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Τα Τρίκαλα δεν γυρίζουν πίσω, φεύγουν μπροστά
Σινάνης: Ο λαός της Καλαμπάκας αναγνώρισε το έργο μας
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Σαν Σήμερα
1834
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της
βαυαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν
κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ
της απαλλαγής τους ψηφίζουν
οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων, το Μάιος του
1835.
1932
Κάνει το ντεμπούτο του
το διάσημο καρτούν της Ντίσνεϊ, Ντίπι Ντογκ, γνωστότερο
ως Γκούφι.
1935
Ο θρυλικός σπρίντερ και
άλτης Τζέσε Όουενς σπάει έξι
παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα.
Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος, με
επίδοση 8,13.
1973
Το αντιτορπιλικό «Βέλος»
με κυβερνήτη τον Νίκο Παππά,
αποχωρεί από ΝΑΤΟϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή (Κίνημα
του Ναυτικού) αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.
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τις
ευρωεκλογές,
παρόλο που
πολλοί
αντιμετωπίζουν
αυτές μόνο ως
πρόκριμα των
εθνικών εκλογών, ο
ψηφοφόρος θα
πρέπει να έχει κατά
νου ότι ανάλογα με
ποιους και τι
ψηφίζει, εν τέλει
ψηφίζει είτε για να
παραμείνει η Ε.Ε.
ως έχει ή για να
αλλάξει.

Γιατί οι «αποφάσεις»
που λαμβάνονται σε αυτήν, ειδικά μετά το 2008
που ξέσπασε η διεθνής
οικονομική κρίση, λαμβάνονται από μια παντοδύναμη εκτελεστική
εξουσία που αποφασίζει
και διατάσσει.
Θα πρέπει, επίσης, να
ξέρει ότι οι αποφάσεις
της εξουσίας αυτής δεν
ήταν έκτοτε σύμφωνες
με το «δίκαιο» της Ε.Ε.
και γι’ αυτό εξυπηρέτησαν στενά οικονομικά
συμφέροντα κάποιων
κρατών σε βάρος άλλων
κρατών.

Θέλουμε αυτήν
την Ευρώπη;
Ειδικά εμείς οι Ελληνες που βρεθήκαμε
«υποταγμένοι», όπως και
οι λοιποί λαοί του ευρωπαϊκού Νότου, στα
κελεύσματα μιας τέτοιας
εκτελεστικής εξουσίας,
που σημειωτέον δεν είχε
αναδειχθεί παντοδύναμη
ούτε όταν η Ελλάδα
προσχώρησε στην ΕΟΚ,
ούτε όταν προσχώρησε
στην Ε.Ε., αλλά πρωτοπαρουσιάστηκε μόλις το
2008, έτος που ξέσπασε
επίσημα η οικονομική
κρίση, θα πρέπει να διπλοσκεφτούμε πριν ψηφίσουμε ποιους και γιατί
και πάντα με γνώμονα
της κρίσης μας αν πρόκειται οι εκπρόσωποί
μας αυτοί να αντιπαρατεθούν σε αυτήν τη νέα
εξουσία, να την περιορίσουν διά του Κοινοβουλίου και να την κάνουν να συμμορφώνεται
προς το δίκαιο.

Γιατί αυτή η «νέα εξουσία» προτίμησε, για να
διασώσει τις μεγάλες
γερμανογαλλικές τράπεζες, να καταλύσει το
ενωσιακό δίκαιο, όπως
και τις πολιτικές αρχές
της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας περί «ισοτιμίας» μεταξύ κρατών και
λαών σε σχέση με την
ανάπτυξη και ευημερία
των.
Τέτοιες αποφάσεις
των ισχυρών της Ε.Ε. είναι, άλλωστε, που μετέτρεψαν μια κρίση χρέους μεγαλοτραπεζών δικών τους, ήτοι γερμανογαλλικών, σε κρίση
χρέους άλλων κρατών,
όπως Ελλάδος, Ιταλίας,
Ισπανίας, και εδραίωσαν
στην Ε.Ε. ένα καθεστώς
οικονομικής τυραννίας.
Γιατί οι λαοί του Νότου
είναι που εν τέλει πλήρωσαν, χωρίς να το αντιληφθούν, μέσω «τεχνά-

σματος», ένα τέτοιο χρέος τραπεζών, ως να ήταν
δικό τους. Αποτέλεσμα
να ανοίξει το μεταξύ μας
χάσμα.
