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Ζήτησε χθες σε μεγαλειώδη η χθεσινή συγκέντρωση ο Κώστας Αγοραστός

Πλήθος κόσμου στην
κεντρική ομιλία, του
υποψηφίου δημάρχου
του Δήμου Μετεώρων,
κ. Θοδωρή Αλέκου
>> 8

Το μέλλον της Θεσσαλίας ξεκινάει από τα Τρίκαλα
Οι Γόμφοι επέλεξαν
τον επόμενο
Δήμαρχο Πύλης

Συνεχίζει τις περιοδείες
ο Χρήστος Σινάνης

Η εξωστρέφεια
του Δήμου και τα έργα
στην Πράσινη Γωνιά

ΣΕΛ.
9

Πρόσκληση
Συνδημότισσες και Συνδημότες
Σας προσκαλώ στην κεντρική προεκλογική ομιλία μου
αύριο Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και ώρα 21:00
στο εκλογικό μας κέντρο
Σας περιμένω για να δώσουμε μαζί το σύνθημα για το
“ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ” στο Δήμο Πύλης

>> 4

Mε κτίμηση

Κωνσταντίνος Μαράβας
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6

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

Υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης

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

Νίκη από την
1η Κυριακή
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Σαν Σήμερα
1954
Ο Ολυμπιακός νικά τη
Δόξα Δράμας και κατακτά
το Κύπελλο Ελλάδας για τέταρτη συνεχόμενη φορά.
Τα γκολ σημειώνουν οι Δρόσος (31’) και Δαρίβας (38’).
1955
Ιδρύεται το Υπουργείο
Βορείου Ελλάδος, μετέπειτα Μακεδονίας - Θράκης.
Πρώτος υπουργός αναλαμβάνει ο Στρατηγός Κοσμάς.
Θα καταργηθεί από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2009 και θα
επανιδρυθεί το 2012 επί
κυβέρνησης Σαμαρά.
1986
Η Κεντρική Υπηρεσία
Πληροφοριών (ΚΥΠ) αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).
2006
Αερομαχία στο Αιγαίο.
Ένα τουρκικό κι ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται
κατά τη διάρκεια εμπλοκής
πάνω από την Κάρπαθο,
με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο
τούρκος πιλότος, νεκρός ο
σμηναγός Κωνσταντίνος
Ηλιάκης.

«Α

γαπάει ο
Θεός τον
κλέφτη,
αλλά αγαπάει και τον
νοικοκύρη»; Πιθανόν.
Ακόμα κι αν η παροιμία
πλάστηκε προς παραμυθία των χρηστών ανθρώπων, που απογοητεύονται βλέποντας να
προκόβουν οι πονηροί,
έχει την αλήθεια της,
όπως κι αν εννοήσουμε
τον Θεό, όποιο όνομα
κι αν του αποδώσουμε.
Για παράδειγμα, το
όνομα της Ιστορίας, η
οποία έχει άριστες σχέσεις με τον αποκαλυπτικό σαρκασμό και την
ανελέητη ειρωνεία, που
ξεμπροστιάζει τους υποκριτές.
Το είδαμε αυτό και με
το «Ιμπιζα γκέιτ», το
σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον μισαλλόδοξο
αντικαγκελάριο της Αυστρίας Χάιντς-Κρίστιαν
Στράχε, ηγέτη του συγκυβερνώντος ακροδεξιού Κόμματος των Ελευθέρων.
Υπερπατριώτης τυγχάνει, βεβαίως, ο αναξιότιμος κ. Στράχε. Πολέμιος των «εθνομηδενιστών» και σεσημασμένος εχθρόξενος.

Η φιέστα που οργάνωσε στο Μιλάνο η Διε-

Τα «καθαρά»
πλην ρυπαρά χέρια
των ακροδεξιών

θνής της Ακροδεξιάς,
με σκηνοθέτη τον Σαλβίνι και αφανή σεναριογράφο τον «πνευματικό»
του, τον Αμερικανό
ακροδεξιό Στιβ Μπάνον,
ήταν τελικά ένα μπαλο-

Κυρίως δε «ανιδιοτελής», όπως δηλώνουν
όλοι του σιναφιού του,
από τον Ιταλό Ματέο
Σαλβίνι στον Ολλανδό
Γκέερτ Βίλντερς και από
τη Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν
στον Νίκο Μιχαλολιάκο.
Μολαταύτα βιντεοσκοπήθηκε εκνόμως συναλλασσόμενος στην Ιμπιζα, τον Ιούλιο του 2017.
Απαθανατίστηκε να
παρανομεί, τάζοντας σε
υποτιθέμενη Ρωσίδα
επενδύτρια, ανιψιά ολιγάρχη, χαριστικές συμβάσεις με το αυστριακό
δημόσιο, υπό μία προϋπόθεση: ο Ρώσος μεγιστάνας να βοηθήσει
το Κόμμα των Ελευθέρων με κάθε τρόπο,
κατά προτίμηση αφανή
και παράτυπο.
Ενα από τα δώρα που
απαιτούσε ο αντικαγκελάριος ήταν να εξαγο-

ραστεί υπέρ του μια
ταμπλόιντ εφημερίδα,
γιατί το όνειρό του ήταν
να γίνει Ορμπαν Νο 2,
με ιδιωτικό μιντιακό
στρατό.
Το είδωλό του, ο Βίκτορ Ορμπαν, έχει
φροντίσει να υποτάξει
μεγάλο τμήμα του ουγγρικού Τύπου, επιβάλλοντας καθεστώς Ερντογάν στην καρδιά της
Ευρώπης.
Ελάχιστα πριν από τις
ευρωεκλογές, το σκάνδαλο της Αυστρίας επιβεβαίωσε για πολλοστή
φορά ότι σωβινισμός και
πατριδοκαπηλία είναι έννοιες ταυτόσημες.
Και πιστοποίησε ότι η
υπέρ του «καθαρού
έθνους» φλυαρία, για
οποιοδήποτε έθνος κι
αν πρόκειται, συνοδεύεται νομοτελειακά από
ρυπαρές πράξεις.

νάκι που το τρύπησε το
«Ιμπιζα γκέιτ».
Και το αποτέλειωσαν
τα λευκά «στρατευμένα
σεντόνια» που κρέμασαν
στα μπαλκόνια τους οι
Μιλανέζοι πολίτες, για
να θυμίσουν στον ηγέτη
της Λέγκας, με τα συνθήματα που είχαν γράψει πάνω τους, το οικονομικό σκάνδαλο του δικού του κόμματος.
Του θύμισαν, δηλαδή,
ότι Ακροδεξιά και διαφθορά είναι παντού ζευγάρι αχώριστο.

Το Άγγελμα

Του Παντελή
Μπουκάλα
από την
«Καθημερινή»

της ημέρας

Bloomberg:

Αυτό είναι το θέλημα

```

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

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)

Σαλβίνι:

του Θεού: να φιμώνετε

H Τουρκία καίει τις
γέφυρες με τις αγορές

με τις καλές σας πράξεις

```
(Ο… σουλτάνος
έχει να σκεφτεί
το… παντεσπάνι
δεν τον ενδιαφέρει
το… ψωμάκι!)

Να καταργηθούν οι κανόνες
για έλλειμμα και χρέος στην Ε.Ε.

