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Οι υποψήφιοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στις εργασίες κατασκευής
του δρόμου Πύλης –
Παλαιομονάστηρου
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
>> 5

Σωτήρα και Λεπτοκαρυά
με έργα και αυτοδυναμία
στον Παπαστεργίου
>> 4
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα σιγά – σιγά
για τους Τρικαλινούς υποψήφιους

Αρχίζουν 7 Ιουνίου οι
πανελλαδικές εξετάσεις

Για τους Συνδυασμούς που δεν θα συγκεντρώσουν το 50% + 1

Περιοδεία Σινάνη στις κοινότητες Ο Κώστας Μαράβας κοντά Στην Καλαμπάκα περιόδευσε
ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου
στους ετεροδημότες
Γλυκομηλιάς, Παλαιοχωρίου,
Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος
Αηδόνας και Χρυσομηλιάς
της Πύλης στην Αθήνα

>> 9

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
1/ Συγκέντρωση και
εξαγωγή μέσω τραπεζοειδούς αγωγού
των όμβριων υδάτων
του κεντρικού δρόμου στο Γαρδίκι από
τον Γκομανο έως την
στροφή μετά την οικία Τσιρογιάννη προς
την Αθαμανια, με αποτέλεσμα να είναι ομαλή η πρόσβαση τους
χειμερινούς μήνες για
τους φίλους που επισκέπτονται το Γαρδίκι, χωρίς τον φόβο ατυχήματος από τον παγετό.
2/ Διάνοιξη δρόμων σε περιοχές του χωρίου, όπου υπάρχουν οικόπεδα και δεν είναι η
πρόσβαση σε αυτά δυνατή εξ αιτίας της
μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.
3/ Εσωτερικά στο χωριό θα τελειώσουν και

ΣΕΛ.
9

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 10-11

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

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

Συνέχεια στη σελ. 9

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.:
CMYK

24310 88138

ΣΕΛ. 5
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Υ
ΜΑΪΟ

Σαν Σήμερα
1919
Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και
αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας
των Ποντίων.
1962
Η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το «Happy
Birthday» προς τιμήν του αμερικανού προέδρου, Τζον Κένεντι, στο πάρτι γενέθλιων του.
1971
H Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης, που διεξάγεται στο Στάδιο
Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης
επί ελληνικού εδάφους. Επειδή
από τους τότε κανονισμούς
δεν προβλεπόταν παράταση,
ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπομένη στο
ίδιο γήπεδο, που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
1973
Ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικολάος Μακαρέζος,
πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται
με τον Μάο Τσε Τουνγκ και
του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου.
1991
Οι Κροάτες ψηφίζουν
υπέρ της ανεξαρτησίας τους
από τη Γιουγκοσλαβία.

Α

πό το δέκατο
τέταρτο αιώνα μ.Χ.
εμφανίζεται η
θρυλική γενιά των
Μποτσαραίων να
καταλαμβάνει την περιοχή
της Παραμυθιάς στην
Ήπειρο πολεμώντας
ασταμάτητα τα τούρκικα
τ' ασκέρια. Από εκεί με
άλλους συμπολεμιστές
τους, τον δέκατο έκτο
αιώνα, σκαρφάλωσαν σε
ψηλά βουνά και στήσανε
το Σούλι το άπαρτο της
Λευτεριάς το μετερίζι.
Ο Μάρκος Μπότσαρης γεννήθηκε το 1790 και σκοτώθηκε
ηρωικά πολεμώντας πέντε χιλιάδες Τούρκους του Τζελαλεδίν στο Μικρό και Μεγάλο
Χωριό του Καρπενησιού, τον
Αύγουστο του 1823. Ήταν η
εποχή, όπου ο Σουλτάνος είχε
αποφασίσει να τσακίσει την
Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση
του 1821. Γι' αυτό προς την
ανταρτομάνα Ρούμελη έστειλε
τον φοβερό Μουσταή πασά
της Σκόδρας με μεγάλες δυνάμεις. Υπαρχηγός του Μουσταή πασά ο διαβόητος Τζελαλεδίν-μπέης. Νωρίτερα ο
Μάρκος Μπότσαρης, ο γιος
του Κίτσου Μπότσαρη και ανεψιός των γερο-Νότη Μπότσαρη
διακρίθηκε σε πολεμικούς
θριάμβους κατά των Τούρκων
στα πέντε πηγάδια, στα Γραμμενοχώρια, στην Πλάκα, στους
Βαρνάδες, στους Κομιτσάδες,
στη Ραψίστα (Ιωαννίνων και
όχι στη Ραψίστα-Γόμφοι των
Τρικάλων), αλλά και στο Κομπότι και στη μάχη του Πέτα,
που με ευθύνη του Μαυροκορδάτου χάσαμε τη μάχη,
παρά την αξιοθαύμαστη γενναιότητα του Μάρκου.
Όταν κάποτε ορισμένοι Σουλιώτες παίνευαν τον κίτσιο
Μπότσαρη ο δαιμόνιος Αλή
Πασάς των Ιωαννίνων, αμείλικτος εχθρός των Σουλιωτών
είπε: “Όχι· εκείνος ο αμίλητος
(πάντα σοβαρός και υπεύθυνος
ο Μάρκος Μπότσαρης) θα φάη
πολλή Τουρκιά”.

Ο Μάρκος Μπότσαρης απ' τη γενιά
των Σουλιωτών, ο φόβος και ο τρόμος
στ' ασκέρια των Τούρκων

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Μετά τη μάχη του Πέτα
(1822) κατέβηκε μαζί με το
Νότη Μπότσαρη στο πολιορκούμενο Μεσολόγγι των “Ελεύθερων Πολιορκημένων” του
Εθνικού μας ποιητή, από τον
Ομέρ Βρυώνη. Εκεί, σαν άλλος
Λεωνίδας των Θερμοπυλών, ο
Μάρκος Μπότσαρης, στην
πρόταση του Ομέρ Βρυώνη
για παράδοση της πόλης,
απάντησε: “Αν θέλεις το Μεσολόγγι έλα να το πάρεις”. Κι
όταν ο οπλαρχηγός Βαρνακιώτης “προσκύνησε” η κυβέρνηση ανέθεσε την αρχιστρατηγία
της Δυτικής Ελλάδος στο Μάρκο Μπότσαρη. Τότε οι άλλοι
οπλαρχηγοί ζήλεψαν γι' αυτή
την προτίμηση. Τότε ο Μάρκος,
αφού φίλησε το δίπλωμα αρχιστρατηγίας το έσχισε μπροστά στους άλλους αρχηγούς
και είπε το περίφημο: “Όποιος
είναι άξιος και γενναιότερος
παίρνει διπλώματα στη μάχη”.
Δεν ζήτησα βαθμούς και αξιώματα. Θα συνεχίσει -είμαι πάντοτε ο Μάρκος που τον γνωρίζετε όλοι. Υπέροχο φαινόμενο μεγαλοψυχίας, τιμιότητας
και παλληκαριάς. Σε όλη τη
διαδρομή του έλαμψε σε όλη

τη λαμπρότητά της η ελληνική
αρετή και η ελληνική λεβεντιά.
Τώρα θέλει να εκδικηθεί την
ήττα στο Πέτα και ροβολάει
σαν κεραυνός στις πλαγιές του
Τυμφρηστού τον ακολούθησαν
ο αδελφός του Κώστας, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Ίσκος και
άλλοι.
Πριν φτάσει εκεί είπε στη
γυναίκα του τη Χρύσω: “Σ'
αφήνω τα παιδιά στα χέρια
σου και στην Ευλογία του
Θεού”. Πριν συγκρουστεί με
τους Τούρκους πέρασε κι από
το ξακουστό μοναστήρι του
Προυσού, για να προσευχηθεί.
Έδωσε και ένα πουγκί με γρόσια στον Ηγούμενο. “Πάρ' τα
καλόγερε, να τα μοιράσεις
στους φτωχούς για την ψυχή
του Μάρκου Μπότσαρη”. -“Τι
πέθανε ο Μάρκος;” ρώτησε ο
Ηγούμενος. “Όχι· πηγαίνει,
όμως για να σκοτωθεί!” απάντησε ο γενναιότατος Μάρκος
Μπότσαρης.
Στρατοπεδευμένοι οι Τούρκοι στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου δέχονται τη σφοδρότατη επίθεση των Ελλήνων.
Εκεί ο Μάρκος έδειξε όλη την
πολεμική αρετή του και όλο
το εχθρικό πάθος. Σώμα με
σώμα η σύγκρουση. O Μάρκος
τραυματίζεται στην κοιλιά και
βάζει το σελάχι του, για να μη
πεταχτούν τα έντερα έξω και
συνεχίζει να πολεμά με το σπαθί στο χέρι. Χίλιοι πεντακόσιοι
Τούρκοι έπεσαν στο πεδίο της
μάχης και εκατό Έλληνες. Χιλιάδες τουφέκια, πιστόλια και
σπαθιά, άλογα και πρόβατα
ήρθαν στα χέρια των Ελλήνων.
Πληροφορηθείς ο Μάρκος, ότι
σε παρακείμενη μάνδρα βρισκόταν ο Τζελαλεδίν-μπέης με
πολλούς Τούρκους· μ' ένα
άλμα στη μάνδρα πήγε να σκο-

τώσει τον ίδιο τον Τζελαλεδίν.
Εκεί ένα βόλι τον βρήκε στο
δεξί φρύδι, στο μέτωπο. Τον
άρπαξαν τα παλληκάρια αιμόφυρτο: “Αδέλφια, εγώ έκαμα
το χρέος μου προς την πατρίδα, κρεμώ τα παιδιά στο λαιμό
σας και στην αγάπη του
Έθνους...”. Το εθνικό δυστύχημα έφτασε στο Μεσολόγγι.
Οι καμπάνες ασταμάτητα χτυπούσαν πένθιμα και οι Σουλιώτισσες ξέσπαγαν σε κλάματα και μοιρολόγια για τον
ήρωα, που μετέτρεψε σε μια
στιγμή το δαφνοστεφάνωμα
της νίκης σε πένθιμο κυπαρίσσι. Δεν υπήρξε άνθρωπος που
να μην είχε δακρύσει. Ράγισαν
οι καρδιές των πολεμάρχων,
ράγισαν και οι πέτρες από τους
θρήνους και τα τραγούδια.
“Το Μάρκο παν στην Εκκλησιά, το Μάρκο παν στον τάφο.
Εξήντα παπάδες παν μπροστά
και δέκα Δεσποτάδες. (Επικεφαλής ο Αρχιεπίσκοπος Πορφύριος, ακολουθούσαν τα παλληκάρια, ένα απέραντο πλήθος
ανδρών, γυναικών και παιδιών,
τα λάφυρα του πολέμου). Εικόνα θριάμβου του θρυλικού
ήρωα Μάρκου Μπότσαρη: Τον
έκλαψαν και τον θρήνησαν Έλληνες και ξένοι και ο εθνικός
μας ποιητής ο Διονύσιος Σολωμός του αφιέρωσε ένα ελεγειακό ποίημα από οχτώ πεντάστιχα.
Το πρώτο πεντάστιχο: “Η
Δόξα δεξιά συντροφεύει, τον
άνδρα που τρέχει με κόπους
της Φήμης τους δύσβατους
τόπους κι ο Φθόνος του στέκει
ζερβιά με μάτια, με χείλη πικρά...”.
Κατακλείδα: Αν Μεμέτηδες
απ' την Ανατολή αποτολμήστε
να προσβάλλετε την ελληνική
τιμή και το φιλότιμο, χιλιάδες
παλληκάρια σαν του Μάρκου
την ορμή θα ορμήσουν με πυγμή.
Πηγές: Μέντελσον Μπαρτόλντι, Έκρηξη Ελ. Επανάστασης, Φιλήμων, Δ/ση Ελ. Επαναστάσεως, Κόκκινος, Η Ελ.
Επανάσταση.

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

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

Η Εκκλησία δεν είναι εταιρεία που

Παυλόπουλος για
τη Γενοκτονία
των Ποντίων:

```
«Φορολογικά
κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις»

πρέπει να πολλαπλασιάσει τα κέρδη
της ούτε πολιτικό κόμμα που έχει

Οι θύτες να εκφράσουν

```

στόχο να αυξήσει την επιρροή του.

μια ειλικρινή συγγνώμη

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

της ημέρας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:

