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Από αύριο Πέμπτη 23 έως το Σάββατο 25 Μαΐου

Αυτοδύναμη στήριξη
στον Παπαστεργίου
και από το Κηπάκι
>> 4

Όπως αναφέρουν «όλες οι ιδιωτικές μονάδες Π.Φ.Υ. βρίσκονται ένα στάδιο πριν βάλουν λουκέτο»

Πανηγυρικό κλίμα
Το Παλαιομονάστηρο υποδέχθηκε Συνεχίζονται οι περιοδείες
στο Δημαρχείο Πύλης για
τον υποψήφιο Δήμαρχο Πύλης
του συνδυασμού

κ. Θεόδωρο Χήρα «Δύναμη Ευθύνης»

ΣΕΛ. 8

τη γιορτή του Δημάρχου

Κώστα Μαράβα

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 7

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.:
CMYK

24310 88138

ΣΕΛ.
29
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Σαν Σήμερα
334
Ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη Μάχη
του Γρανικού.
μ.Χ.
1947
Ο αμερικανός πρόεδρος
Χάρι Τρούμαν υπογράφει το
νόμο που προβλέπει παροχή
βοήθειας προς την Ελλάδα.
(Δόγμα Τρούμαν)
1955
Ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ
Χαρίλαος Ξενοφώντος τοποθετεί ωρολογιακή βόμβα κατά
του άγγλου κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο «Παλλάς» της
Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει, επειδή ο κυβερνήτης Άρμιτεϊτζ αναχωρεί από
τον κινηματογράφο λίγα λεπτά
πριν από την έκρηξη.
1963
Δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη
εναντίον του βουλευτή της
ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο
οποίος θα υποκύψει πέντε
μέρες αργότερα.
1967
Σε παραλία της Ρόδου
ανακαλύπτεται το πτώμα του
καταζητούμενου από τη χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά,
συνηγόρου υπεράσπισης στη
δίκη για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ.
Αν και οι Αρχές κάνουν λόγο
για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη
η δολοφονία του από όργανα
του καθεστώτος.

Η

ιδέα της
συγκέντρωση
ς, ήταν από
μια ταινία του Δήμου
Αβδελιώτη.
Προϋπήρχε βέβαια
το ομότιτλο βιβλίο,
όμως ποιος είχε την
ευαισθησία να το
διαβάσει,
αποκομίζοντας
προς τούτο πλούσια
σημεία γραφής!!

Κύριο μέλημα των
συντρόφων, ήταν οι διαστάσεις του αριστερόμετρου, όμως και κει περίσσευε η Βαβυλωνία,
επιστρατεύθηκε όμως ο
Βολονταρισμός -προφανώς- ίσως και ανώτατο
στάδιο ουμανισμού!
“Έχω διαβάσει, από
τα νεανικά μου χρόνια
ακόμη, Μαρξ, Έγκελς,
Λένιν”, πολλοί υποστηρίζουν ότι απεκρύβη η
πραγματικότητα για ό,τι
έγιναν, προφανώς από
τα “εικονογραφημένα”
για αρχαρίους, μη δυνάμενοι να καταλάβουν
τίποτα από όλα τα διαδραματιζόμενα.
“Είμαι αριστερός από
την κούνια” ισχυρίστηκε
κάποιος, ενώ την ίδια
στιγμή αγωνιούσε για
την μεταφυσική παρέμ-

Εαρινή σύναξη
των “Αριστερών”

Toυ
Γιώργου Γκάγκα

βαση των άτυχων προγόνων του.
Μικρός κλωτσούσα με
το αριστερό πόδι, ενώ
ο δάσκαλος με χτυπούσε γιατί έγραφα με το
αριστερό χέρι.
Ένας τρίτος τόνισε έμπλεος αντιστασιακών
δαφνών παβλοφικής
σχολής.
Εγώ... Εμείς διόρθωσε
ναρκισσευόμενος “είμαστε στην ΚΝΕ” ισχυρίστηκε έταιρος, υπομειδιώντας γιατί γνώριζε,
ότι υπάρχουν “αριστεροί
μπαίνοντας και αριστεροί βγαίνοντας”.

Ο επόμενος υπογράμμισε εγώ “διόρισα την
κόρη μου, την ξαδέλφη
μου, ελπίζω και τους άλλους συγγενείς”.
Έτερος της παρέας
έλεγε: “Σύντροφοι εγώ
ανεβάζω το ηθικό του
αρχηγού, του λέω συνεχώς ότι είναι ο “Μέσι”
με λεξιλόγιο και ύφος
περιορισμένης, ο απίθανος πολιτευτάκος.
“Εγώ τα ψηφίζω όλα,
αλλά πονάω” ανέφερε
ο σύντροφος, που παλινδρομούσε μεταξύ
μαρκήσιου Ντε Σαντ, μεταφροϋδισμού και της
γυναίκας του.
Για παράδειγμα ο Μάο
έλεγε ότι είμαι ευλύγιστος όσο το επιτρέπουν
οι αρχές μου, ο Λένιν
κάτι παρόμοιο για τα
κουτάλια και τους καπιταλιστές, ψιθύρισε ο πιο
διαβασμένος, αγνοώντας σκόπιμα τον Καβάφη
και την προτροπή του
“όσο μπορείς -τη ζωή
σου- μην την ξεφτελίζεις
μες την πολλή συνάφεια

του κόσμου”. Θα μιλούσαν και άλλοι, λέγοντας
ευχάριστα, φαιδρά και
ασπόνδυλα.
Όμως δεν το επέτρεψε ο Και-σαρόπαπας με
το αλάθητό του. Προς
τούτο μετά από όλα τα
της σύναξης διαλύθηκαν
ήσυχα, και έτσι τέλειωσε
η σύναξη. Άλλοι αναχώρησαν με ελαφρά σχιζοειδή διάθεση, αρκετοί
με πλέρια ικανοποίηση
και άλλοι με την καρέκλα
πισθάγκωνα δεμένη...
Τις επόμενες μέρες όμορφα και τακτικά- που
θα έλεγε και ο Βάρναλης
-“πάνε με κείνον που
νικά”.
Θα ψηφίσω ακρωτηριάζοντας ζωές, μιθριδατίζοντας αξίες για ό,τι
τους δώσουν και ανερυθρίαστα θα συνεχίσουν να παριστάνουν
τους τιμητές.
Οι χίμαιρες που μυκτηρίζουν τους προηγούμενους να πράττουν τα ίδια και χειρότερα, να εξοβελίζουν για
τις επόμενες δεκαετίες
την Αριστερά και δη τις
αρχές, κοινωνισμό, συλλογικότητα, αλληλεγγύης και μέθεξη.-

