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Θεόδωρος Χήρας: Να δώσουμε στον τόπο μας την αίγλη του

Μεγάλο Κεφαλόβρυσο,
Μεγαλοχώρι, μεγάλη
αυτοδύναμη νίκη
για τον Παπαστεργίου
>> 4
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΔΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
•Eκπαίδευση
-Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Π.Θ.
-Κάτοχος MBA Middlesex Unicersity

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

Τα Τρίκαλα στηρίζουν τον τρικαλινό
υποψήφιο Ευρωβουλευτή

Πλήθος κόσμου στην Κεντρική Ομιλία του υποψηφίου Δημάρχου

ΣΕΛ.
8

Πρόσκληση
Συνδημότισσες και Συνδημότες
Σας προσκαλώ στην κεντρική προεκλογική ομιλία μου
σήμερα 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
Mε κτίμηση

Κωνσταντίνος Μαράβας
Υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης

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

Νίκη από την
1η Κυριακή

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

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.:
CMYK

24310 88138

Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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Σαν Σήμερα
1917
Συμμαχικός αποκλεισμός
της Αθήνας. Ο γάλλος τέως
υπουργόςΕξωτερικών,Σελεστέν
Ζονάρ,φτάνειστονΠειραιάεπικεφαλήςτουστόλουτηςΑντάντ,
αποβιβάζειαγήματαστηνελληνικήπρωτεύουσα,εξορίζειστην
Κορσική μέλη της κυβέρνησης
καιπολλούςβασιλόφρονεςπολιτικούς(ΙωάννηςΜεταξάς,Δημήτριος Γούναρης, Σπύρος και
ΣταμάτηςΜερκούρης)καιαπαιτείτηνπαραίτησηαπότονθρόνο
τουΚωνσταντίνου,πουδέχεται
ναμεταβείστηνΕλβετία.
1968
Ο Ντε Γκολ προκηρύσσει
δημοψήφισμαγιατηνπαραμονή
τουήόχιστηνΠροεδρίαγιατις
16Ιουνίου.Ανακοίνωσηγιαέναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ
κυβέρνησηςκαισυνδικάτων.Το
απεργιακόκίνημακλιμακώνεται
με 10 εκατομμύρια απεργούς.
Ταραχές στη Λιόν. Πρώτος θάνατος. Οι διαδηλωτές οδηγούν
ένα φορτηγό κατά της αστυνομίαςπουσκοτώνειτοναξιωματικόΡενέΛακρουά.Ακολουθούν
βίαιεςσυγκρούσειςστοΠαρίσι,
στην περιοχή του Σταθμού της
Λιόν.Ξεσπάφωτιάστοχρηματιστήριοπουγρήγορατίθεταιυπό
έλεγχο(θαξανανοίξειστις7Ιουνίου).Απολογισμόςτηςημέρας:
456 τραυματίες και 795 συλλήψεις. Δημιουργούνται «ΕπιτροπέςΥπεράσπισηςτηςΔημοκρατίας» (CDR) κατά του «χάους»,
από γκολιστές. «Μην αφήνετε
μία μειοψηφία να κυβερνήσει»
αναφέρεται σε μια μπροσούρα
τους.

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

Μ

ε τις μετρήσεις κοινής
γνώμης να καταγράφουν
σχεδόν όλη την γκάμα
των πιθανών “διαφορών” μεταξύ
Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ και να αφήνουν
ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, είναι
βέβαιο πως το βράδυ της Κυριακής
δεν θα κριθούν μόνο τα κομματικά
και επικοινωνιακά επιτελεία αλλά
και η επιστημονική επάρκεια των
δημοσκοπικών εργαλείων.
“ Έχετε κι εσείς την εντύπωση
ότι ο μόνος λόγος που γίνονται
εκλογές είναι για να διαπιστωθεί
αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές;”.
Το απόφθεγμα αποδίδεται στον Αμερικανό ταχυδακτυλουργό Robert Orben, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τα βιβλία του με ανέκδοτα
που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον
από δημοφιλείς stand-up κωμικούς
στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και
ως συγγραφέας ομιλιών του προέδρου Τζέραλντ Φορντ, στις αρχές
της δεκαετίας του ‘70.
Η αλήθεια είναι πως η φράση
ταιριάζει γάντι στην προεκλογική
αντιπαράθεση των ημερών και, αναμφίβολα, ένας ταχυδακτυλουργός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για να εξηγήσει την απροσδιοριστία των δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται
αυτές τις ημέρες.
Με τις μετρήσεις κοινής γνώμης
να καταγράφουν σχεδόν όλη την
γκάμα των πιθανών “διαφορών” μεταξύ Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ (από λίγο πάνω
από 3 μονάδες, έως και πάνω από
7 μονάδες), και να αφήνουν ανοικτά
όλα τα ενδεχόμενα (χωρίς προσώρας να αμφισβητούν το προβάδισμα),
είναι βέβαιο πως το βράδυ της Κυριακής δεν θα κριθούν μόνο τα κομματικά και επικοινωνιακά επιτελεία
αλλά και η επιστημονική επάρκεια
των δημοσκοπικών εργαλείων. Και
επειδή έχουν προηγηθεί όσα συνέβησαν στο δημοψήφισμα του Ιουλίου και στις βουλευτικές εκλογές
του Σεπτεμβρίου του 2015, αυτή
τη φορά οι δημοσκοπικές εταιρείες
είτε θα πάρουν παράταση ζωής και

Ταχυδακτυλουργοί, δημοσκοπήσεις
και διλήμματα
“αξιοπιστίας”, είτε θα πρέπει να
επιδιώξουν την ανασύστασή τους
και την εξεύρεση νέων μεθόδων.
Πριν “δικάσουμε”, ή “συγχωρήσουμε”, ωστόσο, τους δημοσκόπους,
ας δούμε ποιες στρατηγικές και
ποια διλήμματα κρίνονται στην μάχη
της Κυριακής και, εξ αυτών, ποια
εκλογικά “κοινά” θα προσδιορίσουν
σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα
και το εύρος της όποιας διαφοράς.
1. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κατορθώσει με αρκετά μεγάλη επιτυχία
να ταυτοποιήσει την θετική ψήφο
στον ΣΥΡΙΖΑ με τα μέτρα υπέρ συνταξιούχων και άλλων κοινωνικών
ομάδων. Η “13η σύνταξη”, οι προσλήψεις στο Δημόσιο (με αναλογία
1:1 έναντι του 1:5 της Ν.Δ), η
μείωση της ανεργίας κ.ά, έχουν
αποκτήσει πρόσημο και πρόσωπο.
Η Ν.Δ προσπάθησε τις τελευταίες
ημέρες να εξαφανίσει το μειονέκτημα φραστικών λαθών και θολής
ρητορικής σχετικά με τα θέματα
αυτά, δεν είναι βέβαιο, όμως, ότι
το κατόρθωσε.
2. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε από την πλευρά του να ταυτισθεί με το “αντι-Σύριζα ρεύμα”.
Στο αίτημα “να φύγει ο Τσίπρας”, η
απάντηση είναι εκ των πραγμάτων
“Μητσοτάκης”. Το γεγονός, δε, πως
τα τελευταία 24ωρα η Ν.Δ ενοχοποιεί ως “χαμένη ψήφο” την στήριξη
σε ΚΙΝ.ΑΛ και Ποτάμι, αποδεικνύει
πως το εκλογικό επιτελείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης “παίζει τα
ρέστα του” για να κερδίζει μια διαφορά που θα επιτρέψει την “απονομιμοποίηση” της συνέχισης της
κυβερνητικής θητείας και θα φέρει
πιο κοντά τον στόχο για αυτοδυναμία
στις βουλευτικές εκλογές. Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο εάν ο κ.

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)
-Σταδίου24(περίπτερο)

Μητσοτάκης θα μονοπωλήσει την
αντι-Σύριζα ψήφο ή θα αλιεύσουν
από την ίδια δεξαμενή και μικρότερα
κόμματα κατορθώνοντας να υπερβούν το ποσοστό του 3%. Εν ολίγοις,
ο μεν πρωθυπουργός συνομιλεί με
τους πολίτες και επιχειρεί να πείσει
πως μόνο μέσω αυτού θα συνεχιστεί
η αποκατάσταση των αδικιών και
ανισοτήτων των μνημονίων, ο δε
αρχηγός της Ν.Δ ετεροπροσδιορίζεται (ήττα του αντιπάλου) και ζητά
μηδενισμό του κοντέρ και επανεκκίνηση (πολιτική αλλαγή).
Ποια “κοινά” θα κρίνουν το αποτέλεσμα:
-Η Βόρεια Ελλάδα: Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κλείνει τις προεκλογικές εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη και χρησιμοποιεί το “χαρτί”
του Μακεδονικού και της Συμφωνίας
των Πρεσπών. Είναι δύσκολο να
προβλέψει κανείς πως θα αντιδράσουν οι θυμωμένοι ή πληγωμένοι
ψηφοφόροι. Πιθανότατα θα είναι
άλλης έντασης η αντίδραση στις
πόλεις (π.χ Θεσσαλονίκη) και άλλης
σε μικρότερες εκλογικές περιφέρειες συνοριακών νομών, όπου, ούτως ή άλλως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
σημαντική επιρροή. Συνολικά, ωστόσο, τα ποσοστά του κυβερνώντος
κόμματος στη Μακεδονία και τη
Θράκη θα επηρεάσουν το εθνικό
αποτέλεσμα.
-Οι νέοι ψηφοφόροι: Πάνω από
μισό εκατομμύριο άτομα ηλικίας 17
έως και 21 ετών έχουν για πρώτη
φορά δικαίωμα ψήφου. Θα το ασκήσουν; Και εάν το ασκήσουν θα κινηθούν δείχνοντας μεγαλύτερη κατ’
αναλογία προτίμηση στον ΣΥΡΙΖΑ,
όπως αξιολογούν τα επιτελεία, ή
θα έχουμε εκπλήξεις;
- Οι 55+ και οι 65+: Είναι εκείνο

Το Άγγελμα
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

"Ρεκόρ οκταετίας
στους εισακτέους.
3.643 περισσότεροι
στα ΑΕΙ"

```

της ημέρας

Το σημαντικό

```

Αχτσιόγλου:

δεν είναι να δώσεις
κάτι στο Θεό. Το σημαντικό
είναι να δοθείς

Προσβλητικό για τους συνταξιούχους να

στο Θεό.
παρουσιάζονται ως «εξαγοράσιμοι»

```

(Και μετά ψάξει
για δουλειά!)

Αρχιεπίσκοπος
Αλβανίας Αναστάσιος

(Περήφανα γερατιά!)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

το τμήμα του εκλογικού ΄σώματος
που επηρεάζονται θετικότερα
απ΄ότι άλλα τμήματα από τα κοινωνικά μέτρα που ανακοίνωσε και
εφαρμόζει η κυβέρνηση. Πρόκειται,
ωστόσο, για ψηφοφόρους που είχαν
προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ από τις
εκλογές του 2012 και συνδέθηκαν
μαζί του στις αναμετρήσεις του
2015. Μένει να διαπιστωθεί εάν
αυτή η σύνδεση εξακολουθεί να
υφίσταται, μειωθεί ή ενισχυθεί. Θα
κριθούν πολλά απ΄ αυτό.
-Η “μετέωρη ψήφος”: Πρόκειται
για τους λεγόμενους αναποφάσιστους, οι οποίοι σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών
παραμένουν μεταξύ του 11% και
του 13% του εκλογικού σώματος,
παρότι μειώνεται η διαφορά μεταξύ
των δύο κομμάτων και αυξάνεται
(αργά) η συσπείρωση του ακροατηρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Συντριπτικά οι
περισσότεροι απ΄ αυτούς είχαν
ψηφίσει το κυβερνών κόμμα το 2015.
Εάν προσέλθουν να ψηφίσουν και
κινηθούν προς τον κομματικό χώρο
εκλογικής τους προέλευσης είναι
πολύ πιθανό να αποτελέσουν το
πλέον καθοριστικό στοιχείο διαμόρφωσης του τελικού αποτελέσματος.
-Η συμμετοχή (ή η αποχή): Στις
ευρωεκλογές του 2009 η συμμετοχή
είχε κινηθεί κοντά στο 50%, σε
εκείνες του 2014 είχε πέσει στο
41%. Οι εκτιμήσεις θέλουν τη συμμετοχή να αυξάνεται την Κυριακή
και λόγω της αναβάθμισης της κρισιμότητας της αναμέτρησης στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση αλλά,
κυρίως, επειδή οι ψηφοφόροι θα
σπεύσουν να επιλέξουν δημάρχους,
κοινοτάρχες και δημοτικούς συμβούλους (ενίοτε φίλους ή συγγενείς
τους). Η αύξηση της συμμετοχής,
εφόσον επαληθευτεί, είναι πιθανό
να ενισχύσει περισσότερο κάποια
κόμματα από κάποια άλλα.
Του Σεραφείμ Κοτρώτσου
από το news247.gr

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μια ηλικιωμένη κυρία αποφάσισε να πληρώσει έναν καλό ζωγράφο να της
φτιάξει το πορτρέτο της. Και του λέει:
«Ζωγράφισε και μερικά σκουλαρίκια με διαμάντια, ένα περιδέραιο με διαμάντια,
βραχιόλια με σμαράγδια, ρουμπίνια καρφίτσες, και ένα χρυσό ρολόι Ρόλεξ».
«Μα αφού δεν φοράς τίποτα από όλα αυτά γιατί να το κάνω αυτό;» είπε ο ζωγράφος.
«Το ξέρω,» είπε η γυναίκα. «Σε περίπτωση όμως που εγώ πεθάνω πριν τον άντρα
μου, και είμαι σίγουρη ότι θα ξαναπαντρευτεί, θέλω η καινούργια γυναίκα του να κάνει
άνω-κάτω το σπίτι ψάχνοντας για αυτά τα χρυσαφικά και να του κάνει την ζωή μαρτύριο».

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 24/5/2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με
τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά σποραδικές
καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί
3 με 5 και πρόσκαιρα
στο Ιόνιο τοπικά
6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς
Κελσίου.

Ανέφικτος «ολισμός»
Κατά το διεθνές μετεκλογικό
έθιμο, ο εκάστοτε νέος πρόεδρος
ή πρωθυπουργός στις πρώτες του
δηλώσεις δηλώνει ότι θα πολιτευτεί
προς το συμφέρον όλων, χωρίς
διακρίσεις και μεροληψία. Ψεύδεται επισήμως, φυσικά. Και το γνωρίζει. Οπως το γνωρίζουν και οι
υπήκοοι - όλοι. Μια διακυβέρνηση
που να υπηρετεί τους πάντες είναι
ανέφικτη. Και δεν είναι καν επιθυμητή από την πλευρά όσων τη
διακηρύσσουν. Ουδέτεροι πολιτικοί, αγγελικά ενάρετοι, δεν υπάρχουν. Πάντα, με κάποιους πας και
κάποιους αφήνεις. Και οι καθ’
υπερβολήν ή κατ’ ευφημισμόν αποκαλούμενοι εθνάρχες, όπου γης,
πολιτική ασκούν. Δηλαδή μεροληπτούν - ταξικά, κοινωνικά, ιδεολογικά. Ακόμα και οι δήθεν πολιτικά
ψυχροί γραφειοκράτες που επιβλήθηκαν σε ορισμένες χώρες της
Ε.Ε., «για να θεραπεύσουν τα μεγέθη της οικονομίας», μεροληπτικά
έδρασαν. Σε αυτό απέβλεπε, άλλωστε, η αυθαίρετη εγκαθίδρυσή
τους. Το κεντρικό προεκλογικό
σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαιώνει
πως «ήρθε η ώρα των πολλών».
Δεν πρωτοτυπεί. Εχει τα όριά της
η φαντασία των θαυματοποιών της
επικοινωνίας. Το αποδεικνύει και
το σποτάκι του κυβερνώντος κόμματος που ημιαποσύρθηκε λόγω
των παρεισφρησάντων Ιωάννη Μεταξά και Μανώλη Πετσίτη. Εκεί οι
σπουδαίοι πολιτικοί, οι σπουδαίοι
άνθρωποι των γραμμάτων, τα
σπουδαία περιοδικά της νεοελληνικής ιστορίας υποβαθμίζονται σε
ψηφίδες, οι οποίες, αναδιευθετούμενες, σχηματίζουν το πορτρέτο
τού ειδωλολατρικά προβαλλόμενου κ. Αλέξη Τσίπρα.
Την έχουμε ξαναδεί όμως αυτή
την κινηματογραφική προπαγανδιστική λογική: τον καιρό που τις
προεκλογικές βιντεορεκλάμες του
ΠΑΣΟΚ τις εμπνεόταν ο κ. Κώστας
Λαλιώτης. Τότε η πράσινη μηχανή
είχε αλέσει αναιδώς όλη την ελληνική Ιστορία, από τον Ομηρο
και μετά, και όχι μόνο τη σύγχρονη,
για να την παρουσιάσει σαν προάγγελο και μητέρα τού (καβαφικώς
οριζομένου) Απαραίτητου και Μόνου και Μεγάλου: του Ανδρέα Παπανδρέου. Για αρκετές μέρες στη
συριζαϊκή «Ελλάδα των πολλών»
η Ν.Δ. αντέτασσε το δίλημμα «με
την Ελλάδα των πολλών ή των Πολάκηδων;». Επειδή όμως το σύνθημα αυτό πόνταρε περισσότερο
στην παρήχηση παρά σε κάποιο
βαθύ νόημα, αλλά και επειδή οι
Πολάκηδες στους γαλάζιους κόλπους είναι και αρκετοί και παλαιότεροι και σε υψηλότερες θέσεις,
από τους «πολλούς» ανυψωθήκαμε
στους πάντες, σε όλους. «Δεν είμαστε ούτε με τους πολλούς ούτε
με τους λίγους, είμαστε με όλους»
επιμένει να λέει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα δούμε αύριο αν αυτός ο «ολισμός» έχει όντως πολιτικό αντίκρισμα.

Του Παντελή Μπουκάλα από
την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Για τον Στέλιο...

Αεικίνητος, σβέλτος και ταχύς ο
Στέλιος Λάσκος, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον
πρώτο Περιφερειάρχη της χώρας, Κώστα Αγοραστό, μέσα στον
προεκλογικό κάματο των ημερών,
δεν παρέλειψε να εκφράσει και τα
αλτρουιστικά του συναισθήματα,
οργανώνοντας την εξαίρετη εκδήλωση Εθελοντισμού για τις δραστηριότητες της «Κιβωτού του
Κόσμου» μαζί με τους φιλότιμους
και αγαπητούς του μαθητές του
1ου ΕΠΑΛ. Ταχύς αποδεικνύεται ο
Στέλιος Λάσκος και στην προεκλογική προσπάθεια, όπως κινείται στα γήπεδα του μπάσκετ και
του ποδοσφαίρου, όσο και στον
στίβο των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.
Στον λίγο ελεύθερο χρόνο που
είχε στην διάθεσή του, κατόρθωσε να επισκεφθεί τους Δήμους και
τις Κοινότητες του Νομού μας, ερχόμενος σε επαφή με τον λαό που
τον στηρίζει και μάλιστα με τον
γνωστό, φιλικό τρόπο, που διακρίνει την ζωή του σε όλα..
Το ατέλειωτο χαμόγελό του και
η ωραία διάθεση του για συζήτηση και εγκάρδια προσέγγιση, φανερώνουν τα αισιόδοξα μηνύματα
για ουσιαστική επιτυχία, την οποία
και του ευχόμαστε εμείς οι φίλοι
να του την χαρίσει ο Άγιος Κωνσταντίνος στον ναό του οποίου
υπηρετεί ως Ιεροψάλτης.
Καλή επιτυχία!

CMYK
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Όταν δεν πάει
χαμένη η ψήφος σου!

Πολύ επιτυχημένη πρωθυπουργός…

Γιάννη Πάιδα στηρίζουν
για Ευρωβουλή οι Τρικαλινοί
Την ψήφο των
Τρικαλινών διεκδικεί για την Ευρωβουλή, με το ψηφοδέλτιο της Νέας
Δημοκρατίας, ο
δάσκαλος Γιάννης
Πάιδας.
Ο υποψήφιος
Ευρωβουλευτής
έλκει την καταγωγή του από τα Τρίκαλα, αφού γεννήθηκε και μεγάλωσε
στα Τρίκαλα. Είναι
σήμερα Πρόεδρος
της ΑΔΕΔΥ και προέρχεται από τη ΔΑΚΕ και τη
Νέα Δημοκρατία.
Ο Γιάννης Πάιδας αξίζει όντως να πάρει την
ψήφο των Τρικαλινών, για να εκπροσωπήσει επάξια το νομό μας στην Ευρωβουλή!!!

Με διαφορά πήρε το πιο δυνατό χειροκρότημα ο Χρήστος Μιχαλάκης κατά την παρουσίαση του συνδυασμού του Κώστα Αγοραστού στην προχθεσινή κεντρική εκδήλωση του συνδυασμού τους.
Η αγάπη του κόσμου στον αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων ήταν έκδηλη στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση, μιας και
οι παρευρισκόμενοι είχαν να λένε για το ενδιαφέρον που επέδειξε στην καθημερινότητα
του πολίτη, για το ό,τι λειτούργησε ακάματα όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξεχώρισε κανέναν ήταν αντιπεριφερειάρχης όλων των κατοίκων του νομού, για αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο, που όλοι σχεδόν οι πολίτες είχαν το θάρρος στη διάρκεια της θητείας του
να του τηλεφωνούν κατευθείαν.
Ο Χρήστος Μιχαλάκης δεν είναι ούτε πολιτικός παλιάς κοπής -κι ας έχει καταγράψει... χιλιόμετρα στην Αυτοδιοίκηση- ούτε ξύλινο λόγο έχει.
Τα έδωσε όλα για το νομό Τρικάλων και
για αυτό μεθαύριο Κυριακή μπορεί και
υπεύθυνα να ζητά ένα μόνο πράγμα: σταυρό στο Χρήστο Μιχαλάκη!!

∫ E.Σ.

4 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, Μεγαλοχώρι,
μεγάλη αυτοδύναμη νίκη για τον Παπαστεργίου
ε μεγάλες
συγκεντρώσεις και
ομιλίες για το
μέλλον των χωριών και
του Δήμου Τρικκαίων, ο
Δημήτρης Παπαστεργίου
κερδίζει την αυτοδυναμία!
Στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο
και στο Μεγαλοχώρι, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων
μίλησε για τον Δήμο της
επόμενης τετραετίας, για
τις παρεμβάσεις στα δύο
αυτά χωριά, για τα
Τρίκαλα της νέας εποχής.

•Στις Τοπικές Κοινότητες
Μουριάς-Δροσερού-Πηγής

Μ

Ηταν σαφής ως προς τα
έργα: κάναμε πολλά, προχωρήσαμε, δώσαμε λύσεις, τρέξαμε, αγωνιστήκαμε, προσπαθήσαμε.
Με λύσεις σε θέματα αγροτικής οδοποιίας, πλατειών,
ύδρευσης, άρδευσης, παιδικών
χαρών, ζητημάτων καθημερινότητας, σχολικών μονάδων,
συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων, αναπλάσεων, ο Δήμος
Τρικκαίων στάθηκε δίπλα στους
συνδημότες.
Και στο Μεγαλοχώρι και στο
Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, η έγνοια
του Δήμου ήταν να βελτιώνεται
η κατάσταση, να γίνονται παρεμβάσεις και να μη μένουν
στην… τρίτη ταχύτητα τα χωριά.
Εξάλλου ο Δήμος Τρικκαίων,
είναι πλέον πρότυπο για όλη την
Ελλάδα, είναι ο Δήμος που δίνει
παραδείγματα, με τις καινοτομίες και τις πρωτοποριακές δράσεις.
Τα στελέχη της «Επανεκκίνησης» παρέστησαν και στις δύο
συγκεντρώσεις, αποδεικνύον-

Περιοδεία του υποψηφίου
Δημάρχου Πύλης
Κωνσταντίνου Μαράβα

τας και πάλι ότι το πρόγραμμα
που εκπονήθηκε εδώ και μήνες,
προσφέρει λύσεις σε ζητήματα
που ανακύπτουν.
Και στις συζητήσεις τόνιζαν
ότι οι συνδυασμοί που συγκροτήθηκαν στο «παρά δύο» των
προθεσμιών, που δεν έχουν καν
παρουσιάσει ένα βασικό πρό-

γραμμα, ακόμη και δύο ημέρες
πριν τις εκλογές, δεν προσφέρουν στους συμπολίτες ή στον
Δήμο.
Ο Δήμος Τρικκαίων πάει
μπροστά, με πρόγραμμα, όραμα και κοστολογημένα έργα. Ο
σχεδιασμός υλοποιείται, οι δράσεις για τη βελτίωση της ζωής

στα χωριά είναι συνεχείς.
Τα Τρίκαλα, το Μεγαλοχώρι,
το Μεγάλο Κεφαλόβρυσο δίνουν στον Δήμαρχο Τρικκαίων
τη δύναμη να διοικήσει ακόμη
πιο αποτελεσματικά, με αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή!

Στις κάλπες χωρίς VAR

τελικός του κυπέλλου
Ελλάδας ήταν ο
πρώτος αγώνας που
διεξήχθη στη χώρα μας με τη
βοήθεια του συστήματος VAR.

Ο

Για τους αδαείς περί του ποδοσφαίρου να πούμε ότι το VAR
είναι ένα σύστημα υποβοήθησης
των διαιτητικών αποφάσεων
στους αγώνες, αν δηλαδή ένας
διαιτητής αμφιβάλλει για μια
δύσκολη φάση έχει μια δεύτερη
ευκαιρία να την ξαναδεί, να το
ξανασκεφτεί και να πάρει την τελική απόφαση. Το τέλος του
αγώνα βρήκε τους οπαδούς των
δύο ομάδων να διαφωνούν και

να ξιφουλκούν για τις αποφάσεις που πάρθηκαν ακόμα και
μετά τη δεύτερη ανάγνωση του
VAR. Δικαίως ή αδίκως η καχυποψία που σκεπάζει το ελληνικό
ποδόσφαιρο δεν μας επιτρέπει
να δούμε τις πραγματικές αδυναμίες των ομάδων μας.
Μετά τον αγώνα η συζήτηση
της παρέας ήρθε στις επικείμενες εκλογές. Εκεί τα πράγματα
ήταν πιο περίπλοκα, αφού πέρα
από αυτούς που θα ψήφιζαν
βάσει της κομματικής τους πειθαρχίας, υπήρχαν όσοι επέλεγαν οικεία φιλικά πρόσωπα για
να τους εκπροσωπήσουν, ειδικά
στις δημοτικές εκλογές. Δεν
ήταν ωστόσο λίγοι και όσοι δήλωναν απέχθεια για την πολιτική
και τους πολιτικούς και θα διάλεγαν την αποχή ως αντίδραση
και ένδειξη διαμαρτυρίας. Χαρακτηριστική ήταν η φράση νεαρού θαμώνα – δεν έχουμε να
περιμένουμε τίποτα, όλοι μας
κοροϊδεύουν – που έμεινε τελευταία άνεργος από μια δου-

λειά των πεντακοσίων ευρώ. Η
οργή στο βλέμμα του δεν άφηνε πολλά περιθώρια λογικής συζήτησης και επιχειρημάτων για
να τον μεταπείσει κάποιος σε μια
κουβέντα καφενείου.
Είναι σαφώς πολύπλοκο να
εκλογικεύσει και να αναλύσει
κανείς τον τρόπο με τον οποίο
μια ολόκληρη κοινωνία αντιμετωπίζει την πολιτική και τους πολιτικούς. Ειδικά εν καιρώ κρίσης
κάτι τέτοιο καθίσταται δύσκολο
αφού τα καθημερινά προβλήματα επιβίωσης υπερβαίνουν
τεχνοκρατικές αναλύσεις και
στατιστικές δεικτών ανάπτυξης.
Οφείλουμε ωστόσο να συνειδητοποιήσουμε ότι η ισοπέδωση, η αποχή και η απαξίωση είναι η χειρότερη μορφή αντίδρασης απέναντι σε πρόσωπα
που καθορίζουν τις ζωές μας. Η
συμμετοχή στις εκλογές, τη
γιορτή της δημοκρατίας, η επιλογή προσώπων και παρατάξεων με κριτήρια που υπερβαίνουν
μικροσυμφέροντα και παλαι-

οκομματικές αντιλήψεις αποτελεί τη μόνη διέξοδο να δώσουμε το προσωπικό μας στίγμα για
όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Γυρίζοντας στο σπίτι σκεφτόμουν ότι τουλάχιστον η χρήση του VAR από το διαιτητή
αλλά και του ριπλέι από εμάς
τους τηλεθεατές, δίνουν τη δυνατότητα να το ξανασκεφτούμε
και να πάρουμε τη σωστή απόφαση για την κρίσιμη φάση που
μπορεί και να καθορίσει το ματς.
Μια δυνατότητα που στην κάλπη μας δίνεται μέχρι και τη στιγμή που θα εναποθέσουμε το
φάκελο στο διαφανές πλαστικό
κουτί που συλλέγει τις αποφάσεις μας. Μετά την απομάκρυνση από αυτή ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
Ο Κωνσταντίνος Τζίκας
είναι πολιτικός μηχανικός MSc,
υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος στο Δήμο Τρικκαίων
με την Επανεκκίνηση Τώρα του
Δημήτρη Παπαστεργίου

Μία ακόμα περιοδεία
του υποψηφίου Δημάρχου Πύλης Κώστα Μαράβα η προτελευταία είχε
μεγάλη επιτυχία, αφού ο
κόσμος των παραπάνω
Κοινοτήτων τον υποδέχτηκε με αγάπη και πρωτοφανή ενθουσιασμό γεμίζοντας τους χώρους συγκέντρωσης, όπου παρακολούθησε την ομιλία του Δημάρχου και εκ’ νέου υποψήφιο
Δήμαρχο Πύλης Κων/νο Μαράβα.
Όπως και στις προηγούμενες περιοδείες του ανέφερα
τις προσπάθειες της Δ.Α. παρά τις οικονομικές αντιξοότητες, τονίζοντας σε κάθε χωριό τα έργα που έκανε η Δ.Α.
αλλά και ήδη δρομολογηθέντα και δημοπρατηθέντα,
αλλά και τα υπόλοιπα που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος
του 2019.
Επισημαίνοντας στην συνέχεια ότι αναγκαίο αυτή η Δ.Α.
πρέπει να επανεκλεγεί για να συνεχίσει το αναπτυξιακό
έργο της, ζητώντας την ψήφο τους και την στήριξή τους.
Τέλος είπε ότι είναι αισιόδοξος και η νίκη του συνδυασμού του ήδη δεδομένη μάλιστα από την πρώτη Κυριακή.
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Κ. Αγοραστός: «Αναδείξαμε
ΚΑΙ Ο ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΤΟ
τη Θεσσαλία σε πρώτη αθλητική ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΧΗΡΑ
περιφέρεια της χώρας»

Μ

ε ένα
ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
σύγχρονων αθλητικών
υποδομών και δυναμική
συμμετοχή σε
εκατοντάδες αθλητικά
γεγονότα, πρωταθλήματα
και διεθνείς
διοργανώσεις η
Περιφέρεια Θεσσαλίας
είναι πρώτη αθλητική
περιφέρεια στη χώρα.

Τα έργα που χρηματοδοτεί
η Περιφέρεια προσφέρουν
σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης σε επαγγελματίες αθλητές, μαθητές και
λάτρεις των σπορ. Ενώ οι εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει και υποστηρίζει, κινητοποιούν χιλιάδες κόσμου στο
αθλητικό - δρομικό κίνημα και
δημιουργούν ρεύμα αθλητικού τουρισμού στη Θεσσαλία.
«Ο αθλητισμός είναι φιλοσοφία ζωής, που δίνει χρόνια
στη ζωή και ζωή στα χρόνια»
δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Χρηματοδοτούμε και
κατασκευάζουμε Κλειστά Γυμναστήρια και Κολυμβητήρια,
συντηρούμε και βελτιώνουμε

δεκάδες γήπεδα ποδοσφαίρου και αθλητικά κέντρα που
δίνουν διέξοδο στη νεολαία,
μετατρέπουμε σχολικές αυλές
σε ασφαλείς χώρους άθλησης
για τους μαθητές, είμαστε
πάντα παρόντες σε επιτυχημένες διοργανώσεις, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανελλήνιους αγώνες και εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού.
Με σχεδιασμό, στρατηγική
και σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους, υλοποιούμε έργα σημαντικά, αφού ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών και ισόρροπα κατανεμημένα που επιπλέον δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Η Περιφέρεια Θεσσα-

λίας είναι η περιφέρεια του
πολίτη, μια περιφέρεια διαρκών επιδόσεων και διακρίσεων
και στον τομέα του αθλητισμού» επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.
Στην Π.Ε. Τρικάλων, 35
έργα προϋπολογισμού 7,6
εκατ. ευρώ:
-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
χρηματοδοτεί το Κλειστό Γυμναστήριο στο χώρο του ΤΕΦΑΑ, προϋπολογισμού 4,5
εκατ. €
-Συντηρεί και βελτιώνει τις
αθλητικές εγκαταστάσεις των
Δημοτικών Σταδίων Τρικάλων,
Φαρκαδόνας, Οιχαλίας και
Πύλης, Καλαμπάκας (με κατασκευή ταρτάν) και του

Αθλητικού Κέντρου Σωτήρας
με νέο κτίριο αποδυτηρίων.
-Κατασκευάζει περιφράξεις
στα γήπεδα Πύργου, Αγίας
Μονής, Πηγής, Γάβρου,
Ασπροκλησιάς, Λεπτοκαρυάς,
Πυργετού, Διάβας, Παραποτάμου
-Συντηρεί και εξοπλίζει αποδυτήρια στα γήπεδα Σαρακίνας, Πύργου, Λόγγου, Κρηνίτσας, Μεγάλων Καλυβίων, Καστρακίου
-Τοποθετεί μπασκέτες και
τέρματα στα σχολεία 5ο Δημοτικό Καλαμπάκας, Δημοτικό
Πυργετού, Δημοτικό Σωτήρα,
Δημοτικό Διάβας
-Τοποθετεί μπασκέτες και
τέρματα στα γήπεδα Μαυρελίου, Αγιόφυλλου, Αρδανίου,
Βασιλικής, Μπάρας Τρικάλων
-Τοποθετεί παρκέ στο βοηθητικό χώρο του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ
-Υποστηρίζει με 140.000
ευρώ τη διοργάνωση και συμμετοχή σε δεκάδες αθλητικές
εκδηλώσεις
- Ακόμη, Προπονητικό Κέντρο στη θέση Κόρπ στο Βροντερό Πύλης, Ποδηλατοδρόμιο, μελέτη για την ολοκλήρωση του Κλειστού Γυμναστηρίου στις Καρυές.

Η Φήκη έστειλε μήνυμα νίκης
Ξ
επέρασε κάθε
προσδοκία η
προσέλευση του
κόσμου στην ομιλία του
Θεόδωρου Χήρα που
πραγματοποιήθηκε το
βράδυ της Τετάρτης στην
κεντρική πλατεία της
Φήκης.

Η ανταπόκριση της τοπικής
κοινωνίας ήταν εντυπωσιακή
και μπροστά σε εκατοντάδες
κόσμο ο κ. Χήρας ανέπτυξε
το όραμά του για το αύριο
του Δήμου Πύλης, αναλύον-

τας λεπτομερώς τους βασικούς άξονες του συνδυασμού
«Πύλης Όραμα» με απώτερο
σκοπό να βγάλουν το Δήμο
Πύλης από το τέλμα στο
οποίο έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια.
Το κλίμα που επικρατούσε
ήταν ενθουσιώδες, οι κάτοικοι
δήλωσαν την αμέριστη στήριξη στο πρόσωπο του Θεόδωρου Χήρα, έδωσαν το μήνυμα νίκης και την υπόσχεση
πως θα έρθει πρώτος ο συνδυασμός του στη Δ.Ε. Πιαλείων.

Ο Νίκος Γκόγκος πιστεύει στον Θεόδωρο Χήρα, στηρίζει
έμπρακτα το συνδυασμό «Πύλης Όραμα» και το αποδεικνύει με την υποψηφιότητα της συζύγου του Ευαγγελιάς
Παρώνη ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στη Δ.Ε.
Πιαλείων στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της
26ης Μαΐου.
Είναι γνωστός και αγαπητός στο Βαλομάνδρι, όπου
διαμένει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά τα τελευταία
χρόνια στην εμπορία – επισκευή και συντήρηση γεωργικών
και δασοκομικών μηχανημάτων.

Ως οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών τον απασχολεί έντονα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο
Δήμος Πύλης τα τελευταία χρόνια. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που παρότρυνε τη σύζυγό του να ασχοληθεί
ενεργά στις εκλογές της 26ης Μαΐου, οραματίζοντας ένα
καλύτερο μέλλον.

ΕΝΑΣ ΑΛΛΑ… ΛΕΩΝ
Ένας
από
τους πρώτους
ανθρώπους που
πίστεψαν το όραμα του Θεόδωρου Χήρα και
τάχθηκε
στο
πλευρό του είναι
ο Λεωνίδας Πανάγος.
Πρόκειται για
έναν δυναμικό
άνθρωπο, βαθιά
γνώστης της τοπικής κοινωνίας
της Πύλης τόσο
των προβλημάτων της, όσο και
των αναγκών της
και κυρίως γνώστης της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Ένας άνθρωπος που υπήρξε
πάντα μαχητής
της ζωής. Πρόσφατα κατάφερε
να βγει νικητής στη μάχη που έδωσε για τη ζωή του και
τώρα ετοιμάζεται να δώσει ακόμα μία μάχη, εκείνη των
αυτοδιοικητικών εκλογών της 26 Μαΐου, ζητώντας τη
δική σας στήριξη.
Κατέρχεται με εμπειρία, όρεξη και διάθεση για προσφορά
ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στη Δ.Ε. Πύλης με
το συνδυασμό «Πύλης Όραμα» με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Πύλης Θεόδωρο Χήρα.

6 σελίδα
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Ο Δήμος Τρικκαίων διεξάγει από προχθές ερευνά

Ποια η άποψη των πολιτών
σε θέματα μετακίνησης
Οι ερευνητές θα φέρουν ειδική κάρτα με ονοματεπώνυμο, σφραγισμένη
και υπογεγραμμένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων

Τ

ην άποψη των
δημοτών πάνω σε
θέματα
μετακίνησης, ώστε να
καταγραφούν τα
προβλήματα και φυσικά
οι προτάσεις τους
αποτυπώνει από
προχθές ο Δήμος
Τρικκαίων, μέσω
σχετικής έρευνας που
διεξάγεται.

Η έρευνα έχει ως τίτλο
«Κατανόηση των αναγκών
των πολιτών σχετικά με τις

μετακινήσεις τους και εντάσσεται στην προσπάθεια
ν α σχεδιαστεί το μέλλον
της πόλης με πιο σίγουρο
και αποτελεσματικό τρόπο.
Οι ερευνητές θα φέρουν
ειδική κάρτα με ονοματεπώνυμο, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων.
Η ομάδα των ερευνητών
επισκέπτεται νοικοκυριά σε
όλη την πόλη, διεξάγοντας
την έρευνα για τις μετακινήσεις με τη μορφή συνεν-

τεύξεων.
Η έρευνα διαρκεί περίπου
10’ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, είναι εθελοντική
και διέπεται από καθεστώς
ανωνυμίας και πλήρους εμπιστευτικότητας.
Οι πολίτες που έλαβαν
τους κωδικούς μπορούν να
βρουν περαιτέρω πληροφορίες για την συμπλήρωση
της έρευνας στον σύνδεσμο
https://svaktrikala.com/2019/
05/07/έρευνα-μετακινήσεων/
Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή «η συνεργασία
και η άποψη των πολιτών

σε θέματα μετακίνησης, είναι
η πρώτη κίνηση του Δήμου
Τρικκαίων για να υλοποιήσει
το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας. Για τον λόγο
αυτόν, διενεργείται έρευνα
στην πόλη των Τρικάλων μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.
Ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζεται στην συμμετοχή και
την συνεργασία όλων, ζητώντας μόνο τη διευκόλυνση
του έργου των ερευνητών,
αφού τα αξιόπιστα δεδομένα, θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα».
Σημειωτέον, προκειμένου

να τηρηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, εκτός από
τις συνεντεύξεις με τους
ερευνητές θα μοιραστούν

φάκελοι με κωδικούς της
έρευνας σε επιλεγμένα νοικοκυριά.
Ε.Κ.

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

Συγχαρητήριο Παπαστεργίου
στο ΕΕΕΕΚ Τρικάλων
ε μεγάλη χαρά» ο
Δήμαρχος Τρικκαίων κ.
Δημήτρης
Παπαστεργίου υποδέχθηκε τη
βράβευση συμμετοχής του ΕΕΕΚ
Τρικάλων σε διαγωνισμό με τίτλο
«Cinema διάβασες;;;». Η ταινία του
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων έχει ως τίτλο
«Διδάγματα Ζωής», απέσπασε
Εύφημο Μνεία και 1ο βραβείο στην
κατηγορία «Πρωτότυπη Μουσική
Σύνθεση» για «Το Τραγούδι της
Φιλίας».

«Μ

Ο κ. Παπαστεργίου απέστειλε σχετική
συγχαρητήρια επιστολή στον διευθυντή
του σχολείου κ. Νεκτάριο Μπαζή, όπου
επισημαίνει αρχικώς, ότι «το ΕΕΕΕΚ Τρι-

κάλων βραβεύεται. Είτε στο FreeMobility είτε στο «Cinema διάβασες;;;», οπότε
«οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες του
σχολείου τιμούν τα Τρίκαλα! Τιμούν την
προσπάθεια, τη γνώση, τη συμμετοχή και,
πάνω απ’ όλα, την αγάπη της σχολικής
κοινότητας για τη μέγιστη συνεισφορά

στους συμπολίτες μας ΑμεΑ».
Και συνεχίζει ο κ. Παπαστεργίου:
«Μέσω της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με προγράμματα και δράσεις, το
ΕΕΕΕΚ δείχνει τον δρόμο της συμμετοχής όλων μας στην προσπάθεια να αλλάξουμε. Σε αυτήν την προσπάθεια είχαμε τη χαρά να είμαστε αρωγοί. Σε αυτήν την προσπάθεια, θέλουμε να είμαστε
αρωγοί».
Τέλος, ο Δήμαρχος Τρικκαίων ζητά από
τον διευθυντή «να μεταφέρετε στους
μαθητές, τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, όλους τους συντελεστές,
τους γονείς και κηδεμόνες, τα θερμά μου
συγχαρητήρια. Το ΕΕΕΕΚ συνεχίζει να
αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για την τρικαλινή κοινωνία».

Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε
Νέα Δημοκρατία για την Ελλάδα και την Ευρώπη!
τον δρόμο προς την
κάλπη της 26ης
Μαΐου, το δίλημμα
των εκλογών ξεπέρασε
τα όρια ενός απλού
προεκλογικού
διλήμματος, ανάμεσα σε
δυο πολιτικά κόμματα.

Σ

Το δίλημμα γιγάντωσε και
είναι ένα υπαρκτό και μεγάλο
δίλημμα, ανάμεσα σε δυο αντίθετους κόσμους. Ανάμεσα

στην πραγματική ανάγκη της
ελληνικής κοινωνίας να ζήσει
μια καλύτερη ζωή και σε μια
κυβέρνηση που δεν έχει ιδέα
πώς να το πετύχει αυτό.
Ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία που εγγυάται το καλύτερο μέλλον για όλους και
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που,
βυθισμένη σε ιδεοληψίες, βυθίζει ολόκληρη την κοινωνία
και την πατρίδα μας.
Έχει φτάσει η στιγμή της

αλήθειας, η στιγμή της μεγάλης επιλογής, η στιγμή για τη
μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη!
Πάμε όλοι μαζί δυνατά, να
δώσουμε μέχρι την τελευταία
στιγμή τον μεγάλο αγώνα, με
περηφάνια και αξιοπρέπεια,
για τον τόπο μας και τους
Έλληνες για ένα καλύτερο
μέλλον για όλους!
Λιούτας Θανάσης

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων
σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2018
5. ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)

ο ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ θα
υλοποιήσει
προγράμματα
κατάρτισης
χρηματοδοτούμενα από
τον ΟΑΕΔ.

Τ

Δικαίωμα
συμμετοχής
έχουν:
1. Εργαζόμενοι σε μικρές
επιχειρήσεις (έως 49 εργαζομένους) και
2. Άνεργοι, που κατά το
έτος 2017 έχουν περισσότερα
από 50 ημερομίσθια και όχι
περισσότερα από 175 στον
ίδιο εργοδότη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΜ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
•Διάρκεια: 40 ώρες
•Επιδότηση καταρτιζομένων: 200,00 €
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους
Καλαμπάκα: στον 1ο όροφο του κτιρίου του Κ.Ε.Κ.
«ΣΤΑΓΩΝ» Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη, Τηλ. 24320 75275,
Email: stagon@otenet.gr
Πύλη: Τηλ. 6981573795,
Υπεύθυνος Χρήστος Γκρέκος
ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:3014:30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ IBAN.
4. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟΤΕΙ/ΑΕΙ)
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σελίδα 7

Τα σφαγεία Οιχαλίας
επιστρέφουν
στον Δήμο Φαρκαδόνας
κδόθηκε χτες απόγραφο εκτελεστό της
απόφασης του Εφετείου Λάρισας,
υπογεγραμμένο από Πρόεδρο Εφέτη, που
διατάσσει τα Σφαγεία Οιχαλίας να αποδώσουν στον
Δήμο Φαρκαδόνας την έκταση που εκμίσθωσαν
εμβαδού 17 στρεμ. περίπου και στην οποία
ανεγέρθηκαν οι εγκαταστάσεις των σφαγείων.

Ε

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εφετειακής απόφασης, η
μίσθωση θεωρείται λυμμένη ήδη από τέλη Απριλίου του
2015 εξαιτίας της μη καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων για τα έτη 2007-2014 και συνεπώς διατάσσεται η αποβολή της εταιρίας από την δημοτική έκταση.
Η δημοτική αρχή δηλώνει πως είναι υποχρέωσή της να
διαφυλλάξει πάσει θυσία τα οικονομικά συμφέροντα του
Δήμου, διότι η εταιρία μέχρι σήμερα δε συμμορφώθηκε
εκουσίως προς την απόφαση.
Δικαστικός επιμελητής κοινοποιεί εντός της ημέρας την
επιταγή προς εκτέλεση της απόφασης όσον αφορά την
απόδοση των σφαγείων και την εξόφληση των μισθωμάτων που οφείλονται, αγγίζουν δε συνολικά μέχρι σήμερα
με κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και δικαστική δαπάνη το ποσό
των 92.500,00 ευρώ.

ΕΕ: Απορρίφθηκε αγωγή
για το «κούρεμα»
των ελληνικών ομολόγων
Οι συγκεκριμένοι επενδυτές ζήτησαν να αποζημιωθούν από την ΕΚΤ, επειδή η κεντρική τράπεζα δεν αντιτάχθηκε στον ελληνικό νόμο με τον οποίο επιβλήθηκε το
«κούρεμα».
To Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε σήμερα την αγωγή αποζημίωσης τους που είχαν
ασκήσει κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, οι οποίοι υπέστησαν
ζημιές από το «κούρεμα» τους το 2012.
Ορισμένοι επενδυτές επεδίωξαν αποζημίωσή τους για
το «κούρεμα», στο οποίο αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν
κατά τη διάρκεια του δεύτερου προγράμματος διάσωσης
της Ελλάδας.
Το «κούρεμα» είχε γίνει αποδεκτό από την πλειονότητα
των κατόχων ελληνικών ομολόγων. Οι συγκεκριμένοι
επενδυτές ζήτησαν να αποζημιωθούν από την ΕΚΤ, επειδή η κεντρική τράπεζα δεν αντιτάχθηκε στον ελληνικό νόμο
με τον οποίο επιβλήθηκε το «κούρεμα», αλλά το Δικαστήριο
της ΕΕ απεφάνθη ότι η ΕΚΤ ενήργησε νόμιμα και απέρριψε
τις αιτιάσεις τους.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"
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 ομιλιών
του υποψηφίου Δημάρχου

Μεριβάκη Αθανασίου

Πρόγραμμα Επισκέψεων

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

Παρασκευή 24/05/19

Παρασκευή 24/05/2019

Επίσκεψη στο Καστράκι στις 20:30

20:30-21:30 Φαρκαδόνα

Πρόγραμμα επισκέψεων
του δημάρχου
Κώστα Μαράβα
Παρασκευή 24 Μαΐου
Κεντρική ομιλία Πύλη 21:00
στο εκλογικό μας κέντρο.

8 σελίδα
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Θ. Χήρας: Να δώσουμε στον τόπο μας την αίγλη του

Η Πύλη γυρίζει σελίδα
•Πλήθος κόσμου στην Κεντρική Ομιλία του υποψηφίου Δημάρχου

Π

λήθος κόσμου
έδωσε
δυναμικό και
με παλμό παρών στην
κεντρική προεκλογική
ομιλία του υποψηφίου
δημάρχου Πύλης
Θεόδωρου Χήρα,
επικεφαλής του
συνδυασμού “Πύλης
Όραμα”.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο εκλογικό κέντρο του κ. Χήρα στον
κεντρικό δρόμο της Πύλης,
τον οποίο κατέκλυσαν οι φίλοι
του συνδυασμού και έμεινε
για ώρες κλειστός.
Επίσης, στην συγκέντρωση
παρέστησαν πολλοί πολιτικοί
και αυτοδιοικητικοί κάθε πολιτικής απόχρωσης, καθώς
και τρεις πρώην δήμαρχοι,
Πύλης Κώστας Κουφογάζος,
Τρικκαίων Γιώργος Σπαθής
και Πιαλείων Χρήστος Μάμαλης.

Μεγάλη νίκη,
μεγάλες ευθύνες
«Η Πύλη απόψε, πήρε την
απόφασή της να γυρίσει σελίδα. Η νίκη θα είναι μεγάλη,
όσο και οι ευθύνες μας» δήλωσε ο κ. Χήρας στην έναρξη
της ομιλίας του και πρόσθεσε
«Ο Δήμος Πύλης είναι ο μόνος
στο Νομό που έχασε τα κεκτημένα του. Όμοροι Δήμοι,
όπως ο Δήμος Μουζακίου και
ο Δήμος Μετεώρων διατήρησαν τα πάντα. Ο Δήμος Πύλης
έχασε και τις δύο τράπεζες,
ενώ ο Δήμος Μουζακίου διατήρησε και τις τρεις. Το Μουζάκι έχει 40% αύξηση τζίρου
σε όλα τα επίπεδα ενώ η Πύλη
κατέληξε να γίνει Βόρειο Μουζάκι».
«Κανένα έργο αναπτυξιακό
δεν έχει γίνει, ούτε έχει δρομολογηθεί. Μιλάνε για κλειστή
λαϊκή αγορά. Καμία μελέτη.
Ο Δήμος Τρικκαίων ενέταξε
σε πρόγραμμα το Ασκληπιείο
στο Πρίνος ενώ εμείς είχαμε
την απόλυτη ταύτιση με το
Ασκληπιείο της Πιαλείας» δήλωσε ο κ. Χήρας, ο οποίος
αναφερόμενος στο φράγμα
Μεσοχώρας σημείωσε «στην
κεντρική προεκλογική του ομιλία ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός επισήμανε επί λέξει:
“κερδίσαμε όλες τις μάχες
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο
Δήμος Πύλης και η ΔΕΗ καθυστερούν χαρακτηριστικά.
πρέπει να τρέξουν γρηγορότερα και έχουν ευθύνη που
αφήνουν πίσω τους ένα έργο
που δεν το προχωρούν”».

εξής προτεραιότητες: Ανάδειξη των αρχαίων Γόμφων
σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και το
Υπουργείο Πολιτισμού, σύσταση Γραφείου Αγροτών, ο
Δήμος αρωγός σε κάθε οργανισμό, κυρίως στους ΤΟΕΒ,
αγροτική οδοποιία και διάθεση του επιστημονικού προσωπικού για τη σύνταξη μελετών.

Εξάντληση κάθε
χρηματοδοτικού
εργαλείου

Κοινωνική μας
πολιτική

Ακολούθως ο κ. Χήρας τόνισε πως «ο Δήμος έχει τα
περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά πάσχει από
πολιτική ανεπάρκεια και περιορίζεται σε μια αντίληψη
πελατειακή, παλαιοκομματική» και υπογράμμισε «ο σημαντικότερος στόχος μας, είναι να φέρουμε στο προσκήνιο νέους ανθρώπους, ώστε
με την επιστημονική τους κατάρτιση να κάνουμε μια ισχυρή ομάδα και να εξαντλήσουμε κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

Ο κ. Χήρας, για την κοινωνική πολιτική που θα ακολουθήσει ανέφερε την δημιουργία ΚΔΑΠ, πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και Υπηρεσίες, δημιουργία
σύγχρονων και ποιοτικών συνθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία με παρουσία κοινωνικού λειτουργού, διασφάλιση
της ασφάλειας και της υγείας
των μαθητών και διδασκόντων.

Πολιτισμός

Έργα πνοής

Για το ζήτημα του πολιτισμού, ο κ. Χήρας επισήμανε
πως στόχοι θα είναι ενίσχυση
των πολιτιστικών συλλόγων,
δημιουργία θεατρικού και
καλλιτεχνικού εργαστηρίου
και υπαίθριου θεάτρου, αναβίωση όλων των παλαιών εθίμων, αξιοποίηση του “κονάκι
Δερβέναγα”.

Για τις προτεραιότητές του
μίλησε ο κ. Χήρας, αναφέροντας πως θα αναπτυχθεί
η παραποτάμια περιοχή του
Πορταϊκού, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών,
ο χώρος του βυζαντινού
μνημείου της Πόρτας Παναγιάς θα αλλάξει εντελώς,
ώστε να γίνει επισκέψιμος και
θα φωταγωγηθεί το μονοπάτι
που συνδέει την Πόρτα Παναγιά με την τοξωτή γέφυρα
που κτίστηκε το 1514 από
τον Άγιο Βησσαρίωνα, θα
αξιοποιηθεί το γεφύρι Παλαιοκαρυάς, θα υλοποιηθεί η
κλειστή λαϊκή αγορά και το
κλειστό γυμναστήριο στην
Πύλη.
Όσον αφορά το φράγμα
Μεσοχώρας, ο κ. Χήρας δεσμεύτηκε πως «θα έρθουμε
άμεσα σε επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη
ΔΕΗ, ώστε να λυθεί ο Γόρδιος
Δεσμός με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς και το φράγμα Πύλης να ξεκινήσει για να δώσει
μεγάλη ανάσα, όχι μόνο στην
Πύλη αλλά και στην πόλη των
Τρικάλων».

Aθλητισμός
Στον αθλητισμό, οι σχεδιασμοί του Χήρα είναι: Δημιουργία αθλητικού κέντρου,
αξιοποίηση και βελτίωση των
υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων στις Σκαμνιές Πηγής, δημιουργία διαδρομών
περιπάτου.

Υποδομές

Διαφάνεια και έργα
«Εγώ και οι συνεργάτες μου
θα δώσουμε μεγάλη έμφαση
στη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, χωρίς αναθέσεις, χωρίς
κολλητούς, και όχι άπρακτοι.
Όλα θα γίνονται, όχι μόνο με
νομιμότητα αλλά και με ηθική»
δήλωσε ο κ. Χήρας, ο οποίος
μιλώντας για τον ορεινό όγκο
σημείωσε πως πρέπει να γίνουν λίγα και συγκεκριμένα
πράγματα, όπως η αγαστή
συνεργασία με τους Δήμους
Μετεώρων και Πλαστήρα, ο
εναλλακτικός τουρισμός, Μετέωρα – Ασπροπόταμος –
Περτουλιώτικα Λιβάδια, όπου
θα διαμορφωθεί άριστα ένα
δασικό πάρκο – κήπος έναντι

του Χιονοδρομικού Κέντρου,
η ανάδειξη του εγκαταλειμμένου εργοστασίου πριστής
CMYK

ξυλείας ως δασικού μουσείου,
μονοπάτια περιήγησης, θα
βελτιωθεί ο δρόμος για τα

Στουρναραίικα.
Για το πεδινό τμήμα του
Δήμου, ο κ. Χήρας έθεσε τις

Έργα υποδομών προγραμματίζονται από τον συνδυασμό “Πύλης Όραμα”. Ο κ.
Χήρας ανέφερε τα παρακάτω:
σύνδεση ΔΕ Γόμφων με ΔΕ
Πιαλείων, διάνοιξη του υπάρχοντος δρόμου από Κοτρώνι
προς Πύλη, ανακατασκευή
του δικτύου ύδρευσης στο
Ροπωτό και όπου αλλού απαιτείται, δημιουργία αποχετευτικού συστήματος σε όλο το
Δήμο, τηλεοπτική κάλυψη σε
όλα τα ορεινά χώρια του Δήμου, δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Ελάτη και πιο
συστηματική
αποκομιδή
απορριμμάτων.
Κλείνοντας την ομιλία του
ο κ. Χήρας, τόνισε: «Δώστε
μας την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε τα όσα δεσμευόμαστε και να αλλάξουμε μια
για πάντα τον τόπο μας.
Έχουμε όραμα και γνώση για
να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο
μέλλον για τα παιδιά μας».
Ματθαίος Μπίνας

CMYK
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«Πρώτα οι Πολίτες»
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων Σπήλιος Τσιγάρας, σε μια
ενθουσιώδεις ομιλία του, ζήτησε την στήριξη των τρικαλινών πολιτών

Μ

ε πάθος και
παλμό έγινε η
κεντρική
προεκλογική ομιλία του
υποψήφιου Δημάρχου
Τρικκαίων Σπήλιου
Τσιγάρα, χθες το
απόγευμα στο ξενοδοχείο
«Πανελλήνιον».

Ο κ. Τσιγάρας τόνισε ότι ο
συνδυασμός του «Πρώτα οι
Πολίτες» θα είναι η μεγάλη
έκπληξη των εκλογών της Κυριακής παίζοντας καταλυτικό
ρόλο στην επόμενη μέρα του
Δήμου.
Οι τρικαλινοί που γέμισαν
το ξενοδοχείο «Πανελλήνιο»
έδειξαν να εμπιστεύονται τον
κ. Τσιγάρα και ο ίδιος στην
ομιλία του τους ευχαρίστησε
για την συμμετοχή τους. Ενώ
ανέλυσε τον τρόπο που μπορεί
ο Δήμος Τρικκαίων να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο
στα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και στην ανάπτυξη. Έφερε ως παράδειγμα
την εκμετάλλευση των πηγών
στο Γοργογύρι για εργοστάσιο
νερού, αλλά και προοπτικής
συνεργασίας με ιδιώτες στο
τομέα φωτοβολταϊκών, αλλά
και επενδύσεων στην γεωργία.
Ο κ. Τσιγάρας κατέληξε ότι
το πρόγραμμα του είναι ρεαλιστικό και για το μήνυμα αυτό
το έχουν κατανοήσει οι πολίτες
των Τρικάλων και τα μηνύματα
που λαμβάνει τόσο από την
πόλη, όσο και από τα χωριά
είναι ότι ο συνδυασμός «Πρώ-

τα οι Πολίτες» θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών
της Κυριακής.
Οι δεσμεύσεις
Ο Δήμος Τρικκαίων θα μετατραπεί σε επίκεντρο των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
μέσω της άμεσης κατασκευής
δημοτικών φωτοβολταϊκών και
αιολικών πάρκων προς όφελος
των πολιτών.
Θα κατασκευστεί εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στην
περιοχή του πρώην Δήμου Κόζιακα και θα δημιουργηθούν
εκατοντάδες θέσεις εργασίας.
Θα λειτουργήσει πλήρως
εξοπλισμένο δημοτικό ιατρείο
όπου θα παρέχεται δωρεάν
ιατρική περίθαλψη στους οικονομικά αδύναμους πολίτες.
Θα αξιοποιηθούν παραγω-

Μ

ειώνονται σημαντικά οι
κυρώσεις για την
πυκνότητα φύτευσης,
του ελάχιστου ορίου έκτασης
της επένδυσης και της
μονομερούς διακοπής (έως και
75%) για τους δικαιούχους του
Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση
γεωργικών γαιών» μετά από
τροποποιητική απόφαση.

Συγκεκριμένα, στόχος της τροποποίησης του Μέτρου 221 «Πρώτη
Δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
είναι οι επιβαλλόμενες κυρώσεις
να είναι αναλογικές και πιο ορθολογικές για τους δικαιούχους του προγράμματος. Έτσι, μειώνονται σημαντικά οι κυρώσεις για την πυκνότητα φύτευσης, του ελάχιστου ορίου
έκτασης της επένδυσης και της μονομερούς διακοπής (έως και 75%)
αντιμετωπίζοντας με δίκαιο τρόπο
εκατοντάδες δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι κινδύνευαν να
τους επιβληθούν δυσανάλογα πρόστιμα, οδηγώντας τους σε οικονομικό αδιέξοδο και εγκλωβισμό.
Υποχρεώσεις
Ο ελάχιστος αριθμός των φυτών,

γικά όλες οι εγκατελειμμένες
δημοτικές αγροτικές εκτάσεις
μέσω της δωρεάν παραχώρησης τους στους αγρότες
του Δήμου μας με συμβολικό
τίμημα 1 ΕΥΡΩ ανα στρέμμα
το έτος
Θα δοθούν κίνητρα για την
αύξηση της γεννητικότητας
στο Δήμο με τη χορήγηση
εφάπαξ ποσού για τη γέννηση
κάθε παιδιού
Θα επανεξεταστούν όλα τα
πρόστιμα που επιβλήθηκαν
από την απερχόμενη δημοτική
αρχή σε χιλιάδες δημότες και
ο Δήμος θα πάψει να λειτουργεί με νοοτροπία εισπρακτικής
εταιρείας.
Θα κατασκευαστούν άμεσα
υπόγειοι χώροι στάθμευσης
στο κέντρο της πόλης όσο και

περιφερειακά για την αποσυμφόρηση του κέντρου.
Θα κατασκευαστεί άμεσα με
πρωτοβουλία του Δήμου σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο
για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του τόπου
μας.
Θα αναδειχθεί και θα γίνει
προσβάσιμη σε όλους η παραποτάμια ζώνη με τα κατάλληλα μέτρα (π.χ πεζοδρομήσεις όχθεων).
Θα αξιοποιηθεί τουριστικά
το άλσος του προφήτη Ηλία
και θα εκσυγχρονιστεί ο ζωολογικός κήπος .
Θα κατασκευαστούν άμεσα
υπόγειοι χώροι στάθμευσης
τόσο στο κέντρο της πόλης
όσο και περιφερειακά (π.χ.
Στρατόπεδο Παπαστάθη) με

σκοπο την αποσυμφόρηση του
κέντρου.
Θα εκσυγχρονιστεί η λαϊκή
αγορά σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ύστερα από
διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους.
Θα υπάρξουν άμεσες μειώσεις στις χρεώσεις της
Δ.Ε.Υ.Α.Τ τόσο στην τιμολόγηση των κυβικών νερού όσο
στην ελάχιστη πάγια χρέωση
για όλους τους πολίτες. Η πάγια χρέωση θα πάει στα 5
Ευρώ το δίμηνο και η χρέωση
ανα κυβικό νερού θα μειωθεί
κατά 50%
Θα αναπροσαρμοστούν
προς τα κάτω τα υπέρογκα
δημοτικά τέλη που χρεώνονται
μέσω των λογαριασμών ρεύματος σε όλες τις κατηγορίες

Για την πυκνότητα φύτευσης του Μέτρου 221
«Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών»

Μείωση κυρώσεων

μετά το έβδομο έτος εφαρμογής
των δεσμεύσεων και καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου δέσμευσης,
δεν θα είναι μικρότερος από τα 70
φυτά το στρέμμα για τις φυτείες
στις οποίες προβλέπονταν η φύτευση με 160 ή 250 φυτά το στρέμμα,

ενώ για τις φυτείες των ευγενών
πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, για
τις οποίες προβλέπονταν φύτευση
με 28 φυτά το στρέμμα, ο αριθμός
των φυτών δεν θα είναι μικρότερος
από 20 φυτά το στρέμμα. Πάντα