την άνοια των ανόητων
ανθρώπων.

```

Α’ Πέτρ. Β’ 15

(Να μοιράζουμε… ευρώ
με την σέσουλα!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Βράδυ , μεσάνυχτα , χιονίζει και ένας τυπάκος
αναγκάζεται να περάσει μέσα από ένα νεκροταφείο
για να κόβει δρόμο , αν και τρέμει από το φόβο του .
Καθώς περπατάει ακούει ένα "τικ - τακ ,τικ - τακ ,
τικ-τακ ".... πλησιάζει στο σημείο απ όπου
προερχόταν ο ήχος κατατρομαγμένος ..
Βλέπει λοιπόν έναν τύπο να σκαλίζει κάτι πάνω σε μια
ταφόπλακα ...
- Τι ...τι κάνετε εκεί ; του λέει με τρεμάμενη φωνή !
- Τι να σε πω ρε φιλαράκι !
Αυτοί οι βλάκες έγραψαν το όνομά μου λάθος !

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Γενική πρόγνωση για
σήμερα Πέμπτη 23/5/2019
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Το κακό με τις
δημοσκοπήσεις: Η κάλπη
Το σύνολο των δημοσκοπήσεων
δεν του άφηνε περιθώρια για ελπίδες παραμονής στον πρωθυπουργικό θώκο στην Αυστραλία,
δίνοντας σαφές προβάδισμα στην
αντιπολίτευση.
Η μεγάλη δημοσκόπηση, όμως,
αυτή της κάλπης, τον ξανάφερε
στης εξουσίας το άτι. Η αυστραλιανή βιομηχανία έρευνας της αγοράς άρχισε ήδη έρευνα για να
διαπιστώσει τα αίτια που οδήγησαν
στις εσφαλμένες προβλέψεις.
Είναι ξεπερασμένη η μεθοδολογία ή μήπως απαρχαιωμένες οι
πρακτικές λήψης δειγμάτων, γι’
αυτό και το εκλογικό αποτέλεσμα
εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών
θαυμάτων;
Πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν
στην «Guardian» ότι το πρόβλημα
εστιάζεται στο λεγόμενο σφάλμα
δειγματοληψίας. Η αβεβαιότητα
σε μία δημοσκόπηση, εξηγούν,
οφείλεται εν πολλοίς στο γεγονός
ότι η έρευνα απευθύνεται σε ένα
υποσύνολο.
Πάντα, υποσύνολο ερευνάται,
τον κόσμο μην υποτιμάτε. Πότε η
λογική των δημοσκοπήσεων λειτουργεί καλά; Σε σταθερά εκλογικά
σώματα, με χαμηλούς όγκους
απροσδιόριστης ψήφου.
Θα μου πείτε ότι δεν είναι όλες
οι δημοσκοπήσεις ίδιες. Διαφέρουν
ανάλογα με το δειγματοληπτικό
σχέδιο, το ερωτηματολόγιο και τις
κλίμακες, την ποιοτική συλλογή
δεδομένων, τη στατιστική ανάλυση
και τα εργαλεία και βέβαια το ανθρώπινο (επιστημονικό) δυναμικό.
Μόνο που στο παράδειγμα της
Αυστραλίας, αλλά και το 2016 με
το Brexit και τη Χίλαρι, όλες -μία
μόνο έδινε νικητή τον Τραμπ: η
καθημερινή δημοσκόπηση USC
Dornsife-Los Angeles Times- έπεσαν έξω.
Αφήνοντας τα τεχνικά, για τους
πολλούς βαρετά, υπάρχει μια συνθήκη που δυσκολεύει τις εταιρείες
να προβλέψουν νίκη. Τα ινστιτούτα
δημοσκοπήσεων πρέπει να ανιχνεύουν όχι μόνο ψυχολογία και
να προσεγγίσουν τάση, αλλά και
εκλογική συμμετοχή σε ένα περιβάλλον πολύ πιο ευέλικτο και μεταβαλλόμενο σε σχέση με το παρελθόν.
Το θέμα είναι σοβαρό και υπερβαίνει τις δημοσκοπήσεις. Αφορά
τον μεγάλο συγγενή, που ασθενεί,
την πολιτική. Αυτή η ρευστότητα
δεν αφορά μόνο τις προβλέψεις,
είναι πλέον δομικό στοιχείο της
πολιτικής ζωής. Κι αυτό μπορεί
να κρύβει εκπλήξεις. Θετικές ή
αρνητικές.
Το κινούμενο τοπίο έχει άλλους
νόμους. Οι δημοσκόποι μάλλον
δεν έχουν (ακόμη) τα μεθοδολογικά εργαλεία για να το αξιολογήσουν και να το διαχειριστούν.
Το κινούμενο τοπίο έχει φάσεις,
όπου δεν χωρούν αλαζονικές εξάρσεις του τύπου «ο Χ έχει τόσο
λίγες πιθανότητες να χάσει, όσο
και ένας παίκτης του NFL να χάσει
μια μπαλιά στα 33 μέτρα».
Κι αν τη χάσει, ξανασυζητάμε
από την αρχή τις φάσεις και αλλάζουμε τις διατάξεις.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και
πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια
τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη
naftemporiki.gr

στα νότια από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

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

ΠΕΜΠΤΗ
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Η Τροχαία Τρικάλων
έπιασε τον… Μάη!

Για τα Τρίκαλα
της επόμενης μέρας

Μπορεί η Πρωτομαγιά να είναι μέρα αργίας και ξεκούρασης
για τους περισσότερους, αλλά υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες
που έπρεπε να είναι στο… καθήκον. Αυτό έπραξαν οι άνδρες
και γυναίκες της Τροχαίας, όπου εκείνη την μέρα είναι σε… δράση, ώστε να βοηθήσουν όλους εμάς για να περάσουμε μια ξέγνοιαστη και χωρίς τροχαία Πρωτομαγιά.
Αλλά στην Τροχαία Τρικάλων δεν θα μπορούσαν χωρίς να…
πιάσουν τον Μάη! Έτσι με πρωτοβουλία του Διοικητή του Τμήματος Ιωάννη Τσιώλη προχθές φρόντισαν να περάσουν εξαιρετικά! Στο Παλαιομονάστηρο δόθηκε το ραντεβού για τις οικογένειες αυτών που υπηρετούν στην Τροχαία Τρικάλων και
πέρασαν μια χαρούμενη Κυριακή!!

Φτάνουμε στο τέλος
του προεκλογικού δρόμου,για ακόμη μια φορά
έχω την τιμη και τη χαρά
να ανακοινώσω την υποψηφιότητα μου ως δημοτικός σύμβουλος στο
συνδυασμό 'Επανεκκίνηση:Τα Τρίκαλα Μπροστά του Δημάρχου μας
Δημήτρη Παπαστεργίου.
Δεν νιώθω και δεν είμαι
επαγγελματίας πολιτικός,είμαι ένας δραστήριος πολίτης μιας πόλης
που αγαπώ πολύ την νοοτροπία και το κόσμο της. Έχω τη διάθεση για προσφορά και εργασία, την πρόθεση να μεριμνήσω για το
κοινωνικό σύνολο και το κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τα Τρίκαλα του σήμερα μια πόλη με φυσική ομορφιά και πρωτογενή πλούτο, μια δραστήρια και καινοτόμα πόλη, μια
πόλη-προορισμός, γεμάτη ζωντάνια και φιλοξενία.
Τα Τρίκαλα της επόμενης μέρας, μια πόλη ευρωπαϊκή, σύγχρονη και βιώσιμη. Μία πόλη που θα στηρίζει και
θα στηρίζεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, στην
οποία ο Δήμος θα πρέπει να είναι συνεργάτης και αρωγός με κανόνες και πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Μία πόλη με αναβαθμισμένες κοινωνικές δομές
και υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πλέον ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Μια πόλη που θα
αναδείκνυε το πολιτισμό της,τα ήθη και τα έθιμα της, τις
παραδόσεις και την κληρονομιά της. Μία πόλη που θα
έχει ως στόχο Nα απορροφήσει όλα τα κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί ώστε το όραμα να
γίνει πράξη και να συνεχίσουμε να εναρμονιζόμαστε στις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας εποχής Μία πόλη
που θα συνεχίσει να κάνει πράξη την έννοια ΕΞΥΠΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ που θα προσφέρει γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους δημότες. Μία πόλη που θα εργάζεται με γνώμονα την ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και την
ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενισχύοντας τις υποδομές που θα
εκσυγχρονίσουν τα Τρίκαλα και θα αναζωογονήσουν τις
γειτονιές και τα χωριά μας
Σε αυτή την προσπάθεια ζητάω τη στήριξή σας,
να μου δώσετε την ευκαιρία να αφιερώσω όλες μου
τις δυνάμεις για τα Τρίκαλα της επόμενης μέρας.

Αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα!

∫χρ.παπ.

Φίλος και συνοδοιπόρος
Λίγα εικοσιτετράωρα απέμειναν για την προσφυγή
στις κάλπες και η μάχη του σταυρού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη… Μια μάχη που φαίνεται να έρχεται σε δεύτερη μοίρα για τον Σταύρο Τραγάνη, υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με το συνδυασμό «Η Θεσσαλία στην
καρδιά μας» και επικεφαλής το Νίκο Τσιλιμίγκα.
Ο κ. Τραγάνης όλο αυτό το διάστημα ασκεί έντονη αντιπολίτευση στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα
Αγοραστό μέσω ραδιοφωνικών του παρεμβάσεων και
όχι μόνον, καθώς θεωρεί ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να αναδειχθούν τα «τρωτά» σημεία της θητείας του. Και φαίνεται να το πετυχαίνει! Κάτι που αποδείχθηκε και την περασμένη Δευτέρα στην διάρκεια της ομιλίας του Νίκου Τσιλιμίγκα, στο «Φρούριο», καθώς έδωσε το παρόν πλήθος πολιτών.
Ο Σταύρος Τραγάνης έκανε μεγάλη κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες, τραβώντας κουπί ένα χρόνο τώρα για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο στα
Τρίκαλα. Εξάλλου, με τον κ. Τσιλιμίγκα τους συνδέει φιλία χρόνων και μια στενή σχέση, δεδομένου ότι κάθε καλοκαίρι συζητούν και αναλύουν τα πολιτικά
δρώμενα στην πλατεία της Τζιούρτζιας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχέσης τους είναι και οι συνεχείς αναφορές στο όνομα του κ. Τραγάνη - κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του, ενώ δεν έλειψαν και τα λογοπαίγνια, τη στιγμή που
τον παρουσίαζε. Εκτός από Οικονομολόγο, τον προσφώνησε και κυνηγό των
… ορέων!

∫μ.

CMYK

4 σελίδα
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ε μια πλατεία –
σύμβολο της
εξωστρέφειας του
Δήμου Τρικκαίων και των
καλών πρακτικών
συνεργασίας μίλησε το
απόγευμα της Τρίτης 21
Μαΐου ο Δημήτρης
Παπαστεργίου.

Σ

Η εξωστρέφεια του Δήμου
και τα έργα στην Πράσινη Γωνιά
διαφορετικό «αέρα» στην περιοχή. Η Πράσινη Γωνιά και
συνολικά η δυτική πλευρά της
πόλης έχει αλλάξει όψη.
Όπως ακριβώς τα Τρίκαλα! Τα
Τρίκαλα
- της προβολής (αλήθεια,
ποιον ενόχλησε η ανέξοδη
και δωρεάν προβολή του Δήμου μας, αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Παπαστεργίου),
- του τουρισμού (νέα επαγγέλματα και ευκαιρίες απασχόλησης δημιουργήθηκαν
με τον Μύλο των Ξωτικών)
- των ευκαιριών (με το Σχέδιο Ασκληπιός, τον Ιαματικό
Πόρο Ριζώματος, το GiSeMi
την αγροδιατροφή)
- των νέων τεχνολογιών (η
ΕΕ συμπεριλαμβάνει τα Τρίκαλα σε πιλοτικά της προγράμματα)

Στην πλατεία Amberg στην
Πράσινη Γωνιά, εκεί, όπου τα
παιδιά της περιοχής παίζουν
στα σύγχρονα παιχνίδια που
χάρισαν οι Γερμανοί αδελφοί
των Τρικάλων (οι δύο πόλεις
είναι αδελφοποιημένες).
Εκεί, όπου οι εκτεταμένες
ασφαλτοστρώσεις στο τμήμα αριστερά της οδού Καλαμπάκας, η νέα παιδική
χαρά, η ολοκλήρωση της εισόδου από τα δυτικά των Τρικάλων, οι εργασίες στο Α’ κοιμητήριο, η ανακατασκευή του
παρκέ στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς
– κηδεμόνες για όλα τα σχολεία της περιοχής με πλήθος
παρεμβάσεων, δίνουν νέο,

- των 78,6 εκ. ευρώ σε 67
έργα & δράσεις
- των 17 έργων και δράσεων κοινωνικής πολιτικής, προϋπολογισμού 11,9 εκ. ευρώ
- των δεκάδων αθλητικών
έργων, του ανακατασκευασμένου Κολυμβητηρίου, του
ανανεωμένου Πάρκου Αη
Γιώργη, του νέου πάρκου στη
Σωτήρα, των αναπλάσεων στο
«νησάκι» του Αγιαμονιώτη
- του πολιτισμού και των
πάνω από 550 εκδηλώσεων τα
καλοκαίρια, στο Μουσείο Τσιτσάνη, στον Μύλο Ματσόπουλου, με το Δημοτικό
Ωδείο, τη Δημοτική Φιλαρμονική, τη Δημοτική Χορωδία,
όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους στην πόλη και τα χωριά μας!
Όλα αυτά στα Τρίκαλα, η
«Επανεκκίνηση» τα συνεχίζει
από τις 27 Μαΐου. Η δύναμη
από την πρώτη Κυριακή, δίνει
δύναμη για συνέχιση όσων
εργάστηκαν, έτρεξαν, έφεραν
τα Τρίκαλα μπροστά!!!
Μαζί ξανά για τον Δήμο που
αγαπάμε!

"Δήμαρχε, ποιο είναι το μεγαλύτερό σου έργο;"
Σε άρθρο – παρέμβαση του στην
ιστοσελίδα capital.gr o δήμαρχος
Τρικκαίων και εκ νέου υποψήφιος
Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρεται σε μια σειρά παρεμβάσεων
που έγιναν κατά τη θητεία του
αλλά και σε όσα έκανε η τρικαλινή
κοινωνία, με πιο ελπιδοφόρο την αλλαγή νοοτροπίας.
Αναλυτικά:
"Συνηθίζεται στις συνεντεύξεις να
με ρωτούν: "Δήμαρχε, ποιο είναι το
μεγαλύτερό σου έργο; Τι θεωρείς
σημαντικότερο;".
Κανονικά θα έπρεπε να πω: την
απογείωση του Μύλου των Ξωτικών, τα 75.00.000€ που φέραμε στα
Τρίκαλα μέσω ΕΣΠΑ και άλλων
προγραμμάτων, τις υποδομές στα
χωριά, τις ανακατασκευές αθλητικών υποδομών, τις αποχετεύσεις
και την ύδρευση, την αγροτική οδοποιία…
Όμως θεωρώ ότι η καλύτερη
απάντηση είναι όσα έκανε η τρικαλινή κοινωνία: Την αλλαγή της νοοτροπίας μας. Είναι το πλέον ελπιδοφόρο, χωρίς κόστος, το σημαντικότερο, ουσιαστικότερο και με
μεγάλη υποθήκη για το μέλλον.
Δείξαμε το πρόσωπο της κοινωνίας που ήταν ευγενική, δεκτική, φιλόξενη, πρόσχαρη. Που σκέφτεται
να δράσει, που δρα, που ενεργοποιεί τις δυνάμεις της. Που δεν πε-

ριμένει από άλλους, που δεν μένει
στον καταγγελτικό λόγο, που δημιουργεί: στα σχολεία, στους συλλόγους, στα ωδεία, στις γειτονιές,
στα χωριά.
Κλασικότερο παράδειγμα, το κάπνισμα.
Στα Τρίκαλα εφαρμόσαμε (τι παράδοξο!) τον νόμο, με τη συνεργασία όλων, κυριολεκτικά: οι φορείς
και οι πολίτες, η ιατρική κοινότητα,
οι εθελοντές, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, η κοινωνία,
αποφάσισαν ότι η υγεία μας είναι ο
πλέον πολύτιμος "σύντροφός" μας.
Και έτσι δράσαμε συλλογικά, με πειθώ, με συνέργειες. Αυτή η πόλη μάς
αξίζει, αυτός ο Δήμος μάς ταιριάζει.
Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε την
ανάπτυξη, μέσα από συγκεκριμένα βήματα:
- Βάλαμε τάξη, νοικοκυρέψαμε τα
οικονομικά
- Μειώσαμε το χρέος κατά 18
εκατ. €
- Αποκτήσαμε ξανά πρόσωπο
στην αγορά
- Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο
χρηματοδοτικό εργαλείο
- Ανοιχτήκαμε στην Ελλάδα και
τον κόσμο! Συνεργαστήκαμε με
986 φορείς (Πόλεις, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Αναπτυξιακούς Φορείς, Διεθνείς ΜΚΟ
κ.α.) στην υποβολή προτάσεων

Αλλά δεν μένουμε σε αυτά. Καταγράφουμε τις δυνατότητές μας,
σχεδιάζουμε και οργανώνουμε για
το μέλλον
Βασικός μας πυλώνας, με στόχο
να μείνουν οι νέοι επιστήμονες και
γενικότερα η παραγωγική ηλικία
στον τόπο μας, είναι η αγροδιατροφή και οι συνέργειες με αυτή.
Υλοποιούμε:
1. Σχέδιο "Ασκληπιός: στα Ίχνη
του Μύθου του…", με πέντε πόλους:
Α. Ενίσχυση τοπικών φαρμακευτικών προϊόντων (μελισσόχορτο,
άγριο τριαντάφυλλο, μπιτούνι, ρίγανη)
Β. Εκπαίδευση νέων αγροτών
μέσω του προγράμματος "Νέα γεωργία για τη νέα γενιά", πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τις επιστημονικές

εξειδικεύσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την
καθοδήγηση του Rutgers University
Γ. Τεχνολογία Smart Farming
Δ. Δημιουργία Ψηφιακού Ασκληπιείου
Ε. Εναλλακτικές διαδρομές "Στα
ίχνη του Ασκληπιού"
2. Ιαματικός Πόρος Ριζώματος
Ο πλέον πλούσιος σε υδρόθειο
ιαματικός πόρος στη χώρα, αναγνωρίστηκε, πιστοποιήθηκε, μελετήθηκε, συζητήθηκε με την τοπική
κοινωνία. Εκπονήσαμε μελέτη για
τον τρόπο αξιοποίησής του μέσα
από τρία διαφορετικά σενάρια (κατασκευή - λειτουργία από τον Δήμο,
κατασκευή από Δήμο με παραχώρηση λειτουργίας, ΣΔΙΤ). Επόμενο
βήμα, η ανάδειξη του τρόπου λειτουργίας, με βάση τα οικονομικά
στοιχεία και τις ανάγκες της κοινωνίας μέσω διαβούλευσης.
3. Μύλος των Ξωτικών
Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στη χώρα με
1.200.00 επισκέψεις το 2018 είναι η
βάση ανάδειξης του τουριστικού
προϊόντος, της ιστορίας και του πολιτισμού των Τρικάλων.
Η διαδρομή Τρίκαλα, Ρίζωμα,
Μετέωρα, Κόζιακας εξελίσσεται
στον βασικό πόλο έλξης τουριστών

για τον νομό, συνδυάζοντας: Ιστορία, Θρησκεία, Γεωλογία, Μουσική,
Εναλλακτικό Τουρισμό, Αγροδιατροφή, Τεχνολογία, Άθληση.
4. Smart Trikala
Κάθε ένα από αυτά τα projects
συνδέονται με την πιο ελπιδοφόρα
πρωτοβουλία μας, το Smart Trikala.
Το Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό, τα
προγράμματα ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ELVITEN) και χρήσης αυτόνομων λεωφορείων μέσω 5G
(AVINT), το σύστημα εξυπηρέτησης
πολιτών "20000", συστήματα για
παρακολούθηση αντλιοστασίων λυμάτων, αγωγών ύδρευσης, πιλοτικά
προγράμματα για στάθμευση, κάδους απορριμμάτων, κατανάλωση
ενέργειας, δείχνουν τον δρόμο για
τη χρήση της τεχνολογίας υπέρ των
πολιτών
Πιστεύω ακράδαντα πως οι νέες
διοικήσεις των Δήμων πρέπει να αλλάξουν στόχευση.
Προφανώς θα ασχοληθούμε με
την καθημερινότητα βρίσκοντας
της γρηγορότερες, αποδοτικότερες
και αποτελεσματικότερες λύσεις,
αλλά πλέον πρέπει να περάσουμε
στο παρασύνθημα.
Να ασχοληθούμε ενεργά και με
την ανάπτυξη των περιοχών μας.
Έχουμε λόγο, πρέπει να αποκτήσουμε και ρόλο!"
capital.gr

τοπικά

Οι Γόμφοι επέλεξαν
τον επόμενο Δήμαρχο Πύλης
Ο

ι Γόμφοι
υποδέχθηκαν το
βράδυ της Τρίτης
21/05/2019 τον υποψήφιο
Δήμαρχο Πύλης
Θεόδωρο Χήρα που
ανέπτυξε το πρόγραμμά
του και τις θέσεις του
συνδυασμού «Πύλης
Όραμα» για το μέλλον
της Πύλης.
Σε ένα πολυπληθές ακροατήριο γεμάτο παλμό και ζωντάνια, οι κάτοικοι των Γόμφων
έδωσαν το μήνυμα νίκης στον
Θοδωρή Χήρα και την υπόσχεση πως θα έρθει πρώτος
ο συνδυασμός του στη Δ.Ε.
Γόμφων.
Οι υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι με καταγωγή από
τους Γόμφους Κώστας Μπουζιώκας, Βύρων Κατσίβελος
και Λαμπρινή Οικονόμου, τρέφουν της αμέριστης εκτίμησης των κατοίκων και έχουν
την πίστη πως η Πύλη χρειάζεται Δήμαρχο τον Θεόδωρο
Χήρα.
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Τον Ασπροπόταμο
επισκέφτηκε
ο Θοδωρής Αλέκος

Τ

α χωριά της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου επισκέφθηκε ο υποψήφιος
Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων κ. Θοδωρής
Αλέκος και οι υποψήφιοι Δημοτικοί του Σύμβουλοι.

6 σελίδα
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Περιοδεία Σινάνη σε Κερασούλα, Ψήλωμα,
Ασπροκκλησιά, Φλαμπουρέσι, Καλλιθέα και Κονισκό

προγραμματισμένα να γίνουν.
Το απόγευμα στο Φλαμπουρέσι, στην Καλλιθέα και στον Κονισκό, η συγκέντρωση του κόσμου
ήταν μεγάλη και οι κάτοικοί τους,
εξέφρασαν την εμπιστοσύνη και

Α

ρκετές κοινότητες του Δήμου Μετεώρων
επισκέφτηκαν και σήμερα οι υποψήφιοι
σύμβουλοι και ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Δύναμη Ευθύνης» Χρήστος Σινάνης.

Στην Κερασούλα, το Ψήλωμα
και την Ασπροκκλησιά οι κάτοικοι
τους υποδέχτηκαν με θέρμη και

την στήριξη στο πρόσωπο του
Χρήστου Σινάνη, αλλά και στο
συνδυασμό «Δύναμη Ευθύνης».
Συνεχίζουμε με έργα , στόχους,
όραμα, για νίκη από την πρώτη
Κυριακή!

συζήτησαν μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
χωριά αλλά και για όλα όσα είναι

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

CMYK

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

τοπικά

Ευχαριστήριο
Την προηγούμενη Κυριακή 12 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η Παραδοσιακή Μουσική βραδιά που διοργάνωσε η Ενορία της Αγίας Κυριακής, του ομώνυμου χωριού. Με στόχο την ενότητα
που κατεργάζεται η τοπική Ενορία μεταξύ των ανθρώπων, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αισθάνεται τη χαρά και συνάμα την ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι συνέδραμαν με κάθε τρόπο
για να είναι επιτυχής η όλη εκδήλωση:
-Το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών που έδωσε την
ευλογία γι' αυτή τη δράση.
-Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων.
-Τα Κρεοπωλεία Ευσταθίου και Θεοδώρου Ευθυμίου, καθώς και το κρεοπωλείο του Γεωργίου Παπαγιάννη.
-Την επιχείρηση “Πατατονοστιμιές” Μεγαλοχώρι.
-Ψυγεία Θεοδώρου Κλιάφα.
-Βιομηχανία Σαλατών “ΒΙΟΣΑΛ”.
-Τη Γαλακτοβιομηχανία “Τρίκκη”.
-Επιχείρηση Αθανασίου και Υιών Μάτη.
-Ελληνική Ζυθοποιΐα Αταλάντης.
-Τα Ζαχαροπλαστεία “Μέλισσα”.
-Τον κ. Αθανάσιο Λιούτα, πολιτευτή.
-Τις αδελφές Αθανασία και Δήμητρα Μαλλιώρα.
-Τον Γυμνασιάρχη Μ. Καλυβίων κ. Θωμά Ροκά.
-Όλους τους χορηγούς που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέσω βιντεοπροβολέα.
-Όλους εκείνους που με φανερό και αφανή τρόπο έδωσαν χείρα βοηθείας.
-Τους Χορευτικούς Συλλόγους: Κρητών Ν. Τρικάλων, Γυναίκες Γαρδικακίου, την ομάδα Χορού Γυναικών και Ενοριακής Χορωδίας Αγ. Κυριακής υπό τη χοραρχία του κ. Δημητρίου Μωραΐτη.
-Τους εκλεκτούς καλλιτέχνες που με ιδιαίτερη αφοσίωση υπηρετούν
την ελληνική παραδοσιακή μουσική και κοπίασαν καθ' όλη τη βραδιά, ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ!
-Πλακιά Παναγιώτη στο κλαρίνο, Παπαγεωργίου Νεκτάριο στο κλαρίνο,
Διαμάντη Φαίδρα στο τραγούδι, Ντίνα Αριστείδη στο τραγούδι, Μωραΐτη Δημήτρη κιθάρα, Ντίνα Γεώργιο στα κρουστά, Παππά Στέργιο στο μπάσο, Παπακώστα Παναγιώτη ηλεκτρική κιθάρα, Κρανιά Μιλτιάδη τραγούδιντέφι.
Το κατάστημα Memories Hall της οικογένειας Νικολάου Παπαευθυμίου
που προσέφερε τη χρήση της αίθουσας με ένα συμβολικό αντίτιμο.
Τον τοπικό Τύπο και τα τοπικά Μ.Μ.Ε.
Αντευχόμεθα ο Θεός, δια πρεσβειών της Αγ. Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, να ευλογεί και να αγιάζει τους ευεργέτας, δωρητάς και συνδρομητάς του πολυσχιδούς έργου της Ενορίας.
Με εκτίμηση
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ι.Ν. Αγ. Κυριακής Τρικάλων

ι Ευρωεκλογές της 26ης
Μαϊου μετατράπηκαν
ουσιαστικά σε Εκλογές
αξιολόγησης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας για τις επιλογές τους στα μείζονα ζητήματα
της εσωτερικής πολιτικής ζωής.
Το ζήτημα : συνέχιση της πορείας προοδευτικής ανασυγκρότησης της χώρας – δικαίωσης των
θυσιών του ελληνικού λαού με
σχέδιο δίκαιης ανάπτυξης ή παλινόρθωση του συστήματος εξουσίας που υπερχρέσε την Ελλάδα
και την οδήγησε στις δαγκάνες
του ΔΝΤ, κυριαρχεί. Όμως, που
πάει η Ενωμένη Ευρώπη ; Ποιο το
μέλλον της μετά τις Ευρωεκλογές
της 26ης Μαϊου ;
1. Το φάντασμα της διάλυσης
στα εξ ων συνετέθη, σε ανταγωνιζόμενα Κράτη – Έθνη, πλανιέται
πάνω από την Ενωμένη Ευρώπη.
Δεν είναι μόνον η αποχώρηση
της Μεγ. Βρετανίας, οι αποσχιστικές τάσεις, η άνοδος της Ακροδεξιάς σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, ο ευρωσκεπτικισμός σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι
κυρίως η αμφισβήτηση της χρησιμότητάς της για τους πολλούς,
για τους φτωχούς, για τους νέους,
για τους άνεργους, για τις χώρες
που υποδέχονται τα μεγάλα προσφυγικά - μεταναστευτικά ρεύματα, για τις Χώρες του Νότου…
2. Η αμφισβήτηση, οι προθέσεις
« αποδέσμευσης», θεριεύουν από
το δημοκρατικό έλλειμμα στην
ΕΕ, από τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Νομενκλατούρας, από
το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο δόγμα της στυγνής Δημοσιονομικής
Πειθαρχίας, από τις ανισότητες –
τις αποκλίσεις…
3. Στην Ελλάδα η αμφισβήτηση
εδράζεται στη λογική με την οποία
αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ηγεσία το χρέος και την οικονομική

Ο

Οι προτάσεις μας:

Πρόγραμμα επισκέψεων
Πέμπτη 23 Μαΐου 2019
Απόγευμα
19:00 Αγία Κυριακή
19:30 Ριζαριό

20:30 Κεφαλόβρυσο
21:30 Μεγάλα Καλύβια

Ο συνδυασμός «Πύλης
Όραμα» στηρίζει με όλες
του τις δυνάμεις στις αυτοδιοικητικές εκλογές της
26ης Μαΐου όλα τα ανεξάρτητα κοινοτικά συμβούλια, καθώς και όλες
τις ανεξάρτητες μεμονωμένες υποψηφιότητες κοινοτικών προέδρων που
κατέρχονται στο Δήμο
Πύλης

Κατασκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
Συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων εσωτερικών, εξωτερικών
και σχολικών.
Δημιουργία κλειστής αναρριχητικής πίστας.
Δημιουργία νέων γηπέδων Μπάσκετ,
Βόλλευ, Τέννις, Beach Volley.
Συντήρηση και ανακατασκευή Skate
park.
Φωταγώγηση εξωτερικών γηπέδων.
Δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου με
μηχανήματα άθλησης εξωτερικού χώρου.
Υπαίθρια τραπέζια ping-pong.
Υπαίθρια σκακιέρα και δημιουργία
σκακιστικής λέσχης.
Στήριξη όλων των αθλητικών μαζικών
διοργανώσεων πχ. Ημιμαραθώνιος, Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση κτλ.
Διεκδίκηση οργάνωσης αθλητικών
διοργανώσεων παγκόσμιας εμβέλειας.
Προγράμματα μαζικού αθλητισμού για
όλες τις ηλικίες.
Δημιουργία περιφερειακών βιβλιοθηκών στις έδρες των πρώην Δήμων.
Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου.
Ίδρυση εργαστηρίου φωτογραφίας.
Δημοτική θεατρική ομάδα.
Δημοτικός θερινός κινηματογράφος.
Δημιουργία εργαστηρίου εικαστικών
τεχνών.
Μουσείο - Έκθεση Ξυλογλυπτικής
Σχολής.
Δημιουργία Μουσείου Αναρρίχησης.
Διεκδίκηση της Προτομής της Αυγής

ΠΕΜΠΤΗ

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

Παρασκευή 24/05/19

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΚΗΣ
– ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
– ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΚΕ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
κρίση στη χώρα. Τα Μνημόνια
Δημοσιονομικής Προσαρμογής
κυριαρχούνταν από τη θεωρία
της εσωτερικής υποτίμησης, της
ανελέητης λιτότητας, της φτωχοποίησης του ελληνικού πληθυσμού και οδήγησαν στην απώλεια
του 25% του ΑΕΠ, στην έκρηξη
της ανεργίας, σε κοινωνικά δράματα, στην ανθρωπιστική κρίση,
στην απόγνωση, στην οργή…
4. Για να αντιστραφεί η σημερινή εικόνα της ΕΕ απαιτούνται
τομές, ριζικές αλλαγές, ανατροπή
του συσχετισμού δυνάμεων. Απαι-

Επίσκεψη στο Καστράκι στις 20:30

ματος που εκτιμά ως ολέθρια μια
νέα κυβερνητική συνεργασία με
τη ΝΔ θα καταλογίζει στην ηγεσία
τη καταστροφική επιλογή.
7. Η μεταμνημονιακή πορεία
της Ελλάδας είναι συνάρτηση
του μετεκλογικού μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Μια παλινόρθωση του νεοφιλελεύθερου
- φαύλου συστήματος εξουσίας θα ακυρώσει όσα προωθητικά
επιτεύχθηκαν με θυσίες του ελληνικού λαού. Αντίστροφα, μια
3η λαϊκή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ να
αποτελέσει τον κορμό μιας Κυβέρνησης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, πάνω σε
σαφές προοδευτικό πρόγραμμα
δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης,
θα θέσει σε κίνηση τη προοδευτική Αναγέννηση στην Ελλάδα.