Το Άγγελμα

της ημέρας

Die Welt:
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Δοξάζω τον Θεό που δώρισε

```

Μεϊμαράκης:

Η οικονομική
ανάπτυξη
στην Ελλάδα είναι
μεγαλύτερη
από τη Γερμανία

στον άνθρωπο τα γράμματα,
για να γράψει στο χαρτί του
Ζητώ την πρώτη θέση σε σταυρούς

τον αναστεναγμό του.
```

```

Φώτης Κόντογλου (1896-1965)

(Γρήγορα σε.. μνημόνιο!)

(Και όχι μόνο εσύ…)

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας τύπος πρέπει να κάνει μεταμόσχευση καρδιάς,
οπότε του λέει ο γιατρός.
-Έχεις τρεις επιλογές για καρδιά. Η πρώτη είναι ενός νεαρού που σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, η
δεύτερη είναι ενός επιχειρηματία που πέθανε μέσα στο ιδιωτικό
τζετ του και η τρίτη ενός δικηγόρου που πέθανε ύστερα από 30
χρόνια εργασίας.
-Θα πάρω την καρδιά του δικηγόρου.
Μετά από μία επιτυχή μεταμόσχευση, ο γιατρός πάει στον
ασθενή και τον ρωτάει:
-Τελικά, για πες μου, γιατί διάλεξες την καρδιά του δικηγόρου.
-Είναι απλό, είπε ο ασθενής, ήθελα μια καρδιά που δεν είχε χρησιμοποιηθεί...

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Γενική πρόγνωση για
σήμερα Τετάρτη 22/5/2019
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Η παλιά Ελλάδα
παραμονεύει...
Η παλιά Ελλάδα αντιστέκεται με
σθένος. Μπορεί να μπήκαμε στην
Ευρωπαϊκή Ενωση, μπορεί να χρεοκοπήσαμε, μπορεί να μπήκαμε
και να ψευτοβγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά η παλιά Ελλάδα είναι
εδώ.
Είναι μερικές φορές σαν να μην
μάθαμε τίποτα. Αμέριμνοι ξαναγυρίζουμε στις παλιές καλές μας
συνήθειες. Οι κυβερνώντες έκαναν
τα «καλά παιδιά» για ένα μεγάλο
διάστημα, φοβούμενοι προφανώς
την άβυσσο την οποία αντίκρισαν
και στην οποία μας έσπρωχναν το
2015. Τώρα ξοδεύουν με μανία
όσα μαζεύτηκαν με κόπο και ιδρώτα, στεγνώνοντας τη μεσαία τάξη
της χώρας. Ταυτόχρονα ξηλώνουν,
επίσης με μανία, τις μνημονιακές
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες απάλλαξαν προσωρινά την οικονομία
από ορισμένες αγκυλώσεις και εμπόδια.
Οι ξένοι εταίροι μας παρακολουθούν αμήχανα το πισωγύρισμα.
Βαθύτατα κυνικοί, μουρμουρίζουν
ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια
εκείνο το καταραμένο «έλα μωρέ,
έτσι είναι οι Ελληνες, δεν διορθώνονται ποτέ». Τους ενδιέφερε να
βγάλουν τον «ελληνικό πονοκέφαλο» από το ραντάρ και τίποτα
άλλο. Πολλοί εξ αυτών θα βγουν
σε λίγο στη σύνταξη, στην πολυτελή ανεργία των πρώην επιτρόπων ή απλά θα μετατεθούν σε
άλλη θέση. Η Ελλάδα δεν θα είναι
δικό τους πρόβλημα πια. Με περίσσιο κυνισμό θα αποποιηθούν
οιαδήποτε ευθύνη και θα ισχυρισθούν ότι το πρόβλημα είναι πολιτισμικό...
Αλλά ας αφήσουμε τους ξένους.
Αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες
εβδομάδες είναι συμπεριφορές
που θυμίζουν ό,τι πιο φαύλο και
παλιό είχε να επιδείξει ο παραδοσιακός μας δικομματισμός. Το είπε
πολύ γλαφυρά ο κ. Λυμπερόπουλος όταν δήλωσε ότι θαύμαζε τον
Ανδρέα, κατόπιν τη λαϊκή Δεξιά
και τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαϊκισμός
είναι οικουμενικός σε αυτόν τον
τόπο και βαθιά χαραγμένος στο
DNA μας.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
η συνταγή του άκρατου παλαιοκομματισμού θα υποστεί ήττα
στις κάλπες. Αν αυτό συμβεί, παρά
τα επιδόματα, τους διορισμούς,
τις παροχές και τα συναφή, θα
πρόκειται για πρωτοφανή και αισιόδοξη εξέλιξη. Η οποία δεν πρέπει να μας παρασύρει σε ρομαντικά ή αφελή συμπεράσματα. Γιατί
η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν
θα είναι απαραίτητα εντολή για
μεγάλες μεταρρυθμίσεις.
Για να συμβεί αυτό χρειάζεται
να πεισθεί η ελληνική κοινωνία ότι
υπάρχει σχέδιο που θα ωφελήσει
τους πολλούς και αποφασισμένη
ομάδα να το υλοποιήσει. Και βέβαια προϋποθέτει και ένα κόμμα
που θα έχει αποβάλει από μέσα
του το σαράκι του λαϊκισμού. Η...
παλιά Ελλάδα παραμονεύει παντού.

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία
πιο στα νότια θα πυκνώσουν
και μετά το μεσημέρι
θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ .
Θερμοκρασία: Από 12 έως 29
και στη Θεσσαλία τοπικά
30 βαθμούς Κελσίου.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Το παρεμπόριο

Αυτοί τα έκαναν από κούπες, ως συνήθως, εμείς την πληρώσαμε!

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποίησε τη σχετική εφαρμογή
η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 28 Ιουνίου αν και το ενδεχόμενο παράτασης παραμένει ανοιχτό. Οι οφειλέτες θα βρουν τη σχετική εφαρμογή
μπαίνοντας στην aade.gr πατώντας «Πολίτες» και κατόπιν «Αίτηση ρύθμισης
οφειλών» και είσοδος στην εφαρμογή.
Για όσους ενταχθούν στην πλατφόρμα, προσφέρεται μείωση των προσαυξήσεων και των τόκων σε ποσοστό από 10% έως και 100%, αναστολή λήψης των αναγκαστικών μέτρων αλλά και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας.
Επίσης, όσοι φορολογούμενοι έχουν δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό
θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα μπλοκαρισμένα χρήματά τους.
Αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις – απαντήσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων
για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς την εφορία εξέδωσε
το υπουργείο Οικονομικών.

∫Ε.Κ.

CMYK

«Το 2016, οι εισαγωγές παραποιημένων και
πειρατικών προϊόντων στην Ε.Ε. ανήλθαν σε 121
δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 6,8% των εισαγωγών της Ε.Ε.,
έναντι 5% των εισαγωγών της Ε.Ε. το 2013» σημειώνεται από στελέχη της ΕΣΕΕ, που μιλούν για
το καρκίνωμα του παρεμπορίου, και τονίζουν
στην συνέχεια «πρόκειται για ένα ωραιότατο για
τους επιτήδειους κανάλι, που φορτώνει στον
ανυποψίαστο καταναλωτή κλεψίτυπα, λαθραία
μέχρι κλοπιμαία και επικίνδυνα για την υγεία του
προϊόντα, όπου ο όρος “εγγύηση” είναι το πιο
σύντομο ανέκδοτο».
«Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 95.305 έλεγχοι
στην εσωτερική αγορά της χώρας μας, ενώ το
2017 82.813 έλεγχοι. Όμως το σύνολο των κατασχεθέντων ειδών παραεμπορίου το 2017 είναι αυξημένο κατά 252.624 τεμάχια καταδεικνύοντας την ποιοτική φύση των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, οι οποίοι βασίστηκαν σε
συγκεκριμένα εργαλεία διοίκησης, όπως το
Risk analysis, καθώς και στην εμπειρία των υπηρεσιών και των μελών του ΣΥ.ΚΕ.Α.Α.Π. στη σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου» αναφέρουν
στελέχη της ΕΣΕΕ, βασισμένα σε στοιχεία των
αρμοδίων αρχών.

∫ Μ.Α.Μπ.

Τι πρέπει να ξέρουμε
για τις εκλογές
Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες για τις επερχόμενες εκλογές βρίκσονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
www.trikalacity.gr. Εκεί, σύμφωνα με το
Δήμο έχουν αναρτηθεί οι υποψηφιότητες και
τα εκλογικά τμήματα για τον Δήμο Τρικκαίων, αλλά και οι υποψηφιότητες για τα
συμβούλια τοπικών κοινοτήτων, τις Περιφερειακές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές.
Αντε και καλό βόλι!

∫Ε.Κ.
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αυτοδύναμη στήριξη στον
Παπαστεργίου και από το Κηπάκι

Αναστηλώνεται ο ιστορικός
Ναός Αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας

ο Κηπάκι, κοντά
στους Ρομά, το
απόγευμα της
Δευτέρας 20 Μαΐου ο
Δήμαρχος Τρικκαίων. ο
Δημήτρης
Παπαστεργίου
συνομίλησε με πολλούς
κατοίκους του οικισμού,
αναφέρθηκε σε θέματα
που σχετίζονται με τη
διαβίωσή τους και
εξειδίκευσε τα έργα
που μέσω του
Υπουργείου
Εσωτερικών
υλοποιούνται στην
περιοχή.

Τ

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη βελτίωση θεμάτων υποδομής,
με τα δύο έργα που ήδη
υλοποιούνται για όμβρια
ύδατα και δίκτυο ακαθάρτων, στους τρόπους ενίσχυσης της μάθησης, στα
συνεχή προγράμματα, στη
στήριξη από το Κέντρο Κοινότητας και το ειδικό παράρτημα για Ρομά, σε όλες
τις δράσεις πολιτισμού,
αθλητισμού και εκμάθησης
υπολογιστών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα 4 χρόνια, στην επίσκεψη της Ειδικής Γραμματέως Κοινωνικής Ενταξης των Ρομά κ. Κατερίνας Γιάντσιου.
Με το πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον
Δήμο Τρικκαίων» ύψους 1,3
εκατ. €, η συνεργασία αποδίδει, καθώς οι Ρομά αποκτούν πλέον δυνατότητες
διαβίωσης σε κανονικές
συνθήκες. Οωπς τόνισε ο
Δημήτρης Παπαστεργίου,
οι δράσεις του Δήμου αφορούν στην προσπάθεια να
υλοποιηθούν σχεδιασμοί
για την ένταξη των συμπολιτών σε μια κοινωνία που
προχωρά μπροστά, που αλλάζει, που δίνει νέα προοπτική σε όλους τους κατοίκους.

την αποκατάσταση ενός σημαντικού
θρησκευτικού μνημείου προχωρά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Π.Ε. Τρικάλων.
Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε την έγκριση για το
αποτελέσμα του διαγωνισμού του έργου για την
αναστήλωση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.
Με το έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες
αποκατάστασης και συντήρησης του
οικοδομήματος του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του
οικισμού Φλαμουλίου Τρικάλων

Σ

«Τα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία πρέπει να είναι προσβάσιμα στους πολίτες και τους επισκέπτες,
μέσα από ένα πλαίσιο που σέβεται την υπόστασή τους και
τονίζει τη διαλεκτική σχέση του παρελθόντος με το παρόν.
Θεωρούμε την πολιτιστική κληρονομιά «κομβικό σημείο»
της ιστορικής μας συνέχειας ως έθνος. Σε συνεργασία με
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη,
τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες
μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έργα που συμβάλλουν
προς αυτή την κατεύθυνση» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής: Ενίσχυση
της θεμελίωσης του μνημείου με κατασκευή περιμετρικά
της εξωτερικής τοιχοποιίας του ναού πεδιλοδοκού από
οπλισμένο σκυρόδεμα Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου περιμετρικά του ναού, κατασκευή στεγάστρου
προστασίας του μνημείου, καθαίρεση του μεταλλικού τρούλου, καθαίρεση επικεράμωσης της στέγης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού της στέγης στην περιοχή του
καθαιρεθέντος τρούλου, αποτύπωση του φέροντος οργανισμού της στέγης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού της στέγης, κατασκευή διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ) περιμετρικά στην τοιχοποιία
στην θέση έδρασης της στέγης, τοποθέτηση ελκυστήρων
στην στέγη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την
εγκριτική απόφαση, καθαίρεση της αποθήκης στην δυτική πλευρά του ναού και αποκατάσταση της δυτικής
όψης, αποκατάσταση των όψεων του Ιερού ναού, ενίσχυση
της λιθοδομής με ενέματα και αποκατάσταση των ρηγματώσεων, καθαίρεση ρηγματωμένων αρμολογημάτων και
αποκατάσταση αυτών, διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων και την
προστασία του μνημείου, συντήρηση και αποκατάσταση
της λιθοδομής των υπαρχουσών αντηρίδων, καθαίρεση
στεγάστρου προστασίας μνημείου.

τοπικά

Επίσκεψη στο Αγιόφυλλο για τον
Θ. Αλέκο και τους συνεργάτες του
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Μήνυμα νίκης για τον Κώστα
Μαράβα από τα Τρίκαλα

Τ

ο Αγιόφυλλο
επισκέφθηκε ο
υποψήφιος
Δήμαρχος Δήμου
Μετεώρων κ. Θοδωρής
Αλέκος και οι υποψήφιοι
Δημοτικοί του Σύμβουλοι
εκεί οι Τοπικοί Σύμβουλοι
τον υποδέχτηκαν με μια
όμορφη έκπληξη, ένα
μπουκέτο λουλούδια.
Ο κ. Αλέκος και η ομάδα
του άκουσαν και
συζήτησαν τα θέματα και
τα προβλήματα του
χωριού.

Σε Θεόπετρα, τη Περιστέρα και Άγιους Θεοδώρους
ο κ. Θοδωρής Αλέκος και οι συνεργάτες του

Τ

α χωριά της
Δημοτικής
Ενότητας
Βασιλικής και
συγκεκριμένα τη
Θεόπετρα, τη Περιστέρα
και τους Άγιους
Θεοδώρους επισκέφθηκε
ο υποψήφιος Δήμαρχος
Δήμου Μετεώρων κ.
Θοδωρής Αλέκος και οι
υποψήφιοι Δημοτικοί του
Σύμβουλοι.

Θ

ερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι δημότες του
ορεινού όγκου του Δήμου Πύλης που
διαμένουν στα Τρίκαλα στον Δήμαρχο
Πύλης και εκ’ νέου Υποψήφιο Δήμαρχο Κώστα
Μαράβα, στο «ΠΑΛΙΟ –ΜΕΡΑΚΙ) στα Αμπελάκια
Τρικάλων όπου κατέκλυσαν την αίθουσα του
μαγαζιού.
Στην ομιλία του ο κ. Μαράβας αναφέρθηκε για μία
ακόμα φορά στο έργο της Δημοτικής Αρχής, που αποτελεί
σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του Δήμου Πύλης
με την δημιουργία του Τεχνικού προγράμματος 14.000.000
ευρώ με την εκμετάλλευση όλων των μελετών από το
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Τόνισε χαρακτηριστικά στους παρευρισκόμενους δημότες του Δήμου Πύλης να τον στηρίξουν για μία φορά
ακόμα να εκλεγεί Δήμαρχος, για την συνέχιση του δημιουργικού του έργου της Δ.Α. διότι επανέλαβε ότι αγαπά
αυτόν τον Τόπο και τους κατοίκους όλων Χωριών,
θέλοντας ακόμα περισσότερα πιέζοντας πάντα την Κεντρική Εξουσία.
Κατά την διάρκεια της ομιλίας του τον διέκοπταν συνεχώς με παρατεταμένο χειροκρότημα στέλνοντας έτσι
το μήνυμα της νίκης στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές
Εκλογές του Μαΐου, ούτως ώστε ο Συνδυασμός του
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» να εκλεγεί πρώτος από την
πρώτη Κυριακή.

6 σελίδα
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Συνεχίζονται οι περιοδείες του συνδυασμού «Δύναμη Ευθύνης»

Ε

πίσκεψη σε χωριά της Δ.Ε. Τυμφαίων
πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 20/5 ο
Δήμαρχος Μετεώρων και εκ νέου υποψήφιος
Δήμαρχος κ. Χρήστος Σινάνης, συνοδευόμενος από
υποψήφιους συμβούλους του αλλά και φίλους του
συνδυασμού «Δύναμη Ευθύνης».
Στην κοινότητα του Λογγά, παραβρέθηκαν στην Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Στις κοινότητες Καλοχωρίου, Λογγά, Αχελινάδας, Γερακαρίου, Μαυρελίου και Φωτεινού η υποδοχή του κόσμου
ήταν θερμή. Ο κ. Χρήστος Σινάνης είχε την ευκαιρία να

αναπτύξει στους κατοίκους τον σχεδιασμό του συνδυασμού,
να δώσει προτεραιότητα σε οποιαδήποτε δράση ή υποδομή
που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους των χωριών αυτών,
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον αγροτικό αλλά και τον κτηνοτροφικό τομέα.
Το απόγευμα, παραβρέθηκαν στον πανηγυρικό εσπερινό
στον Ι. Ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης και στη συνέχεια επισκέφτηκαν τις κοινότητες Αύρας και Νέας Ζωής.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από την
πρώτη Κυριακή!

Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.
Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711
www.xoutos-interior.gr
CMYK
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Δέχτηκε ευχές από αρκετούς δημότες για την γιορτή του

Πανηγυρικό κλίμα στο Δημαρχείο Πύλης
για τον Δήμαρχο Κώστα Μαράβα
Ε
υχές δέχτηκε επί
τη ευκαιρία της
ονομαστικής του
εορτής ο Δήμαρχος
Πύλης κ.
Κωνσταντίνος
Μαράβας, σήμερα
Τρίτη το πρωί εορτή
του Αγίου
Κωνσταντίνου και
Ελένης στο Δημαρχείο
Πύλης, από τους
Υπαλλήλους,
Προϊσταμένους των
Διοικητικών και
Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, καθώς και
από δημότες που
επισκέφθηκαν τον
παραπάνω χώρο για
να του ευχηθούν
Χρόνια Πολλά και Καλή
επιτυχία στις Εκλογές.

χος Πύλης βαθειά χαρούμενος και συγκινημένος,
από την προθυμία όλων οι
οποίοι με αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό
του ήρθαν να μοιραστούν
την χαρά τους μαζί του σε
αυτήν την ξεχωριστή ημέρα της εορτής του.
Η ημέρα αυτή συμπίπτει
και με την κρίσιμη αναμέτρηση του Υποψηφίου δη-

Ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας και εκ’
νέου υποψήφιος δήμαρε ενδιαφέρον
άνεργοι του
Δήμου
Φαρκαδόνας περιμένουν
στην αρχή καλοκαιριού
να τρέξει πρόγραμμα για
«οκτάμηνα», ώστε να
πάρουν οικονομική
ανάσα. Άλλωστε η
επίσημη ενημέρωση για
τον β’ κύκλο δράσης για
ανέργους κάνει λόγο για
πρόγραμμα που θα έρθει
μέσα στον Ιούνιο.

Έρχονται «οκτάμηνα»

Μ

•Νέος κύκλος Κοινωφελούς Εργασίας με 80 θέσεις στο Δήμο Φαρκαδόνας
χει ο Δήμος Φαρκαδόνας
στο νέο κύκλο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
Η προκήρυξη του β' κύκλου της δράσης «Προώθη-

μάρχου που εντός λίγων
ημερών, θα κριθεί από το
εκλογικό σώμα του Δήμου Πύλης η τύχη του
απέναντι των αντιπάλων
του.
Ήταν φανερή η χαρά
στο πρόσωπο του κ. Μαράβα και έντονη η αισιοδοξία όλα θα κερδίσει την
μάχη των εκλογών την ερχόμενη Κυριακή.
ση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,
σε Δήμους, Περιφέρειες και
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», αναμένεται μέχρι τα
μέσα Ιουνίου και απευθύνεται σε ανέργους.
Πρόκειται για συμβάσεις 8
μηνών, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Με 80 θέσεις (κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) συμμετέ-

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 - 5 - 2019
20:30 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΟΜΙΛΙΑ Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

Πρόγραμμα επισκέψεων
Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Πρόγραμμα Επισκέψεων
Πέμπτη 23/05/19

Απόγευμα

Επίσκεψη στην Κρύα Βρύση στις 19:30
Επίσκεψη στη Διάβα στις 20:30

19:30 Μεγάλο Κεφαλόβρυσο
21:15 Μεγαλοχώρι

ΠΕΜΠΤΗ 23 - 5 - 2019
20:30 ΚΑΣΤΡΑΚΙ

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.

Παρασκευή 24/05/19

Πρόγραμμα επισκέψεων
του δημάρχου
Κώστα Μαράβα
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.

Επίσκεψη στο Καστράκι στις 20:30

Πρόγραμμα ομιλιών
του υποψηφίου Δημάρχου

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

Πρόγραμμα Περιοδειών
Τετάρτη 22 Μαΐου 2019
20:30 Φήκη

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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Το Παλαιομονάστηρο φέρνει την ανανέωση στο Δήμο Πύλης

Τ

ο Παλαιομονάστηρο
υποδέχθηκε το
βράδυ της
Δευτέρας τον υποψήφιο
Δήμαρχο Πύλης κ.
Θεόδωρο Χήρα και έδωσε
το δικό του μήνυμα νίκης.

Η νέα γενιά έδωσε δυναμικό
παρών στη συγκέντρωση, επιβεβαιώνοντας πως ήρθε η ώρα
να ξεμπερδέψει με το παλιό,
να εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και να ατενίσει το αύριο με
αισιοδοξία.
Μιλώντας σε πολυπληθές
ακροατήριο, γνώρισε τη θερμή

υποδοχή και την ειλικρινή στήριξη των κατοίκων προς το πρόσωπό του. Ο ουσιαστικός διάλογος που ακολούθησε με τους
παρευρισκόμενους αποδεικνύει
πως οι προτάσεις και οι θέσεις

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

του συνδυασμού «Πύλης Όραμα» έχουν γίνει αποδεκτές, με
μοναδικό στόχο την αλλαγή σελίδας στον Δήμο Πύλης στις
επικείμενες εκλογές της 26ης
Μαΐου.
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Η προεκλογική Δραστηριότητα
του Υποψηφίου Δημάρχου Πύλης

Θεόδωρου Χήρα
Σε Πιαλεία - Φιλύρα

Με τους ετεροδημότες στην Αθήνα

Στη Λαϊκή αγορά της Πύλης

Στο Κοτρώνι

Στο Ελευθεροχώρι

Σε Πύρρα και Άγιο Νικόλαο

CMYK

Στο Ροπωτό

Στα ορεινά του Δήμου Πύλης

Στη Λυγαριά

τοπικά
ύνθετη είναι η δομή
και η διάρθρωση του
διαχρονικού
φαινομένου του
παρεμπορίου το οποίο
συνιστά ένα μείζον
οικονομικό και κοινωνικό
πρόβλημα, που προκαλεί
ραγδαία απαξίωση των
προϊόντων, πλήττοντας τόσο
τους καταναλωτές όσο και
τις επιχειρήσεις, σημειώνεται
από στελέχη της ΕΣΕΕ.

Σ

Του παρεμπορίου, σύμφωνα με στελέχη της ΕΣΕΕ

Σύνθετη η δομή
• Τεράστια ποσά χάνονται για το Δημόσιο και το νόμιμο εμπόριο
•Κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών ενέχεται στα προϊόντα
του παρεμπορίου, ενώ επιπρόσθετα είναι υπερκοστολογημένα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, λόγω
του παρεμπορίου η αγορά χάνει
σε ετήσια βάση περίπου 15 με 20
δις ευρώ, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα του δημοσίου υπολογίζονται σε
3 έως 4 δις ετησίως τονίζουν στελέχη της ΕΣΕΕ, προσθέτοντας
πως πολλές νόμιμες επιχειρήσεις
οδηγούνται σε λουκέτο λόγω του
αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλεί το παρεμπόριο, ενώ την
ίδια ώρα τα κυκλώματα του έχουν
βρει στο διαδίκτυο νέο, ευρύ πεδίο δράσης και εντοπίζονται πολύ
δύσκολα.
Χρειάζονται συνεργασίες και
συνέργειες διότι κανείς δεν μπορεί να καταφέρει κάτι μόνος του
επισημαίνεται από στελέχη της
ΕΣΕΕ, τα οποία αναφέρουν ότι σε
περίπτωση περιστολής του φαινομένου το οικονομικό όφελος
για την αγορά και την οικονομία
θα είναι πολύ σημαντικό, οπότε
δεν πρέπει να απασχολεί την Πολιτεία και τους εμπλεκόμενους
φορείς το κόστος για την αντιμετώπισή του.
Για το ζήτημα αυτό, της πάταξης του παρεμπορίου πέρα από
την ΕΣΕΕ, και ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων δραστηριοποιείται πολύ έντονα, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και
τον Δήμο Τρικκαίων, αλλά και την
ΕΛΑΣ, οι οποίες πέρα από την δίωξη των παράνομων εμπόρων, περιλαμβάνει και δράσεις ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού,
ιδίως των νέων.

Επικίνδυνα
«Σε καμία των περιπτώσεων δεν
πρέπει οι καταναλωτές να εμπιστεύονται εταιρείες χωρίς έδρα
και ότι τους προσφέρουν στο διαδίκτυο και στον δρόμο, αλλά και
ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» τονίζουν συνδικαλιστές
έμποροι και σημειώνουν «πρωταρχικά, είναι ζήτημα υγείας, καθώς τα προϊόντα του παρεμπορίου, σύμφωνα με επιστημονική