πρέπει να τηρείται σχετική ομοιCMYK

ομορφία κατανομής των δενδρυλλίων στο αγροτεμάχιο και οι εν λόγω
αραιώσεις δύναται να πραγματοποιηθούν εφάπαξ.
Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει
να τηρούν δασοπεριβαλλοντικό φάκελο μέσα στον οποίο θα πρέπει να
έχουν τα εξής:
1. Αντίγραφο των παραστατικών
ένταξης
2. Απόφαση έγκρισης της επένδυσης και τυχόν τροποποιήσεις
3. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που
υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης
από τις εθνικές αρχές. Η αίτηση
πληρωμής για το Μέτρο 221 αποτελεί παράρτημα της Αίτησης Ενιαίας
Ενίσχυσης (ΑΕΕ).
4. Δήλωση Εφαρμογής: Ως δήλωση εφαρμογής θεωρείται η ετήσια

ακινήτων.
Δε θα υπάρχει γειτονιά βυθισμένη στο σκοτάδι τόσο στην
πόλη όσο και στα χωριά.
Θα επισκευαστούν άμεσα
και οριστικά οι λακκούβες και
οι κακοτεχνίες στους δρόμους
και τα πεζοδρόμια της πόλης
και των χωριών αλλά και στα
πλακόστρωτα (π.χ Βαρούσι)
Θα γίνουν όλες οι αναγκαίες
ενέργειες, ώστε τα Α.Μ.Ε.Α
και οι μητέρες με μικρά παιδιά
στα καρότσια να μπορούν να
διασχίζουν την πόλη με ασφάλεια από το ένα άκρο της ως
το άλλο.
Θα συνδεθούν άμεσα όλα
τα σχολικά κτίρια με το δίκτυο
φυσικού αερίου το οποίο θα
επεκταθεί και στις τοπικές κοινότητες και οι σχολικοί φύλακες θα επιστρέψουν στα σχολεία.
Θα κατασκευαστούν υπαίθρια γυμναστήρια(outdoor
gym) σε όλες τις γειτονιές της
πόλης αλλά και στα χωριά για
τη δωρεάν άθληση της νεολαίας και όλων των πολιτών.
Θα ανακατασκευαστούν
όλες οι παιδικές χαρές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Όπως διαπιστώνετε, αγαπητοί συμπολίτες, ο ανεξάρτητος
συνδυασμός ‘’ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ’’ είναι ο μοναδικός που
έχει πλήρες και ρεαλιστικό
πρόγραμμα με άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις, για να γίνει
ο Δήμος μας πρότυπο ανάπτυξης και αληθινής προόδου
για όλη την Ελλάδα!
Πριν κλείσω, θέλω ενώπιον
του τρικαλινού λαού να δεσμευτώ προσωπικά ότι:
1. Ως Δήμαρχος Τρικκαίων
θα αμείβομαι με το μισθό του
ανειδίκευτου εργάτη και το
υπόλοιπο των μηνιαίων απολαβών θα το διαθέτω στις κοινωνικές δομές του Δήμου- οι
οποίες έχουν παραχωρηθεί σε
τριτους και θα επιστρέψουν
στο Δήμο- και σε άπορους
συμπολίτες
2. Όλοι οι δημότες θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και
3. Η πόρτα του Γραφείου
του Δημάρχου θα είναι μόνιμα
ανοικτή για όλους τους πολίτες
ΧΡ. ΠΑΠ.

δήλωση- η οποία και υποβάλλεται
ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής, με την
ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, στον αρμόδιο Φορέα Υλοποίησης μαζί με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Αντίγραφο της παραμένει στον δασοπεριβαλλοντικό
φάκελο του δικαιούχου. Ανάλογα
με το έτος ελέγχου οι Δηλώσεις
Εφαρμογής που θα εμπεριέχονται
στο δασοπεριβαλλοντικό φάκελο θα
αφορούν έως το προηγούμενο έτος.
5. Αντίγραφα εντύπων επιτόπιου
ελέγχου –εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και ο δικαιούχος έχει κρατήσει αντίγραφο.
6. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά
το Μέτρο 221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών. Τέτοια έγγραφα
μπορεί να είναι το αίτημα του δικαιούχου προς τις δασικές υπηρεσίες για δασοκομικές επεμβάσεις ή
η Άδεια από τη Δασική Υπηρεσία
για διενέργεια δασοκομικών επεμβάσεων. Επίσης τυχόν έγγραφα γνωστοποίησης ανωτέρας βίας, μητρώα,
τιμολόγια, κα.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ο 1ο Γυμνάσιο
Καλαμπάκας, στο
πλαίσιο της δράσης
του προγράμματος
ERASMUS+, ΚΑ229 για
τα σχολικά έτη 20182020, διοργάνωσε την
τέταρτη διακρατική
συνάντηση των εταίρων
του σχεδίου W.I.N.G.S. –
Wellbeing Improvement
for New Generations at
Schools, στην
Καλαμπάκα από τις 12
έως τις 18 Μαΐου 2019.

Τ

Στη συνάντηση συμμετείχαν 30 μαθητές και 14 καθηγητές σχολείων πέντε Ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου/Γερμανίας, Πολωνίας, Φιλανδίας)
και η παιδαγωγική ομάδα του
1ου Γυμνασίου που αποτελούνταν από 30 Έλληνες μαθητές που παρείχαν φιλοξενία,
τους εκπαιδευτικούς κ. Κουράκου Γεωργία, κ. Λεβέντη
Λεωνίδα, κ. Μανάφα Μεταξούλα, κ. Παναγιώτου Μιχαήλ,
κ. Παπαγιαννόπουλο Κωνσταντίνο, κ. Τριμίντζιου Αναστασία και το Διευθυντή, κ.
Παππά Βασίλειο.
Η θεματική της 4ης συνάντησης αφορούσε στη βελτίωση της σχολικής ευημερίας
και περιλάμβανε τις ακόλουθες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες:
1.Δημιουργία βίντεο κατά
του σχολικού εκφοβισμού: οι
μαθητές κάθε χώρας δημιούργησαν ένα βίντεο κατά
των διακρίσεων των δύο φύλων, του ρατσισμού, του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, της
κοινωνικής απομόνωσης και
κάθε άλλης μορφής ενδοσχολικής βίας. Στόχος ήταν να
ενημερώσουν το κοινό για το
φαινόμενο, να παρουσιάσουν
τα αίτια, τις συνέπειες και να
προτείνουν λύση για το πρόβλημα. Το βίντεο της Ελληνικής ομάδας παμψηφεί κρίθηκε το καλύτερο.
2. Δημιουργία αφίσας κατά
του σχολικού εκφοβισμού: οι
μαθητές κάθε χώρας έφτιαξαν
μια αφίσα με υλικό (έντυπο και
ψηφιακό) που είχαν συλλέξει
από πριν. Στόχος ήταν οι αφίσες να χρησιμοποιηθούν στο
πλαίσιο εκστρατείας ενάντια
σε κάθε μορφής σχολικής
βίας. Με την ολοκλήρωση της
δραστηριότητας, οι ομάδες
παρουσίασαν το έργο τους και
ανέλυσαν τη λογική που καθόρισε τις επιλογές τους.
3. Δημιουργία αφίσας με
πληροφορίες για την κάθε
χώρα: οι Έλληνες μαθητές,
μετά από ιστοεξερεύνηση,
συλλέξαν πληροφορίες για
τις χώρες - εταίρους και κατασκεύασαν 5 αφίσες σε ηλεκτρονική μορφή όπου κατέγραψαν τις δικές τους αντιλήψεις για την κάθε χώρα εταίρο.
4. Διαμεσολάβηση: Μετά
από τη θεωρητική παρουσίαση της έννοιας και των βημάτων που απαιτούνται για τη
διαμεσολάβηση, οι Έλληνες
μαθητές, μέλη της ομάδας
διαμεσολάβησης του 1ου Γυμνασίου, παρουσίασαν στα
αγγλικά τη διαδικασία με βάση
μια ιστορία που είχαν επινοήσει. Ακολούθησε εργαστήριο
στη διάρκεια του οποίου δόθηκε μια ιστορία, διαφορετική
σε κάθε μια από τις 6 διακρατικές ομάδες μαθητών, για
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σελίδα 11

30 μαθητές και 14 καθηγητές σχολείων πέντε Ευρωπαϊκών χωρών στην Καλαμπάκα

Διακρατική συνάντηση στην Καλαμπάκα
Erasmus+ W.I.N.G.S.στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας

πρακτική εξάσκηση. Τέλος,
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους,

ήτοι ο τρόπος που η κάθε
ομάδα αποφάσισε να διευθετήσει το πρόβλημα που περι-

CMYK

γράφονταν στην ιστορία.
5. Ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με την αντιμετώπιση της σχολικής βίας:
οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν εκτενώς
τους τρόπους πρόληψης και
αντιμετώπισης περιστατικών
σχολικής βίας (διακρίσεων,
εκφοβισμού κτλ.) στο σχολείο
τους. Στόχος της δραστηριότητας ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και μεθοδολογίας για
την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε κάθε σχολείο – εταίρο.
6. Εξορμήσεις παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου στο Μαντείο της Δωδώνης, τα Ιωάννι-

να, το Μέτσοβο, τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας,
τη Βέροια και τα Μετέωρα.
7. Εκδηλώσεις αθλητικού
περιεχομένου (αναρρίχηση
στα Μετέωρα) και κοινωνικού
χαρακτήρα (τελετή λήξης /
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση).
Ευχαριστίες
Η παιδαγωγική ομάδα του
προγράμματος ευχαριστεί
θερμά τις 30 οικογένειες των
μαθητών μας που φιλοξένησαν τους ξένους μαθητές και
κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η διαμονή τους να γίνει μια αξέχαστη μοναδική εμπειρία. Επίσης, ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του

1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας,
τη Μουσική Σχολή Καλαμπάκας και, ιδιαιτέρως, τη Διευθύντρια, κ. Όλγα Κουτσαλιάρη, τις επιχειρήσεις Power
Tech (κ. Πούλιο Σωτήριο), τα
οινοποιεία Τσιλιλής ΑΕ,
Loudas Winehouse (κ. Κ. και Ζ.
Λούδα), το Ζαχαροπλαστείο
Ρόμπος, το ξενοδοχείο Epavlis
Meteora Suites Hotel (κ. Νικολογιάννη Σπυρίδωνα) και την
Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.
Η παιδαγωγική ομάδα
του ERASMUS+ WINGS
του 1ου Γυμν. Καλαμπάκας

12 σελίδα
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τοπικά

Από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Π.Ε. Τρικάλων
για τη βραδιά των αποτελεσμάτων

Όλα έτοιμα για το βράδυ
της 26ης Μαΐου
Έως τις 11 το βράδυ θα υπάρχει μια σαφής εικόνα
για τα αποτελέσματα σε Δήμους και Περιφέρεια
ίγα εικοσιτετράωρα
απέμειναν για την
προσφυγή στις
κάλπες της 26ης Μαΐου
και όλα θα πρέπει να
είναι έτοιμα από την
πλευρά των αρμοδίων,
ώστε η ημέρα των
εκλογών να κυλήσει
ήρεμα και χωρίς
προβλήματα.

Λ

Καθόλα έτοιμοι να σηκώσουν το βάρος της μετάδοσης
των εκλογικών αποτελεσμάτων δηλώνουν οι υπεύθυνοι
της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, αφού είναι
εκείνοι που θα σηκώσουν το
βάρος της μετάδοσης και της
έγκυρης ενημέρωσης.
Όπως ανέφερε, μιλώντας
στον «Π.Λ.» ο αρμόδιος κ. Δημήτρης Παπανικολάου όλα
θα κυλήσουν ομαλά μιας και η
προετοιμασία έχει ξεκινήσει
από την ομάδα (που αποτελείται μόλις από τρία άτομα
πλην των καταγραφέων) που
θα αναλάβει τη διαχείριση
εδώ και καιρό ώστε όλα να είναι έτοιμα.
Χρήστες και υπολογιστές
για τη διαχείριση αυτού του
τομέα έλαβαν την απαραίτητη
πιστοποίηση από το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της
διαδικασίας.

«Έχουμε την τεχνογνωσία
ώστε όλα να πάνε καλά. Σίγουρα οι επερχόμενες εκλο-

γές έχουν ένα αυξημένο δείκτη δυσκολίας. Πιστεύω όμως
ότι θα τα καταφέρουμε» τονίζει ο κ. Παπανικολάου.
Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου σε πρώτη φάση θα καταγραφούν οι ψήφοι στους
συνδυασμούς και έπειτα η
σταυροδοσία των υποψηφίων.
Κάτι παρόμοιο θα συμβεί και
για τις Ευρωεκλογές, όπου
πρώτα θα καταγραφούν οι
ψήφοι στα πολιτικά σχήματα
και έπειτα η προτίμηση στους
υποψήφιους Ευρωβουλευτές.
Σχετικά με την όλη διαδικασία οι αρμόδιοι θα τροφοδοτούν συνεχώς την ιστοσελίδα
της Περιφέρειας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις
ευρωεκλογές, ώστε να υπάρχει καταγραφή και πληροφόρηση. Από τη μία θα τροφοδοτείται η αντίστοιχη σελίδα
της Περιφέρειας, και από την
άλλη, θα τροφοδοτείται με
πληροφόρηση η πλατφόρμα
του Υπουργείου Εσωτερικών
για τις Ευρωεκλογές.
Σε ό,τι αφορά στα εκλογικά
αποτελέσματα, εκτιμάται από
τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Πληροφορικής ότι το
τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει έως
τις 11 το βράδυ- το αργότερο.
Ε.Κ.

Τι προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Υποχρεωτική η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Δεν υποχρεούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα όσοι θα βρίσκονται
στο εξωτερικό και όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
α υπενθυμίσει ότι η
άσκηση του
εκλογικού
αποτελέσματος είναι
υποχρεωτική, έρχεται να
υπενθυμίσει το Υπουργείο
Εσωτερικών μέσω σχετικής
εγκυκλίου που εξέδωσε,
χθες.

Ν

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι
δεν υποχρεούνται να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα όσοι
θα βρίσκονται στο εξωτερικό
και όσοι έχουν υπερβεί το 70ο
έτος της ηλικίας τους.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι
«Ενόψει των αυτοδιοικητικών
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019
και των επαναληπτικών της 2ας
Ιουνίου 2019, το Υπουργείο
υπενθυμίζει ότι η άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος είναι
υποχρεωτική, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2
του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και του
άρθρου 116 του ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε από το
αρ. 48 του ν.4555/2018 (Α’ 133),
σε συνδυασμό με αυτές της
παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ
26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο

κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για
τις εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019,
σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1 εδάφιο β’ του άρθρου 1 του ν. 4255/2014 (Α’89)
«Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και της παρ. 2 του άρ-

θρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012 ΦΕΚ 57Α’)».
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ως
εκ τούτου οι εκλογείς που θα
βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, οφείλουν να εφοδιαστούν με σχετικά
δικαιολογητικά (εισιτήρια κ.λ.π.),
από τα οποία να προκύπτει ότι
κατά την ημέρα της ψηφοφορίας
βρίσκονταν στο εξωτερικό, οι
εκλογείς άνω των 70 ετών αν δεν
ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να
προβούν σε καμία ενέργεια».
Ειδικότερα, για τις αυτοδιοι-

κητικές εκλογές, σύμφωνα με τα
άρθρα 11 και 116 του
ν.3852/2010, δεν είναι υποχρεωτική η άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος και σε όσους κατά
την ημέρα της ψηφοφορίας θα
βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των
διακοσίων (200) χιλιομέτρων
από το εκλογικό τμήμα στο
οποίο υποχρεούνται να ψηφίσουν.
Σημειώνεται ότι, οι εκλογείς
που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο της βασικής
τους εγγραφής προκειμένου να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν, εφόσον ο τόπος αυτός απέχει πάνω από 200
χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους, να παρουσιαστούν
την ημέρα των εκλογών στο
δήμο του τόπου διαμονής τους
και να εφοδιαστούν με σχετική
βεβαίωση. Οι δημοτικές αρχές
θα εφοδιαστούν με τις σχετικές
βεβαιώσεις από το Υπουργείο
Εσωτερικών, ώστε να τις χορηγήσουν στους ενδιαφερόμενους
εκλογείς για τις προσεχείς εκλογές.
Ε.Κ.

Σήμερα...
πληρώνει!
«Ανάσα» για χιλιάδες
πολίτες
η σημερινή μέρα,
πληρώνονται
επιδόματα και συντάξεις,
ενώ οι τρικαλινοί
έκαναν ουρές στα ΑΤΜ
από χθες το βράδυ

Εκατοντάδες τρικαλινοί από χθες αργά το απόγευμα
έπιασαν τα… ΑΤΜ των τραπεζών, αφού ανακοινώθηκε ότι
η σημερινή μέρα είναι πληρωμών και έτσι όπως συνήθως
γίνεται τα χρήματα είναι ώρες πριν στα… μηχανήματα.
Έτσι οι τρικαλινοί έχουν την υπομονή να περιμένουν στην
ουρά, οι υπόλοιποι σήμερα…
Παρακατω σας παρουσιάζουμε αναλυτικά όσα πρέπει
να γνωρίζετε.
Συντάξεις Ιουνίου,ΚΕΑ, επίδομα παιδιού Α21 2019, επίδομα ενοικίου, προνοιακά επιδόματα πληρώνονται την Παρασκευή 24 Μαΐου. Ειδικότερα ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε τις
ημερομηνίες για τις πληρωμές που θα γίνουν την Παρασκευή (24/5).
Ειδικότερα:
- Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής και το επίδομα
ομογενών – προνοιακά επιδόματα που χορηγούνταν από
τους ΟΤΑ έως και το 2018 – θα καταβληθούν στους δικαιούχους την Παρασκευή 24 Μαίου.
-Την Παρασκευή 24 Μαΐου θα καταβληθεί επίσης το
ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2019. Συνολικά θα καταβληθούν 52,2 εκ. ευρώ σε
255.603 δικαιούχους.
- Επίδομα παιδιού Α21: Η καταβολή των χρημάτων για
την Β δόση στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνει στις 24 Μαΐου.
- Επίδομα ενοικίου 2019: Στις 24 Μαΐου θα γίνει η πληρωμή της Β δόσης και των αναδρομικών.
- Προνοιακά επιδόματα: Η πληρωμή θα γίνει την 24η
Μαΐου 2019. Αναλυτικά, θα εξοφληθούν τα δικαιούμενα
ποσά σε όλους όσοι πληρώνονταν μέχρι το 2018 από τους
Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως και σε όλους όσοι υπέβαλλαν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
των Κέντρων Κοινότητας και αυτή έχει εγκριθεί μετά από
τους ηλεκτρονικούς και διοικητικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΑ.
- Συντάξεις Ιουνίου 2019: την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019
ξεκινά η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου 2019.
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 24 Μαΐου 2019
ημέρα Παρασκευή.
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 28 Μαΐου
2019 ημέρα Τρίτη.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 28 Μαΐου 2019
ημέρα Τρίτη.
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις
24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή.
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 24 Μαΐου 2019.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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στη σέντρα των
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΠΟΡ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2019

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΚΟΛΠΑ
Στο θέμα της αναδιάρθρωσης
δεν φαίνεται το φως που θέλουν
να δουν τα στελέχη του ΑΟΤ (σελ 5)

Νέες επιτυχίες από τους κολυμβητές
του ΑΣΕΤ και θα συνεχίσουν
με τους ίδιους χαμηλούς τόνους (σελ 4)

Σπουδαία παιχνίδια και μεγάλος
ενθουσιασμός στο εσωτερικό πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου της ΣΕΦΑΑ (σελ 7)

4 Η μπασκετική Γ’ Εθνική και με νέες φωνές προσφέρει
πλούσιες συγκινήσεις, οπότε οι Ικαροι άρχισαν να βάζουν
τις βάσεις για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος
(σελ. 4)
CMYK
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Α

πό την πρώτη
στιγμή που
κατάλαβαν
αγωνιστικά τον
εαυτό τους οι Τρικαλινοί
καλαθοσφαιριστές, που
αγωνίζονται σε ομάδες
εκτός των τειχών είχαν
ανεπτυγμένη αίσθηση
του καθήκοντος.

Τελευταίες πινελιές
Καθάρισε το τοπίο στην Α2, ενώ ολοκληρώθηκε η Β’ Εθνική(μένουν αγώνες
κατάταξης) με τους Τρικαλινούς να κάνουν το καθήκον τους

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Συνειδητοποίησαν πλήρως
λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι των
σωματείων ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα από τους
ίδιους και φρόντισαν να τα
εκτελέσουν σε υπερθετικό
βαθμό.
Μια ατάκα που είχαμε
ακούσει παλιά τα λέει όλα:
Οι Τρικαλινοί καλαθοσφαιριστές δίνουν την αίσθηση ότι
είναι μέσα σε όλα και σε κάθε
γωνιά του αγωνιστικού χώρου.
Ετσι ακόμη και όταν δεν
είναι στην καλή τους μέρα
μεταφέρουν την εικόνα σε
όλους ότι γεμίζουν το παρκέ
με την παρουσία τους.
Εδώ και καιρό λοιπόν προέκυψαν αγώνες διαφήμιση
του αθλήματος, ενώ οι ανατροπές ήταν στην ημερήσια
διάταξη.
Τα βαριά χαρτιά προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις
συστάσεις, ενώ δεν έλειψαν
και οι ευχάριστες εκπλήξεις.
Αλλωστε το γόητρο πάντα
καθοδηγεί και δίνει ξεχωριστό
τόνο.
Κανείς παίκτης λοιπόν που
μπαίνει στο παρκέ δεν θέλει
να χάνει και αν εμφανιστεί
στην μέρα του μπορεί να βάλει την υπογραφή του.
Στο τοπίο αυτό οι Τρικαλινοί παίκτες που αγωνίζονται
σε άλλες ομάδες έβαλαν και
βάζουν την τέχνη τους προκειμένου να δικαιώσουν για
πολλοστή φορά την καλή
τους φήμη.
Η συγκεκριμένη εικόνα
αρέσει ιδιαίτερα σε παράγοντες και φιλάθλους που
έχουν τυφλή εμπιστοσύνη.
Αναμφίβολα το δέσιμο
αθλητών και φιλάθλων είναι
εξαιρετικό και παίζει ρόλο.
Η μια πλευρά αναγνωρίζει
την αξία της άλλης.
Στην καριέρα τους πάντως
οι επιχώριοι παίκτες έδωσαν
πολλά ματς δίχως αύριο και
έτσι διαθέτουν την απαραίτητη μπασκετική τεχνογνωσία.
Γενικά βρίσκονται σε εγρήγορση για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα που ζητάει
ο προπονητής. Εμφανίστηκαν
συνεπώς ξανά μπροστάρηδες στην άμυνα αλλά και με
μεγάλη αυτοπεποίθηση στην
επίθεση.
Επίσης μοίρασαν τις δυνάμεις τους ειδικά στην κρίσιμη τελική ευθεία, αφού δεν
υπήρχαν εκεί περιθώρια διορθωτικών κινήσεων. Κρίνοντας
εκ του αποτελέσματος έκαναν για μια ακόμη φορά καλά
την δουλειά τους.
Φυσικά ο συναγωνισμός
ήταν έντονος, αφού από ένα
διάστημα και μετά παίχτηκε
όλη η χρονιά.
Εννοείται ότι ο έλεγχος των

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο Δ. Δέσπος στο τελευταίο
παιχνίδι των Φαρσάλων
συναισθημάτων είναι μεγάλη
υπόθεση. Κάπως έτσι σωματεία έδωσαν σάρκα και οστά
στα όνειρά τους, ενώ άλλα
θα πρέπει να κάνουν υπομονή
για να περάσουν στην θέση
του οδηγού.
Στο σκηνικό αυτό οι Τρικαλινοί αθλητές κινήθηκαν
με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζονται πανέτοιμοι τόσο
σωματικά, όσο και πνευματικά.
Ειδικά το δεύτερο σκέλος
δεν πρέπει να το παραμελεί
κανείς, αφού δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι το μπάσκετ είναι
βαθιά εγκεφαλικό άθλημα.
Με απόλυτη συγκέντρωση
συνεχίζουν την πολυδιάστατη
προσφορά, όσοι έχουν ακόμη
υποχρεώσεις και πραγματικά
είναι σαν έτοιμοι από καιρό
εκεί που πρέπει. Διότι οι αξιόλογοι αθλητές φαίνονται κυρίως στα δύσκολα σημεία.
Όπως και να’χει οι συμπολίτες παίκτες όλων των ομάδων έκαναν ξανά το μπασκετικό χρέος.
Και στον τελευταίο κύκλο
παιχνιδιών οι Τρικαλινοί αθλητές είχαν εμπνεύσεις, ενώ
άπαντες υποκλίθηκαν στον
χαρακτήρα τους.
Ας δούμε όμως στοιχεία
για την επιπλέον διαδικασία
στην Α2 Εθνική με την βοήθεια του basketblog.
Η Καρδίτσα δεν μπόρεσε
να λυγίσει την Καστοριά που
κέρδισε 72-52, ενώ έμεινε η
ιπποτική κίνηση του Γιάννη
Τζήμα.
Στο ματς αυτό οι οικείοι
αθλητές των γειτόνων είχαν:
Παπαχρήστος 3, Κακλαμάνος
19 (3), Καλλές 1, Σαριμπαλίδης 2.
Ιστορική πάντως ήταν η Τετάρτη για τον Ηρακλή(Αγγελακόπουλος 2, Γιαννακίδης
6 με 2) που πήρε τη νίκη επί
της Καστοριάς με 84-61 και
επιστρέφει στα σαλόνια της
Basket League μετά από 8
χρόνια. Δικαίωσαν τον όρο

του φαβορί ο Απόλλωνας Πάτρας και ο Κόροιβος, με τις
δύο ομάδες της Πελοποννήσου να πανηγυρίζουν την παραμονή στην κατηγορία, με
τους "μελανόλευκους" να επικρατούν με άνεση της (Προδρόμου 7, Χουχούμης 12 με
1)και να κάνουν το 3-2 στα
μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ
με το ίδιο σκορ παρέμεινε
στην κατηγορία και η ομάδα
της Αμαλιάδας, αν και λίγο
έλειψε να ζήσει... εφιάλτες
στα τελευταία δεύτερα κόντρα στο Μαρούσι.

Δικαίωση στόχων
Για μεγάλο διάστημα το
συγκεκριμένο πρωτάθλημα
πρόσφερε αξέχαστα ματς με
έντονη αλλαγή συναισθημάτων.
Πλέον το τοπίο ξεκαθάρισε
σε όλες τις βαθμίδες και απλά
μένουν τα μπαράζ κατάταξης.
Την πρώτη θέση του πρωταθλήματος στο Νότο της Β'
Εθνικής κατέκτησε ο Οίαξ
Ναυπλίου, ο οποίος ηττήθηκε
μεν σε έναν αγώνα γιορτή
από τον Παπάγου, όμως δεν
εκμεταλλεύτηκε το αρνητικό
αποτέλεσμα η Δάφνη Δαφνίου που ηττήθηκε με τη σειρά της από τον ΚΑΟ Κορίνθου. Στα μπαράζ κατάταξης
βρέθηκαν Τρίτων και Παγκράτι που πήραν τα ροζ φύλλα αγώνα κόντρα σε Πανελευσινιακός και Κρόνο Αγ.
Δημητρίουαντίστοιχα. Με διπλό στο Δαΐς έκλεισε τη σεζόν ο Μανδραϊκός. Με 8 σερί
νίκες τελείωσε τη σεζόν ο
Πανερυθραϊκός επικρατώντας του Γλαύκου εκτός
έδρας.
Με τον καλύτερο τρόπο
ολοκλήρωσε την καριέρα του
ο Τόλης Κουτρούλιας, με τον
υπερ-σκόρερ των εθνικών
πρωταθλημάτων να κρεμάει
τη φανέλα του μετά τη νίκη
επί του πρωταθλητή Οίακα
Ναυπλίου, επικρατώντας με
106-96. Ο Οίαξ μπορεί να
CMYK

φοβήθηκε ότι θα έχανε τον
τίτλο του πρωταθλητή, όμως
η ήττα της Δάφνης στην Κόρινθο από τον ΚΑΟΚ διατήρησε την ομάδα της Αργολίδας στην κορυφή. Το παιχνίδι
ήταν εντυπωσιακό, με τις δύο
ομάδες να παίζουν απελευθερωμένα και επιθετικά και
τους "στρατηγούς" να έχουν
τον έλεγχο του αγώνα, ειδικά
στο β' ημίχρονο, όπου ευτύχησαν να προηγηθούν ακόμα
και με διψήφια διαφορά πόντων.
Ο Οίαξ προσπάθησε στα
τελευταία 2' λεπτά να διεκδικήσει το διπλό, όμως η ομάδα των Βορείων Προαστίων
ξεπέρασε τους 100 πόντους
και έφτασε στη μεγάλη νίκη.
Μετά το τέλος του αγώνα οι
άνθρωποι του Παπάγου βράβευσαν τον Τόλη Κουτρούλια
για την προσφορά του στην
ομάδα τη φετινή σεζόν αλλά
και για τη συνολική του πορεία στα ελληνικά παρκέ.
Την ευκαιρία να τελειώσει
το φετινό πρωτάθλημα με
ακόμα περισσότερα χαμόγελα κατακτώντας την 1η θέση
απώλεσε η Δάφνη Δαφνίου
(Τάταρης 2) που ηττήθηκε
από τον ΚΑΟ Κορίνθου(Περωτής 3) με 81-75. Η Δάφνη
μπορεί να ήταν καλύτερη στο
α' δεκάλεπτο και να προηγήθηκε με 17-15, όμως στη συνέχεια κόλλησε επιθετικά, με
τον ΚΑΟΚ να το εκμεταλλεύεται και το επιμέρους 1811 να του δίνει προβάδισμα
στο σκορ. Η συνέχεια βρήκε
τον ΚΑΟΚ να διατηρεί την
υπέρ του διαφορά, ενώ στα
πρώτα λεπτά της δ' περιόδου
βρέθηκε να προηγείται ακόμα
και με +10 (64-54), με τους
"πράσινους" να προσπαθούν
να κάνουν τη δική τους αντεπίθεση στο τελευταίο λεπτό
και να μειώνουν ακόμα και
στους 4 (79-75). Παρόλα
αυτά οι γηπεδούχοι βρήκαν
τον τρόπο και κατάφεραν να
κρατήσουν το υπέρ τους
σκορ και να πάρουν τη νίκη,
η οποία όμως δεν τους έβγαλε από την δυσχερή θέση να
υποβιβαστούν στη Γ' Εθνική.
Με νίκη ολοκλήρωσε τις
υποχρεώσεις του στο φετινό
πρωτάθλημα
ο
Τρίτωνας,(Τσούτσος 13 με
2) ο οποίος επικράτησε στην
παράταση του Πανελευσινιακού με 95-93 και ισοβαθμεί
με τη Δάφνη Δαφνίου, με το
μεταξύ τους αποτέλεσμα να
είναι αυτό που επί της ουσίας
έκρινε την άνοδο τη φετινή
σεζόν.
Με τον ιδανικότερο τρόπο
ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις
του στο φετινό πρωτάθλημα
το Παγκράτι(Δερμιτζάκης 14
με 4), το οποίο επικράτησε
του Κρόνου Αγ. Δημητρίου
με 82-60 και τερμάτισε στην
4η θέση της βαθμολογίας,
περιμένοντας πλέον τον αγώ-

να με το Φίλιππο Βέροιας για
το μπαράζ κατάταξης σε περίπτωση ανακατατάξεων από
τις ανώτερες κατηγορίες.
Αγωνιστική ακατάλληλη για
καρδιακούς ήταν η 30η αγωνιστική στο Βορρά της Β'
Εθνικής, με το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου στην Α2
να κρίνεται κυριολεκτικά την
τελευταία στιγμή και να αλλάζει χέρια ουκ ολίγες φορές.
Το δρόμο προς τη Γ' Εθνική
θα τραβήξει η Νίκη Βόλου
παρά τη νίκη επί του Έσπερου Λαμίας(Κατσαρές 7).
Την άνοδο στην Α2 πανηγυρίζει η Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης 9, Καραγιώργος 9
με 2), η οποία έκανε το καθήκον της και επικράτησε
του Φιλίππου Βέροιας(Κοθράς 19 με 2, Καντάρκος
συμμετοχή) εκτός έδρας με
86-65, έχοντας όμως... αυτιά
και μάτια στο κλειστό του
Αγρινίου προκειμένου να δει
αν βγήκε ο συνδυασμός αποτελεσμάτων που έψαχνε. Στο
Αγρίνιο λοιπόν όλα ήταν ρευστά μέχρι και την εκπνοή. Το
Ανατόλια μάλιστα στα τελευταία λεπτά είχε το προβάδισμα, όμως ο Γκρέκας πήρε
την ευθύνη ως αρχηγός και
ευστόχησε στην τελευταία
επίθεση της ομάδας του, με
τους παίκτες και τον κόσμο
να ξεσπούν σε πανηγυρι-

σμούς, όμως είχαν απομείνει
2'' για την κόρνα της λήξης.
Το Ανατόλια έπαιξε στα ίσα
το παιχνίδι και ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, Σωτήρης Καραποστόλου, βρήκε
στόχο δίνοντας τη νίκη στην
ομάδα του.
Αναλλοίωτη παρέμεινε η
βαθμολογία στις τελευταίες
θέσεις της, με τη Νίκη Βόλου
να παίρνει το δρόμο για τη
Γ' Εθνική, ακολουθώντας τον
Φαίακα, τους Ικάρους Σερρών και τον Μακεδονικό.
Πώς όμως έγινε αυτό; Και
η Γέφυρα και ο Στρατώνι και
τα Φάρσαλα(87-81 τον Λαγκαδά με: Γκιουλέκα 17 με 1,
Δέσπο 23, Λεπενιώτη 18 με
1) και η Νίκη Βόλου πήραν
τις νίκες που χρειάζονταν
προκειμένου να παραμείνουν
στην κατηγορία, με την ομάδα του Βόλου να βρίσκεται
σε δυσχερή θέση στην τετραπλή ισοβαθμία, με αποτέλεσμα να πιει το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού στην
χρονιά που γεύτηκε αρχικά
το νέκταρ της ανόδου.
Το πρόγραμμα των αγώνων
κατάταξης στην Β’ Εθνική,
που θα διεξαχθούν στις 29
Μάη έχει ως εξής:
Ακράτας 17.00: ΤρίτωνΑγρίνιο, Ν. Ιωνίας. Β: Παγκράτι- Φίλιππος. Β.

Ο λόγος στα μικρά
Για μια ακόμη αγωνιστική τα ταλεντάκια
του Τρικαλινού μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία
να καταθέσουν δείγματα γραφής
Μετά από έναν κύκλο παιχνιδιών είναι φανερό ότι τα
νιάτα της Τρικαλινής καλαθοσφαίρισης λύθηκαν σε μεγάλο βαθμό, οπότε από την στιγμή που μπαίνουν στο
παρκέ φροντίζουν να βγάζουν άσους από το μανίκι
τους.
Ετσι οι συναντήσεις αποκτούν ξεχωριστό χρώμα,
αφού όλοι δουλεύουν στα κόκκινα και προσπαθούν να
εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες των προπονητών.
Και μπορεί το εκλογικό κλίμα να αφορά τους μεγάλους
αλλά οι εκκολαπτόμενοι άσοι έχουν μυαλό μόνο για το
μπάσκετ.
Αφησαν λοιπόν πίσω τους τα προηγούμενα παιχνίδια
και επικεντρώνονται στον καινούργιο κύκλο δράσης.
Κάθε συνάντηση είναι διαφορετική και πολύ σωστά
άπαντες την αντιμετωπίζουν ως γιορτή.
Πολύ απλά στο τέλος άπαντες αποχωρούν με ένα αίσθημα πληρότητας και με την αίσθηση ότι τσέκαραν
από μέσα μπασκετικά πράγματα που θα τους χρησιμεύσουν στο μέλλον.
Συμπερασματικά χτίζοντας με υπομονή μπορούν να
έρθουν καλύτερες μέρες για την τοπική καλαθοσφαίριση.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:
ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΕΣΚΑΘ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/05/2019
1)ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 14:30 ΚΡΟΝΟΣ-ΦΟΥΝΤΑΣ(ΠΑΜΠ)
Δ/ΤΕΣ: ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ-ΠΙΣΠΑ
2) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 16:00 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΔΑΝΑΟΙ(Μ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΤΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
3) ΚΛ. ΚΑΛ/ΚΑΣ: 15:00 ΚΑΛ/ΚΑ-ΑΙΟΛΟΣ 1(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
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Γ

ια το πόσο
ηλεκτρικός είναι ο
προπονητικός
πάγκος έχουμε
γράψει αρκετές φορές.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Η επιτυχία ενός προπονητή
είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Διότι αν ένα σωματείο
έχει κάνει τον κύκλο του ακόμη
και ο καλύτερος τεχνικός του
κόσμου δεν μπορεί να κάνει θαύματα.
Επίσης μεγάλο ρόλο παίζουν
οι επιλογές των προσώπων.
Όταν αυτές βγαίνουν σε ικανοποιητικό βαθμό η αποστολή του
προπονητή διευκολύνεται.
Αν συμβεί το αντίθετο τότε
θα χρειαστεί διπλάσια προσπάθεια, ενώ δεν είναι σίγουρο ότι
αυτή θα φτάσει.
Εννοείται ότι και το ύψος του
μπάτζετ παίζει μεγάλο ρόλο,
όπως και η γενικότερη αύρα
ενός σωματείου.
Πάντως υπάρχουν παραδείγματα τεχνικών που δεν κολλούν
σε κάποια συγκροτήματα ,ενώ
σε άλλα κάνουν θαύματα.
Ολες αυτές οι σκέψεις ήρθαν
στο μυαλό με αφορμή την επιτυχία του Ηρακλή. Στο τιμόνι
της ομάδας είναι ο Κώστας Μέξας, ο οποίος με την προαγωγή
του «Γηραιού» έκλεισε ένα δύσκολο κομμάτι, αυτό δηλαδή με
τον υποβιβασμό των Τρικάλων.
Στην προκειμένη περίπτωση
είχαμε αυτό που γράφουμε στον
τίτλο του κομματιού, δηλαδή
του κύκλου τα γυρίσματα.
Ας θυμηθούμε κάποια χαρακτηριστικά κομμάτια.
Ο εν λόγω κόουτς ήρθε στο
Δημοτικό με καλές συστάσεις,
ενώ άνθρωποι του χώρου στέκονταν στις φρέσκες ιδέες του
και στην διάθεση για δουλειά.
Το ρόστερ των Τρικάλων ανανεώθηκε τότε σε μεγάλο βαθμό

Ω

ς
ποδοσφαιριστ
ής έκανε τα
μαγικά του και
μπήκε στην καρδιά των
φιλάθλων για την
ποιότητά του.
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Του κύκλου τα γυρίσματα
Μπορεί στα Τρίκαλα να μην τα κατάφερε αλλά ο Κώστας Μέξας
οδήγησε τον Ηρακλή στα σαλόνια της Α1 ΕΣΑΚΕ

Ο κόουτς Μέξας πανηγυρίζει την άνοδο του Ηρακλή έχοντας
δίπλα του τον γνώριμό μας Β. Αγγελακόπουλο
και έλειψαν οι ξένοι παίκτες,
που γνώριζαν τις συνθήκες του
Ελληνικού πρωταθλήματος.
Κάπου εκεί προέκυψε υψηλό
ρίσκο, καθώς έγινε στροφή σε
παίκτες από κολλέγια.
Στο ρεπορτάζ εκείνης της εποχής γράψαμε χωρίς περιστροφές ότι το όλο σκηνικό αποτέλεσε δίκοπο μαχαίρι.
Η ίδια η πράξη έδειξε ότι οι
πιτσιρικάδες δεν μπόρεσαν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
και έτσι μετά τις επιτυχίες επί
ΠΑΟΚ και Λαυρίου η συνέχεια
δεν ήταν ανάλογη.
Παρά την διάθεση και την εργασιομανία του κ. Μέξα η ομάδα
κόλλησε από ένα διάστημα και
μετά, οπότε άλλο που δεν ήθελαν οι αντίπαλοι για να φέρουν
την υπόθεση στα μέτρα τους.
Δεν ήταν γραφτό λοιπόν να
πάει μέχρι τέλους η συνεργασία
των δυο πλευρών κάτι που τα
Τρίκαλα δεν το συνήθιζαν, αφού

στις μέρες της Α1 η ομάδα ξεκινούσε και τερμάτιζε με τους
ίδιους κόουτς.
Ετσι οι κυανέρυθροι έφτασαν
στο τέρμα με τον Φώτη Τακιανό.

Αλλα συναισθήματα
Ηταν Σάββατο 6 Γενάρη του
2018 όταν τα Τρίκαλα λύγισαν
76-86 από το Ρέθυμνο.
Θυμόμαστε ότι η συνέντευξη
τύπου που ακολούθησε ήταν
από τις πιο δύσκολες που δόθηκαν με το κλίμα να είναι βαρύ
και την μελαγχολία έντονη.
Ο κόουτς Μέξας ανέλαβε τις
ευθύνες του λέγοντας:
Νομίζω ότι η ομάδα χρειάζεται
μία αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή
πρέπει να είναι ο προπονητής.
Σε ερώτηση που του θέσαμε για
το τι έγινε και η ομάδα έδειχε
αυτήν την εικόνα στα τελευταία
παιχνίδια τόνισε: «Πρώτη φορά
μου συμβαίνει. Χάλασε το μυαλό

μας μετά τον ΠΑΟΚ. Αντί να
δουλέψουμε και να βελτιωθούμε
πήγαμε προς τα πίσω. Δεν ξέρω
τι έγινε, το νεαρό της ηλικίας
των παικτών , η έλλειψη εμπειρίας;. Αλλά ήταν δικές μου επιλογές οπότε η ευθύνη ήταν δική
μου. Δεν μπόρεσα να τους πείσω
να αλλάξουν τρόπο σκέψης και
αντιμετώπισης των θεμάτων.
Η ζωή όμως συνεχίζεται και ο
φιλόδοξος προπονητής βρήκε
τον τρόπο να επιστρέψει.
Ετσι την Τετάρτη βίωσε όμορφα συναισθήματα με την προαγωγή του Ηρακλή.
Σύμφωνα με το basketa τοπαιχνίδι δεν αντέχει σε ιδιαίτερη
κριτική, με τον Κώστα Μέξα να
παρουσιάζει την ομάδα του αγωνιστικά και ψυχολογικά έτοιμη
τόσο στο πρώτο παιχνίδι με τον
Χαρίλαο Τρικούπη, όσο και στον
αγώνα της Τετάρτης με την Καστοριά, βοηθώντας τον κόσμο
να στήσει το δικό του ατελείωτο
πάρτι.
Αγωνιστικά και με βάση όσα
έγραψε το basketblog οι Θεσσαλονικείς έλεγξαν εξ αρχής
τον αγώνα και μπορεί τα ηλεκτρολογικά προβλήματα στον
πίνακα του σκορ να καθυστέρησαν τον αγώνα, όμως οι παίκτες του Κώστα Μέξα δεν έχασαν τη στόχευση τους και στα
πρώτα 5' λεπτά είχαν διαφορά
10 πόντων (13-3). Μάλιστα η
διαφορά έφτασε ακόμα και στο
+14 (21-7), με την Καστοριά να
έχει επιθετικό πρόβλημα όντας
πολύ άστοχη. Ένα ξέσπασμα
των φιλοξενούμενων στις αρχές
του β' δεκαλέπτου έφερε τη δια-

φορά στους 6 πόντους (29-23),
όμως ο Κακαρούδης είχε κέφια
και η διαφορά δεν άργησε να
ξεφύγει ξανά, με το ημίχρονο
να κλείνει στο 47-33. Στο γ' δεκάλεπτο ο Ηρακλής σφράγισε
επί της ουσίας το εισιτήριο για
την Basket League, με το επιμέρους 22-9 να δημιουργεί διαφορά 17 πόντων και την Καστοριά να πετά λευκή πετσέτα. Το
τελευταίο μέρος του αγώνα βρήκε άπαντες στο Ιβανώφειο να
περιμένουν την κόρνα της λήξης
για έκρηξη χαράς
Πράγματι το Ιβανώφειο ντύθηκε στα γιορτινά του την Τετάρτη , με τους φίλους του Ηρακλή να κατακλύζουν το κλειστό
και να αδημονούν για να ζήσουν
ξανά μια μεγάλη στιγμή πανηγυρίζοντας άνοδο στην άλλοτε
Α1 μετά από 8 χρόνια.
Το αποτέλεσμα είχε κριθεί
από νωρίς για τον "γηραιό" και
άπαντες πλέον περίμεναν την
κόρνα της λήξης για να ξεκινήσει
ένα μεγάλο πάρτι από παίκτες,
τεχνικό επιτελείο, οπότε τα στιγμιότυπα που προέκυψαν θα
έχουν εξέχουσα θέση στο άλμπουμ των αναμνήσεων.
Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις
τα εύσημα πέφτουν βροχή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος του κ.
Ευάγγελος Γαλατσόπουλος συγχαίρουν τον Ιωνικό Νίκαιας και
τον Ηρακλή για την κατάκτηση
των πρώτων δύο θέσεων της
τελικής βαθμολογίας της Α2 και
την επιστροφή τους στο Πρωτάθλημα της Betshop Basket
League, στο οποίο έχουν γράψει

Μετέδωσε εμπειρίες

Ωστόσο ο Λάμπρος Χούτος
αγαπάει ότι έχει σχέση με τον
αθλητισμό και δεν κρύβει την
αδυναμία του στον στίβο.
Με την ΓΕΑΤ διατηρεί ανοιχτή γραμμή , οπότε το περασμένο Σάββατο φρόντισε να
πάρει άρωμα Διασυλλογικού.
Ο ίδιος όμως έκανε και μια
ευχάριστη έκπληξη στα νιάτα
του συλλόγου.
Τα επισκέφτηκε στον χώρο
που γυμνάζονται μαζί με τους
προπονητές τους και είχαν μια
κουβέντα εφ’όλης της ύλης.
Με το καλημέρα οι πιτσιρικάδες λάτρεψαν τον Χούτο και
ο ενθουσιασμός τους ήταν εμφανής.

Καλή δουλειά γίνεται και στον χώρο του
γυναικείου μπάσκετ από τις Τρικαλινές
ομάδες.
Τα επιτελεία φροντίζουν να διατηρούν
ανοιχτή γραμμή και μέσα από τα παιχνίδια
γίνονται καλύτερα οι απαραίτητες προσαρμογές.
Στο πλαίσιο αυτό την Τετάρτη 22 Μαΐου
πραγματοποιήθηκε φιλική αναμέτρηση μεταξύ του Αιόλου Τρικάλων και του ΑΟ.
Καλαμπάκας.
Οι αθλήτριες και αθλητές των δυο συλλόγων ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και
άφησαν άριστες εντυπώσεις.1.

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Λάμπρου Χούτου στην οικογένεια της ΓΕΑΤ

Μπασκετική σύναξη
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την δική τους ιστορία κατά το
παρελθόν.»
O Ionikos Nikaias BC / Ιωνικός
Nικαίας BC Affidea Greece συγχαίρει την ιστορική ομάδα του
Ηρακλή Θεσσαλονίκης (Iraklis
BC / Ηρακλής Θεσσαλονίκης
Καλαθοσφαίριση) για την άνοδο
στη Basket League. Eυχόμαστε
να συναντηθούμε σύντομα σε
ένα ανταγωνιστικό Πρωτάθλημα.
Συγχαρητήρια.
Στο κομμάτι των δηλώσεων ο
Κώστας Μέξας απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του Ηρακλή
για τους οποίους υπογράμμισε
ότι έκαναν μεγάλη προσπάθεια
από την αρχή της χρονιάς.
Πρόσθεσε ακόμη ότι άπαντες
συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε
να αφοσιωθούν στον στόχο, να
κάνουν θυσίες, όπως έγινε στην
πράξη και για τους λόγους αυτούς προέκυψε η γλυκιά δικαίωση.
Συνάμα λειτούργησε θετικά
και το υψηλό κίνητρο, που ήταν
η αλλαγή σελίδας.
Ο κόουτς Μέξας σημείωσε
ακόμη ότι του αρέσει η πίεση
σε άμυνα και επίθεση με τους
παίκτες να αφομοιώνουν πράγματα και να εμπεδώνουν τα στοιχεία της προπονητικής δουλειάς.
Ετσι προέκυψαν πολύ καλά
παιχνίδια τόσο εντός, όσο και
εκτός, ενώ στην τελική ευθεία ο
Ηρακλής είχε και την απαραίτητη
φρεσκάδα σύμφωνα με τον ίδιο.
Οσο για την επόμενη μέρα ο
κ. Μέξας εξήγησε: Η Α1 ΕΣΑΚΕ
είναι διαφορετική και μεγάλη
υπόθεση, οπότε επιβάλλεται να
γίνουν πολλά πράγματα εντός
και εκτός γραμμών στο κομμάτι
δηλαδή της οργάνωσης.
Με έγκαιρες και προσεκτικές
κινήσεις θεωρώ ότι ο Ηρακλής
μπορεί να δώσει το στίγμα του
στο νέο περιβάλλον.
Σε άλλο θέμα με απόφαση
ΕΣΑΚΕ ο Ολυμπιακός υποβιβάστηκε στην Α2.

Φυσικά τον βομβάρδισαν με
πολλές ερωτήσεις και ο ίδιος
απάντησε σε όλους με προθυμία.
Αλλωστε τα μάτια του έχουν
δει πολλά τόσα χρόνια στον
αθλητισμό.
Ο υψηλός καλεσμένος μίλησε μεταξύ άλλων για θέματα
διατροφής, ενώ υπογράμμισε
στα ταλέντα ότι πρέπει να
εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες
των προπονητών και να φροντίσουν για την διάρκεια στην
απόδοσή τους.
Πάνω απ’ όλα τους ζήτησε
να επιμένουν σε αυτό που κάνουν και να πεισμώνουν ειδικά
στις άτυχες και δύσκολες στιγμές.
Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να δώσουν σάρκα και
οστά στα όνειρά τους.
Ασφαλώς δεν έλειψαν οι
αναμνηστικές φωτογραφίες αν
και πλέον οι δυο πλευρές θα
τα λένε πιο συχνά.

Μάζωξη Γόμφων
Με οικογενειακό τρόπο αποχαιρέτισαν την χρονιά οι
Γόμφοι, αφού η διοίκηση έκανε τραπέζι στους πρωταγωνιστές.
Φυσικά τα χαμόγελα ήταν διάπλατα, όπως και η
διάθεση για ανάλογη συνέχεια.

Κορίτσια και αγόρια Αιόλου και Καλαμπάκας σε κοινή φωτογράφιση

Περισσότερα σε επόμενο φύλλο.
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Ν

ωπές είναι ακόμη
οι αναμνήσεις
από τον γ’ όμιλο
της Γ’ Εθνικής στο

μπάσκετ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τα φώτα έπεσαν από την πρώτη στιγμή σε συγκεκριμένες ομάδες αφού τις συνόδευε ο χαρακτηρισμός του φαβορί.
Σε γενικές γραμμές δεν διέψευσαν τα προγνωστικά, αν και
σε αρκετές π περιπτώσεις χρειάστηκε να αναπτύξουν ταχύτητα.
Οσα τμήματα πήραν λοιπόν
το εισιτήριο είναι λογικό να κάνουν σχεδιασμό και όνειρα για
την καινούργια χρονιά, όπου οι
απαιτήσεις θα είναι περισσότερες. Από την πλευρά τους τα
τμήματα που έμειναν στον χώρο
θα κάνουν την ανάλυσή τους
για να μπορέσουν να παρουσιάσουν βελτιωμένες εκδόσεις.
Για μια ακόμη χρονιά οι πρωταγωνιστές των τμημάτων δούλεψαν στα κόκκινα αφού πολύ
απλά δεν υπήρχε άλλος δρόμος.
Το σύνολο των ομάδων λοιπόν
είχε τις καλές και τις δύσκολες
στιγμές.
Επικράτησαν λοιπόν αυτές
που βρήκαν την συνταγή και περιόρισαν τα λάθη στο ελάχιστο.
Μάλιστα επιβεβαιώθηκαν εκείνοι που προέβλεψαν επίλογο με
πλούσιο υλικό.
Υπό το πρίσμα αυτό ο καθένας
αντιλαμβάνεται τα ατσάλινα νεύρα που έπρεπε να έχουν οι πρωταγωνιστές για να τερματίσουν
με ψηλά το κεφάλι. Πολύ σωστά
έλαβαν τα μέτρα τους, αφού σε
αρκετές περιπτώσεις δεν έλειψαν οι υπερβάσεις και τα αποτελέσματα που συζητήθηκαν.
Ετσι όσα σωματεία προέρχονταν από θετικά αποτελέσματα κλήθηκαν να πορευτούν με
την ίδια ταχύτητα, αφού κάθε
φρενάρισμα κόστιζε.
Κρίνοντας πια εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι το πρωτάθλημα κάθε άλλο της μιας
ανάσας ήταν.
Κάποια στιγμή λοιπόν ορισμένα συγκροτήματα φάνηκε να είναι καβάλα στο άλογο ή σε κάθε

Σ

ε μια ακόμη
κολυμβητική
εκδήλωση
ξεδίπλωσαν το
ταλέντο τους και
κέρδισαν την καθολική
αναγνώριση.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Επιτυχιών συνέχεια για τον
σύλλογό μας Α.Σ.Ε.Τ. με την
αγωνιστική του ομάδα. Ο σύλλογός μας συμμετείχε την
αγωνιστική του ομάδα με δύο
αθλητές για δεύτερη συνεχή
χρονιά το τριήμερο 10-12 Μαΐ-

Φυσιολογικό σκηνικό
Τα φαβορί πέτυχαν τον στόχο τους στον γ’όμιλο της Γ’ Εθνικής,
ενώ αρκετά σωματεία άρχισαν ήδη κινήσεις για τη νέα χρονιά
τερους συναδέλφους.

Γίνεται ψάξιμο

Οι Ικαροι μετά την ανάλυση άρχισαν να οργανώνονται