8. Όσοι επιθυμούν τη ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις
τους και να επικεντρώσουν στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : στις προοδευτικές
μεταρρυθμίσεις, στις ριζοσπαστικές αλλαγές, στη παραγωγική
– διοικητική – οικονομική - πολιτισμική ανασυγκρότηση, στη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική,
στα ζητήματα που καθιστούν την
Ελλάδα Διαμετακομιστικό – Ενεργειακό – Εμπορικό – Πολιτισμικό
– Τουριστικό Κέντρο των Βαλκανίων, στην αξιοποίηση του χαρισματικού ανθρώπινου δυναμικού
μιας ιστορικής χώρας με πανάρχαιο πολιτισμό – με απίστευτη
ομορφιά - με άφθονες πλουτοπαραγωγικές πηγές – με τεράστια
συγκριτικά πλεονεκτήματα…

Με θεματική ενότητα «Πολιτισμός – Αθλητισμός - Παιδεία»
και προσπάθεια επιστροφής της στο
Μουσείο Σπηλαίου Θεόπετρας.
Συνεργασία και συντονισμός όλων
πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Μετεώρων για τη δημιουργία Λαογραφικού
Μουσείου και Μουσείου Ολοκαυτώματος
Καλαμπάκας.
Δημιουργία Πολιτιστικού Calendar της
περιοχής.
Διεκδίκηση προγράμματος δωρεάν
γευμάτων στα σχολεία του Δήμου Μετεώρων.
Συνεργασία με τους διευθυντές των
σχολείων και συλλόγους γονέων για ένταξη φρούτων, λαχανικών, χυμών στα κυλικεία. Συνεργασία με διατροφολόγους για
την παιδική παχυσαρκία.
Καταγραφή προβλημάτων στα σχολεία
και άμεση επίλυσης τους
Ανάπτυξη του θεσμού «Σχολή γονέων».
Δημιουργία του θεσμού «Μαθητικό
συμβούλιο». Συνεργασία με τα 15μελή
των μαθητών. Αποτύπωση προβλημάτων, ιδεών και απόψεων για θέματα του
Δήμου Μετεώρων.
Οργανωμένες δράσεις ανακύκλωσης
σε κάθε σχολείο.
Δημιουργία Σχολικών λαχανόκηπων
στα πλαίσια του Δημοτικού λαχανόκηπου.
Εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.
Αναβάθμιση της συνεργασίας με τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας.

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

20:00-20:30 Κρήνη
20:40-21:40 Οιχαλία

τείται ένα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ για την ΕΥΡΩΠΗ
του ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΥ, του νέου ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ, της νέας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, που θα εξειδικεύει τις
ιδρυτικές αξίες της Ενωμένης Ευρώπης στα νέα δεδομένα. Απαιτείται η συγκρότηση ευρύτατου
Μετώπου αριστερών - προοδευτικών – δημοκρατικών – οικολογικών δυνάμεων, κοινωνικών κινημάτων, συσπειρώσεων για μια
ριζικά διαφορετική Ευρώπη στην
οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα
θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα.
5. Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
οικοδομείται με πρωτοβουλίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε κάθε
ευρωπαϊκή χώρα ξεχωριστά.
Στην Ελλάδα η συγκρότηση
ευρύτατης Προοδευτικής Συμμαχίας δυσχεραίνεται από την
αντιπαλότητα του ΚΙΝΑΛΛ προς
τον ΣΥΡΙΖΑ.
6. Θεωρώ δεδομένο ότι σε όλο
το διάστημα μέχρι τις Βουλευτικές
Εκλογές, η ηγεσία του ΚΙΝΑΛΛ θα
συντηρεί την αντιπαλότητα, με
στόχους « στρατηγική ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ», « ποσοστό άνω του 10%
για το ΚΙΝΑΛΛ». Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι τους, ειδικά
αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατορθώσει να αξιοποιήσει τα θετικά μέτρα για τους
πολλούς, τη δυναμική που δημιουργούν, το αυθόρμητο λαϊκό ξέσπασμα που διαπιστώνεται τις
τελευταίες μέρες και κάνει ντέρμπυ το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών, το ΚΙΝΑΛΛ θα αντιμετωπίσει σοβαρό υπαρξιακό πρόβλημα, καθώς το τμήμα του Κόμ-

Το πρόγραμμα του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»

Μεριβάκη Αθανασίου
Πέμπτη 23/05/2019

σελίδα 7

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

του υποψηφίου Δημάρχου
Πέμπτη 23/05/19

ΜΑΪΟΥ 2019

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ

Πρόγραμμα ομιλιών

Πρόγραμμα Επισκέψεων

23

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

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"
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.

Πρόγραμμα επισκέψεων
του δημάρχου
Κώστα Μαράβα
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.

8 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

23

ΜΑΪΟΥ 2019

τοπικά

Πλήθος κόσμου στην κεντρική ομιλία, του υποψηφίου
δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, κ. Θοδωρή Αλέκου
•Θ. Αλέκος: “Είμαστε αυθεντικοί, είμαστε ειλικρινείς, πιστεύουμε αυτό που λέμε, δεν είμαστε δήθεν”

Π

αρουσία πλήθους
κόσμου, ο οποίος
κατέκλυσε την
Κεντρική πλατεία
Καλαμπάκας «Ρήγα Φεραίου»,
πραγματοποιήθηκε χθες το
βράδυ η κεντρική ομιλία του
υποψηφίου Δημάρχου
Καλαμπάκας και επικεφαλής
του συνδυασμού «Νέο
Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος
Δήμος», κ. Θοδωρής Αλέκος.

Ο κ. Αλέκος, μίλησε με λόγια
καρδιάς προς τον λαό της Καλαμπάκας και τον κάλεσε να στηρίξει
τη μεγάλη προσπάθεια του συνδυασμού του και να του δώσουν
την εντολή και να του κάνουν την
τιμή, την ερχόμενη Κυριακή, να
ηγηθεί του Δήμου Μετεώρων για
την επόμενη τετραετία.
«Είμαστε αυθεντικοί, είμαστε ειλικρινείς, πιστεύουμε αυτό που
λέμε, δεν είμαστε δήθεν, δεν αντιγράφουμε πολιτικούς λόγους για
να πείσουμε το ακροατήριο. Δεν
προτάσσουμε τη λεκτική βία».
Δεν προσπαθούμε να αντλήσουμε πολιτικό φως με κομματικές
φωτογραφίες. Όπως κάνει η απερχόμενη δημοτική αρχή, που δείχνουν την αγωνιώδη προσπάθειά
της να πείσει γι’ αυτό που δεν είναι!!!
Δεν περιμένουμε τους κομματικούς αρχηγούς να προβούν σε
στημένες αναφορές, για να το εκμεταλλευτούμε πολιτικά»!
Στην ομιλία του ο κ. Θοδωρής
Αλέκος υπογράμμισε μεταξύ άλλων:
“Φίλες και φίλοι,
Αγαπητοί συνδημότισσες και
συνδημότες του Δήμου της καρδιάς μας, του Δήμου των ονείρων
μας, του Δήμου Μετεώρων.
Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος,
που όλοι εσείς βρίσκεστε σήμερα
κοντά μας.
Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την ανεπανάληπτη παρουσία σας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, από
εμένα και όλους τους υποψήφιους
του συνδυασμού μας. Μέσα από
την καρδιά μας!!!!
Συνδημότισσες και Συνδημότες
Το όραμά μας είναι κρυστάλλινο.
Σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν ανήκουμε στην κατηγορία
των πολιτικών που εμπορεύονται
την ελπίδα των συνδημοτών μας.
Είμαστε μαζί σας, προχωράμε ενωμένοι και μαζί θα χτίσουμε τον
δήμο των ονείρων μας. Πιστεύουμε
ότι η πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που δεν χρειάζονται την πολιτική.
Βιώνουμε από τη σημερινή δημοτική αρχή μια ασυνήθιστη κινητικότητα, κυρίως στα απολύτως
ξεχασμένα χωριά του δήμου μας,
μια κινητικότητα με καθαρά προεκλογικά ελατήρια δηλαδή την αλίευση ψήφων την ύστατη ώρα με
δημαγωγικό τρόπο! Είναι μια ενέργεια όμως που όχι μόνον δεν πείθει,
αλλάεξαγριώνει τους συνδημότες
μας, διότι οι πολίτες σε όλο το πολιτικό φάσμα, αφενός δεν χειραγωγούνται και αφετέρου έχουν αντιληφθεί τι γίνεται. Δεν μπορεί, η
σημερινή Δημοτική αρχή να μιλάει
για τα ίδια έργα στην ύπαιθρο,
που υπόσχονταν την πενταετία που
παρήλθε! Όπως για τα μονοπάτια
των Μετεώρων που τα έταξε, πριν
5 χρόνιακαι δεν έκανετίποτα, και
τα ξαναβάζει στο νέο τηςπρόγραμμα. Είναι υπόλογοι στους συνδημότες μας για αυτά που υπόσχονταν και ποτέ δεν έπραξαν!
Δεν έπεισαν όσο κι αν προσπάθησαν με τις βαρύγδουπες και

ανυπόστατες ανακοινώσεις τους,
να ανατρέψουν την σκληρή αλήθεια, μέσα από την οποία πάντα
προέκυπτε η απόλυτη δυσκαμψία
τους. Το μόνο που κατάφεραν είναι
να δημιουργήσουν στα μάτια τα
δικά σας, ένα απόλυτο επικοινωνιακό φιάσκο!
Προφανώς αγνοούν τη ρήση του
αρχαίου Έλληνα ιστορικού Πλούταρχου ο οποίος είπε πως « τίποτα
δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά
όλα από την ορθή κρίση και την
προνοητικότητα».

Συνδημότισσες
και Συνδημότες
Η Καλαμπάκα πρέπει να αναδείξει ανεξάρτητη Δημοτική αρχή!
Ανεξάρτητο και ακηδεμόνευτο Δήμαρχο! Κάνοντας έτσι ένα πραγματικό νέο ξεκίνημα, που τόσο
πολύ έχει ανάγκη ο τόπος μας,

καθότι η παρούσα Δημοτική αρχή
είναι ολοφάνεροακόμη και στους
πλέον δύσπιστους ότι παρουσιάζει
εμφανέστατα και μη αναστρέψιμα,
δείγματα αρρυθμίας, κόπωσης,
εκνευρισμού και αδυναμίας παραγωγής πραγματικού έργου.
Στο σημείο αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο ότι κατεβαίνω υποψήφιος
Δήμαρχος όλων των δημοτών. Δεν
με εκφράζουν και δεν με αφορούν
σενάρια και διαχωρισμοί που κυκλοφορούν και διαχέονται εντέχνως γύρω μας. Στον αγώνα αυτόν
δεν περισσεύει κανείς.
Πιστεύουμε ότι:
Η ανάγκη για αναζωογόνηση
της πόλης της Καλαμπάκας είναι
σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ. Η
συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, είναι το
όραμά μας. Όραμα που σε πολλές

CMYK

περιπτώσεις περιορίζεται από τη
δυσχερή οικονομική κατάσταση
και την έλλειψη πόρων, όραμα
όμως, κάθε άλλο παρά ανέφικτο
όταν υπάρχει στρατηγική, προγραμματισμός και ολοκληρωμένο
σχέδιο.
Ένας σύγχρονος Δήμαρχος,
έχει πολλές ευκαιρίες να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική,
βασιζόμενος στις ευκαιρίες συγχρηματοδότησης που του παρέχονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αλλά
και του προγράμματος«ΕΛΛΑΔΑ»,
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Είμαι λοιπόν σίγουρος πως κάθε
Δήμαρχος που οραματίζεται να
επιτελέσει έργο υψηλών προδιαγραφών, έχει στην διάθεσή του
τα απαραίτητα εργαλεία για να
διαμορφώσει ένα Δήμο πρότυπο
για τον τόπο του.
Για το συνδυασμό « Νέο Ξεκίνημα- Ανεξάρτητος Δήμος», οι δήμοι επιβάλλεται να συνεργαστούν
με τους φορείς της κεντρικής εξουσίας, στοχεύοντας στην υλοποίηση
μιας αποτελεσματικότερης κοινω-

νικής πολιτικής, που θα αντιμετωπίζει ένα μεγάλο τμήμα των προβλημάτων της καθημερινότητας
του πολίτη. Διασφαλίζοντας τους
απαραίτητους πόρους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Κάθε δήμος οφείλει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έργα
και δράσεις δημιουργίας κατάλληλων υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη στήριξη της
τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης.
Βασική αποστολή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι η διαμόρφωση
ενός ειδικού πλαισίου πολιτικών
για τη δημιουργική απασχόληση
των παιδιών, την καλλιέργεια του
αθλητικού πνεύματος, καθώς και
τη διάδοση της γνώσης, των τεχνών και του πολιτισμού. Για το
λόγο αυτό πρέπειο Δήμος να
ιδρύει, να υποστηρίζει και να αναβαθμίζει διαρκώς υποδομές όπως
τα ΚΑΠΗ, τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Αθλητικά
Κέντρα και εγκαταστάσεις, Πνευματικά Κέντρα, Μουσεία, Βιβλιοθήκες και Ωδεία.
Τέλος ένας σύγχρονος Δήμος

οφείλει να κατανοήσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
και τις πιθανέςεφαρμογές τους
σε όλο το φάσμα των Δημοτικών
υπηρεσιών.
Οι προτάσεις μας λοιπόν συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς:
•Τον τομέα του Τουρισμού
•Εξυπηρέτηση του Πολίτη Λειτουργία του Δήμου - Ψηφιακός
Δήμος
•Ποιότητα Ζωής - Πόλη Βιώσιμη και Λειτουργική - Καθαριότητα – Πράσινο
•Πολιτική Προστασία του Δήμου Μετεώρων
•Επιχειρηματικότητα - Πρωτογενής Τομέας - Απασχόληση –
Ανάπτυξη
•Κοινωνική Μέριμνα - Υγεία –
Εθελοντισμός
•Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
•Πολιτισμός - Αθλητισμός –
Παιδεία.
Συνδημότισσες και Συνδημότες,
Σεβόμαστε οτιδήποτε δημιουργικό και αναγκαίο έγινε από τη
απερχόμενη δημοτική αρχή, εμείς
όμως είμαστε οι φορείς του νέου,
του καινοτόμου, του διαφορετικού,
αυτού που ο Δήμος έχει ανάγκη.
Θέλουμε να αφήσουμε τη δική
μας σφραγίδα, κάνοντας τα δικά
μας όνειρα πραγματικότητα.
Όλοι μαζί αποτελούμε ένα ανθρώπινο σύνολο με τα απαραίτητα
συστατικά της επιτυχίας. Παλιό
και νέο μια συνύπαρξη με κοινούς
στόχους, με αγάπη για τον Δήμο
των ονείρων μας, για τον Δήμο
της καρδιάς μας.
Συνδημότισσες και Συνδημότες
Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί δίπλα μου έχω ανθρώπους που εγγυώνται την πρόοδο
και την αλλαγή σελίδας στο Δήμο
μας.
Όλοι μαζί παλιοί και νέοι, δημιουργούμε ένα υπέροχο μείγμα εμπειρίας και δυναμικής, συστατικά
τα οποία αποτελούν εγγύηση για
μια πετυχημένη πορεία.
Συνδημότισσες και Συνδημότες
Σε αυτό τον τόπογεννηθήκαμε,
εδώ μεγάλωσαν οι προγονοί μας,
εδώ μεγαλώσαμε και εμείς με αξίες
και ιδανικά.
Τώρα πια γεμάτοιεμπειρία, γνώση και δύναμη, ήρθε η ώρα να
δώσουμεπίσω στον τόπο μας όλα
αυτά που μας έχειπροσφέρει. Στον
τόπο που αγαπάμε. Με αίσθημαευθύνης και προσφοράς για τον
συνάνθρωπο.
Σας καλώ όλους λοιπόν να συμπορευτούμε!!!
Το μέλλον μας ανήκει!!!!
Το χρωστάμε στα παιδιά μας!!!
Γεια σας και με τη νίκη!!!!”.
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Ζήτησε χθες σε μεγαλειώδη η χθεσινή συγκέντρωση ο Κώστας Αγοραστός

Ισχυρή εντολή
από την 1η Κυριακή
•Το μέλλον της Θεσσαλίας ξεκινάει από τα Τρίκαλα

σχυρή εντολή για ισχυρή
Θεσσαλία ζήτησε ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και
εκ νέου υποψήφιος με τη
«Συμμαχία υπέρ των Πολιτών»
Κώστας Αγοραστός, μιλώντας, χθες
σε μια μεγάλη συγκέντρωση που
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό
Κέντρο.

Ι

Σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έδωσε το
στίγμα για την επόμενη ημέρα της εκλογικής του νίκης, λέγοντας ότι «η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων οδηγούν σε ένα μοντέλο σταθερής
μετάβασης. Έναν οικονομικό μετασχηματισμό που συμβάλει εν τέλει και στην
πολιτισμική αλλαγή.Είναι συνεπώς τα
Τρίκαλα η κατάλληλη αφετηρία για να ξεκινήσουμε μαζί από δω την πορεία προς
την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας».
Παράλληλα, προχώρησε σε έναν απολογισμό των όσων έχουν υλοποιηθεί όλα
αυτά τα χρόνια που είναι στο τιμόνι της
Περιφερείας Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας ότι «στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
προκρίναμε την πράξη αντί της θεωρίας. Ακολουθήσαμε αταλάντευτα τον
δρόμο της ανάπτυξης. Το δρόμο της κοινωνικής αλληλεγγύης, το δρόμο της ευθύτητας και της αλήθειας».

«Το έργο μας αδιάψευστος
κριτής μας»
Στη συνέχεια, ο κ. Αγοραστός παρουσίασε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί όλα
αυτά τα χρόνια, λέγοντας με έμφαση: «Το
έργο μας, αδιάψευστος κριτής μας: Είμαστε πρώτοι σε απορροφητικότητα έργων
στην Ελλάδα με ποσοστό 95%. Σε 2.920
ημέρες Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,
4.789 έργα συνολικού προϋπολογισμού
άνω των 4,8 δις. Ευρώ και 2.540 επενδύσεις,
προϋπολογισμού 670 εκατομμυρίων ευρώ.
Το 2019, υπήρξε ορόσημο για τη Θεσσαλία,
καθώς πέτυχε την υψηλότερη διάκριση
στην ιστορία και μία από τις σημαντικότερες για τις Περιφέρειες της Ε.Ε.: ανακηρύχτηκε Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης» και πρόσθεσε «φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές αναπτυξιακό περιβάλλον με ταχύτερες υπηρεσίες εξυπηρέτησης και εντάξαμε εκατοντάδες επενδύσεις στον αναπτυξιακό νόμο. Ενώ, μέχρι
σήμερα, από όλα τα προγράμματα ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας έχουν ενταχθεί 1344 έργα
προϋπολογισμού 385 εκ ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έγιναν ή εξελίσσονται 625 έργα συνολικού προϋπολογισμού 657.084.129,79€. Στον τομέα της Γεωργίας έχουμε 60 έργα συνολικού προϋπολογισμού 24.168.386,68€. Μεταξύ άλλων ολοκληρώνουμε το Φράγμα Ληθαίου
συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ. Το
έργο αναμένεται να αρδεύει πάνω από
6.000 στρέμματα. Ενώ για αγροτική οδοποιία έχουν διατεθεί 2,8 εκ ευρώ».
Επίσης, δεν παρέλειψε να επικεντρωθεί και στα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, έργα που επικεντρώνονται στην άρδευση, στην εκπαίδευση, στις οικιστικές αναπλάσεις, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας,
την υγεία και πρόνοια, ο τουρισμός κ.ο.κ.

«Επιλέξαμε την ευθύνη»

«Πορεία προς την επόμενη
μέρα της Θεσσαλίας»
Όπως είπε «το μέλλον της Θεσσαλίας
ξεκινάει σήμερα εδώ από τα Τρίκαλα. Στα
χέρια σας κρατάτε την νίκη της 26ης Μαΐου. Ζητώ από όλους σας να μου δώσετε
τη δύναμη, την ισχυρή εντολή πρώτης Κυριακής για να κερδίσουμε όλοι μαζί το αύριο. Άλλωστε τα Τρίκαλα είναι μία πόλη
με προβολή στο αύριο. Μία πόλη της προόδου. Από τις πρώτες στην Ελλάδα που
αγκάλισαν ένθερμα μία σειρά από τεχνολογικές δυνατότητες και επιτεύγματα.
Μία πόλη της καινοτομίας. Και πιστεύουμε ότι η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων οδηγούν σε ένα
μοντέλο σταθερής μετάβασης. Έναν οικονομικό μετασχηματισμό που συμβάλει
εν τέλει και στην πολιτισμική αλλαγή. Είναι συνεπώς τα Τρίκαλα η κατάλληλη
αφετηρία για να ξεκινήσουμε μαζί από δω
την πορεία προς την επόμενη μέρα της
Θεσσαλίας».
Και πρόσθεσε «τα προβλήματα δεν λύνονται με συνθήματα λύνονται με έργα.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προκρίναμε
την πράξη αντί της θεωρίας. Ακολουθήσαμε αταλάντευτα τον δρόμο της ανάπτυξης. Το δρόμο της κοινωνικής αλληλεγγύης, το δρόμο της ευθύτητας και της

στοίχημα με έντονη αναπτυξιακή δυναμική».

αλήθειας. Θέσαμε στο επίκεντρο μιας
πλατιάς και ισχυρής συμμαχίας, τον άνθρωπο και κάναμε πράξη την «Συμμαχία
υπέρ των πολιτών». Χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς μυωπικές κομ-

ματικές αντιλήψεις, από τον άνθρωπο για
τον άνθρωπο. Για μας, η ενωμένη Θεσσαλία, η «Συμμαχία υπέρ των πολιτών»,
αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή και πυξίδα των επιλογών μας. «Δουλειά, δου-
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λειά, δουλειά για όλους» αυτό θέλουμε.
Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος
για την επόμενη θητεία μας. Εργοτάξιο
υψηλών απαιτήσεων τα προηγούμενα
χρόνια η Περιφέρεια μας. Ένα μεγάλο

Καταλήγοντας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τόνισε «εμείς επιλέξαμε την πράξη. Επιλέξαμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε μία νέα αρχιτεκτονική για την
Θεσσαλία. Σκεφτόμαστε Θεσσαλικά,
πράττουμε συλλογικά, υλοποιούμε μεθοδικά, παράγουμε συστηματικά, αγωνιζόμαστε καθημερινά, προάγουμε χωρίς
διακρίσεις, σχεδιάζουμε με ανοιχτούς
ορίζοντες, προγραμματίζουμε με συνέπεια και συνέχεια και διεκδικούμε σθεναρά, προσπαθούμε ακούραστα. Το να
υπηρετείς την Περιφέρεια Θεσσαλίας
είναι αγώνας αντοχής, υπομονής, επιμονή και αφοσίωσης. Χτίζουμε όλοι μαζί σήμερα την Θεσσαλία του αύριο, την Θεσσαλία της Ελλάδας και της Ευρώπης Το
αύριο είναι δικό μας και θα το κερδίσουμε. Ισχυρή εντολή, Ισχυρή Θεσσαλία».
Ευαγγελία Κάκια

10 σελίδα
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Πολυπληθής η κεντρική προεκλογική
συγκέντρωση του συνδυασμού
“Λαϊκή Συσπείρωση Τρικάλων”
Γιώργο Καΐκης: Απάντηση σε όσους θέλουν να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς
Ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος
δήμαρχος Τρικκαίων Γεώργ. Καΐκης

Π

ολυπληθής και με παλμό
ήταν η κεντρική
προεκλογική
συγκέντρωση του συνδυασμού
“Λαϊκή Συσπείρωση Τρικάλων”,
με ομιλητή τον δημοτικό
σύμβουλο και υποψήφιο
δήμαρχο Τρικκαίων Γιώργο
Καΐκη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
χθες το βράδυ στην πλατεία Εθνικής
Αντίστασης, όπου βρίσκεται το εκλογικό κέντρο της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, ενώ μετά το πέρας της, πραγματοποιήθηκε συναυλία με τον Μάκη
Σεβίλογλου, στην οποία πλήθος κόσμου συμμετείχε με άριστη διάθεση,
βιώνοντας μία όμορφη νύχτα και
οπωσδήποτε μία διαφορετική προεκλογική συγκέντρωση.

Πλατεία σύμβολο
«Με τη μαζική και δυναμική σας
παρουσία στη σημερινή προεκλογική
συγκέντρωση της “Λαϊκής Συσπείρωσης” δίνετε αποστομωτική απάντηση
σε όσους θέλουν να αποφασίζουν για
εμάς χωρίς εμάς» δήλωσε αρχικά ο
κ. Καΐκης στην ομιλία του και συνέχισε
επισημαίνοντας «επιλέξαμε για τη συγκέντρωσή μας την ιστορική Πλατεία
Εθνικής Αντίστασης , που έχει χτιστεί
με τον ιδρώτα των Κομμουνιστών ,
των ΕΑΜιτών και άλλων αγωνιστών
του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας , οι οποίοι ήταν πολιτικοί
κρατούμενοι στις φυλακές Τρικάλων
την δεκαετία του 1950».

Το δίλλημα
των εκλογών
«Τα μηνύματα που έρχονται από
κάθε γωνιά του Δήμου Τρικκαίων μας
γεμίζουν αισιοδοξία και δύναμη να
συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση
και ρυθμό» δήλωσε ο κ. Καΐκης, ο
οποίος στην συνέχεια αναφέρθηκε
στο δίλλημα των εκλογών: «Αν θα επιτρέψει ο λαός μας να συνεχιστεί αυτός
ο γνώριμος αντιλαϊκός δρόμος που
με διαφορετικούς διαχειριστές φέρνει
το ίδιο αποτέλεσμα, να μετράνε θυσίες
ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο
επαγγελματίας, ο άνεργος ή αν θα
κάνει αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της αντεπίθεσης απέναντι
στην ΕΕ, την οποία υποστηρίζουν όλα
τα κόμματα του αστικού πολιτικού
συστήματος».
«Και επειδή και οι δήμοι είναι μέρος
του κάδρου, θέλουμε δήμαρχο και
δήμο διαχειριστή των κυβερνητικών
και ευρωπαϊκών κατευθύνσεων, ή δήμαρχο και δήμο που μαζί με το λαό
θα δουλεύει, θα διεκδικεί και θα παλεύει από θέσεις αντιπολίτευσης τους
ισχυρούς;» υπογράμμισε ο κ. Καΐκης.

Αντίσταση
«Η “Λαϊκή Συσπείρωση” όλα αυτά
τα χρόνια αντιτάχθηκε με σθένος στην
πολιτική που μεγαλώνει τις κοινωνικές,
ταξικές αντιθέσεις στο Δήμο μας,
είτε εφαρμόζονται απευθείας από τις
κυβερνήσεις, είτε εφαρμόζονται από
τον Δήμο» υπογράμμισε ο κ. Καΐκης,
τονίζοντας «και η σημερινή δημοτική
αρχή αλλά και η προηγούμενη αποδέχτηκαν την μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα η Δη-

μοτική Αρχή με την σύμφωνη γνώμη
της αντιπολίτευσης επιδιώκει να ενταθούν οι προσπάθειες για αύξηση
των ίδιων εσόδων, δηλαδή είσπραξη
οφειλών λαϊκών οικογενειών προς το
δήμο, αύξηση της δημοτικής φορολογίας.
Κρατάμε σταθερά τη θέση μας για

διεκδίκηση της αναγκαίας για τη λειτουργία του δήμου κρατικής χρηματοδότησης, με αύξηση της φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου στο
45%, την φορολόγηση της μεγάλης
ακίνητης περιουσίας».

Με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες
«Δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο θέμα
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οι αστικές αναπλάσεις στο κέντρο
της πόλης τη στιγμή που είναι μεγάλη
ανάγκη να υπάρξει πρόγραμμα δεσμεύσεων ελεύθερων χώρων στον
πολεοδομικό ιστό της πόλης, για ανέγερση προσχολικών δομών εκπαίδευσης, αποχέτευση, έργα και παρεμβάσεις στα εγκαταλειμμένα και ερημωμένα χωριά μας, για αποκατάσταση
της εικόνας που παρουσιάζουν οι
δρόμοι και τα πεζοδρόμια της “τετραπέρατης πόλης” μας» επισήμανε
ο κ. Καΐκης, για να υπογραμμίσει
«διεκδικούμε η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με γνώμονα τις
λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον.
Στην καθαριότητα το δίλλημα είναι
αν θα συνεχίσει να προωθείται η ιδιωτικοποίηση, η εντατικοποίηση της εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού,
οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα
παλιά οχήματα, γενικότερα η κακή εικόνα της καθαριότητας στον Δήμο
μας ή αν θα ανατραπεί αυτή η πορεία
με εκσυγχρονισμό των υποδομών, νέο
εξοπλισμό, με εργαζόμενους με μόνιμη
και σταθερή δουλειά» επισήμανε ο
κ. Καΐκης, δηλώνοντας ακολούθως:

«Δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιηθούν
οι σχεδιασμοί της δημοτικής αρχής
να δώσει σε ιδιώτες την αξιοποίηση
του φυσικού πλούτου της περιοχής
όπως τα φαρμακευτικά φυτά και βότανα του Κόζιακα, τις ιαματικές πηγές
στο Ρίζωμα».

Τρίκαλα των πολλών
και όχι των λίγων
Κλείνοντας ο κ. Καΐκης υπογράμμισε: «Είναι η ώρα ο λαός και ιδιαίτερα
οι νέοι και οι νέες των Τρικάλων , να
κάνουν την πραγματική διαφορά, να
απαντήσουν με το κόκκινο γαρύφαλλο σ’ όσους προσπαθούν να τους
“γανώσουν” τα μυαλά , να ρίξουν κόκκινο ενάντια στο μαύρο της μιζέριας.
Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε
μπροστά, για να δυναμώσει και να
κυριαρχήσει το ρεύμα αλλαγής και
αγώνα που εκφράζει η “Λαϊκή Συσπείρωση”. Για μια πόλη, για συνοικίες
και χωριά των ανθρώπων του μόχθου
, αυτών που δίνουνε ζωή στο Δήμο
μας. Για τα Τρίκαλα των πολλών και
όχι των λίγων κι εκλεκτών».
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Απίστευτες καταστροφές
στο Δημοτικό Σχολείο Πηγής!
Βανδαλισμοί από νεαρούς στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Πηγής το βράδυ της Τρίτης!
εν πίστευαν στα μάτια
τους απόψε τα μέλη του
συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων και οι
εκπαιδευτικοί του
νηπιαγωγείου και του
δημοτικού σχολείου Πηγής
Τρικάλων.

Δ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Εκτεταμένες ζημιές από βανδαλισμούς προκάλεσε ομάδα ανήλικων νεαρών, εσωτερικά στις αίθουσες κόσμημα και τα γραφεία,