έρευνα, δεν κατασκευάζονται με
βάση τις αρχές που έχουν θεσπιστεί στην ΕΕ, αλλά χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά.
Τα θύματα ασφαλώς είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές. Επίσης, αγοράζουν “μαϊμού” προϊόντα σε εξαιρετικά δυσανάλογα με την αξία
τους πολύ υψηλές τιμές. Τα υπερκοστολογούν.
Για παράδειγμα, ένα προϊόν
μπορεί να αγοραστεί από την
χώρα προέλευσής του για 5 ευρώ
και να πωληθεί στα 50, προσφερόμενο μάλιστα ως μεγάλη ευκαιρία, διότι το αυθεντικό διατίθεται από 100 έως 150 στα καταστήματα και στις νόμιμες διαδικτυακές εταιρείες εμπορίου».
Ματθαίος Μπίνας
CMYK
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λειστά θα
παραμείνουν αυτή
την Παρασκευή 24
και τη Δευτέρα 27 Μαΐου
τα σχολεία στο ν.
Τρικάλων, αφού θα
χρησιμοποιηθούν ως
εκλογικά τμήματα στις
αυτοδιοικητικές εκλογές
και στις ευρωεκολογές.
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Την Παρασκευή 24 και τη Δευτέρα 27 Μαΐου
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Κλειστά τα σχολεία λόγω κάλπης
Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι σε Δήμους και Περιφέρειες που θα διεξαχθεί επαναληπτική
ψηφοφορία δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή 31 Μαΐου τη Δευτέρα 3 Ιουνίου

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που απέστειλε χθες το
Υπουργείο Παιδείας καλούνται οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που έχουν οριστεί ως
καταστήματα ψηφοφορίας,
να παραδώσουν το πρωί της
Παρασκευής 24 Μαΐου 2019
τις σχολικές αίθουσες στις
κατά τόπους δημοτικές αρχές
ώστε να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των αιθουσών και
των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές.
Επί σ ης, οι Διευθυντέ ς /
ντριες των σχολικών μονάδων
που τυχόν διαθέτουν τεχνικά
μέσα διευκόλυνσης ατόμων
με αναπηρίες (ράμπες, ασαν-

σέρ κ.λπ.) θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται
στη διάθεσή τους για να εξασφαλιστεί
η
ασφαλή ς
πρόσβασή τους στις αίθουσες ψηφοφορίας.
Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι σε όσες περιφέρειες ή δήμους θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 2 Ιουνίου
2019, δεν θα λειτουργήσουν
τα σχολεί α της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης την Παρασκευή
31 Μαΐου 2019 και τη Δευτέ ρ α 3 Ιουνί ο υ 2019 αντίστοιχα.
Σημειωτέον, τα μαθήματα

Κ. Αγοραστός: « Κάνουμε περισσότερα για όσους έχουν λιγότερα»
Δράσεις 180 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του
άνθρωπος και οι ανάγκες του,
βρίσκονται αδιαπραγμάτευτα στο
επίκεντρο της πολιτικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Υλοποιώντας ένα
ξεχωριστό έργο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, η Περιφέρεια Θεσσαλίας
υποστηρίζει με 180 εκατ. ευρώ, σημαντικές δομές και δράσεις που βοηθούν τις
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διευκολύνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν
θέσεις εργασίας.
«Η δημιουργία μιας κοινωνίας με συνοχή, χωρίς αποκλεισμούς, είναι μια πρόκληση που εμφανίζεται ακόμη πιο δύσκολη αλλά και επιτακτική, λόγω της οικονομικής κρίσης» δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποστηρίζει με όλους
τους πόρους που διαθέτει, δράσεις και δομές που προσφέρουν σε πολλούς ανθρώπους, ευκαιρίες και δυνατότητες να
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Προτεραιότητές μας είναι η απασχόληση, οι θέσεις εργασίας και οι δίκαιες και ίσες ευκαιρίες για όλους. Στηρίζουμε με σεβασμό
και ενδιαφέρον την κοινωνική ένταξη. Στεκόμαστε με σοβαρότητα και ευαισθησία δίπλα σε κάθε προσπάθεια που καταπολεμά
τις κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια και
κάθε μορφής διάκριση. Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας βρίσκεται στην υπηρεσία των
πολιτών και όχι το αντίθετο. Δίκαιη αντιμετώπιση και σεβασμός σε όλους. Αυτή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια
του πολίτη».
Συγκεκριμένα:
Περισσότερα από 180 εκατομμύρια
ευρώ είναι ο προϋπολογισμός των δράσεων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας –με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προώθηση της απασχόλησης,
την κοινωνική ένταξη ομάδων όπως οι
άνεργοι, οι άστεγοι, οι μετανάστες και οι
Ρομά, την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, την
προστασία των γυναικών που είναι θύματα βίας και την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και των διακρίσεων.
-Για υποδομές και δράσεις Πρόνοιας ο
προϋπολογισμός στο ΠΕΠ Θεσσαλίας ξεπερνά τα 52 εκατομμύρια ευρώ με έργα
όπως το Κέντρο ΧΑΡΑ Ι στη Νεάπολη Λάρισας για την εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση ατόμων με αυτισμό και το
νέο κτίριο του Ειδικού Σχολείου Λάρισας,
που κατασκευάζεται στη Νεάπολη και θα
προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση σε άτομα με αναπηρίες.
- Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εξοπλί-
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σει όλα τα Ειδικά Σχολεία της Θεσσαλίας
με ειδικά μηχανήματα και εξοπλισμό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ.
-Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργα που
αφορούν στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη και ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ.
ευρώ
- Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μεταφέρει
δωρεάν, καθημερινά, 16.000 μαθητές από
και προς τα σχολεία τους. Για το σκοπό
αυτό έχουν διατεθεί 75 εκατομμύρια
ευρώ
- Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει τις
οικογένειες χαμηλού εισοδήματος ώστε να
μπορούν να στέλνουν δωρεάν τα νήπια σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πρόκειται για
τα γνωστά voucher, για τα οποία η Περιφέρεια διαθέτει 35 εκατ. ευρώ.
-Περισσότερα από ένα εκατομμύριο
ευρώ είναι το ποσό που διέθεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη στήριξη ιδρυμάτων όπως γηροκομεία, ορφανοτροφεία,
δομές προστασίας παιδιών με αναπηρίες
και φιλανθρωπικά σωματεία.
-Μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύθηκαν με επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή, ύψους
27,6 εκατ. ευρώ, χιλιάδες συμπολίτες.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποστηρίζει:
-5 δομές για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Πρόκειται για ξενώνες
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και
Κέντρα Συμβουλευτικής.
-Τη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων

Διημέρευσης και Ημερήσιας φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία.
-Τη συνέχιση των Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων.
-Κοινωνικά Παντοπωλεία και Κοινωνικά
Φαρμακεία σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και
Καρδίτσα.
-Κέντρα Κοινότητας σε όλους σχεδόν 23 από τους 25- θεσσαλικούς δήμους, με
συνολικό προϋπολογισμό 4,8 εκατ. ευρώ
για τα επόμενα 3 χρόνια. Όσα από τα Κέντρα Κοινότητας λειτουργούν σε δήμους
που έχουν οικισμούς Ρομά, περιλαμβάνουν
και παράρτημα Ρομά, καλύπτοντας και
τους 8 οικισμούς Ρομά στη Θεσσαλία με
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επιπλέον το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής
Ένταξης Θεσσαλίας, λειτουργεί ως ενδιάμεσος συνδετικός κρίκος μεταξύ των
Κέντρων Κοινότητας και του Υπουργείου.
Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 22.000
άνθρωποι ωφελήθηκαν από τα Κέντρα
Κοινότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
ενώ τα επισκέφτηκαν για παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών περισσότεροι από
65.000 άνθρωποι.
-Δομές στήριξης Αστέγων: Ο ξενώνας
αστέγων του Βόλου ήδη εντάχθηκε με
440.000 ευρώ, ο ξενώνας της Λάρισας είναι σε τελικό στάδιο αξιολόγησης και θα
ακολουθήσουν οι ξενώνες Τρικάλων και
Καρδίτσας.
-Δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας: εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας με 11,7 εκατ.
ευρώ όλες οι ομάδες παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που προβλέπονται από το Υπουργείο να λειτουργήσουν στη Θεσσαλία. Πρόκειται για τις
Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) που βασική τους αποστολή έχουν την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον πληθυσμό ευθύνης
τους.
-Δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου προβλέπονται επίσης και στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε Λάρισα,
Βόλο Τρίκαλα και Καρδίτσα.
-Επίσης προχωρούν δράσεις για «Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα» και «Καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα».
-Τέλος, χρηματοδοτείται δράση Κοινωνικής Οικονομίας για στήριξη νέων κοινωνικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με
το Υπουργείο Εργασίας και Δράσεις στήριξης της απασχόλησης με συμβουλευτική, κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, start up επιχειρήσεις και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων.

για τα Γυμνάσια και για τα Λύκεια λήγουν αύριο για τα
ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά
Επαγγελματικά Λύκεια και
Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας και στις 29
Μαϊου για τα ημερήσια και
εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά
Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.
Ε.Κ.

Το πρόγραμμα
του συνδυασμού
«Νέο Ξεκίνημα
– Ανεξάρτητος Δήμος»
Με θεματική ενότητα
το «Περιβάλλον».

Οι προτάσεις μας:
Μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια.
Προώθηση κατασκευής μικρών σε μέγεθος και έκταση αιολικών πάρκων κατόπιν εμπεριστατωμένων μελετών.
Με την απαραίτητη συγκατάβαση των τοπικών κοινωνιών.
Συνεργασία με το φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων - Μετεώρων για την ανάδειξη και τη μεγαλύτερη προστασία
των περιοχών NATURA του Δήμου Μετεώρων.
Καταγραφή και ανάδειξη των μοναδικών ειδών χλωρίδας και πανίδας της περιοχής του Δήμου Μετεώρων.
Συνεργασία με την ορνιθολογική εταιρεία για στήριξη
στο πρόγραμμα προστασίας του Ασπροπάρη των Μετεώρων και άλλων άγριων πουλιών.
Δημιουργία ενημερωτικών σημείων για τη μοναδικότητα
της χλωρίδας και της πανίδας του μνημείου της UNESCO
των Μετεώρων.
Αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις για τη μείωση του
ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου Μετεώρων.
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων του Δήμου.
Εγκατάσταση κάδων για ανακύκλωση ρούχων.
Πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανέλαιου.
Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης (LED).
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στη σέντρα των

ΣΠΟΡ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2019

Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ

ΖΕΣΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ

Στον ΑΟΤ παρακολουθούν όλες
τις εξελίξεις στο επίμαχο θέμα ελπίζοντας
ότι θα γίνει το σωστό (σελ 5)

Ωραίες αθλητικές εικόνες με οδηγό
το ήθος πρόσφερε το πρόσφατο
Διασυλλογικό του Σταδίου (σελ 4)

Ικαροι και Κ. Σδράκας συμφώνησαν
και θα πορευτούν μαζί και στην καινούργια
αγωνιστική περίοδο (σελ 2)

4 Οι Παραληθαίοι κέρδισαν 4-1 το Ριζαριό και βρέθηκαν
στο ρετιρέ, μια αγωνιστική πριν το τέλος
(σελ. 6-7)
CMYK
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Πέτυχαν τον στόχο τους

_2 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2019

ατά γενική
ομολογία το
ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο
ασκεί ξεχωριστή γοητεία
στο φίλαθλο κοινό.

Γνωριμία με τις ομάδες που πήραν τον τίτλο στα πρωταθλήματα
των Ενώσεών τους, που είχαν το δικό τους χρώμα και ενδιαφέρον

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι λάτρεις του είδους διατηρούν στενούς δεσμούς με τις
ομάδες και γενικότερα με τον
χώρο, οπότε σε πρώτη ευκαιρία
σπεύδουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες και δεν το
μετανιώνουν.
Βέβαια οι συγκρίσεις με το
παρελθόν πάντα θα υπάρχουν
αλλά όσοι βγαίνουν μπροστά
στην εποχή μας επιδιώκουν να
κάνουν όσο καλύτερα μπορούν
την δουλειά τους.
Αν τους βγουν πράγματα που
σχεδιάζουν τότε οι αναμετρήσεις είναι απολαυστικές, ενώ
τα γκολ που σημειώνονται θα
τα ζήλευαν ακόμη και παίκτες
πρώτης γραμμής.
Και μιας και είμαστε στο κομμάτι αυτό να σημειώσουμε ότι
αρκετά τέρματα εντυπωσίασαν
τους φιλάθλους, ενώ ακόμη και
οι αντίπαλοι έσπευσαν να χειροκροτήσουν.
Η εφημερίδα μας και φέτος
έσπευσε να καταγράψει λεπτομερώς τα δεδομένα και έτσι
έχουμε την αίσθηση ότι οι φίλαθλοι είχαν στην διάθεσή τους
καλό υλικό μετά την ολοκλήρωση φρόντισαν να διευκολύνουν την δουλειά μας, αφού
ακόμη και όταν τα συναισθήματά τους ήταν έντονα δεν μας
ξέχασαν.
Διότι γνωρίζουν και αυτοί ότι
παίζουμε με τα δευτερόλεπτα
για να υλοποιηθεί η έκδοση.
Οσο για τα λάθη ήταν και
αυτά στο πρόγραμμα μέσα από
την τεράστια πίεση αλλά προσπαθήσαμε να τα περιορίσουμε
στον μέγιστο βαθμό ζητώντας
προκαταβολικά την επιείκεια
των αναγνωστών.
Η ουσία είναι ότι ο χρόνος
κύλησε σαν νεράκι τόσο το ενίοτε μελαγχολικό και ενίοτε ρομαντικό Φθινόπωρο.
Οι πρωταγωνιστές δεν έκαναν
πίσω ούτε τον βαρύ Χειμώνα
και αρκετοί ακόμη σχολιάζουν

Μεταξύ των ομάδων που κέρδισαν το πρωτάθλημα στις δικές τους
ενώσεις φιγουράρει και ο Διγενής Νεοχωρίου
αγώνες που πραγματοποιήθηκαν υπό σφοδρή χιονόπτωση.
Εννοείται ότι κράτησαν στο
αρχείο τους εκείνα τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.
Οσο για την άνοιξη κανείς
δεν είχε πρόβλημα. Ακόμη και
όταν ο καιρός είχε μεταπτώσεις
οι αθλητές ήταν στις επάλξεις
προκειμένου να οδηγήσουν τις
ομάδες τους στο καλύτερο δυνατό ταμείο αναδεικνύοντας
παράλληλα και τις ατομικές
αρετές.
Φυσικά οι προπονητές έβλεπαν με άγρυπνο μάτι όλους
τους αγώνες θέλοντας να ανακατέψουν την τράπουλα όταν
ήταν ανάγκη. Εννοείται ότι προσπάθησαν να πάρουν το καλύτερο από κάθε παίκτη τους ανεβάζοντας την ψυχολογία τους.
Πολλά εύσημα αξίζουν ασφαλώς και οι παράγοντες οι οποίοι
παρά τις δυσκολίες της εποχής
μένουν στην πρώτη γραμμή θέλοντας να προσφέρουν τις απαραίτητες ανέσεις στο έμψυχο
δυναμικό.
Μάλιστα πληροφορίες που
έχουμε αναφέρουν ότι δίνουν

Δρομική
πρόταση
Το δικό τους χρώμα θα έχουν
οι αγώνες στην όχθη του Ληθαίου
Εδώ και λίγες μέρες είχαμε δώσει
μια πρώτη γεύση σχετικά με μια ολόφρεσκη δρομική πρωτοβουλία.
Το “Follow the River” λοιπόν ξεκινάει
με τον πρώτο αγώνα Δρόμου στις 16
Ιουνίου 2019 στην υπέροχη πόλη των
Τρικάλων με μια αγωνιστική διαδρομή
που ακολουθεί την όχθη του Ληθαίου
ποταμού, με εκκίνηση και τερματισμό
την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.
Το Dielpis σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης των Τρικάλων
Γ.Σ.Τ. και ΖΕΥΣ καλούν τους λάτρεις
των αγώνων Δρόμου από όλη την Ελλάδα να στηρίξουν και να συμμετάσχουν
στο νέο αλλά ΠΟΛΛΑ υποσχόμενο αθλητικό θεσμό.
Λεπτομέρειες θα παραθέσουμε σε
επόμενα φύλλα.

βαρύτητα στο κομμάτι των εγκαταστάσεων προκειμένου να
παρουσιάσουν ένα άκρως ελκυστικό πακέτο.
Όπως γίνεται αντιληπτό ένας
ολόκληρος μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση για να προκύψει η τελική εικόνα στα 90
λεπτά και βάλε της δράσης.
Δικαιούνται φυσικά να πάρουν άπαντες ανάσες και θα
επιστρέψουν δριμύτεροι για τις
υποχρεώσεις στην Α’ ΕΠΣΤ,
που αποτελεί ως γνωστόν την
βιτρίνα του τοπικού.

Για όλα τα γούστα
Ολη η Ελλάδα παίζει μπάλα
και μάλιστα αρκετά στιγμιότυπα
έφτασαν σε πολλά Ελληνικά
σπίτια, αφού αυτά κατέδειξαν
το ιερό πάθος των στελεχών.
Για την δική μας κατηγορία
δεν χρειάζεται να κάνουμε εκτενή ανάλυση, αφού όλοι ξέρουν
ότι ο τίτλος πήγε στα χέρια του
Διγενή Νεοχωρίου.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν μακρά διαδρομή στον χώρο αλλά
φάνηκε εγκαίρως ότι δεν έμειναν στις δάφνες τους.

Παραδοσιακή
σύναξη
Πρόκειται για μια ποδηλατική σύναξη, που πρώτα και κύρια σέβεται
την ιστορία και φυσικά αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Ο Ποδηλατικός
σύλλογος λοιπόν βρίσκεται σε φάση
προετοιμασίας.
Αναφερόμαστε φυσικά στον αγώνα «ΜΑΧΗ ΠΟΡΤΑΣ» που θα διεξαχθεί
στις 9/6/2019 στην Πύλη Τρικάλων.
Μάλιστα στην διάθεση όλων βρίσκεται
η προκήρυξη και ο χάρτης με τα υψομετρικά του αγώνα.
Μια ακόμη σημαντική ενημέρωση
είναι ότι με απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Ο.Π. (αρ. 43/22.3.2019), ο διασυλλογικός αγώνας ‘’ΜΑΧΗ ΠΟΡΤΑΣ’’
που διοργανώνει ο Π.Σ. Τρικάλων στις
9/6/2019, θα αποτελέσει κριτήριο για
τις Εθνικές ομάδες Εφήβων, Παίδων
και Κορασίδων .
Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.
Παράλληλα ο Ποδηλατικός συνέχισε
τις αγωνιστικές εκδηλώσεις.

Φρόντισαν λοιπόν να αναδείξουν τις αρετές τους, σεβάστηκαν όλους τους αντιπάλους,
ενώ ξεχώρισαν για την σοβαρότητά τους.
Κατάφεραν λοιπόν να βρουν
τις λύσεις, οπότε ολοκλήρωσαν
με πολλά χαμόγελα.
Ας δούμε όμως και τις υπόλοιπες πρωταθλήτριες της χώρας στο ερασιτεχνικό. Να σημειώσουμε ότι σε ορισμένους
νομούς υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες. Πολύτιμο εργαλείο
στην συγκεκριμένη καταγραφή
ήταν τα στοιχεία που φιλοξένησε «Το Φως».
Ετσι στην ΕΠΣ Εβρου ο τίτλος
κατέληξε στον Ορέστη Ορεστιάδας, που διαθέτει μεγάλη
ιστορία ακόμη και σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες.
Στην Θράκη σήκωσε την κούπα ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου
και στην Ξάνθη ο Ηρακλής Νέου
Ζυγού. Στην Δράμα τα χαμόγελα ήταν για τον Πανδραμαϊκό,
που θυμίζει πολλά στους συμπολίτες φιλάθλους από τις παλαιότερες μάχες με τον ΑΟΤ.
Στις Σέρρες μπορεί αρκετοί
να στοιχημάτιζαν υπέρ συγκεκριμένων ομάδων αλλά το στοίχημα κέρδισε η Δόξα Κάτω Καμήλας. Στο Κιλκίς πρώτευσε ο
Κιλκισιακός, που δεν χρειάζεται
συστάσεις, αφού παλαιότερα
έπαιξε δυνατά σε μεγαλύτερες
κατηγορίες και ανάδειξε αξιόλογους παίκτες.
Αξιόλογες ομάδες παλεύουν
για τον τίτλο στην ΕΠΣ Μακεδονίας. Ο λόγος για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, τον Θερμαϊκό ή τον Καμπανιακό.
Στην Χαλκιδική πρώτευσε η
Νέα Καλλικράτεια, στην Πέλλα
η Θύελλα Σαρακηνών, ενώ στην
Ημαθία υπάρχουν λογαριασμοί
μεταξύ Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων ή ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας.
Στην Πιερία πανηγύρισε η

ΑΕ. Καρίτσας και στην Φλώρινα
ο ΠΑΣ Φλώρινας.
Μια παραδοσιακή δύναμη κυριάρχησε στην Καστοριά, δηλαδή η Αστραπή Μεσοποταμίας.
Τίτλος στην Κοζάνη για την
ΑΕΠ Καραγιαννίων, ενώ στα
Γρεβενά σφραγίδα έβαλε ο ΑΟ
Σειρήνα. Στην γειτονική Καρδίτσα υπάρχουν πλεϊ οφ και έχουμε Ατρόμητο Παλαμά ή Δόξα
Μητρόπολης ή Αστέρας ή Ηρακλής Σοφάδων.
Ο Ηρακλής Λάρισας ήταν αυτός που έκοψε πρώτος το νήμα
στην Λάρισα, ενώ στην ΕΠΣ
Θεσσαλίας( Βόλος) στο πιο
ψηλό σκαλί ανέβηκε ο Διαγόρας
Στεφανοβίκειου.
Στην Ηπειρο η Ανατολή διψούσε για την επιτυχία και κατάφερε να φτάσει στο τέλος
του δρόμου. Ακόμη στην Θεσπρωτία πρώτευσε ο Ατρόμητος Σαγιάδας, στην ΕΠΣ Πρέβεζας/ Λευκάδας ο ΠΑΣ Πρέβεζας με πολλά ποδοσφαιρικά
χιλιόμετρα.
Μια άκρως ιστορική ομάδα
κυριάρχησε στην Αρτα και είναι
φυσικά η Αναγέννηση Αρτας,
που φιλοδοξεί να βγει ξανά δυναμικά στο προσκήνιο.
Συνταγή για τον στόχο είχε
στην Κέρκυρα ο Θιναλιακός,
ενώ στην Φθιώτιδα πιο ψύχραιμη και ουσιαστική ήταν η Αταλάντη. Στην Εύβοια η Νέα Αρτάκη διεκπεραίωσε σωστά τον
ρόλο της, όπως και ο Απόλλων
Ευπαλίου στην Φωκίδα.
Στην Ευρυτανία η μάχη είναι
ανάμεσα σε Ποταμιά ή Αίολο
και στην Αιτωλοακαρνανία μεταξύ Ομηρου Νεοχωρίου ή ΑΕ
Μεσολογγίου.
Στην Κεφαλλονιά/Ιθάκη επικράτησε ο ΑΟ. Πρόννων και
στην Βοιωτία ο Κιθαιρών Καπαρελλίου. Στην ΕΠΣ Αθηνών
έχουμε: ΑΕ. Κηφισιάς, Φωστή-

ρας, στον Πειραιά Ερμής Κορυδαλλού, ΑΕ Μοσχάτου, στην
Ανατολική Αττική Μαρκό, στην
Δυτική Αττική Ακράτητος.
Πρωτάθλημα στην Κόρινθο
για την Κόρινθο 2006 και στην
Αχαϊα για την Θύελλα Πατρών.
Στην Αργολίδα έκανε την διαφορά το Ναύπλιο 2017 και στην
Αρκαδία η ΑΕΚ Τρίπολης.
Στην Ηλεία έχουμε δίπολο:
Ξενοφών Κρεστένων ή Εννιπεύς
Λατζοϊου. Πρωτιά στην Μεσσηνία για τον ΑΟ Διαβολιτσίου και
στην Λακωνία για τον Πανγυθεατικό. Στην Ζάκυνθο η πρωτιά
πήγε στον ΑΟ. Τσιλιβή, ενώ δυνατές μάχες έγιναν στην Κρήτη.
Εκεί η κατανομή έχει ως εξής:
Ρέθυμνο: ΑΕ Μυλοποτάμου,
Ηράκλειο: Ζαρός ή Αλμυρός,
ή Πόρος, ή ΠΑΟ Κρουσσώνα
(πλεϊ οφ), Λασίθι: Αγιος Νικόλαος, που παλαιότερα έπαιξε
δυνατά στην Β’ Εθνική.
Στα Δωδεκάνησα την συνταγή είχε ο ΑΣ. Ρόδου, ενώ στην
Σάμο υπάρχει παράταση αγωνίας ανάμεσα σε: Βαθύ ή Καρλόβασι ή Πυθαγόρα(πλεϊ οφ).
Στις Κυκλάδες η Ανω Μερά
έφτασε μέχρι τέλους και στην
Λέσβο ο Ολυμπος Αγιάσου.
Τέλος το πρωτάθλημα στην
Χίο κατέκτησε ο Κανάρης Νενήτων.
Μέσα από τις αναφορές αυτές οι παλαιότεροι θα θυμηθούν
ομάδες που αντέχουν στον χρόνο αλλά εντοπίζουν και νέες
προτάσεις ή την μετεξέλιξη
ιστορικών συλλόγων.
Το πιο σημαντικό είναι ότι
όλοι χαίρονται την μπάλα και
τα πρωταθλήματα έχουν άγρια
ομορφιά. Οσο για τον Διγενή