(Για να δούμε
όντως υπάρχει
στρατηγική!)

```

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος

(Που δεν θα έρθει ποτέ…)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης

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)

Είναι μία κατσαρίδα ανάποδα και κουνάει τα πόδια της συνέχεια.
Μια άλλη κατσαρίδα απορώντας την πλησιάζει και την ρωτάει:
-Αερό-μπικ,αερό-μπικ??
Και της απαντάει η άλλη...:
-Όχι από ΑΕΡΟ-ΖΟΛ.

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Γενική πρόγνωση για
σήμερα Κυριακή 19/5/2019
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Ο αναποφάσιστος
ψηφοφόρος
Αναποφάσιστος μεν, πλην όμως
όχι επειδή δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική ή ομολογεί με τη σχετική έπαρση ότι δεν τον απασχολεί η πολιτική.
Αναποφάσιστος επειδή ξέρει πολύ
περισσότερα από όσους έχουν αποφασίσει και η πολιτική τον απασχολεί
τόσο ώστε να μην τον ικανοποιούν
οι εκδοχές της που της προσφέρει
η δημοκρατία μας. Ο βαθυστόχαστος
ψηφοφόρος κάποια στιγμή, σχεδόν
θυμωμένος, ομολογεί ότι έτσι που
κατάντησαν μάλλον δεν θα πάει να
ψηφίσει. Αν έχει καλό καιρό μπορεί
να πάει και για μπάνιο. Αν όχι προτιμά
να κάτσει σπίτι του. Εννοείται ότι
ως βαθυστόχαστος που είναι ξέρει
ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν,
όμως δεν έχει καμία εμπιστοσύνη
σε αυτούς που υπόσχονται πως θα
τα αλλάξουν. Επειδή δε και πάλι ως
βαθυστόχαστος αμφιβάλλει για το
αποτέλεσμα των εκλογών. «Παραείναι ευπρεπής για να πείσει ο Μητσοτάκης», εννοώντας προφανώς
όχι τον εαυτό του αλλά το πλήθος.
Τον ίδιο τον είχε πείσει, διότι υποστηρίζει την ευπρέπεια, δεν ξέρει
όμως πόσοι αντιλαμβάνονται την
αξία της. Αμέσως μετά βέβαια θα
κατηγορήσει τον ευπρεπή που δεν
πείθει επειδή ακολούθησε τον Τσίπρα
στον δρόμο της έντασης στη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης.
Ενώ τον είχε πείσει ο Μητσοτάκης
τώρα τελευταία δεν τον πείθει πια.
Είναι και η ανθρωπογεωγραφία
της Ν.Δ. Κουβαλάει βάρη από το
παρελθόν τα οποία ο βαθυστόχαστος
παρακολουθεί με δικαιολογημένη
δυσπιστία. Αν τον ρωτήσεις πόσο
και με ποιον τρόπο έχει αλλάξει η
ελληνική κοινωνία από το παρελθόν
ώστε να απαλλαγεί από τα βάρη
του, πόσα μάθαμε από την κατάρρευση και το καθεστώς της κρίσης,
θα σου απαντήσει ότι έχεις δίκιο.
Ελάχιστα έχει αλλάξει η νοοτροπία
και ελάχιστα μάθαμε.
Μήπως η αλλοπρόσαλλη Αριστερά
κυβέρνησε εκμεταλλευόμενη τα
βάρη του παρελθόντος και κολάκευσε τη νοοτροπία της αδράνειας;
Και μήπως στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει με δυσπιστία την κατάσταση των μεγάλων κομμάτων επειδή
τον έχει απογοητεύσει η κατάσταση
της κοινωνίας; Μήπως κοιτάζοντας
την Ελλάδα θέλει να βλέπει άλλη
χώρα;
Το ανοίκειο στον βαθυστόχαστο
ψηφοφόρο δεν είναι οι αμφιβολίες
του ούτε οι ανησυχίες του. Κάθε
εχέφρων οφείλει να τις έχει. Κανείς
δεν περιμένει θαύματα εκτός από
τους ηλίθιους. Το ανοίκειο είναι η
αλαζονεία του, επειδή αυτός νομίζει
ότι βλέπει όσα οι άλλοι δεν μπορούν
να δουν, και η στάση του. Σαν να
δίνει υπαρξιακές διαστάσεις στην
ψήφο του παραγνωρίζοντας την πρακτική της αξία. Δεν θα αλλάξει η
ζωή μας. Η κυβέρνηση θα αλλάξει.
Κι αν πιστεύεις ότι η κυβέρνηση
πρέπει να αλλάξει τότε ίσως είναι
χρησιμότερο να ξοδεύεις τον βαθύ
σου στοχασμό για άλλα σοβαρότερα
ζητήματα. Στη δημοκρατία τα διλήμματα έχουν να κάνουν με το εφικτό.

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα
πιο πυκνές.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

3 με 5 βαθμιαία στα νότια
και τα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 28
και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Ικανοποίηση για τα Ανοικτά
Κέντρα Εμπορίου

Νέα συμπλοκή
στις φυλακές Τρικάλων

«Είμαστε ικανοποιημένοι για την ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Κέντρων Ανοικτού Εμπορίου, διότι στη
χώρα μας, τόσο η κουλτούρα του καταναλωτή όσο και οι
καιρικές συνθήκες ευνοούν απόλυτα τη λειτουργία τους, τα
οποία εφόσον υλοποιηθούν, οργανωθούν και λειτουργήσουν
με όρους σύγχρονης διοίκησης και μάρκετινγκ, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο ανάκαμψης της αγοράς»
τονίζουν στελέχη της ΕΣΕΕ και υπογραμμίζουν «η ΕΣΕΕ εργάστηκε εδώ και πολύ καιρό για να φθάσουμε στην σημερινή εξέλιξη, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων
και θα συμβάλλει με εποικοδομητικές προτάσεις προς την
Πολιτεία, τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους επιχειρηματικούς φορείς».

Φαίνεται πως τα πράγματα παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένα στις φυλακές Τρικάλων. Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες
του «Πρωινού Λόγου» το βράδυ της Παρασκευής υπήρξε νέα συμπλοκή κρατουμένων. Αποτέλεσμα της συμπλοκής να
υπάρξει τραυματισμός ενός φυλακισμένου ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων. Ευτυχώς ο τραυματισμός
του δεν ήταν σοβαρός, αλλά χρειάστηκε
να δεχτεί την φροντίδα των γιατρών. Το
σίγουρο είναι ότι η κατάσταση στις φυλακές Τρικάλων παραμένει ηλεκτρισμένη…

∫
«Ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες μας. Ήταν μια από
τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και μεγαλύτερη
σε σχέση με το 2015» Αυτό
δήλωσε χθες ο βουλευτής
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Χρήστος Σιμορέλης, μιλώντας στη Λέσχη 97,6
στον απόηχο της προχθεσινής ομιλίας του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Ο κ. Σιμορέλης έκανε
λόγο για μεγάλη συγκέντρωση που ξεπέρασε και
εκείνη του Γενάρη του
2015, ενώ δεν παρέλειψε
να σταθεί και στην θερμή
υποδοχή που επιφύλαξαν

Ο καιρός είναι αναποφάσιστος ή έχουμε τέτοια εντύπωση;

∫χρ.πΑπ.

Μ.Α.Μπ.

Χρ. Σιμορέλης « Ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες μας»
οι πολίτες στον Πρωθυπουργό.
«Είχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Τον αυθορμητισμό του κόσμου προς
Πρωθυπουργό» τόνισε μεταξύ των άλλων.
Όπως είπε «ήταν αδύνατο να περπατήσουμε στον
πεζόδρομο της Ασκληπιού. Ήταν μια συγκέντρωση
μεγάλη και όταν έφθασε ο
Πρωθυπουργός και τον
υποδέχθηκα μου είπε: «Τι
κάνατε εδώ;» και του απάντησα ότι δεν κάναμε τίπο-

τα. Βγήκε ο κόσμος από
μόνος του».
Κληθείς να εκτιμήσει για
τους λόγους που υπήρξε
αυτός ο αυθορμητισμός
από την πλευρά των πολιτών, ο κ. Σιμορέλης ανέφερε ότι «υπάρχει μια εξήγηση, διότι ο κόσμος έχει
υποστεί πλύση εγκεφάλου
από τα μέσα ενημέρωσης,

CMYK

κυρίως τα κανάλια που
πρόσκεινται στη Ν.Δ. και είναι ενάντια σε αυτή την
Κυβέρνηση. Όλο αυτό τον
καιρό προσπάθησαν να μεταφέρουν άλλο κλίμα, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός δε θα τολμούσε να
βγει στο δρόμο να περπατήσει.
Όντως χθες ο Πρωθυ-

πουργός δε μπορούσε να
περπατήσει από τον κόσμο που υπήρχε. Ο κόσμος εξέφρασε το θυμό
που είχε τόσο καιρό, διότι
γνωρίζουν ότι αυτή η Κυβέρνηση -μέσα στις δυσκολίες που υπήρξαν-βγήκε από τα μνημόνια και
κράτησε την κοινωνία όρθια…».

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σωτήρα και Λεπτοκαρυά με έργα
και αυτοδυναμία στον Παπαστεργίου
επτοκαρυά και
Σωτήρα είδαν
βελτίωση της ζωής
τους, είδαν έργα, είδαν
ουσία. Και οι κάτοικοί
τους, απέδειξαν ότι
στηρίζουν για
αυτοδυναμία τον
Δημήτρη Παπαστεργίου.
Με το στελεχιακό
δυναμικό, την εμπειρία
και τον ενθουσιασμό της
«Επανεκκίνησης», τα
Τρίκαλα αλλάζουν
πρόσωπο. Γίνονται ο
Δήμος πρότυπο, που
φροντίζει και τους
οικισμούς του.

Λ

Στη Λεπτοκαρυά, οι κάτοικοι είδαν έργα: αποχέτευση, βελτιώσεις στο σχολείο, προμελέτη για οδοφωτισμό, πλακόστρωση στα πεζοδρόμια στην έξοδο προς
Περιφερειακό, παιδική χαρά
και πρόσθετες μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, όπως
στο κοιμητήριο ή ασφαλτοστρώσεις πάρα τα συνεχιζόμενα έργα φυσικού αερίου. Και όπως είπε ο Δήμαρχος, συνεχίζονται οι προσπάθειες με μεθοδικότητα
για να λυθεί το θέμα της
ΖΟΕ.
Στη Σωτήρα οι κάτοικοι
είδαν έργα, επίσης: έτοιμη η
αποχέτευση στο δυτικό τμήμα άμεσα - ξεκινά και στο
ανατολικό, έτοιμο το αθλητικό πάρκο που γοργά υποδέχεται αναπλάσεις, έτοιμη
η παιδική χαρά, έτοιμη η
στέγη στο νηπιαγωγείο, ελαιοχρωματισμενα τα σχολεία,
στολίδι η πεζογέφυρα, ξεκινά ανάπλαση της πλατείας
άμεσα, συνεχίζεται η βοήθεια στον εξαιρετικά δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο, μελετώνται οι νέες παρεμβάσεις της διοίκησής του
για πρόσθετα έργα, προς
διευθέτηση η ενισχυτική λειτουργία του υδατόπυργου....
Δεν σταμάτησε να παραθέτει
έργα ο Δημήτρης Παπαστεργίου!
Τα Τρίκαλα έχουν Δήμαρχο! Από την 1η Κυριακή η
εκλογή, από τη Δευτέρα 27
Μαΐου συνεχίζεται η δουλειά για κάθε οικισμό, συνοικισμό, χωριό και για την
πόλη. Ναι! Τα Τρίκαλα αλλάζουν με τη συνεργασία
όλων! Ναι! Ο Δήμος Τρικκαίων αποκτά το σύγχρονό
του πρόσωπο, με υποδομές,
αναπλάσεις, παρεμβάσεις,
μεγάλα έργα. Εγιναν πολλά,
συνεχίζουμε για τα περισσότερα!

Κ. Αγοραστός: «Ισχυρή
εντολή για ισχυρή Θεσσαλία»
•Φέραμε την Καρδίτσα και τη Δυτική Θεσσαλία
στο προσκήνιο με έργα 615 εκατ. ευρώ
σχυρή εντολή για
ισχυρή Θεσσαλία
ζήτησε ο
περιφερειάρχης
Θεσσαλίας και εκ νέου
υποψήφιος με τη
«Συμμαχία υπέρ των
Πολιτών» Κώστας
Αγοραστός, μιλώντας σε
μεγάλη συγκέντρωση
στην Καρδίτσα. Όσο πιο
καθαρή και ισχυρή η
εντολή των προσεχών
εκλογών τόσο πιο ισχυρή
θα είναι η Καρδίτσα και η
Δυτική Θεσσαλία, τόσο
πιο ισχυρός ο Θεσσαλός
πολίτης, είπε ο κ.
Αγοραστός
απευθυνόμενος στο
κοινό που είχε
κατακλύσει από νωρίς το
χώρο έξω από το
προεκλογικό κέντρο της
«Συμμαχίας», στην
κεντρική πλατεία της
Καρδίτσας.

Ι

Απευθύνοντας μήνυμα νίκης, ενότητας και προοπτικής για την επόμενη μέρα, ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
ανέφερε χαρακτηριστικά: «
Συνεργαστήκαμε με όλους
και ήμασταν αποτελεσματικοί. Οι πόρτες της Περιφέρειας είναι ανοιχτές για
όλους. Φτάσαμε μαζί σε πολλές ευρωπαϊκές, εθνικές και
τοπικές νίκες. Η δική σας στήριξη, η δική σας ενθάρρυνση,
η δική σας φωνή που τόσες
φορές ενώθηκε με την δική
μας για το καλό του τόπου,
έκανε το έργο μας πιο εύκολο,
παρά τις αντιξοότητες που
αντιμετωπίσαμε. Και είμαι σίγουρος ότι η δική σας φωνή
και πάλι στις 26 Μαΐου θα
μας δώσει ισχυρή εντολή να
συνεχίσουμε μαζί να δημιουργούμε για τη Θεσσαλία
και να προχωρήσουμε δυναμικά στο αύριο».
Ο κ. Αγοραστός ανέφερε
ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας
είναι πρώτη σε απορροφητικότητα έργων στην Ελλάδα με
ποσοστό 95% και παρουσίασε
ένα πλούσιο απολογισμό με
4.789 έργα σε 2.920 ημέρες
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,8 δις. Ευρώ
και 2.540 επενδύσεις, προϋπολογισμού 670 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην Περιφερειακή Ενότητα
Καρδίτσας έγιναν ή εξελίσσονται 503 έργα συνολικού
προϋπολογισμού 615 εκατ.
ευρώ, με επίκεντρο τον άνθρωπο, που στόχο έχουν την
αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής, την ανάπτυξη και την
δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η Περιφέρεια φέρνει την
Δυτική Θεσσαλία και την Καρδίτσα στο προσκήνιο, την κάνει πρωταγωνίστρια της ανάπτυξης με έργα, προγράμματα και πρωτοβουλίες, γιατί
πιστεύουμε στην ισόρροπη
ανάπτυξη της Θεσσαλίας και
στις ίσες ευκαιρίες» ανέφερε

ο κ. Αγοραστός, παρουσιάζοντας εμβληματικά έργα, τα
οποία έχουν δρομολογηθεί
και ενταχθεί όπως: το Δέλτα
Καρδίτσας (42,5 εκ ευρώ), η
ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου ΠαλαιοφάρσαλοςΚαρδίτσα-Τρίκαλα- Καλαμπάκα (57,5 εκ ευρώ), η παράκαμψη Συκεώνος (33 εκ
ευρώ), η ολοκλήρωση του Περιφερειακού δακτυλίου Καρδίτσας (7 εκ ευρώ) και η βελτίωση του οδικού δικτύου
στην βόρεια είσοδο της πόλης
μέχρι τον κόμβο του Αρτεσιανού (4,1 εκ ευρώ).
Επίσης έχουν ολοκληρωθεί
οι μελέτες για τους δρόμους

Καρδίτσα-Τρίκαλα και Καρδίτσα-Ευρυτανία, και προχωράμε στην υλοποίηση τους, όπως
και στην ανάπλαση της παραποτάμιας περιοχής του Καράμπαλη. Ακόμη προχωράμε
σε 19 έργα συνολικού προϋπολογισμού 8 εκ ευρώ για
την βιώσιμη αστική ανάπλαση
της πόλης της Καρδίτσας.
Ο Αχελώος βρίσκεται πάντα
στις άμεσες προτεραιότητες
μας. Είναι έργο που μόνον
ωφελεί δεν βλάπτει κανέναν.
Αποτελεί έργο ζωής για την
Θεσσαλία.«Δώστε μας τον
Αχελώο να τον φτιάξουμε» είναι το μήνυμα που στέλνουμε
προς την κεντρική διοίκηση.
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Στην Καλαμπάκα περιόδευσε ο υποψήφιος
Στις εργασίες κατασκευής
Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος του δρόμου Πύλης – Παλαιομονάστηρου
Ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος μαζί με
τους υποψήφιους Συμβούλους της Κοινότητας Καλαμπάκας περιόδευσαν σε καταστήματα της πόλης.

ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Τ

ις εργασίες κατασκευής της
παράκαμψης Πύλης –
Παλαιομονάστηρου επίβλεψε ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη. Το έργο
είναι συνολικού προσυλλογισμού 16,8 εκατ.
ευρώ και αποτελεί της ολοκλήρωση του
οδικού τμήματος από Γέφυρα Καραβοπόρου
έως Λυγαριά, μειώνοντας την απόσταση και
το χρόνο της πόλης των Τρικάλων και της
Πύλης.

«Πρόκειται για ακόμα ένα μεγάλο έργο από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι η συνέχιση του έργου
Καραβόπορος –Λυγαριά, Λυγαριά–Πύλη 4,5 χλμ.
κεντρικής αρτηρίας, 4,2 χλμ. αγροτικών δρόμων,
1,2 χλμ. παράπλευρου δικτύου, με ταυτόχρονη
ανάπλαση περιοχών στην Πύλη. Είναι ένα έργο
που θα δώσει και θέσεις εργασίας στην περιοχή
και χρήμα στην τοπική οικονομία. Ένα έργο που

δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για την μετακίνηση
των ανθρώπινων στην περιοχή και τη διακίνηση
των προϊόντων. Με την ολοκλήρωσή του μειώνουμε
την απόσταση από τα Τρίκαλα στην Πύλη και τις
γύρω περιοχές, ιδιαίτερου τουριστικού και φυσικού
κάλλους και εξυπηρετούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Είμαστε παρόντες με
έργα και όχι με λόγια. Όλα αυτά τα χρόνια με
σχέδιο και προγραμματισμό αλλάξαμε την εικόνα
του Δήμου Πύλης. Με έργα ουσίας και χρήσιμα
στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των πολιτών
της υπαίθρου».
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου μήκους 1,20Km, τη διαμόρφωση
δύο ισόπεδων κόμβων (Ι/Κ Αγ. Βησσαρίωνα & Ι/Κ
Πύλης), την κατασκευή αγροτικού οδικού δικτύου
μήκους 4,25Km, την κατασκευή πεζοδρομίου και
λιθόκτιστου τοιχίου προς την πλευρά του Πορταϊκού
ποταμού, την κατασκευή πεζοδρομίου και ποδηλατοδρόμου καθώς και πεζοδρομίου προς την πλευρά
της Πύλης.

Στη Βασιλική ο Θοδωρής Αλέκος Περιοδείες του Υποψηφίου Δημάρχου Πύλης
Κωνσταντίνου Μαράβα
και οι συνεργάτες του
Τη Δημοτική Ενότητα Βασιλικής και συγκεκριμένα το χωριό Βασιλική επισκέφθηκε
ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος και οι υποψήφιοι
Δημοτικοί του Σύμβουλοι.

Στις Τοπικές Κοινότητες Λυγαριάς - Γόμφων - Παλαιομοναστήρου

Α

πίστευτη και ενθουσιώδης η υποδοχή
των κατοίκων των παραπάνω Χωριών
στον υποψήφιο Δήμαρχο Κώστα
Μαράβα και των υποψήφιων Δημοτικών και
Τοπικών Συμβούλων του που τον
ακολουθούσαν, δίνοντας ένα μήνυμα νίκης
στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές
του Μαΐου του Συνδυασμού που ηγείται ο κ.
Μαράβας «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» την Πρώτη
Κυριακή.
Για μία ακόμα φορά οι δημότες του Δήμου Πύλης
έδειξαν την αγάπη τους προς το πρόσωπο του

Υποψηφίου Δημάρχου Κώστα Μαράβα, επιβεβαιώνοντας την στήριξη τους για την επανεκλογή του
στον δημαρχιακό θώκο ανανεώνοντας την παραγωγική θητεία της Δημοτικής Αρχής.
Ο κ. Μαράβας για πολλοστή φορά τόνισε το
έργο που επιτέλεσε η Δημοτική Αρχή με την αξιοποίηση όλων των μελετών, που αφορούσαν δρομολογηθέντα και δημοπρατηθέντα έργα σε όλο
τον Δήμο Πύλης, επαναλαμβάνοντας ότι επιτακτική
ανάγκη να εκλεγεί δήμαρχος για την επόμενη τετραετία για την ολοκλήρωση του έργου της σημερινής Δ.Α.

6 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

19

ΜΑΪΟΥ 2019

τοπικά

Περιοδεία στις κοινότητες Γλυκομηλιάς ,
Παλαιοχωρίου, Αηδόνας και Χρυσομηλιάς

Ο

λοκληρώνοντας χθες το πρόγραμμα περιοδειών
στην Δημοτική ενότητα Κλεινού οι υποψήφιοι
σύμβουλοι του συνδυασμού «Δύναμη Ευθύνης»
και ο επικεφαλής τους Χρήστος Σινάνης, επισκέφτηκαν
τις κοινότητες Γλυκομηλιάς , Παλαιοχωρίου, Αηδόνας
και Χρυσομηλιάς.

Η υποδοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με
αποτέλεσμα τα καφενεία των χωριών να μην επαρκούν για
τη συγκέντρωση του κόσμου που περίμεναν στις πλατείες
των χωριών για να μιλήσουν μαζί του.
Φανερά συγκινημένος ο Χρήστος Σινάνης ευχαρίστησε

τον κόσμο για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπο
του αλλά και στο συνδυασμό «Δύναμη Ευθύνης» και δεσμεύτηκε πως θα είναι παρών σε ότι χρειαστούν και την
επόμενη τετραετία , αφού η νίκη στις εκλογές της 26ης
Μαΐου είναι δεδομένη, και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή!

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

τοπικά
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Επέκταση αποχετευτικού αγωγού
Εγκατάσταση επεξεργασίας
στην Τ.Κ. Στουρναραίϊκων
λυμάτων στο Καλονέρι
Το έργο θα υλοποιήσει η ΔΕΥΑ Τρικάλων το επόμενο διάστημα

•Βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανοικτός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου
την εγκατάσταση
επεξεργασίας
λυμάτων στο
Καλονέρι θα προχωρήσει
το επόμενο χρονικό
διάστημα η ΔΕΥΑ
Τρικάλων, ένα έργο
συνολικού
προϋπολογισμού 270.000
ευρώ.

Σ

Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη ο
ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», ενώ η διαδικασία για
την υποβολή των προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διεξήχθη
με το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών μέσω
ΕΣΗΔΗΣ και το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Το έργο θα εκτελείται στην
περιοχή του οικισμού Καλονέρι, της Τ.Κ. Μεγάρχης, της
Δ.Ε. Φαλαωρείας και αφορά
στην αφορά στη κατασκευή
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καλονερίου δυναμικότητας 300 ΙΑ με
τον αγωγό προσαγωγής των
λυμάτων μήκους 530μ και διάθεση καθαρών μήκους 80μ. Η
ΕΕΛ αποτελείται από προκατασκευασμένη μονάδα MBBR
σταθερής κλίνης προσκολλημένης βιομάζας, δυναμικότητας 300 ΙΑ με βιολογική και τριτοβάθμια επεξεργασία με τις
συνοδευτικές δεξαμενές από 2
σκυρόδεμα (εξισορρόπηση,
θάλαμος ενδιάμεσος και καθαρών και τον λοιπό εξοπλισμό
(φυσητήρες, εσχάρωση, αντλίες), τον οικίσκο-μηχανοστά-

σιο με ον ηλεκτρικό πίνακα και
Η/Ζ και τα βασικά έργα υποδομής και διαμόρφωσης του
χώρου. Το έργο θα κατασκευαστεί, θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία επί 6 μήνες
και θα παραδοθεί σε πλήρη και
κανονική λειτουργία σύμφωνα
και με την ΑΕΠΟ.
Επίσης, όπως έγινε γνωστό
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου
Τηλεχιερισμού και Ελέγχου
Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης
στις Δημοτικές Κοινότητες Παραληθαίων, Παλιοκάστρου,
Εστιαιώτδας, Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας και Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων» προϋπολογισμού με
ΦΠΑ «1.856.788.40 €».
Με το έργο αυτό επεκτείνεται το υφιστάμενο σύστημα
Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού
της ΔΕΥΑ ώστε να συμπεριλάβει και τους οικισμούς των
πρώην δήμων Παραληθαίων,
Παλαιοκάστρου, Εστιαιώτιδος,
Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας και Κόζιακα

και περιλαμβάνει την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων,
γεωτρήσεων και δεξαμενών
Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Τρικάλων
Ο αντικειμενικός σκοπός του
συστήματος είναι η συλλογή
δεδομένων όπως για παράδειγμα η στάθμη στις δεξαμενές, η παροχή καταθλιπτικούς
και τροφοδοτικούς αγωγούς
κ.α., και η μετάδοσή τους, μέσω
τηλεπικοινωνιακού συστήματος στον Κεντρικό Σταθμό
Ελέγχου. Με την παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα δίνεται τη δυνατότητα στους αρμόδιους μηχανικούς της ΔΕΥΑ, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχουν
πάντα σαφή γνώση της κατάστασης του όλου συστήματος
ύδρευσης των παραπάνω περιοχών, και να προβαίνουν στις
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εγκαίρως, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στους
κατοίκους των περιοχών.
Η δημοπράτηση του έργου
θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
Ε.Κ.

Α) O Δήμαρχος Πύλης κ.
Κωνσταντίνος Μαράβας,
ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.
Πύλης, υπέγραψε σύμβαση έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ στην Τ.Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΪΚΩΝ», Προϋπολογισμού δαπάνης 67.557,63
Ευρώ.
Ανάδοχος του έργου η
Τεχνική Εταιρία ΣΚΡΕΚΑΣ
ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..
Θα γίνει εγκιβωτισμένο
σωληνωτό στον κεντρικό
δρόμο, στην είσοδο του
χωριού καθώς και φρεάτια
απορροής των ομβρίων
υδάτων.
Το έργο θα πληρωθεί από
έσοδα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης.
Β) Καινούργια χρηματοδότηση στην Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.
Μετά από αίτημα της Επιχείρησης (αριθμ. Πρωτ.
184/159/22.01.2019), το
Υπουργείο Εσωτερικών, με
υπογραφή του Υπουργού
κ. Χαρίτση, επιχορηγεί με
το ποσό των 130.000,00
Ευρώ, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ.
Κωνσταντίνος Μαράβας,
ικανοποιημένος τόσο από
την επιχορήγηση του ΥΠΕΣ
όσο και την υπογραφή της
σύμβασης δήλωσε ότι:
«…Εμείς, σαν Δημοτική
Αρχή, κάνουμε την δουλειά
μας. Τίποτα παραπάνω τίποτα παρακάτω.
Στόχος μας οι καλύτερες
υπηρεσίες στους δημότες
μας. Τόσο στον ορεινό όγκο
όσο και στον πεδινό.
Σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε, απαιτούμε και
κερδίζουμε.

Να μην ξεχνάμε πως
μπροστά μας θα βρίσκεται
σε εξέλιξη η επόμενη προγραμματική περίοδος 20212027.
Και εμείς ξέρουμε τον
τρόπο και την μέθοδο.
Γνωρίζουμε τις τοπικές

ανάγκες και θα αντλήσουμε
όλες τις ευκαιρίες που θα
προκύψουν, με ρεαλισμό
και αναπτυξιακή στρατηγική.
Οι δημότες μας βλέπουν,
συγκρίνουν και θα μας κρίνουν όλους στις 26 του
Μάη…».

Πρόγραμμα Επισκέψεων
Πρόγραμμα επισκέψεων

Κυριακή 19/05/2019
Επίσκεψη στο Μαλακάσι στις 11:00
Επίσκεψη στην Παναγία στις 12:00
Επίσκεψη στον Κορυδαλλό στις 14:00

Κυριακή 19 Μαΐου 2019
Απόγευμα

Πρωί
09:30 Λαγκαδιά
10:30 Αγρελιά
12:00 Λιόπρασο

19:00 Καρυές
21:00 Φλαμούλι

"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"

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:

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

Τρίτη 21/05/2019
20:30-21:30 Πετρωτό

Τετάρτη 22/05/2019
20:30-21:30 Ζάρκο

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 - 5 - 2019
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
του δημάρχου
Κώστα Μαράβα
Κυριακή 19/5/2019
Λιβαδοχώρι 11.00π.μ.
Νέα Πεύκη 11.30π.μ.

Δευτέρα 20/05/2019
Επίσκεψη στην Περιστέρα στις 11:00
Επίσκεψη στη Θεόπετρα στις 12:00
Επίσκεψη στους Αγίους Θεοδώρους στις 13:00

Απόγευμα
Επίσκεψη στο Αγιόφυλλο στις 20:00

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
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Θα δημιουργήσουν τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου

Προϋποθέσεις πραγματικής
ανάκαμψης της αγοράς
Ο Δήμος Τρικκαίων και ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων έχουν εντάξει
προς χρηματοδότηση το έργο για την πόλη μας, ύψους 1,9 εκ. ευρώ

«Τ

α Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου(Open Mall) αναμένεται
να συντελέσουν σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών» τονίζεται από συνδικαλιστές εμπόρους.
«Επίσης, θα συντελέσουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν,
στην τόνωση της αγοράς στα εμπορικά κέντρα των πόλεων και
την επανεδραίωσή τους ως ελκυστικούς προορισμούς για αγορές,
διασκέδαση και κέρδος, με τελικούς ωφελούμενους τόσο τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών της οικονομικής κρίσης όσο και τους ίδιους τους καταναλωτές» επισημαίνουν
στελέχη της ΕΣΕΕ και σημειώνουν «αυτό που πλέον αποκτά
ιδιαίτερη σημασία είναι να μην χαθεί χρόνος στην υλοποίηση των
προτάσεων, κάτι που θα επιτευχθεί με τη σωστή συνεργασία των
εμπλεκόμενων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας».

Το Τρικαλινό Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Το έργο
Υπενθυμίζονται τα βασικά στοιχεία του έργου στα Τρίκαλα, τα
οποία είναι τα εξής:
- Κόστος: 1,9 εκ. ευρώ, ως εξής: 1,5 εκ. για τον Δήμο Τρικκαίων
και 400.000 ευρώ για τον Εμπορικό Σύλλογο (μέγιστα ποσά)
- Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι
- Πρόγραμμα: Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ
- Περιοχή παρέμβασης: Το παραλληλόγραμμο που περικλείεται
από τις οδούς Β. Τσιτσάνη – Κολοκοτρώνη – Α. Διάκου – Νικοτσάρα
– Στρ. Σαράφη.
- Αριθμός επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα:
215
- Αριθμός ελάχιστων απαιτουμένων επιχειρήσεων: 150
- Επιβάρυνση επιχειρήσεων για τις αλλαγές: Μηδενική
- Είδη παρέμβασης

Α. Δήμος Τρικκαίων
1 . Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου
Αναβάθμιση/κατασκευή πεζοδρόμων, χώρων ανάπαυσης,
φυτεύσεις πρασίνου & δενδροστοιχιών, παρεμβάσεις σκίασης,
παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
μπρούτζινα αγάλματα 3 σπουδαίων Τρικαλινών Δημιουργών,
συντήρηση τοιχογραφίας στα Μανάβικα,
ειδικοί χώροι για αφισοκόλληση/ γκράφιτι,
μετατροπή 25ης Μαρτίου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας,
συνολική αναβάθμιση οδοφωτισμού στην περιοχή παρέμβασης
2 . Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης
free wifi για της πελάτες / επισκέπτες,
συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού & στάθμευσης,
εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων

Π

εριβαλλοντικά κριτήρια
για την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν
στις εγκαταστάσεις άρδευση
(δημιουργία ταμιευτήρα) θέτει
ο αναπτυξιακός για την ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων του τομέα
πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων (Μμε).
Επιλέξιμες είναι και ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν
στην δημιουργία ταμιευτήρα
ή/και επενδύσεις που αφορούν
στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας
υδάτων, οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότησης
αποκλειστικά από ύδατα βιολογικού καθαρισμού).
Δεν είναι επιλέξιμες και δεν
ενισχύονται επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα
η κατάσταση του οποίου έχει
χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη
της καλής ως προς την ποσότητα
ή προκειμένου για επιφανειακά
ύδατα ως προς το οικολογικό
δυναμικό και επενδύσεις που
έχουν ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης
έκτασης και επηρεάζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων.

προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων
Συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας,
συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης,
συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους και
σταθμοί και σύστημα έξυπνης διαχείρισης κοινόχρηστων ποδηλάτων

Β. Εμπορικός Σύλλογος
Ανάδειξη εξωτερικών όψεων,
προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων,
προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών
προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων
Συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας
μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών,
διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής,
προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου
δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε ψηφιακά
μέσα.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη της Πράξης
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
Δαπάνες του Συνδικαιούχου για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας
Το αποτέλεσμα της πρότασης οδηγεί στα παρακάτω:
- Αναβάθμιση δημόσιου χώρου
- Φωτισμός, αναβάθμιση φωτισμού πρόσοψης
- Βελτίωση μικροκλίματος μέσω υψηλής σκίασης & σύστημα
καταιονισμού σταγονιδίων νερού.
- Αισθητική αναβάθμιση
- Ομοιόμορφο στέγαστρο, ομοιόμορφες επιγραφές
Ματθαίος Μπίνας

