το ΔΣ
του ΕΣΤ το 2018, οι σημαντικό-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Ήταν το θέμα που απασχόλησε κυρίως την χθεσινή ΓΣ του ΕΣΤ

Αναβάθμιση της αγοράς
•Πραγματοποιήθηκε διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2018
και συζητήθηκαν ο προϋπολογισμός 2019 και το θερινό πενθήμερο

εποχής προχώρησε στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας του,
όπου παρέχει καθημερινά χρήσιμές πληροφορίες για την αγορά και την πόλη των Τρικάλων.
•Ο ΕΣΤ κάλεσε τις τοπικές

τερες ήταν οι εξής:
•Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα στελέχη του ΟΑΕΔ
Τρικάλων, στην οποία έγινε ενημέρωση για τα προγράμματα, τα
οποία δίνουν την ευκαιρία σε μικρομεσαίες και μεγαλύτερες
επιχειρήσεις να προχωρήσουν
σε προσλήψεις ανέργων
•Ο ΕΣΤ απέστειλε επιστολή
για το παράνομο ηλεκτρονικό
εμπόριο προκειμένου να δοθεί

μία οριστική λύση στους: 1. Ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, 2.
Επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, 3. Γενικό γραμματέα εμπορίου, 4. Γενικό γραμματέα Συντονιστικού

Κέντρου Αντιμετώπισης Παρεμπορίου και 5. Γενική διευθύντρια
τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
•Ο ΕΣΤ ανταποκρινόμενος
στις αυξημένες απαιτήσεις της

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
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επιχειρήσεις να συμμετέχουν
στον «8ο Μύλο των Ξωτικών»
(ενοικίαση χώρου, εμπορική εκμετάλλευση) .
•Ο ΕΣΤ ενόψει της έναρξης
της εμποροπανήγυρης απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο
Τρικκαίων, στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων και στον Αστυνομικό διευθυντή Τρικάλων ζητώντας τα νόμιμα και αυτονόητα.
•Ο ΕΣΤ πραγματοποίησε συναντήσεις με τον αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο
Μιχαλάκη, τον δ/ντή του γραφείου του κ. Καρανάσιο και τα
στελέχη του τμήματος εμπορίου
της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.
•Καταθέσαμε μαζί με τον
Δήμο Τρικκαίων ολοκληρωμένη πρόταση για το πρόγραμμα
«ανοιχτά κέντρα εμπορίου».
•Διοργανώσαμε με επιτυχία
για 5η συνεχή χρονιά την Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση στην Κεντρική πλατεία
των Τρικάλων, όπου τα παιδιά
συμμετείχαν σε δραστηριότητες δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας και έλαβαν μέρος
στην κλήρωση για πλούσια
δώρα.
Ματθαίος Μπίνας

Το σημερινό πρόγραμμα
Κώστα Αγοραστού
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με
το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 θα περιοδεύσει το πρωί σε Πύλη και Καλαμπάκα, ενώ στις 20:30 το
βράδυ θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στην Καρδίτσα, στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού επί της οδού Ηρ.
Πολυτεχνείου 9.

"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 - 5 - 2019

Πρόγραμμα επισκέψεων
Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
Πρωί

18:00 ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ,ΑΗΔΟΝΑ, ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - 5 - 2019
18:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΘΕΟΠΕΤΡΑ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ"

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 - 5 - 2019

10:00 ΕΟΠΥΥ Τρικάλων (πρώην ΙΚΑ)

Απόγευμα
20:00 Λεπτοκαρυά
21:00 Σωτήρα

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

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

Κυριακή 19/05/2019

Πρόγραμμα ομιλιών
του υποψηφίου Δημάρχου

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

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
του δημάρχου
Κώστα Μαράβα
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.

Επίσκεψη στο Μαλακάσι στις 11:00
Επίσκεψη στην Παναγία στις 12:00
Επίσκεψη στον Κορυδαλλό στις 14:00

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

Θοδωρής Αλέκος

8 σελίδα
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Μέχρι την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Παράταση
για την μεταβίβαση
δικαιωμάτων
Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται
παρακράτηση 25% υπέρ του εθνικού αποθέματος

Π

αρατείνεται η
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων
μεταβίβασης
δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης έτους 2019 ως
την Δευτέρα 1 Ιουλίου
2019.

Η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό των αιτήσεων
μεταβίβασης και έχοντας επίγνωση του ελάχιστου διαστήματος, τον οποίο είχαν στη
διάθεσή τους για την υποβολή
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
και των αιτήσεων μεταβίβασης
τόσο οι παραγωγοί, όσο και
τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων έτους 2019.
Για την ενημέρωση των
αγροτών και των Κέντρων
Υποβολής Δηλώσεων έτους
2019 διευκρινίζεται ότι :
1) η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2019 δεν αφορά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης 2019, η οποία ορίζεται στις 18/06/2019.
2) η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο
γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή
του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2019, ήτοι
31/05/2019.
Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος
στις 31/05/2019 θα γίνει η
ενεργοποίηση και η πληρωμή
των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2019.
3) η καταληκτική ημερομη-

Προφυλαχθείτε
απ' τα κουνούπια!
"Καμπανάκι" για τον ιό του Δ. Νείλου
από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,
με το νομό Τρικάλων να είναι σε ετοιμότητα

Μ

πορεί η άνοιξη να έχει αργήσει,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
θα πρέπει να είναι όλη σε
εγρήγορση για τα… προβλήματα της
καλοκαιρίας, ένα από αυτά είναι τα
κουνούπια. Και ο νομός Τρικάλων είναι
πάντα σε ετοιμότητα/

νία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (ως
1/7/2019) οριστικοποιημένων
αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως την Δευτέρα,
15/07/2019.
Σε όλα τα είδη μεταβίβασης
δικαιωμάτων χωρίς γη (πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 25% υπέρ
του εθνικού αποθέματος.
Από την παρακράτηση αυτή
εξαιρούνται περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομιάς, αλλά και περιπτώσεις
οριστικής μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι
συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι.
Στην περίπτωση κληρονομιάς του συνόλου των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από

μικρό καλλιεργητή (είναι αυτός που λαμβάνει επιδότηση
έως 1.250 ευρώ το χρόνο), ο
κληρονόμος μπορεί να δηλώσει την επιθυμία ένταξης στο
καθεστώς αυτό.
Όσον αφορά στην περίπτωση ενοικίασης δικαιωμάτων
χωρίς γη, ο ενοικιαστής λαμβάνει την βασική ενίσχυση
για όσο διάστημα διαρκεί η
μίσθωση, με τη λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη και εφαρμόζεται παρακράτηση 25% επί της αξίας
των ΔΒΕ χωρίς καμία εξαίρεση.
Ματθαίος Μπίνας

«Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια - Προφυλαχθείτε από τον ιό του Δυτικού Νείλου».
Με αυτό το σύνθημα ο Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι μπήκαμε στην περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών και θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα
προφύλαξης από τα κουνούπια, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο λοίμωξης από τον ιό του
Δυτικού Νείλου.
Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, τα κρούσματα
λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν τα έτη 2010-2014 και 2017-2018
σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σε όλες
σχεδόν τις Περιφέρειες.
Μάλιστα, κατά την περσινή περίοδο 2018,
υπήρξε ιδιαιτέρως πρώιμη έναρξη της κυκλοφορίας του ιού και αυξημένος αριθμός
κρουσμάτων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη
χώρα μας, με την εμφάνιση ανθρώπινων περιστατικών από τα τέλη Μαΐου 2019, που σημαίνει ότι οι πρώτοι ασθενείς τσιμπήθηκαν
κατά το δεύτερο 15νθήμερο του Μαΐου.
Υπενθυμίζουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου
μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν μολυσμένα πτηνά

(ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), που
αποτελούν τη βασική δεξαμενή του ιού στη
φύση. Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί θεωρείται ότι δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε
άλλα κουνούπια.
Η πλειονότητα των ατόμων που μολύνονται
από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ πολύ λίγα
άτομα (λιγότερα από 1%) εμφανίζουν σοβαρή
νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα
(εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή παράλυση).
Με στόχο την προφύλαξή μας από τα κουνούπια, ο ΕΟΔΥ συνιστά:
- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος (σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης), κατάλληλα (μακριά)
ρούχα, σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/
ανεμιστήρες.
- Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά, μέσα
και έξω από το σπίτι σας, στα μπαλκόνια,
στην αυλή, στο χωράφι σας (έτσι, βοηθάτε
ουσιαστικά τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
στην καταπολέμηση των κουνουπιών).
Περισσότερες πληροφορίες για τον ιό του
Δυτικού Νείλου και για τα μέτρα προστασίας
από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ https://keelpno.gr/disease/ios-toy-dytikoy-neiloy/ , όπως και -εφόσον
παρουσιασθούν κρούσματα - εβδομαδιαίες
εκθέσεις με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, καθόλη την περίοδο μετάδοσης.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ
Ο Όμιλος Εργασίας Κυνηγετικών Ικανοτήτων Ιχνηλατών Ν.Τρικάλων, στα πλαίσια της ενημέρωσης των
μελών και φίλων του Ομίλου,
ανακοινώνει τα παρακάτω:
Με απόφαση του Δ.Σ.του
Ομίλου, το εκπαιδευτήριο μικρών λαγόσκυλων, που λειτουργεί στον Πλάτανο Τρικάλων, ανέστειλε την λειτουργία του στις 8 Μαΐου.
(Για την επαναλειτουργία του
η οποία πιθανότατα τοποθετείται στις αρχές Αυγού-

στου, θα υπάρξει σχετική
ενημέρωση). Παρότι προέκυψαν
πολλά προβλήματα και
κατά την τρέχουσα περίοδο
της λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου, εκφράζουμε την
απόλυτη ικανοποίησή μας,
από την άριστη, εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία
του, αλλά και από την αύξηση των εισερχομένων ιχνηλατών σ’αυτό, όχι μόνο από
το Νομό Τρικάλων,αλλά και
από άλλους όμορους νο-

μούς. Πιστεύουμε ότι, το
παραπάνω έργο συμβάλλει
καθοριστικά στην πραγμάτωση των σκοπών του Ομίλου μας, στην οικονομική
στήριξη της περιοχής και
στην πανελλαδική κυνηγετική
προβολή και ανάδειξή της.
Επίσης το Δ.Σ. του Ομίλου
σε πρόσφατη συνεδρίασή
του αποφάσισε και όρισε
ημερομηνία για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης και
την διεξαγωγή των εκλογών

για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
την 16-5-2019,ημέρα Πέμπτη
και ώρα 8,30 μ. στο Γραφείο
του Ομίλου μας, που βρίσκεται στην Ζωαγορά Τρικάλων με θέματα ημερήσιας
διάταξης: 1)Έκθεση πεπραγμένων.
2)Οικονομικός ισολογισμός
περιόδου 2016-2019 με έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής. 3)Οικονομικός προϋπολογισμός περιόδου 20192020.
4)Προτάσεις, ανακοινώσεις

και συζήτηση επί διαφόρων
θεμάτων.
5)Ανάδειξη εφορευτικής
επιτροπής. Και 6)Αρχαιρε-

σίες. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα γίνει στις 235-2019 στον ίδιο χώρο και
ώρα και με τα ίδια θέματα.

τοπικά

Προσήλθαν χθες οι Τρικαλινοί δάσκαλοι & νηπιαγωγοί

Στις κάλπες για την εκλογή
αντιπροσώπων
•Οι εκλογές διεξήχθησαν στο 1ο Δ.Σ. Τρικάλων,
ενώ έξι παρατάξεις διεκδικούσαν τη ψήφο των εκπαιδευτικών
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Το πρόγραμμα για τον
τουρισμό του συνδυασμού
«Νέο Ξεκίνημα –
Ανεξάρτητος Δήμος»

τις κάλπες
προσήλθαν χθες οι
Τρικαλινοί δάσκαλοι
και νηπιαγωγοί για να
αναδείξουν τους
αντιπροσώπους τους,
ενόψει της 88ης Γ.Σ. της
ΔΟΕ.

Σ

Οι εκλογές διεξήχθησαν στο
1ο Δ.Σ. Τρικάλων, ενώ έξι παρατάξεις διεκδικούσαν 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.
Η εκλογική διαδικασία έλαβε χώρα στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Τρικάλων, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση, όπου συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα
όπως τα πεπραγμένα του Δ.Σ
της ΔΟΕ, κριτική και προτάσεις σε θέματα: Επαγγελματικά - Εκπαιδευτικά - Οργανωτικά, από εκπροσώπους
των παρατάξεων και μελών
του συλλόγου (Εργασιακά,
αδιοριστία, μόνιμοι διορισμοί,
αξιολόγηση κλπ). Πλαίσιο και
το πρόγραμμα δράσης για τη
διετία 2019-2021 και στο τέλος θα γίνουν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη αντιπροσώπων.

Οι υποψήφιοι
Υποψήφιοι αντιπρόσωποι με
τη ΔΑΚΕ/Π.Ε. ήταν οι Αλεξοπούλου Βασιλική, Αρβύθη Αι-

ανάγκη να υπάρξει
στήριξη από την
Πολιτεία για την
επίλυση των
προβλημάτων που
ταλανίζουν την
πολύτεκνη οικογένεια
τονίσθηκε για ακόμα μια
φορά κατά τη διάρκεια
των προχθεσινών
εκλογών για την ανάδειξη
νέας Διοίκησης στον
Σύλλογο Πολυτέκνων
νομού Τρικάλων.

Η

Στη νέα Διοίκηση εκλέγονται οι Κωνσταντίνος Βήττας,
Αριστείδης Ντίνας, Αθανάσιος Παπαχρήστου, Σωτήριος Μπαϊραχτάρης, Στέφανος Γιώτης, Δημήτριος Παναγιώτου, Αντώνιος Θέμελης.
Για την εξελικτική επιτροπή
εκλέγονται οι: Μιχάλης Λάππας, Αθανάσιος Σπανιάς και
Κική Τζιωρτζιώτη ενώ στην
Πανελλήνια Ομοσπονδία ο
Κωνσταντίνος Βήττας.
Αυτό που υπογραμμίστηκε

Οι εκλογές διεξήχθησαν στο 1ο Δ.Σ. Τρικάλων, ενώ έξι παρατάξεις διεκδικούσαν
τη ψήφο των Τρικαλινών δασκάλων & νηπιαγωγών

κατερίνη, Αρσένης Αθανάσιος,
Ευθυμίου Ευστάθιος, Ζαχείλα
Χριστίνα, Κουτή Σμαρούλα,
Λεβέντης Χρήστος, Μπάλλα
Αικατερίνη, Μπουραζάνα Ηλιάνα, Μπουρνάκα Παναγιώτα,
Μπούτας Κων/νος, Μπριάζας
Αντώνιος, Ντούρλιας Απόστολος, Παλλαντζάς Κων/νος,
Παπαχρήστος Χαράλαμπος,
Πέτρου Κων/νος, Πολύμερος
Κωνσταντίνος, Σκούτα Νικολέτα και Τρικάλης Χρήστος,
ενώ υποψήφιοι με τη ΔΗ.ΣΥ –
Α.Κ.Ε οι Αμπράζης Γεώργιος,
Καραμπούλας Γεώργιος, Κα-

τσιάνη Ξανθή (Ξένια), Λαρίσης Δημήτριος, Μπαρμπάτσης
Δημήτριος, Νικολαΐδου Αικατερίνη (Κάτια) και Τσιάκαλος
Γεώργιος.
Με την Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων
(Ε.Κ.Ε Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ήταν οι
Γκαμπράνας Αθανάσιος, Γκότζιας Ιωάννης, Γρούτσος Δημήτριος, Δημητρίου Παναγιώτης, Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος, Καρανίκας Στέφανος,
Καψάλης Σωτήριος, Κοντοβουνήσιος Αθανάσιος, Μπάρδας Αλέξανδρος, Παιδοκούκη

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

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησαν οι Τρικαλινοί πολύτεκνοι

Με διάθεση για προσφορά
•Αυτό που υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της εκλογοαπολογιστικής
συνέλευσης είναι ότι οι πολύτεκνοι μένουν αβοήθητοι από την πολιτεία

κατά τη διάρκεια της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης
είναι ότι οι πολύτεκνοι μένουν αβοήθητοι από την πο-

λιτεία, παρά το γεγονός ότι οι
ίδιοι στηρίζουν ενεργά το θεσμό της οικογένειας και της
πληθυσμιακής αύξηση της

χώρας.
«Χωρίς νέους δε μπορεί να
υπάρχει ανάπτυξη ενώ τίθεται
σε κίνδυνο και η ασφάλεια
της χώρας μας. Η σημερινή
κρίση δεν είναι κατά βάση
κρίση οικονομική, αλλά κρίση
των αξιών και των παραδόσεων, αφού ο θεσμός της οικογένειας διέρχεται σημαντική
κρίση. Η στήριξη στο θεσμό
της οικογένειας δεν είναι δαπάνη, αλλά στήριξη στο μέλλον της χώρας» τόνισε ο
απερχόμενος πρόεδρος του
Συλλόγου Πολυτέκνων Τρικάλων κ. Κώστας Βήττας.
Ε.Κ.

Το πρόγραμμα του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» με θεματική ενότητα τον «Τουρισμό».
Οι προτάσεις μας:
•Ανάδειξη και προώθηση του όρους Τριγγία, ως ιδανικού προορισμού για ορειβατικό σκι και σκι αντοχής.
•Δημιουργία ορεινού προπονητικού κέντρου στον
Ασπροπόταμο.
•Ανάδειξη, αξιοποίηση και ανάπλαση μονοπατιών
Μετεώρων.
•Κατασκευή αποχωρητηρίων στον χώρο των Μετεώρων.
•Επαναλειτουργία σπηλαίου Θεόπετρας.
•Ανάδειξη και αξιοποίηση μονοπατιών πλατανόδασους
Διάβας - Μουργκανίου – Θεόπετρας.
•Ανάπλαση και αξιοποίηση του λόφου του Προφήτη
Ηλία, ως χώρου αναψυχής.
•Δημιουργία νέας δομής: Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά.
•Προγράμματα ταχείας εκμάθησης ξένων γλωσσών
(Ρώσικα, Σέρβικα, Ρουμάνικα, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Κορεάτικα), για νέους και επαγγελματίες του τουριστικού
κλάδου, δωρεάν ή με ένα μικρό αντίτιμο.
•Διεθνή παρουσία του Δήμου με περίπτερο σε θεματικές τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού.
•Στοχευμένη διαφήμιση στις ορθόδοξες χώρες με
θέμα το θρησκευτικό τουρισμό.
•Ανάδειξη με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο των πολιτιστικών στοιχείων των χωριών μας.
•Αξιοποίηση των παραδοσιακών μύλων του Δήμου.
•Αναβάθμιση του τουριστικού γραφείου πληροφοριών.
Στατιστικά στοιχεία σε συνεργασία με ξενοδόχους. Μεγαλύτερη πληροφόρηση για τα χωριά του Δήμου.
•Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του
τουρισμού.
•Σύνδεση τοπικής παραγωγής με τουριστικές επιχειρήσεις.
•Αναβίωση εθίμων και παραδόσεων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μετεώρων ως πόλος έλξης τουριστών.
•Συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των υπαίθριων χώρων αναψυχής του Δήμου Μετεώρων και προώθηση τους μέσω του τοπικού - τουριστικού προϊόντος.
•Δρόμοι του κρασιού Δήμου Μετεώρων.
•Στρατηγική προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού υψηλών εισοδημάτων.
•Ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής της Λίμνης
Λογγά και του δάσους της Οξυάς.
•Διαβούλευση για τον καθορισμό των περιοχών που
μπορούν να παίξουν τον ρόλο της τουριστικής αγοράς.
•Υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας για την προώθηση της πόλης της Καλαμπάκας καθώς και της ευρύτερης περιοχής.
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Χθες στη συναυλία που διοργάνωσε το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Μάγεψε η Ευανθια Ρεμπούτσικα
Την κορυφαία συνθέτρια πλαισίωσαν οι νεαροί μαθητές του Σχολείου με το «Σύνολο Ποικίλης Μουσικής» και τη «Χορωδία Ομοίων Φωνών»

Η

σπουδαίους Έλληνες συνθέτες
και ερμηνευτές, γράφει μουσική
για το θέατρο και τον κινηματογράφο και η φήμη της έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα.
Ε.Κ.

Ευανθία
Ρεμπούτσικα,
μουσικός και
συνθέτρια δε χρειάζεται
ιδιαίτερες συστάσεις, αφού
χρόνια τώρα με τις
δημιουργίες της έχει
καταφέρει να δώσει το δικό
της αποτύπωμα στα εγχώρια
μουσικά δρώμενα και όχι
μόνον.
Χθες, λοιπόν το φιλόμουσο τρικαλινό κοινό είχε την ευκαιρία να
απολαύσει την Ευανθία Ρεμπούτσικα σε δικές της μουσικές δημιουργίες, κατά τη διάρκεια της
μουσικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων – σε μία κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου- με
πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, υπό την αιγίδα του Δήμου
Τρικκαίων.
Την κορυφαία συνθέτρια πλαι-

σίωσαν οι νεαροί μαθητές του
Σχολείου με το «Σύνολο Ποικίλης
Μουσικής» με υπεύθυνο καθηγητή
τον κ. Νίκο Κοφίνα και τη «Χορωδία Ομοίων Φωνών» με υπεύθυνο
καθηγητή τον κ. Γιάννη Μπέη,
ενώ τη συναυλία παρουσίασε η
ηθοποιός και μέλος του συλλόγου
κα. Σία Φαράκη.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ξεκίνησε να μαθαίνει βιολί από την
ηλικία των 6 ετών φοιτώντας στο
Ωδείο Πατρών.
Συνέχισε αργότερα στο Ωδείο
Αθηνών και στο Ελληνικό Ωδείο
και ολοκλήρωσε τις σπουδές της
στην EcoleNormaledeMusiqueστο
Παρίσι. Έχει συνεργαστεί με

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
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Με την ευκαιρία του μνημοσύνου του

ΥΣΤΑΤΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΛΙΟ
•Τον συμμαθητή, τον καθηγητή, τον βουλευτή, τον σπουδαίο άνθρωπο
ρίν μερικές δεκαετίες είμασταν 151 νέοι, που
αποφοιτήσαμε, το 1953, απ’ τα δύο τότε
Γυμνάσια Αρρένων Τρικάλων. Έπειτα χαθήκαμε
στους δρόμους της επαγγελματικής και οικογε νειακής
αποκατάστασης και της κοινωνικής καταξίωσης.

Π

Ενώ τώρα απομείναμε λίγοι, να δοκιμάζουμε τη θλίψη του χαμού κάποιου συμμαθητή μας, που ήλθε η αναπόφευκτη ώρα
της ανθρώπινης μοίρας, να αποχαιρετήσει τα εγκόσμια.
Έτσι οι συμμαθητές του Κώστα Γεωργολιού, του συνοδοιπόρου στα θρανία της μάθησης, του διακεκριμένου επιστήμονα
καθηγητή Μαθηματικών και βουλευτή του Νομού, μά πρό παντός ενός σπουδαίου ανθρώπου, πάντα ήρεμου και χαμογελαστού συζητητή, μη έχοντας άλλο τρόπο ύστατου αποχαιρετισμού, γιά τον δρόμο του προς την αιωνιότητσα της αγαθής μνήμης, δημοσιεύουμε μερικές φωτογραφίες, από την παρουσία
του, σε κάποιες χαρούμενες συναντήσεις μας άλλων ημερών,
τότε που κανένας δεν είχε υποπτευθεί κι’ υπολογίσει, την παγανιά που του είχε στήνει-όπως σε όλους μας- η ύπουλη φθορά της υγείας.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ

1)Ο Κώστας Γεωργολιός, πρώτος από αριστερά, με συμμαθητές του,
αποφοίτους Γυμνασίου του έτους 1953, Αθανάσιο Μπαλκίζα,
Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ιωάννη Μαλικιώση,
Ταξίαρχο Υγειονομικού, Χρίστο Κρικώνη, καθηγητή Θεολογίας στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Γεώργιο Μπαλάνη, παιδίατρο,
κατά την συνάντησή τους στα Τρίκαλα και συνεστίαση στο κέντρο
«Λυκαβηττός», στις 29 Μαΐου 1993

Ο Κώστας Γεωργολιός (δεύτερος από αριστερά), στο πάνελ με τους
συμμαθητές του Βασίλη Αρβανίτη Λυκειάρχη, Χρίστο Κρικώνη
Καθηγητή Πανεπιστημίου, Παύλο Καταφυγιώτη Δι- κηγόρο. Ιωάννη
Μαλικιώση στρατιωτικό κτηνίατρο, Χρίστο Οικονόμου, γιατρό
βουλευτή και υφυπουργό και τον αείμνηστο καθηγητή καρδιολογίας
Γεώργιο Παπαζάχο, κατά τη δημόσια συζήτηση, που οργανώθηκε
στο «Αχίλλλειο» στις 30 Μαΐου 1993, απ’ τους αποφοίτους
Γυμνασίου του 1993, με θέμα «Το χάσμα των γενεών»

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ και τα Μαθηματικά

«Όλβιος όστις της Επιστήμης των Μαθηματικών
έσχεν γνώσιν και υπηρέτησεν αυτήν»
•Γράφει ο καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΡΑΣ, για τον συμμαθητή, συνεργάτη και φίλο του, Κώστα Γεωργολιό
σοι από κοντά
εγνώρισαν τον
αείμνηστον
Κώστα Γεωργολιό, ή
έστω είχαν ακούσει το
όνομά του και τον
ετίμησαν δεόντως,
εγνώριζαν συγχρόνως
ότι, η ζωή και η
προσωπικότητά του, ήταν
αρκετά συνδεδεμένη με
την επιστήμη των
Μαθηματικών. Δέν ήταν
εύκολος δρόμος να
ασχοληθεί το σύνολον
των ανθρώπων, ούτε
ευχάριστος χώρος
σταδιοδρομίας, η
συγκεκριμένη επιστήμη.

