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Η τροπολογία περί μερικής άρσης δεσμευμένου λογαριασμού

Δέχεται επισκέψεις
Ο Βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας κ.
Κώστας Σκρέκας θα
δεχθεί σήμερα, 21-52019 ευχές για την
ονομαστική του εορτή στο γραφείο του
στην οδό στρ. Σαράφη και Ανδρούτσου 2
από τις 10.00π.μ. έως
τις 2.30μ.μ.

Αλλά απέχει απ’ αυτό που πραγματικά θέλει η αγορά, αναφέρουν συνδικαλιστές έμποροι

Φλαμούλι και Καρυές
δυναμικά με
τον Δ. Παπαστεργίου

Ο συνδυασμός «Δύναμη Ευθύνης»
σε Κρύα Βρύση και Διάβα

Μηνύματα νίκης
για τον Θεόδωρο Χήρα

Την Δημοτική Ενότητα
Καστανιάς επισκέφθηκε
ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου
Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5
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Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

ΣΕΛ.
8

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.:
CMYK

24310 88138
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Σαν Σήμερα
1932
Παραιτείται η κυβέρνηση
του Ελευθέριου Βενιζέλου. Πολιτικοί σχολιαστές κρίνουν το
γεγονός ως φυσικό επακόλουθο της οικονομικής κρίσης
που μαστίζει τη χώρα, αλλά
και διαφόρων άτυχων περιστατικών, που δεν ήταν πάντα
σε θέση να ελέγχει ο πρωθυπουργός.
1996
Ποινή κάθειρξης 21 ετών
επιβάλλει το Μικτό Ορκωτό
Κακουργιοδικείο Χαλκίδας
στον βιομήχανο Ιωσήφ Βαγιωνή, για το φόνο της ερωμένης
του Νέλλης Πίσχου. Ο συνήγορος του καταδικασθέντος,
Αλέξανδρος Λυκουρέζος κάνει
λόγο για προαποφασισμένες
απόψεις, ενώ η πρόεδρος του
δικαστηρίου Χριστοφόρη Μπακατσέλου καταγγέλλει ότι δέχθηκε απειλές από τον κ. Λυκουρέζο.
1997
«Αισθητή βελτίωση σημείωσε η ελληνική οικονομία,
καθώς επιταχύνθηκε ο ρυθμός
ανάπτυξης, ο πληθωρισμός
έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών και
ενισχύθηκε η θέση της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.» Αυτό αναφέρεται σε έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
για την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Γ

ια τον
πρωθυπουργό οι
ευρωεκλογές είναι
μια απλή
δημοσκόπηση. Για τον
αρχηγό της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης, η αρχή
του τέλους της
κυβέρνησης.

Δηλαδή πολιτικός «ανεμόμυλος»! Ποιο Ευρωκοινοβούλιο και ποια τοπική
αυτοδιοίκηση; Αλλος είναι
ο στόχος των δύο ισχυρών «παικτών» της πολιτικής σκηνής: Η καρέκλα
της εξουσίας, την οποία
θέλουν να καταλάβουν
πάση θυσία. Αποτέλεσμα;
Η προεκλογική αντιπαράθεση να εξελιχθεί σε παιχνίδι χωρίς κανόνες, στο
οποίο κυριαρχούν οι τσακωμοί, τα ψέματα, οι
υπερβολές και οι ανέξοδες υποσχέσεις.
Οσο για τη θέση της Ελλάδας στο νέο ευρωπαϊκό
τοπίο που διαμορφώνεται;
Μόνο ανούσια συνθήματα,
αοριστίες και ευχολόγια για
να «ξορκίσουν» το κακό που
έρχεται.
Τους έχει τυφλώσει η μανία της εξουσίας. Εχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και με τα λόγια
τους αλλά και με τις πράξεις
τους αποδεικνύουν ότι οι
«κακές» πολιτικές συνήθειες
δεν κόβονται, όσα χρόνια κι
αν περάσουν, όσα μνημόνια
κι αν επιβληθούν στη χώρα.
Ομως σε 7 ημέρες οι Ελληνες δεν θα εκλέξουν τον
νέο ένοικο του Μαξίμου. Θα
κληθούν να επιλέξουν νέους
περιφερειάρχες και δημάρχους, με τους οποίους ασχολούνται μόνο οι άμεσα εν-

Πολιτικός «ανεμόμυλος»!
διαφερόμενοι, αλλά και τα
πρόσωπα που θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο.
Εκεί, δηλαδή, όπου λαμβάνονται οι μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον το
δικό τους, αλλά και των παιδιών τους. Εκεί όπου η Δημοκρατία θα πρέπει να αποκρούσει την εισβολή του
εθνικολαϊκισμού, που απειλεί
να κατεδαφίσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Για αυτή τη μεγάλη μάχη
οι δύο πρωταγωνιστές της
ελληνικής πολιτικής σκηνής
ελάχιστα έχουν πει στους
Ελληνες πολίτες. Αγνοια κινδύνου, αδιαφορία, σκοπιμότητα; Ο,τι κι αν ισχύει, το
αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Το πολιτικό προσωπικό
της χώρας αντιμετωπίζει τις
ευρωεκλογές ως ευκαιρία
να μετρηθούν οι δυνάμεις
«εντός των τειχών». Την ώρα
που στην Ευρώπη επελαύνουν οι δυνάμεις τους σκότους, εδώ ασχολούνται με
τον ΦΠΑ στον φραπέ! Οχι
πως δεν είναι σοβαρά τα
θέματα των τιμών, των φόρων και των συντάξεων,
αλλά πώς να το κάνουμε,
δεν είναι της ώρας, εκτός
κι αν υποκρύπτονται σκοπιμότητες. Τώρα κρίνονται η
πορεία της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, η ανάγκη για ενιαία
εξωτερική πολιτική, για φύλαξη των συνόρων της Ευρώπης, για μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών
του Βορρά και του Νότου.
Αυτή την Κυριακή το πολιτικό παιχνίδι είναι ευρωπαϊκό
και δεν χωρούν κότερα, πο-

λιτικές γκάφες και οικογενειακές «αμαρτίες» των πολιτικών μας.
Αυτή την Κυριακή «παίζεται» το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης, που κάποιες δυνάμεις προσπαθούν να
απαξιώσουν, και κατ’ επέκταση το μέλλον του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών, το οποίο δυστυχώς ο
πολιτικός κόσμος έχει επιτρέψει να το καθορίζουν οι
γραφειοκράτες των Βρυξελλών.
Εστω και στο παρά πέντε
οι πολιτικοί μας οφείλουν
να αφήσουν στην άκρη την
εσωτερική ατζέντα.
Να αναδείξουν τα καυτά
ζητήματα της Ευρώπης, γιατί όσο η χώρα βρίσκεται
στην «αγκαλιά» της Ε.Ε. είναι
αναγκασμένη να υλοποιεί
τις πολιτικές που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, και
ας μην το παραδέχονται.
Αρα, λοιπόν, σε αυτό το ευρωπαϊκό «μαγειρείο» η χώρα
να εκπροσωπείται με ικανούς πολιτικούς οι οποίοι
πάνω από τα κομματικά συμφέροντα θα βάζουν εκείνα
της πατρίδας τους.
Και πρέπει όσοι ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες να
γνωρίζουν ότι δεν πάνε εκεί
ούτε για τουρισμό, ούτε για
να δώσουν παραστάσεις με
θεατές το σύνολο των Ευρωπαίων.
Καθήκον των ευρωβουλευτών δεν είναι να υπερασπίζονται την κομματική
ατζέντα, αλλά την εθνική
γραμμή που είναι ανάγκη
να υπάρχει κυρίως για θέματα άμυνας και εξωτερικής

πολιτικής, ιδιαίτερα σε πονηρές εποχές όπως αυτή
που διανύουμε με τον εξ
ανατολών γείτονα να βουλιάζει στα προβλήματά του
και να είναι έτοιμος να «ανάψει φωτιές» για να ικανοποιήσει την «πελατεία» του.
Τώρα είναι απαραίτητη η
εθνική συνεννόηση. Να χαμηλώσουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Να επικρατήσει η κοινή
λογική στο πολικό προσωπικό της χώρας και να αγωνιστούν όλοι μαζί για την
προστασία του τόπου και
την ευημερία του λαού.
Χωρίς καμία αμφιβολία το
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι βαρόμετρο για
τις πολιτικές εξελίξεις. Οι
ψηφοφόροι θα στείλουν μηνύματα, τα οποία μπορεί και
να ανατρέψουν τα σχέδια
και τις στρατηγικές των κομματικών επιτελείων.
Οι κάλπες στις 26 Μαΐου
θα δείξουν πολλά και κυρίως
τον χρόνο που θα γίνουν οι
εθνικές εκλογές. Και μέχρι
τότε οι διεκδικητές της εξουσίας θα πρέπει να έχουν
έτοιμες τις απαντήσεις για
όλα τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες.
Από την ανάπτυξη που δεν
έρχεται και το αποδιοργανωμένο κράτος μέχρι το δημογραφικό, την υγεία, την
παιδεία και την προστασία
του περιβάλλοντος. Και
πρωτίστως για την ανεργία
και την αγορά εργασίας,
όπου σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 1 στους 4 εργαζόμενους έχει μηνιαίως μισθό κάτω από 500 ευρώ.
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

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
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

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

Οι βασιλείς Κωνσταντίνος
Τσακαλώτος:

```

και Ελένη έχουν κοινό το ουράνιο
" Στην τελική ευθεία
με τα νέα δεδομένα "

```

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

της ημέρας

(Κυριακή
κοντή γιορτή!)

στεφάνι, όπως είχαν κοινό
Υπάρχουν αντιδράσεις για τα θετικά
μέτρα από δυνάμεις κολλημένες
στην πολιτική της λιτότητας