Ισχύουν για τις ενισχύσεις εγκαταστάσεων άρδευσης

Περιβαλλοντικά κριτήρια

Δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΑΣΚ
και της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών
Συλλόγων Δημ. Κόττης

«Ισχυροποιούμαστε και παίρνουμε
τις τύχες μας στα χέρια μας»
Η δημιουργία ομάδων και οργανώσεων
παραγωγών είναι μονόδρομος
για τους αγρότες
Κανονικά προχωράει ι η 1η ομάδα παραγωγών, που αφορά την
κτηνοτροφία, στην ΕΑΣ Καλαμπάκας «ΜΕΤΕΩΡΑ», σύμφωνα με
τον πρόεδρο του αγροτοσυνεταιριστικού φορέα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη Κόττη.
«Η δημιουργία ομάδων παραγωγών είναι μονόδρομος για τους
αγρότες» υπογραμμίζει ο κ. Κόττης,
επισημαίνοντας «έτσι είμαστε οργανωμένοι ή μάλλον ανοργάνωτοι,
δρώντας ο καθένας μόνος, έχουμε
μεγάλες απώλειες εσόδων και αυξημένα κόστη παραγωγής. ΕξάλΟ πρόεδρος της ΕΑΣΚ και της
λου και η ΕΕ στηρίζει τις προσπάΟμοσπονδίας Κτηνοτροφικών
θειες δημιουργίας ομάδων και ορΣυλλόγων και υποψήφιος
γανώσεων παραγωγών».
«Μόνο η ομαδική δουλειά και
δημοτικός σύμβουλος
επιχειρηματικότητα θα διασφαλίσει
Δημ. Κόττης
καλύτερες τιμές πώλησης των προϊόντων μας, αλλά και αγοράς εφοδίων» σημειώνει ο κ. Κόττης και προσθέτει «η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό της ΕΑΣΚ για τον εκσυγχρονισμό του
πρωτογενούς τομέα του τόπου και την εναρμόνισή του με τα
σύγχρονα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς αγροτικών
προϊόντων, που μεταξύ άλλων απαιτούν συνεργασίες και συνεργατισμούς, ένα πανίσχυρο και υγιές συνεταιριστικό κίνημα».
«Πάγιος σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε με όσο το δυνατό περισσότερους παραγωγούς το συνεταιριστικό μας κίνημα» δηλώνει ο
κ. Κόττης και επισημαίνει «μόνο έτσι μπορούμε να επιβιώσουμε και
μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο ισχυροποιούμαστε και παίρνουμε τις τύχες
μας στα χέρια μας».

Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
Από πέντε μέλη και άνω, χωρίς απαιτήσεις τζίρου αλλά με την
υποχρέωση εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου δημιουργούνται οι
Ομάδες Παραγωγών.
Ειδικότερα, για την αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών τα κριτήρια
έχουν ως εξής:
Απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί. Ειδικά για τις Ομάδες
Παραγωγών φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ
δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.
Αναφορικά με την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών,
απαιτούνται κατ' ελάχιστο είκοσι μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο. Η
απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα
προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Οργανώσεις Παραγωγών
καθορίζεται σε 250.000 ευρώ.
Ματθαίος Μπίνας

Σαν τον παλιό καλό καιρό…

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους ενδιαφερόμενους

Προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
να έχουν κλείσει τουλάχιστον

3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
να διαθέτουν τους επιλέξιμους
ΚΑΔ της επένδυσης.
να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ
εξαρτημένης εργασίας πλήρους

ή μερικής απασχόλησης το έτος
που προηγείται της υποβολής
του επενδυτικού σχεδίου.
Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) πρέπει να επιλέξουν την
«Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας», να συμπληρώσουν το ΑΦΜ της επιχείρησης
και στη συνέχεια να «κλικάρουν»
τη Δράση με τίτλο: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, περιοχή εφαρμογής είναι όλη η Ελλάδα, ενώ όσον
αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις τα επενδυτικά σχέδια
πρέπει να είναι ύψους από 20.000
ευρώ έως 200.000 ευρώ, προκειμένου να λάβουν επιδότηση
50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση
τις εξαγωγικές επιδόσεις των
επιχειρήσεων και ο χρόνος υλοποίησής τους είναι μέχρι 24
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Ματθαίος Μπίνας

Στην λαϊκή αγορά της Καλαμπάκας περιόδευσε το πρωί
της Παρασκευής κλιμάκιο του ΚΙΝΑΛ που είχε την ευκαιρία
να ανταμώσει και να συνομιλήσει με παραγωγούς, μικροπωλητές και πολίτες της περιοχής.
Το κλίμα της υποδοχής θερμό και μάλιστα τα μέλη του κλιμακίου όπως διαπιστώσαμε έζησαν μοναδικές στιγμές αγάπης
και δέχθηκαν τις αγκαλιές του κόσμου που επιστρέφει στη
βάση του στέλνοντας μήνυμα για την εκλογική επιτυχία του
κινήματος στις επικείμενες εκλογές.
Μετά την περιήγηση όλοι τους κατευθύνθηκαν στου «Τσουκάτου» όπου σαν τον παλιό καλό καιρό χαλάρωσαν με πολιτικό
κους-κους και ικανοποίηση γι αυτό που ζουν το τελευταίο
διάστημα με συντρόφους και συνοδοιπόρους που είναι πλέον
αποφασισμένοι να κερδίσουν τη μάχη…
Ανάμεσά τους ο Γραμματέας Γ. Μανώλης, οι υποψήφιοι
βουλευτές Κ. Φαμίσης-Καλαμπακάρχης- και Χ. Ντιντή, οι
υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σ. Παπαχρήστος και Λ. Τσιάρας κ.α. που έχουν τη δική τους ιστορία…

τοπικά
ντίστροφα μετρά ο
χρόνος για τη
διεξαγωγή του
πρώτου γύρου των
αυτοδιοικητικών με τους
πολίτες να προσφεύγουν
στις κάλπες, προκειμένου
να επιλέξουν τους νέους
εκπροσώπους στους
Δήμους του ν. Τρικάλων και
στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας.

Α

Δεύτερη εκλογική Κυριακή,
θα υπάρξει στις 2 Ιουνίου για
όσους δήμους και περιφέρειες
δεν υπήρξε υποψήφιος που συγκέντρωσε το 50% + 1.
Σε αυτές τις αυτοδιοικητικές
εκλογές για τους τέσσερις Δήμους Τρικκαίων, Καλαμπάκας,
Πύλης και Φαρκαδόνας κατέρχονται 20 υποψήφιοι Δήμαρχοι,
959 Δημοτικού Σύμβουλοι και
1.212 υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοί και 2.191 υποψήφιοι συνολικά.
Επίσης, τη ψήφο των Τρικαλινών διεκδικούν 100 υποψήφιοι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι που
συμμετέχουν στους οκτώ (8)
συνδυασμούς που διεκδικούν
την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πού ψηφίζω
Η εφαρμογή του υπουργείου
Εσωτερικών «Μάθε που ψηφίζεις
2019» είναι σε λειτουργία (κλικ
ΕΔΩ). Οι πολίτες χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία (Ειδικός Εκλογικός Αριθμός, επώνυμο, όνομα, όνομα
πατέρα, όνομα μητέρας και ημε-

Για την προσφυγή στις κάλπες την ερχόμενη Κυριακή 26 Μαΐου

Αντίστροφη μέτρηση
•Δεύτερη εκλογική Κυριακή, θα υπάρξει στις 2 Ιουνίου για όσους Δήμους
και Περιφέρειες δεν υπήρξε υποψήφιος που συγκέντρωσε το 50% + 1
ρομηνία γέννησης) μπορούν να
δουν σε ποια περιοχή και τμήμα
ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές. Αν ήδη το έχετε κάνει, μη διστάσετε να το επαναλάβετε. Είναι πιθανό να έχετε κάνει κάποιο
λάθος πληκτρολόγησης. Αν παρ’
όλη την προσπάθειά σας δεν
βρείτε το όνομά σας, τότε απευθυνθείτε στο δήμο που είστε
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια
μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας

Ψηφοφορία
Οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν σε τρεις κάλπες μόνο για
τις αυτοδιοικητικές εκλογές: περιφέρειες, δήμους, κοινότητες.
Το περιθώριο που έχει ο ψηφοφόρος να σταυροδοτήσει υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους κυμαίνεται
κυρίως με βάση τον αριθμό
εδρών που εκλέγει κάθε εκλογική περιφέρεια. Τα πράγματα είναι απλά στις περιφερειακές
εκλογές, όπου ο πολίτης θα ψηφίσει υποψηφίους μόνο από την
περιφερειακή του ενότητα (π.χ.
δημότης του Δήμου Αθηναίων,

ψηφίζει για τον Κεντρικό Τομέα
Αττικής).
Δύο εκδοχές υπάρχουν για
τους δήμους:
α) Δήμοι που δεν προέρχονται
από συνένωση «καποδιστριακών» δήμων και κοινοτήτων αποτελούν μία και ενιαία εκλογική
περιφέρεια (π.χ. Δήμος Νέας
Σμύρνης). Σε αυτήν την περίπτωση ο ψηφοφόρος μπορεί να
βάλει σταυρό προτίμησης σε

έως και τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.
β) Δήμοι που προέρχονται
από συνένωση «καποδιστριακών» δήμων και κοινοτήτων αποτελούνται από περισσότερες
εκλογικές περιφέρειες (π.χ. Δήμος Αργιθέας, που έχει τρεις
εκλογικές περιφέρειες: πρώην
Δήμοι Αργιθέας και Αχελώου
και πρώην κοινότητα Ανατολικής
Αργιθέας). Σε αυτήν την περί-

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα σιγά – σιγά για τους Τρικαλινούς υποψήφιους

Ξεκινούν στις 7 Ιουνίου
οι πανελλαδικές εξετάσεις
•Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο για τους
υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ε τις
πανελλαδικές
εξετάσεις να
αρχίζουν στις 7 Ιουνίου
για τους υποψηφίους των
ΓΕΛ και στις 6 Ιουνίου για
τους υποψηφίους των
ΕΠΑΛ, η διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων
ξεκινά σιγά – σιγά τις
απαραίτητες
προετοιμασίες, ώστε όλα
να είναι έτοιμα.

Μ

Σύμφωνα με τους αρμοδίους της τοπικής Διεύθυνσης
1.030 υποψήφιοι των ΓΕΛ θα
πάρουν μέρος στην φετινή
διαδικασία και 279 απόφοιτοι
των ΕΠΑΛ. Ο αριθμός των
μαθητών που κατέθεσαν την
αίτηση – δήλωση, κυμαίνεται
στα ίδια επίπεδα, σε σχέση με
πέρυσι.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις
για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
θα ξεκινήσουν με το μάθημα
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γενικής Παιδείας) και με
το μάθημα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των
ΕΠΑΛ.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις
για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
θα ολοκληρωθούν στις 18 Ιουνίου με το μάθημα της Βιολογίας (Ο.Π. Θετικών Σπουδών)
και τη Βιολογία (Γενικής Παι-

ΚΥΡΙΑΚΗ

δείας), ενώ ως ώρα έναρξης
εξέτασης ορίζεται η 08:30
π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι
πρέπει να προσέρχονται στις
αίθουσες εξέτασης μέχρι τις
08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι
τρεις (3) ώρες.
Επίσης, οι εξετάσεις για
τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ
θα ολοκληρωθούν στις 20 Ιουνίου με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική,
Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
και Κινητήρες Αεροσκαφών /
Κινητήρες Αεροσκαφών II
(ν.4473).

Εγκύκλιο για
υποψηφίους με
αναπηρία
Εν τω μεταξύ πρόσφατα το
Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.
«Οι προαναφερόμενες διατάξεις που προβλέπουν τον
τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν εφαρμογή
για τους υποψήφιους των ΓΕΛ
όσον αφορά στα μαθήματα
που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στα ει-

δικά μαθήματα για τα οποία
έχουν δηλώσει εξέταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Παρακαλούμε τους
Διευθυντές των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν με δική
τους ευθύνη ώστε να δοθεί
αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου σε όλους τους Προέδρους των Επιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκειμένου να
ενημερώσουν με ευθύνη τους
όλα τα μέλη των επιτροπών
αυτών για την πιστή εφαρμογή της» τονίζεται, μεταξύ των
άλλων στην εγκύκλιο.
Όπως αναφέρεται «για την
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης διευκρινίζεται ότι η
αναφερόμενη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφορά μόνο στον
τρόπο πανελλαδικής εξέτασης των υποψηφίων των ΓΕΛ
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και
στην εξέταση των παραπάνω
υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα και δεν συνδέεται με
κανένα τρόπο με τις διατάξεις
που αφορούν στην εισαγωγή
των υποψηφίων με σοβαρές
παθήσεις στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση».
Ε.Κ.

πτωση ο ψηφοφόρος μπορεί να
βάλει σταυρό: 1) σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της
εκλογικής του περιφέρειας εάν
είναι μονοεδρική, διεδρική ή
τριεδρική και σε ακόμη έναν
υποψήφιο από όποια άλλη εκλογική περιφέρεια επιθυμεί, 2) σε
έως τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής
του περιφέρειας εάν έχει περισσότερες από τρεις έδρες και
σε ακόμη έναν υποψήφιο από
άλλη εκλογική περιφέρεια.
Περισσότεροι από τους επιτρεπόμενους σταυρούς δεν ακυρώνουν το ψηφοδέλτιο, αλλά
λογίζεται υπέρ του συνδυασμού
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός. Τη δεύτερη Κυριακή, όπου οι ψηφοφόροι δεν
βάζουν σταυρό και ψηφίζουν
μόνο για δήμαρχο ή περιφερειάρχη.
Τέλος, όσον αφορά τις κοινότητες, οι πολίτες μπορούν να
σταυροδοτήσουν έως δύο υποψηφίους συμβούλους για συμβούλια άνω των 300 κατοίκων.
Για τις κοινότητες έως 300 κατοίκων, ο ψηφοφόρος μπορεί

19

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 9

να βάλει έως έναν μόνο σταυρό,
υπέρ του υποψηφίου προέδρου
της προτίμησής του.

Εκλογικά τμήματα
Από δύο εκλογικά τμήματα,
με δύο κάλπες το καθένα, θα
πρέπει να περάσουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι πολίτες στις εκλογές τις 26ης Μαΐου. Οι τέσσερις κάλπες των επικειμένων εκλογών (ευρωπαϊκών,
περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών) διαχωρίζονται σε δύο
ανά εκλογικό τμήμα: -σε ένα
εκλογικό τμήμα με τη διάκριση
«Α» οι πολίτες θα ψηφίσουν για
ευρωεκλογές και περιφερειακές
εκλογές, -σε ένα δεύτερο με τη
διάκριση «Β» θα ψηφίσουν για
δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.
Τα εκλογικά τμήματα θα στεγάζονται στο ίδιο εκλογικό κατάστημα και σε συνεχόμενες αίθουσες, ώστε να προκύπτει και
χωροταξικά η αλληλουχία τους,
τονίζει σχετική υπουργική απόφαση, ορίζοντας παράλληλα ότι
«η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κάθε εκλογέα ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία
στα ανωτέρω «Α» και «Β» τμήματα».

Ηλικία εκλογέων
Για πρώτη φορά εισάγεται το
δικαίωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών, δηλαδή σε όσους
γεννήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002. Η ψήφος στους 17άρηδες δόθηκε με την απλή αναλογική, αλλά δεν είχε ως τώρα
εφαρμοσθεί.
Ευαγγελία Κάκια

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1
τα υπόλοιπα σοκάκια τα όποια δεν έχουν
πλακοστρωθεί.
4/ Καθαρισμός του χώρου κάτω της
πλατείας -πλακόστρωση, αλλαγή της
πρόσοψης της αποθήκης και δημιουργία
μικρής παιδικής χαράς.
5/ Θα απαιτήσουμε και θα πετύχουμε
από τον Δήμο να αποσπάσουμε υπάλληλο για το διάστημα 20/07/ έως 20/08 να
απασχολείται μόνιμα στην πλατεία και
στους περί χώρους με τον καλλωπισμό,
κόψιμο χόρτων, περιποίηση λουλουδιών -μνημείων και καθαρισμό
πλατείας.
6/ Τους μήνες Απρίλη έως Ιούνιο θα καθαρίζονται τα υδραγωγεία και θα χλωριώνονται ώστε το νερό να φτάνει στο χωριό γάργαρο και πεντακάθαρο και να πίνεται άφοβα.
7/ Θα απαιτήσουμε, και θα πετύχουμε, προσωπικό για το καλοκαίρι(τότε υπάρχουν πάντα δίμηνα) που θα απασχολούνται με
το κόψιμο των χόρτων -καθαρισμό χώρου- κοιμητήριο κ.λπ.
8/ Καθαρισμός δρόμων που οδηγούν στα ποιμνιοστάσια το μήνα
Μάιο για να είναι πιο ομαλή η πρόσβαση σε αυτά από τους κτηνοτρόφους.
9/ Δημιουργία ομάδας πυρασφάλειας από νέους από 18-50 ετών
εθελοντικά.
10/ Σε συνεργασία και του Συλλόγου θα γίνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις με κορυφαία εκδήλωση το "ΒΛΑΧΙΚΟ
ΓΑΜΟ" που έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει.
11/ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ το καλοκαίρι.
12/ Την 17η Αυγούστου, τρίτη ημέρα του πανηγυριού, θα γίνεται στην πλατεία ανοιχτή απολογιστική συνέλευση, ιδέες από Γαρδικιώτες θα δεχόμαστε συνέχεια.
13/ Για τον συνοικισμό Παλαιοχωρίου ενημερώνουμε ότι θα ασχοληθούμε με ένα βασικό θέμα και αυτό είναι της αναγνώρισης επίσημα ως «Συνοικισμού Γαρδικίου» να αποκτήσει νομική οντότητα
για να μπορούνε να εξυπηρετούνται στο θέμα της Πολεοδομικής
Παρέμβασης με αποτέλεσμα να αποκτήσουν οι περιουσίες τους
μεγαλύτερη αξία και συγχρόνως η περιουσία του Δήμου.
14/ Άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση ζημιών που θα παρουσιάζονται ειδικά τους χειμερινούς μήνες για την ομαλή πρόσβαση στον συνοικισμό.
Πολλοί φίλοι μας μπορεί να ισχυριστούν ότι είναι μεγάλο το κόστος για την πραγματοποίηση των παραπάνω, αλλά τους ενημερώνουμε ότι τρέχουν προγράμματα όπως γνωρίζουμε "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 ΚΑΙ 2" και υπάρχουν παρατάσεις συνεχόμενες ειδικά για
μελέτες.
Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε και πιστεύουμε ότι τα περισσότερα αν όχι όλα, θα τα πραγματοποιήσουμε.
Γι' αυτό, ζητώ την ψήφο σας. Όσο μεγαλύτερη θα είναι η προτίμηση στο πρόσωπό μου, τόσο δυνατότερη θα είναι η δύναμη να
διεκδικήσουμε περισσότερα για το χωριό μας.
Ευχαριστώ!
Με τιμή
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΠΛΕΞΙΔΑΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

10 σελίδα
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Aπό τους ετεροδημότες

Θερμή υποδοχή στο Δήμαρχο

Μ

έσα σε ένα κλίμα
ιδιαίτερα και με
θερμό
χειροκρότημα υποδέχτηκαν
οι Ετεροδημότες του Δήμου
Πύλης, τον Υποψήφιο
Δήμαρχο Πύλης Κων/νο
Μαράβα το Σάββατο 18/5
στην Αθήνα στο HOTEL
«POLIS-GRAND”, στην
ασφυκτικά γεμάτη
πολυτελή αίθουσα του
παραπάνω χώρου, που
τελικά αποδείχθηκε πολύ
μικρή.

για να είστε εδώ, δίπλα μου.
Αισθάνομαι περήφανος, γιατί
έχω πιστούς φίλους.
Είστε όλοι εσείς.
Αισθάνομαι και βαριά ευθύνη.
Και εγώ και η Δημοτική μας
Παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε για το καλύτερο αύριο στον Δήμο Πύλης.
Σας ευχαριστούμε πολύ για
ότι κάνετε για μας.
Συνδημότισσες και συνδημότες
Σε εννέα (9) μέρες από σήμερα,
την Κυριακή, 26 του Μάη, έχουμε
Δημοτικές εκλογές.
Όλοι εσείς, με την ψήφο σας,
θα επιλέξετε τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Κοινοτικά
Συμβούλια.
Ζητώ να μην λείψει κανείς.
Και αυτή την φορά η ψήφος
σας έχει μεγάλη σημασία για τον
Δήμο μας.
Γιατί, για πρώτη φορά εφαρμόζεται το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Γιατί, για πρώτη φορά έρχεται
η απλή αναλογική.
Γιατί, παύει πλέον το σύστημα
να είναι «Δημαρχοκεντρικό».

Τον δήμαρχο προλόγισε ο κ.
Τσέλιος Στυλιανός.
Στην ομιλία του ο δήμαρχος
ανέφερε μεταξύ άλλων:
“Συνδημότισσες και συνδημότες
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ μέσα από την
καρδιά μου, για την παρουσία
σας.
Γιατί αφιερώνετε τον χρόνο σας

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

Γιατί, προκύπτει σαν αναγκαιότητα η συνεργασία, η σύνθεση,
οι προγραμματικές συγκλήσεις.
Εμείς, σαν Δημοτική Παράταξη
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και εγώ
προσωπικά σαν Δήμαρχος απέδειξα ότι μπορώ, θέλω και πετυχαίνω την σύνθεση.

Ενώνω τους ανθρώπους.
Δεν υπάρχουν για μας τείχη και
αποκλεισμοί.
Δεν υπάρχουν για μας «χρώματα και κόμματα» στα προβλήματα.
Δεν βρίσκονται στο λεξιλόγιο
μας φράσεις του τύπου «ή εμείς

ή το χάος».
Δήμαρχο και διοίκηση επιλέγεις από την πρώτη Κυριακή.
Παρ’ όλα αυτά καταφέραμε και
υλοποιήσαμε μία σειρά από πράγματα.
Πρώτα και κύρια:
Βάλαμε τέλος σε αντιλήψεις

τοπικά
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σελίδα 11

του Δήμου Πύλης χθες Σάββατο

Κωνσταντίνο Μαράβα

προσωπικής τακτοποίησης και
οικονομικής ευημερίας κάποιων,
με μοχλό τις αναθέσεις έργων.
Πλέον όλα τα έργα, μικρά και
μεγάλα, βγαίνουν μέσα από νόμιμη δημοπρασία.
Με απόλυτη διαφάνεια στην
διαχείριση των χρηματικών κονδυλίων και την εκτέλεση του
προϋπολογισμού.
Για τον λόγο αυτό είμαστε
όγδοοι στην γενική κατάταξη
ανάμεσα σε 325 Δήμους.
Και καμαρώνουμε για αυτό.
Συμπολίτισσες και συμπολίτες,
Ο συνδυασμός μας "ΠΡΩΤΑ Ο

ΑΝΘΡΩΠΟΣ", είναι ΕΔΩ, είναι
ΕΝΩΜΕΝΟΣ, είναι ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ, είναι ΔΥΝΑΤΟΣ, είναι ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ.
Δώσαμε έναν ΚΑΘΑΡΟ και ΕΝΤΙΜΟ ΑΓΩΝΑ.
Για να συνεχίσουμε πάνω
στον δρόμο που χαράξαμε.
Ο τομέας της καθημερινότητας του δημότη ήταν, είναι και
θα είναι η πρώτη προτεραιότητά
μας.
Η κοινωνική πολιτική.
Ο πολιτισμός, ο Αθλητισμός
και η Παιδεία.
Το περιβάλλον και ο τουρι-

σμός.
Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός,η συνέχιση και η εκτέλεση νέων έργων.
Οι μεγάλοι μας στόχοι είναι:
Η ολοκλήρωση και η λειτουργία του Υδροηλεκτρικού έργου
ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.
Παράλληλα η κατασκευή του
Φράγματος Πύλης.
Δεύτερον:
Η ανάδειξη του Αρχαιολογικού
Θησαυρού των Γόμφων.
Η κατασκευή του ΠΑΡΚΟΥ
ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ στην Πύλη, η
αξιοποίηση της παρόχθιας πε-

ριοχής Πύλης.
Η οριστικοποίηση της Πιαλείας σαν ο φυσικός χώρος του
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ.
Το φυσικό αέριο στην Πύλη,
στο Παλαιομονάστηρο, στην
Πηγή και στις λοιπές Κοινότητες.
Το δικαιούμαστε και μάλιστα
άμεσα.
Δεν θα μιλήσω για το ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ του ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ, δεν
θα μιλήσω για το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΚΟΡΠ ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ,
για την ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ της ΠΥΛΗΣ, για το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
της ΠΥΛΗΣ, για τους ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ, για δύο
λόγους:
Γιατί όλα τα παραπάνω έχουν
δρομολογηθεί, έχει γίνει ο σχε-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

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

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

CMYK

διασμός που χρειάζεται, υπάρχουν οι μελέτες, έχουμε ξεκάθαρη
πολιτική βούληση πάνω σε αυτά
και να ξέρετε, εμείς, θα τα ολοκληρώσουμε.
Φίλες και φίλοι,
Ο συνδυασμός μας "ΠΡΩΤΑ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ" είναι η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ που ΕΝΩΝΕΙ
όλους τους πολίτες.
Έχει την ιστορική ευθύνη να
συνεχίσει το έργο που ξεκινήσαμε
την προηγούμενη θητεία, βάζοντας τα πρώτα θεμέλια του μεγάλου Δήμου Πύλης, στην εποχή
του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.
Αυτό το ΟΡΑΜΑ, αυτό το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για τον ΜΕΓΑΛΟ, ΙΣΧΥΡΟ και ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΔΗΜΟ,
είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ να υλοποιήσουμε με τους υποψηφίους Δημοτι-

κούς Συμβούλους.
Είναι το ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ, το ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ, το ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
της ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
Ένας συνδυασμός ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, με
στελέχη ΕΜΠΕΙΡΑ και ΙΚΑΝΑ.
Ένας συνδυασμός ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, με πολλούς ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.
Σας ευχαριστώ πολύ…..
Σας θέλω δίπλα μου, σας θέλω
μαζί μου.
Στην ίδια γραμμή.
Όλοι μαζί θα αλλάξουμε τις
ζωές μας.
Όλοι μαζί θα δώσουμε στον
Δήμο Πύλης την θέση που του
αξίζει.
Σας ευχαριστώ πολύ”.

12 σελίδα
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΣΤΗΣ… ΚΙ’ ΟΙ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ο κυριότερο
πρωτοσέλιδο θέμα της
εφημερίδας «Θάρρος»
της Κυριακής 19ης Μαΐου
1919-εκατό δηλαδή χρόνια
πρίν σαν σήμερα,
αναφέρονταν στον μεγάλο
Καρδιυσιώτη πρωταγωνιστή
του Κινήματος για την
αποκατάσταση και των
αγροτών του Θεσσαλικού
κάμπου και Βουλευτή
Δημήτριο Μπούσδρα, ο
οποίος συνδέονταν στενά
και με τα Τρίκαλα, καθώς
υπήρξε και πεθερός, του
επίσης πρωτοπόρου
αγροτιστή των Τρικάλων,
τον Φώτη Παπανικολόου,
γιατρού στα Μεγάλα
Καλύβια. Πρόκειται για τον
πατέρα των συμπολιτών μας
Αδελφών Παπανικολάου, με
πολύχρονη και πολυεπίπεδη
δραστηριότητα.

Τ

Και συγκεκριμένα των αειμνήστων πιά Γιώργου Παπανικολάου, σπουδαίου γιατρού χειρουργού και κλινικάρχη, με παράλληλα πολλές πνευματικές,
πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες (πρόεδρος της
ΣΤΕΓΗΣ Γραμμάτων και Τεχνών), του Στέφανου οδοντίατρου, στην πρωτεύουσα και
πρόεδρο του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αθηνών του Τάκη επί
πολλά χρόνια Βουλευτή του
ΚΚΕ, της Υπατίας, συζύγου του
επίσης αείμνηστου οδοντίατρου
Παναγιώτη Παχή, ενώ δίνει το
διακριτικό παρών στα Τρίκαλα,
ο ευγενέστατις κι’ αγαπητός
συνταξιούχος καθηγητής και
Επιθεωρητής Δευρεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νίκος Παπανικολάου.
Άλλα θέματα της επικαιρότητας εκείνης της ημέρας, τα
δρομολόγια του τραίνου, του
περιβόητου «καρβούνη»του
Θεσσαλικού κάμπου, η έλλειψη
και ανατίμηση του γάλακτος, η
διατίμηση των ποτών, ο καιρός
οι παραστάσεις του Καργκιώζη
και άλλα.

Ο Θεσαλικός
«καρβούνης» στον
Σιδηροδρομικό Σταθμό
Τρικάλων
Πωλητές γάλακτος,
καθ’ όδόν για
τους πελάτες τους,
με τα γκούμια

Ο Δημήτριος Μπούσδρας,
χαρακτηριστική φιγούρα
γενναίου αγωνιστή

CMYK

στη σέντρα των

ΣΠΟΡ
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Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΚΥΝΗΓΙ ΒΑΘΜΩΝ

Την ετυμηγορία της ΕΠΟ περιμένουν
στον ΑΟΤ για να κάνουν κινήσεις
για το μέλλον (σελ 5)

Οι Γόμφοι αναγνωρίζουν την δυσκολία
του σημερινού αγώνα με την Αναγέννηση Κ.
αλλά θα κάνουν το καθήκον τους (σελ 3)

Τους πολύτιμους πόντους έψαξαν
και χθες οι ομάδες του 1ου ομίλου
της Β’ ΕΠΣΤ, ενώ έπεται συνέχεια (σελ 7)

4 Το δικό τους χρώμα είχαν οι χθεσινοί Διασυλλογικοί
αγώνες στίβου Α-Γ, ενώ τα στελέχη των Τρικαλινών
συλλόγων ξεδίπλωσαν για μια ακόμη φορά το ταλέντο τους
(σελ. 4)
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Απέναντι σε βαριά χαρτιά
Ένα και ένα ήταν τα εντός έδρας παιχνίδια των Ικάρων στον δεύτερο γύρο και οι απώλειες μέσα στο πρόγραμμα

Ό

ταν γίνεται η
κλήρωση των
πρωταθλημάτ
ων οι
άνθρωποι των ομάδων
εύχονται μέσα τους
συγκεκριμένα πράγματα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ένα απ’αυτά είναι να μοιράζονται ομοιόμορφα τα παιχνίδια και να μην δίνουν το
ένα μεγάλο παιχνίδι μετά το
άλλο.
Γιατί κάποιο διάστημα και
η κούραση θα βγει και η ψυχολογία παίζει σημαντικό
ρόλο.
Στο δεύτερο μισό λοιπόν οι
Ικαροι είχαν αποστολές- βουνό. Ουσιαστικά όλες οι συναντήσεις ήταν ντέρμπι, αφού
έπαιξαν με τις κορυφαίες ομάδες που κυνήγησαν την άνοδο
μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
Ακόμη και ο ΑΓΣΙ είχε έρθει
με φόρα στο Τρικαλινό κλειστό.
Ετσι ο απολογισμός δεν
ήταν ιδιαίτερα θετικός για τα
τοπικά χρώματα.
Κέρδισαν λοιπόν ΑΓΣΙ και
Καλαμπάκα, ενώ ηττήθηκαν
από Γρεβενά, Λευκάδα, ΠΑΣ
Γιάννενα και έχασαν και το
αδιάφορο τελευταίο ματς με
τον Μαντουλίδη.
Του χρόνου βέβαια ο εκπρόσωπός μας θα προσπαθήσει να ενεργήσει με τέτοιο
τρόπο ώστε το κλειστό να είναι κατηφορικό για αρκετό
κόσμο.
Ας θυμηθούμε τους συγκεκριμένους αγώνες.

Δεν πρόλαβαν
Στο διάβα του χρόνου το
κλειστό της Μπάρας φιλοξένησε μεγάλα παιχνίδια.
Το πλήρωμα του χρόνου
έφτασε την Κυριακή 17 Φλεβάρη 2019 για μια συνάντηση,
που άσκησε ιδιαίτερη γοητεία
στους συμπολίτες φιλάθλους.
H έλευση του τότε πρωτοπόρου Πρωτέα Γρεβενών σήμανε συναγερμό.
Τελικά τα χαμόγελα δεν
ήταν Τρικαλινά αφού ο αντίπαλος απέδρασε με 54-57.
Οι Ικαροι κατάφεραν να
κρατήσουν σχετικά καλά στην
άμυνα αλλά δεν βρήκαν τα
μεγάλα καλάθια στην επίθεση
καθώς και τον τρελό ρυθμό
για να φορτώσουν τρελή πίεση στους αντιπάλους.
Την ίδια ώρα τα Γρεβενά
είχαν σε κάποια σημεία εκνευριστική ευστοχία και έτσι πήραν κεφάλι στο τέλος του διαστήματος αυτού και πήγαν
μέχρι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 3228, 42-43, 54-57
Διαιτητές: Ντόγκας-Χατζηχαρίσης
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 7(1), Μέξης 2, Βλάχος
11(3), Κολότσιος Β., Αργύρης
3(1), Χατζής 3, Ντούρβας,

Μια από τις εντός έδρας επιτυχίες των Ικάρων
στον β’ γύρο σημειώθηκε επί του ΑΓΣΙ
Τζιοβάρας 3(1), Φούντας
20(2), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς 5(1).
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Γρούδος 12, Μαλούτας 5(1), Μιχαηλίδης 3(1),
Γιώτας, Κλωνάρας 11(1) Κολοβός, Συλλάκος, Ταμπακάκος, Τακίδης 4, Μπόζιαρης 4,
Μακρής 16(2), Μαλιούρας 2.

Τζιοβάρας, Φούντας 16(1),
Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς
13(3).
ΑΓΣΙ (Τσουκανέλης): Χρυσής 23(1) , Ζαμπέτης 13,
Σαχμπατζίδης, Αντωνίου 1, Νικολάου 2, Πουρνάρας 9,
Mάκης 2, Θυμνιός 17, Φίλιος
2, Θώδης, Καννής, Καλφαλίδης

Καλή προσαρμογή

Είχαν τις λύσεις

Για τους Ικάρους η επιτυχία
κόντρα στον ΑΓΣ. Ιωαννίνων