Ό

Ο Κώστας Γεωργολιός πάντως, δεν επέλεξε τον δρόμο
αυτόν τυχαία, περιστασιακά,
αλλά διότι είχε προικισθεί με
την «σφραγίδα της Δωρεάς»
σε μαθηματική σκέψη, λογική,
κρίση και έφεση για τον σκοπό αυτό στη ζωή του. Η επίδοσή του σε Δημοτικό και Γυμνάσιο τον ανέδειξαν «πρώτο
και καλύτερο», στα Μαθηματικά αλλά και τα υπόλοιπα μαθήματα. Η αγάπη του και η μελέτη, εξωσχολικών βιβλίων και
περιοδικών μαθηματικού περιοχομένου επλούτισαν τις
γνώσεις τις γνώσεις σε επίπεδο πολύ υψηλότερο των σχολικών αναγκών της αντίστοιχης
τάξης που φοιτούσε. Ενδεικτικά αναφέρω το «σχολικό
γεγονός» για τους συμμαθητές αποφοίτους των Γυμνασίων Αρρένων του 1953, ότι
κατά τις εξετάσεις στα μαθηματικά ά εξαμήνου, δόθηκε
για λύση μία απλή, αλλά πονηρή άσκηση. Όσοι από τους
συμμαθητές, 120 περίπου,
ακόμα καιμ αριστούχοι επι-

Οι τρεις διακεκριμένοι καθηγητές, που βοήθησαν πολλούς Τρικαλινούς και Τρικαλινές να σταδιοδρομήσουν
πετυχημένα, σε όλα τα πανεπιστημιακά επίπεδα, (από αριστερά Κώστας Γεωργολιός, Γιάννης Στάμος και
Γιώργος Χήρας) στη φωτογραφία που πάρθηκε τον Μάϊο του 2.000 στην πλατεία προ του “Αχιλλείου”,
κατά την διάρκια συνάντησης συμαθητών αποφοίτων του Γυμνασίου Τρικάλων του 1953

Ο Κώστας
Γεωργολιός,
τα πρώτα χρόνια
της διδασκαλίας
του ως Φροτιστή,
με τον συνεργά
τη του Γιώργο
Χήρα και άλλες
καθηγήτριες και
μαθητές και
μαθήτριες του
Φροντιστηρίου

χείρησαν να την λύσουν, την
«πάτησαν». με λάθος λύση. Ο
μόνος που έδωσε πολύ άνετα
την ορθή λύση ήταν ο Κώστας
Γεωργολιός και βαθμολογήθηκε με άριστα (20) και με σχετικό δημόσιο έπαινο από τον
καθηγητή μαθηματικών της
τάξης.

Στις εισαγωγικές εξετάσεις
για το Πανεπιστήμιο, το Φθινόπωρο του 1953, ξεκινώντας
με ελάχιστα εφόδια γνώσεων
από το Δημόσιο Γυμνάσιο της
εποχής εκείνης και με ολιγόμηνη προε τοιμασία, είχε αξιόλογες επιτυχίε, κυρίως με την
βοήθεια των μαθηματικών με-

τσξύ των εξεταζομένων μαθημάτων. Έτσι με την πρώτη
φορά πέτυχε 5ος στο Μαθηματικό Τμήμα και 2ος στην
Δασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτές οι επιτυχίες ήταν για τους
Τρικαλινούς αποφοίτους της
εποχής εκείνης, στις Θετικές

Ο Κώστας Γεωργολιός, σε μία από τις ομιλίες του
από το βήμα της Βουλής
Επιστήμες ήταν δύσκολο, αν
όχι ακατόρθωτο. Κατά την
διάρκεια των θερινών διακοπών, φοιτητής όντας, δίδασκε σε Φροντι-στήρια μαθηματικών, ενώ ασχολούνταν και
με άλλες δουλειέ, γεωργικές
και λιανοπωλητής για την συμπλήρωση των οικονομικών του
και συνέχιση των σπουδών.
Μετά την λήψη του πτυχίου και
την στρατιωτική του θητεία, ως
έφεδρος αξιωματικός αεροπορίας, το 1960 άρχισε την
επαγγελματική του σταδιοδρομία ως φροντιστής και χιλιάδες μαθητές οφείλουν και
σ’ αυτόν την επιτυχία τους σε
Πανεπιστημιακές Σχολές και
την πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Η παρουσία του, ενέπνευσε εμπιστοσύνη στους υποψήφιους
φοιτητές, ώστε να αποφεύγουν την προετοιμασία τους
στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη
και να μένουν στα Τρίκαλα,
ενώ συνέβαλε αποφασιστικά,
ώστε ο Νομό μας να βρεθεί
στην πρώτη θέση των επιτυ-

χιών στα ΑΕΙ.
Η μαθηματική σκέψη, η ολοκληρωμένη κατάρτιση και η
ικανότητά του να επιλύει δύσκολα προβλήμα μαθηματικών, που δίδονταν σε Ολυμπιάδες και δημοσιεύονταν σε
διάφορα περιοδικά, γοήτευαν
τον Κώστα Γεωργολιό.
Όλα αυτά συνοδεύονταν και
από τις αρετές που χαρακτήριζαν την ολοκληρωμένη προσωπικότητά του και τον ώθησαν στην απόφαση να ασχοληθεί και με την πολιτική σε
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (υποψήφιος Δήμαρχος,
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) και σε κεντρικό, με
την εκλογή του δύο φορές
ως Βουλευτή Τρικάλων.
Για όλα αυτά κι’ όχι μόνο, οι
συγγενείς, οι συμμαθητές του
στο Γυμνάσιο, οι συνεργάτες
και οι φίλοι του, απευθύνουμε
θερμά συλλυπητήρια στην «ευλογημένη» οικογένειά του και
ευχόμαστε να είναι αιωνία, και
μακαρία η μνήμη του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΡΑΣ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΕΙΔΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Θετική η στήριξη της φούτμπολ λιγκ
αλλά είναι σημαντική η θωράκιση του ΑΟΤ
σε όλους τους τομείς (σελ 5)

Τα επιτελεία των Ικάρων και του ΑΟΚ
προβαίνουν σε αποτίμηση της φετινής
αγωνιστικής περιόδου (σελ 4)

Η διοίκηση Θώμου γνωστοποίησε
ότι δεν συνεχίζει στα Μετέωρα, οπότε
αναμένονται οι επόμενες κινήσεις (σελ 8)

4 Γεμάτη η χθεσινή μέρα στο τοπικό ποδόσφαιρο τόσο με τους αγώνες της Β’ Ερασιτεχνικής,
όσο και με την εξ’ αναβολής αναμέτρηση: Μεγαλοχωρίου - Κεφαλοβρύσου
(σελ. 6-7)
CMYK
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Γ

ια αρκετό
μπασκετόκοσμο
γράφτηκαν οι
τίτλοι τέλους. Ηδη
για την Γ’ Εθνική κάναμε
την σχετική ανάλυση
μετά τον επίλογο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο σε άλλες κατηγορίες οι πρωταγωνιστές είτε
πέρασαν σε άλλο κύκλο, είτε
καλούνται να διεκπεραιώσουν
ορισμένες τελευταίες εκκρεμότητες.
Σε κάθε περίπτωση όσοι μένουν στις επάλξεις καλούνται
να βρουν και τα τελευταία
αποθέματα για να επιβεβαιώσουν τις καλές συστάσεις.
Φυσικά από την αρχή της
χρονιάς προσπαθήσαμε να
σας κρατήσουμε σε επαφή
με την δραστηριότητα των
Τρικαλινών αθλητών μπάσκετ
αλλά και άλλων οικείων προσώπων, που για μια ακόμη
περίοδο έβαλαν τα δυνατά
τους για να κρατήσουν ψηλά
το τοπικό γόητρο.
Χωρίς υπερβολή τα στελέχη
αυτά δικαίωσαν την φήμη
τους, αφού και πάλι δεν άφησαν να πέσει τίποτα κάτω.
Φυσικά οι συμπολίτες φίλαθλοι από την πλευρά τους
ένιωσαν υπερήφανοι διαβάζοντας τις μεστές εμφανίσεις
και τον ηγετικό χαρακτήρα
των δικών των προσώπων.
Τα στατιστικά τους ήταν
εξαιρετικά σε άμυνα και επίθεση αλλά πάνω απ’ όλα το
κοινό κράτησε το μαχητικό
πνεύμα και την καρδιά.
Αλλωστε τα στοιχεία αυτά
πάνε χέρι- χέρι προκειμένου
να κατατεθεί ένα ελκυστικό
πακέτο.
Ο μεγαλύτερος όγκος δουλειάς λοιπόν διεκπεραιώθηκε,
οπότε μένει να τοποθετηθεί
και το κερασάκι στην τούρτα.
Τα γνωστά πρόσωπα τόσο
στην κανονική διάρκεια, όσο
και στις επιπλέον υποχρεώσεις φροντίζουν να είναι τύπος
και υπογραμμός βάζοντας τις
ομάδες τους πάνω απ’όλα.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι θα κάνουν την
αποτίμηση της χρόνιας και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα
επιστρέψουν δριμύτεροι.
Συμπτώματα κορεσμού δεν
υπάρχουν, οπότε από την
στιγμή που οι αθλητές αποφασίσουν να μείνουν στις
επάλξεις δεν θα κάνουν εκ-

Σε άλλο επίπεδο
Πλούσιο είναι το σκηνικό στις εθνικές κατηγορίες μπάσκετ με νέα σειρά
αγώνων στην Α2, ενώ οι Τρικαλινοί άλλων ομάδων καλά κρατούν
10 με 2 και ο Γιαννακίδης 6
με 1.
Η Καρδίτσα στραβοπάτησε
84-90 με την Καστοριά. Σκόραραν οι: Παπαχρήστος 3,
Κακλαμάνος 27 (6), Καλλές
11, Σαριμπαλίδης 6(1).
Στα πλέϊ αουτ ο Απόλλων
Πατρών συνέτριψε την Καβάλα 55-37. Για τους φιλοξενούμενους ο Προδρόμου
έγραψε 2 και ο Χουχούμης 4.

ιστορικές στιγμές

Οι οικείοι παίκτες άλλων ομάδων φρόντισαν να είναι συνεπής και στον τελευταίο κύκλο δουλειάς
πτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση οι συμπολίτες φίλαθλοι βίωσαν μια
γεμάτη χρονιά.
Φυσικά ο ορίζοντάς τους
δεν περιορίστηκε μόνο στα
του οίκου τους.
Ετσι συνέλεξαν απίστευτες
λεπτομέρειες για το σύνολο
των εθνικών κατηγοριών.
Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αφού σε αρκετές ομάδες της χώρας αγωνίστηκαν αθλητές, που το όνομά τους έχει συνδεθεί με τα
Τρίκαλα.
Σε πρώτη ευκαιρία λοιπόν
παρακολούθησαν τα δρώμενα, ενώ ευχήθηκαν τα καλύτερα στους παίκτες που έβαλαν το λιθαράκι τους.
Κάθε κατηγορία είχε την
δική της φιλοσοφία και ιδιαιτερότητες. Συνεπώς όσοι θέλησαν να κάνουν το μεγάλο
βήμα προς τα μπροστά κλήθηκαν να παίξουν μεστό μπάσκετ και να βγουν μπροστά
στα ματς- βαρόμετρο και όχι
μόνον.

Ανάλογη συνέχεια
Μπορεί στα Τρίκαλα να μην μπόρεσε να παρουσιάσει το
έργο και κυρίως τα αποτελέσματα που ήθελε αλλά στον
«Γηραιό» το παλεύει δυνατά.
Πολύ σωστά πάντως δίνει σύνθημα για ανάλογη συνέχεια,
αφού στο μπάσκετ οι ανατροπές είναι συχνό φαινόμενο.
Ο Ηρακλής κέρδισε λοιπόν τον Χαρίλαο Τρικούπη και
πέρασε στον τελικούς των πλέι οφ της Α2, αλλά ο προπονητής του «Γηραιού» Κώστας Μέξας, διαμήνυσε στους
παίκτες του ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα.
«Κάναμε αυτό που έπρεπε, ήμασταν συγκεντρωμένοι
και στην επίθεση πολύ καλοί από το ξεκίνημα κάτι που
μας βοήθησε.
Ο κόσμος μας βοήθησε πάρα πολύ στο να είμαστε αποφασισμένοι και πλέον έχουμε στα χέρια μας την οριστική
επίτευξη του στόχου. Δεν τελειώσαμε τη δουλειά, αλλά
θέλουμε να το κάνουμε στον επόμενο αγώνα. Συγχαρητήρια
στον Χαρίλαο Τρικούπη για την εξαιρετική πορεία και παρουσία γενικά στο πρωτάθλημα».

Επίσης δεν έπρεπε να δώσουν δικαιώματα, αφού οι ανταγωνιστές περίμεναν στην
γωνία για να κάνουν την ζημιά.
Ο τίτλος του φαβορί μόνο
εύκολη υπόθεση δεν ήταν και
πραγματικά οι ομάδες πρώτης
ταχύτητας κλήθηκαν να κάνουν σωστά πολλά πράγματα
στο παρκέ και να πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις.
Η μελέτη των στοιχείων
έδειξε ομάδες, που έχουν έφεση στις υπερβάσεις. Άλλες
πάλι ακολούθησαν μικρομεσαία πορεία και άλλες δεν
κατάφεραν να ανανεώσουν
το εισιτήριο. Ωστόσο πείσμωσαν και θα σπεύσουν να καταλάβουν την θέση που τις
αρμόζει στον χάρτη.
Οσο για τα ντέρμπι είχαν
την τιμητική τους και κράτησαν σε εγρήγορση τον κόσμο.
Και φέτος προέκυψαν αναμετρήσεις, που αποτέλεσαν
διαφήμιση για το μπάσκετ. Οι
ομάδες δεν άφησαν να πέσει
τίποτα κάτω και οι αγώνες
πρόσφεραν τροφή στην μπασκετική σκέψη.
Ουκ ολίγα ματς κρίθηκαν
την ύστατη ώρα και χάρη σε
μεγάλα καλάθια ή σε υποδειγματικές άμυνες.
Σίγουρα οι προπονητές
έδωσαν συγκεκριμένες εντολές που θα πήγαινε η μπάλα
στις οριακές καταστάσεις
αλλά πάντα υπήρχε και εναλλακτικό πλάνο με αθλητές να
εμπιστεύονται πέραν όλων
των άλλων και το ένστικτο.
Και φέτος η παράδοση δεν
άλλαξε, αφού αρκετές ομάδες
ξεπέρασαν τον εαυτό τους.
Αρκετά στοιχεία βέβαια αναλύθηκαν επισταμένα.
Αλλωστε οι μπασκετικοί φημίζονται για την τελειομανία
τους και την σωστή ακτινογραφία κάθε συνάντησης.

Γενικά το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό, οπότε το σκηνικό
αποτυπώθηκε και στην προσέλευση των φιλάθλων.

πλούσια δράση
Στους τελευταίους αγώνες
της κανονικής διάρκειας στην
Α2 Εθνική είχαμε σε αναμετρήσεις με οικείο χρώμα:
Αμύντας- Ιπποκράτης 80-62.
Ο Βαρδιάνος σημείωσε 3
(1) και ο Χατζηνικόλας 13 (2).
Ο Διαγόρας Δρυοπιδέων με
αλλαγή του κόουτς Σκαραφίγκα κέρδισε 101-80 τον
Ερμή Αγιάς. Ο Νοέας είχε
συμμετοχή και οι: Τσιλούλης
4,Τριανταφύλλου 2, Λάππας
8 (1).
Στο Καρδίτσα- Καβάλα 8175 είχαμε: Παπαχρήστος 2,
Κακλαμάνος 19 (5), Καλλές
2, Σαριμπαλίδης 9 (3), Προδρόμου 6.
Στο Εθνικός- Ηρακλής 7388 σκόραραν οι:Αγγελακόπουλος 11, Γιαννακίδης 7 (1).
Οσο για τις καινούργιες δοκιμασίες ας πάρουμε κλίμα
μέσα από το ebasket και basketblog.
Το αποτέλεσμα της ημέρας
πέτυχε η Καστοριά, η οποία
πήρε το ροζ φύλλο αγώνα
στην έδρα της Καρδίτσας και
απέκτησε προβάδισμα με το
σκορ να είναι στο 2-1 και τον
επόμενο παιχνίδι να διεξάγεται
στην έδρα των"γουναράδων".
Την πρόκριση στον τελικό της
μάχης των playoffs πανηγυρίζει ο Ηρακλής που είχε εύκολο βράδυ κόντρα στον Χαρίλαο Τρικούπη και έκανε το
3-0. Με το δεξί ξεκίνησαν τις
υποχρεώσεις τους στα playouts Απόλλων Πάτρας και Κόροιβος που επικράτησαν με
άνεση της Καβάλας και του
Αμαρουσίου αντίστοιχα.
Στα πλεϊ οφ λοιπόν είχαμε:
Ηρακλής- Χ. Τρικούπης 9459. Ο Αγγελακόπουλος είχε

Στην Α2 Εθνική Κατηγορία
θα βρεθεί για πρώτη φορά
στην ιστορία του ο Οίακας
Ναυπλίου, ο οποίος επικράτησε εντός έδρας του
ΚΑΟΚ(Περωτής 6) με 91-73.
Οι γηπεδούχοι μ’αυτήν τη νίκη
εξασφάλισαν την άνοδο τους
στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ
και μάλιστα έχει την ευκαιρία
να πάρει το πρωτάθλημα μετά
την ήττα της Δάφνη Δαφνίου.
Η Δάφνη Δαφνίου(Τάταρης
4) δεν τα κατάφερε εντός
έδρας κόντρα στην Πεντέλη,
καθώς ηττήθηκε με 79-78. Το
παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων ήταν πραγματικό ντέρμπι
με τους φιλοξενούμενους τελικά να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα.
Την τρίτη θέση στον Νότιο
όμιλο εξασφάλισε ο Τρίτωνας(Τσούτσος 6 με 2) μετά
τη νίκη του με 66-64 κόντρα
στον Δούκα. Οι δύο ομάδες
ήταν κοντά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, αλλά οι γηπεδούχοι
πανηγύρισαν τη νίκη στο φινάλε.
Η ομάδα της Ελευσίνας
αντιμετώπισε εκτός έδρας τον
Έσπερο Καλλιθέας(Σκουλούδης συμμετοχή) και έφυγε με
το διπλό, καθώς επικράτησε
με 67-63. Ο Παπάγου καθάρισε την υπόθεση παραμονής,
καθώς επικράτησε εκτός
έδρας του Μανδραϊκού(Δέδες
19 με 5) με 93-86.
Την παραμονή του στη
Β’Εθνική Κατηγορία εξασφάλισε ο Πανερυθραϊκός, ο οποίος επικράτησε εντός έδρας
του Παγκρατίου(Δερμιτζάκης
9) με 93-78. Η ομάδα της
Νέας Ερυθραίας στο μεγαλύτερο μέρος του ματς είχε
το προβάδισμα και κατάφερε
να πάρει την έβδομη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα.
Την τελευταία αγωνιστική
θα κριθεί το δεύτερο εισιτήριο
ανόδου του Βορείου ομίλου
της Β’Εθνικής για την Α2. Η
Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης
7, Καραγεώργος 6) επικράτησε εντός έδρας του Αγρινίου με 73-62 και παρέμεινε
ζωντανή για την άνοδο. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, κράτησαν τη διαφορά του πρώτου
αγώνα και αν κερδίσουν την
τελευταία αγωνιστική θα ανέβουν αυτοί.
Με νίκη συνέχισε τις υπο-

χρεώσεις του στον Βόρειο
όμιλο της Β’Εθνικής Κατηγορίας το Ανατόλια, καθώς επικράτησε εντός έδρας με 9580 των Φαρσάλων(Γκιουλέκας
20 με 2, Δέσπος 17, Λεπενιώτης 15 με 1). Οι γηπεδούχοι
είχαν τον πλήρη έλεγχο και
πήραν εύκολα τη νίκη στο
ματς.
Ο Έσπερος Λαμίας(Κατσαρές 18 με 3) δυσκολεύτηκε
αρκετά κόντρα στον Μακεδονικό, αλλά κατάφερε τελικά
να πάρει τη νίκη με 82-76. Οι
γηπεδούχοι χρειάστηκαν το
έξτρα πεντάλεπτο για να πάρουν τη νίκη και εν τέλει πανηγύρισαν τη νίκη.
Ο Φίλιππος Βέροιας(Κοθράς 20 με 4, Καντάρκος 12)
κέρδισε τη ΧΑΝΘ με 70-62.

Στο νήμα
To Αιγάλεω κατέκτησε το
πρωτάθλημα στον 1ο Νότιο
όμιλο της Γ’Εθνικής Κατηγορίας, καθώς νίκησε την τελευταία αγωνιστική τον Λέοντα με 143-86. Οι Πρωταθλητές εκμεταλλεύτηκαν το
δώρο του ΝΕΟΛ, που κέρδισε
τον Ιωνικό ΝΦ με 61-60.
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της η Αχαγιά(Μακρής 13), η οποία νίκησε με
83-71 την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο
του ματς και κατάφεραν να
πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα.
Το ίδιο έκανε και η Μεγαρίδα,
που πέρασε από την έδρα
της Κηφισιάς με 92-73.
Η Ακράτα εξασφάλισε την
απευθείας παραμονή της στην
κατηγορία μετά τη νίκη με
74-59 κόντρα στο Πέρα. Το
ίδιο έκανε και ο Ηλυσιακός,
που δεν δυσκολεύτηκε κόντρα
στον Κεραυνό Αιγίου, καθώς
πήρε τη νίκη με 85-50.
Την άνοδο του στη Β’Εθνική
Κατηγορία πανηγυρίζει ο
ΟΦΗ(Καραλής 4), ο οποίος
επικράτησε εντός έδρας της
ΚΑΠ με 77-56. Η κρητική ομάδα είχε τον πλήρη έλεγχο στο
ματς και εξασφάλισε την άνοδο της στη Β’Εθνική. Τον ΟΦΗ
θα ακολουθήσουν τα Μελίσσια, τα οποία κέρδισε εντός
έδρας τον Λοκρό Αταλάντης
με 59-54 και πήραν το δεύτερο
εισιτήριο και την πρώτη θέση
στον βαθμολογικό πίνακα.
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα ο Αργοναύτης Τριγλίας
Ραφήνας, καθώς επικράτησε
εντός έδρας του Άρη Θήβας
με 70-66. Νικηφόρο ήταν το
παιχνίδι και για το Κορωπί,
το οποίο νίκησε το ουραγό
Δειλινό με 88-84.
Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισε ο ΕΦΑΟΖ κόντρα
στην Έξω Παναγίτσα, καθώς
νίκησε με 94-58. Νωρίτερα, ο
ΒΑΟΛ επικράτησε του Ερμή
Σχηματαρίου με 73-68.
Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις της η Ευκαρπία στον
2ο Βόρειο όμιλο της Γ’Εθνικής
Κατηγορίας. Οι πρωτοπόροι
επικράτησαν εκτός έδρας τον
Πολύγυρο με 76-63 και πλέον
αρχίζουν να καταστρώνουν
τα πλάνα τους για τη νέα χρονιά, που θα τους βρει στην
Β’Εθνική κατηγορία.
Αντίθετα, ο ΒΑΟ(Στ. Γιαννούλης 1) δεν τα κατάφερε
στην έδρα του κόντρα στον
Λεύκιππο Ξάνθης και με την
ήττα του με 70-67 αποχαιρέτησε τη Γ’Εθνική Κατηγορία.