αλλά έγιναν αντιληπτοί και αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.
Έτσι οι ανήλικοι –και όπως προβλέπει ο νόμος – μαζί με τους
γονείς τους βρέθηκαν στο Αστυνομικό τμήμα Πύλης για τις νόμιμες διαδικασίες.
Εξοργισμένοι για το συμβάν είναι τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σχολείο για το σοβαρό αυτό γεγονός που μάλιστα προ-

κλήθηκε από ανήλικα παιδιά!
Μετά το πρώτο σοκ προσπαθούν τα μέλη του συλλόγους να
κατανοήσουν αν ήταν ένα και μεμονωμένο συμβάν και επίσης
κατανοούν την δύσκολη θέση των γονιών των ανηλίκων που
συμμετείχαν στους βανδαλισμούς και τα παιδιά να κατανοήσουν κι αυτά τι έχουν διαπράξει και να δείξουν μεταμέλεια.
Οι φωτογραφίες χαρακτηριστικές από τους βανδαλισμούς!

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

Περαιβού 18, Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 23748 • Fax: 24310 79710
Κιν.: 6977299508 • e-mail: georg.sakkas@gmail.com
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Στην Ιταλία το παράδειγμα
των Τρικάλων
Δημοσίευμα σε ιταλική ιστοσελίδα με αναφορές
στον τρόπο αλλαγών στην τρικαλινή κοινωνία
Τα Τρίκαλα ως παράδειγμα εξόδου από την
ελληνική κρίση, αναφέρθηκαν εκτενώς σε δημοσίευμα ιταλικής ιστοσελίδας. Η quotidiano.net
αφιέρωσε δημοσίευμα
συνολικότερα στον τρόπο
με τον οποίον η χώρα μας
ξεπερνά τα στάδια της
κρίσης, δημιουργώντας
συνθήκες που αφορούν
στην προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.
Ο δημοσιογράφος Martiono Agostoni επισκέφθηκε τα Τρίκαλα στις αρχές Μαΐου 2019, μαζί με άλλους συναδέλφους του, από ΜΜΕ σχετικά με το ποδήλατο (bikechannel.it και
fuorigiri.it) και εκπρόσωποι ΜΜΕ, όπως τις il Giornale, Repubblica,
τους τηλεοπτικούς σταθμούς Sky και PoP Economy, την ιστοσελίδα TGcom24 του ομίλου Mediaset, ανταποκριτές της El Pais και της
ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του βρετανικού Guardian, πρώην στέλεχος
της εκπομπής Ride and Drive, γύρισμα για βίντεο για τον όμιλο FCA
(Fiat Chrysler Automobiles) και την ιαπωνική Honda, με φόντο τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τα ποδήλατα. Την επίσκεψη διοργάνωσε το
γραφείο Viaggioxte - Grecia su Misura της κ. Ελένης Σαρηκώστα και
το πρώτο δημοσίευμα αναφέρεται στις ποδηλατικές συνήθειες των
τρικαλινών. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου μιλά
για τα όσα έγιναν στην πόλη σε σχέση, όχι μόνο με το ποδήλατο,
αλλά και γενικότερα για την αλλαγή της νοοτροπίας.
Το δημοσίευμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων
www.trikalacity.gr
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Κ. Αγοραστός:
«Ενισχύουμε τον
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ θρησκευτικό τουρισμό»
Βελτιώνει και ασφαλτοστρώνει τους
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΠΥΛΗΣ ΟΡΑΜΑ» δρόμους
προς τις Ιερές Μονές Χρυσίνου
και Σιαμάδων η Περιφέρεια Θεσσαλίας

1. Σύγκλιση λαϊκής συνέλευσης των
κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά ανά έτος, προκειμένου
να καθοριστούν οι δράσεις που πρέπει να
αναλάβει το τοπικό συμβούλιο ανάλογα με
τις ανάγκες των κατοίκων, έχοντας ως
πρωταρχικό σκοπό την τοπική ανάπτυξη.
2. Δημιουργία τράπεζας αίματος στο
όνομα της Τοπικής Κοινότητας Πηγής
και εθελοντική αιμοδοσία των κατοίκων
δύο φορές το χρόνο.
3. Πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή για
την κατασκευή ενός νέου παιδικού σταθμού σύγχρονων προδιαγραφών πλησίον
των λοιπών σχολικών μονάδων της Πηγής
και σε χώρο που αποτελεί περιουσιακό
στοιχείο αυτής. Ταυτόχρονα, να δρομολογηθεί η συντήρηση και αξιοποίηση του
υφιστάμενου πεπαλαιωμένου κτιρίου,
όπου στεγάζεται ο παιδικός σταθμός για
τη χρήση του από άλλους τοπικούς φορείς.
4. Κατασκευή πιστοποιημένων παιδικών χαρών ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια των ανήλικων παιδιών.
5. Κοινωνική μέριμνα για τη φροντίδα
των αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τη
Δημοτική Αρχή και αρμόδιους φορείς.
6. Αναβίωση διαχρονικών τοπικών εθίμων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου και της χορευτικής ομάδας, καθώς και
την εύρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση και διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
7. Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της
Πηγής, διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου και ονοματοδοσία αυτής κατόπιν
ψηφοφορίας, με έμφαση στην ανάδειξη
του διατηρητέου κτιρίου «Κονάκι του Δερβέναγα».
8. Κατασκευή αθλητικού πάρκου όπισθεν της κεντρικής πλατείας με τη δημιουργία γηπέδου 8Χ8, τοποθέτηση φωτισμού και οργάνων εκγύμνασης ανοικτού
χώρου υπό στεγάστρου και περίφραξη του
υφιστάμενου υπαίθριου γηπέδου καλαθοσφαίρισης.
9. Τοποθέτηση καθρεπτών σε διασταυρώσεις οδών με μειωμένη ορατότητα.
10. Κατασκευή κερκίδας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Πηγής που είναι ένα διαχρονικό αίτημα τόσο των φιλάθλων – κατοίκων, όσο και του Αθλητικού Ομίλου Πηγής.
11. Συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο
Πηγής για τη τέλεση ποδοσφαιρικού αγώνα φιλανθρωπικού χαραλτήρα σε ετήσια
βάση.
12. Συντήρηση και αξιοποίηση του Αθλητικού Κέντρου «ΣΚΑΜΝΙΕΣ», ώστε να αποτελέσει πόλος έλξης επισκεπτών και λοιπων φορέων με σκοπό την προβολή της
Τοπικής Κοινότητας Πηγής και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.
13. Κατασκευή μνημείου εντός του ποδοσφαιρικού συγκροτήματος εις μνήμην
των αδικοχαμένων συγχωριανών μας που
αγωνίστηκαν στον Αθλητικό Όμιλο Πηγής
και επιμνημόσυνη δέηση αυτών το πρώτο
Ψυχοσάββατο κάθε χρόνο στο χώρο του
γηπέδου.
14. Πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή για
την πεζοδρόμηση εκατέρωθεν της οδού
Πηγής – Λυγαριάς από το ύψος του γήπεδου της Πηγής ως τις κτιριακές εγκατστάσεις του πρώην Δήμου Γόμφων.
15. Αγορά χλοοκοπτικού τρακτέρ και ειδικού κονταριού αλλαγής λαμπτήρων και
παραχώρηση αυτών μέσω δωρεάς στην

ΓΑΚΙΑ - ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σε εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης σε τμήματα των οδών προς τις Ιερές Μονές Χρυσίνου και Σιαμάδων της Π.Ε. Τρικάλων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού του έργου, προϋπολογισμού 300.000
ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οδικά τμήματα συνολικού μήκους 1.200 μ., όπου πρόκειται να εκτελεστούν
εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, σήμανσης, οδοστρωσίας και ασφαλτικών.
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και
τις υπηρεσίες μας, βελτιώνουμε την προσβασιμότητα σε
θρησκευτικά μνημεία και ενισχύουμε το κύμα του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή μας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Παρεμβαίνουμε σε τομείς που αφορούν στην ασφαλή μετακίνηση των ανθρωπίνων κοινοτήτων, ενώ παράλληλα δημιουργούμε θέσεις εργασίας και μόχλευση στην τοπική
οικονομία».

Ενισχύσεις για
μικρές επιχειρήσεις
πό τις 4 Ιουνίου 2019 έως τις 5 Ιουλίου 2019
θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για
υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της
αγοράς καινοτόμων εφαρμογών τεχνολογίας,
πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την
βελτίωση της παραγωγικότητας και των
προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Α

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΗΡΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΑ)

Τοπική Κοινότητα για την κάλυψη των διαχρονικών αναγκών.
16. Συντήρηση των υφισταμένων στάεων
αστικής συγκοινωνίας και αντικατάσταση
των πεπαλαιωμένων.
17. Βράβευση σε ετήσια βάση των επιτυχόντων μαθητών με καταγωγή από την
Πηγή στις πανελλαδικές εξετάσεις υπό την

αιγίδα της εκάστοτε Κοινοτικής Αρχής.
18. Συγκρότηση εθελοντικής ομάδας για
την εξυπηρέτηση των αναγκών της Πηγής.
19. Τοποθέτηση κάδων απορριμάτων σε
καίρια σημεία όπου δεν υπάρχουν (κατόπιν μελέτης) και αντικατάσταση όσων
προϋπήρχαν που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Με τιμή,
οι υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι της Κοινότητας Πηγής
του συνδυασμού «Πύλης Όραμα» με επικεφαλής
τον υποψήφιο Δήμαρχο Πύλης Θεόδωρο Χήρα
1) ΓΑΚΙΑ - ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Οικιακά
2) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ελεύθερος Επαγγελματίας
3) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εκπαιδευτικός
4) ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αστυνομικός
5) ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ελεύθερος Επαγγελματίας
6) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αστυνομικός
7) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ελεύθερος Επαγγελματίας
8) ΧΗΡΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Εκπαιδευτικός

Ο προϋπολογισμός είναι 3.125.000 ευρώ και η δράση
του ΕΣΠΑ αφορά:
Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενoύς τομέα και
του τουρισμού – πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών,
οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ
Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές
πληροφόρησης και επικοινωνίας
Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και
του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
Προώθηση εφαρμογών ΤΠΕ στην κοινωνική οικονομία
και στο περιβάλλον.
Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή,
αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων
υποχρεώσεων κλπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο
οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της
ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων τους (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης
κλπ).
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στη σέντρα των
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΓΙΚΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΠΑΛΑ
Εδώ και καιρό όλοι συζητούν
περί αναδιάρθρωσης με την αγωνία
να βρίσκεται στα ύψη (σελ 5)

Πλούσιο θέαμα στην καθιερωμένη
σύναξη 3χ3 της ΣΕΦΑΑ, αφού φρόντισαν
τα δυνατά ζευγάρια (σελ 2)

Οι πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος
εργαζομένων ξέρουν καλά τα μυστικά
της στρογγυλής θεάς (σελ 7)

4 Τα νιάτα των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Τρικκαίων αφέθηκαν στην μαγεία
του κλασικού αθλητισμού και πρόσφεραν μοναδικά στιγμιότυπα χθες στο Στάδιο
(σελ. 4)
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Ο

ύτε μια, ούτε
δυο αλλά 17
εκδηλώσεις. Η
αναφορά μας
γίνεται την καθιερωμένη
πια σύναξη 3χ3 μπάσκετ
της ΣΕΦΑΑ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά η αντοχή της
πρωτοβουλίας στον χώρο λέει
πολλά ως προς την αποδοχή
της.
Δεν είναι εύκολο μια σύναξη
να αντέχει τόσο πολύ και κυρίως να παραμένει φρέσκια.
Γι’αυτό φροντίζουν οι πρωταγωνιστές και οι φοιτητές,
που βάζουν την φαντασία, τις
ιδέες και την τέχνη τους, οπότε
όλα παίρνουν τον δρόμο τους
με διάπλατα χαμόγελα.
Και επειδή όποιος μπαίνει
στο παρκέ κάνει πάντα θετικές
σκέψεις το πάθος ξεχειλίζει.
Επί της ουσίας αθόρυβα
αλλά ουσιαστικά κινήθηκε και
φέτος το επιτελείο για να στήσει μια νέα διοργάνωση, που
αποτελεί σταθμό.
Ολοι ήταν στην θέση τους
και ο σωστός συντονισμός αποτελεί ένα από τα μυστικά της
επιτυχίας.
Διότι όταν ο καθένας ξέρει
τι να κάνει στον τομέα του
τότε τα πάντα απλοποιούνται.
Πάντως η γιορτή της ΣΕΦΑΑ
συνήθως συμπίπτει χρονικά με
τα Ελληνικά πλεϊ οφ αλλά και
την Ευρωλίγκα.
Με νωπές τις αναμνήσεις
λοιπόν από τον τελικό ΤΣΣΚΑΕφες οι φοιτητές έφτιαξαν τις
ομάδες τους και χόρτασαν
μπάσκετ.
Παράλληλα «τάϊσαν» θέαμα
τους συμφοιτητές τους που
από την εξέδρα έδωσαν τον
τόνο προβαίνοντας σε απολαυστικές αναλύσεις.
Και όλα αυτά σε μια εξόχως
μπασκετική περιοχή. Μπορεί
βέβαια στο διάβα του χρόνου
να υπάρχουν μεταπτώσεις ως
προς τις συμμετοχές σε μεγάλες Εθνικές κατηγορίες και να
χάθηκε η μαγεία της Α1 ΕΣΑΚΕ
αλλά στα υπόλοιπα μετερίζι
όλοι μοχθούν για το καλύτερο.
Ετσι οι ειδήσεις δεν λείπουν,
ενώ οι φοιτητές μπαίνουν γρήγορα στο πνεύμα και στη νοοτροπία, οπότε κάνουν τα κόλπα
τους. Είναι σημαντικό λοιπόν
να ψάχνεται κανείς στον τομέα
του και αργά ή γρήγορα θα
βρει τον δρόμο του.
Γιατί χωρίς τρέξιμο και την
απαραίτητη προσαρμογή κανένα στοίχημα δεν θα κερδηθεί.
Οι φοιτητές ειδικότητας καλαθοσφαίρισης της ΣΕΦΑΑ
πάντως δεν βλέπουν την ώρα
για την συγκεκριμένη μάζωξη
και κάνουν κατάθεση ψυχής.
Η πνευματική ανησυχία τους
χαρακτηρίζει και αναζητούν
καινούργιους δρόμους. Με την
τακτική αυτή θα έχουν την επιθυμητή εξέλιξη τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο και σ’αυτό
της επιστήμης.
Η δουλειά στην ΣΕΦΑΑ κάθε
άλλο παρά μονοδιάστατη είναι,
οπότε άπαντες μπορούν να καταθέσουν την δική τους ολοκληρωμένη πρόταση στο μέλλον.
Φυσικά όλοι γνωρίζονται πλέον πολύ καλά μεταξύ τους,
ενώ αρκετά από τα παιδιά που
αγωνίστηκαν χθες και προχθές
στελεχώνουν ρόστερ Τρικαλι-

Πανδαισία μπάσκετ
Φαντασία, εμπνεύσεις και μεγάλα παιχνίδια στην καθιερωμένη γιορτή 3χ3
της ΣΕΦΑΑ, που άφησε και φέτος το αποτύπωμά της
τητας.

Είχαν κέφια

Ο φακός του «Πρωϊνού Λόγου» ήταν στο Δημοτικό και κατέγραψε στιγμιότυπα και κλίμα

νών ομάδων πραγματοποιώντας μάλιστα μεστή χρονιά.

Πέραν όλων των άλλων συνεπώς γνώριζαν καλά τα καCMYK

τατόπια του Δημοτικού κλειστού, οπότε πρόσφεραν ατέ-

λειωτες απολαυστικές φάσεις.
Το ατομικό ταλέντο φώναζε
από μακριά, ενώ όλες οι ομάδες φρόντισαν να εφαρμόσουν
πιστά το πλάνο τους.
Ειδικά ο τελευταίος κύκλος
των αγώνων δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από μεγάλες διοργανώσεις. Η συγκέντρωση του
έμψυχου δυναμικού ήταν παροιμιώδης, ενώ όλοι προσπάθησαν να διαβάσουν σωστά
τα λεγόμενα ψιλά γράμματα
που κάνουν την διαφορά.
Εννοείται ότι και εντυπωσιακές άμυνες βγήκαν και τάπες
καταγράφηκαν και μεγάλα καλάθια σημειώθηκαν στην επίθεση.
Ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος πάντως όλοι απόλαυσαν την χαρά της συμμετοχής και την ευχάριστη αθλητική αλλαγή της καθημερινό-

Ζωντάνια απέκτησε χθες το
Δημοτικό αφού όλοι ήθελαν
να δώσουν το στίγμα τους.
Οι διοργανωτές είχαν κάνει
αρκετές πρόβες για να μην
κολλήσουν πουθενά , με την
εμπειρία να φωνάζει από μακριά. Και όλα αυτά με το χαμόγελο στα χείλη.
Τα φώτα βέβαια έπεσαν
στους πρωταγωνιστές.
Απαντες περίμεναν την σειρά
τους για να αναλάβουν δράση
και φυσικά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους κυνηγώντας
όλες τις φάσεις.
Φυσικά οι φοιτητές έχουν
εμπεδώσει καλά ότι το ομαδικό
πνεύμα κάνει την διαφορά.
Στο πλαίσιο αυτό η μπάλα
άλλαξε πολλές φορές χέρια
με κινηματογραφική ταχύτητα
για να βρεθεί συστημένη στο
καλάθι. Η εκδήλωση διανθίστηκε με τους διαγωνισμούς,
όπου φάνηκε ότι αρκετοί φοιτητές είναι σε θέση να σκοράρουν ακόμη και από το σπίτι
τους που λέει ο λόγος.
Γενικά προέκυψε ικανοποίηση από την προσέλευση και
τις συμμετοχές, ενώ το κερασάκι στην τούρτα ήταν οι τελικοί.
Εκεί ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός, οι παίκτες συνεννοήθηκαν με κλειστά μάτια καταθέτοντας απίστευτους αυτοματισμούς. Συμπερασματικά
για τα παιδιά της ΣΕΦΑΑ το
μπάσκετ αποτελεί δεύτερη
φύση και δεν είναι τυχαίο ότι
είναι περιζήτητοι για συνεργασίες στον τομέα τους.
Οι ίδιοι ανέφεραν ότι χάρηκαν τα παιχνίδια και πρόσθεσαν
πως η συγκεκριμένη σύναξη
δεν χάνεται με τίποτα.
Διότι όλοι έρχονται ακόμη
πιο κοντά , αφού υπηρετούν
ένα άθλημα που τους εμπνέει
και βρίσκουν πολλά σημεία
αναφοράς.
Δεν έλειψαν και ευχάριστες
εκπλήξεις και εύσημα στους
χορηγούς, οπότε με την ολοκλήρωση των παιχνιδιών έγινε
μια λιτή τελετή λήξης.
Εκεί όλοι ένιωσαν μια γλυκιά
ικανοποίηση, αφού έδωσαν το
100% ενώ οι φωτογραφικές
μηχανές είχαν την τιμητική τους
για να απαθανατίσουν στιγμιότυπα που θα έχουν εξέχουσα
θέση στο αρχείο και μάλιστα
για πολλά χρόνια.
Ολοι πάντως ευχήθηκαν περαστικά στον συμφοιτητή τους,
που τραυματίστηκε στο χέρι
αλλά όσοι εντρυφούν στον
αθλητισμό ξέρουν ότι τα σπορ
έχουν και τέτοιες καταστάσεις.
Οσο για τους καθηγητές ανέφεραν ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες οι φοιτητές μπαίνουν
στα βαθιά του χώρου.
Νικήτρια στα τρίποντα ήταν
η Παπαδημητρίου. Θ και στα
αγόρια ο Μαρτζέλης.
Στις γυναίκες πρώτευσαν τα
Τεφααρικια απέναντι στους Life
walkers και στους άνδρες τα
Καλοκαιρινά Παγόβουνα με αντίπαλο τους Αngrandables.
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ο μπασκετικό
κάδρο είναι
γεμάτο στις μικρές
ηλικίες αυτή την

εποχή.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Η δραστηριότητα είναι πλούσια και έτσι προκύπτουν πολλά
σημεία αναφοράς.
Μετά το παιδικό και το εφηβικό η σκυτάλη πέρασε στους
παμπαίδες και στα μίνι αλλά
όσοι παρακολουθούν από κοντά τα δεδομένα ξέρουν ότι τα
επιτελεία των τοπικών ομάδων
ανταποκρίνονται στα καλέσματα και ετοιμάζουν εσωτερικές
συνάξεις για όλες τις ηλικίες.
Διότι οι πιτσιρικάδες πρέπει
να μπαίνουν νωρίς στο πνεύμα
και δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό γι’αυτό από αναμετρήσεις
με συνομηλίκους τους, που
κάνουν ανάλογα όνειρα.
Οσοι έχουν πάρει γεύση από
τέτοιες δραστηριότητες έχουν
να λένε τα καλύτερα για τον
ενθουσιασμό των μικρών αστεριών.
Χωρίς υπερβολή δεν αφήνουν σπιθαμή του αγωνιστικού
χώρου που να μην πατήσουν
,ενώ κυνηγούν όλες τις μπάλες.
Με τον τρόπο τους γοητεύουν τους πάντες και φυσικά
τα χειροκροτήματα πέφτουν
βροχή.
Εννοείται ότι οι γονείς καμαρώνουν τα παιδιά τους, ενώ
ξέρουν ότι βρίσκονται σε υγιή
χώρο. Ακόμη λοιπόν και όσα
δεν κάνουν μεγάλη καριέρα
θα έχουν γαλουχηθεί με αρχές
και αξίες, που θα τους χρησιμεύσουν στην καθημερινότητα
εκτός αγωνιστικών χώρων.
Ειδικά στις μικρές ηλικίες
τα στελέχη ως ανήσυχα πνεύματα δεν βλέπουν την ώρα να
βρεθούν στον αγωνιστικό
χώρο με συμπαίκτες και συναδέλφους άλλων ομάδων
προκειμένου να διανθίσουν το
αγωνιστικό τους υπόβαθρο.
Είναι αλήθεια ότι έχουν δέσει
πολύ καλά μεταξύ τους και
θέλουν να ξεδιπλώσουν στα
επίσημα όσα δουλεύουν στις
προπονήσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα οι πιτσιρικάδες θέλουν
να βρεθούν νωρίς στην έδρα
του κάθε αγώνα προκειμένου
να προχωρήσουν βήμα- βήμα
το πλάνο.
Γιατί η νοοτροπία φαίνεται
από την καλή προθέρμανση,
οπότε την ώρα της αλήθειας
θα πατήσουν γερά στα πόδια
τους και θα βρουν τις ιδανικές
λύσεις. Κάθε μέρα σίγουρα
είναι διαφορετική και είναι σημαντικό να μην μένουν κενά
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Με άνεση και ιδέες
Ακρως ελκυστικά είναι τα παιχνίδια που γίνονται στα μπασκετικά
πρωταθλήματα υποδομής και σε ανάλογες συνάξεις

Στιγμιότυπα από τον αγώνα μίνι ανάμεσα σε ΑΕΤ και Αίολο Β αλλά και από τους εσωτερικούς αγώνες Αιόλου- Σπάρτακου της σειράς 2008

τα οποία κάποια στιγμή θα
βγουν στην πορεία, οπότε και
θα χρειαστεί διπλάσιος κόπος
για να διορθωθούν.
Σε κάθε περίπτωση η έντονη
κινητικότητα στον χώρο μόνο
καλό θα κάνει, αφού μπορούν
να προκύψουν νέα πρόσωπα,
που θα διεκδικήσουν το προσωπικό τους όνειρο.
Όπως και να’χει το τελευταίο
διάστημα το άπλωμα της δράσης είναι εντυπωσιακό και τα
νιάτα έχουν την δυνατότητα
να κάνουν καταγραφή δυνάμεων αλλά και τις απαραίτητες
συγκρίσεις.
Πέρα από τα αποτελέσματα
όλοι φεύγουν γεμάτοι από
δράση, ενώ φωνάζει από μακριά ότι το νέο αίμα πιστεύει
αυτό που κάνει και ψάχνεται
στον μέγιστο βαθμό.
Πραγματικά όσοι νοιάζονται
για το μέλλον της Τρικαλινής
καλαθοσφαίρισης έχουν το
μυαλό τους στην δουλειά που
γίνεται στις μικρές ηλικίες.
Στο πλαίσιο αυτό δεν κρύβουν την προσμονή τους για

Οι Ράπτορς εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την έδρα
τους(basketblog) και ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών
της Ανατολής σε 2-2. Το Τορόντο επικράτησε εντός
έδρας με 120-102 του Μιλγουόκι, παρά την πολύ μέτρια
βραδιά του Λέοναρντ που ήταν εμφανώς κουρασμένος
μετά τις δύο παρατάσεις στο τρίτο παιχνίδι της σειράς.
Στον αγώνα, οι Μπακς ξεκίνησαν πιο δυναμικά και
προηγήθηκαν με 5-12 με τον Αντετοκούνμπο να σκοράρει
6 πόντους σε διάστημα τριών λεπτών τελειώνοντας με
11 την 1η περίοδο.
Οι Ράπτορς αντέδρασαν και στο τέλος του δωδεκαλέπτου κατάφεραν να προσπεράσουν για πρώτη φορά με
32-31 με μία εύστοχη βολή του Λέοναρντ. Το Τορόντο
φάνηκε να έχει περισσότερες λύσεις στην αναμέτρηση
και παρά την αναιμική παρουσία του Λέοναρντ με την
βοήθεια του πάγκου του(28-6 στο ημίχρονο) αλλά και
τον Λάουρι, Γκασόλ κατάφεραν να αποκτήσουν πλεονέκτημα.

να δουν όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες πιτσιρικάδων, που μπήκαν με το καλημέρα στο πνεύμα και θέλουν
να συνεχίσουν την παράδοση.
Πραγματικά οι συναντήσεις
των μίνι και των παμπαίδων
είναι άκρως απολαυστικές, ενώ
προπονητές και λοιπά στελέχη
προσπαθούν να εκτοξεύσουν
την ψυχολογία των νιάτων.
Μακάρι από το σύγχρονο
αυτό αθλητικό παιδομάζωμα
να βγουν στον αφρό όσο το
δυνατόν περισσότερα στελέχη.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι κάθε αγωνιστική μάζωξη ,
πόσο μάλλον μια επιτυχία κρατάει ζεστά τα ταλέντα που θέλουν να καταθέσουν τα δικά
τους διαπιστευτήρια στο διάβα
του χρόνου.
Όμως ο αθλητισμός δεν έχει
ηλικία. Ειδικά στο μπάσκετ
μπορεί να ξεκινήσει κανείς την
ενασχόλησή του από πολύ νωρίς.
Οσοι ζουν από μέσα τα δρώμενα στέκονται στην όρεξη

που διαθέτουν τα μίνι και οι
παμπαίδες.
Πρόκειται για πιτσιρίκια που
άρχισαν να κάνουν τα πρώτα
τους βήματα και με το καλημέρα έβαλαν το άθλημα στην
καθημερινότητά τους.
Ομολογουμένως αφιερώνουν αρκετό χρόνο στο αντικείμενο και εκτός από την δράση μελετούν ότι έχει να κάνει
σχέση με το αντικείμενο.
Κάθε εκδήλωση αποτελεί τεράστια χαρά για τα νιάτα,
αφού βρίσκονται στον ζωτικό
τους χώρο και δεν σταματούν
αν δεν ακουστεί το τελευταίο
σφύριγμα.
Από την πλευρά τους προπονητές και παράγοντες είναι
συνέχεια δίπλα τους, αφού θέλουν όσο τίποτα άλλο να βγάλουν παιδιά από τα σπλάχνα
τους και χαίρονται όταν τα
βλέπουν να εξελίσσονται και
να αφήνουν υποσχέσεις. Αλλωστε το έμπειρο μάτι των
επιτελείων βλέπει τα παιδιά
με προοπτικές.
Βέβαια δεν πρέπει να ζητάει
κανείς θαύματα από την μια
στιγμή στην άλλη. Κάθε πράγμα γίνεται στην ώρα του και η
νέα φουρνιά θέλει ένα εύλογο
διάστημα για να αναδείξει τα
βασικά αλλά και να ψάξει σε
βάθος.
Ωστόσο είναι αλήθεια ότι οι
πιτσιρικάδες αφομοιώνουν
γρήγορα τις οδηγίες των προπονητών και εξελίσσονται με
εντυπωσιακή ταχύτητα.
Πέρα από τις άμυνες, την
δημιουργία και την εκτέλεση
τα μπασκετικά νιάτα μπαίνουν

άμεσα στο πετσί του ρόλου
τους.
Ξέρουν λοιπόν να διαβάζουν
σωστά τις καταστάσεις και
αναλόγως εκδηλώνουν τις
προσπάθειές τους.
Ηδη αρκετά παιδιά συστήθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο
αλλά όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει ούτε μια μέρα για χάσιμο.
Αλλωστε τα Τρίκαλα πρέπει
κάποια στιγμή να βασιστούν
στις δικές τους δυνάμεις, έχοντας ως οδηγό την δόξα του
παρελθόντος, όταν δηλαδή
από τους κόλπους των ομάδων
αναδείχτηκαν παίκτες πρώτης
γραμμής αρκετοί εκ των οποίων μένουν μέχρι σήμερα στο
προσκήνιο.
Από την στιγμή πάντως που
υπάρχουν καλά παραδείγματα
τότε τα νιάτα μπορούν να κινηθούν εκ του ασφαλούς έχοντας εξαιρετική αγωνιστική πυξίδα.

Σωστή ανάπτυξη
Εχουν απόλυτο δίκιο όλοι
εκείνοι που χαρακτηρίζουν νευραλγικές τις συγκεκριμένες
ηλικίες.
Συνεπώς οι υπεύθυνοι καλούνται να ενεργούν με τέτοιο
τρόπο ώστε να προκύπτει
ισόρροπη και σωστή ανάπτυξη.
Επίσης όλοι ξέρουν ότι αν
κοπιάσουν τα πρώτα χρόνια
θα κινηθούν με άνεση στην
συνέχεια.
Σίγουρα τα αποτελέσματα
και οι εμφανίσεις αποτελούν
χρήσιμο εργαλείο αλλά το ζητούμενο βρίσκεται στην καθημερινή δουλειά, καθώς πάντα

Λεπτές ισορροπίες
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 14 πόντους(76-62)
στις αρχές της τρίτης περιόδου, μετά από τρίποντο του
Μαρκ Γκασόλ στο 28’.
H 4η περίοδο αποδείχθηκε καταστροφική για τους φιλοξενούμενους καθώς οι Μπακς δέχτηκαν επιμέρους
10-3 και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με -20(104-84) με τον
ΒανΦλιτ να πετυχαίνει 7 μαζεμένους πόντους και τον
Πάουελ να κάνει εξαιρετική δουλειά.
Οι φιλοξενούμενοι δεν βρήκαν τα αποθέματα για επιστροφή καθώς δέχτηκαν επιμέρους 27-13 μέσα σε κάτι
λιγότερο από εννιά λεπτά.
Το παιχνίδι είχε διαδικαστικό χαραχτήρα στα υπόλοιπα
οχτώ λεπτά με τους Ράπτορς να διατηρούν την διαφορά

στα ίδια επίπεδα και να ισοφαρίζουν την σειρά σε 2-2.
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Λάουρι με 25
πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Γκασόλ πρόσθεσε
17 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπαόυντ. Σε μία βραδιά που
ο Λέοναρντ έμεινε «χαμηλά»(19 πόντοι με 7 ριμπάουντ).