το επίγειο στέμμα.

```

Στίχοι συναξαρίου

(Δηλαδή βρέχει χρήμα
και κάποιοι το θέλουν!)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Οι δύο περίφημοι ντέντεκτιβ Σέρλοκ Χολμς και Μάθιου
Γουάτσον ήταν σε
εκδρομή στο κάμπινγκ. Ήταν ξαπλωμένοι στο κρεββάτι
και κοιτούσαν τον ουρανό.
Χολμς: Γουάτσον κοίτα, τι βλέπεις ;
Γουάτσον: Βλέπω πολλά άστρα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Χολμς: Και τι σημαίνει αυτό
κατά την γνώμη σου;
Γουάτσον: Νομίζω ότι αύριο θα κάνει
καλό καιρό. Εσύ τι λες;
Χολμς: Για μένα σημαίνει ότι κάποιος
έκλεψε την σκηνή μας.

Γενική πρόγνωση για
σήμερα Τρίτη 21/5/2019
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Ανάληψη ευθύνης
Πριν προχωρήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τα προφανή: Ο Μπόμπι
Σαντς δεν έχει καμία σχέση με τον
Δημήτρη Κουφοντίνα, όπως και η
Μάργκαρετ Θάτσερ με τον Αλέξη
Τσίπρα. Καμία σχέση δεν έχει ούτε
το μπακράουντ IRA και 17Ν.
Ωστόσο έχει πάντα ιστορικό ενδιαφέρον η απάντηση της Θάτσερ
στη Βουλή των Κοινοτήτων, μετά
το θάνατο του Σαντς έπειτα από
66 ημέρες απεργίας πείνας: «Ο κύριος Σαντς ήταν ένας καταδικασμένος εγκληματίας. Ο ίδιος επέλεξε να χάσει τη ζωή του. Ηταν μια
επιλογή που η οργάνωσή του δεν
άφησε σε πολλά από τα θύματά
της». Να σημειώσουμε επίσης ότι
οι συνθήκες κράτησης των Βορειοϊρλανδών φυλακισμένων, για τις
οποίες έγινε «το κίνημα της κουβέρτας», ήταν τόσο σκληρές, που
ξεπερνούσαν τα όρια της ανθρώπινης εξαθλίωσης. Το αίτημα του
Σαντς δηλαδή δεν ήταν η χορήγηση
άδειας για να πάει βόλτα στο Κολωνάκι.
Η καθόλα νόμιμη, αν και πρωτόγνωρη, κίνηση της εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου να ασκήσει αναίρεση παρά την αντίθετη γνώμη του
Δικαστικού Συμβουλίου και του αρμόδιου αντεισαγγελέα, ήταν αναμενόμενο ότι θα δημιουργούσε πλήθος αντιδράσεων. Οπως είναι αναμενόμενο πως όποια και αν είναι η
τελική ετυμηγορία της, επίσης θα
διχάσει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη
ότι η υπόθεση Κουφοντίνα έχει ιδιαίτερη δυναμική, αφού δεν εξελίσσεται σε νεκρό χρόνο, αλλά στην
τελική ευθεία της προεκλογικής
περιόδου. Ενα ενδεχόμενο «ατύχημα» είτε από την ανεξέλεγκτη
δράση των μπαχαλάκηδων είτε από
την επιδείνωση της υγείας του αρχιεκτελεστή της 17Ν θα πυροδοτούσε απρόβλεπτες εξελίξεις. Εξελίξεις που δεν θα υπήρχαν ως πιθανότητα αν η κυβέρνηση ήθελε
πραγματικά να ελέγξει τους μπαχαλάκηδες και αν δεν τους άφηνε
να τραμπουκίζουν, υποβαθμίζοντας
τη σοβαρότητα της δράσης τους
σε «μπογιές και τρικάκια» και κάνοντας ανόητες δηλώσεις για μολότοφ που δεν καίνε.
Στο διά ταύτα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ανάληψη ευθύνης
γίνεται από μία ανώτατη δικαστική
λειτουργό που σε λιγότερο από
δύο μήνες συνταξιοδοτείται, τραβώντας πάνω της το ηλεκτρικό
φορτίο της απόφασης. Οποια και
αν είναι όμως η ετυμηγορία, το πολιτικό σύστημα έχει μόνο ένα δρόμο: Το σεβασμό στη Δικαιοσύνη
και τους θεσμούς. Είναι το υπέρτατο όπλο της Δημοκρατίας απέναντι στο χάος της τρομοκρατίας.
ΥΓ.: Ο Μπόμπι Σαντς μέσα από τη
φυλακή είχε γράψει: «Τα όπλα δεν
κερδίζουν τον πόλεμο. Τα όπλα και
οι βόμβες μπορεί να σκοτώνουν
έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορούν
να δείξουν το δρόμο». Αλλά αυτά
είναι ψιλά γράμματα για τους εγχώριους μπαχαλάκηδες.

Αραιές νεφώσεις παροδικά
πιο πυκνές με πιθανότητα
ασθενών βροχών στα νότια το πρωί.

*Η Δέσποινα Κονταράκη
είναι αρχισυντάκτρια
του Ελεύθερου Τύπο

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις
3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12
έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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

ΤΡΙΤΗ

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την προσφυγή στις κάλπες αυτή την Κυριακή 26 Μαΐου ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος (με σταυρό αυτή τη φορά) του
συνδυασμού «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» Χρήστος
Μιχαλάκης συνεχίζει ακάθεκτος τις περιοδείες σε όλο
το ν. Τρικάλων.
Βέβαια, σήμερα και αύριο ο κ. Μιχαλάκης θα ρίξει το βάρος στις προετοιμασίες και στις ενέργειες
που χρειάζονται, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την κεντρική ομιλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Η ομιλία είναι αύριο Τετάρτη 22 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο και
ο Αντιπεριφερειάρχης έχει αναλάβει τον όλο σχε-

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 3

Χαλάρωμα και αισιοδοξία

Οι Μηχανικοί στην πρώτη γραμμή
Στην εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τρικάλων
με θέμα ''Μηχανικοί και Αυτοδιοίκηση'' συμμετείχε ο πολιτικός μηχανικός και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
Κώστας Τζίκας.
Κατά την εισήγηση του ανέπτυξε ζητήματα που αφορούν
στα άμεσα ενταγμένα έργα
του Δήμου Τρικκαίων αλλά και
στα θέματα που άπτονται της
καθημερινότητας της πόλης
και των συναδέλφων μηχανικών.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Νίκος Παπαγεωργίου και ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν μηχανικοί όλων των συνδυασμών
ενώ ακολούθησε γόνιμος διάλογος για τα προβλήματα και τις
προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου.
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Αλλαγή φρουράς με τους Πόντιους Εύζωνες στο Μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα στην εκδήλωση
μνήμης για τα 100 χρόνια από την Γενοκτονία των Ποντίων

Με το βλέμμα στην κεντρική ομιλία!
διασμό και συντονίζει με τον τρόπο που μόνο εκείνος γνωρίζει την κεντρική ομιλία του Περιφερειάρχη. Μάλιστα, σε κάθε περιοδεία του υπενθυμίζει
στους πολίτες το αυριανό ραντεβού που έχουν με τον
κ. Αγοραστό, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Και σε αυτή την προεκλογική αναμέτρηση η εκδήλωση θα φέρει τη σφραγίδα του Χρήστου Μιχαλάκη, ενώ δε θα απουσιάζει ο παλμός και η τεράστια
συμμετοχή του κόσμου.

∫Ω.

Χαλάρωμα αλλά και αισιοδοξία για την έκβαση
των εκλογών, μεταξύ του προεκλογικού αγώνα και υποχρεώσεων στον Δήμο Πύλης, για τον
δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Κώστα Μαράβα και συνεργατών του, αλλά και φίλων του, με
παραδοσιακό Ελληνικό τρόπο, λίγο τσίπουρο με
μεζέδες χθες το μεσημέρι σε ουζερί στην
Πύλη,.
H συζήτηση ασφαλώς περιείχε πολιτική και ειδικά αυτοδιοικητική, όμως, μία παρέα φίλων
πάντα βρίσκει και άλλα θέματα για να δώσει άλλον τόνο στην ημέρα.
Στην φωτογραφία από αριστερά, ο δημοτικός
σύμβουλος, εκ νέου υποψήφιος και πρώην αντιδήμαρχος Κώστας Κρούπης, ο κ. Μαράβας, o
γιατρός και πρώην δημοτικός σύμβουλος Πύλης
Κώστας Μπαμπαλιάρης, το μέλος του ΔΣ του
Νοσοκομείου Τρικάλων Γιώργος Καπέλος, η αντιδήμαρχος και υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Λαμπρινή Οικονόμου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος Χρήστος Νάκος.

∫ Μ.Α.Μπ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΔΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
•Eκπαίδευση
-Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Π.Θ.
-Κάτοχος MBA Middlesex Unicersity

•Εκλεγμένος
-Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
-Αιρετό μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του
-κόμματος της Νέας Δημοκρατίς (2001-Σήμερα)
-Πρόεδρος της Πανελλήνιας Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα
-Πρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα Ν. Θεσ/νίκης
-Μέλος της Εκτελεστική Επιτροπής της Οικονομικής
-και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (ΟΚΕ)
-Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕTUC
-(Διοίκηση Ευρωπαϊκών Συνδικάτων)

Τα Τρίκαλα στηρίζουν τον τρικαλινό
υποψήφιο Ευρωβουλευτή

CMYK

4 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Φλαμούλι και Καρυές δυναμικά
με τον Παπαστεργίου
προστά τα Τρίκαλα!
Μπροστά οι οικισμοί
τους! Με το έργο και
το πρόγραμμα της
«Επανεκκίνησης», που δεν
κρύφτηκε, φανέρωσε από
νωρίς τι θέλει πραγματικά να
κάνει στον Δήμο Τρικκαίων.
Αυτό επεσήμανε σε Καρυές
και Φλαμούλι ο Δημήτρης
Παπαστεργίου την Κυριακή
19 Μαΐου.

Μ

Και αυτό είναι η συνείδηση
όλων πλέον: με πρόγραμμα, έργα,
κοστολογημένο σχεδιασμό και
πολλή δουλειά, ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά και παραμένει
πρότυπο για όλη την Ελλάδα!
Χαρακτηριστικά στις Καρυές, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων μίλησε για
τις μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις στην περιοχή (ηλεκτροφωτισμός, ποδηλατόδρομος, καλλωπισμός στην πλατεία, νέα παιδική
χαρά κ.α.) και στην πόλη, για τις
επικείμενες αλλαγές με βάση την
ενίσχυση της ΣΕΦΑΑ και τα Τρίκαλα που θέλουμε, σε έναν Δήμο
Πρότυπο που αγαπάμε.
Στο Φλαμούλι επίσης, φάνηκε η
εμπιστοσύνη π[ου δίνουν οι πολίτες στη συνέχιση του έργου της
"Επανεκκίνησης". Ο Δημήτρης
Παπαστεργίου εξήγησε αναλυτικά το βράδυ της Κυριακής, όχι
μόνο όσα έργα έγιναν στην περιοχή, όχι μόνο τον προγραμματισμό για την επόμενη περίοδο,
αλλά και τα αιτήματα του Συλλόγου, που αποτελούν το δείγμα της
συνεργασίας Δήμου - Κοινωνίας.
Η δύναμη που ζήτησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων για την αυτοδυναμία, είναι η δύναμη για να μην
υπάρχουν στρεβλώσεις, για να
υλοποιηθεί το σαφές πρόγραμμα,
που είναι γνωστό εδώ και καιρό.
Διότι η "Επανεκκίνηση" δούλεψε
και δουλεύει και θα συνεχίσει να
δουλεύει, δεν είναι ευκαιριακός
συνδυασμός, είναι παράταξη με
στελέχη, με όραμα, με διάθεση,
με αποδεδειγμένη εργασία.
Εκανε λόγο για τους συνδυασμούς που ακόμη και σήμερα, δεν

•Κ. Αγοραστός: «Δημιουργούμε
συνθήκες ασφάλειας για τους
κατοίκους της περιοχής και τους
ανθρώπους της παραγωγής»

ις εργασίες καθαρισμού της κοίτης των
παραποτάμων του Πηνείου στην Π.Ε.
Τρικάλων επίβλεψε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο κ. Αγοραστός
μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη βρέθηκε στις εργασίες που
πραγματοποιούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
στο Ληθαίο στους παραποτάμους Αγιαμονιώτη,
Κουμέρκη και Ανάποδο (Δήμοι Καλαμπάκας και
Τρικκαίων).

Τ

έχουν καν ανακοινώσει ούτε ένα
βασικό πρόγραμμα για τον Δήμο
και επιβεβαίωσε ότι από τη Δευ-

τέρα 27 Μαΐου θα συνεχίσει - με
την αυτοδυναμία που δίνουν οι
τρικαλινές και οι τρικαλινοί - το

νοικοκύρεμα στα οικονομικά και
τα έργα σε χωριά και πόλη
Μαζί πάμε τα Τρίκαλα μπροστά!

Αγία Μονή και Μπάρα από την 1η Κυριακή με τον Παπαστεργίου
Βορράς και ο Νότος
των Τρικάλων ήταν το
έναυσμα για να
«μιλήσει» και η πόλη. Η Αγία
Μονή και η Μπάρα, δύο
πολύ μεγάλες, ιστορικές και
με πλήθος έργων επί
Παπαστεργίου συνοικίες,
είχαν το Σάββατο 18 Μαΐου
την τιμητική τους.

Ο

Οι συγκεντρώσεις ήταν χωριστές:
Στην Μπάρα ο Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε με τα παιδιά,
για τα παιδιά, για το μέλλον της
πόλης μας. Στην παιδική χαρά δωρεά της εταιρείας Γκολιτος,
που μαζί με τις 41 παιδικές χαρές
που ολοκληρώθηκαν και άλλες 40
που ετοιμάζονται, έδωσε ανάσα
και ασφάλεια στα παιδιά και σιγουριά στους γονείς. Σε μια Μπάρα με έργα στην αυλή του 1ου Γυμνασίου για τους μαθητές και
την άθληση των περιοίκων, σε
μια περιοχή από την οποία κ ποδηλατόδρομος οδεύει στα σχολεία και θα συνδέεται με τους νέους ποδηλατοδρόμους, με σύνδεση φυσικού αερίου για το 33ο
Δημοτικό, με παρεμβάσεις σε σημεία της συνοικίας, με Πάρκο Τοπικής Χλωρίδας και Πανίδας στον
Προφήτη Ηλία, με δράσεις προβολής της πόλης, με συνεχή έργα,

Στα αντιπλημμυρικά έργα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
στο Ληθαίο ποταμό
ο Κώστας Αγοραστός

με τα Τρίκαλα που αγαπάμε!
Στην Αγία Μονή των έργων,
του Πολιτισμού και του Αθλητι-

σμού, ο Δήμαρχος Τρικκαίων σε
μια ακόμη μεγάλη συγκέντρωση
παρουσίασε πολύ μεγάλα και

πολύ γνωστά έργα στην περιοχή
(Πράξεις Εφαρμογής, "νησάκι"
Αγιαμονιώτη, έργα στο γήπεδο)
αλλά και τις μικρότερης έκτασης
(αλλά επίσης μεγάλης σημασίας)
παρεμβάσεις σε δρόμους, στο
γυμνάσιο με την εξαιρετική βιβλιοθήκη, σε φωτισμό, σε κράσπεδα.
Τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης
των έργων για όλη τη συνοικία, διευκρίνισε ότι η δύναμη από την 1η
Κυριακή είναι δύναμη για να συνεχίσει να προβάλλεται ο Δήμος
- Πρότυπο για όλη τη χώρα, ο Δήμος που δίνει νέα πνοή, νέα ταυτότητα σε όλη την πόλη των Τρικάλων. Οι Αγιαμονιώτισσες και οι
Αγιαμονιώτες έδωσαν απερίφραστα την ψήφο τους από την 1η Κυριακή στα έμπειρα και ικανά στελέχη της «Επανεκκίνησης» και
στον Δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου, που επί χρόνια στέκονται δίπλα τους, που γνωρίζουν τα
προβλήματα της συνοικίας (και
της Κόρης), που ξέρουν να επιλύουν θέματα και να συνεργάζονται με όλους τους συμπολίτες.
Τα 10.000.000€ για το κέντρο
(μόλις την Παρασκευή εγκρίθηκαν
τα 1,9 εκατ.€ για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Open Mall) και τα
77,5 εκατ.€ συνολικά, είναι η απόδειξη για τα Τρίκαλα που θέλουμε!

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που υλοποιείται και
αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της Π. Ε. Τρικάλων
συνολικού προϋπολογισμού 5.010.000 ευρώ. Παρόμοιες
εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων έχουν πραγματοποιηθεί και πραγματοποιούνται στους ποταμούς
Πορταϊκό μετά των παραποτάμων του Μπεντένη και Παλαιοπόταμο (Δήμοι Πύλης και Τρικκαίων), Πάμισο (Δήμος
Τρικκαίων), Κλεινοβίτη, Ίωνα, και Μαλακασιώτη (Δήμος Καλαμπάκας), Νεοχωρίτη, Μέγα και Ενιπέα (Δήμος Φαρκαδόνας).
«Η Περιφέρεια παρεμβαίνει άμεσα στον καθαρισμό ρεμάτων και παρόχθιων περιοχών προστατεύοντας τις περιουσίες των ανθρώπων και την παραγωγή από πλημμυρικά φαινόμενα. Τα έργα είναι τα μόνα που αποτυπώνουν
την αλήθεια και είναι χρήσιμα για την κοινωνία. Αιτήματα
χρόνων υλοποιούνται δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας
για τους πολίτες. Κάθε έργο αποτελεί και μια στοχευμένη παρέμβαση που συμβάλει στην βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

τοπικά
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Ο συνδυασμός «Δύναμη Ευθύνης»
σε Κρύα Βρύση και Διάβα

Σ

υνεχίζει τις
περιοδείες του ο
συνδυασμός
ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού και οι υποψήφιοι σύμβουλοι του παραβρέθηκαν
στην ανακομιδή των ιερών
λειψάνων του Αγίου Νικολάου
Αρχιεπισκόπου Μύρων – Λυκίας στην Ιερά Μονή Αγίου

Νικολάου Σιαμάδων.
Στη συνέχεια επισκέφτηκαν
την κοινότητα της Κρύας Βρύσης όπου είχαν την ευκαιρία
να μιλήσουν με τους κατοίκους της. Ο Υποψήφιος Δήμαρχος τους ευχαρίστησε για
την εμπιστοσύνη που του δείχνουν και τους ανέπτυξε τα
σχέδια του συνδυασμού του
για την επόμενη τετραετία.
Η περιοδεία ολοκληρώθηκε

με την επίσκεψη στην κοινότητα της Διάβας, γενέτειρα
του Δημάρχου. Η υποδοχή
των κατοίκων ήταν ιδιαίτερα
συγκινητική.
Η αθρόα προσέλευση του
κόσμου οδήγησε αυθόρμητα
το πλήθος στην πλατεία του
χωριού. Εκεί, ο υποψήφιος
Δήμαρχος ευχαρίστησε τους
συγχωριανούς του για τη στήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια.

Μεταξύ άλλων ανέφερε τη
μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλλε η Δημοτική αρχή για
την άμεση αποκατάσταση της
γέφυρας της Διάβας και δεσμεύτηκε πως θα είναι δίπλα
τους σε ότι χρειαστούν και
την επόμενη τετραετία.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από
την πρώτη Κυριακή!

Την Δημοτική Ενότητα Καστανιάς
επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος
Δήμου Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος

Τ

η Δημοτική Ενότητα
Καστανιάς επισκέφθηκε ο
υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου
Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος και
οι υποψήφιοι Δημοτικοί του
Σύμβουλοι.
Η ομάδα του κ. Αλέκου επισκέφτηκε
τα χωριά Ελάφι, Αμάραντο και Καστανιά.
Έτυχαν θερμής και ενθουσιώδους υποδοχής από τους κατοίκους των χωριών.
Άκουσαν τα προβλήματά τους και ο κ.
Αλέκος δεσμεύτηκε για την επίλυση αυτών, ειδικά για το δάσος του Ελαφιού,
ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τους
κατοίκους του.
Επίσης δεσμεύτηκε ότι θα είναι πλάι
τους υποσχόμενος οικονομική και νομική
στήριξη στο δίκαιο αγώνα τους.
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Σε Περιστέρα, Θεόπετρα,
Αγ. Θεόδωροι και Βασιλική
συνεχίστηκε η περιοδεία του
συνδυασμού «Δύναμη Ευθύνης»

Τις κοινότητες Περιστέρα, Θεόπετρα, Αγ. Θεόδωροι και Βασιλική επισκέφτηκαν ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δύναμη
Ευθύνης» Χρήστος Σινάνης και οι υποψήφιοι σύμβουλοι του.
Πλήθος κόσμου σε όλες τις κοινότητες, συναντήθηκαν με τον
υποψήφιο Δήμαρχο και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
το πρόγραμμα έργων και δράσεων του συνδυασμού για την
επόμενη τετραετία, μετά τη νίκη στις εκλογές της 26ης Μαΐου.
Ο Χρήστος Σινάνης δεσμεύτηκε ότι με τη βοήθεια τους θα
συνεχίσουν από κοινού των αγώνα για να φτιάξουμε το Δήμο
Μετέωρων όπως τον ονειρευόμαστε όλοι μας.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από την
πρώτη Κυριακή!

Σε Μαλακάσι, Παναγία
και Κορυδαλλό ο Θ. Αλέκος
και οι υπ. Δημοτικοί του σύμβουλοι

Τη Δημοτική Ενότητα
Μαλακασίου και τα χωριά Μαλακάσι, Παναγία
και Κορυδαλλό επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος
και οι υποψήφιοι Δημοτικοί του Σύμβουλοι. Η
ομάδα του κ. Αλέκου
έτυχε ενθουσιώδους
υποδοχής από τους κατοίκους των χωριών.

6 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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Τελευταία φάση εργασιών
στη γέφυρα Διάβας – Καλαμπάκας

Βελτιώνει την περιφερειακή οδό στο Γαρδίκι
Τρικάλων η Περιφέρεια Θεσσαλίας
• Κώστας Αγοραστός: «Με το έργο μας έχουμε

φτάσει σε κάθε χωριό και σε κάθε οικισμό»

Η

αποκατάσταση
της γέφυρας, ένα
έργο ζωτικής
σημασίας για την
κοινότητα Διάβας αλλά
και για ολόκληρο το
Δήμο Μετεώρων έγινε
πράξη σε χρόνο που
αποτελεί ρεκόρ για τα
ελληνικά δεδομένα με
την άριστη συνεργασία
Περιφέρειας και
Δήμου.

Χθες ολοκληρώθηκε και
η τελευταία φάση εργασιών
στη γέφυρα Διάβας – Καλαμπάκας με την τοποθέτηση της μεταλλικής πεζογέφυρας. Ο περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Αντιπεριφερειάρχης
Χρήστος Μιχαλάκης και ο
Δήμαρχος Μετεώρων Χρήστος Σινάνης διέσχισαν πρώτοι τη νέα πεζογέφυρα.
Με ασφάλεια λοιπόν θα
μπορούν να τη χρησιμοποιούν οι πολίτες και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση
της παρόχθιας ζώνης του
ποταμού Πηνειού, ολόκληρη
η περιοχή θα μετατραπεί σε
πόλο έλξης για όλους.

Στην βελτίωση της πρόσβασης
και στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην Περιφερειακή
οδό του οικισμού του Γιαρδικίου
Τρικάλων προχωρά η Περιφέρεια
Θεσσαλίας με νέο έργο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί
για την αιρετή Περιφέρεια θέμα
μείζονος σημασίας. Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη
Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη και
τους Περιφερειακούς μας Συμβούλους σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και χρηματοδοτούμε έργα ουσίας με επίκεντρο τον άνθρωπο
και τις ανάγκες του. Με το έργο
μας έχουμε φτάσει σε κάθε χωριό
σε κάθε οικισμό, ακόμα και στο
πιο απομακρυσμένο σημείο της
Θεσσαλίας. Με έργα χρήσιμα και
όχι έργα βιτρίνας».
Με την παρούσα εργολαβία
προβλέπονται εργασίες βελτίωσης της Περιφερειακής οδού του
οικισμού Γαρδικίου Ν. Τρικάλων
συνολικού μήκους 800μ περίπου.
Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών και οδοστρωσίας. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι
παρακάτω εργασίες:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Θα γίνουν εκσκαφές για την
εξυγίανση του εδάφους και για
την διαπλάτυνση της οδού όπου
αυτό κριθεί απαραίτητο, θα κα-

Ενδιαφέρει έναν Δήμο
η κλιματική αλλαγή;

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

Σήμερα ένα πολύ μικρό ποσοστό των
απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Τα περισσότερα, με μεγάλο μέρος τους να αποτελείται από οργανικά υπολείμματα, πηγαίνουν
στις χωματερές. Θα ήθελα να προσπαθήσω στο αντιστραφεί αυτήν η πραγματικότητα. Με διαλογή στην πηγή
και με σωστή ενημέρωση των πολιτών. Ώστε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα
προβλήματα του πλανήτη μας, αυτό
της κλιματικής αλλαγής.

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

τασκευαστεί δε επίχωμα από υλικό περιοχής σε όλο το τμήμα της
οδού, μέσου πάχους 35cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ
Θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί ομβρίων διαμέτρου
0,60μ και 0,80μ, επενδεδυμένη
τάφρος και τοίχοι αντιστήριξης
σε θέσεις που θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία κατά την έναρξη των εργασιών.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Σε όλο το τμήμα της οδού θα

κατασκευαστεί μία στρώση υπόβασης πάχους 10cm από θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα
με την Π.Τ.Π. 150. Θα τοποθετηθούν επίσης στηθαία ασφαλείας
σχεδόν σε όλο το μήκος της Περιφερειακής οδού του οικισμού
Γαρδικίου.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν
με βάση τα συμβατικά τεύχη, τις
ισχύουσες διατάξεις και τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
τις εντολές της Υπηρεσίας.

τοπικά

Μηνύματα νίκης
για τον Θεόδωρο Χήρα

ίγες ημέρες πριν
ανοίξουν οι κάλπες
της Κυριακής, οι
δημότες έχουν
αποφασίσει πως η
αλλαγή σελίδας στο Δήμο
Πύλης θα επιτευχθεί με
την εκλογή του κ. Χήρα
ως ο επόμενος
Δήμαρχος Πύλης.

Λ

Η στήριξη στο πρόσωπό
του θεωρείται δεδομένη και
μόνο μηνύματα νίκης λαμβάνει ο ίδιος και τα στελέχη του
συνδυασμού «Πύλης Όραμα»
κατά τη διάρκεια των περιοδειών στις οποίες καταγράφεται η απήχηση των θέσεων,
απόψεων και προτάσεων που
εκφράζει ο κ. Χήρας για το
μέλλον του Δήμου Πύλης.
Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019
περιόδευσε στα χωριά της
ορεινής Πατρίδας και συγκεκριμένα στο Μοσχόφυτο, στο
Πολυνέρι και Βαλκάνο, στο
Μυρόφυλλο, στην Κορυφή,

στη Νεράιδα και Λαφίνα, στον
Αετό και Παχτούρι, στο Αρματωλικό, στη Μεσοχώρα, στη
Νέα Πεύκη και Βαθύρρευμα.
Έτυχε θερμής υποδοχής,
όπου συνομίλησε με τους κατοίκους και έγινε αποδέκτης

των ανησυχιών τους και των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Στα Στουρναραίικα μίλησε
σε πολυπληθές ακροατήριο το
βράδυ του Σαββάτου, όπου
ανέλυσε με λεπτομέρεια το

πρόγραμμά του για τον ορεινό όγκο. Ακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκομένους και όλες οι ερωτήσεις
που δέχθηκε, απαντήθηκαν
επαρκώς εισπράττοντας το
θερμό τους χειροκρότημα.

Πρόγραμμα Κώστα Αγοραστού
σήμερα Τρίτη 21 Μαΐου

Πρόγραμμα επισκέψεων
Τρίτη 21 Μαΐου 2019
Απόγευμα
20:30 Πράσινη Γωνιά (πλατεία Amberg)

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με
τον συνδυασμό «Συμμαχία
υπέρ των πολιτών» κ. Κώστας
Αγοραστός θα δεχθεί ευχές
για την ονομαστική του εορτή
σήμερα Τρίτη 21 Μαΐου 2019,
μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, στο γραφείο του
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το βράδυ της ίδιας μέρας θα
πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στον Παλαμά στο κατάστημα «Τιτάνιο» στις 9:00μ.μ.
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Χατζηγάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ αδικεί
τους μικροβιολόγους, ακτινολογούς»
Με επιστολή διαμαρτυρίας
στον Υπουργό Υγείας (την
οποία κοινοποιεί στον Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη), ο Μικέλης Χατζηγάκης εκφράζει την έντονη
δυσαρέσκεια των ιδιωτικών
εργαστηρίων (π.χ. μικροβιολογικών, ακτινολογικών) για
το νέο βαρύτατο χαράτσι
που τους επιβάλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μικέλης Χατζηγάκης τονίζει πως «καμία
οικονομία και καμία κοινωνία
δεν μπορεί να προοδεύσει αν
πνίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία και απαξιώσει την προσφορά των ανθρώπων της υγείας» και καλή την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα. Η επιστολή του κ. Χατζηγάκη έχει ως
εξής:
«Προς: Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθο
Κοινοποίηση: Πρόεδρο της ΝΔ, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
Η κυβέρνηση δείχνει να μην έχει διδαχθεί από την σύγχρονη
ιστορία η οποία μας μαθαίνει πως καμία οικονομία και καμία
κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει αν πνίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία και απαξιώσει την προσφορά των ανθρώπων της υγείας. Έτσι συνεχίζει την επίθεση αυτή την φορά επιβάλλοντας
νέο βαρύ φόρο σε όλες τις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής
και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής.
Συγκεκριμένα, ακόμα και το πιο μικρό μικροβιολογικό εργαστήριο το οποίο συνεργάζεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ έχει claw
back 19% (δηλαδή ποσοστό αυτόματης περικοπής υπέρβασης των δαπανών). Επίσης, το πιο μικρό ακτινολογικό εργαστήριο 24%, ενώ τα πολυδύναμα διαγνωστικά κέντρα το ποσοστό αυτό είναι μεσοσταθμικά παραπάνω από 24%. Επιπλέον,
θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ότι στην κατηγορία των εξετάσεων των βιολογικών υλών το ποσοστό του rebate (τμηματικών εκπτώσεων) μπορεί να φτάσει το 50%. Το πλήγμα που
επιφέρει στις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι βαρύτατο και όταν εφαρμοστεί θα οδηγήσει αρκετά εργαστήρια στο λουκέτο. Ποτέ ξανά κυβέρνηση δεν φέρθηκε τόσο άδικα και ανάλγητα σε ανθρώπους που
φροντίζουν την υγεία των συμπολιτών μας και προσφέρουν
κοινωνικές υπηρεσίες στο σύνολο των πολιτών. Παρακαλώ να
επανεξετάσετε το όλο ζήτημα και να δώσετε ορθή λύση στο
πρόβλημα που δημιουργήθηκε.
Με τιμή,

Μικέλης Χατζηγάκης»

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΤΡΙΤΗ 21 - 5 - 2019
12:00 ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ, ΨΗΛΩΜΑ, ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΣΙΑ
18:00 ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΟΝΙΣΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 - 5 - 2019

Πρόγραμμα Περιοδειών

20:30 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΟΜΙΛΙΑ Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 23 - 5 - 2019
20:30 ΚΑΣΤΡΑΚΙ

Τρίτη 21/05/2019
Πρωί επίσκεψη σε επιχειρήσεις του Δήμου
20.30 Γόμφοι

Πρόγραμμα Επισκέψεων
Τρίτη 21/05/2019

Πρόγραμμα επισκέψεων
του δημάρχου
Κώστα Μαράβα
Τρίτη 21 Μαΐου
Λόγω γιορτής ευχές δημαρχείο το πρωί και το
απόγευμα στο εκλογικό
κέντρο

Τετάρτη 22 Μαΐου
Μουριά 20.00
Δροσερά 20.30
Πηγή 21.00

Πέμπτη 23 Μαΐου
Βαλομάνδρι 19.00
Παραπόταμος 19.30
Λιλή 20.00
Ελευθεροχώρι 20.30
Φήκη 21.00

Παρασκευή 24 Μαΐου
Κεντρική ομιλία Πύλη
21:00 στο εκλογικό μας
κέντρο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 - 5 - 2019
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ “ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ”
* Η αναχώρηση θα γίνεται από το γραφείο του συνδυασμού “Δύναμη Ευθύνης” στην οδό Ομογενών Αμερικής 6.

Περιοδεία στα χωριά του Ασπροποτάμου από τις
10:30π.μ.

Πρόγραμμα ομιλιών

Πρόσκληση
Σας προσκαλώ στην κεντρική
ομιλία του συνδυασμού μας που θα
γίνει αύριο 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

του υποψηφίου Δημάρχου

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

Τρίτη 21/05/2019
20:30-21:30 Πετρωτό

Τετάρτη 22/05/2019
20:30-21:30 Ζάρκο

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

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

8 σελίδα
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Η τροπολογία περί μερικής άρσης δεσμευμένου λογαριασμού