Γι’ αυτό διαλύθηκαν
ξαφνικά όλα τα αυτονόητα που συνιστούσαν
ως τότε το υπόβαθρο
της ζωής μας και μείναμε ξαφνικά όλοι μετέωροι. Διά της ψήφου μας
θα πρέπει, λοιπόν, να
αναδείξουμε ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα αφυπνίσουν και τους λοιπούς λαούς για το «πώς»
και «γιατί» επήλθε αυτή
η διαίρεση μεταξύ μας.
Αλλιώς αυτή η τυραννική Ευρώπη δεν θα αλλάξει, αν και τούτο πέραν από «χρέος» μας
σχετίζεται και με την ποιότητα της ζωής μας.
Γιατί διαφορετικά γινόμαστε συνυπεύθυνοι
για όσα όχι μόνο μας
συνέβησαν, αλλά και θα
μας συμβούν.
Του Μάκη Τζίφρα
από την REAL

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Πρέπει να δίνουμε

```
"Τελειώνουν
τα ψέματα!"

Πετρόπουλος:

τις γνώμες μας με πολλή

```
(Να μια… αλήθεια!)

περίσκεψη σε αυτούς
Πάνω από 13.000 αιτήσεις
μέσα σε δύο ημέρες στην πλατφόρμα
των 120 δόσεων

που μας τις ζητούν.

```

Νείλος ο Ασκητής

(Χιλιάδες για να δώσουν…
χιλιάδες ευρώ!)

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Ένας τσοπάνης , καλείται από το
χωριό του , μάρτυρας σε μια δίκη στη
πολιτεία .
Τώρα είναι μέσα στο δικαστήριο και
του κάνουν διάφορες ερωτήσεις :
- " Πώς ονομάζεστε ; "
Είπε το όνομα του .
- " Είσαστε παντρεμένος ; "
- " Ποιος ιγώ ; "
- " Ναι , εσείς ".
- " Είμαι . "
- " Με ποια ; "

- " Ποιος ιγώ ; "
- " Να απαντάτε κατευθείαν παρακαλώ . "

- " Με ποια είσαστε
παντρεμένος ; "
- " Με μία γυναίκα ! "
- " Βρε βλάκα , ξέρεις
κανέναν να είναι
παντρεμένος με άντρα ; "
- " Ξέρω ! "
- " Ποιον ; "
- " Την αδελφή μ ! "

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 25/5/2019
Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις
τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες,
με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια
ορεινά.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4
και τοπικά στα νότια 5 με 6 μποφόρ με
εξασθένηση το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 και τοπικά
στη Θεσσαλία έως 30 βαθμούς Κελσίου.

25

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 2

Κι εσύ, δυστυχής
Αυστρία...
Στα χρόνια της Αυτοκρατορίας,
εδάφη προσετίθεντο στον Οίκο των
Αψβούργων όχι διά των όπλων,
αλλά με συνοικέσια και στεφανώματα. Εξ ου και η παροιμιώδης
ρήση «οι άλλοι ας διεξάγουν πολέμους, εσύ ευτυχής Αυστρία νυμφεύου». Τότε συνέβαιναν αυτά.
Σήμερα, όμως, άλλα -ως φαίνεται- ισχύουν, καθώς το «σύμφωνο
συμβιώσεως» της Ακροδεξιάς και
της συστημικής Δεξιάς στην Αυστρία βιαίως ακυρώθηκε. Μετά τη
δημοσιοποίηση μικρού αποσπάσματος από βίντεο «ιδιωτικής» συναντήσεως του ακροδεξιού Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε με μια μάλλον ελκυστική Ρωσίδα επιχειρηματία στην
Ιμπιζα της Ισπανίας, κατέρρευσε η
κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον
κ. Σεμπάστιαν Κουρτς. Στην όλη
υπόθεση υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες συμπτώσεις. Το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 2017,
πριν καν σχηματισθεί η κυβέρνηση
συνασπισμού.
Ο «παραγωγός» του βίντεο δεν
ήταν ένας κοινός εκβιαστής, διότι
εάν το κίνητρό του ήταν το χρήμα
θα είχε «εξαργυρώσει» το προϊόν
υποκλοπής έναντι αστρονομικής
αμοιβής.