για την καινούργια χρονιά
περίπτωση έδειχναν να έχουν
τον έλεγχο της κατάστασης.
Από την στιγμή όμως που έκαναν το λάθος και βγήκαν από
την πρίζα έτρεχαν και δεν έφταναν για να προλάβουν το τρένο
και να διορθώσουν ανορθογραφίες.
Ακόμη και όσοι χαρακτηρίστηκαν αδύναμοι κρίκοι δεν κατέθεσαν τα όπλα, οπότε η αγωνία χτύπησε ταβάνι.
Και φέτος η Γ’ Εθνική ήταν
απρόβλεπτη και αρκετές φορές
οι ειδικοί και τα επιτελεία κλήθηκαν να εξηγήσουν την επικράτηση των αουτσάϊντερ.
Πολύ σωστά το έμψυχο δυναμικό μερίμνησε για τα του οίκου του και πραγματικά την κατάλληλη στιγμή ήταν ένα βήμα
πιο μπροστά από τους αντιπάλους.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι ευτύχησαν να δουν αρκετά καλά παιχνίδια, όπου στις
εμπνεύσεις του ενός απαντούσε

Φόρμα διαρκείας
Οι διακρίσεις καλά κρατούν από τα δελφίνια
του ΑΣΕΤ, που έχουν την συνταγή
ου 2019 στο ¨2ο κύπελλο
Ν.Ο.Β.Α. Στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Βόλου ¨Ι. ΖΗΡΓΑΝΟΣ¨ στη Νέα Δημητριάδα. Πήραμε μέρος με τους
αθλητές Καπαρτζιάνη Άγγελο

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ο άλλος.
Η μέρα στην οποία εμφανίστηκαν τα σωματεία έκαναν την
διαφορά αλλά και το ποιος ήθελε
πιο πολύ το ροζ φύλλο.
Φυσικά κάποια συγκροτήματα
απογοητεύτηκαν νωρίς και από
την στιγμή που συνέβη κάτι τέτοιο η παρουσία τους ήταν συμβατική.
Πρόλαβαν όμως και αυτά να
κάνουν τις ζημιές τους πριν συμβιβαστούν με το μοιραίο.
Πάντως οι σταθερές αξίες του
χώρου κατάφεραν να φτάσουν
εκεί που ήθελαν αξιοποιώντας
παίκτες που παρότι τα χρόνια
έχουν περάσει καταφέρνουν να
στέκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Οι άνθρωποι του χώρου αποδίδουν αυτό το σκηνικό στο ταλέντο, στην τοποθέτηση στέρεων βάσεων, στην αγάπη για το
άθλημα και στη νοοτροπία.
Συγκεκριμένοι αθλητές λοιπόν
δείχνουν τον δρόμο στους νεώ-

Για μια ακόμη φορά ο δεύτερος γύρος της Γ’ Εθνικής πρόσφερε πλούσιο υλικό.
Θυμόμαστε ότι με το τέλος
του πρώτου μισού αρκετοί στοιχημάτιζαν υπέρ συγκεκριμένων
ομάδων.
Τελικά αυτές αν και είχαν καλές προϋποθέσεις να άνοιξαν
τόσο τα φτερά τους.τίποτα στην
τύχη και να εντοπίσει αντίδοτο
για την κούραση.
Και όταν πια η υπόθεση μπήκε
στην τελική ευθεία μέτρησαν
και τα ψυχικά χαρίσματα.
Οσο για τους προπονητές
έσπευσαν να αξιοποιήσουν το
σύνολο του υλικού που είχαν
στα χέρια τους. Κατάφεραν λοιπόν να κλειδώσουν τα ματς που
σημάδεψαν, ενώ ακόμη και όταν
δεν βγήκε ο αρχικός σχεδιασμός
εφαρμόστηκε το εναλλακτικό
πλάνο που έφερε αποτελέσματα.
Επίσης όσοι κινήθηκαν με μετριοπάθεια έκαναν πιο εύκολη
την ζωή τους, ενώ τα τμήματα
που ήταν ομάδες με τα όλα τους
έβαλαν και αυτά θετικό πρόσημο. Πλέον όλοι παίρνουν ανάσες
αλλά μετά από μια πρώτη μελέτη
ξέρουν που πήγαν καλά και που
υστέρησαν.
Ας επιχειρήσουμε λοιπόν μια
αναφορά στις ομάδες που συντρόφευσαν και τους Τρικαλινούς
φιλάθλους από την αρχή της
περιόδου. Ο ΠΑΣ Γιάννενα φρόντισε να δείξει νωρίς τις προθέσεις του. Μάλιστα στην τελική
ευθεία έδειξε σαν έτοιμος από
καιρό και έκανε μεστές εμφανίσεις έχοντας βρει για τα καλά
την φόρμα του.
Ηταν φανερό ότι στους Ηπειρώτες άρεσε η προοπτική της
πρώτης θέσης και κατάφεραν

λοιπόν να κόψουν πρώτοι το
νήμα.
Κομβικό ρόλο στην επιτυχία
αυτή είχαν οι Τρικαλινοί άσοι
Ντόρης Πανάρας και Βασίλης
Πάτρας.
Η Λευκάδα που ακολούθησε
κάποια στιγμή φάνηκε να χάνει
έδαφος και κάποιοι βιάστηκαν
να προδικάσουν αρνητική εξέλιξη.
Όμως η ποιότητα συγκεκριμένων μονάδων της Δόξας ήταν
μεγάλη και στα δύσκολα σημεία
βγήκαν μπροστά. Ετσι όλα εξελίχτηκαν κατ’ ευχήν.
Ασφαλώς αθλητές που είναι
οικείοι στα Τρίκαλα, όπως ο Γ.
Αναγνωστόπουλος και ο Νικολόπουλος δεν χρειάζονται συστάσεις. Οσο για τον Πρωτέα
Γρεβενών για μεγάλο διάστημα
οδηγούσε την κούρσα αλλά
εκτροχιάστηκε σε θεωρητικά
βατά ματς.
Ετσι είδε τους αντιπάλους να
τον προσπερνούν και κατέληξε
στην 3η θέση. Ωστόσο σε επιπλέον αγώνα που έδωσε έβαλε
θετικό πρόσημο και θα περιμένει
μια ευκαιρία.
Καλή εικόνα παρουσίασε και
ο ΑΓΣΙ. Όταν μάλιστα οι αξιόλογοι παίκτες του ήταν στην
μέρα τους μπορούσαν να σκοράρουν απ’όλες τις θέσεις.
Οι Ικαροι τερμάτισαν στην 5η
θέση και λογικά θα ψάξουν το
κάτι παραπάνω. Πολύ σωστά
όμως επιλέγουν την βήμα- βήμα
πορεία.
Ο Ολυμπιακός Βόλου καθάρισε τα παιχνίδια που έπρεπε,
οπότε έδειξε ότι είναι υπολογίσιμο μέγεθος στον χώρο.
Για τον Μαντουλίδη γράψαμε
αρκετές φορές ότι στηρίζει
απλόχερα τα νιάτα και πολύ
καλά κάνει.
Η σχολική του ομάδα έβγαλε
μάτια, ενώ η ανδρική όταν έβρι-

σκε ρυθμό πρόσφερε πλούσιο
θέαμα. Αυτό είχαν την ευκαιρία
να διαπιστώσουν και όσοι βρέθηκαν στο κλειστό Μπάρας στο
ματς της Θεσσαλονικιώτικης
ομάδας με τους κιτρινόμαυρους.
Ο Παλαμάς είχε καλό πρώτο
γύρο και με ορισμένα μεγάλα
αποτελέσματα κινήθηκε πιο άνετα στην συνέχεια.
Οσο για τον Εύαθλο στηρίχτηκε στην μαχητικότητά του
και στην εμπειρία συγκεκριμένων
μονάδων, που σκόραραν κατά
βούληση. Η Μελίκη μπορεί να
μην γέμιζε το μάτι σε πολλούς
αλλά αντέδρασε σωστά στα
ματς βαρόμετρο και πήρε αυτό
που ήθελε.
Η Καλαμπάκα έκανε την προσπάθειά της και έμειναν ορισμένα μεγάλα αποτελέσματα όπως
η νίκη επί των Γρεβενών.
Όμως κάποια ματς που χάθηκαν οριακά στην αρχή και η
ήττα στην Μελίκη οδήγησαν
στον υποβιβασμό.
Και ο ΑΟΚ Βέροιας δεν είχε
την εικόνα της περσινής χρονιάς,
οπότε δεν έσωσε την παρτίδα ,
ενώ το τοπίο ξεκαθάρισε νωρίς
για τη Νικόπολη.
Φαίνεται πάντως ότι θα πάρει
χρόνο η διαμόρφωση του καινούργιου χάρτη του ομίλου,
αφού ήδη κυκλοφόρησαν αρκετά σενάρια.
Πάντως τα Γρεβενά κέρδισαν
τον αγώνα κατάταξης με τον
Πολύγυρο, ενώ ο ΑΓΣΙ έχασε
από τον Λεύκιππο.
Μέσα στην εβδομάδα κυκλοφόρησε και είδηση για πιθανότητα ειδικού αγώνα ανάμεσα
στους Ικάρους και τον Αίαντα
Ευόσμου.
Ο εκπρόσωπός μας όμως
φρόντισε να ανανεώσει την συνεργασία με τον κόουτς Σδράκα
και έπεται συνέχεια.
Σε προηγούμενο φύλλο είχαμε
κάνει αναφορά στις βασικές προτεραιότητες και μένει να δούμε
την κατάληξη των επαφών.
Ακόμη ο ΦΟ Αριδαίας εξασφάλισε την άνοδό του στην Γ’
Εθνική.
Συνεπώς ο νέος όμιλος αναμένεται να έχει τις γνωστές μπασκετικές φωνές, ενώ δεν θα λείψουν και οι νέες προτάσεις.
Είναι φανερό λοιπόν ότι και
αυτό το καλοκαίρι θα κομίσει
αρκετές ειδήσεις από τον χώρο.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

στην κατηγορία παίδων και
την Αμβράζη Νικολέτα στην
κατηγορία κορασίδων και κατακτήσαμε δύο μετάλλια ένα
χρυσό και ένα χάλκινο αντίστοιχα. Στους αγώνες συμμετείχαν 400 αθλητές από 21
σωματεία από όλη την Ελλάδα.
Ο αθλητής Καπαρτζιάνης
Άγγελος ύστερα από εξαιρετική κούρσα στα 400m ελεύθερο κατετάγη 1ος στην κατηγορία του καταρρίπτοντας
το ατομικό του ρεκόρ και έπιασε το όριο στο αγώνισμα αυτό
για το απερχόμενο πανελλήνιο
πρωτάθλημα του Ιουλίου. Η
δε Αμβράζη Νικολέτα μετά
από μια καλή προσπάθεια στα
50m πρόσθιο κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο.
Στους ίδιους αγώνες συμμετείχε και ο τρικαλινός πρωCMYK

ταθλητής στην κατηγορία
εφήβων Καπαρτζιάνης Βασίλης ο οποίος αγωνίζεται με
υποσχετική για έναν χρόνο
από τον σύλλογό μας στον
Α.Ν.Ο. Γλυφάδας, ο οποίος
κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Καπαρτζιάνης Άγγελος
(Α.Σ.Ε.Τ.) 1ος 400m ελεύθερο,
4ος 200m ελεύθερο, 5ος 50m
πεταλούδα
Αμβράζη Νικολέτα (Α.Σ.Ε.Τ.)
50m πρόσθιο 3η 50m ύπτιο
11η
Καπαρτζιάνης Βασίλης
(Α.Ν.Ο.Γ.) 1ος 50m πρόσθιο,
1ος 100m πρόσθιο, 1ος 100m
πεταλούδα.
Οι επιτυχίες αυτές του συλλόγου μας δεν είναι διόλου
τυχαίες αφού υπάρχει συνέ-

Λαμπρές εμφανίσεις από Α. Καπαρτζιάνη, Ν. Αμβράζη,
ενώ το στίγμα του δίνει και ο Β. Καπαρτζιάνης
χεια, εμπειρία, οργάνωση,
όρεξη για δουλεία και γνώση
για το αντικείμενο της κολύμβησης. Ο προπονητής της
αγωνιστικής κ. Δημήτρης Κατσιάμπας έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις εμφανίσεις των αθλητών του.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε
να ενημερώσουμε τους γονείς
ότι συνεχίζονται οι εγγραφές
για τον σύλλογό μας Α.Σ.Ε.Τ.
τόσο στη μεγάλη όσο και στη

μικρή πισίνα της εκμάθησης.
Περιμένουμε τους μικρούς
μας φίλους να γνωρίσουν το
άθλημα της κολύμβησης μέσα
από υδάτινα παιχνίδια και
τσουλήθρες. Πληροφορίες
καθημερινά στα τηλ. 24310
28861 / 6973042562 / email: asetrikalon@gmail.com
site:www.aset.gr / Fb: Katsiambas Dimitrios /ΑΣΕΤ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.
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Στην Φούτμπολ Λιγκ και περιμένει
Μετά το μπαράζ ΟΦΗ – Πλατανιάς διαμορφώθηκαν οι τρεις επαγγελματικές
κατηγορίες, με τον ΑΟ Τρίκαλα να ελπίζει ότι θα βρεθεί… παράθυρο ανόδου!

Τ

α νέα δεδομένα του
ελληνικού
ποδοσφαίρου
οδηγούν τον ΑΟ
Τρίκαλα στην 3η τη τάξη
επαγγελματική κατηγορία.
Βέβαια ελπίζουν ότι την
τελευταία στιγμή θα γίνει
ένα… θαύμα, ώστε η ΕΠΟ
να ανάψει το πράσινο φως
για την Σούπερ Λίγκα 2.

Του ΧΡΙΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣΙοΥ
xristoforospap@gmail.com

Βέβαια με όσα ισχύουν αυτή
τη στιγμή θα πρέπει η διοίκηση
να αρχίσει το προγραμματισμό
για τη νέα Φούτμπολ Λιγκ, αφού
η αποτυχημένη αγωνιστική σεζόν που πέρασε οδήγησε την
ομάδας τον υποβιβασμό.

ο νέος χάρτης του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου
Ο ΟΦΗ νίκησε 3-2 τον Πλατανιά στο συγκλονιστικό μπαράζ
του Ηρακλείου με απίστευτη
εκτέλεση φάουλ του Ναμπί στο
90+5' και παρέμεινε στη Super
League. Η ολοκλήρωση των
μπαράζ είχε ως αποτέλεσμα να
σχηματιστεί και το παζλ των
ομάδων που συγκροτούν τις

Ο ΑΟ Τρίκαλα ελπίζει σε… ανατροπή των δεδομένων, αλλά με τα
σημερινά η ομάδα θα βρίσκεται στην χαμηλή κατηγορία του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου
τρεις κατηγορίες του ελληνικού
πρωταθλήματος.
Ο ΟΦΗ παραμένει στην πρώτη κατηγορία, η οποία από την
επόμενη σεζόν θα ονομάζεται
Super League 1 και θ' αποτελείται από 14 ομάδες.
Ακόμη, βέβαια, δεν έχει αποφασιστεί το μοντέλο διεξαγωγής
της. Τρία είναι τα σχέδια που
θα πέσουν στο τραπέζι στο Δ.Σ.
της ερχόμενης Τρίτης (28/5) για
το μοντέλο διεξαγωγής του νέου
πρωταθλήματος, τα δυο περι-

λαμβάνουν playoffs, ενώ υπάρχει
κι ένα με ενδιάμεσο γύρο. Διαβάστε στο ρεπορτάζ του
Sport24.gr τα τρία σχέδια που
θα τεθούν προς συζήτηση και
θυμηθείτε τις ομάδες που θα
είναι στην πρώτη κατηγορία (με
βάση τη θέση που έλαβαν την
περυσινή σεζόν, όχι αλφαβητικά).
Οι δώδεκα πρώτες ομάδες
της πρώτης κατηγορίας, ο 13ος
ΟΦΗ που νίκησε στα μπαράζ κι
ο Βόλος που προβιβάστηκε ως

πρώτος από τη δεύτερη κατηγορία.
SUPERLEAGUE 1 (14 ΟΜΑΔΕΣ)
ΑΕΚ
ΑΕΛ
Άρης
Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος
Βόλος ΝΠΣ
Λαμία
Ξάνθη
Ολυμπιακός
ΟΦΗ
Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός
Πανιώνιος
ΠΑΟΚ
Γνωρίζαμε ήδη ότι ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακός και Απόλλων
Σμύρνης υποβιβάστηκαν από
την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία. Γνωρίζαμε και τις οκτώ
που παρέμειναν καθώς τερμάτισαν από την τρίτη έως τη δέκατη θέση. Έλειπε ακόμη μία.
Αυτή είναι ο Πλατανιάς, ο οποίος
δεν τα κατάφερε κόντρα στον
ΟΦΗ και παρέμεινε στη δεύτερη
κατηγορία. Τη Super League 2,
όπως θα ονομάζεται από τη νέα
σεζόν.
Όσες ομάδες συμμετέχουν
στη νεοσύστατη κατηγορία, θα
υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση (τα παιχνίδια θα καλύπτει
η ΕΡΤ). Το ποσό που θα λάβει
κάθε ομάδα σε αυτήν την κατηγορία είναι 800.000-900.000

ευρώ.
Όσες, ωστόσο, υποβιβάστηκαν (ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακός,
Απόλλων Σμύρνης) από τη φετινή Super League στη νεοσύστατη Super League 2 θα πριμοδοτηθούν και θα έχουν το
συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύονταν για φέτος. Ακόμα
και να μην είναι ακριβώς το ίδιο,
θα
έχουν
τουλάχιστον
1.500.000€, εγγυημένο.
SUPER LEAGUE 2 (12
OMAΔΕΣ)
ΑΟ Χανιά Κισσαμικός
Απόλλων Λάρισας
Απόλλων Πόντου
Απόλλων Σμύρνης
Δόξα Δράμας
Εργοτέλης
Καραϊσκάκης Άρτας
Κέρκυρα
Λεβαδειακός
Παναχαϊκή
ΠΑΣ Γιάννινα
Πλατανιάς
Είναι η τρίτη τη τάξει κατηγορία και την επόμενη σεζόν
θα ονομάζεται Football League.
Είναι η κατηγορία που συγκροτήθηκε πιο νωρίς χρονικά σε
σχέση με τις άλλες. Σ' αυτή θα
συμμετέχει ο Ηρακλής και τα
Τρίκαλα που υποβιβάστηκαν
από τη δεύτερη κατηγορία, οι
πρώτοι των οκτώ ομίλων και νικητές των μπαράζ που προβιβάστηκαν, αλλά στην πραγματικότητα δεν προβιβάστηκαν κα-

θώς έμειναν στο ίδιο επίπεδο
κατηγορίας.
Η νέα Football League δεν
θα μείνει "άστεγη" τηλεοπτικά.
Θα έχει και αυτή τηλεοπτικό
συμβόλαιο (ΕΡΤ), όμοιο με αυτό
που υπεγράφη φέτος. Θα μοιραστούν δηλαδή οι ομάδες περίπου 1,8 εκατ. ευρώ. Θα προβλέπεται, ωστόσο, ένα τμήμα
από το συμβόλαιο των ομάδων
της Super League 2 να πηγαίνει
σε αυτές της Football League.
Δεδομένα λοιπόν οι ομάδες της
Football League τη νέα σεζόν
θα ξεκινούν σε καλύτερη μοίρα
από ό,τι οι φετινές, ενώ θα είναι
υποχρεωμένες να ξεκινήσουν
με μετοχικό κεφάλαιο μόλις
30.000 ευρώ, που θα υπερκαλύπτεται από το τηλεοπτικό συμβόλαιο.
FOOTBALL LEAGUE (14
OMΑΔΕΣ)
Αιγάλεω
Ασπρόπυργος
Βέροια
Διαγόρας
Ηρακλής
Θεσπρωτός
Ιάλυσος
Ιωνικός
Καβάλα
Κρόνος Αργυράδων
Ολυμπιακός Βόλου
ΟΦ Ιεράπετρας
Τρίγλια
Τρίκαλα.

Ξ εκ ίν ησ αν
τα μ αθ ήμ ατ α
στ ην μ ικ ρή πι σί να
3 Ο σύλλογος μας έχει την ικανότητα να διδάξει στα παιδιά σας την τεχνική και την
τακτική της κολύμβησης, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναλόγως με τη φυσική κατάσταση,
την ηλικία και την εμπειρία του παιδιού σας!
3 Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους & εκπαιδευμένους προπονητές της
κολύμβησης, για να προσέξουν τα παιδιά σας και να τα κάνουν να αγαπήσουν το άθλημα!

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

ΓΙΩΡΓοΣ ΛΙΑΚΑΣ: ΤΗΛ:6982 076 552
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

www.okeanistrikala.gr •
CMYK
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Δήμητρα Απόλλων

B’ Ερασιτεχνική

Εκτός η Θεόπετρα
•Ηττήθηκε 3-0 στο Πρίνος και
έχασε τις ελπίδες για 3η θέση

Τεράστια διάκριση
•Για την Τρικαλινή ακαδημία με τη συμμετοχή -πρόσκληση
σε επετειακό τουρνουά (2004) ανάμεσα στις τέσσερις καλύτερες
επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ακαδημίες
ερικές φορές οι
διακρίσεις δεν έρχονται
μέσα από αγωνιστικές
επιτυχίες και κλήσεις
παιχτών της ομάδας στην Εθνική
Ελλάδος, μερικές φορές μια απλή
πρόσκληση για ένα τουρνουά
αποτελεί από μόνη της τεράστια
διάκριση.

Μ
Ο Ασπρόβαλτος θα διεκδικήσει μέχρι το τέλος την 3η θέση
Μια στροφή πριν το τέλος για τον 2ο όμιλο της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και το ενδιαφέρον στράφηκε
στους αγώνες των τριών ομάδων που διεκδικούν την 3η
θέση της βαθμολογίας.
Ετσι και αλλιώς οι πρωτοπόρες δεν είχαν ανάγκη από
το τρίποντο. Παρ’ όλα αυτά η Ενωση Δ.Μ πέρασε με εξάσφαιρο από το Βαλτινό, ενώ η Λυγαριά κέρδισε χωρίς αγώνα τη Φιλύρα.
Κι ενώ ισοβαθμούσαν τρεις ομάδες στην 3η θέση, από
χθες έμειναν δύο. Η Πιαλεία κέρδισε εκτός έδρας το Δενδροχώρι 4-2, ενώ ο Ασπρόβαλτος τον Βυτουμά 3-0. Αντίθετα μ’ αυτές, η Θεόπετρα ηττήθηκε 3-0 στο Πρίνος. Τι σημαίνει αυτό; Πως ό,τι και να συμβεί στην τελευταία αγωνιστική δεν μπορεί να κατακτήσει την 3η θέση, η οποία μπορεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία ανόδου.
Οπότε το παιχνίδι θα παιχτεί ανάμεσα στην Πιαλεία και
τον Ασπρόβαλτο.
Αίσθηση προκάλεσε η νίκη των Γόμφων επί του Παλαιομοναστήρου. Οι γηπεδούχοι, στον δεύτερο γύρο κάνουν
πορεία… πρωταθλητισμού και δείχνουν πως και με το Νεοχώρι να παίξουν έχουν περιθώρια… βελτίωσης, αφού το
δυναμικό τους είναι απρόβλεπτο.

Τα χθεσινά αποτελέσματα
Βαλτινό – Δροσερό.......................................................0-6
Ασπροβαλτος – Βυτουμας ...........................................3-0
Ροπωτό – Τζουρτζια .....................................................0-2
Πρίνος – Θεόπετρα ......................................................3-0
Δενδρ/ρι – Πιαλεία........................................................2-4
Γόμφοι – Παλαιομ/ρο ...................................................4-3
Λυγαρια – Φιλύρα....................................................3-0α.α
Κεφαλ/κος – Φωτεινό .............................................0-3 α.α
Ρεπό: Χρυσομηλια

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

Β
83
75
68
68
65
58
54
48
46
40
37
36
36
29
23
0
0

Ν
27
24
22
22
20
18
15
15
14
13
11
11
12
9
7
0
0

Ι
2
3
2
2
5
4
9
3
4
1
4
3
0
2
2
1
1

Η
2
4
7
7
6
9
7
13
14
17
16
17
19
20
22
30
30

ΤΕΡΜ.
109-24
103-26
85-35
79-33
84-40
69-42
59-36
67-72
63-65
52-58
44-59
55-89
51-91
59-85
43-87
0-90
0-90

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

Η ακαδημίας μας έχει την τιμή να κληθεί σε ένα πολύ κλειστό τουρνουά όπου
θα συμμετέχουν οι ακαδημίες από τις 4
μεγάλες ΠΑΕ και μόνο 4 ακαδημίες ερασιτεχνικών σωματίων που οι ιθύνοντες
του τουρνουά θεωρούν ότι δουλεύουν σε
πολύ υψηλά στάνταρ. Το ότι είμαστε λοιπόν μία από τις 4 αυτές ακαδημίες αποτελεί ύψιστη διάκριση και επιβράβευση.
Το τουρνουά αυτό γίνεται στην Αθήνα
στα πλαίσια της αναβίωσης του μεγάλου
τελικού της 4ης Ιουλίου του 2004, όπου
η Εθνική μας ολοκλήρωσε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του αθλητισμού, ακριβώς 15 χρόνια μετά.
Προς: Τμήμα Υποδομών ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Από: Champions For Life Α.Μ.Κ.Ε.
Legends 2004
Η/α: 17 Μαίου 2019
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στο
1ο Legends 2004 Youth Cup
Αγαπητοί κύριοι,
Με εφαλτήριο την επέτειο των δεκαπέντε ετών από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2004, οι πρωταθλητές Ευρώπης Legends 2004 και η
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
“Champions For Life” την οποία δημιούργησαν για τους κοινωνικούς σκοπούς που υπηρετούν, με τη συνεργασία
και υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, σχεδιάζουν διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις εντός του 2019.
Εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν στις
4 Ιουλίου με τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα ανάμεσα στους Legends 2004 με
τους αντίστοιχους της Πορτογαλίας, σε
μία αναβίωση του απίστευτου τελικού της

Λισαβόνας, ακριβώς 15 χρονιά μετά.
Μεταξύ αυτών των εκδηλώσεων είναι
η διοργάνωση και πραγματοποίηση ενός
τουρνουά ποδοσφαίρου ακαδημιών ηλικιών Κ-12, διοργάνωση η οποία εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους κοινωνικούς, παιδαγωγικούς σκοπούς της
ΑΜΚΕ και των Legends 2004. Θα λάβει
χώρα στις 20 Ιουνίου 2019 στο Δημοτικό
Στάδιο Χαλανδρίου “Ν. Πέρκιζας”.
Σκοποί της διοργάνωσης, η ανάδειξη
του ευ-αγωνίζεσθαι, η προώθηση της ιδέας της ευγενούς άμιλλας, η ενδυνάμωση
της αγωνιστικής, κοινωνικής συνεργασίας. Περαιτέρω έμφαση στις ιδέες αυτές θα δοθεί με την παρουσία και συμμετοχή των Πρωταθλητών Ευρώπης ποδοσφαιριστών μελών των Legends 2004
σε ρόλο προπονητών και καθοδηγητών
των αθλητών καθ’ όλη τη διάρκεια του
τουρνουά. Η συμμετοχή των αθλητών
των ακαδημιών που θα αγωνισθούν είναι
δωρεάν.
Θα ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς αν
συμμετείχατε στο τουρνουά με την ομάδα Κ12 που διατηρείτε.
Αναμένοντας την απάντησή σας επί της
συμμετοχής σας,
Με εκτίμηση
Αντώνιος Νικοπολίδης Πρόεδρος
Α.Μ.Κ.Ε. “Champions For Life”
Legends 2004
Βασίλειος Λάκης Επίτιμο και Αρωγό
Μέλος Α.Μ.Κ.Ε. “Champions For Life”
Legends 2004»

Στις προεπιλογές Εθνικής Κ15
ο Σκρέτας Προκόπης
Άλλος ένας αθλητής της Δήμητρας
Απόλλων θα προσπαθήσει να επιλεγεί
από τους ιθύνοντες των μικρών Εθνικών
κατηγοριών (Κ15) αφού κλήθηκε και
συμμετείχε στις προπονήσεις της που έγιναν στη Μίκρα την Τρίτη 21 Μαϊου. Πρόκειται για τον υψηλόσωμο στόπερ της
Κ15 Σκρέτα Προκόπη (φωτό)γεννηθείς το
2004, ο οποίος πέρα από το βασικό στέλεχος της ομάδας του (Κ15), πήρε συμ-

μετοχές και στην Ανδρική ομάδα, ενώ
αποτέλεσε και τον στυλοβάτη της άμυνας
της Μικτής ΕΠΣ Τρικάλων.

Σαββατοκύριακα
γεμάτα μπάλα!
Όπως κάθε σχεδόν Σαββατοκύριακο
που το επιτρέπει ο καιρός έτσι και αυτό
οι μικροί μας αθλητές είχαν την ευκαιρία
να παίξουν ποδόσφαιρο να διασκεδάσουν
και μια ευκαιρία για τους προπονητές να
δούνε σε τι επίπεδο βρίσκονται οι αθλητές τους.
Αγώνες είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια
του Σαββάτου αλλά και της Κυριακής
αφού το Σάββατο το πρωί φιλοξενήσαμε
την ακαδημία του Πορταϊκού που αγωνίστηκε με την Κ8 της ακαδημίας μας ενώ
το απόγευμα του Σαββάτου αλλά και το
πρωινό της Κυριακής η ακαδημία μας φιλοξένησε την πολύ οργανωμένη και δυνατή ακαδημία από τη Θεσσαλονίκη
αυτή του Γ. Κούδα.
Όλα τα τμήματα (φωτό) είχαν πάρα
πολύ καλή απόδοση, όπως συνηθίζουν
άλλωστε, και πάνω απ όλα χάρηκαν
κάθε λεπτό του παιχνιδιού.

CMYK
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Από τη θεωρία στη πράξη
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από τα ΤΕΦΑΑ

•Με επιτυχία ολοκληρώνεται σήμερα το 16ο εσωτερικό
τουρνουά ποδοσφαίρου από την ειδικότητα ποδοσφαίρου
ε ρυθμούς… ποδοσφαίρου
ζει το τελευταίο διήμερο το
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων. Όταν η
ειδικότητα ποδοσφαίρου και
συγκεκριμένα οι φοιτητές που
ολοκληρώνουν σύντομα τις
σπουδές τους διοργανώνουν το
καθιερωμένο πλέον εσωτερικό
τουρνουά, τα ποδοσφαιρικά
γήπεδα της σχολής ασφυκτιούν,
μέσα κι έξω από τις γραμμές με
τους τελειόφοιτους να επιβλέπουν
και τους συμμετέχοντες να
δείχνουν τι έμαθαν και τι μπορούν
να κάνουν, μέσα από την
εκπαίδευση. Από τη θεωρία στη
πράξη. Ομάδες, ονομασίες, σχέδια
και πάνω απ’ όλα μάθημα και
διασκέδαση με τη μπάλα που
αγαπούν και υπηρετούν.

Σ

Ο υπεύθυνος της ειδικότητας ποδοσφαίρου Δρ. Ζήσης
Παπανικολάου με τον καθηγητή Οργάνωσης-Διοίκησης
Αθλητισμού & Αναψυχής κ. Αθανάσιο Κουστέλιο
παρακολουθούν και σχολιάζουν το τουρνουά

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος της ειδικότητας κ. Ζήσης Παπανικολάου αλλά
και οι συνεργάτες του αισθάνονται ικανοποίηση για την πλειοψηφία των μαθητών τους οι οποίοι συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία της άθλησης. Και κάποιοι απ’ αυτούς διακρίνονται ιδιαίτερα.
Χθες λοιπόν ξεκίνησε το 16ο εσωτερικό τουρνουά ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή 21 ομάδων αγοριών και για πρώτη φορά την παρουσία 8 ομάδων κοριτσιών, δείγμα πως το γυναικείο ποδόσφαιρο απλώνεται και κερδίζει συνεχώς
αθλήτριες, φίλους και υποστηρικτές.
Με οργάνωση, σεβασμό και χωρίς παρατράγουδα οι συμμετέχοντες ακολουθούν τους κανόνες της σχολής και του
ποδοσφαίρου παίζοντας ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί για το αγαπημένο
τους άθλημα.
Μπορεί σήμερα να ολοκληρώνεται η
δράση του εσωτερικού τουρνουά, επί της
ουσίας σήμερα ξεκινάει η πορεία τους
στον «έξω» κόσμο.
Καλή επιτυχία…

Με ανυπομονησία περιμένει η ειδικότητα ποδοσφαίρου
και όχι μόνο την διεξαγωγή του τουρνουά στο ΤΕΦΑΑ.
Ολοι θέλουν να δείξουν κάτι

Το εσωτερικό ποδοσφαιρικό τουρνουά από άλλη γωνία…

Παντού ο Γιώργος Λουλές, σήμερα θα έχει τη… τιμητική του
αφού θα διεξαχθεί - για πρώτη φορά - και γυναικείο
πρωτάθλημα τουρνουά. Προπονητής, διδάσκει, υποψήφιος,
ποδοσφαιριστής. Πόσα να προλάβει;
CMYK
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Στο πιο ψηλό σκαλί
Μετά από γεμάτες εμφανίσεις ο ιστορικός ΓΣΤ αναδείχτηκε
πρώτος σε άνδρες και γυναίκες στο πρόσφατο Διασυλλογικό

Π

αίζοντας στο δικό τους
σπίτι(Στάδιο) στο οποίο
περνούν ατέλειωτες ώρες
φρόντισαν να κινηθούν με
άνεση, οπότε τρέλαναν μεζούρα
και χρονόμετρα.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Οι αθλητές του Γ.Σ.Τρικάλων πραγματοποίησαν έξοχη εμφάνιση στη 2η
φάση του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών που έγινε το
περασμένο Σάββατο στα Τρίκαλα.
Κατέκτησαν την 1η θέση στη γενική
βαθμολογία τόσο στους άνδρες όσο και
στις γυναίκες ανάμεσα σε 54 σωματεία
από τη Θεσσαλία, την Ηπειρο, την
Κέρκυρα και τη Δυτική Μακεδονία με
σημαντική διαφορά από τις δεύτερες
ομάδες.
Με την εμφάνισή τους αυτή οι αθλητές
και οι αθλήτριες θέλησαν να
γιορτάσουν τα 123α γενέθλια του Ιστορικού Συλλόγου (ιδρύθηκε την 5η
Μαίου του 1896), συνεχίζοντας να
γράφουν την ιστορία του, μια
μοναδική αθλητική ιστορία.
Με την εμφάνισή τους αυτή οι αθλητές
του Γ.Σ.Τρικάλων έδειξαν για
άλλη μια φορά ότι ο υπεραιωνόβιος
Σύλλογος έχει ένδοξο ΠΑΡΕΛΘΟΝ,
αλλά κυρίως έχει Ελπιδοφόρο ΜΕΛΛΟΝ.
Και αυτό δεν είναι ευφάνταστη αναφορά αλλά αποτύπωση μιας ζωντανής
πραγματικότητας με βάση τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που
πραγματοποίησαν πριν από μερικές
μέρες στα αντίστοιχα πρωταθλήματα οι
ομάδες των ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΣΙΔΩΝ (1617χρόνων), των ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ –
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ (14-15χρόνων) και
στα Πολύαθλα των ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ –
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’(12-13χρόνων).
Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα
σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες
δεν είναι καθόλου τυχαία αλλά είναι
αποτέλεσμα της οργανωμένης και
επιστημονικής δουλειάς που γίνεται
στο Γ.Σ.Τρικάλων. Γιατί όπως
αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς, πίσω
από αυτές τις επιτυχίες των αθλητών
υπάρχει το εξαιρετικό προπονητικό
δυναμικό το οποίο καθοδηγεί τους
αθλητές και τις αθλήτριες στις επιτυχίες. Η Βίβιαν Γρατσάνη, η Τασούλα
Μυλωνά, η Φιλιώ Αγγελάκη, η Γωγώ
Μυλωνά, ο Βασίλης Βουτσελάς και ο
Δημήτριος Σούλας, είναι αυτοί που
έχουν την προπονητική καθοδήγηση
των αθλητών του Γ.Σ.Τρικάλων σε
όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες.
Αρωγός στην προσπάθεια των αθλητών
και των προπονητών βρίσκεται το
Δ.Σ. του συλλόγου.

Σε καλή φόρμα
Αναλυτικά η εμφάνιση των αθλητώντριών του Συλλόγου είναι η ακόλουθη:
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ, στο δρόμο
των 400μ με εμπόδια μετά από έξοχη
εμφάνιση και χωρίς ουσιαστική πίεση
πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην
Ελλάδα με 51’’86 (υψηλό όριο για
συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα),
δείχνοντας για ακόμη φορά ότι είναι
ο καλύτερος αθλητής των χαμηλών
εμποδίων στην Ελλάδα.
Ο ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΠΟΠΑ, μετά από εξαιρετική κούρσα με πολύ έντονο
συναγωνισμό ιδιαίτερα στα τελευταία
μέτρα της διαδρομής πήρε την 1η
θέση στο δρόμο των 800μ με νέο ατομικό ρεκόρ 1’55’’68(υψηλό όριο για

Εξαιρεικές εμφανίσεις από τα στελέχη του ΓΣΤ στο πρόσφατο Διασυλλογικό του Σταδίου
συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα), πραγματοποιώντας και αυτός
εντυπωσιακή εμφάνιση.
Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΟΥΒΡΗ, η 17χρονη αθλήτρια εντυπωσίασε στο δρόμο των 800μ
παίρνοντας την 1η θέση χωρίς ιδιαίτερο συναγωνισμό κάνοντας νέα
ατομική επίδοση 2’ 12’’15 (υψηλό όριο).
Η Ευτυχία έδειξε
ότι πολύ σύντομα θα βελτιώσει και
άλλο το ατομικό της ρεκόρ.
Η ΟΜΑΔΑ 4Χ400Μ του Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(Ανδρών) πραγματοποίησε εντυπωσιακή
εμφάνιση. Κέρδισε την 1η θέση κάνοντας την καλύτερη επίδοση στην
Ελλάδα με χρόνο 3’19’’ 60 απαρτιζόμενη από τους Γ. Τουλούμη, Γ. Πόπα,
Θ Κατσιώπη και Κων. Νάκο. Οι αθλητές
της σκυταλοδρομίας 4Χ400μ πέτυχαν
το υψηλό όριο που τους δίνει την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο
πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Η ΟΜΑΔΑ 4Χ400Μ του Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ(Γυναικών) έκανε σπουδαία εμφάνιση
κερδίζοντας και αυτή την 1η θέση στη
σκυταλοδρομία 4Χ400μ με την πολύ
καλή επίδοση 4’05’’90. Οι αθλήτριες
της σκυταλοδρομίας 4Χ400μ πέτυχαν
το υψηλό όριο βαθμολογικής πριμοδότησης(πρόκριση στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών). Η
ομάδα απαρτίζονταν από τις Β.
Ευθυμίου, Ν. Καρανάσιου, Σπ. Καραπάνου και Ε. Γιουβρή.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΙΒΙΑΝ: Η 16χρονη αθλήτρια μετά από εξαιρετική εμφάνιση
κέρδισε τη 2η θέση στο δρόμο των
800μ με νέο ατομικό
ρεκόρ 2’21’’42, επίδοση που είναι το
υψηλό όριο βαθμολόγησης. Η
Βίβιαν ανήκει στο νέο αίμα των δρομέων ημιαντοχής του Συλλόγου
Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ, πραγματοποίησε έξοχη εμφάνιση στο δρόμο
των 800μ
καταλαμβάνοντας την 3η θέση με χρόνο 1’56’’74, πολύ κοντά στην ατομική
του επίδοση. Η επίδοση αυτή του 18
χρονου αθλητή του δίνει το δικαίωμα
συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών -Γυναικών που θα γίνει
στην Πάτρα.
Η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, μετά
από εξαιρετική εμφάνιση στο δρόμο των
400μ με εμπόδια πήρε την 3η θέση με
επίδοση 66’’15(υψηλό όριο για
συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα). Η Σπυριδούλα αν δεν έκανε κά-

ποια
λάθη τακτικής θα μπορούσε να κάνει
καλύτερη επίδοση.
Η ΕΦΗ ΦΛΩΡΟΥ, πήρε την 3η θέση
στο δρόμο των 5000μ με επίδοση
18’45’’60 (υψηλό όριο) και έδειξε ότι
γρήγορά θα βρει τον καλό της
αγωνιστικό εαυτό μετά από τον πρόσφατο τραυματισμό της.
Η ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο δρόμο
των
400μ με εμπόδια παίρνοντας την 4η
θέση με επίδοση 67’’24 (υψηλό όριο
για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα).
Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, πήρε την
4η θέση στο δρόμο των 800μ σε μια
κούρσα με πολύ έντονο συναγωνισμό
ιδιαίτερα στα τελευταία μέτρα της
διαδρομής. Η επίδοση του Διονύση
1’56’’86 ήταν πολύ κοντά στην ατομική
επίδοση που είναι 1’56’’74. Πέτυχε και
αυτός το υψηλό όριο που του
δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών.
Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΘΕΛΑ, αν και πήρε
μέρος για πρώτη φορά στο δρόμο των
5000μ έκανε πολύ καλή εμφάνιση παίρνοντας την 4η θέση με την πολύ καλή
επίδοση για την ηλικία της 20’34’’65
και έδειξε η 17χρονη αθλήτρια ότι
στους προσεχείς αγώνες θα βελτιώσει
την επίδοσή της.
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, έκανε πολύ
καλή εμφάνιση στο δρόμο των 200μ με
νέα ατομική επίδοση 22’’’52 που είναι
το υψηλό όριο για τη συμμετοχή
του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, παίρνοντας την 6η θέση. Ο Γιώργος είχε
σημαντική συμβολή για την κατάληψη
της 1ης θέσης στη σκυταλοδρομία
4Χ400μ.
Ακόμη πήραν μέρος και οι ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Αλμα σε Μήκος
(8η
θέση με 6μ και 65εκ.), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΡΑΣ στο δρόμο των 400μ με
εμπόδια (6η θέση με 63’’38), ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ στο δρόμο των 800μ
(νέα ατομική επίδοση με 2’06’’77 και
8η θέση), ΦΑΜΠΙΟ ΛΑΠΟΥΣΗ στο
δρόμο των 800μ (8η θέση και επίδοση
2’09’’28), ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ στο
δρόμο των 200μ(28’’09) και ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΒΟΤΣΙΟΥ στο δρόμο των 200μ(30’’29).

* Κάτι από τα χαρακτηριστικά ενός θρίλερ και μάλιστα
στην κορυφαία του έκδοση αποκτά κατά πως φαίνεται
το περίφημο θέμα της αναδιάρθρωσης. Τα συναισθήματα
λοιπόν αλλάζουν από την μια στιγμή στην άλλη. Συνεπώς
εκεί που την μια μέρα εντοπίζεται χαραμάδα φωτός την
άλλη φαίνεται να κλείνουν οι γρίλιες.
* Αρκετοί πάντως εμφανίζονται «κουμπωμένοι» μετά απ’
όλα αυτά αν και στον αθλητισμό, όπως και στην ζωή η
ελπίδα παραμένει ζωντανή μέχρι το 90 φεύγα για να
δανειστούμε μια αμιγώς ποδοσφαιρική έκφραση.
* Εστω και έτσι αρκετοί συμπολίτες φίλαθλοι βρήκαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον αγώνα ανάμεσα
στον ΟΦΗ και τον Πλατανιά, που ήταν για γερά νεύρα
και μακράς διαρκείας. Τέτοιες αναμετρήσεις δεν συνηθίζονται στο Ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά σε ματς
δίχως αύριο.
* Εννέα στα δέκα ματς αυτού του είδους χαρακτηρίζονται
από το ταμπούρωμα στην άμυνα και τις φάσεις να βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Οι δυο Κρητικές ομάδες
όμως φρόντισαν να σπάσουν την παράδοση και οι
εικόνες των καθυστερήσεων ήταν όλα τα λεφτά.
* Αν βλέπαμε την συγκεκριμένη συνάντηση σε κάποια
προηγμένη στο άθλημα χώρα θα μιλούσαμε ανεπιφύλακτα για ωδή στον βασιλιά των σπορ. Ένα τέτοιο
σκηνικό πάντως ζεσταίνει για τα καλά τους φιλάθλους,
που έχουν πολλούς λόγους να σπεύσουν στα γήπεδα
προκειμένου να βιώσουν από μέσα την ποδοσφαιρική
μυσταγωγία.
* Εξαιρετική χρονιά στο τιμόνι της Βέροιας έκανε ο δικός
μας Σάκης Θεοδοσιάδης, που ανεβάζει συνέχεια τις μετοχές του στο προπονητικό χρηματιστήριο. Οι ανθρωποι
της «Βασίλισσας του Βορρά» στάζουν μέλι για το ταλέντο,
την εργασιομανία του και την προσέγγιση των παικτών,
οπότε θέλουν να ανανεώσουν την συνεργασία.
* Για το συγκεκριμένο θέμα οι αθλητικές εφημερίδες
έγραψαν ότι οι δυο πλευρές είναι κοντά αλλά πρέπει
να επιστρέψει ο κ. Θεοδοσιάδης από την Ξάνθη, όπου
παρακολουθεί σεμινάριο για το ΟΥΕΦΑ Προ, προκειμένου
να γίνουν οι τελικές συζητήσεις στις οποίες κλειδώνουν
τα πάντα.
* Είναι σημαντικό πάντως οι σύγχρονοι προπονητές να
ψάχνονται στον μέγιστο βαθμό και να ανανεώνουν τις
γνώσεις τους σε πρώτη ευκαιρία. Διότι στις μέρες μας η
τακτική εξελίσσεται με απίστευτα βήματα και οι ρυθμοί
είναι πάντα υψηλοί. Συνεπώς οι τεχνικοί επιβάλλεται να
μένουν στο κλίμα και να δίνουν μασημένη τροφή στους
παίκτες τους.
* Χάρηκε ο κόσμος να βλέπει το Στάδιο γεμάτο από
νεανικό ενθουσιασμό. Οι μαθητές που αγωνίστηκαν
έδειξαν ότι έχουν στην καρδιά τους τον κλασικό αθλητισμό και προσπαθούν να γίνονται όλο και καλύτεροι
στο αντικείμενο που επιλέγουν.
* Από την πλευρά τους οι έμπειροι προπονητές του
χώρου κατέγραψαν ήδη στο μυαλό τους συγκεκριμένα
ονόματα. Μακάρι τα παιδιά αυτά να ασχοληθούν συστηματικά με τον στίβο και να διεκδικήσουν τον δικό
τους ζωτικό χώρο κερδίζοντας μαζεμένα στοιχήματα.
* Πάντως απ’ ότι πληροφορηθήκαμε στην συγκεκριμένη
διοργάνωση έγινε φρεσκάρισμα και το βάρος δόθηκε
κυρίως στο κομμάτι της συμμετοχής. Είναι φανερό
βέβαια ότι το ταλέντο δεν λείπει και με την γνωστή μεθοδικότητα και εργασιομανία ο Τρικαλινός κλασικός
αθλητισμός θα μείνει στην πρώτη γραμμή για πολλά
χρόνια.

03.30: COSMOTE
SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks Toronto Raptors
Τελικός Ανατολικής
Περιφέρειας-ΝΒΑ
10:55 Eurosport 2
Προκριματικά
Roland Garros
12:55 FOX Sports
Roosters - Knights
NRL
13:00 Eurosport 2
Προκριματικά
Roland Garros
15:00 Eurosport 2
Προκριματικά
Roland Garros
15:30 COSMOTE
SPORT 6 HD

Ημιτελικός
ATP 250 Λυών
17:00 Eurosport 2
Προκριματικά
Roland Garros
17:30 COSMOTE
SPORT 6 HD
Ημιτελικός
ATP 250 Λυών
18:30 Eurosport 1
Tour De L Ain
Ποδηλασία
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Τρίτος Τελικός Handball Premier
19:00 COSMOTE
SPORT 9 HD
Ούνικς Καζάν - Χίμκι
VTB United League

19:15 COSMOTE
SPORT 3 HD
Βέχεν - Ινγκολσταντ
Μπαράζ Bundesliga 2
21:00 FOX Sports
Reds - Cubs
MLB
22:05 Novasports
3HD
Αμιάν - Γκινγκάμπ
Ligue 1
22:05 Novasports
2HD
Καέν - Μπορντό
Ligue 1
22:05 Novasports
1HD
Νις - Μονακό

τοπικά

Μέρος 1o
Ο Αίας (στους ξένους ως
Ajax είναι σύμβολο ισχύος)
μετά τον Αχιλλέα είναι ο πιο
γενναίος ήρωας της τρωικής
εκστρατείας. Χαρακτηρίζεται
από τον Όμηρο ως «ἕρκος
Ἀχαιῶν», προπύργιο των
Αχαιών. Πελώριος στην εμφάνιση, γιγαντόσωμος και
πανίσχυρος. Διακρίνεται όχι
μόνο για το παράστημα και τη
σωματική του ρώμη αλλά και
για τον ισχυρό ψυχισμό του.
Η ευθύτητα και το αγέρωχο του χαρακτήρα του συνιστούσαν έναν τύπο ανθρώπου μονολιθικού, ασυμβίβαστου και ανυποχώρητου. Του
έλειπε η ευελιξία και η ικανότητα προσαρμογής σε
κάθε νέα κατάσταση. Αυτό
έδωσε αφορμή στον Σοφοκλή να γράψει την τραγωδία
«Αίας».
Μετά τον θάνατο του Αχιλλέα από το βέλος του Πάρη,
που το κατηύθυνε ο Απόλλων
στη φτέρνα (το μόνο τρωτό
σημείο του σώματός του), η
Θέτις αποφάσισε να δοθεί
από τους Αχαιούς η πανοπλία
του – αριστοτεχνικό κατασκεύασμα του Ηφαίστου –
ως έπαθλο στον δεύτερο
μετά τον Αχιλλέα ήρωα του
τρωικού πολέμου.
Ως υποψήφιοι υποδείχτηκαν δύο, ο Αίας και ο Οδυσσέας. Ο πρώτος εκπροσωπεί
τη γενναιότητα, ο δεύτερος
την πανουργία, δυο αρετές
της ηρωικής εποχής. Σημειωτέον ότι η πανουργία του
Οδυσσέα είχε την έννοια του
να εξυφαίνει δόλια σχέδια
κατά του εχθρού.
Κριτές του διαγωνισμού
ορίστηκαν οι δυο Ατρείδες,
Αγαμέμνων και Μενέλαος.
Αυτοί με την απόφασή τους
ευνόησαν τον Οδυσσέα, παρ’
όλο που ο Αίας με απαράμιλλο θάρρος και αυτοθυσία
είχε μεταφέρει από τη μάχη
το σώμα του νεκρού Αχιλλέα

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

στο στρατόπεδο των Αχαιών.
Η απόφαση αυτή έθιξε το φιλότιμό του Αίαντα και ορκίστηκε εκδίκηση.
Το έργο αρχίζει με την Αθηνά, που πληροφορεί τον
Οδυσσέα για τα ολέθρια σχέδιά του Αίαντα να εξοντώσει
τους Αχαιούς. Στη συνέχεια,
η γυναίκα του Τέκμησσα διηγείται λεπτομερώς τα όσα
είχαν συμβεί.
Ο Αίας Σηκώνεται μεσάνυχτα και ορμάει με το σπαθί
στο χέρι να σφάξει στον ύπνο
όχι μόνο τους Ατρείδες αλλά
και όλους τους Αχαιούς, γιατί ανέχτηκαν την προσβολή.
Παρεμβαίνει όμως η Αθηνά
και θολώνει το μυαλό του. Και
αντί να ριχτεί στις σκηνές
των Αχαιών, ορμάει στο κοπάδι των προβάτων (λεία του
στρατού) κι αρχίζει να τα
σφάζει, νομίζοντας ότι έσφαζε τους Αχαιούς. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στην
ψυχολογία ως παραίσθηση –
ο Άμλετ στον Σαίξπηρ βλέπει
τα μαύρα σύννεφα να κατεβαίνουν και τα νομίζει για
άγρια θηρία.
Η Τέκμησσα κατάγεται από
αρχοντική οικογένεια της
Τροίας και προέρχεται από
τις συνήθεις αρπαγές, που
έκαναν οι νικητές από τις πε-

“Στον πυρετό του Σαββατόβραδου...”
Ανταγωνισμός, φωνές
κάθε που 'ναι εκλογές,
για να πάρουν τα ηνία
όσοι θέλουν μεγαλεία.
```
Το ποτό της εξουσίας
είναι πάντοτε γλυκό
και ο πόθος αρχηγίας
ένα έναυσμα γερό.
```
Αλλά όμως για να βγεις
και στον θώκο να σταθείς,
θέλει κότσια, τσαγανό,
νεύρο και δυναμισμό.
```
Ελιγμούς, διπλωματία
και προσόντα με αξία,
πρόσωπο στην κοινωνία,
ήθος κι επικοινωνία.
```
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Βράβευση των μαθητών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Τρικάλων για τον 9ο Διεθνή Μαθητικό
Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε στο
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα, η βράβευση
των ταινιών για τον 9ο διεθνή διαγωνισμό ταινιών μικρού
μήκους «Cinema διάβασες;;;».
Η ταινία του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων «Διδάγματα Ζωής», απέσπασε Εύφημο Μνεία και 1ο βραβείο στην κατηγορία
«Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση» για «Το Τραγούδι της Φιλίας». Σκοπός της ταινίας ήταν να δείξουμε ότι το σχολείο
πέρα από τις γνώσεις που παρέχει, διδάσκει συμπεριφορές και προωθεί αξίες, όπως την αξία της φιλίας, της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της ομαδικότητας, της
αλληλεγγύης, την άρση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Αξίες που δημιουργούν δυνατές προσωπικότητες, ενεργούς πολίτες και βοηθούν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν στην κοινωνία των προκλήσεων και της διαφορετικότητας.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους μαθητές/τριες
του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων και ιδιαίτερα στους πρωταγωνιστές της ταινίας: Αγραφιώτη Χριστίνα, Αργύρης Βασίλης,
Κούτουλα Κατερίνα, Μόκας Χρήστος, Μουρεχίδου Μαρία,
Σινάι Μίλτο. Τους καθηγητές που συντόνισαν στο πρόγραμμα: Γρηγορίου Αρετή, Μπάνος Δημήτρης, Τασούλα
Λίτσα, Χαρίτος Χαράλαμπος και σε αυτούς που βοήθησαν
στο τεχνικό κομμάτι της ταινίας: Μάνθος Θανάσης, Μπουλογεώργος Ραφαήλ και Καραγιώργος Στέλιος.
Την ταινία και το τραγούδι μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τους παρακάτω συνδέσμους στο youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Rmqd7BF8Juk&t=22
3s
https://www.youtube.com/watch?v=LPM9mArLwgQ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Θα μου πεις πολλοί τα έχουν
και σε μέγιστο βαθμό,
μα δε φτάνουν -και ας τρέχουνσ' αποτέλεσμα σωστό.
```
Μάλλον θέλει και το άλλο
-από όλα πιο μεγάλοδηλαδή να έχεις τύχη
η χρονιά να σου πετύχει.
```
Αν δε θέλει η ριμάδα
να 'σαι πρώτος στην ομάδα,
τότε ό,τι και να κάνεις,
τον καιρό σου μόνο χάνεις.
```
Ψηφοφόρους απωθείς,
αφού δεν σε συμπαθούν
και ματαίως προσπαθείς
στο πλευρό σου να σταθούν.
```

Το μικρόβιο Αρχής
-εξουσίας, προβολήςείναι “άτιμο” στ' αλήθεια,
πέρα απ' τα παραμύθια.
```
Αξιώματα, τιμές
και οι πόρτες ανοιχτές
είναι κάτι που τραβάει
κι ο καθένας κυνηγάει.
```
Από σένα εξαρτώνται
οι πολίτες γενικά
κι απ' τα χείλη σου κρεμώνται
τι θα γίνει τελικά.
```
Λύνεις-δένεις στα γερά
κι όλοι κάνουν τεμενά,
υποκλίνονται μπροστά σου
κι είσαι μέσα στη χαρά σου!
Καλή επιτυχία σ' όλους
Κική