Κινείται προς την θετική κατεύθυνση
Αλλά απέχει απ’ αυτό που πραγματικά θέλει η αγορά, αναφέρουν συνδικαλιστές έμποροι

H

τροπολογία περί μερικής άρσης δεσμευμένου
λογαριασμού επιβραβεύει τους συνεπείς
οφειλέτες, κάτι που σαφέστατα είναι θετικό,
τονίζεται από συνδικαλιστές του κλάδου του
εμπορίου.

Ωστόσο, σημειώνεται από συνδικαλιστές εμπόρους για
το ζήτημα αυτό, πως δεν είναι ότι έχει ανάγκη η αγορά,
αλλά απέχει.
Εξηγώντας συνδικαλιστές έμποροι, αναφέρουν αρχικά
πως στα κεφάλαια, τα οποία θα εξαιρούνται της δέσμευσης,
δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των ρυθμίσεων, στις οποίες
εν δυνάμει μπορεί να μετέχει ένας επιχειρηματίας, όπως
ασφαλιστικές, φορολογικές, εξωδικαστικού προσδιορισμού,
πάγιες και στην συνέχεια επισημαίνουν ότι ο προβλεπόμενος
πολλαπλασιαστικός συντελεστής απελευθέρωσης κεφαλαίων,
3 έως 4,5, είναι εξαιρετικά “δειλός” για να καλύψει τις
πάγιες ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης.
Όπως υπογραμμίζουν συνδικαλιστές έμποροι, η πάγια
θέση της ΕΣΕΕ και γι’ αυτό το θέμα είναι γνωστή από
παλιά: Επιβάλλεται η θέσπιση ενός ακατάσχετου τροφοδότη
λογαριασμού, μέχρι του ποσού που θα καλύπτει ολοσχερώς
τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης,
όπως ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, προμηθευτές, μισθούς.
«Έχοντας ερμηνεύσει τον σφυγμό της αγοράς εδώ και

χρόνια, αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί
τόσο η βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
όσο και η επιτυχία των ρυθμίσεων που εισάγονται με το
υπό συζήτηση σχέδιο νόμου» δηλώνουν συνδικαλιστές έμποροι, οι οποίοι συμπληρώνουν «το έχουμε πει και το ξαναλέμε πάρα πολλές φορές εδώ και χρόνια και δεν έχει καμία

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

απολύτως σχέση με το ποιο ή ποια κόμματα έχουν την διακυβέρνηση της χώρας μας. Όταν συντάσσονται νόμοι που
αφορούν την αγορά, το εμπόριο, καλό είναι πρώτα οι
αρμόδιοι της πολιτείας να συζητούν και ακόμη καλύτερα
να διαβουλεύονται με τους ανθρώπους της αγοράς».
Ματθαίος Μπίνας

ΤΡΙΤΗ

CMYK
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Αλυσίδα εξωστρέφειας και επενδύσεων
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στη συντήρηση και βελτίωση του δρόμου
από Γέφυρα Αχελώου έως Αρματωλικό
προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε τη νέα επιχειρηματικότητα, τους νέους
και δημιουργούμε θέσεις εργασίας με προγράμματα 80 εκατ. ευρώ»

Α

νάσες οξυγόνου σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις δίνει η Περιφέρεια
Θεσσαλίας με προγράμματα και
δράσεις που ενισχύουν τις νέες
επενδύσεις, υποστηρίζουν τους νέους
και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

«Ανάπτυξη σημαίνει δυο λέξεις μόνο: Παραγωγική επανάσταση. Η πατρίδα μας χρειάζεται να παράξει, να αυξήσει το εισόδημά
της, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Τώρα, όχι στο αόριστο μέλλον. Κινδυνεύουν
να απαξιωθούν μια – δυο γενιές. Αυτός είναι
εθνικός στόχος και θα έπρεπε να είναι η
βασική προτεραιότητα όλων μας, καθημερινά.
Η χώρα μας χρειάζεται μια Παραγωγική Επανάσταση, διότι χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει
ισορροπία στην οικονομία, δεν υπάρχει κοινωνική ευημερία.» δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός. «Αυτή η προσπάθεια αφορά όλους τους Θεσσαλούς διότι
κάθε ένα προϊόν που εξάγεται σημαίνει πρόσθετο εισόδημα στον τόπο μας και νέες
θέσεις εργασίας» συμπληρώνει.
Στο πλαίσιο αυτό:
-Χρηματοδοτική ανάσα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέες εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ που θα
οδηγήσουν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλία.
Με 10 εκατ. ευρώ ενισχύονται επενδύσεις
υφισταμένων επιχειρήσεων, ύψους από
80.000 έως 400.000 ευρώ, με επιδότηση από
50% έως 60% σε περίπτωση που κάνουν νέες
προσλήψεις. Με 10 εκατ. ευρώ πρόκειται να
ενισχυθούν επενδύσεις νέων επιχειρήσεων,
που δεν έχουν κλείσει τρεις χρήσεις λειτουργίας, με επιδότηση από 60% έως 70% σε περίπτωση νέων προσλήψεων. Προτεραιότητα
θα δοθεί στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα,
την ενέργεια, το περιβάλλον, τον τουρισμό,
τις υπηρεσίες υγείας, τα μέταλλα και τα
δομικά υλικά.
-Επιπλέον από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
εκχωρούνται 53 εκατ. ευρώ στον ΕΦΕΠΑΕ,

ως Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας,
προκειμένου να προχωρήσει στις προκηρύξεις.
Από το ΕΣΠΑ 2014-2020 η Περιφέρεια
Θεσσαλίας:
- έχει διαθέσει 16,5 εκατ. ευρώ για την
ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, που οδηγούν σε επενδύσεις 33 εκατ.
ευρώ και δημιουργούν αλυσίδα επιχειρηματικότητας.
-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει διαθέσει
10 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας
ΤΕΠΙΧ, για την ενίσχυση της ρευστότητας
των θεσσαλικών μικρών επιχειρήσεων, μέσω
παροχής τραπεζικών δανείων με επιδότηση
επιτοκίου.
-Συνολικά από το 2015 μέχρι σήμερα, μέσω
του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ενταχθεί, στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας
και της καινοτομίας, 1.344 έργα προϋπολογισμού 385 εκατ. ευρώ.

Η Θεσσαλία απέσπασε την κορυφαία διάκριση «Επιχειρηματική περιφέρεια της Ευρώπης 2019», γιατί «με συντονισμένη, συλλογική δράση και στρατηγικό σχέδιο μπορούν
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, οικονομικές δυσκολίες που επιμένουν».
Εξάλλου, το 2019 είναι η χρονιά των νέων
της Θεσσαλίας με εργαλείο το Κέντρο Καινοτόμου Νεανικής Επιχειρηματικότητας, το
οποίο ιδρύθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Κέντρο χρηματοδοτεί
τις επιχειρηματικές ιδέες νέων ανθρώπων
που θέλουν να μείνουν, να εργαστούν και να
δημιουργήσουν στον τόπο τους. Πρόκειται
να στεγαστεί στο ΤΕΙ Λάρισας αλλά και στο
κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης στο Βόλο, που
ανακατασκευάζεται από την Περιφέρεια με
έργο προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ, καθώς
και σε δύο (2) άλλες πρωτεύουσες Νομών
σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα
Επιμελητήρια .
«Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε
την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, τη
μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα
και την αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.
«Σε δύσκολες συνθήκες, καταφέραμε και
διαμορφώσαμε και ενισχύουμε καθημερινά
ένα θετικό περιβάλλον για το επιχειρείν. Καταφέραμε να πετύχουμε τη δημιουργική ανατροπή χρονοβόρων διαδικασιών, οι οποίες
ήταν τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα,
ενώ δεν επιτρέψαμε να μείνει ανεξόφλητη
καμία επένδυση που εντάχθηκε στον επενδυτικό νόμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Επενδύσεις, σύγχρονες υποδομές, θετικό
επιχειρηματικό περιβάλλον και εξωστρέφεια
συντέλεσαν στο να αυξηθούν οι εξαγωγές
κατά 500% τα τελευταία χρόνια και να υπάρχει
θετικό εμπορικό πλεόνασμα. Η Θεσσαλία
είναι η μοναδική περιφέρεια στη χώρα που
εξάγει περισσότερα απ όσα εισάγει» επισημαίνει ο κ. Αγοραστός.

Στη συντήρηση και βελτίωση του οδικού τμήματος
από τη γέφυρα Αχελώου έως το Αρματωλικό και τα
όρια των Νομών Τρικάλων – Άρτας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός
υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 120.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Θεσσαλίας.
«Προχωράμε την υλοποίηση ενός οδικού έργου που
ενισχύει την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη διακίνηση των προϊόντων. Παράλληλα
το έργο βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων
της υπαίθρου ενώ δημιουργεί μόχλευση στην τοπική
κοινωνία και συντηρεί θέσεις εργασίας.
Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη και του Περιφερειακούς μας Συμβούλους υλοποιούμε χρήσιμα έργα για τους ανθρώπους
και τις ανάγκες τους» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Το έργο αφορά τη συντήρηση και βελτίωση κατά τμήματα της οδού από γέφυρα Αχελώου προς Αρματωλικό
μέχρι τα όρια των Νομών Τρικάλων – Άρτας, με κατασκευή
τσιμεντόστρωσης σε τμήματα της οδού συνολικού
μήκους 500 μ.

Τονίσθηκε στην προχθεσινή εκδήλωση του ΚΚΕ

Η πρόταση του ΚΚΕ και η στρατηγική της Ε.Ε. για τις γυναίκες
Ομιλήτρια ήταν το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφια ευρωβουλευτής κα. Μαρία Γαβαλά

«Υ

πάρχει άλλος δρόμος, ο
σοσιαλισμός. Οι ευρωεκλογές δεν θα ανατρέψουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα». Αυτό σημειώθηκε, προχθές
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
που διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή
Τρικάλων του ΚΚΕ ενόψει των ευρωεκλογών αλλά και των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο «Πανελλήνιο» με ομιλήτρια το μέλος της
ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφια ευρωβουλευτή κα. Μαρία Γαβαλά με κεντρικό θέμα «Η στρατηγική της ΕΕ
για τις γυναίκες. Η πρόταση του
ΚΚΕ», ενώ χαιρετισμό και ο υποψήφιος δήμαρχος Τρικκαίων με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Γιώργος Καΐκης.
Όπως σημειώθηκε «μέσα από αυτή
την εκδήλωση, οι γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων να δουν πιο βαθιά τις

αιτίες της σημερινής βαρβαρότητας
που ζουν, να αξιοποιήσουν την ψήφο
τους για την ενίσχυση του ΚΚΕ σε
όλες τις κάλπες.
Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι αυτή
που θα πιάσει τόπο, είναι η μόνη
ψήφος που την επόμενη μέρα των
εκλογών θα κατατεθεί στο κίνημα,
δίνοντας ανάσα στη διεκδίκηση. Είναι
αυτή που μπορεί να ανοίξει το δρόμο
για μια πολύ καλύτερη ζωή, για την
ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ

είναι η πιο ξεκάθαρη ψήφος καταδίκης της ιμπεριαλιστικής ένωσης, το
πιο δυνατό ΟΧΙ στην ΕΕ».
Παράλληλα, σημείωσαν ότι «υπάρχει άλλος δρόμος, ο σοσιαλισμός.
Οι ευρωεκλογές δεν θα ανατρέψουν
το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα.
Μπορούν όμως να ενισχύσουν το
λαϊκό κίνημα σήμερα, βάζοντας φρένο στα χειρότερα και ανοίγοντας αύριο το δρόμο της ανατροπής. Η παραμονή στην ΕΕ και την Ευρωζώνη
δεν είναι μονόδρομος. Η κοινωνία

CMYK

μπορεί να ζήσει χωρίς τους καπιταλιστές, να βάλει σε κίνηση την παραγωγή, τις υπηρεσίες με άλλες κοινωνικές σχέσεις. Το εργατικό - λαϊκό
κίνημα πρέπει και μπορεί τόσο στην
Ελλάδα όσο και σ' όλη την Ευρώπη
να οργανώσει την αντεπίθεσή του.
Να αξιοποιήσει τις φυγόκεντρες τάσεις της ΕΕ. Να συνδέσει την πάλη
για αποδέσμευση απ' την ΕΕ με την
πάλη για ανατροπή της εξουσίας
του κεφαλαίου σε κάθε χώρα, για
την κοινωνική ιδιοκτησία και τον κεν-

τρικό σχεδιασμό με την εργατική λαϊκή συμμετοχή στα όργανα διεύθυνσης και εξουσίας. Ενισχύουμε το
ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και σε όλες
τις εκλογικές μάχες:
Γιατί, το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί, για
να δυναμώσει η πάλη του λαού και
να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή
πολιτική, που θα ακολουθήσει κάθε
αστική κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια,
με πυρήνα είτε τη ΝΔ είτε τον ΣΥΡΙΖΑ».
Ε.Κ.
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Στα Τρίκαλα βρέθηκαν οι
Ν. Ανδρουλάκης και Στ. Κωνσταντίνου

Συνεχίζονται οι περιοδείες
των ευρωβουλευτών του ΚΙΝ.ΑΛ.

Μετοχρόνοναμετράαντίστροφαγιατηνπροσφυγή
στιςκάλπεςστις26Μαΐουεντείνονταιοιεπισκέψειςτων
ευρωβουλευτώντουΚινήματοςΑλλαγήςσταΤρίκαλα.
Χθες,επισκέφθηκετοπερίπτεροτουΚινήματοςουποψήφιοςευρωβουλευτήςΣτέργιος–ΓαβριήλΚωνσταντίνου
πουείχετηνευκαιρίανασυνομιλήσειμετοπικάστελέχη
καιπολίτες.
Προχθές,ταΤρίκαλαεπισκέφθηκεοευρωβουλευτήςκαι
εκνέουυποψήφιοςμετοΚίνημαΑλλαγήςΝίκοςΑνδρουλάκης.Οκ.ΑνδρουλάκηςεπισκέφθηκεαρχικάτοεκλογικόπερίπτεροτουΚΙΝ.ΑΛ.όπουσυνομίλησεμεστελέχηπου
είχανσυγκεντρωθείεκείκαιστησυνέχειαεπισκέφθηκετο
εκλογικόκέντροτουυποψηφίουΔημάρχουΤρικκαίωνΚώσταΚρεμμύδα.

ρισκόμαστε μόλις
λίγες ημέρες πριν
τις ευρωεκλογές
και τις αυτοδιοικητικές
εκλογές της 26ης Μαΐου.
Πρόκειται για εκλογικές
αναμετρήσεις με πάρα
πολύ μεγάλη πολιτική
σημασία.

Β

Η εκλογή της 26ης Μαΐου
δεθαείναιαπλάδημοσκόπηση,όπωςυποστήριξεοπρωθυπουργός, αλλά η πρώτη
απότιςδιαδοχικέςήττεςπου
θαυποστείοΣΥΡΙΖΑ.
Μέσαστηναπελπισίατους
βαφτίζουν τις ευρωεκλογές,
δημοσκοπήσεις. Η σημασία
όμωςτηςδιπλήςαυτήςκάλπηςείναιπολύμεγάλη.
Απότημιαπλευρά,τοαποτέλεσμα στις ευρωεκλογές
στηνΕλλάδαθαδείξειπρος
ποια κατεύθυνση εμείς θέλουμε να πορευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή
πολιτική είναι άμεσα συνδεδεμένημετηνεθνικήπολιτική.
Το είδαμε και το κατανοήσαμε.
Γι’ αυτό και σήμερα που
στην Ευρώπη οι λαϊκιστικές
δυνάμεις είναι σε έξαρση,
εμείςπρέπεινακρατήσουμε
σταθεράτοτιμόνι,ναμηνπαρασυρθούμε από αφοριστικές λύσεις και ψέματα, από
εύκολακαιμεγάλαλόγια.
Έναμέλλονκαλύτεροαπό
ό,τιείναισήμερα,μεπιοδίκαιο
κοινωνικό κράτος, με περισσότερεςδουλειέςγιαόλους
και περισσότερη ασφάλεια,
είναι οι βασικοί στόχοι του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος, δηλαδή,
στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατίαστοευρωπαϊκόκοι-

Την 26η Μαΐου αρχίζει
μια νέα εποχή

νοβούλιο.
Εμείς, με τη μαζική ψήφο
στην Νέα Δημοκρατία στις
ευρωεκλογές, θα στείλουμε
πολλούςευρωβουλευτέςστο
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, οι
οποίοιθαανήκουνστοΕυρωπαϊκόΛαϊκόΚόμμακαιθαδώσουντιςμάχεςεκεί,προσπαθώντας ακριβώς για αυτόν
τονστόχο,γιαένακαλύτερο
μέλλονγιατηνΕυρώπη,αλλά
κυρίωςγιατηνπατρίδαμας.
Πριν ακριβώς πέντε χρόνια,τημάχηαυτήγιατοευρωπαϊκόκοινοβούλιο,ωςυποψήφιος ευρωβουλευτής της
ΝέαςΔημοκρατίας,τηνέδωσακαιεγώ.
Στηνπροεκλογικήτότεπερίοδο, ταξίδεψα και μοιράστηκατιςιδέεςμουμεδεκάδεςχιλιάδεςπολίτες.
Ήταν ιδέες που εκφράζω
καισήμερακαιαφορούνένα

καλύτερο μέλλον για όλους
τουςΈλληνες,γιαμιασταθερή ανάπτυξη, για βιώσιμες
λύσειςπουδεθααφήνουνκανέναναπ’έξω.Τότε,μεεμπιστεύθηκαν53.000Ελληνίδες
καιΈλληνεςκαιτουςευχαριστώαπότηνκαρδιάμου.ΧαίρομαιπάραπολύγιατοφετινόευρωψηφοδέλτιοτηςΝέας
Δημοκρατίας,γιατίκατακλύζεται από προσωπικότητες
υψηλούήθους,παιδείας,μεγάλης και σημαντικής εργασιακής εμπειρίας, που μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα, να κερδίσουμε περισσότερακαιναπάμεόλοιμαζί
τηνΕλλάδαμπροστά.
Απότηνάλληπλευρά,οιαυτοδιοικητικές εκλογές αφορούν κατά μια έννοια περισσότεροτηνιδιαίτερηπατρίδα
μας,τοσπίτιμας,τηγενέτειράμας,τοντόποπουζούμε,
εργαζόμαστεκαιμεγαλώνουμετιςοικογένειέςμας.
Ηπολιτικήατζένταστηναυτοδιοίκηση μπορεί να είναι
διαφορετικήσεσχέσημετο
ευρωπαϊκόκοινοβούλιοήτο
ελληνικό κοινοβούλιο, όμως
τα μείζονα ζητούμενα είναι
καιεδώηανάγκηγιααποτελεσματικότητα,γιαευημερία,
γιαάψογησυνεννόησημετην
εθνικήκαιευρωπαϊκήπολιτική.
ΗΝέαΔημοκρατίαυποστηρίζει ανθρώπους και συνδυασμούςπουέχουνπροσφέρει
έργο, που έχουν να δώσουν

πολλά,πουδενπροκάλεσαν
καιπουαποδεδειγμέναμπορούν να κατανοήσουν την
ανάγκηγιατιςριζικέςπολιτικές,πουθαστοχεύουνσεμια
καλύτερηημέρακαιτιςοποίεςθαυλοποιήσειηεπόμενη
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Φίλες και φίλοι, μετά από
δέκακαιπλέονχρόνιακρίσης,
ήρθεηώραγιαμεγάλεςπολιτικές αποφάσεις. Αποφάσειςπουδεθαμαςγυρίσουν
πίσω.Αποφάσειςπουθααποδείξουνότιηελληνικήκοινωνίαείναιπερήφανη,αξιοπρεπής και που αντιλαμβάνεται
απόλυτα την υποκρισία και
τον εμπαιγμό. Που καταλαβαίνειπότεοιπολιτικοίβάζουν
στοζύγιτηνεκλογικήεπιβίωσήτουςμαζίμετηνευημερία
καιτηνασφάλειατηςελληνικής κοινωνίας και επιλέγουν
τοπρώτο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
απόταΤρίκαλακαιτηνΛάρισα, που βρέθηκε την περασμένηεβδομάδα,τόνισεότιη
26ηΜαΐουθαείναιηπρώτη
σελίδα της πολιτικής αλλαγής.Πάμεόλοιμαζίναγράψουμεαυτήτησελίδα,ώστε
τάχιστα να μπορέσουμε να
ζήσουμεσεμιακαλύτερηεποχή,τόσογιαόλουςτουςΈλληνες,όσοκαιγιατηνπατρίδαμας.
Λιούτας Θανάσης

Το πρόγραμμα του συνδυασμού
«Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»

Το πρόγραμμα του συνδυασμού
«Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»

•Mε θεματική ενότητα «Κοινωνική Μέριμνα - Εθελοντισμός»

•Με θεματική ενότητα «Επιχειρηματικότητα - Ανάπτυξη»
Οι προτάσεις μας:

Οι προτάσεις μας:
•Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού
Εστιατορίου.
•ΊδρυσηΚοινωνικούΦαρμακείου.
•ΛειτουργίαΚοινωνικούΦροντιστηρίου.
•Οργάνωσηεθελοντικήςαιμοδοσίας-Δημιουργία
τράπεζαςαίματος.
•Στήριξηατόμωνμεειδικέςανάγκες.
•Στήριξημονογονεϊκώνοικογενειώνκαθώςκαιστήριξητρίτεκνωνκαιπολύτεκνωνοικογενειών.Έκπτωσηστατιμολόγιανερού(μειωμένο),χορευτικά,μουσικήσχολή.
•Ουσιαστικήστήριξητωνηλικιωμένωνμέσααπό
τουςθεσμούς,όπως:«Βοήθειαστοσπίτι»-ΚΑΠΗ
καιδημιουργίατηλεφωνικήςγραμμήςβοήθειας.
•Προσπάθεια κατασκευής εργατικών κατοικιών.

•ΔημιουργίαομάδαςεθελοντώνστηνΚαλαμπάκα
καισταχωριάμας,σεσυνεργασίαμετουςπολιτιστικούςσυλλόγουςτηςπεριοχήςμας.
•ΣυνεργασίαμεΚΕΘΕΑκαιΟΚΑΝΑστοθέματης
πρόληψηςκαιτηςθεραπείας,τωνναρκωτικών,
τουαλκοόλκαιτουεθισμούστοδιαδίκτυο.
•ΑναβάθμισηΚέντρουΥγείας.
•ΣτελέχωσηκαιοργάνωσηΑγροτικώνΙατρείωνστα
κεφαλοχώριατουΔήμου.
•Σεμινάρια πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ. Προμήθειαφορητώναπινιδοτώνσεκαίριασημείατης
πόλης.
•ΣυνεργασίαμετηνκινητήμονάδαΨυχικήςΥγείαςκαιτοσυμβουλευτικόσταθμόκακοποιημένων
γυναικών.

•Πιστοποίησηαγροτικώνπροϊόντωνκαιπροϊόντωνμεονομασίαπροέλευσης.
•Κατασκευήλιμνοδεξαμενών
και μικρών φραγμάτων άρδευσης.
•Αγροτικό φωτοβολταϊκό
πάρκογιαόλουςτουαγρότες με στόχο την μείωση
του κόστος παραγωγής
(Εδώ βοηθάει ο Ν.
4513/2018 για τις ενεργειακέςκοινότητες,έναεργαλείοσταχέριατηςΤ.Α.γιατη
μείωσητουενεργειακούκόστους στις αγροτικές χρήσεις. Όσο για τη χρηματοδότηση,τοΥΠΕΝβρίσκεται
στηδιαδικασίαεξειδίκευσης
τουΕΣΠΑγιαδράσειςΑνανεώσιμωνπηγώνενέργειας
από ενεργειακές κοινότητες).
•Λειτουργία σύγχρονων Δημοτικώνσφαγείων.
•Εταιρεία Δήμου με σκοπό
τηδιοργάνωσηεκδηλώσεων
καιεξασφάλισητωνεσόδων
γιατηγενικήκαιτουριστική
ανάπτυξη.
•Πληροφόρηση και ενημέρωση των Αγροτών για τις
εναλλακτικές καλλιέργειες
όπως όσπρια, αρωματικά
φυτάκαιsuperfoods.
•Συνεργασίαμεταινστιτούτα
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για
προώθησηέρευναςσεαγρο-

τικά θέματα και ανάδειξη
της μοναδικότητας των ενδημικών φυτών της περιοχής.
•Εκπαιδευτικάσεμινάριαγια
καλλιεργητικέςτεχνικέςβιολογικήςγεωργίας,ανάδειξη
τοπικώνπαραδοσιακώνποικιλιώνανοιχτήςεπικονίασης.
•Συγκρότησηομάδαςπαραγωγών για τη δημιουργία
τράπεζαςσπόρων,τοπικών
ποικιλιώνανοιχτήςεπικονίασης.
•Ενημέρωσηαγροτώνγιατης
εξελίξεις στον αγροτουρισμό(WWOOF).
•Λαϊκήαγοράπαραγωγών.
•Ενημερωτικάσεμινάριαγια
τιςνέεςτεχνολογικέςεφαρμογές,έξυπναψηφιακάσυ-

στήματα ενημέρωσης και
ανάλυσης καιρικών φαινομένων.
•Έργα υποδομής και στήριξηςτωνκτηνοτροφικώνμονάδωνόπωςαγροτικήοδοποιία,παροχήνερούκαιηλεκτροφωτισμός.
•Στήριξηνέωνκτηνοτρόφων
για την παραγωγή κτηνοτροφικού κεφαλαίου από
ντόπιεςφυλέςζώων.
•Σεμινάριαπαραδοσιακήςμεταποίησης Αγροτικών προϊόντων.
•ΠλατφόρμαεύρεσηςεργασίαςκαιαγγελιώνστηνκεντρικήιστοσελίδατουΔήμου.
Αυτόματηενημέρωσηανέργων για προγράμματα εργασίας.
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Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

ΠΑΛΕΨΑΝ ΓΕΡΑ

ΠΗΡΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Τα επίσημα δεδομένα περιμένουν
στον ΑΟΤ για να μπορέσει να γίνει
ο κατάλληλος προγραμματισμός (σελ 5)

Οι Γόμφοι μπορεί να έχασαν την σειρά
με 68-72 από την Αναγέννηση Κ. αλλά
ανέβασαν τις μετοχές (σελ 4)

Ριζαριό, Παραληθαίοι, Ενωση Δροσερού
Μουριάς και Λυγαριά κέρδισαν
το στοίχημά τους (σελ 8)

4 Παρέλαση αστεριών στην
Μπαλκούρα, όπου τα βαριά χαρτιά
του Τρικαλινού ποδοσφαίρου έκαναν
τα κόλπα τους 4 Συγκινητική στιγμή
η βράβευση στον Σ. Ρεντζιλά
(σελ. 7)
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συντριπτική
πλειοψηφία
των ομάδων
στηρίζεται σε
μεγάλο βαθμό στις εντός
έδρας επιτυχίες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Υπάρχουν λοιπόν αρκετά
παραδείγματα σωματείων που
μεταμορφώνονται στο σπίτι
τους και συνδυάζουν ουσία
και θέαμα.
Από ένα διάστημα και μετά
μάλιστα δίνουν την εντύπωση
ότι είναι σε θέση να κλειδώσουν ένα αποτέλεσμα ακόμη
και αν το αποτέλεσμα στραβώσει σε μεγάλο βαθμό.
Οι ειδικοί αποδίδουν το συγκεκριμένο σκηνικό στην πίστη
που έχουν οι παίκτες όταν
αγωνίζονται στην έδρα τους.
Ωστόσο οι ομάδες που θέλουν να ξεφύγουν από την
πεπατημένη και επιθυμούν να
γυρίσουν σελίδα ή σε κάθε
περίπτωση να κερδίσουν πόντους στην υστεροφημία τους
οφείλουν να ανοίξουν την κάνουλα των επιτυχιών μακριά
από το σπίτι τους.
Με τον τρόπο αυτό πέραν
όλων των άλλων τονώνεται
και το γόητρο με το ηθικό,
στοιχεία που παίζουν μεγάλο
ρόλο στον αθλητισμό.
Στα εκτός έδρας παιχνίδια
λοιπόν του δεύτερου γύρου
οι Ικαροι είχαν ποικιλία αποτελεσμάτων, αφού δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι οι ισορροπίες
σε τέτοια ματς είναι λεπτές.
Ξεκίνησαν με ηχηρό διπλό
στον Βόλο αλλά έχασαν δικό
τους ματς στην Μελίκη.
Σημαντική ήταν και η απόδραση από τον Εύαθλο, όπου
οργίασε ο Τζιοβάρας.
Ας θυμηθούμε τους συγκεκριμένους αγώνες.

Στεγνοί στον Βόλο
Ηταν να μην πάρουν μπροστά οι μηχανές των Ικάρων,
που έδειξαν στην πράξη(Κυριακή 3 Φλεβάρη 2018) ότι
αυτό που έμενε ήταν να ξορκίσουν την κατάρα των εκτός
έδρας παιχνιδιών.
Οι κιτρινόμαυροι εμφανίστηκαν αποφασισμένοι και ουσιαστικοί στον Βόλο οπότε κατάφεραν να λυγίσουν την αντίσταση του Ολυμπιακού με 6975.
Ηταν φανερή η Τρικαλινή
αυτοπεποίθηση με τους παίκτες να προσπαθούν και να
καταφέρνουν να φέρουν τον
αγώνα στα μέτρα τους.
Πάνω απ’ όλα πραγματοποίησαν μεστή εμφάνιση αφού
η εμπειρία δείχνει ότι με συμβατική παρουσία δεν μπορείς
να περιμένεις τρελά δεδομένα
ειδικά σε γειτονικό ντέρμπι.
Όλα πάντως έγιναν βάσει
σχεδίου. Πρώτα και κύρια οι
Ικαροι φρόντισαν να κάνουν
γεμάτες προπονήσεις μέσα
στην εβδομάδα, στοιχείο που
αποτέλεσε το Α και Ω για την
ώρα της αλήθειας.
Φυσικά διάβασαν όσο καλύτερα μπορούσαν τους ερυθρόλευκους τους οποίους σεβάστηκαν και με το παραπάνω.
Πολύ σωστά ο κόουτς Σδράκας είχε αναφέρει στις δηλώσεις του ότι η αναμέτρηση
της Μαγνησίας δεν είχε καμία
σχέση με το ματς του πρώτου

Ποικιλία αποτελεσμάτων
Για όλα τα γούστα ήταν τα σκορ στα με έντονα συναισθήματα
εκτός έδρας παιχνίδια του δεύτερου γύρου για την ομάδα των Ικάρων

Σπουδαίο και παλικαρίσιο διπλό πήραν
οι Ικαροι στην δυνατή έδρα του Ευάθλου
γύρου, αφού ενδιάμεσα ο
Ολυμπιακός βελτιώθηκε αισθητά και έκανε αρκετές ζημιές.
Όμως οι παίκτες του φρόντισαν να υλοποιήσουν στο ακέραιο το πλάνο, ενώ έδειξαν
μεγάλη ωριμότητα έχοντας
εμπνεύσεις σε όλα σχεδόν τα
σημεία του αγώνα.
Πολύ σωστά ο εκπρόσωπός
επένδυσε στην άμυνα η οποία
αποδεδειγμένα κερδίζει τα
παιχνίδια.
Και ενώ θα περίμενε κανείς
τρελό τρέξιμο από τον Ολυμπιακό και μεγάλα καλάθια ήταν
οι Ικαροι που κατάφεραν να
φέρουν την υπόθεση στα μέτρα τους μεταφέροντας την
πίεση στους γηπεδούχους.
Από ένα διάστημα και μετά
φάνηκε ότι η συνάντηση έβγαινε όπως ήθελαν οι κιτρινόμαυροι, που συνέχισαν με την
ίδια λογική και δικαιώθηκαν
πλήρως.
Φαίνεται πως η ομάδα του
κ. Σδράκα βρίσκει την φόρμα
της την κατάλληλη στιγμή και
πρέπει να συνεχίσει ανάλογα
μετά το ρεπό αφού έχει δυνατότητες.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι κιτρινόμαυροι μπήκαν
συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι
και έλεγξαν τον ενθουσιασμό
του Ολυμπιακού.
Παράλληλα τα βαριά χαρτιά
δήλωσαν έντονο παρών στην
επίθεση και έτσι άρχισε να
χτίζεται διαφορά.
Η δεύτερη περίοδος ήταν
ονειρεμένη για τα τοπικά χρώματα με υποδειγματική άμυνα
και καθαρό μυαλό στην επίθεση.
Βέβαια κάπου εκεί ήταν αναμενόμενη η αντίδραση του
Ολυμπιακού που είναι μια ομάδα με εγωϊσμό.
Παρότι ανέβασε στροφές
στην γ’ περίοδο οι Ικαροι είχαν
τις απαντήσεις.
Στην τελική ευθεία οι Βολιώτες τα έπαιξαν όλα για όλα
αλλά οι κιτρινόμαυροι δεν είχαν καμία διάθεση να χαλάσουν ότι με κόπο έχτισαν και
αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι.
Τα δεκάλεπτα: 15-19, 2647, 45-57, 69-75

Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 4, Ιλτσογλου 12(2), Κωστούλας 10,
Μπόγδανος 29(1), Μπουσκολίτης, Σκαμάγκας 6(2), Χαρχαρής, Λουλούδης 8.
Ικαροι(Σδράκας), Κολότσιος. Α 9(1), Αργύρης 15(2),
Μέξης 10, Βλάχος, Κολότσιος.
Β 5(1), Χατζής, Ντούρβας 8(2),
Τζιοβάρας, Μαρμπαρούσης 3,
Φούντας 25(3), Στάνκοβιτς

Εγινε προσγείωση
Εκεί που έδειξαν ότι είχαν
βρει την συνταγή για να κάνουν θετικές εμφανίσεις μακριά από την Μπάρα οι Ικαροι
εμφανίστηκαν σε πολύ κακή
μέρα και υπέστησαν συντριβή
71-46 στον Παλαμά.
Ετσι οι Τιτάνες εξελίσσονται
σε κακό δαίμονα των κιτρινόμαυρων, αφού είχαν κερδίσει
και στον πρώτο γύρο.
Στην προκειμένη περίπτωση
τίποτα δεν λειτούργησε για
τον εκπρόσωπό μας τόσο σε
άμυνα όσο και σε επίθεση.
Χρειάστηκε να κυνηγάει από
την αρχή και σκόραρε με ιδρώτα και αίμα.
Ειδικά στην τελευταία περίοδο σημείωσε μόλις 6 πόντους και με τέτοια επίδοση
δεν μπορούσε να περιμένει
κάτι καλύτερο.
Τα δεκάλεπτα: 20-14, 3731, 51-40, 71-46
Παλαμάς (Ζαχαρέλης-Φλώρος): Τσιαμπάς 6, Τσούμας,
Χανέλι, Ζωιτσάκος 14(2), Γκογκίδης 20(2), Κατσαδούρος
5(1), Καραϊσκάκης 8(1), Φαλιάκης, Μακρής 18(5), Αρχοντούλης, Μπακαβέλος.
Ίκαροι ( Σδράκας): Κολότσιος Α. 2, Βλάχος 2, Κολότσιος Β., Αργύρης 3(1), Μέξης
6, Χατζής 2, Ντούρβας, Τζιοβάρας, Μπαρμπαρούσης 6,
Στάνκοβιτς 5(1), Φούντας
20(2).

Ασχημη ήττα
Τα εκτός έδρας ματς τείνουν να γίνουν πληγή για τους
Ικάρους. Είχαν βέβαια μια αναλαμπή παλαιότερα αλλά χωρίς
ανάλογη συνέχεια.
Δεν κατάφεραν λοιπόν να
αλλάξουν την μοίρα τους ούτε
μέσα στην Μελίκη όπου έχασαν 71-69.
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Σίγουρα ο αντίπαλος καιγόταν για βαθμούς και έτσι
μπήκε με πάθος στο παρκέ
αλλά οι κιτρινόμαυροι που
ήξεραν τα βαριά χαρτιά του
αντιπάλου δεν κατάφεραν να
βγουν μπροστά και να κάνουν
τους αντιπάλους να τους νιώσουν.
Από ένα διάστημα και μετά
το ματς θύμιζε ντέρμπι αλλά
η δίψα των γηπεδούχων έκανε
την διαφορά.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 3936, 56-56, 71-69
ΓΑΣ Μελίκη (Ασλανίδης):
Λιόλιος 12(2), Μαυρίδης Β.
23(4), Κυριακού, Καποδίστριας, Λέφας 12, Μαγαλιός,
Καρατζάς, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης 11(1), Λαπατούρας
2, Ρογγότης 11.
Ίκαροι Τρικάλων (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 4, Μέξης
4, Βλάχος 18(4), Κολότσιος
Β., Αργύρης 8(2), Χατζής 2,
Ντούρβας 9(3), Τζιοβάρας
3(1), Φούντας 17(1), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 2.
Οι καλοί Ικαροι δεν έχουν
πρόβλημα να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα μακριά
από την έδρα τους.
Βέβαια κάποια στιγμή στην
Βέροια πήγαν να παίξουν με
την φωτιά αλλά στην τελευταία
περίοδο ήταν αυτοί που έπρεπε.
Πάνω απ’όλα θεώρησαν
πως αδικούσαν τον εαυτό
τους, οπότε βρήκαν το κουράγιο και επικράτησαν 59-66.
Το ξεκίνημα ήταν άκρως ενθαρρυντικό με τους κιτρινόμαυρους να ανοίγουν την ψαλίδα.
Στην δεύτερη περίοδο ακολούθησε Βεροιώτικη αντεπίθεση, που ροκάνισαν την διαφορά.
Στο γ’δεκάλεπτο οι Ικαροι
κόλλησαν και έδωσαν δικαιώματα οπότε οι αντίπαλοι πέρασαν μπροστά.
Κάπου εκεί λειτούργησε ο
εγωισμός των παικτών, που
απέκτησαν ξανά τα πατήματά
τους, οπότε με συνέπεια σε
άμυνα και επίθεση(επιμέρους
14-26 στην δ’περίοδο) επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά.
Tα δεκάλεπτα: 15-24, 2932, 45-40, 59-66
Διαιτητές: Πράττος-Σελεβός
ΑΟΚ Βέροιας (Ταγκίδης):
Τρομπούκης 2, Στοϊτσης 8(1),
Ντουλαβέρης 3(1), Γκάνας
8(2), Ιωαννίδης 5(1), Κασαμπαλής 14, Καραθανάσης 2,
Χαραλαμπίδης 17.