Η δημοσιοποίηση κάποιων λεπτών
της «ιδιωτικής» εκείνης συναντήσεως έγινε δέκα ημέρες πριν από τη
διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Οσο
χρειαζόταν για να καταρριφθεί το
«ηθικό πλεονέκτημα» της άκρας Δεξιάς. «Ηθικό πλεονέκτημα», βεβαίως,
δεν διαθέτουν σε καμία περίπτωση
τα ακραία κόμματα, της Δεξιάς ή
της Αριστεράς, τα αναδυθέντα συνεπεία της κρίσεως που πλήττει την
Ευρώπη.
Οι ηγεσίες αυτών των νέων μορφωμάτων δεν έχουν «τσίπα» στην
κυριολεξία, κατά το κοινώς λεγόμενον. «Μαύρο» χρήμα συρρέει στα
ταμεία τους και καθώς η αδρεναλίνη
εκτινάσσεται στα ύψη, μια εύκολη
διέξοδος είναι η σεξουαλική. Ο έρωτας είναι προνόμιο των διανοουμένων και του υποκόσμου, έλεγε Γάλλος φιλόσοφος -ενδεχομένως ο
Φουκό- διότι αυτοί έχουν χρόνο στη
διάθεσή τους. Οι άλλοι όλοι τρέχουν
και δεν προλαβαίνουν.
Η άνοδος της άκρας Δεξιάς έχει
αναδειχθεί σε εφιάλτη της συστημικής Ευρώπης. Στις χώρες του Βίσεγκραντ -Πολωνία, Ουγγαρία, Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία- η παρουσία της άκρας Δεξιάς είναι ιδιαιτέρως αισθητή. Στην Αυστρία,
ωστόσο, και μόνον υπάρχει σαφής
διασύνδεση του Κόμματος Ελευθερίας με τη Μόσχα. Τον Αύγουστο
του 2018, στον γάμο της πρώην
πλέον υπουργού Εξωτερικών Κάριν
Κνάισλ, ο πρόεδρος της Ρωσίας
Βλαντιμίρ Πούτιν χόρεψε με τη
νύφη. Και η σαγηνευτική επιχειρηματίας ήταν Ρωσίδα επίσης.
Συμπτώσεις όλα αυτά, πιστεύει
η παρούσα στήλη. Κατόπιν όμως
τούτων, «εσύ δυστυχής Αυστρία...».
Η ολοκλήρωση της προτάσεως κατά
την έμπνευση του αναγνώστη.

Του Κώστα Ιορδανίδη
από την «Καθημερινή»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Για τα Τρίκαλα της επόμενης μέρας
Φτάνουμε στο τέλος του προεκλογικού δρόμου,για ακόμη μια φορά έχω την τιμη και τη χαρά να ανακοινώσω
την υποψηφιότητα μου ως δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό 'Επανεκκίνηση:Τα Τρίκαλα Μπροστά του
Δημάρχου μας Δημήτρη Παπαστεργίου. Δεν νιώθω και δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός,είμαι ένας δραστήριος πολίτης μιας πόλης που αγαπώ πολύ την νοοτροπία και το κόσμο της. Έχω τη διάθεση για προσφορά και εργασία, την πρόθεση να μεριμνήσω για το κοινωνικό σύνολο και το κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τα
Τρίκαλα του σήμερα μια πόλη με φυσική ομορφιά και πρωτογενή πλούτο, μια δραστήρια και καινοτόμα πόλη,
μια πόλη-προορισμός, γεμάτη ζωντάνια και φιλοξενία.
Τα Τρίκαλα της επόμενης μέρας, μια πόλη ευρωπαϊκή, σύγχρονη και βιώσιμη. Μία πόλη που θα στηρίζει
και θα στηρίζεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, στην οποία ο Δήμος θα πρέπει να είναι συνεργάτης και
αρωγός με κανόνες και πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Μία πόλη με αναβαθμισμένες κοινωνικές
δομές και υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πλέον ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Μια πόλη
που θα αναδείκνυε το πολιτισμό της,τα ήθη και τα έθιμα της, τις παραδόσεις και την κληρονομιά της. Μία
πόλη που θα έχει ως στόχο Nα απορροφήσει όλα τα κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί ώστε
το όραμα να γίνει πράξη και να συνεχίσουμε να εναρμονιζόμαστε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας
εποχής Μία πόλη που θα συνεχίσει να κάνει πράξη την έννοια ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ που θα προσφέρει γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους δημότες. Μία πόλη που θα εργάζεται με γνώμονα την ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και την ΓΑΛΑΖΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενισχύοντας τις υποδομές που θα εκσυγχρονίσουν τα Τρίκαλα και θα αναζωογονήσουν τις γειτονιές και τα χωριά μας
Σε αυτή την προσπάθεια ζητάω τη στήριξή σας, να μου δώσετε την ευκαιρία να αφιερώσω
όλες μου τις δυνάμεις για τα Τρίκαλα της επόμενης μέρας.