Για τους Μπακς, ο Μίντλετον πέτυχε 30 πόντους έχοντας
επίσης 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε δυναμικά αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοση του
έπεσε με τον διεθνή φόργουορντ να τελειώνει την αναμέτρηση με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
• Σε άλλο θέμα στην Α1 επέστρεψε ο Ηρακλής του
Κ. Μέξα.
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υπάρχουν δείκτες, που επιδέχονται βελτίωσης.
Πάντως μέσα από τους μέχρι τώρα αγώνες το έμψυχο
δυναμικό έχτισε αυτοπεποίθηση, ενώ τα προπονητικά επιτελεία δεν σταματούν να γεμίζουν το μπλοκάκι τους με
σημειώσεις.
Διότι εχθρός του καλού είναι
το καλύτερο ενώ αλίμονο αν
στελέχη επαναπαυτούν στο
ταλέντο με το οποίο τα προίκισε η φύση.
Γενικά όσοι ψάχνονται καθημερινά αυξάνουν τις πιθανότητες να κερδίσουν το προσωπικό τους στοίχημα.
Όλα πάντως πρέπει να γίνουν χωρίς τρελή πίεση και
άγχος. Διότι κάθε νέος αθλητής θέλει ζεστή και ξεχωριστή
προσέγγιση.
Ασφαλώς ο χρόνος είναι
σύμμαχος για τα παιδιά αυτά,
που από αγώνα σε αγώνα κινούνται με μεγαλύτερη σιγουριά.
Αξίζει λοιπόν να συνεχίσουν
ανάλογα, ενώ το ζητούμενο
είναι άπαντες να τα στηρίξουν
ιδιαίτερα στις δύσκολες στροφές της καριέρας τους, αφού
σ’αυτές φαίνονται οι πραγματικοί φίλοι και γενικότερα όσοι
νοιάζονται.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η καταγραφή έχει ως
εξής:
Παιχνίδι Μίνι για την 4η αγωνιστική μεταξύ των ομάδων
ΑΕΤ & ΑΙΟΛΟΣ Β’.. Όσοι βρεθήκανε στο γήπεδο είδανε ένα
όμορφο ματς με ωραίες φάσεις. Η αναμέτρηση κρίθηκε
στο καλάθι με νικήτρια την
ομάδα του ΑΙΟΛΟΥ Β’.
Διαιτητές: Μερτσιώτη - Κουτιβής
A.E.T (Γκότας Χ.) : Σαβουλίδης, Λαναράς, Αλεξίου Χ,
Στρατίκης, Μπατατέγας, Γελαδάρης, Αλεξιου Σ, Πρίφτης,
Ζώης, Μπαλκίζας
ΑΙΟΛΟΣ Β’ (Ευαγγελακόπουλος Κ.) : Μπακλάκος, Ράντος, Αποστόλου, Μπαλάφας,
Αναγνώστου, Ζαγκλαβάρας,
Ευαγγελακόπουλος, Βαγιας,
Ζαλταγιάνης , Γαρδίκας
Αποτελέσματα Παμπαίδων
ΦΟΥΝΤΑΣ - ΔΕΣΚΑΤΗ
(Aναβολή)
ΑΙΟΛΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ...71-32
ΚΑΛ/ΚΑ- ΔΑΝΑΟΙ .....66-58
Αποτελέσματα Μίνι
1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
ΚΑΛ/ΚΑ –ΜΑΓΟΙ ..........55-24
4η Αγωνιστική
ΦΟΥΝΤΑΣ –ΜΑΓΟΙ ......50-39
2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
ΔΑΝΑΟΙ-ΑΙΟΛΟΣ Β’ ....63-48
4η Αγωνιστική
ΑΕΤ – ΑΙΟΛΟΣ Β’ .........34-3.

Συνέλευση
ΕΣΚΑΘ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑΘ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 με κύρια θέματα
τον απολογισμό και έγκριση
πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης, την έγκριση
οικονομικού απολογισμού ,
αλλά και αρχαιρεσίες εκλογής μελών Δ.Σ.

CMYK
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Η

άνοιξη μπήκε για
τα καλά, οπότε
αυξάνονται και
πληθύνονται οι
αθλητικές εκδηλώσεις.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Στην πρώτη γραμμή έχει περάσει λοιπόν ο σχολικός αθλητισμός, που πρέπει να στηριχθεί
στον μέγιστο βαθμό από τους
υπεύθυνους.
Διότι η ανανέωση των κυττάρων περνάει μέσα από την δουλειά στο συγκεκριμένο κομμάτι
με την απαραίτητη ενεργοποίηση του συνόλου των ανακλαστικών των μαθητών.
Είναι φανερό πάντως ότι τα
πιτσιρίκια περιμένουν σαν έτοιμα από καιρό τα αγωνιστικά
καλέσματα και όταν αυτά γίνονται διαθέτουν έναν μοναδικό
τρόπο να ξεσηκώνουν φίλους
και συμμαθητές.
Οσοι έχουν μια εικόνα από
αγώνες Δημοτικών σχολείων
ξέρουν ότι χαρακτηρίζονται από
ένα απίστευτο κύμα χαράς και
ενέργειας.
Η παράδοση δεν έσπασε λοιπόν ούτε χθες.
Κάθε χρόνο λοιπόν οι εικόνες
γίνονται όλο και πιο απολαυστικές, ενώ η αγωνιστικότητα
χτυπάει ταβάνι.
Ομολογουμένως υπάρχει και
ποιότητα και ποσότητα αλλά
πάνω απ’ όλα μοναδικό κλίμα
και ενθουσιασμός.
Το νέο αίμα παντρεύει μεράκι
και αυθορμητισμό, οπότε τα
συγκεκριμένα στοιχεία αποτυπώθηκαν έντονα στο Στάδιο.
Ο χώρος γέμισε ζωντάνια και
όλοι απόλαυσαν πλήρως την
εκδήλωση.
Οι μαθητές ντύθηκαν στα
σχολικά χρώματα , ενώ ήταν
φανερή η επιθυμία τους να πετύχουν τον καλύτερο δυνατό
απολογισμό.
Δικαίως τα φώτα έπεσαν
πάνω τους, ενώ φρόντισαν να
καταθέσουν διαπιστευτήρια δείχνοντας ότι έχουν στο αίμα
τους τον κλασικό αθλητισμό.
Αυτό εκτίμησαν εύκολα και
οι προπονητές των τοπικών συλλόγων οι οποίοι κράτησαν νοερά στο μυαλό τους αρκετές
εξαιρετικές περιπτώσεις με προοπτικές.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση
δίνει τα πρώτα ερεθίσματα,
οπότε τα ταλεντάκια στην πορεία κάνουν το επόμενο βήμα ,
δηλαδή την ένταξη στους συλλόγους.
Από την στιγμή που το έμπειρο μάτι των τεχνικών τσεκάρει χαρισματικά παιδιά θα τα
έχει συνέχεια δίπλα του προκειμένου να βάλουν τις απαραίτητες βάσεις.
Όλα φυσικά θα γίνουν στην
ώρα τους και το ζητούμενο είναι
οι εντυπωσιακές εικόνες που
βγήκαν την ώρα του αγώνα.
Αξίζουν πολλά μπράβο φυσικά και στους γυμναστές οι
οποίοι φάνηκε ότι έκαναν σπουδαία προεργασία μεταφέροντας
στην αθλητική νεολαία τις αρχές
όλων των αθλημάτων, οπότε
στην πορεία θα γίνει η τελική
επιλογή ανάλογα με την κλίση
κάθε πρωταγωνιστή.
Φυσικά το άπλωμα της δράσης ήταν εντυπωσιακό. Ειδικά
στα δρομικά αγωνίσματα προέκυψε συνωστισμός. Οι θέσεις
στην αφετηρία ήταν πάντα γεμάτες, οπότε μόλις πήραν σύνθημα οι πρωταγωνιστές έκαναν
ξέφρενο καλπασμό.
Φώναζε πάντως από μακριά
το δέσιμο με τους γυμναστές

Aστείρευτη ενέργεια
Τα δυνατά τους έβαλαν οι μαθητές Δημοτικών σχολείων
στους χθεσινούς αγώνες στίβου κερδίζοντας τα εύσημα όλων

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τους χθεσινούς αγώνες Δημοτικών σχολείων

τους, αφού η συνεννόηση έγινε
θαρρείς με κλειστά μάτια.
Υπό το πρίσμα αυτό ο τερματισμός αποδείχτηκε παιχνιδάκι. Αν μη τι άλλο κάποια πράγματα φωνάζουν από μόνα τους
σχετικά με το αγωνιστικό υπόβαθρο.
Και στα άλματα όμως το έμψυχο δυναμικό είχε τεχνική,
ενώ διακρίθηκε για την τελει-

ομανία του.
Σε κάθε περίπτωση όλοι άλλαξαν παραστάσεις και αφέθηκαν στην γοητεία του κλασικού
αθλητισμού.
Αξίζει όμως να σταθούμε και
στην εικόνα που δημιουργήθηκε
στις κερκίδες. Αγόρια και κορίτσια ήταν σε εγρήγορση απολαμβάνοντας κάθε στιγμή.
Με τον δικό τους τρόπο έδωCMYK

σαν ώθηση στους αγωνιζόμενους φίλους τους και αυτοί δεν
τους απογοήτευσαν.
Στα πρόσωπα των αθλητών
όσοι ήταν στην εξέδρα είδαν
νοερά τους νέους ήρωες της
καθημερινότητας, οπότε ευχήθηκαν τα καλύτερα.
Γενικά όλα τα αγωνίσματα
ήταν γεμάτα και το σκηνικό
χάρμα ιδέσθαι.
Και οι γονείς όμως αποζημιώθηκαν πλήρως ενώ διαπίστωσαν την έφεση των νιάτων
στο αθλητικό γίγνεσθαι.
Μακάρι να υπάρξει ανάλογη
συνέχεια και τα οφέλη θα φανούν σε βάθος χρόνου.

Παρέσυραν τους πάντες
Κάθε εκδήλωση που έχει σχέση με τη νεολαία μιλάει στην
καρδιά του κόσμου, ενώ δεν
πλήττει κανείς.
Αλλωστε το έμψυχο δυναμικό
ξέρει να αγωνίζεται στα κόκκινα.
Σε κάθε περίπτωση ένα εν-

τυπωσιακό μωσαϊκό από μαθητές όλων των Δημοτικών σχολείων αναπτύχθηκε στο Στάδιο.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι εκπροσωπήθηκαν 25
σχολεία από τον Δήμο Τρικκαίων και οι συμμετοχές έφτασαν στις 550.
Η γιορτή έγινε υπό την επίβλεψη του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Προέκυψε λοιπόν εξαιρετικό
σκηνικό με τα αγωνίσματα να
είναι γεμάτα, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις τα πλασαρίσματα
κρίθηκαν την ύστατη ώρα.
Φαίνεται πάντως ότι και οι
πρόσφατοι μαζεμένοι αγώνες
στο δρομικό κομμάτι έδωσαν
την ώθηση στους μαθητές να
γράψουν μια ακόμη συμμετοχή.
Αποδεδειγμένα τα σχολεία
αποτελούν αθλητική κυψέλη και
από τους κόλπους τους μπορούν να προκύψουν στελέχη

που θα τροφοδοτήσουν τους
συλλόγους.
Στο πλαίσιο αυτό προέκυψαν
και χθες πολλές εξαιρετικές εικόνες, ενώ οδηγός ήταν το
ήθος.
Αλλωστε ξέρουν ότι υπηρετούν το ίδιο αντικείμενο, που
τους γεμίζει όσο τίποτα άλλο.
Aπό την στιγμή που τα νιάτα
επιμένουν στο αντικείμενο τότε
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να μεγαλώσει η αλυσίδα.
Διότι όταν κάποιος αγαπάει
πολύ αυτό που κάνει αργά ή
γρήγορα θα βρει τον δρόμο
του.
Απλά χρειάζεται συνέπεια και
συνέχεια αλλά και τεράστια πειθαρχία. Από την στιγμή που τα
ταλεντάκια εφαρμόσουν σωστά
τις οδηγίες των προπονητών
και των ειδικών θα ανακαλύψουν δυνάμεις, που ακόμη και
τα ίδια δεν γνωρίζουν ότι κρύβουν μέσα τους.
Συμπερασματικά και στην
συγκεκριμένη εκδήλωση ο Τρικαλινός στίβος φώναξε παρών,
ενώ φαίνεται ότι στόμα- στόμα
τα νιάτα πληροφορούνται πράγματα και θέλουν να μυηθούν
στο είδος.
Πολύ σωστά πάντως οι τοπικοί σύλλογοι είναι δίπλα στα
νιάτα, αφού θέλουν να δώσουν
την δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ταλέντων να εκφραστούν στιβικά.
Δε είναι τυχαίο ότι τα τμήματα
παραγωγής είναι γεμάτα και γίνεται δουλειά σε βάθος.
Φυσικά όσοι μετείχαν στους
αγώνες κράτησαν όλα τα στιγμιότυπα στο μυαλό τους και θα
συνεχίσουν να κάνουν όνειρα
σταδιοδρομίας στο συγκεκριμένο μετερίζι.

CMYK
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πορεί στον
ΑΟ Τρίκαλα
να ελπίζουν
ότι θα
παίξουν στην Σούπερ
Λίγκα 2, αλλά φαίνεται
πως αυτό δεν είναι
καθόλου πιθανό. Διότι η
ΕΠΟ χθες έπαιξε…
καθυστερήσεις, αφού δεν
συζήτησε καν το θέμα.
Από εκεί και πέρα στο
χώρο του ελληνικού
ποδοσφαίρου ποτέ μην
λες ποτέ. Το σίγουρο
είναι ότι οι μέρες
φεύγουν και η
αβεβαιότητα για το
μέλλον του ΑΟΤ
παραμένει.
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Παίζει… καθυστέρηση
•Η ΕΠΟ δεν συζήτησε το θέμα της αύξησης των ομάδων
της Σούπερ Λίγκας 2 και αυτό δείχνει ότι μάλλον ο ΑΟΤ δύσκολα
θα βρεθεί σε μεγαλύτερη κατηγορία
ναι εκτός.
Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να έχουμε κάποια εξέλιξη
μέσα στις επόμενες μέρες
αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει
απροθυμία απο την πλευρά
της ΕΠΟ για αύξηση των ομάδων. Τελευταία ελπίδα των
Τρικάλων να γίνει εξαγορά
του ΑΦΜ του Βόλου απο τον
Απόλλωνα και μέσω καραμπόλας και αφαίρεσης βαθμών
του Ηρακλή να παίξουν Σούπερ Λιγκ 2. Σενάριο μακρινό
και μάλλον απατηλό.
Οπότε όλα δείχνουν ότι τα
Τρίκαλα θα πρέπει να προετοιμάζονται για συμμετοχή
στην Football league, δηλαδή
την νέα Γ’ Εθνική.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Δεν το συζήτησε η ΕΠο
για αύξηση των ομάδων
Το σενάριο των 14 ομάδων
στην Σούπερ Λιγκ 2 με την
συμμετοχή Τρικάλων και Ηρακλή φαίνεται πως απομακρύνεται. Ο Βασιλειάδης είχε ρίξει
το μπαλάκι στην ΕΠΟ ώστε
να αποφασίσει αν μπορούν
οι ομάδες απο 12 να γίνουν
14 αλλά είναι φανερό πως η
ομοσπονδία δεν θέλει να πάρει θέση. Και δεν θέλει να
πάρει θέση για να μην κληθεί
να μπει στην διαδικασία του
να επιλέξει ανάμεσα σε μπαράζ των πρωταθλητών της Γ’

Το τοπίο παραμένει ρευστό γύρω από την κατηγορία που θα αγωνίζεται ο ΑΟ Τρίκαλα
Εθνικής ή Τρίκαλα και Ηρακλής.
Αυτό φάνηκε περίτρανα και
σήμερα. Ο πρόεδρος της

ΕΠΟ κ. Γραμμένος είχε φροντίσει απο νωρίτερα να μην
βάλει το θέμα στην ατζέντα,
δεν έγινε καμία αναφορά και

Οι 11…
πρώην
σώζουν
τον
Ηρακλή
από το -33
Βάζουν πλάτη… Σε
μία σημαντική κίνηση
προχωρούν οι 11
πρώην ποδοσφαιριστές του Ηρακλή που
έχουν καταθέσει προσφυγή εις βάρος της
«κυανόλευκης» ΠΑΕ.
Συγκεκριμένα οι Ιντζόγλου, Αργυρόπουλος, Καρασαλίδης, Αγγελόπουλος, Βοσνακίδης, Γιαννίκογλου,
Ηλιάδης, Μπαρέττας,
Κυνηγόπουλος, Ρούσσος και Καραγκούνης
που δικαιώθηκαν για
τις οφειλές προς το
πρόσωπό τους ζητούν
την αναβολή των υποθέσεών τους στη συνεδρίαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
Με αυτή τους την κίνηση θέλουν να δώσουν χρόνο στη διοίκηση της ομάδας ώστε
να διευθετήσεις τις οικονομικές της υποχρεώσεις και να γλιτώσει
το καταδικαστικό -33.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

φυσικά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα:
Σούπερ Λιγκ 2 με 12 ομάδες,
άρα Τρίκαλα και Ηρακλής εί-

Σούπερ Λίγκα 1
με πλέι οφ δύο
ή τριών ταχυτήτων
Σε τρία σενάρια κατέληξε
η επιτροπή που έχει συστήσει
η Σούπερ Λίγκα με σκοπό να
επεξεργαστεί τους πιθανούς
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τρόπους διεξαγωγής του νέου
πρωταθλήματος της Σούπερ
Λίγκας 1 και αποτελείται από
τους τέσσερις «μεγάλους»
του ελληνικού ποδοσφαίρου
και τους Ατρόμητο, Αστέρα
Τρίπολης και Απόλλωνα Σμύρνης.
Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
(22/5), υπό την προεδρία του
Μηνά Λυσάνδρου, έπεσαν στο
τραπέζι τρεις προτάσεις.
Συγκεκριμένα, η πρώτη προβλέπει τη διεξαγωγή πλέι οφ
μεταξύ των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως 6
για την ανάδειξη του πρωταθλητή και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, καθώς και πλέι άουτ
μεταξύ των θέσεων 7 έως 14
για τον υποβιβασμό.
Η δεύτερη προβλέπει τη
διεξαγωγή πλέι οφ μεταξύ
των ομάδων που κατέλαβαν
τις θέσεις 1 έως 4 για την
ανάδειξη του πρωταθλητή και
τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, πλέι
οφ μεταξύ των ομάδων που
κατέλαβαν τις θέσεις 5 έως 8
για το τελευταίο ευρωπαϊκό
εισιτήριο, και πλέι άουτ για
τις θέσεις 9 έως 14 για τον
υποβιβασμό.
Η τρίτη η οποία έχει προταθεί από τον Μηνά Λυσάνδρου τον ενδιάμεσο γύρο (μεταξύ του α’ και του β’ γύρου)
σε δύο γκρουπ, αλλά με την
διαφοροποίηση να μην υπάρχουν τα «σταυρώματα», δηλαδή οι χιαστί αγώνες.
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Γ’ Ερασιτεχνική

Ωσπου να «ζεσταθούν»…
καίγονται

Για μια θέση… ελπίδας
•Πιαλεία, Θεόπετρα και Ασπρόβαλτος συνεχίζουν την προσπάθεια της 3ης θέσης
ια τις
πρωτοπόρες
ομάδες όλα
έχουν
ξεκαθαρίσει. Πρώτη η
Ενωση Δ.Μ και δεύτερη
η Λυγαριά. Και οι δύο
έχουν σφραγίσει τα
εισιτήρια ανόδου και
μπορούν ελεύθερα να
σχεδιάζουν το μέλλον
τους στη μεγαλύτερη
κατηγορία.

Γ
Τα Σαράγια 2017 συνεχίζουν την προσπάθεια ανόδου

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ασπρόβαλτος και Θεόπετρα συνεχίσουν την προσπάθεια της 3ης θέσης

Ο Πρόδρομος ακολουθεί το Γενέσι και περιμένει το μεταξύ τους
παιχνίδι για να ξεκαθαρίσει η πρωτιά
’ ένα πρωτάθλημα με ελάχιστο ενδιαφέρον, σε
δύο ομίλους που από τις 16 συνολικά ομάδας
οι… μισές συμμετέχουν, για να… συμμετέχουν,
σε μια διοργάνωση που ξεκινάει και τελειώνει
την Ανοιξη, σε μια προσπάθεια που οι πρωταθλητές
κρίνονται στα μεταξύ τους παιχνίδια και άλλες ομάδες
έχουν παίξει 8 αγώνες, άλλες 3 και άλλες 6, λογικό
είναι να κεντρίζει το ενδιαφέρον, όσο έπρεπε ή όσο
θα μπορούσε.

Σ

Η σκέψη ανθρώπου της διοργανώτριας αρχής να δημιουργηθεί ένας όμιλος στην Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία και
οι υπόλοιπες ομάδες να βρίσκονται στην Γ’ Ερασιτεχνική
μάλλον θα πρέπει να απασχολήσει πιο σοβαρά ή τέλος πάντων κάτι πρέπει να γίνει για να έχει χρησιμότητα και αυτή
η κατηγορία. Πιο κάτω δεν πάει…
Στον Α’ όμιλο, ο ΑΟΣ Σαραγίων επικράτησε στην Λεπτοκαρυά της τοπικής ομάδας με 4-0, είναι αήττητος με
7 νίκες και 1 ισοπαλία και είναι πολύ κοντά στην άνοδο στην
Β’ Ερασιτεχνική. Με την ίδια βαθμολογική συγκομιδή
αλλά με παιχνίδι περισσότερο βρίσκονται οι Αγιοι Απόστολοι, ενώ με έναν βαθμό πιο κάτω βρίσκεται ο Παλαιόπυργος. Από κει και κάτω το… χάος.

Στη ζώνη του υποβιβασμού
δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον. Φρόντισαν γι’ αυτό η
Φιλύρα και ο Κεφαλοβρυσιακός αφού δήλωσαν αλλά δεν
συμμετείχαν ποτέ στο πρωτάθλημα, οπότε υποβιβάζονται και λογικά με μείον βαθμούς, στην επόμενη περίοδο,
αν υπάρξει.
Τι απομένει; Η τρίτη θέση
της βαθμολογίας, όχι για το
γόητρο (άλλωστε ποιος θα
θυμάται την τρίτη ομάδα του
ομίλου), αλλά γιατί τα τελευταία χρόνια πολλά συμβαίνουν και για κάποιον λόγο δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία
στις ομάδες της συγκεκριμένης θέσης ώστε να παίξουν
για την άνοδο. Κάτι τέτοιο δεν
είναι ορατό φέτος, αλλά ποιος ξέρει με σιγουριά;
Λογικό λοιπόν είναι να συνεχίζεται η προσπάθεια γιαυτή τη θέση και το ενδιαφέρον είναι πως τρεις ομάδες
την διεκδικούν με ίσους βαθμούς. Πρόκειται για την Πιαλεία, την Θεόπετρα και τον

Η ΒΑθμoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

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

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

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

2
3
2
5
2
4
9
3
4
1
4
3
0
2
2
1
1

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

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

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

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

Ασπρόβλατο.
Σήμερα (5 μ.μ) η πρώτη
απ’ αυτές θα παίξει στο Δενδροχώρι έχοντας τον πρώτο
λόγο απέναντι στους αδιάφορους γηπεδούχους, ενώ
η δεύτερη έχει πιο δύσκολο
έργο αφού καλείται να περάσει νικηφόρα από το Πρίνος. Τέλος, ο Ασπρόβαλτος
θα έχει το πλεονέκτημα
έδρας αλλά και βαθμολογίας
απέναντι στον Βυτουμά.
Δεν γνωρίζει κανείς αν αλλάξει η θέση των τριών, σίγουρα όμως αυτό θα γίνει
έως την τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή σε μια αγωνιστική ακόμα.
Οι διαιτητές των σημερινών
αγώνων:
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό Δροσερό
Διαιτ.: Κοντινος Ε (Μπαλας Χ - Παπαγεωργοπουλος
Π)
Γηπ.
Ασπροβαλτου:
Ασπροβαλτος - Βυτουμας
Διαιτ.: Νοτος Π (Παφης Χ
- Αποστολου Π)
Γηπ. Παλαιομ/ρου: Ροπωτό - Τζουρτζια
Διαιτ.: Κουτσαγιας Γ (Μανασης Μ - Μαρκοπουλος)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος Θεόπετρα
Διαιτ.: Μανασης Κ (Αλεξοπουλος - Καλογριας Αχ.)
Γηπ.
Δενδρ/ριου:
Δενδρ/ρι - Πιαλεία
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ (Ρατζας - Κατσογιαννος)
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι Παλαιομ/ρο
Διαιτ.: Κωτουλας Π (Τζανης - Κωστηρας)
Λυγαρια - Φιλύρα
3-0α.α
Κεφαλ/κος - Φωτεινό 0-3α.α
Ρεπό: Χρυσομηλια

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Α.Ο. συνΟικIΑ σΑρΑγIων
2 Π.Ο. Αγιων ΑΠΟσΤΟΛων
3 ΑνΑγΕννΗσΗ ΠΑΛΑιΟΠυργΟυ
4 Α.Ο. ΔιΑΛΕΧΤΟυ
5 Α.Ο. ΛΕΠΤΟκΑρυΑσ
6 ΔιΑΜΑνΤι 2001
7 ΑκΑΔΗΜιΑ ΤρικΑΛων
8 Α.Ο. ΠΑΤΟυΛιΑσ

Β.
19
19
18
7
6
3
1
0

ΑΓ.
7
8
7
7
6
3
6
6

Ν-Ι-Η
6-1-0
6-1-1
6-0-1
2-1-4
2-0-4
1-0-2
0-1-5
0-0-6

ΤΕΡ.
25-8
22-6
24-13
15-19
10-14
4-7
10-25
1-19

Πρωτάθλημα Κ 10

Το χάρηκαν
•Ακαδημία 1 και ΑΟΤ είχαν κέφια

Στον Β’ όμιλο, το Γενέσι συνεχίζει να προηγείται στη κορυφή του πρωταθλήματος και όπως όλα δείχνουν η πρωτιά θα παιχτεί στο παιχνίδι με τον Πρόδρομο ο οποίος κέρδισε μέσα στην Ασπροκκλησιά την τοπική ομάδα με 4-2 και
σχεδόν εξασφάλισε την άνοδο στην Β ερασιτεχνική .

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 ΑΧιΛΛΕΑσ γΕνΕσιΟυ
2 Α.Ο. ΠρΟΔρΟΜΟσ
3 ΑγιΑΞ ΑσΠρΟκκΛΗσιΑσ
4 Α.Ο. ΜΠΕΛΕΤσιΟυ
5 Α.Ο. ΛιΛΗ
6 Α.Ο. ΑνΤΑΛΛΑΞιΜΑ
7 Α.Ο. ΦωΤΑΔΑσ
- ΜΑυρΟι ΑΕΤΟι ΕΛΕυΘΕρΟΧωριΟυ

Β.
30
27
21
14
9
8
0
0

ΑΓ. Ν-Ι-Η
10 10-0-0
10 9-0-1
10 7-0-3
10 4-2-4
9
3-0-6
9
2-2-5
8
0-0-8
8
0-0-8

ΤΕΡ.
33-1
34-4
27-13
16-19
9-24
12-22
0-24
0-24

Πρωτάθλημα Κ 14

Παίζουν οι… μικροί

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - (Ωρα 5 μ.μ)
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια 2017 - Ακ Τρικαλων
Διαιτ.: Μουστακας (Μαρκος - Καψουρας)
Γηπ. Παλ/ργου: Παλ/ργος - Λεπτοκαρυα
Διαιτ.: Ανδριοπουλος (Τουλουμης - Τατσιοπουλος)
Γηπ. Αποστόλων: Απόστολοι - Διαλεχτό
Διαιτ.: Μαργιωλης (Σινδρος - Τοτης)
Διαμαντι - Πατουλια
0-3 α.α

Τελειωμό δεν έχουν οι ποδοσφαιρικές επαφές για τους
μικρούς της Κ 10. Το πρωί της
περασμένης Κυριακής η Ακαδημία 1 φιλοξένησε στις αθλητικές της εγκαταστάσεις τον

ΑΟΤ δίνοντας την ευκαιρία
σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν να χαρούν παίζοντας
μπάλα, προσφέροντας ταυτόχρονα και όμορφες προσπάθειες.

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα Κ 14 της ΕΠΣΤ σήμερα (5μ.μ)
με τους παρακάτω αγώνες:
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β - Πύργος
Διαιτ.: Ντινος (Κουτσαγιας - Αργυροπουλος)
Γηπ. Πύλης: Πορταικός - Βαλτινό
Διαιτ.: Τζιοτζιος (Σακκας - Καπερωνης)
Γηπ. Κηπακίου: ΑΕΤ - Πυργετός
Διαιτ.: Πλοκας (Αβρααμ - Κυρατζουλης)
Μετεωρα - Αγ. Μονη
3-0 α.α

CMYK
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Αποστολή… εξετελέσθη
ίσιο τέλος είχε η
χθεσινή αποστολή
των Παλαιμάχων της
Αστυνομίας. Είχαν
φανερό στόχο τον τελικό του
πρωταθλήματος και τον
πέτυχαν. Εστω και αν
χρειάστηκε ο κανονικός
αγώνας, η παράταση και
αναπόφευκτα τα πέναλτι. 0-0
η κανονική διάρκεια και η
παράταση απέναντι στους
Δασκάλους, 4-1 στα πέναλτι
με τον Αγραφιώτη να
αποκρούει δύο πέναλτι και
να στέλνει τους
συναδέλφους του στον
τελικό. Εκεί, την ερχόμενη
εβδομάδα, θα
αντιμετωπίσουν το νικητή
της αυριανής αναμέτρησης
Παλαιμάχων Οιχαλίας και
Πολυτέκνων.

Α
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στους
Παλαίμαχους

•Η Αστυνομία «διαβασμένη» απέκλεισε τους Δασκάλους
στα πέναλτι (4-1) μετά το στείρο 0-0 •Πρωταγωνιστής
στη «Ρώσικη ρουλέτα» ο τερματοφύλακας Αγραφιώτης

Μάστορας ο Χρήστος Τρικάλης σε ό,τι ασχολείται. Από το
πέρασμά του από τον «Πρωϊνό Λόγο» ξέρει πόση σημασία έχουν
οι στιγμές και φροντίζει να τις κρατάει, αν και πολυάσχολος,
αφού πέρα απ’ όλες τις υποχρεώσεις, είναι και υποψήφιος με τον
συνδυασμό του Δημήτρη Παπαστεργίου. Μάστορας και σ’ αυτό…
Οι Παλαίμαχοι της Αστυνομίας συνεχίζουν στο τελικό

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Ο αγώνας, γενικά, μπορεί να μην
είχε γκολ, είχε όμως φάσεις, είχε
νευράκια, αλλά και μπόλικη κούραση αφού σε ένα γήπεδο τσιμέντο τα πόδια πήραν φωτιά… Οι Δάσκαλοι ωστόσο πάτησαν καλύτερα
στο μεγαλύτερο διάστημα. Στο τέλος όμως επικράτησε ο σεβασμός
και η αναγνώριση. Κερδισμένοι και
χαμένοι ικανοποιήθηκαν από τη γενικότερη προσπάθεια. Αλλωστε σε
τέτοια πρωταθλήματα, όλοι κερδισμένοι βγαίνουν…

Οι Δάσκαλοι έκαναν μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση γενικότερα
Πρωταγωνιστής
ο Αγραφιώτης

Ο αγώνας
Οι Δάσκαλοι απείλησαν στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με σουτ των
Μπιρσίμη και Μπούνα, αλλά και οι
δύο προσπάθειες δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αν και… διαβασμένες. Στόχο δεν βρήκε στο 6’
και η προσπάθεια της Αστυνομίας
με τον Βαϊου, να χάνει καλή ευκαιρία, με καλό οπτικό πεδίο μπροστά
του.
Στο 21’ νέα προσπάθεια των Δασκάλων από δεξιά με τον Μαυρίκο
να γυρίζει επικίνδυνα τη μπάλα,
αλλά ο Αγραφιώτης άλλαξε τη πορεία της και δεν έφτασε ποτέ σε κάποιον συμπαίκτη του.
Στο 24’ οι Δάσκαλοι απείλησαν με
τον Μπρισίμη. Στο μεθεπόμενο με
τον Μπούνα. Η προσπάθεια του
τελευταίου βρήκε το κεφάλι του
Φούντα, ο οποίος πάλι καλά που δεν
χρησιμοποίησε τα χέρια του. Συνήθεια από το μπάσκετ…
Στο 52’ η Αστυνομία προσπάθησε να απειλήσει με φάουλ του Καππά από αριστερά αλλά δεν ανησύχησε ο Κολέτσιος, όπως και ο Αγραφιώτης στο 55’ στο συρτό σουτ του
Μαυρίκου, υπό πίεση.
Στο 66’ ο Μπιρσίμης εξ’ επαφής
δεν μπόρεσε να σκοράρει καθώς οι
αμυντικοί της Αστυνομίας του έστησαν «μπλόκο» και απέφυγαν τα χειρότερα.
Στο 78’ οι Δάσκαλοι έφτασαν
πολύ κοντά στο γκολ-ανακούφιση,
αλλά η ευκαιρία δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Αυγέρης
εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, ο Μπιρσίμης γύρισε τη μπάλα και ο Ραπτοτάσιος με διπλή προσπάθεια
δεν μπόρεσε να σκοράρει, με την
άμυνα να αντιδρά σωστά.

Ο τερματοφύλακας της Αστυνομίας Αγραφιώτης ήταν ο πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι, αφού απέκρουσε δύο, ενώ οι
συμπαίκτες του φρόντιζαν να σημαδεύουν δίκτυα.
Ο Φούντας ξεκίνησε πρώτος με
εύστοχο πέναλτι κάνοντας το 1-0. Οι
Δάσκαλοι αστόχησαν στη συνέχεια
με τον Σιούτα αφού ο αντίπαλος
γκολκήπερ απέκρουσε. Ο Καππάς
πέτυχε το 2-0, παρά το γεγονός πως
ο Κολέτσιος απέκρουσε. Μείωσε ο
Μαυρίκος στέλνοντας πρώτα τη
μπάλα στη ρίζα του δεξιού δοκαριού σε 2-1. Ο Μήτραινας με άνεση
πέτυχε το 3-1 και ο Αγραφιώτης
απέκρουσε πέναλτι του Αυγέρη.
Ηρθε η σειρά του Κακούσιου και το
4-1 έδωσε τη σκυτάλη στα πανηγύρια πρόκρισης στον τελικό.

Ο Αγραφιώτης αποκρούει το πέναλτι του Σιούτα

Ατυχος ο Αχιλλέας Αργυρόπουλος (δεξιά) δεν έπαιξε
με την Αστυνομία λόγω τραυματισμού σε αντίθεση
με τους Βαϊου και Τάτσιο. Συμβαίνουν και αυτά.
Αν και στα πρώτα
λεπτά ο Αγραφιώτης
«ξεμεσιάσκει» σε μια
επέμβαση, η γιατρός
Κωνσταντίνα
Κοφίτσα έκανε τα
μαγικά της, αυτός
έσφιξε τα δόντια και
στα πέναλτι πήρε…
προαγωγή με δύο
αποκρούσεις!

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Η πρόκριση στους Αστυνομικούς και τα πανηγύρια ξεκίνησαν

ΔΑΣΚΑΛΟΙ: Κολέτσιος, Καραγεώργος (λ. τρ. Βουλόγκας), Τζόκας, Τρικάλης, Κόττας (71’ Αυγέρης), Μπούνας, Ραπτοτάσιος, Σιούτας, Μαυρίκος, Μπρισίμης, Τσέλλιος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Αγραφιώτης, Μήτραινας, Καππάς, Φούντας, Νταϊλιάνης (48’ Θεοδωράκης), Καραλής,
Βαϊου (89’ Σακκομήτρος), Κακούσιος, Τάτσιος (76’ Αναγνώστου),
Τσιούλης, Λιούρας (23’ λ. τρ Σκαπέτης).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αβραάμ.

Δύσκολα –πλέον- τον βλέπουμε στα γήπεδα αν και ήταν