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 10(1), Μέξης 6, Βλάχος 8(2), Κολότσιος Β., Αργύρης 3(1), Χατζής, Ντούρβας
17(3), Τζιοβάρας 2, Φούντας
20(1), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς.

αντίθετη πορεία.
Οι κιτρινόμαυροι από την
αρχή της χρονιάς σημάδεψαν
την υψηλότερη δυνατή βαθμολογική αναρρίχηση και θα
συνεχίσουν με την ίδια λογική
μέχρι τέλους.
Αλλωστε τώρα χωρίς άγχος,
μπορεί να προκύψει ουσία και
θέαμα.
Από την άλλη οι γηπεδούχοι
έχουν υποταχθεί στην μοίρα
τους εδώ και καιρό, οπότε με
την στοιχειώδη σοβαρότητα
όλα θα έπαιρναν τον δρόμο
τους.
Οι Ικαροι δεν είχαν καμιά
διάθεση να δώσουν δικαιώματα και να δουν το γόητρό
τους να δέχεται πλήγμα.
Όλα αυτά αποτυπώθηκαν
στο τελικό αποτέλεσμα που
ήταν 56-94.
Ουσιαστικά όλη η δουλειά
ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο.
Εκεί ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε υποτονικά και άλλο που
δεν ήθελε ο αντίπαλος για να
διατηρήσει την επαφή με το
σκορ.
Αμέσως μετά όμως οι κιτρινόμαυροι φρόντισαν να βάλουν τα πράγματα στην θέση
τους, αφού δεν είχαν καμία
διάθεση για δικαιώματα.
Εσφιξαν συνεπώς την άμυνά
τους στον μέγιστο βαθμό και
καθήλωσαν τους Πρεβεζάνους.
Οσο για την επίθεση λύθηκαν όλοι, υπήρξε καλή κυκλοφορία της μπάλας και εύκολα
καλάθια, οπότε όλα πήραν τον
δρόμο τους.
Φυσικά ο κόουτς Σδράκας
φρόντισε να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής(δεν αγωνίστηκε ο στρατευμένος Β. Χατζής)
και όλοι αποχώρησαν ευχαριστημένοι.
Μέσα από την κοινή προσπάθεια επιτυγχάνεται το απαραίτητο δέσιμο και προκύπτουν εξαιρετικές σχέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό οι παίκτες
των Ικάρων αφιέρωσαν την
Κυριακάτικη νίκη τους στον
συμπαίκτη τους Αχιλλέα
Ντούρβα, ο οποίος πραγματοποίησε την τελευταία του
φετινή εμφάνιση με την κιτρινόμαυρη φανέλα, αφού έφυγε
στην Σαντορίνη για επαγγελματικούς λόγους.
Τα δεκάλεπτα: 22-25, 2846, 47-67, 56-94
Νικόπολη (Παπίρης, Πολίτης): Παππάς, Τζίμας, Σουλιώτης 8, Καραστάθης 3, Μήχος 9, Μούστας 2, Τζόκας,
Παπαχρήστος 8, Κακιούζης
17, Παπαμιχαήλ 9, Ζήκας.
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 3(1), Μέξης 13, Βλάχος 16(2), Κολότσιος Β. 8(2),
Αργύρης 16(4), Χατζής,
Ντούρβας 3(1), Τζιοβάρας,
Φούντας 22(5), Μπαρμπαρούσης 3(1), Στάνκοβιτς 10.

Κανένα πρόβλημα

Πήραν το θρίλερ

Ακλόνητο φαβορί ήταν οι
Ικαροι στο παιχνίδι με την Νικόπολη, αφού οι δυο ομάδες
διαγράφουν μια εκ διαμέτρου

Η αποστολή τους στον Εύαθλο(Κυριακή 5 Μάη 2019)
κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν,
αφού το συγκρότημα του Πο-

Επιβεβαίωση προγνωστικών

λυκάστρου είναι ιδιαίτερα δυνατό στο σπίτι του.
Ο εκπρόσωπός μας όμως
πέρα από το ταλέντο του κατέθεσε και χαρακτήρα, οπότε
σημείωσε μεγάλο διπλό με 7172.
Όπως μαρτυρά και το σκορ
έγινε ένα παιχνίδι θρίλερ μακράς διαρκείας. Τα συναισθήματα ήταν έντονα, αλλά οι
Ικαροι με εκστασιασμένο Τζιοβάρα(πέτυχε μεγάλο τρίποντο
5’’ πριν την λήξη κάνοντας το
71-69, 71-72) κρατούσαν το
καλύτερο για το τέλος.
Κοινώς πραγματοποίησαν
μια ηρωϊκή εμφάνιση και την
ώρα που η μπάλα ζύγιζε πολλά
κιλά ενήργησαν με ολύμπια
ψυχραιμία.
Ετσι προέκυψε ο υποδειγματικός επίλογος, ενώ οι πρωταγωνιστές δεν πτοήθηκαν
όταν στο πρώτο δεκάλεπτο
είδαν το ταμπλό να γράφει
σημαντική διαφορά για τον
αντίπαλο.
Στο διάστημα αυτό οι Ικαροι
μπήκαν μουδιασμένοι και άλλο
που δεν ήθελαν οι αντίπαλοι
για να ανοίξουν την ψαλίδα.
Βρήκαν λοιπόν τις λύσεις
είτε από κοντά, είτε από μακριά με καλά στατιστικά.
Κάπου εκεί μίλησε όμως ο
εγωϊσμός του εκπροσώπου
μας, που άρχισε να ροκανίζει
την διαφορά. Ετσι πήγε στα
αποδυτήρια με ένα αποτέλεσμα που άφηνε ελπίδες.
Στην επανάληψη ανέβασε
ταχύτητα και έτσι στην γ’ περίοδο μπήκε πιο γερά στο
πνεύμα.
Όλα τα λεφτά ήταν στην
τελευταία περίοδο, όπου έγιναν πολλές κινήσεις στην σκακιέρα.
Οι κιτρινόμαυροι όμως δεν
ήθελαν να πετάξουν τους κόπους τους στο καλάθι των
αχρήστων, οπότε με συνετές
επιλογές πάγωσαν την αντίπαλη έδρα σημειώνοντας παλικαρίσια επιτυχία.
Φυσικά όλοι έγιναν ένα κουβάρι βιώνοντας από μέσα την
άγρια ομορφιά του αθλητισμού.
Τα δεκάλεπτα: 26-10, 4436, 54-52, 71-72
Διαιτητές:Σιταρίδης-Αγραφιώτης Γρ. (Ελευθεριάδης)
Εύαθλος (Παπαδόπουλος
Γ.): Ημερίδης 24(3), Μαρκόπουλος 2, Αθανασίου 11(3),
Γιαμπατζίδης 18, Γκαντίδης
7(1), Ζωιτσούδης, Γιαμπατζίδης, Κώστα, Κουτούλας 9(1).
Ίκαροι (Σδράκας): Μέξης
6, Μπαρμπαρούσης 2, Κολοτσιος Α. 8(2),, Κολότσιος Β.
5(1), Τζορμπατζάκης 3(1)Τζιοβάρας 23(7), Φούντας 11(1),
Στάνκοβιτς14(2).
Για την επόμενη μέρα ανοιχτή γραμμή υπάρχει με Κ.
Σδράκα, ενώ θα γίνει κουβέντα
για παραμονή: Φούντα, Αφών
Κολότσιου, Τζιοβάρα, Μέξη,
Αργύρη αλλά και με Βλάχο,
Χατζή.

τοΠιΚΑ

Δυνατή
αρκούδα
Σε Ρωσικά χέρια με Ελληνική υπογραφή
λόγω ιτούδη πήγε η κούπα του F4
με την τΣΣΚΑ να λυγίζει την Εφες
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε (91-83) της Αναντολού
Εφές στον τελικό του Final Four στη Φερνάντο Μπουέσα
Αρίνα και αναδείχθηκε για όγδοη φορά πρωταθλήτρια
Ευρώπης, με τον Δημήτρη Ιτούδη να συνεχίζει να γράφει
ιστορία στους ευρωπαϊκούς πάγκους. Τάδε έφη basketblog.
Κλάιμπερν και Χίγκινς έκαναν... όργια κόντρα στην τουρκική ομάδα σημειώνοντας από 20 πόντους με 4 τρίποντα ο
καθένας, ενώ ο Νάντο Ντε Κολό βγήκε και πάλι την
κρίσιμη στιγμή και ''καθάρισε'' το παιχνίδι το οποίο τελείωσε με 15 πόντους. Για τους ηττημένους, ο Λάρκιν συνέχισε να είναι μία ομάδα μόνος του καθώς σημείωσε 29
πόντους με 4 τρίποντα, με τον Σίμον να τον ακολουθεί
με 15 πόντους.
Η ΤΣΣΚΑ ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι και πετώντας
''φωτιές'' στην επίθεση και έχοντας σύμμαχο την απίστευτη
ευστοχία από την περιφέρεια (6/8 τρίποντα), προηγήθηκε
με 29-20 στο πρώτο δεκάλεπτο. Ροντρίγκεθ και Κλάιμπερν
ευστόχησαν σε ακόμα δύο τρίποντα νωρίς-νωρίς στη 2η
περίοδο αλλά η Εφές δεν πτοήθηκε και με πρωταγωνιστές
τους Ντάνστον, Λάρκιν άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά
(36-41, 18'). Μάλιστα, ένα φάουλ του Πίτερς ακριβώς
στη λήξη του ημιχρόνου έδωσε την ευκαιρία στον Λάρκιν
να μειώσει στο καλάθι μετά από 3 εύστοχες βολές (4244, 20'). Μέχρι το 24' οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι
στο σκορ (49-51). Κλάιμπερν και Χίγκινς με νέα τρίποντα
ανέβασαν γρήγορα τη διαφορά η οποία από το... πουθενά
έφτασε στο +14 για τους Ρώσους (54-68, 29'). Ένα 8-0
σερί από την Εφές, άφησε υποσχέσεις σε όλους για ένα
συναρπαστικό τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί είδε η ΤΣΣΚΑ
την Εφές να πλησιάζει για ακόμα μία φορά στο παιχνίδι
(69-73, 33'). Έξι διαδοχικοί πόντοι από τον Ντε Κολό
όμως που βγήκε μπροστά για την ομάδα του, έδωσαν
αέρα 12 πόντων (71-83) κι ενώ έμεναν 4 λεπτά για το φινάλε. Με 10-2 σερί η Εφές πλησίασε σε απόσταση αναπνοής (81-85, 39') αλλά έχοντας οι δύο ομάδες συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ ήταν πολύ δύσκολο να γίνει η
ανατροπή. Η ρώσικη αρκούδα ήταν ψύχραιμη στις βολές
και πήρε τη νίκη με σκορ 91-83.
Τα δεκάλεπτα: 20-29, 42-44, 62-68, 83-91
Αναντολού Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 29 (4), Μπομπουά
3 (1), Μπαλμπάι, Μότουμ 4, Σανλί, Μορμάν 2, Πλάις, Μίτσιτς 10 (2), Άντερσον 7 (1), Ντάνστον 13, Σίμον 15 (3)
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ιτούδης): Ντε Κολό 15 (2), Μπολομπόι,
Πίτερς, Ούχοφ, Ροντρίγκεθ 6 (2), Κλάιμπερν 20 (4),
Χίγκινς 20 (4), Χάκετ 7 (1), Κουρμπάνοφ 7 (1), Χάινς 9,
Χάντερ 7
Στον μικρό τελικό η Ρεάλ Μαδρίτης είχε μεγαλύτερο
κίνητρο και κέρδισε εύκολα την απογοητευμένη Φενέρμπαξε 94-75 με τον κόουτς Ομπράντοβιτς να αναφέρει ότι
για πολλούς λόγους δεν παίξαμε το γνωστό μπάσκετ.
Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχτηκε
ο Κλάϊμπερν και του τελικού ο Χίγκινς.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Μπακς υπέστησαν
την πρώτη ήττα τους με 118-112 στην παράταση στο Τορόντο.
Ο Αντετοκούνμπο που συμπλήρωσε 6 φάουλ κινήθηκε
σε ρηχά νερά με 12 πόντους.

Εφεση
στην αναρρίχηση
Εξαιρετική δουλειά κάνουν οι ορειβατικοί σύλλογοι
στο νομό και κυρίως δίνουν την δυνατότητα στο νέο
αίμα να πλουτίσει τις παραστάσεις του.
Αυτό συνέβη και την Κυριακή στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων Λυκείου και Γυμνασίου Πύλης.
Ο ΟΠΟΠ σε συνεργασία με τον ΣΟΧΤ ετοίμασαν την
5η διοργάνωση παιδικής αναρρίχησης.
Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και το νέο αίμα
έδειξε ότι αγαπάει ιδιαίτερα το σημαντικό αυτό κομμάτι.
Φυσικά τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην εξοικείωση των πιτσιρικάδων και στον εμπλουτισμό των παραστάσεων.
Δικαίως βέβαια κέρδισαν το χειροκρότημα όλων.
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Στο γνωστό κλίμα
Μετά από καιρό ξεκίνησαν τα πλέϊ οφ στην Α1 ΕΣΑΚΕ με τους
Τρικαλινούς φιλάθλους να θυμούνται τα περασμένα χρόνια

Κ

αιρό τώρα έχει ξεκινήσει
μια κουβέντα για το μέλλον
του Ελληνικού μπάσκετ.
Καθρέπτης είναι φυσικά η
Α1 ΕΣΑΚΕ και γι’αυτήν πρέπει να
γίνει το καλύτερο δυνατό
προκειμένου να σφύζει από υγεία
και να ανέβει το επίπεδο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Για να συμβούν όλα αυτά θα πρέπει
να ξεπεραστούν αγκυλώσεις και εγωϊσμοί
προκειμένου να προκύψει κάτι ελκυστικό.
Αλλωστε οι συγκρίσεις μιλούν από μόνες
τους. Πριν λίγα χρόνια τα κορυφαία Ελληνικά συγκροτήματα είχαν μόνιμη θέση
στα F4 και μάλιστα είχαν την συνταγή
για να σηκώνουν κούπες.
Ωστόσο στην πορεία μια σειρά παραμέτρων καθήλωσαν τα βαριά χαρτιά σε
ρόλο θεατή, κάτι που φαντάζει και είναι
επώδυνο.
Σίγουρα τα οικονομικά έχουν ξεφύγει
και είναι δύσκολο οι Ελληνες παράγοντες
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για
να πραγματοποιήσουν μετεγγραφές φοβερές και τρομερές.
Ωστόσο η εμπειρία έχει δείξει ότι με
συστηματικό ψάξιμο και διορατικότητα
μπορούν να εντοπίσουν λαβράκια και να
παρουσιάσουν ελκυστικά σύνολα χωρίς
να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα.
Ένα από τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να επανέλθουν είναι η ηρεμία και
οι χαμηλοί τόνοι, αφού κατά καιρούς
δηλώσεις έχουν πληγώσει.
Στο τοπίο αυτό τα επιτελεία των σωματείων προσπαθούν να προπονούνται
όσο καλύτερα μπορούν να μελετούν σε
βάθος όλα τα δεδομένα ούτως ώστε να
μιλήσουν την κατάλληλη στιγμή.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά ματς
κρίνονται την ύστατη ώρα, οπότε τα στελέχη των ομάδων πρέπει πέρα από το
βασικό σχέδιο να διαθέτουν και εναλλακτικό πλάνο μαζί με κρύο αίμα.
Και φέτος λοιπόν ουκ ολίγες αναμετρήσεις κρίθηκαν μετά από μεγάλα σουτ.
Η άγρια ομορφιά γοητεύει διαχρονικά
τους φιλάθλους κάτι που το ξέρουν καλά
οι Τρικαλινοί λάτρεις του είδους.
Διότι στα πέντε χρόνια θητείας των
κυανέρυθρων στην Α1 ΕΣΑΚΕ είδαν πολλά τα μάτια τους και βίωσαν έντονα συναισθήματα.
Δεν ήταν μόνο το αμιγώς αγωνιστικό
κομμάτι που ξετρέλανε το κοινό αλλά
και η τεχνογνωσία των ομάδων, ειδικά
στο οργανωτικό σκέλος.
Ενας όμιλος στελεχών έχει διακριτούς
ρόλους και άπαντες φροντίζουν να δουλεύουν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή.
Πολύ απλά τόσο οι προπονητές όσο
και οι παίκτες ξέρουν πώς να ενεργήσουν
ανά πάσα στιγμή ακόμη και αν έχουν
στην διάθεσή τους ελάχιστο χρόνο.
Ειδικά για τα πλέϊ οφ οι λάτρεις του
είδους έκαναν μαύρα μάτια για να τα
δούνε.
Και οι Τρικαλινοί μετρούσαν αντίστροφα προκειμένου να θυμηθούν τα παλιά,
έστω και αν αυτά φαντάζουν μακρινή
ανάμνηση και να φέρουν στο μυαλό τους
τις κινήσεις παικτών, που φόρεσαν την
φανέλα του τοπικού συγκροτήματος.
Αυτό έγινε τόσο στις καλές στιγμές,
που η ομάδα κατάφερε να κλειδώνει την
παραμονή αλλά και στις δύσκολες, όταν
τα πάντα στράβωσαν και το αγωνιστικό
ποτάμι δυστυχώς δεν γύρισε πίσω.
Τεράστια ανάλυση έγινε φυσικά για

Χαριτόπουλος και Τάλτον έκαναν την προσπάθειά τους στην φάση των πλεϊ οφ
το ζευγάρι των αιωνίων, όπου οι δυο
πλευρές ανέπτυξαν τα δικά τους επιχειρήματα. Στα υπόλοιπα ματς όμως τα
στελέχη μόχθησαν για το καλύτερο.
Ορισμένες ομάδες είχαν τον τίτλο του
φαβορί, ενώ άλλες αναμετρήσεις έμοιαζαν αμφίρροπες.
Σε κάθε περίπτωση καθρέπτης ήταν ο
αγωνιστικός χώρος. Οι οικείοι παίκτες
πάντως να είναι συνεπείς, όπως χρόνια
τώρα.

Eίχαν κέφια
Το καλύτερο δυνατό έκαναν οι ομάδες
που ρίχτηκαν στην διαδικασία ανάλογα
βέβαια με τις επιλογές που διαθέτουν.
Ας πάρουμε κλίμα με την βοήθεια του
sport 24.
O Προμηθέας έκανε το πρώτο βήμα
για να προκριθεί στα ημιτελικά της Basket
League. Βρίσκοντας απέναντί του έναν
ΠΑΟΚ που λόγω οικονομικών προβλημάτων και τραυματισμών παρατάχθηκε
με μόλις 6 επαγγελματίες και 3 έφηβους,
οι Πατρινοί εμφανίστηκαν σοβαροί και
πήραν μία άνετη νίκη με 81-66, κάνοντας
το 1-0 στην σειρά του πρώτου γύρου
των playoffs.
Οι Πατρινοί ξέφυγαν από νωρίς με διψήφια διαφορά και έκτοτε πρακτικά έκαναν συντήρηση δυνάμεων, δείχνοντας
στο τέλος και σεβασμό στον ΠΑΟΚ, μην
αφήνοντας την διαφορά να ξεφύγει περισσότερο.
Οι δύο ομάδες εκτέλεσαν μαζί 12 βολές
(9 ο Προμηθέας και ο ΠΑΟΚ 3)! Εντυπωσιακό νούμερο είναι σίγουρα και το γεγονός ότι ο Προμηθέας μοίρασε 26 ασίστ
για 32 εύστοχα σουτ.
Για λογαριασμό των Πατρινών ο πρώην
κυανέρυθρος Ολεξάντρ Λίποβι είχε 2
πόντους αλλά έκανε αρκετές άλλες δουλειές στο παρκέ.
Γιορκ και Τρέβορ Εμπάκουε έκαναν
το εντός έδρας ντεμπούτο τους με τα
κιτρινόμαυρα (είχαν αγωνιστεί και κόντρα
στον Κολοσσό στο φινάλε της κανονικής
περιόδου), η ΑΕΚ έπαιξε κατά διαστήματα
όμορφο μπάσκετ, επικράτησε του Χολαργού (84-62) στην πρεμιέρα των playoffs της Basket League 2018/19 και βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από την
πρόκριση στα ημιτελικά του ελληνικού
πρωταθλήματος. Αν φτάσει εκεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σειράς Προμηθέας - ΠΑΟΚ με φόντο τους τελικούς
της Α1.
Ο Λούκα Μπάνκι θα κρατήσει αρκετά
από αυτό το ματς, είδε τους Γιορκ - Εμπακουε να είναι θετικοί στην πρώτη τους

επαφή με το ελληνικό μπάσκετ, την ώρα
που ο Άρης Λυκογιάνης είχε πολλά παράπονα από τους δικούς του αθλητές
που έμοιαζαν άδειοι από δυνάμεις και
δεν είχαν την σκληράδα στην οποία στηρίχθηκαν στην κανονική περίοδο.
Με 3/15 τρίποντα έκλεισε το πρώτο
μέρος η ΑΕΚ, με 1/10 ο Χολαργός που
δεν είχε σερί μεγαλύτερο των τεσσάρων
πόντων μέχρι το ημίχρονο και δεν προηγήθηκε ποτέ στο σκορ. Εξαιρετική επίδοση για τους κιτρινόμαυρους οι 24
ασίστ, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως
η ομάδα του Λούκα Μπάνκι έκανε μόλις
επτά λάθη, ελπιδοφόρα και η έφεση του
Τρέβορ Εμπάκουε στο ριμπάουντ, καθώς
μάζεψε 10 σκουπίδια σε κάτι λιγότερο
από 18 λεπτά.
Για τον Χολαργό ο πρώην παίκτης των
Τρικάλων Γκάρι Τάλτον πρόσθεσε 3 πόντους.
Το Περιστέρι Βίκος Cola τα... είδε όλα
κόντρα στον Ήφαιστο στον πρώτο αγώνα
των playoffs της Basket League. Βρέθηκε
μία ανάσα από την ήττα. Ο Παναγιώτης
Βασιλόπουλος και ο Μπεν Μπεντίλ όμως
δεν είχαν σκοπό να το αφήσουν να ηττηθεί, οδηγώντας την ομάδα τους στη
νίκη με 84-81, κάνοντας το 1-0 στην σειρά.
Ήταν ένα παιχνίδι-θρίλερ, το οποίο
κρίθηκε με δραματικό τρόπο. Κι αυτό
γιατί με το σκορ στο 84-79 για το Περιστέρι, ο Φρεϊμάνις ευστόχησε σε ένα
τρελό σουτ πατώντας την γραμμή του
τριπόντου για το 84-81 με 5 δευτερόλεπτα
να μένουν για το τέλος, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς. Ακολούθησαν δύο
άστοχες βολές Τζόρνταν Κάλαχαν, για
να αστοχήσει στην συνέχεια ο Δημήτρης
Σταμάτης σε σουτ από τα 10 μέτρα, χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι
στην παράταση.
Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος έκανε
την διαφορά για την ομάδα του. Ο έμπειρος φόργουορντ σημείωσε μεγάλα
καλάθια στην τέταρτη περίοδο, βοηθώντας το Περιστέρι αρχικά να επιστρέψει
από το -8 και ακολούθως να περάσει
μπροστά στο τέλος, ολοκληρώνοντας
τελικά τον αγώνα με 19 πόντους με 4/5
δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές και 5
ριμπάουντ, σε μία σπουδαία εμφάνιση.
Από πλευράς νησιωτών οι οικεία στα
Τρίκαλα Χαριτόπουλος και Μανωλόπουλος είχαν 8 πόντους και 2 αντίστοιχα.
• Ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε χθες,
οπότε έκανε επιλογή για Α2, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει άνευ 20-0.
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ια μεγάλο
χρονικό
διάστημα
καθήλωσε τους
φιλάθλους. Ο λόγος για
το πρωτάθλημα της Α1
ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Τα στελέχη των ομάδων
φρόντισαν να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων, ενώ
υπάρχουν και παραδείγματα
σωματείων που ξεπέρασαν
τον εαυτό τους.
Από την στιγμή που το επίπεδο στον χώρο ανέβηκε είναι
μαθηματικά βέβαιο ότι και
στο μέλλον το σκηνικό θα
έχει άγρια ομορφιά.
Κερασάκι στην τούρτα βέβαια αποτελεί η τελική φάση.
Και μπορεί η συμμετοχή της
Αναγέννησης. Κ να έπαιζε
από την πρώτη στιγμή αλλά
οι Γόμφοι αποτέλεσαν την
ευχάριστη έκπληξη ξεπερνώντας τον εαυτό τους.
Βέβαια με βάση την εικόνα
που παρουσίασαν και την
διάρκειά τους η σπουδαία
χρονιά μόνο τυχαία δεν ήταν.
Τελικά η υπέρβαση δεν
ήρθε αφού χάθηκε το Κυριακάτικο ματς με 68-72 αλλά
μόνον μπράβο αξίζουν στην
ομάδα του κ. Αλεξίου.
Πριν παραθέσουμε τα στοιχεία για τον μεγάλο αγώνα
να καταθέσουμε ορισμένες
σκέψεις, αφού ήδη κάποια
σωματεία άρχισαν να κλείνουν
μέτωπα προβαίνοντας σε επίσημες ανακοινώσεις.
Υπό το πρίσμα αυτό οι ιθύνοντες κινούνται μεθοδικά,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις
δεν ανοίγουν όλα τα χαρτιά
τους.
Διάθεση όμως υπάρχει ,
οπότε ο σχηματισμός των ρόστερ θα γίνει στην ώρα του
και βάσει σχεδίου.
Πάντως όλες οι ομάδες του
κόσμου δίνουν βαρύτητα στην
σταθεροποίηση.
Διότι υπάρχουν οι καλές
και δύσκολες στιγμές. Το ζητούμενο είναι στις δεύτερες
όχι μόνο να μην πάρει τους
πρωταγωνιστές από κάτω
αλλά να πεισμώσουν περισσότερο.
Κάτι τέτοιο περιμένουν και
οι φίλαθλοι που ξέρουν να
αναγνωρίζουν το μαχητικό
πνεύμα.
Ασφαλώς οι παίκτες ξέρουν
την δουλειά και με τον απαραίτητο μπασκετικό εγωϊσμό
θα επιδιώξουν να βρεθούν
στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή.
Εδώ και καιρό τα στελέχη
των εκπροσώπων μας κινούνται αθόρυβα αλλά ουσιαστικά
προκειμένου να βάλουν τις
βάσεις για μια παραγωγική
καινούργια χρονιά.
Εννοείται ότι η δουλειά δεν
σταματάει ποτέ, ενώ η καλή
αθλητική ζωή και στα νεκρά
διαστήματα παίζει μεγάλο
Φυσικά οι ιθύνοντες βρίσκονται σε εγρήγορση και
διατηρούν ανοιχτή γραμμή
προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα κομμάτια του
παζλ.
Το πρώτο κομμάτι του σχεδιασμού για κάθε ομάδα έχει
να κάνει σχέση με την διατή-

Με ψηλά το κεφάλι
Οι Γόμφοι το πάλεψαν όσο μπορούσαν χάνοντας την σειρά
των τελικών με 68-72 από την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο Κουρμέτζας επιτηρεί τον Στ. Αργύρη στον Κυριακάτικο
τελικό(οι φωτό είναι από το billkara)

Κουρέπης εναντίον Καλλιάρα με φόντο
το κατάμεστο κλειστό Μουζακίου
ρηση του κορμού.
Ασφαλώς είναι διαφορετικό
να θέλει να χτιστεί από την
αρχή και είναι άλλο να αρκούν
ορισμένες σημαντικές προσθήκες.
Μετά από ενδελεχή αναζήτηση τα επιτελεία θα εστιάσουν στις θέσεις που χρειάζεται μεγαλύτερη ποιότητα
και θα κινηθούν αναλόγως.
Εννοείται ότι το πάντρεμα
εμπειρίας και ενθουσιασμού
αποτελεί εκρηκτικό συνδυασμό.
Γενικά κάθε συγκρότημα
επενδύει στην πολυφωνία,
ενώ ειδικά στην περίοδο της
ενίσχυσης δεν λείπουν οι εκπλήξεις.
Απλά κάποια ζητήματα
απαιτούν υπομονή.
Ετσι θα σπεύσουν να προβούν σε κινήσεις με υπομονή
και επιμονή, ενώ θεωρούν ότι
ο χρόνος αποτελεί σύμμαχο.
Φυσικά όλοι οι πρωταγωνιστές είναι γνώστες της κατηγορίας και απλά θα ψάξουν
να βρουν το ιδιαίτερο εκείνο
στοιχείο, που μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερη ώθηση.
Είναι λογικό φυσικά και ανθρώπινο να υπάρχουν κίνητρα.
Ξεδιπλώνοντας τα ταλέντο
τους και δουλεύοντας στα
κόκκινα εκεί που πρέπει θα
αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας.
Ασφαλώς κάθε συγκρότημα
έχει την δική του φιλοσοφία
και ταυτότητα και καλείται να
υπηρετήσει τα δυο αυτά στοιχεία, όσο πιο μεθοδικά μπορεί.
Εννοείται ότι τα μέλη των
ομάδων μας απολαμβάνουν
το προνόμιο να αγωνίζονται
στην Α1 ΕΣΚΑΘ.
Η πρώτη τη τάξει κατηγορία
της Θεσσαλίας πάντα έχει το
δικό της χρώμα. Από τον
χώρο έχουν περάσει συγκροτήματα με μεγάλη ιστορία.
Κάποια απ’ αυτά συνεχίζουν
και σήμερα στο συγκεκριμένο
πόστο και φυσικά δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω.
Αν κοντά στις ομάδες αυτές
προσθέσουμε και αρκετά ακόμη σκληροτράχηλα σωματεία

ο κάθε φίλαθλος έχει στο πιάτο του την εικόνα της νέας
έκδοσης του πρωταθλήματος.
Αρκετά τμήματα θα παίξουν
δυνατά για την αλλαγή σελίδας, οπότε θα κινηθούν αποφασιστικά στον τομέα της
ενίσχυσης.
Ακόμη όμως και όσοι δεν
το φωνάζουν αφήνουν χώρο
για κάτι καλό στο βάθος του
μυαλού τους.
Ως εκ τούτου κάθε συγκρότημα που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να είναι σαν
έτοιμο από καιρό και να διαθέτει και εναλλακτικές λύσεις.
Εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει και τέτοιο μπορούν να το
κάνουν οι ίδιοι οι αθλητές με
τον τρόπο, που θα χειριστούν
τις συναντήσεις.
Η φλόγα και η αγάπη για
το αντικείμενο δεν θα σβήσουν ποτέ. Αλλωστε στο ρόστερ βρίσκονται στελέχη, που
διαθέτουν περισσή εμπειρία
και κάνουν πάντα θετικές σκέψεις.
Οσο για τις νέες προτάσεις
θα σπεύσουν να καταθέσουν
διαπιστευτήρια και να γίνουν
μέρος της παρέας.
Σε κάθε περίπτωση όσοι
επενδύουν στο ομαδικό πνεύμα κάνουν πιο εύκολη την
ζωή τους. Τα καλύτερα λοιπόν
είναι μπροστά.

Τα έδωσαν όλα
Με ενθουσιασμό ξεκίνησαν
το παιχνίδι οι Γόμφοι σ’ένα
κατάμεστο κλειστό Μουζακίου από φιλάθλους και των
δυο ομάδων.
Τα «βουβάλια» πρόσεξαν
ιδιαίτερα την άμυνα τους δυσκολεύοντας αφάνταστα τους
ποιοτικούς φιλοξενούμενους.
Και στην επίθεση όμως
έβρισκαν λύσεις μένοντας
στην θέση του οδηγού για
το πρώτο δεκάλεπτο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
ο Κουρέπης έκανε το 12-9
και λίγο αργότερα(3.40) πριν
το τέλος ο ίδιος παίκτης με
τρίποντο από την κορυφή της
ρακέτας σημείωσε το 15-9.
Ηταν το καλό διάστημα των
Γόμφων, αφού στα 2.53 ο
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Καγιαμανίδης πέτυχε το 179 με δυο βολές, ενώ ο Κουρμέτζας πραγματοποίησε το
19-9 στα 1.28 δίνοντας διψήφια διαφορά στο σκορ.
Όμως η Αναγέννηση μάζεψε αμέσως την διαφορά με
τρίποντο του πολύπειρου Τσέλιου για το 19-12, ενώ ο ίδιος
παίκτης με τετράποντο έγραψε το 19-16.
Το διάστημα αυτό έληξε
21-16 μετά από μπάσιμο του
Καγιαμανίδη.
Η δεύτερη περίοδος δεν
ξεκίνησε θετικά για τα Τρικαλινά χρώματα, που δυσκολεύτηκαν στην επίθεση, όπου
είχαν αστοχία, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις δεν ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις μέσα στον
προβλεπόμενο χρόνο.
Η Αναγέννηση μείωσε σε
21-19 με μακρινό τρίποντο
του Μπράχου, ενώ ακολούθως ο οικείος Καλλιάρας πέτυχε 6 μαζεμένους πόντους
για το 21-25 7.37 πριν την
λήξη.
Ακολούθως ο επίσης οικείος Στ. Αργύρης ευστόχησε
σε μια βολή για το 21-26.
Λύση για την αφλογιστία
του εκπροσώπου μας βρήκε
ο Καγιαμανίδης κάνοντας το
23-26, ενώ απάντησε ο Τσέλιος με βολές για το 23-28.
Ο Ροδόπουλος με γκολ φάουλ μείωσε 26-28 4.40 πριν
το τέλος, ενώ ο Ψύρρας με
κλέψιμο και παλικαρίσιο καλάθι ισοφάρισε 28 όλα.
Όμως οι φιλοξενούμενοι
ήταν ψύχραιμοι και σκόραραν
με Κοβάτσεβ, ενώ ο Καλλιάρας με γκολ φάουλ στο 1.10
έκανε το 28-34, που ήταν και
σκορ ημιχρόνου, αφού στις
τελευταίες επιθέσεις οι πρωταγωνιστές των δυο ομάδων
δεν βρήκαν στόχο.
Στην γ’ περίοδο ο Ροδόπουλος πέτυχε το πρώτο καλάθι για το 30-34 αλλά οι γείτονες έβρισκαν λύσεις.
Ετσι ο Καλλιάρας έκανε το
30-36 για να μειώσει ο Κουρέπης σε 32-36. Ωστόσο ο
ψηλός των Γόμφων φορτώθηκε με 4 φάουλ κάτι που
αποτέλεσε πονοκέφαλο.
Η Αναγέννηση είχε τρόπο

να διατηρεί την πρωτοπορία
φτάνοντας σε διψήφιες διαφορές ήτοι: 32-42, 35-45, ενώ
έφτασε και στους 12 πόντους
37-49 μετά από προσπάθεια
του Νότου.
Ο Καγιαμανίδης με τρίποντο έδωσε ανάσα για το 40-49
στα 50’’ αλλά ο Καλλιάρας
πέτυχε το 40-51.
Ο Ψύρρας μείωσε 42-51,
ενώ ο Κουρμέτζας αστόχησε
στην τελευταία προσπάθεια.
Στην δ’ περίοδο ο Μπράχος
πέτυχε το πρώτο καλάθι για
το 42-53 αλλά οι Γόμφο έκαναν μια ύστατη προσπάθεια.
Με καλάθια των: Κουρέπη,
Καγιαμανίδη και 1 βολή του
Ροδόπουλου ο εκπρόσωπός
μας μείωσε σε 48-55.
Όμως ο Τσέλιος με δυο
βολές έκανε το 48-57, ενώ ο
Μπράχος με απίστευτα δύσκολο καλάθι στην λήξη του
χρόνου πραγματοποίησε το
48-59 4.03.
Τα βουβάλια συνέχισαν να
παλεύουν και ο Ροδόπουλος
με γκολ φάουλ έκανε το 5159 στα 3.21.
Απάντησε με δυο βολές ο
Μπράχος, ενώ ο Κουρέπης
πέτυχε το 53-61.
Ακολούθως ο Ψύρρας σκόραρε για το 55-61, ενώ λίγο
αργότερα σημειώθηκε το 5761. Ο Τσέλιος σκόραρε από
τις βολές.
Επειτα είχαμε τρίποντο του

Ψύρρα για το 60-64 στα 1.42,
ενώ φάουλ συμπλήρωσε και
ο Κουρμέτζας.
Αμέσως μετά προέκυψε μικροένταση αλλά τα πνεύματα
ηρέμησαν άμεσα.
Ο Κοβάτσεφ με μια βολή
έκανε το 60-65, ενώ ακολούθησαν 2 άστοχες βολές του
Τσίγκα και άστοχο τρίποντο
του Καγιαμανίδη.
Ο Μπράχος με δυο βολές
ανέβασε την διαφορά στο 6067 39’’ πριν την λήξη.
Ο Ψύρρας με τρίποντο έκανε το 63-67 στα 30’’.
Νέο ζευγάρι βολών του
Μπράχου για το 63-69.
Ο Κουρέπης στα 17’’ μείωσε σε 65-69.
Πάλι στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο Μπράχος για
το 65-71 στα 14’’, ενώ φάουλ
συμπλήρωσε και ο Ροδόπουλος.
Τρίποντο του Ψύρρα για
το 68-71 στα 2’’.
Το τελικό 68-72 διαμόρφωσε με ½ βολές ο Μπράχος.
Συμπερασματικά οι Γόμφοι
παρότι δεν βρέθηκαν σε τρελή μέρα έκαναν ότι περνούσε
από το χέρι τους, ενώ μέτρησε και η εμπειρία της Αναγέννησης.
Πάντως υπάρχουν σενάρια
για άνοδο και των Γόμφων
υπό προϋποθέσεις, που σε
κάθε περίπτωση έκαναν υπερήφανους τους φιλάθλους
τους και με το παραπάνω.
Τα δεκάλεπτα:21-16, 2834, 42-51, 68-72
Διαιτητές:Σταματόπουλος
, Παγώνης , Πιτσίλκας (Χλωρός Ν.)
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 11(1), Λιάσκος, Ζαχόπουλος , Ροδόπουλος 9,
Τσίγκας , Μάρκος, Οικονόμου, Κουρμέτζας 5, Ψύρρας
26(4), Στρακάτσαλος , Κουρέπης 17(1).
Αναγέννηση Καρδίτσας
(Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης , Μπράχος 16(1), Πανταζής , Τσέλιος 20(4), Αραμπατζής , Πεσλής , Κοβάτσεβ 8,
Δράμαλης , Αργύρης 3, Σπανόπουλος , Νότος 2, Καλιάρας 23.

Πλούσιο σκηνικό
Οι αγώνες κατάταξης είχαν την τιμητική τους το διήμερο.
Ετσι τα Γρεβενά μπορεί να μην τα κατάφεραν στην κανονική διάρκεια αλλά πήραν μια δεύτερη ευκαιρία αφού
κέρδισαν καθαρά 75-55 τον Πολύγυρο.
Αντίθετα ο ΑΓΣΙ δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και ηττήθηκε
47-72 από τον Λεύκιππο Ξάνθης.
Μένει λοιπόν να δούμε την διαμόρφωση των καινούργιων
χαρτών αλλά και το αν υπάρξει περίπτωση για αναμέτρηση
Ικάρων- Αίαντα Ευόσμου για πλήρωση θέσεων, όπως
είχαμε αναφέρει στο Κυριακάτικο φύλλο.
Επίσης η Αριδαία κέρδισε 70-68 τους Αετούς Βέροιας
και ανέβηκε στην Γ’ Εθνική, οπότε οι Τρικαλινοί έμαθαν
έναν επιπλέον αντίπαλο.
Ακόμη η Ελευθερούπολη των Χαρισμίδη- Καραγεώργου
ανέβηκε στην Α2, ενώ δεν τα κατάφερε η Νίκη Βόλου.
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ε αναμονή
βρίσκεται ο ΑΟ
Τρίκαλα ώστε να
δει την κατηγορία
που θα αγωνίζεται τη νέα
σεζόν.

Του ΧΡιΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
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Με τον ΑΟ Τρίκαλα και ο Ηρακλής ζητάει από την ΕΠΟ συμμετοχή στην Σούπερ Λίγκα 2

Η προσπάθεια είναι να παίξει
στην Σούπερ Λίγκα 2, αλλά
φαίνεται πως πλέον το τελευταίο λόγο γι’ αυτό έχει η ΕΠΟ.
Είναι κάτι το οποίο θα φανεί
σύντομα, με τις φήμες να είναι
ανοιχτές για όλα τα ενδεχόμενα.