Νεοχωρίου θα οργανωθεί όσο
πιο καλά μπορεί για να καλύψει
τα θέλω των φιλάθλων του.

Συνεχίζει ο Σδράκας
Ανήμερα της ονομαστικής τους
εορτής οι κκ. Σκρέτας- Σδράκας έδωσαν τα χέρια, κάτι για το οποίο σας
είχαμε προϊδεάσει.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του σωματείου.
Το διοικητικό συμβούλιο των Ικάρων
Τρικάλων δια του προέδρου Κώστα
Σκρέτα ανακοινώνει οτι και την νέα
μπασκετική χρονιά στο τιμόνι της ομάδος θα βρίσκεται ως προπονητής ο
Κώστας Σδράκας
Η δήλωση του προέδρου …
Εχοντας πλέον την πείρα 30 χρόνων
που ασχολούμαι με το αγαπημένο
μου άθλημα το μπάσκετ για ένα είμαι
σίγουρος, το να πετύχει μια ομάδα
τους στόχους της θα πρέπει να υπάρχει η απόλυτη εναρμόνηση και συνεργασία μεταξύ διοίκησης τεχνικής
ηγεσίας και αθλητών γιατί όλοι τους
θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι αλλά
και συνυπεύθυνοι στην πορεία της ομάδας
Αποφασίσαμε λοιπόν την ανανέωση συνεργασίας με τον Κώστα Σδράκα, έναν άνθρωπο ο οποίος μεγάλωσε
πάλεψε ανδρώθηκε στο χώρο του μπάσκετ ως αθλητής και συνεχίζει στον χώρο του μπάσκετ ως προπονητής
Θέλαμε λοιπόν έναν αγωνιστή και έναν άνθρωπο του μπάσκετ να ηγηθεί μιας μεγάλης προσπάθειας που
κάνουμε τα τελευταία χρόνια να ξαναφέρουμε το τρικαλινό μπάσκετ εκεί που αξίζει να είναι(εξάλλου ο χρόνος
αλλά κυρίως η ιστορία έχουν δικαιώσει τις έως σήμερα επιλογές μας). Είμαστε σίγουροι ότι μετά την ανακοίνωση
του ικανού Τρικαλινού προπονητή θα δρομολογηθούν όλες εκείνες οι ενέργειες (τεχνικό τιμ, ρόστερ αθλητών,στελέχωση
προσωπικού ομάδας) που θα δώσουν την θετική ώθηση στην ομάδα μας. Κωστα Σδράκα μαζί θα πετύχουμε τους
φετινούς μας στόχους”.
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H εικόνα στο «Βλαχάβειο»
Εντονα συναισθήματα πρόσφεραν τα εντός έδρας παιχνίδια της Καλαμπάκας, ακόμη και απέναντι στις κορυφαίες ομάδες

Ό

πως κάθε
νεοφώτιστη
ομάδα έτσι
και η
Καλαμπάκα πρόταξε όσο
μπορούσε την συγκομιδή
στο σπίτι της.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Το «Βλαχάβειο» απέκτησε
χρώμα, αφού οι ντόπιοι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν από μέσα
παιχνίδια Εθνικής κατηγορίας.
Μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί
τίτλο τιμής, οπότε εκτός από
τους πρωταγωνιστές και οι
λάτρεις του είδους είχαν την
ευκαιρία να τσεκάρουν από
μέσα συστήματα και τακτικές
αλλά ξεχωριστές μονάδες.
Διότι όποιος μελέτησε τα
ρόστερ των άλλων ομάδων
διαπίστωσε εύκολα ότι αρκετές βασίστηκαν σε αθλητές
πρώτης γραμμής.
Αναφερόμαστε σε καλαθοσφαιριστές οι οποίοι έγραψαν
ατέλειωτα χιλιόμετρα στον
χώρο, ακόμη και σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
Ετσι ήταν σε θέση να αναδείξουν την ομορφιά του μπάσκετ με εξαιρετικά τελειώματα, ενώ διαθέτουν και την ευφυϊα για την αξιοποίηση συμπαικτών, όταν οι άμυνες προσαρμόζονταν πάνω τους.
Στο τοπίο αυτό οι κιτρινομπλέ προσπάθησαν να κάνουν
τις καλύτερες δυνατές προσαρμογές ούτως ώστε να βγάλουν τα μπαρουτοκαπνισμένα
στελέχη από την συγκέντρωσή τους και να τα αναγκάσουν
σε δεύτερες σκέψεις.
Ο εκπρόσωπός μας έφτασε
αρκετές φορές στην βρύση
σε συναντήσεις στο σπίτι του
αλλά κόστισαν οι λεπτομέρειες.
Στην τελική ευθεία όταν είχε
μπει καλά στο κλίμα επιτάχυνε
σημειώνοντας νίκες που συζητήθηκαν.
Ωστόσο δεν ήρθαν οι υπερβάσεις σε κομβικά παιχνίδια
με αντιπάλους που έκαναν
ουσιαστικά τα ίδια όνειρα.
Ετσι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος. Ωστόσο οι Καλαμπακιώτες αγαπούν το μπάσκετ και
θα σπεύσουν να επιστρέψουν
δριμύτεροι.
Ας θυμηθούμε τα εντός
έδρας παιχνίδια του δεύτερου
γύρου.

Φυσιολογικό σκηνικό
Μονόδρομος ήταν για τον
ΑΟΚ η νίκη επί της Νικόπολης.
Πες το και έγινε λοιπόν με
τους κιτρινομπλέ να επικρατούν του συγκροτήματος της
Πρέβεζας με 74-67. Όλα αυτά
την Κυριακή 10 Φλεβάρη
2019.
Πάντως πολύ σωστά το επιτελείο έλαβε τα μέτρα του
και φρόντισε να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες στους παίκτες.
Μπορεί ο αντίπαλος να ήταν

Η κορυφαία στιγμή στο «Βλαχάβειο» ήταν
η νίκη του ΑΟΚ επί των Γρεβενών
στα πολύ χαμηλά πατώματα
του πίνακα αλλά δεν ξέχασε
κιόλας και το μπάσκετ.
Μάλιστα στον πρώτο γύρο
είχε κερδίσει τον ΑΟΚ με σημαντική διαφορά.
Με το καλημέρα η Καλαμπάκα φρόντισε να στείλει το
μήνυμα και πέρασε στην θέση
του οδηγού παρά την αντίσταση της Νικόπολης, που
ήρθε στο «Βλαχάβειο» για να
εξαντλήσει τις δικές της πιθανότητες.
Πάντως στο πρώτο δεκάλεπτο ο αντίπαλος έδειξε ότι
θα είναι σκληρό καρύδι, αφού
έβρισκε λύσεις για να φτάσει
στο καλάθι του εκπροσώπου
μας.
Ηταν όμως θέμα χρόνου οι
κιτρινομπλέ να βρουν βηματισμό και να επιβάλλουν τον
ρυθμό τους.
Στην δεύτερη περίοδο λοιπόν άρχισαν να επιταχύνουν
και να έχουν την κατάλληλη
ισορροπία στις δυο πλευρές
του γηπέδου.
Ως γνωστόν τις νίκες στις
ομάδες τις δίνουν οι αποτελεσματικές άμυνες, ενώ το
θέαμα οι παραγωγικές επιθέσεις. Για μεγάλο διάστημα ο
ΑΟΚ συνδύασε και τα δυο
αυτά στοιχεία.
Και στην γ’ περίοδο η ομάδα
του κ. Κωνσταντινίδη φρόντισε
να μην δώσει δικαιώματα και
κρατούσε την διαφορά σε
υψηλά επίπεδα.
Οι παίκτες πίστευαν αυτό
που έκαναν και έμενε να δούμε την τελευταία εικόνα.
Στην ύστατη περίοδο λοιπόν
η Καλαμπάκα δεν είχε τα ίδια
στατιστικά, ενώ ο αντίπαλος
κατάφερε να βρει λύσεις στο
επιθετικό κομμάτι.
Βέβαια το σκηνικό δεν άλλαξε με τους γηπεδούχους
να επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά αν και φλέρταραν και
με την διαφορά του πρώτου
γύρου.
Η νίκη είναι όμως αυτή που
μετράει και οι κιτρινομπλέ
έκαναν το καθήκον.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 4128, 62-43, 74-67
Διαιτητές :Τσιαπλής-Λυγούρας (Κουσαϊτης)
Καλαμπάκα(Κωνσταντινίδης): Μασάδης 15(2), Μπαλωμένος, Στούκας, Σπανός 4,
Γαϊτανίδης 14(2), Παουλεάνου
13(1), Σούλκο, Ταμπάκου,

Γκαντιάς 16, Παπακώστας 8,
Κιουρτζίδης 4.
Νικόπολη (Παπίρης, Πολίτης): Μίχος Σ. 3(1), Κοντογιάννης 9, Σουλιώτης 8(1),
Λάπας, Ζήκας, Κακιούζης 8,
Παπαμιχαήλ 3, Δούβλης, Μούλας 33(1), Βαβέτσης 1, Ρέμπης, Πελίγκος 2.

Για γερά νεύρα
Αγρια ομορφιά έχει πολλές
φορές το μπάσκετ, οπότε κάνουν μέγα λάθος όσοι μείνουν
στις πρώτες εντυπώσεις και
σπεύσουν να προβλέψουν
αποτέλεσμα.
Η Καλαμπάκα που είχε σημαδέψει το ματς με τον Εύαθλο και ήθελε μόνο νίκη πέρασε από χίλια μύρια κύματα
αλλά στην κατάλληλη στιγμή
έδειξε πόσο ήθελε το παιχνίδι(Κυριακή 24 Φλεβάρη 2019).
Δίνοντας ότι είχαν και δεν
είχαν οι παίκτες έφτασαν στην
τεράστια νίκη με στην παράταση. Είχαμε επισημάνει στην
προαναγγελία ότι το ματς
μόνο εύκολο δεν ήταν.
Διότι ο Εύαθλος είναι από
τις μπαρουτοκαπνισμένες
ομάδες της Γ’ Εθνικής και παλεύει σκληρά και τα εκτός
έδρας ματς.
Συνεπώς οι κιτρινομπλέ
έπρεπε να διαβάσουν σωστά
το παιχνίδι, να έχουν υπομονή,
να καταθέσουν πάθος και κυρίως να σημειώσουν μεγάλα
καλάθια στην κατάλληλη στιγμή. Η συνάντηση φάνηκε να
στραβώνει για μεγάλο διάστημα αλλά τα παιδιά του
ΑΟΚ ξεπέρασαν τους εαυτούς
τους.
Σιγά- σιγά άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά, ενώ
στα μάτια τους διάβαζε κανείς
την πίστη στον στόχο.
Οι παίκτες αντάμειψαν τους
φιλάθλους με το καλύτερο
δυνατό σενάριο, ενώ απέδειξαν ότι διαθέτουν μεγάλη καρδιά, όπως επίσης και ότι ένα
ματς δεν τελειώνει πριν ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα.
Πάντως η συνάντηση τα
είχε όλα και αποδείχτηκε μακράς διαρκείας, ενώ βγήκε
και ένταση προς το τέλος του
αγώνα.
Αγωνιστικά η Καλαμπάκα
ξεκίνησε πολύ άσχημα οπότε
οι φιλοξενούμενοι έσπευσαν
να αξιοποιήσουν κάθε λάθος.
Το αρχικό 0-9 έδειξε ότι οι

κιτρινομπλέ θα έπρεπε να
διορθώσουν αρκετά πράγματα και να μπουν στο πνεύμα
της συνάντησης για να αλλάξουν τα δεδομένα.
Λίγο αργότερα(3.21) πριν
την λήξη ο Ευαθλος ήταν
μπροστά με 2-13.
Κάπου εκεί ο ΑΟΚ φάνηκε
να βρίσκει λύσεις πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής
12-13, 1.51 πριν την λήξη.
Όμως ένα νέο κενό διάστημα έφερε το 12-21 του πρώτου δεκαλέπτου.
Στο ξεκίνημα της β’ περιόδου η Καλαμπάκα πλησίασε
16-21 αλλά ο Εύαθλος άνοιξε
πάλι την ψαλίδα 18-30 1.42
πριν την λήξη με το 22-30 να
είναι σκορ ημιχρόνου.
Στην γ’ περίοδο οι κιτρινομπλέ φάνηκε να συνέρχονται
και να ψάχνουν αντεπίθεση.
Μείωσαν δυο φορές στους 3
πόντους 29-32 και 31-34 αλλά
και πάλι ο Εύαθλος κράτησε
καλή διαφορά 35-43.
Στην τελική ευθεία η ομάδα
του κ. Κωσταντινίδη έδωσε
ότι είχε και δεν είχε, αφού
ήξερε ότι η νίκη αποτελούσε
μονόδρομο.
Ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ κατάφερε να διαβάσει καλά την
αντίπαλη άμυνα.
Ετσι στα 53’’ έκανε το 53
όλα με μεγάλο τρίποντο του
Γκαντιά, που πέτυχε και άλλα
κρίσιμα καλάθια και το ματς
πήγε παράταση.
Εκεί οι ισορροπίες ήταν λεπτές. Μετά το 54-56 ο ΑΟΚ
ισοφάρισε 56 όλα στα 2.34
και ακολούθως έτρεξε δικό
του σερί για το 61-58 στα 49’’
και 63-58 στα 35’’ με καταλυτικούς: Παπακώστα, Σπανό.
Στο σημείο αυτό προέκυψε
ένταση στην εξέδρα, αφού
κυκλοφόρησε πληροφορία για
σχόλια γυναικών των φιλοξενουμένων σε βολές Παπακώστα(οι ίδιες υποστήριζαν ότι
δεν στράφηκαν σε παίκτη) οι
τόνοι ανέβηκαν και συγκεκριμένα στελέχη του Πολυκάστρου έσπευσαν προς υποστήριξη.
Τελικά οι διαιτητές διέταξαν
εκκένωση και κράτησαν 3 δελτία παικτών του Ευάθλου, ενώ
αποβλήθηκε και ο προπονητής.
Ο αντίπαλος έβγαλε τα λεπτά που έμεναν με 3 παίκτες
και η Καλαμπάκα έφτασε στο
τέλος του δρόμου με 65-61
δείχνοντας ότι είναι σκληρό
καρύδι.
Δεκάλεπτα: 12-21, 22-30,
35-43, 53-53 κ.α., 65-61 παρ.
Διαιτητές :Κατωτικίδης-Παπανικολάου
Καλαμπάκα: Μασάδης,
Μπαλωμένος, Σπανός, Γαϊτανίδης, Παουλεάνου, Σούλκο,
Γκαντιάς, Οικονόμου, Παπακώστας, Κιουρτζίδης, Tούλας.

Εγινε φρενάρισμα
Η Καλαμπάκα φιλοξένησε
(Κυριακή 17 Μάρτη 19) τον
Ολυμπιακό Βόλου και δεν
μπόρεσε να αξιοποιήσει την

έδρα χάνοντας 76-79.
Ο αντίπαλος βρέθηκε στην
μέρα του, οι παίκτες- κλειδιά
έκαναν μεστή εμφάνιση και
μετέφεραν την πίεση τους κιτρινομπλέ.
Αυτοί χρειάστηκε να κυνηγούν νωρίς στο σκορ, οπότε
δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το σκηνικό και να γείρουν την ζυγαριά στο μέρος
τους. Ηταν ένα ματς που η
Καλαμπάκα το ήθελε πολύ
για να εδραιωθεί στον πίνακα
αλλά έλειψαν ορισμένα μικρά
πράγματα και κυρίως μεγάλα
καλάθια για να δώσουν τον
τόνο.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ψύχραιμοι και έβρισκαν τρόπο
να διατηρούν τα ηνία. Ετσι
πίστεψαν στην επιτυχία και
έφυγαν στεγνοί.
Δεκάλεπτα: 13-20, 34-40,
48-59, 76-79
ΑΟ Καλαμπάκας (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 24(3), Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός
13(3), Γαϊτανίδης 8, Παουλεάνου 2, Σούλκο 8, Οικονόμου,
Παπακώστας 11(1), Κιουρτζίδης 10(1).
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 11(1), Ιλτσογλου 12(1), Μπόγδανος
26(3), Κωστούλας 11(1),
Μπουσκολίτης 4, Σκαμάγκας
13(3), Αναστασόπουλος, Χαρχαρής, Λουλούδης 2.

Φοβερή επιτυχία
Στην πρώτη γραμμή βρέθηκε η Καλαμπάκα με την τεράστια επιτυχία επί του Πρωτέα Γρεβενών.
Το τελικό 68-66 αποτέλεσε
νίκη χρυσάφι αν και η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι έγινε ένα τρελό ματς. Οι
φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παρκέ θέλοντας να
προσθέσουν μια ακόμη νίκη
στο ενεργητικό τους.
Πολλά πράγματα τους βγήκαν στην πράξη και έχτισαν
μια σημαντική διαφορά. Αν
ήταν άλλος στην θέση του
ΑΟΚ θα έριχνε πετσέτα.
Όμως αυτός το πήρε πατριωτικά και στην τελευταία
περίοδο απέδωσε ολοκληρωτικό μπάσκετ.
Στην επίθεση σκόραρε από
παντού και στην άμυνα έτρωγε σίδερα οπότε το επιμέρους
26-11(το νικητήριο καλάθι από
τον Γαϊτανίδη) έδειξε πως στο
μπάσκετ όλα μπορούν να γίνουν όταν υπάρχουν καρδιά,
πίστη και σχέδιο.
Φυσικά μετά την λήξη ο κόσμος έπνιξε από την χαρά
του παίκτες και τεχνική ηγεσία.
Tα δεκάλεπτα: 9-16, 24-37,
42-55, 68-66
Διαιτητές: Σαρακενίδης-Χατζημπαλίδης
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 16(2), Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός
5(1), Γαϊτανίδης 5(1), Παουλεάνου 3(1), Σούλκο 10, Γκαντιάς 7, Οικονόμου 2, Παπα-

κώστας 17(2), Κιουρτζίδης 3.
Γρεβενά (Μουρουζίδης):
Τζήμου 3(1), Γρούδος 10, Μαλούτας 12(4), Μιχαηλίδης 6(2),
Κλωνάρας 13, Ταμπακάκος,
Τακίδης 6, Μπόζιαρης, Μακρής 12(1), Μαλιούρας 4.

Δύσκολη εξίσωση
Επανάληψη του σκηνικού
και απέναντι στον ΑΓΣ. Ιωαννίνων(Κυριακή 14 Απρίλη
2019) επιθυμούσε η Καλαμπάκα.
Ωστόσο ευθύς-εξαρχής οι
γνώστες του χώρου εκτίμησαν
ότι η αποστολή ήταν πολύ
δύσκολη, αφού ο αντίπαλος
είχε ποιότητα.
Στην πράξη όμως τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Δεν
βγήκαν λοιπόν πράγματα που
είχαν σχεδιαστεί, οπότε οι
Ηπειρώτες αποχώρησαν με
το διπλό 62-77.
Είναι φανερό ότι εδώ και
καιρό η Καλαμπάκα υπερβάλλει εαυτόν προκειμένου να
φτάσει στον πολυπόθητο
αριθμό ροζ φύλλων.Ασφαλώς
έχει ξοδέψει μπόλικη ενέργεια, ενώ και οι αντίπαλοι είναι
περισσότερο υποψιασμένοι
μετά τις κολλητές επιτυχίες
του ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ έπεσε στην
καλή μέρα του ΑΓΣΙ, οπότε
το καλό δεν τρίτωσε.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα του Χρ. Κωνσταντινίδη μπήκε με όρεξη
στο παρκέ και το πρώτο δεκάλεπτο θύμιζε ντέρμπι με τα
όλα του.
Στις εμπνεύσεις του ενός
απαντούσε ο άλλος, οπότε
όλοι περίμεναν την συνέχεια.
Αυτή ωστόσο δεν είχε την
επιθυμητή εξέλιξη για τον
ΑΟΚ. Τα βαριά χαρτιά των
αντιπάλων βρήκαν τον χέρι
τους και γενικά τον τρόπο για
να πετυχαίνουν τα απαραίτητα
σημαντικά καλάθια.
Η δεύτερη περίοδος ήταν
κομβική αφού οι φιλοξενούμενοι είχαν κρύο αίμα και προσήλωση στην άμυνα οπότε
έχτισαν μια σημαντική διαφορά.
Παρά τις προσπάθειες των
κιτρινομπλέ στην επανάληψη
η τάξη πραγμάτων που είχε
διαμορφωθεί δεν άλλαξε, οπότε η Καλαμπάκα θα επιχειρήσει το ξέσπασμα στα οριακά
ματς που έχει μπροστά.
Τα δεκάλεπτα:17-18, 2837, 37-52, 62-77
Καλαμπάκα (Κωνσταντινιδης): Μπαλωμένος, Σπανός
10(2), Γαϊτανίδης 12(2), Παουλεάνου 12, Σούλκο 12(1),
Γκαντιάς 9, Οικονόμου 2, Παπακώστας 4, Κιουρτζίδης 1.
ΑΓΣΙ (Τσουκανέλης-Τσαμπαλάς): Καννής 4, Ζαμπέτης
11(3), Σαχπατζίδης 4, Αντωνίου 7, Πουρνάρας 5, Χρύσης
22(3), Μάκης 11(2), Παπανικολάου, Θυμνιός 7, Φίλιος,
Θώδης 6.
Στον τελευταίο αγώνα της
χρονιάς ο ΑΟΚ δεν κατέβηκε
με την Βέροια και είπε πρόωρο αντίο.
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Οδηγός το ήθος
Τα στελέχη των Τρικαλινών συλλόγων στίβων επιβεβαίωσαν τις
συστάσεις στο πρόσφατο Διασυλλογικό που πρόσφερε ωραίες εικόνες

Σ

τον στίβο κάθε
αγώνισμα διαθέτει
την δική του
ομορφιά και
ιδιαιτερότητες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αυτό σημαίνει ότι από την
μια οι φίλαθλοι αποζημιώνονται πάντα απ’όσα παρακολουθούν, ενώ από την άλλη οι
πρωταγωνιστές ξέρουν ότι
οφείλουν να είναι πάντα καλά
διαβασμένοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι.
Κάτι τέτοιο είναι απόλυτα
λογικό, αφού από την στιγμή
που η διάκριση κρίνεται στο
νήμα και με πολύ μικρή διαφορά ο κάθε πρωταγωνιστής
χρειάζεται να ξεπερνάει τον
εαυτό του.
Όπως και να’χει το Στάδιο
το Σάββατο είχε και πάλι την
τιμητική του με την κινητικότητα να είναι έντονη.
Γιατί ο όμιλος της Θεσσαλίας δεν αφορούσε μόνο την
περιοχή μας αλλά και την
Ηπειρο, την Κέρκυρα και την
Δ. Μακεδονία.
Φτάνοντας λοιπόν κανείς
στον χώρο εντόπιζε αυτοκίνητα από τις προαναφερόμενες περιοχές.
Συνεπώς για μια ακόμη
φορά η καρδιά του στίβου
χτύπησε στην πόλη του αθλητισμού με το έμψυχο δυναμικό
να κάνει κατάθεση ψυχής.
Τα φώτα έπεσαν για μια
ακόμη φορά πάνω τους, αφού
και ταλέντο διαθέτουν και νοοτροπία νικητή, ενώ δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του.
Οι αγώνες ξεκίνησαν νωρίς
το μεσημέρι και ήταν φανερό
ότι το έμψυχο δυναμικό ήταν
ολοκληρωτικά αφοσιωμένο
στην αποστολή του.
Ηξερε άλλωστε πολύ καλά
ότι το καλό ξεκίνημα είναι το
ήμισυ του παντός αλλά συνειδητοποίησε ότι η διάρκεια
στην απόδοση παίζει τεράστιο
ρόλο.
Ουκ ολίγες φορές στο μετερίζι επιβεβαιώθηκε ότι μιλάει
καλύτερα όποιος μιλάει τελευταίος, έχοντας δηλαδή τη
νηφαλιότητα και τα ψυχικά
αποθέματα για να βάλει την
υπογραφή του.
Ο χρόνος κύλησε σαν νεράκι αφού τα αγωνίσματα
τόσο στο Στάδιο όσο και στο
βοηθητικό είχαν το δικό τους
χρώμα και έντονο συναγωνισμό. Οι άνδρες και οι γυναίκες
προετοιμάστηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν και ανέλαβαν
δράση έχοντας συγκεκριμένα
πράγματα στο μυαλό τους.
Θέλησαν λοιπόν πρώτα και
κύρια να επιβεβαιώσουν επιδόσεις που δουλεύουν στις
προπονήσεις.
Στο σκέλος αυτό έδειξαν
ότι βαδίζουν σε καλό δρόμο,
αφού επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά.
Και μην φανταστεί κανείς

Μια αγκαλιά οι αθλήτριες του ΓΣΤ μετά την επιτυχημένη τους
προσπάθεια στην σκυταλοδρομία.

Τα έδωσαν όλα στην σκυτάλη τα κορίτσια ΓΣΤ και ΖΕΥΣ και στο τέλος πρόσφεραν
μια απίστευτα ζεστή εικόνα με κοινή φωτογράφιση. Φυσικά αξίζουν χίλια μπράβο.

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία στους Διασυλλογικούς
των: Λ. Χούτου, Σ. Κυργιάκου, που αγαπούν τον στίβο,
ενώ ο Κ. Σγάρας έκανε ξεχωριστή αφιέρωση

ότι τα δικά μας παιδιά τρελάθηκαν, αφού όταν ζητήσαμε
απ’αυτά ένα σύντομο σχόλιο
αρκέστηκαν να σημειώσουν
ότι «είμαστε καλά για την εποχή».
Όπως γίνεται αντιληπτό το
έμψυχο δυναμικό χτίζει με
υπομονή προπόνηση την προπόνηση και αγώνα τον αγώνα.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά
για τους πρωταγωνιστές από
το να μιλούν την στιγμή που
πρέπει βελτιώνοντας τους δείκτες τους.
Με τον τρόπο αυτό ανεβαίνει η ψυχολογία, οπότε οι οιωνοί είναι αίσιοι για τους αγώνες στόχους.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι το φορμάρισμα ή αν θέλετε η αγωνιστική κορύφωση
πρέπει να γίνει για κάποια
συγκεκριμένη στιγμή.
Πολύ σωστά λοιπόν αθλητές και προπονητές δεν βγαίνουν από την πρίζα, αφού
γνωρίζουν πολύ καλά ότι ακόμη και μια μικρή έκπτωση μπορεί να χαλάσει το πλάνο.

Το χάρηκαν όλοι
Οι Τρικαλινοί αθλητές στίβου έχουν φτιάξει την δική
τους σχολή, οπότε οι φίλαθλοι
όταν παίρνουν στα χέρια τους
το πρόγραμμα σημαδεύουν
αμέσως τα αγωνίσματα εκείνα
στα οποία τα επιχώρια στελέχη είναι σίγουρο ότι θα παίξουν δυνατά.
Ειδικά το απόγευμα του
Σαββάτου πύκνωσε η προσέλευση του κόσμου, ενώ το
ένστικτο δεν διέψευσε τους
φιλάθλους.
Πολύ απλά είδαν τα οικεία
πρόσωπα να ξεδιπλώνουν
πολλά από τα δυνατά χαρτιά
τους και να προσθέτουν νέες
επιτυχίες στο βιογραφικό
τους. Το σκηνικό αυτό προσδίδει αυτοπεποίθηση και κυρίως δίνει μεγαλύτερο κίνητρο
στους πάντες.
Ασφαλώς το γεγονός ότι οι
επιτυχίες απλώθηκαν σε πολ-

Στιγμιότυπα από τους Σαββατιάτικους αγώνες
CMYK

Η ανδρική ομάδα σκυταλοδρομίας του ΓΣΤ.

Σε φόρμα έδειξε ότι βρίσκεται η Α. Μαρινάκου.
λά αγωνίσματα καταδεικνύει
την πολυφωνία των συμπολιτών αθλητών, που ότι επιλέγουν να κάνουν το εκτελούν
υποδειγματικά.
Οι προπονητές δεν άργησαν να εντοπίσουν την κλίση
των αθλητών τους και δούλεψαν συστηματικά μαζί, οπότε
πλέον αγωνίζονται με απίστευτη άνεση και δίνουν την αίσθηση ότι γεννήθηκαν για το
συγκεκριμένο είδος.
Ετσι έχουν ταυτίσει το όνομά τους με το αντικείμενο και
φροντίζουν να βάζουν νέες
πινελιές. Με όλα αυτά φτάσαμε στις σκυτάλες, που δουλεύτηκαν με μεράκι, οπότε
τείνουν να αποτελέσουν δυνατό χαρτί.
Ακόμη και στις μεγάλες
διοργανώσεις τα μέλη των τοπικών συλλόγων καταφέρνουν
να βρίσκουν το κουμπί συλλόγων που έχουν όλες τις
ανέσεις και οι ειδικοί ψάχνουν
να εντοπίσουν το Τρικαλινό
μυστικό.
Οι σκυτάλες τόσο στους
άνδρες, όσο και στις γυναίκες
ήταν χορταστικές και κατέδειξαν την τοπική δυναμική.
Τα αποτελέσματα είναι πια
γνωστά και τα μεταφέραμε

από την Κυριακή.
Αξίζει όμως να μείνουμε
λίγο περισσότερο στην ατμόσφαιρα, που επιβεβαιώνει το
αθλητικό είδος.
Μας άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μετά την κούρσα οι
αθλήτριες ΓΣΤ και ΖΕΥΣ έγιναν μια αγκαλιά αναγνωρίζοντας η μια πλευρά την αξία
της άλλης. Φυσικά οι φωτογραφικές μηχανές πήραν
μπροστά για να απαθανατίσουν αυτόν τον εκπληκτικό
αθλητικό πολιτισμό.
Οσο για τα νέα παιδιά που
ήταν στην εξέδρα έζησαν έντονα την δράση. Ετσι λίγα
δευτερόλεπτα μετά τον τερματισμό έσπευσαν να σφίξουν
το χέρι των πρωταγωνιστών
και να τους μοιράσουν εύσημα για την φιλότιμη προσπάθεια που έκαναν.
Εν κατακλείδι τόσο οι σταθερές αξίες όσο και τα νέα
πρόσωπα δείχνουν ότι και φέτος θα προσφέρουν μοναδικές στιγμές, αφού και στην
συγκεκριμένη σύναξη αγωνίστηκαν μεθοδικά και βελτίωσαν τους δείκτες τους.
Στο χέρι τους λοιπόν είναι
να κερδίσουν νέα στοιχήματα.

CMYK

FootbaLL LEaguE

Θέλει
16 ομάδες
στη
Football
League
και η
Καλαμάτα
Πληθαίνουν οι φωνές
που θέλουν 16 ομάδες
στη Football League. Αυτή
τη φορά είναι η Καλαμάτα
η οποία, με επιστολή της
στην ΕΠΟ, ζητά την αύξηση των ομάδων στη νέα
κατηγορία.
Η «μαύρη θύελλα» θεωρεί ότι αυτό θα ήταν μια
αποκατάσταση της αδικίας για τις δευτεραθλήτριες της Γ' Εθνικής,
αφού θα ανέβαιναν όλες.
Αναλυτικά η επιστολή:
«Μετά την ψήφιση από
την Βουλή της τροπολογίας για την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών
κατηγοριών του Ελληνικού ποδοσφαίρου και
ενόψει των επικείμενων
αποφάσεών σας για τον
αριθμό των ομάδων της
ερχόμενης περιόδου στο
πρωτάθλημα της Football
League, σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας:
Ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Βασιλειάδης στην
ομιλία του για την αναδιάρθρωση αναφέρθηκε
στις αδικίες που προκύπτουν για τις ομάδες της
Γ’ Εθνικής και την δυνατότητα που έχετε να προβείτε στις διορθωτικές
εκείνες κινήσεις για την
αποκατάστασή τους.
Ο σχεδιασμός σας για
την παρουσία 14 ομάδων
στην υπό διαμόρφωση
FOOTBALL LEAGUE θεωρούμε ότι είναι μικρός
και δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες και στον ισομερή καταμερισμό των
δυνάμεων ιδιαίτερα σε ότι
έχει να κάνει με τα σωματεία της περιφέρειας.
Αυτό που ζητούμε λοιπόν να λάβετε υπόψιν σας
είναι η αναγκαιότητα αύξησης των ομάδων της
Super League 2 σε 14
ώστε να υπάρξει η δυνατότητα για Football
League με την συμμετοχή
16 ομάδων, προκειμένου
να πάρουν την άνοδο και
οι δευτεραθλητές της Γ’
Εθνικής και να αποκατασταθεί η αδικία.
Ευελπιστούμε στη θετική αντιμετώπιση του αιτήματός μας».
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Περιμένουν τις εξελίξεις
Στον ΑΟ Τρίκαλα βλέπουν ότι οι ζυμώσεις γύρω από την κατηγορία
που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν συνεχίζονται

Ο

ΑΟ Τρίκαλα στο
χρονικό αυτό σημείο
δεν μπορεί να κάνει
και πολλά πράγματα. Η
αγωνιστική δράση έχει τελειώσει
και η αγωνία είναι η κατηγορία
που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.
Αυτή τη στιγμή η ομάδα
βρίσκεται στην Φούτμπολ Λιγκ,
αλλά όσο δεν κλείνει οριστικά το
παράθυρο για της Σούπερ Λίγκα
2 παρακολουθεί τις εξελίξεις και
ελπίζει.

Του ΧΡιΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Η λογική λέει ότι μέχρι το πρώτο
δεκαήμερο του Ιουνίου το θέμα θα
κλείσει, μέχρι τότε πολλά θα παιχτούν
και στο παρασκήνιο. Άλλωστε η ΕΠΟ
είναι… μανούλα σε κάτι τέτοια!

Συνάντηση με Βασιλειάδη
για αύξηση των εσόδων
η νέα Football League
Ουσιαστική και όχι απλά τυπική
ήταν η συνάντηση γνωριμίας του Λεωνίδα Λεουτσάκου με τις ομάδες που
προβιβάστηκαν από τη Γ’ Εθνική και
θα συμμετάσχουν τη σεζόν 2019/2020
στη νέα Football League.
Το τετ α τετ των συλλόγων που για
πρώτη φορά εντάσσονται στη δεύτερη
τη τάξει διοργανώτρια στέφθηκε με

Οι διεργασίες γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζονται
και ο ΑΟΤ παρακολουθεί τις εξελίξεις
απόλυτη επιτυχία την Τρίτη (21/5) στα
γραφεία της Ένωσης Β’ Εθνικής, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν και οι 12
ομάδες που ανέβηκαν.
Κυρίαρχο θέμα στη συζήτηση ήταν
η αύξηση των πόρων εν όψει του
νέου πρωταθλήματος και για αυτό
ακριβώς το λόγο κλείστηκε ραντεβού
με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη, για τις 10:00 το πρωί
της Τετάρτης (22/5).
Έτσι, η νέα Football Leagueθα δει
θεσμικά τον πολιτικό προϊστάμενο
των σπορ καθώς οι ομάδες δεν θα

πάνε μόνες τους αλλά υπό τον πρόεδρο της διοργανώτριας, Λεωνίδα Λεουτσάκο.
Στη συζήτηση που έγινε συμφωνήθηκε να προταθεί μεταξύ άλλων είτε
η αύξηση των εσόδων μέσω τηλεοπτικών δικαιωμάτων ώστε κάθε ομάδα
να εισπράττει περί τις 350.000 ευρώ
ετησίως (περίπου τα διπλάσια σε σχέση με την περσινή Β’ Εθνική) είτε για
να επιτευχθεί αυτό να αυξηθεί το ποσοστό που θα καταβάλλεται προς την
Football League από τη Σούπερ Λίγκα
1 ή τη Σούπερ Λίγκα 2.

Επίσης στη κουβέντα έπεσε και το
θέμα των εξόδων μετακίνησης.
Ακόμα, υπό την αιγίδα της διοργανώτριας θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να βρεθεί και κεντρικός χορηγός του πρωταθλήματος.
Και όλα αυτά εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο προκειμένου η νέα
Football League να γίνει μία βιώσιμη
κατηγορία.
Το ενημερωτικό της Ένωσης Β'
Εθνικής αναφέρει τα εξής: «Την πρώτη
συνάντηση με τους εκπροσώπους των
ομάδων που θα συμμετάσχουν στο
Πρωτάθλημα Football League 20192020, είχε σήμερα ο πρόεδρος Λεωνίδας Λεουτσάκος και οι αντιπρόεδροι
της Διοργανώτριας κ.κ. Γιαννόπουλος
και Σταμούλης.
Παρούσες και οι 12 νέες ομάδες:
Αιγάλεω, ΑΟ Καβάλα, ΑΠΣ Κρόνος
Αργυράδων, Α.Σ Θεσπρωτός, Βέροια
Π.Σ, ΓΑΣ Ιάλυσος, Διαγόρας Ρόδου,
Ένωση Πανασπροπυργιακού - Δόξας
Ασπροπύργου, Ιωνικός, Ολυμπιακός
Βόλου, ΟΦ Ιεράπετρας, ΠΟ Τριγλία.
Μετά από μια εποικοδομητική συζήτηση όπου τέθηκαν επί τάπητος
θέματα που αφορούν το επικείμενο
πρωτάθλημα και την εύρυθμη λειτουργία του, αποφασίστηκε και κλείστηκε σχετική συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γιώργο Βασιλειάδη αύριο στις 10 το
πρωί».

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

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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ΓιΩΡΓοΣ ΛιΑΚΑΣ: ΤΗΛ:6982 076 552
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

www.okeanistrikala.gr •
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τσι και αλλιώς και
οι δύο ομάδες θα
αποχαιρετήσουν
… χαμογελαστές
την Β’ Ερασιτεχνική
κατηγορία. Πήραν το
εισιτήριο ανόδου και
ετοιμάζουν ήδη τις
βαλίτσες τους για την
«μεγάλη» τοπική
κατηγορία. Εκείνοι όμως
που… γέλασαν καλά,
γιατί γέλασαν τελευταίοι
ήταν οι Παραληθαίοι, οι
οποίοι στη χθεσινή
προτελευταία αγωνιστική
του πρωταθλήματος
κέρδισαν 4-1 το Ριζαριό,
το προσπέρασαν στη
κορυφή και πανηγύρισαν
ως πρωταθλητές.
Απομένει μια αγωνιστική
ακόμα για τη λήξη αλλά
τα Θαύματα δεν γίνονται
συνέχεια.

Ε

Αλμα… πρωτιάς
•Οι Παραληθαίοι
κέρδισαν 4-1
το Ριζαριό
και βρέθηκαν
στη κορυφή

Προσπάθεια του Ριζαριού στην περιοχή των Παραληθαίων

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Η ομάδα του Μάκη Ζαβλανού, πέρα από το γεγονός
πως έπαιζε στην έδρα του
(αν αυτό έχει σημασία σε ένα
γήπεδο χαλί και χωρίς έκτροπα), αγωνίστηκε με τη… πλάτη στον τοίχο και αυτό γιατί
χρειαζόταν μόνο νίκη, σε αντίθεση με το Ριζαριό που βολευόταν και με ισοπαλία προκειμένου να κατακτήσει το
πρωτάθλημα. Και όμως, οι γηπεδούχοι όχι μόνο μπόρεσαν
να φτάσουν στο τρίποντο
αλλά το έκαναν και εντυπωσιακά κερδίζοντας με ευρύ
σκορ. Ένα σκορ, που θα μπορούσε να είχε ξεπεράσει τα 10
γκολ (συνολικά) αφού χάθηκαν πολλές ευκαιρίες και από
τις δύο ομάδες.

Ο Κεραμάς προσπαθεί να αποφύγει τον Σάκη Νάκο
Οι Παραληθαίοι, όπως και
στο Ριζαριό, βασίστηκαν στους
γρήγορους επιθετικούς και
εκμεταλλεύτηκαν την ταχύτητα κυρίως του Φ. Νάκου, ο
οποίος τόσο ο ίδιος, όσο και οι
Ν. Ζάρρας και Λ. Καρδούλας
αξίζουν την προσοχή των ειδικών. Το Ριζαριό αν και γνώριζε τον τρόπο επίθεσης δεν
μπόρεσε να βρει την κατάλ-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κηπάκι - Ζάρκο ....................................................................4-2
Αστέρας - Αγ. Κυριακή........................................................1-2
Αμπελάκια - Αρδάνι .............................................................1-1
Παραληθαίοι - Ριζαριό ........................................................4-1
Γριζάνο - Κεραμίδι...............................................................3-3
Βασιλική - Καρυές ...............................................................2-0
Ακαδημία 1 - Κρήνη.............................................................3-0
Πετρωτό - Λόγγος ...............................................................1-3
Ρεπο: Αγ. Οικουμένιος
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Ζάρκο
Κηπάκι
Καρυές
Γριζάνο
Βασιλική
Αγ. Οικουμένιος
Αρδάνι
Αμπελάκια
Κεραμίδι
Ακαδημία 1
Λόγγος
Αγ. Κυριακή
Πετρωτό
Κρήνη
Αστέρας

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο.......................................-...................................Αστέρας
Αγ. Οικουμένιος.......................- ...............................Αμπελάκια
Αγ. Κυριακή .............................- ...........................Παραληθαίοι
Αρδάνι......................................- ....................................Γριζάνο
Ριζαριό .....................................- ..................................Βασιλική
Κεραμίδι...................................- ..............................Ακαδημία 1
Καρυές.....................................-.....................................Λόγγος
Κρήνη.......................................- ..................................Πετρωτό
Ρεπό: Κηπάκι

ληλη λύση προκειμένου να
αποφύγει την ήττα. Πέρα
όμως απ’ αυτό οι παίκτες του
Γιάννη Κέφου ήταν «μαλωμένοι» και με το γκολ στο χθεσινό παιχνίδι. Ένα πέτυχαν και
αυτό μετά από κόρνερ από χαμένο πέναλτι. Οπότε σε κάποιες φάσεις αδίκησαν τον
εαυτό τους.
Οσο για το γήπεδο; Χαλί.
Χαίρεσαι να παίζεις ποδόσφαιρο σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, που θα ζήλευε ο
ΑΟΤ…

Ο αγώνας
Λίγο έλλειψε να αιφνιδιάσει
επιτυχημένα η ομάδα των Παραληθαίων στο 2’, με τον Ρίζο
να βρίσκει τον Φ. Νάκο, αυτός
πρόλαβε την έξοδο του Χαντζή
αλλά το ψιλοκρεμαστό σουτ
από μακριά και δεξιά, κατέληξε άουτ.
Στο 7’ νέα προσπάθεια των
γηπεδούχων και πάλι με τη μέθοδο της μεγάλης πάσας. Ο Ν.
Ζάρρας πέρασε διαγώνια τη
μπάλα από αριστερά, πρόλαβε κι έδιωξε ο Χαντζής, αλλά
το σουτ του Ρίζου σε σχεδόν
ανυπεράσπιστη εστία κατέληξε άουτ.
Στο επόμενο λεπτό το Ριζαριό έχασε τρεις ευκαιρίες σε
ένα λεπτό. Αρχικά ο Παπαποστόλου σούταρε από μακριά κι
έδιωξε ο Μπουνόβας σε κόρνερ. Το εκτέλεσε ο Κεραμάς
από αριστερά, ο Μαράβας
πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο
Παπακώστας την δεύτερη
αλλά αστόχησε από καλή
θέση, χάνοντας την ισορροπία
του, πριν την τελική του προσπάθεια.
Στο 9’ ο Παπαποστόλου,
υπό πίεση, αλλά κοντινή θέση,
έστειλε με σουτ τη μπάλα ελάχιστα άουτ από το αριστερό
δοκάρι του Μπουνόβα.
Στο επιθετικό προσκήνιο
ξανά οι Παραληθαίοι στο 18’
με τον Φ. Νάκο να κερδίζει τη
μονομαχία από δεξιά, να βγά-

Ο Κόντος σε μια προσπάθειά του

Ο Καρδούλας έχει ευστοχήσει στο πέναλτι
και πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του

Ο Φ. Νάκος πέτυχε γκολ και έγινε… σφεντόνα
για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του και την κερκίδα
ζει παράλληλη σέντρα, να μην
προλαβαίνει ο Ρίζος στο πρώτο δοκάρι και ο Καρδούλας
αιφνιδιάστηκε με αποτέλεσμα
να χάσει το κοντρόλ και την ευκαιρία αφού ο Χαντζής μάζεψε.
Στο 22’ οι Παραληθαίοι σήκωσαν κεφάλι στο σκορ σε μια
φάση που οι φιλοξενούμενοι
είχαν αντιρρήσεις, όταν ο Καρδούλας κέρδισε το πέναλτι
από τον Μαράβα και ο ίδιος το
εκτέλεσε εύστοχα κάνοντας το
1-0.
Στο 29’ ο Κοθράς βρέθηκε
σε θέση βολής από δεξιά,
σούταρε με καλές προϋποθέσεις, αλλά για «κακή» του τύχη
πρόλαβε ο Σπύρος Ζάρρας και
άλλαξε τη πορεία της μπάλας.
Στο επόμενο λεπτό ο Ζαμπραϊλας με διαγώνιο σουτ από

δεξιά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.
Κι ενώ το Ριζαριό έψαχνε την
ισοφάριση, στο 32’ οι γηπεδούχοι αύξησαν τις πιθανότητες να κερδίσουν το παιχνίδι.
Μετά από λάθη στην άμυνα
του «Γίγα» ο Νίκος Ζάρρας
βρήκε τον Φ. Νάκο και αυτός
με δυνατό σουτ έστειλε τη
μπάλα στα δίκτυα κάνοντας το
2-0.
Στο 38’ο Κατσινέλης λίγο
έλλειψε να πετύχει αυτογκόλ
(μπλόκαρε ο Μπουνόβας) και
στο 38’ ο Μάριος Κέφος από
δεξιά δεν μπόρεσε να σουτάρει εύστοχα, από εξαιρετική
θέση, για να πετύχει γκολ.
Στο 43’ οι φιλοξενούμενοι
διαμαρτυρήθηκαν έντονα σε
μια απόφαση του κ. Κοντίνου
όταν Σπ. Ζάρρας και Μπουνό-

βας συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να κερδίσει τη μπάλα
ο Κοθράς και πριν σουτάρει σε
κενή εστία, η φάση να σταματήσει ως επιθετικό φάουλ. Ο κ.
Κοντίνος διέκρινε σπρώξιμο
του Κοθρά στον Σπ. Ζάρρα και
αυτός στον τερματοφύλακά
του. Κοντά στη φάση, παρ’ ότι
μας φάνηκε «σφαλτσοσφύριγμα» τον δικαίωσε το βίντεο.
Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Νίκος Ζάρρας προσπάθησε να απειλήσει
με μακρινό σουτ αλλά η μπάλα κατέληξε ελάχιστα άουτ.
Στο 47’ ο Ζαμπραϊλας αν και
βρέθηκε σε καλή θέση να σουτάρει για γκολ, έχασε τον
έλεγχο της μπάλας και μια
καλή ευκαιρία να σκοράρει
και να μπει η ομάδα του στο
παιχνίδι.
Στο 50’ ο Μαράβας κέρδισε
το πέναλτι από τον Νάκο Α., το
εκτέλεσε ο Μάριος Κέφος και
ο Μπουνόβας απέκρουσε σε
κόρνερ. Η φάση όμως συνεχίστηκε με εκτέλεση κόρνερ του
Παπαποστόλου από αριστερά
και ο Ζαμπραϊλας με κοντινό
σουτ μείωσε 2-1.
Στο 53’ μακρινό φάουλ του
Ρίζου ο Χαντζής στη σωστή
θέση μπλόκαρε τη μπάλα. Δεν
μπόρεσε όμως να κάνει τίποτα στο επόμενο λεπτό όταν ο
Καρδούλας με δυνατό σουτ
πέτυχε το 3-1.
Το παιχνίδι όμως είχε συνέχεια και γκολ. Στο 59’ ο Ρίζος
εκμεταλλεύτηκε λάθη την άμυνα του Ριζαριού και σε κενή
εστία ανέβασε τον δείκτη του
σκορ σε 4-1.
Στο 62’ από φάουλ του Παπαποστόλου από αριστερά, ο
Παπακώστας στο πρώτο δοκάρι πήρε την κεφαλιά αλλά
ενστικτωδώς ο Μπουνόβας
απέκρουσε σωτήρια.
Στο 64’ δυνατό σουτ του
Ρίζου, έδιωξε σε κόρνερ ο
Χαντζής, ενώ στο 67’ ένα δυνατό σουτ του Παπαποστόλου
κατέληξε ελάχιστα άουτ πάνω
από την αντίπαλη εστία.
Κλασική ευκαιρία για γκολ
στο 70’ με τον Νίκο Ζάρρα να
πασάρει στον Καρδούλα, να
σουτάρει ο τελευταίος απέναντι στον Χαντζή και αυτός να
διώχνει σωτήρια.
Στο 72’ σουτ του Ρίζου από
καλή θέση άουτ. Στο 80’ δύσκολη προσπάθεια του Θανόπουλου από αριστερά, μπλόκαρε ο Μπουνόβας.
Στο 87’ μακρινό σουτ του
Παπακώστα η μπάλα κατέληξε ελάχιστα άουτ. Φάτσα με το
5ο γκολ βρέθηκαν οι Παραληθαίοι στο 89’ με τον Φ. Νάκο
να ξεφεύγει από δεξιά, να δίνει έτοιμο γκολ στον Καρδούλα αλλά αυτός να σουτάρει
άουτ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ: Μπονόβας,
Νάκος Α., Τσικρικάς, Ζάρρας,
Γκάνιας, Κόντος (64’ Γκούμπλιας), Καρδούλας(90’ Πολυζόπουλος), Νάκος Φ., Ζάρρας
Ν, Ρίζος (87’ Γαϊτάνας), Κατσινέλης.
ΡΙΖΑΡΙΟ: Χαντζής, Καταραχιάς, Παπακώστας, Μαράβας (75’ Μεσιακάρης), Μπαταγιάννης (61’ Κέφος Ι.),
Μπαμπούρης (63’ Θανόπουλος), Ζαμπραϊλας (78’ Τσιουπράς), Παπαποστόλου, Κοθράς, Κέφος Μ., Κεραμάς.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος (Νταλούκας- Κωτούλας).

CMYK

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Eπιμέλεια:
ΠΑΝΟΣ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

✉ gidopoulosp@yahoo.gr
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Πρωτάθλημα Κ 14

Το ευχαριστήθηκαν
•Φινάλε για την Κ14 ΑΟΤ
με καλό ποδόσφαιρο

Ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο του 42χρονου Νικόλαου Τάλλαρου κρατήθηκε πριν ξεκινήσει ο αγώνας του Ριζαριού στο Ρίζωμα

Χάνεται το… μάτι σου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
Ριζώματος. Και δεν είναι μόνο το γήπεδο των Παραληθαίων αλλά
και το γήπεδο μπάσκετ και τα υπόλοιπα. Τι κρίμα να μην διαθέτει
και ο ΑΟΤ τέτοιες εγκαταστάσεις. Τι κρίμα να έχουν ξοδευτεί τόσες
χιλιάδες ευρώ για το τίποτα…. Λογικά θα έπρεπε η σφύζει από
αθλητική… ζωή το Ρίζωμα, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Τι κρίμα…

Ο Καρδούλας έχει σκοράρει και αφιερώνει το γκολ
στον προπονητή του Μάκη Ζαβλανό. Εχει βάλει «πλάτη»
ο προπονητής του για την επιτυχία της ομάδας

Η ομάδα Κ14 του ΑΟ
Τρίκαλα υποδέχθηκε στο
γήπεδο Φλαμουλίου την
αντίστοιχη του Μεγαλοχωρίου/Δήμητρας στο τελευταίο φετινό παιχνίδι
πρωταθλήματος της ηλικιακής αυτής κατηγορίας. Μετά από ένα
ωραίο παιχνίδι χωρίς
σκοπιμότητες, με φάσεις
και αρκετά γκολ, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του ΑΟΤ.

Παρουσία Χούτου
το ματς της Κ14 ΑΟΤ
Καμαρώνει ο πατέρας (Τόμης) τον γιο του Δημήτρη Καραπέτσα,
αφού το μέλλον κάτω από τα γκολπόστ του ανήκει

Η ομάδα του Ριζαριού, πέρα από την χθεσινή ήττα ήταν ο οδηγός
στο φετινό πρωτάθλημα και πανάξια κέρδισε την άνοδο

Ιδιαίτερες στιγμές για την οικογένεια του Σάκη Νάκου.
Πατέρας και γιος (Φώτης) συνεργάστηκαν άψογα στο γήπεδο
και οδήγησαν τους Παραληθαίους στη κορυφή

Αξιοι οι παίκτες του Γιάννη Κέφου για την άνοδο
CMYK

Ο Λάμπρος Χούτος πρώην ποδοσφαιριστής της Ρόμα,
του Ολυμπιακού, της Ίντερ, της Αταλάντα, της Μαγιόρκα,
της Ρετζίνα, του Πανιωνίου, του ΠΑΟΚ και διεθνής με τις
Εθνικές Ελπίδων και Ανδρών, βρέθηκε στο γήπεδο Φλαμουλίου και παρακολούθησε τον αγώνα της Κ14 Α Ο Τρίκαλα με το Μεγαλοχώρι/ Δήμητρα. Είναι και σκάουτερ για
λογαριασμό της Ίντερ, καθώς στην Ελλάδα είναι ο διοργανωτής του Inter Academy Camp Greece που διοργανώνεται από τον ιταλικό σύλλογο σε συνεργασία με τον
Λάμπρο Χούτο.
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Τεράστια αποθέματα
•Με επική ανατροπή οι παγκορασίδες του Ασκληπιού κέρδισαν 3-2
την Αργώ και πέρασαν στις 8 καλύτερες ομάδες της περιφέρειας

Με σωστό σχέδιο και ατέλειωτες ψυχικές δυνάμεις οι παγκορασίδες του Ασκληπιού
πέτυχαν έναν πρώτο σημαντικό στόχο

Ό

ταν μια ομάδα διαθέτει
ταλέντο και χαρακτήρα
δεν έχει να φοβάται
τίποτα. Αυτό
επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη
προσπάθεια γαλάζιου τμήματος,
που ενθουσίασε το κοινό.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Σε ένα συγκλονιστικό αγώνα -διαφήμιση για το βόλλευ, οι παγκορασίδες
του Ασκληπιού πήραν τη νίκη, επί της
Αργούς Βόλου, με σκορ 3-2 και το εισιτήριο για την επόμενη των 8 καλύτερων
ομάδων της περιφέρειας.
Έγινε ένα δραματικό παιχνίδι, που
κράτησε περισσότερο από 2 ώρες, ανάμεσα σε δυο πολύ καλές ομάδες και τα
πάντα κρίθηκαν στη λεπτομέρεια.
Η φιλοξενούμενη ομάδα ξεκίνησε δυ-

νατά και πατώντας καλύτερα στο γήπεδο
εξουδετέρωσε τα ατού του Ασκληπιού.
Πήρε σχετικά εύκολα το 1ο σετ με 1925 ενώ κυριάρχησε και στο 2ο με 16-25.
Η αντίδραση και η αφύπνιση του
Ασκληπιού ήρθε στο 3ο το οποίο κέρδισε
με 25-19 ενώ μεγάλη μάχη έγινε στο 4 ο
σετ, με τις ομάδες να παλεύουν σε κάθε
φάση για κάθε πόντο.Πιο ψύχραιμες οι
μικρές του Ασκληπιού πήραν το σετ με
25-23 και ήρθε η ώρα του 5ου και πιο
συγκλονιστικού όπως εξελίχθηκε σετ.
Ο Ασκληπιός προηγήθηκε με 4-0 και
5-2 για να έρθει η αντίδραση από την
Αργώ και να ισοφαρίσει 5-5 και 6-6. Από
εκείνο το σημείο οι δυο ομάδες πήγαιναν
πόντο με τον Ασκληπιό να προηγείται
στην αλλαγή του γηπέδου με 8-6 και
την Αργώ να ισοφαρίζει 9-9.

Παιχνίδι στην κόψη του ξυραφιού με
τις μικρές και των δυο ομάδων να κυνηγάνε όλες τις φάσεις και να πανηγυρίζουν κάθε πόντο σαν να ήταν ο τελευταίος. Τελικά πιο ψυχωμένες και ψύχραιμες οι μικρές του Ασκληπιού πήραν
το σετ με 15-13 με τον τελευταίο πόντο
να πανηγυρίζεται έξαλλα από αθλήτριες,
προπονητές και φιλάθλους ολοκληρώνοντας έτσι μια επική ανατροπή.
ΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (Γεροβάιος): Κόκκαλη, Σούλκο, Κοντοκώστα, Μπρουσιάκη,
Τζίκα, Παπαγιάννη,Ταρατόρα(λ), Κόκκαλη Α., Γκιούρκη,Κολίτσα Π., Κεραμιώτη, Κολίτσα.
ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ (Σταθόπυλος): Κασιούρα, Αποστολοπούλου, Σταθοπούλου,
Κασιούρα Β., Αμυγδαλοπούλου, Αλατίνη9λ(λ), Παιλα, Μιμίκου, Ευσταθίου.

Αθλητικός πολιτισμός
•Λόγια καρδιάς από τους Γόμφους για όσους στήριξαν
την φετινή πρσπάθεια αλλά και ευχές στην Αναγέννηση Κ.

* Πυκνές είναι οι εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ αυτό το
διάστημα. Τα στελέχη των ομάδων κάνουν τις επιλογές
τους και αρκετές θα κριθούν μετά από σημαντικό χρονικό
διάστημα και από την στιγμή που κατακαθίσει ο κουρνιαχτός,
που λέει και ο θυμόσοφος λαός.
* Σε κεντρικό επίπεδο όλοι συζητούν την απόφαση του
Ολυμπιακού. Πάντως γενικά ο προβληματισμός είναι έντονος
και οι υπεύθυνοι των ομάδων της Α1 ΕΣΑΚΕ δηλώνουν σε
όλους τους τόνους ότι πρέπει να γίνει ένας ελκυστικός
μαραθώνιος με αντιμετώπιση των παθογενειών. Γενικά
κάθε άθλημα θέλει το φρεσκάρισμά του με προσέλκυση
νέων φωνών.
* Παράλληλα έτρεξαν και αγώνες κατάταξης σε πολλές κατηγορίες. Φαίνεται ότι η διαμόρφωση του χάρτη δεν θα
γίνει από την μια στιγμή στην άλλη αλλά θα προκύψουν
αρκετά επεισόδια. Λογικά και φέτος αρκετά συγκροτήματα
θα περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή για να
πάρουν το πράσινο φως προκειμένου να αγωνιστούν σε
υψηλότερο επίπεδο.
* Υπάρχει φημολογία για άνοιγμα αρκετών θέσεων, οπότε
οι φίλαθλοι θα περιμένουν τις εξελίξεις, που υπό προϋποθέσεις μπορούν να αγγίξουν και το τοπικό. Αρκετά σενάρια
άρχισαν να κυκλοφορούν ήδη, ενώ στην πορεία θα αναπτυχθούν περισσότερα.
* Ο καθένας αντιλαμβάνεται πάντως την πίεση των επιτελείων
όταν καλούνται να φτιάξουν σύνολα μέσα σε 3,4 εβδομάδες.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει η πολυτέλεια έστω
και για λίγα λάθη.
* Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η αξία μιας ομάδας και
γενικότερα μιας δουλειάς σε οποιοδήποτε μετερίζι από ειδικούς και αντιπάλους. Υπό το πρίσμα αυτό ιδιαίτερα θετική
εντύπωση έκανε η τοποθέτηση του κόουτς της Αναγέννησης.
Κ κ. Β. Κρομμύδα για την εικόνα των Γόμφων.
* Ο ίδιος που προβαίνει πάντα σε προσεγμένες δηλώσεις με
σεβασμό στον αντίπαλο απένειμε τα εύσημα στην Τρικαλινή
ομάδα για τους χειρισμούς που έκανε καθ’όλη την διάρκεια
της χρονιάς αλλά ιδιαίτερα στους τελικούς.
* Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι Γόμφοι πραγματοποίησαν
εξαιρετική χρονιά και δικαίως συμμετείχαν στους τελικούς.
Επίσης εξήγησε ότι οι μαζεμένες νίκες εκτόξευσαν την