τοπιΚΑ

Η

κανονική
διάρκεια στον
μαραθώνιο της
Α1 ΕΣΚΑΘ
ολοκληρώθηκε εδώ και
καιρό.

Του Αρη Κόντα
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Κατέχουν την τέχνη
Εξαιρετική χρονιά έκαναν αρκετοί καλαθοσφαιριστές της Α1 ΕΣΚΑΘ,
σκηνικό που αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις στο σκοράρισμα

arispenna@yahoo.gr
Βέβαια όλοι περιμένουν να
δουν την κατάληξη της σειράς
του τελικού προκειμένου να
σχηματίσουν ολοκληρωμένη
άποψη.
Ωστόσο έχουν μια καλή εικόνα όσον αφορά τις αρετές
και τις επιδόσεις των αθλητών.
Τα τελευταία χρόνια αρκετοί
χαρισματικοί παίκτες επέλεξαν
να αγωνιστούν στην πρώτη τη
τάξει κατηγορία της Θεσσαλικής καλαθοσφαίρισης, οπότε
με το ταλέντο τους ανέβασαν
το επίπεδο.
Διότι και οι ανταγωνιστές
χρειάστηκε να ψαχτούν προκειμένου να θωρακίσουν τα ρόστερ, οπότε ο συναγωνισμός
μόνο καλό έκανε.
Προέκυψαν λοιπόν συναντήσεις που στις εμπνεύσεις του
ενός απαντούσε ο άλλος, ενώ
τα καλάθια πήραν φωτιά.
Βέβαια οι ομάδες είναι πάνω
απ’όλα οπότε σωστά οι ιθύνοντες κοίταξαν και θα κοιτάξουν
και για τη νέα χρονιά επιλογές,
που θα είναι συμβατές στα θέλω
των σωματείων τους.
Συνήθως αποφεύγονται ριζικές αλλαγές εκτός αν το προηγούμενο πλάνο δεν είχε αίσια
κατάληξη. Γιατί δεν είναι και
το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να χτίζει κανείς ένα συγκρότημα από την αρχή.
Οσο για τις μετεγγραφές οι
ιθύνοντες θα πορευτούν εκ νέου
με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σωματείων. Βέβαια οι
ίδιοι ασπάζονται την εκτίμηση
που λέει ότι χωρίς ποιότητα
δεν πας πουθενά αλλά μέλημά
τους είναι το δέσιμο των πρωταγωνιστών, ενώ εστιάζουν και
στον δεδομένο αλτρουϊσμό.
Πάντως αρκετοί παίκτες δείχνουν να έχουν βρει το μπασκετικό τους λιμάνι και έτσι δεν
αλλάζουν εύκολα χρώμα φανέλας.
Στον αντίποδα όμως υπάρχουν και περιπτώσεις, που θέλουν να ανανεωθούν, οπότε
αναζητούν μια διαφορετική επιλογή.
Θέμα προσαρμογής βέβαια
δεν τίθεται αφού άπαντες γνωρίζουν άριστα τα δεδομένα του
τοπικού.
Εννοείται ωστόσο ότι κάθε
επιλογή κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
Ειδικά στην Α1 ΕΣΚΑΘ υπάρχουν πολλά βαριά χαρτιά, οπότε
οι φίλαθλοι έχουν λόγους να
σπεύσουν στα κλειστά.
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Ουκ ολίγοι συμπολίτες παίκτες είχαν καλές
επιδόσεις στο κομμάτι της εκτέλεσης
Γενικά οι παίκτες που ξέρουν
την συνταγή βάζουν την τέχνη
τους για να προσφέρουν θέαμα
γέρνοντας την ζυγαριά στην
πλευρά της ομάδας τους.
Πρόκειται για στελέχη που
βρίσκονται πολλά χρόνια στα
κλειστά και κατά συνέπεια είναι
σε θέση να σκοράρουν με πολλούς και διαφόρους τρόπους.
Στο πλαίσιο αυτό τα επιτελεία
των σωματείων δίνουν τα πάντα
έχοντας την ακλόνητη πεποίθηση ότι όποιος επενδύει στην
ποιότητα αργά ή γρήγορα θα
δικαιωθεί.
Ηδη αρκετά κατορθώματα
πρωταγωνιστών στον φετινό
μαραθώνιο μνημονεύονται ιδιαίτερα και οι φίλοι των ομάδων
εύχονται ανάλογη συνέχεια.
Φυσικά η ατομική διάκριση
αποκτά μεγαλύτερη διάσταση
αν παντρεύεται με την επιτυχία
των συλλόγων.
Γενικά όμως οι φίλαθλοι ξέρουν να αναγνωρίζουν και τις
ατομικές ενέργειες.
Και στην φετινή διοργάνωση
αρκετά στελέχη βγήκαν μπροστά προσφέροντας θέαμα υψηλών προδιαγραφών. Σίγουρα
αποτέλεσαν κολώνες για τα
συγκροτήματά τους αλλά αυτοί
με χαμηλούς τόνους πρόταξαν
το κοινό καλό.
Πάντως οι επιθετικές εξάρσεις των πρωταγωνιστών αποτελούν σημείο αναφοράς για
το κοινό, που δεν χορταίνει την
δράση και τις εμπνεύσεις.
Αναφερόμαστε λοιπόν στους
σκόρερ των ομάδων οι οποίοι
σε πρώτη ευκαιρία δεν διστάζουν να περάσουν στην πρώτη

Οι Μπακς βγήκαν νικητές από την σκληρή
«μονομαχία» του Game 1 της σειράς με τους
Ράπτορς με ένα εκπληκτικό «ντεμαράζ» στην
4η περίοδο και τον Λόπεζ να κάνει εμφάνιση
καριέρας στα playoff. Τάδε έφη basketblog.
Το Μιλγουόκι βρισκόταν με την πλάτη στο
τοίχο για 37 από τα 48 λεπτά του πρώτου
αγώνα αλλά με ένα εντυπωσιακό επιμέρους
σκορ, με την αρωγή των Λόπεζ περισσότερο
και του Αντετοκούνμπο λιγότερο, έφτασαν στην
νίκη με 108-100. Οι Ράπτορς μπήκαν καλύτερα
στην αναμέτρηση προηγήθηκαν με +13(1528)στην 1η περίοδο, πριν τα «Ελάφια».
Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 42-39(18’) με
συνεχόμενους πόντους από Λόπεζ και Μίντλετον
αλλά οι Ράπτορς αντέδρασαν με τους Λάουρι
και Λέοναρντ να τους οδηγεί στο 51-59 του
ημιχρόνου φτάνοντας στο +12(52-40) στο τε-

γραμμή εμπνέοντας τους συναδέλφους τους αλλά και βάζοντας δύσκολα στους αντιπάλους.
Ακόμη πάντως και στην άσχημη μέρα οι σπουδαίοι παίκτες
ξέρουν πώς να δώσουν λύσεις
στο σωματείο τους.
Γενικά από την στιγμή που
οι παίκτες ζεσταθούν αγωνιστικά δύσκολα αναχαιτίζονται. Ακόμη όμως και αν δεν είναι στα
πάνω τους αρκούν ορισμένα
εκρηκτικά λεπτά απόδοσης για
να αλλάξουν την ροή των πραγμάτων.
Με όλα αυτά μόνο τυχαίο δεν
είναι το γεγονός ότι οι ιθύνοντες
των ομάδων κάνουν ότι περνάει
από το χέρι τους για να εξασφαλίσουν συνεργασίες με
αθλητές για τους οποίους εκτιμούν ότι θα ταιριάξουν γάντι
στα συγκροτήματά τους.
Εννοείται ότι στο σύγχρονο
μπάσκετ η πολυφωνία παίζει
μεγάλο ρόλο, οπότε τα επιτελεία αποφεύγουν μονοδιάστατες επιλογές.
Γενικά το σκοράρισμα προϋποθέτει μια σειρά παραμέτρων
για να εκτελεστεί υποδειγματικά.
Συνήθως οι παίκτες με έφεση
στον συγκεκριμένο τομέα διαθέτουν ολύμπια ψυχραιμία και
πίστη στο χέρι τους.
Ακόμη και όταν η πίεση είναι
μεγάλη και η ατμόσφαιρα θερμή
οι παίκτες ξέρουν να σημαδεύουν σωστά.
Παράλληλα η σκυτάλη περνάει και σε νεώτερους αθλητές,
που θέλουν να καταθέσουν την
δική τους πρόταση.

Ολοι βέβαια σπεύδουν να
υλοποιήσουν τις οδηγίες των
προπονητών αλλά είναι έτοιμοι
να ακούσουν και το ένστικτο.
Πάντως οι εκλεκτοί είναι μόνιμα στην πρίζα για να πιάσουν
κάθε ευκαιρία από τα μαλλιά
φτάνοντας στον αντικειμενικό
τους στόχο.
Και όπως λένε και αρκετοί
ειδικοί οι σκόρερ αποτελούν
χαρά για την ομάδα που τους
διαθέτει και πονοκέφαλο για
τους ανταγωνιστές.
Μάλιστα οι χαρισματικοί παίκτες φαίνονται κυρίως από τις
αντιδράσεις τους στα δύσκολα,
ενώ δεν θα διστάσουν να πυροβολήσουν ακόμη και αν τα
προηγούμενα στατιστικά δεν
είναι τα καλύτερά τους.
Εννοείται ότι με τα μεγάλα
καλάθια τους ανεβάζουν την
ψυχολογία των συμπαικτών
τους, οπότε όλοι μαζί κινούνται
για να φτάσουν στο τέλος του
δρόμου.
Αλλωστε κατά την διάρκεια
των παιχνιδιών την μια φορά
θα βρεθεί ένας αθλητής στην
μέρα του και την άλλη κάποιος
άλλος. Είναι σημαντικό λοιπόν
να παίρνουν μπάλες αυτοί που
είναι πιο φορμαρισμένοι, οπότε
κάποια στιγμή θα αποσυμφορηθούν και οι υπόλοιποι.
Πάντως οι φίλαθλοι επιθυμούν διακαώς να μεγαλώσει η
αλυσίδα των παικτών με υποδειγματικά τελειώματα.
Επιβάλλεται λοιπόν να υπάρξει εμπιστοσύνη σε νέα πρόσωπα και αυτά σε βάθος χρόνου θα περάσουν στην πρώτη
γραμμή της επικαιρότητας.
Και στο κομμάτι της εκτέλεσης βέβαια την διαφορά κάνει
η διάρκεια στην απόδοση και
κυρίως η σταθερότητα.

Εχουν καλό σημάδι
Συνήθως οι Τρικαλινοί φίλαθλοι κοιτάζουν και σωστά τις
επιδόσεις αθλητών των τοπικών
ομάδων.
Ωστόσο ξέρουν να αναγνωρίζουν τις αξίες απ’ όπου και
αν προέρχονται.
Στην φετινή Α1 ΕΣΚΑΘ λοιπόν
μετείχαν στελέχη που χαιρόταν
κανείς να τα παρακολουθεί σε
δράση.
Ετσι ουκ ολίγες φορές οι
αγώνες άνοιξαν και σημειώθηκαν μεγάλα σκορ.
Οι πρωταγωνιστές πρώτης
γραμμής βγήκαν ουκ ολίγες
φορές στο ανοιχτό γήπεδο τε-

Καλύτερες Επιθέσεις
Αναγέννηση Καρδίτσας με ........................1819 πόντους
Γ.Σ. Σοφάδων με ........................................1816 πόντους
Γ.Σ.Αμπελώνα με .......................................1717 πόντους

Καλύτερες Άμυνες
Γ.Σ.Γόμφων με ...........................................1152 πόντους
Γ.Σ.Αμπελώνα με .......................................1271 πόντους
Αστέρας Λάρισας με .................................1276 πόντους

οι πρώτοι σκόρερ
1.Μπλιάτζας (Γ.Σ.Νίκαιας) .........................................537
2.Λιάπης (Γ.Σ. Ελασσόνας) ........................................449
3.Γκαμπέτας (ΑΕΛ) ....................................................399
4.Γούλας (Γ.Σ. Σοφάδων) ..........................................393
5.Γεωργάκης (Αστέρας) ............................................382
6.Γκότσης (Γ.Σ. Μουζακίου) ......................................362
7.Καλλιάρας (Αναγέννηση Καρδίτσας) .....................361
8.Τσέλιος (Αναγέννηση Καρδίτσας) ..........................356
9.Κωτούλας (Δαναοί) .................................................339
10.Μπίνας (ΑΕΛ) ........................................................337

οι πρώτοι μπόμπερ
1.Γούλας (ΓΣ Σοφάδων) ..............................................6 7
2.Δαουλάρης (ΓΣΕ Ελασσόνας) .................................5 6
Τσέλιος (Αναγέννηση Καρδίτσας) .............................5 6
4.Μουράτης (ΓΣ Νίκαιας) ............................................5 4
5.Μπάρμπας (Αστέρας Λάρισας) ................................5 2
6.Πόππης (ΓΣ Μουζακίου) ........................................... 51
7.Ψύρρας Δ. (Γόμφοι) .................................................5 0
8.Κοβάτσεφ (Αναγέννηση Καρδίτσας) .......................4 6
9.Ψυχογιός (ΓΣ Σοφάδων) ..........................................4 3
10.Γεωργάκης (Αστέρας Λάρισας).............................. 42
Μπλιάτζας (ΓΣ Νίκαιας) ..............................................42.
λειώνοντας εύκολα τις προσπάθειές τους.
Ωστόσο ήταν έτοιμοι ακόμη
και για τις πιο σύνθετες και
εξεζητημένες άμυνες.
Φυσικά είχαν γερά πατήματα
και μπορούσαν να εκτελέσουν
από κάθε απόσταση.
Εννοείται ότι έπαιξαν τα συστήματα στα δάχτυλα και ήξεραν πότε να βγουν μπροστά,
ενώ όταν ο αμυντικός κλοιός
έσφιγγε γνώριζαν πώς να αξιοποιήσουν τους συμπαίκτες
τους.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
στο σύγχρονο μπάσκετ οι συνεργασίες αποτελούν βασικό
εργαλείο για την επίτευξη του
στόχου.
Και ατομικά λοιπόν ο μέσος
όρος πόντων ανέβηκε αισθητά,
οπότε αρκετοί παίκτες έβαλαν
ψηλά τον πήχη για το μέλλον.
Και όλα αυτά χωρίς καμία
έπαρση και μεγάλα λόγια.
Ασπάζονται λοιπόν την ρήση

Βρήκαν λύσεις
λευταίο 4λεπτο του πρώτου μέρους.
Στην 3η περίοδο, συνεχίστηκε ο ίδιος ρυθμός
με τον Αντετοκούνμπο να οδηγεί την ομάδα
του στο σκοράρισμα στο συγκεκριμένο δωδεκάλεπτο και τους Μπακς να μένουν στο παιχνίδι
με την βοήθεια των βολών (10 βολές συνολικά
σε αυτό το διάστημα) και τον Σιάκαμ να πετυχαίνει τρίποντο με την λήξη διαμορφώνοντας
το 76-83. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι
Μπρουκ Λόπεζ και Κάιλ Λάουρι «κουβάλησαν»
τις ομάδες στις πλάτες τους με τον «Splash
Mountain» να πετυχαίνει τους 13 από τους 29
πόντους στην 4η περίοδο.

Η ομάδα του Μάικ Μπουντεχόλζερ έκανε το
πρώτο προσπέρασμα στο αγώνα στις αρχές
τις περιόδου και στο τελευταίο δίλεπτο κατάφεραν με την βοήθεια των Λόπεζ(4 συνεχόμενοι
πόντοι, 1 τρίποντο), Μίντλετον(2-2) και Μπλέντσο(2-2 βολές) να φτάσουν σε μία πολύ δύσκολη
νίκη με τους Ράπτορς να έχουν μηδέν πόντους
στα τελευταία 3 λεπτά και να πετυχαίνουν το
τελευταίο εντός παιδιάς στο 44’, με τους γηπεδούχους να διατηρούν μετά από σκληρή μάχη
το πλεονέκτημα έδρας.
Κορυφαίος του Game 1 δεν ήταν άλλος από
τον Μπρουκ Λόπεζ καθώς ο σέντερ των γηπε-

που λέει ότι κάθε αναμέτρηση
ξεκινάει από μηδενική βάση.
Παράλληλα η προεργασία
που κάνουν οι αθλητές είναι
τέτοια ώστε να δίνουν πάντα
το 100% στον αγωνιστικό χώρο.
Γιατί πολλές φορές οι συμβατικές εμφανίσεις δεν αρκούν.
Και μπορεί αρκετά πράγματα
να φαίνονται εύκολα θεωρητικά
αλλά η αλήθεια αποτυπώνεται
μόνο πάνω στο παρκέ.
Συμπερασματικά οι παίκτες
που σκοράρουν κατά βούληση
ολοκλήρωσαν με την αίσθηση
ότι έκαναν το καθήκον τους,
ενώ φορτώνουν τις μπαταρίες
για να βάλουν πλώρη προς νέα
κατορθώματα.
Με την ολοκλήρωση του
πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ(κανονική διάρκεια) , το billkara.
gr παρουσίασε τις καλύτερες
επιθέσεις , τις καλύτερες άμυνες, τους πρώτους σκόρερ ,
τους πρώτους μπόμπερ των
ομάδων του Δευτέρου ομίλου.

δούχων πέτυχε 29 πόντους(ρεκόρ για την σεζόν,
ρεκόρ καριέρας στα playoff) και μάζεψε 11
ριμπάουντ, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε
νταμπλ-νταμπλ με 24 πόντους, 14 ριμπάουντ
και 6 ασίστ. Τέλος πολύ σημαντική συνεισφορά
είχε ο Μπρόγκτον, που ερχόμενος από τον
πάγκο πέτυχε 15 πόντους.
Το Τορόντο έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει
το «μπρέικ» καθώς βρισκόταν μπροστά στο
σκορ για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα του
παιχνιδιού , ενώ οι δυο σταρ(Λάουρι, Λέοναρντ)
πέτυχαν τους 61 από τους 100 πόντους της
ομάδας τους. Συγκεκριμένα, ο Λέοναρντ είχε
31 πόντους(μόλις δύο στην 4η περίοδο) και ο
Λάουρι έκανε «μαγική» εμφάνιση με 30 πόντους,
8 ριμπάουντ και 7-9 τρίποντα με τον Σιάκαμ να
προσθέτει 15.
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Ωρα για ανάλυση

Ανοιγμα στον κόσμο
Οι Γόμφοι ετοιμάζονται για τον κρίσιμο
δεύτερο αγώνα με την Αναγέννηση Κ.,
ενώ θέλουν την στήριξη των φιλάθλων

Το επιτελείο των Ικάρων μετά την μελέτη θα κάνει τις κινήσεις του,
ενώ ο ΑΟΚ θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την φετινή εμπειρία

Η

δουλειά της
κάθε ομάδας
χωρίζεται σε
στάδια. Το
πρώτο έχει να κάνει με
την σωστή επιλογή
προσώπων και την
προετοιμασία.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Από την στιγμή που στο
θέμα αυτό μπουν τα σωστά
κομμάτια στην κατάλληλη
θέση του παζλ αυξάνονται οι
πιθανότητες επιτυχίας.
Τα φώτα βέβαια πέφτουν
στους αγώνες, που αποτελούν το κυρίως πιάτο.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι στην ροή της χρονιάς οι
πρωταγωνιστές οφείλουν να
είναι τύπος και υπογραμμός
προκειμένου να βάλουν τα
απαραίτητα ροζ φύλλα στο
βαλιτσάκι.
Οσο για το τρίτο σκέλος
αυτό αφορά την ανάλυση των
πεπραγμένων, που ακολουθεί
απαραίτητα τους τίτλους τέλους.
Πραγματικά η συγκεκριμένη υπόθεση είναι κομβική για
τις ομάδες που έχουν βλέψεις.
Επιβάλλεται να περάσουν
από μικροσκόπιο και με νηφαλιότητα μια σειρά δεδομένων προκειμένου να εντοπίσουν τι πήγε καλά και τι
μπορεί να διορθωθεί.
Από την στιγμή που ενεργήσουν με χειρουργική ακρίβεια μπορούν να έρθουν καλύτερες μέρες.
Από την κανόνα του ψαξίματος δεν αποτελούν εξαίρεση οι εκπρόσωποί μας στην
φετινή μπασκετική Γ’ Εθνική.
Οι Ικαροι βέβαια πέτυχαν
τον στόχο τους αλλά είναι
στην φύση τους να αναζητούν
νέους δρόμους.
Οσο για την Καλαμπάκα σίγουρα περίμενε διαφορετικά
τα τελευταία δρομολόγια.
Όμως στον αθλητισμό
υπάρχουν και οι δύσκολες
στιγμές με τα φρεναρίσματα.
Το ζητούμενο είναι να αντλεί κανείς δύναμη για να επιστρέφει με μεγαλύτερη όρεξη
και κυρίως αποτελεσματικότητα.
Ας δούμε λοιπόν τα θέματα
ένα-ένα.
Οι Ικαροι ήταν αναμενόμενο
ότι θα κινούνταν πιο άνετα
μετά την πρώτη θητεία στην
συγκεκριμένη κατηγορία.
Ασφαλώς άνοιξε και η όρεξη των φιλάθλων, που περίμεναν περισσότερα πράγματα. Βέβαια και ο συναγωνισμός ήταν μεγαλύτερος, ενώ
οι αντίπαλοι ήταν περισσότερο υποψιασμένοι.
Σε κάθε περίπτωση παίκτες,
τεχνικό επιτελείο και διοίκηση
έκαναν ο καθένας το καλύ-

Οι Ικαροι θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να παρουσιάσουν
βελτιωμένη έκδοση, ενώ ο ΑΟΚ κοιτάζει την επόμενη μέρα
τερο στον τομέα του, οπότε
η χρονιά έκλεισε ικανοποιητικά σε γενικές γραμμές.
Αλλωστε ο εκπρόσωπός
μας διαθέτει μακρά διαδρομή
στον χώρο, οπότε ήταν λογικό
να θέλει να κερδίσει ένα ακόμη στοίχημα.
Εννοείται ότι τίποτα δεν χαρίστηκε, αφού οι αντίπαλοι
και ποιοτικοί και έμπειροι ήταν
και στην γωνία περίμεναν.
Αναμφίβολα είχαμε να κάνουμε με γεμάτο και αμφίρροπο μαραθώνιο.
Αλλωστε το γεγονός αυτό
αποτυπώθηκε στις ανατροπές
συσχετισμών και στις αλλαγές
συναισθημάτων ακόμη και
μέσα στην διάρκεια του ίδιου
αγώνα.
Ακόμη και τα φαβορί έδωσαν κάποιες στιγμές δικαιώματα, ενώ ομάδες που την
μια αγωνιστική ήταν στα πάνω
τους την επόμενη για διαφόρους λόγους κινήθηκαν σε
ρηχά νερά.
Πάντως ο καθένας αντιλαμβάνεται την ευφορία που νιώθουν οι πρωταγωνιστές των
ομάδων που υλοποιούν τους
στόχους, ενώ όσοι δεν τα καταφέρνουν οφείλουν να αντλήσουν δύναμη για να συνεχίσουν να καταθέτουν προτάσεις
Το σίγουρο πάντως είναι
ότι αρκετά σωματεία φρόντισαν να παλέψουν όσο μπορούσαν για να διατηρήσουν
τα κεκτημένα τους.
Η πράξη έδειξε ότι χρειάζεται υπομονή και μεθοδικότητα.
Αλλωστε τα παιχνίδια έδειξαν ότι όσοι έχουν ατσάλινα
νεύρα αργά ή γρήγορα φέρνουν την υπόθεση στα μέτρα
τους και εν τέλει βάζουν την
υπογραφή τους.
Επίσης ήταν απαραίτητη
και η μεθοδικότητα. Οποιος
είχε σύστημα και εναλλακτικές λύσεις πέτυχε τον επιθυμητό αριθμό προσπεράσεων.
Οι Ικαροι από την αρχή
φρόντισαν να εφαρμόσουν
την φιλοσοφία τους και ακόμη
και μετά από σημαντικές επι-

τυχίες δεν άλλαξαν συνήθειες. Ειδικά στην κατηγορία η
μέρα στην οποία εμφανίζονται
τα σωματεία παίζει σημαντικό
ρόλο.
Επιπρόσθετα στον χώρο
εκτός από το ταλέντο δεν
πρέπει να λείπει το φιλότιμο.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ομάδων, που δεν είχαν
τρομερό υλικό αλλά δούλευαν πάντα στα κόκκινα,
οπότε δικαιώθηκαν.
Φέτος τα βαριά χαρτιά απέναντι στους δικούς μας εμφάνισαν το πολύ καλό τους
πρόσωπο. Ακόμη και ομάδες
πάντως που δεν ήταν στην
πρώτη γραμμή έπαιξαν για
τον μπασκετικό εγωισμό.
Χωρίς λοιπόν την κατάλληλη προεργασία το νερό δεν
θα έμπαινε στο αυλάκι.
Γενικά ο μαραθώνιος ήταν
για γερά νεύρα , με πολλά
παιχνίδια να ισορροπούν στην
κόψη του ξυραφιού.
Επίσης πολλά ματς εξελίχτηκαν σε ντέρμπι ολκής και
ήταν μακράς διαρκείας.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
λοιπόν την πίεση που δέχτηκαν οι αθλητές αλλά γνωρίζοντας κλίμα και δεδομένα
κατάφεραν να βγουν μπροστά.