Μετά τον Αο Τρίκαλα
και ο Ηρακλής ζητάει
με ανακοίνωση συμμετοχή
στην Sl 2

Στον ΑΟ Τρίκαλα παρακολουθούν τις εξελίξεις για το θέμα της κατηγορίας, ενώ πλέον και ο Ηρακλής ζητάει άνοδο
τροπολογίας την προηγούμενη
Δευτέρα από τη Βουλή σχετικά
με τον καταρτισμό της νεοσύστατης κατηγορίας SUPER
LEAGUE 2 η Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ
εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
Πάγια θέση και άποψη της
Π.Α.Ε. είναι η νέα κατηγορία
να απαρτίζεται και να συγκροτείται από δέκα τέσσερις ( 14
) ομάδες και η συμπλήρωση
των θέσεων να γίνει από τις
ομάδες οι οποίες κατέλαβαν

την ενδέκατη ( 11η ) και την
δωδέκατη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της
FOOTBALL LEAGUE περιόδου
2018-2019,ήτοι την Π.Α.Ε.
ΗΡΑΚΛΗΣ και την Π.Α.Ε ΤΡΙΚΑΛΑ.
Αυτό πρέπει να γίνει για τους
παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους λόγους:
1) Οι ομάδες του ΗΡΑΚΛΗ
και των ΤΡΙΚΑΛΩΝ τερμάτισαν
στις παραπάνω θέσεις μετά
τη λήξη του πρωταθλήματος

στο οποίο συμμετείχαν συνολικά δέκα έξη ( 16 ) ομάδες
και διεξήχθησαν συνολικά
τριάντα ( 30 ) αγωνιστικές. Το
πρωτάθλημα αυτό ήταν πολύ
ανταγωνιστικό και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το
γεγονός ότι η οριστική θέση
την οποία κατέλαβαν οι ομάδες
στον βαθμολογικό πίνακα, τουλάχιστον στην βάση αυτού,
κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία αγωνιστική. Μάλιστα
είναι χαρακτηριστικό ότι μετά

Ισόπαλο το πρώτο μπαράζ Πλατανιάς-ΟΦΗ 0-0
Ο Πλατανιάς μπόρεσε να κρατήσει «απόρθητο»
το «κάστρο» των Περιβολίων και να διατηρήσει τις
ελπίδες του για την επιστροφή στη Super League,
μετά το 0-0 απέναντι στον ΟΦΗ.
Οι δύο ομάδες αφήνουν ανοιχτούν λογαριασμούς
για τη «ρεβάνς» της Τετάρτης (22/05, 19:00) στο
«Γεντί Κουλέ». Αμφότερες είχαν ευκαιρίες για το
γκολ και μάλιστα «σημάδεψαν» από μία φορά τα
δοκάρια στο δεύτερο ημίχρονο. Την αρχή έκανε ο
Πλατανιάς με τον Καραγκούνη στο 69′, για να
«απαντήσει» στο 84′ ο ΟΦΗ με τον Παπάζογλου.
Πλατανιάς (Γιάννης Τάτσης): Γκοτ, Ουές, Κόρτσταμ, Τσαμούρης (90+2′ Πουρζιτίδης), Σάαντο,
Στ. Ποζατζίδης (87′ Παπουτσογιαννόπουλος), Μποσέτι, Παπανικολάου, Νίλι, Λουκίνας (65′ Καραγκούνης), Μιγκέλ.
ΟΦΗ (Χάιμε Βέρα): Σωτηρίου, Μπράουν, Γιαννούλης, Παπάζογλου, Κοροβέσης, Μεγιάδο, Ναμπί
(75′ Νάστος), Νέιρα, Βαζ (75′ Ντίνας), Σόουζα (57′
Γιακουμάκης), Σασί.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ
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Φουντώνει η μάχη!

xristoforospap@gmail.com

O AO Τρίκαλα ήταν η πρώτη
φορά που ζήτησε να ανέβει
στην Σούπερ Λίγκα 2 αλλά
πλέον υπάρχει και δεύτερη.
Ο Ηρακλής, με ανακοίνωσή
του τη Δευτέρα (20/5), ζητά
την αύξηση των ομάδων της
νεοσύστατης Σούπερ Λίγκας
2 σε 14 από 12.
Όπως σημειώνουν οι Θεσσαλονικείς, η ομάδα ουσιαστικά έχασε την κατηγορία για
εξωαγωνιστικούς λόγους και
επισημαίνουν ότι, αν βρεθούν
τελικά στη νέα Football
League, τότε δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα
χρέη τους.
Παράλληλα, διαψεύδουν ότι
δεν ασχολούνται με παλιές
οφειλές, υπογραμμίζοντας ότι
η αποπληρωμή των παλαιών
χρεών πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σε συνδυασμό των
υπαρχουσών και τρεχουσών
αναγκών της ομάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Σχετικά με το θέμα που προέκυψε μετά την ψήφιση της
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την λήξη του πρωταθλήματος
αυτού στο οποίο, όπως προαναφέρθηκε, συμμετείχαν συνολικά 16 ομάδες, στην ουσία
υποβιβάζονται συνολικά έξι (
6 ) ομάδες, δηλαδή ποσοστό
37,50 % των ομάδων, άνω του
ενός τρίτου αυτών.
Αυτό όμως πέρα από το γεγονός ότι είναι πρωτόγνωρο
και πρωτάκουστο, αντικειμενικά δεν είναι ούτε λογικό,
ούτε δίκαιο.
2) Μετά τη λήξη του πρωταθλήματος της FOOTBALL
LEAGUE η ομάδα μας κατέλαβε την 11Η θέση και υποβιβάζεται, αποκλειστικά και μόνο
για τον λόγο ότι λόγω των
υπαρχουσών οφειλών και χρεών της παλιάς Π.Α.Ε. δεν πέρασε την πρώτη φάση της επιτήρησης και της αφαιρέθηκαν
τρείς ( 3 ) βαθμοί.
Στην ουσία δηλαδή αγωνιστικά η ομάδα μας σώθηκε
και δεν υποβιβάζεται, δεδομένου ότι εάν δεν είχε γίνει η
αφαίρεση των 3 βαθμών, για
τους παραπάνω λόγους, θα
συμμετείχε κανονικά στο πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE
2.
3) Η ομάδα μας πρέπει
οπωσδήποτε να συμμετέχει
στο πρωτάθλημα της SUPER
LEAGUE 2 ,περιόδου 20192020, δεδομένου ότι μόνο στην
περίπτωση αυτή θα είναι δυνατόν να είναι βιώσιμη, οπότε
θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ,μετά από σχετικούς
διακανονισμούς και συμφωνίες

που θα κάνει, τις οφειλές και
τα χρέη της παλιάς Π.Α.Ε. σε
πρώην ποδοσφαιριστές. Εάν
η ομάδα τελικά υποβιβαστεί
στην νεοσύστατη FOOTBALL
LEAGUE ( τρίτη κατηγορία )
εκ των πραγμάτων θα είναι
αντικειμενικά αδύνατον να πληρώσει τα χρέη αυτά και αναγκαστικά όλοι θα χάσουν τα
χρήματα τους.
Ως ως εκ τούτου επιτακτική
ανάγκη για να καταστεί βιώσιμη η Π.Α.Ε. είναι, όχι μόνο για
το δικό της συμφέρον, αλλά
και το συμφέρον όλων των
«δανειστών» της παλιάς Π.Α.Ε.
και για να καταβληθούν στο
μέτρο του δυνατού τα χρήματά
σε αυτούς και ειδικά στους
πρώην ποδοσφαιριστές αυτής,
είναι η ομάδα να συμμετέχει
στο πρωτάθλημα στην SUPER
LEAGUE 2.
Καταλήγοντας και με την
ευκαιρία της έκδοσης αυτής
της ανακοίνωσης θέλουμε να
διαψεύσουμε κατηγορηματικά
τα ανυπόστατα και ανακριβή
δημοσιεύματα σύμφωνα με τα
οποία δεν υπάρχει καμία διάθεση ή πρόθεση και δυνατότητα ενασχόλησης εκ μέρους
της διοίκησης της Π.Α.Ε. με
την σωρεία των θεμάτων που
αφορούν τα χρέη του παρελθόντος. Επίσης τα δημοσιεύματα αυτά αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική
προσπάθεια προσέγγισης με
κάποιον από τους ποδοσφαιριστές ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση αποπληρωμής.
Όπως προαναφέραμε διαψεύδουμε κατηγορηματικά τα
δημοσιεύματα αυτά και σχετικά με το θέμα αυτό επισημαίνουμε ότι η διοίκηση της Π.Α.Ε
ασχολείται διαρκώς και καθημερινά με το θέμα αυτό και
έχει κάνει σωρεία επαφών ,με
την πλειονότητα τουλάχιστον
των πρώην ποδοσφαιριστών,
με τους οποίους προσπαθεί
να βρει μία λύση.
Αυτή εκ των πραγμάτων
πρέπει να είναι σε άμεσο συσχετισμό με το γεγονός ότι η
αποπληρωμή των παλαιών χρεών πρέπει να γίνει οπωσδήποτε
σε συνδυασμό των υπαρχουσών και τρεχουσών αναγκών
της ομάδας, δεδομένου ότι
πρέπει ο Ηρακλής να είναι
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ώστε να μπορεί να μπορεί αγωνιστικά να πετύχει τους
στόχους του, οι οποίοι λόγω
του brand name και της δυναμικής της ομάδας είναι πάντα
υψηλοί και μεγάλοι».
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ι ομάδες που
βλέπουν μακριά
πρέπει να
αποζητούν τα
δυνατά παιχνίδια μέσα από
τις μεγάλες διοργανώσεις.

Ο
* Απολαμβάνει να παρακολουθεί κανείς σε δράση τα Τρικαλινά στελέχη του στίβου, όπως έγινε και στο Σαββατιάτικο διασυλλογικό Α/Γ. Γιατί πάντα δίνουν ότι έχουν
μέχρι το τέλος. Παράλληλα και εκτός γραμμών εντυπωσιάζουν με την μετριοφροσύνη τους, οπότε ακόμη
και μετά από την πιο μεγάλη επιτυχία την προσπερνούν
γρήγορα σημειώνοντας ότι τα δύσκολα και σημαντικά
είναι μπροστά.
* Δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά αυτά μπήκαν στην καρδιά του κόσμου που ξέρει να αναγνωρίζει αξίες και ειδικά αυτές που δίνουν τον αγώνα τον καλό χωρίς τρομερές ανέσεις στην διάθεσή τους. Από την στιγμή όμως
που ανέλαβαν μια δουλειά και έχουν την στήριξη των
παραγόντων και των δικών τους ανθρώπων θα συνεχίσουν να εκπλήσσουν ευχάριστα.
* Σε άλλο θέμα ένας και ένας ήταν οι παίκτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δήμητρας. Πρόκειται για
πρωταγωνιστές που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον βασιλιά των σπορ με τις εμπνεύσεις, την
ποιότητα και την αντοχή τους.
* Όταν στο ταλέντο τους υποκλίνεται όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος το σκηνικό περιποιεί μεγάλη τιμή για
τα Τρίκαλα, που δε σταματούν να τροφοδοτούν τον
χώρο με αξιόλογο υλικό.
* Κάθε μέρα που θα κυλάει το επιτελείο του Αιόλου θα
ξεδιπλώνει τις προθέσεις του για το μέλλον. Πάντως
και το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι μακράς
διαρκείας και άκρως συναρπαστικό σε όλες τις κατηγορίες.
* Μεταξύ άλλων πάντως αναμένεται να ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας αλλά και να αξιοποιηθούν οι καλές σχέσεις, που χτίστηκαν στο διάβα του χρόνου, όσον αφορά τις προσθήκες που θα γίνουν.
* Επίσης κάθε χρόνο προκύπτουν μετακινήσεις αθλητών
για πολλούς και διαφόρους λόγους. Συνεπώς μένει να
δούμε ποιοι καλαθοσφαιριστές θα αλλάξουν φέτος χρώμα φανέλας και κυρίως ποια θα είναι η νέα που θα φορέσουν.
* Παραδοσιακά η μπασκετική ΑΕΤ κινείται γρήγορα και
συντονισμένα όσον αφορά τον καινούργιο σχεδιασμό.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κόκκινοι δούλεψαν με
επιτυχία περιπτώσεις που ήθελαν και μένουν ορισμένες κινήσεις ακόμη για να συμπληρωθεί το παζλ.
* Βάρος στην οργάνωση δίνουν φυσικά και οι Μάγοι, που
θέλουν να παρουσιάσουν μια ανταγωνιστική έκδοση.
Πολύ σωστά πάντως το τοπικό δίδυμο συνειδητοποίησε ότι οι απαιτήσεις θα είναι αυξημένες τη νέα χρονιά και ο συναγωνισμός έντονος.
* Τα ταλεντάκια του Αιόλου και του Σπαρτάκου ηλικίας
2008 είχαν μια ζεστή αθλητική μάζωξη και χάρηκαν τα
παιχνίδια. Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο. Πάντως η
διάθεση των πιτσιρικάδων γοητεύει τους ανθρώπους
του χώρου.
* Πάντα είναι τζέντλεμαν ο Γιάννης Τζήμας. Ετσι μετά την
απώλεια του ΑΣ. Καρδίτσας ο ίδιος μίλησε για την υπέρβαση της ομάδας του αλλά δεν είχε πρόβλημα να επιδαψιλεύσει φιλοφρονήσεις για τους νικητές Καστοριανούς. Ετσι ήταν δικαιολογημένο το χειροκρότημα των
«γουναράδων» προς τον πολύπειρο Λαρισαίο προπονητή.
* Οι λάτρεις των δρόμων δεν κρατιούνται και έτσι οι υπεύθυνοι του follow the river ετοιμάζονται οργανωτικά για
τις διαδρομές στις 16 Ιούνη, που θα έχουν έντονο το
υδάτινο στοιχείο, όπως γράψαμε σε προηγούμενο
φύλλο. Όπως φαίνεται και η συγκεκριμένη σύναξη θα
αγκαλιαστεί από τους Τρικαλινούς.
* Και στον απόλυτο ορεινό αγώνα Μετσόβου ο Σύλλογος Δρομέων.

04.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Portland Trail Blazers - Golden
State Warriors
Τελικός Δυτικής ΠεριφέρειαςΝΒΑ
10:55 Eurosport 2
Προκριματικά, Roland Garros
13:00 Eurosport 2
Προκριματικά, Roland Garros
15:00 Eurosport 2
Προκριματικά, Roland Garros

17:00 Eurosport 2
Προκριματικά, Roland Garros
18:00 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας, Ποδηλασία
18:30 Eurosport 1
Φάση των «16», ATP 250 Γενεύη
19:00 ΕΡΤ Sports HD
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Δεύτερος Τελικός Handball Premier
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια

Διότι μέσα από την πίεση και
τον συναγωνισμό διευρύνουν
τους αγωνιστικούς ορίζοντες.
Τα νιάτα της Αμιλλας έσπευσαν
να παίξουν το βόλεϊ που ξέρουν
και με τον τρόπο που αγωνίστηκαν
εισέπραξαν τα εύσημα των ανθρώπων του χώρου.
Διότι είδαν ένα συγκρότημα με
σωστή δόμηση, αρχές στο παιχνίδι της και πλούσιο ταλέντο
από πλευράς παικτών.
Ακόμη και στις δύσκολες στροφές των αναμετρήσεων φρόντισαν να εφαρμόσουν το πλάνο,
οπότε σε βάθος χρόνου τα κέρδη
θα είναι μεγάλα.
Αξίζει λοιπόν τα πράσινα νιάτα
να συνεχίσουν με την ίδια διάθεση προκειμένου να ξεδιπλώσουν
όλο το εύρος των δυνατοτήτων
τους.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Με 1 νίκη και 2 ήττες αποχαιρέτησαν οι παίδες της ομάδας Βόλεϊ της Άμιλλας Τρικάλων την
προημιτελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος Βόλεϊ
στην Θεσσαλονίκη. Οι πρωταθλητές Κεντρικής Ελλάδας έκα-

Εισέπραξε εύσημα
•Το παιδικό τμήμα της Αμιλλας έδωσε το στίγμα του
στους αγώνες προημιτελικής φάσης στην Θεσσαλονίκη

Το παιδικό της Αμιλλας όπως παρατάχθηκε στους αγώνες της Θεσ/νίκης
ναν καταπληκτικές εμφανίσεις και
θα μπορούσαν και την πρόκριση
στα ημιτελικά.
Με ψηλά το κεφάλι και φοβερή
εμφάνιση απέναντι σε μία από τις
πιο δυνατές ομάδες του τουρνουά
την Ελπίδα Αμπελοκήπων η Άμιλ-

λα έχασε 3-0 (25-15, 27-25, 25-23)
σε γεμάτο παιχνίδι.
Αν εξαιρέσουμε το πρώτο σετ
η ομάδα της Άμιλλας έκανε ένα
από τα καλύτερα παιχνίδια της
σύντομης ιστορίας της. Η Τρικαλινή ομάδα είχε έναν ακόμη αντί-

Ανοδος με το σπαθί
•Οι κορασίδες του Ασκληπιού
μετά την καθαρή νίκη επί
της Αθλεσης ανέβηκαν στην Α1

Πανάξια ήταν η άνοδος που πήραν οι κορασίδες του Ασκληπιού
αρές και πανηγύρια για
μια χαρισματική φουρνιά
του Ασκληπιού. Το
δελτίο τύπου αναφέρει:
Μεγάλη νίκη για τις κορασίδες
του Ασκληπιού επί της Άθλεσης
Λάρισας ,εκτός έδρας, με σκορ
3-0. Με τη νίκη αυτή οι
κορασίδες του Ασκληπιού
εξασφάλισαν και μαθηματικά
πλέον τη συμμετοχή τους στην
Α1 κορασίδων της επόμενης
χρονιάς κι έτσι το επόμενο
παιχνίδι με την Ελασσόνα
αποκτά καθαρά διαδικαστικό
χαρακτήρα.

Χ

Εκπληρώθηκε έτσι ο μοναδικός
στόχος που τους είχε απομείνει και
διορθώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο
οι καλοκαιρινές αστοχίες της προηγούμενης προπονήτριας αφού πλέον μιλάμε για μια ομάδα με σαφέστατους αγωνιστικούς προσανατολισμούς και διαρκή αγωνιστική άνοδο.
Τα κορίτσια του Ασκληπιού ήταν καλύτερες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πίεσαν πάρα πολύ στο σερβίς. Είχαν διαρκώς προβάδισμα στο σκορ
και μόνο σε στιγμές χαλάρωσης έδι-

ναν την ευκαιρία στις γηπεδούχες να
πλησιάσουν και να γίνουν απειλητικές.
Μεγάλη μάχη έγινε στο 2ο σετ
όπου τα κορίτσια του Ασκληπιού προηγήθηκαν με 19-24 και μάλλον νόμισαν
ότι τέλειωσε το ματς έδωσαν έτσι το
δικαίωμα να τις ισοφαρίσουν 24-24 και
στη συνέχεια η ομάδα της άθλεσης
είχε και 2 ευκαιρίες να κερδίσει το σετ
καθώς προηγήθηκε με 25-24 και 2827. Τελικά το σετ κατέληξε στον
Ασκληπιό με 28-30!!!. Το 3ο σετ είχε
καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα και
το κέρδισε άνετα ο Ασκληπιός με 9-25.
Τα σετ: 22-25, 28-30, 9-25.
Άθλεση Λάρισας (Γκότσης): Ταγάνη, Πάτρα, Μακρή, Μπερτέ, Νούλα,
Μαρινοπούλου,Παπαδοπούλου, Τάσσου, Παπαδημητρίου.
ΑΣ Ασκληπιός (Γεροβάιος): Γεωργίου, Γκιούρκη, Κόκκαλη, Μπαντίκου, Κόκκαλη Α., Γκιούρκη Π., Κοντοκώστα, Σούλκο, Ταρατόρα (λ), Παπαγιάννη, Μπρουσιάκη.
Επίσης και οι παγκορασίδες του
συλλόγου με τρομερή ανατροπή κέρδισαν 3-2 την Αργώ και πέρασαν στις
8 καλύτερες ομάδες της περιφέρειας.
Αναλυτικά στοιχεία για την συγκεκριμένη επιτυχία σε επόμενο φύλλο.

παλο, τον διαιτητή, ο οποίος εξέθεσε ανεπανόρθωτα τον εαυτό
του και στέρησε από την ομάδα
των Τρικάλων, κατά γενική ομολογία, τουλάχιστον ένα σετ.
Οι παίκτες της Άμιλλας πανάξια
βάζουν τις βάσεις για μία ανοδική
πορεία που θα τους φέρει κοντά
στις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας στις αναπτυξιακές ηλικίες.
Ραντεβού στο πρωτάθλημα των
παμπαίδων με περισσότερες εμπειρίες και διάθεση για μεγαλύτερη διάκριση.
Άμιλλα Τρικάλων (προπ. Ευθύμιος Γούλας): Πετσιάς Αποστόλης, Κελεπούρης Φίλιππος,
Ανδρεόπουλος Στέφανος, Τέγος
Άκης, Ψαρρής Θωμάς, Πάνος
Ευθύμιος, Σπάχος Γιώργος, Γαλάνης Χάρης, Μπέγας Σπύρος,
Μητάκος Βασίλης, Ξάφης Ελευθέριος, Πλιάτσικας Νίκος, Νικάκης Γιάννης, Καραΐσκος Ανδρέας,
Ρουμελιώτης Φώτης.

Επίλογος θρίλερ
•Ο Αστέρας δεν μπόρεσε να
αποφύγει την ήττα στην Καβάλα και
έτσι δεν θα συνεχίσει στα πλέϊ οφ
Νωρίς- νωρίς φάνηκε ότι το φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ με καρότσι όδευε σε επίλογο με έντονα συναισθήματα. Είχαμε γράψει άλλωστε εδώ
και καιρό ότι τα κομπιουτεράκια θα έπαιρναν μπροστά. Αυτό πραγματικά συνέβη με τα δυο εισιτήρια
να κρίνονται κυριολεκτικά στο νήμα.
Ο Αστέρας είχε δύσκολη αποστολή στην έδρα
της Καβάλας. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πετύχουν ορισμένα μεγάλα καλάθια, ειδικά στην γ’
περίοδο που ανέβασαν την ψυχολογία, οπότε κατάφεραν να φτάσουν και στην διαφορά που ήθελαν. Η ιστορία έγραψε 56-46.
Ετσι προέκυψε τριπλή ισοβαθμία στην οποία η
Τρικαλινή ομάδα υστέρησε και απέναντι στην Καβάλα και απέναντι στον Ηρόδικο.
Γενικά η ποιότητα ήταν μεγαλύτερη από προηγούμενα χρόνια, ενώ οι λεπτομέρειες έκαναν την
διαφορά.
Εστω και έτσι όμως ο Αστέρας έδειξε ότι είναι
σταθερή αξία στον χώρο και σίγουρα έχει πολλά
να δώσει στο μέλλον.
Αλλωστε και τεχνογνωσία διαθέτει αλλά και τον
απαραίτητο χαρακτήρα.
Τα δεκάλεπτα: 9-12, 25-24, 43-33, 56-46.
Αστέρας(Χατζής): Χατζής 22, Τσίπρας 2, Φιλίππου 10, Ορέστης 2, Βλαχάβας 10 και Καλαϊτζίδης.

Τα αποτελέσματα
Α.Ο Καβάλα-Αστέρας Τρικάλων 56-46
Αργοναύτες Βόλου-Ηρόδικος 51-60
Ρεπό: Πανσερραϊκός

Τελική Βαθμολογία
1. Ηρόδικος
2. Α.Ο Καβάλα
3. Αστέρας Τρικάλων
4. Αργοναύτες Βόλου
5. Πανσερραϊκός

14
14
14
10
8

(6-2)
(6-2)
(6-2)
(2-6)
(0-8)

(416-355)
(447-367)
(415-348)
(383-402)
(272-473)

Επαιξαν δυνατά
Για μια ακόμη φορά τα στελέχη των Τρικαλινών
συλλόγων στίβου έκαναν κατάθεση ψυχής στο
Σαββατιάτικο διασυλλογικό Α-Γ.
Οι πρωτιές και γενικότερα τα πλασαρίσματα είχαν την τιμητική τους.
Σε επίπεδο βαθμολογίας ο ΓΣΤ έκοψε πρώτος
το νήμα σε άνδρες(83 βαθμοί, η ΓΕΑΤ είχε 26 και
ο ΖΕΥΣ 22) και γυναίκες(ΓΣΤ 83, ΖΕΥΣ 71, ΓΕΑΤ
64), ο ΖΕΥΣ επιβεβαίωσε την έφεσή του στα ριπτικά αγωνίσματα, ενώ η Μητσιούλη ήταν δυνατή στα 400μ εμπόδια(1.03.26).
Τις καλές της στιγμές είχε και η ΓΕΑΤ με τα καταξιωμένα στελέχη να στέκονται στο ύψος τους.
Αναλυτικά αποτελέσματα στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ενώ
θα ακολουθήσουν οι αναλύσεις των σωματείων.
Επίσης ο Κ. Νάκος θα αγωνιστεί με την Εθνική
στο Ευρωπαϊκό Μινσκ 23-28/6.

CMYK
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Ελαμψε η Μπαλκούρα
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στην Μπαλκούρα

•Στο ποδοσφαιρικό ραντεβού ανθρωπιάς από τους Επαγγελματίες
της Δήμητρας και τη Μικτή Τρικάλων •Τιμήθηκε ο Σωτήρης Ρεντζιλάς
γιατί ήταν νικητής ζωής στον σοβαρότατο τραυματισμό του
α μπορούσε από
μόνο του αυτό το
ποδοσφαιρικό
ραντεβού να
αποτελέσει ένα σπουδαίο
ποδοσφαιρικό ραντεβού
θυμίζοντας και…
υπενθυμίζοντας πολλά
στους Τρικαλινούς
ποδοσφαιρόφιλους. Σ’
αυτούς που εύκολα ξεχνούν,
που δεν εκτιμούν και κυρίως
δεν αξιολογούν σύμφωνα με
την πραγματική εικόνα
αρκετών χρόνων.

Θ

Ολοι τους γράφουν ιστορία στο Ελληνικό ποδόσφαιρο. Μόνο περηφάνια γι’ αυτά τα παιδιά
από τους Αποστόλη Γκαραγκάνη, Νίκο Γιαγιάκο, Λάκη Γαντζούλα και Τάκη Μπέντα

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Οι επαγγελματίες που ανέδειξε η Δήμητρα και κατ’ επέκταση
οι προπονητές Αποστόλης Γκαραγκάνης και Νϊκος Γιαγιάκος
αλλά και πολλοί ερασιτέχνες που
διακρίθηκαν αλλά για διάφορους
λόγους δεν υπέγραψαν συμβόλαια με επαγγελματικές ομάδες,
θυμίζουν στους δύσπιστους πως
και ικανούς ποδοσφαιριστές βγάζουν τα Τρίκαλα και αξιόλογους

Ποδοσφαιρικά είναι αυτονόητο πως την παράσταση «έκλεψαν» οι
Φορτούνης, Αλμπάνης, Σκόνδρας Γ και οι υπόλοιποι επαγγελματίες
της Δήμητρας. Πρωταγωνιστής όμως του ξεχωριστού αυτού φιλικού
ήταν ο Σωτήρης Ρεντζιλάς. Νικητής ζωής. Από τον… «άλλο» κόσμο,
πάλεψε και κέρδισε την επιστροφή του όχι μόνο στην καθημερινότητα
αλλά και στο ποδόσφαιρο έχοντας τη συμπαράσταση όλων και κυρίως
της οικογένειας που λέγεται
Δήμητρα. Τιμήθηκε γιατί αξίζει
περισσότερο από κάθε πρωτάθλημα,
κύπελλο και καριέρα. Τιμήθηκε γιατί
πήρε τη ζωή του πίσω. Σιδερένιος
Σωτήρη… Στη φωτό με τον Κώστα
Φορτούνη, ο οποίος τον βράβευσε με
τον πρόεδρο της Δήμητρας Λάκη
Γαντζούλα και τον Απόστολο
Γκαραγκάνη. Ο Αποστόλης
Γκαραγκάνης βαθιά συγκινημένος
αγκαλιάζει τον Σωτήρη.

Η Μικτή Τρικάλων τίμησε με την παρουσία της το φιλικό στη Μπαλκούρα
Συγχαρητήρια
από τον
«ξεχωριστό»
Χρήστο Αλμπάνη

Ο Χρ. Αλμπάνης μονομαχεί με τον Βασ. Τσιαντούλα.
Αξίζει και ο δεύτερος να έχει μια καλύτερη ποδοσφαιρική πορεία

Κάθε κίνηση του Κώστα Φορτούνη τράβηξε τα βλέμματα
Περήφανος ο Φώτης Βασιλάκος ως προπονητής τερματοφυλάκων
καμαρώνει με τρία από τα «παιδιά» του Μιχάλη Ζαρόπουλο,
Νίκο Γιδόπουλο και Θέμη Γκουλιώνη

Πρέπει να ήταν οι πιο
ευτυχισμένοι. Τόσα χρόνια,
τόσος κόπος, τόσοι καρποί.
Η ιστορία και οι επιτυχίες
δικαιώνει τους Γκαραγκάνη
και Γιαγιάκο. Εβαλαν πολύ
ψηλά τον πήχη…
χαρακτήρες. Απλά στο νομό μας,
μέχρι να τους εντοπίσουν τα «λαγωνικά» της κορυφαίας ομάδας
του νομού και μέχρι να τους αξιοποιήσουν αυτά… τραβούν για άλλες πολιτείες.
Από μόνοι τους οι παίκτες που
συμμετείχαν σ’ αυτό το ξεχωριστό
«διπλό» αλλά και άλλοι που απουσίασαν γιατί δεν μπόρεσαν να παραστούν και όχι γιατί δεν ήθελαν, θα
μπορούσαν να κερδίσουν το χειροκρότημα όσων βρέθηκαν στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του «Αθ.
Γαντζούλας». Αυτοί όμως το πήγαν… παραπάνω. Εδειξαν πως όση
δόξα και αν αποκτήσεις, αν πρώτα

Ο Κώστας Φορτούνης
μίλησε στα παιδιά της
ακαδημίας «Κούδας» τον
οποίο και χειροκρότησαν

Δεν πήρε ανάσα ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής… Αδικαιολόγητα;
δεν είσαι άνθρωπος, φίλος και δεν
εκτιμάς αυτούς που σε στήριξαν,
δεν πας μπροστά. Η βράβευση και
η στήριξη του Σωτήρη Ρεντζιλά ο
οποίος κέρδισε αγώνα ζωής αλλά
και η παρουσία των επαγγελματιών με το χαμόγελο στα χείλη και
την θετική διάθεση έδειξαν πολλά.
Εκτίμηση και σεβασμό σε ένα παιδί που πάλεψε για να ζήσει και να
σταθεί στα πόδια του, εκτίμηση και
σεβασμό στους Αποστόλη Γκαραγκάνη και Νίκο Γιαγιάκο, ένα δίδυμο, που αποτελεί τους ποδοσφαιρικούς γονείς τους… Μεγαλύτερη αναγνώριση - επιβράβευση
δεν υπάρχει!

Τα βλέμματα όπως ήταν λογικό
συγκέντρωσαν οι άσσοι του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ Κώστας Φορτούνης και Χρήστος Αλμπάνης
ενώ ο Γιάννης Σκόνδρας αποθεώθηκε από την Ακαδημία του
Κούδα λόγω του ΠΑΟΚτζήδικου
παρελθόντος του.
Στην ομάδα των παικτών που
ξεκίνησαν από την Δήμητρα/Απόλλων αγωνίστηκαν οι Ζαρόπουλος, Θοδωρής Φορτούνης, Κώστας Φορτούνης, Γιάννης Σκόνδρας, Νίκος Σκόνδρας, Ζήσης,
Γκαντιάς, Λαζαρίδης, Τσιώλης,
Ιωάννου, Χρήστος Αλμπάνης, Γιδόπουλος, Παπανδρέου, ΡεντζιCMYK

λάς ενώ στην ομάδα προσετέθη
και ο αρχηγός του ΑΟΤ Ξενοφών
Πάνος.
Απο την άλλη πλευρά αγωνίστηκαν οι Γκουλιώνης, Γρηγορίου,
Δασιός, Γεωργάκης, Αγγελάκης,
Τσιαντούλας, Γραβάνης, Μόκκας,
Λίτσιος, Αυγέρος, Παπαευθυμίου,
Κεραμάς, Κωστής, Μπέτσας, Πολυζόπουλος, Κουβελάς, Αλμπάνης Παν., Μαρούδας.
Για την ιστορία να αναφέρουμε
πως το αποτέλεσμα του αγώνα
ήταν 3-2 υπέρ των παικτών της
Δήμητρας με γκολ των Τσιώλη και
Ν. Σκόνδρα (2) και Μόκκα, Μαρούδα.

Η όμορφη και λαμπερή συνάντηση ολοκληρώθηκε στην ταβέρνα
«Μπαρμπανικόλας», αφού οι υπεύθυνοι της Δήμητρας πρόσφεραν
δείπνο στους πρωταγωνιστές
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Χόρεψαν με τη ψυχή τους
•Απόλυτα επιτυχημένος ο χορός της Φήκης

Έ

νας Χαμός!!! στην κυριολεξία… έγινε στην
χοροεσπερίδα του
Π.Ο. Φήκης, με παρουσία κόσμου κόσμου άνω των 3.000, ο
οποίος προσήλθε κατά ορδές
στην Φήκη για να απολαύσει
από κοντά και να γλεντήσει με
τα αγαπημένα του αστέρα του
σύγχρονου και όχι μόνο δημοτικού πενταγράμμου, Γιάννη Καψάλη, Γωγώ Τσαμπά, στο τραγούδι και Μάκη Τσίκο στο κλαρίνο, που έδωσαν σε μια ακόμη
live εμφάνισή τους τον καλύτερό
τους εαυτό, ξεσηκώνοντας τον
κόσμο με παλιές και νέες τους
επιτυχίες, σε ένα τρελό γλέντι
με – πολύ κέφι και χορό που
κράτησε ως το πρωί.
Στο λαϊκό πρόγραμμα πρωταγωνιστές ο Γιώργος Καλλαντζής
στο μπουζούκι και η Μαρία Καλ-

λαντζή στο τραγούδι, έδωσαν την
δική τους ευχάριστη νότα με τοπική σφραγίδα!
Μεταξύ του πλήθους του κόσμου, παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεωρ. Τζιορτζιώτης,
Κ. Ούτρας και Σωτ. Αγγέλης, ο
πρόεδρος της Τ.Κ. Φήκης κ. Θαν.
Λιούτας, οι δημ. σύμβουλοι κ.κ.

Θαν. Γιαννοτάκης, Κ. Μπαλατσούκας, Κ. Δούλαλας, ο Δ/τής του
Α.Τ. Πύλης κ. Χρ. Παπαδογιάννης,
ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Π.Κ. Πύλης κ. Γ. Καραχάλιος,
οι τρεις νέοι υποψήφιοι Δήμαρχοι
Πύλης κ.κ. Θεόδωρος Χήρας, Βαλάντης Τσιούτσιας και Βάιος Καλύβας, αλλά και αρκετοί υποψή-

φιοι δημ. σύμβουλοι για τον Δήμο
Πύλης.
Δεν μπόρεσε να παραστεί ο
Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας, λόγω της παρουσίας του
στην Αθήνα σε κεντρική του ομιλία
στους ετεροδημότες του Δ. Πύλης.
Πηγή «pylinews.gr»

Β’ Ερασιτεχνική

Υ

πάρχει μόνο ένα…
θέμα στον 1ο όμιλο
της Β’
Ερασιτεχνικής,
μετά την διεξαγωγή των
αγώνων του περασμένου
Σαββάτου. Ποια ομάδα θα
κόψει πρώτη το νήμα του
τερματισμού.

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Θα μπορέσει το Ριζαριό να διατηρήσει την πρωτιά του; ‘Η στη
προτελευταία αγωνιστική του
πρωταθλήματος, οι Παραληθαίοι
θα κάνουν την προσπέραση; Αυτό
θα το μάθουμε σήμερα το απόγευμα, καθώς οι δύο ομάδες θα
βρεθούν απέναντι στο γήπεδο
του Ριζώματος, με τους φιλοξενούμενους να έχουν χάσει στο
πρώτο παιχνίδι αλλά με τη συγκομιδή τους να παίζουν για δύο
αποτελέσματα. Και η ισοπαλία
και η νίκη (φυσικά) βολεύει στην
κατάκτηση του πρωταθλήματος,
ενώ οι γηπεδούχοι θέλουν μόνο
νίκη.
Από κει και πέρα, όλα τα υπόλοιπα έχουν ξεκαθαρίσει. Το Ζάρκο τερμάτισε, πρόωρα, στην 3η

Θέμα… πρωτιάς
•Παραληθαίοι και Ριζαριό θα παίξουν σήμερα
(5μ.μ) για την κατάκτηση της πρώτης θέσης
θέση της βαθμολογίας και αν
προκύψει δεύτερη ευκαιρία ανόδου, θα την έχει.
Στη ζώνη του υποβιβασμού, αν
τελικά υποβιβαστούν ομάδες, αυτές
θα είναι ο Αστέρας και η Κρήνη.
Οι διαιτητές των σημερινών
αγώνων οι οποίοι θα ξεκινήσουν
στις 5μ.μ.:
Γηπ. Κηπακιου: Κηπακι - Ζάρκο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Αλεξοπουλος - Παφης)
Γηπ. Λεπτοκαρυας: Αστερας
- Αγ Κυριακη
Διαιτ. Νοτος (Κατσογιαννος Καπερωνης)
Γηπ. Καρυων: Ακ Αμπελακιων
- Αρδάνι
Διαιτ. Μανασης Κ (Σταφυλας
- Ανδριοπουλος)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι
- Ριζαριό
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας -

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

Ριζαριό
Παραληθαίοι
Ζάρκο
Κηπάκι
Καρυές
Γριζάνο
Αγ. Οικουμένιος
Βασιλική
Αρδάνι
Αμπελάκια
Κεραμίδι
Πετρωτό
Ακαδημία 1
Λόγγος
Αγ. Κυριακή
Κρήνη
Αστέρας

Διάνα στο… στόχο τους
•Ενωση Δ.Μ και Λυγαριά κατέκτησαν και
μαθηματικά τις δύο πρώτες θέσεις ανόδου
•Απομένει η 3η θέση, εάν και εφόσον
προκύψει «δεύτερη ευκαιρία»
Δεν υπάρχουν
πλέον… εκκρεμότητες σχετικά με τα εισιτήρια ανόδου στον
2ο όμιλο. Το τοπίο
έχει ξεκαθαρίσει με
την Ενωση Δ.Μ να
έχει κατακτήσει την
1η θέση και τη Λυγαριά την 2η, όποια
και αν είναι τα αποτελέσματα των δύο
ομάδων στις τελευταίες αγωνιστικές,
δεδομένο πως η
ομάδα του Ηλία Πατσιάνη κερδίζει χωρίς αγώνα τη Φιλύρα
Η Ενωση εξασφάλισε και μαθηματικά
στη προτελευταία
την κατάκτηση του πρωταθλήματος,
αγωνιστική. Οι δύο
ενώ
η Θεόπετρα συνεχίζει την προσπάθεια
ομάδες πανάξια καγια την 3η θέση
τέκτησαν τα δύο εισιτήρια.
Οσα αφορούν την 3η θέση, η οποία μπορεί να δώσει δεύτερη
ευκαιρία ανόδου με τα σημερινά δεδομένα ισχύει ειδική βαθμολογία αφού υπάρχουν τρεις ισόβαθμες ομάδες. Σε τριπλή ισοβαθμία λοιπόν η Πιαλεία προηγείται, ακολουθεί η Θεόπετρα και
ο Ασπρόβαλτος. Όλα αυτά βέβαια θα ξεκαθαρίσουν αν όχι στην
προτελευταία αγωνιστική, σίγουρα στο φινάλε.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χρυσομηλιά-Βαλτινό ................................................................6-0
Βυτουμάς-Δροσερό Μουριά ...................................................0-6
Θεόπετρα-Ασπρόβαλτος .........................................................1-1
Πιαλεία-Ροπωτό .......................................................................6-2
Παλ/στηρο-Πρίνος ...................................................................4-2
Φιλύρα-Δενδροχώρι ..........................................................0-3α.α.
Κεφ/κός-Γόμφοι .................................................................0-3α.α.