ήταν μονόδρομος και επιτεύχθηκε την Κυριακή 3 Μάρτη
2019 με 87-69.
Το γεγονός ότι η αναμέτρηση θα είχε μπόλικο ψωμί
φάνηκε με το καλημέρα.
Πρώτος βρήκε τον δρόμο
προς το κιτρινόμαυρο καλάθι
ο Θυμνιός και ακολούθησε ο
Ζαμπέτης για το 0-4.
Η πρώτη απάντηση των γηπεδούχων ήρθε από τον Β.
Χατζή αλλά οι αντίπαλοι είχαν
λύσεις. Η εκκίνηση της δεύτερης περιόδου ήταν πανομοιότυπη με την αντίστοιχη
του πρώτου δεκαλέπτου.
Οι φιλοξενούμενοι με κρύο
αίμα έτρεξαν σερί 0-6(17-25)
επιβεβαιώνοντας τις βλέψεις
τους.
Κάπου εκεί στην εξίσωση
μπήκε ο Βλάχος(πραγματοποίησε καταπληκτικό παιχνίδι),
ο οποίος όπλισε και έδωσε
λύσεις κυρίως με τρίποντα.
Και στην γ’ περίοδο το σκηνικό δεν άλλαξε δραματικά.
Αρκετοί θεώρησαν ότι το
δ’δεκάλεπτο ήταν από τα καλύτερα φετινά.
Πολύ απλά ο εκπρόσωπός
μας βρήκε το αμυντικό του
φίλτρο και έβγαλε τον ΑΓΣΙ
από τον συνηθισμένο τρόπο
σκέψης.
Ετσι οι γηπεδούχοι λύθηκαν
και επιθετικά, οπότε το σκοράρισμα έγινε εύκολη υπόθεση(επιμέρους 31-14) από
ένα διάστημα και μετά, κάτι
που αποτυπώθηκε και στο τελικό αποτέλεσμα.
Δεκάλεπτα: 17-19, 41-38,
56-55, 87-69
Διαιτητές: Χρυσάφης-Χατζημπαλίδης
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 5(1), Μέξης 4, Βλάχος
34(7), Κολότσιος Β., Αργύρης
11(1), Χατζής 4, Ντούρβας,

Αρκετά οικεία πρόσωπα πήραν θέση στο παρκέ της Μπάρας για το τοπικό ντέρμπι.
Το πρώτο καλάθι σημείωσε
ο Αχιλλέας Ντούρβας, ενώ
λίγο αργότερα ο Ντίνος Αργύρης με τρίποντο έγραψε
το 5-0.
Οι Ικαροι έδειχναν να έχουν
την αύρα της έδρας του, ενώ
ο ΑΟΚ προσπαθούσε να κλείσει διαδρόμους, να μπει στο
πνεύμα και να ανεβάσει στροφές. Ο Παπακώστας πέτυχε
τον πρώτο Καλαμπακιώτικο
πόντο με βολή για το 5-1, ενώ
στα πρώτα λεπτά ο ΑΟΚ σκόραρε από την γραμμή της φιλανθρωπίας.
Στα 4.35 ο Φούντας με τρίποντο σημείωσε το 11-3 και
η εξέλιξη αυτή φάνηκε ότι
αφύπνισε τους κιτρινομπλέ.
Αυτός που ζεστάθηκε ήταν
ο Οικονόμου που μείωσε σε
11-5 και 11-7 2.54 πριν την
λήξη. Απάντησε ο Χατζής για
το 13-7 αλλά ο Σπανός με
γκολ φάουλ έκανε το 1310(2.16) δείχνοντας ότι ο ΑΟΚ
είχε σφυγμό.
Στο καπάκι ο Μασάδης με
κλέψιμο μείωσε σε 13-12,
απάντησε ο Μέξης, που έχασε
και βολή αλλά ο Σπανός με
τρίποντο πέτυχε το 15 όλα
50’’πριν την λήξη.
Στα 22’ ο Παπακώστας
έβγαλε μπροστά τον ΑΟΚ με
15-17.
Στα 6’’ ο Αλ. Κολότσιος ισοφάρισε 17-17 με εκτέλεση
από το πλάϊ.
Στην επαναφορά η Καλαμπάκα έκανε λάθος και ο Α.
Κολότσιος έκλεψε και σκόραρε σε σχεδόν νεκρό χρόνο
για τα ο 19-17 του πρώτου
δεκαλέπτου.
Ο Αλ. Κολότσιος με κεκτημένη ταχύτητα πέτυχε και το
21-17 στο ξεκίνημα της β’ περιόδου αλλά ο Παπακώστας

απάντησε με τρίποντο για το
21-20.
Ακολούθως ο Τζιοβάρας πέτυχε το 25-22 6.56 πριν το
τέλος για να κολλήσουν οι
ομάδες για σημαντικό διάστημα. Στα 2.57 ο Στάνκοβιτς
έκανε το 27-22 χάνοντας και
βολή, ενώ απάντησε με τον
ίδιο τρόπο ο Οικονόμου χάνοντας και αυτός βολή.
Ο Παπακώστας με γκολ φάουλ έγραψε το 27 όλα στα
1.53. Στο 1.06 ο Μασάδης με
1 βολή έβγαλε μπροστά τον
ΑΟΚ 27-28 για να ισοφαρίσει
με μια βολή ο Αργύρης.
Στα 24’’ ο Χατζής σημείωσε
το 30-28, ενώ στα 10’’ αστόχησε ο Σπανός και χρεώθηκε
με αντιαθλητικό, οπότε ο Αργύρης με βολές διαμόρφωσε
το 32-28 του πρώτου μέρους.
Το ματς είχε αρκετό δρόμο
ακόμη με τους Ικάρους να
έχουν πιο ορθολογικές επιλογές στην γ’ περίοδο χτίζοντας μια σχετική διαφορά.
Όμως ο ΑΟΚ δεν τα παράτησε και έκανε την δική του
αντεπίθεση στην τελευταία
περίοδο. Ετσι το ματς έγινε
θρίλερ και με το 58 όλα οι
διαφορές κρίθηκαν στην παράταση.
Εκεί οι κιτρινόμαυροι έδειξαν πιο ψύχραιμοι κλειδώνοντας τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 3228, 49-43, 58-58 κ.α., 72-70
παρ.
Ίκαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 10, Μέξης 6, Βλάχος
10(1), Αργύρης 12(3), Χατζής
6, Ντούρβας 2, Τζιοβάρας
11(3), Φούντας 10(2), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 3.
ΑΟ Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 10, Μπαλωμένος, Σούλκο 6(2), Σπανός
6(1), Γαϊτανίδης 6(2), Παουλεάνου 3, Γκαντιάς 2, Οικονόμου 12, Παπακώστας 25(2),
Κιουρτζίδης.

Μίλησε η ποιότητα
Η Λευκάδα αν και χωρίς
πλήρες ρόστερ διέθετε ποιότητα και πέρασε από την
Μπάρα.
Ο πρώτος αθλητής που μάτωσε το αντίπαλο διχτάκι ήταν
ο Ντίνος Αργύρης ο οποίος
με τρίποντο έκανε το 3-0.
Ηταν φανερό όμως ότι οι
αντίπαλοι καιροφυλακτούσαν,
αφού ήξεραν να προσαρμόζονται.
Ο Αναγνωστόπουλος μείωσε σε 3-2, ο Φούντας τον
μιμήθηκε για το 5-2 για να
σκοράρει εκ νέου ο Φαρσαλινός σέντερ της Λευκάδας.
Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν
για πρώτη φορά μπροστά με
τον Βαγενά που έκανε το 5-6
7.30 πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
Στην εξίσωση μπήκε και ο
Νικολόπουλος για το 5-8 με
τον Φούντα να ισοφαρίζει 8
όλα στα 6.39.
Λίγο αργότερα ο αρχηγός
έβγαλε μπροστά τους Ικάρους
αλλά ο Νικολόπουλος με τρίποντο σημείωσε το 12-13 στα

4.44.
Γενικά οι φιλοξενούμενοι
έβρισκαν λύσεις με τον Τσαβέ
να πετυχαίνει γκολ φάουλ για
το 13-16 και τον Αναγνωστόπουλο να πετυχαίνει το 13.18,
3.30 πριν την λήξη.
Οι Ικαροι κυνηγούσαν το
σκορ με τον Β. Κολότσιο, που
επανεμφανίστηκε να μειώνει
19.20, 1.32.
Στα 26’’ ο Νικολόπουλος
με δυο βολές σημείωσε το
19-22, που ήταν και σκορ δεκαλέπτου, αφού στα 4’’ αστόχησε ο Φούντας και ακολούθως ο Αργυρός.
Πολλές μπασκετικές εμπνεύσεις είχε και η δεύτερη
περίοδος που ξεκίνησε με καλάθι του Στάνκοβιτς ο οποίος
ξεπέρασε το διάστρεμμά του.
Στα 9.01 ο Βλάχος με γκολ
φάουλ έκανε το 24 όλα αλλά
ήταν άμεση η απάντηση της
Δόξας, που άρχισε να παίρνει
λύσεις και από τον Μακρόπουλο(24-28 στα 8.20).
Ο Αλ. Κολότσιος με γκολ
φάουλ μείωσε 29.30 και στα
4.40 ο Φούντας με φαντεζί
ενέργεια και σπάσιμο μέσης
σε 31-33 4.40 πριν το τέλος.
Οι φιλοξενούμενοι όμως
ήταν πολύ σκληροί με τον
Αναγνωστόπουλο να απαντάει
με τρίποντο για το 31-36.
Να μνημονεύσουμε ορισμένα ακόμη χαρακτηριστικά σημεία όπως το 33-41 με τον
Βαγενά στα 2.54 και το 35-43
με τον Μακρόπουλο.
Ο Αλ. Κολότσιος με τρίποντο μείωσε 38-43 στα 22’’.
Στην τελευταία φάση ο Νικολόπουλος ήταν άστοχος
αλλά ο Αργυρός πήρε το ριμπάουντ από τον Μέξη και
έγραψε το 38-45 του ημιχρόνου αστοχώντας όμως στην
βολή.
Η επανάληψη ήταν καταστροφική, ειδικά η γ’περίοδος(επιμέρους 3-36).
Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές, σε αρκετές περιπτώσεις σκόραραν ακόμη
και από το σπίτι τους, ενώ
και αμυντικά φρέναραν τα βαριά χαρτιά των Ικάρων, οπότε
η διαφορά ξέφυγε και όλα
πήραν τον δρόμο τους.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 3835, 41-71, 62-86
Διαιτητές:Αγραφιώτης
Ιωαν.-Βασιλόπουλος
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 16(1), Μέξης 2, Βλάχος 7, Κολότσιος Β. 5(1), Αργύρης 3(1), Χατζής, Ντούρβας, Τζιοβάρας 2, Φούντας
23(2), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς 4.
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 18(4),
Αργυρός 4, Αναγνωστόπουλος 22(3), Τσιαβές 9(1), Φέτσης 4, Βαγενάς 10, Κελάριου,
Γεωργάκης, Κόγκος, Μακρόπουλος 13(1), Βλαχάκης 2,
Ζαμπάκης 4(1).

Ηταν ψηλό εμπόδιο
Ένα ακόμη ντέρμπι είχαν
στο καπάκι οι Ικαροι.
Την Κυριακή 21 Απρίλη 2019

ήταν η σειρά του ΠΑΣ Γιάννενα.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν την
συνταγή σημειώνοντας επιβλητική νίκη 58-84.
Οι κιτρινόμαυροι ξεκίνησαν
τον αγώνα με πεντάδα αποτελούμενη από τους: Αλ. Κολότσιο, Φούντα, Βλάχο, Αργύρη, Μέξη.
Βέβαια στην πορεία ο
κόουτς Σδράκας ανακάτεψε
αρκετά την τράπουλα προκειμένου να εντοπίσει τα κατάλληλα σχήματα προς αναχαίτιση του αντιπάλου από
την μια και για συγκομιδή πόντων από την άλλη.
Μετά τις πρώτες αναγνωριστικές προσπάθειες το πρώτο καλάθι του αγώνα σημείωσε ο Μέξης 8.23 πριν την
λήξη.
Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι
που εκκίνησαν με Πανάρα και
Πάτρα είχαν κρύο αίμα και
γρήγορες μα συνάμα αποτελεσματικές αντιδράσεις.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι
Γιαννιώτες με σερί 8-30 εκτόξευσαν την διαφορά.
Τα δεκάλεπτα:15-20, 3343, 50-64, 58-84
Διαιτητές :Τζιοπάνος Ν.Αγραφιώτης Γρ.
Ικαροι (Σδράκας): Μέξης
13, Μπαρμπαρούσης, Κολοτσιος Α. 14(3), Βλάχος 3, Κολότσιος Β. 6(1), Αργύρης, Χατζής, Θεοδώρου, Τζιοβάρας,
Φούντας 19(1), Στάνκοβιτς
3(1)
ΠAΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 10, Πανάρας
22(3), Μουζακίτης, ΤσίρμπαςΑναγνώστου, Πρέντζας 7, Καραγκιολίδης 14, Μάντζιος Π.,
Μάντζιος Δ 21, Πάτρας 7,
Πανταζής 3(1), Πιστιόλης, Γιωτάκης

Ανοιξε η ψαλίδα
Νωπό είναι το άρωμα του
τελευταίου αγώνα με τον Μαντουλίδη την Κυριακή 12 Μάη.
Οι Ικαροι δεν ήταν στην
μέρα τους, οπότε προέκυψε
και η βαριά ήττα με 65-89.
Στο περιθώριο του αγώνα
τιμήθηκε η σχολική ομάδα
των Θεσσαλονικέων και ο
Λάμπρος Φρύδας. Ηταν αναμφίβολα εικόνες αθλητικού
πολτισμού.
Tα δεκάλεπτα: 13-31, 3048, 51-66, 65-89
Διαιτητές: ΧατζημπαλίδηςΧρυσάφης
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 2, Μέξης 14, Κολότσιος Β. 15(3), Τζορμπατζάκης
6(2), Τζιοβάρας 9(3), Φούντας
14(1), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς 5.
Μαντουλίδης(Νικολαϊδης
Ι.): Τάκης 11, Μπέλλος 5(1),
Καπουράνης, Λαγός, Ρεφατλλάρι 24(8), Ντίαθ, Σαρασίδης,
Καλόγηρος 32(5), Φόρογλου
15(4), Μαλανδρής, Παπαϊωάννου, Καναγκίνης 2.
• Εξάλλου το billkara έγραψε για πιθανότητα μπαράζ
Ικάρων- Αίαντα Eυόσμου για
πλήρωση θέσεων αν παραστεί
ανάγκη.
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Μπασκετική
δράση
Και σήμερα υπάρχουν αναμετρήσεις
τόσο για τα πρωταθλήματα υποδομής,
όσο και στο εργασιακό
Το μπάσκετ δεν χορταίνεται με τίποτα, οπότε η δράση
καλά κρατεί.
Σήμερα λοιπόν εκτός των Γόμφων την τιμητική τους θα
έχουν οι πιτσιρικάδες που τόσα όνειρα κάνουν αλλά και οι
εργαζόμενοι, που μέσα από τα παιχνίδια αλλάζουν τις παραστάσεις τους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/05/2019
1) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:15:00 ΑΡΗΣ – ΑΙΟΛΟΣ Β’(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΠΙΣΠΑ
2) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 11:00 ΦΟΥΝΤΑΣ –ΜΑΓΟΙ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ:ΛΙΛΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΒΗΤΑΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
3) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 16:30 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β. –ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
4) ΚΛ. ΚΑΛ/ΚΑΣ: 11:00 ΚΑΛ/ΚΑ- ΔΑΝΑΟΙ(ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ:ΚΥΡΙΤΣΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
5)
ΚΛ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ:
19:00
ΓΟΜΦΩΝΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΤΕΛ.ΦΑΣΗ Α1)
Δ/ΤΕΣ: Σταματόπουλος, Παγώνης, Πιτσίλκας
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.

Εμπειρίες
για την Αμιλλα
Ακρως ανταγωνιστική ήταν η προημιτελική φάση της
Θεσσαλονίκης σε επίπεδο παίδων στο βόλεϊ.
Τα ταλέντα της Αμιλλας μετά τον πρώτο αγώνα ανασυντάχθηκαν και έδειξαν πολλές από τις αρετές που τα
χαρακτηρίζουν.
Κέρδισαν λοιπόν καθαρά με 3-0 τον Αριστοτέλη Σκύδρας.
Η διαμόρφωση των σετ είχε ως εξής: 25-19, 25-21, 25-22.
Δίνοντας το στίγμα του για την συγκεκριμένη αναμέτρηση
ο κόουτς Θέμης Γούλας ανέφερε ότι οι αθλητές αγωνίστηκαν με σοβαρότητα, απέβαλλαν το άγχος, μπήκαν καλύτερα στο πνεύμα, περιόρισαν τα λάθη και έφτασαν
έτσι στον αντικειμενικό τους στόχο.
Την ίδια ημέρα η ντόπια Ελπίδα Αμπελοκήπων που
δείχνει να διαθέτει σπουδαία ομάδα με εντυπωσιακή
πληρότητα επικράτησε 3-0 του Εθνικού Αλεξανδρούπολης.
Χθες η Τρικαλινή ομάδα αντιμετώπισε την Ελπίδα. Το
πάλεψε γερά και έπεσε ηρωϊκά 3-0 έχοντας πολλά παράπονα από την διαιτησία ειδικά στο δεύτερο σετ που
κρίθηκε οριακά 27-25 αν και υπήρχε Τρικαλινό προβάδισμα.
Πλέον θα ετοιμαστούν οι παμπαίδες για τους οποίους
υπάρχουν βλέψεις και ειδικά αν πετύχει και η επιλογή
έδρας.

ολα για την κούπα
Ολος ο πλανήτης παίζει μπάσκετ και αυτή η σημείωση
δεν είναι τυχαία.
Τα φώτα λοιπόν πέφτουν στο F4 της Μπασκόνια, που
έδωσε ήδη μεγάλα παιχνίδια.
Την παράσταση έκλεψε η Εφες Αναντολού η οποία με
εξαιρετικούς Λάρκιν και Μίτσιτς βρήκε το κουμπί της Φενέρ
του πολύπειρου Ομπράνοβιτς, που φέρεται να έθεσε την
παραίτησή του στην διάθεση της διοίκησης, φτάνοντας
στο εντυπωσιακό 92-73.
Στο άλλο ζευγάρι η ΤΣΣΚΑ κέρδισε 95-90 την Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε στον σημερινό τελικό παίζουν: ΤΣΣΚΑ- Εφές.
Σε άλλο μέτωπο οι Μπακς με μεστό μπάσκετ και θέληση
έκαναν το 2-0 απέναντι στους Ράπτορς.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι σταθερή αξία με
30π.
Χθες επίσης έγινε και έκτακτο Δ.Σ στον ΕΣΑΚΕ, ενώ φαίνεται ότι δύσκολα θα κατέβει ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ.
Εξάλλου ο Γιώργος Τσιάνος με υπεράνθρωπες προσπάθειες έσωσε ορειβάτη στο Εβερεστ.
Ακόμη ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Τζάστιν Ρόμπινσον
ήταν κορυφαίος στην Αγγλία , ενώ ο Νεοχωρίτης Βαγγέλης
Παθέκας διαπρέπει στην μπασκετική Μπάγερν σύμφωνα
με το Oichalia live.
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Να το φέρουν στα ίσα
Οι Γόμφοι θα παλέψουν σήμερα(19.00) με όλες τις δυνάμεις τους κόντρα
στην πανίσχυρη Αναγέννηση Καρδίτσας για να ισοφαρίσουν την σειρά

Π

αλαιότερα τα
πρωταθλήματα
της Α1 ΕΣΚΑΘ
ολοκληρώνονταν
με συνοπτικές
διαδικασίες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ετσι οι πρωταγωνιστές είχαν
αρκετούς μήνες στην διάθεσή
τους να ξεκουραστούν.
Στην πορεία όμως στον χάρτη μπήκαν και τα πλέϊ οφ, οπότε η αγωνία παρατείνεται.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι διακαής πόθος των Τρικαλινών φιλάθλων είναι να βλέπουν τους εκπροσώπους μας
να πατούν γερά και να κάνουν
την διαφορά πετυχαίνοντας
την αλλαγή σελίδας.
Με τον τρόπο αυτό το επιχώριο μπάσκετ ανεβάζει τις
μετοχές του, ενώ ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι οι μαζεμένες επιτυχίες ζεσταίνουν ειδικά
τη νεολαία δίνοντας το ερέθισμα να ασχοληθεί πιο συστηματικά με το άθλημα.
Για να μείνουμε στο κλίμα
να σημειώσουμε ότι παλαιότερα ήταν οι Ικαροι, που έδωσαν
μεγάλες μάχες στην συγκεκριμένη διαδικασία και ακολούθησε η Καλαμπάκα.
Το συγκεκριμένο δίδυμο κατάφερε να φτάσει στην Γ’ Εθνική με τους κιτρινόμαυρους να
συνεχίζουν έχοντας τις προοπτικές τους, ενώ οι κιτρινομπλέ το πάλεψαν γερά.
Παρά την πτώση τους η συμμετοχή αποτέλεσε μεγάλο
σχολείο. Εχουμε την αίσθηση
όμως ότι οι Γόμφοι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους. Γιατί
δεν είναι πολλές οι ομάδες
από μια μικρή γωνιά του νομού, που ανοίγουν τόσο πολύ
τα φτερά και ανάγκασαν ακόμη
και τους αντιπάλους να υποκλιθούν στο ταλέντο τους.
Πριν λίγο καιρό είχαμε κάνει
λόγο για το μπασκετικό γαλατικό χωριό, που έσπευσε να
κοιτάξει στα μάτια τα μεγαθήρια του είδους.
Από μια διαφορετική εκδοχή
έχουμε να κάνουμε με την μοντέρνα μορφή μιας μπασκετικής
σταχτοπούτας η οποία προς
τιμήν της δεν άφησε να πέσει
τίποτα κάτω και πλειοδοτώντας
σε εμπνεύσεις κατάφερε να
κάνει μια αξιοθαύμαστη πορεία.
Διότι όποια και αν είναι η
κατάληξη της σειράς με την
Αναγέννηση Καρδίτσας τα
θρυλικά «βουβάλια» επιτέλεσαν και με το παραπάνω το
έργο τους. Πραγματικά στο
ξεκίνημα της χρονιάς αν έλεγες και στον πιο πιστό φίλαθλο
της ομάδας ότι αυτή θα έφτανε
μέχρι τον τελικό θα σε κοιτούσε περίεργα.
Βέβαια από την στιγμή που
το τοπικό συγκρότημα έφτασε
τόσο κοντά στην ύψιστη διάκριση είναι λογικό οι παίκτες
να θέλουν να εξαντλήσουν
όλες τις πιθανότητες.
Ασφαλώς η επέλαση των

Το καλύτερό τους πρόσωπο θα σπεύσουν να δείξουν σήμερα
οι Γόμφοι για να ισοφαρίσουν την Αναγέννηση. Κ
Γόμφων μόνο τυχαία δεν ήταν.
Εγιναν σωστές επιλογές, οπότε
οι παίκτες κούμπωσαν μεταξύ
τους.
Ο ένας συμπλήρωνε τον
άλλο και όλοι μαζί έπαιζαν για
το καλό της ομάδας. Εννοείται
ότι όλοι δούλεψαν συντονισμένα και πολλές ώρες, οπότε
ήταν εμφανής η βελτίωση από
αγώνα σε αγώνα.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς.
Τα μαζεμένα διπλά που έδειξαν
ότι η ομάδα έχει τα φόντα για
τρελή πορεία; Η την αλυσίδα
νικηφόρων αποτελεσμάτων.
Το σημαντικό είναι ότι οι
Γόμφοι είχαν αντίδοτο σε κάθε
αντίπαλη κίνηση, ενώ αξιοθαύμαστη ήταν και η προσαρμογή
τους στις ανάγκες κάθε παιχνιδιού. Όταν λοιπόν μια συνάντηση άνοιγε ο εκπρόσωπός
μας δεν είχε πρόβλημα να
σκοράρει κατά βούληση. Στις
περιπτώσεις αυτές οι φίλαθλοι
χόρταιναν μπάσκετ αφού ο τοπικός σύλλογος σκόραρε πάνω
από 70 πόντους, ενώ αρκετές
φορές ξεπέρασε και τους 80
και βάλε. Πραγματικά το κοινό
χαίρεται να βλέπει τους Γόμφους σε ανάπτυξη και αν
βρουν ρυθμό είναι δύσκολο
να ανακοπούν.
Η επιθετική έφεση όμως δεν
σημαίνει ότι η Τρικαλινή ομάδα
αμελεί την αξία της άμυνας.
Σε πρώτη ευκαιρία θωρακίζει
την ρακέτα, αιχμαλωτίζει βαριά
χαρτιά των αντιπάλων και φέρνει την υπόθεση στα μέτρα
της.
Το έργο το είδαμε ειδικά
στις αναμετρήσεις με τον Αμπελώνα και τον Σπάρτακο. Οι
επιτυχίες επί των συγκεκριμένων σωματείων αποτελούν τεράστια επιτυχία για τους Γόμφους αφού να μην ξεχνάμε
ότι το πρώτο συγκρότημα παλεύει καιρό για την αλλαγή
σελίδας, ενώ το δεύτερο αποτελεί σχολή του μπάσκετ έχοντας εκπληκτικό φυτώριο.
Όμως από την στιγμή που
ο εκπρόσωπός μας έβαλε έναν
στόχο στον μυαλό του και τον
υπηρέτησε σωστά κατάφερε
να γείρει την ζυγαριά στην
δική του πλευρά.
Πλέον θα κάνει μια ακόμη
προσπάθεια για να φτάσει σε
τεράστιο αποτέλεσμα.

το θέλουν πολύ
Το έμψυχο δυναμικό των

Γόμφων δείχνει ότι είναι σε
πολύ καλή κατάσταση και θέλει
τουλάχιστον σε πρώτη φάση
να φέρει την σειρά με την Αναγέννηση Καρδίτσας στα ίσα.
Ασφαλώς τα μέλη της ομάδας διακρίνονται για ρεαλισμό
και μιλούν με σεβασμό για τον
αντίπαλο.
Υπογραμμίζουν ότι είναι μια
ομάδα με πολλές και άκρως
ποιοτικές λύσεις, ενώ συγκεκριμένοι αθλητές δεν έχεις την
πολυτέλεια να τους χάσεις
από τα μάτια σου.
Διότι τους αρκούν ακόμη
και ελάχιστα λεπτά για να φέρουν τούμπα τα δεδομένα.
Ωστόσο τα «βουβάλια» πιστεύουν αυτό που κάνουν και
θα προσπαθήσουν να εμφανιστούν ακόμη καλύτεροι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι
μέσα στην Καρδίτσα.
Εσπευσαν να μελετήσουν
τα σημεία που έγιναν λάθη και
προέκυψε μια στιγμιαία έλλειψη συγκέντρωσης, οπότε δεν
επιτεύχθηκε η απόδραση.
Κοντολογίς θα επιδιώξουν
σήμερα(19.00) Μουζάκι να
πραγματοποιήσουν αψεγάδιαστο παιχνίδι και στις δυο πλευρές του παρκέ.
Χωρίς υπερβολή όλοι πρέπει
να βάλουν πλάτη και λιθαράκι
διαβάζοντας σωστά ότι βγάλει
το παιχνίδι. Σίγουρα θα χρειαστούν πίεση, ρυθμός πολλά
μεγάλα σουτ αλλά και μόνιμη
επιφυλακή στο αμυντικό κομμάτι, αφού αρκετοί αντίπαλοι
αθλητές δείχνουν και είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένοι.
Όμως στον μέχρι τώρα κύκλο παιχνιδιών οι Γόμφοι έδειξαν ότι μπορούν να κοιτάξουν
τους πάντες στα μάτια και
αυτό θα αναζητήσουν και στην
προκειμένη περίπτωση.
Παράλληλα μέσα στην εβδομάδα έκαναν κινητοποίηση καλώντας ζεστά τον κόσμο να
στηρίξει την προσπάθεια και
σίγουρα οι παίκτες θα παίξουν
και γι’αυτόν προκειμένου να
απολαύσουν άπαντες μια μοναδική στιγμή.
Από την πλευρά του ο
κόουτς Αλεξίου ανέφερε για
το σημερινό παιχνίδι: «Οι αθλητές είναι σε καλή κατάσταση,
ενώ μέσα από την μελέτη που
κάναμε διαπιστώσαμε ότι πρέπει να μειώσουμε τα λάθη διότι
αυτά μας στοίχισαν στο πρώτο
ματς. Ακόμη χρειάζεται να βελ-

τιώσουμε την άμυνά μας για
να μην δώσουμε εύκολους
πόντους αλλά και να έχουμε
υπομονή και διάρκεια.
Σίγουρα πάντως θα γίνει ένα
ενδιαφέρον ματς απέναντι σε
δυο σπουδαίες ομάδες και
από την πλευρά μας θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό
μας για να πετύχουμε τον στόχο μας». Στο σημείο αυτό να
θυμίσουμε τα στοιχεία του
πρώτου αγώνα πριν εφτά μέρες, όπου οι Γόμφοι ήταν άξιοι
επαίνου:
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν
πιεστικά και έβρισκαν λύσεις,
οπότε έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο 28-22. Όμως ο εκπρόσωπός μας ήταν στο πνεύμα του αγώνα.
Στο β’δεκάλεπτο η συνάντηση άνοιξε για τα καλά και
το 50-46 άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για την συνέχεια.
Στην γ’ περίοδο οι Γόμφοι
έπαιξαν το μπάσκετ που ξέρουν και τους έδωσε τόσες
μεγάλες επιτυχίες. Με επιμέρους σκορ 11-23 πήραν σημαντική διαφορά 8 πόντων,
ήτοι 61-69. Στην προκειμένη
περίπτωση ο εκπρόσωπός μας
λειτούργησε υποδειγματικά
στην επίθεση, ενώ και στην
άμυνα κατάφερε να βραχυκυκλώσει τα βαριά χαρτιά των
αντιπάλων.
Ωστόσο η συνάντηση είχε
μπόλικο δρόμο ακόμη.
Η ομάδα του Μ. Αλεξίου
κρατούσε γερά και 42’’ πριν
το τέλος της κανονικής διάρκειας ήταν μπροστά 77-81.
Εκεί όμως η Αναγέννηση
βρήκε μεγάλα καλάθια με τον
Μπράχο και τρίποντο του Κοβάτσεβ. Ο Καγιαμανίδης με
βολές έδωσε προβάδισμα δυο
πόντων στους Γόμφους αλλά
ο πολύπειρος Καλλιάρας έστειλε το ματς στην παράταση 3’’
πριν την λήξη. Στην επιπλέον
διαδικασία με καλύτερη ψυχολογία η έμπειρη Αναγέννηση
πήρε την πρώτη νίκη, αφού οι
Γόμφοι(εξαιρετικός ξανά ο
Ψύρρας, άξιος συμπαραστάτης ο Καγιαμανίδης, συγκινητικός για πολλούς λόγους ο
Κουρέπης και φιλότιμοι άπαντες) που είχαν ξεπεράσει τον
εαυτό τους προηγουμένως δεν
μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή των ανατροπών.
Δεκάλεπτα:28-22, 50-46, 6169, 84-84, 94-90
Διαιτητές:Καλογερόπουλος
, Γερακίνης , Φακίτσας.
Αναγέννηση Καρδίτσας
(Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης , Μπράχος 9(1), Πανταζής
2, Τσέλιος 18(2), Αραμπατζής
, Πεσλής , Κοβάτσεβ 19(3),
Αργύρης 8(2), Σπανόπουλος
6, Νότος 7(1), Καλιάρας 25.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 22(5), Λιάσκος, Ζαχόπουλος 6, Ροδόπουλος 5(1),
Τσίγκας 2, Μάρκος, Οικονόμου, Κουρμέτζας 6, Ψύρρας
26(4), Στρακάτσαλος 9(2),
Κουρέπης 14.
Πάντως θα χρειαστεί ολύμπια ψυχραιμία από τους φιλάθλους και των δυο ομάδων.
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ωνάζουν από
μακριά οι
αθλητές που
έχουν κάνει
σωστή προπονητική
προεργασία και γυαλίζει
το μάτι τους για κάτι πολύ
καλό.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Το σίγουρο είναι ότι τα Τρικαλινά στελέχη του στίβου αγαπούν αυτό που κάνουν και χωρίς υπερβολή αφοσιώνονται
ολοκληρωτικά στο αντικείμενο.
Διότι ο κλασικός αθλητισμός
είναι σύνθετη υπόθεση. Ακόμη
και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να προκύψει φρενάρισμα, κάτι που κανείς δεν θέλει να συμβεί.
Γιατί ο κόπος είναι μεγάλος
για να χτιστεί μια επίδοση.
Και μπορεί το φίλαθλο κοινό
να βλέπει την επίσημη δράση
και να κρίνει βάση του αποτελέσματος αλλά για να προκύψει
ένας πολύ καλός χρόνος και η
άνοδος στο βάθρο επιβάλλεται
σχεδόν ασκητική ζωή.
Οι συμπολίτες πρωταγωνιστές έχουν αποδεχτεί αυτό το
σκηνικό και αφοσιώνονται στην
αποστολή τους ψυχή τε και
σώματι.
Το άνοιγμα της κάνουλας
λοιπόν έχει την εξήγησή του,
αφού οι άνδρες και οι γυναίκες
δεν μένουν στα κεκτημένα τους
αλλά προσπαθούν να προσθέσουν νέες πινελιές στο αγωνιστικό υπόβαθρο.
Δεν ήταν δυνατόν συνεπώς
να αλλάξουν συνήθειες στους
χθεσινούς αγώνες β’ φάσης
του Δισυλλογικού πρωταθλήματος, που φιλοξενήθηκε στο
Δημοτικό Στάδιο.
Να υπενθυμίσουμε ότι το
πρώτο σκέλος είχε διεξαχθεί
στα Γιάννενα, οπότε στους δικούς μας αγώνες οι συγκινήσεις ήταν έντονες.
Διότι είναι φανερό ότι τα Τρικαλινά στελέχη ανέπτυξαν στο
έπακρο τη νοοτροπία του νικητή.
Από την στιγμή που λαμβάνουν θέση στην αφετηρία συγκεντρώνονται στον στόχο και
δίνοντας το 100% των αρετών
τους φτάνουν στο επιθυμητό
θετικό ταμείο.
Κοινώς το έμψυχο δυναμικό
κάνει να φαίνεται εύκολη ακόμη
και η πιο δύσκολη στιβική εξίσωση.
Οσο για τους φιλάθλους δεν
έχουν πρόβλημα να εντοπίσουν
άμεσα τους φορμαρισμένους
αθλητές. Αυτοί μπαίνουν με
αυτοπεποίθηση στον αγωνιστικό χώρο και φροντίζουν να ξεδιπλώσουν όλες τις αρετές
τους και κυρίως όσα δουλεύουν
στην προετοιμασία.
Με συνοπτικές διαδικασίες
λοιπόν ανοίγουν βηματισμό και
καταφέρνουν να δώσουν σάρκα
και οστά στα όνειρά τους δικαιώνοντας όλους εκείνους που
πιστεύουν στις αρετές τους.
Αναμφίβολα είναι συγκινητική
η προσπάθεια που κάνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Χρόνια τώρα το δρομολόγιό
τους είναι σπίτι- Στάδιο και το
αντίθετο. Σε αρκετές περιπτώσεις το πρόγραμμα τραβάει σε
μάκρος αλλά δεν υπάρχει άλλη
επιλογή.
Από την στιγμή που η επιτυχία κρίνεται σε λεπτομέρειες
ο καθένας αντιλαμβάνεται πως
οι πρωταγωνιστές καλούνται

Βρίσκουν τον ρυθμό
Και στους χθεσινούς Διασυλλογικούς αγώνες στίβου Α-Γ οι Τρικαλινοί
πρωταγωνιστές έδειξαν ότι γνωρίζουν την συνταγή των επιτυχιών
φέρνουν σε πέρας με επιτυχία.

Σπουδαία δυναμική

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τους χθεσινούς Διασυλλογικούς
αγώνες(Θεσσαλία, Ηπειρος, Δ. Μακεδονία, Κέρκυρα) Α-Γ στο Στάδιο

να κάνουν αψεγάδιαστες εμφανίσεις. Μέσα από τις ατέλειωτες επαναλήψεις τελειοποιούν το πρόγραμμα, οπότε γνω-

ρίζουν πώς να κινηθούν στα
επίσημα.
Το έργο λοιπόν το είδαμε
για μια ακόμη φορά χθες και
CMYK

ασφαλώς αξίζουν πολλά εύσημα στα Τρικαλινά στιβικά στελέχη, που όταν αναλαμβάνουν
μια αποστολή θέλουν να την

Ένα από τα δυνατά χαρτιά
του Τρικαλινού αθλητισμού είναι ο στίβος. Μας έκανε πάρα
πολλές φορές υπερήφανους
στο παρελθόν, ενώ φαίνεται
ότι και το μέλλον είναι ευοίωνο.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει αβίαστα κανείς μελετώντας το δυναμικό των τοπικών συλλόγων.
Αναντίλεκτα η ποιότητα ξεχωρίζει σε όλες τις ηλικίες.
Αυτό δεν συνέβη τυχαία αλλά
προέκυψε μέσα από το σύστημα, το κοφτερό μάτι και την
αξιοποίηση των προσόντων των
πρωταγωνιστών.
Στο ξεκίνημα της δράσης
τους όλοι ήταν σαν άγραφα
χαρτιά.
Ωστόσο κάθε μέρα πρόσθεταν κομμάτια και πατούσαν

γερά στο έδαφος.
Το κίνητρο ήταν υψηλό και
μέλημά τους ήταν να εμφανί-

ζονται κάθε μέρα και καλύτερη.
Στο διάβα του χρόνου η βελτίωση των αθλητών είναι εντυπωσιακή και ξέρουν να αντιμετωπίζουν πια όλες τις δύσκολες
καταστάσεις και τα απρόοπτα.
Αναφερόμαστε σε πρώτη
φάση στα βαριά χαρτιά του
χώρου η φήμη των οποίων δεν
περιορίζεται πια στα Ελληνικά
όρια.
Διότι και στις δύσκολες συνάξεις του εξωτερικού καταφέρνουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους.
Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν
είναι το γεγονός ότι οι ειδικοί
του στίβου στάζουν μέλι για
την αξία τους.
Οσοι ζουν τους συμπολίτες
αθλητές πρώτης γραμμής από
μέσα σημειώνουν ότι διαθέτουν
το πακέτο όλο και είναι σε θέση
να χαρίσουν μοναδικές επιτυχίες.
Όμως τα χαμόγελα έρχονται
και από τους μικρότερους σε
ηλικία αθλητές. Αυτοί έχοντας
καλά παραδείγματα θέλουν να
καταθέσουν τα δικά τους διαπιστευτήρια.
Εννοείται ότι ακούν με θρησκευτική ευλάβεια τους προπονητές τους και προσπαθούν
να βελτιώσουν σε πρώτη ευκαιρία τους δείκτες τους.
Οι αρχικές επιτυχίες ανεβάζουν την ψυχολογία, οπότε
έχουν κάθε λόγο να συνεχίσουν
ανάλογα.
Σε κάθε περίπτωση χθες το
Στάδιο Τρικάλων απέκτησε την
γνωστή ζωντάνια, όπως σε κάθε
στιβική σύναξη.
Με την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε και το Πανελλήνιο ΠΚ, που θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και θα φέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή.
Πάντως ο συναγωνισμός
ήταν έντονος στην χθεσινή
διοργάνωση, αφού εκτός από
τα δικά μας στελέχη και οι
αθλητές όμορων νομών μόχθησαν για το καλύτερο.
Εκ των πραγμάτων τα οικεία
πρόσωπα έσπευσαν να βγουν
ξανά στην πρώτη γραμμή προσφέροντας ουσία και θέαμα.
Γιατί είναι απολαυστικό να βλέπει κανείς τα παιδιά αυτά να
ξεδιπλώνουν τις αρετές τους
και να αναδεικνύουν την ομορφιά του κλασικού αθλητισμού
βάζοντας την υπογραφή τους.
Εννοείται ότι δεν έλειψαν οι
σημαντικές επιτυχίες μέχρι και
τις σκυτάλες αλλά λόγω ημιαργίας η ύλη έκλεισε νωρίς.
Οι σχετικές αναλύσεις και
των συλλόγων θα φιλοξενηθούν
σε επόμενο φύλλο.
• Επί του πιεστηρίου πρωτιές
είχαμε μεταξύ άλλων για
Νάκο(400 εμπ), Γιουβρή(800),
ενώ ακολούθησε η Ευθυμίου.
Πρωτιά για Μαρινάκου στα
5χλμ και τον Αγορίτσα(200).
Στην σκυτάλη 4χ400 γυναικών πρώτευσε ο ΓΣΤ και ακολούθησε ο ΖΕΥΣ, ενώ την αντίστοιχη κούρσα στους άνδρες
κέρδισε ο ΓΣΤ.
Τους χθεσινούς αγώνες παρακολούθησαν μεταξύ άλλων
οι: Λάμπρος Χούτος, Σωτήρης
Κυργιάκος.
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Football lEaguE