Με ψύχραιμη ματιά
Ολοι οι πρωταγωνιστές των
ομάδων θέλουν ένα εύλογο
διάστημα για αποφόρτιση.
Ωστόσο αυτό δεν θα κρατήσει επ’άπειρον. Με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο τα στελέχη
οφείλουν να μπουν εκ νέου
στην πρίζα για να τρέξουν
τον καινούργιο σχεδιασμό.
Αυτό θα πράξουν για μια
ακόμη χρονιά και οι Ικαροι.
Ασφαλώς ο σχεδιασμός
προϋποθέτει συγκεκριμένα
βήματα και επαφές με αξιόλογα στελέχη.
Συνήθως βέβαια οι ομάδες
ξεκινούν από τους παίκτες
που τράβηξαν κουπί αναγνωρίζοντας εμπράκτως την προσφορά τους.
Σίγουρα άπαντες αφήνουν
στο μυαλό τους περισσότερο
CMYK

χρόνο για κάτι καλύτερο.
Συνεπώς θα γίνει προσπάθεια για ουσιαστικές πινελιές,
που θα δώσουν ώθηση στο
τμήμα.
Πάντως σε πρωταθλήματα
μακράς διαρκείας ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι κάθε ομάδα χρειάζεται όσο το δυνατόν
περισσότερα χέρια, ενώ είναι
σημαντικό και οι παίκτες που
έρχονται από τον πάγκο να
κάνουν την διαφορά.
Οσο για την χημεία θα συνεχίσει να αποτελεί ένα από
τα διακριτά στοιχεία.
Οι πρώτες ενδείξεις καταδεικνύουν ότι υπάρχει διάθεση επέκτασης συνεργασίας
με βασικά στελέχη.
Βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις το τοπίο ξεκαθαρίζει
όταν πέφτουν οι υπογραφές
και δίνονται τα χέρια.
Στις περιπτώσεις αυτές θα
γίνουν οι ανακοινώσεις με τον
γνωστό τρόπο.
Μένει να δούμε βέβαια και
τον μετεγγραφικό ορίζοντα.
Στις τάξεις των μπασκετικών άρχισαν να κυκλοφορούν
ήδη κάποιες περιπτώσεις
αλλά θέλει μια σχετική διαδικασία μέχρι να φορέσουν τα
χρώματα της ομάδας.
Για τη νέα χρονιά οι κιτρινόμαυροι θα προσπαθήσουν
να θωρακίσουν ιδιαίτερα την
έδρα, που πρέπει να τρομάζει
τους αντιπάλους.
Επίσης είναι σημαντικό να
υπάρχουν καλές επιδόσεις
απέναντι στους αντιπάλους
από το πάνω ράφι.
Φέτος το σκηνικό στο κομμάτι αυτό δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, αφού ομάδες
όπως ο ΠΑΣ και η Λευκάδα
άνοιξαν την ψαλίδα.
Οσο για το τελευταίο ματς
με τον Μαντουλίδη, όπου και
σ’αυτό προέκυψε διαφορά
υπήρχε εξήγηση, αφού οι
απουσίες ήταν πολλές και
σημαντικές, οπότε οι τρεχαλατζήδες νεαροί παίκτες των
Θεσσαλονικέων άλλο που δεν
ήθελαν να σκοράρουν κατά
βούληση.
Προφανώς τα στοιχεία
αυτά έχουν εντοπιστεί από
το επιτελείο των Ικάρων, που
θα προχωρήσει στις κατάλληλες παρεμβάσεις.
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα πήρε από μέσα άρωμα Γ’ Εθνικής και μπορεί να
μην τα κατάφερε στο τέλος
αλλάζοντας μετερίζι αλλά η
ομάδα έδειξε ότι με διορθωτικές κινήσεις και με το κατάλληλο κίνητρο είναι σε θέση
να διεκδικήσει το στοίχημα.
Σίγουρα οι κιτρινομπλέ θα
έχουν άλλη μορφή στα γνώριμα εδάφη, οπότε το καλοκαίρι θα είναι έτσι κι αλλιώς
ενδιαφέρον.

Οι Γόμφοι βάζουν βάσεις για το δεύτερο ματς με την
Αναγέννηση Κ., ενώ θέλουν δίπλα τους τον κόσμο
Το επιτελείο των Γόμφων ξέρει πολύ καλά ότι η αθλητική
ζωή συνεχίζεται, οπότε παρά την πικρία για τον τρόπο
που χάθηκε το πρώτο ματς της σειράς στην Αναγέννηση
Καρδίτσας, το ξέχασαν άμεσα και συγκεντρώθηκαν στην
αποστολή για το δεύτερο παιχνίδι.
Με ηρεμία παίκτες και τεχνική ηγεσία προσπαθούν να
ετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούν προσέχοντας τα
βασικά κομμάτια αλλά και τις λεπτομέρειες.
Απαντες έχουν καλή ψυχολογία και θα προσπαθήσουν
να αποδώσουν μπάσκετ υψηλών προδιαγραφών, αφού
έχουν τις δυνατότητες. Εννοείται ότι το κίνητρο είναι
υψηλό και θέλουν να συνεχίσουν να ονειρεύονται.
Την προσεχή Κυριακή 19/5/2019 στις 19:00 στο κλειστό
γυμναστήριο Μουζακίου η ομάδα Μπάσκετ των Γόμφων
δίνει τον ποιο καθοριστικό αγώνα της χρονιάς με την
Αναγέννηση Καρδίτσας για τα play off του πρωταθλήματος
της A1 EΣΚΑΘ και την άνοδο στην Γ’ Εθνική κατηγορία.
Το Δ.Σ. των Γόμφων καλεί όλους τους φίλαθλους της
ομάδας και όσους αγαπούν το Μπάσκετ να κατακλύσουν
το κλειστό γυμναστήριο Μουζακίου και να συνδράμουν
με την στήριξη τους στην προσπάθεια της ομάδας να
πάρει το νικηφόρο αποτέλεσμα , που είναι κάτι παραπάνω
από αναγκαίο, καθώς θα γίνει το 1-1 και οδηγεί την σειρά
σε τρίτο παιχνίδι για την άνοδο στις εθνικές κατηγορίες .

Εγιναν ορισμοί
Την Δευτέρα 20 Μαΐου ορίστηκε το παιχνίδι της πρώτης
φάσης των playoffs, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον
Ολυμπιακό. Όπως είχε ήδη προαναγγείλει από την Τετάρτη
(15/5), η διοργανώτρια αρχή, μετά την επικύρωση της τελικής βαθμολογίας, όρισε την έναρξη των playoffs στο
τριήμερο 18-20/5, με τα τρία πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται το Σάββατο 17 Μαΐου και το «αιώνιο» ντέρμπι την
Δευτέρα 20 του μήνα.
Από εκεί και πέρα, την Τετάρτη 22/5 είναι προγραμματισμένα τα δεύτερα παιχνίδια ανάμεσα στον Χολαργό με
την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα καθώς και τον
Ήφαιστο με το Περιστέρι, ενώ την Πέμπτη 23/5 θα πραγματοποιηθεί το ματς του ΣΕΦ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό
και τον Παναθηναϊκό.
Τέλος, αν χρειαστούν τρίτα παιχνίδια σε αυτή τη πρώτη
φάση των playoffs, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο
25/5, ενώ το ματς του ΟΑΚΑ είναι και πάλι ορισμένο για
την Δευτέρα, 27 Μαΐου.
Εξάλλου σε ρυθμούς Final 4 κινείται ήδη η Βιτόρια,
καθώς πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα η συνέντευξη Τύπου του μεγάλου μπασκετικού ραντεβού, που
ξεκινά σήμερα Παρασκευή 17/5.
Με δηλώσεις του ο Τζόρντι Μπερτομέου, αφού καλωσόρισε άπαντες στην Βιτόρια, έκανε μια ανασκόπηση
της σεζόν, στάθηκε στην παρουσία του κόσμου στα
γήπεδα, τονίζοντας πως το μπάσκετ βρίσκεται στην καλύτερη θέση του. Ασφαλώς το θέαμα είναι εξασφαλισμένο,
ενώ αρκετοί κάνουν λόγο για αμφίρροπη διοργάνωση.
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αγωνία για τον ΑΟ
Τρίκαλα χτυπάει
κόκκινο, αφού
πλέον η τύχη του
είναι καθαρά στην ΕΠΟ. Ο
υφυπουργός Αθλητισμού
Γιώργος Βασιλειάδης και η
Φούτμπολ Λιγκ άνοιξαν τον
δρόμο, αλλά μένει η τελική
απόφαση της ΕΠΟ, ώστε η
τρικαλινή ομάδα τη νέα
σεζόν να παίξει στην
Σούπερ Λίγκ 2.
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Η αγωνία παραμένει
•Τη μοίρα του ΑΟ Τρίκαλα κρατά στα χέρια της η ΕΠΟ, που θα κληθεί την Τετάρτη
να αποφασίσει αν οι ομάδες της Σούπερ Λίγκ 2 γίνουν από 12 σε 14

Του ΧΡιΣτΟΦΟΡΟΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ο αριθμός των ομάδων με
τον οποίο θα διεξαχθεί η νεοσύστατη κατηγορία θα είναι ένα
από τα βασικά θέματα που θα
απασχολήσουν την ΕΠΟ στο
δ.σ. της 22/5.
Ελπίδες σε Ηρακλή, Τρίκαλα
πως μπορεί να τους δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούν στη Super
League 2 της επόμενης χρονιάς
άφησαν οι πρόσφατες δηλώσεις
του Γιώργου Βασιλειάδη στη
Βουλή πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η νεοσύστατη κατηγορία να διεξαχθεί με 14 ομάδες
αντί για 12 που προβλέπει το
αρχικό πλάνο.
Βεβαίως, ο τελικός λόγος ανήκει στην ΕΠΟ, η οποία έχει την
αποκλειστική αρμοδιότητα για
την διάρθρωση των κατηγοριών,
τον αριθμό των ομάδων αλλά
και τον τρόπο διεξαγωγής των
πρωταθλημάτων.
Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το δ.σ. της ΕΠΟ, το
οποίο είναι προγραμματισμένο
για την Τετάρτη (22/5). Σε αυτό,
τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποφασίσουν για το
αν η Super League 2 θα διεξαχθεί, τελικώς, με 12 ή 14 ομάδες,
καθώς και το ποιες ομάδες θα
καλύψουν τις δύο επιπλέον θέσεις αν προκριθεί το δεύτερο
σενάριο.
Αν, δηλαδή, αυτές θα είναι οι
δύο επιλαχούσες της νυν Football League (Ηρακλής και Τρίκαλα) ή αν δύο εκ των οκτώ
πρωταθλητών της Γ’ Εθνικής
(Καβάλα, Βέροια, Κρόνος Αργυράδων, Ολυμπιακός Βόλου,
ΟΦ Ιεράπετρας, Ιάλυσος Ρόδου,
Αιγάλεω, Ασπρόπυργος).
Υπενθυμίζεται πως οι 12 ομάδες της Super League 2 της
επόμενης χρονιάς θα είναι οι
ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακός,
Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων Λάρισας, Εργοτέλης, Παναχαϊκή,
Κέρκυρα, ΑΟΧ/Κισσαμικός,
Απόλλων Πόντου, Δόξα Δράμας,
Καραϊσκάκης και ο ηττημένος
του μπαράζ ΟΦΗ-Πλατανιάς.
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Στον ΑΟ Τρίκαλα περιμένουν μέχρι την Τετάρτη για τα καλά νέα από την ΕΠΟ
14, θα πρέπει οι Θεσσαλοί και ο
Ηρακλής να αναπληρώσουν τις
θέσεις. Σημείωσε δε, ότι αν αποφασιστεί να ανέλθουν ομάδες
από τη Γ' Εθνική, τότε «μία τέτοια
επιλογή θα συνιστά επίδειξη
σκανδαλώδους εύνοιας»! Αναλυτικά:
«Κατά τη συζήτηση στη Βουλή
με αντικείμενο την υπερψήφιση
της τροπολογίας για την αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων
κατέστη σαφές, ότι η αναδιάρθρωση δεν είναι δεσμευτική αναφορικά με τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στην
δεύτερη τη τάξει διοργάνωση
της Super League 2. Αφέθηκε
δηλαδή ανοικτό το ενδεχόμενο,
στο προσεχές πρωτάθλημα να
συμμετάσχουν 14 ομάδες αντί
των 12, που είχε αρχικά εξαγ-

γελθεί, προφανώς μετά από σχετική απόφαση της Ε.Π.Ο. Έκτοτε
έχει ξεκινήσει μία πρωτοφανώς
προκλητική μεθόδευση από εκπροσώπους νομών των οποίων
οι ομάδες συμμετείχαν σε κατώτερη κατηγορία (την άλλοτε
Γ’ Εθνική Κατηγορία), και εξασφάλισαν την άνοδό τους στην
νέα Football League, προκειμένου οι δύο επιπλέον θέσεις της
νέας Super League 2, εάν αποφασισθεί τελικώς να αυξηθεί ο
αριθμός των ομάδων, να πληρωθούν από ομάδες της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας μετά από μπαράζ, μεθόδευση που θα έχει ως
αποτέλεσμα ο «Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ»
να υποβιβασθεί στην νέα Football
League, και ομάδες προερχόμενες από κατώτερη κατηγορία
να ανέλθουν ουσιαστικά δύο κα-

τηγορίες (από την άλλοτε Γ’
Εθνική Κατηγορία στην νέα Super League 2).
Μία τέτοια επιλογή θα συνιστά
επίδειξη σκανδαλώδους εύνοιας.
Απεναντίας, εάν προκριθεί τελικώς να πληρωθούν οι δύο επιπλέον θέσεις της Super League
2 από ομάδες που αγωνίζονταν
στην κατηγορία Football League,
οι ομάδες αυτές θα είναι ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» και ο «Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ»,
που κατέλαβαν την 11η και 12η
θέση αντίστοιχα στο φετινό πρωτάθλημα της Football League.
Είναι πραγματικά εξοργιστικό,
παράλογο και αντίθετο σε κάθε
έννοια υγιούς ανταγωνισμού,
υπό συνθήκες αναδιάρθρωσης
των κατηγοριών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπου θίγονται σχεδόν οι πάντες, κάποιοι

να απαιτούν να ανέβουν δύο κατηγορίες, ενώ ομάδες όπως ο
«Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ», που αγωνίσθηκαν σε σαφώς πιο ανταγωνιστικό
πρωτάθλημα, με πολύ μεγαλύτερες οικονομικές θυσίες και
υπό πολύ πιο αυστηρή διοικητική
επιτήρηση, και κατάφεραν να
εξασφαλίσουν έστω την είσοδό
τους στην 12άδα, θέση που αυτονόητα σε κάθε λογικό πρωτάθλημα 16 ομάδων αρκεί για να
εξασφαλίσει την παραμονή στην
κατηγορία, να υποστούν υποβιβασμό.
Καλούμε κάθε νοήμονα και
με στοιχειώδη αίσθηση δικαίου
ποδοσφαιρική Αρχή, που θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά, να
πράξει το καταφανώς δίκαιο και
να συμπεριλάβει στο επικείμενο
πρωτάθλημα της Super League
2 τις ομάδες, που αγωνίσθηκαν
στην φετινή διοργάνωση της

Football League και τερμάτισαν
στην 11η και 12η θέση. Καλούμε
επίσης κάθε αρμόδια τοπική
Αρχή αλλά και κάθε μεμονωμένο
τρικαλινό φίλαθλο να ασκήσει
κάθε εύλογη πίεση προς κάθε
κατεύθυνση, προκειμένου να
αποτραπεί η υπό μεθόδευση κατάφωρη αδικία σε βάρος του
«Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ».
Μετά Τιμής
Για τον «Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ».
Τέλος οι Ντιαλό, Λάσκαρης
Η ΠΑΕ, τέλος, ανακοίνωσε
την αποχώρηση των Λαμίν Ντιαλό, Παύλου Λάσκαρη. Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει
την λύση της συνεργασίας με
τους ποδοσφαιριστές, Λαμίν
Ντιαλό και Παύλο Λάσκαρη.
Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους και τους ευχόμαστε
καλή συνέχεια στην καριέρα
τους».

το ERT Sports θα καλύψει το πρώτο
παιχνίδι μπαράζ μεταξύ πλατανιά - ΟΦΗ
Την Κυριακή (19/05, 19:00) θα διεξαχθεί το πρώτο
παιχνίδι μπαράζ μεταξύ του Πλατανιά και του ΟΦΗ στο
γήπεδο Περιβολίων. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας
των Χανίων έχει η ΕΡΤ και την αναμέτρηση θα μεταδοθεί
από το ERT Sports HD.
Η ρεβάνς της 22ας Μαΐου στο «Γεντί Κουλέ», όπως
είναι γνωστό, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τη Nova.

H επίσημη ανακοίνωση του
ΑΟτ για την αναδιάρθρωση
Η Επιτροπή Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου στις 23 Αυγούστου 2018 εισηγήθηκε στην
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ
την έγκριση της αναδιάρθρωσης
και τη δημιουργία της Super
League 2 με συμμετοχή 12 ομάδων. Με τη σειρά της ΕΠΟ προ
μηνός ανακοίνωσε ότι ενεκρίθη
το πλάνο αναδιάρθρωσης των
ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων
όπως είχε αποφασιστεί από την
Ε.Ε. της ΕΠΟ στις 24 Αυγούστου. Τη Δευτέρα (13/05) ο υφυπουργός Γιώργος Βασιλειάδης
τόνισε ότι ο αριθμός των ομάδων
αποφασίζεται από την ΕΠΟ και
όχι την πολιτεία και αμέσως
«γεννήθηκαν» ελπίδες στον 11ο
και 12ο της Football League,
αλλά και τους πρωταθλητές της
Γ' Εθνικής.
Ο 11ος ΑΟ Τρίκαλα, λοιπόν,
εξέδωσε την Τρίτη (14/05) ανακοίνωση και ανέφερε ότι στο ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων
της Super League 2 από 12 σε

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

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

ΓιΩΡΓΟΣ ΛιΑΚΑΣ: ΤΗΛ:6982 076 552
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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Δήμητρα Απόλλων

Ραντεβού για… προχωρημένους

«Αντίο» με βραβεύσεις
στο Μεγαλοχώρι

•Αύριο (7 μ.μ) στη Μπαλκούρα ο φιλικός αγώνας επαγγελματιών
της Δήμητρας Απόλλων και Μικτής Τρικάλων
να ξεχωριστό
ποδοσφαιρικό
ραντεβού
φιλοξενεί αύριο
το απόγευμα (7 μ.μ) η
Μπαλκούρα. Θα διεξαχθεί
ένας πολύ ιδιαίτερος
αγώνας μεταξύ της Μικτής
ομάδας επαγγελματιών της
Δήμητρας Απόλλων με την
Μικτή ομάδα Τρικάλων.

Έ

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στο χορτάρι θα πατήσουν
παίχτες Εθνικού βεληνεκούς και
θα χαρίσουν μερικές μοναδικές
στιγμές σε μικρούς και μεγάλους που θα έχουν την τύχη να
παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Τα παιδιά που θα αγωνιστούν για την ομάδα μας έχουν
γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά στην
Ακαδημία μας υπό την επίβλεψη
και τις οδηγίες των υπεύθυνων
Γκαραγκάνη – Γιαγιάκο και των
εκάστοτε συνεργατών τους.
Παρά το φόρτο αγωνιστικών
υποχρεώσεων και προπονήσεων και τον περιορισμένο χρόνο
για ξεκούραση, όλα τα παιδιά δέχτηκαν με χαρά και ενθουσιασμό
την πρόσκληση που τους έγινε να
πατήσουν ξανά το χορτάρι που
έκαναν τα πρώτα τους βήματα
και να συνεργαστούν με πρώην

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

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

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

Β’ Ερασιτεχνική

. Ιδιαίτερη η χθεσινή μέρα για τον Γιώργο Χαρακόπουλο.
Τελευταία ποδοσφαιρική παρουσία, φυσικά με τη φανέλα της
«Θύελλας» την οποία στήριξε χρόνια με αξία και ήθος. Πλέον η
ενασχόλησή του με τα κοινά στο τοπικό συμβούλιο
Μεγαλοχωρίου του δείχνει άλλα μονοπάτια. Τη βράβευση έκανε
ο αρχηγός του Μικ. Κεφαλοβρύσου Χρήστος Σίμος

. Ο πρόεδρος του
Μεγαλοχωρίου
Νίκος Γεροκώστας
«Μουφ»
βράβευσε τον
Αθανασόπουλο
για την προσφορά
του. Τελευταίο
παιχνίδι αφού
ολοκληρώνει τις
σπουδές και
επιστρέφει στη
βάση του.

Ενας βαθμός και «game over»…
•Ενωση Δ.Μ και Λυγαριά συνέχισαν με νίκες και ετοιμάζονται παρακάτω να πετύχουν το στόχο τους
σειρά στη κορυφή του 2ου
ομίλου δεν άλλαξε. Πρώτη
η Ενωση Δ.Μ, δεύτερη η
Λυγαριά. Και ούτε
πρόκειται να αλλάξει, αν θέλουμε
να βλέπουμε την αλήθεια., τρεις
αγωνιστικές πριν το τέλος του
πρωταθλήματος και για την
Λυγαριά δύο, αφού ένα παιχνίδι το
κερδίζει στα χαρτιά. Οπότε…

Η

Επιμέλεια: ΠANOΣ ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Η ομάδα του Κώστα Γκουγκουλή κέρδισε
χθες την Θεόπετρα 4-1 και μετέτρεψε το
ντέρμπι σε περίπατο και όχι μόνο. Με τη νίκη
αυτή εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο
στην Α’ Ερασιτεχνική αυξάνοντας τη διαφορά
από τους φιλοξενούμενους στους 13 βαθμούς.
Πλέον χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να πανηγυρίσει και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Έναν βαθμό όμως χρειάζεται (πέρα από το
κερδισμένο παιχνίδι) για να πανηγυρίσει την
άνοδο και η Λυγαριά. Στη χειρότερη περίπτωση εφόσον η Θεόπετρα κερδίσει και τους
τρεις αγώνες. Τυπικό το θέμα…
Από κει και πέρα, η 3η θέση η οποία μπορεί
να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, έχει… ψωμί.
Μάλλον έως την επόμενη αγωνιστική. Η Θεόπετρα έχει 64 βαθμούς, όσους και ο Ασπρόβαλτος, με το Καλαμπακιώτικο συγκρότημα να
υποδέχεται τον «Ορφέα» και να κουβαλάει το
αβαντάζ του πρώτου γύρου.
Από κοντά και η Πιαλεία με 62 βαθμούς.
Κοντινές οι αποστάσεις, κοντινές και οι…
απαντήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βαλτινό - Βυτουμάς ..................................2-3
Χρυσομηλιά - Τζούρτζια ...........................2-2
Ενωση Δ.Μ - Θεόπετρα ............................4-1
Ασπρόβαλτος - Παλ/ρο ............................3-0
Ροπωτό - Φιλύρα .................................3-0α.α
Πρίνος - Κεφ/κός.................................3-0α.α
Δενδροχώρι - Φωτεινό..............................3-3
Λυγαριά - Γόμφοι......................................5-1
Ρεπό: Πιαλεία

Ασπρόβαλτος
και Θεόπετρα
διεκδικούν
την τρίτη θέση

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

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

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

Ι
2
3
4
1
2
4
9
3
4
1
4
3
0
2
2
1
1

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

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

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Χρυσομηλιά ...............-......................Βαλτινό
Βυτουμάς ...................- ................Ενωση Δ.Μ

. Για τον ίδιο λόγο βραβεύτηκαν και οι Τσαβαλάς
και Πανέτσος από τον προπονητή Περικλή Βασιλείου

Θεόπετρα...................-............Ασπρόβαλτος
Πιαλεία .......................-......................Ροπωτό
Παλ/ρο .......................- .......................Πρίνος
Φιλύρα........................- ..............Δενδροχώρι
Κεφ/κός......................-.......................Γόμφοι
Φωτεινό ......................-.....................Λυγαριά
Ρεπό: Τζούρτζια

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βαλτινό.......................- ................Ενωση Δ.Μ
Ασπρόβαλτος.............- ..................Βυτουμάς
Ροπωτό ......................- ..................Τζούρτζια
Πρίνος ........................-..................Θεόπετρα
Δενδροχώρι ...............- ......................Πιαλεία
Γόμφοι........................- ......................Παλ/ρο
Λυγαριά......................-.......................Φιλύρα
Κεφ/κός......................- .....................Φωτεινό
Ρεπό: Χρυσομηλιά

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ενωση Δ.Μ .................-............Ασπρόβαλτος
Χρυσομηλιά ...............-......................Ροπωτό
Βυτουμάς ...................- .......................Πρίνος
Τζούρτζια ...................- ..............Δενδροχώρι
Θεόπετρα...................-.......................Γόμφοι
Πιαλεία .......................-.....................Λυγαριά
Παλ/ρο .......................- .....................Φωτεινό
Φιλύρα........................-.....................Κεφ/κός
Ρεπό: Βαλτινό

. Ο «ακούραστος» φροντιστής της ομάδας του Μεγαλοχωρίου
Θανάσης Παπαδημητρίου βράβευσε τον Μουρελάτο
για την προσφορά του

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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«Αντίο» με πεντάρα
και… βραβεύσεις
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από το
Μεγαλοχώρι

•Μεγαλοχώρι και Μικρό Κεφαλόβρυσο «έκλεισαν» τη… πόρτα
του πρωταθλήματος με νίκη 2-5 των φιλοξενούμενων

O Γιώργος
Χαρακόπουλος
μοιράστηκε τη χαρά
της βράβευσής του
με την κόρη του
Ευαγγελία

ι τελευταίοι
κλείνουν τη…
πόρτα. Μπορεί το
Μεγαλοχώρι και το
Μικρό Κεφαλόβρυσο να μην
ήταν οι… τελευταίοι στον
βαθμολογικό πίνακα αλλά να
έπαιξαν πρωταγωνιστικό
ρόλο κατακτώντας την 5η
και 4η θέση, αντίστοιχα,
αλλά ήταν οι ομάδες που
έδωσαν το τελευταίο
παιχνίδι της αγωνιστικής
περιόδου 2018-2019.