Φωτεινό-Λυγαριά .....................................................................1-3
Ρεπό: Τζούρτζια

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

Β
80
72
65
65
65
55
54
48
46
37
37
36
33
29
20
0
0

Ν
26
23
21
20
21
17
15
15
14
12
11
11
11
9
6
0
0

Ι
2
3
2
5
2
4
9
3
4
1
4
3
0
2
2
1
1

Η
2
4
7
5
7
9
6
12
13
17
15
16
19
20
22
29
29

ΤΕΡΜ.
103-24
100-26
81-33
84-37
76-33
66-42
56-32
67-69
63-59
50-58
44-57
53-85
47-88
59-85
40-87
0-87
0-87

Η ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23/5, 17.00)

Για την πρωτιά θα παίξουν σήμερα Παραληθαίοι και Ριζαριό

Βαλτινό ......................................- ......................Δροσερό Μουριά
Ασπρόβαλτος ............................- ..................................Βυτουμάς
Ροπωτό ......................................-...................................Τζούρτζια
Πρίνος........................................- ..................................Θεόπετρα
Δενδροχώρι ...............................- ......................................Πιαλεία
Γόμφοι .......................................- .................................Παλ/στηρο
Λυγαριά-Φιλύρα .................................................................3-0α.α.
Κεφ/κός-Φωτεινό ...............................................................0-3α.α.
Ρεπό: Χρυσομηλιά

Πρωτάθλημα Κ 14

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β’ Ερασιτεχνική

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

78
76
62
58
55
48
43
41
40
39
37
33
32
31
30
19
4

25
24
18
17
17
13
13
11
12
12
11
10
9
9
8
4
1

3
4
8
7
4
9
4
8
4
3
4
3
5
4
6
7
1

106-27
103-23
57-32
71-37
63-47
71-52
62-63
40-46
56-59
42-53
54-63
33-58
41-46
37-59
44-70
27-78
27-121

2
2
4
7
9
8
14
11
14
15
15
17
16
17
16
19
28

Οι σημερινοί αγώνες

Το Ζάρκο κατέκτησε οριστικά την 3η θέση
Κωτουλας)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο - Κεραμίδι
Διαιτ. Ζησης (Κωστηρας - Τζιοτζιος)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική Καρυες
Διαιτ. Μανασης Μ (Μπαλας Χ
- Πλοκας)

Γηπ. Αγ Κυριακής: Ακαδημια
1 - Κρήνη
Διαιτ. Αποστόλου (Παπαγεωργοπουλος - Καλογριας)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό Λόγγος 2012
Διαιτ. Πετσας (Μαρκοπουλος
- Ρατζας)
Ρεπό: Οικουμενιος

Για το πρωτάθλημα Κ 14 θα γίνουν σήμερα (5 μ.μ) οι παρακάτω
αγώνες;
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα - Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Ντινος (Κουτσαγιας Ευγ - Σακκας)
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Σινδρος (Αβρααμ - Τοτης)
Αχιλλεας - Πετρωτό
0-3 α.α
Ρεπό: Ακαδημια 1

Γ’ Ερασιτεχνική

Στη Μεγάρχη το Διαλεκτό
Η ομάδα του Διαλεκτού θα παίξει σήμερα (5 μ.μ) στη Μεγάρχη
με την Ακαδημία Τρικάλων.
Διαιτ. Μουστακας: Μαργιωλης - Τατσιοπουλος

τοπικά
Τονίσθηκε στην προχθεσινή εκδήλωση
της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α Τρικάλων
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Μέχρι 25/5 κατατίθενται οι αιτήσεις στην ΔΑΟ της ΠΕ

Διεθνιστική ρήξη

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

κι αποδέσμευση από την Ε.Ε

Πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ του 2019
έχρι τις 25 Μαΐου δέχονται αιτήσεις στην ΔΑΟ
(Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας) της Περιφερειακής
Ενότητας (ΠΕ) Τρικάλων για ένταξη στο πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, η οποία πρέπει
να συνοδεύεται με αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ του 2019.

Μ

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:
1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και επικαιροποιημένο μητρώο
2. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών από τις οποίες
να προκύπτει εμπορία σε οινοποιεία.
3. Αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης τρέχουσας χρονιάς.
Υποχρέωση που πρέπει να τηρείται για τα δέκα επόμενα χρόνια.
4. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
5. Συμβόλαιο ή Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή) ή ενοικιαστήρια θεωρημένα για το γνήσιο των υπογραφών.
6. Εκκαθαριστικό Εφορίας τελευταίου έτους
7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας
8. Σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή θέσης κατά την φύτευση ή άδεια
αναφύτευσης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των συντεταγμένων των
αιτούμενων αγροτεμαχίων.
Η ελάχιστη έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε
0,5 στρ και η διατήρηση της νέας φυτείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα ετών ανεξαρτήτως κατόχου.

Επιλεξιμότητα
Ομιλητές ήταν οι Αν. Δραγανίγος υποψήφιος ευρωβουλευτής
και Στ. Ντούρος υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Την ενίσχυση και ισχυροποίηση της ανατρεπτικής αριστεράς σε
αυτές τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές ζήτησαν
προχθές το βράδυ τα μέλη της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α, κατά τη διάρκεια της
κεντρικής πολιτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε.
Η εκδήλωση έγινε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μπροστά από
το εκλογικό περίπτερο της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α με κεντρικούς ομιλητές
τον υποψήφιο ευρωβουλευτή Αντώνη Δραγανίγο και τον υποψήφιο περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την Αριστερή Παρέμβαση στη
Θεσσαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή Στάθη Ντούρο.
Όπως σημείωσαν οι ομιλητές «καλούμε τους εργαζόμενους και
τις εργαζόμενες, τους φτωχομεσαίους αγρότες, τη νεολαία της
εργασιακής περιπλάνησης, της υποαπασχόλησης, της ελαστικής
και «μαύρης» εργασίας, της ανεργίας, τον κόσμο των κινημάτων,
της αλληλεγγύης και της αντίστασης στη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ - Δ.Ν.Τ, και να στείλουν μήνυμα ισχυροποίησης της
ανατρεπτικής αριστεράς».
Παράλληλα, ζήτησαν από τους πολίτες να στηρίξουν την
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α ώστε να στείλουν ηχηρό μήνυμα ενάντια στην Ευρώπη του κεφαλαίου, του ρατσισμού και του πολέμου.
«Για διεθνιστική ρήξη κι αποδέσμευση από την Ε.Ε. Με τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Ενάντια στην κυβέρνηση των ευρωμνημονίων και τη δεξιά αντιπολίτευση. Για τη διαγραφή του χρέους και τον εργατικό έλεγχο.
Αγώνας για την ειρήνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών.
Ενάντια στο ΝΑΤΟ, τον ιμπεριαλισμό και τον εθνικισμό και ενάντια στην ακροδεξιά, τον ρατσισμό και την φασιστική απειλή» σημείωσαν με έμφαση.
Ε.Κ.

Συντάχθηκαν τα μητρώα
αρρένων γεννηθέντων το 2018
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 περί μητρώων αρρένων, συντάχθηκαν από την επιτροπή καταρτισμού αυτών, οι κατάλογοι των άρρενων τέκνων δημοτών
Δήμου Τρικκαίων γεννημένων το έτος 2018 και οι οποίοι
αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και σε
χρονικό διάστημα 10 ημερών να μας υποβάλουν τις τυχόν
ενστάσεις τους , σε απλό χαρτί, περί εγγραφής παραληφθέντων , εσφαλμένων εγγραφών κτλ.
Πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 24313-51163 (κ.
Ευαγ. Ζάχος) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
bzaxos@trikalacity.gr

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία
νέων (εφόσον υπάρχουν άδειες αναφύτευσης ή άδειες φύτευσης από
μετατροπή δικαιωμάτων αναφύτευσης) με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή
των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό, η μετεγκατάσταση και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους, εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος.

Κριτήρια προτεραιότητας
Τα κριτήρια προτεραιότητας ορίζονται ως εξής:
Νέοι γεωργοί: Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι παραγωγοί που είναι
κάτω των 40 ετών και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) (1,0
μόριο)
Εκτάσεις που προορίζονται για αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων: κατά το χρόνο της
αίτησης του αιτούντος τα στρέμματα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες σύμφωνα με τα στοιχεία
του Αμπελουργικού Μητρώου:
από 1 έως και 20 στρέμματα (3,0 μόρια)

από 20 έως και 50 στρέμματα (2,1 μόρια)
από 50 στρέμματα και πάνω (1,5 μόρια).
Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύνανται να παραγάγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας: τα αγροτεμάχια για τα οποία γίνεται αίτηση ένταξης
στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, βρίσκονται εντός οριοθετημένης ζώνης παραγωγής οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ και βάση των δηλώσεων συγκομιδής ή παραγωγής οι οποίες έχουν κατατεθεί για την επιλεξιμότητα και
αφορούν το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού, οι αποδόσεις είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζει η νομοθεσία για
την παραγωγή οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ (2,0 μόρια)
Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος: Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει σε ολόκληρη την
έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν
από την υποβολή της αίτησης τους κανόνες βιολογικής παραγωγής
(σε μεταβατικό στάδιο ή πλήρη εφαρμογή) (2,0 μόρια) ή εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή (1,0 μόριο).

Ισοβαθμίες
Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντληθούν για μια θέση
της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, τα υπόλοιπα κονδύλια κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές με βάση την εφαρμογή των ακόλουθων συμπληρωματικών κριτηρίων προτεραιότητας,
τα οποία ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος. Ποιο συγκεκριμένα χορηγείται προτεραιότητα σε αιτήσεις
στις οποίες ο παραγωγός αιτείται την φύτευση στην τελική θέση των
κάτωθι γηγενών ποικιλιών:
Λευκές: Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Βιδιανό
Κόκκινες: Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο
Ερυθρωπές: Μοσχοφίλερο
Εάν και μετά την εφαρμογή του ανωτέρω συμπληρωματικού κριτηρίου υπάρχουν ακόμη ισοβαθμίες, τότε χορηγείται προτεραιότητα
σε παραγωγούς κατά αύξουσα σειρά μεγέθους αμπελουργικής εκμετάλλευσης (οινοποιήσιμες ποικιλίες), με σκοπό τη βελτίωση μικρών
και κατακερματισμένων εκμεταλλεύσεων.
Ματθαίος Μπίνας

Το «δάσος» του παραλόγου
Παρά την ανάρτηση και του
Δασικού Χάρτη στην περιοχή
μας, μια εξέλιξη η οποία επί
της ουσίας αναμενόταν ότι
θα έλυνε ζητήματα διεκδικήσεων, περιουσιών και συμφερόντων του δημοσίου έναντι
ιδιωτών, δυστυχώς πολλοί
ιδιοκτήτες ακινήτων στις παρυφές του άλσους του Προφήτη Ηλία, παραμένουν αν
όχι μετέωροι σίγουρα «δέσμιοι» των ενεργειών και παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρά το γεγονός ότι οι
ιδιοκτησίες τους δεν εμφανίζονται εντός των δασικών χαρ-

τών.
Ενώ λοιπόν όλα τα προηγούμενα χρόνια (πάνω από
30 χρόνια) έχουν γίνει όλες οι
απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, Μελέτες, ακύρωση πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη, Κτηματογράφηση Δήμου
Τρικκαίων και ιδιοκτησιών) και
δαπανήθηκαν υπέρογκα ποσά
για την ολοκλήρωση της ένταξης τους στο σχέδιο πόλεως με την κύρωση της Πράξης
Εφαρμογής της Π.Ε Δήμου
Τρικκαίων, οι ιδιοκτήτες εντελώς αναίτια διαπίστωσαν για
ακόμη μια φορά να επιχειρεί-

ται μια αυθαίρετη υποβάθμιση
των ιδιοκτησιών τους και μια
προσπάθεια να τεθούν αυτές
εκτός σχεδίου πόλεως.
Παρά τις διαβεβαιώσεις των
αρμοδίων για επίλυση τους
ζητήματος, οι ιδιοκτήτες των
ακινήτων αυτών έχουν ήδη
κινηθεί νομικά κατά παντός
υπευθύνου, ενώ είναι διατε-

θειμένοι να φτάσουν μέχρι
και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να «εμποδίσουν» την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, εφόσον αυτή
θίγει αναφαίρετα συνταγματικά δικαιώματα τους.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
στις παρυφές
του Προφήτη Ηλία

30 σελίδα
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Πολλοί Τρικαλινοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συνδέσμου
Φιλολόγων Τρικάλων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Περιηγήθηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους

Στις κάλπες προσήλθαν χθες οι Τρικαλινοί καθηγητές

Ικανοποιητική συμμετοχή
Οι εκλογές διεξήχθησαν στα γραφεία της τοπικής ΕΛΜΕ και τέσσερις
παρατάξεις διεκδίκησαν τη ψήφο των εκπαιδευτικών

Αφετηρία της εκδήλωσης ήταν η Αρχαιολογική Συλλογή
και η συνέχεια δόθηκε στο Βαρούσι και σε άλλους χώρους

Στις κάλπες προσήλθαν χθες
οι Τρικαλινοί καθηγητές για να
εκλέξουν τους αντιπροσώπους
τους ενόψει του 19ο Συνέδριου
της Ομοσπονδίας Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
που θα γίνει από τις 29 Ιουνίου
έως και 2 Ιουλίου.
Οι εκλογές διεξήχθησαν στα
γραφεία της τοπικής ΕΛΜΕ από
τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα και τέσσερις παρατάξεις
διεκδίκησαν τη ψήφο των Τρικαλινών καθηγητών. Οι Αγωνιστικές
Κινήσεις Καθηγητών, η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών
(Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το
Π.Α.ΜΕ.), η Δ.Α.Κ.Ε Καθηγητών
και η Πρωτοβουλία Καθηγητών –
ΣΥΝΕΚ.
Συγκεκριμένα, υποψήφιοι με
τις Αγωνιστικές Κινήσεις Καθηγητών
είναι
οι
Γκουντούρα Λίτσα, Μιχαλάκης
Κώστας και Νταμπαλής Παναγιώτης, ενώ με την Αγωνιστική
Συσπείρωση Εκπαιδευτικών οι
Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ), Κουτελίδα Άννα, Κουτής Κωνσταντίνος,
Κωστούλα Μαρία, Μούτος Θεόδωρος, Πατριώτη Σοφία, Πολύζος
Βασίλειος, Τρίτου Γεωργία (Γιούλα), Σταμπασίδη Κωνσταντίνα
(Ντίνα) και Τσούβα Κωνσταντινιά.
Με τη Δ.Α.Κ.Ε Καθηγητών είναι
υποψήφιοι οι Ζελενίτσας Ιωάννης,
Θεοχάρης Δημήτριος, Κίτος
Ευάγγελος, Κώστας Αθανάσιος,
Κωστής Νικόλαος, Πασχάλης Νικόλαος και Ροκκάς Θωμάς, ενώ
με τη Πρωτοβουλία Καθηγητών
–ΣΥΝΕΚ οι Γιώτας Χρήστος, Κόπανου Λίλια, Κουκοράβα Χριστίνα,

Μ

ια περιπατητική
επίσκεψη σε
μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους των
Τρικάλων είχαν την ευκαιρία
να απολαύσουν, προχθές οι
Τρικαλινοί που
ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Συνδέσμου
Φιλολόγων Τρικάλων και της
Εφορείας Αρχαιοτήτων
Τρικάλων.
Αφετηρία της εκδήλωσης ήταν
η Αρχαιολογική Συλλογή και η
συνέχεια δόθηκε στο Βαρούσι
και σε άλλους χώρους.
«Θεωρούσαμε ότι έπρεπε τόσο
οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι γονείς
να μάθουμε πως γίνεται μια διδακτική επίσκεψη σε Μουσεία και
Αρχαιολογικούς χώρους» ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Φιλολόγων Τρικάλων κ. Κώστας
Μιχαλάκης.
Παράλληλα, υπογράμμισε την
ανάγκη να αποκτήσουν τα Τρίκαλα ένα Αρχαιολογικού Μουσείο
που θα δώσει τη ευκαιρία σε δημότες και επισκέπτες να ανακαλύψουν σημαντικά αρχαιολογικά
ευρήματα.
Η περιήγηση έγινε με αφορμή
τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων που
εορτάζεται στις 18 Μαΐου και ομιλήτριες ήταν η Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων κα. Κρυσταλλία
Ματζανά και η Μουσειολόγος,
Διδάσκουσα στο ΔΙΕΚ Τρικάλων
κα. Βασιλική Πάντου.
Ε.Κ.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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Μάγγου Μαρία, Μαγγούφη Βάσω,
Μπουλογεώργος Θανάσης, Παπαζεύκου Ουρανία και Παππάς
Βασίλειος.
Οι αλλαγές που φέρνει το Νέο
Λύκειο, αλλά μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των εκπαιδευτικών θα βρεθούν
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο των καθηγητών.
«Είμαστε αντίθετοι στη συρρίκνωση της γενικής εκπαίδευσης
του Λυκείου, στη δραματική μείωση των γνωστικών αντικειμένων,
στη μετατροπή του σε προθάλαμο
για την Ανώτατη εκπαίδευση και
στην αποδόμηση του μορφωτικού
του χαρακτήρα» σημειώνει η

ΟΛΜΕ, και κάνει λόγο για υποβάθμιση της παιδείας στο Λύκειο,
που ήδη έχει πληγεί τραγικά, καθώς μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων σε
όλα τα πεδία των επιστημών, με
αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική
η μάθηση και η απόκτηση των
απαραίτητων γνώσεων των μαθητών, ακρωτηριάζεται η τριετής
δομή του Λυκείου με την μετατροπή της Γ’ τάξης σε προπαρασκευαστικό έτος για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
και φροντιστηριοποιείται πλήρως
η όλη λειτουργία της Γ’ τάξης
και υπονομεύεται ο παιδαγωγικός
χαρακτήρας του Λυκείου.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά
την τελική ευθεία
έχουν εισέλθει
πλέον οι δύο
“μεγάλοι παίκτες” του
πολιτικού στίβου, ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συμμαχία
και ΝΔ, ενόψει των
εκλογών της 26ης Μαΐου,
τόσο για την Ευρωβουλή,
όσο και για την τοπική
αυτοδιοίκηση.

Σ

Αμφότεροι οι δύο τοπικοί
κομματικοί μηχανισμοί έχουν
φέρει τους αρχηγούς, τον
πρωθυπουργό και πρόεδρο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι στην Περιληπτική Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 2978/117851,
ΑΔΑ: 19PROC004955518 2019-05-16),
για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε
ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 12 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΞΥΝΕΙΑΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ» αναφέρεται εκ
παραδρομής στις παραγράφους 21.1
και 21.2.1α εργοληπτικά πτυχία “1ης”
τάξης και άνω ενώ το ορθό είναι “Α2”
τάξης και άνω και στην παράγραφο
21.α «εννέα μηνών» ενώ το ορθό είναι
«έξι μηνών»
ΤΡΙΚΑΛΑ 20-5-2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Π. Μ. με Α’β

ΤΡΙΤΗ
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Στην τελική ευθεία πριν τις κάλπες

Στο μέγιστο οι προσπάθειες
κομμάτων και υποψηφίων
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα την
περασμένη Παρασκευή και
τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο
Μητσοτάκη την περασμένη
Τετάρτη, προσδίνοντας έτσι
ιδιαίτερη βαρύτητα στον Νομό
μας αφενός και αφετέρου ανεβάζοντας τον προεκλογικό
“πυρετό”, στην προσπάθειά
τους να κερδίσουν πόντους
μεταξύ των ψηφοφόρων, ιδίως
των αναποφάσιστων, αλλά και
να συσπειρώσουν στο μέγιστο
δυνατό τους δικούς τους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα απ’ αυτές τις επισκέψεις
στα Τρίκαλα, ενδεχομένως καταστεί δυνατό να μετρηθούν
στην κάλπη.
Για την τρέχουσα εβδομάδα,
την τελευταία, και άρα κρισιμότερη, πριν την 26 Μαΐου, οι
δύο κομματικοί μηχανισμοί
βρίσκονται στο μέγιστο της
απόδοσής τους, έχοντας θέσει
όλες τους τις δυνάμεις στον
αγώνα, ο οποίος αφορά την
παμπάλαια λεγόμενη “πόρτα -

πόρτα” τακτική με την διακίνηση ψηφοδελτίων και γενικά
την επαφή με την κοινωνία
και την άμεση και ενεργή στήριξη των υποψηφίων για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές, κα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 3067/121021

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με
Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.
Κωδικό NUTS: EL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271,
2431046219
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210,
2431046264
Ηλεκτρονική
Δ/νση
(email):
techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή
διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με βάση και τον Ν. 4605/2019
(Α’ 52), και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α)
και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της
απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ
2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, καθώς και την αρ.
784/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, το
αναφερόμενο στην παράγραφο 8 ,
έργο.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι:
Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το
Π.Δ. 129/ «Οργανισμός Περιφέρειας
Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7 για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού στις
μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
6. Κατασκευαστικές εργασίες για
ιστορικά μνημεία ή μνημεία–
{45212314-0}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 Παράρτημα ΙΙ)
7. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία
– Τρίκαλα, Καρδίτσα)
8. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Υποέργο 13 «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΛΙΜΠΟΧΩΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού
Ναού Παναγίας της Ιεράς Μονής Λιμποχώβου Παναγίας Δ. Μετεώρων Νομού Τρικάλων, καθώς και εργασίες δια-
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μόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
9. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 96.774,19€ και Φ.Π.Α.
23.225,81€, ήτοι, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€,
10. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
11. Προθεσμία περαίωσης έργου ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
12. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α2ης
τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην Α2η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
1.2.Ενώσεις Οικονομικών φορέων –
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:
α) Ενώσεις Οικονομικών φορέων –
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76, παρ. 3β του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
βάση και τον Ν. 4605/2019 (Α’ 52), και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι-
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θώς και συμμετοχή σε ομιλίες υποψηφίων που στηρίζονται επίσημα.
Από χθες άρχισε να λειτουργεί και το περίπτερο της
ΝΟΔΕ (Νομαρχιακή Διοικούσα
Επιτροπή) Τρικάλων, απέναντι από τα γραφεί του φορέα,
στο ένα άκρο του πεζόδρομου
της Ασκληπιού(με Γαριβάλδη), ενώ αυτό της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει κάποιες ημέρες που είναι ήδη ανοικτό,
στο άλλο άκρο του πεζόδρομου της Ασκληπιού (πλατεία
Ρήγα Φεραίου).
Τέλος, όσον αφορά επισκέψεις υποψηφίων ευρωβουλευτών ή στελεχών από τα
κεντρικά, τίποτα δεν υπάρχει
στις αρχές της τρέχουσας
εβδομάδας, κάτι λογικό μετά
την έλευση των δύο αρχηγών
και τον εξαιρετικό φόρτο προεκλογικής εργασίας των τοπικών οργανώσεων, αλλά και
τις κεντρικές ομιλίες των επικεφαλής συνδυασμών που
έχουν ήδη αρχίσει να πραγματοποιούνται από χθες.
Ματθαίος Μπίνας
χείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1
Τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της
παρ.3β του άρθρου 7β του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με βάση και τον Ν. 4605/2019 (Α’
52).
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
13. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”,
(άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/88-2016) παρ. 2α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση και τον Ν.
4605/2019 (Α’ 52).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το
άρθρο 121 παρ.1α, είναι την 2η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται
από την προσφορά του για χρονικό
διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 8η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται
όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις
της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα- Π.Δ.Ε. 2018ΕΠ51700002, της
ΣΑΕΠ 517, Απόφαση Α.Π.: 810/2-42019 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης,
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 - άρθρο 368), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση και
τον Ν. 4605/2019 (Α’ 52).
28. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: –
29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του εν λόγω έργου: 82887
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30: Τρίκαλα, 20 / 5 / 2019
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

32 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

21

εσωτερικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Γενοκτονία των Ποντίων: Πρωτοβουλίες
για διεθνή αναγνώριση προανήγγειλε η ΝΔ

Ω

ς ένα από τα πιο τραυματικά
γεγονότα της ελληνικής και
παγκόσμιας ιστορίας,
χαρακτήρισε από τη Βουλή τη
γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
επισημαίνοντας την ανάγκη να
προχωρήσει η αναγνώριση της
γενοκτονίας σε διεθνές επίπεδο.

Μιλώντας στην ειδική εκδήλωση του
Ελληνικού Κοινοβουλίου για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είπε πως το κόμμα του θα προχωρήσει άμεσα σε κινήσεις προς αυτή
την κατεύθυνση, κάνοντας λόγο για μία
καλά σχεδιασμένη πολυεπίπεδη προβολή
και προώθηση των προσπαθειών για τη
διεθνή, πλέον, αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
«Η εκκίνηση θα γίνει στο δημοκρατικότερο θεσμό του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Είναι δέσμευσή μου η ομάδα των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να
αναλάβει, αμέσως μετά την εκλογή της,
καλά προετοιμασμένες πρωτοβουλίες
προώθησης αυτού του εθνικού καθήκοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε,
για να τονίσει στη συνέχεια πως ανάλογη
δράση «θα αναλάβουν οι βουλευτές εκπρόσωποί μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον κατ' εξοχήν αρμόδιο θεσμό
προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου». Μάλιστα, υπογράμμισε πως

Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
ήδη η Ν.Δ έθεσε το θέμα σε ανώτατο
επίπεδο και στον ΟΗΕ.
«Είναι προσωπική και παραταξιακή
υποχρέωση να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και ως
κυβέρνηση. Αυτή η οφειλή, αυτό το εθνικό καθήκον, δεν θα ανασταλεί. Όσο και
εάν κάποιοι, ακόμα και χθες, επιμένουν
σε μια ανιστόρητη άρνηση των τραγικών
γεγονότων που κηλίδωσαν την Ιστορία
εκείνης της εποχής», σημείωσε, στέλνοντας μήνυμα και στη Άγκυρα.
«Η αναγνώριση της ιστορικής πραγματικότητας θα ήταν και για τους γείτονές μας μια γενναία, απελευθερωτική
και για τους ίδιους πράξη. Λυπάμαι που
μένουν ακόμα εγκλωβισμένοι σε μια

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

στρεβλή και παραμορφωτική ανάγνωση
της ιστορίας. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε
εκείνους που χάθηκαν κρατώντας την
Πατρίδα, κρατώντας την Ελλάδα στην
καρδιά τους, έως την τελευταία τους
πνοή», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας έκανε μια ιστορική αναφορά στην πορεία του ποντιακού ελληνισμού, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλωνπως ο ελληνικός κόσμος εκείνης της
εποχής ήταν φορέας μιας ανοιχτόμυαλης
και φιλελεύθερης αντίληψης για την οργάνωση των ανθρώπινων κοινοτήτων
στην ευρύτερη περιοχή.
«Αυτήν την αντίληψη πρόβαλε ο ηγέτης
του έθνους, ο Ελευθέριος Βενιζέλος,
στη συνδιάσκεψη της Ειρήνης και στο
σχεδιασμό του για τη μεταπολεμική εποχή. Στόχος του ήταν η επιβίωση των
διάφορων κοινοτήτων και ο σεβασμός
της ταυτότητάς τους.
Είτε στη μεγάλη Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, που ο
ίδιος δημιουργούσε, είτε και εκτός των
δικών της συνόρων. Σε αυτά τα στοιχεία
βάσιζε, τότε, η Ελλάδα την πολιτική της
και ο ηγέτης της το σχεδιασμό του και
για το μέλλον των Ελλήνων Ποντίων. Ο
Ελληνισμός ήθελε και αποζητούσε μια
λύση συμβίωσης και δημοκρατίας. Δεν
επιδίωξε ποτέ εθνοκαθάρσεις. Αντίθετα,
όμως, οι διώξεις τού επιβλήθηκαν», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και αναφέρθηκε
και στην προσφυγιά στην Ελλάδα.

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

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
CMYK

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

Φώφη Γεννηματά: «Κερδίζουμε