Μ

πορεί ο ΑΟΤ
να είναι σε
εγρήγορση
για να δει αν
θα είναι στην Σούπερ
Λίγκ 2 ή στην Φούτμπολ
Λιγκ, αλλά φαίνεται πως
ήδη η νέα εποχή του
ελληνικού ποδοσφαίρου
έχει ξεκινήσει.
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Το νέο ελληνικό ποδόσφαιρο
Με την εκκρεμότητα αν ο ΑΟΤ θα είναι στην Σούπερ Λίγκ 2 ή
στην Φούτμπολ Λιγκ διαμορφώνεται ο χάρτης του ποδοσφαίρου
σπρωτός, Διαγόρας Ρόδου,
Τρίγλια και Ιωνικός). Με άλλα
λόγια, από τη Γ' Εθνική θα
ανέβουν φέτος 12 ομάδες,
αλλά θεωρητικά πάλι σε τρίτη
κατηγορία θα ανήκουν.
* Ουσιαστικά υποβιβάζονται
κατηγορία και οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12, απλά οι 4 τελευταίοι
πέφτουν 2 κατηγορίες.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Η αναδιάρθρωση των κατηγοριών είναι οριστική και
το Sport24.gr καταγράφει πώς
συγκροτείται πλέον ο "χάρτης"
του ελληνικού ποδοσφαίρου,
αλλά και τα ετήσια συμβόλαια
των ομάδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο
αλλάζει μορφή. Οι επαγγελματικές κατηγορίες γίνονται
πλέον τρεις, καθώς από τη
Super League και τη Football
League, από τη νέα σεζόν θα
υπάρχουν πια η Super League
1, η Super League 2 και η
Football League. Πάμε να θυμηθούμε πώς θα συγκροτείται
κάθε κατηγορία, αλλά και τι
χρήματα θα παίρνει κάθε ομάδα.

SuPER lEaguE 1
(14 οΜΑΔΕΣ)
Πρόκειται για τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε αυτή θα συμμετάσχουν οι ομάδες της φετινής Super League που θα
τερματίσουν από την 1η μέχρι
και τη 12η θέση. Σε αυτές θα
προστεθεί ο Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος, που
εξασφάλισε τον προβιβασμό
από τη φετινή Football
League. Αναζητάμε, με άλλα
λόγια, τον 14ο, αφού η Super
League 1 θα απαρτίζεται από
14 ομάδες (φέτος συμμετέχουν 16). Ο 13ος της Super
League, που είναι αυτή τη
στιγμή ο ΠΑΣ Γιάννινα, θα
δώσει αγώνα μπαράζ με τον
2ο της Football League, που
αυτή τη στιγμή είναι ο Πλατανιάς. Ο νικητής του μπαράζ
(διπλά παιχνίδια) θα παίξει
στη Super League 1.

Γ' ΕΘΝιΚΗ
Θα πρόκειται πλέον για την
τέταρτη κατά σειρά κατηγορία
του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η ονομασία της δεν πρόκειται
να αλλάξει σύμφωνα με το
προεδρείο της. Και τη νέα σεζόν θα παραμείνουν οκτώ όμιλοι.

παραμονή,
υποβιβασμός στις ΕπΣ

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει μορφή, αλλά ο ΑΟΤ είναι ακόμη σε αναμονή
μη τι μορφή θα έχουν η Super
League 1 και η Super League
2, αν δηλαδή θα υπάρξουν
playoffs ή playouts, αν θα γίνουν τα πρωταθλήματα με τη
μορφή ενός ή περισσότερων
γύρων. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις και το διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας
καλείται να αποφασίσει πώς
αυτά θα δομηθούν.

Football lEaguE
(14 οΜΑΔΕΣ)
Πρόκειται για τη νυν Football League που όμως θα αποτελεί πια την τρίτη κατηγορία
του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Σε αυτήν θα παίξουν ο 11ος
και ο 12ος της φετινής Football League (σε αυτές τις θέσεις είναι τώρα ο Ηρακλής
και τα Τρίκαλα), οι οκτώ ομά-

δες που θα τερματίσουν στην
1η θέση των οκτώ ομίλων της
φετινής Γ' Εθνικής (έχουν ήδη
εξασφαλίσει προβιβασμό Καβάλα, Βέροια, Ολυμπιακός
Βόλου, Κρόνος Αργυράδων,
Ασπρόπυργος, Ιεράπετρα,. Ιάλυσος και Αιγάλεω), αλλά και
οι τέσσερις που προέκυψαν
από τους αγώνες μπαράζ των
δεύτερων της Γ' Εθνικής (Θε-

Για τους 3ο, 5ο, 6ο και 7ο
ομίλους , από την 2η θέση
έως και την 8η θέση, οι ομάδες θα παραμείνουν στην Γ'
Εθνική για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 με εξαίρεση τις τέσσερις (4) δευτεραθλήτριες που τυχόν προβιβαστούν στην Football League
με την διαδικασία των αγώνων
προβιβασμού, ενώ από την
9η θέση και κάτω θα υποβιβαστούν στην Α' κατηγορία
του τοπικού πρωταθλήματος
της οικείας Ε.Π.Σ.
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Για τους 1ο, 2ο, 4ο και 8ο
ομίλους, από την 2η θέση έως
και την 9η θέση, οι ομάδες
θα παραμείνουν στην Γ΄ Εθνική για την αγωνιστική περίοδο
2019 – 2020 με εξαίρεση τις
τέσσερις (4) δευτεραθλήτριες
που τυχόν προβιβαστούν στην
Football League με την διαδικασία των αγώνων προβιβασμού, ενώ από την 10η θέση
και κάτω θα υποβιβαστούν
στην α' κατηγορία του τοπικού
πρωταθλήματος της οικείας
Ε.Π.Σ.

προβιβασμός από ΕπΣ
Οι πενήντα τρεις (53) πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ.
και οι τρεις (3) δευτεραθλήτριες ομάδες των ιδρυτριών
ενώσεων, δηλαδή συνολικά
πενήντα έξι (56) ομάδες, προβιβάζονται στη Γ' Εθνική κατηγορία για την περίοδο 2019
– 2020. Σε περίπτωση που μία
πρωταθλήτρια α' κατηγορίας
τοπικού
πρωταθλήματος
Ε.Π.Σ. (ή δευτεραθλήτρια
προκειμένου περί των τριών
ιδρυτριών Ενώσεων) δικαιούμενη να προβιβαστεί δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω
πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν
μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή, από την τριταθλήτρια.
Αν υπάρξουν δικαιούχες
ομάδες που δεν δηλώσουν
συμμετοχή και δεν υπάρξει η
δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν συμπληρώνονται με άλλο τρόπο
και το πρωτάθλημα διεξάγεται
με λιγότερες ομάδες.

SuPER lEaguE 2
(12 οΜΑΔΕΣ)
Πρόκειται για τη νεοσύστατη κατηγορία στο ελληνικό
ποδόσφαιρο. Σε αυτή θα συμμετάσχουν οι τρεις ομάδες
που θα υποβιβαστούν απευθείας από τη φετινή Super
League, οι ομάδες που θα
τερματίσουν από τις θέσεις
3 μέχρι 10 της φετινής Football League, καθώς και η μία
ομάδα που θα προκύψει από
το μπαράζ του 13ου της Super
League με τον 2ο της Football
League. Όσες ομάδες συμμετάσχουν στη νεοσύστατη
κατηγορία, θα υπόκεινται σε
κεντρική διαχείριση (τα παιχνίδια θα καλύπτει η ΕΡΤ).
Το ποσό που θα λάβει κάθε
ομάδα σε αυτήν την κατηγορία είναι 800.000-900.000
ευρώ.
Όσες, ωστόσο, υποβιβαστούν από τη φετινή Super
League στη νεοσύστατη Super League 2 θα πριμοδοτηθούν και θα έχουν το συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύονταν
για φέτος.
* Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακό-

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

26

ΤΟΠΙΚΑ

_6 ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2019

Επέστρεψαν στο σπίτι τους…
•Οι επαγγελματίες της Δήμητρας συνάντησαν χθες τη Μικτή Τρικάλων στη
«Μπαλκούρα» και τα… είπαν ποδοσφαιρικά •Βραβεύτηκε ο Σωτήρης Ρεντζιλάς
Ο Κώστας Φορτούνης βράβευσε
τον Σωτήρη Ρεντζιλά
ίχε πολλά να
προσφέρει η χθεσινή
ποδοσφαιρική
αναμέτρηση στη
Μπαλκούρα. Οι
επαγγελματίες της Δήμητρας,
τα παιδιά των Γκαραγκάνη –
Γιαγιάκου τα οποία έγραψαν
και γράφουν ιστορία στο
Ελληνικό ποδόσφαιρο, τα
«είπαν»… ποδοσφαιρικά και
είχαν πολλά να θυμηθούν.

Ε

Οι επαγγελματίες της Δήμητρας

Η Μικτή ομάδα των Τρικάλων

Ιδιαίτερη η στιγμή της βράβευσης του Σωτήρη Ρεντζιλά, ως νικητής της ζωής, μετά το σοβαρό τροχαίο πριν από λίγα χρόνια και

σύντομα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο. Περισσότερα
την ερχόμενη Τρίτη στις αθλητικές σελίδες της «Σέντρας».

Πρωτάθλημα Κ 10

Χάρηκαν το ποδόσφαιρο
στην Αγία Μονή

Β’ Ερασιτεχνική

Είναι βαθμολογικό το θέμα…
ο ενδιαφέρον παραμένει
στον 2ο όμιλο της Β’
Ερασιτεχνικής και είναι
πολύ πιθανό σήμερα το
απόγευμα να περιοριστεί στο
ελάχιστο.

Τ

•Η Θεόπετρα
φιλοξενεί τον
Ασπρόβαλτο

Επιμέλεια: ΠANOΣ ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Στο γήπεδο της
Αγίας Μονής, αγωνίστηκαν χθες οι «μικροί»
του Άρη και του ΑΟΣ
Σαραγίων. Σε ακόμη
ένα ματς οι μικροί διασκέδασαν παίζοντας
ποδόσφαιρο, έβαλαν
γκολ, είχαν όμορφες ενέργειες και αποχώρησαν χαρούμενοι. Τα στιγμιότυπα είναι από το χθεσινό παιχνίδι.

Οι σημερινοί αγώνες
Συνεχίζεται σήμερα (10.30 π.μ) το πρωτάθλημα Κ 10 της
ΕΠΣΤ με τους παρακάτω αγώνες:
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 – ΑΟΤ
Διαιτ. Αβρααμ
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα α – Αγ. Μονη
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια – Δημητρα α
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός – ΑΕΤ
Διαιτ. Κουτσαγιας
Γηπ. Πύργου: Πύργος α – Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Μαργιωλης
Μετεωρα β – Δημητρα β
Ρεπό: Πύργος β

Γ’ Ερασιτεχνική

Η σημερινή δράση
Για το πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα
γίνουν σήμερα οι παρακάτω αγώνες:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 17:00
Γηπ. Πρίνους: Γενεσι – Λιλή
Διαιτ.: Παφης (Αργυροπουλος – Τοτης)
Γηπ. Ασπρ/σιας: Ασπροκλησια – Πρόδρομος
Διαιτ.: Ζησης (Τζιοτζιος – Τουλουμης)

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 17:00
Γηπ. Λεπτοκαρυας: Λεπτοκαρυα – Συνοικία 2017
Διαιτ.: Μαργιωλης (Κατσογιαννος – Καπερωνης)
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Πατουλια – Απόστολοι
Διαιτ.: Μουστακας (Καψουρας – Τατσιοπουλος)

Αν η Ενωση Δ. Μ πάρει έναν βαθμό και
μαθηματικά θα εξασφαλίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ ένας
βαθμός αρκεί και στη Λυγαριά για να
σφραγίσει το εισιτήριο της ανόδου.
Η πρωτοπόρος Ενωση Δροσερού Μουριάς η οποία έχει σταθεροποιεί στη κορυφή της βαθμολογίας θα παίξει σήμερα στον Βυτουμά με έναν και μοναδικό
στόχο. Να πάρει το θετικό αποτέλεσμα
και μ’ αυτό να ολοκληρώσει από σήμερα
την προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος μιας και η άνοδος έχει επιτευχθεί.
Οι γηπεδούχοι θα παίξουν για το γόητρό τους και θα κάνουν φιλότιμη προσπάθεια μιας και πάντα οι… πρωτοπόροι
αποτελούν στόχο.
Η Λυγαριά, έχει τον πρώτο λόγο στο
Φωτεινό και αυτό που χρειάζεται η ομάδα του Ηλία Πατσιάνη, είναι ένας βαθμός
για να πανηγυρίσουν από σήμερα την πολυπόθητη άνοδο καθώς την ερχόμενη
αγωνιστική θα κερδίσει το τρίποντο χωρίς αγώνα.
Ουσιαστικά το ντέρμπι της αγωνιστικής
θα γίνει στη Θεόπετρα. Εκεί η τοπική ομάδα φιλοξενεί τον Ασπρόβαλτο, με τους
δύο συλλόγους να ισοβαθμούν αλλά οι
γηπεδούχοι να προηγούνται καθώς στο
πρώτο τους παιχνίδι είχαν κερδίσει. Οπότε παίζουν σήμερα για δύο αποτελέσματα, ενώ ο «Ορφέας» χρειάζεται μόνο
νίκη. Όλα αυτά για να κατακτήσει μια
ομάδα την 3η θέση της βαθμολογίας, μήπως και προκύψει δεύτερη ευκαιρία ανόδου.
Το παραπάνω ντέρμπι παρακολουθεί
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Πιαλεία η
οποία ακολουθεί τις δύο ομάδες και περιμένει την ισοπαλία για να τις φτάσει.
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι
οποίοι θα ξεκινήσουν στις 5 μ.μ είναι οι
παρακάτω:

Στο πρώτο τους παιχνίδι
η Θεόπετρα είχε κερδίσει
τον Ασπρόβαλτο. Σήμερα;

Γηπ. Διαβας: Χρυσομηλιας – Βαλτινό
Διαιτ. Νοτος (Καλογριας – Κωστηρας)
Γηπ. Βυτουμα: Βυτουμας – Δροσερό
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μανασης Μ – Αλεξοπουλος)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα – Ασπροβαλτος
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας – Κωτουλας)
Γηπ. Πιαλείας: Πιαλεία – Ροπωτό
Διαιτ. Πετσας (Αποστολου – Πλοκας)
Γηπ. Παλ/ρου: Παλαιομ/ρο – Πρίνος
Διαιτ. Σταφυλας (Παπαγεωργοπουλος – Ντινος)
Γηπ. Φωτεινού: Φωτεινό – Λυγαρια
Διαιτ. Μανασης Κ (Μαρκοπουλος –
Σινδρος)
Φιλύρα – Δενδρ/ρι
0-3α.α
Κεφαλ/κος – Γόμφοι
0-3α.α
Ρεπό: Τζουρτζια

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Λυγαριά
3 Θεόπετρα
4 Ασπρόβαλτος
5 Πιαλεία
6 Πρίνος
7 Παλ/ρο
8 Βυτουμάς

Β
77
69
64
64
62
55
51
48

Ν
25
22
20
21
20
17
14
15

Ι Η
2 2
3 4
4 5
1 7
2 7
4 8
9 6
3 11

ΤΕΡΜ.
97-24
97-25
83-36
75-32
75-31
64-38
52-30
67-63

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Βαλτινό
46
Τζούρτζια
37
Ροπωτό
37
Δενδροχώρι
33
Γόμφοι
30
Χρυσομηλιά
26
Φωτεινό
20
Κεφ/κός
0
Φιλύρα
0
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ

14 4 12 63-53
12 1 17 50-58
11 4 14 42-51
10 3 16 50-85
10 0 19 44-88
8 2 20 53-85
6 2 21 39-84
0 1 28
0-84
0 1 28
0-84
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

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

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Επικράτησαν και παίζουν… τελικό
θελε και αυτό το
παιχνίδι για να
διεκδικήσει την
πρωτιά στον 1ο
όμιλο της Β’ Ερασιτεχνικής.
Όχι μόνο πέρασε νικηφόρα
από τις Καρυές η ομάδα των
Παραληθαίων αλλά κέρδισε
με ευρύ σκορ 4-0 και με
ανεβασμένη την ψυχολογία
θα παίξουν για το καλύτερο
απέναντι στον «Γίγα» ο
οποίος προηγείται σχεδόν
από την αρχή του
πρωταθλήματος.

Η
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από τις
Καρυές

•Οι Παραληθαίοι κέρδισαν 4-0 στις Καρυές και την
Τρίτη θα υποδεχτούν το Ριζαριό για την πρωτιά

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Οι παίκτες του Μάκη Ζαβλανού
ήταν ανώτεροι και πιο ουσιαστικοί
στο χθεσινό παιχνίδι οπότε κέρδισαν δίκαια.

Όπως η ζωή, έτσι και το ποδόσφαιρο είναι στιγμές.
Μπορεί να χάσαμε το σωστό τάϊμινγκ στις Καρυές
(πόσα να προλάβουμε με μια φωτογραφική μηχανή) οφείλουμε
όμως να το αναφέρουμε. Εντύπωση θετική μας έκανε το γεγονός
πως ο Σπύρος Ζάρρας, ο οποίος έπαιξε στον πανιώνιο, δεν
δίστασε ούτε δευτερόλεπτο να σκύψει και να δέσει τα κορδόνια
του τερματοφύλακα Μπονόβα. Και αυτό λέει πολλά…

Ο αγώνας
Οι Παραληθαίοι ξεκίνησαν πιο
Ο Καρδούλας δεν δυσκολεύεται από κοντά να σκοράρει
επιθετικά το παιχνίδι και λογικό
ήταν αφού οι φιλοξενούμενοι είχαν
υψηλότερο κίνητρο στο χθεσινό
παιχνίδι.
Στο 12’ από κόρνερ του Φ. Νάκου
από αριστερά, ο Ρίζος στο πρώτο
δοκάρι προσπάθησε να γυρίσει επικίνδυνα τη μπάλα αλλά έδιωξαν οι
αμυντικοί.
Δύο λεπτά αργότερα η ομάδα
του Μάκη Ζαβλανού «άνοιξε» το
σκορ. Ένα εύκολο γκολ όταν ο Νάκος Φ. από πλάγια δεξιά έκανε το
διαγώνιο σουτ, κι ενώ αρχικά ο
Ευαγγέλου φάνηκε να ελέγχει τη
μπάλα αυτή ξέφυγε από την προσπάθειά του και κατέληξε στα δίκτυα.
Η συνέχεια ανήκε στους φιλοξεΟι παίκτες των Παραληθαίων
νούμενους καθώς στο 19’ ο Ζάρρας
Ο
Ρίζος
σε
μια
προσπάθειά
του
στο
χθεσινό
παιχνίδι
πανηγυρίζουν
για την πολύτιμη νίκη τους
βρέθηκε απέναντι στον Ευαγγέλου, σούταρε αλλά
ο γκολκήπερ των
Καρδούλας, Νάκος Φ., Ζάρρας, ΡίΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουτσάγιας (ΝταΚαρυών απέκρουσε
ζος, Κατσινέλης
λούκας- Αλεξόπουλος).
με τα πόδια και στη
συνέχεια ο παίκτης
των Παραληθαίων
δεν μπόρεσε να νιΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
κήσει.
Στο επόμενο λεΟικουμένιος – Κηπάκι ........................................................0-3
πτό από γύρισμα
Αγία Κυριακή –Ζάρκο .........................................................1-3
του Καρδούλα ο ΡίΡιζαριό- Αστέρας ...............................................................8-3
ζος με χλιαρό σουτ
Κεραμίδι – Αμπελάκια ........................................................3-1
δεν μπόρεσε να
Καρυές- Παραληθαίοι ........................................................0-4
σκοράρει. ΕυκαιΚρήνη- Γριζάνο ...................................................................3-3
ρίες, που μπορεί να
Πετρωτό – Βασιλική ...........................................................4-3
συνέχισαν την υπεΛόγγος- Ακαδημία 1 ............................................................2-1
Ο Τσιγάρας προσπαθεί να αποφύγει
ροχή των ΠαραληΡεπό: Αρδάνι
θαίων, αλλά όσο το
τους αντιπάλους του
δεύτερο γκολ δεν
Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
γινόταν, η αγωνία
Το 0-3 έγειρε ολοκληρωτικά τη
παρέμεινε για τους φιλοξενούμεΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενους.
1 Ριζαριό
78
25 3 2
106-27
νων. Ο Φ. Νάκος από δεξιά συνερΟι γηπεδούχοι απείλησαν από γέ2 Παραληθαίοι
76
24 4 2
103-23
γάστηκε με τον Καρδούλα και αυμισμα του Παπαπαναγιώτου, στο
τός εξ’ επαφής πλάσαρε στέλνον3 Ζάρκο
62
18 8 4
57-32
οποίο ο Μπονόβας δεν συγκράτητας τη μπάλα στα αντίπαλα δίκτυα.
4 Κηπάκι
58
17 7 7
71-37
σε τη μπάλα και στη συνέχεια έδιωΤο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με
5 Καρυές
55
17 4 9
63-47
ξαν σε πλάγιο οι αμυντικοί. Εκτεχαμένη προσπάθεια των Παραλη6 Γριζάνο
48
13 9 8
71-52
λέστηκε και ο Γαϊτάνας με ανάποθαίων. Ο Φ. Νάκος απέναντι στην
7 Αγ. Οικουμένιος
43
13 4 14
62-63
δο ψαλίδι πρόσφερε μια όμορφη
εστία των Καρυών σούταρε άουτ.
8 Βασιλική
41
11 8 11
40-46
προσπάθεια στο παιχνίδι, με τον
Στο 52’ ο Καρδούλας στάθηκε
9 Αρδάνι
40
12 4 14
56-59
Μπουνόβα να μπλοκάρει. Στο 27’ ο
άτυχος καθώς το σουτ που έκανε η
Κωστόπουλος εκτέλεσε συρτά το
10 Αμπελάκια
39
12 3 15
42-53
μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι,
φάουλ αλλά η μπάλα κατέληξε ελά11
Κεραμίδι
37
11
4
15
54-63
ενώ στη συνέχεια ο Φ. Νάκος σούχιστα άουτ από το αριστερό δοκά12 Πετρωτό
33
10 3 17
33-58
ταρε η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο
ρι του Μπουνόβα.
13 Ακαδημία 1
32
9 5 16
41-46
και κατέληξε στα χέρια του ΜπουΣτο 33’ νέα προσπάθεια των Πα14 Λόγγος
31
9 4 17
37-59
νόβα.
ραληθαίων για γκολ. Ο Νίκος Ζάρ15 Αγ. Κυριακή
30
8 6 16
44-70
Στο 54’ ο κ. Κουτσάγιας απέρας από δεξιά έκανε τη σέντρα, ο
16 Κρήνη
19
4 7 19
27-78
βαλλε τον Τσιγάρα για αντιαθλητιΡίζος προσπάθησε να σκοράρει με
κό παίξιμο, οπότε η προσπάθεια των
17 Αστέρας
4
1 1 28
27-121
απευθείας σουτ αλλά η μπάλα έφυΚαρυών έγινε ακόμα πιο δύσκολη.
γε αρκετά μέτρα άουτ.
Στο 60’ ο Καρδούλας απέναντι
Στο επόμενο λεπτό από γέμισμα
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
στον Ευαγγέλου ανέβασε τον δείτου Κωστόπουλου, ο Γαϊτάνας από
κτη του σκορ σε 0-4.
Κηπάκι......................................- ......................................Ζάρκο
καλή θέση δεν έκανε σωστό κονΑστέρας...................................- .............................Αγ. Κυριακή
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
τρόλ, οπότε χάθηκε η ευκαιρία.
Αμπελάκια................................- .....................................Αρδάνι
Στο 38’ οι Παραληθαίοι πανηγύΚΑΡΥΕΣ: Ευαγγέλου, Τζερεμές,
Παραληθαίοι............................-.....................................Ριζαριό
ρισαν και δεύτερο γκολ με συλλοΠαπαπαναγιώτου, Μπαρκονίκος,
Γριζάνο ....................................- ..................................Κεραμίδι
γική προσπάθεια. Στην τελική, ο ΝίΣτεφόπουλος, Κωστόπουλος,
Βασιλική...................................- ....................................Καρυές
κος Ζάρρας από αριστερά γύρισε
Μπαμπούρης, Τσιγάρας, Ζήσης,
Ακαδημία 1 ..............................- ......................................Κρήνη
(σιγούρεψε) το γκολ γυρίζοντας Γαϊτάνας
Πετρωτό ..................................-.....................................Λόγγος
τη μπάλα στον Καρδούλα και αυτός
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ: Μπουνόβας, ΝάΡεπό: Αγ. Οικουμένιος
με ψύχραιμο σουτ από κοντά πέκος, Τσικρικάς, Ζάρρας, Γκάνιας,
τυχε το 0-2.
Πολυζόπουλος (58’ Φλαμουράτι),

Στο τελικό στάδιο
αποθεραπείας ο
Λευτέρης Καραγεώργος.
Ως γιατρός σπρώχνει την
κατάσταση να
επιστρέψει στα γήπεδα
αλλά αυτό θα γίνει από
τη νέα χρονιά

Στις Καρυές βρέθηκε
ο Νίκος Αγγέλης για
να διαπιστώσει αν το
φιλαράκι του
Βασίλης Ρίζος
τηρήσει την υπόσχεση
που έδωσε για γκολ.
Πέρα απ’ αυτό το
ερώτημα που
γεννήθηκε ήταν το
εξής «Θα τραβήξει ο
πρώτος τον δεύτερο ή
το αντίστροφο»;

«Ψάξε ψάξε δεν θα τη βρεις…» Ο τερματοφύλακας Μπουνόβας
αναζητά τη μπάλα και αναρωτιέται κάποιος. «Πάλι καλά που τα
γήπεδα είναι κουρεμένα ή τόσο δύσκολο είναι να καθαριστεί ο
χώρος γενικότερα»; Η απάντηση ανήκει στον καθέναν…

Ο Μάκης Ζαβλανός, από νωρίς είχε το μυαλό του
στο ντέρμπι της Τρίτης με το Ριζαριό

CMYK
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Μοναδική εμπειρία
Εξαιρετικές εικόνες στο 4ο Koziakas race και σπουδαία
πλασαρίσματα από τα μέλη του Συλλόγου δρομέων

Τ

ην δική του οπτική ματιά για
μια σημαντική δρομική
εκδήλωση καταθέτουν οι
διοργανωτές, ενώ ο σύλλογος
δρομέων Τρικάλων έπαιξε ξανά
δυνατά.

Ο 4ος αγώνας ορεινού τρεξίματος Κόζιακας Mountain Race στην Ελάτη Τρικάλων
πέρασε και αυτός στην ιστορία. Διεξήχθη
την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 με απόλυτη
επιτυχία, τόσο οργανωτικά, όσο και αγωνιστικά.
Για ακόμη μία φορά η περιοχή του Κόζιακα
είχε την ευκαιρία και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο, να δείξει στους αθλητές και
τους συνοδούς τους που πλημμύρισαν το
χωριό της Ελάτης, την ομορφιά του τοπίου
και τη φιλοξενία των ανθρώπων της. Αυτό
που μένει μετά από μία επιτυχημένη διοργάνωση είναι τα χαμόγελα, η ικανοποίηση
και η προσμονή που ξεκινά από τώρα για
τον επόμενο αγώνα και που μας γεμίζει με
Στιγμιότυπο από εκκίνηση στο φετινό 4ο Koziakas race
την υποχρέωση να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μία διοργάνωση που έγινε θεσμός.
αυτός την 3η θέση στην κατηγορία του .Τέλος, διάκριση και
Αυτή τη χρονιά ο αγώνας έγινε και για ένα καλό σκοπό, σε για τον Γιάννη Τσιακνάκη καθώς τερμάτισε πρώτος στην
συνεργασία με την ελληνική ορνιθολογική εταιρεία ένωσαν τις ηλικιακή του κατηγορία με 4:28:14!
δυνάμεις τους για τη διάσωση του Ασπροπάρη.
Τα αποτελέσματα
Όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν στους δύο αγώνες είτε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ...........................................2:29:47
κατάφεραν να τερματίσουν είτε όχι αξίζουν τα ίδια συγχαρητήρια
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΗΤΟΣ ...................................................2:36:47
με τους πρώτους, από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο.
Εκτός όμως από τους αθλητές για να γίνει μία τέτοια διορ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ...............................................2:45:34
γάνωση θέλει και άλλα πράγματα. Για αυτά ήταν εκεί οι υπο- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ..................................................2:55:11
στηρικτές και οι χορηγοί του αγώνα, η περιφέρεια Θεσσαλίας, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ....................................................3:04:23
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, στήριξαν από την πρώτη ΜΑΚΗΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ..............................................3:04:21
στιγμή τη διοργάνωση, όπως επίσης και ο δήμος Πύλης ήταν ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ .............................................................3:07:59
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ..............................................3:14:57
εκεί όταν χρειάστηκε.
Αφήνουμε για το τέλος αυτούς που για εμάς βρίσκονται ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ .................................................3:17:00
πάντα στην πρώτη θέση και που αν δεν ήταν εκεί η διοργάνωση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ..................................................3:17:16
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ .........................................3:26:10
δεν θα μπορούσε να γίνει.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Α.Τ. Πύλης που φρόντισε για ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ...........................................3:28:07
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, την Ελληνική ομάδα διάσωσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ ................................................3:33:06
που πραγματικά ήταν παντού, έτοιμη να αντιμετωπίσει αποτε- ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ...................................................4:28:14
Η μικρή διαδρομή η οποία επαναχαράχθηκε πέρσι από τους
λεσματικά όλα τα περιστατικά, τον Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων,
διοργανωτές είχε συνολική υψομετρική διαφορά 500 μέτρα.
τον Ο.Π.Ο.Πύλης.
Όλους τους μεμονωμένους εθελοντές, στη συντριπτική πλει- Οι δρομείς κινούμενοι σε τερέν από δασικούς δρόμους και μοοψηφία τους από το χωριό της Ελάτης, οι οποίοι με τα ιδιωτικά νοπάτια περάσανε διαδοχικά από το γραφικό εκκλησάκι της
τους αυτοκίνητα και τις μηχανές στελέχωσαν όλα τα υπόλοιπα Αγίας Τριάδας , κάτω από τον “Κόκκινο Βράχο” , από τα
λιβάδια στην τοποθεσία Πάδη και τερμάτισαν καλύπτοντας
checkpoint του αγώνα.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φωτογράφους εθελοντές την απόσταση των 10 χλμ. .
Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε στον συγκεκριμένο αγώνα
του αγώνα οι οποίοι και τις τέσσερις χρονιές βρίσκονται στα
πόστα τους, καλύπτοντας σχεδόν όλο το εύρος της διαδρομής από 28 δρομείς μας .
Την καλύτερη επίδοση πέτυχε ο Γιώργος Κακαίτσας όπου
και φωτογραφίζοντας όλους ανελλιπώς τους αθλητές.
Ευχαριστούμε τις λιγοστές επιχειρήσεις της Ελάτης οι οποίες τερματίζοντας σε 1:04:33 κατέκτησε την 3η θέση γενικής ενώ
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και βοήθησαν οικονομικά και στις γυναίκες είχαμε συμμετοχή στο βάθρο με την Νατάσσα
με τις χορηγίες τους, αλλά και προσφέροντας φιλοξενία και Τριμίντζιου να τερματίζει 3η γυναίκα με χρόνο 1:23:54 .
διατροφή δωρεάν σε εθελοντές και σε καλεσμένους. Ελπίζουμε
Τα αποτελέσματα είναι:
κάθε χρόνο τα μάτια και τα μυαλά όλο και περισσότερων να
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ.............................................1:04:33
ανοίγουν.
2 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ............................................1:09:07
Το μεγαλύτερο ευχαριστώ πηγαίνει στους πραγματικά λιγο3 ΛΑΚΗΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ............................................1:11:54
στούς εθελοντές οι οποίοι για σχεδόν ένα μήνα με πραγματική
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ ........................................1:13:20
κατάθεση ψυχής σκάβουν, σηματοδοτούν και καθαρίζουν αυτά
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ............................................1:14:15
τα συνολικά 30 χιλιόμετρα ορεινού μονοπατιού στα δύσβατα
περάσματα του Kόζιακα με μοναδική κινητήρια δύναμη τους 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ .............................1:18:24
την αγάπη τους για το βουνό και την πίστη τους σε αυτή τη 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ......................1:18:50
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΖΛΗΣ ................................................1:22:10
διοργάνωση η οποία ονομάζεται Koziakas Mountain race.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο βασικότερο και σημαντι- 9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΙΜΗΣ.................................................1:23:16
κότερο διοργανωτή του αγώνα, τον Κόζιακα, για τη φιλοξενία 10 ΝΑΤΑΣΣΑ ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ...........................................1:23:54
και για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες που για τρίτη χρονιά 11 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ........................................1:25:33
μας προσφέρει απλόχερα, με την υπόσχεση ότι θα φροντίζουμε 12 ΦΟΥΛΑ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ .........................................1:25:39
τα μονοπάτια του καθόλη τη διάρκεια του έτους και ότι θα εί- 13 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ ...........................................1:26:54
14 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ..............................................1:27:16
μαστε και του χρόνου εκεί.
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΟΥΣΙΛΑΣ....................................1:27:33
Πληθώρα συμμετοχών
16 ΕΥΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ........................................................1:27:32
Ο Σύλλογός μας όπως αναμενόταν έδωσε δυναμικό παρόν 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ...............................1:31:52
για ακόμη μια χρονιά .Συνολικά 14 δρομείς μας συμμετείχαν 18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ.......................................1:31:44
στον αγώνα των 20 χλμ. , ενώ στο 10άρι η συμμετοχή ήταν 19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ .....................................1:31:44
ακόμη μεγαλύτερη καθώς τερμάτισαν 28 δρομείς μας . Συνολικά 20 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ .........................................1:31:44