αυτοπεποίθηση.
* Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι είχαμε να κάνουμε με μια
ομάδα του προπονητή, που ήταν πολύ καλά δουλεμένη
και φρόντιζε να μην φεύγει από το πλάνο του κόουτς.
Τέτοιες δηλώσεις θέλουμε να βλέπουμε πιο συχνά στον
αθλητισμό, αφού τον θέτουν στην σωστή διάσταση και
ρόλο.
* Τα έδωσε όλα η μπασκετική Νίκη Βόλου αλλά απίστευτες
λεπτομέρειες στην ισοβαθμία δεν της επέτρεψαν να πετύχει
τον στόχο της. Από την πλευρά του ο Τρικαλινός προπονητής
της Σπ. Στρατίκης υποκλίθηκε μεταξύ άλλων στα ψυχικά
χαρίσματα των αθλητών του και στην στήριξη διοίκησης
και κόσμου.
* Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι και η Νίκη πριν λίγα
χρόνια είχε προβεί σε εκδήλωση αβροφροσύνης τιμώντας
τους Ικάρους.
* Η χαρά των πιτσιρικάδων δεν κρύβεται όταν καλούνται να
αναλάβουν αθλητική δράση. Ειδικά οι αγώνες στίβου Δημοτικών σχολείων γοητεύουν τους πάντες με την προσέλευση και τον ενθουσιασμό.
* Αγώνες βόλεϊ Δημοτικών σχολείων χθες στην Καλαμπάκα.
* Σε πολλά αθλητικά μέτωπα θα παίξει η ΣΕΦΑΑ με το τουρνουά μπάσκετ 3χ3 να αποτελεί σταθερή αξία χρόνια τώρα.

Π

αρότι και οι δυο
ήθελαν τον
τίτλο ο τελικός
κύλησε σε
ήρεμα νερά σε γενικές
γραμμές.

Οι Γόμφοι έκαναν αίσθηση
φέτος και φάνηκε ότι η πορεία
τους δεν ήταν τυχαία.
Το επιτελείο τους με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τους
πάντες, ενώ σε κίνηση αθλητικού πολιτισμού αναγνώρισε την
προσπάθεια της Αναγέννησης.
Το σχετικό κείμενο αναφέρει:
Με το τέλος της πολύ επιτυχημένης φετινής χρονιάς, το
Δ.Σ. του Γ.Σ. Γόμφων εξέδωσε
την παρακάτω ανακοίνωση θέλοντας να ευχαριστήσει όλους
όσους βοήθησαν την ομάδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Γ.Σ. Γόμφων με ανακοίνωση του θέλει να ευχαριστήσει
τον κόσμο που συμπαραστάθηκε σταθερά στην ομάδα και
ήταν όλη την σεζόν δίπλα της
αποτελώντας τον 6 παίκτη της.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαρι-

Εύσημα από τους Γόμφους στο φίλαθλο κοινό τους αλλά
και σε όσους έβαλαν πλάτη για την φετινή υπέροχη πορεία
στώ σε όλους τους χορηγούς
μας που στήριξαν μέσα στην
οικονομική κρίση την εφετινή
προσπάθεια χωρίς αυτούς αρωγούς δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί το όνειρο τής
συμμετοχής στους τελικούς.
Θέλουμε να ενημερώσουμε
ότι ή προσπάθεια μας για να
ανεβάσουμε επίπεδο το μπάσκετ της περιοχής μας και μέσα

από αυτό να αναδείξουμε ταλέντα και νέους παίκτες δεν
σταματά και τα καλύτερα έρχονται...
Ακόμη θέλουμε να συγχαρούμε την Αναγέννηση για την
κατάκτηση τού εφετινού πρωταθλήματος και από καρδιάς
να ευχηθούμε πορεία ανάλογη
τής εφετινής και στην Γ’ εθνική.

Υ.Γ. 1. Ξεχωριστές ευχαριστίες στον φυσιοθεραπευτή
μας Κιτσάκη Αλέξανδρογια την
πολύτιμη επιστημονική βοήθεια
τού στους παίκτες μας.
Υ.Γ. 2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τέλος στους υπαλλήλους
τού κλειστού γυμναστηρίου
Μουζακίου πού μας ανέχτηκαν
όλοι την χρόνια και μας βοήθησαν τα μέγιστα».

02.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs, NHL
03:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks
Τελικός Ανατολικής Περιφέρειας-NBA
10:55 Eurosport 2
Προκριματικά, Roland Garros
13:00 Eurosport 2
Προκριματικά, Roland Garros
14:05 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας, Ποδηλασία
15:00 Eurosport 2
Προκριματικά, Roland Garros
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Ηφαιστος - Περιστέρι Βίκος Cola
Basket League Playoffs
17:00 Eurosport 2
Προκριματικά, Roland Garros
18:00 ΕΡΤ Sports HD
ΠΑΟΚ - Προμηθέας
Basket League Playoffs
18:00 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας, Ποδηλασία

18:30 Eurosport 1
Φάση των «16», ATP 250 Γενεύη
19:00 Novasports 1HD
ΟΦΗ - Πλατανιάς Χανίων
Μπαράζ Super League Σουρωτή
19:00 Eurosport 1
Φάση των «16», ATP 250 Γενεύη
19:30 Novasports 2HD
Ουράλ - Λοκομοτίβ Μόσχας
Τελικός Κυπέλλου Ρωσίας
20:00 ΕΡΤ Sports HD
Χολαργός - ΑΕΚ
Basket League Playoffs
20:00 FOX Sports
Athletics - Indians, MLB
20:15 COSMOTE SPORT 8 HD
Αναντόλου Εφές - Μπάνβιτ
TBF Basketball Super League
20:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Ούνικς Καζάν - Χίμκι
VTB United League
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπασκόνια - Μπανταλόνα

τοπικά

ΤΕΤΑΡΤΗ

Από την Πέμπτη 23 έως το Σάββατο 25 Μαΐου

ε κινητοποιήσεις προχωρούν από αυτή την Πέμπτη 23
έως και το Σάββατο 25 Μαΐου οι Τρικαλινοί
Μικροβιολόγοι – Βιοπαθολόγοι του ν. Τρικάλων, καθώς
όπως τονίζουν «εδώ και τρία χρόνια εισπράττουμε διαρκώς
υποσχέσεις ότι θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός, ότι θα
μειωθούν οι περικοπές που μας κάνουν και συμβαίνει
ακριβώς το αντίθετο. Όλες οι ιδιωτικές μονάδες Π.Φ.Υ.
βρίσκονται ένα στάδιο πριν βάλουν λουκέτο, που θα έχει ως
αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας να αναγκαστούν να
«στοιβάζονται» στα Δημόσια Νοσοκομεία για μία ακτινογραφία
και μία εξέταση αίματος».

Σ

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση που υπογράφεται από
τους Μικροβιολόγους – Βιοπαθολόγους Νομού Τρικάλων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας
(Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινοκοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (Π.Ο.Σ.Κ.Ε), τον
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
(ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ) και την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιριών
και Πολυϊατρείων (ΠΑΝ.Ι.ΔΙ) «ο ο Ιδιωτικός Τομέας Υγείας εξυπηρετεί το 95% των αναγκών των πολιτών της χώρας για υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με εξειδικευμένους και έμπειρους Ιατρούς και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε φιλικές και ευπρεπισμένες εγκαταστάσεις, είμαστε καθημερινά δίπλα σας, με
απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες και την αξιοπρέπειά σας».¨
Και υπογραμμίζουν ότι «αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης η κυβέρνηση την οδηγεί στη λήξη της. Θεωρώντας ότι η υγεία των πολιτών της
χώρας είναι σε δεύτερη μοίρα, διαμορφώνει την τελευταία τριετία ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα χρήματα που αναλογούν ετησίως σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα για επισκέψεις σε ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις, είναι μόλις 37
ευρώ. Κρατώντας στα χέρια σας ένα παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ, οι
μοναδικές αληθείς πληροφορίες που λαμβάνετε είναι οι εξετάσεις που
πρέπει να διενεργήσετε και το ποσό της συμμετοχής που οφείλετε
να καταβάλετε. Η πληροφορία για το ποσό με το οποίο ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να αποζημιώσει τον πάροχο που εσείς επιλέξατε είναι ψευδής. Η
αμοιβή για κάθε ιατρική υπηρεσία που αναγράφεται στο παραπεμπτικό
σας αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ από 50%-60% χαμηλότερα, λόγω
περικοπών που μας κάνουν. Εδώ και τρία χρόνια εισπράττουμε διαρκώς υποσχέσεις ότι θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός, ότι θα μειωθούν
οι περικοπές που μας κάνουν και συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο».

Λίγο πριν το λουκέτο
Παράλληλα, σημειώνουν με έμφαση ότι «όλες οι ιδιωτικές μονάδες Π.Φ.Υ. βρίσκονται ένα στάδιο πριν βάλουν λουκέτο, που θα έχει
ως αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας να αναγκαστούν να «στοιβάζονται» στα Δημόσια Νοσοκομεία για μία ακτινογραφία και μία εξέταση
αίματος. Για το λόγο αυτό, το σύνολο των ιδιωτικών μονάδων εργα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17

στηριακής και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής, αποφάσισαν στις 23,
24 και 25 Μαΐου να παραμείνουν κλειστές. Δεν ζητάμε σε καμία περίπτωση να αυξηθεί η δική σας δαπάνη. Ζητάμε όμως να γίνει σεβαστό από την κυβέρνηση το έργο και η προσφορά μας, να αυξηθεί ο
προϋπολογισμός και να εκμηδενιστεί το μέτρο των περικοπών. Αν δεν
εισακουστούμε, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τον
αγώνα μας. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία σας. Θέλουμε όμως
να γνωρίζετε, ότι δεν έχουμε πολιτική σκοπιμότητα. Αγωνιζόμαστε για
να αποφύγουμε τη χρεωκοπία και για να είμαστε δίπλα στην υγεία σας
με αξιοπιστία και υπευθυνότητα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον ιδιωτικό τομέα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο».

Στηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων
Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων εκφράζει τη
στήριξη του, στις κινητοποιήσεις, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωση « η στήριξη όλων μας στις κινητοποιήσεις τους είναι απολύτως
αναγκαία και κρίσιμη, γιατί το παράλογο και άδικο claw back οδηγεί
στο κλείσιμο των Ιατρείων τους και αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο σύνολο των γιατρών της χώρας. Πρέπει να εξηγήσουμε στους
ασθενείς και συμπολίτες μας το δίκαιο των κινητοποιήσεων και την
εφεύρεση της ‘‘αρπαγής’’ με το claw back ως αναγκαστικό τρόπο κλεισίματος των λογαριασμών του κράτους με ιδιώτες παρόχους».
Και σημειώνει ότι «ο Ι.Σ.Τ συμπαρίσταται στον αγώνα των συναδέλφων Μικροβιολόγων και ενημερώνει τους πολίτες του Νομού μας
ότι η τριήμερη απεργία, είναι κραυγή αγωνίας για το μέλλον τους. Οι
εξετάσεις στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ γίνονται με ζημιά από
τα εργαστήρια. Οι τιμές ΦΕΚ μειώνονται αρχικά κατά 50%, και στη συνέχεια με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις ισοδυναμούν σε περικοπές της
τάξης του 70%.Με αυτά που απομένουν αδυνατούν να καλύψουν τα
λειτουργικά έξοδα. Δεν πάει άλλο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ζητά
την κατανόηση σας».
Ε.Κ.

Καλό είναι να σπεύσουν οι παραγωγοί να περαιώσουν την διαδικασία Πρόστιμα προβλέπονται
για όσους καθυστερούν, ενώ μετά τις 15/7, δεν γίνεται αποδεκτή καμία δήλωση

Ν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ ΝΣΗ: Καρδίτσης 56 – 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24310-79733 – fax.: 24310 – 76042
email: gnt.dioikitis@1154.syzefxis.gov.gr

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Τρικάλων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προκήρυξη 14 θέσεων μονίμων ιατρών Ε.Σ.Υ, οι οποίοι θα στελεχώσουν το νοσοκομείο της πόλης και θα αναβαθμίσουν
άμεσα την ποιότητα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Επιπλέον,
με την παρούσα προκήρυξη ουσιαστικά ιδρύεται ογκολογικό – αιματολογικό τμήμα.
Πιο αναλυτικά, το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με τις θέσεις:

Υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019

φόρτος και έτσι θα διευκολυνθούν
τόσο οι παραγωγοί, όσο και ο
ΟΠΕΚΕΠΕ και οι “πύλες” κατάθεσης των δηλώσεων.
Μέχρι στις 15 Ιουνίου 2019 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής
δηλώσεων ΟΣΔΕ για το τρέχον
έτος από τους παραγωγούς.
Ωστόσο, παρά την παράταση,
οι αγρότες, για το δικό τους συμ-

σελίδα 29

Προκήρυξη 14 θέσεων μονίμων ιατρών Ε.Σ.Υ

Παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι 18/6

έα μικρή παράταση στην
υποβολή
δηλώσεων
ΟΣΔΕ 2019 έχει δοθεί
μέχρι στις 18 Ιουνίου.
Αρχικά, η προθεσμία έληγε στις
15 Μαΐου, όμως, όπως αναμενόταν, μετατέθηκε για τις 15 Ιουνίου, για να παραταθεί για ακόμη
μία φορά τρεις ημέρες αργότερα,
λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος

ΜΑΪΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Απεργούν οι Τρικαλινοί μικροβιολόγοι
Όπως αναφέρουν «όλες οι ιδιωτικές μονάδες Π.Φ.Υ. βρίσκονται ένα στάδιο πριν βάλουν λουκέτο»
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φέρον, καλό είναι να σπεύσουν
να υποβάλλουν τις δηλώσεις και
να μην τις αφήσουν για τις τελευταίες ημέρες, ώστε η διαδικασία να διεκπεραιωθεί ομαλά
και να μην έχουν προβλήματα με
λάθη και τυχόν υπερφορτίσεις
του συστήματος.
Όσον αφορά τα πρόστιμα για
καθυστερημένες δηλώσεις, με
την νέα παράταση, ισχύουν τα
εξής:
• μείωση των ποσών ενίσχυσης

κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα
• μείωση των ποσών κατά 3%
ανά εργάσιμη ημέρα για όσους
λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης
από το Εθνικό Απόθεμα για πρώτη φορά το 2019
Σε περίπτωση καθυστέρησης
μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
Ματθαίος Μπίνας

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 17 /5 /2019
Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.36305
Σχετ. 33374, 29312,31649

Προς: Όπως ο Πίνακας
Διανομής

Ταχ. Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο: 213216-1207,1227,1223,1218, 1224
Fax:2132161906
Email: dpnp_a@moh.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του
κλάδου Ε.Σ.Υ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α'123)
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του
ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α') β)του άρθρου7 και του 8 του ν.4498/2017
(Α'172) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του ν.4517/2018 (Α' 22) γ) της παρ. 4 του άρθρου 49 του
ν.4508/2017(Α'200)
δ) του άρθρου 43 του ν.1759/1988 (Α'50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4461/2017 (Α'38) ε) του
άρθρου 107 του ν. 4583/2018 (Α'212) στ) των άρθρων 165 & 168
του ν. 4600/2019 (Α'43)
ζ)του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
η)Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
2. Την υπ'αρ.Υ25/6-10-2015 (ΦΕΚ2144 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη»
3. Την υπ'αρ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 116 Β') Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασία υποβολής
υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ 6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν70) όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ. 13274/13-2-2018 (548 Β')
όμοια (ΑΔΑ6ΚΓ465ΦΥΟ-ΕΙΣ)
4. Την υπ'αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13-2-2018 (621 Β') Υπουργική
Απόφαση «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ)
5. Την υπ' αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 εγκύκλιο σχετικά
με τη διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για
την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ ΩΝ2Φ465ΦΥΟ
- 1ΘΖ)
6. Την υπ' αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.48031 /21 -6-2018 εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας
για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ 6Δ6Ψ465ΦΥΟΔΓ1)
7. Τα υπ'αριθμ. πρωτ. 24771/25-4-2019, ΔΑΑΔ 23116/15-42019, 14863/8-4-2019, 16949/9-4- 2019, 13966/19-4-2019,
Δ1/29483/12-4-2019, 15808/10-4-2019 και 7345/8-4-2019 αιτήματα των Διοικήσεων των Υ.Πε για προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
8. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15.05.2019 έγκριση κατανομής Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε
Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία
θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ.Ν. Τρικάλων Παιδιατρικής
Παθολογίας
Ουρολογίας
Αναισθησιολογίας
Ακτινοδιαγνωστικής
Ορθοπεδικής
Παθολογίας ή
Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας
(για τη Μ.Ε.Θ)
Παθολογικής Ογκολογίας
Ωτορινολαρυγγολογίας
Αιματολογίας ή Ιατρικής
Βιοπαθολογίας ή
Παθολογίας
Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας

ΒΑΘΜΟΣ
Επιμελητή Β’
Επιμελητή Β’
Επιμελητή Β’
Επιμελητή Β’
Επιμελητή Β’
Επιμελητή Β’
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τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων στη σύσκεψη
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιμελητηρίων με μνημεία
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO (Mirabilia)

O

Πρόεδρος του
Επιμελητήριου
Τρικάλων κος
Γιαγιάκος συμμετείχε στη
σύσκεψη
του «Ευρωπαϊκού
Δικτύου Επιμελητηρίων
με μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς της
UNESCO (Mirabilia)»,
εκπροσωπώντας τα
Ελληνικά Επιμελητήρια
(με μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς της
Unesco), η οποία
πραγματοποιήθηκε
στην Aquileia στο
Ούντινε της Ιταλίας στις
13 & 14 Μάϊου 2019.
Επίσης στη σύσκεψη
συμμετείχε και ο
Οικονομικός Επόπτης
Στέφανος Γιώτης.
Στη σύσκεψη του δικτύου
Μirabilia συμμετείχαν ευρωπαϊκά επιμελητήρια από Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία,
Κροατία, Βουλγαρία και άλλες
χώρες, όπου είχαν την ευκαιρία να οριστικοποιήσουνε τη
δομή και το μοντέλο δράσης
και να υπογράψουνε το σύμφωνο συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Mirabilia,
δημιουργώντας μια τουριστική

διαδρομή με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO, προβάλλοντας συγχρόνως τα παραγόμενα προϊόντα, τη γαστρονομία, την
παράδοση και τον πολιτισμό
των περιοχών τους, αξιοποιώντας τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

Εγκαινιάστηκε χθες η έκθεση
φωτογραφίας της Β. Μητσιάδη

«Αυτοί... και ο κόσμος»
Πρόκειται για φωτογραφίες από την προσωπική
της συλλογή και φιλοξενούνται στο χώρο του
διοικητηρίου των παλαιών φυλακών
Φωτογραφίες από την προσωπική ταξιδιωτική συλλογή της
εκθέτει από χθες η αντιπρόεδρος του Μουσείου «Τσιτσάνη»
κα. Βασιλένα Μητσιάδη στο
χώρο του διοικητηρίου των παλαιών φυλακών.
Η έκθεση έχει ως τίτλο «Αυτοί... και ο κόσμος» και όπως
αναφέρει στο σχετικό σημείωμα:
«Στο καθημερινό μας ταξίδι,

«σκοντάφτουμε» πολλές φορές σε πρόσωπα και πράγματα
που συνήθως δε δίνουμε σημασία. «Συναντάμε» ανθρώπους
που δεν ακούμε ποτέ τη φωνή τους. Αποσβολωμένοι καθώς
περπατάμε, δε βλέπουμε καθαρά τα βλέμματα όλων αυτών
που ζουν και υπάρχουν ανάμεσα μας. Το χειρότερο όλων
όμως, είναι ο φόβος να αντικρίσουμε το διαφορετικό».
Η έκθεση φωτογραφίας θα διαρκέσει έως και το Σάββατο
25 Μαΐου 2019 και θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 9 το
πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 8 έως και τις 9 το
βράδυ.
Ε.Κ.

τοπικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 3101/122281
ΑΔΑ: ΩΡ3Ι7ΛΡ-ΕΡΙ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 -Τ.Κ 42132.
Κωδικό ΝUTS:ΕL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271,
2431046224
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. 251/2019 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: Κατασκευαστικές

εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και
αποχέτευσης
[45231300-8]
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 - Παράρτημα II).
6. Κωδικός ΝUTS: ΕL611 (ΘεσσαλίαΤρίκαλα, Καρδίτσα).
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (π.κ.
2013ΕΠ01700012»
Υποέργο 58: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ - ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ».
Το έργο αφορά σε διάνοιξη γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής και
αντλιοστασίου για την μεταφορά νερού
σε κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής
Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας.
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 80.645,16 € και Φ.Π.Α.
19.354,84 €, ήτοι, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 €.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
10. Προθεσμία περαίωσης έργου
ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
11.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Α1ης
τάξης και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1ης τάξης και άνω και
που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε
κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείς - Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στην Α1η τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και
Α1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
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 Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της

καλούμενης κατηγορίας,
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με πτυχία
Α1 τάξης και άνω στην κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και πτυχία Α1 τάξης και
άνω στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
2. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016 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).
12. 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 4η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 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 10η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019,
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται
όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
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22. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις
της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα- Π.Δ.Ε. 2014ΕΠ51700019, της
ΣΑΕΠ 517, Απόφαση Α.Π.: 1400/2019
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: 82924