συνεχώς έδαφος, είμαι αισιόδοξη»
«Επιστρέφουν οι προοδευτικοί πολίτες στο Κίνημα Αλλαγής που
βλέπουν ότι είναι η σύγχρονη έκφραση της Κεντροαριστεράς. Τελείωσαν
τα πειράματα, τελείωσαν με τα ψέματα», τόνισε η Φώφη Γεννηματά
μεταφέροντας την αίσθηση που αποκόμισε από τη περιοδεία της στη
Κρήτη το Σαββατοκύριακο. «Βλέπω και είμαι αισιόδοξη ότι θα φτάσει
και στην κάλπη», ανέφερε και πρόσθεσε πως «κερδίζουμε συνεχώς
έδαφος, όχι μόνο στην Αυτοδιοίκηση. Το βλέπουμε παντού. Όπου
γίνονται εκλογικές διαδικασίες, οι προοδευτικοί πολίτες επιστρέφουν
και ψηφίζουν και στηρίζουν Κίνημα Αλλαγής, παντού, στους χώρους
δουλειάς. Αυτό για εμένα είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα».
Επίσης η κ. Γεννηματά συμπλήρωσε πως οι πολίτες μπορούν να
κρίνουν πια ποιοι έλεγαν αλήθεια, ποιοι έλεγαν ψέματα, ποιοι τα κατάφεραν, ποιοι απέτυχαν οικτρά. «Επανατοποθετούνται οι προοδευτικοί
πολίτες και θα αρχίσουν να πλησιάζουν τα ποσοστά μας και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές αυτά των αυτοδιοικητικών»,
σημείωσε η Φώφη Γεννηματά.
Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας
ότι επιχειρεί «να κρυφτεί πίσω από δικούς μας υποψήφιους, διότι δεν
έχει στελέχη στην Αυτοδιοίκηση. «Είναι εντυπωσιακό ότι ένα κόμμα
που κυβερνά τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να έχει υποψήφιους
δικούς του σε όλες τις Περιφέρειες και κρύβεται πίσω από υποψήφιους
του Κινήματος Αλλαγής».
Επεσήμανε ακόμη το πώς αντέδρασε η Αντιπεριφέρεια στα Χανιά, ο
Σταύρος Αρναουτάκης και τα στελέχη της Περιφέρειάς του για τις
πολύ μεγάλες καταστροφές από τις φοβερές βροχοπτώσεις, για να
μη νιώσει ο πολίτης της Κρήτης ούτε ένα λεπτό μονάχος αφού καταστράφηκε ολοσχερώς το οδικό δίκτυο. «Δείτε την τεράστια διαφορά
με την Ανατολική Αττική και αυτά που συνέβησαν με τις καταστροφές
και τα θύματα, την τραγωδία στο Μάτι και το πώς και η Περιφέρεια,
αλλά και η κυβέρνηση, χειρίστηκαν την απώλεια τόσων ζωών και
τόσων καταστροφών», είπε η κ. Γεννηματά.
Σχετικά με την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής, η Φώφη Γεννηματά,
υπογράμμισε: «Καμία χαμένη ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Να γυρίσουν οι Έλληνες πολίτες την πλάτη σε αυτούς που
τους περιφρονούν με τον τρόπο που πολιτεύονται, να δώσουν δύναμη
στο Κίνημα Αλλαγής για να κάνουμε την πολιτική ανατροπή στις
εθνικές εκλογές που έρχονται. Τώρα πρέπει να δοθεί το πρώτο μήνυμα,
τώρα είναι η ώρα. Και το λέω αυτό γιατί αν δεν αλλάξουν οι πολιτικοί
συσχετισμοί, θα ξαναδούμε το ίδιο έργο. Η πρότασή μας είναι ότι θα
πρέπει να υπάρξει συνεννόηση γύρω από ένα πρόγραμμα ελληνικής
ταυτότητας και ιδιοκτησίας, να συνεννοηθούμε για τα βασικά για το τι
πρέπει να γίνει στη χώρα, για να μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους
ανάπτυξη».
«Πρέπει να συζητήσουμε αυτό που είπα. Ωραία, να γυρίσει σελίδα
πολιτικά η χώρα, αλλά να γυρίσει πραγματικά σε μια προοδευτική κατεύθυνση», τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

εσωτερικά
ια ενεργοποίηση δυνάμεων που θα οδηγήσουν
τον ΣΥΡΙΖΑ σε πρωτιά,
στην εκλογική διαδικασία της
προσεχούς Κυριακής (26/05),
έκανε λόγο ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, μέσω τηλεοπτικών του δηλώσεων.
Με δηλώσεις του στον ΑΝΤ1
σημείωσε ότι «οι υποψήφιοι που
είναι με τη Νέα Δημοκρατία θα
εκλεγούν και θα πάνε να δώσουν
ψήφο στον κ. Βέμπερ, ο οποίος
ήταν ο πρώτος που -πριν κλείσουν τα μικρόφωνα και πριν κλείσουν τα φώτα της συνέντευξης
του πρωθυπουργού για τα θετικά μέτρα- βγήκε να πει ότι αυτά
τα μέτρα είναι λαϊκισμός».
Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε
τομή στη δημόσια συζήτηση την
ανακοίνωση των θετικών μέτρων
της κυβέρνησης και ως ενδεικτικό του πολιτικού κλίματος
που έχει διαμορφωθεί -όπως
είπε- είναι η προφανής έλλειψη
δυνατότητας από την πλευρά
της ΝΔ, να κάνει «ευάριθμες
συγκεντρώσεις». «Στη Λάρισα
δεν πήγε στην κεντρική πλατεία, πήγε στην πλατεία Ταχυδρομείου και μάλιστα σε μία γωνία για να φτιάξει μία ευθεία
που στις τηλεοπτικές εικόνες
θα ήταν αποδεκτή, στα Χανιά δεν
μάζεψε κόσμο, ενώ δεν κάνει
συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Κάνει στο Περιστέρι», τόνισε χαρακτηριστικά.
Και πρόσθεσε: «Έχουμε αλλεπάλληλα κύματα ανάδειξης
του αντικοινωνικού προγράμματος της ΝΔ», για να υπογραμμίσει ότι «τα αποτέλεσμα αυτού είναι, δυνάμεις οι οποίες είχαν
αδρανοποιηθεί τις στιγμές και
την περίοδο που εμείς είχαμε
πραγματικές δυσκολίες, που δεν
είχαμε κλείσει τις αξιολογήσεις,
δεν είχαμε ολοκληρώσει τα μνημόνια, δεν είχαμε τη δυνατότητα
να πάρουμε τα θετικά μέτρα, να
ενεργοποιούνται αυτή τη στιγμή
και να διαμορφώνουν μία πολιτική ατμόσφαιρα, η οποία θα
καταλήξει σε πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ
την επόμενη Κυριακή».
Σε ό, τι αφορά τον χρόνο κατά
τον οποίο έγινε η ανακοίνωση

Γ

Παππάς: Θα ενεργοποιηθούν δυνάμεις
που θα οδηγήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρωτιά
«Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας» επανέλαβε ο υπουργός

Ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς
των θετικών μέτρων από τον
πρωθυπουργό, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ εξήγησε ότι «έπρεπε να περιμένουμε τα αποτελέσματα για
την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού» και πρόσθεσε:
«όποιος διαφωνεί με τα μέτρα
μπορεί ευθαρσώς να το πει.
Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα».
Επισήμανε ότι η αντιπολίτευση
ψήφισε τα μέτρα, αλλά αναφέρονται «ευθαρσώς» στην ακύρωσή τους, «δηλαδή ότι η 13η
σύνταξη δεν είναι στους σχεδιασμούς του κ. Μητσοτάκη»,
υπενθυμίζοντας ότι ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
είπε ότι «μπορώ να εγγυηθώ μέχρι την 12η σύνταξη».
Ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι
«τα ψηφοδέλτια επάνω δεν γράφουν απλώς ονόματα υποψηφίων, γράφουν προγράμματα.
Υπάρχει ψηφοδέλτιο το οποίο
επάνω γράφει "ακύρωση της
13ης σύνταξης". Και αυτό το
ψηφοδέλτιο είναι το ψηφοδέλτιο
της Νέας Δημοκρατίας».
Επίσης, σε ό, τι αφορά τη 13η
σύνταξη, τόνισε ότι δεν έχει «άλλου τύπου προσέγγιση, επιδοματική», καθώς τη λαμβάνει όποιος είναι δικαιούχος σύνταξης,
χωρίς άλλα κριτήρια περιουσίας
ή καταθέσεων και πρόσθεσε:
«Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι

τα περιθώρια τα δημοσιονομικά
μπορούν να βελτιωθούν και στο
μέλλον και ανάλογα τέτοια βήματα μπορούμε να κάνουμε».
Σημείωσε, επίσης, ότι, παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι παροχές σε είδος, «διότι μία εισφορά υπέρ υγείας, μας δίνει τη
δυνατότητα να έχουμε πολύ καλύτερες υπηρεσίες, να κτίζουμε
τα ΤΟΜΥ όπου έχουν πάει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και
γλύτωσαν το 50άρικο, το 60άρικο που θα έδιναν σε ένα γιατρό
για να τους κάνει μία απλή εξέταση».
Επιπλέον, αναφέρθηκε στην
απόδοση του κοινωνικού μερίσματος, το '16, '17 και '18 και
συμπλήρωσε ότι με την υπεραπόδοση της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, αυξάνονται οι εισφορές και τα έσοδα
για το Δημόσιο και υπάρχουν περισσότερα περιθώρια. «Αυτήν
τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι έχουν δει βελτίωση
στις αποδοχές τους, γιατί αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά
11%, παρ’ ότι που η ΝΔ διαφωνεί και πιστεύει ότι δεν έπρεπε
τόσο πολύ να αυξηθεί», είπε ο Νίκος Παππάς.
Ερωτηθείς σχετικά με τα μέτρα που αναγκάστηκε να πάρει
η κυβέρνηση όταν ανέλαβε την
διακυβέρνηση της χώρας, απάντησε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας,
στα τέλη Αυγούστου του ΄15,
ενώπιον του ελληνικού λαού είπε
καθαρά: "Αυτά κατάφερα, αυτά
δεν κατάφερα. Ελληνικέ λαέ θέλεις να συνεχίσουμε;". Και ο
λαός απεφάνθη τον Σεπτέμβριο
του '15. Εκεί τις γνωρίζαμε όλοι
τις δυσκολίες. Βεβαίως, θα θέλαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα. Είχε κλείσει όμως ένας
κύκλος. Και πήραμε και μάθημα,
βεβαίως, διότι από τους διεθνείς συσχετισμούς πάρα πολύ
δύσκολα ξεφεύγεις. Μπήκαμε
με μεγαλύτερες προσδοκίες από
αυτά που καταφέραμε στην πρώ-
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

τη διαπραγμάτευση. Έκλεισε
όμως ο κύκλος των μνημονίων».
Όπως τόνισε, τον Σεπτέμβρη
του '15 θα εθεωρείτο υπερφίαλος κάποιος που θα έλεγε ότι
«την άνοιξη του '19 θα δίνετε 13η
σύνταξη, θα έχουμε τελειώσει με
τα μνημόνια, θα έχουμε αναδιαρθρώσει το χρέος, θα έχουμε λύσει το Μακεδονικό, θα μειώνεται ο ΦΠΑ, θα μειώνεται ο
ΕΝΦΙΑ».
Μιλώντας για το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών, ο υπουργός
τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα είναι
πρώτος» και ερωτηθείς σχετικά,
επανέλαβε πως «οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
«Θέλουμε να συνεχίσουμε στη
θετική πορεία που έχει πάρει η
απασχόληση», υπογράμμισε ο κ.
Παππάς, λέγοντας ότι η επιδίωξη είναι για την επόμενη τετραετία, να προστεθούν άλλες
400.000 θέσεις εργασίας, στις
ισάριθμες νέες θέσεις που έχουν
δημιουργηθεί «για να κλείσουμε
την κεντρική πληγή της κρίσης».
Είπε ότι θα περίμενε «από όλο
το δημοκρατικό φάσμα να υπάρχει μία ελάχιστη συνεννόηση,
ότι πρέπει να υπάρχει προστασία
της εργασίας, να υπάρχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα, να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί», για να
προσθέσει: «Φαίνεται ότι στην
αντίπερα όχθη έχουν επικρατήσει οικονομικά δόγματα, τα
οποία, εκτός από την αντικοινωνική τους πτυχή, έχουν αποδειχθεί και αναποτελεσματικά».
«Ανατριχιάζω όταν ακούμε τα
περί επταήμερης εργασίας», σημειώσει ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής και καταληκτικά επισήμανε: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει
πρότυπο τον Κουρτς και τον
Όρμπαν, οι οποίοι έκαναν 12
ώρες εργασίας ημερησίως και
400 ώρες υπερωρίας τον χρόνο
που θα τα πληρωθείς σε τρία
χρόνια».
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Δεκαπέντε εκατομμύρια
ευρώ στα κόμματα
για τις εκλογές

Με 15 εκατομμύρια ευρώ ενίσχυσε το ελληνικό Δημόσιο περισσότερα από δέκα κόμματα και συνασπισμούς που συμμετέχουν στην Βουλή και την Ευρωβουλή, λίγες εβδομάδες πριν
τις ευρωεκλογές και τις κάλπες για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις
12 Μαρτίου, οι πόροι διατέθηκαν επί το πλείστον με την μορφή τακτικής κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα αλλά
και ως επιδότηση για «ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους».
Στην πράξη αυτό σημαίνει πως οι δικαιούχες παρατάξεις μπορούν να δαπανήσουν τα χρήματα ανάλογα με το συμφέρον και
τις προτιμήσεις τους, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου.
Η χρηματοδότηση κατανέμεται και σε μικρούς πολιτικούς φορείς που εξελέγησαν με συνασπισμούς. Άρα το Πανελλήνιο
Άρμα Πολιτών του Γιάννη Δημαρά και η Πυρίκαυστος Ελλάδα του Κώστα Ζουράρι, που ήταν σύμμαχοι του Πάνου Καμμένου, θα εισπράξουν περίπου 63.000 ευρώ έκαστος, ακριβώς
όσο θα λάβουν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Το ίδιο μοντέλο επέτρεψε στην Δημοκρατική Αριστερά να εισπράξει περίπου 89.500 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχει δύο πηγές χρηματοδότησης, καθώς εισέπραξε περισσότερα από 500.000
ευρώ μέσω της συμμετοχής στην Δημοκρατική Συμπαράταξη,
αλλά και περισσότερα από 90.000 ευρώ από την «ελιά».
Τα χρήματα που αναλογούσαν στην Χρυσή Αυγή παρακρατήθηκαν, με συνέπεια η τελική καταβολή να ανέλθει σε 13,7
εκατομμύρια ευρώ.

34 σελίδα
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09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
13:00 Για την Ελλάδα...
14:30 Ώρα Ελλάδας
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
15:55 Άλλη Διάσταση
18:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
18:15 Εντός Αττικής (Ε)
18:30 Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
18:45 Μπροστά στα Γεγονότα
20:50 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Η Επόμενη Μέρα
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
00:10 Δεύτερη Ματιά
02:10 Μετά τον Εσκομπάρ: Κωδικό όνομα
JJ Κ1 Ε15 (Ε)

07:25 Γιάκαρι E21 (Ε)
07:40 Γιάκαρι E22 (Ε)
08:00 Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
08:30 Η Ελλάδα του Πολιτισμού (Ε)
09:00 Οπτική Γωνία (Ε)
09:30 Το Πανόραμα του Αιώνα E23 (Ε)
10:00 Το Πανόραμα του Αιώνα E24 (Ε)
10:30 Μουσεία του Κόσμου E1
11:30 Θησαυροί της Αρχαίας Ρώμης E3
12:30 Μνήμες Χαράς ('Oταν η Ελλάδα
Μεγάλωνε) E7 (Ε)
13:30 Spirit Riding Free Κ3 Ε1 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E1 (Ε)
14:15 Γιάκαρι E2 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E32
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε35 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε36 (Ε)
17:00 Ο Πόνος του Μπεκρή
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε77
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε78
20:30 Art Week
21:30 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ8 Ε18 (Ε)
22:30 Fargo Κ2 Ε3
23:30 Μικροφίλμ (Ε)
23:55 Μοναξιά μου 'Oλα
00:45 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε76
(Ε)

07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
(Ε)
15:00
16:00
17:00
18:00
18:15
19:00
19:15
21:00
(Ε)
21:55
22:00
22:45
23:00
00:00
01:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E92 (Ε)
Ακραίες Καταστάσεις με Τρένο E2
ΕπιΚοινωνία
Περπατώντας τα Ιμαλάια E4
Ειδήσεις
Ακραίες Καταστάσεις με Τρένο E2
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ6 Ε6
Περπατώντας τα Ιμαλάια E4 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E9
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Ειδήσεις - Περιφέρεια
Η Χαμένη Παιδικότητα (Ε)
Κολασμένη Λεωφόρος E5
Η Επιστροφή E8 (Ε)

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
14:00 Εκλογές 2019
15:00 Ρουκ Ζουκ (Ε)
16:00 Κάτι Ψήνεται (Ε)
17:00 Still Standing
18:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E160
19:30 ANT1 News
21:45 Οι Μεγάλοι 2 (Grown Ups 2)
23:45 Εκλογές 2019

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

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε24
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε339
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Στιγμιότυπα Πολέμου (Shell Shock)

07:45 Happy Day στον Alpha
10:30 Alpha Ρεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
15:00 Το Παίζω και Πολύ Άντρας
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Διακαναλική Συνέντευξη Τύπου
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε159
21:00 Το Σόι σου Κ5 Ε53
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε257
23:00 Το Τατουάζ Κ2 Ε256
00:15 Ευρωεκλογές 2019

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
16:00
18:00
18:10
19:30
20:50
23:40

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Ευρωεκλογές 2019
Ξένη Ταινία
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E52
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Ράδιο Αρβύλα

Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 29
2431031615
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΑΝΝΑ
ΟΘΩΝΟΣ 14, 2431021988
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10
το βράδυ
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 8, 2431024874
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 24, 2431032657
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2431032067

τηλεόραση
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ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431029797
ΤΡΑΙΚΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 7
2431026886
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ 21
2431026644
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 19
2431031875
ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36
2431063833

21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Θεσσαλών Δρώμενα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Ντοκυμαντέρ «Η Μονή Αγίων
Αναργύρων και τα ασκηταριά της»
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Voltren»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «To Μεγάλο
Μετέωρο- Οι Μουσειακοί Χώροι»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Της νύχτας τα
καμωματα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.00
22.00

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

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

07:00
09:45
13:00
13:55
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
21:00
21:45
23:15
00:00
01:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Η Ευρώπη για Μένα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Οικογένεια Παπαδοπούλου
Open News
Αλ Τσαντίρι Νιουζ
Η Αρπαγή 3 (Taken 3)
Criminal Minds Κ13 Ε6
Criminal Minds Κ13 Ε5
Criminal Minds Κ12 Ε19

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

Μεσιακάρης ------------------------------------------------------------Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας ----------------------------------------------------------------Μ. Καλύβια
Κουβελάς ---------------------------------------------------------------------Γόμφοι
Κουτσίρας -----------------------------------------------------------------------Ράξα
Χατζής ---------------------------------------------------------------------Ταξιάρχες
Οικονόμου ------------------------------------------------------------Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου----------------------------------------------------------------Αρδάνι
Γραμμένου ------------------------------------------------------------------Πετρωτό
Τσιώκας -------------------------------------------------------Μικρό Κεφαλόβρυσο

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

λεις τα προσόντα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
ΖΥΓΟΣ: Ο αεικίνητος Ερμής περνάει σε έναν
τομέα του ωροσκοπίου που του αρέσει πολύ
και ευνοεί τα ταξίδια. Έτσι το επόμενο διάστημα
το να ταξιδέψεις θα μπορούσε να αποτελέσει
μια πολύ καλή επιλογή αφού θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις κόσμο.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Ερμή να περνάει στους Διδύμους ξεκινάει για σένα μια περίοδος ιδανική για να διαπραγματευτείς τις οικονομικές σου
υποχρεώσεις σε τράπεζες, εφορίες, αλλά
και γενικότερα προς τρίτους κι αν όχι να κλείσεις κάποιες από αυτές.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Χαράς ευαγγέλια για τους απέναντι
σου, με την είσοδο του Ερμή στους Διδύμους
και όπως λέει ο σοφός λαός «όταν είναι καλά
ο γείτονας σου μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος».
Πόσο μάλλον στην περίπτωση σου που δε μιλάμε για το γείτονα, αλλά για το σύντροφο.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Ερμή να περνάει στους Διδύμους η σκέψη που τριβελίζει το μυαλό σου
είναι με τι κορμί θα βγεις στην παραλία. .
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Καλά νέα σου έχω σήμερα Υδροχόε μου, αφού το ότι μπαίνει ο Ερμής στους Διδύμους δε φαντάζεσαι πόσο θα σε τραβήξει από
τις σκοτούρες και τα οικογενειακά θέματα που
σε ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα.
ΙΧΘΕΙΣ: Ο Ερμής περνάει στους Διδύμους και
το δικό σου μυαλό εστιάζει στα οικογενειακά
θέματα. Αυτά σε απασχολούν και σ’ αυτά θες
να βρεις λύσεις και να οργανώσεις τη ζωή σου
έτσι που να σου μένει χρόνος και για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
Η νέα περιπέτεια

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

“ΤΑ ΑΣΧΗΜΟΓΛΥΚΟΥΛΙΑ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ομοιότητα,
σύμφωνα με μία
έννοια (γεν.).
2. Περιλαμβάνεται στα ολυμπιακά αθλήματα.
3. Εισηγητής της
θεωρίας
τους
υπήρξε ο Λεύκιππος - Μ' αυτό τελειώνει η... ζωή.
4. Και της βλάστησης χαρακτηρισμός (καθ.) - Βρίσκονται στη
σειρά στη... σειρά.
5. Ξένο όχημα.
6. Ενδιαφέρουν μετόχους.
7. Συγγραφέας του «Αρχισιδηρουργού» (αντιστρ.) - Γυναικείο
υποκοριστικό (αντιστρ.).
8. Γιος του Νώε - Ενα τέτοιο
πλοίο εξυπηρετεί (καθ.).
9. Χρησιμοποιούμενη για τη
συντήρηση νωπών τροφίμων ουσία (γεν.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Θυμίζει τη διδασκαλία του
Πλάτωνα.
2. Θεωρούνται ευπαθή - Αόριστο άρθρο της γλώσσας μας.
3. Τίτλος ποιήματος του Κώστα
Καρυωτάκη.
4. Καταφύγιο ληστών - Από τα
επτά τα... μισά.

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας
(2ος Κύκλος
προβολών)
Οι ώρες προβολών
είναι 20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου
για κάθε προβολή
είναι 2 ευρώ.
Πέμπτη 2/5 και Παρασκευή 3/5
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Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,
της Ελίνας Ψύκου
το πορτρέτο ενός διάφανου
ανθρώπου-κατασκεύασμα της
showbiz, με αρωγό έναν σπαρακτικά λιτό Χρήστο Στέργιογλου

Sudoku
4

9

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

ΛΥΣΗ (19-5-2019)

Πώς παίζεται

7

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ 2.
ΤΡ - ΤΥΡΙΝΗ 3. ΤΕΛΜΑΤΑ 4. ΙΜΑΜ
- ΚΚ5. ΛΑ - ΑΝΥΔΡΑ 6. ΑΣΚ - ΕΥ
7. ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 8. ΡΥΑΚΙΑ 9. ΜΑΚ
- ΑΡΣΕΝ (ΛΟΥΠΕΝ) ΚΑΘΕΤΑ: 1.
ΑΤΤΙΛΑΣ 2. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 3. ΛΑ ΚΟΥΚ 4. ΛΗΜΜΑ - ΧΑ (ΓΗ) 5. ΑΝΑ
-ΝΤΑΚΑ 6. ΣΙΤΟΥ - ΡΙΣ 7. ΙΡΑ - ΔΕΜΑΣ 8. ΑΥ - ΚΡΥΟ 9. ΣΤΕΚΑ - ΙΩΝ

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

5

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

5. Πρόσωπο του Θηβαϊκού μυθικού κύκλου (με άρθρο).- Δύο
οδοντόφωνα.
6. Βυζαντινή μουσική νότα Υποδηλώνει και τη συγγένεια.
7. Σα μεταχείριση η δίκαιη - Φυσιογνωμία της αρχαίας Ρώμης.
8. Συχνά απαιτείται γι' αυτήν
ένα «ν».
9. Παραπόταμος του Μοζέλα Δεν είναι πυκνά πλεγμένος (δημ.).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

ΚΡΙΟΣ: Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
σένα η διέλευση του Ερμή απ’ τους Διδύμους
για να βελτιώσεις την επικοινωνία με το σύντροφο σου, αλλά και γενικότερα να μπορέσεις
να προωθήσεις ζητήματα που απαιτούν ευνοϊκές συνθήκες επικοινωνίας.
ΤΑΥΡΟΣ: Η πορεία του Ερμή στους Διδύμους
θα σου δώσει τη δυνατότητα να χτίσεις γέφυρες επικοινωνίας με ανθρώπους που αποτελούν για σένα πηγή δύναμης και έμπνευσης.
Σαν αποτέλεσμα θα νιώθεις σιγουριά και αυτοπεποίθηση και θα μπορείς να μένεις απρόσκοπτος στους στόχους σου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο κυβερνήτης σου τις επόμενες περίπου 2 εβδομάδες θα βρίσκεται στο ζώδιο σου
δίνοντας σου τη δυνατότητα να προβάλλεις στο
μέγιστο βαθμό τα επικοινωνιακά σου χαρίσματα,
αλλά και να μοιραστείς τις ιδέες σου με τρόπο έξυπνο και αποτελεσματικό.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ερμής μπαίνει στους Διδύμους
κι εσύ μπαίνεις σε μια φάση περισυλλογής κατά
την οποία θα έχεις την ευκαιρία να αναδιοργανωθείς και να προετοιμάσεις τις κινήσεις σου.
ΛΕΩΝ: Ο Ερμής μπαίνει στο φιλικό για εσένα
ζώδιο των Διδύμων, δίνοντας σου την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με νέα ενδιαφέροντα
που θα σε βάλουν στη διαδικασία να αναθεωρήσεις τους στόχους σου και να ασχοληθείς
με νέες δραστηριότητες.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο «μπαμπάς» Ερμής μπαίνει στο
αδερφάκι σου, στους Διδύμους, ξεκινώντας μια
περίοδο με πολλές συζητήσεις κυρίως όσον
αφορά την εξέλιξη σου στον επαγγελματικό σου
χώρο, αφού θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις
συζητήσεις με ανωτέρους σου και να προβά-

9

7

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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Με πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 720 μονάδων. Στήριγμα στην αγορά παρείχε η μετοχή της ΔΕΗ, ενώ μεγάλες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC και της Εθνικής. O Γενικός Δείκτης
Τιμών έκλεισε στις 717,21 μονάδες, σημειώνοντας πτώση
1,66%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 731,38
μονάδες (+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 717,02 μονάδες
(-1,69%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 50,835 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.712.504 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε
ποσοστό 2,39%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε σε ποσοστό 0,69%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν
οι μετοχές της ΔΕΗ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
(+3,11%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,81%).
. 717,21
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη
πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (5,64%), της Εθνικής (4,57%), των ΕΛΠΕ (-2,82%),
1,66%
του ΟΛΠ (-2,78%) και της
Jumbo (-2,71%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
σημείωσε ο δείκτης των
Πρώτων Υλών (+1,47%),ενώ
τις μεγαλύτερες απώλειες
σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (-5,57%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-2,27%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.817.900 και 5.259.284
μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 9,065 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με
6,346 εκατ. ευρώ.

Ê

Γ.Δ

Διευκρινίσεις για τις 120 δόσεις
ιευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή του
νόμου για τη ρύθμιση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς την εφορία σε έως 120
δόσεις δίνει με εγκύκλιό της
η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

τάξεις της παραγράφου 5 του
πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994
(ΦΕΚ 238 Α’), η οποία είναι σε
ισχύ, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών.
Σε περίπτωση που στις ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται
οφειλές που δεν μπορούν να
υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση,
αυτές δύνανται να υπαχθούν εκ
νέου στις ανωτέρω ρυθμίσεις ή σε
άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τους οικείους
όρους και προϋποθέσεις.

Δ

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων,
με την εγκύκλιο διευκρινίζονται τα
ακόλουθα:
Υποβολή Αίτησης
Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης υποβάλλεται
μέχρι και την 28η Ιουνίου 2019
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής, για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται
τεχνικά. Η αίτηση για ρύθμιση
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
Εξαιρετικά και σε περίπτωση
που υφίσταται τεχνική αδυναμία
διαδικτυακής υποστήριξης η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή
Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για
την επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής.
Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται
από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην
αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία.

Αρμόδιο όργανο
Ως αρμόδιος για τη χορήγηση
της ρύθμισης, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της,

Απώλεια ρύθμισης
την απώλεια αυτής και κάθε άλλη
αναγκαία διαδικασία ορίζεται ο
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του
Τελωνείου ή άλλης Υπηρεσίας, ο
οποίος είναι αρμόδιος για την
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
Στην περίπτωση παράλληλης
αρμοδιότητας του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου
και του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, αρμόδιος ορίζεται ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
Οφειλές που υπάγονται στη