λοιπόν 42 δρομείς συμμετείχαν στην διοργάνωση και έδειξαν 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ......................................1:32:45
έτοιμοι για τους αγώνες ορεινού τρεξίματος που θα λάβουν 22 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΕΓΓΗΣ..................................................1:33:27
μέρος τους καλοκαιρινούς μήνες.
23 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ ....................................................1:33:27
Την καλύτερη επίδοση από τα μέλη μας πέτυχε ο Βασίλειος 24 ΡΟΥΛΑ ΚΟΣΒΥΡΑ.....................................................1:33:52
Μπουραζάνας .
25 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ..............................................1:34:54
Τερμάτισε σε 2:29:47 κατακτώντας την 3η θέση στην κατηγορία 26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ...........................................1:36:38
του και την 5η στην γενική . Στην 6η θέση του αγώνα τερμάτισε 27 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΤΟΓΙΩΡΓΟΣ..................................1:49:25
ο Δημήτριος Μπήτος όπου με επίδοση 2:36:47 κατέκτησε και 28 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ........................................2:05:55
CMYK

* Για αυτά τα παιδιά αξίζει να κάνει κάποιος τα πάντα. Άλλο
πάντως να στο λένε και άλλο να το βιώνεις από μέσα. Τα
άτομα με ειδικές δεξιότητες έδειξαν ότι περίμεναν καιρό
την συμμετοχή τους στους πρώτους Παντρικαλινούς αγώνες
στίβου στο Στάδιο. Πέραν όλων των άλλων η πειθαρχία και
η ετοιμότητά τους ήταν σε υψηλότατο βαθμό.
* Από την πρώτη στιγμή αφέθηκαν στην ομορφιά του κλασικού
αθλητισμού και γοήτευσαν με το ταλέντο και την θέλησή
τους. Φυσικά τα χαμόγελα ήταν έντονα καθ’όλη την διάρκεια
της γιορτής.
* Το γλυκό χάδι των γονέων, που καμάρωναν για τα παιδιά
τους αποτέλεσε την καλύτερη επιβράβευση, ενώ επιβεβαιώθηκε ο ιαματικός ρόλος του αθλητισμού. Εντυπωσιακό
επίσης ήταν το δέσιμο των πρωταγωνιστών με τους συνοδούς, αφού άπαντες επικοινωνούν απίστευτα γρήγορα.
* Δεν έλειψαν και οι πολύ καλές επιδόσεις με τον έμπειρο Σ.
Ντιρογιάννη, που έχει γεμάτο βιογραφικό να συνεχίζει στο
ίδιο μήκος κύματος.
* Στο τέλος όλοι ευχήθηκαν η σύναξη να καθιερωθεί αλλά
και να μπουν και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες στο κάδρο.
Με τον τρόπο αυτό οι αθλητές θα βγουν αρκετές φορές
από το σπίτι τους και θα διεκδικήσουν ίσες ευκαιρίες, που
εκ των πραγμάτων πρέπει να προσφέρει μια σύγχρονη κοινωνία.
* Ανάλογα ζεστό ήταν το κλίμα και στην στιβική σύναξη της
ΣΕΦΑΑ. Φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μαθητές Δημοτικών
σχολείων έγιναν μια παρέα απολαμβάνοντας κάθε δευτερόλεπτο της δράσης. Μάλιστα υπήρχαν και δηλώσεις πρωταγωνιστών λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τον τερματισμό.
Απαντες διακρίθηκαν και στο κομμάτι αυτό για την σεμνότητα
και το ήθος τους.
* Μέσα στην εβδομάδα θα πάρουν σκυτάλη και αρκετά
ομαδικά αθλήματα, οπότε το έμψυχο δυναμικό της ΣΕΦΑΑ
θα συνεχίσει να προσφέρει ωραίες εικόνες, αφού κατέχει
άριστα το αντικείμενο. Ξεχωριστή αναφορά βέβαια πρέπει
να κάνουμε και για τους αγώνες στίβου Δημοτικών σχολείων,
που πάντα αγκαλιάζονται από τους μαθητές.
* Δεν θα αργήσουν να βάλουν μπροστά τον σχεδιασμό για
τη νέα χρονιά οι Ικαροι. Στο θέμα του προπονητή είχε διαφανεί καλή πρόθεση για επέκταση συνεργασίας με τον κ.
Σδράκα. Θα περιμένουμε βέβαια τα επίσημα αφού αυτά
είναι που έχουν όλη την ουσία.
* Πάντως σήμερα υπάρχουν στο πρόγραμμα σημαντικοί
αγώνες κατάταξης προκειμένου να πληρωθούν οι θέσεις
σε περίπτωση αποσύρσεων, ή δυσκολιών κάτι που συνηθίζεται σχεδόν κάθε χρόνο. Ετσι στις 14.00(Βέροια) ο Πρωτέας
Γρεβενών θα αντιμετωπίσει τον Πολύγυρο και προσπαθήσει
να πετύχει ότι δεν υλοποίησε στην κανονική διάρκεια του
πρωταθλήματος.
* Λίγο αργότερα(16.00, Νεάπολη. Θ) ο ΑΓΣ. Ιωαννίνων θα
διασταυρώσει ξίφη με τον Λεύκιππο Ξάνθης. Σε τέτοια ματς
εκτός από το ποιος θέλει πιο πολύ το ροζ φύλλο παίζει μεγάλο ρόλο και η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν τα σωματεία.
* Οι Τρικαλινοί απόλαυσαν το πρώτο σκέλος του F4 της Ευρωλίγκα και όπως το συνηθίζουν προέβησαν σε καταπληκτικές αναλύσεις. Είχαν εξήγηση ακόμη και για το απίστευτο
φρενάρισμα της Φενέρ, ενώ έδωσαν προγνωστικά και για
τον τελικό. Παράλληλα έσπευσαν να καταγράψουν τυχόν
νέες προτάσεις από τους πολύπειρους προπονητές όλων
των ομάδων.

01:00 COSMOTE SPORT
7 HD
Charlotte Monster Energy
All-Star
NASCAR Cup Series
03:00 COSMOTE SPORT
8 HD
Rafael Dos Anjos - Kevin
Lee
UFC Fight Night
04:00 COSMOTE SPORT
4 HD
Portland Trail Blazers - Golden State Warriors
Τελικός Δυτικής Περιφέρειας-ΝΒΑ
09:05 FOX Sports
Sea Eagles - Sharks
NRL
13:00 COSMOTE SPORT
1 HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπέτις
Primera Division
13:30 Novasports 1HD
Κιέβο Βερόνα - Σαμπντόρια
14:00 COSMOTE SPORT
7 HD
Γκραν Κανάρια - Σαραγόσα
14:00 COSMOTE SPORT

6 HD
Τελικός
WTA Internazionali BNL d’
Italia
14:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Αγώνας
MotoGP SHARK Helmets
Grand Prix de France
16:00 Novasports 2HD
Εμπολι - Τορίνο
16:00 Novasports 4HD
Μάλμε - Κάλμαρ
Allsvenskan
16:00 Novasports 2HD
Γιουβέντους - Αταλάντα
16:00 Novasports 1HD
Πάρμα - Φιορεντίνα
16:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Αμβούργο - Ντούισμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT
3 HD
Ντινάμο Δρέσδης - Πάντερμπορν
Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT
2 HD
Μπόχουμ - Ουνιόν Βερολίνου
17:00 COSMOTE SPORT

6 HD
Τελικός
ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’ Italia
17:15 COSMOTE SPORT
1 HD
Έιμπαρ - Μπαρτσελόνα
18:00 Novasports 3HD
Στουρμ Γκρατς - Ζάλτσμπουργκ
Αυστριακή Bundesliga
18:30 Novasports 1HD
Μικρός τελικός
Final Four - EuroLeague
19:00 Novasports 2HD
Μίλαν - Φροζινόνε
19:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Τοντέλα - Τσάβες
Liga NOS
21:30 ΕΡΤ Sports HD
Πλατανιάς Χανίων - ΟΦΗ
Μπαράζ Super League Σουρωτή
21:30 Novasports 2HD
Νάπολι - Ιντερ
Serie A
21:30 Novasports 1HD
Τελικός

τοπικά

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Η Ψαλτική Τέχνη στο προσκήνιο
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η 1η Μουσικολογική
Ημερίδα «Ψαλτικής Τέχνης» στα Τρίκαλα
ι τρικαλινοί είχαν την
ευκαιρία χθες το πρωί
στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Εμπορικού
Επιμελητηρίου Τρικάλων να
παρακολουθήσουν μια
ενδιαφέρουσα Ημερίδα.

Ο

Η 1η Μουσικολογική Ημερίδα με τίτλο «Ψαλτική Τέχνη: προϋποθέσεις, παράδοση και διακονία» πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο. Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Σωματείο Ιεροψαλτών
Νομού Τρικάλων «Ιωάννης ο Δα-

μασκηνός», υπό την αιγίδα των Ιερών Μητροπόλεων «Τρίκκης και

Σταγών» και «Σταγών και Μετεώρων» και της Περιφέρειας Θεσ-

Σ.Π.ΟΡ.Τ. Από τη Γράμμο
στα στην Κιάφα
Ο Γράμμος είναι ένα μεγάλο
για τα δεδομένα της χώρας
μας ορεινό συγκρότημα που
εκτείνεται για πολλά χιλιόμετρα κατά μήκος των βορείων
συνόρων, ανάμεσα στους νομούς Ιωαννίνων και Καστοριάς. Τροφοδοτεί με τα νερά
του τον Αλιάκμονα που πηγάζει από τη Γράμμοστα και τον
Σαραντάπορο που χωρίζει τον
Γράμμο από το Βόϊο και τον
Σμόλικα.
Πάνω στη γραμμή των συνόρων σχηματίζει ένα τόξο
που περιλαμβάνει τις κορυφές Κάμενικ (υψ. 2041 μ.),
Γκόλιο (υψ. 1934 μ.) Μαύρη
Πέτρα (υψ. 2431 μ.) και Τσούκα Πέτσνικ ή πιο γνωστή σαν
2520 από το υψόμετρό της. Με
νοτιοανατολική κατεύθυνση
διατάσσονται οι υπόλοιπες
ψηλές κορυφές Γέσος (υψ.
2166 μ.), Σταυρός (υψ. 2031 μ.)
Κιάφα (υψ. 2393 μ.) Φαρμάκι
(υψ. 2139 μ.) Σούφλικας (υψ.
2146 μ.) Πάνω Αρένα (υψ. 2192
μ.) Κάτω Αρένα (υψ. 2075 μ.)
Ανάμεσα στις κορυφές αναπτύσσονται χαρακτηριστικές
κοιλάδες όπως αυτές της
Γράμμοστας, της Αετομηλίστας και του Πληκάτιου.
Στο μεγαλύτερο μέρος του
βουνού και έως το υψόμετρο
των 2000 μ. υπάρχει πυκνή
βλάστηση από βελανιδιές,
οξιές, φράξους και γάβρους
στα χαμηλότερα σημεία, έλατα και μαυρόπευκα ψηλότερα.
Πάνω από τα 2000 μ υπάρχουν
αλπικοί λειμώνες με ποώδη
βλάστηση.
Ο Γράμμος αποτελεί μια
σπουδαία κιβωτό ζωής με 486
είδη χλωρίδας από τα οποία τα
22 είναι ενδημικά της Ελλάδας,
πλούσια πανίδα που περιλαμβάνει 20 είδη θηλαστικών (αρκούδα, αγριογούρουνο, λύκος, ζαρκάδι, βίδρα κλπ) και
143 είδη πουλιών (φιδαετός,
όρνιο, χρυσαετός, δρυοκολάπτης, χιονάδα, βουνοπαπαδίτσα κλπ). Για τον λόγο αυτόν
έχει περιληφθεί στο δίκτυο
Natura 2000. Η αδιατάρακτη
φύση του οφείλεται στην αραιή
παρουσία του ανθρώπου, ιδιαίτερα μετά την περίοδο του
εμφυλίου πολέμου και της μετανάστευσης. Έτσι, τα χωριά

που άκμαζαν παλιότερα (Αετομηλίτσα, Πληκάτι, Βούρμπιανη, Χιονάδες, Πυρσόγιαννη,
Πευκόφυτο, Κοτύλη, Χρυσή)
είναι σχεδόν έρημα.
Έχοντας πολλές φορές επισκεφτεί το βουνό, πραγματοποιήσαμε δεκάδες αναβάσεις
στις κορυφές του με ποικιλία
καιρικών συνθηκών. Σαν στόχο
της τελευταίας μας πορείας
επιλέξαμε την κορυφή Κιάφα
προσεγγίζοντας την όχι από
την κλασική διαδρομή της Αετομηλίτσας αλλά από τη Γράμμοστα (υψ. 1380 μ.)
Πρωί της Κυριακής με άριστες καιρικές συνθήκες και
διάθεση εαρινή που πριμοδοτούσε η εντυπωσιακή βλάστηση. Ένας πολύχρωμος τάπητας κάτω από τα πόδια μας
αποτελούμενος από κίτρινες
πρίμουλες, μπλε γεντιανές,
ωχρές και κόκκινες δακτυλόριζες, κίτρινες και μωβ βιολέτες. Ρέματα που έτρεχαν ορμητικά και κρόκοι που έσκαβαν
τα χιόνια. Δεξιά μας το σύμπλεγμα των υψηλότερων κορυφών και η Γράμμοστα που
έχανε ύψος συνεχώς.
Στο υψόμετρο των 2000 μέτρων συναντήσαμε τις πρώτες
δυσκολίες αφού το χιόνι ήταν
πανταχού παρόν και η παγωμένη επιφάνειά του απαιτούσε
προσοχή. Επιλέξαμε ανάβαση από την κορυφή Πόρτα. Το
απόκρημνο ανάγλυφό της μας
καθυστέρησε αρκετά και χρειάστηκε έντονη προσπάθεια
για το σκαρφάλωμα. Από εκεί
και πέρα η πορεία ως την Κιάφα ήταν σύντομη και εύκολη.
Η κεντρική θέση της κορυφής
επιτρέπει την ανεμπόδιστη θέα

σε όλα το συγκρότημα του
Γράμμου. Χιονισμένος, εντυπωσιακός, απλώνονταν γύρω
μας.
Οι πρώτες ενδείξεις της
επερχόμενης βροχής επέτειναν την επιστροφή μας. Που
ήταν εξίσου μακρά με την ανάβαση, αφού βαδίσαμε όλη την
κορυφογραμμή ως το Φαρμάκι για να κατεβούμε από εκεί
στη Γράμμοστα. Στο μεταίχμιο
της αλλαγής του καιρού.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Σ.Π.ΟΡ.Τ.
Για την Κυριακή 19/5 προγραμματίσαμε ανάβαση στην
κορυφή Καταραχιάς (υψ. 2299
μ.) του συγκροτήματος της
Κακαρδίτσας, ξεκινώντας από
το Κατάφυτο.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας μπορείτε να
πάρετε από τα γραφεία του
συλλόγου – Ομήρου 6, κάθε
βράδυ Παρασκευής από τις 9
έως τις 10. Η διεύθυνση της
ιστοσελίδας
μας
είναι:
www.trikalasport.gr και στο τηλέφωνό μας 2431072077.

σαλίας (Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων).

Παραβρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και
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Σταγών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση μιλώντας για το σημαντικό ρόλο των
Ιεροψαλτών στην Εκκλησία.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο π.
Χρίστος Κυριακόπουλος, ο κ. Δημήτρης Κυριακόπουλος, η κ. Γεωργία Καλομοίρη και ο κ. Ανδρέας Ιωακείμ.
Τα θέματα που ανέπτυξαν:
Α. στην παρουσία του ιεροψάλτου στα τελούμενα εντός του
ιερού ναού,
Β. στην συγγένεια (Ομοιότητες
και Διαφορές) της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με την
Δημοτική μας Μουσική,
Γ. στους τρόπους προστασίας
των φωνητικών χορδών, και
Δ. στην παιδαγωγική αποστολή
της ψαλτικής τέχνης και τον ανεπίγνωστο ζήλο των ψαλλόντων.
Ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν εκτός από «σχετικοί» με
την εκκλησία και αρκετός κόσμος
που ενδιαφέρεται για την Ψαλτική.

Σύλλογος Τρικαλινών Ζωγράφων

Προσφορά έργων στην "Κιβωτό του Κόσμου"
Την Πέμπτη 16 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου επισκέφθηκε την "Κιβωτό
του Κόσμου" στο Διμήνι του
Βόλου και παρέδωσε 32 (τριανταδύο) έργα ζωγραφικής, προσφορά των μελών του.
Όπως είναι γνωστό, ο Σύλλογος τον Δεκέμβριο πραγματοποίησε τη Χριστουγεννιάτικη αγορά "ΑΓΑΠΗΣ ΦΩΣ" για
την ενίσχυση της "Κιβωτού",
την οποία μας έκαναν την τιμή
να επισκεφτούν και τα παιδιά
από το σπίτι του Βόλου. Συγκινημένα τα μέλη του Συλλόγου
είχαν ετοιμάσει για την υποδοχή τους μια μικρή εκδήλωση με
μουσική και παρουσίαση του βιβλίου «Το μυστικό της φεγγαρόπετρας» της Ευ. Γκούμα.
Μετά τη λήξη της Αγοράς οι
καλλιτέχνες αποφάσισαν τα
απούλητα έργα τους , να προσφερθούν στα παιδιά της "Κιβωτού" στο Βόλο. Αυτή την εκκρεμή απόφαση, λοιπόν υλοποιήσαμε.
Η επίσκεψή μας έγινε το μεσημέρι, όταν τα παιδιά είχαν επιστρέψει από το σχολείο και
ήταν στην τραπεζαρία για το
φαγητό τους. Εντυπωσιαστήκαμε για άλλη μια φορά
από τους τρόπους και τη συμπεριφορά τους. Μετά την υποδοχή και την παράδοση των
έργων, ξεναγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις του κτήματος, ενημερωθήκαμε για τις δραστηριότητες των παιδιών και θαυμάσαμε το έργο που προσφέρει
στην κοινωνία η «Κιβωτός του
Κόσμου».
Με την ευκαιρία της μικρής
αυτής εκδρομής επισκεφτήκαμε και τον αρχαιολογικό χώρο
με τον νεολιθικό οικισμό και
τους μεταγενέστερους θολω-

τούς τάφους.
Τώρα ο Σύλλογος ετοιμάζει
τη μεγάλη ομαδική του έκθεση,
η οποία φέτος θα γίνει στο
χώρο των Οθωμανικών Λου-

τρών (Παλιά Φυλακή) από 18
μέχρι 30 Ιουνίου.
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος Μαρία Ζιάκα

30 σελίδα
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Μητσοτάκης από Ηράκλειο: Το δίλημμα των εκλογών
είναι πολιτική αλλαγή ή στασιμότητα
Δ
ιήμερη περιοδεία στην
Κρήτη πραγματοποιεί
ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με το Ηράκλειο
να είναι ο πρώτος σταθμός
του.

Ο πρόεδρος της ΝΔ έθεσε από
το Ηράκλειο το βασικό δίλημμα
των ευρωεκλογών που είναι «μια
μεγάλη πολιτική αλλαγή ή διατήρηση της πολιτικής στασιμότητας».
«Η πολιτική αλλαγή που θέλει η
Νέα Δημοκρατία είναι μια πολιτική
αλλαγή που αφορά όλους τους
πολίτες και θα κάνει πράξη τις
μειώσεις φόρων περισσότερες
δουλειές, ασφάλεια δημόσια παιδεία καλύτερη υγεία αυτό το μήνυμα είμαι σίγουρος ότι θα βρει
μεγάλη ανταπόκριση.
Στο ερώτημα σας δεν υπάρχει
καμία προσωπική αντιπαράθεση
με τον πρωθυπουργό, όσο αυτό
στέλνουν θέλει να διχάσει τόσο
εγώ θέλω να ενώνω και θα μιλώ
για το μέλλον», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης.

«Την τελευταία βδομάδα πριν
τις ευρωεκλογές θα παρουσιάσουμε την θετική μας πρόταση
για την Ελλάδα», πρόσθεσε.
Τέλος, ο πρόεδρος της ΝΔ δεσμεύτηκε για την κατασκευή επί
των ημερών του, του ΒΟΑΚ.

Η δημοκρατία
δεν απειλείται
και δεν εκβιάζεται

Ο Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κρήτη

Για τις εξελίξεις μετά την απόφαση για αναίρεση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου
για την άδεια του Δ. Κουφοντίνα
τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος
της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία δεν απειλούνται και δεν εκβιάζονται, πόσο μάλλον από έναν
κατά συρροή αμετανόητο δολοφόνο και 30 τραμπούκους που
τον υποστηρίζουν», δήλωσε ο κ.
Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Έχω
απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην δικαιοσύνη ότι θα
σταθούν τελικά στο ύψος των περιστάσεων».

ΚΙΝΑΛ: στις κάλπες χωρίς
ανοικτά μέτωπα στο εσωτερικό

Ε

εκατέρωθεν πρόθεση για «ανακωχή».
Πρόθεση η οποία μεταφράστηκε σε πράξη
με την ανακοίνωση της Τετάρτης, ικανοποιώντας την επιθυμία που είχε εκφράσει εδώ
και καιρό ο κ. Παπανδρέου.
Αρκετές ομοιότητες παρουσιάζει και η περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ισχυρής
εσωκομματικής φωνής, αλλά και βασικού αντιπάλου της Φώφης Γεννηματά στις εκλογές
του 2017 για την ηγεσία.
Οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών δεν
έχουν επιλυθεί σε απόλυτο βαθμό, ωστόσο η
τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη εκ νέου στο
ευρωψηφοδέλτιο φαίνεται πως έχει λειτουργήσει κατευναστικά.
Τελευταίο κομμάτι της «εξίσωσης», και μοναδικό που –επισήμως τουλάχιστον– παραμένει
ανοικτό, είναι αυτό του Ευάγγελου Βενιζέλου,
η τοποθέτηση του οποίου ως επικεφαλής στο
ψηφοδέλτιο επικρατείας κερδίζει έδαφος.

να ήταν το βασικό ερώτημα που
ετίθετο τους τελευταίους μήνες
όσον αφορά το εσωτερικό του
ΚΙΝΑΛ: Θα κατάφερνε η Χαρ. Τρικούπη
να κλείσει όλα τα εσωκομματικά μέτωπα,
ώστε η πορεία προς τις ευρωεκλογές να
είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή; Λίγες
ημέρες πριν από τις κάλπες, φαίνεται
πως σε σημαντικό βαθμό αυτό έχει
επιτευχθεί.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου στην Αχαΐα για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, την οποία επικύρωσε
η Φώφη Γεννηματά μέσω της ομιλίας της
στην Πάτρα την Τετάρτη, αποτέλεσε ένα βασικό κομμάτι του εν λόγω «παζλ». Οι σχέσεις
μεταξύ των δύο πλευρών δοκιμάστηκαν ουκ
ολίγες φορές το τελευταίο διάστημα, με τον
πρώην πρωθυπουργό να... κλείνει σε αρκετές
περιπτώσεις το μάτι προς τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας τη δυσφορία της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ.
Ωστόσο, αρχής γενομένης από το πρόσφατο
συνέδριο στο ΣΕΦ, άρχισε να διαφαίνεται μια

Η διάθεση για «ανακωχή»
μεταξύ Γεννηματά - Παπανδρέου φάνηκε
στο τελευταίο συνέδριο στο ΣΕΦ

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Λογιστικά - Φοροτεχνικά
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

τοπικά
ύριο είναι μια
πολύ σπουδαία
ημέρα για τον Ελληνισμό συνολικά, όχι μόνο
για τον ποντιακό Ελληνισμό.
Είναι μια ημέρα μνήμης για τη
Γενοκτονία -εκατό χρόνια
πριν- των Ελλήνων του Πόντου», τόνισε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε στο πρωθυπουργικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους
ποντιακών σωματείων, με
αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Οι εκπρόσωποι των Ποντιακών Σωματείων τον ενημέρωσαν ότι είναι η πρώτη φορά
που συναντώνται με πρωθυπουργό και ο κ. Τσίπρας αντέδρασε λέγοντας πως πραγματικά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι δεν έχει ξαναγίνει
μια τέτοια συνάντηση στο παρελθόν.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι από τη δεκαετία του
1990 -ομοφώνως- η Βουλή
των Ελλήνων, με νόμο, έχει
ανακηρύξει την 19η Μαΐου ως
Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και δήλωσε πως «είναι
καθήκον μας να τιμούμε τα θύματα, αλλά κυρίως είναι καθήκον μας να μετατρέπουμε
τη μνήμη και τη γνώση της
Ιστορίας σε προωθητική δύναμη για το μέλλον».
«Πρόκειται για μια συγκλονιστική ανθρώπινη τραγωδία
και η ελληνική πολιτεία δεν
ζητά σήμερα εκδίκηση, τιμώντας τους Έλληνες του
Πόντου, τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Δεν
ζητά εκδίκηση για τον αφανισμό τους.
Ζητούμε, όμως, δικαιοσύνη.
Ζητούμε το ελάχιστο: Να αναγνωριστούν τα πραγματικά
γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα από όλους. Εγώ θα τολ-

«Α
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Αλ. Τσίπρας για γενοκτονία Ποντίων:
Ζητούμε δικαιοσύνη

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους ποντιακών σωματείων
μούσα να πω να αναγνωριστούν και από τους γείτονες
μας, διότι η γνώση της Ιστορίας αποτελεί το καλύτερο
σχολείο, ώστε να κρατήσουμε
ζωντανή τη μνήμη, καθώς και
να σιγουρευτούμε ότι αυτές οι
μεγάλες πληγές του παρελθόντος δεν θα ανοίξουν ξανά
στο μέλλον. Άρα, εμείς, δεν τιμούμε τη μνήμη των Ποντίων
συνελλήνων που αφανίστηκαν 100 χρόνια πριν για να
ανοίξουμε μέτωπο εκδίκησης,
αλλά για να σιγουρευτούμε ότι
η γνώση της Ιστορίας είναι η
πιο σημαντική και η καλύτερη
δυνατή προϋπόθεση ώστε να
έχουμε ένα μέλλον όπου αυτά
δεν θα ξανασυμβούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε
στην Ιερά Μονή της Πανα-

γίας Σουμελά στον Πόντο,
που έχει αναγνωριστεί ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ, και είπε ότι αναμένουμε
να ανοίξει σύντομα στο κοινό.
Η μνήμη και η συνεργασία είναι η προϋπόθεση για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο
μέλλον, ακόμα και μετά από
ένα τέτοιο γεγονός, υπογράμμισε.
Παρατήρησε ότι αυτές τις
μέρες δεν τιμούμε μόνο τα θύματα της γενοκτονίας, αλλά
και τους χιλιάδες πρόσφυγες

που ήρθαν στη Ελλάδα. Όπως
είπε, η ελληνική πολιτεία άνοιξε την αγκαλιά της και τους
υποδέχτηκε, αλλά υπήρξαν
και διακρίσεις, κυνηγητό.
Οι πρόσφυγες βρέθηκαν σε
συνθήκες φτώχειας, υπήρξαν
πολλοί που αρνήθηκαν να
αποδεχτούν τους Πόντιους
ως ισότιμους Έλληνες πολίτες, υπήρξαν και μελανές στιγμές.
«Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε γιατί ο χθεσινός ρατσισμός κατά των Ποντίων είναι, ενδεχομένως, σήμερα ρα-

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

CMYK

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

τσισμός κατά άλλων πολιτών.
Άρα, λοιπόν, να θυμόμαστε
όλες τις πλευρές, να κρατάμε,
όμως, στη συλλογική μνήμη
ότι η μεγάλη πλειοψηφία των
Ελλήνων αγκάλιασε το προσφυγικό στοιχείο και των Ποντίων και όλων όσοι ήρθαν από
τη Μικρά Ασία μετά την Καταστροφή», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Είπε, ακόμα, ότι πρέπει να
κρατήσουμε έντονο στη συλλογική μας μνήμη και συνείδηση το γεγονός ότι ούτε οι
διωγμοί, ούτε οι κακουχίες,
ούτε οι διακρίσεις εμπόδισαν
τον Ποντιακό Ελληνισμό να
αποδείξει την φλόγα που κρύβει μέσα στην ψυχή του.
Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε
πως αύριο, Ημέρα Μνήμης, σε
συνεννόηση με τον πρόεδρο
της Βουλής Νίκο Βούτση, το
κτίριο της Βουλής θα φωταγωγηθεί το βράδυ στα χρώματα του Πόντου.
Με σκοπό τη διατήρηση της
μνήμης ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας
μικτής επιτροπή από μέλη της
κυβέρνησης και εκπροσώπους
Ποντιακών Σωματείων και ζήτησε να προτείνουν πρόσωπα
για τη στελέχωση της. Η επιτροπή αυτή θα εξετάσει την
πρόταση να δημιουργηθούν
δύο μουσεία του Ποντιακού
Ελληνισμού, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα.
Επίσης να αναδειχθεί ο χώρος

των Απολυμαντηρίων, στην
Αρετσού της Καλαμαριάς,
όπου έχασαν τη ζωή τους
πάνω από 20.000 Πόντιοι πρόσφυγες και να στηθεί ένα μνημείο.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι η
κυβέρνηση στηρίζει την Έδρα
Ποντιακών Σπουδών που λειτουργεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο
σύνολο τους τα Ποντιακά Σωματεία, που συμμετείχαν, διά
των εκπροσώπων τους χαρακτήρισαν εξαιρετική και συγκινητική την πρωτοβουλία του
πρωθυπουργού.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, η υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Ελευθερία
Χατζηγεωργίου, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Τάσος Κουράκης, οι βουλευτές Γιάννης
Αμανατίδης, Νίκος Παρασκευόπουλος, Αλέξανδρος
Τριανταφυλλίδης, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Παναγιώτης Κουρουμπλής, Βλάσης Αγτζίδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και ο υποψήφιος
περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Χρήστος Γιαννούλης.
Οι εκπρόσωποι των Ποντιακών Σωματείων χάρισαν στον
κ. Τσίπρα μια ποντιακή λύρα
και μια εικόνα της Παναγίας
Σουμελά.
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λόκληρη η ζωή του
Χριστού και η δημόσια
δράση του ήταν γεμάτη
από ευεργεσίες προς τος
πάσχοντες και από θεραπείες
ποικίλων νοσημάτων.

Πολλοί τον ακολουθούσαν για να
ακούσουν την ουράνια διδασκαλία
του και να θεραπευτούν από αυτόν
από τις ασθένειές τους. Και ο Χριστός τους θεράπευε όλους: “Πάντας
τους κακώς έχοντας εθεράπευσεν”
(Ματθ. 8,16). Αλλά και οι Απόστολοι
εφοδιάσθηκαν από το Χριστό με τη
δύναμη να κάνουν θαύματα, εν ονόματι του Ιησού. Για το λόγο αυτό
συγκεντρώνονταν πολλοί και από
τις γύρω πόλεις και έφερναν τους
αρρώστους τους “οίτινες εθεραπεύοντο άπαντες”. Το θαυματουργικό χάρισμα -δωρεά του Αγίου
Πνεύματος- παρέμεινε έκτοτε στην
Εκκλησία, η οποία μέσω των θαυματουργών αγίων της και ιδιαίτερα
της Υπεραγίας Θεοτόκου, θεραπεύει
ποικίλες ασθένειες ψυχής και σώματος.
Τα θαύματα στην Αγία Γραφή ονομάζονται “σημεία” και τούτο γιατί
αποδεικνύουν ότι ο Χριστός είναι ο
Υιός του Θεού, ο Μεσσίας και ότι οι
απόστολοι και οι άγιοι είναι απεσταλμένοι του Θεού και ενεργούν
εξ ονόματος του Θεού.

Ο παράλυτος
της Βηθεσδά
Στα Ιεροσόλυμα υπήρχε η κολυμβήθρα της Βηθεσδά (= τόπος ελέους), όπου κοίτονταν πολλοί ασθενείς και ανάπηροι. Δεν ήταν ιαματικά
εκ φύσεως τα νερά της, αλλά γί-

Ό

ρκος είναι η επίκληση
του Θεού ή κάποιου
ιερού προσώπου ή
πράγματος για την επικύρωση
της αλήθειας κάποιας
διαβεβαιώσεως και της
ειλικρίνειας κάποιας
υποσχέσεως. Ο ορκιζόμενος
παραδίδεται στην κρίση του
Θεού και είναι έτοιμος να
δεχθεί οποιαδήποτε τιμωρία σε
περίπτωση αναλήθειας των
λόγων του. Ανάλογα με το
περιεχόμενό του ο όρκος
χαρακτηρίζεται είτε ως “όρκος
αληθείας” είτε ως “όρκος
υπσχέσεως”.

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
Η αλήθεια συνδέεται με το παρελθόν, ενώ η υπόσχεση με το μέλλον. Η παράβαση του όρκου αληθείας ονομάζεται ψευδορκία, ενώ
της υποσχέσεως επιορκία. Ο όρκος
αποτελεί παλαιότατο φαινόμενο του
κοινωνικού βίου και προϋποθέτει
την πίστη στη θεοκρισία, δηλαδή
στο ότι ο Θεός ή κάποια ανώτερη
δύναμη επεμβαίνει στα πράγματα
του κόσμου, για να αποκαταστήσει
στην αλήθεια ή τη δικαιοσύνη και
να τιμωρήσει το ψεύδος ή την αδικία.
Ο όρκος λοιπόν προϋποθέτει τη
θρησκευτική πίστη, γι' αυτό στον
άθρησκο δεν έχει νόημα. Μέσα όμως
στο πλαίσιο της ανεξιθρησκείας και
της ελευθερίας της συνειδήσεως
έχει εισαχθεί και ο λεγόμενος “πολιτικός όρκος”. Αυτός γίνεται με επίκληση της τιμής και συνειδήσεως
του ορκιζόμενου κι έχει σε περίπτωση ψευδορκίας-επιορκίας, τις
ίδιες συνέπειες με τον θρησκευτικό
όρκο.
-Στην Π. Διαθήκη και ειδικότερα
στον Μωσαϊκό Δεκάλογο, απαγορεύεται καταρχήν κάθε “επί ματαίω”
χρήση του ονόματος του Θεού: “Ου
λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού
σου επί ματαίω” (Εξοδ. 20). Επίσης
απαγορεύεται να ορκιστεί στο όνομα
εθνικών θεών, γιατί υποδηλώνει αναγνώριση αυτών και ταυτίζεται με
την απιστία και την αποστασία. Οι
άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον
ανώτερό τους, ενώ ο Θεός μη έχοντας ανώτερό του, ορκίζεται στον
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Η θεραπεία του παραλύτου της Βηθεσδά “... έγειρε,
άρον τον κράβαττόν σου και περιπάτει” (Ιωάν. 5,8)
Γράφει ο κ. Κων. Χαρ. Κορλός, θεολόγος
νονταν θαυματουργικά κατά διαστήματα, όταν άγγελος Κυρίου κατέβαινε και τα ετάρασσε. Τότε ο πρώτος που έμπαινε στην κολυμβήθρα
θεραπευόταν από οποιαδήποτε αρρώστια κι αν κατέχονταν. Όταν ο
Κύριος ήλθε εδώ, προσήλκυσε την
προσοχή του ένας παράλυτος επί
τριανταοχτώ ολόκληρα χρόνια. Ο
παντογνώστης Ιησούς γνώριζε την
τραγική του κατάσταση, την αιτία
της αρρώστιας του, αλλά και τη μεγάλη υπομονή και καρτερία του.
Έρημος, χωρίς συγγενείς και φίλους
έμενε αβοήθητος και αθεράπευτος,
αφού δεν είχε άνθρωπο να τον ρίξει
την κατάλληλη στιγμή στην κολυμβήθρα και έτσι τον προλάβαινε άλλος. Και όμως έρχεται ο άγνωστος
σ' αυτόν Κύριος να τον σώσει και
να τον Θεραπεύσει. Ο Χριστός είναι
πάντοτε κοντά σε εκείνους που με
πίστη και επιμονή και υπομονή τον
επικαλούνται, έτοιμος να τους βοηθήσει.

Και τότε του έδωσε την εντολή να
σηκωθεί, να πάρει στους ώμους του
το κρεβάτι και να περπατήσει. Ο
λόγος του Κυρίου ήταν το μέσο της
μετάδοσης της θείας δυνάμεώς του.
Ήταν εντολή προς την ασθένεια να
εξαλειφθεί. Ο παράλυτος υπάκουσε
με προθυμία, χωρίς καμία αντίρρηση.
Η εσωτερική αυτή πρόθυμη κίνηση
της ψυχής προς υπακοή ήταν απολύτως απαραίτητη για να ενεργήσει
η θεία δύναμη το θαύμα. Ήταν η
εκδήλωση της θέλησης για θεραπεία, που έπρεπε να φανερωθεί.
Τον προστάζει μάλιστα να σηκώσει
και το κρεβάτι του, ώστε να αποδειχτεί ότι ανέκτησε αμέσως θαυματουργικά όλες τις δυνάμεις του. Ότι
από την πλήρη ακινησία μετέβη στην
πλήρη ανάκτηση των σωματικών του
δυνάμεων. “Ευθέως εγένετο υγιής
ο άνθρωπος και ήρε τον κράββατον
αυτού και περιεπάτει”.

“Έγειρε, άρον
τον κράβαττόν