από τους προπονητές που άφησαν το στίγμα τους
ο Αρης Μούτσιος. Όταν πρόκειται όμως για φιλαράκια,
όπως ο Βαγγέλης Καραλής, είναι εκεί…

Η παράταση
Το 0-0 οδήγησε τις δύο ομάδες
στην 20λεπτη παράταση. Μια επίπονη διαδικασία η οποία μάλλον δεν
ταιριάζει σε τόσο κοπιαστικές προσπάθειες και ίσως ήταν πιο λογική
η απευθείας εκτέλεση πέναλτι.
Στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης δεν υπήρξε κάτι αξιοσημείωτο, με τις ομάδες να θέλουν αλλά
να μην μπορούν να κάνουν την
υπέρβαση. Όχι ότι άλλαξε κάτι στο
δεύτερο μέρος. Αναπόφευκτα λοιπόν ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Βαϊου και Ραπτοτάσιος σε στιγμιότυπο
από το χθεσινό παιχνίδι

Καραλής και Κόττας σε μονομαχία
CMYK

Πολλά κιλά μπάλα. Ο «Τζόνυ», ο Λεωνίδας Γκολίτος και ο Τάκης
Τσιόβολος. Ο καθένας με την ιστορία του και το στυλ του…
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Φοβερή άνεση
Στα δάχτυλα την αναρρίχηση έπαιξαν τα ταλέντα του ΟΠΟΠ
και του ΣΟΧΤ κερδίζοντας τα εύσημα του κοινού

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση παιδικής αναρρίχησης με την καλλιτεχνική προσέγγιση του Pylinews

Ε

πέλεξαν ένα
δύσκολο κομμάτι
αλλά άκρως
θεαματικό.
Φυσικά χρειάζεται
συστηματική προπόνηση
και κυρίως πειθαρχία.

Διάθεση σίγουρα υπάρχει
και το νέο αίμα της Τρικαλινής
αναρρίχησης αφήνει πολλές
υποσχέσεις για το μέλλον.
Τούτο καταδείχτηκε και σε
μια πρόσφατη σύναξη, που
όπως πάντα ήταν καλά οργανωμένη. Τα νιάτα της περιοχής κινήθηκαν με φοβερή άνεση, σιγουριά και ασφαλή πατήματα.
Οσοι ζουν τα παιδιά αυτά
από κοντά σημειώνουν ότι η
εξέλιξή τους είναι εντυπωσιακή ξεκινώντας από μηδενική
βάση και ανοίγοντας τα φτερά. Το άκρως κατατοπιστικό
κείμενο του pylinews αναφέρει:
Μεγάλη επιτυχία γνώρισε
ο «5ος διασυλλογικός αγώνας
παιδικής αναρρίχησης», που
έλαβε χώρα την Κυριακή 19
Μαϊου στον χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του
κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Πύλης, όπου
και στεγάζεται η ακαδημία
αναρρίχησης του ΟΠΟΠ, με
την τεχνητή αναρριχητική πίστα.
Τον αγώνα διοργάνωσε ο
ΟΠΟΠ με τον ΣΟΧΤ για 5η
συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα
του Δ. Πύλης, με τη συμμετοχή διαφόρων συλλόγων από
τη Θεσσαλία, με τις συμμετοχές των αθλητών να ξεπερνούν τις 135 τον αριθμό.
Ο ΟΠΟΠ συμμετείχε στον

συγκεκριμένο αγώνα με τριάντα πέντε αθλητές απ’ όλες
τις ηλικιακές ομάδες της ακαδημίας του, η οποία και διαθέτει τρία τμήματα…
1ο τμήμα: Προνήπια Νήπια,
δίνοντας έμφαση στην εισα-

γωγή στην αναρρίχηση με
διάφορα παιχνίδια
2ο τμήμα: προαγωνιστικό,
στο οποίο συμμετέχουν αθλητές από πρώτη Δημοτικού
έως και Β’ Γυμνασίου και..
3ο: τμήμα: αγωνιστικό τμή-

μα, με αθλητές της ηλικιακής
ομάδας του 2ου τμήματος.
Προπονητής της ακαδημίας
παιδικής αναρρίχησης του
ΟΠΟΠ είναι ο κ. Χρ. Μπαλάς
και έφορος ο κ. Λάκης Κουφογάζος.
Στην αθλητική αυτή γιορτή
τον Δ. Πύλης εκπροσώπησε
ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
κ. Θανάσης Κωστάκης, ο οποίος είχε και έναν λόγο παραπάνω η συγκεκριμένη του παρουσία, καθώς αγωνιζόταν
και ο εγγονός του τον οποίο
θαύμασε και χειροκρότησε,
επιβραβεύοντας την προσπάθειά του.
Χορηγοί της Κυριακάτικης
εκδήλωσης ήταν: 1) Σούπερ
Μάρκετ «Κώστας Καζάκος»
και 2) Η κάβα ποτών ¨Τσιγκαρίδας», τους οποίους οι
διοργανωτές ευχαριστούν
θερμά για την προσφορά
τους.

* Αρκετοί αναγνώστες που μελέτησαν την χθεσινή μας
αναφορά για τις Ερασιτεχνικές ομάδες, οι οποίες κέρδισαν
τον τίτλο στην περιοχή τους άδραξαν την ευκαιρία για
να επιχειρήσουν μια αναδρομή στο παρελθόν έχοντας
όμως το βλέμμα τους στραμμένο στο μέλλον, αφού
άπαντες θέλουν την αλυσίδα να ανανεώνεται.
* Υπάρχουν λοιπόν συγκροτήματα που αντέχουν στην
φθορά του χρόνου και εξακολουθούν να καταθέτουν
τις ποδοσφαιρικές τους προτάσεις. Το σκηνικό δεν είναι
τυχαίο αφού από την μια φρόντισαν να βάλουν γερές
βάσεις και από την άλλη τα διακονούν άνθρωποι με
γνώσεις και μεράκι.
* Οι αναγνώστες λοιπόν θυμήθηκαν παλαιότερες αναμετρήσεις των σωματείων αυτών με τον ΑΟ. Τρίκαλα και
μάλιστα πολλές απ’αυτές ήταν ντέρμπι ολκής και μακράς
διαρκείας μέχρι να κλειδώσει το αποτέλεσμα.
* Ομολογουμένως χρειάζεται γερό στομάχι για να μείνει
ένα σωματείο στον αφρό στις μέρες μας, αφού τα οικονομικά είναι στενά. Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει
από την αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά και να χαθούν
από το προσκήνιο τμήματα με πλούσια ιστορία.
* Πολλά μπράβο όμως αξίζουν στα φρέσκα πρόσωπα
που με τον ενθουσιασμό τους δεν διστάζουν να βγουν
μπροστά καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις. Μέλημά
τους είναι πέρα από τα αρμονικά σύνολα να δώσουν τα
απαραίτητα εφόδια στη νεολαία.
* Προέχει λοιπόν να γίνουν οι πιτσιρικάδες ολοκληρωμένες
προσωπικότητες, οπότε με τον τρόπο αυτό θα κερδίσουν
τις μάχες τους εντός και εκτός γραμμών. Αν όλη αυτή η
κατάσταση παντρευτεί με τα επιθυμητά αποτελέσματα
θα έχουμε να κάνουμε με τον ιδανικό συνδυασμό.
* Οι φίλοι του ΑΟΤ ψάχνουν ακόμη και πίσω από τις
γραμμές προκειμένου να πληροφορηθούν τα τελευταία
νέα για το καυτό θέμα της επικαιρότητας. Εδώ και καιρό
η υπόθεση ήταν στην πρώτη γραμμή και γράφτηκαν
κείμενα επί κειμένων.
* Πάντως οι παλαιότεροι φίλαθλοι παίζουν στα δάχτυλα
θέματα που σχετίζονται με την ιστορική ομάδα αλλά
και με παίκτες που πέρασαν με επιτυχία από τα μέρη
μας φορώντας την κυανέρυθρη φανέλα.
* Ετσι η ματιά τους έπεσε σε ένα φιλικό βετεράνων που
έγινε στα Γιάννενα ανάμεσα στον τοπικό ΠΑΣ και τον
ΠΑΟΚ. Και στις δυο ομάδες αγωνίστηκαν παίκτες που
πέρασαν από τον ΑΟΤ δίνοντας τον καλύτερο εαυτό
τους.
* Για λογαριασμό της ομάδας της Ηπείρου έπαιξε ο χαρισματικός Ν. Λιάκος, ενώ για τον «Δικέφαλο του Βορρά»
ο Μαλιούφας με τον Καπετανόπουλο. Βέβαια απουσίασαν
και άλλα στελέχη που συνήθως έδιναν το παρόν αλλά
το πρόγραμμά τους ήταν γεμάτο. Για την ιστορία ο ΠΑΣ
και μετά από συναρπαστικό παιχνίδι κέρδισε 3-2 τον
ΠΑΟΚ.
* Και φέτος οι Ικαροι ξεκίνησαν νωρίς τις κινήσεις τους
ανανεώνοντας την συνεργασία με τον κόουτς Σδράκα.
Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση για κάτι καλύτερο από
την περσινή χρονιά.
* Ανεβασμένες είναι οι μετοχές του TKD και στην ομοσπονδία δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην προετοιμασία
για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Μεταξύ άλλων θα
γίνουν μαζεμένες προπονητικές εξορμήσεις για απόκτηση
εμπειριών. Οι Τρικαλινοί πάντως είναι υπερήφανοι για
την Φ. Τζέλη και της εύχονται τα καλύτερα.

02.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs
NHL
04:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Golden State Warriors - Portland Trail
Blazers
Τελικός Δυτικής Περιφέρειας-ΝΒΑ
(εάν χρειαστεί)
10:55 Eurosport 2
Προκριματικά
Roland Garros
12:55 FOX Sports
Panthers - Eels
NRL
13:00 Eurosport 2
Προκριματικά
Roland Garros
14:15 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας
Ποδηλασία
15:00 Eurosport 2
Προκριματικά
Roland Garros

17:00 Eurosport 2
Προκριματικά
Roland Garros
18:30 Eurosport 1
Προημιτελικά
ATP 250 Γενεύη
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός
Δεύτερος Τελικός Α1 Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Σίμπα - Σεβίλλη
World Challenge
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ζενίτ
VTB United League
20:15 COSMOTE SPORT 8 HD
Φενέρμπαχτσε - Τουρκ Τέλεκομ
TBF Basketball Super League
21:00 FOX Sports
Λονδίνο
Premier League of Darts
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Στουτγάρδη - Ουνιόν Βερολίνου

τοπικά
αράταση μαζί με
το ΟΣΔΕ μέχρι τις
18 Ιουνίου, πήραν
και οι αιτήσεις
εξισωτικής αποζημίωσης.

Π

Ορεινές περιοχές (Υπομέτρο 13.1):
Η ενίσχυση έχει την μορφή
ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία
ασκείται αγροτική δραστηριότητα εντός των περιοχών
της και καθορίζεται στα 125
ευρώ ανά εκτάριο (12,5 ευρώ
το στρέμμα)
Μειονεκτικές περιοχές
(Υπομέτρο 13.2):
Η ενίσχυση έχει την μορφή
ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία
ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών
της και καθορίζεται στα 81
ευρώ ανά εκτάριο (8,1 ευρώ
το στρέμμα).

Πρώην μειονεκτικές
περιοχές
Στους δικαιούχους των περιοχών αυτών θα συνεχίσουν
να χορηγούνται ενισχύσεις
για τα έτη εφαρμογής 2019
και 2020. Η ετήσια ενίσχυση
θα αποτελεί φθίνον ποσοστό
της ενίσχυσης που ισχύει κατά
την περίοδο 2014-2020, χωρίς

Μπορούν να υποβληθούν μέχρι 18/6

Αιτήσεις εξισωτικής
αποζημίωσης

να υπερβαίνει το 80% της μέσης ενίσχυσης που καθορίζεται κατά την περίοδο 20142020, και καθορίζεται στα
64,80 ευρώ ανά εκτάριο (6,48
ευρώ το στρέμμα) για το 2019
και στα 32,40 ευρώ ανά εκτάριο (3,24 ευρώ το στρέμμα) για το 2020.
Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (Υπομέτρο 13.3):
Η ενίσχυση έχει την μορφή

ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία
ασκείται γεωργική δραστηριότητα και καθορίζεται στα
81 ευρώ ανά εκτάριο.

Προοδευτική μείωση
Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών των παραγράφων 1
έως 3, το ύψος της ενίσχυσης
εξαρτάται από την έκταση
της εκμετάλλευσης, το οποίο

μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:
- Για τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης έως και 20
ha: χορηγείται το 100% της
ενίσχυσης.
- Για τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha:
χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
- Για τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha:
χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
- Για το τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης πέραν των
30 ha εκταρίων δεν χορηγείται
ενίσχυση.
Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30
ha.
Ματθαίος Μπίνας

Της τελικής αξιολόγησης των σχεδίων βελτίωσης για το ερχόμενο φθινόπωρο
ίνδυνος υπάρχει
να μετατεθεί για το
ερχόμενο
φθινόπωρο η τελική
αξιολόγηση των σχεδίων
βελτίωσης.

Κ

Ο λόγος γι’ αυτό το ενδεχόμενο είναι πως το ΥΠΑΑΤ
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) δεν έχει
αποστείλει ακόμη τον τιμοκατάλογο για τα αγροτικά μηχανήματα στους αξιολογητές
των ΔΑΟ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας) των Περιφερειακών Ενοτήτων(ΠΕ).
Η αξιολόγηση των φακέλων των αιτούντων προς ένταξη παραγωγών στον εν
λόγω πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί να περαιωθεί
μέχρι το τέλος του ερχόμενου
μήνα, όμως αν δεν αποσταλεί
ο τιμοκατάλογος άμεσα, μάλλον αυτό δεν θα καταστεί δυνατό να γίνει.
Όσον αφορά την πορεία
της αξιολόγησης, στην ΔΑΟ
της ΠΕ Τρικάλων έχουν προχωρήσει στο 83%. Εδώ στα
Τρίκαλα αξιολογούνται αγρότες από τον ν. Λάρισας, ενώ οι
Τρικαλινοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι αξιολογούνται στην
αντίστοιχη Υπηρεσία της ΠΕ
Λάρισας. Επίσης, στην ΔΑΟ
της ΠΕ Τρικάλων έτοιμη είναι
η Επιτροπή Γνωμοδότησης
και έχουν επιλεγεί και οι τρεις
υπάλληλοι που θα ασχοληθούν με τις ενστάσεις.

Προσαύξηση
Υπενθυμίζεται πως για την
Προγραμματική Περίοδο
2015-2020 προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού ενισχύσεων κατά 20% για φακέλους νεοεισερχόμενων αγροτών, βιοκαλλιεργητών, ομάδων
παραγωγών και επενδυτών σε
μειονεκτικές περιοχές που εντάσσονται σε Σχέδια Βελτίωσης. Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος δικαιούχος ετοιμάσει

Κίνδυνος μετάθεσης

φάκελο για Σχέδιο Βελτίωσης
και δικαιούται αρχικά 40% κάλυψη δαπανών, τότε με την
ιδιότητα του νεοεισερχόμενου
(είναι ενεργός αγρότης για
τουλάχιστον 5 χρόνια) θα επιδοτηθεί τελικά για το 60% των
δαπανών.
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά
που προβλέπονται για την ενίσχυση δικαιούχων Σχεδίων
Βελτίωσης προσαυξάνονται
κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη
δεν υπερβαίνει το 90%, στις

κάτωθι περιπτώσεις:
-Νέοι αγρότες, υπό την έννοια ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί και δραστηριοποιούνται
στο γεωργικό τομέα κατά τη
διάρκεια των πέντε ετών που
προηγούνται της αίτησης για
τη χορήγηση ενίσχυσης
-συλλογικές επενδύσεις και
ολοκληρωμένα έργα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
συνδέονται με συγχωνεύσεις
οργανώσεων παραγωγών,
-περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά
μειονεκτήματα,

-επενδύσεις που συνδέονται
με πράξεις δυνάμει των άρθρων 28 (γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ενισχύσεις)
και 29 (βιολογική γεωργία).
-πράξεις που λαμβάνουν
στήριξη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ)
Η
προσαύξηση
αυτή
εφαρμόζεται στα ακόλουθα
ποσοστά:
α) στο 50% των δαπανών
της επιλέξιμης επένδυσης στις
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και σε όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου όρου
της ΕΕ-25 για την περίοδο
αναφοράς, αλλά των οποίων
το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν
μεγαλύτερο του 75% του
μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27.
β) στο 75% του ποσού των
επιλέξιμων δαπανών στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους
γ) στο 40% των δαπανών
των επιλέξιμων επενδύσεων
στις άλλες περιφέρειες.
Ματθαίος Μπίνας
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σελίδα 29

Δενδροφύτευση
καλλωπιστικής κερασιάς

Η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Τρικκαίων, προγραμματίζοντας έργα που θα δημιουργήσουν μία πιο όμορφη πόλη, υλοποίησε στις 22/05/2019 δενδροφύτευση 70
δένδρων καλλωπιστικής κερασιάς στις όχθες του Ληθαίου ποταμού, ξεκινώντας από την περιοχή της γέφυρας Τρικκαίολγου.
Πρόκειται για πανέμορφα δένδρα, τα οποία κατά τα τέλη
Μαρτίου-αρχές Απριλίου με την πλούσια ροζ ανθοφορία
τους, προσδίδουν στο περιβάλλον μία υψηλή αισθητική,
αναβαθμίζοντας το και προσφέροντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Οι ίδιες καλλωπιστικές κερασιές φυτεύτηκαν από΄την
υπηρεσία μας το 2009 (στο πλαίσιο των ολυμπιακών αγώνων) στην οδό Ασκληπιού(κοντά στην πλατεία Χατζηπέτρου)
και κάθε χρόνο νωρίς την Άνοιξη στολίζουν θαυμάσια την
πόλη.
Ιστορική παράδοση αποτελούν στην Ιαπωνία οι γιορτές
“hanami”, όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν και να απολαύσουν την ομορφιά,
δίπλα στις ανθισμένες κερασιές.

30 σελίδα
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τοπικά
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟΥ)

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)
Ζ
εστό το μεσημέρι
της 19ης Μαΐου
2019. Όμως εμάς
μας δρόσισε η παρουσία
πολλών δικών μας
ανθρώπων που ήρθαν να
μας δουν και να τιμήσουν
την επιβράβευση του
σχολείου και των παιδιών
μας. Ήταν μια γιορτή που
διοργάνωσαν τα Ελληνικά
Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ, σε
συνεργασία με τον
Σύλλογο Γονέων του
σχολείου μας, με
ταυτόχρονη παρουσίαση
του βραβευμένου έργου
ζωγραφικής των μαθητών
μας από την UNESCO, σα
γραμματόσημο.

Η γιορτή έγινε στον όμορφο
χώρο εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου των Τρικάλων.
Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της
ομάδας σύγχρονης μουσικής
των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου, που με την μαεστρία
του δασκάλου τους,μας ταξίδεψαν με τα τραγούδια και τη
μουσική πασίγνωστων μελωδιών. Οι μελωδίες είχαν μέσα
τους το πνεύμα της αλληλεγγύης της προσφυγιάς, του πόνου, του ξεριζωμού, του χαμού,
της δύναμης για το χτίσιμο μιας
«νέας ζωής».
Οι υπεύθυνοι των Ελληνικών
Ταχυδρομείων από τη μεριά
τους κάλεσαν όλους τους μαθητές δημιουργούς και τους τίμησαν- βράβευσαν με αναμνηστική πλακέτα και προϊόντα της
σειράς «Παιδί και γραμματό-

σημο». Στη σειρά αυτή εκτός
από την έκδοση της βραβευμένης ζωγραφιάς μας, εκδόθηκαν και γραμματόσημα για την
παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου και δύο γραμματόσημα
που προτείνουν να μείνουμε
μακριά από το κάπνισμα αποτυπώνοντας το λογότυπο της
πρωτοβουλίας “Smoke-free

Greece”, αλλά και το μήνυμα
μαθαίνω να μην καπνίζω, όπως
προέκυψε από τα 9 Πανελλήνια
μαθητικά συνέδρια «Παιδεία για
ένα κόσμο χωρίς κάπνισμα».
Ιδιαίτερη τιμή ήταν και η παρουσία του καθηγητή κ. Μπεχράκη, γνωστού για τον αγώνα
που δίνει ενάντια στη μάστιγα
του καπνίσματος.
Η εκδήλωση είχε πολλούς
καλεσμένους που τίμησαν τους
μαθητές και το σχολείο μας με

Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.
Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711
www.xoutos-interior.gr
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την παρουσία τους. Τους ευχαριστούμε.
Πιότερο να ευχαριστήσουμε
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ,
για την απόφαση να εκδοθεί
το έργο ως γραμματόσημο,
ώστε να περαστεί το μήνυμα
«αγκαλιά και φως, χαρά κι ελπίδα» και να ταξιδέψει παντού.
Η προσφυγιά είναι βαριά και
εμείς σαν Έλληνες την έχουμε
νιώσει βαθιά.
Να ευχαριστήσουμε το «Σύλ-

λογο Νέων και Γονέων του Ριζαριού Άγιος Γεώργιος» για τις
πρωτοβουλίες διάδοσης, το
Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
του σχολείου μας για την ιδιαίτερη και σεμνή διοργάνωση της
εκδήλωσης και το Μουσικό Σχολείο για την υποδοχή και τη
μουσική του παρουσία.
Θλιβόμαστε για την εκμετάλλευση και την υποκειμενική παρουσίαση ενός βραβείου που
ανήκει αποκλειστικά στο σχολείο μας. Τι παράδειγμα δίνεται
στα παιδιά μας άραγε;
Σα σχολείο ελπίζουμε τα μηνύματα που στέλνουν τα παιδιά

μας προς την κοινωνία να ακούγονται να βιώνονται να μεταλαμπαδεύονται.
Αφιερώνουμε τούτη τη βράβευση στους ανθρώπους που
βιώνουν την προσφυγιά, και
στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων
του Πόντου που ξεριζώθηκαν,
πέθαναν και δεν μπόρεσαν να
αντικρύσουν το φως της ζωής,
έστω μακριά από τις αλησμόνητες πατρίδες, μιας και η 19η
Μαΐου είναι μέρα μνήμης για
τη γενοκτονία και τον Ξεριζωμό
του ποντιακού Ελληνισμού.
Η ομάδα του 13ου Δημοτικού
Σχολείου Τρικάλων

τοπικά

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του φιλολόγου Αχιλλέα Μπουλογιώργου
Α. Ε. Ι.
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΜΕ
Γενικά οι σπουδές θεωρούνται κοινωνική επένδυση
1. Επαγγελματικοί στόχοι - φιλοδοξίες (η ανταγωνιστική κοινωνία, η ανεργία και ο εξευρωπαϊσμός μας απαιτούν πτυχία).
2. Ο διορισμός στο δημόσιο με πτυχίο, παλιότερα κυρίως, θεωρούνταν πιο εύκολος. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή οι σπουδές ως
το «διαβατήριο» για τη μετάβαση από τις αγροτικές κοινωνίες
στις αστικές και τη στελέχωση του κράτους(19οος αι.). Σήμερα
φθίνει αυτός ο λόγος.
3. Λόγοι κοινωνικού κύρους – γοήτρου, που συνήθως απολαμβάνουν οι επιστήμονες. Τα κοινωνικά στερεότυπα θέλουν τον πτυχιούχο-μορφωμένο να απολαμβάνει μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση εν σχέσει με εκείνον που δε σπούδασε
4. Απαξίωση χειρωνακτικής εργασίας:νοοτροπία να ξεφύγουμε από χειρωνακτικές εργασίες που είναι κουραστικές και συχνά μη
προσοδοφόρες.
5. Έλλειψη επαρκών ικανοποιητικών εναλλακτικών λύσεων.
Ο βιομηχανικός τομέας και γενικότερα ο ιδιωτικός επιχειρηματικός
και παραγωγικός τομέας στη χώρα μας δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένος και έτσι δεν παρέχει αρκετές θέσεις εργασίας, ενώ η οικονομική κρίση τον συρρίκνωσε περαιτέρω.
6. Πίεση του οικογενειακού-συγγενικού περιβάλλοντος για την
ανάγκη σπουδών, εφόσον έχει «εμπεδώσει» καλύτερα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα.
7. Η περίφημη φοιτητική ζωή. Ανεξαρτησία από γονείς και από
τον έλεγχο του κλειστού περιβάλλοντος της επαρχίας (όταν το πανεπιστήμιο βρίσκεται, σε άλλη πόλη). Νιώθει κανείς πιο ελεύθερος
στην κατάλληλη ηλικία.
Φυσικά υπάρχουν και οι νέοι (λίγοι πάντως) που επιθυμούν τις σπουδές λόγω
1. Μεγάλης αγάπης για τα γράμματα, τη γνώση, μια συγκεκριμένη επιστήμη, στην οποία θέλουν να εμβαθύνουν
2. Διάθεσης μεγαλύτερης προσφοράς προς την κοινωνία (από επιστημονικές θέσεις)
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (Α. αρνητικές κυρίως)
1. Στο άτομο:
α) Ψυχοφθόρα διαδικασία:μεγάλο άγχος, πίεση, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, λόγω της πολύωρης καθημερινής προετοιμασίας
β) Μεγάλη απογοήτευση σε περίπτωση αποτυχίας.
γ) Δυσκολία προσαρμογής σε ενδεχόμενη αλλαγή πλεύσης (π.
χ. εγκατάλειψη βασικού στόχου, των ονείρων του και στροφή σε κάτι
άλλο, που δεν του προκαλεί το ίδιο ενδιαφέρον -χειρωνακτικά επαγγέλματα)
ή δ) αντίστροφα μίσος για τα γράμματα και το διάβασμα ευρύτερα.
2. Στην κοινωνία:
α) αύξηση φροντιστηριακών μαθημάτων → οικονομικό κόστος
για την οικογένεια
β) Αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων περί ανωτερότητας

πτυχιούχων και αποφυγής χειρωνακτικών εργασιών.
γ) Συντελείται υπερκορεσμός στα επιστημονικά επαγγέλματα
και αύξηση ανέργων πτυχιούχων ∙μερικοί τους αποκαλούν «επιστημονικό προλεταριάτο»(προλετάριος= φτωχός, εξαθλιωμένος
εργαζόμενος) (π.χ. αδιόριστοι εκπαιδευτικοί), ενώ ταυτόχρονα
λείπουν οι τεχνίτες επαγγελματίες.
δ) Σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού όσων αποτύχουν
(οικονομικές, ψυχολογικές συνέπειες). Η μετανάστευση δεν είναι
πάντα κάτι το εύκολο, έστω και για σπουδές.
3. Στα πανεπιστήμια: υπερσυγκέντρωση φοιτητών → κτιριακές, υλικοτεχνικές ελλείψεις → υποβάθμιση σπουδών
Β. Αλλά και κάποιες θετικές συνέπειες
1. Προώθηση άμιλλας, έρευνας → επιστημονική εξέλιξη, εφόσον αυξάνονται οι φοιτητές
2. Πίεση προς την πολιτεία για καλυτέρευση υλικοτεχνικής υποδομής
3. Άνοδος μορφωτικού επιπέδου όλο και περισσότερων.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στόχοι: η αλλαγή της νοοτροπίας μας σχετικά με τις σπουδές και
η σωστή λειτουργία των πανεπιστημίων
Μέσα:1) Παιδεία: αποδέσμευσή της από το ρόλο προθαλάμου
ΑΕΙ. Αντίθετα πρέπει να καλλιεργείται η γενική γνώση, ώστε να
αποκτήσουν οι μαθητές κριτική σκέψη και να γίνουν ελεύθερες και
υπεύθυνες προσωπικότητες (άρθρο 16 του Συντάγματος)
2)Οικογένεια: η όποια δουλειά δεν είναι ντροπή, Ησίοδος. Αυτό
το μήνυμα πρέπει να ενστερνιστεί.
3) Πανεπιστήμια:προώθηση έρευνας, σοβαρής επιστημονικής δουλειάς
4) Πολιτεία: α) Περισσότερες δημόσιες επενδύσεις σε π. χ. βιομηχανία - τεχνικά επαγγέλματα
β) Διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων - κίνητρα (π. χ. φορολογικά)σε νέους επιχειρηματίες.
γ) Οι πολιτικοί να μην αυξάνουν τον αριθμό των εισαγομένων
στα ΑΕΙ, για να ’ναι αρεστοί. Τα ίδια τα πανεπιστήμια πρέπει να
αποφασίζουν πόσους μπορούν να δεχτούν, ώστε να μην υποβαθμίζονται οι σπουδές.
δ) Αξιολόγηση των πανεπιστημίων με αντικειμενικά κι όχι κομματικά ή ψηφοθηρικά κριτήρια.
ε) Σύνδεση των πανεπιστημίων με τις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας(ώστε να βρίσκουν ευκολότερα δουλειά οι απόφοιτοί τους),
χωρίς ταυτόχρονα οι σπουδές να υποτάσσονται στις επιχειρήσεις(κρατική χρηματοδότηση και ερευνών λιγότερο «εμπορικών»)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: κανείς δεν πρέπει να είναι αντίθετος στη διάθεση ή τάση για πανεπιστημιακές σπουδές, αρκεί αυτή να εκπορεύεται από υγιείς ανάγκες (ατομικές και κοινωνικές) και στόχους κι όχι από επαγγελματικά αδιέξοδα ή κοινωνικές προκαταλήψεις. Τα τελευταία πρέπει να εκλείψουν ∙ειδάλλως το φαινόμενο θα
συνεχίζεται, χωρίς βέβαια να φταίνε οι νέοι γι’ αυτό, αλλά θα την
“πληρώνουν” τόσο οι ίδιοι όσο και η κοινωνία.
Αχιλλέας Μπουλογεώργος, φιλόλογος
Φροντιστηριακός Όμιλος Διάκριση-Στόχος,
Καποδιστρίου 10
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Η ζωή μας όλη
αμέτρητοι
στίχοι
αμέτρητες
λέξεις είναι
Πόσα θέλω έγιναν και πόσα κρύφτηκαν
πόση φαντασία χάθηκε
πόσα ΟΧΙ έγιναν ΝΑΙ
και πόσα ΝΑΙ δεν ειπώθηκαν ποτέ.
Πόσα θελήσαμε να πούμε, να γράψουμε
ή να ουρλιάξουμε
πόσα είναι μέσα μας κρυμμένα βαθιά ακόμα.
Πόσες λέξεις καίνε την ψυχή αλλά αρνούνται να βγουν
υπάρχουν λέξεις που λάμπουν στις αχτίνες ενός
χαμογελαστού ήλιου, και πόσο μας έλειψε
αυτός ο ανέμελος ήλιος.
Υπάρχουν λέξεις που χορεύουν κάθε είδους μουσική
από χαρούμενα τραγούδια λαϊκά, από βαριά ζεϊμπέκικα
που βγαίνουν από την ψυχή από παραδοσιακούς χορούς
και σε στιγμές μεγάλου πένθους από εσωτερικά μοιρολόγια
που σκίζουν σωθικά.
Αχ αυτή η μουσική που στις μεγάλες σιωπές
έσκιζαν σωθικά, αλλά κι αυτές έναν ρυθμό, μια μουσική είχαν...
Χαρές, ανείπωτοι πόνοι, ζωή και θάνατος
αισθήματα και συναισθήματα, ανεκπλήρωτοι
έρωτες, ασίγαστοι πόθοι, κάπου, κάπως,
κάποτε έναν ρυθμό είχαν.
Μεγάλα χαμόγελα, ταξίδια, νέες πατρίδες
φίλοι, οικογένεια, μεγάλες αγάπες, εχθροί
και φίλοι όλα έπαιξαν κάπου, κάποτε
κι εσύ ξυπόλυτη να χορεύεις!..
Όλα και εσύ αιώνια ερωμένη
της μυρωδιάς του χαρτιού
και η μουσική σου να ζωντανεύει