ρύθμιση

- Υποχρεωτικά
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά
την ημερομηνία της αίτησης υπα-

γωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής
Διοίκησης
(Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με
αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση
τμηματικής καταβολής οφειλών
βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

- Προαιρετικά
Στην περίπτωση υπαγωγής στη
ρύθμιση μετά από επιλογή του
οφειλέτη, ληξιπρόθεσμων έως
και τις 31.12.2018 οφειλών οι
οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή
έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση
κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α
του άρθρου πρώτου του
ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’), του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ
170 Α’) ή σε ρύθμιση κατά τις δια-

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αυτοδικαίως, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι
δεν πληρούνται οι όροι της και ο
οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα
της ρύθμισης.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή,
εν γένει, ποσά μικρού ύψους ή
στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή
μέρους δόσης δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί
ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν
απόλλυται, εφόσον ο οφειλέτης
καταβάλλει το ποσό κατόπιν της
ενημέρωσής του από το αρμόδιο
όργανο για την τήρηση των όρων
της ρύθμισης και την απώλεια
αυτής, 45 εργασίμων ημερών.

Από τα τέλη καλοκαιριού η αύξηση του ακατάσχετου
ορίου τραπεζικού λογαριασμού
Παράλληλα, ευνοημένοι
από την αύξηση του ακατάσχετου ορίου θα είναι μόνο οι
οφειλέτες που θα ενταχθούν
σε κάποια από τις ρυθμίσεις
του υπουργείου Οικονομικών
και πληρώνουν υψηλές δόσεις στην εφορία.
Τουλάχιστον τρεις μήνες
θα πρέπει να περιμένουν οι
οφειλέτες του Δημοσίου που
θα ενταχθούν στη ρύθμιση
των 120 δόσεων, προκειμένου

να αυξηθεί το ακατάσχετο
όριό τους.
Και αυτό, καθώς η κυβέρνηση έσπευσε να καταθέσει τη
σχετική τροπολογία στη Βουλή, αν και η φορολογική Διοίκηση και οι τράπεζες δεν είναι
ακόμη σε θέση να εφαρμόσουν το μέτρο. Δηλαδή, οι
αιτήσεις ένταξης στη ρύθμιση
θα ξεκινήσουν την επόμενη
εβδομάδα, ενώ το αυξημένο
ακατάσχετο όριο θα εφαρμο-

σθεί στα τέλη του καλοκαιριού.
Παράλληλα, ευνοημένοι
από την αύξηση του ακατάσχετου ορίου θα είναι μόνο οι
οφειλέτες που θα ενταχθούν
σε κάποια από τις ρυθμίσεις
του υπουργείου Οικονομικών
και πληρώνουν υψηλές δό-

σεις στην εφορία. Για παράδειγμα, για μηνιαία δόση 400
ευρώ τον μήνα δεν υπάρχει
κανένα όφελος, καθώς το
ποσό που προκύπτει καλύπτεται από το σημερινό ακατάσχετο όριο. Τα οφέλη ξεκινούν από ποσά δόσης μεγαλύτερα από τα 420 ευρώ.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο
Φθορές στο πάρκο του Πυργετού, τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Ι.Ν. Αγίου
Κωνσταντίνου, αλλά και μια υπόθεση για ενδοοικογενειακή βία, είχαμε την Κυριακή!
ια άλλους η Κυριακή είναι μια
μέρα ξεκούρασης, αλλά αυτή
που πέρασε ήταν έντονη για
τα Τρίκαλα! Στο αστυνομικό δελτίο
είχαμε πολλά και μάλιστα το ένα
κρούσμα είχε να κάνει με
ενδοοικογενειακή βία. Αλλά ας
πάρουμε τα πράγματα με την
χρονική σειρά των γεγονότων.

Γ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Φθορές στο πάρκο του Πυργετού
Με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι του Πυργετού είδαν μια εικόνα κα-

ε αξιώνει ο Θεός για
ακόμη μία φορά να
απευθύνω αυτόν τον
λόγο τιμής και μνήμης για τα 100
χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Ανήκω στην τέταρτη γενιά των
εκπατρισμένων ή καλύτερα των
ξεριζωμένων προγόνων μας. Αλήθεια, τα χρόνια περνούν γρήγορα, όμως οι μνήμες είναι ακόμη
ζωντανές στις επόμενες γενιές
χάρη στην προφορική αφήγηση
των παππούδων μας, αλλά και
στην έντονη συγγραφική δραστηριότητα πνευματικών ανθρώπων που δεν ήθελαν να χαθούν στη λήθη του χρόνου τα
βιώματά τους, ο πολιτισμός, αλλά
και οι τραγικές καταστάσεις που
βίωσαν μετά από αυτήν την περίφημη «ανταλλαγή των πληθυσμών» λες και ήταν μαύρες κουκίδες πάνω σε έναν χάρτη.
Πώς βρέθηκαν όμως Έλληνες σε αυτές τις περιοχές; Η
απάντηση δίδεται ιστορικά, όταν
το 1000 π.Χ Έλληνες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας,
Θεσσαλία, Αττική, Πελοπόννησο
με «γέφυρα» τα ελληνικά νησιά
αποίκησαν τις περιοχές της Μ.
Ασίας στην αναζήτηση καλύτερης τύχης. Οι πρώτες ελληνικές
πόλεις, Σμύρνη, Μίλητος, Έφε-

Μ

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.

ταστροφής στο πάρκο που υπάρχει στην
συνοικία. (Οι φωτογραφίες είναι από το
πάρκο). Εκεί, λοιπόν, είδαν ένα παγκάκι
κατεστραμμένο, ένα μικρό δέντρο να

έχει λυγίσει και η βρύση που υπάρχει στο
χώρο να έχει γκρεμιστεί κατά το ήμισυ.
Στην αρχή όλοι πίστεψαν ότι υπήρξε
δολιοφθορά, αφού πριν από λίγα χρόνια

πάλι είχαν γίνει καταστροφές στο χώρο.
Αλλά βλέποντας τις «ροδιές» στο χώρο
κατάλαβαν ότι κάποιος οδηγός αυτοκινήτου έχασε το έλεγχο του οχήματος και
έγινε όλη αυτή την φθορά.
Παρασύρθηκε ποδηλάτισσα στον Άγιο
Κωνσταντίνο
Το δεύτερο κρούσμα ήρθε λίγες ώρες
αργότερα στην διάβαση που βρίσκεται
στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου.
Εκεί ένα αυτοκίνητο με πορεία προς την
Καρδίτσα παρέσυρε ποδήλατο με επιβάτη μια κυρία περίπου 35 ετών. Υπήρξε
αναστάτωση στο χώρο, αφού φοβήθηκαν
ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρός, αλλά
ευτυχώς η γυναίκα βρέθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων και εκεί αποδείχτηκε ότι
ο τραυματισμός ήταν επιπόλαιος.
Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Το πιο σοβαρό κρούσμα ήρθε το μεσημέρι της Κυριακής για ενδοοικογενειακή βία, όταν μια 39χρόνη τρικαλινή
βρέθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων και ζήτησε ιατρική βοήθεια για μαχαιριά στο
μηρό. Στην συνέχεια ειδοποιήθηκε η
αστυνομία και συνέλαβε τον 42χρόνο σύζυγό της για το συμβάν. Ενώ το λόγο πλέον έχει η Δικαιοσύνη…

100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
σος ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισμό. Εκεί έζησαν οι φυσικοί φιλόσοφοι, καλλιεργήθηκε η λυρική ποίηση. Ίδρυσαν ακόμη το
Πανιώνιο Κέντρο, για αυτό οι
Τούρκοι αποκαλούν την Ελλάδα
junanistan, δηλαδή χώρα του
Ίωνα και όχι Gricheland, Grecia.
Tον 8 αιώνα π.Χ οι ίδιοι οι
άποικοι κυρίως από τη Μίλητο
αποίκησαν τον Πόντο με σπουδαίες πόλεις, τη Σινώπη,
την
Αμισό, τα Κοτύωρα, την Τραπεζούντα. Όλες αυτές εξελίχτηκαν
σε μεγάλα οικονομικά και εμπορικά κέντρα. Η άνθηση της οικονομίας έφερε την ευημερία και
τον πολιτισμό. Από πού να αρχίσει κανείς, σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσική παιδεία, άξιοι διδάσκαλοι. Στη Σμύρνη στα τέλη
του 19 αιώνα εκδίδονταν 13 ελληνικές εφημερίδες.
Στην εποχή του Βυζαντίου οι
Έλληνες ασπάστηκαν το χριστιανισμό, ελληνισμός και ορθοδοξία είχαν ταυτιστεί .Μόνο
στην περιοχή της Αμάσειας
υπήρχαν 462 εκκλησίες. Ή θρησκεία ήταν η ταυτότητά τους,
αλλά συγχρόνως αυτή τους δια-

χώριζε από τους Τούρκους.
Παρόλα αυτά ζούσαν αρμονικά με το ντόπιο πληθυσμό μέχρι το 1908, οπότε εμφανίστηκε
το κίνημα των Νεότουρκων, το
οποίο ήταν στην αρχή ελπιδοφόρο για τους Έλληνες, δεν άργησε όμως να δείξει τον άγριο
χαρακτήρα του. Ο επικεφαλής
των Νεότουρκων, Κεμάλ Ατατούρκ, ένας άνθρωπος με ηγετικές και στρατιωτικές ικανότητες, αφού κατάφερε να εκτοπίσει
το Σουλτάνο, άρχισε τους διωγμούς και τις σφαγές ήδη από το
1914.Με το σύνθημα η Τουρκία
στους Τούρκους, ξεκίνησε έναν
ανελέητο διωγμό σε βάρος των
χριστιανικών λαών, Εβραίων, Αρμενίων και ιδιαίτερα εναντίον των
Ελλήνων.
Αποκορύφωση η 19 Μαΐου του
1919 όπου ο Κεμάλ Ατατούρκ
αποβιβάζει στρατό στη Σαμψούντα. Φρικαλέα τα εγκλήματα,
οι απαγχονισμοί, τα καταναγκαστικά έργα. Μπροστά στα μάτια
των παιδιών σκότωναν τον πατέρα, τον μεγαλύτερο αδερφό, τη
μάνα.
Πολλοί Έλληνες αντιστάθη-

καν, ανέβηκαν στα βουνά, πολέμησαν τον εχθρό. Όμως έμειναν
αβοήθητοι, γιατί στη μητέρα πατρίδα υπήρχε ο εθνικός διχασμός ανάμεσα σε Βενιζέλο και
βασιλιά Κωνσταντίνο, οι δε ξένες
Δυνάμεις συμμάχησαν με τους
Τούρκους, και ενώ ο ελληνικός
στρατός πολεμώντας γενναία,
έφθασε έως τις παρυφές της
Άγκυρας, οι λανθασμένες επιλογές, οι κακοί χειρισμοί και εκείνη
η επονείδιστη λέξη «οπισθοχώρηση» συνετέλεσαν, ώστε να έρθει η καταστροφή.
Ο απολογισμός τραγικός,
100.000 αξιωματικοί και στρατιώτες έπεσαν ηρωικά στα πεδία
των μαχών, 250.000 σφαγιάστηκαν ή θανατώθηκαν στα τάγματα
εργασίας και 1.500.000 ξεριζώθηκαν έπειτα από χιλιετίες, παίρνοντας το δρόμο της προσφυγιάς .αφήνοντας πίσω τους τάφους των προγόνων τους και
τις ανεκτίμητες περιουσίες τους.
Κλαίγοντας, μέσα σε ένα κλίμα
πένθους και οδύνης για το χαμό
των αγαπημένων προσώπων
τους διέσχιζαν δάση, έζησαν την
πείνα, το κρύο, τον φόβο. Κά-

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑτhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ποιες μάνες πετούσαν τα βρέφη
τους, γιατί έπρεπε να γλιτώσουν
από τον κακό χαμό
Με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης κάποιοι έφυγαν για το ρωσικό Καύκασο και
άλλοι με πλοία οδηγήθηκαν στη
μητέρα πατρίδα, όσοι βέβαια
γλίτωσαν από μολυσματικές
ασθένειες
Η κοινωνική τους ένταξη δυστυχώς δεν ήταν ομαλή ,πείνα,
άθλιες συνθήκες υγιεινής, κοινωνική αποξένωση. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν σε περιοχές της Μακεδονίας και, όταν
χρειάστηκε κατά το Β παγκόσμιο πόλεμο, έδωσαν πάλι τον
αγώνα τους και την ψυχή τους
εναντίον των Βούλγαρων κομιτατζήδων, για να παραμείνει η
Μακεδονία μας ελληνική. Ηρώων
και μαρτύρων αίμα χύθηκε ξανά.
Η γενιά λοιπόν αυτή του ξεριζωμού ήλθε στην Ελλάδα χωρίς
ένα μπαούλο πράγματα, ίσως

μερικές εικόνες από τις εκκλησίες τους. Παρόλες τις δυσκολίες
τους κατάφεραν με την εργατικότητά τους, την πίστη, την υπομονή τους να ριζώσουν στη νέα
πατρίδα, να προοδεύσουν. Μεγάλη η αγάπη τους για τα γράμματα, πολλοί επιστήμονες ξεχώρισαν σε διάφορους τομείς. Γοήτευσαν το ντόπιο πληθυσμό με
τους ζωντανούς χορούς, τη μουσική, την κουζίνα τους, τη φιλοξενία τους.
Η αγάπη όμως και η νοσταλγία
για τις πατρίδες τους έμεινε
αναλλοίωτη και αυτήν μετέδωσαν
στις επόμενες γενιές. Έτσι πολλοί επισκέπτονται σήμερα την
Παναγία Σουμελά και άλλους τόπους καταγωγής.
Πέρασαν 100 χρόνια από τη
γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου. Σε καιρούς ειρηνικούς
λοιπόν είναι βαρύ το χρέος της
διατήρησης και της συνέχισης
της ιστορικής μνήμης, για να μη
ξεχνιούνται τα γεγονότα και να
διδάσκονται οι νέοι.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ

Χρόνια Πολλά σου εύχομαι
(Σ' όλες τις εορτάζουσες
και τους εορτάζοντες)
Λεβάντα και βασιλικό
σου στέλνω στη γιορτή σου,
“Χρόνια Πολλά” να ευχηθώ
κι η Παναγιά μαζί σου.
```
Να σ' έχει πάντοτε καλά
και χρόνους να σου δίνει,
να κολυμπάς στα αγαθά
κι ό,τι ποθείς, να γίνει.
```
Η τύχη να χαμογελά
-να στέκει στο πλευρό σουνα σου τα φέρνει βολικά,
να βγαίνουν σε καλό σου.
```
Και σαν τα όρη τα ψηλά
που δεν γνωρίζουν πόνο,
με ευτυχία και χαρά
να ζεις τον κάθε χρόνο.
```
Όλες οι μέρες -Κυριακέςγια σένα να περνάνε
και να 'ναι όλες οι στιγμές
πουλιά που κελαηδάνε.
```
Να μη γνωρίζεις τι θα πει
πίκρα και αγωνία
και με ολόρθη την ψυχή
να διώχνεις τη φοβία.
```
Με πίστη, με υπομονή
-με θάρρος και με σθένος-

να βάζεις στόχο την τιμή
που θα ζητάς με μένος.
```
Και όταν κάποτε βρεθείς
σε σταυροδρόμια άλλα,
να μη δειλιάσεις, μη σταθείς
στα ζόρια τα μεγάλα.
```
Με τόλμη και παλικαριά
-με τον σταυρό στο χέρινα ψάχνεις μες στη συννεφιά
το πιο λαμπρό αστέρι.
```
Κι όταν το δεις στον ουρανό,
κάνε την προσευχή σου,
να το 'χεις πάντα Οδηγό,
να φέγγει στη ζωή σου.
```
Και με του αετού φτερά
-του γερακιού τα μάτιανα ανεβαίνεις θαρρετά
βουνά και σκαλοπάτια.
```
Ποτέ να μη βαρυγκομάς
ό,τι και να σου τύχει!
Μα πάντα να χαμογελάς
κι ο στόχος θα πετύχει...
```
Με τις καλύτερες ευχές σ'
όλους...
Κική

εκδρομές

ΤΡΙΤΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
AM.EOT 0727E60000012200

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

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

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΑΙΔΗΨΟΣ-ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ- ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ»

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

3ήμερη εκδρομή
15-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή

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.

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

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

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

3ήμερη εκδρομή Ανδριανούπολη-Θράκη 10-12 Ιουνίου
με το φιλόπτωχο σωματείο “Αγία Βαρβάρα”.
Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr

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

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

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

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!!

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

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300\
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα
στο Άγιο Όρος. Κυριακή 9 Ιουνίου.

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

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

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.

Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 11-17 Ιουλίου
(Ηράκλειο-Αγ.Νικόλαο-Ελούντα-Σπιναλόγκα-Ρέθυμνο-Χανιά)

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

Πενθήμερη εκδρομή στην Μυτιλήνη, από 5-9 Ιουνίου
Άγιος Ραφαήλ και Αϊβαλί από 15-19 Ιουνίου

Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.
Από 29-30 Ιουνίου (αναχώρηση 28/6 βράδυ )

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

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

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

Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου

σελίδα 37

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

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

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα
στις 1 Ιουνίου

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

ΜΑΪΟΥ 2019

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

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)

(A.M. EOT 0727661-005461)
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ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ!!!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕARLY BOOKING!
ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10ημ. 4,11,18/08 ..............................................950€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΙ 10,1 1ημ. 27/07 &1,10,17/08 .........................................από 1145€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΧCLUSIVE CUBA 9ημ. ..............................................................από 1645€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ 10,12ημ. ................................................από 1180€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ 12&15ημ. ..........................................από 1380€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΒΙΕΤΝΑΜ 13ημ. ..........................................................................από 1399€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Όλα τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα εξωτερικού της αγοράς
διαθέσιμα στο γραφείο μας!!
Και φυσικά τα μοναδικά μας ατομικά πακέτα
για να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας όπως εσείς το θέλετε,
σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις!
Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα
κράτησης ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων
και σε συνδυασμό με την ταξιδιωτική μας εμπειρία μπορούμε
να σας εγγυηθούμε ένα μοναδικό ταξίδι!!
Και όπως πάντα:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

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

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

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

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)

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

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

ΤΡΙΤΗ

21

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ... ΔΙΛΗΜΜΑ...!

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed, M. Ed, P.H.D.,
Πολιτευτής Τρικάλων

Η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών γνωρίζει, τώρα, πολύ καλά,
πως έχει πέσει σε … λάθος χέρια.
Άλλα πράγματα έταξαν, προεκλογικά, το 2015, και τελείως διαφορετικές πολιτικές είδαν να υλοποιούνται.
Αυτή η φτηνή προπαγάνδα και η
πρωτοφανής κοροϊδία, πήρε σάρκα
και οστά, επί πέντε χρόνια, που μας
κυβερνούν οι Συριζαίοι, έχοντας
για 4 χρόνια, την στήριξη των
ΑΝ.ΕΛ., του Καμμένου.
Η κατάσταση η ίδια συνεχίζεται
και τώρα, λίγες μέρες προ των
Εκλογών για την Τ.Α. και για τι ς Ευρωεκλογές. Ο Εμπαιγμός δεν έχει
… τέλος.
Παροξυσμός παλαιοκομματισμού
και μαύρης προπαγάνδρας έχει κυριέψει τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πέραν των προεκλογικών … παροχών και τις επιδοματικής πολιτικής, η Βουλή μετατράπηκε σε …
πλυντήριο ρουσφετολογίας. Μέσα

σε μία ημέρα κατέθεσαν δεκαέξι,
συνολικά… ντροπολογίες, που αφορούσαν όλο το κοινωνικό πεδίο,
αλλά με σαφή προεκλογική… στόχευση.
Ξεκίνησαν με το …. Κτηματολόγιο, πέρασαν στις μετακινήσεις
υπαλλήλων του ΕΣΥ, ταυτοποίησαν
τις καθαρίστριες των Σχολείων,
υποσχόμενοι και άυξηση 10%, έδωσαν επίδομα 120 ευρώ σε υπαλλήλους φρούρησης, ρύθμισαν τις κινήσεις των τουριστικών πλοίων και
φρόντισαν για τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό. Εκτός των άλλων απαγόρευσαν και την λειτουργία των
φαρμακείων για συγκεκριμένες μέρες τον χρόνο.
Καταιγίδα, λοιπόν, ρουσφετιών,
σχεδόν μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, την ερχόμενη Κυριακή. Μετά
από εισήγηση των Ξανθού – Πολάκη θα πληρώνουμε πλέον και για
την αλλαγή Φύλου…!
Έχουμε Κυβέρνηση Δια-Συρμού…, που εφαρμόζει το δόγμα
«Δώστα όλα», προκειμένου να κλέψει την ψήφο του φτωχού, πλέον,
Λαού.
Οι μεθαυριανές Αυτοδιοικητικές
και Ευρωπαϊκές εκλογές δεν είναι
απλές και συνηθισμένες. Είναι πολύ
κρίσιμες και καθοριστικές για την
πορεία της χώρας και για το μέλλον
των παιδιών μας. Πέραν τούτου είναι και προπαρασκευαστικές και
για τις Εθνικές Εκλογές.
Η Ελλάδα είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι και πρέπει να βαδίσει όχι
τον δρόμο της εσωστρέφειας και τις
μιζέριας, που μας οδήγησε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, αλλά την οδό της
προόδου και τις δυναμικής ανάπτυξης.
Η σημερινή κυβέρνηση κινήθηκε,
διπολικά. Από την μια μεριά ήταν

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

ΠΕΜΠΤΗ 23-05-2019
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 08:00-08:30 στους συνοικισμούς: Αριστερά και δεξιά του Περιφερειακού δρόμου Λαρίσης-Πύλης, από το Δέλτα Λαρίσης έως τον κόμβο Ριζαριού. Αριστερά και δεξιά στην οδό Πατουλιάς από την Εκκλησία Κοσμά Αιτωλού έως τον κόμβο του Περιφερειακού. Επίσης στο LIDL Λαρίσης.
β. Από ώρα 14:00-14:30 στους συνοικισμούς: θα επαναληφθεί
η Διακοπή στις παραπάνω Περιοχές.
γ. Από ώρα 07:30-14:30 στους συνοικισμούς: Αριστερά και δεξιά του δρόμου από το Ριζαριό προς Λόγγο, στον οικισμό Ριζαριού και στο Μουσικό Γυμνάσιο
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

επιθετική προς τους εταίρους, με το
θα «Σχίσουμε τα Μνημόνια» και
από την άλλη συμβιβαστική, με μια
μεγάλη υπαναχώρηση γιατί ο Τσίπρας ζούσε με Αυταπάτες….!
Παραδόθηκε αμαχητή, χάνοντας κάθε διαπραγματευτικό στοιχείο και στη συνέχεια με τρόπο
«Γενιτσαρικό» πήρε δυσβάσταχτα
μέτρα με πρωτοφανή και απάνθρωπη λιτότητα.
Την στιγμή που οι Έλληνες αδυνατούν να ανταποκριθούν στα βαρειά φορολογικά μέτρα και πηγαίνουν στους κάδους απορριμμάτων
ή σε κοινωνικές, εκκλησιαστικές
και κρατικές δομές, για ένα πιάτο
φαγητό, οι Συριζαίοι περνούν πλούσια και έχουν γεμίσει τα βιβλιάρια
καταθέσεων στις τράπεζες με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Η Ελλάδα καίγονταν και αυτοί
έκαναν διακοπές με κότερα μεγιστάνων, καπνίζοντας… πούρα! Ταυτόχρονα εγκαινιάζουν τα βαγόνια
του μετρό Θεσσαλονίκης, που θα
λειτουργήσει το … 2024…!
Οι Συριζαίοι δεν διδάχτηκαν τίποτε από την κρίση και είναι έτοιμοι,
χωρίς μέτρο και αιδώ, να ακυρώσουν για λίγους ψήφους, τις πολυετείς θυσίες των πολιτών.
Ο κίνδυνος επιστροφής σε πιο
βαθειά κρίση είναι μεγάλος και
ορατός.
Γι’ αυτό το Μεγάλο Δίλημμα της

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Πας όστις επικαλεσθή το
όνομα του Κυρίου, θέλει
σωθή» (Ρωμ.10:13)
Στην ιστορία της Ιατρικής, ο
Σκωτσέζος γιατρός George
Simpson κατέχει περίοπτη
θέση γιατί ανακάλυψε το χλωροφόρμιο, ένα γενικό αναισθητικό που έδωσε νέες δυνατότητες στη χειρουργική,
άνοιξε τους ορίζοντες της και
το σημαντικό, απάλλαξε τον
άρρωστο από τον χειρουργικό πόνο που προκαλούσε τρόμο. Όταν όμως ρωτήθηκε
ποια ήταν η μεγαλύτερη ανακάλυψη του, απάντησε με
πολλή σοβαρότητα: «Το ότι είμαι ένας μεγάλος αμαρτωλός και ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μου». Ο σπουδαίος αυτός επιστήμονας ανακάλυψε
ότι στα μάτια του Θεού «δεν
υπάρχει άνθρωπος δίκαιος»
(Εκκλ.7:20), αλλά ακόμα ανακάλυψε, ότι ο Χριστός σώζει
αμαρτωλούς και ότι έσωσε
και αυτόν. Αγαπητέ μου φίλε,

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• κανελόνια με κιμά
κοτόπουλο μπούτι λεμονάτο
χοιρινό με πιπεριές
μοσχάρι γιουβέτσι
ρεβύθια φούρνου

Ευρωπαϊκής κάλπης είναι κρίσιμο
και απολύτως καθοριστικό για το
μέλλον της χώρας.
Ευτυχώς, που ο Λαός δεν… τσίμπησε από την προεκλογική και επιδοματική παροχολαγία του Τσίπρα.
Αυτό λένε τρεις δημοσκοπήσεις
της Metron Analysis, της Marc και
της M.R.B. που δίνουν προβάδισμα
στην Ν.Δ. έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, για τις
Ευρωεκλογές, με ποσοστά 6.7, 7.5,
και 6.5.
Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι, λοιπόν, σταθερά μπροστά, γιατί ο
Λαός θέλει να αλλάξει … σελίδα και
να βάλει ένα τέλος στην παλιοκομματική νοοτροπία του Τσίπρα.
Ας το χωνέψου… οι βολεμένοι
του ΣΥΡΙΖΑ πως «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».
Έρχεται η ώρα του … Λογαρισμού για τον Τσίπρα και οι πολίτες
δεν ξεχνούν, ούτε τα ψέμματα,
ούτε τα κότερα, ούτε τον Βελουχιώτη, ούτε τον Ζαχαριάδη…!
Και η 13η σύνταξη ήταν τελικά
αέρας… κοπανιστός… αφού, άρονάρον, αναγκάστηκαν να αποσύρουν και το ΣΠΟΤ, που ανέβασαν
στα Μ.Μ.Ε. Πάει … και η γιαγιά του
Τσίπρα με την 13η σύνταξη αλλά εμφανίστηκαν οι μεταφερόμενοι Τσιγγάνοι στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ…!
Ο Λαός έχει και μνήμη και κρίση…

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

εσύ το πιστεύεις αυτό; Αν ναι,
τότε έχεις κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής σου
και αν ομολογείς ότι ο Χριστός
είναι ο Σωτήρας σου, τότε
εκτός από τη σωτηρία, έχεις
αποκτήσει και αιώνια ζωή!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΑΪΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ: 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 7:30-9:30μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ)

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

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

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

Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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.

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
78435 •

ΔΩΡΕΕΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων
γίνεται γνωστό ότι για την
ενίσχυση της τράπεζας Αγάπης του Ιερού Ναού όπου σιτίζονται καθημερινά 70 άτομα
δόθηκαν οι παρακάτω δωρεές:
- Η κ. Λίτσα Παπαιωάννου
προσέφερε το ποσό των 50,00
Ευρώ εις μνήμην της αδελφής
της Ελένης ΧριστοδούλουΠαπαιωάννου.
- Η οικογένεια Δημητρίου
Μπαρούτα προσέφερε 30,00
Ευρώ εις μνήμην Θωμά Κανάτα.

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

τηλ.: 24310

what’s up: 6986

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαράκι πιλάφι ή ζυγούρι στιφάδο..............................................6,00 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ...................5,00 €
Γεμιστά με κιμά ...............................................................................5,00 €
Κοτόπουλο φιλέτο με κάρυ και ρύζι ................................................5,00 €
Χοιρινό λεμονάτο ή τηγανιά.............................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά..........................................................................4,00 €
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.......................................................3,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες...................................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής........................................6,00 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα..............3,50 €
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

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
έως 26 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τρίτη 21 Μαΐου με
την ευκαιρία της εορτής της
Μεσοπεντηκοστής από 9:3012:30 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 9:0012:30 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 9:3012:30 βραδινή, ο Όρθρος και εν
συνεχεία η Θεία Λειτουργία.

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 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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.

ΤΡΙΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ του Στεργίου και της Στυλιανής το γένος Κόκκοβα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΤΖΟΥ του Ευάγγελου και της Ευαγγελίας το γένος Γυφτάκη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα
γίνει στα Τρίκαλα.

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
έως 27 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
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
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

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

Τιμές ΣΟΚ από Τρίτη έως Πέμπτη

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

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
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι:
•Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ
2019, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία της ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι καθώς
και στα παραρτήματα Πύλη, Παραπόταμος, Μεγάρχη, Φαρκαδόνα, Τρίκαλα (Εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.).
Απαραίτητο δικαιολογητικό:
Κωδικός Εξουσιοδότησης που παράγεται από τους κωδικούς taxisnet.
•Ξεκίνησε η διαδικασία Μεταβίβασης Δικαιωμάτων
2019.
•Αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση του φακέλου
για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ
του έτους 2018
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου
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CMYK

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