σου και περιπάτει”

Ο Κύριος συνάντησε το θεραπευθέντα παράλυτο στο ναό, όπου
έσπευσε να ευχαριστήσει το Θεό
για τον άγνωστο εκείνο θαυματουργό ευεργέτη του αλλά και να τονώσει
την ψυχή του με την προσευχή. Η
αμαρτωλή ζωή του είχε απομακρύνει

Όταν ο Κύριος ρώτησε τον παράλυτο αν θέλει να θεραπευτεί, εκείνος
του απάντησε ότι δεν έχει άνθρωπο.

“Ίδε, υγιής γεγονας”

Χριστιανική ηθική - Ο όρκος
εαυτό του (Εβρ. 6). Γενικά στην Π.
Διαθήκη, δεν υπάρχει απόλυτη απαγόρευση του όρκου, παρά μόνο αυτού που γίνεται στο όνομα ψεύτικων
θεών. Κατά την εποχή του Χριστού,
ο όρκος είχε πάρει τέτοια έκταση
και η διατύπωσή του είχε αποκτήσει
τέτοια ποικιλομορφία στην ισραηλιτική κοινωνία, ώστε να υπάρχει γύρω
απ' αυτόν ασύλληπτη περιπτωσιολογία (Ματθ. 5).
-Στην Καινή Διαθήκη όμως ο όρκος αντιμετωπίζεται με διαφορετικό
τρόπο. Ο Χριστός, σε αντιδιαστολή
προς τον νόμο της Π. Διαθήκης και
την πράξη των Ιουδαίων, απαγορεύει
απόλυτα τη χρήση του όρκου: “Εγώ
δε λέγω υμίν μη ομόσαι όλως”. Ακόμα διευκρινίζει ότι όρκος είναι όχι
μόνο η επίκληση του ονόματος του
Θεού, αλλά και η επίκληση οποιουδήποτε άλλου ιερού ονόματος επουράνιου ή επίγειου (Ματθ. 5). Τα
λόγια αυτά του Χριστού, δεν απαγορεύουν μόνο τον όρκο, αλλά
απορρίπτουν και το ψέμα. Ο όρκος
είναι περιττός, όταν στα χείλη των
ανθρώπων το ναι είναι ναι και το
όχι, όχι.
Η δυσκολία στην πράξη. Η καθημερινή όμως ζωή παρουσιάζεται
προβληματική. Το ναι και το όχι των
ανθρώπων, ακόμα και των Χριστιανών, δεν δηλώνουν πάντοτε την αλήθεια για τα πράγματα. Γι' αυτό θα
μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι
δεν έπαυσε να έχει νόημα η χρήση
του όρκου. Εδώ αρχίζει ένας φαύλος
κύκλος συζητήσεων-αναλύσεων των
ειδικών. Όπως η έντονη διαμάχη
ανάμεσα στον Οικονόμο τον εξ Οικονόμων και τον Θεόκλη το Φαρμακίδη. Ο πρώτος λέει: ότι οι χριστιανοί
δεν πρέπει να ορκίζονται, σύμφωνα
με την διδασκαλία και την πράξη
της Εκκλησίας. Αντίθετα ο Φαρμακίδης θεώρησε τον όρκο επιτρεπτό,
ιδίως όταν επιβάλλεται από την πολιτεία. Αντιμετωπίζοντας το θέμα
αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
εξέδωσε το 1849 εγκύκλιο επιστολή,
όπου καυτηριάζεται με δριμύτητα η
άποψη ότι η χριστιανική πίστη δεν
απαγορεύει τον όρκο και ότι οι πιστοί
μπορούν να ορκίζονται στα δικα-

στήρια “αποκριματίστως και οσίως”.
(Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα ιερών
κανόνων, Αθήναι 1855). Υποστηρίζουν κάποιοι ότι η χρήση του όρκου
στην Κ. Διαθήκη και η απαγόρευσή
του, δεν είναι απόλυτη. Σημειώνουν
ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ορκίστηκε ο απ. Παύλος ή και ο ίδιος
ο Χριστός. Και πραγματικά, όταν ο
Χριστός κλήθηκε από τον αρχιερέα
να διαβεβαιώσει ενόρκως αν είναι ο
Υιός του Θεού, απάντησε με τη
φράση “συ είπας”, που μπορεί να
ερμηνευθεί και ως κατάφαση στην
πρόκληση για ένορκη διαβεβαίωση.
Μήπως έχουμε εδώ αποκλίσεις από
τον γενικό κανόνα του Χριστού “μη
ομόσαι όλως”;
-Η βασική διαφορά. Οι όρκοι της
Κ. Διαθήκης δεν αφορούν ανθρώπινες υποθέσεις, αλλά αλήθειες που
αναφέρονται στον ίδιο τον Θεό. Το
όνομα του αιώνιου Θεού, δεν διαβεβαιώνει μια οποιαδήποτε αλήθεια,
αλλά την αλήθεια για τη θεότητά
Του. Η επίκληση του θεού είναι θεμιτή μόνο όταν γίνεται για θείες
αλήθειες. Σε κάθε άλλη περίπτωση
η χρήση του όρκου αποτελεί παράβαση της θείας εντολής. Την απόλυτη απαγόρευση του όρκου διδάσκουν ομόφωνα οι Πατέρες της Εκκλησίας, Μ. Βασίλειος, Γρηγ. ο Θεολόγος, Γρηγ. ο Παλαμάς και ο
ιερός Χρυσόστομος λέει: “Αν πιστεύεις ότι ο άνθρωπος είναι φιλαλήθης, μην τον εξαναγκάσεις να ορκιστεί, αν πάλι γνωρίζεις ότι ψεύδεται
μην τον κάνεις να επιορκήσει”.
-Στην Ελλάδα με το Σύνταγμα
του 1975, κανένας Έλληνας πολίτης
δεν πρέπει να υποχρεώνεται να ορκίζεται, όταν οι θρησκευτικές του
πεποιθήσεις απαγορεύουν τον όρκο
(Άρθρο 13,1). Κατά περίεργο όμως
και αντισυνταγματικό τρόπο το δικαίωμα αυτό δεν αναγνωριζόταν
στους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
Αλλά με το άρθρο 14 του Ν.2915.
2001, ορίζει: ότι ο μάρτυρας ερωτάται αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Έτσι και ο
Ορθ. Χριστιανός μπορεί να δηλώσει
“στην τιμή και στη συνείδησή του”.

από το Θεό και από το ναό, η θλίψη
όμως και η ασθένειά του τον έφεραν
και πάλι στο Θεό και στο ναό. Είναι
διαπιστωμένο ότι η αμαρτία απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό
και την Εκκλησία, ενώ ο πόνος και η
θλίψη, ως άριστα παιδαγωγικά μέσα
τον επαναφέρουν στο Θεό.

“Μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη
χείρον
σοι τι γένηται”
Οι λόγοι αυτοί φανερώνουν ότι
αιτία της παραλυσίας του ήταν η
αμαρτία και γενικά η άστατη και
άσωτη ζωή του. Η μακροχρόνια
όμως αρρώστια τον εξάσκησε στην
υπομονή και στην καρτερία τον ταπείνωσε και τον εξάγνισε. Όμως,
μετά τη θεραπεία του και την πλήρη
αποκατάσταση της υγείας του, υπάρχει περίπτωση από αμέλεια να υποτροπιάσει.
Γι' αυτό ο Χριστός του εφιστά την
προσοχή στον κίνδυνο αυτόν που
ελλοχεύει σε κάθε βήμα της ζωής
του. Η θεία χάρη τον έσωσε από
την ψυχική και σωματική αρρώστια.
Αν ξαναγυρίσει στις παλιές αμαρτωλές του συνήθειες, αν απομακρυνθεί και πάλι από το Θεό και την
Εκκλησία, τότε η καταστροφή του

και η αιώνια τιμωρία θα είναι σίγουρη.

Η κολυμβήθρα της
Βηθεσδά τύπος του ιερού
βαπτίσματος
Τη στέρνα της Βηθεσδά το Ευαγγέλιο την ονομάζει κολυμβήθρα. Η
κολυμβήθρα αυτή, όπως ερμηνεύουν
οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας,
είναι τύπος, σκιά της πραγματικής
κολυμβήθρας, του Ιερού Βαπτίσματος. Το νερό της κολυμβήθρας των
Ιεροσολύμων, πριν το ταράξει ο άγγελος, ήταν ένα απλό φυσικό νερό,
χωρίς θαυματουργικές ιδιότητες.
Αλλά και το νερό του Βαπτίσματος
δεν έχει θαυματουργική χάρη μέχρι
τη στιγμή που με τις ευχές του ιερέα
και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος παίρνει θεϊκή δύναμη και η χάρη
του θεού κάνει το θαύμα. Θαύμα
ανώτερο από το θαύμα της κολυμβήθρας της Βηθεσδά. Γιατί η κολυμβήθρα εκείνη θεράπευε μόνο το
σώμα, ενώ το βάπτισμα καθαρίζει
σώμα και ψυχή από την αμαρτία. Ο
Χριστός είναι η ιαματική κολυμβήθρα
όλων των αιώνων. Ο Χριστός είναι
ο μοναδικός ιατρός των ψυχών και
των σωμάτων που θεραπεύει κάθε
νόσο και ασθένεια.-

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου έως 24 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα
Κυριακή 19 Μαΐου το απόγευμα 7 θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φήκης. Ακολούθως θα προεξάρχει της Ιεράς
Λιτανείας της Ιεράς Εικόνος
του Αγίου Νικολάου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων με την ευκαιρία ελεύσεως του Αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος «Η ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙΣ», του Ιερού Λειψάνου του
Αγίου Νικολάου και των θρησκευτικών εκδηλώσεων επί
τη συμπληρώσει διακοσίων
ετών του Ιερού Ναού.
Τη Δευτέρα 20 Μαΐου το
απόγευμα και την Τρίτη 21
Μαΐου, ευγενώς προσκληθείς, θα παραβρίσκεται στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς
όπου θα συμμετάσχει στον
λαμπρό πανηγυρισμό του Ιερού Ναού.
Την Τρίτη 21 Μαΐου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία
στον Πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων επί τη εορτή της Μεσοπεντηκοστής.
Την Πέμπτη 23 Μαΐου το
απόγευμα στις 6:30, επικεφαλής του Ιερού κλήρου και
του λαού, θα υποδεχθεί έμπροσθεν των προπυλαίων του
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων

την Τιμία Χείρα του Αγίου
Αποστόλου Ανδρέου εκ της
Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
Ακολούθως θα προεξάρχει
της Ιεράς Λιτανεύσεως της
Τιμίας Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του
Εσπερινού στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Εν συνεχεία στις 8:30 θα
μεταβεί στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) και θα παρακολουθήσει
την θεατρική παράσταση από
τη Θεατρική ομάδα της Ιεράς
Μητροπόλεως Πατρών με τίτλο «Νεομάρτυς Άγιος Παύλος, διακόσια χρόνια από το
μαρτύριό του».
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων με την ευκαιρία ελεύσεως της Τιμίας
Χειρός του Αγίου Αποστόλου
Ανδρέου.
Την Παρασκευή 24 Μαΐου
το πρωί στις 11:30 θα Χοροστατήσει κατά την ακολουθία
της Ιεράς Παρακλήσεως
προς τον Άγιο Ανδρέα στον
Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 6:30 θα
Χοροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερινού και θα
τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό

Προσκυνηματικό Ναό Αγίου
Βησσαρίωνος Τρικάλων
Εν συνεχεία στις 8:00 θα
μεταβεί στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) και θα παρακολουθήσει
τη θεατρική παράσταση από
την Θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
με τίτλο «Νεομάρτυς Άγιος
Παύλος, διακόσια χρόνια από
το μαρτύριό του».

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας τη Δευτέρα 20
Μαΐου το απόγευμα κατά την
ακολουθία του Εσπερινού
στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 19 Μαΐου
το πρωί θα λειτουργήσει στο
Γαρδικάκι.
Την Τρίτη 21 Μαΐου το πρωί
θα λειτουργήσει στο Μεγάλο
Κεφαλόβρυσο.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Κυριακή 19 Μαΐου το
πρωί θα λειτουργήσει στη
Φήκη.
Την Τρίτη 21 Μαΐου το πρωί
θα λειτουργήσει στο Ελευθεροχώρι.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης
την Κυριακή 19 Μαΐου το
πρωί στο Ρίζωμα.
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Ανοίγει η πλατφόρµα για τη ρύθµιση των 120 δόσεων
ερισσότεροι από 3,9 εκατομμύρια
πολίτες έχουν χρέη στην εφορία,
σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων. Αυτό που μένει να
διαπιστωθεί, είναι πόσοι εξ αυτών θα
ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120
δόσεων (η οποία προβλέπει ελάχιστη
οφειλή 30 ευρώ) και το σημαντικότερο τι
ποσό θα ρυθμίσουν. Και αυτό, καθώς οι
περισσότεροι οφειλέτες έχουν χρέη που
δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ και
χρωστούν το 1% του συνόλου των
ληξιπρόθεσμων.

Π

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή αυτά που δημιουργήθηκαν έως τα τέλη Μαρτίου, ανήλθαν
στα 2,63 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2,5 δισ.
ευρώ από απλήρωτους φόρους.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι περιορίσθηκαν οι εισπράξεις ή διαφορετικά κάποιοι
σταμάτησαν να πληρώνουν τις ρυθμίσεις τους.
Συγκεκριμένα, μέσω ρυθμίσεων και αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισπράχθηκαν το
πρώτο τρίμηνο 1,296 δισ. ευρώ έναντι 1,415
δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών
αποδίδουν τη μείωση που καταγράφεται στις
εισπράξεις, στην προσδοκία ότι στη ρύθμιση
των 120 δόσεων θα προστεθούν και οι οφειλές
του 2019.
Ωστόσο, και όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο, οι δόσεις του 2019 μένουν εκτός της
μεγάλης ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα πρέπει να ρυθμίσουν τα χρέη του 2019 σε 12 δόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η φορολογική διοίκηση:
1. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών

(παλαιών και νέων) ανέρχεται στα 104,3 δισ.
ευρώ. Από αυτά τα 18,2 δισ. έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως «ανεπίδεκτα είσπραξης», συρρικνώνοντας το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο
υπόλοιπο σε 86,04 δισ. ευρώ.
2. Χρέη στο Δημόσιο έχουν 3,94 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με
τους οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης να φτάνουν στο 1.836.953.
3. Σε 1,19 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και

Τυρόγαλο
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Το τυρόγαλο
είναι το υγρό που απομένει
ύστερα από το πήξιμο του γάλακτος σε τυρί και το διαχωρισμό των στερεών από τα υγρά
συστατικά. Είναι πλούσιο σε
πρωτεΐνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και ανόργανα στοιχεία, όπως ασβέστιο, νάτριο και
κάλιο.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Το τυρόγαλο περιέχει απαραίτητα αμινοξέα για τον οργανισμό και βιταμίνες Β που χρειΤσιούτσιας Βασίλειος άζεται ο οργανισμός, ιδιαίτερα
σε περιόδους πίεσης και υπεΦαρμακοποιός ΑΠΘ
ρέντασης.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Οι δίαιτες με
τυρόγαλο είναι δημοφιλείς για
αδυνάτισμα και αποτοξίνωση.
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΤΥΡΟΓΑΛΟ: Μια ή δύο μέρες την εβδομάδα πίνετε 1/2-2 λίτρα τυρόγαλο σε 5-7 δόσεις.
Κατά τη διάρκεια αυτής της νηστείας χρειάζεται ξεκούραση
γι' αυτό συνιστάται για ένα Σαββατοκύριακο. Για να ξεδιψάτε
πίνετε μεταλλικό νερό ή τσάι με βότανα. Αυτή η νηστεία συνιστάται κυρίως για αποτοξίνωση του οργανισμού.
ΔΙΑΙΤΑ ΜΕ ΤΥΡΟΓΑΛΟ: Πρόκειται για μια θεραπευτική νηστεία 10 ημερών, κατά την οποία πίνουμε μέχρι 3 λίτρα τυρόγαλο τη μέρα σε μικρές δόσεις.
Για αλλαγή μπορείτε να προσθέσετε στο ξινόγαλο χυμό
φρούτων, χωρίς ζάχαρη. Αποφύγετε τις στέρεες τροφές
κατά τη διάρκεια της δίαιτας.
ΜΙΚΤΗ ΔΙΑΙΤΑ: Για μια πιο ήπια δίαιτα, πίνετε 1 λίτρο ξινόγαλο τη μέρα για 1-2 εβδομάδες, τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά καθώς και τροφές με χαμηλά λιπαρά.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1:
Μην πίνετε τυρόγαλο εμπλουτισμένο με γεύσεις ή πρόσθετα φρούτων γιατί περιέχουν πολύ ζάχαρη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2: Προσθέστε το τυρόγαλο στη διατροφή σας
για να εξισορροπήσετε τη χλωρίδα του εντέρου σας και να ενισχύσετε την άμυνα του οργανισμού σας με ένζυμα και πρωτεΐνη.

τραπεζικών λογαριασμών. Το πρώτο τρίμηνο
έγιναν 9.155 κατασχέσεις.
4. Τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν
το πρώτο τρίμηνο στα 2,63 δισ. ευρώ εκ των
οποίων τα 2,50 δισ. αφορούν φόρους.
Στο μεταξύ, εντός της εβδομάδας ανοίγει η
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της
αίτησης ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στον
κόμβο με τους κωδικούς του taxis, θα επιλέγουν ρυθμίσεις οφειλών και θα εμφανίζεται η
νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.

Στην οθόνη που θα ανοίγει, οι οφειλέτες θα
ενημερώνονται για το ύψος της οφειλής τους
και για τις προσαυξήσεις με τις οποίες βαρύνεται η οφειλή. Θα απαντά κλικάροντας τα αντίστοιχα εικονίδια εάν είναι σε άλλη ρύθμιση
ή όχι, το σύστημα αυτομάτως θα εμφανίζει το
ύψος του εισοδήματος που είχε δηλώσει στην
περυσινή του φορολογική δήλωση, καθώς
και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.
Στη συνέχεια και εφόσον το εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ θα υπολογίζεται η φοροδοτική του ικανότητα, το ποσό δηλαδή που
μπορεί να πληρώνει τον χρόνο.
Με βάση το στοιχείο αυτό και με δεδομένο
ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση καθορίστηκε σε 30
ευρώ και ο αριθμός των δόσεων ξεκινάει από
τις 18 και φθάνει τις 120, θα διαμορφώνεται ο
αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα μπορεί
ο φορολογούμενος να αποπληρώσει το χρέος
του. Συγκεκριμένα, θα πληροφορείται τον
αριθμό των δόσεων και την ελάχιστη δόση που
θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα.
Με την ολοκλήρωση της αίτησης θα αναρτάται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων και εκδίδεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής με
βάση την οποία θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών η πρώτη δόση
της ρύθμισης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να
ενταχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 28 Ιουνίου
2019 και αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018. Η νέα ρύθμιση
αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες που έκλεισαν τα μπλοκάκια τους, ανέργους, αγρότες ειδικού καθεστώτος και γενικώς
όσους εξαιρούνται από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Σε αναζήτηση νέου δρόμου
ις περασμένες
δεκαετίες οι
υποτιθέμενες
προοδευτικές
πολιτικές, όχι μόνο
δεν έδωσαν διέξοδο
στους λαούς, αλλά σε
αγαστή συνεργασία με
τις παγκόσμιες ελίτ,
προώθησαν το
διεθνισμό, την
κοινωνική ρευστότητα
και τον
αποχρωματισμό.

Τ

Η περιφρόνηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων
στα θέλω των λαών, σχετικά με την κοινωνική ισοπέδωση και το προσφυγικό,
οδηγεί την άνοδο των
ακραίων κομμάτων.
Ακροδεξιά θεωρήματα
αλλά και αριστερές ουτοπίες συγκροτούν συχνά
ένα ενιαίο συνονθύλευμα.
Ξενόφοβοι πολίτες δε νοούνται στην Ευρώπη των
πρώην αποικιών, χωρίς την
προβληματική είσοδο των
μεταναστών. Οι κίνδυνοι
από την αθρόα μετανάστευση είναι υπαρκτοί.
Οι μετανάστες δεν είναι
απαραίτητοι ούτε αναγκαίοι, όπως προσπαθούν
να μας πείσουν, ούτε για
την οικονομική ανάπτυξη,

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
ούτε για την δημογραφική
επίλυση.
Πολλές χώρες αντιτίθενται στα ανοιχτά σύνορα,
ενώ άλλες δεν αποδέχονται
το Παγκόσμιο Σύμφωνο
για την Μετανάστευση. Οι
Βρετανοί δεν θέλουν πλέον να είναι κομμάτι της
συγκεκριμένης ένωσης. Η
λαίλαπα του λαϊκισμού
ωφελεί τα άκρα και αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία.
Αυτά ανδρώνονται από
το μίτο του λαϊκισμού της
σοσιαλδημοκρατίας και της
αποτυχίας των αριστερών

ουτοπιών.
Με στρεβλώσεις, ψευδολογίες και κύρια με ουσιαστική αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας, μετά από μερικές
δεκαετίες ξεσηκωμού, οι
δυνάμεις αυτές έχασαν τον
προσανατολισμό στις κοινωνίες.
Σήμερα οι κάλπικες αυτές δυνάμεις, μη έχοντας
αξιόπιστες εναλλακτικές,
επιστρέφουν στις λογικές
του ‘60 και ’70, με τις οποίες όμως δεν αντιμετωπίζεται η τεχνολογική και οικονομική άνοδος των ασιατικών τίγρεων και μάλιστα με
μισθολογικούς όρους κατά
πολύ υποδεέστερους της
Ευρώπης. Σιγκαπούρη, Ν.
Κορέα, Ταιβάν και κυρίως η
Κίνα, ως η χώρα του κομμουνιστικού καπιταλισμού.
Οι δαπάνες μεταφέρονται
στην Ασία.
Οι λαϊκιστές επιρρίπτουν
την ευθύνη της αποτυχίας
στην έλλειψη του κοινωνικού κράτους, αλληλεγγύης, συνεργατικότητας
κ.τ.λ. ενώ οι ευρωσπεπτικιστές δεν έχουν να προτείνουν κανένα εναλλακτικό σενάριο.
Στην πραγματικότητα

όμως η αποτυχία οφείλεται
στην έλλειψη συνοχής, εκσυγχρονισμού, καινοτομίας
και παραγωγικότητας.
Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει την ανεργία, τη
στασιμότητα, τους παγκόσμιους κολοσσούς στις
υπηρεσίες cloud αλλά και
τη Δ’ βιομηχανική επανάσταση που είναι ήδη εδώ.
Με δεδομένη λοιπόν την
όλο και μικρότερη επιρροή της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά, το αντίβαρό
της δεν μπορεί να είναι ο
λαϊκισμός του ταξικού πρόσημου, ούτε βέβαια η θεσμική αρτηριοσκλήρυνση
και ο οικονομικός στραγγαλισμός του επιχειρείν.
Τα προοδευτικά ευχολόγια αποτελούν λαίλαπα λαϊκισμού και οπισθοδρόμησης και σίγουρα δε βοηθούν την Ευρώπη.
Είναι δε προφανές στα
καθ’ υμάς, πως θα πρέπει
να κάνουμε άλματα στις
κατευθύνσεις αυτές, διότι
με επιδόματα και πέτσινες
παροχές δεν υπάρχει αύριο.
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ο Δρόμος προς την Κάλπη Διακαναλική Συνέντευξη Τύπου του
Επικεφαλής του Κόμματος "Ποτάμι"
Σταύρου
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά
Out of the Box
Μάης του '68: Το Χρονικό
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Θανασάκης ο Πολιτευόμενος
20ός Αιώνας Επιλογές
Ο Δρόμος προς την Κάλπη Κεντρική Προεκλογική Συγκέντρωση
της Νέας Δημοκρατίας
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Quantum of Solace
Ειδήσεις
Roads

Ακολουθώντας τα Παλιά Σημάδια
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
Μνήμη μου σε Λένε Πόντο
Εν Συνόλω
Οι Δρόμοι της Ανάπτυξης
Κυνηγημένη Προσφυγοπούλα
Εικαστικοί E3 (Ε)
Άξιον Εστί
Η Δεκαετία του 2000
Τα Στέκια Κ3
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ11 Ε1
Βικτώρια Κ2 Ε3
Τέλος Εποχής
Fargo
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε18 (Ε)

07:30 Άγρια Ελλάδα E2 (Ε)
08:20 Η Mirga Grazinyte - Tyla Διευθύνει
Mozart & Tchaikovsky
10:00 Χαρά Θεού Κ4
11:00 Σπορ στο 3
12:30 Το Συννεφάκι των Προσωπικών
Δεδομένων
13:00 Ειδήσεις
13:30 Κυριακή στο Χωριό Κ2 (Ε)
15:00 ΑΓΡΟweek (Ε)
16:00 24 Ώρες Ελλάδα Κ3 Ε1 (Ε)
17:00 Αληθινά Σενάρια
18:00 Γενοκτονία 100 Χρόνια
20:00 Απόψε Κάνεις Μπαμ Κ3 Ε1
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1 Ε12
22:00 Ειδήσεις
22:30 Μάιος 1940: Η Μεγάλη Φυγή
00:30 Τανγκό Κάτω από τα Αστέρια
02:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1 (Ε)
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09:15
10:00
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Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά E27 (Ε)
Thrive
Μια Ζωή Κ2 Ε46
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
Διακαναλική Συνέντευξη Τύπου
ANT1 News
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15:00
15:30
16:30
17:30
17:45
19:50
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23:15

Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε7 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ E10 (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Τέντι Μπόι Αγάπη μου
ANT1 News
The Karate Kid
Sex Tape: Μια τρελή βραδιά
Γκαρσονιέρα για Δέκα

Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Η Barbie και οι Αδελφούλες της σε
'Eνα Απίθανο Κουταβοκυνηγητό
Mecard
Ελευθερώστε τον Γουίλι 2:
Παντοτινή Φιλία
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε15
The Big Bang Theory Κ12 Ε21
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Η Οργή των Τιτάνων
Star News
Υπάρχει και Φιλότιμο
Βίος και Πολιτεία

19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50
00:50

Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία Ακούει;

07.30 Ντοκυμαντερ «Το Βλαχογιάννι
Ελασσόνας»
08.00 Παιδικό πρόγραμμα «Σούπερ γιαγιά»,
«Ταρζάν»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σεβάχ»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 Ελληνική ταινία «Ένα κλέφτης με
φιλότιμο»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Ταξίδι στο Μύθο και την
Ιστορία»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Shogun warrior»

ΚΡΙΟΣ: Ίσως έχει έρθει η ώρα να πάψεις να
ασχολείσαι με μια ιστορία που δεν τραβάει και
στην οποία μπορεί να είχες αφιερωθεί πεισματικά για τους λάθος λόγους, όπως επειδή
μπορεί το αγαπημένο σου παιχνίδι κυνηγούθηράματος δεν είχε τέλος.
ΤΑΥΡΟΣ: Ίσως έχει έρθει η ώρα της κρίσεως
για κάποια σχέση ή κάποια συνεργασία. Το θέμα
είναι να καταφέρεις να βρεις την ισορροπία λογικής και συναισθήματος για να πάρεις σωστές
αποφάσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα υγείας, αφού και σε συνδυασμό με τον Άρη
στον Καρκίνο, μπορεί να χρειαστεί να βάλετε
βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα αντιμετωπίσετε.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το δίλημμα "τι δίνω; τι παίρνω;" θα
παίξει τένις μες στο κεφάλι σας, όμως να θυμάστε ότι δεν απαντώνται όλα τα ερωτήματα
με ποσοτικούς όρους. Στο τέλος το θέμα είναι το συνολικό αποτέλεσμα, κι ο σκοπός είναι να νιώθετε καλά.
ΛΕΩΝ: Μια κομβικής σημασίας Πανσέληνος είναι για εσένα στο να κυνηγήσεις τις φιλοδοξίες
σου γενικότερα, αλλά και στο να εκμεταλλευτείς τις προοπτικές εξέλιξης που έχεις. Οι ισορροπίες μπορεί να φαντάζουν δύσκολες, όμως
θα πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου για να μην
ανοίξει ρουθούνι.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η λογική σου προφανώς και θα σε
πάει σε δρόμους που θα νιώθεις ασφαλής, κάνοντας πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να κλειστείς
στον εαυτό σου. Όμως είναι παγίδα, γιατί στην
πραγματικότητα αυτό που επιθυμείς είναι να
εκτεθείς, να γνωρίσεις κόσμο και να επικοι-
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Οι Απίθανοι (The Incredibles)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε51 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε55
(Ε)
The Bachelor
Φύλακες του Γαλαξία
Διακαναλική Συνέντευξη Τύπου "Το
Ποτάμι"

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:00 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
12:30 Συνέντευξη Τύπου Σταύρου
Θεοδωράκη
13:15 Δεκάλεπτα Κομμάτων
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Η Ελληνική Χρεοκοπία
17:00 Δελτίο στη Νοηματική
17:15 dot.
18:30 Food n' Friends
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:50 Survivor
01:00 WWE SmackDown

07:00
08:00
16:00
17:00

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
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16.30
17.30
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01.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPOR
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Ελληνική ταινία
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

10:00
13:55
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100 Χρόνια Μνήμης
Η Ευρώπη για Μένα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Ο Σταμάτης κι ο Γρηγόρης
Open News
My Greece
It's Show Time
Εκτός Ορίων
Η Ώρα της Ευρώπης

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σχετική με την
ανηθικότητα και την
ασέλγεια (γεν.).
2. Από τα τρία
τα... μισά - Η πριν
από την Καθαρή
Δευτέρα Κυριακή
(αντιστρ.).
3. Εστίες μόλυνσης.
4. Λαδερό φαγητό
- Ομοια γράμματα.
5. Τόσες συμφωνίες συνέθεσε ο Μότσαρτ -Είναι τα περισσότερα νησιά
των Κυκλάδων.
6. Ο πρώτος άνθρωπος στη σκανδιναβική μυθολογία - Αρχαίο επαινετικό.
7. Σκέψεις σε... βάθος.
8. Λίγο το νερό τους.
9. Πρόθεμα ξενικών ονομάτων Το μικρό όνομα ήρωα αστυνομικών
μυθιστορημάτων του Μωρίς Λεμπλάν.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ηττήθηκε από τον Αέτιο στα Καταλαυνικά πεδία.
2. Μπορεί να είναι και... καλόγερος.
3. Ο,τι και το 5 α' οριζοντίου - Αγγλος θαλασσοπόρος του 1ου αιώνα.
4. Σχετική με την ετυμολογία μιας
λέξης λέξη - Κάνει τη γη... ολλανδική.
5. Εν συνθέσει εκφράζει και επα-

Τσιτσάνης & Μιαούλη
24310 28876

Δευτέρα 20 Μαΐου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Γκουλιοπούλου Βασιλική

Κανούτα 1
2431031180
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Σαπουνάς Νικόλαος
Σαράφη 18
2431023885

Γιώτας-Πρίνος
Ζαρκάδας-Λυγαριά
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καλαμπάκας-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό
Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος

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

Πώς παίζεται

9

5

8

3

4
7

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

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

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

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

2

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

νάληψη -Πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές.
6. Ποικιλία του η μανιτόμπα, στη
γενική (καθ.) - Εχει και αυτή πτερύγια, στην καθαρεύουσα (αντιστρ.).
7. Οργή, για λατινομαθείς - Η
σωματική κατασκευή (καθ.).
8. Το «πάλι» στα αρχαία -Καιρικό
φαινόμενο.
9. Είναι λεπτή και μακριά - Τίτλος
τραγωδίας του Ευριπίδη.
ΛΥΣΗ (18-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΚΑΛΙΣΜΑ 2. ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 3. ΑΡΩΜΑ - ΝΟΚ 4. ΝΚ
(ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ) - ΑΡΜΑΤΑ
5. ΔΙΑ - ΙΟΣ 6. ΑΝΤΡΑΣ - ΠΦ 7. ΛΟΤΙ
- ΧΗΡΑ 8. ΙΚ-ΝΟΤΑ 9. ΣΑΚΙΑ-ΑΜΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 2. ΚΑΡΚΙΝΟ 3. ΩΤΑ - ΑΤΤΙΚ 4. ΛΑΜΑ ΡΙΚΙ5. ΙΚΑΡΙΑ 6. ΣΤ - ΜΟΣΧΑ 7. ΜΗΝΑΣ - ΗΤΑ 8. ΤΟΣΑ - ΦΡΟΜ 9. Η
ΚΑΜΠΑΝΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Χειρόπουλος-Οδ. Καλαμπάκας
Τζάρτζος Ευάγ.-Οδ. Λαρίσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Κόσσυβας Βασ.-Οδ. Καρδίτσης
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Καραγιάννης
-7ο χλμ Τρικάλων-Καλαμπάκας
Γκούμας-Οδ. Πύλης
Ντάλας-Τρικάλων-Πύλης
Σαμαράς-Οδ. Καλαμπάκας
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Γιώτας-Παλαιόπυργος

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Κελεπούρη Δήμητρα
Καραϊσκάκη 46
2431027277
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Μάνος Νίκος

νωνήσεις.
ΖΥΓΟΣ: Σε μια διαπραγμάτευση όμως είναι καλό