σ' ένα κομμάτι χαρτί.
Αχ να μη χαθεί η μαγεία
και τελικά πόση μαγεία έχασες
σ' αυτό το ανήφορο που λέμε ζωή!..
Αλλά και πόση μαγεία ρούφηξες μέχρι
την τελευταία σταγόνα!..
Και πόσο δείλιασες και πόσο τολμηρή
στάθηκες από τα πάθη σου πάντα πιο δυνατή
ήσουν κι αν λύγισες κι αν έπεσες μ' έναν
περήφανο χορό ξανασηκώθηκες.
Και αληθινά συναισθήματα μοίρασες
και κάηκες και ξαναμοίρασες και
τα 'καψες και αγάπη μοίρασες
και τη ζωή κατάματα την κοίταξες.
Είναι αυτό μια μεγάλη νίκη;..

Σε κινητοποιήσεις οι φυσικοθεραπευτές 23 και 24 Μαΐου με αίτημα
το τέλος της δωρεάν παροχής φυσικοθεραπείας στον ΕΟΠΥΥ
«Όποια φυσικοθεραπεία παρέχεται, πρέπει να αποζημιώνεται»
Τέρμα οι δωρεάν παροχή φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους με το «έτσι
θέλω».
Η αδιανόητη επιβολή αυτόματων επιστροφών (claw back και rebate) για
υπηρεσίες όπως οι φυσικοθεραπείες,
που επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αυτό αποτελεί παραβίαση κάθε έννοιας Ευρωπαϊκού δικαίου.
Από το 2013 μέχρι και το α’ εξάμηνο
του 2018, 125.000.000 ευρώ δεν καταβλήθηκαν ΠΟΤΕ στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές.
Η τιμή αποζημίωσης της συνεδρίας
φυσικοθεραπείας των 15 ευρώ, που
αναγράφεται στο παραπεμπτικό φυσι-

κοθεραπείας, είναι εικονική.
Η πραγματική αμοιβή που θα μπει
στην τσέπη του φυσικοθεραπευτή είναι
6 ευρώ.
Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι τουλάχιστον 5 μήνες το χρόνο, ο φυσικοθεραπευτής εργάζεται ΔΩΡΕΑΝ χωρίς
αμοιβή.
Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας κινδυνεύει με οριστικό λουκέτο και οι φυσικοθεραπευτές με ανεργία και αύξηση
της μετανάστευσης.
Οι φυσικοθεραπείες συνταγογραφούνται από τους γιατρούς, όταν υπάρχει ανάγκη και εκτελούνται υποχρεωτικά από τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, όμως μεγάλο μέρος της
ετήσιας δαπάνης φορτώνεται στις πλάτες των φυσικοθεραπευτών σαν «υπέρβαση» του προϋπολογισμού, επειδή η

καθορισθείσα ετήσια δαπάνη ων
68.000.000 ευρώ είναι μικρή, λες και ευθύνονται οι φυσικοθεραπευτές όταν
αυξάνονται οι ασθενείς κάθε χρόνο.
Η Ελλάδα έχει εξέλθει των μνημονίων,
γι’ αυτό και ζητάμε την άρση της «εξωφρενικής» επιβολής αυτόματων επιστροφών clawback και rebate, για υπηρεσίες φυσικοθεραπείας ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Όποια συνεδρία φυσικοθεραπείας
παρέχεται στους ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ, πρέπει να αποζημιώνεται.
Ζητάμε ετήσιο προϋπολογισμό από το
Κράτος, για τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με τις πραγματικές
ανάγκες των Ελλήνων Πολιτών.
Για τους λόγους αυτούς
Δεν παρέχουμε υπηρεσίες
την Πέμπτη 23 Μαΐου και
την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019
CMYK

Έζησες κάπου, κάπως αληθινά
Έζησες!..
Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μεγ. Καλύβια

32 σελίδα
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Ν.Δ.: Προσκλητήριο σε κεντρώους ψηφοφόρους
Τ

α διλήμματα της κάλπης αναδεικνύει όλο και πιο εμφατικά στην
τελική ευθεία προς τις 26 Μαΐου ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας στον
κεντρώο χώρο, όπως έκανε από την Πάτρα,
όπου αναφέρθηκε ονομαστικά σε πρώην
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, και όπως αναμένεται να κάνει και στην αποψινή του ομιλία στην Αθήνα (στο Περιστέρι), υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα της κάλπης πρέπει
να είναι ξεκάθαρο για την επόμενη μέρα
της χώρας και ότι δεν είναι ώρα για ίσες
αποστάσεις.
Το επανέλαβε από τη Γλυφάδα σημειώνοντας ότι «όταν το δίλημμα είναι τόσο
ξεκάθαρο “μπροστά ή πίσω”, “αλήθεια ή
ψέμα”, “πρόοδος ή συντήρηση” –διότι αυτό
που ζούμε σήμερα είναι η πραγματική συντήρηση και η πραγματική οπισθοχώρηση–
όταν το δίλημμα είναι, από τη μια, το “ή
τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν” και,
από την άλλη, το “προχωράμε μαζί με
όλους τους Ελληνες” –αφού η ευθύνη μου
είναι να ενώσω τον ελληνικό λαό, όχι να
τον διχάσω, και να πορευθούμε όλοι μαζί
την επόμενη μέρα– τότε τα πράγματα είναι
ξεκάθαρα. Στηρίζουμε τη Ν.Δ. ως τη μόνη
δύναμη πραγματικής αλλαγής στον τόπο.
Το κάνουμε πράξη στην κάλπη, σε όλες
τις κάλπες».
Το μήνυμα αυτό αναμένεται να εκπέμψει
και απόψε από το Περιστέρι, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος και
απευθύνοντας προσκλητήριο σε ψηφοφόρους κυρίως του Κέντρου να εμπιστευθούν
τη Ν.Δ. για να στείλουν ισχυρό μήνυμα
πολιτικής αλλαγής.

τάξη και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι
δεν θα αλλάξει κάποιος την άποψή του
επειδή έλαβε επίδομα πέντε ημέρες πριν
τις εκλογές.

Προτεραιότητες

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
πραγματοποίησε βόλτα στη Γλυφάδα
και συνομίλησε με κατοίκους
και καταστηματάρχες.
«Εχουμε το ρεύμα με το μέρος μας»,
τόνισε χθες από τη Γλυφάδα, ενώ νωρίτερα
επεσήμανε (στη συνέντευξή του στον Alpha)
ότι στόχευσή του είναι ένα αποτέλεσμα
τόσο ισχυρό, ώστε να οδηγηθούμε το συντομότερο δυνατόν σε εθνικές εκλογές,
ενώ θύμισε ότι «δεν τελειώνει κάτι την Κυριακή, έχουμε και τις εθνικές εκλογές το
αργότερο τον Οκτώβριο».
Ερωτηθείς αν θα άλλαζε κάτι από την
προεκλογική περίοδο, ο κ. Μητσοτάκης
τόνισε ότι «όλοι θα κάνουμε ταμείο μετά
τις εκλογές, θα διορθώσουμε τα όποια
λάθη μας». Και επέμεινε στο θετικό αφήγημα και στις προτάσεις του, τονίζοντας
ότι η κυβέρνηση άσκησε «ταξική πολιτική»
και υπερφορολόγησε συνειδητά τη μεσαία

Επανέλαβε ότι προτεραιότητές του είναι
η φορολογική μεταρρύθμιση και η μείωση
των φορολογικών συντελεστών, oι παρεμβάσεις που αφορούν την παιδεία, όπως η
κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια,
και η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Σε ό,τι αφορά την κάλπη των ευρωεκλογών, σε άρθρο αφιέρωμα του Spiegel, ο
πρόεδρος της Ν.Δ. εκμυστηρεύεται στο
γερμανικό περιοδικό ότι ο «κρυφός» του
στόχος είναι να γίνει η Ν.Δ. το κόμμα που
θα σημειώσει το καλύτερο αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών μεταξύ των δυνάμεων
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι η νίκη θα είναι μήνυμα
για λαϊκιστές όπως ο Τσίπρας και ο Ορμπαν.
Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει τον
στόχο του για μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων, απευθύνοντας μήνυμα προς
τους Ευρωπαίους εταίρους ότι «είναι πολύ
απλά λάθος να αφήνουν την Ελλάδα να
πνίγεται σε τόσο υψηλά πλεονάσματα».
«Η βασική ανησυχία των Ευρωπαίων είναι
να πάρουν πίσω τα λεφτά τους.
Αλλά αυτό δεν επιτυγχάνεται αν η Ελλάδα
αναπτύσσεται με ρυθμούς μόλις 1% τον
χρόνο», σημειώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι θα θέσει το ζήτημα στους εταίρους, αφού αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μέσα από ένα πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Στρατηγική ίσων
αποστάσεων από το ΚΙΝΑΛ
Με την κεντρική ομιλία της προέδρου Φώφης Γεννηματά
στην Αθήνα, απόψε στις 7.30 στην πλατεία Κοτζιά, κορυφώνεται
η προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος Αλλαγής προς τις
τριπλές κάλπες της Κυριακής. Μια εκστρατεία που θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί «υψηλών απαιτήσεων», δεδομένου ότι η
πορεία προς τις εκλογές έπρεπε να «τρέξει» παράλληλα με την
οργανωτική ανασυγκρότηση της παράταξης, στη νέα της μορφή.
Πράγματι, μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, το ΚΙΝΑΛ επικύρωσε
την «επανίδρυσή» του στο συνέδριο του ΣΕΦ στα τέλη Μαρτίου,
ανέδειξε νέα εκτελεστικά όργανα τον περασμένο μήνα, ενώ
ταυτόχρονα εισέρχεται στην εκλογική μάχη έχοντας κλείσει,
όπως φαίνεται, και τα βασικότερα εσωκομματικά μέτωπα.
Από τη Χαρ. Τρικούπη εκπέμπεται κλίμα αισιοδοξίας και εκφράζεται ικανοποίηση για την ανταπόκριση των πολιτών κατά
τη διάρκεια των περιοδειών της ηγεσίας και των στελεχών του
κόμματος σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, συνεργάτες της κ.
Γεννηματά τόνιζαν ότι «η ακραία πόλωση που καλλιεργήθηκε
από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία» κατά την προεκλογική περίοδο,
με αποκορύφωμα τη σύγκρουση των κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη
στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης, δικαίωσε πλήρως την επιλογή της «αποστασιοποίησης» του ΚΙΝΑΛ
από Κουμουνδούρου και Πειραιώς όλο αυτό το διάστημα, αναδεικνύοντάς το σε «δύναμη σταθερότητας» στο πολιτικό σκηνικό.
Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, χαρακτηριστική είναι και η
χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Παύλου
Χρηστίδη. Ο κ. Χρηστίδης, απαντώντας σε τοποθέτηση του
πρωθυπουργού περί κινδύνου ακύρωσης των πρόσφατων
θετικών μέτρων σε περίπτωση ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, του καταλόγισε
«εκβιαστικά διλήμματα και παιχνίδια με τις συντάξεις των
πολιτών». Εθεσε, ωστόσο, στο κάδρο της επίθεσης και τον
πρόεδρο της Ν.Δ., με αφορμή ομιλία του στην Πάτρα, σημειώνοντας ότι και τα δύο κόμματα «φαντασιώνονται ίσες αποστάσεις, δεν έχουν καταλάβει όμως ότι εμείς είμαστε απέναντι στις
συντηρητικές, νεοφιλελεύθερες και λαϊκιστικές πολιτικές, είτε
τις εφαρμόζει η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη είτε η νέα Δεξιά του κ.
Τσίπρα».

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
ον κρίσιμο ρόλο της
Ελλάδας και της
Βουλγαρίας στην
ενεργειακή στρατηγική
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και στη
σταδιακή μετατροπή των
Βαλκανίων από μία
περιοχή αστάθειας σε μία
περιοχή ευημερίας και
συνεργασίας,
υπογράμμισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, μιλώντας στα
εγκαίνια της έναρξης
κατασκευής του κάθετου
αγωγού φυσικού αερίου
IGB.

Τ

Ελλάδα και Βουλγαρία, είπε
ο πρωθυπουργός, θέλουν να
καταστήσουν την περιοχή
«από ένα πεδίο αντιπαλότητας
και συγκρούσεων σε ένα πεδίο φιλίας, ειρήνης, προκοπής,
σε ένα πεδίο συνανάπτυξης
για όλους τους λαούς μας».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε
στον κρίσιμο ρόλο της ενεργειακής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι μαζί με τον πολλαπλασιασμό των ενεργειακών πηγών «παραμένει μια
πολύ σημαντική προτεραιότητα για όλη την περιοχή
μας, την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου αλλά και προτεραιότητα για όλη την Ευρώπη»,
ενώ αναφέρθηκε και σε μια
σειρά από έργα που ενισχύουν τον οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο της χώρας
μας.
«Ο TAP, ο κάθετος διάδρομος, ο East-Med, ο υπό σχεδίαση σταθμός υγροποιημένου αερίου στην Αλεξαν-
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Aλ. Τσίπρας: Κρίσιμος ο ρόλος Ελλάδας και Βουλγαρίας
στην ενεργειακή στρατηγική της Ε.Ε.
δρούπολη, ο αντίστοιχος
σταθμός στη Ρεβυθούσα, ο
οποίος πρόσφατα επεκτάθηκε
με τρίτη δεξαμενή, ο αγωγός
Turkish Stream 2, είναι έργα
που ενισχύουν τον οικονομικό
και γεωπολιτικό ρόλο της Eλλάδας, της φίλης Βουλγαρίας
και μαζί της ευρύτερης περιοχής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «η επιτυχής μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας,
όπως είναι το φυσικό αέριο,
προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων
των χωρών της περιοχής στη
βάση βεβαίως του διεθνούς
δικαίου, αλλά και με τη δημιουργία συνεργειών και δικτύων που θα αναβαθμίσουν
συνολικότερα τον ενεργειακό
χάρτη της περιοχής».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε
και στο όραμα να καταστούν
τα Βαλκάνια μια περιοχή ευημερίας και συνεργασίας, επισημαίνοντας το ρόλο Ελλάδας
και Βουλγαρίας προς αυτή
την κατεύθυνση: «Όραμά μας
είναι η σταδιακή μετατροπή
των Βαλκανίων, από μια περιοχή αστάθειας, όπου κυριαρχούσε ο εθνικισμός, οι
διχασμοί και οι συγκρούσεις,
σε μία περιοχή ευημερίας και
συνεργασίας προς όφελος
των λαών μας», σημείωσε ο κ.
Τσίπρας και αναφέρθηκε

στους ισχυρούς δεσμούς που
έχουν σφυρηλατηθεί μεταξύ
Ελλάδας και Βουλγαρίας, δύο
χώρων με «μακρά ιστορία αντιπαλότητας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.«Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν οικοδομήσει μια βαθιά και πολύπλευρη εταιρική σχέση και
είμαι πεπεισμένος ότι θα
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
στην υλοποίηση αυτού του
οράματος», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

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

Κρίσιμο μέρος
της ενεργειακής
διασύνδεσης
των Βαλκανίων,
η Μακεδονία
και η Θράκη
Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και
στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν η Μακεδονία και
η Θράκη στην ενεργειακή διασύνδεση των Βαλκανίων, ενώ
υπογράμμισε και τις προοπτι-

κές να καταστεί η Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό ενεργειακό
hub.
«Τα τελευταία χρόνια, μαζί
με τον Μπόικο και τους άλλους πρωθυπουργούς της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, της Σερβίας έχουμε συνεργαστεί για να δημιουργήσουμε μια διαφορετική προοπτική στην περιοχή μας κι
έχουμε ένα όραμα να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια σε περιοχή ανάπτυξης και ευημερίας γι' αυτό και προχωρήσαμε στην προοπτική ενός δακτυλίου διασυνδεσιμότητας,
που το νότιο τμήμα του βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα,
στη Μακεδονία και τη Θράκη»,
σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη σημείωσε πως «με τα
έργα υποδομών που σχεδιάζουμε, αναμένεται να γίνει σημαντικό hub στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, στον τομέα
της ενέργειας, των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, στον τομέα των logistics».

Ενεργειακός κόμβος
τα Βαλκάνια
με τον κάθετο
διάδρομο, τμήμα του
οποίου είναι ο IGB
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε
και στην ιδιαίτερη σημασία
και συμβολή του IGB -ως τμήμα του κάθετου διαδρόμου-
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στο να καταστούν τα Βαλκάνια
ενεργειακός κόμβος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με τον
κάθετο διάδρομο, πρώτο τμήμα του οποίου είναι ο αγωγός
IGB, αρχίζει και διαμορφώνεται όντως ένα δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, που έχει σα
στόχο να καταστήσει τα Βαλκάνια ως ενεργειακό κόμβο».
Αναφέρθηκε, δε, στην ολοκλήρωση των διαγωνισμών,
με συμμετοχή μάλιστα δύο
μεγάλων ελληνικών εταιρειών (Σωληνουργεία Κορίνθου
και 'Αβαξ), που καταδεικνύει,
όπως τόνισε, «την αποφασιστικότητά μας να ολοκληρώσουμε έργα που συμβάλλουν
στην ασφάλεια και την οικονομική ευημερία στην περιοχή». «Ένα μεγάλο τμήμα του
αερίου στον IGB θα προέρχεται από τον αγωγό TAP, ο
οποίος αναμένεται να λειτουργήσει το 2020 και θα μεταφέρει αζέρικο αέριο στις
ευρωπαϊκές αγορές», σημείωσε ο πρωθυπουργός, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην
παρουσία του αντιπροέδρου
του Αζερμπαϊτζάν στη σημερινή τελετή.
«Ο IGB θα αντλεί αέριο και
από την πλατφόρμα επαναεριοποίησης υγροποιημένου
αερίου που θα κατασκευαστεί στην Αλεξανδρούπολη
(το FSRU) και βεβαίως με φυσικό αέριο από την περιοχή,
αλλά μακροπρόθεσμα και από
πολύ πέρα από αυτήν θα αποτελέσει κομβικό ρόλο στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.
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Για την Ελλάδα...
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ANT1 News
Εκλογές 2019

13:00
14:00
15:00
16:00

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
16:00
18:00
18:10
19:30
20:50
21:50
02:30

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

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε26
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε341
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
Οι Επιδρομείς
MasterChef 3 (Ε)

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Ο Δυναστείας
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε25 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε161
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε57
Το Τατουάζ Κ2 Ε261
Εκλογές 2019
Διακαναλική Συνέντευξη Τύπου
"Ανεξάρτητοι 'Eλληνες"

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Ευρωεκλογές 2019
Ξένη Ταινία
Δελτίο στη Νοηματική
Ευρωεκλογές 2019
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Η Ελληνική Χρεοκοπία
Survivor
Ξένη Ταινία

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8
πρωί επομένης
ΚΥΠΡΙΖΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431035832
08:00 π.μ.
– 23:00 0μ.μ.
ΖΑΛΑΒΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
& ΤΙΟΥΣΟΝ,
2431023767
Από 5 το απόγευμα
έως 10 το βράδυ
ΖΑΛΑΒΡΑΣ

τηλεόραση
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
& ΤΙΟΥΣΟΝ
2431023767
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 16
2431035101
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 46
2431027277
ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ
- ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431020290

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΟΥ
ΣΠΑΡΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 3
2431027340
ΜΥΛΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2431024733
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ 18
2431023885
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36
2431029828

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου-----------------------------------------------------------------Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί ------------------------------------------------Οδ. Μετεώρων
Ντάλας-------------------------------------------------------8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης---------------------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας ----------------------------------------------------Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος ----------------------------------------------------------------Δροσερό
Πανάγος -------------------------------------------------------------------------Πύλη
Πρεβέντας------------------------------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου---------------------------------------------------------------------Γόμφοι

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

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.30
22.30
24.00
01.30

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
KONTΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

07:00
09:45
13:00
13:55
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
20:45
23:00
01:15

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Η Ευρώπη για Μένα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Ραντεβού στον Αέρα
Open News
Σε Επιφυλακή
Open Mind
Criminal Minds Κ12 Ε20

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα καλό θα είναι να προσπαθήσεις να ελέγξεις τα ξαφνικά συναισθηματικά
ξεσπάσματα που μπορεί να σου προκαλέσει
η όψη Άρη/Ουρανού. Βέβαια, μη σε αγχώνω
τσάμπα, αυτό μπορεί να γίνει και προς τη θετική κατεύθυνση.
ΤΑΥΡΟΣ: Συμφωνίες που το προηγούμενο διάστημα δεν προχωρούσαν σήμερα μπορεί να
πέσουν οι υπογραφές. Βέβαια επειδή με τον
Ουρανό στο ζώδιο σου, άλλος κοιμάσαι κι άλλος ξυπνάς, κοίτα μην αρχίσεις να υπογράφεις σαν Μαρία Αντουανέτα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η μέρα θέλει μια «Α» προσοχή στο
πως θα διαχειριστείτε την ψυχολογία σας, γιατί μπορεί να πάρετε σημαντικές αποφάσεις
που είτε να μην έχουν «γυρισμό», είτε να σας
κοστίσουν κάτι παραπάνω…
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί να έχεις προσπαθήσει για
πράγματα που βλέπεις στην πράξη ότι δεν αξίζουν τον κόπο. Γιατί να επιμένεις; Καλύτερα
δώσε την ενέργεια σου σε καταστάσεις και
ανθρώπους που έχουν καλύτερες προοπτικές.
ΛΕΩΝ: Οι αντιξοότητες, οι ανατροπές και τα
εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στο δρόμο σου δεν είναι πάντα στο χέρι σου να προβλεφθούν, άλλα όσο πιστεύεις «ε-σύ» στο
στόχο που έχεις βάλει και δεν γίνεσαι έρμαιο
των αδυναμιών σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είτε είσαι σε σχέση, είτε όχι, γεγονότα ή συνειδητοποιήσεις μπορεί να έχουν
άμεση επίδραση στην προσωπική σου ζωή ή
στους στόχους που μπορεί να έχετε θέσει από
κοινού με το ταίρι σου.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η νέα ταινία της Ντίσνεϊ
“ΑΛΑΝΤΙΝ”

στα ελληνικά.
Σε βραδινές προβολές

“ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΚ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3”
Με τον ΚΙΑΝΟΥ ΡΙΒΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται η ταινία

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
με υπότιτλους
Για τις ώρες στο 78775

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

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γίνονται βραστή σαλάτα.
2. Εικονίζεται σε
περίφημο πίνακα
του Τιντορέτο. -Χαρακτηρισμοί καλλιτέχνη ή αθλητή
(ξεν.).
3. Συνηθίζονται
από τυπογράφους.
4. Επιτατικό, σε
κατάφαση ή άρνηση - Της αλεπούς
είναι η πονηριά (αντιστρ.).
5. Αναφέρεται στον τίτλο δύο
τραγωδιών του Ευριπίδη.
6. Ο συνθέτης της «Νορβηγικής
Ραψωδίας» (αντιστρ.). - Από τα χίλια... τρία.
7. Προκαλεί καταστροφές στα σιτηρά. - Αγαπητός για τον χαρακτήρα του.
8. Πάντα κουραστική.
9. Πατρίδα της Μήδειας - Ενας
από τους δώδεκα Αποστόλους.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Στήριγμα ή... όπλο. -Τα αρχικά ομόσπονδου κράτους.
2. Τίτλος του πρώτου έργου του
Αλμπέρτο Μοράβια (χωρίς άρθρο).
3. Πατριάρχης του Ισραήλ, γιος
του Ιακώβ. - Σοβαρή επιπλοκή της
είναι η εγκεφαλίτιδα.
4. Τίτλος έργου του Ζαν Ανούιγ

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας
(2ος Κύκλος
προβολών)
Οι ώρες προβολών
είναι 20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου
για κάθε προβολή
είναι 2 ευρώ.
Πέμπτη 2/5 και Παρασκευή 3/5

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

5

2

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
4

9

6

3

2

8

5

9

6

3

8

5

2

1

7

4

8

5

2

7

4

1

9

6

3

9

2

8

5

1

7

4

3

9

6

1

3

9

6

2

8

5

4

1

7

4

1

7

3

9

6

5

2

8

6

6

3

9

5

2

8

7

4

1

8

7

4

1

6

3

9

8

5

2

5

2

8

4

1

7

6

3

9

7
5

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

7

4

3

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

1

8

2
7

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

Sudoku

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

3

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

(αντιστρ.).
5. «Ζητείται» στον τίτλο έργου
του Αντώνη Σαμαράκη.
6. Πρωταγωνίστησε στην ταινία
«Ελ Σιντ» του Αντονι Μαν. - Ο Ινδός
σκηνοθέτης της τριλογίας του
Απού.
7. Σημαίνει και το μειονέκτημα.
8. Η αγνότητα το χαρακτηρίζει.
9. Πατέρας του Ιάσονα (με άρθρο).
ΛΥΣΗ (22-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. 2.
ΛΕΠΙΑ-ΟΧΙ 3. ΚΛ -ΤΑΜΠΟΝ 4.
ΗΛΙΑΣ - ΑΜΙ 5. ΔΙΣ - ΣΚΟΡ 6. ΗΔΥΤΗΤΑ 7. ΙΑ - ΣΚ 8. ΣΤΗΜΟΝΙ 9. ΙΣΑΓΟΡΑΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2.
ΚΕΛΛΙ - ΑΤΙ 3. ΑΠ - ΙΔΗ - ΗΣ 4. ΡΙ ΔΩΜΑ 5. ΝΑΟΣ - ΟΓ 6. ΣΤΕΝΟ 7.
ΝΟΜΙΚΗ - ΙΡ 8. ΣΤΟΜΑΧΙ 9. ΚΑΡΑΤΙΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΖΥΓΟΣ: Εξαιρετική συγκυρία αν ψάχνεις δουλειά, ενώ ακόμα κι αν διατηρήσεις την υπάρχουσα θέση σου μπορεί να λάβεις κάποια αύξηση. Ακόμα, η βελτίωση των οικονομικών του
συντρόφου σου θα μπορούσε να δημιουργήσει
καλύτερες συνθήκες στη σχέση σας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο παραδοσιακός σου κυβερνήτης
ο Άρης σχηματίζει μια πολύ ωραία όψη με τον
Ουρανό που βρίσκεται απέναντι σου και σε ωθεί
να ανοίξεις τα μάτια και το πνεύμα σου για να
ανακαλύψεις πλευρές της ζωής που δεν
ήσουν ανοιχτός να δεις μέχρι πρότινος.
ΤΟΞΟΤΗΣ: η μέρα αυτή έχει έντονο το στοιχείο
των εκπλήξεων για σένα κυρίως στον εργασιακό
σου χώρο, όπου έστω κι από σπόντα μπορεί να
ευνοηθείς και μάλιστα με οικονομικό αντίκρισμα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θέλεις να κάνεις και να απολαύσεις πράγματα που δε χαίρεσαι συχνά, γι’
αυτό μπορείς να κάνεις εσύ ο ίδιος κάποια έκπληξη στο ταίρι σου που θα ανανεώσει τη σχέση σας και θα συμβάλλει στο να περάσετε ευχάριστα το βράδυ σας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ίσως αποφασίσεις να μετακομίσεις ή ακόμα να αλλάξεις και πατρίδα ή να αποφασίσεις να κάνεις πράγματα για σένα που θα
επηρεάσουν κάποια δεδομένα στην οικογένεια
σου και τον τρόπο που είχαν συνηθίσει τα υπόλοιπα μέλη της να λειτουργούν.
ΙΧΘΕΙΣ: Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι μαθαίνετε κάτι για το ταίρι σας ή από το ταίρι σας