13, 14, 15, 16, 17, 20, Α, 26, 27, 30: Τρίκαλα, 21/05/2019
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 10/2019 διάταξη
του Ειρηνοδίκη Τρικάλων (Εκουσία
Δικαιοδοσία) που δημοσιεύτηκε στις
17-05-2019, αναγνωρίστηκε η ίδρυση
του Αθλητικού μη κερδοσκοπικού Συλλόγου με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων και
με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ –
ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (δ.τ. «Α.Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ») και εγκρίθηκε με το από 09-05-2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από 34 άρθρα και με σκοπό τον αναφερόμενο
στο καταστατικό του.
Τρίκαλα 21-05-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΑΤΟΥΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ. Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 253
A.M. TAN 115430
T&F 2431075067
ΚΙΝ. 6977975534
email:anatoun@gmail.com
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 3 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΚ 42132
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σελίδα 31

Το νέο Δ.Σ
του συλλόγου
Πολυτέκνων
Τρικάλων
Το νέο Δ.Σ του συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Τρικάλων κατά την πρώτη συνεδρίαση
του στις 17 Μαΐου 2019 στα γραφεία του συλλόγου, συνήλθε και
συγκροτήθηκε σε σώμα όπως
προέκυψε από τις εκλογές της 15
Μαΐου 2019 και αποφάσισε όσον
αφορά την κατανομή των θέσεων
και αρμοδιοτήτων τα εξής :
1. Πρόεδρος: Βήτας Κωνσταντίνος του Βασιλείου.
2. Αντιπρόεδρος: Ντίνας Αριστείδης του Γεωργίου.
3. Γραμματέας: Παπαχρήστος
Αθανάσιος του Γεωργίου.
4. Ταμίας: Μπαϊραχτάρης Σωτήριος του Δημητρίου.
5. Δημοσίων σχέσεων: Γιώτης
Στέφανος του Ευθυμίου.
6. Μέλη: α) Παναγιώτου Δημήτριος του Ευαγγέλου.
β) Μπαλκίζας Θωμάς του Ιωάννη.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της με αριθμό 6/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων
εγκρίθηκε το από 12.04.2019 Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»,
που ιδρύθηκε και εδρεύει στα Τρίκαλα του ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας και με σκοπό τον
αναφερόμενο στο 2° άρθρο του.
Tρίκαλα 13-5-2019
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ Κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Ανοιχτή πρόσκληση
από το Grand Meteora Hotel
για το «Τατουάζ»…

επιχείρηση Grand Meteora Hotel με αφορμή την ολοκλήρωση των
γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς «Τατουάζ» στην περιοχή μας,
σας προσκαλεί σε μια όμορφη βραδιά, στον αύλειο χώρο του
ξενοδοχείου στο Καστράκι Καλαμπάκας σήμερα Τετάρτη 22 Μαΐου και
ώρα 21.00.

Η

Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια του Grand Meteora θα ήθελε να ευχαριστήσει την ομάδα της σειράς για όλα όσα έχουν προσφέρει στην προβολή και διαφήμιση τόσο της περιοχής του Καστρακίου Καλαμπάκας όσο και των Μετεώρων
γενικότερα, με μια τιμητική τελετή βράβευσης.
Το συνεργείο, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς θα είναι εκεί, δίνοντας την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να τους γνωρίσει και
να φωτογραφηθεί μαζί τους.
Σας περιμένουμε όλους!
CMYK
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ια διαφορετική, πιο χαλαρή
συνέντευξη παραχώρησε ο
αρχηγός της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, όπου έκανε πολλές
προσωπικές αναφορές, αλλά
επιτέθηκε και στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, ανέπτυξε τις
προτεραιότητές του, εφόσον έρθει
το κόμμα του στην εξουσία.

«Μας έχει πει η κυβέρνηση ότι ακολουθεί ταξική πολιτική. Μας έχει πει ο
κ.Τσακαλώτος ότι φορολόγησε τη μεσαία
τάξη για να μπορεί να έρχεται προεκλογικά για να μοιράσει κάποια επιδόματα.
Κανείς συνταξιούχος δεν θα αλλάξει
την ψήφο του επειδή πήρε επίδομα. Αν
δεν μεγαλώσει η πίτα, αν δεν αλλάξει η
οικονομία για να μοιράσουμε το πλεόνασμα, τότε δεν προχωράμε μπροστά.
Δεν έχω πει ότι θα καταργήσουμε τον
ΕΝΦΙΑ, έχω πει ότι θα τον μειώσουμε
30%. Είναι ρεαλιστικά, είναι κοστολογημένο, υπό την προυπόθεση ότι θα
μεγαλώσει η οικονομία» τόνισε.
«Οι εκλογές είναι πάντα κουραστικές
αλλά είναι μία δημιουργική διαδικασία.
Παίρνεις ενέργεια και δίνεις ενέργεια.
Θα αγωνιζόμαστε μέχρι την τελευταία
στιγμή να μας εμπιστευθούν οι πολίτες.
Ξέρουμε ότι θα έχουμε και δεύτερο ημίχρονο μέχρι τον Οκτώβριο», είπε ο κ.
Μητσοτάκης.
«Έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Έχω πει ότι θα δώσουμε από 2.000
ευρώ για κάθε παιδί. Είναι πάρα πολύ
σημαντικό αυτό. Το δημογραφικό δεν
είναι πρόβλημα μόνο εθνικό, είναι και
θέμα οικονομικό», σημείωσε ο αρχηγός
της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια
αναφέρθηκε στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς. «Υπάρχουν βρεφονηπιακοί
σταθμοί, θα δώσουμε κι ένα κουπόνι

εσωτερικά

Μητσοτάκης: Κανένας συνταξιούχος δεν θα
αλλάξει την ψήφο του επειδή πήρε επίδομα
ανήκουν, όχι στους κουκουλοφόρους
και διακινητές. Επίσης θα προχωρήσουμε
σε μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Δεν θα πω ποτέ ότι δεν υπάρχει ποτέ
έστω μια πιθανότητα να μην κερδίσω,
θα πω ότι είμαι σίγουρος πως θα με εμπιστευτούν οι πολίτες, αλλά στέκομαι
με μεγάλο σεβασμό στην εκλογική διαδικασία. Εφόσον μας εμπιστευτούν οι
πολίτες, είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Ευχομαι το αποτέλεσμα να είναι τέτοιο για να δρομολογηθούν άμεσα πολιτικές εξελίξεις.
Δεν αντέχει η χώρα».

«Είναι επίδομα
και όχι 13η σύνταξη»

Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας,
Κυριάκος Μητσοτάκης
αξίας 180 ευρώ, αν δεν επαρκούν οι
δημόσιοι, για να έχουν πρόσβαση οι γονείς τους ιδιωτικούς».

«Θα καταργήσουμε το άσυλο»
Όσο για τα πρώτα μέτρα που θα
πάρει εφόσον εκλέγει: «Το πρώτο νομοσχέδιο θα αφορά την οργάνωση του
κράτους. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, με μείωση φορολογικών
συντελεστών. Άμεσες θα είναι και οι
παρεμβάσεις που αφορούν την Παιδεία.
Το άσυλο θα καταργηθεί, τα πανεπιστήμια θα επιστρέψουν σε αυτούς που

Κληθείς να σχολιάσει τη 13η σύνταξη
που μοίρασε η κυβέρνηση, επισήμανε:
«Αν ήταν 13η σύνταξη, οι συνταξιούχοι
θα βλέπανε όλη τη σύνταξη και θα χρειαζόταν κονδύλι 2,2 δισ. ευρώ, όχι 800
εκατ. ευρώ. Δεν υποτιμώ τη σημασία
κανενός επιδόματος, αλλά δεν είναι 13η
σύνταξη. Είναι ένα επίδομα. Δεν είναι
μόνο τα χρήματα που έχει ο συνταξιούχος. Το πρόβλημα είναι ότι σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και το μοναδικό έσοδο για ένα σπίτι. Το θέμα
είναι να βρούμε πώς θα βρούμε δουλειά
στα παιδιά και τα εγγόνια. Και εκεί είναι
το θέμα. Δεν πρέπει να συντηρούν οι
παππούδες και οι γιαγιάδες τα παιδιά
και τα εγγόνια τους».

«Πρέπει ο πολίτης να ξέρει που
ο πολιτικός κάνει διακοπές»
Επίσης σημείωσε σε σχέση με τις διακοπές ενός πρωθυπουργού «Δεν υπάρχει
τοίχος μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής
ζωής, ο πολιτικός είναι ο πιο εκτεθειμένος. Πρέπει οι πολίτες να ξέρουν το τι
κάνει ο πολιτικός. Ναι, πρέπει ο πολίτης
να ξέρει που ο πολιτικός κάνει διακοπές.
Κρίνεται ο πολιτικός. Ο πολίτης θα δει
συνολικά έναν πολιτικό κι αν του μιλάει
με ειλικρίνεια»
Στις προτεραιότητές του για την επόμενη μέρα, εφόσον εκλεγεί είναι και η
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.
«Είναι χρέος μας να το κάνουμε πράξη.
Πρέπει να γίνει σε όλους τους χώρους,
πρέπει να σκεφτόμαστε και τους εργαζόμενους».
Ερωτηθείς τι θα άλλαζε στην προεκλογική του εκστρατεία, ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε: «Δεν θα άλλαζα ουσιαστικά πολλά
από αυτά που έγιναν. Μερικές φορές
όταν μπλεκόμαστε σε έντονη αντιπαράθεση, αρκετούς συμπολίτες μας τους
ενοχλεί. Θέλω να μιλήσω μόνο θετικά
και να παρουσιάσω το δικό μου σχέδιο
για την Ελλάδα και την Ευρώπη».

«Η ΝΔ είναι απολύτως ενωμένη
και ανανεωμένη»
Όσον αφορά την εικόνα που βγάζει η
ΝΔ, απάντησε: «Μετά από τρία χρόνια
και κάποιους μήνες στην προεδρία της

ΝΔ, το κόμμα είναι απολύτως ενωμένο
και ανανεωμένο. Θα κάνουμε ταμείο και
θα δούμε πως πήγαμε και θα διορθώσουμε τα λάθη μας. Δείτε πόσοι νέοι
υποψήφιοι είναι στα ψηφοδέλτιά μας.
Φέρνουμε νέο κόσμο τη ΝΔ, να σκεφτούν
καλά ποιους θα επιλέξουν στο ευρωψηφοδέλτιο».

«Με καμάρωσε
πολύ ο πατέρας μου
όταν έγινα πρόεδρος της ΝΔ»
Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τον
πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
«Μου λείπει ο πατέρας μου. Ήμουν τυχερός που τον είχα μαζί μου έως τα 99
χρόνια του, και ήταν καλά. Όσο περνούσε ο χρόνος η σχέση μας γινόταν
καλύτερη. Πήρα από αυτόν πολλά πράγματα.
Με καμάρωσε πολύ όταν έγινα πρόεδρος της ΝΔ. Σήμερα θα περάσω από
Γλυφάδα, θα πάω στην εκκλησία που
παντρεύτηκαν να βάλω ένα κεράκι».

Η Μαρέβα
Αναφερόμενος στη σύζυγό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι εκείνη του διαλέγει τις γραβάτες που φοράει,
ενώ όποτε προλαβαίνει πηγαίνουν μαζί
στο σούπερ μάρκετ: «Πάω σπάνια στο
σουπερ μάρκετ αλλά όποτε μπορώ πάω
με την Μαρέβα για να βλέπω τι γίνεται
με τις τιμές. Η πραγματικότητα είναι ότι
το μεγάλο άγχος του ελληνικού νοικοκυριού είναι το πώς θα βγάλει το μήνα».

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

CMYK

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

εσωτερικά

Στις 24 Μαΐου, η δεύτερη
πληρωμή των δικαιούχων
του επιδόματος ενοικίου
Ανακοινώσεις
από την Θεανώ Φωτίου
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Τσίπρας: Οι εκλογές
είναι ψήφος εμπιστοσύνης
ή ακύρωσης των μέτρων
ς «ψήφο εμπιστοσύνης»
στα μέτρα που ανακοίνωσε
πρόσφατα η κυβέρνηση
περιέγραψε τις εκλογές της
ερχομένης Κυριακής ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ω

Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί η
δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του επιδόματος στέγασης (ενοίκιο), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως
τις 30 Απριλίου 2019, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια
υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.
Το ποσό των 49.574.247,39 ευρώ θα καταβληθεί σε
230.001 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 609.000
άτομα. Το επίδομα θα δοθεί αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2019 σε όλους όσοι έχουν στο όνομά τους ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή
και υπέβαλαν αίτηση τον Απρίλιο. Όλοι θα εισπράξουν τα
μηνιαία επιδόματα που δικαιούνται με βάση τη σύνθεση
του νοικοκυριού έως και τον Απρίλιο.
Υπενθυμίζεται ότι η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

«Την επόμενη Κυριακή έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές. Αλλά με την πόλωση που επέλεξε η αντιπολίτευση να διεξαχθεί αυτή η αντιπαράθεση, οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ότι η κάλπη
αυτή είναι ψήφος εμπιστοσύνης στα
μέτρα αυτά ή εντολή ακύρωσής τους.
Διότι αν επιβεβαιωθούν όσοι δεν πιστεύουν αυτά τα μέτρα είναι βέβαιο ότι
την επόμενη μέρα θα δούμε πολλές αντιδράσεις στην Ευρώπη», είπε ο κ.
Τσίπρας ενώ επιτέθηκε εκ νέου στον
υποψήφιο του ΕΛΚ για την προεδρία
της Κομισιόν, Μάνφρεντ Βέμπερ:
«Ο Βέρμπερ μίλησε για λεφτά των
Ευρωπαίων. Να τελειώσει αυτή η κοροϊδία. Τα λεφτά αυτά είναι από τις θυσίες των Ελλήνων. Να σταματήσουν οι
προσβλητικές αναφορές από αυτούς
τους ανθρώπους που είναι εμμονικοί
στη λιτότητα και στη διαίρεση της Ευρώπης. Θέλουν να ευημερεί ο Βορράς
και να αναστενάζει ο Νότος».
«Το μέλημά μας είναι να μετατρέψουμε την ευημερία των αριθμών και
σε ευημερία των ανθρώπων», είπε
ακόμη ο πρωθυπουργός κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι το σχέδιό
της «είναι προσανατολισμένο στην
ευημερία των λίγων».
«Ο πολίτης καταλαβαίνει τι γίνεται ό,τι και να του λένε οι πολιτικοί- αλλά
και οι συνταξιούχοι ξέρουν πως έχασαν

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
το 40% των συντάξεών τους το διάστημα από το 2010 μέχρι το 2014», σημείωσε.
Ερωτηθείς αν υπάρχει προοπτική
και νέων μέτρων ελάφρυνσης ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί
από την απόδοση της οικονομίας ενώ
απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι οι πρόσφατες παροχές
έχουν προεκλογικό χαρακτήρα παραπέμποντας στα πρόσφατα στατιστικά
δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT για την ελληνική οικονομία, τα

οποία όπως είπε, επέτρεψαν τη λήψη
αυτών μέτρων.
Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε επίσης εάν
υπάρχει περίπτωση αιφνιδιασμού για
τις εθνικές εκλογές, απαντώντας ως
εξής: «Το τέλος της τετραετίας είναι
ούτως ή άλλως κοντά. Άρα δεν έχει
τόσο μεγάλη αξία να συζητείται αυτό.
Ούτως ή άλλως ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές είναι, κάτι που παραδέχεται και ο αντίπαλός μου ο κ. Μητσοτάκης, το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο».

34 σελίδα

09:50
12:00
13:00
14:30
15:00
15:55
18:00
18:15
18:30
18:45
20:50
22:00
00:00
00:10
02:10

ΤΕΤΑΡΤΗ

22

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός στην Ώρα του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Ο Δρόμος προς την Κάλπη
ΕΡΤ Ειδήσεις
Δεύτερη Ματιά
Μετά τον Εσκομπάρ: Κωδικό
όνομα JJ Κ1 Ε16 (Ε)

07:25 Γιάκαρι E23
08:00 Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
08:30 Ελλάδα, Δέκα Ζωγραφικές Εποχές
E1 (Ε)
09:00 Οπτική Γωνία (Ε)
09:30 Το Πανόραμα του Αιώνα E25 (Ε)
10:30 Μουσεία του Κόσμου
11:30 Οι Θησαυροί της Αρχαίας
Αιγύπτου Κ1 Ε1
12:30 Μετα-Μουσείο E1 (Ε)
13:30 Spirit Riding Free Κ3 Ε2 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E21 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E33
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε37 (Ε)
17:00 Στον Δρόμο προς την Κάλπη
21:00 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε79
22:30 Στον Δρόμο προς την Κάλπη
01:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε77
(Ε)
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ΕπιΚοινωνία
Περπατώντας τα Ιμαλάια E5
Ειδήσεις
Ακραίες Καταστάσεις με Τρένο E3
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ6
Περπατώντας τα Ιμαλάια E5 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης
E10 (Ε)
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Αληθινά Σενάρια (Ε)
Κολασμένη Λεωφόρος E6

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

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Εκλογές 2019
Ρουκ Ζουκ (Ε)

15:00
16:00
17:00
18:00
18:15
19:00
19:15
21:00

τηλεόραση

ΜΑΪΟΥ 2019
16:00 Κάτι Ψήνεται (Ε)
17:00 Still Standing
18:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E161
19:30 ANT1 News
21:45 Hancock
23:45 Εκλογές 2019
01:30 Οι Μεγάλοι 2

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
01:00

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:15
01:30

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

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

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε25
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε340
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Jarhead

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Το Παίζω και Πολύ Άντρας
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε24 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε160
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε56
Το Τατουάζ Κ2 Ε259
Μετά τα Μεσάνυχτα
Διακαναλική Συνέντευξη Τύπου
"Κ.Κ.Ε."

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Ευρωεκλογές 2019
Ξένη Ταινία
Δελτίο στη Νοηματική
Ευρωεκλογές 2019
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Αντίστροφη Μέτρηση

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Κουλορίδας Κώστας
Βύρωνος – Γαριβάλδη
2431020290
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Καρανίκας Ιωάννης
Μιαούλη 19,
2431035101

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα- ------------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Τσιανατέλης --------------------------------------Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας --------------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας -----------------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου -----------------------------------------------Λυγαριά
Κανάτας -----------------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλου ---------------------------------------------Νομή
Παππά--------------------------------------------------Χρυσαυγή
Τσεκούρας------------------------------------------------Γλύνος
Τσιάκας----------------------------------------------------Γόμφοι

23:30 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

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

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

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

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

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Η Ευρώπη για Μένα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Ο Μπούφος
Open News
Διακαναλική Συνέντευξη ΚΚΕ - Δ.
Κουτσούμπας
20:45 Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη
23:00 Top Story
00:15 Ευρωεκλογές 2019 - Η Ώρα της
Ευρώπης

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα που Ήλιος και Ερμής συναντιούνται με την είσοδο τους στους Διδύμους
θα έχεις την ευκαιρία να προωθήσεις συμφέρουσες για εσένα συμφωνίες, χειριζόμενος
με έξυπνο και διπλωματικό τρόπο τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς.
ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Ερμή και τον Ήλιο που από
σήμερα θα βρίσκονται στους Διδύμους σχηματίζοντας μάλιστα και μια σύνοδο θα μπορέσεις να ασχοληθείς με τα οικονομικά σου
για τα οποία θα έχεις τη δυνατότητα να σκεφτείς έξυπνους τρόπους για να τα βελτιώσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Καλό θα είναι να προσέξεις μήπως
μιλώντας ακατάπαυστα αποκαλύψεις πράγματα
που δε θες να μαθευτούν. Από την άλλη όμως
θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις άτομα με
τα οποία μοιράζεσαι κοινό τρόπο σκέψεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τους Ήλιο και Ερμή να βρίσκονται στους Διδύμους και ειδικά σήμερα που
είναι σε σύνοδο μπορεί να κάνει την επανεμφάνιση του κάποιο άτομο από το παρελθόν που
δεν μπορεί να αποδεχτεί την απόσταση μεταξύ
σας και να ζητήσει κάποιου τύπου επανασύνδεση.
ΛΕΩΝ: Με τη σύνοδο Ήλιου/Ερμή που από σήμερα θα βρίσκονται στους Διδύμους έχεις διάθεση να κοινωνικοποιηθείς, να ανταλλάξεις
απόψεις και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους
που θα διευρύνουν και τον κύκλο σου, αλλά και
τις αντιλήψεις σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μια νέα γνωριμία που θα κάνεις
δεν μπορεί να είναι απλή υπόθεση, αλλά από
τη μια να σε διεγείρει εγκεφαλικά κι από την
άλλη να έχει στοιχεία δέσμευσης και διάρκειας.

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA
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. Στην περιοχή
της έδρασε ο Κατσαντώνης.
2. Των φολίδων η
κοινή ονομασία Αποφατική η έννοια
του.
3. Συνεχόμενα
στο αλφάβητο Χρησίμευε για το
στέγνωμα της νωπής μελάνης των
χειρογράφων (αντιστρ.).
4. Τίτλος ορατόριου του Μέντελσον - Γάλλος... φίλος (αντιστρ.).
5. Σύντμηση μεγάλου ποσού (αντιστρ.) -Ενδιαφέρει φιλάθλους.
6. Ευχάριστη ιδιότητα.
7. Από τα τρία τα... μισά -Γραφή
του αριθμού 220.
8. Εκτείνεται κατά μήκος του αργαλειού.
9. Αρχηγός των αριστοκρατικών
της αρχαίας Αθήνας, που κατέλαβε την πόλη με τη βοήθεια των
Σπαρτιατών.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος τραγωδίας του Ευριπίδη.
2. Και σε μοναστήρι θα το συναντήσουμε - Το είδε και το ζήλεψε ο Λάμπρος Τζαβέλας, σε γνωστό ποίημα του Βαλαωρίτη.
3. Πρόθεση με απόστροφο - Δεσπόζει της Κρήτης - Κατάληξη αρ-

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

9
4

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

ΛΥΣΗ (21-5-2019)

Πώς παίζεται

3

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 2.
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 3. ΑΤΟΜΑ - ΗΤΑ 4. ΔΑΣΕΙΑ - ΙΡ 5. ΤΡΟΙΚΑ 6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
7. ΟΝΕ - ΡΙΤΑ 8. ΙΑΦΕΘ - ΩΚΥ 9.
ΑΣΗΠΤΙΝΗΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ 2. ΝΩΤΑ - ΕΝΑΣ 3. ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ 4. ΛΗΜΕΡΙ - ΕΠ 5. Ο ΛΑΙΟΣ - ΘΤ 6. ΓΑ - ΑΙΜΑ 7. ΙΣΗ - ΚΑΤΩΝ 8. ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 9. ΣΑΑΡ - ΑΡΥΣ

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

7

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

σενικών ονομάτων.
4. Είδος ψαριού -Χρησιμοποιείται
και για το άπλωμα των ρούχων.
5. Την κοσμούν καλλιτεχνήματα Τόσα χρόνια έζησε ο Τσαρλς
Μπουκόφσκι.
6. Μικρός δρόμος.
7. Μία επιστήμη -Σύμβολο του ιριδίου.
8. Αποτελεί τμήμα της πεπτικής
συσκευής (αντιστρ.).