ριοχές τις οποίες κατακτούσαν. Όταν αυτή έκπληκτη
τον ρώτησε πού πάει με το
σπαθί στα χέρια μέσα στο
σκοτάδι της νύχτας, εκείνος
της απάντησε: Της γυναίκας
το στολίδι είναι η σιωπή, «γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει»
(στ. 293) και αρχίζει να επιδίδεται στο ολέθριο έργο. Δυο
μεγάλα κριάρια τα βασάνισε
κιόλας, νομίζοντας ότι ήταν οι
δυο Ατρείδες, ο Αγαμέμνων
και ο Μενέλαος.
Μετά από λίγο συνέρχεται
και συνειδητοποιεί τις πράξεις του. Αισθάνεται εξουθενωμένος. Ο περήφανος Αίας
θα γίνει περίγελως των εχθρών του. Σωριάζεται κάτω,
χωρίς να βγάλει μιλιά. Η
Τέκμησσα φοβάται μήπως
κάτι κακό σχεδιάζει για τον
εαυτό του.
Και προσπαθεί να του ανεβάσει το ηθικό, πότε με λογικά επιχειρήματα και πότε με
συναισθηματισμούς. Τον αποκαλεί «δεσπότη». Μπορεί να
έγινε σκλάβα του, αλλά την
σεβόταν σαν γυναίκα του και
αυτή τον αγάπησε και του
ήταν αφοσιωμένη. Αν τον χάσει, θα πέσει στα χέρια των
εχθρών του και αυτή και το
όμορφο αγοράκι τους, ο Ευρυσάκης. Ήταν ελεύθερη και
αρχοντοπούλα και μια νέα
σκλαβιά δεν θα την άντεχε.
Ο Αίας ζητεί να του φέρουν
τον μικρό του γιο και σε λίγο
ένα συγκινητικό σύμπλεγμα
παρουσιάζεται στη σκηνή, ο
Αίας με τον γιο στην αγκαλιά
του και την Τέκμησσα δίπλα
του.
Τον χορεύει στα χέρια του
και του δίνει μια ευχή. Μόνο
την τύχη μου να μην έχεις,
του λέει, στα άλλα να είσαι
σαν κι μένα. Να γίνεις ο Αίας
της γενιάς σου. Η αντίληψη
ότι στη ζωή του παιδιού συνεχίζεται η ζωή του πατέρα είναι πανάρχαια.
Στη συνέχεια η Τέκμησσα