Ο

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Παιχνίδι γοήτρου με το Μικρό Κεφαλόβρυσο να κερδίζει 5-2 στο
Μεγαλοχώρι σε μια αναμέτρηση
χωρίς σκοπιμότητες, αλλά μόνο με
προσπάθειες για γκολ.
Ο αγώνας έγινε μεταξύ συγγενών
και φίλων. Με το ζόρι η παρουσία
τους γέμιζε δύο… ταξί, μια εικόνα
αποκαρδιωτική η οποία έκανε την
εμφάνισή της από νωρίς στο πρωτάθλημα και όχι στην τελευταία
αγωνιστική, γεγονός που σημαίνει
πολλά.

Τελευταία «οικογενειακή» φωτογραφία του Μικρού Κεφαλοβρύσου. Για «παρθενική» εμφάνιση ήταν εξαιρετική
Στο 59’ ο Φλώρος σούταρε από
καλή θέση αλλά δεν μπόρεσε να
σκοράρει. Στο 62’ οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τον δείκτη του σκορ.
Ο Χουλιάρας με κεφαλιά βρήκε
τον Γκίτσα, ο οποίος απέναντι στον
Πανέτσο πλάσαρε κι έκανε το 0-3.
Πριν καλά καλά ζεσταθεί… πανηγυρίζοντας χορευτικά…
Στο 70’ το Μεγαλοχώρι μείωσε σε
1-3 με γκολ που πέτυχε ο Αθανασόπουλος. Στο 72’ ο Μανώλης με
απευθείας κόρνερ από αριστερά
(ευθύνη του αμυντικού στο πρώτο
δοκάρι) πέτυχε το 1-4 στο 80’ για να
απαντήσει και πάλι ο Αθανασόπουλος μειώνοντας εκ νέου σε 2-4. Το
τελικό 2-5 διαμόρφωσε στο 87’ ο
Μανώλης.

Ο αγώνας
Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα
δεν άργησε. Μόλις στο 3ο λεπτό ο
Χαρίσης βρέθηκε απέναντι στον
Τεντολούρη, σούταρε με καλές
προϋποθέσεις αλλά ο τερματοφύλακας του Κεφαλοβρύσου απέκρουσε σε κόρνερ.
Σύντομα (5’)ήρθε και η απάντηση
των φιλοξενούμενων με τον Χουλιάρα από πλάγια δεξιά να δημιουργεί χώρο, να σουτάρει συρτά
αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον
Πανέτσο, ο οποίος μπλόκαρε.
Δύο λεπτά αργότερα το Μικρό
Κεφαλόβρυσο αντέδρασε ξανά. Ο
Γκουζιώτης βρέθηκε απέναντι στον
Πανέτσο, από πλάγια αριστερά και
με διπλή προσπάθεια προσπάθησε
να τον αποφύγει για να σουτάρει.
Στην τελευταία όμως επέμβασή
του ο τερματοφύλακας του Μεγαλοχωρίου μπλόκαρε.
Τρίτωσαν οι χαμένες προσπάθειες της ομάδας του Γιώργου Παπαζήση στο 12’. Από πάσα του Παπαστεριάδη ο Γκουζιώτης τραβήχτηκε πλάγια αριστερά, έκανε το
διαγώνιο σουτ αλλά η μπάλα κατέληξε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 20’ ο
Παπαστεριάδης δοκίμασε το πόδι
του και ο Πανέτσος μπλόκαρε.
Δεν μπόρεσε όμως να αποφύγει
τα χειρότερα στο 28’. Εκανε ό,τι
μπορούσε ο τερματοφύλακας του
Μεγαλοχωρίου σε σουτ του Παπαστεριάδη, αποκρούοντας προσωρινά, αλλά όταν δόθηκε δεύτερη ευκαιρία στον έμπειρο επιθετικό δεν
αστόχησε κάνοντας το 0-1.
Στο 29’ ο Ανδρέου βρέθηκε σε
θέση βολής αλλά πριν προλάβει να
σουτάρει του πήρε τη μπουκιά από
το στόμα ο Μπζάκος. Φάση στην
οποία οι γηπεδούχοι ζήτησαν παράβαση στο μαρκάρισμα αλλά ο διαιτητής κ. Κοντίνος ήταν κοντά και
είχε ξεκάθαρη και αντίθετη άποψη.
Στο επόμενο λεπτό ο Σταματόπουλος ξεχύθηκε προς την αντίπαλη εστία αλλά και πάλι η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε με τον Μανώλη να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή.
Στο 36’ μετά από συλλογική προ-

Του χρόνου ο «Μουφ» ετοιμάζει ενίσχυση από το εξωτερικό.
Χθες αποχαιρέτησε παίκτες-φοιτητές με βραβεύσεις

Από τις πιο
όμορφες
αφιερώσεις.
Ο Ακης
Μητσιάδης
σκόραρε και
«χάρισε» το
γκολ στην
Βίβιαν, κόρη
του Γιώργου
Σίμου

Βράβευση και δύο
γκολ… Ιδανικό
φινάλε για τον
Αθανασόπουλο.
Ο «κοντός» ήταν…
αποτελεσματικός
χθες, ενώ ο
«μικρός» Βασίλης
Χαρίσης ήταν ο
αρχηγός του
Μεγαλοχωρίου.
Ξεχωριστό παιχνίδι
και για τους δύο…

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Αθανασόπουλος, Ανδρέου, Μιχαλόπουλος, Σταματόπουλος, Τσαρτόλιας, Βιολάρης (17’ Μουρελάτος),
Τσαβαλάς, Κόλιας, Ράκος (68’ Χαρακόπουλος), Χαρίσης (57’ Φλώρος).
ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Τεντολούρης, Μπζάκος, Μανώλης, Μητσιάδης, Μπούκας, Ζαροκώστας, Σίμος Χ., Γκουζιώτης (60’ Γκίτσας),
Χουλιάρας, Παπαστεριάδης (70’
Καρανίκας), Μαυρίκος (46’ Σαχίνι).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος (ΜανασήςΑλεξόπουλος).

Ο Παπαστεριάδης
θα νικήσει τον Πανέτσο
σπάθεια ο Παπαστεριάδης σούταρε από πλάγια δεξιά αλλά η μπάλα
κατέληξε κόρνερ με παρέμβαση
της άμυνας. Δεν αποφεύχθηκε
όμως το γκολ αφού στην εκτέλεση
του Μανώλη από αριστερά ο Μητσιάδης με διαγώνια κεφαλιά στο
δεύτερο δοκάρι πέτυχε το 0-2.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με
τους γηπεδούχους να απειλούν για
την ισοφάριση στο 50’ με ένα τεχνικό σουτ του Τσαβαλά, από το
οποίο η μπάλα κατέληξε στα χέρια
του Τεντολούρη. Ένα λεπτό αργότερα ο Μητσιάδης αποβλήθηκε με
κόκκινη κάρτα για αντιαθλητικό
μαρκάρισμα.
Στο 53’ ο Γκουζιώτης βρέθηκε
απέναντι στον Πανέτσο και παρότι
προσπάθησε διπλά να τον νικήσει,
άλλες τόσες φορές ο τερματοφύλακας του Μεγαλοχωρίου έσωσε
την εστία του.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒαθμoΛoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

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

97
81
80
71
63
60
58
56
52
43
43
42
39
38
34
15
0
0

32 1 1
25 6 3
26 2 6
22 5 7
19 6 9
18 6 10
17 7 10
18 2 14
15 7 12
12 7 15
11 10 13
13 3 18
11 6 17
11 5 18
10 4 20
4 3 27
0 2 32
0 2 32

112-7
70-20
77-25
76-34
67-37
73-49
65-29
55-46
56-45
47-49
34-40
49-57
37-63
44-63
40-54
32-118
0-96
3-105

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

Ένα όμορφο μπουκέτο ήταν ο πάγκος του Μικρού
Κεφαλοβρύσου, παρουσία των μικρών παιδιών στο ημίχρονο

Με το σημαιάκι στα
χέρια πανηγύρισε ο
Βασίλης Μανώλης
το γκολ που πέτυχε
με απευθείας
κόρνερ. Δεν ξέρουμε
αν στο δεύτερο
προσωπικό του
γκολ ξερίζωσε
τα δοκάρια…

CMYK
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Διαφορετικό σκηνικό
•Εξελίξεις στα Μετέωρα με την διοίκηση να κάνει γνωστή
την αποχώρηση από τα ηνία του συλλόγου

Μετά την ενημέρωση της διοίκησης Θώμου θα πρέπει να γίνει αγώνας δρόμου στα Μετέωρα

Κ

ατά γενική
ομολογία τα
Μετέωρα
πήγαν
περίφημα πέρυσι
κερδίζοντας μαζεμένα
εύσημα, τόσο όσον
αφορά το αμιγώς
αγωνιστικό κομμάτι,
όσο και αυτό της
οργάνωσης.

Ωστόσο προέκυψε διαφορετικό σκηνικό και μένει να
δούμε τους χειρισμούς που
θα γίνουν.

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της ομάδας της Καλαμπάκας παρά την απόλυτα επιτυχημένη σεζόν στην
Γ’ Εθνική και την 4η θέση
στο πρωτάθλημα αλλά και
την κατάκτηση του κυπέλλου
γνωστοποίησε ότι αποχωρεί
από τα ηνία του συλλόγου :
»Η Διοίκηση του Α.Σ. Μετέωρα ανακοινώνει ότι κατά
τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση
της διετούς θητείας της, την
Τρίτη 14 Μαΐου 2019, έγινε
ο οικονομικός απολογισμός

της χρονιάς που πέρασε.
Όπως διαπιστώθηκε δεν
υπάρχει καμία οικονομική
εκκρεμότητα, καθώς όλα τα
έξοδα έχουν καλυφθεί πλήρως.
Αποφασίστηκε ότι ο πρόεδρος και τα μέλη της παρούσας διοίκησης δεν θα
συνεχίσουν την επόμενη
χρονιά να κατέχουν τα διοικητικά καθήκοντα της ομάδας. Κανένα από τα μέλη
της παρούσας διοίκησης δεν
εξέφρασε την επιθυμία να
αναλάβει τα ηνία της ομά-

δας. Στο σύνολό τους, πάντως, τα μέλη δεσμεύθηκαν
ότι θα βοηθήσουν και θα
στηρίξουν ενεργά τη νέα διοίκηση που θα αναδειχθεί
στην προσεχή γενική συνέλευση και η οποία θα αντικαταστήσει την παρούσα.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαΐου
2019 (σε ώρα και τόπο που
θα ανακοινωθεί προσεχώς)
και σε περίπτωση μη απαρτίας, την επόμενη Τρίτη 4
Ιουνίου 2019.

Εξαιρετική πορεία διέγραψε φέτος
το τμήμα ενηλίκων του Ασκληπιού

Μ

ε το
καλημέρα το
έμψυχο
δυναμικό
κόλληση, οπότε την ώρα
της αλήθειας είχε την
συνταγή και το πάθος
για να φτάνει σε
σπουδαία
αποτελέσματα.

Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα
προχώρησε αρκετά μακριά
και οι κόποι δικαιώθηκαν.
Πάνω στην πετυχημένη
χρονιά λοιπόν θα χτίσουν οι
υπεύθυνοι, οπότε αναμένονται ακόμη καλύτερες μέρες.
Αλλωστε υπάρχει η αγάπη
για το άθλημα και η βαθιά
γνώση του αντικειμένου.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Την 4η θέση θέση στο Final
4 του πρωταθλήματος ενηλίκων κατέλαβε η ομάδα του
Ασκληπιού ,ολοκληρώνοντας

Γεμάτη χρονιά

* Τα τελευταία νέα για την αναδιάρθρωση δημιούργησαν
κάποια θετικά συναισθήματα μετά από καιρό αλλά
άπαντες παραμένουν στην πρίζα. Το ζητούμενο σε
κάθε περίπτωση είναι να προκύψει ένα δυνατό κυανέρυθρο σύνολο μακράς πνοής, που θα βρεθεί κάποια
στιγμή εκεί που του αρμόζει.
* Διότι ακόμη και οι ανταγωνιστές αναγνωρίζουν την
τεράστια προσφορά του ΑΟΤ στο Ελληνικό ποδόσφαιρο,
τόσο με τις σημαντικές επιτυχίες που σημείωσε, όσο
και με την ανάδειξη σπουδαίων παικτών. Πραγματικά
αυτοί ταξίδεψαν μακριά το όνομα του νομού, ενώ η
παράδοση συνεχίζεται και στις μέρες μας.
* Καιρό είχαμε να καταπιαστούμε με την Α1 ΕΣΑΚΕ, που
το τελευταίο διάστημα δεν ήταν και στα καλύτερά
της. Μεταξύ άλλων σημειώθηκαν διαβουλεύσεις επί
διαβουλεύσεων, σημειώθηκαν αιχμηρές δηλώσεις, ενώ
βγήκαν και πικρίες.
* Πάντως οι περισσότεροι ειδικοί και οι άνθρωποι του
χώρου θεωρούν ότι οι υψηλοί τόνοι δεν οδηγούν πουθενά. Ισα-ίσα επιβάλλεται να υπάρξει ένας οδικός χάρτης, που να τηρείται πιστά και να εργαστούν όλοι για
το κοινό καλό.
* Διότι πέρα από τα βαριά χαρτιά υπάρχουν αρκετές
ομάδες οι παράγοντες των οποίων κάνουν συγκινητικό
αγώνα για να προσφέρουν στο μετερίζι. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε πάντως ότι αν απαξιωθεί το προϊόν και προκύψει
απογοήτευση τότε δύσκολα θα αναπτυχθούν οι επιθυμητές ταχύτητες.
* Ο χρόνος πάντως είναι αμείλικτος. Ετσι αρκετοί κοντεύουν να ξεχάσουν την πενταετή κυανέρυθρη θητεία
στα μεγάλα σαλόνια. Ειδικά στις πρώτες χρονιές στο
Δημοτικό προέκυπτε κάτι σαν λαϊκό προσκύνημα.
* Ακολούθως όμως η φθορά του χρόνου και συγκεκριμένα
σφάλματα οδήγησαν το τοπικό συγκρότημα στην λήθη.
Σε κάθε περίπτωση όμως η συμμετοχή στον χώρο
αποτέλεσε πέρα από τιμή και μεγάλο σχολείο.
* Πάντως όσοι έζησαν από μέσα τα πράγματα κάνουν
αναδρομή σε πρώτη ευκαιρία μια ισχυρή δόση νοσταλγίας. Στέκονται λοιπόν κυρίως στο ταλέντο συγκεκριμένων αθλητών, που πήραν την ομάδα από το
χεράκι και την οδήγησαν σε μαζεμένα ροζ φύλλα.
* Χωρίς υπερβολή το κοινό χόρτασε θέαμα, ενώ και αρκετοί αθλητές δέθηκαν με το κοινό και την πόλη. Ετσι
διατηρούν επαφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εννοείται ότι οι αθλητές ήταν επαγγελματίες και εξαργύρωσαν τις καλές τους εμφανίσεις στα Τρίκαλα με
καλύτερες συνεργασίες.
* Στο τοπικό μπάσκετ ξεκίνησε μια πρώτη καταγραφή
για τη νέα χρονιά. Το μυστικό βρίσκεται στην τοποθέτηση
στέρεων βάσεων και στην σωστή επιλογή προσώπων,
οπότε στις περιπτώσεις αυτές αυξάνονται οι πιθανότητες
επιτυχίας.
* Βέβαια στα στέκια άρχισαν ήδη να κυκλοφορούν
σενάρια σχετικά με την επόμενη μέρα αλλά και για τις
προσθήκες- επιστροφές. Πάντως στον Αίολο μετά την
μάζωξη φαίνεται ότι θα τρέξει ο προγραμματισμός για
την Γ’ Εθνική.
* Σημαντικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για
σήμερα. Ετσι οι Α’ Παντρικαλινοί αγώνες στίβου ΑΜΕΑ
μετά τις 9 στο Στάδιο θα αναδείξουν τα πολλά χαρίσματα
των συγκεκριμένων πρωταγωνιστών.
* Λίγη ώρα αργότερα (11.30) στην έδρα της ΣΕΦΑΑ σχεδιάστηκαν εσωτερικοί αγώνες στίβου με την συμμετοχή
και μαθητών Δημοτικών. Και στις δυο συνάξεις ο ενθουσιασμός θα κυριαρχήσει. Απλά πρέπει να βοηθήσει
και ο καιρός. Αύριο εξάλλου από τις 14.30 έχει διασυλλογικό Α-Γ στο Στάδιο.

•Οι ενήλικες του Ασκληπιού έδωσαν το στίγμα τους
και θα συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη
έτσι με τον καλύτερο τρόπο
την παρθενική τους εμφάνιση
στο θεσμό.
Μια πολύ όμορφη και κεφάτη παρέα πραγματοποίησε
το πιο όμορφο ταξίδι και με
απόλυτη επιτυχία έφτασαν
στο τέλος. Ξεπερνώντας
κάθε προσδοκία κατάφεραν
να φτάσουν στο Final 4 όπου
αντιμετώπισαν σαφώς πιο
έτοιμες και έμπειρες ομάδες.Αυτό όμως δεν τις εμπόδισε να διασκεδάσουν με

την ψυχή τους και παράλληλα έδειξαν ότι του χρόνου
θα είναι ένας πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος.
Στον μικρό τελικό αντιμετώπισαν την ομάδα του Φοίβου Γιάννουλης την οποία
και δυσκόλεψαν μέχρι το τέλος. Ειδικά στο 1ο σετ έγινε
μεγάλη μάχη .Πιο έμπειρη
όμως η ομάδα του Φοίβου
πήρε τελικά το σετ με 26-24.
Στα υπόλοιπα δυο σετ τα
κορίτσια του Ασκληπιού προCMYK

σπάθησαν πάρα πολύ χωρίς
όμως να τα καταφέρουν.
Έχασαν τα με 25-18 και 2517 και κατέλαβαν την 4η
θέση.
Φοίβος (Μπατσίλα): Νικολάου, Κρανιά, Γιώτη, Βλαχούλη, Τσιριβάβα, Γκαραβέλη, Κατσαμάκα, Σπήλιου.
ΑΣ Ασκληπιός(Ραντόμσκα): Κατούνα, Χελιδώνη,
Καραπαπάζογλου, Θεοδώρου, Σκέμπη, Αγαπίου, Μαυρίκου, Μαυρογεώργου.

Ο2.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs, NHL
04:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Golden State Warriors-Portland Trail
Blazers, Τελικός Δυτικής Περιφέρειας-ΝΒΑ
10:50 COSMOTE SPORT 5 HD
Πρώτες ελεύθερες δοκιμές, MotoGP
SHARK Helmets Grand Prix de France
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Προημιτελικός, ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’ Italia
12:55 FOX Sports
Roosters - Broncos, NRL
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Προημιτελικός, ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’ Italia

15:05 COSMOTE SPORT 5 HD
Δεύτερες ελεύθερες δοκιμές, MotoGP
SHARK Helmets Grand Prix de France
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Προημιτελικός, ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’ Italia
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Handball Premier
19:00 Novasports 1HD
Φενέρμπαχτσε-Αναντόλου Εφές
EuroLeague - Final Four
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Προημιτελικός, ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’ Italia
22:00 Novasports 1HD
ΤΣΣΚΑ - Ρεάλ Μαδρίτης

τοπικά

όσα ακούονται στην πόλη για
σένα. Μπροστά σου βέβαια
δεν λένε τίποτα, γιατί σε φοβούνται. Η πόλη όμως θρηνεί
γι’ αυτήν την κόρη, επειδή
πεθαίνει για μια ευγενική πράξη, που έκανε – έθαψε τον
αδερφό της και δεν τον άφησε να τον φάνε τα σκυλιά. Μην
είσαι τόσο πολύ πεισματάρης, δώσε τόπο στην οργή.
Πρέπει να ξέρεις ότι όλη η
πόλη είναι με το μέρος της Αντιγόνης.
ΚΡΕΩΝ. Η πόλη θα μου πει
εμένα τι πρέπει να κάνω; (Οι
αυταρχικές ιδέες ενός τυράννου) Βγάλ’ το απ’το νου
σου πως θα παντρευτείς ζωντανή αυτή ποτέ σου.
ΑΙΜΩΝ. Αυτή θα πεθάνει
βέβαια, αλλά με τον θάνατό
της θα πάρει και κάποιον άλλο
μαζί της.
Ο Κρέων δεν αντιλαμβάνεται τον υπαινιγμό, τον θεωρεί
ως απειλή, που στρέφεται
εναντίον του, ενώ ο Αίμων εννοεί ότι θα αυτοκτονήσει. Ο
Χορός που βλέπει τον Αίμονα
να φεύγει σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση, εκφράζει φό-