9. Ειδικά μέτρα αξίας (αντιστρ.).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110, Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591, KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 7671113, Aστικό KTEΛ 76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (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.

ΖΥΓΟΣ: Είναι μια πολύ καλή περίοδος για θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση σου,
γι' αυτό πέρα από τα διαδικαστικά που μπορεί
να σε απασχολούν ήδη μπορείς να αναζητήσεις
τρόπους να αποκτήσεις νέες γνώσεις και
εφόδια που θα σου χρειαστούν στο μέλλον.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με Ήλιο και Ερμή να περνούν
στους Διδύμους δυο είναι τα -αιώνια- θέματα
με τα οποία ασχολείσαι και μάλιστα το επόμενο διάστημα με μεγάλη προσήλωση. Φυσικά μιλάω για το σεξ, όπου έχεις ανάγκη να μιλήσεις
με το σύντροφο σου για να δείτε πως θα μπορούσατε να πειραματιστείτε λίγο περισσότερο.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Με την πιο λογική και αισιόδοξη προσέγγιση σου μπορείς να τον βγάλεις από το λαβύρινθο στον οποίο πιστεύει ότι βρίσκεται,
πράγμα που για το καλό σου, θα σου πρότεινα να το κάνεις άμεσα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ανάμεσα στα σενάρια είναι και το
ενδεχόμενο να αποφασίσεις να πάρεις κάποιο
κατοικίδιο ή ακόμα και το να ανανεώσεις την
γκαρνταρόμπα σου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν έχεις παιδιά είναι μια πολύ καλή
περίοδος -και ειδικά η σημερινή μέρα- για να
ασχοληθείς μαζί τους και να μπορέσεις να τους
περάσεις με αποτελεσματικό τρόπο κάποια
πράγματα που θεωρείς σημαντικά.
ΙΧΘΕΙΣ: Αν σκέφτεσαι να συγκατοικήσεις με το
σύντροφο σου ή με κάποιο φίλο σου είναι μια
καλή περίοδος να το πραγματοποιήσεις, αφού
μπορείτε να ξεκαθαρίσετε απ'την αρχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα το επιχειρούσατε και οι δυο.

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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Άνοδος 2,23%
στο Χρηματιστήριο

Ê

Κέρδη 2,23% κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών
χθες Τρίτη, με τον τζίρο να «εκτινάσσεται» στα 100
εκατ. ευρώ. Πειραιώς, Eurobank, Jumbo, Lamda τα
blue chips με τη μεγαλύτερη άνοδο.
Στην ισχυρή ανοδική αντίδραση συνέβαλε η έκπληξη της έκτακτης έναρξης της ισχύος της αναβάθμισης της Eurobank στους δείκτες του MSCI, το
θετικό κλίμα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά
και η μικρή αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων.
Ειδικότερα, ο Γενικός
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Δείκτης έκλεισε με κέρδη
2,23% στις 733,18 μονάΓ.Δ. 733,18
δες.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή
2,23%
στις 720,65 μονάδες
(+0,48%) και υψηλότερη τιμή στις 733,33 μονάδες (+2,25%).
Ο τζίρος διαμορφώθηΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
κε στα 100,6 εκατ. ευρώ
και ο όγκος στα 85,8
εκατ. τεμάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 2,37%, στις 1.896,73 μονάδες, ενώ στο +0,78%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και στις 1.080,81 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 4,29% στις
613,41 μονάδες.

Παραδοχή της αποτυχίας
του ΔΝΤ στο πρόγραμμα
της Ελλάδας
Τα λάθη που έγιναν και η αυτοκριτική του Ταμείου
την παραδοχή ότι
διέπραξε σημαντικές
αστοχίες και
παραλείψεις στα
προγράμματα που
υλοποιήθηκαν από το
2008 έως το 2017
προχωρά το Εκτελεστικό
Συμβούλιο του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου.
Μάλιστα, προκειμένου να
αποφύγει μια επανάληψη
των λαθών που έγιναν σε
χώρες όπως η Ελλάδα, το
Ταμείο προχωρά σε μια
«αξιολόγηση» της
απόδοσης προγραμμάτων
του, με στόχο να
αναμορφώσει τη
διαδικασία σχεδιασμού
προγραμμάτων.

Σ

Σε μια έκθεση όπου επιχειρείται η αποτίμηση της πορείας των προγραμμάτων, το
Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου κάνει πολλές αναφορές
στην Ελλάδα.
Σε αυτήν, αναφέρεται στον
εσφαλμένο τρόπο προσέγγισης σε αρχικό στάδιο του προβλήματος της βιωσιμότητας
του ελληνικού χρέους, στη δυσανάλογη έμφαση που δόθηκε
στη δημοσιονομική προσαρμογή, στις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για τα μακροοικονομικά
μεγέθη και στη βιωσιμότητα
του ελληνικού χρέους.
Για πρώτη φορά, το ΔΝΤ
αναδεικνύει το γεγονός ότι η
καθυστέρηση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους
λειτούργησε κυριολεκτικά σαν
σανίδα σωτηρίας για τις τράπεζες της ευρωζώνης, καθώς
την κρίσιμη διετία 2011-2012 η

χώρα μας αποπλήρωσε ομόλογα αξίας 50 δισ. ευρώ, τα
οποία βρισκόταν ως επί το
πλείστον στη δικαιοδοσία ευρωπαϊκών τραπεζών.
Στην έκθεση μάλιστα επισημαίνεται ότι η καθυστέρηση
της αναδιάρθρωσης υπονόμευσε τόσο τις προοπτικές
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας όσο και την ίδια την
αποτελεσματικότητα του «κουρέματος» του χρέους (PSI) που
έγινε το 2012.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το ΔΝΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη οφειλόταν στους
φόβους για μια συνολική διάχυση της κρίσης στην Ευρωζώνη, κάτι που όμως τελικά
δεν αποφεύχθηκε.
Όσον αφορά το ζήτημα της
βιωσιμότητας του ελληνικού
χρέους, το Ταμείο υπενθυμίζει
ότι είχε εγκρίνει για τη χώρα
μας το 2010 ένα δάνειο-μαμούθ ύψους 30 δισ. ευρώ.
Οι συγκεκριμένοι πόροι είχαν
γίνει διαθέσιμοι, παρόλο που το
ΔΝΤ δεν μπορούσε σε εκείνη
τη χρονική συγκυρία να πιστοποιήσει τη βιωσιμότητα του
χρέους.

Για τον λόγο αυτό είχε χρειαστεί να υπάρξει μια αλλαγή
στο πλαίσιο των σχετικών κανόνων μέσω της προσθήκης
της «συστημικής εξαίρεσης», η
οποία επέτρεψε στο Ταμείο να
παρακάμψει τον σκόπελο της
βιωσιμότητας μέσω της επίκλησης του κινδύνου για μια γενικότερη εξάπλωση της κρίσης.
Αυτή η εξαίρεση που άνοιξε
την πόρτα για τη συμμετοχή
του Ταμείου προσέφερε ουσιαστικά την πολυτέλεια του
χρόνου που οδήγησε στην καθυστέρηση της αναγκαίας αναδιάρθρωσης.
Με μια παραδοχή για «υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις», το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι
οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις
οδήγησαν στο να υποτιμηθεί ο
αντίκτυπος που θα έχει η δη-

μοσιονομική προσαρμογή στην
ανάπτυξη και την πορεία του
χρέους. Αν ωστόσο οι προβλέψεις του Ταμείου εδράζονταν σε μια πιο ρεαλιστική βάση,
το ΔΝΤ θα είχε θέσει την άμεση αναδιάρθρωση του χρέους
ως βασική προϋπόθεση για τη
συμμετοχή του στο ελληνικό
πρόγραμμα.
Παρά το γεγονός ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα
βρισκόταν στο επίκεντρο των
προγραμμάτων του ΔΝΤ, η έκθεση του Ταμείου σημειώνει ότι
στο μέσο όρο το ποσοστό των
μη εξυπηρετούμενων δανείων
αυξήθηκε κατά 10,5% σε μια
σειρά από χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία
και η Ιρλανδία.
Όπως τονίζεται, το ποσοστό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων άρχισε να μειώνεται στην
Πορτογαλία και την Ιρλανδία
μόνο μετά το πέρας των προγραμμάτων, ενώ το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ακόμα
μια ανοιχτή πρόκληση για την
Ελλάδα και την Κύπρο.
Από το παράδειγμα αυτών
των χωρών, το ΔΝΤ αντλεί το
δίδαγμα ότι η μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των προγραμμάτων εμπεριέχει μια σειρά από προκλήσεις.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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έναρξη υποβολών
αιτήσεων
υπαγωγής στο νέο
καθεστώς
«Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων» έχει
προγραμματιστεί να γίνει
εντός του πρώτου
10ημέρου του Ιουνίου,
σύμφωνα με ανακοίνωση
του υπουργείου
Οικονομίας.

Η

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων ορίζεται με
βάση το μέγεθος του φορέα,
ήτοι: α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000
ευρώ, για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000
ευρώ, για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.)
του
N.
4430/2016(Α'205), καθώς και
τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
(ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α' 78)
στο ποσό των πενήντα 50.000
ευρώ.
Τα επενδυτικά σχέδια που
υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει
να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: α.
Δημιουργία νέας μονάδας. β.
Επέκταση της δυναμικότητας
υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού
σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της
μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία
τεκμηρίωσης. γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί
ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι
οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά
200% τη λογιστική αξία των
στοιχείων ενεργητικού που
χρησιμοποιούνται εκ νέου,
όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται

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.

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Στο 1ο δεκαήμερο του ερχόμενου Ιανουαρίου
θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής

«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών
και Μικρών Επιχειρήσεων»

Στις προχθεσινές εκλογές των Τρικαλινών
καθηγητών για αντιπροσώπους στην ΟΛΜΕ

«Πρωτιά» της ΔΑΚΕ
Οι εκλογές διεξήχθησαν στα γραφεία
της τοπικής ΕΛΜΕ και ψήφισαν 359
εκπαιδευτικοί

Περιλαμβάνονται και δράσεις στο πρωτογενή τομέα

της αίτησης υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου δεν έχει
κατά την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής μία τουλάχιστον
κλεισμένη διαχειριστική χρήση
ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη
πλήρωση του σχετικού κριτηρίου. δ. Θεμελιώδη αλλαγή
του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης
μονάδας μεγάλης επιχείρησης με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις
αποσβέσεις των στοιχείων
ενεργητικού που συνδέονται
με τη δραστηριότητα που
πρόκειται να εκσυγχρονιστεί
κατά τη διάρκεια των 3 προηγούμενων οικονομικών ετών
. ε. Απόκτηση του συνόλου
στοιχείων ενεργητικού, που
ανήκουν σε επιχειρηματική
εγκατάσταση που έχει κλείσει
και η οποία αγοράζεται από

επενδυτή που δεν σχετίζεται
με τον πωλητή και αποκλείει
την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων
είναι οι επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του
επενδυτικού σχεδίου και
έχουν μία από τις ακόλουθες
μορφές: α. ατομική επιχείρηση, β. εμπορική εταιρεία, γ.
συνεταιρισμός, δ. Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.) του 4430/2016 (Ά
2015)), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N.
4384/2016 (Α' 78), ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να
έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από
την έναρξη εργασιών του

επενδυτικού σχεδίου, στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν
με τη μορφή κοινοπραξίας με
την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, Ειδικότερα, δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι
πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. Ως «πολύ μικρή
επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ.
Ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών
και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 10 εκ. ευρώ. δ
Ματθαίος Μπίνας

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

Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00
πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ

τΡΙΚΑΛΑ – πΥΛΗ
Καθημερινές: 5.30, 6.30, 8.15, 11.15 13.00,
14.00, 16.30, 18.20, 21.15

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

Ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή των Τρικαλινών καθηγητών στις προχθεσινές εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων 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 και ψήφισαν 359 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων 351
ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα και υπήρξαν τέσσερα άκυρα και
τέσσερα λευκά.
Έλαβε η ΔΑΚΕ 132 ψήφους και εκλέγει δύο σύνεδρους
με ποσοστό 37,61%, η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΣΥΝΕΚ 106 ψήφους
και έναν σύνεδρο με ποσοστό 30,20%, η Αγωνιστική Συσπείρωση 72 ψήφους και έναν σύνεδρο με ποσοστό
20,51 και οι Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών 41 ψήφους, ενώ δεν κατάφερε να εκλέξει κανέναν σύνεδρο και
έλαβε ποσοστό 11,68%.
Εκλέγονται οι Πασχάλης Νικόλαος με 89 ψήφους και Κίτος Ευάγγελος με 88 ψήφους (Δ.Α.Κ.Ε), η Παπαζεύκου Ουρανία με 94 ψήφους (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ_ και Κουτελίδα Άννα
με 46 ψήφους (Αγωνιστική Συσπείρωση).
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.
Ε.Κ.

εκδρομές

ΤΕΤΑΡΤΗ

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

22

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Παρουσίαση βιβλίου

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Χλόης Κουτσουμπέλη "Το σημείωμα της οδού
Ντεσπερέ" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ σήμερα Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 20:00 στο Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη (Καρδίτσης 1, Τρίκαλα, τηλ.: 2431077977)
Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Αλέξανδρος Βαναργιώτης, φιλόλογος, πεζογράφος
Ποιήματα θα διαβάσει η Ελπίδα Θεοφανίδου, ιστορικός
τέχνης

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΕΣΠΕΡΕ
Αγαπημένε,
όταν διαβάσεις το σημείωμα αυτό
το μελάνι θα ’χει πια στεγνώσει,
η ζάχαρη θα ’χει μουχλιάσει,
ένα σύκο θα σαπίζει
στο κρεβάτι.
Σε μια γαβάθα θα βρεις υπολείμματα τροφής.
Στην πραγματικότητα δεν ξέρω
αν θα το έχω γράψει εγώ
ή κάποια άλλη
με όνομα παράξενο όπως
Αδελαίδα, Εριφύλη ή Περσεφόνη.
Αγαπημένε,
ήσουν απελπιστικά αθώος,
ανυπεράσπιστα ένοχος,
τις νύχτες ζωγράφιζες ελάφια,
έκλαιγες μετά καθώς τα σκότωνες,
γέμιζαν σκάγια τα σεντόνια.
Μια μέρα ενώ σου ετοίμαζα καφέ
είδα μες στο φλιτζάνι ένα δέντρο.
Τότε κατάλαβα πως έπρεπε να χαθώ στο δάσος.
Αγαπημένε,
όταν διαβάσεις το σημείωμα αυτό,
τι άραγε θα έχει απομείνει από μας σ’ αυτήν τη γη;
Σκόνη στα δάχτυλα κάποιου θεού που θα φυσήξει.

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
έως 26 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές
Αγρυπνίες:
Αύριο 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 Προσκυ-

νηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων από
9:30-12:30 βραδινή, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία
Λειτουργία.
Την Κυριακή 26 Μαΐου με
την ευκαιρία της εορτής του
οσίου Ιωάννου του Ρώσσου
από 9:00-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
Τρικάλων.
Την ίδια ημέρα με την με
την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Πολιούχου Αγίου
Βησσαρίωνος και της ελεύσεως της Τιμίας Χειρός του
Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων από
9:30-12:30 βραδινή, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία
Λειτουργία.

«Και είδεν ο Κύριος ότι...
διεφθάρη δε η γη ενώπιον
του Θεού....» (Γεν. 6:5,11)
Μόνο ο Νώε και η οικογένεια του είχαν φόβο Θεού και
αυτοί σώθηκαν όταν ο Θεός
απεφάσισε να τιμωρήσει τον
τότε διεφθαρμένο κόσμο με
κατακλυσμό (εδ.13). Επί 12ο
χρόνια ο Νώε έχτιζε με την
οδηγία του Θεού, την Κιβωτό,
το περίεργο αυτό στεριανό
καράβι, και όλα αυτά τα χρόνια ο Νώε, κήρυκας της δικαιοσύνης, προειδοποιούσε
τους ανθρώπους της εποχής
του ότι ο Θεός θα φέρει κρίση εξαιτίας των αμαρτιών

τους και τους πρότρεπε να μετανοήσουν για να σωθούν (Β'
Πετρ.2:5). Σίγουρα πολλοί
βοήθησαν τον Νώε στην κατασκευή της Κιβωτού. Τι άραγε απέγιναν; Δυστυχώς πνίγηκαν όπως και όλοι οι άλλοι.
Ναυπηγοί αυτοί της Κιβωτού... αλλά όχι επιβάτες της!
Γι' αυτό, από όλα τα θύματα,
αυτοί ήταν τα πιο τραγικά.
Φίλε μου, μπορεί να έρθει κάποιος τόσο κοντά στην Κιβωτό της σωτηρίας του Χριστού,
αλλά να αμελήσει να μπει
μέσα, και να χαθεί. Σε παρακαλούμε εσύ μπες όσο η θύρα
της είναι ανοιχτή, όσο η αγάπη του Θεού σε περιμένει.

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.
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 •

τηλ.: 24310

what’s up: 6986

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με ατομική σαλάτα.............................................5,50 €
Τας κεμπάπ ή μπεκρή μεζέ..............................................................5,00 €
Παστίτσιο ή λαζάνια.........................................................................5,00 €
Κοτόπουλο σνίτσελ φούρνου ...........................................................5,00 €
Φασόλια ή ρεβύθια φουρνιστά.........................................................4,50 €
Μανιτάρια σε σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό...........................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατάτες...................................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής........................................6,00 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα..............3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα........................3,50 €
Πατατοσαλάτα ........................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα ...................3,50 €
Πολίτικη με ελιές ...................3,50 €
Μαρούλι .................................3,00 €

Ποτέ μην εμπιστεύεσαι αυτούς
που αφήνουν σημειώματα.
Εννιά στις δέκα φορές επινοούν.

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

Kήρυγμα Ευαγγελίου

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• γεμιστά
• μπούτι κοτόπουλο κοκκινιστό
• μεσογειακή μακαρονάδα με πένες
• μοσχάρι λεμονάτο
• φασολάκια • σπανακόρυζο

Πρόγραμμα

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Ξένε, όταν διαβάσεις το σημείωμα αυτό,
θα γίνεις λαθραναγνώστης.
Κανίβαλος θα τραφείς από τη σάρκα μιας αγάπης.
Θα σου θυμίσει μια δική σου.
Καμία σχέση.

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 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά

Ψήφισμα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης
Υδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων σήμερα την 21η Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση για την έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του εργαζομένου της ΔΕΥΑΤ Νικολάου Τάλλαρου,
προκειμένου να αποδοθεί η πρέπουσα και επιβαλλόμενη
τιμή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκδοση του κάτωθι
ψηφίσματος:
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη
του για τον χαμό του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΤ Νικολάου Τάλλαρου και αποφασίζει:
- Να εκφράσει τα θερμότατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία δια αντιπροσώπων του
- Αντί στεφάνου τα χρήματα να δοθούν σε ευαγές ίδρυμα
- Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο και
- Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην Οικογένειά του
Για το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
ΛΕΡΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

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

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.

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.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ του Αποστόλου
και της Βασιλικής, το γένος Ζαμπέτογλου, που γεννήθηκε στο
Βόλο και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΑ
του Δημητρίου και της Άννας, το γένος Γκίκα, που γεννήθηκε
και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης, το γένος Μπεχλιβάνου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Χρήστου και της
Γεωργίας, το γένος Πατήλα που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Ελάτη Τρικάλων.

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.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τελετές

ΤΕΤΑΡΤΗ

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:
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).

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

Τιμές ΣΟΚ από Τρίτη έως Πέμπτη
Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Λουκάνικα
χοιρινά Τρικάλων

Μπριζόλα
χοιρινή Φήκης

το κιλό

24320 78007-24320 22507-24320 22426

3,89το κιλό

3,99 το κιλό

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη υποβολή της
δήλωσης απαιτείται o κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς taxisnet καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση φακέλου για
την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος 22 & Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293

ν
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ω
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και νημάτω
μηχα

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

Η ελευθερία του κλαδέματος
45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