προσπαθεί να τον κάνει να ξεχάσει ό,τι έγινε. Η απάντησή
του όμως είναι σκληρή: «Είσαι
πολύ γελασμένη, αν πιστεύεις
ότι θα μου αλλάξεις τη φύση
μου».
Η Τέκμησσα όμως τον ικετεύει να μην την αφήσει χήρα
και το παιδί τους ορφανό.
Τον εξορκίζει στους θεούς κι
αυτός απαντά πάλι με λόγια
σκληρά: Δεν τόχεις καταλάβει
ότι δεν χρωστάω πια τίποτε
στους θεούς; Ο Αίας παραμένει άκαμπτος, γίνεται ασεβής αλλά γεμάτος ειλικρίνεια. Άλλωστε το είχε δηλώσει: «ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς
τεθνηκέναι τὸν εὐγενῆ χρή».
(στ.479)
Ο Αίας παρουσιάζει τώρα
μια αλλαγή συμπεριφοράς,
μια προσποιητή ηρεμία, που
δείχνει επάνοδο στη φυσιολογική του κατάσταση. Με τη
στάση αυτή εξαπατά όχι μόνο
τον χορό αλλά και την Τέκμησσα. Υποκρίνεται ότι έχει
ανάγκη να κάνει έναν περίπατο μόνος του. Έτσι, απομακρύνεται χωρίς καμιά παρακολούθηση.
Όταν όμως δημιουργήθηκαν υποψίες για την παρατεταμένη απουσία του, άρχισαν να τον αναζητούν και
τελικά τον βρίσκει η Τέκμησσα σε μια ερημική ακρογιαλιά
νεκρό.
Είχε μπήξει στο έδαφος το
σπαθί του με κατάλληλη κλίση, ώστε πέφτοντας επάνω
με ορμή, να δώσει τέλος στη
ζωή του. Η είδηση διαδίδεται
αστραπιαία σε όλο το στρατόπεδο και ο Μενέλαος, χωρίς να σεβαστεί τον νεκρό,
παρουσιάζεται στη σκηνή και
ανακοινώνει διαταγή του αρχιστράτηγου Αγαμέμνονα,
σύμφωνα με την οποία απαγορευόταν η ταφή του.
Ο Αίας ήταν εχθρός τους.
Είχε επιχειρήσει να σφάξει
τους Αχαιούς τη νύχτα στον
ύπνο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ

ειρά έργων και
εργασιών για την
αντιπυρική προστασία
των δασών του Νομού μας
έχουν προγραμματίσει η
Διεύθυνση Δασών και τα
Δασαρχεία Τρικάλων και
Καλαμπάκας.
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Λαμβάνουν οι Δασικές Υπηρεσίες του Νομού

Αντιπυρικά μέτρα
Στόχος είναι η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στην αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει αρχίσει από
την 1η Μαΐου και λήγει στις 31
Οκτωβρίου. Στην αρμοδιότητα
του Δασικών Υπηρεσιών ανήκει
η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ενώ η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής ανήκει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

3

Μέτρα
Τα έργα και οι εργασίες που
έχουν προγραμματίσει για την
φετινή αντιπυρική περίοδο είναι
τα εξής:
. Έχουν συνταχθεί από
τα Δασαρχεία Τρικάλων
και Καλαμπάκας και έχουν
εγκριθεί οι σχετικές μελέτες
συντήρησης και αποκατάστασης
της βατότητας του δημοσίου
δασικού δικτύου, συνολικού μήκους 653 km για το 2019.
. Από το Δασαρχείο Τρικάλων έχει συνταχθεί και
εγκριθεί αρμοδίως η μελέτη του έργου: ’’Διάνοιξη Δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας αντιπυρικής προστασίας Γκούρα
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2

τας παράλληλα και την οδική
επικοινωνία των κατοίκων των
οικισμών της ευρύτερης περιοχής.
. Ολοκληρώθηκαν τα
έργα: α) «Βελτίωσης –
συντήρησης και ασφαλτόστρωσης του δασικού δρόμου
’’Βλάχα-Γελαδαριά Δήμου Πύλης’’– Δασαρχείου Τρικάλων»
και β)« Κουκουφλί – Ρέμμα Σκοτεινό του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Ασπροποτάμου», Δασαρχείου Καλαμπάκας.
. Υπάρχουν κάποια τεχνικά
προβλήματα ως προς την
ολοκλήρωση του έργου
διάνοιξης του δασικού δρόμου
’’Αλωνάκι – Προφήτης Ηλίας’’
στο Δημόσιο δάσος Νεράϊδας
Δήμου Πύλης – Δασαρχείου Τρικάλων, για τα οποία καταβάλλονται προσπάθειες για την ολοκλήρωσή του.
. Εφαρμόζουμε ήδη ειδικό
πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των λαθροϋλοτομιών και συνέχεια αυτού ανα-

– Βάκαρη – Παλαιομάνδρι –
Μαντρί – Δροσοχώρι Δήμου Πύλης Ν.Τρικάλων ‘’ συνολικού
μήκους 5,2 χλμ και προϋπολογισμού 191.000 ευρώ . Πρόκειται
για σημαντικό δασικό έργο και
η κατασκευή θα συμβάλλει ουσιαστικά στην δασοπροστασία
και διαχείριση των δασών και
των δασικών οικοσυστημάτων

εν γένει της περιοχής αφ’ ενός,
και αφ’ ετέρου με την ολοκλήρωσή του θα επιτευχθεί η οδική
σύνδεση μεταξύ δύο μεγάλων
σε έκταση δασικών Συμπλεγμάτων, αυτό του ‘’Τέως Δήμου
Κοθωνίων’’ με το ‘’Σύμπλεγμα
Δημοσίων δασών Νεραϊδοχωρίου – Πύρρας – Αγίου Νικολάου
– Δροσοχωρίου’’ εξυπηρετών-
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μένουμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εντολή για
εφαρμογή του προγράμματος
Δασοπροστασίας, που θα ισχύει
μέχρι τέλους του 2019.
. Σημαντική επίσης είναι
η συμβολή των απασχολουμένων με το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας του
ΟΑΕΔ για την Αντιπυρική Προστασία, οι οποίοι με ευθύνη των
προϊσταμένων των Δασαρχείων
Τρικάλων και Καλαμπάκας και
μετά από συνεργασία – συνεννόηση με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και τους οικείους ΟΤΑ
προέβησαν σε καθαρισμούς περιαστικών αλσυλλίων: (όπως
Προφήτης Ηλίας της πόλης των
Τρικάλων, Ριζώματος, Κρηνίτσας, Ανάληψης, Λογγακίου,
Αρδανίου, Κρήνης, Αγίου Νικολάου, Δ. Φαρκαδόνας, Πύλης
Αγίου Βησσαρίωνος κλπ), εργασίες οι οποίες συνεχίζονται
και σήμερα.
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Ενημέρωση και
συνεργασία
Παράλληλα με τις προανα-

φερθείσες δράσεις, οι Δασικές
Υπηρεσίες ενημερώνουν τους
πολίτες, τόσο με δημοσιεύσεις
στα ΜΜΕ, όσο και με διανομές
εντύπων.
Επίσης, οι Δασικές Υπηρεσίες
συνεργάζονται με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς για την
επιτυχή αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών εάν προκύψουν στην
περιοχή αρμοδιότητάς των, που
ως γνωστόν αποτελούν την κύρια αιτία καταστροφής της δασικής βλάστησης, η έλλειψη της
οποίας επιτείνει την εμφάνιση
καταστροφικών πλημμυρικών
φαινομένων, με αποτέλεσμα την
πρόκληση ζημιών σε οικισμούς
– οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις
πάσης φύσεως και λοιπές υποδομές.
Από τις Δασικές Υπηρεσίες
ζητείται από τους πολίτες να
συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην
προσπάθειά τους αυτή για την
προστασία των δασών μας, των
δασικών εγκαταστάσεων ,των
δασικών εδαφών και γενικά των
δασικών οικοσυστημάτων του
Νομού μας και παρατίθενται τηλέφωνα επικοινωνίας για την
περίπτωση που παραστεί ανάγκη:
Δ/νση Δασών Τρικάλων –
24310 63463
1) Δασαρχείο Τρικάλων –
24310 63481 και 1591
2) Δασαρχείο Καλαμπάκας –
24320 22410,24320 22415
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ “ΣΙΑ ΦΑΡΑΚΗ” ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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σελίδα 31

H μουσικοχορευτική παράσταση του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ στο υπαίθριο θέατρο του Φρουρίου 30/6

“ΑΣΤΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ” “Κύκλος εν Κύκλω…”
•ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΠΑΚΟΥ
Την Τετάρτη 29
Μαΐου στις 8.30μ.μ.
στο Δημαρχείο Μεγάλων Καλυβίων, το
παιδικό τμήμα του θεατρικού εργαστηρίου θα δώσει την μεγάλη καλοκαιρινή του
παράσταση, υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και
του Δήμου Τρικκαίων.
Λίγα λόγια για το
έργο. Τα χαρτονομίσματα μιας τράπεζας
παίρνουν “σάρκα και
οστά”. Η πρωτοτυπία
του έργου στηρίζεται στο ότι τα χαρτονομίσματα, που είναι άψυχα, ακούν, σχολιάζουν, κρίνουν και κατακρίνουν
τα πάντα στους ανθρώπους αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους γιατί οι άνθρωποι δεν τα αντιλαμβάνονται. Καταστάσεις προκύπτουν με δύο ληστές και έναν … περίεργο αστυνόμο. Τελικά θα γίνει η ανατροπή;
Συμμετέχουν οι μαθητές: Γκαρνάρας Γρηγόρης, Ζτρίβα Μάρθα, Ζτρίβα Χριστίνα, Κραβαρίτη Βασιλική, Κραβαρίτης Δημήτρης, Μπίχτα Βάγια, Μπίχτα Κωνσταντίνα, Νίκου Γεωργία, Παπανικολάου
Βαγγέλλης, Πάτρα Παυλίνα, Πατρίκαλος Αχιλλέας, Τζιμούρτος Μιχάλης, Τζιμούρτου Μαρκέλλα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. πρωτ.: 3104/122636
ΑΔΑ: ΩΘΧ87ΛΡ-1Ε9

Περιληπτική Προκήρυξη
Διεθνούς Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
- ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Π.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019 – 2020»
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή
Ι.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31
ΤΡΙΚΑΛΑ 42132 ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
Τηλέφωνο: +30 2431351517
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.trigas@thessaly.gov.gr
Φαξ: +30 243146264
Κωδικός ΝUTS: ΕL611
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
Γενική
διεύθυνση:
www.thessaly.gov.gr
Ι.2)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.thessaly.gov.g
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Ι.3)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
1.4)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Τμήμα II: Αντικείμενο
ΙΙ.1)Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1)Τίτλος:
Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί Π.Ε. Τρικάλων 2019 - 2020
ΙΙ.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV
90620000-9
ΙΙ.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4)Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και
αντιμετώπισης παγετού για την περίοδο 2018-2019 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας και
ειδικότερα στα τμήματα των εθνικών
οδών :
• αρ.6 "Τρίκαλα - όρια νομού με τον
νομό Λάρισας",
• αρ.6 "Τρίκαλα-Καλαμπάκα-γέφυρα Μουργκάνι-όρια νομού με νομό
Ιωαννίνων",
• αρ.15 "Γέφυρα Μουργκάνι-όρια
νομού με νομό Γρεβενών",
• αρ.30 "Τρίκαλα - Περτούλι μέχρι
γέφυρα Αχελώου"

• αρ.26 "Διασταύρωση με Εθνική
οδό αρ.15 προς Δεσκάτη μέχρι όρια
νομού με νομό Γρεβενών".
ΙΙ.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 583.870,97 ΕUR
ΙΙ.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται
σε τμήματα: όχι
ΙΙ.2)Περιγραφή
ΙΙ.2.1)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45233141
ΙΙ.2.2)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός ΝUTS: ΕL611
ΙΙ.2.3)Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και
αντιμετώπισης παγετού για την περίοδο 2019 - 2020 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Τρικάλων στην επικράτεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και ειδικότερα στους άξονες Ε.Ο.6
"Τρίκαλα - Καλαμπάκα - γέφυρα
Μουργκάνι - όρια Νομού με Νομό
Ιωαννίνων", Ε.Ο.6 "Τρίκαλα - Λάρισα",
Ε.Ο.15 "Γέφυρα Μουργκάνι - Γρεβενά",
Ε.Ο. 30 "Τμήμα του οδικού άξονα Τρικάλων - Άρτας (Περτούλι μέχρι γέφυρα Αλεξίου)" και Ε.0.26 "Ορια Νομού με
Νομό Γρεβενών -Δεσκάτη - συνάντηση
με την Ε.Ο.15".
ΙΙ.2.4)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
ΙΙ.2.5)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 583.870,97 ΕUR
ΙΙ.2.6)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος
αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε
παράταση: όχι
ΙΙ.2.7)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
ΙΙ.2.8)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
ΙΙ.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή
των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών, ήτοι δραστηριότητα αποχιονισμού
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν
έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια για την
παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού ή
να είναι μέλη του Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού ή άλλου (π.χ. Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου
με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα).
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) Επιμελητήριο Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου.
Τμήμα IV: Διαδικασία
ΙV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.2)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GΡΑ)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:
ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
ΙV.2.1)Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/07/2019
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.2)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή
οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.3)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την
αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.4)Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών
Ημερομηνία: 09/07/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος: ΤΡΙΚΑΛΑ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη
δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Διαδικασίες προσφυγής
VI.2.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πειραιάς
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση
στο
διαδίκτυο:
www.aepp-procurement.gr
VI.2.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με
την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147Α)
VI.3)Ημερομηνία αποστολής της
παρούσας προκήρυξης: 21/05/2019
Α/Α Συστήματος ΕΣΔΗΔΗΣ: 74847
Τρίκαλα, 21.05.2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
α.α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

CMYK

•Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων

“Κύκλος... πανάρχαιο σύμβολο της συνέχειας και της αιωνιότητας, σύμβολο της τελειότητας και της αρμονίας. Ο κύκλος ως κρυμμένο σύμβολο με
πολλαπλά νοήματα συναντάται
στην Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι και τις επόμενες εθιμικές παραδόσεις της και φυσικά,
αποτελεί το βασικό σχήμα του
Ελληνικού Χορού.
Η έννοια Κύκλος εν Κύκλω μαρτυρά πως με κάποιον μαγικό τρόπο οι διάφοροι κύκλοι συνδέονται
και αποτελούν το κέντρο ενός
μεγάλου κύκλου που αγκαλιάζει
σχεδόν τα πάντα. Ο κάθε κύκλος
με τον συμβολισμό του ανήκει
έτσι, μέσα σε έναν μεγαλύτερο
κύκλο που τον περιβάλλει. Κάπως
έτσι γίνεται και με τον κύκλο του
χορού: Ο κύκλος του χορού βρίσκεται μέσα στον κύκλο του χρόνου και ο κύκλος του χρόνου βρίσκεται μέσα στον ευρύτερο κύκλο
του μυστηρίου της ζωής.
Ο κύκλος του χορού ενώνει τα
χέρια, τις ανάσες, ενώνει τους
καημούς και τους πόθους μας”.
Θα κινηθούμε κυκλικά από τον
θάνατο στον “Αθάνατο”, δηλαδή
σ’ αυτόν που δεν πεθαίνει ποτέ

στην συνείδηση μας. Θα παρουσιαστούν ενότητες όπως “Τα παραμύθια από γενιά σε γενιά”, “Το
σύμβολο του κύκλου στην ελληνική παράδοση και συγκεκριμένα
στον Πόντο”, “Ο Θάνατος ως τέλος και ως αρχή στην ελληνική
παράδοση”, “Ο θάνατος του Θεανθρώπου και η Ανάσταση”, “Χοροί και έθιμα για τον εξορκισμό
του θανάτου”, “Ο κύκλος της
Αποκριάς”, “Γάμος-σταθμός στον
κύκλο της ζωής-το θαύμα της
γέννησης”, “Εκείνοι που με τον
ηρωισμό τους δεν φεύγουν ποτέ
από την ζωή. Εκατό (100) χρόνια
από την Γενοκτονία των Ποντίων”

Θα παρουσιαστούν χοροί από
τον Πόντο στην έναρξη και το φινάλε, Καππαδοκίας, Δράμας, Κυκλάδων, Ηπείρου, Δυτικής Θράκης κ.α. σε ιδέα και σκηνοθεσία
Ραφαέλας Μάνου-Γκοργκόλη και
Καλλιτεχνική επιμέλεια Μάνου
Παναγιώτη και Μάνου ΚάτιαςΝανάς.
Η μουσικοχορευτική παράσταση “Κύκλος εν κύκλω” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις
30.6.19 & ώρα 9 μμ. στο υπαίθριο
θέατρο του φρουρίου της πόλης
μας και είναι υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 14596

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων»
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), οι ομάδες 8 και 10 της προμήθειας μηχανημάτων έργων, οχημάτων και συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι και από Ιδίους Πόρους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.290,32 Ευρώ,
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης για όλη την προμήθεια είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», Πρόσκληση
Ι και από ιδίους πόρους. Για τις ομάδες 8 και 10 η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους.
Αντικείμενο προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού
υλικού του Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα των ομάδων 8 και 10 με τους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV:
ΟΜΑΔΑ
8
10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Λεωφορείο μεταφοράς Α.μ.Ε.Α.
καινούριο ή μεταχειρισμένο.
Περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα
καινούριο ή μεταχειρισμένο.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

CPV

Τεμάχιο

1

34114400-63

Τεμάχιο

1

42415110-2

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά ομάδα.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
24/05/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
24/05/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:
25/06/2019 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
02/07/2019 και ώρα 11:00
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής
του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β - 21.10.13) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ θα χωρίζεται ανά ομάδα αντίστοιχα, στους εξής αριθμούς
συστήματος: 74756, 74757
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυητική Επιστολή Συμμέτοχης: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Εξάρχου Μαρίκα τηλ. 24313-51203, 24313-51213, φαξ:
24313-51219, e-mail: panef@trikalacity.gr, mexarhou@trikalacity.gr
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
20/05/2019.
Τρίκαλα 20/05/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

32 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24

εσωτερικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Προσκλητήριο Μητσοτάκη σε ψηφοφόρους
ΠΑΣΟΚ, Ποταμιού και πρώην ΣΥΡΙΖΑ
Μ

ήνυμα ενότητας και
προσκλητήριο συμπόρευσης τόσο
στους κεντρώους ψηφοφόρους που στο παρελθόν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι, όσο
και στους απογοητευμένους
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,
επαναλαμβάνοντας ότι δεν
υπάρχουν ίσες αποστάσεις,
ούτε περιθώρια για ψήφο σε
κόμματα που «δεν θα έχουν
ρόλο και λόγο» την επόμενη
μέρα, απηύθυνε από το Περιστέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτόχρονα, έθεσε εμφατικά το «αμείλικτο» δίλημμα
της κάλπης της Κυριακής: Ή
με τον ΣΥΡΙΖΑ «του χθες» ή
με τη Ν.Δ. «του αύριο». Και
ζήτησε ένα «καθαρό αποτέ-

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
λεσμα που θα φέρει καθαρή
λύση».
Την Κυριακή, όπως είπε,
«παίρνουμε θέση, δίνουμε μή-

νυμα με την ψήφο μας. Ψηφίζουμε αλήθεια, προκοπή,
ενότητα, εθνική υπερηφάνεια,
αξιοπρέπεια, αλλαγή, ελπίδα
και πάμε την Ελλάδα μπροστά». «Ή με τη μεγάλη αλλαγή, ή με τα αδιέξοδα», σημείωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του, επαναλαμβάνοντας
ότι στην κάλπη της Κυριακής
δεν υπάρχουν περιθώρια για
πειράματα. Υπογράμμισε ακόμη ότι ο ίδιος επιδιώκει τη
θετική ψήφο των πολιτών –

«δεν ψηφίζουμε αρνητικά
προς την κυβέρνηση μόνο,
ψηφίζουμε θετικά, εμπιστευόμαστε τη Ν.Δ.».
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. απευθύνθηκε ειδικά στους ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου,
καλώντας σε συμπόρευση «φίλους άλλων κομμάτων» που,
όπως θύμισε, «βρεθήκαμε στο
ίδιο μετερίζι απέναντι στον
λαϊκισμό και με υπευθυνότητα
κρατήσαμε την Ελλάδα στην
Ευρώπη το καλοκαίρι του
2015 όταν κάποιοι μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού». Και ζήτησε κοινό μέτωπο απέναντι στο ψέμα. «Ας
αναλογιστούν ότι η αντίδραση
απέναντι στο ψέμα πρέπει να
είναι κοινή και δεν μπορεί το
αύριο να είναι διασπασμένο.
Η έκφραση της προόδου πρέπει να είναι ενιαία», σημείωσε
χαρακτηριστικά και κατονόμασε τους «χιλιάδες φίλους
που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι», επαναλαμβάνοντας ότι
οι «παλιές διαφορές» δεν
έχουν πια νόημα. «Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις ανάμε-

σα στην αλήθεια και στο ψέμα,
ανάμεσα στη δημοκρατία και
στον αυταρχισμό», τόνισε. Νωρίτερα, εξάλλου, στη συνέντευξή του στο ρ/σ news247,
εκτίμησε ότι «δεν πιστεύω ότι
υπάρχει καμία δυσκολία σε
έναν ψηφοφόρο του ΚΙΝΑΛ ή
του Ποταμιού να ψηφίσει σήμερα τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε δυνάμεις που παραδοσιακά δεν συντάσσονται με
τη Ν.Δ., να συνταχθούν με
την προσπάθειά μας». «Η Ν.Δ.
είναι η μόνη πολιτική δύναμη
που μπορεί να εγγυηθεί μία
μεγάλη προοδευτική αλλαγή
στην Ελλάδα. Η Ν.Δ. έχει συγκεκριμένο σχέδιο ανάταξης
της χώρας κι εγώ είμαι εδώ
για να ενώσω του Ελληνες κι
όχι να τους διχάσω» τόνισε,
ενώ εξέφρασε την εκτίμηση
ότι μετά τις εκλογές θα διαμορφωθούν νέες πλειοψηφίες.
«Με ξενίζει η ρητορική των
ίσων αποστάσεων, ότι ψήφισε
κάτι άλλο γιατί Τσίπρας - Μητσοτάκης είναι το ίδιο», σημείωσε χθες το βράδυ σε συ-

νέντευξή του στο Action 24.
Και πρόσθεσε: «Δεν είμαστε
το ίδιο. Σε αυτούς τους συμπολίτες μας απευθύνομαι με
πολύ ευθύ τρόπο και τους
λέω ότι ο μόνος σίγουρος
τρόπος για να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι μια ισχυρή
Ν.Δ.».
Εμφατικά απηύθυνε ακόμη
το μήνυμα ότι η ρητορική του
κ. Τσίπρα για τους πολλούς
και τους λίγους του θυμίζει
τη Μαρίν Λεπέν. «Λέει ακριβώς
τα ίδια πράγματα. Ο διαχωρισμός ελίτ-πολλοί είναι ο κλασικός διαχωρισμός που χρησιμοποιούν όλα τα ακροδεξιά
λαϊκιστικά κόμματα της Ευρώπης», σημείωσε. Επανέλαβε δε το σχέδιό του για επανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ και ενίσχυση της ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. με 1.500 «στοχευμένες
προσλήψεις, καινούργιες μηχανές, καινούργια περιπολικά», αλλά και τη δέσμευσή
του για φυλακές τύπου Γ,
διότι «δεν γίνεται η χώρα να
μην έχει φυλακές υψίστης
ασφαλείας».

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

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

Έφη Αχτσιόγλου: Μόνιμα, όχι προεκλογικά τα μέτρα που υλοποιούμε
«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο Ζάππειο και τα οποία
ήδη υλοποιούμε, η μείωση του ΦΠΑ στα
τρόφιμα, στην εστίαση και στην ενέργεια, η νέα 13η σύνταξη με τις προδιαγραφές που δώσαμε, είναι μόνιμα μέτρα» δήλωσε η υπουργός Εργασίας,
Έφη Αχτσιόγλου.
Η κ. Αχτσιόγλου, σημείωσε πως «είναι μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν, για να
μείνουν και ενισχύουν σε ετήσια βάση το
εισόδημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό, καταρχάς, απαντάει στο
ότι δεν είναι προεκλογικού χαρακτήρα,
είναι μόνιμα μέτρα» ανέφερε.
«Είχαμε πει εξαρχής πως, μετά την
21η Αυγούστου 2018, ξημερώνει μία καινούρια μέρα για τη χώρα, για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και για
τις δυνατότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Αυτό το κάναμε πράξη από την
επόμενη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα μέτρα που εφαρμόζουμε τώρα, τα μέτρα
που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έχουν
γίνει ήδη πράξη. Η μείωση εισφορών, η
μείωση του ΕΝΦΙΑ, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμούς, η αύξηση του κατώτατου μισθού,
η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.
Επομένως, όλα αυτά είναι βήματα μίας
στρατηγικής που λέει ότι, μετά την 21η
Αυγούστου, έχουμε νέες δυνατότητες και
νέα περιθώρια και το κάνουμε πράξη»
επισήμανε η υπουργός.
Απαντώντας στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι
η Ν.Δ. επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς
της περί προεκλογικών παροχών πάρα
πολύ συχνά, ήδη από το 2016 και το
2017, σε κάθε θετικό μέτρο της κυβέρνησης, το έκανε και για τα μέτρα της
ΔΕΘ, το έκανε και για την αύξηση του κατώτατου μισθού. «Αυτό δεν είναι ένα επιχείρημα το οποίο απαντάει πουθενά
και, σε κάθε περίπτωση, είναι προσβλητικό για τους συνταξιούχους και τον
κόσμο της εργασίας να παρουσιάζονται
ως «εξαγοράσιμοι» με μέτρα κοινωνικού

χαρακτήρα που θα έπρεπε να είναι
πραγματικότητα στην Ελλάδα του σήμερα» υπογράμμισε.
Παράλληλα, η κ. Αχτσιόγλου υπενθύμισε ότι η Ν.Δ. ήταν κυβέρνηση όταν
η ανεργία εκτινάχθηκε στο 28% και η
ανεργία των νέων στο 60%. «Από το
2015 έχουν δημιουργηθεί 370.000 νέες
θέσεις εργασίας και η ανεργία έχει
μειωθεί στο 18,5%. Έχουν γίνει βήματα
και πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα, για να είναι ικανοποιητική η κατάσταση στην αγορά εργασίας» είπε. Τόνισε δε ότι η Ν.Δ. καταγγέλλει τους μισθούς που η ίδια δημιούργησε. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, «ήταν η κυβέρνηση της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ που μείωσε τον κατώτατο μισθό σε μία νύχτα
κατά 22% και κατά 32% για τους νέους,
θεσπίζοντας τον υποκατώτατο και πάγωσε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, δηλαδή τη δυνατότητα να πετυχαίνουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι στους
κλάδους τους. Ήταν ομολογημένος στόχος τους η μείωση του λεγόμενου εργατικού κόστους, προκειμένου να καταστεί η οικονομία περισσότερο ανταγωνιστική. Το έλεγαν και το ασπάζονταν και
πολύ συχνά ακόμη και σήμερα λένε ότι
ήταν αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» είπε η Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας πως «η σημερινή κυβέρνηση αύξησε τον κατώτατο μισθό κατά 11%,
κατάργησε τον υποκατώτατο μισθό, επανέφερε τις συλλογικές διαπραγματεύ-

σεις».
Αναφερόμενη στο ασφαλιστικό, επισήμανε ότι «οι περικοπές που έκαναν
Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στις συντάξεις, την περίοδο 2010-2014, ήταν 45 δισ. ευρώ.
Έκαναν 12 διαδοχικές οριζόντιες περικοπές, μεταξύ των οποίων η κατάργηση
της 13ης και της 14ης σύνταξης. Αυτά
δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να τα ξεχάσει. Είναι αυτά τα οποία εν πολλοίς δημιουργούν και τις διεκδικήσεις αναδρομικών των συνταξιούχων στα δικαστήρια.
Έχουν πολιτικούς υπευθύνους εκείνες
οι περικοπές. Ταυτόχρονα, μας παραδόθηκε ένα βαθιά ελλειμματικό σύστημα, διότι αυτές οι περικοπές γίνονταν και,
την ίδια στιγμή, τα ταμεία μας παραδίδονταν με έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ»
υποστήριξε.
Κατά την κ. Αχτσιόγλου, «η σημερινή
κυβέρνηση έχει μετατρέψει αυτό το έλλειμμα σε πλεόνασμα, χάρη στην ορθή
οργάνωση, χάρη στο γεγονός ότι οι
επαγγελματίες πληρώνουν εισφορές
στη βάση πια του πραγματικού τους εισοδήματος και το 90% αυτών έχει ελαφρυνθεί. Το έλλειμμα μετατράπηκε σε
πλεόνασμα και πλέον προχωράμε διαρκώς σε ενισχυτικές παρεμβάσεις για
τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους, όπως είναι οι 120 δόσεις, με
τις οποίες ρυθμίζουμε τα χρέη του παρελθόντος, όπως είναι η 13η σύνταξη με
τα δημοσιονομικά δεδομένα που έχουμε σήμερα και την οποία έχουμε σκοπό,
εφόσον θα είμαστε κυβέρνηση, να την
ενισχύουμε κάθε χρόνο, όπως είναι οι
ελαφρύνσεις στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και των επιχειρήσεων και εφέτος και από το 2020
περαιτέρω. Το ασφαλιστικό μάς παραδόθηκε σε μία κατάσταση κατάρρευσης,
με τεράστιο έλλειμμα και κανόνα τις περικοπές στις συντάξεις. Σήμερα, μιλάμε
για μία κατάσταση υγιούς σχέσης των
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων
με το ασφαλιστικό σύστημα και για μία
διαρκή και μεθοδική αποκατάσταση αδικιών» υποστήριξε η κ. Αχτσιόγλου.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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Ν. Παππάς: Η Ν.Δ. δεν τολμά
να κάνει ανοιχτή
συγκέντρωση στην Αθήνα
Π
ρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ
στις ευρωεκλογές
διαβλέπει ο
υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής Νίκος Παππάς,
τονίζοντας ότι η Ν.Δ.
«πέφτει από το ένα λάθος
στο άλλο» καθώς
«βρίσκεται σε αναζήτηση
στρατηγικής».