που να μη σας «κάτσει» καλά και να επηρεάσει τα συναισθήματα σας γι’ αυτό, αλλά ακόμα και τότε εσείς θα βρείτε τρόπο να εκτονώσετε την πίεση.

ΠΕΜΠΤΗ
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Έντονο το ενδιαφέρον
των φορολογούμενων για τις 120 δόσεις
ρεμιέρα έκανε χθες
στο taxisnet η νέα
ρύθμιση των 120
δόσεων για τις οφειλές
στην εφορία, με το
ενδιαφέρον των
φορολογουμένων να
είναι αυξημένο.

Π

Είναι χαρακτηριστικό ότι
μέσα στις πρώτες ώρες από
το άνοιγμα της εφαρμογής
20.000 οφειλέτες μπήκαν διερευνητικά σ' αυτήν, ενώ μέχρι
το απόγευμα, περισσότεροι
από 3.000 υπέβαλαν τη σχετική αίτηση για τη ρύθμιση
των οφειλών τους.
Με τη νέα ρύθμιση που
άνοιξε για πρώτη φορά σήμερα, περισσότεροι από 3,9 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου έχουν την ευκαιρία να
κλείσουν τους ανοικτούς λογαριασμούς τους με την εφορία.

Μέχρι πότε ισχύει
Οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη
ρύθμιση για την τακτοποίηση

των οφειλών τους θα έχουν τη
δυνατότητα να το κάνουν μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019 και
αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως
31.12.2018. Η νέα ρύθμιση
αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες που
έκλεισαν τα μπλοκάκια τους,

ανέργους, αγρότες ειδικού
καθεστώτος και γενικώς
όσους εξαιρούνται από την
υπαγωγή στον εξωδικαστικό
μηχανισμό και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Η διαδικασία
Μπαίνοντας στο taxisnet,
στην οθόνη που ανοίγει, οι

οφειλέτες ενημερώνονται για
το ύψος της οφειλής τους και
για τις προσαυξήσεις με τις
οποίες βαρύνεται η οφειλή.
Απαντούν κλικάροντας τα αντίστοιχα εικονίδια εάν είναι
σε άλλη ρύθμιση ή όχι και το
σύστημα αυτομάτως θα εμφανίζει το ύψος του εισοδήματος που είχε δηλώσει στην
περυσινή φορολογική δήλωση, καθώς και τον αριθμό των
προστατευόμενων τέκνων.
Στη συνέχεια και εφόσον το εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000
ευρώ, υπολογίζεται η φοροδοτική του ικανότητα, το ποσό
δηλαδή που μπορεί να πληρώνει τον χρόνο.
Με βάση το στοιχείο αυτό
και με δεδομένο ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση καθορίστηκε σε 30 ευρώ και ο αριθμός
των δόσεων ξεκινάει από τις
18 και φθάνει τις 120, θα διαμορφώνεται ο αριθμός των
μηνιαίων δόσεων που θα μπορεί ο φορολογούμενος να
αποπληρώσει το χρέος του.
Συγκεκριμένα, θα πληροφορείται τον αριθμό των δόσεων

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

και την ελάχιστη δόση που θα
πρέπει να καταβάλλει κάθε
μήνα. Με την ολοκλήρωση
της αίτησης αναρτάται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων και
εκδίδεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής με βάση την
οποία θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων
ημερών η πρώτη δόση της
ρύθμισης.

Πώς υπολογίζονται ο
αριθμός και το ύψος
των δόσεων
Ελάχιστοι θα καταφέρουν
να πιάσουν το ανώτατο όριο
της ρύθμισης, δηλαδή τις 120
δόσεις. Για να μπορέσει δηλαδή να αποπληρώσει κάποιος την οφειλή του σε 120 δόσεις, θα πρέπει να χρωστάει
ποσά μεγαλύτερα των 3.600
ευρώ.
Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, 3,3 εκατομμύρια χρωστούν λιγότερα από 3.000 ευρώ, εκ των
οποίων τα 2,3 εκατομμύρια
κινούνται μεταξύ 50- 2.000
ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι
περισσότεροι οφειλέτες της
κατηγορίας αυτής θα αποπληρώσουν τα χρέη τους από
18 έως 100 κατ’ ανώτατο όριο
δόσεις (όταν τα χρέη φθάνουν
τις 3.000 ευρώ).

Ποιοι εντάσσονται στη
ρύθμιση και ποιοι
μένουν εκτός.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

– Για εισοδήματα μέχρι
10.000 ευρώ, οι φορολογού-

μενοι με οφειλές στην εφορία
θα υπάγονται κατ’ ευθείαν
στο καθεστώς των 120 δόσεων, χωρίς κριτήρια και ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Μάλιστα
για όσους εξ αυτών έχουν
οφειλή που δεν ξεπερνάει τις
3.000 ευρώ, δεν θα υπάρξει
επιβάρυνση τόκων με την υπαγωγή στη ρύθμιση.
– Για εισοδήματα άνω των
10.000 ευρώ, θα εφαρμοστεί
ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο
αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος. Ειδικότερα:
• Για τμήμα εισοδήματος
έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε,
συντελεστής. Για τμήμα εισοδήματος:
– Από 10.000,01 ευρώ έως
15.000 ευρώ συντελεστής 4%.
– Από 15.000,01 ευρώ έως
20.000 ευρώ συντελεστής 6%.
– Από 20.000,01 ευρώ έως
25.000 ευρώ συντελεστής 8%.
– Από 25.000,01 ευρώ έως
30.000 ευρώ συντελεστής
10%.
– Από 30.000,01 ευρώ έως
50.000 ευρώ συντελεστής
12%.
– Από 50.000,01 ευρώ έως
75.000 ευρώ συντελεστής
15%.
– Από 75.000,01 ευρώ έως
100.000 ευρώ συντελεστής
20%.
– Πάνω από 100.000 με
συντελεστή συντελεστής 25%.

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
6:30 μ.μ.: Ὑποδοχή τῆς Τιμίας
Χειρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἔμπροσθεν
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Τρικάλων ὑπό τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου. Δέησις καί ἀρτοκλασία.
6:45 μ.μ.: Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ
Λειψάνου πρός τόν Ἱερόν Προσκυνηματικόν Ναόν τοῦ Πολιούχου
Ἁγίου Βησσαρίωνος.
7:00 μ.μ.: Μέγας Ἀρχιερατικὸς
Ἐσπερινὸς Χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
8:30 μ.μ.: Θεατρική παράσταση
μέ τίτλο «Νεομάρτυς Ἅγιος
Παῦλος, διακόσια χρόνια ἀπό τό
μαρτύριό του» ἀπό τήν θεατρική
ὁμάδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πατρῶν στό Πνευματικό Κέντρο
«Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν
Ἀλέξιος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας (ὁδόςὌθωνος).
9:30-12:30 βραδινή: Ἱερά Ἀγρυπνία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
11:30 π.μ.: Ἱερά Παράκλησις
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Ἱερόν
Εὐχέλαιον ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν
κ. Χρυσοστόμου.
8:00 μ.μ.: Θεατρική παράσταση
μέ τίτλο «Νεομάρτυς Ἅγιος
Παῦλος, διακόσια χρόνια ἀπό τό
μαρτύριό του» ἀπό τήν θεατρική
ὁμάδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πατρῶν στό Πνευματικό Κέντρο
«Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν
Ἀλέξιος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας (ὁδόςὌθωνος).
9:30-12:30 βραδινή: Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
7:00 μ.μ.: Ὑποδοχὴ τῆς Τιμίας
Κάρας τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος εἰς
τὰ Προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος ὑπὸ τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου.
7:15 μ.μ.: Μέγας Ἀρχιερατικὸς

τοπικά
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ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
Πολιούχου Τρικάλων
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος 26 Μαΐου 2019
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 6:30 μ.μ.
Στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Τρικάλων
Ἑσπερινός, Χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου,
μετὰ πλειάδος Ἀρχιερέων.
8:30 μ.μ.: Ἱερὰ Λιτάνευσις τῆς Τιμίας Κάρας, τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος και τῆς Τιμίας Χειρός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου με κατάληξιν τὴν
Κεντρικήν Πλατείαν τῆς πόλεως,
ὅπου θὰ τελεσθῇ Ἱερὰ Ἀρτοκλασία
καὶ Θεῖον Κήρυγμα ἀπό τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρῶν
καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ
7:00 π.μ.: Ὄρθρος Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ. Ἰωάννου καὶ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, μετὰ πλειάδος Ἀρχιερέων.
Τό Θεῖον Λόγον θά κηρύξει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων
κ. Τιμόθεος.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Ἱερά
Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὅρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
11:30 π.μ.: Ἱερά Παράκλησις
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Ἱερά
Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος.
9:30-12:30 βραδινή: Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου.

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὅρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
11:30 π.μ.: Ἱερά Παράκλησις
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτο-

κλήτου, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Χαιρετισμοί τῶν Ἁγίων.
9:30-12:30 βραδυνή: Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὅρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
11:00 π.μ.: Ἱερά Παράκλησις
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Ἱερὰ
Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος.
9:30-12:30 βραδινή: Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου. Θά
ψάλλει ὁ χορός τῶν πατέρων τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Βησσαρίωνος
Δουσίκου.
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
11:00 π.μ.: Δέησις καί Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου Χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου. Ἀναχώρησις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου.
Ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος καί τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου θά
παραμείνουν στον Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων ἕως τήν Πέμπτη
30 Μαΐου, ὅπου καθημερινῶς θα
ἐκτίθενται σέ προσκύνηση προς
ἁγιασμόν τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 7:00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ
12:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εκδρομές

ΠΕΜΠΤΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

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

Απογευματινή εκδρομή στον «ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ»
Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

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

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή. 14-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΑΙΔΗΨΟΣ-ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ-ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΩΣΣΟΣ- ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ»
3ήμερη εκδρομή. 15-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή

ΣΚΙΑΘΟΣ το σμαραγδένιο νησί!
30 ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα Κυριακή
Ημερησία κρουαζιέρα στη Σκιάθο και Κουκουναριές (μπάνιο)
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Ηappenings εν πλω, Κουκουναριές,
ξενάγηση στη Σκιάθο.

Μονοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα «ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ»
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ οργανωμένα πακέτα διακοπών
8ημέρες & 7 νύχτες στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
Ημερομηνίες: από 16.07.19 έως 23.07.19, από 23.07.19 έως 30.07.19
από 19.08.19 έως 26.08.19, από 26.08.19 έως 02.09.19
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή στο τουριστικό συγκρότημα ΣΙΘΩΝ, all inclusive
(πρωινό,μεσημεριανό, βραδινό).

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

ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
14 - 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ(Σάββατο & Κυριακή)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή στο νησί της Αίγινας και Άγιο Νεκτάριο
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο, πρωινό, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Ξεναγήσεις /περιηγήσεις στο νησί.

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

ΤΗΝΟΣ το νησί της Παναγίας
21 -22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Σάββατο & Κυριακή)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή στη ΤΗΝΟ -ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ (Μοναστήρι)
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο στο νησί, Διαμονή ξενοδοχείο, πρωινό,
περιηγήσεις/Ξεναγήσεις.

7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ ΜΠΛΕΝΤ
– ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ
27 εως 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (4ημέρες & 3 νύχτες)
Τετραήμερη οργανωμένη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή σε ξενοδοχείο στην πλατεία Ταξίμ, πρωινό, Ξεναγήσεις/περιηγήσεις.

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα στις 1 Ιουνίου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!! Early booking - 31/05!!

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

*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…

Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου
Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.
Από 29-30 Ιουνίου (αναχώρηση 28/6 βράδυ)
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 18-24 Ιουλίου
(Ηράκλειο-Αγ.Νικόλαο-Ελούντα-Σπιναλόγκα-Ρέθυμνο-Χανιά)
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
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300\
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος.
Κυριακή 9 Ιουνίου.
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.)

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ). 14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 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)

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

σελίδα 37

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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.

ΜΑΪΟΥ 2019

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ISERLOHN-LUNDENSCEID-HAGEN-DORTMUND-WUPPERTAL-DUSSELDORF KOLN-MANNHEIMSTUTTGART-MUNCHEIN
International Bus Line / Τακτική λεωφορειακή γραμμή

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

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- Μόλυβο- Ταξιάρχη
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

ΠΕΜΠΤΗ

23

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Οι πρώτοι Παντρικαλινοί
Αγώνες Στίβου ΑμεΑ
ε επιτυχία διεξήχθησαν στο Δημοτικό
Στάδιο Τρικάλων οι πρώτοι Παντρικαλινοί
Αγώνες Στίβου ΑμεΑ. Οι αθλητές μας
δώσανε τον καλύτερό τους εαυτό και συμμετείχαν
με αξιοζήλευτο ζήλο αλλά και ήθος.

Μ

Τα σχολεία και οι δομές ατόμων με αναπηρία της πόλη
μας στήριξαν την διοργάνωση και γίνανε αρωγοί της πρωτοβουλίας του Συλλόγου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους
τους συμμετέχοντες, αθλητές και συνοδούς, που χωρίς την
τόσο σημαντική παρουσία τους δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι αγώνες. Χειροκροτούμε όλες τις
προσπάθειες των αθλητών και συγχαίρουμε ιδιαίτερα
όσους πήραν μια θέση στο βάθρο των νικητών.
Μπορεί οι εμπνευστές των Α' Παντρικαλινών αγώνων στίβου ΑμεΑ να είναι ο Σύλλογος ΑμεΑ "ΕΛΠΙΔΑ", όμως ο Δήμος Τρικκαίων και η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκαναν το όνειρό μας πραγματικότητα. Ευχαριστούμε θερμά τον αντιδήμαρχο κ. Άκη Αναστασίου αλλά και όσους έβαλαν το δικό
τους λιθαράκι στις υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας.
Η επιτυχία των αγώνων και ομαλή διεξαγωγή αυτών οφείλεται στην παρουσία αλλά και καθοδήγηση των κριτών του
συνδέσμου Δυτικής Θεσσαλίας και φυσικά στους εθελοντές από το δημόσιο ΙΕΚ και το 2° ΕΠΑΛ Tρικάλων. Συμπαραστάτες πάντα, στο πλευρό του Συλλόγου και στα άτομα με αναπηρία γενικότερα, βρίσκονται οι εθελόντριες του
Ε.Ε.Σ. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, τα μάπα τους ήταν
στραμμένα στους αθλητές μας και για πιθανή παροχή πρώτων βοηθειών.
Ευχαριστούμε θερμά για τις χορηγίες τους, το Φυσικό
Μεταλλικό Νερό Σαμαρίνα, τη Γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ, τα Αρτοποιεία ΔΙΑΛΕΧΤΟ και τον κύριο Νταούλα για
την προσφορά τραπεζοκαθισμάτων.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωπος Ι.Μ.
Τρίκκης και Σταγών πατέρας Εφραίμ, ο βουλευτής κ. Χρήστος Σιμορέλης, η βουλευτής κα Παναγιώτα Δριστέλη, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Άκης Αναστασίου, ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πρόνοιας κ. Κων/νος Ψύχος, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Λάππας, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Καίκης, η Δημοτικής Σύμβουλος κ. Ντίνα Δήμα, ο υπεύθυνος τμήματος αθλητισμού
της ΣΜΥ κ. Γρηγορίου ο διευθυντής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντάκος, ο διευθυντής ΙΕΚ κ. Προκόπης Γκιμούσιας, ο διευθυντής Παιδείας και Αθλητισμού κ.
Στέφανος Νταλάσης, ο κ. Χαχάμης, η κα Στεφανία Κωστοπούλου και ο κ. Χαράλαμπος Δεληλίγκας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι χειροκρότησαν τα παιδιά μας
και επιβράβευσαν τους αγώνες τους.

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου έως 24 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Πέμπτη 23 Μαΐου το απόγευμα στις 6:30,
επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού, θα υποδεχθεί έμπροσθεν των προπυλαίων του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων την Τιμία Χείρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
Ακολούθως θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως της Τιμίας
Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Εν συνεχεία στις 8:30 θα μεταβεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) και θα παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση από τη Θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών με τίτλο «Νεομάρτυς Άγιος
Παύλος, διακόσια χρόνια από το μαρτύριό του».
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων με την ευκαιρία ελεύσεως της Τιμίας Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.
Αύριο Παρασκευή 24 Μαΐου το πρωί στις 11:30 θα Χοροστατήσει κατά την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς
τον Άγιο Ανδρέα στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 6:30 θα Χοροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερινού και θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος
Τρικάλων
Εν συνεχεία στις 8:00 θα μεταβεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) και θα παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση από την Θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών με τίτλο «Νεομάρτυς Άγιος
Παύλος, διακόσια χρόνια από το μαρτύριό του».

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

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 8-9μ.μ. και
κάθε Πέμπτη και ώρα 8-9μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

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

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 •
what’s up: 6986

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.

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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.

Διήμερο στην Κέρκυρα

Πρόγραμμα

Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

• παστίτσιο
• μπούτι κοτόπουλο παϊδάκια
• μοσχάρι με μανιτάρια
• τορτελύνια τυριού με κρέμα τυριού
• αρακά • ιμάμ μπαϊλντί

Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα 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.
Αύριο Παρασκευή 24 Μαΐου,
με την ευκαιρία της ελεύσεως
της Τιμίας Χειρός του Αγίου
Ανδρέου του Πρωτοκλήτου,
στον Ιερό Προσκυνηματικό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ (Η Γ’ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)

Εκδρομή του Α’ ΚΑΠΗ
Δ. Τρικκαίων στη Σκύρο

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
έως 26 Μαΐου 2019

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ουρά μόσχου γιουβέτσι ...................................................................6,50 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ...................5,00 €
Παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ ή μουσακά .............5,00 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα.....................................................................6,50 €
Κοτόπουλο κοντοσούβλι ή σνίτσελ χοιρινό......................................5,50 €
Μακαρόνια με κίμα..........................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες...................................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής........................................6,00 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα..............3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα........................3,50 €
Πατατοσαλάτα ........................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα ...................3,50 €
Πολίτικη με ελιές ...................3,50 €
Μαρούλι .................................3,00 €

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

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
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι... και τούτο δεν είναι
από σας· Θεού το δώρον»
(Εφεσ. 2:8)
Κάποτε, μια μητέρα της
οποίας ο γιος είχε καταδικαστεί σε θάνατο γιατί λιποτάκτησε από τον Γαλλικό στρατό, πλησίασε τον Ναπολέοντα
και με δάκρυα ζήτησε να δώσει χάρη στο γιo της. Ο Ναπολέοντας αρνήθηκε λέγοντας ότι η δικαιοσύνη επιβάλει
την καταδίκη του. «Μα δεν
ζητώ δικαιοσύνη. Ικετεύω για
χάρη» είπε η μητέρα. «Ο γιος
σου δεν αξίζει τη χάρη», της
απάντησε ο Ναπολέων. Τότε

η μάνα γονάτισε και με δάκρυα του είπε: «Μα αν την άξιζε Μεγαλειότατε, τότε δεν θα
ήταν χάρη»!
Αγαπητέ μου φίλε, η σωτηρία μου και η δική σου είναι
χάρις και δώρο Θεού σε ανάξιους αμαρτωλούς. Δεν οφείλεται στην αξία μας ή σε δικές
μας προσπάθειες αλλά στην
αγάπη και στο έλεος του
Θεού. Στην αγάπη του Κυρίου
Ιησού Χριστού ο Οποίος «με
αγάπησε και παρέδωσε τον
εαυτό Του σε θάνατο για χάρη
μου» (Γαλατ. 2:20). Αυτό πρέπει καλά να το καταλάβομε, να
το δεχθούμε και να είμεθα
αιώνια ευγνώμονες.

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).

ΠΕΜΠΤΗ

23

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 39

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ

από τη Θεατρική ομάδα
της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
με τίτλο: «Νεομάρτυς Άγιος Παύλος,
διακόσια χρόνια από το μαρτύριό του»

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ του Αθανασίου και της
Χρυσούλας, το γένος Σταμοπούλου που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ του Ιωάννη και της Αγγελικής, το γένος Ψάλλα που
γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στην Αθήνα.

Η Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης και Σταγών διοργανώνει σήμερα Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 στις 8:30μ.μ. και αύριο Παρασκευή
24 Μαΐου 2019 στις 8:00μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος), θεατρική παράσταση, την οποία θα ανεβάσει η Θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών με τίτλο: «Νεομάρτυς Άγιος Παύλος, διακόσια χρόνια από το μαρτύριό του».
Σας περιμένουμε όλους.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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 Ανδρου-

λάκης 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.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Λαμπρινής, το γένος Τσούλου, που γεννήθηκε στην Άρτα και κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο Πέττα Άρτας και η ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ του Ιωάννη και της Δήμητρας, το γένος Καρά, που
γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει
στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΘΩΜΑΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας το γένος Λιαγκούμη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ του Λάμπρου και της Ευφροσύνης το γένος Καραγιάννη που γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στα Τρίκαλα.

Εκδρομή στη Σαμοθράκη
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Ν. Τρικάλων διοργανώνει τριήμερη εκδρομή στην Σαμοθράκη, στις 11-12-13 Ιουνίου. Πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου μας ή στα τηλέφωνα 2431074707 και 6937233500 κ. Ρώσση Γεώργιο.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ρώσσης Γεώργιος

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

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

Τελετές

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

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

Τιμές ΣΟΚ από Τρίτη έως Πέμπτη

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Λουκάνικα
χοιρινά Τρικάλων

Μπριζόλα
χοιρινή Φήκης

το κιλό

24320 78007-24320 22507-24320 22426

3,99 το κιλό

3,89το κιλό

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

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

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