Το χάρισμα του Τυρταίου
Απ' τη φύση του χωλός
-άμαχος, καχεκτικόςδεν μπορούσε να προσφέρει
στην πατρίδα “ένα χέρι”.
```
Ήθελε να πολεμήσει
-την Αθήνα να βοηθήσεινα μην παραβγαίνει άλλη
σε δυνάμεις και σε κάλλη.
```
Μα η Φύση που δικάζει
και απόμαχο σε βγάζει,
ξέρει ν' αποζημιώνει
και να δαφνοστεφανώνει.
```
Δυνατότητες του δίνει
να ανοίξει τα φτερά
και το πρόβλημά του λύνει
μ' άλλου είδους “εισφορά”.
```
Μ' ένα χάρισμα σπουδαίο
-για τον τόπο του μοιραίοπατριώτες προωθεί
σ' ιερή αποστολή.
```
Με τους “Θούριους” που γράφει
όλο σφρίγος και παλμό,
ρίχνονται μέσα στη μάχη
μ' έναν ζήλο φοβερό.
```
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Μέρος 3o
Μετά το στάσιμο του Χορού
εμφανίζεται ο Αίμων, γιος του
Κρέοντα, που πρόκειται να
νυμφευθεί την Αντιγόνη. Αρχίζει τότε ένας δραματικός
διάλογος πατέρα και γιου,
στον οποίο, όπως γράφει ο Κ.
Γεωργουσόπουλος, ο Σοφοκλής θέτει για πρώτη φορά
στο θέατρο το πρόβλημα του
χάσματος των γενεών. Παραθέτω επιλεκτικά μερικούς στίχους.
ΑΙΜΩΝ. Πατέρα, είμαι δικός
σου, πιστός στις συμβουλές
σου…
ΚΡΕΩΝ. Κι αυτή τη γνώμη
να έχεις, παιδί μου, πάντα
στην καρδιά σου. Ποτέ μη χάσεις τα αισθήματα αυτά από
τη λαχτάρα μιας γυναίκας,
ξέροντας πως είναι αγκάλιασμα ψυχρό ένας κακός σύντροφος μέσα στο σπίτι. Είναι
η μόνη μέσα στην πόλη , που
περιφρόνησε τη διαταγή μου.
Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο
κακό από την αναρχία. Αυτή
φέρει την καταστροφή. Γι
αυτό την κόρη αυτή εγώ θα τη
σκοτώσω.
ΑΙΜΩΝ. Πατέρα, το πολυτιμότερο πράγμα που έχουν
χαρίσει οι θεοί στον άνθρωπο
είναι το μυαλό. Οι απόψεις
σου μπορεί να είναι σωστές.
Εγώ πάντως έχω χρέος απέναντί σου να παρακολουθώ τα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πήραμε τη Σαλαμίνα
που τους έκαιγε καιρό,
με τα άσματα τα φίνα,
του Τυρταίου τον ειρμό.
```
Φάνηκε πόσο το πνεύμα
γενικά υπερτερεί
και αρκεί μόνο το νεύμα
να σε πάει στην κορυφή.
```
Πολεμήσαν σαν λιοντάρια
όλο σθένος και ορμή,
σαν γενναία παλικάρια,
στη δική του προτροπή.
```
Λάτρεψαν οι Αθηναίοι
της γραφής του τον παλμό
και ριχτήκανε οι νέοι
στου πολέμου τον χορό.
```
Ούτε ήρωας σε μάχη
και να ήτανε να λάχει,
δεν θα τον τιμούσαν όλοι
“αρχιστράτηγο” στην πόλη.
```
Έμεινε στην ιστορία
η περίφημη γραφή,
θείο δώρο και “θυσία”
στης πατρίδας την τιμή.
Κική

Ματαιώνεται
η μεγάλη εκδήλωση
στο Μουσείο Τσιτσάνη
Ο Δήμος Τρικκαίων, η ΕΡΤ, το Μουσείο Τσιτσάνη και το
βιβλιοπωλείο «Τσιοπελάκος «ανακοινώνουν ότι ματαιώνεται
η προγραμματισμένη παρουσίαση βιβλίου του Πέτρου
Μάρκαρη στον χώρο του Μουσείου. Λόγοι υγείας του συγγραφέα δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, όπως είχε προγραμματιστεί.

βους για τις αντιδράσεις της
νεαρής ηλικίας. Ο Κρέων δεν
καταλαβαίνει τίποτα. «Ας πάει
να κάνει ό,τι θέλει, λέει. Αυτήν
εγώ θα την πάω σε έναν έρημο δρόμο, μακριά από ανθρώπους και θα την κλείσω
μέσα σε ένα μπουντρούμι, για
να συναντήσει τον Άδη, που
τόσο λατρεύει».
Ακολουθεί το τρίτο στάσιμο
του Χορού με το περιλάλητο
«Ἔρως ἀνίκατε μάχαν» (Έρωτα, που είσαι ακατανίκητος
στη μάχη). Το χορικό αυτό
άσμα δεν είναι ένα ερωτικό
τραγούδι με κοινούς συναισθηματισμούς. Είναι ένας
ύμνος στον θεό Έρωτα ως
γονιμοποιό δύναμη, που εξασφαλίζει τη συνέχεια της
ζωής.
Είναι ένα κοσμογονικό μυστήριο αναδημιουργίας. Τους
ερωτευμένους νέους του Σοφοκλή χαρακτηρίζει η σοβαρότητα. Ουδέποτε εμφανίζονται μαζί στη σκηνή να μιλήσουν για την αγάπη τους,
να ανταλλάξουν όρκους πίστης και αφοσίωσης. Ο Αίμων
και η Αντιγόνη δεν έχουν κα-

μιά σχέση με τον Ρωμαίο και
την Ιουλιέτα.
Στη συνέχεια εμφανίζεται ο
μάντης Τειρεσίας και ζητάει
από τον Κρέοντα να ακούσει
τις συμβουλές του, όπως τις
άκουγε και στο παρελθόν και
βγήκε ωφελημένος. Ο Κρέων
συμφωνεί. Όταν όμως ακούει
τις επικρίσεις του γι’ αυτά
που κάνει, αντιδρά. «Γέροντα,
του λέει, όλοι σας ρίχνετε
σαν τοξότες τα βέλη σας εναντίον μου.
Εγώ έχω πικρή πείρα από
σας τους μάντεις. Όλο το γένος των μάντεων είναι φιλοχρήματο.» Και ο Τειρεσίας
«να ξέρεις όμως, του λέει, ότι
σε αντάλλαγμα της απόφασής
σου να κλείσεις σε τάφο μια
ψυχή αθώα, θα δώσεις και
συ έναν νεκρό από τα σπλάχνα σου». Μετά από αυτά ο
Τειρεσίας αποχωρεί, τα λόγια
του όμως προβληματίζουν τον
Κρέοντα. Γρήγορα αλλάζει
απόφαση και δίνει εντολή
στους υπηρέτες, την Αντιγόνη
(που είχε κλείσει στο μπουντρούμι) να σπεύσουν να την
ελευθερώσουν.

Μετά από λίγο, εμφανίζεται
ο αγγελιοφόρος που φέρνει
μαντάτα συγκλονιστικά. Αρχίζει τη διήγησή του, όπως συνηθίζεται, φιλοσοφώντας για
την τύχη του ανθρώπου, που
άλλοτε του φέρνει χαρές και
άλλοτε συμφορές. Και ο Κρέων απολάμβανε κάποτε τρισευτυχισμένος το βασιλικό
του αξίωμα.
Τώρα όμως θα τον φάει το
μαράζι, θα δει το παιδί του νεκρό. Ο Αίμων σκοτώθηκε χύνοντας το αίμα του με τα ίδια
του τα χέρια. Βγαίνει από το
παλάτι και η Ευρυδίκη, σύζυγος του Κρέοντα, που κάτι πήραν τα αυτιά της και έρχεται
να ακούσει καλύτερα.
«Εγώ, κυρά μου, θα σου τα
πω όλα λεπτομερώς, γιατί
ήμουν παρών. Ήμουν με τον
σύζυγό σου ως οδηγός. Πλησίασα πρώτος στον τόπο του
μαρτυρίου και τι να ιδώ. Εκείνη κρεμασμένη από το λαιμό
κι αυτόν να την κρατάει στην
αγκαλιά του, να κλαίει και να
οδύρεται. Μπαίνει και ο Κρέων στο όρυγμα. Τον βλέπει
και μπήγει τις φωνές: «Κακό-

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

μοιρε, τι πας να κάνεις; Έλα
εδώ, παιδί μου, σε παρακαλώ.» Ο γιος του τον αγριοκοιτάζει και τον φτύνει κατά πρόσωπο. Βγάζει από τη θήκη το
σπαθί του, αλλά ο πατέρας
του τραβήχτηκε έξω να γλιτώσει. Και τότε το μπήγει στα
πλευρά του και πέφτει νεκρός δίπλα στη νεκρή.
Ακούοντας αυτά η βασίλισσα
αυτοκτονεί. Και η τραγωδία
κλείνει με τα παρακάτω λόγια
του Χορού.
«Η φρόνηση είναι το πιο
σημαντικό στοιχείο της ευτυχίας. Οι αλαζόνες, αφού υποστούν μεγάλες ποινές, σωφρονίζονται, αλλά τότε είναι
πολύ αργά.»

Σ.Ε.Ο. Καλαμπάκας - Πρόσκληση Ενηλίκων Εθελοντών
Ο Οδηγισμός δεν έχει ηλικία, ο Οδηγισμός είναι Παιχνίδι δίχως τέλος
Πότε έψαξες τελευταία φορά
το Οδηγικό μπαούλο αναμνήσεων;
Πότε γέλασες με την ψυχή σου;
Πότε έκανες τελευταία φορά
έναν νέο φίλο σε δευτερόλεπτα;
Πότε αναρωτήθηκες τελευταία
φορά πως είναι να είσαι και εσύ
Οδηγός;
Πότε αμφιέστηκες σε καρτούν,
σε σούπερ ήρωα, σε μύθο του Αισώπου για να κάνεις μια ψυχαγωγία;
Πότε έπαιξες ασταμάτητα χωρίς να σκεφτείς λεπτό την ηλικία
σου;
Πότε τραγούδησες τελευταία
φορά γύρω από φωτιά ή κάτω
από τα αστέρια;
Τι θα έλεγες να τα ξανά ζήσεις
όλα αυτά;
Τι θα έλεγες να τα Ζήσεις τώρα
αν δεν είχες ποτέ πριν την ευκαιρία;
Ο Οδηγισμός δεν έχει ηλικία, ο Οδηγισμός είναι Παιχνίδι δίχως τέλος .
Αν είσαι έτοιμος /έτοιμη να το ζήσεις και με το παραπάνω ,
αν είσαι 18 και άνω τότε σε περιμένουμε στην μεγάλη μας παρέα .
Σε περιμένουμε να οργανώσουμε μαζί τις νέες δράσεις για
την επόμενη χρονιά .

Σε περιμένουμε για να βάλεις και εσύ το λιθαράκι σε όλα αυτά
που ζούμε εμείς οι Οδηγοί .
Αν ενδιαφέρεσαι επικοινώνησε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
Facebook: ttkalampakas
Instagram: ttkalampakas
Email: ttkalampakas@seo.gr
Τηλ.: 6944589990
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Οι Εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στο Ξυλοπάροικο
Τ
ην Τρίτη 30 Απριλίου,
Τρίτη ημέρα του
Πάσχα, την Τετάρτη 1
Μαΐου και την Πέμπτη 2
Μαΐου πραγματοποιήθηκαν
στο Ξυλοπάροικο του Δήμου
Τρικκαίων εορταστικές
εκδηλώσεις οι οποίες
στέφθηκαν με επιτυχία
χάρη στην πολλή δουλειά
όλων αλλά και την
συνεισφορά φορέων και
ιδιωτών.

Οι εκδηλώσεις άνοιξαν με την
εορτή του Αγίου Ραφαήλ, την
Τρίτη ημέρα του Πάσχα, όπου
πραγματοποιήθηκε Εσπερινός την
Παραμονή της εορτής του Αγίου
και Θεία Λειτουργία ανήμερα της
εορτής του.
Την Τετάρτη 1 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη γιορτή της
Πρωτομαγιάς, η οποία πραγματοποιείται για δεκαετίες τώρα
κάθε χρόνο και προσελκύει ανθρώπους από όλη την γύρω περιοχή, αλλά και ξεχωριστές προσωπικότητες, οι οποίες παραβρίσκονται προκειμένου να τιμήσουν
με την παρουσία τους διοργανωτές της γιορτή.
Έτσι και φέτος παρευρέθη ο
Δήμαρχος Τρικκαίων με την οι-

κογένειά του, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου οι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Τρικκαίων, ο πρώην Νομάρχης και Βουλευτής κ. Ηλίας
Βλαχογιάννης, η πρώην δασκάλα
του Ξυλοπάροικου Λαμπρινή Οικονόμου με τον σύζυγό της και
πολλοί άλλοι.
Η προσφορά και η συμβολή
του Δήμου Τρικκαίων στην πραγ-

ματοποίηση της εκδήλωσης ήταν
εξαιρετικά μεγάλη.
Η γιορτή πραγματοποιήθηκε
στο υπαίθριο θέατρο του χωριού
και περιελάμβανε θεατρική παράσταση – επιθεώρηση με το
όνομα «Ο Δίας και η κυρά Ανάπτυξη» από τον Σύλλογο Ξυλοπάροικου, στην οποία πρωταγωνιστούσαν όπως πάντα τα ιδρυ-

τικά μέλη του Συλλόγου, ο Θανάσης Παπαδημητρίου, ο Βασίλης
Μπιλιάλης, ο Βασίλης Παπακώστας, και πολλοί νέοι άνθρωποι
του χωριού, που είτε για πρώτη
φορά είτε όχι, ανέβηκαν στο θεατρικό σανίδι, δίνοντας τον κα-

λύτερό τους εαυτό, προκειμένου
να κάνουν τους θεατές να διασκεδάσουν. Αλλά και πολλοί άλλοι
ακόμη που εργάστηκαν πίσω από
τη σκηνή με πολλή μεγάλη όρεξη
και αίσθημα ανιδιοτελούς προσφοράς, όπως οι μαθητές του

Δημοτικού σχολείου και ο Ευάγγελος Παπαδημητρίου που έκαναν τα σκηνικά της παράστασης
δίνοντας ένα όμορφο αποτέλεσμα
θεάματος στους παραβρισκόμενους.
Μετά την παράσταση ακολούθησε μουσική , τραγούδι και χορός και προσφέρθηκαν εδέσματα
τα οποία ήταν προσφορά από
χορηγούς της ευρύτερης περιοχής και του Δήμου Τρικκαίων.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο
Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης
Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Ξυλοπάροικου, Νίκος Τζερεμές, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ξυλοπάροικου, Βάσια Φώλια και η Προϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου
Ξυλοπάροικου, Αικατερίνη Σαλταπίδα.
Την τελευταία ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων, την Πέμπτη 2 Μαΐου, ανήμερα της εορτής
του Αγίου Αθανασίου – Ανακομιδή
λειψάνων Αγίου Αθανασίουπραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ξυλοπάροικου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε φαγητό στη χάρη του
Αγίου, το οποίο ετοίμασαν οι κάτοικοι του χωριού.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc
Αναλαμβάνονται:

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες
Έκδοση οικομικών αδειών
Νομιμοποιήσεις τοκτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ανακαινίσεις καταστημάτων
Τοπογραφικές εργασίες
Δηλώσεις - Διορθώσεις
εθνικού κτηματολογίου

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

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

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
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Ολοκληρώθηκε ο Πανελλήνιος Τελικός του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist!
Το Techno-kids TECHNOΠΑΙΔΕΙΑ Τρικάλων συμμετείχε για 12η χρονιά στο διαγωνισμό
δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς μαθητές να συμμετάσχουν
ο Σάββατο 11 Μαΐου
2019, διεξήχθη στα
γραφεία της Microsoft
Hellas, από την ACTA, για
18η χρονιά, ο Πανελλήνιος
Τελικός του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Microsoft
Office Specialist με τον
Αναστάσιο Μπατατέγα του
Νικολάου και την Νίκη
Βάκρινου του Νικολάου που
διακρίθηκαν στους
περιφερειακούς και
βρέθηκαν με τους 100
καλύτερους στον
Πανελλήνιο τελικό.

Τ

Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist, που διοργανώνεται από την Certiport/Pearson Vue. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα συμμετέχουν ετησίως
πάνω από 700.000 μεμονωμένοι
σπουδαστές από 140 και πλέον
χώρες.

Οι καλύτεροι υποψήφιοι από
όλη την Ελλάδα απέδειξαν τις
γνώσεις και τις δεξιότητες τους
στην χρήση του Microsoft Word,
του Microsoft Excel και του Microsoft PowerPoint. Το επίπεδο
των διαγωνιζομένων ήταν εξαιρετικά υψηλό, αφού και φέτος η
ανάδειξη των νικητών κρίθηκε
στο δευτερόλεπτο!
Οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές
για το 2019 είναι:
✓ ο Νικόλαος – Ιωάννης Σκιαδάς (από το εξεταστικό κέντρο,
Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης)
στη διαγωνιστική ενότητα Microsoft Word,

✓ ο Χρήστος Κιοφτετζής, (από
το Εξεταστικό Κέντρο Expertin
Καβάλας) στη διαγωνιστική ενότητα Microsoft Excel και
✓ ο Κυριάκος Χατζηευθυμιάδης
(από το Εξεταστικό Κέντρο Techno - Αγία Παρασκευή) στη διαγωνιστική ενότητα Microsoft PowerPoint.
Οι 3 νικητές κέρδισαν πλούσια
δώρα και ένα δωρεάν ταξίδι στη
Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα εκπροσωπήσουν
την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Τελικό που θα διεξαχθεί από τις 28
έως 31 Ιουλίου 2019! Τους ευχόμαστε ολόψυχα Καλή Επιτυχία!
Στην εκδήλωση που ακολού-

θησε για τη βράβευση των νικητών απηύθυναν χαιρετισμό ο κ.
Ιωάννης Ανδρονικίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ACTA και ο κ.
Πλούταρχος Ρήγας, Διευθυντής
τομέα Εκπαίδευσης της Microsoft
σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.
Το παρόν έδωσαν και οι περσινοί νικητές, Έφη Ζιώτα και Παναγιώτης Νικολόπουλος, που μοιράστηκαν μαζί με όλους τους
συμμετέχοντες την περσινή του
εμπειρία στη Disneyworld, Orlando, Florida, ευχόμενοι καλή επιτυχία στους φετινούς Πανελλήνιους Πρωταθλητές.
Κατά τη διάρκεια της απονομής
δόθηκαν συγχαρητήρια και βρα-

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€

βεύτηκαν επίσης:
✓ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων
ως το εξεταστικό κέντρο με τις περισσότερες συμμετοχές στα προκριματικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist,
✓ To Expert-in Καβάλας ως το
εξεταστικό κέντρο με τις περισσότερες συμμετοχές στον Πανελλήνιο Τελικό του παγκοσμίου
πρωταθλήματος Microsoft Office
Specialist και,
✓ Η Κωνσταντίνα Σκευοφύλαξ,
μαθήτρια του εξεταστικού κέντρου Εκπαιδευτική Αναγέννηση,
ως η μικρότερη ηλικιακά συμμετέχουσα στον Πανελλήνιο Τελικό

του παγκοσμίου πρωταθλήματος
Microsoft Office Specialist
Άπαντες, αφού συνεχάρησαν
όλους τους συμμετέχοντες και τα
εξεταστικά κέντρα, τόνισαν τη
σημασία της κατοχής διεθνώς
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών,
καθώς και το πόσο σημαντική
ήταν η συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Microsoft Office Specialist.
Στο τέλος της εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκε κλήρωση με
πλούσια δώρα, χορηγία της Microsoft Hellas και μοιράστηκαν
βεβαιώσεις συμμετοχής και αναμνηστικά σε όλους τους συμμετέχοντες.

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

CMYK
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Τμήμα τουριστικής μετεκπαίδευσης στα Τρίκαλα
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού Θανάση Θεοχαρόπουλο θα λειτουργήσουν στα Τρίκαλα δύο τμήματα

Ω

ς γνωστόν τα Τρίκαλα τα τελευταία
χρόνια βρίσκονται σε... τουριστική
άνοδο. Κάπως έτσι μάλλον σκέφτηκε ο
υπουργός Τουρισμού Θανάσης
Θεοχαρόπουλος και στην περιοχή μας θα
λειτουργήσουν τμήματα τουριστικής
μετεκπαίδευσης και κατάρτισης. Το
Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί για δεύτερη
συνεχή χρονιά προγράμματα μετεκπαίδευσης
εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων
εμπειροτεχνών στις ειδικότητες, υπηρεσία
υποδοχής, επισιτισμός, μαγειρική τέχνη,
ζαχαροπλαστική τέχνη και οροφοκομία.
Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά
τμήματα τουριστικής μετεκπαίδευσης και κατάρτισης
στα Τρίκαλα (2), στο Ηράκλειο Κρήτης (4), στο
Ναύπλιο (2) και στο Λουτράκι (2), με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η οργάνωση προγραμμάτων για την μετεκπαίδευση εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων στον
τουριστικό τομέα αποτελεί βασικό πυλώνα ανα-

Ο υπουργός Τουρισμού Θανάσης Θεοχαρόπουλος

βάθμισης του τουριστικού προϊόντος. Ήδη στην
Ελλάδα λειτουργούν από το 2018 και θα συνεχίσουν
να λειτουργούν με απόφαση του υπουργού Τουρισμού εκπαιδευτικές δομές σε Αθήνα, Χίο, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ρόδο, Κέρκυρα, Άγιο Νικόλαο, Χανιά,

Πύργο, Καλαμάτα ενώ τα προγράμματα κατάρτισης
παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 εκπαιδευόμενοι. Συνολικά, για τη χρονιά 2019-2020 θα
λειτουργήσουν 40 τμήματα μετεκπαίδευσης στον
τουριστικό τομέα σε 14 περιοχές της χώρας.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
πρωτ. Αθανασίου Πολ. Τύμπα, Θεολόγου – Μουσικού.

Ε

δώ και τέσσερα χρόνια
στην ενορία Αγίου Χαραλάμπους στο Ριζαριό
βρίσκεται και τιμάται αντίγραφο
της εικόνος της Παναγίας Σουμελά. Έστι λοιπόν και φέτος θα
γίνουν θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε για τα
εθνικά μας θέματα θα ήταν εγκληματικό για την ιστορική μας
αυτοσυνειδησία να λησμονήσουμε των ξεριζωμό των Ελλήνων
του Πόντου από την πατρίδα τους
μετά από 3000 χιλιάδες χρόνια.
Στον Πόντο υπήρχαν 1.130
ναοί, 22 μοναστήρια, 1.650 παρεκκλήσια και 1.460 κληρικοί οι
οποίοι μοχθούσαν μαζί με τους
δασκάλους για την διατήρηση
και καλλιέργεια του εθνικού και
θρησκευτικού φρονήματος έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση
από τα μοναστήρια Παναγία Σουμελά, Παναγία Γουμερά, Αγίου

Γεωργίου Περιστερεώτα και Αγίου
Ιωάννου του Βαζελώνος. Η παρουσία του Ελληνισμού στον Πόντο χρονολογείται από τον 8ο π.Χ.
αιώνα.
Άξιο θαυμασμού στον Πόντο
είναι το μεγάλο πνευματικό, εθνικό και κοινωνικό έργο της Ιεράς
Μονής Σουμελά ιδιαίτερα μετά
την πτώση της αυτοκρατορίας
της Τραπεζούντας το 1561. Η
Παναγιά γίνεται το σύμβολο και
η ελπίδα των Ελληνoποντίων που
καταφεύγουν στην προστασία
της. Βρίσκουν τη δύναμη να αγωνιστούν ενάντια στις τουρκικές
διώξεις, στα βασανιστήρια και
τους εξισλαμισμούς. Τα τελευταία
χρόνια πριν την ανταλλαγή η Παναγιά τους βοηθά να σηκώσουν
το βαρύ σταυρό της εξόντωσης
από τουρκικό κράτος που με την
τακτική της γενοκτονίας σκότωσε
353.000 Έλληνες του Πόντου.
H θαυματουργή εικόνα της Πα-

ναγίας σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι έργο του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά. Το όνομά της
προέρχεται από το ποντιακό σου,
που σημαίνει «εις του» και το
όρος Μελά. Ο μαθητής του αποστόλου Λουκά Ανανίας τοποθέτησε την εικόνα σε περικαλλή
ναό στην Αθήνα γι' αυτό στην
αρχή ονομάστηκε Αθηνιώτισσα.
Το 386μ.Χ. οι μοναχοί Βαρνάβας και Σωφρόνιος, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Παναγίας, ακολούθησαν την πορεία
της εικόνας που πέταξε ως τον
Πόντο. Με τον ξεριζωμό το εικόνισμα της Παναγίας θάφτηκε από
τους τελευταίους μοναχούς σε
κρύπτη στο μοναστήρι. Δέκα χρόνια αργότερα ο μητροπολίτη Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης και
ο υπουργός Λεωνίδας Ιασονίδης
ζήτησαν τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου

Παγκόσμια Ημέρα Ορθοδοντικής Υγείας
Τα παιδιά, πρέπει να κάνουν την πρώτη επίσκεψη στον ειδικό ορθοδοντικό το αργότερο
στα 7 τους χρόνια.
Από το 2017, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορθοδοντικών (W.F.O.) έχει ανακηρύξει την 15η
Μαΐου ως «Παγκόσμια Ημέρα Ορθοδοντικής
Υγείας», μια ημέρα που οι ορθοδοντικοί σε όλο
τον κόσμο μπορούν να εορτάσουν και να τονίσουν την ανάγκη και σημασία της ορθοδοντικής
στη γενική υγεία.
Φέτος το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. γιόρτασε τη
μέρα αυτή με μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης
και ενημέρωσης του κοινού που έλαβε χώρα
στο Ζάππειο, στις 11 Μαΐου 2019 στην Αθήνα.
‘’Ευελπιστούμε του χρόνου αυτή η γιορτή να
επεκταθεί σε όλη τη χώρα σε μια πανελλήνια
προσπάθεια συμβολής της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη και σωστή
αντιμετώπιση των στοματογναθικών ανωμαλιών.
Το χαμόγελο είναι η κορωνίδα του προσώπου
μας και ο καθρέπτης της ψυχής μας.
Αυτόν τον καθρέπτη, εμείς οι ειδικοί ορθοδοντικοί, φροντίζουμε να τον κάνουμε φωτεινό
και αστραφτερό!’’
Επειδή τα δόντια μας είναι πολύ σημαντικά
για την όλη υγεία μας και το χαμόγελό μας
ακόμη σημαντικότερο, τα παιδιά, πρέπει να κάνουν την πρώτη επίσκεψη στον ειδικό ορθοδοντικό το αργότερο στα 7 τους χρόνια.
Οι ενήλικες αναζητούμε τον ειδικό Ορθοδοντικό είτε μετά από παραπομπή του οδοντιάτρου
μας, είτε μόλις νιώσουμε την ανάγκη.
Η Ορθοδοντική είναι η πρώτη επίσημα αναγνωρισμένη ειδικότητα της Οδοντιατρικής στη
χώρα μας από το 1988.
Η ορθοδοντική ειδικότητα εξελίσσεται συνεχώς
και είναι χρέος όσων την ασκούν να ενημερώνονται για νέες, κλινικά δοκιμασμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές. Είναι επίσης

εξαιρετικά κρίσιμη η μελέτη και αντιμετώπιση
κάθε ορθοδοντικού ασθενούς ξεχωριστά, με
βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του.
Η Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής
Μελέτης & Έρευνας (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε), διοργανώτρια
Εταιρεία, είναι η παλαιότερη Εταιρεία Ορθοδοντικών στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε πριν 32 χρόνια και στο διάστημα
αυτό κατέβαλε και καταβάλει κάθε προσπάθεια
ενημέρωσης του κοινού για τη σημασία της
πρόληψης και τη σωστή αντιμετώπιση ορθοδοντικών ανωμαλιών.
Έχει διοργανώσει 16 πανελλήνια επιστημονικά
συνέδρια με διεθνείς συμμετοχές διακεκριμένων
επιστημόνων και ημερίδες για τη συνεχή επιμόρφωση των Ορθοδοντικών και πλείστα ενημερωτικά προγράμματα προβολής στο κοινό.
Ένα υγιές χαμόγελο, είναι δώρο ζωής και
μας ενώνει για πάντα!
Γιατί το χαμόγελο είναι υγεία και η υγεία
είναι χαρά!

για την απελευθέρωση της εικόνας. Μετά την έγκριση του αιτήματος από τον Τούρκο πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού, πήγε στον
Πόντο ο αρχιμ. Αμβρόσιος, από
τους τελευταίους μοναχούς της
μονής, και ύστερα από αγωνιώδεις προσπάθειες βρήκε την εικόνα και τον πολύτιμο σταυρό
με το τίμιο ξύλο που είχε δωρίσει
στο μοναστήρι ο αυτοκράτορας
της Τραπεζούντας Εμμανουήλ Γ’
ο Κομνηνός.
Η εικόνα παρέμεινε για είκοσι
χρόνια λησμονημένη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Το 1951

ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το σωματείο Παναγία Σουμελά με πρωτεργάτη τον γιατρό Φίλωνα Κτενίδη από την Κρωμνή του Πόντου
και τον Αύγουστο του 1952 η εικόνα της Παναγίας ενθρονίστηκε
με επισημότητα στον ναό που
χτίστηκε στο όρος Βέρμιο σε περιοχή που παραχώρησε η κοινότητα της Καστανιάς.
Το Σάββατο λοιπόν 18 Μαΐου
και ώρα 6 το απόγευμα στο Ριζαριό Τρικάλων θα γίνει 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, Θείο Κήρυγμα στην Πλατεία της συνοικίας
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. Ας βρεθούμε όλοι εκεί