Όπως ανέφερε οι πολίτες
«διαψεύδονται παταγωδώς»
από αυτά που είχε υποσχεθεί η
αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς «ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
με τις δημόσιες τοποθετήσεις
του, έχει κάνει απολύτως σαφές
ότι θέλει να καταργήσει την
13η σύνταξη και να μειώσει το
αφορολόγητο».
Υποστήριξε ακόμη πως η Ν.Δ.
«δεν τολμά να κάνει ανοικτή
συγκέντρωση, όπως θα κάνουμε εμείς στο Σύνταγμα».
«Πήγε σε ένα περιφερειακό
γήπεδο, το οποίο είναι 3.000 θέσεων, με τον κ. Πατούλη και
έκανε τη συγκέντρωσή της.
Εμείς είχαμε περισσότερο
κόσμο στο Αγρίνιο από ότι είχε
η Ν.Δ. και αυτό νομίζω ότι είναι
δηλωτικό της συσπείρωσης και
του πολιτικού μομέντουμ που ο
κάθε χώρος έχει» δήλωσε.
«Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν καταγράψει μία συστηματική αδυναμία
να ανιχνεύσουν ένα κομμάτι

Ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής Νίκος Παππάς
του εκλογικού σώματος, που
στο τέλος έρχεται στην κάλπη
του ΣΥΡΙΖΑ (…) αν τις δει κανείς
στη δυναμική τους και το πώς
εξελίσσονται, θα δει ότι μειώνουν τη διαφορά» συνέχισε εκφράζοντας την εκτίμηση ότι
«θα πάμε σε μία κατάσταση η
οποία θα φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ
πρώτο κόμμα».
Ως προς την επίδραση της
Συμφωνίας των Πρεσπών στο
εκλογικό αποτέλεσμα ο Ν. Παππάς είπε ότι «δεν φαίνεται αυτό
να αποτυπώνεται στις προθέσεις ψήφου», επικαλούμενος
πρόσφατα στοιχεία δημοσκόπησης.
«Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι
κάποιοι που του πουλούσαν

Μακεδονία, τον είχαν αφήσει
στο περιθώριο», σημείωσε.
Απαντώντας σε όσους επέκριναν τον ΣΥΡΙΖΑ για μεταφορά, με πούλμαν, Ρομά ψηφοφόρων στη συγκέντρωση του
ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, ο κ.
Παππάς σημείωσε είναι «πολύ
χυδαίο αυτό που γίνεται» και
πρόσθεσε: «Αν θεωρούν ότι
υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα ψήφου να
βγουν να το πουν».
Για το θέμα της χορήγησης
άδειας στον Δ. Κουφοντίνα,
είπε ότι η πιστή εφαρμογή του
νόμου -που ξεχωρίζει τη δημοκρατία από άλλου τύπου καθεστώτα- «δεν έχει καθόλου να κάνει με το αν εγκρίνεις τις αποτρόπαιες πράξεις του». Υπογράμμισε «την απόλυτη κατανόηση» την οποία – όπως είπε «όλοι πρέπει να δείχνουμε
στους συγγενείς των θυμάτων»
οι οποίοι «μπορεί να εκκινούνται
και από ένα προσωπικό θυμό».
Πρόσθεσε ακόμη, πως, «όταν
έπαιρνε άδεια ο Ξηρός επί Ν.Δ.,
δεν έβγαινε κανένας να διαμαρτυρηθεί, να πει ότι ξέρετε
κάτι, ο Σαμαράς κλείνει το μάτι
στη 17 Νοέμβρη επειδή ο Ξηρός
πήρε άδεια και σε μία από τις
άδειες είπε να κάνει το Σαββατοκύριακό του και δεν επέστρεψε».
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός στην Ώρα του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Δεύτερη Ματιά
Μετά τον Εσκομπάρ: Κωδικό
όνομα JJ Κ1 Ε18 (Ε)

07:25 Γιάκαρι E27 (Ε)
08:00 Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
08:30 Ελλάδα, Δέκα Ζωγραφικές Εποχές
E3 (Ε)
09:00 Οπτική Γωνία E11 (Ε)
09:30 Το Πανόραμα του Αιώνα E29 (Ε)
10:30 Μουσεία του Κόσμου E4
11:30 Οι Θησαυροί της Αρχαίας
Αιγύπτου Κ1 Ε3 (Ε)
12:30 Είσαι Νέος, 'Eχεις Λόγο E2 (Ε)
13:30 Spirit Riding Free Κ3 Ε4 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E25 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E35
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε41 (Ε)
17:00 Η Εκδίκηση του Καβαλάρη
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε83
20:30 Η Ζωή εν Τάφω E6 (Ε)
22:30 Skyfall
01:00 Ευρώπη, το 'Oνειρο - Doc on ΕΡΤ
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E95 (Ε)
Ακραίες Καταστάσεις με Τρένο E5
ΕπιΚοινωνία
Από τη Ρωσία στο Ιράν:
Διασχίζοντας τα Άγρια Σύνορα E2
Ειδήσεις
Ακραίες Καταστάσεις με Τρένο E5
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ6 Ε9
Από τη Ρωσία στο Ιράν:
Διασχίζοντας τα Άγρια Σύνορα E2
(Ε)
Με το Τρία (Ζ)
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Μπανγκόκ, η Πόλη των Αγγέλων
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Ποίηση των Στίχων
Η Επιστροφή E11 (Ε)

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
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τηλεόραση

ΜΑΪΟΥ 2019
Εκλογές 2019
Ρουκ Ζουκ (Ε)
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E163
ANT1 News
Ο Καλός, ο Κακός και ο Διάσημος
'Eρωτες Εφηβείας... Μετά Βίας

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε27
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε342
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
Ο 'Oλυμπος 'Eπεσε
The Town

21:50
23:45
02:10

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Ο Καβαλάρης των FM Stereo
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε26 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε162
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
(Ε)
Η Βουλευτίνα
Φως στο Τούνελ
Οδηγός Καλής Ζωής
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Ευρωεκλογές 2019
Ξένη Ταινία
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E53
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Η Ελληνική Χρεοκοπία
Ευρωεκλογές 2019
American Psycho
After Dark

17:10
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21:00

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

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Χαρίση Ιωάννα
Μιαούλη 19, 2431031875
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Χρυσίδου Αντωνία
Δεληγ. & Κανάρη 20, 2431073240

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. ------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Μπάκος ----------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας -------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής --------------------------------------------------Πηγή
Βαλοτάσιος--------------------------------------------Ταξιάρχες
Μερεντίτης--------------------------------------------------Πύλη
Μπαρτζίγκας ------------------------------------------------Φήκη
Παπαβασιλείου-----------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-------------------------------------------------Μεγάρχη
Τουρτούνης -----------------------------------------------Ρίζωμα
Τσιούτσιας ------------------------------------------Αγ. Κων/νος

23:50 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:00 Ρεπορτάζ στην Ελλάδα

07.45 Ντοκυμαντέρ «Όταν θυμώνει ο
Πηνειός»
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «Κόμης
Μοντεχρήστο», «Αλη Μπαμπά»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Πρέβεζα, η γοητεία
των αντιθέσεων»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Το φάντασμα
του Κάντερβιλ»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Ο διάβολος και η
ουρά του»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Οut»

08.30 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
10.00 ΚΑΝΩ ΚΑΦΕ
11.30 ASTRA MARKET
15.0 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
17.00 ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
18.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19.30 ASTRA MARKET

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 Πάμε Διακοπές
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

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
Αχ, και να 'μουν Άντρας
Open News
Ασκήσεις Ηρεμίας
Ο Τιμωρός
Criminal Minds Κ12 Ε21

ΚΡΙΟΣ: η σημερινή μέρα είναι θετική για καταστρώσεις μακροπρόθεσμα σχέδια, τα
οποία με πίστη και προσήλωση μπορούν να
ευοδωθούν, επομένως προτίμησε να διοχετεύσεις εκεί την ενέργεια σου.
ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα με τη Σελήνη να
βρίσκεται στο Αιγόκερω μαζί με τους αργούς,
Κρόνο και Πλούτωνα, μπορεί να κρύβει κάποιες απογοητεύσεις ή κάποια εμπόδια
στα ερωτικά ζητήματα ή στο κυνήγι των στόχων σου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Απαιτητική μέρα και για τις σχέσεις σας, ειδικά γι’ αυτές στις οποίες
υπάρχουν «γκρίζες ζώνες», θέματα δηλαδή
που δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ξέρεις πολύ καλά ότι μπορεί να
είσαι επιρρεπής στις ανάγκες των αγαπημένων σου, όμως ειδικά κάτι τέτοιες μέρες
είναι σημαντικό να μπορείς να διαφυλάσσεις
και τις δικές σου ανάγκες.
ΛΕΩΝ: Σήμερα με τη Σελήνη στον Αιγόκερω
θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε κάθε δυνατότητα που μπορεί να έχετε προκειμένου
να μη μεταφέρετε τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι, αλλά και το αντίστροφο.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κάποιες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσεις σε σχέση με κάποιο
θέμα που αφορά είτε τα παιδιά σου, είτε τον
ερωτικό σου σύντροφο μπορεί να αποτελέσουν τη σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι ή την αφορμή για να έρθετε πιο κοντά.
ΖΥΓΟΣ: Η πηγαία ψυχραιμία σου και η υπομονή σου μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
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
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Διάκριση δέρματος.
2. Περιλαμβάνεται στα πνευστά.
3. Συνηθισμένη
στις κοινωνικές
σχέσεις.
4. Εκφράζει μια
ελάττωση.
5. Αποτελείτο τελικό προϊόν του μεταβολισμού των
πρωτεϊνών - Από
κύριο όνομα ακολουθείται.
6. Γραφή του αριθμού 450 - Αναφέρονται οι... επιταγές της.
7. Ύφασμα λεπτό και απαλό σαν
μετάξι -Ομοιωματικό μόριο.
8. Πρόσωπο των «Αθλίων» του Β.
Ουγκώ (αντιστρ.) - Τον αιώνα αυτόν άρχισε ο Εκατονταετής Πόλεμος.
9. Τίτλος έργου του Οσκαρ
Ουάιλντ.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Συχνά του προσθέτουν κανέλα.
2. Ο τέταρτος σε μήκος ποταμός
του κόσμου -Από τα οκτώ τα... περισσότερα.
3. Το πρώτο ελληνικό υπήρξε το
«Δελφίν».
4. Δημιουργείται και από δυνατές
συγκινήσεις - Με τα δόντια του δεν
ασχολούνται οι οδοντίατροι (αν-

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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2
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2

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

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

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

Sudoku

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

3

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

τιστρ.).
5. Αναφέρεται και για τα λεωφορεία - Γυνακείο υποκοριστικό.
6. Του μεσαίωνα ο τελευταίος αιώνας -Γειτονικά στο αλφάβητο
γράμματα.
7. Αλλη ονομασία του κόλπου της
Αλεξανδρέτας.
8. «Περιπλανώμενος» στον τίτλο
έργου του Ευγένιου Σι (αιτ.).
9. Το μικρό ενός ζώου (αντιστρ.)
- Βυζαντινή μουσική νότα.
ΛΥΣΗ (23-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΡΑΔΙΚΙΑ 2. ΑΔΑΜ
- ΣΤΑΡ 3. ΒΙΝΙΕΤΕΣ 4. ΔΑ - ΟΠΛΟ
5. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 6. ΛΑΛΟ - ΙΛΙ 7. ΗΡΑ
- ΠΡΑΟΣ 8. ΠΟΡΕΙΑ 9. ΑΙΑ - ΣΙΜΩΝ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΡΑΒΔΙ - ΗΠΑ 2. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ 3. ΔΑΝ - ΙΛΑΡΑ 4. ΑΓΡΙΜΙ 5.
ΕΛΠΙΣ 6. ΙΣΤΟΝ - ΡΑΙ. 7. ΑΤΕΛΕΙΑ
8. ΑΣΠΙΛΟ 9.Ο ΑΙΣΩΝ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

χρήσιμες και να σου επιτρέψουν να περάσεις το συγκεκριμένο σκόπελο με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτό που θα σε απασχολήσει περισσότερο είναι οι καθημερινές σου επαφές,
οι οποίες μάλιστα μπορεί να βγάλουν «ειδήσεις» που αν τις αξιοποιήσεις μπορεί να
ωφεληθείς, κυρίως οικονομικά.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ενώ μπορεί να έχεις θετικές εξελίξεις σε κάποιο οικονομικό ή συναισθηματικό ζήτημα, ταυτόχρονα προκύπτει και κάποιο εμπόδιο που δε σε αφήνει να το χαρείς
όσο θα ήθελες.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις είναι οι παρωπίδες που μπορεί να
έχεις και η ακραία διάθεση σου να ισοπεδώσεις κάποιες καταστάσεις που φαίνεται
να σε δυσκολεύουν και να σου δημιουργούν
ανασφάλεια.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σήμερα καλό θα είναι να προσπαθήσεις να αποφύγεις τις διαφωνίες με
το ταίρι ή το συνεργάτη σου. Προστάτεψε τις
σχέσεις σου, προσωπικές και επαγγελματικές, υιοθετώντας λιγότερο επιθετικές και
ανταγωνιστικές συμπεριφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πράγματα σε
ρήξη.
ΙΧΘΕΙΣ: Ίσως χρειαστεί να λειτουργήσεις σαν
κυματοθραύστης, για να αποκρούσεις κάποιες επιθετικές συμπεριφορές από ανθρώπους που θέλουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους, χωρίς να ενδιαφέρονται να σεβαστούν τις ισορροπίες.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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οικονομία
Πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση
του χρηματιστηρίου, με την αγορά να ακολουθεί την καθοδική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών.
Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς,
της Τιτάν και του ΟΠΑΠ, ενώ πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές
της Eurobank και της Εθνικής. O Γενικός Δείκτης ΤιΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μών έκλεισε στις 725,56 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,81%.
. 725,56
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 450,998 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
128.377.188 μετοχές. Τα
390,81 εκατ. Αφορούσαν
τη μεταβίβαση του 32,6%
0,81%
της Εθνικής Πανγαία στην
Ιnvel. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
πτώση σε ποσοστό 0,69%,
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ενώ ο δείκτης της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,93%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν
(+3,34%), της Πειραιώς (+2,93%), της ΑΔΜΗΕ (+1,78%)
και του ΟΠΑΠ(+1,67%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση
σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank(-6,04%), της Εθνικής
(-3,83%), της Σαράντης (-2,31%) και της Μυτιληναίος (1,78%).

Ê
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ο περιπετειώδες και αρκετές φορές «σκοτεινό»
από πλευράς τιμολόγησης ταξίδι των προϊόντων από το
χωράφι στο ράφι φιλοδοξεί να
φωτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι Βρυξέλλες δημοσιοποίησαν
πρόταση κοινοτικού κανονισμού,
η οποία προβλέπει ότι τα κράτημέλη θα συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη διαμόρφωση των τιμών των πρωτογενών προϊόντων
σε όλο το μήκος της αλυσίδας
τροφίμων. Η πρόταση έχει τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση έως τις
19 Ιουνίου 2019, ενώ προτείνεται
να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από
την 1η Ιουλίου 2020.
Τα προτεινόμενα μέτρα θα καλύπτουν τους τομείς του κρέατος,
των αυγών, των γαλακτοκομικών
προϊόντων, των οπωροκηπευτικών, των αροτραίων καλλιεργειών,
της ζάχαρης και του ελαιολάδου.
Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε
υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες συλλογής δεδομένων
που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία
και χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη για
την υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικά με την αγορά,
με ευρύτερη πλέον εμβέλεια.
Κάθε κράτος-μέλος θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων σχετικά με τις τιμές και την

Τ
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Φως στις τιμές από το χωράφι
στο ράφι θέλει να ρίξει η Κομισιόν

αγορά. Τα κράτη-μέλη θα κοινοποιούν τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα δημοσιεύει τις πληροφορίες για την παρακολούθηση
στην οικεία πύλη δεδομένων για
τα γεωργικά τρόφιμα (Agri-food
data portal) και στα παρατηρητήρια της αγοράς της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.
Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, τα κράτη-μέλη θα κοινοποιούν στην Κομισιόν κάθε Τετάρτη έως τις 12 το μεσημέρι
(ώρα Βρυξελλών) στοιχεία για τις
τιμές χονδρικής και λιανικής στα
παρακάτω προϊόντα: δημητριακά,
ρύζι, ελαιόλαδο, μήλα, ροδάκινα,
νεκταρίνια, πορτοκάλια, ντομάτες, βόειο, χοιρινό και πρόβειο

κρέας, γάλα και γαλακτοκομικά,
αυγά, κοτόπουλα.
Στις 15 κάθε μήνα, τα κράτημέλη θα κοινοποιούν στην Κομισιόν ανάλογες πληροφορίες για
τα εξής προϊόντα: βιολογικό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, σίκαλη, ελαιούχους και πρωτεϊνούχους σπόρους, ζάχαρη, ίνες λιναριού, βιολογικό ελαιόλαδο και επιτραπέζιες
ελιές, κρασί, βιολογικά φρούτα,
μπανάνες και βιολογικό κρέας. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, εάν ένα
κράτος έχει πολύ μικρή παραγωγή κάποιου εκ των παραπάνω
προϊόντων, δεν θα υποχρεούται
στην κοινοποίηση των αιτούμενων
από την Κομισιόν πληροφοριών.
Πέραν των τιμών, τα κράτημέλη θα πρέπει να ενημερώνουν

τις Βρυξέλλες για σειρά άλλων ζητημάτων, όπως οι καλλιεργούμενες ανά είδος εκτάσεις, η εκτιμώμενη και η πραγματική παραγωγή, τα αποθέματα, οι συμφωνίες που γίνονται, για παράδειγμα,
μεταξύ των παραγωγών ζαχαρότευτλων και της μεταποίησης κ.ά.
«Ενώ υπάρχουν πολυάριθμες
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά
με τις εξελίξεις στις γεωργικές
αγορές, είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι πληροφορίες σχετικά με
άλλες βασικές αγορές της αλυσίδας τροφίμων, και συγκεκριμένα τις αγορές που αφορούν τους
γεωργούς και τους καταναλωτές
σε επίπεδο μεταποίησης τροφίμων και λιανικής πώλησης. Αυτή
η έλλειψη πληροφοριών σχετικά
με τις εξελίξεις της αγοράς από
τους μεταποιητές και τους λιανοπωλητές έχει χαρακτηριστεί
“μαύρο κουτί” της αλυσίδας γεωργικών τροφίμων και με τη σημερινή πρόταση ανοίγει το κουτί
αυτό», επισημαίνει η Κομισιόν στη
σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε
χθες.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

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

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
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 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 Σεβασμιωτά-
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τοπικά-εσωτερικά

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
του 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 Πρωτοκλήτου, 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

Ξεπέρασε τους 32 βαθμούς
η μέγιστη θερμοκρασία
σε περιοχές της Ελλάδας
διαίτερα υψηλές για
την εποχή
θερμοκρασίες
καταγράφηκαν σε
αρκετές περιοχές της
χώρας χθες το μεσημέρι.
Στη Θεσσαλική πεδιάδα η
θερμοκρασία πλησίασε
τους 32 βαθμούς Κελσίου,
ενώ στη Νότια Κρήτη τους
ξεπέρασε, σύμφωνα με
την μετεωρολογική
υπηρεσία meteo του
Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών.

Ι

Σύμφωνα με τα στοιχεία από
τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών η
υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην
Πλώρα Ηρακλείου (32,4 βαθμοί), ενώ ακολούθησαν η Λάρισα (31,9), τα Τρίκαλα (31,8),
η Λειβαδιά (31,1) και η Σπάρτη
(30,9).
Σήμερα Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις στα δυτικά,
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο Βόρειο Αι-

γαίο, που κατά περιόδους θα
είναι πυκνές και θα σημειωθούν
βροχές και καταιγίδες. Στην
υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν
αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.
Η θερμοκρασία στη Δυτική
Μακεδονία θα κυμανθεί από 11
έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη
από 13 έως 27, στη Θεσσαλία
από 16 έως 28, στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά από 14 έως 25,
στα νησιά του Ιονίου από 15
έως 22, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη
από 14 έως 24 και στα νησιά
του υπολοίπου Αιγαίου από
17 έως 23.
Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο
θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5
και στα δυτικά έως 6 μποφόρ,
από το μεσημέρι όμως θα εξασθενήσουν και προς το βράδυ
θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο
οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και στα
νότια έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο

οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως
5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανότητα καταιγίδας τις θερμές
ώρες της ημέρας, κυρίως στα
βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα
πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4
μποφόρ, όμως στο Σαρωνικό
θα είναι ενισχυμένοι και θα
φτάνουν τα 6 και πρόσκαιρα τα
7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο
κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές
κατά περιόδους και πιθανότητα καταιγίδας κυρίως έως το
πρωί και δευτερευόντως από
το απόγευμα. Οι άνεμοι θα
πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά 5
μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα
πνέουν από μεταβαλλόμενες
διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η
θερμοκρασία στο κέντρο της
πόλης θα κυμανθεί από 17 έως
26 βαθμούς.

εκδρομές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
Σταγών και Μετεώρων
και χωριά των Τρικάλων
κ. Χρυσοστόμου έως 24 Μαΐου
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. ΘεΟ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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».

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...Δεν επαισχύνομαι· διότι
εξεύρω εις τίνα επίστευσα» (Β'Τιμοθ.1:12)
Μέσα στο ρεύμα της αθεΐας,
της απιστίας και του στείρου
αγνωστικισμού που ρημάζει τις
καρδιές των ανθρώπων και τους
αφαιρεί κάθε χαρά και ελπίδα, οι
πιστοί του Χριστού ζούμε με πνεύμα νίκης και θριάμβου γιατί «ξέρομε σε Ποιόν πιστεύομε». Πιστεύομε σε έναν Κύριο που άφησε τη δόξα Του στους ουρανούς,
κατέβηκε στη γη μας, έζησε ανάμεσα μας ταπεινά, πειράσθηκε και
δοκιμάσθηκε σαν κι εμάς, γι' αυτό
και μας καταλαβαίνει (Εβρ.4:15).

Πιστεύομε σ' Εκείνον που γεμάτος αγάπη, θεράπευσε τις πληγές
του σώματος και της ψυχής μας
(Πραξ.10:38) και έσκυψε επάνω
μας όχι για να μας λιθοβολήσει
αλλά για να μας σώσει
(Ιωαν.8:11). Σ' Εκείνον που σαν αντικαταστάτης μας, πλήρωσε στο
σταυρό την ποινή της αμαρτίας
μας (Β' Κορ.5:21) και δεν ντράπηκε να μας ονομάσει φίλους και
αδελφούς Του (Ιωαν.15:13-15).
Πιστεύομε στον αναστημένο Κύριο που τώρα μεσιτεύει για μας
στον Πατέρα και όπως μας υποσχέθηκε, θα έρθει να μας παραλάβει μαζί Του στη δόξα!
(Ιωαν.14:3).

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

όκλητος αύριο Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή το πρωΐ 25
και 26 Μαΐου,μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο, θα μεταβεί στα Τρίκαλα όπου θα λάβει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για την
Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Βησσαρίωνος πολιούχου της Πόλεως.
Την Τρίτη και Τετάρτη 28 και 29 Μαΐου, ευγενώς προσκληθείς
υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, θα μεταβεί εις την Ιερά Μονή Δοβρά Βεροίας όπου θα λάβει μέρος εις τις λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη
εορτή της Μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του
ιατρού Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ιερά
Μονής.

Επιστράφησαν πινακίδες και
άδειες οδήγησης λόγω εκλογών
Επιστράφησαν από χθες, 23 Μαΐου, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των
οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες για την άσκηση
του εκλογικού τους δικαιώματος
στις επικείμενες εκλογές, σύμφωνα
με απόφαση της υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνας Παπακώστα- Σιδηροπούλου.
Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η απόφαση αφορά στα
στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές μέχρι
και την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, αποκλειστικά για τις παραβάσεις: Στάση και στάθμευση, καθώς και παραβίαση πινακίδας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση),

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).

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
έως 26 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου, με την ευκαιρία της ελεύσεως της Τιμίας Χειρός του
Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων από 9:30-12:30
βραδινή, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την Κυριακή 26 Μαΐου με
την ευκαιρία της εορτής του

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚE τσάντα πλάτης, χρώματος
μαύρη, με ψηφοδέλτια, κλειδιά αυτοκινήτου και άλλα προσωπικά αντικείμενα.
Όποιος την βρει να επικοινωνήσει στο
τηλ. 6980058648.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου στην Πράσινη
Γωνιά. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται
να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6981074945.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου Mitsubishi, στο κέντρο της πόλης. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431034406.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην Καποδιστρίου (κοντά στην πλατεία του Παλιού

Δεσποτικού). Όποιος τα έχασε να περάσει από τα γραφεία της εφημερίδας
μας να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κάρτα πολυτέκνων και κάρτα της ΑΝΕΚ στο όνομα Ανδρουλάκης
Δημήτριος. Όποιος τη βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6979306307.
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.

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.

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

Εκδρομή του Α’ ΚΑΠΗ
Δ. Τρικκαίων στη Σκύρο

what’s up: 6986

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μπιφτέκια μόσχου με πατάτες στο φούρνο.....................................5,50 €
Σνίτσελ χοιρινό με ρύζι ή πατάτες...................................................5,50 €
Κοτόπουλο φιλέτο με πορτοκάλι και ρύζι ........................................5,50 €
Κριθαρότο με μανιτάρια...................................................................4,50 €
Σπετζοφάι........................................................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά..........................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες...................................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής........................................6,00 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα..............3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα........................3,50 €
Πατατοσαλάτα ........................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα ...................3,50 €
Πολίτικη με ελιές ...................3,50 €
Μαρούλι .................................3,00 €

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• συκώτι μοσχαρίσιο ψητό λαδορίγανη
• καλαμαράκια με κοφτό μακαρονάκι
• σουτζουκάκια
• χοιρινό ριγανάτο
• γίγαντες φούρνου

για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και
των πινακίδων κυκλοφορίας για 20
ημέρες.
Εξαιρούνται από την απόφαση οι
παραβάσεις στάθμευσης που παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης Ατόμων με Αναπηρία και σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης
Ατόμων με Αναπηρία.
Προϋπόθεση για την επιστροφή
των προαναφερόμενων στοιχείων
οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η
καταβολή του διοικητικού προστίμου. Σημειώνεται ότι η εκτέλεση
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από
δικαστικές ή άλλες αρχές εφαρμόζεται κανονικά, καθώς δεν εμπίπτουν στην παραπάνω διαδικασία
επιστροφής των στοιχείων.

έως 27 Μαΐου 2019

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ

ΜΑΪΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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.

Με την χάρη του Θεού και φέτος
θα εορταστεί μεγαλοπρεπώς η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου
στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Το πρόγραμμα της εορτής έχει
ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7:00
μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου
Κηρύγματος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7:0010:00 π.μ.: Όρθρος και εν συνεχεία
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά
Θείου Κηρύγματος.
ΩΡΑ 7:00 μ.μ.: Παράκλησις προς τον Θαυματουργό Άγιο
Ιωάννη τον Ρώσο.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ (Η Γ’ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-10:00π.μ. (ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΝΘ. ΓΑΖΗ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ
(ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΑΡΧ. ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ
ΛΑΡΙΣΗΣ)

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

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.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΥΦΤΑΣ του Ιωάννη και της Βαΐας το γένος Γιακουβή που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πύλη
Τρικάλων και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΕΛΙΓΚΑ του Ευαγγέλου και της
Ευαγγελής το γένος Μπαλατσούκα που γεννήθηκε στα Τρίκαλα
και κατοικεί στην Πύλη Τρικάλων πρόκειται να παντρευτούν και
ο γάμος θα γίνει στον Άγιο Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΝΙΚΟΛΑΪ ΣΟΛΟΒΙΕΒ
του Αλεξανδρ και της Λουντμίλα, το γένος Αρκαντιέβνα, που γεννήθηκε στο Καζακστάν και κατοικεί στην Κύπρο και η ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΛΑΧΑΒΑ του Νικολάου και της Ευαγγελίας το γένος Ζαφείρη,
που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στην Κύπρο πρόκειται να
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Λεμεσού της Κύπρου.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεργίου και της Αντιγόνης, το γένος Νηκλητσιώτη,
που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Φωτάδα Τρικάλων και
η ETLEVA GJATA του Dilaver και της Venetike, το γένος Omeri,
που γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικεί στη Φωτάδα Τρικάλων
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαλτινού του Δήμου Τρικάλων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο Φήκης ευχαριστεί θερμά
το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων για την δωρεάν μεταφορά της
Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Τρικκαίων στις εκδηλώσεις που έλαβαν μέρος κατά τον εορτασμό του Ιερού
Ναού Αγίου Νικολάου Φήκης στις 19 Μαΐου 2019.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

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

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

Τιμές ΣΟΚ από Τρίτη
Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Λουκάνικα
χοιρινά Τρικάλων

Μπριζόλα
χοιρινή Φήκης

το κιλό

24320 78007-24320 22507-24320 22426

3,99 το κιλό

3,89το κιλό

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

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

ν
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ω
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μετά φορτηγώ ν
και νημάτω
μηχα

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

CMYK