να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις, γιατί δεν
αγαπούν όλη τη ζήλεια ή την κτητικότητα που
μπορεί να εκδηλώσεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ισως υποχρεωθείς να κάνεις συμβιβασμούς και να έρθεις με τα νερά κάποιων
ανθρώπων, γιατί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Άρα τι μας
λέει ο ποιητής; Να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις. Ναι καλό μου;
ΤΟΞΟΤΗΣ: Αν καταφέρεις να το διαχειριστείς
με ψυχραιμία οι απαντήσεις θα σου δοθούν πιο
εύκολα, σε σχέση με το να σε πιάσει πανικός
και να λειτουργήσεις σπασμωδικά σε όποιον
τομέα νιώθεις πίεση (κυρίως στον επαγγελματικό).
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: αν είστε απ’ τους Αιγόκερους που
κλαίγεστε στον ερωτικό τομέα, γιατί τίποτα δε
σας πάει καλά. Συν Αθηνά και χείρα κίνει βέβαια, αλλά ναι, υπάρχει έντονη κοινωνικοποίηση και μπορείτε να τραβήξετε με ευκολία τα
βλέμματα πάνω σας. Απλά απολαύστε την λοιπόν!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είτε μιλάμε για την καριέρα σου,
είτε για το γάμο σου, είτε ακόμα και για το ίδιο
σου το σπίτι ή το χώρο-τόπο διαμονής σου με
την Πανσέληνο να πραγματοποιείται στο Σκορπιό έχεις την ευκαιρία να πάρεις τα ρίσκα σου
και να τα πάρεις δηλαδή, γιατί υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.
ΙΧΘΕΙΣ: Θες να μάθεις καινούργια πράγματα
και φυσικά ακόμα και ο έρωτας πρέπει να έχει
χρώμα διαφορετικό και στοιχεία έκπληξης, αλλιώς δε θα μπορέσει να σε ιντριγκάρει.

1

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
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Παπαγεωργίου-Αρδάνι

3

Σκαρλέας-Αρδάνι

2

1

Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
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4

6

5

Δευτέρα 20 Μαΐου

5

Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας

8

9

Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης

6

Παππάς-Οδ. Πύλης

1

Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)

2

Κέμος-Σωτήρα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης-Φανερωμένη
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7
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ΚΥΡΙΑΚΗ
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Οι τρικαλινοί περιμένουν να δουν
την μείωση στα… σούπερ μάρκετ
Τα είδη διατροφής και οι υπηρεσίες εστίασης που πάνε από Δευτέρα στο 13%
ι Τρικαλινοί έκαναν
την… έρευνα αγοράς
και περιμένουν από
αύριο να φανεί στην πράξη
η μείωση του ΦΠΑ στα
σούπερ μάρκετ!

Ο

Η αναλυτική εγκύκλιος με τα
είδη διατροφής και τις υπηρεσίες εστίασης που μετατάσσονται από αύριο Δευτέρα
(20.05.2019) στον μειωμένο συντελεστή 13% από τον συντελεστή 24%, υπογράφηκε από τον
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο
προβλέπεται ότι :
- παραμένουν στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% βασικά αγαθά όπως ψωμί, γάλα,
κρέας ψάρια, ελαιόλαδο, τυριά,
ζυμαρικά, άλευρα, δημητριακά,
λαχανικά, ύδρευση, ζώντα ζώα,
είδη για εξυπηρέτηση ατόμων με
ειδικές ανάγκες
- παραμένουν στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6 %
φάρμακα, βιβλία
- επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%), μεταξύ άλλων
σε όλα τα είδη ζυμαρικών, ψωμιών, ψαριών και μαλακοστράκων, στον καφέ, το τσάι, τους χυμούς φρούτων και λαχανικών,
στο αλάτι, ξύδι, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής με βάση
τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα
άμυλα, και τα παρασκευάσματα
για σάλτσες, σούπες και ζωμούς.
Σε ότι αφορά ειδικότερα τις
υπηρεσίες από τη Δευτέρα θα
ισχύουν τα ακόλουθα:
α) επεκτείνεται η εφαρμογή
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ
13%, πέραν των υπηρεσιών που
παρέχουν οι οίκοι ευγηρίας, και

στις παροχές υπηρεσιών από
οικοτροφεία, δομές για άτομα με
ειδικές ανάγκες και δομές που
παρέχουν κατάλυμα σε άτομα με
νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών, που
ενεργείται στο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας.
β) επανέρχεται η εστίαση στο
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, η
εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων,
εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων
πλην των κέντρων διασκέδασης,
με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.
Στον μειωμένο συντελεστή
ΦΠΑ υπάγεται η παροχή υπηρεσιών από τις αναφερόμενες στη
διάταξη αυτή επιχειρήσεις εστίασης, πλην των κέντρων διασκέδασης, εφόσον πρόκειται για
διάθεση έτοιμων προς άμεση
επιτόπια κατανάλωση φαγητών,
γευμάτων και γλυκών, ενώ παραμένουν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ οι επιτόπιες καταναλώσεις αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, όπως αναψυκτικών και ενεργειακών πο-

τών, οι επιτόπιες καταναλώσεις
χυμών, φυσικών ή τυποποιημένων, καθώς και οι επιτόπιες καταναλώσεις ροφημάτων, όπως
είναι οι κάθε είδους καφέδες, το
τσάι, το χαμομήλι, η βαλεριάνα
και η σοκολάτα.
Ο μειωμένος συντελεστής
ΦΠΑ εφαρμόζεται και στις παραδόσεις γλυκών, γευμάτων και
γενικά έτοιμου προς άμεση κατανάλωση φαγητού σε «πακέτο»
(παραδόσεις αγαθών) από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ταβέρνες, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία,
ταχυφαγεία, πιτσαρίες, καφετέριες και συναφείς προς αυτές
επιχειρήσεις, όπως καντίνες, κυλικεία, επιχειρήσεις παρασκευής
και διανομής γευμάτων, σούπερ
μάρκετ που παραδίδουν έτοιμα
μαγειρεμένα φαγητά, επιχειρήσεις πώλησης αρτοποιημάτων,
σάντουιτς, σαλατών και λοιπών
παρόμοιων πρόχειρων γευμάτων ή σνακς, για λόγους ομοιόμορφης αντιμετώπισης και για
την αποφυγή στρεβλώσεων του
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων εστίασης που διαθέτουν φαγητά ή και γλυκά για επιτόπια κατανάλωση και αυτών
που τα παραδίδουν σε «πακέτο».
Στην διάκριση αυτή ως προς
την εφαρμογή του μειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται και
οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από ξενοδοχεία και
λοιπά τουριστικά καταλύματα
στους ειδικούς χώρους εστίασης

που διαθέτουν, καθώς και στα
δωμάτια στο πλαίσιο υπηρεσιών
εξυπηρέτησης δωματίου (room
service), ενώ υπενθυμίζεται ότι οι
καταναλώσεις του μίνι μπαρ που
υπάρχει εντός των δωματίων
συνιστούν παραδόσεις αγαθών
και χρεώνονται με τον οικείο
συντελεστή κάθε αγαθού.
Στην περίπτωση, δε, που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και
εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της
οποίας ο διαχωρισμός στους
επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, λαμβανομένου υπόψη ότι από 20.05.2019 στο μειωμένο συντελεστή υπάγονται
τόσο η διαμονή όσο και οι καταναλώσεις φαγητού κάθε είδους, γίνεται δεκτό η διάκριση
ως προς την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ να γίνεται ως
εξής:
α. Διαμονή με πρωινό: η ενιαία
τιμή υπάγεται στον μειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ, με το σκεπτικό ότι η κατανάλωση , ως είθισται, χυμών, καφέδων και ροφημάτων στο πρωινό, αποτελεί
παροχή παρεπόμενη και αμελητέα σε σχέση με την κύρια παροχή πρωινού γεύματος και διαμονής που αντιπροσωπεύει η
ενιαία τιμή.
β. Διαμονή με ημιδιατροφή
(πρωινό και γεύμα): 10% της
ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για
τη διάθεση αλκοολούχων και μη
ποτών, χυμών και ροφημάτων.
γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή
(full bord – πρωινό, μεσημεριανό,
βραδινό γεύμα): 15% της ενιαίας
τιμής υπάγεται στον κανονικό
συντελεστή ΦΠΑ ως αντιπαροχή
που καταβάλλεται για τη διάθεση αλκοολούχων και μη ποτών,
χυμών και ροφημάτων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Το ράλι στα ομόλογα
της ευρωπεριφέρειας
ευνόησε και τα ελληνικά
Το ισχυρό ράλι
στα ομόλογα της
Ευρωζώνης και
ειδικά της ευρωπεριφέρειας έφερε χθες κάποιες
μικρές ανάσες
ανακούφισης
στους ελληνικούς
κρατικούς τίτλους, οι οποίοι είχαν βρεθεί υπό
σημαντικές πιέσεις τις τελευταίες ημέρες, κυρίως λόγω των ανησυχιών για τις
επιπτώσεις που θα έχουν στα δημοσιονομικά της χώρας οι προεκλογικές εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης.
Τα σύννεφα που έχουν συγκεντρωθεί πάνω από τις αγορές
λόγω των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σε συνδυασμό με τους φόβους για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, οδήγησαν τους επενδυτές μακριά από τις μετοχές και
προς την αγορά ομολόγων χθες, στέλνοντας την απόδοση του
γερμανικού 10ετούς κοντά σε χαμηλά δυόμισι ετών, ενώ οι αποδόσεις γαλλικών και ισπανικών τίτλων γνώρισαν τη μεγαλύτερη
εβδομαδιαία πτώση των δύο τελευταίων μηνών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η πτώση στις αποδόσεις των ισπανικών 10ετών ομολόγων (οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 0,867%)
άγγιξε χθες το 4,73%, ενώ τα πορτογαλικά ομόλογα είδαν την
απόδοσή τους να υποχωρεί κατά 3,8% στο 1,043%. Οι αποδόσεις των ιρλανδικών τίτλων διαμορφώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά, στο 0,47% με πτώση 5%. Ακόμα και οι 10ετείς ιταλικοί τίτλοι, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα βίωσαν έντονες αναταράξεις λόγω των φόβων για παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε., σημείωσαν χθες ισχυρή ανάκαμψη. με την απόδοσή τους να διαμορφώνεται στο 2,63% με πτώση 2,2% στα χαμηλά δύο εβδομάδων.
Το ιδιαίτερα θετικό κλίμα παρέσυρε έτσι τους ελληνικούς τίτλους, αν και δεν κατάφεραν να «τρέξουν» με την ίδια ταχύτητα
λόγω της αστάθειας που έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα παροχές στις οποίες προχώρησε προεκλογικά η κυβέρνηση, ενώ ο τζίρος κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα. Η απόδοση του
10ετούς υποχώρησε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε στο 3,418%,
με το spread στις 355 μ.β.
Υπενθυμίζεται πως η απόδοση των ελληνικών 10ετών τίτλων
στα μέσα Απριλίου πλησίαζε τα ιστορικά χαμηλά και διαμορφωνόταν στο 3,285%, με τον ΟΔΔΗΧ να σχεδιάζει άμεσα μια νέα
έξοδο στις αγορές, κάτι το οποίο έχει «παγώσει» αυτή τη στιγμή.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
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Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
από 19 έως 27 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
19 Μαΐου, Παναγία Σουμελά: Ριζαριό.
20 Μαΐου, Ανακομιδή Λειψάνου Αγίου Νικολάου: Φήκη, Παχτούρι, Καλόγηροι, Άγιος Νικόλαος (Καμνάι), Παλαιοκαρυά, (Άγιοι Απόστολοι, Μεγαλοχώρι, Κρήνη, Στουρναρέικα, Άγιος Βησσαρίων, Μεγάρχη, Φαρκαδόνα).
21 Μαΐου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης: Τρίκαλα, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, Ελευθεροχώρι, Κρηνίτσα, (Μεγάλα Καλύβια, Γενέσι, Δενδροχώρι, Ζάρκο, Πετρωτό, Νέα Πεύκη, Αρματωλικό, Κοτρώνι, Καλονέρι,).
26 Μαΐου, Κυριακή Σαμαρείτιδος (Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος): Ι. Προσκυνηματικός Ν. Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
27 Μαΐου, Αγίου Ιωάννου Ρώσου: (Ι. Ν. Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, παρεκκλήσιο Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων).

Διήμερο στην Κέρκυρα

«Τέκνον, συγκεχωρημέναι είναι
εις σε αι αμαρτίαι σου»
(Μαρκ.2:5)
Μόλις ακούστηκε ότι ο Κύριος
βρίσκεται σε ένα σπίτι στην Καπερναούμ, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε, τόσο, ώστε δεν υπήρχε
τρόπος να πλησιάσει τον Ιησού κάποιος που πραγματικά Τον είχε
ανάγκη όπως αυτός ο κατάκοιτος
παραλυτικός. Υπάρχουν όμως τέσσερεις άνθρωποι που σηκώνουν το
κρεβάτι του, και αυτούς, η επιθυμία να τον βοηθήσουν και η πίστη
ότι μόνον ο Ιησούς μπορεί να τον
θεραπεύσει, τους κάνει εφευρετικούς και τολμηρούς. Η πόρτα είναι απλησίαστη, αυτοί όμως... τον
κατεβάζουν από τη στέγη! Αυτή
την πίστη προσέχει και εκτιμά ο
Κύριος, και ο λόγος Του ξεπερνάει
ότι μπορούσε να ελπίζει ο άρρω-

στος. «Παιδί μου, συγχωρημένες
είναι οι αμαρτίες σου». Σαν καλός
Γιατρός, δεν στέκει στο σύμπτωμα της αρρώστιας αλλά θεραπεύει πρώτα την αιτία της. Και η
αιτία όλου του κακού του ανθρώπου είναι η αμαρτία. Επειδή όμως
ο Κύριος είναι πλούσιος σε αγάπη
και έλεος, μετά τη θεραπεία της
ψυχής, θεραπεύει και το σώμα:
«Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και
πήγαινε στο σπίτι σου» (εδ.12).

ΔΩΡΕΑ
-Η οικογένεια Μαίρης Αγ.
Παπανικολάου προσέφερε 1
πλήρες γεύμα, 100 ευρώ, στο
Γηροκομείο Μεγάλων Καλυβίων, εις μνήμην του αδελφού
της Θεοδώρου Μπακούλα.

Σάβββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
Προγραμματίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων σε Μοναστήρια, Ι. Ναούς, Ι. προσκυνήματα, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία και άλλα αξιοθέατα του νησιού.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον π. Κωνσταντίνο,
τηλ.: 2431031454 & 2431037415
Εκ του Ιερού Ναού

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.

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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
6:30 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Χειρός του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, έμπροσθεν του Ιερού
Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Δέησις και αρτοκλασία.
6:45 μ.μ.: Λιτάνευσις του ιερού Λειψάνου προς τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος.
7:00 μ.μ.: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
8:30 μ.μ.: Θεατρική παράσταση με τίτλο «Νεομάρτυς Άγιος Παύλος, διακόσια χρόνια από το μαρτύριό του» από την θεατρική ομάδα
της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών στο Πνευματικό Κέντρο «Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών Αλέξιος» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ
7:00 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος εις
τα Προπύλαια του Ιερού Ναού του Αγίου Βησσαρίωνος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
7:15 μ. μ.: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός.
8:30 μ.μ.: Ιερά Λιτάνευσις της Τιμίας Κάρας, της Ιεράς Εικόνος του
Αγίου Βησσαρίωνος, της Τιμίας Χειρός του Αγίου Ανδρέου του
Πρωτοκλήτου και κατάληξις εις την Κεντρικήν Πλατείαν της πόλεως,
όπου θα τελεσθή Ιερά Αρτοκλασία και Θείον Κήρυγμα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ
7:00 π.μ.: Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο.
6:30 μ.μ.: Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις του Αγίου Βησσαρίωνος.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία, Λειτουργία.
11:00 π.μ.: Δέησις και Ιερά Παράκλησις του Αγίου Ανδρέου του
Πρωτοκλήτου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Αναχώρησις του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

(Η Γ’ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)

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

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

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα
στις 1 Ιουνίου
Πενθήμερη εκδρομή Δαλματικές Ακτές
(Ντουμπρόβνικ-Κότορ-Μπούτβα) από 5-9 Ιουνίου
Πενθήμερη εκδρομή στην Μυτιλήνη, από 5-9 Ιουνίου
Άγιος Ραφαήλ και Αϊβαλί από 15-19 Ιουνίου

Τριήμερη εκδρομή Αγ. Πνεύματος Τήνο και Μύκονο 15 έως
17 Ιουνίου με ξενοδοχείο στο κέντρο και το λεωφορείο καθ’
όλη την διάρκεια της εκδρομής για τον γύρο του νησιού.
Τριήμερη εκδρομή Αγ. Πνεύματος στην Ζάκυνθο.
Από 15 έως 17 Ιουνίου
Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου
Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.
Από 29-30 Ιουνίου (αναχώρηση 28/6 βράδυ )
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 11-17 Ιουλίου
(Ηράκλειο-Αγ.Νικόλαο-Ελούντα-Σπιναλόγκα-Ρέθυμνο-Χανιά)
Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου
9 ήμερη εκδρομή από 22-30 Αυγούστου.
Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Μπρατισλάβα

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»
4ήμερη εκδρομή
14-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
Οι Εθελόντριες και οι
Εθελοντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του
Περιφερειακού Τμήματος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
θα πραγματοποιήσουν
ημερήσια εκδρομή την
Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
στο Νυδρί - Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης – Λευκάδα -Πρέβεζα.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6977053385
& 6994771105.

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

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

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

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

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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
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
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300\
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα
στο Άγιο Όρος. Κυριακή 9 Ιουνίου.
Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
προς Τιμήν του Αγίου Νικολάου. Κυριακή 19 Μαΐου.
Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΥΚΙΑΣ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό.
Τετάρτη 5 Ιουνίου

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

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

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ)
Σε συνεργασία με τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Από 04-07/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

ΠΑΤΜΟΣ
Από 31/08-03/09/2019
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
«Εορτασμός της Αρμάτας». Από 06-08/09/2019
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΓΚΥΡΑ - ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ - ΣΜΥΡΝΗ-ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ)
Από 16-23/09/2019
ΤΟΣΚΑΝΗ (ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΣΑΝ
ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ)
Από 22-28/10/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

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

Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου και
Ελένης Ελευθεροχωρίου Τρικάλων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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.

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 εορτή των Αγίων Κων/νου και Ελένης εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευθεροχωρίου Τρικάλων.
Αύριο Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία
στους πιστούς.
Το πρωί της Τρίτης και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρθρος και στη
συνέχεια θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας και διάβασμα το Ύψωμα των Αγίων.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τους Αγίους.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών
Χριστιανών ότι την 21η Μαΐου
2019 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο Ιερός Ναός Κων/νου και
Ελένης στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το
κάτωθι πρόγραμμα:
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ, ώρα
7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και
Θείου Κηρύγματος, υπό του Πρωτοσυγκέλου της Ι. Μητροπόλεως π. Αλεξίου.
Εν συνεχεία Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος των Αγίων
Κων/νου και Ελένης πέριξ του Ιερού Ναού.
Ώρα 9.00 μ.μ.: Παραδοσιακή φιλοξενία και εκδήλωση με ζωντανή δημοτική μουσική στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού
προς τιμήν των Αγίων με τα χορευτικά: 1. Ενοριακό Μεγ.
Κεφ/σου, 2. Σύλλογος Γαλήνης (Πράσινη Γωνιά), 3. Λαογραφικός Όμιλος Μικρού Κεφ/σου, 4. Χορευτικός Σύλλογος
ΤΡΙΚΚΗ
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ, ώρα 7.30-10.30 π.μ.: Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος
και το Ύψωμα των Αγίων.
Απόγευμα ώρα 7.00 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός και την παράκληση των Αγίων.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να
προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία των Αγίων.
Εκ του Ιερού Ναού

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης Καλονερίου Τρικάλων
Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Καλονερίου Τρικάλων.
Αύριο Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα ψαλεί
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος και περιφορά της Εικόνας.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία
στους πιστούς.
Το πρωί της Τρίτης και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρθρος και στη
συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετ' αρτοκλασίας.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τους Αγίους.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΗΚΗΣ
Αύριο Δευτέρα 20 Μαΐου εορτή της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός
Αγίου Νικολάου Φήκης.
Σήμερα Κυριακή 19 Μαΐου στις 7:00 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσοστόμου.
Θα ακολουθήσει περιφορά της εικόνας του Αγίου στην κεντρική πλατεία του Χωριού και επιστροφή στον Ιερό Ναό, όπου θα γίνει η Αρτοκλασία και το Θείον Κήρυγμα.
Μετά το πέρας των Λατρευτικών εκδηλώσεων, θα προσφερθεί
παραδοσιακή φιλοξενία στους πιστούς.
Αύριο Δευτέρα το πρωί από 7:30 έως 10:30 θα ψαλεί ο Όρθρος
και θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία λειτουργία, Αρτοκλασία, Ύψωμα του Αγίου και Θείον Κήρυγμα.
Αύριο Δευτέρα το απόγευμα και ώρα 5:00, θα ψαλεί η παράκληση
του Αγίου Νικολάου.
Παρακαλούνται οι πιστοί να τιμήσουν με την παρουσία τους τον
Άγιο. για να λάβουν τις ευλογίες του.
To Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης Κάτω Ελάτης Τρικάλων
Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης Κάτω Ελάτης Τρικάλων.
Αύριο Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία στους
πιστούς.
Το πρωί της Τρίτης και ώρα 7 θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας
και θείου Κηρύγματος.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τους
Αγίους.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Εξωκκλησίου Αγίου Νικολάου
(Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων)

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 •

του χωριού Άγιοι Απόστολοι Τρικάλων
Αύριο Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 εορτή της Ανακομιδής των
Λειψάνων του Αγίου Νικολάου εορτάζει και πανηγυρίζει το
εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου του Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων του χωριού Άγιοι Απόστολοι Τρικάλων.
Σήμερα Κυριακή 19 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φιλοξενία
στους πιστούς, προσφορά των ενοριτών.
Το πρωί της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Όρθρος και
στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία λειτουργία και διάβασμα το Ύψωμα του Αγίου.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τον Άγιο.
Σημείωση: Το εξωκκλήσι βρίσκεται στο δρόμο προς τα Δημοτικά σφαγεία.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σνίτσελ χοιρινό
• ριγκατόνι 4 τυριά
• μπιφτέκια σχάρας
• μουσακά
• μοσχαράκι κοκκινιστό

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΗΚΗΣ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

what’s up: 6986

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μοσχαροκεφαλή με πατάτες...........................................................6,50 €
Κατσικάκι γάστρας με πατάτες / Αρνάκι ..........................................7,50 €
Σολομός με βραστά λαχανικά ..........................................................8,00 €
Πέστροφα με χόρτα εποχής.............................................................6.50 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα..............3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα........................3,50 €
Πατατοσαλάτα ........................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα ...................3,50 €
Πολίτικη με ελιές ...................3,50 €
Μαρούλι .................................3,00 €

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

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

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΡΕΛΛΗ

ΜΑΡΙΑ
ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ

Ετών 70
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
19 Μαΐου 2019 και ώρα 5:00μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής στο χωριό
Αγία Κυριακή Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Αγία Κυριακή Τρικάλων 19-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φρειδερίκη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης και Χρύσα Τρέλλη, Ιουλία και Κων/νος Γιάτσης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής σήμερα Κυριακή 19-5-2019 και ώρα 4:00μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μ. Βράντζα-Σ.
Καλογιάννης”.

Το νέο Δ.Σ. της Αδελφότητος
Κυριών “Η Αγία Βαρβάρα”
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Νέο Δ.Σ. της Αδελφότητος Κυριών “Η
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”, το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 7 Απριλίου 2019.
Ειδικότερα η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδροι: Βοΐλα Παρασκευή
Γενική Γραμματέας: Χικάρου Πάσχου Μαρούλα
Ταμίας: Τσαρουχά Παλάτου Ανδρονίκη
Αντιπρόεδρος: Κώτσιου Λίτσα
Ειδική Γραμματέας: Ψάλλα Ρένα
Υπεύθυνες Δημοσίων Σχέσεων: Λεβέντη Κική, Χατζηγάκη Ευρυδίκη,
Παππά Ρούλα.
Τα μέλη: Καλαμπαλίκη Ειρήνη, Κατσανούλη Θεοδώρα, Κούτσια Λέλα,
Λώλη Βιβή, Λώλη Ρίτα, Νταμάτη Ρορώ, Τριζώνη Δήμητρα.

Ετών 90
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
19 Μαΐου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρελιάς
Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Αγρελιά Τρικάλων 19-5-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αχιλλέας και Μαρία Στουκογεώργου, Βασίλειος και Γεωργία Στουκογεώργου, Φανή Τζιώλα, Χρήστος και Ζωή Στουκογεώργου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία Γεώργιος Τσιαμούρης, Μαρία - Ιωάννης Σιούφης, Στέφανος Νικολέτα Τζιώλα, Γεώργιος - Γεώργιος - Μαρία - Γεώργιος. ΤΑ
ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Φανή - Κων/νος - Μαρίλια - Μαριάμ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρελιάς Τρικάλων σήμερα Κυριακή 19/5/2019 και ώρα
12.00μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ”.

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 σήμερα 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.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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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:
Σήμερα 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 8:3012:30 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 Τρίτη 21 Μαΐου με την ευκαιρία της εορτής της Μεσοπεντηκοστής από 9:30-12:30 βραδινή
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Τρικάλων, ο Όρθρος

και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
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.
Την ίδια ημέρα με την με την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος και 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.

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

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

Τελετές

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

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

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:

Τιμές ΣΟΚ από Τρίτη έως Πέμπτη
Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Λουκάνικα
χοιρινά Τρικάλων

Μπριζόλα
χοιρινή Φήκης

το κιλό

24320 78007-24320 22507-24320 22426

3,99 το κιλό

3,89το κιλό

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

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

ν
λαιώ ν
α
π
ά
ω
Αγορ ν-σιδήρ
νλλω
μετά φορτηγώ ν
και νημάτω
μηχα

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