για να τιμήσουμε την Παναγιά
μας αλλά και την ιστορία μας.

τοπικά
ε δυναμικά
ανερχόμενο
τουριστικό
προορισμό με διεθνή
αναγνωρισιμότητα
αναδεικνύεται τα τελευταία
χρόνια η περιφέρεια
Θεσσαλίας. Χάρη στο
στοχευμένο πρόγραμμα
δράσεων τουριστικής
προβολής της
Περιφέρειας, τη
βραβευμένη της τουριστική
καμπάνια, το έξυπνο
ψηφιακό μάρκετινγκ, την
ενίσχυση της τουριστικής
επιχειρηματικότητας, αλλά
και την ανάπτυξη νέων
μορφών τουρισμού όπως ο
καταδυτικός τουρισμός και
τα υποβρύχια μουσεία, τα
αποτελέσματα είναι
μετρήσιμα και
εντυπωσιακά. Επιπλέον τα
σύγχρονα και ασφαλή
οδικά δίκτυα και η
ανάδειξη πολιτιστικών
υποδομών όπως μουσεία,
αρχαιολογικοί χώροι και
μοναστήρια συνθέτουν ένα
ελκυστικό τουριστικό
πακέτο που φαίνεται να
ενδιαφέρει όλο και
περισσότερους
επισκέπτες.

Σ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφεται αύξηση στις
διανυκτερεύσεις σε ποσοστό
12%, αύξηση στις επισκέψεις σε
Μουσεία της τάξης του 47%, αύξηση στις αφίξεις στα αεροδρόμια
Σκιάθου και Ν. Αγχιάλου κατά
20%, αύξηση της κίνησης στα λιμάνια Βόλου, Σκιάθου, Σκοπέλου,
Αγιοκάμπου και Αλοννήσου κατά
18%, ενώ στην πενταετία 20132018, εν μέσω κρίσης, η Θεσσαλία καταγράφει αύξηση 100% της
απασχόλησης στις τουριστικές
επιχειρήσεις. Η διαδικτυακή προβολή της Θεσσαλίας έχει περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια
followers.
«Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία,
αλλά με στρατηγικό σχεδιασμό,
κοστολογημένο πρόγραμμα, ση-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 2978/117851
ΑΔΑ: Ω3Ρ07ΛΡ-ΠΕ6

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική
διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 -Τ.Κ 42132.
Κωδικό ΝUTS: ΕL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου: 2431046271,
2431046219
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210,
2431046264
Ηλεκτρονική
Δ/νση
(email):
techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή
διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/T/7-610), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν.
4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ
2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, καθώς και την αρ.
785/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, το
αναφερόμενο στην παράγραφο 7
έργο.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι:
Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το
Π.Δ. 129/ «Οργανισμός Περιφέρειας
Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7 για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' βαθμού στις
μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
6. Κατασκευαστικές εργασίες για
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Κ. Αγοραστός: «Η σοβαρή δουλειά και οι συνέργειες στον τουρισμό αποδίδουν»

Σε τροχιά ανάπτυξης ο τουρισμός
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Με αύξηση στην επισκεψιμότητα και διπλασιασμό της απασχόλησης

μαντικά έργα υποδομών και αποτελεσματικές δράσεις προβολής,
που προδιαγράφουν ένα ακόμη
πιο δυναμικό μέλλον τόσο σε επίπεδο αφίξεων ξένων επισκεπτών
όσο και σε επίπεδο απασχόλησης» δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
«Θέσαμε σαφείς προτεραιότητες
στο τουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας, που έχει σημαντική συμβολή στην οικονομία της περιφέρειας. Σκοπός μας ήταν να αποκτήσουμε αναγνωρισιμότητα στις
διεθνείς αγορές, να αποδώσουν
με μετρήσιμα αποτελέσματα οι
ενέργειες προώθησης και προβολής, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο σε κάθε προορισμό και να προσεγγίσουμε νέες

τουριστικές αγορές».
Το portal mythessaly
Το mythessaly.com είναι μια
καινοτόμα, διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα που αποτελεί το
βασικό όχημα της τουριστικής
καμπάνιας της Θεσσαλίας και
αναλαμβάνει να ξεναγήσει το χρήστη στους ξεχωριστούς της προορισμούς με φωτογραφικό υλικό,
άρθρα και video. Το website της
καμπάνιας «λανσάρει» το concept «Thessaly. Handcrafted by
time» και εντυπωσιάζει με τον ευρηματικό και σύγχρονο τρόπο
παρουσίασής της. Η περιοχή παρουσιάζεται ως ένα εργόχειρο
του χρόνου που στο πέρασμά του
έπλασε τα τοπία, τους ανθρώπους, τους πολιτισμούς και τους

μύθους πάνω σε ένα καμβά από
ιστορίες. Ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση του πρότζεκτ ήταν το
αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την Marketing Greece
του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων ΣΕΤΕ και περιλαμβάνει
επίσης δράσεις τεχνικής υποστήριξης για την εξοικείωση των
επιχειρηματιών του τουρισμού με
τις νέες τεχνολογίες.
Yποδομές: Στη Θεσσαλία υλοποιούνται 128 έργα συνολικού
προϋπολογισμού 69,6 εκατ. ευρώ
στον τομέα του τουρισμού και του
πολιτισμού από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτά αφορούν συντηρήσεις και αποκαταστάσεις αρχαίων μνημείων, βελ-

ιστορικά μνημεία ή μνημεία{45212314-0}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 Παράρτημα II)
7. Κωδικός ΝUTS: ΕL611 (Θεσσαλία
- Τρίκαλα, Καρδίτσα)
8. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε
ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 12: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΞΥΝΕΙΑΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
■ Η παρούσα μελέτη αφορά στην
επισκευή και στην συντήρηση του κτίσματος μνημείου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην Οξύνεια Δήμου Καλαμπάκας, Νομού Τρικάλων.
9. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 161.290,32 € και Φ.Π.Α.
38.709,68 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €.
10. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
11. Προθεσμία περαίωσης έργου ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
12. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 1ης
τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:

1.1. Οικονομικοί φορείς - Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
1.2. Ενώσεις Οικονομικών φορέων
- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:
α) Ενώσεις Οικονομικών φορέων Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76, παρ. 3β του Ν.4412/2016 και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
2. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-

σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή, προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
13. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι "η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής",
(άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/88-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με
το άρθρο 121 παρ.1α, την 11η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 10 π.μ.
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται
από την προσφορά του για χρονικό
διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 17η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται
όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις
της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα- Π.Δ.Ε. 2018ΕΠ51700002, της
ΣΑΕΠ 517, Απόφαση Α.Π.: 808/2-42019 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης,
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 -άρθρο 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: 29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του εν λόγω έργου: 82821
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30: Τρίκαλα, 16/5/2019
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

τίωση υποδομών χώρων πολιτισμού, νέα μουσεία κ.α.
Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος έχουν και τα οδικά δίκτυα, καθώς η Θεσσαλία είναι η Περιφέρεια με το καλύτερο δίκτυο οδικών υποδομών στη χώρα, διασφαλίζοντας τη γρήγορη και
ασφαλή μετακίνηση των επισκεπτών.
Αναπτύσσονται νέες μορφές
τουρισμού με τη δημιουργία υποβρύχιων μουσείων και καταδυτικών πάρκων στις Βόρειες Σποράδες και το Δυτικό Παγασητικό.
Το βραβευμένο από την Ευρώπη
έργο -σημαία για τη Θεσσαλία και
πρωτοπόρο σ όλη τη χώρα, θα
ενισχύσει την επισκεψιμότητα
προσελκύοντας τουρίστες υψηλού εισοδήματος. Από το ΕΣΠΑ
ενισχύονται επίσης Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης για συγκεκριμένες περιοχές όπως τα νησιά των Σποράδων και η Διαδρομή Πολιτισμού – Τουρισμού.
Επιχειρηματικότητα: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει διαθέσει
16,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση
της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Οι ενισχύσεις αυτές όχι μόνο οδηγούν
σε επενδύσεις 33 εκατ. ευρώ
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αλλά επιπλέον δημιουργούν και
αλυσίδα επιχειρηματικότητας.
Συμμετοχή σε εκθέσεις και
Βραβεία: Η Περιφέρεια συμμετείχε το 2018 σε 78 τουριστικές
και εμπορικές εκθέσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Απέσπασε
χρυσό βραβείο στα Tourism
Awards ως η Περιφέρεια με την
πιο ολοκληρωμένη καμπάνια τουριστικής προβολής. Επιπλέον στα
Greek Travel Awards, τα πρώτα
και μοναδικά βραβεία για τον ελληνικό τουρισμό στην Σκανδιναβία, όπου Σουηδοί, Νορβηγοί και
Δανοί επισκέπτες ψηφίζουν τους
αγαπημένους τους προορισμούς
ανά την Ελλάδα, η Περιφέρεια
Θεσσαλίας απέσπασε διακρίσεις
στις κατηγορίες για τον καλύτερο
τουριστικό προορισμό, τον καλύτερο γαστρονομικό προορισμό
και τον καλύτερο προορισμό για
εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Fam trips και media trips: Οργανώθηκαν περισσότερα από 50
ταξίδια εξοικείωσης, με αποτέλεσμα την προβολή της Θεσσαλίας
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
του εξωτερικού και κινηματογραφικές παραγωγές: My planet
Russia, Otro russii, natassa kalogridis, Bachelor 3, μεγάλης θεαματικότητας.
Παραγωγή VR videos 360 εικονικής πραγματικότητας: Πρόκειται για ακόμη μία πρωτοπόρο
δράση, αφού για πρώτη φορά
Περιφέρεια στη χώρα θα συμμετέχει σε εκθέσεις στο εξωτερικό
και στην Ελλάδα και θα παρουσιάζει τους προορισμούς της με
τρισδιάστατη απεικόνιση σε video
VR 360. Μια ξενάγηση εικονικής
πραγματικότητας στους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Θεσσαλίας, που γοητεύει και κεντρίζει το ενδιαφέρον του επισκέπτη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν.2190/1994
Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα από την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/φ.ΕΓΚΡ/239/22277/28.08.2018 εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 και την υπ' αριθμ. 53/2018 απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Τρικάλων και συγκεκριμένα έναν (1) Ηλεκτροτεχνίτη Δικτύων ΔΕ στην
έδρα της Περιοχής Τρικάλων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45
ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Τρικάλων, οδός Τζουμαγιάς & Θεοδοσοπούλου 42132 Τρίκαλα, 2ος όροφος γραφείο 200, υπ' όψη κας Ντιντή Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας: 24310 28263 εσωτ. 260) εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών που αρχίζουν από 18.05.2019 ημέρα Σάββατο έως 27.05.2019 ημέρα Δευτέρα από ώρες 08:00 έως 14:00.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 474/24.01.2019 μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019», θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα στην Εδρα της Περιοχής Τρικάλων και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων. Επίσης θα είναι αναρτημένο στο site του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ
42132 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: 24310-28263
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
13:00 ΓιατηνΕλλάδα...
14:30 ΏραΕλλάδας
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
15:55 ΆλληΔιάσταση
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΕντόςΑττικής
18:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
18:45 ΜπροστάσταΓεγονότα
20:50 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:00 ΕΡΤΕιδήσεις
00:10 ΔεύτερηΜατιά

07:25
08:00
08:30
09:00
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
17:00
18:30

ΜάγιαηΜέλισσαΚ2Ε129
ΤέχνηκαιΠολιτισμός(Ε)
ΗΕλλάδατουΠολιτισμού(Ε)
ΟπτικήΓωνία(Ε)
ΤοΠανόραματουΑιώναE19(Ε)
ΔείπνομετονΠλάτωνα
ΘησαυροίτηςΑρχαίαςΡώμηςE1
ΕίσαιΝέος,'EχειςΛόγοE1(Ε)
SpiritRidingFreeΚ2Ε6(Ε)
ΜάγιαηΜέλισσαΚ2Ε127(Ε)
1.000ΧρώματατουΧρήστουE30
'EξιΑδελφέςΚ6Ε31(Ε)
ΟΜαγκούφης
ΟΠαράδεισοςτωνΚυριώνΚ3
Ε74
20:30 ΗΖωήενΤάφωE4(Ε)
22:30 QuantumofSolace
00:30 Silvana

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

ΟΤόποςτηςΚαρδιάςμας(Ε)
ΟιΑπίθανεςE91(Ε)
ΔείξεμουτοΣπίτισουE20(Ε)
ΟΔρόμοςτουΜεταξιούE15
ΕπιΚοινωνία
ΠερπατώνταςταΙμαλάιαE2
Ειδήσεις
ΔείξεμουτοΣπίτισουE20(Ε)
ΟΔρόμοςτουΜεταξιούE15(Ε)
ΟΤόποςτηςΚαρδιάςμαςΚ6Ε4
ΠερπατώνταςταΙμαλάιαE2(Ε)
ΜετοΤρία(Ζ)
ΔελτίοΚαιρού
ΟΚόσμοςτωνΣπορ
ΤιΦέρνειτοΜέλλον
ΠολιτικόΤραπέζι(Ζ)
ΗΜεγάληΕξερεύνησητηςΓης
E7
21:55 ΔελτίοΚαιρού
22:00 Ειδήσεις
23:00 ΗΖωήστοΓρήγορο

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

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
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15:00 ΡουκΖουκ
16:00 ΚάτιΨήνεται
17:15 ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
17:30 StillStanding
18:30 ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE158
19:30 ANT1News
20:45 ΗΕπιστροφήE137
21:45 ΑγάπηΜόνο

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:45
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:40

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

ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ1Ε22
StarNews
KeepRunning
ShoppingStar
ElifΚ2Ε337
ΕιδήσειςστηΝοηματικήΓλώσσα
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
ΗΧιονάτηκαιοΚυνηγός
Inception

21:50
23:45

HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤοΔόλωμα
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ2
Ε20(Ε)
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε157
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε46(Ε)
ΞύπναΒασίλη
ΦωςστοΤούνελ

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:00
18:10
19:30
20:50
21:50

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική
ΜαύρηΘάλασσαE50
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
ΗΕλληνικήΧρεοκοπία
PowerofLoveGala

07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30

Τηλεαγορές
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΚόντρακαιΡήξη
Τηλεαγορές
ΜύθοςκαιΑλήθεια
ΠαςΜαγειρεύοντας
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
ΑχΠατρίδαμουΓλυκιά!
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8πρωί–2μεσημέρικαι5απόγευμα
έως8πρωίεπομένης
ΚοντόςΝικόλαος
Ασκληπιού17,2431034412
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
ΓιώταΠαρασκευή
Τσιτσάνη23,2431027630

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
ΚόσσυβαςΒασ. --------------------------------------------- οδόςΚαρδίτσης
Τσιόγκας ---------------------------------------------------------------Φωτάδα
ΤζάρτζοςΒαγ. -------------------------------------------------οδόςΛαρίσης
Νταιλιάνης ------------------------------------------------ οδόςΚαλαμπάκας
Βότσιος---------------------------------------------------------------Μέλιγκος
Καλκαντέρας--------------------------------------------------------------Φήκη
Κωλέτσιος-----------------------------------------------------------------Πύλη
Κωτούλας---------------------------------------------------------Μεγαλοχώρι
Ρέππας --------------------------------------------------------------------Νομή
Οικονόμου -------------------------------------------------Μικ.Κεφαλόβρυσο

07.45Ντοκυμαντέρ«Ότανθυμώνειο
Πηνειός»
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρογραμμα«Κόμης
Μοντεχρήστο»,«ΑληΜπαμπά»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«Πρέβεζα,η
γοητείατωναντιθέσεων»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00Παιδικόπρόγραμμα«Το
φάντασματουΚάντερβιλ»
18.00Γεγονότα-ΔελτίοΕιδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30Ελληνικήταινία«Οδιάβολοςκαιη
ουράτου»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45«ΠολιτικοίΔιάλογοι»
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30

ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRAMARKET
ΚΩΔΙΚΑΣΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00–08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–21.30ΠάμεΔιακοπές
21.30–22.00Ζούμεόμορφα,ζούμε
Ελλάδα
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη

07:00
09:45
13:00
13:55
14:00
15:00
16:30
16:40
18:55
20:00
21:00
23:45
01:45

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
ΗΕυρώπηγιαΜένα
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
OpenNewsστηΝοηματική
ΜοντέρναΣταχτοπούτα
OpenNews
MacGyverΚ2Ε4
ΗΣυμμορίατωνΔεκατριών
CriminalMindsΚ13Ε4
ScaryMovie2

ΚΡΙΟΣ: Είναιμιαμέραπουσεκάνεινααμφισβητείςτηναξίατωνχρημάτωνστηζωήσουή
ακόμακαινατααπαξιώνεις.Καταλαβαίνειςότι
στηζωήείναισημαντικήησυναισθηματικήεγγύτητακαιηαλληλοβοήθεια,γιατίέτσινιώθεις
κιεσύπιοασφαλής.
ΤΑΥΡΟΣ: ΑυτότοεξάγωνοτουΕρμήαπότοζώδιοσουμετονΠοσειδώνασεβοηθάειναβγεις
προςταέξω,ναεκφραστείςκαιναμιλήσειςγια
τιςικανότητεςσουμετρόποπουσχεδόνθα
«κοιμήσεις»τοευρύακροατήριοσουήάντε…
θατοαλλάξωκαιθαπω«θατομαγέψεις».
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ναι μεν λέγονται πράγματα τα
οποίαμπορείνααγνοείς,όμωςκάποιααπόαυτά
δενταμαθαίνεις,γιατίκάποιοιδεθέλουννα
πάρειςαέρα.Παρόλααυτάάτομαπουκατέχουν
κάποιαεξουσίαόπωςπ.χ.οπροϊστάμενοςσου
φαίνεταινααναγνωρίζειτουςκόπουςσουκαι
ναέχεισχέδιαγιασένα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΜετοεξάγωνοτουΕρμήμετονΠοσειδώνα είναι μια μέρα που θα άξιζε τον
κόποναεπιδιώξειςναβρεθείςμεκόσμοκαι
νασυζητήσεις.Κιότανλέωκόσμοδενεννοώ
τονκάθεάσχετο,αλλάφίλουςσουήκαιάτομαμεταοποίαξέρειςότιμοιράζεσαικοινάενδιαφέροντακαιανησυχίες.
ΛΕΩΝ: ΤοεξάγωνοτουΕρμήμετονΠοσειδώνα
πουκορυφώνεταισήμεραθασουδώσειτηνευκαιρίανακάνειςέστωκαιγιαλίγοανακωχήμε
τονεαυτόσουκαιτιςανησυχίες,τουςφόβους
καιτοστρεςπουσυνειδητάήασυνείδητασε
επηρεάζουν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ακόμακιαννιώθειςότιησχέση
σουαντιμετωπίζειδυσκολίεςησημερινήμέρα
δίνεικαιστουςδυοσαςτηνευκαιρίαναμιλή-

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.21.14
απευθ.ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:06.11.08.35.17.48.21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA
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
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos.blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Λουλούδι με έντονο άρωμα.
2. Συχνά ρωτούν
γι' αυτήν - Γυναικείο πρόσωπο δύο
πινάκων του Γκόγια
(αντιστρ.).
3. Ξενική απάντηση - Ερμηνεύεται...
μελοδραματικά.
4. Πρωτεύουσα
του γαλλικού νομού
Γκαρ -Τα αρχικά
σημαντικού Οργανισμού μας.
5. Το μικρό όνομα του ναύαρχου
Νέλσονα.
6. Ο γνωστός... άγνωστος - Αντίστροφη γραφή του επόμενου -Τα
σύμφωνα του... κουτσομπολιού.
7. Ξένη τραγουδίστρια και χορεύτρια (με άρθρο).
8. Είδος ελαιοδοχείου -Αναφέρεται και αυτό το δίκτυο (αντιστρ.).
9. Σημαίνουν και τις αδύναμες ή
τις ευάλωτες.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ατύχησε στο γάμο της.
2. Ειδικής χρήσης προστακτική Διαπερνά ένα σώμα, χωρίς να το...
τρυπάει.
3. Σαρκοφάγο θηλαστικό -Αγγλικό ανδρικό όνομα.
4. Ενα από τα πρώτα έργα του
υπήρξε «Η γέννηση της τραγωδίας».

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

Sudoku

2
4

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

ΛΥΣΗ (16-5-2019)

Πώς παίζεται

6

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΛΙΜΑΚΙΟ 2. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3. ΗΜΑΡ - ΤΣΕΚ 4. ΔΑΡΕΙΟ
5. ΣΠΑ 6. ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ 7. ΑΙ - ΥΦΕΡΠΩ 8. ΣΤΑΡ - ΡΟΗΣ 9.Ο ΧΟΡΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2. ΛΑΜΑ
- ΤΙΤΟ 3. ΙΚΑΡΙΟ - ΑΧ 4. ΜΩΡΕ ΜΥΡΟ 5. ΑΝ - ΦΙΛΙ 6. ΚΙΤΟ - ΝΕΡΟ
7. ΙΑΣ - ΣΙΡΟΣ 8. ΟΣΕ - ΠΟΠΗ 9.
ΚΥΑΝΩΣΗ

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

8

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

5. Βυζαντινή μουσική νότα - Τίτλος όπερας του Τομά.
6. Αρχαία πόλη της Αίγινας -Διαφορετικό το καλοκαίρι, διαφορετικό τον χειμώνα
7. Είναι οι μύτες των σκύλων Σουηδική ποδοσφαιρική ομάδα.
8. Ηρωας του θηβαϊκού μυθικού
κύκλου (αιτ.) - Χρησιμοποιείται αντιθετικά.
9. Πολλά τα είδη του (καθ.).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110,Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320,ΔEH 27281,1050,ΔEYAT 7671113,Aστικό KTEΛ 76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346,Kέντρο Yγείας 22222,Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

σετεσεένακαλόκλίμα.Ίσωςδενειπωθούν
όλεςοιμεγάλεςαλήθειεςμεταλόγια,αλλάθα
μιλήσουνκαιταμάτια.
ΖΥΓΟΣ: ΕρμήςκαιΠοσειδώναςσχηματίζουνένα
πολύευνοϊκόεξάγωνοσήμεραπουθασουδώσειτηνευκαιρίααφενόςναπεράσειςμιαπιο
ήσυχημέραστηδουλειά,πράγμαπουξέρωότι
στηνπαρούσαφάσησουακούγεταιπολύτιμο.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ηφαντασίασουοργιάζεικαιαυτό
δενείναικάτιπουμπορείςήχρειάζεταινακρύψεις.Τοαντίθετομάλιστα,ειδικάανασχολείσαιμεκάποιαμορφήτέχνηςήγενικότεραθα
ήθελεςναβγάλειςτηδουλειάσουπροςταέξω
ημέραείναιιδανική.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορείςναδώσειςόραμαστηνομάδα,αφούαφενόςτουςχτυπάςστοσυναίσθημακαιδημιουργείςτηναίσθησηότιμπορείςνα
εγγυηθείςέναασφαλέςπεριβάλλονκιαφετέρουμπορείςναπείσειςγιατησημασίακάποιωνπραγμάτων.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οιιδέεςπουμπορείνακατεβάσεισήμερατοκεφάλισουείναιμοναδικέςκι
ανεπανάληπτες.Ανεπανάληπτηόμωςείναικαι
ηεπικοινωνιακήσουδεινότηταστονέρωτα,
αφούμεταλόγιασουμπορείςναλιώσειςκαρδιές.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ηανάγκησουγιαασφάλειακαιζεστασιάσεκάνειναεπιδιώκειςτησυντροφιάτων
προσώπωντηςοικογένειαςσουσήμερα.
ΙΧΘΕΙΣ: Μιαμέραπουσουταιριάζειγάντιησημερινή,αφούδεθαείσαιεσύπουθαπρέπει
ναέρθειςστονκόσμο«τωνάλλων»,αλλάοιάλλοιπουθαακολουθούντηδικιάσουτακτικήκαι
θαπροσπαθούνναείναιστονκόσμοτους.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
6

8

5

9

3

2

4

7

1

7

4

3

1

6

5

9

2

8

9

1

2

8

4

7

6

5

3

3

7

6

4

2

9

8

1

5

4

2

8

6

5

1

7

3

9

1

5

9

7

8

3

2

6

4

8

9

7

3

1

6

5

4

2

2

3

4

5

7

8

1

9

6

5

6

1

2

9

4

3

8

7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17

ΜΑΪΟΥ 2019

Ήπια άνοδος
στην αγορά

Ê

Με ήπια άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς οι τιμές
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
των μετοχών δεν καΓ.Δ. 726,51
τόρθωσαν να διατηρήσουν τα ενδοσυνεδριακά τους κέρδη τα οποία
0,50%
προσέγγιζαν το 1,50%.
Στήριγμα στην αγορά
έδωσαν οι μετοχές της
Εθνικής, του ΟΛΠ και
της ΑΔΜΗΕ.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 726,51
μονάδες, σημειώνοντας
άνοδο 0,50%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή
στις 733,58 μονάδες (+1,48%) και κατώτερη τιμή
στις 721,93μονάδες (-0,13%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 66,908
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.807.260 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Εθνικής (+3,48%), της ΑΔΜΗΕ (+3,46%) και του
ΟΛΠ (+1,90%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της ΕΧΑΕ (-1,69%), της Aegean Arlines (1,38%) και της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,25%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτεςτου Εμπορίου (+1,89%)
και του Πετρελαίου (+1,10%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-1,31%) και των Ταξιδιών (0,42%).

Αχτσιόγλου: Την ερχόμενη εβδομάδα δίνεται
η 13η σύνταξη και ανοίγει η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις
Η ρύθμιση θα μείνει ανοιχτή, μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου
το άνοιγμα της
πλατφόρμας για
ένταξη στη ρύθμιση
οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, στη
θέσπιση της νέας 13ης
σύνταξης, στις θετικές
αλλαγές στις συντάξεις
χηρείας και στην επιδότηση
των ασφαλιστικών
εισφορών των νέων
εργαζομένων, αναφέρθηκε
η υπουργός Εργασίας Έφη
Αχτσιόγλου. Παράλληλα,
σχολίασε και τις δηλώσεις
του προέδρου της ΝΔ για
επταήμερη εργασία.

Σ

Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, η κ. Αχτσιόγλου τόνισε, μεταξύ άλλων ότι, την ερχόμενη
εβδομάδα, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις.
Όπως είπε, «η πλατφόρμα θα
ενημερώνει τον ασφαλισμένο
για το πώς διαμορφώνεται η
νέα οφειλή του, μετά το κούρεμα των προσαυξήσεων και το
κούρεμα της βασικής οφειλής,
που προβλέπεται για πρώτη
φορά.
Το νέο ποσό της μειωμένης
οφειλής θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με
ελάχιστο ποσό δόσης τα 50
ευρώ.
Οι προσαυξήσεις κουρεύονται
κατά 85% και, εάν επιλέξουν και
το κούρεμα της βασικής οφειλής, θα έχουν μείωση κατά περίπου 65% της συνολικής οφειλής τους».
Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, ο ασφαλισμένος θα έχει
τη δυνατότητα να επιλέξει, αν
δεν θέλει το κούρεμα της βασικής οφειλής και θέλει να την
αποπληρώσει ολόκληρη, προκειμένου να έχει υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη στο μέλλον.
Για τους αγρότες, όπως σημείωσε, το ελάχιστο ποσό δόσης
είναι τα 30 ευρώ, οι δόσεις έως
120, δεν υπάρχει κούρεμα κε-

Η υπουργός Εργασίας
Έφη Αχτσιόγλου
φαλαίου, γιατί ο επανυπολογισμός δεν είχε κάτι να τους εισφέρει και υπάρχει κούρεμα
100% των προσαυξήσεων.
«Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει, μέσω της ιστοσελίδας του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και θα είναι εύχρηστη, προκειμένου κάθε
ασφαλισμένος ή υποψήφιος συνταξιούχος να μπορεί να ενταχθεί
ηλεκτρονικά στη ρύθμιση.
Δεν υπάρχουν κριτήρια για
την ένταξη στη ρύθμιση προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, όλοι οι
ασφαλισμένοι με οφειλές- είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι
επιχειρήσεις για τις εργοδοτικές
εισφορές των εργαζομένων τους
-όλοι εντάσσονται στη ρύθμιση
χωρίς κριτήρια.
Η ρύθμιση θα μείνει ανοιχτή,
μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου.
Μέχρι τότε, θα μπορεί κάποιος
να ενταχθεί», διευκρίνισε η κ.
Αχτσιόγλου.
Για τις αλλαγές στις συντάξεις
χηρείας, η υπουργός Εργασίας
υπογράμμισε: «Ψηφίσαμε έξι μέτρα για τις συντάξεις χηρείας
που τις φέρνουν σε καθεστώς
καλύτερο και από αυτό που
ίσχυε, πριν από το 2016. Διότι η
σύνταξη χηρείας από το 50% πηγαίνει στο 70% της σύνταξης του
θανόντος, καταργούνται τα ηλι-

κιακά όρια, άρα οι χήρες και οι
χήροι θα λαμβάνουν τη σύνταξη
για πάντα, επίσης, ο επανυπολογισμός της σύνταξης του θανόντος θα λαμβάνεται υπόψη
μόνο αν από αυτόν προκύπτει
αύξηση για το δικαιούχο, άρα ο
επανυπολογισμός λειτουργεί
μόνο θετικά, τα ελάχιστα έτη
γάμου, προκειμένου κανείς να
λάβει σύνταξη χηρείας, από πέντε έγιναν τρία και προβλέπουμε
ότι τα τέκνα θα έχουν ασφαλιστική ικανότητα, μέχρι τα 35
τους χρόνια».
Για την επιδότηση, από το
2020, των ασφαλιστικών εισφορών νέων εργαζομένων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης,
η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε: «Το
κράτος θα επιδοτεί κατά 80% την
εισφορά και του εργαζομένου
και του εργοδότη, όταν μιλάμε
για νέους εργαζόμενους έως 25
ετών, ενώ για εργαζόμενους έως
29 ετών θα επιδοτεί κατά 25%
την εισφορά και του εργαζομένου και του εργοδότη.
Είναι ένα μέτρο με το οποίο
ενισχύουμε προφανώς τις νέες
προσλήψεις, ενισχύουμε τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το λεγόμενο εργατικό κόστος, αλλά,
πρωτίστως, είναι ένα μέτρο άμεσης ενίσχυσης του καθαρού μισθού του εργαζομένου. Το μέτρο θα καλύψει και όσους ήδη
απασχολούν κάποιον νέο εργαζόμενο, δηλαδή δεν μιλάμε μόνο
για τις νέες προσλήψεις».
«Η νέα 13η σύνταξη θα καταβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20
Μαΐου» τόνισε η υπουργός Εργασίας και υπογράμμισε: «Είμαστε από το 2016 σε μία διαρκή
προσπάθεια, σε ένα στρατηγικό
σχέδιο συνολικής ανάταξης του
δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Με τη μεταρρύθμιση, θέσαμε
διαφανείς κανόνες, μετατρέψαμε το έλλειμμα που παραλάβαμε
σε πλεόνασμα, εκκαθαρίζουμε
τις εκκρεμείς συντάξεις που μας
παρέδωσε ο κ. Βρούτσης.
Μπορέσαμε, χάρη σε αυτήν
την καλή πορεία, ακριβώς λόγω
και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, να προστατεύσουμε
τις καταβαλλόμενες συντάξεις,
να προχωρήσουμε σε αυξήσεις
για 620.000 χαμηλοσυνταξιούχους από 1/1/2019, μετά από μία
δεκαετία και, μέσα σε λίγους μήνες, να καταβάλλουμε και τη
13η σύνταξη με μόνιμο τρόπο,
ενισχύοντας πρωτίστως τους

χαμηλοσυνταξιούχους. Είμαστε
σε διαρκή διαδικασία να λύνουμε προβλήματα και να κλείνουμε
πληγές του παρελθόντος».
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις
του κ. Μητσοτάκη για επταήμερη εργασία, η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστεία τα επιχειρήματα με τα οποία προσπαθούν
να πουν ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για επταήμερη λειτουργία
των επιχειρήσεων.
Η επταήμερη λειτουργία των
επιχειρήσεων υπάρχει εδώ και
δεκαετίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν επτά ημέρες ακατάπαυστα. Υπάρχουν βασικοί νόμοι
εδώ και δεκαετίες, επίσης, οι
οποίοι προβλέπουν και τα εβδομαδιαία ωράρια και την εβδομαδιαία υποχρεωτική ανάπαυση των εργαζομένων».
«Άρα είναι πρόδηλο ότι ο κ.
Μητσοτάκης μιλούσε για κάτι
διαφορετικό, για μία αλλαγή, μιλούσε για το επταήμερο της εργασίας.
Το πυρηνικό πρόβλημα στην
όλη ιστορία δεν είναι, αν κανείς
παρερμηνεύει τις δηλώσεις του
κ. Μητσοτάκη ή τι λένε μετά, γιατί ακολούθησε ένα τριήμερο με
διαρκείς διευκρινίσεις επί διευκρινίσεων και με εγκλήσεις από
την πλευρά της ΝΔ. Κατανοώ
τους βουλευτές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης που βρέθηκαν
στην πολύ δύσκολη θέση να
αποδείξουν ότι ο κ. Μητσοτάκης
δεν μίλησε για επταήμερη εργασία, αλλά ταυτόχρονα ότι για
κάτι μίλησε. Διότι ή θα μίλησε για
επταήμερη εργασία ή δεν θα
μίλησε για τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να μίλησε για κάτι τρίτο»,
σχολίασε η υπουργός Εργασίας.
«Ο πυρήνας της ιστορίας είναι
πως ο κ. Μητσοτάκης δεν αντιλαμβάνεται κάτι που είναι θεμελιακό- ότι η σχέση εργοδότη-εργαζομένου δεν είναι μία σχέση
ισότητας, δεν είναι μία ισότιμη
σχέση.
Η σχέση εργοδότη-εργαζομένου είναι εγγενώς άνιση. Γι’ αυτό
και από την απαρχή του, το εργατικό δίκαιο θέτει ορισμένους
αναγκαστικούς νόμους, που σημαίνει ότι ακόμα και αν τα μέρη
συμφωνήσουν διαφορετικά, δεν
μπορούν να παρεκκλίνουν από
αυτούς τους αναγκαστικούς νόμους», διευκρίνισε η κ. Αχτσιόγλου.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου έως 17 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 6:30, επικεφαλής του Ιερού κλήρου και
του λαού, θα υποδεχθεί έμπροσθεν των προπυλαίων του
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Αρδανίου Τρικάλων το Αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος «Η
ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙΣ» και Ιερού
Λειψάνου του Αγίου Νικολάου. Ακολούθως θα Χοροστα-

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

τήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού.
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΙΩΗΛ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Ευγενώς προσκληθείς, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την Παρασκευή 17 Μαΐου το πρωί θα
συλλειτουργήσει μετά του
Ποιμενάρχου ημών κ. Χρυσοστόμου στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του
εκ Μετσόβου Τρικάλων.

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

Τι απαντά ο Γ. Χουλιαράκης
για πλεόνασμα και παροχές
Απάντηση στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε προχθες Τετάρτη ότι δεν υπάρχει φέτος δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετες παροχές, έδωσε χθες
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.
Σε δήλωση του, τονίζει ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβλέπει 4,1% του ΑΕΠ πρωτογενές αποτέλεσμα για το 2019, υπερβαίνοντας έτσι το στόχο κατά 0,6%.
«Σε συνέχεια των δηλώσεων του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος σχετικά με την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών του 2019, έχω
την υποχρέωση να επισημάνω τα εξής: το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβλέπει πως το κατά πρόγραμμα πρωτογενές αποτέλεσμα της
Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2019 θα διαμορφωθεί στο 4,1% του
ΑΕΠ, υπερβαίνοντας έτσι τον στόχο κατά 0,6% και δημιουργώντας αντίστοιχο δημοσιονομικό περιθώριο», δήλωσε ο κ. Χουλιαράκης, προσθέτοντας ότι η πρόβλεψη αυτή «αποτυπώνεται στον πίνακα 4 του Προγράμματος Σταθερότητας, όπως κατατέθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Απριλίου».

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.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος σήμερα Παρασκευή
το βράδυ 17 Μαΐου και ώρα
8.30 μ.μ. θα υποδεχθεί στα
προπύλαια του Ιερού Ναού των
Οσίων Μετεωριτών Πατέρων,
τα Ιερά Λείψανα των Οσίων και
στη συνέχεια θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία σύμφωνα με το Μοναχικό Τυπικό.
Αύριο Σάββατο το απόγευμα
18 Μαΐου και ώρα 7.00 στον
Ιερό Ναό των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων θα παραστεί στον
Μέγα Πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Εσπερινό των Οσίων
όπου θα χοροστατήσει ο Σεβ.
Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ιερώνυμος.
Την Κυριακή το πρωΐ 19 Μαΐου, ανήμερα της εορτής των
Οσίων, θα λάβει μέρος σε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό

των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων σύμφωνα με το
εορταστικό πρόγραμμα.
Την Κυριακή το απόγευμα
θα χοροστατήσει κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στην Ιερά
Μονή Αγίου Νικολάου Σιαμάδων.
Την Δευτέρα το πρωΐ 20 Μαΐου, θα χοροστατήσει κατά τον
Όρθρον και θα λειτουργήσει
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λογγά.
Την Δευτέρα το απόγευμα θα
χοροστατήσει κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Κων/νου και
Ελένης Καλαμπάκας.
Την Τρίτη 21 Μαΐου θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον
και θα λειτουργήσει στον ως
άνω πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό.

Ιερόν προσκύνημα
Αυριο Σάββατο 18-5-19 η ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρειτη θα πραγματοποιήσει συν θεώ ιερόν προσκύνημα επι τη λήξει των ομιλιών στις Ιερές Μητροπόλεις Σισανίου Σιατίστης και Εδέσσης. Ώρα αναχώρησης 7π.μ. έξω απο
το κεντρικό κατάστημα Σαράφη.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

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

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

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

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

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

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

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

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

KAΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

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

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

εκδρομές
•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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
από 19 έως 26 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Την Κυριακή 19 Μαΐου από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων με την ευκαιρία της θρησκευτικών
εκδηλώσεων επί τη συμπληρώσει διακοσίων ετών του Ιερού Ναού, ο
Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια ημέρα με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του εν Αγίοις πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου
Λυκίας του θαυματουργού από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος
και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Τη Δευτέρα 20 Μαΐου με την ευκαιρία της εορτής Αγίων Ενδόξων
Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και
Ελένης από 9:30-12:30 βραδινή στον ομώνυμο Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την Πέμπτη 23 Μαΐου, με την ευκαιρία της ελεύσεως της Τιμίας Χειρός του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων από 9:30-12:30 βραδινή, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την Παρασκευή 24 Μαΐου, με την ευκαιρία της ελεύσεως της Τιμίας
Χειρός του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων από 9:30-12:30 βραδινή, ο
Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την Κυριακή 26 Μαΐου με την ευκαιρία της εορτής του οσίου Ιωάννου του Ρώσσου από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Πρόγραμμα εορτασμού
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
εκ Μετσόβου Οξυνείας
Σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου η εκκλησία μας τιμά την
μνήμη του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου και εορτάζει
το εξωκλήσι της ενορία μας.
Όμως λόγω της έντονης βροχόπτωσης των προηγούμενων ημερών δεν θα καταστεί δυνατή η τέλεση των ακολουθιών στο φερώνυμο εξωκλήσι του Αγίου, αλλά θα τελεστούν στον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο κέντρο του χωρίου.
Σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου το πρωί από 7.30 έως 10.00
θα τελεσθεί ο πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία
με αρτοκλασία.
Στο τέλος του εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας θα
προσφερθεί σε όλους παραδοσιακή φιλοξενεία .
Με τιμή
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία., μηδέ ας ονομάζητε μεταξύ
σας καθώς πρέπει εις αγίους»
(Εφεσ.5:3)
Σε μια εποχή που κολυμπάει
στην διαφθορά και την ανηθικότητα, κινδυνεύουν ακόμα και οι πιστοί
χριστιανοί να χάσουν το δρόμο
τους, να μοιάσουν με τον κόσμο. Η
ανυπακοή στις εντολές του Θεού
όμως, επισωρεύει στη ζωή μας παθήματα και δράματα. Ο Θεός θέλει
την ευτυχία μας, αλλά είναι Θεός
ηθικής τάξεως. Αυτός θέσπισε και
ευλόγησε το γάμο αλλά και το

αδιάλυτο του γάμου (Γεν.2:24,
Μαρκ.10:9). Ο σημερινός όμως
«απελευθερωμένος» άνθρωπος,
δούλος στις επιθυμίες και τα πάθη
του, δεν λογαριάζει τον Θεό και τις
εντολές Του γι' αυτό θερίζει τις πικρές συνέπειες. Η αύξηση των διαζυγίων, η διάλυση της οικογένειας
και οι «καινούριες μορφές της»,
ιδίως όμως το δράμα των παιδιών,
δεν είναι τυχαία γεγονότα αλλά
αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς του. Ας παίρνομε λοιπόν σοβαρά στη ζωή μας τις εντολές του
Θεού. Είναι για το καλό μας.

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554

Εορταστικές Εκδηλώσεις
επί τη μνήμη της Γενοκτονίας

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με πατάτες στο φούρνο................................5,50 €
Σνίτσελ χοιρινό με ρύζι ή πατάτες..............................................5,50 €
Κοτόπουλο φιλέτο με πορτοκάλι και ρύζι ...................................5,50 €
Κριθαρότο με μανιτάρια..............................................................4,50 €
Σπετζοφάι ..................................................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά.....................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες..............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής...................................6,00 €

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.

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• ιμάμ μπαϊλντί • σπανακόρυζο
• παϊδάκια κοτόπουλο σαγανάκι
• σουτζουκάκια
• τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριού
• χοιρινό με μανιτάρια

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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
† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Σάββατο 18 Μαΐου
2019 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς,
αδελφής και θείας

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ
ΑΡΙΣΤ. ΜΑΝΤΖΑΡΗ

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 στον Ιερό
Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Κηπακίου Τρικάλων, τελούμε μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής του.
Κηπάκι Τρικάλων 17-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φανή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Στέλιος Μανώλης, Δημήτριος
και Σωτηρία Μανώλη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Παρακαλούμε όσους τιμούν την
μνήμη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 17-5-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος Μάντζαρης και Κασσιανή Κουτσού, Παναγιώτα Μάντζαρη. Η ΕΓΓΟΝΗ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Καλλιόπη και Μανώλης Παπαγεωργίου, Δήμητρα Γιαννούλα, Θεόδωρος και Μαρία Τσιάκα, Αικατερίνη Βαβύλη, Βικτωρία
Θεοδ. Μάντζαρη. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, 25ης Μαρτίου 31, όπισθεν
Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμηση της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής και γιαγιάς

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΑΛΑΝΗ
Τελούμε αύριο Σάββατο 18 Μαΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρελιάς Τρικάλων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Αγρελιά Τρικάλων 17-5-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χριστοφόρα μοναχή, Ιωάννης και Χριστίνα Γαλάνη, Αριστούλα και Αντώνιος Μπαλκανας, Γεωργία και Χαρίλαος Ψωχιας. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 9.00π.μ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΝΩΛΗ

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

ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΑΚΟΥΛΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν την μνήμη του
να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 17-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μιλτιάδης Μπακούλας, Ανδρομάχη και Γρηγόρης Αδάμος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ του Χρήστου και της Σταματούλας, το γένος Καραμάντσιου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Γερμανία και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ του Ευθυμίου
και της Πατρούλας, το γένος Χριστοδούλου, που γεννήθηκε
και κατοικεί στη Γερμανία πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΑΓΑΝΙΤΗΣ του Αργυρίου και της
Αναστασίας, το γένος Μηλιώτη, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα
και κατοικεί στο Φλαμούλι Τρικάλων και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ του Γεωργίου και της Φωτεινής, το γένος Σουλιώτη, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο Φλαμούλι Τρικάλων πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα
γίνει στη Λυγαριά Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο BassEm
aoualI του Salah και της Najua το γένος Fakraoui που γεννήθηκε και κατοικεί στην Τυνησία και η ΑΙΚΑΤΕΡIΝΗ ΤΣΑΝΤIΚΟΥ του Στυλιανού και της Χρυσούλας το γένος Βαβίτσα που
γεννήθηκε στην Καλαμπάκα και κατοικεί στο Λονδίνο πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Μόναστιρ Τυνησίας.
Ο ΒΑΣIΛΕΙΟΣ ΡaΠΤΗΣ του Νικολάου και της Αγγελικής το
γένος Καλή που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Γκέτεμποργκ Σουηδίας και η ΕΛEΝΗ ΤΣΙΑΚaΡΑ του Κωνσταντίνου και της Ντίνας το γένος Θωμοπούλου που γεννήθηκε στα
Τρίκαλα Θεσσαλίας και κατοικεί στα Σερβωτά Τρικάλων θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στα Σερβωτά Τρικάλων.

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΖΑΛΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν την μνήμη του
να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Ελάτη Τρικάλων 17-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νίκη Τζάλα και Κων/νος Μπαλάς, Χριστίνα Τζάλα και Βασίλειος Μασούρας, Κων/νος Τζάλας και
Φανή Τσιρογιάννη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Ειρήνη, Γεώργιος και
Βιβή, Ευάγγελος, Ευάγγελος, Ελπίδα. Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Χριστίνα.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Τελούμε την Κυριακή 19 Μαΐου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας
Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓ.
ΜΠΑΝΤΕΚΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την
μνήμη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Ράξα Τρικάλων 17-5-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος και Φούλα Μπαντέκα, Ιωάννης Μπαντέκας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευάγγελος, Νικόλαος, Ηρώ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Λέτα Μπαντέκα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα το Κύτταρο στη
Ράξα.

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

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:

Από Τρίτη έως Σάββατο
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

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

CMYK

4 δώρο