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Ένας μηχανικός
με τον Παπαστεργίου
Με σοβαρές θέσεις και σαφή
στόχευση για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση των έργων στα χωριά και την πόλη των Τρικάλων εμφανίζεται ο νεοεισερχόμενος στα
κοινά Κώστας Τζίκας, που διεκδικεί επάξια θέση δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό του
Δημήτρη Παπαστεργίου. Ως πολιτικός μηχανικός γνωρίζει καλά
ότι η εμπειρία και η συνεργασία
όλων, φορέων και πολιτών, είναι
τα απαραίτητα συστατικά για να
γίνουν πράξη τα έργα που είναι
ήδη ενταγμένα αλλά και όσα μέλλει να σχεδιαστούν.

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

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

Τα Τρίκαλα στηρίζουν τον τρικαλινό
υποψήφιο Ευρωβουλευτή

CMYK

4 σελίδα
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Η Πηγή αποθέωσε
τον Θεόδωρο Χήρα!
•Στην γενέθλια γη του ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης
Θεόδωρος Χήρας πραγματοποίησε την τελευταία του
ομιλία, ενώ οι συγχωριανοί του έστειλαν μήνυμα νίκης

Στήριξη των Θεσσαλών στον Κώστα Αγοραστό

Μήνυμα νίκης
•Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος
Κώστας Αγοραστός έκλεισε τον προεκλογικό του αγώνα από την Λάρισα
ε θερμές
εκδηλώσεις και
ζεστό
χειροκρότημα από την
πλευρά του κόσμου ο
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας και εκ νέου
υποψήφιος Κώστας
Αγοροστάς ολοκλήρωσε
την προεκλογική του
εκστρατεία. Στην
τελευταία του ομιλία που
έγινε χθες στην Λάρισα ο
κ. Αγοραστός
ευχαρίστησε όλους τους
Θεσσαλούς για την
στήριξη στο πρόσωπο του
και δήλωσε σίγουρος για
νέα νίκη. Τόνισε
χαρακτηριστικά:

Μ

αλύτερο φινάλε στον προεκλογικό του
αγώνα δεν θα μπορούσε να έχει ο
υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης Θεόδωρος
Χήρας. Χθες το βράδυ βρέθηκε στην γενέθλια
γη του, την Πηγή, όπου εκεί οι εικόνες ήταν
πραγματικά μοναδικές.

Κ

Οι συγχωριανοί του έδειξαν την μεγάλη αγάπη για
το πρόσωπο του και επί της ουσίας έδωσαν την ώθηση για να γυρίσει σελίδα ο Δήμος Πύλης, με το «δικό
τους άνθρωπο» να φιλοδοξούν να είναι ο νέος Δήμαρχος.
Από τη δική του πλευρά ο γιατρός δεν έκρυψε την
συγκίνησή του για την υποδοχή των κατοίκων της Πηγής. Ενώ έδωσε την υπόσχεση ότι οι ωραίες θύμησες είναι αυτές –αν ο λαός τον επιλέξει για Δήμαρχο Πύλης – θα δώσει την ώθηση για έναν Δήμο που
θα μπορέσει αν κάνει άλματα προς τα εμπρός. Τόνισε τις προοπτικές που υπάρχουν και κατηγόρησε
την απερχόμενη Δημοτική Αρχή ότι δεν τόλμησε να
οδηγήσει την περιοχή μπροστά, διότι απουσίασε το
όραμα και η τόλμη. Έδωσε την υπόσχεση ότι ο ίδιος
και οι συνεργάτες του θα κάνουν ότι περνάει από το
χέρι τους ο Δήμος Πύλης να βρει την θέση που του
αρμόζει και του αξίζει στο χώρο της ανάπτυξης και
την ευημερίας των πολιτών του. Ενώ κατέληξε ότι την
Κυριακή θα μιλήσει ο κυρίαρχος λαός με την ψήφο
του, αλλά συγκινημένος τόνισε ότι η θερμή υποδοχή των κατοίκων της Πηγής έδειξε ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Δήμου Πύλης…
Χριστόφορος Παπαθανασίου

Εδώ από την καρδιά της Περιφέρειας μας, την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, τη Λάρισα,
στέλνουμε σήμερα όλοι μαζί
ηχηρό μήνυμα νίκης για τις
εκλογές της Κυριακής.
Κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα
παιδιά μας.
Βάζουμε την Θεσσαλία στην
πρώτη γραμμή.
Η Κυριακή 26 Μαΐου θα είναι
ημέρα νίκης για την Θεσσαλία.
Ημέρα νίκης, για όλους εμάς
που με την «Συμμαχία υπέρ
των πολιτών», βάλαμε πάνω
από όλα τους πολίτες, τους
Θεσσαλούς και τις Θεσσαλές,
τους Λαρισαίους και τις Λαρισαίες.
Ζητάμε ισχυρή εντολή πρώτης Κυριακής, για να ανανεώσουμε το νήμα της συνεργασίας, της συνέργειας, της εμπιστοσύνης, της αποτελεσματικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της δημιουργίας.
Για να κάνουμε την Περιφέρεια μας πρωτοπόρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Αλλάζουμε τη Λάρισα, αλλάζουμε τη Θεσσαλία.
Το έργο μας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί εγγύηση για το αύριο, εγγύηση
για τον πολίτη.
Τα προβλήματα δεν λύνονται
με συνθήματα. Λύνονται με
έργα.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
προκρίναμε την πράξη αντί της
θεωρίας.
Επιλέξαμε την ευθύνη μίας
νέας αρχιτεκτονικής για την
Θεσσαλία, με πυλώνες την δημιουργία και την αποτελεσματικότητα και επίκεντρο τον άνθρωπο.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μιλάει καθημερινά με τα έργα
της.
Ακολουθήσαμε και ακολουθούμε αταλάντευτα τον δρόμο
της ανάπτυξης. Το δρόμο της
κοινωνικής αλληλεγγύης, το
δρόμο της ευθύτητας και της
αλήθειας.
-Για μας, η ενωμένη Θεσσαλία, η «Συμμαχία υπέρ των πολιτών», αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή και πυξίδα των επιλογών μας.
- «Δουλειά, δουλειά, δουλειά
για όλους» αυτό θέλουμε. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας
στόχος για την επόμενη θητεία
μας.

- Εργοτάξιο υψηλών απαιτήσεων τα προηγούμενα χρόνια
η Περιφέρεια μας. Ένα μεγάλο
στοίχημα με έντονη αναπτυξιακή δυναμική.
*Το έργο μας, αδιάψευστος
κριτής μας: Είμαστε πρώτοι
σε απορροφητικότητα έργων
στην Ελλάδα με ποσοστό 95%.
Σε 2.920 ημέρες Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, 4.789
έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,8 δις. Ευρώ και
2.540 επενδύσεις, προϋπολογισμού 670 εκατομμυρίων
ευρώ.
Το 2019 , υπήρξε ορόσημο
για τη Θεσσαλία, καθώς πέτυχε την υψηλότερη διάκριση
στην ιστορία και μία από τις σημαντικότερες για τις Περιφέρειες της Ε.Ε.: ανακηρύχτηκε
Επιχειρηματική Περιφέρεια της
Ευρώπης.
Είμαστε κόμβος RegHub, ο
μοναδικός στην Ελλάδα και
ένας από τους 20 στην Ευρώπη. Έχουμε στο ενεργητικό
μας ως Περιφέρεια 21 εθνικά
και ευρωπαϊκά βραβεία.
*Πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια πρέπει να βρίσκεται στην
υπηρεσία των πολιτών και όχι
το αντίθετο. Δίκαιη αντιμετώ-

πιση και σεβασμός σε όλους.
*Ανοιχτές πόρτες ανοιχτός
διάλογος. Αυτή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια του πολίτη.
* Στην διάρκεια της πορείας
μας υπάρχουν τρεις «σταθμοί»
που αποτέλεσαν ξεχωριστές
στιγμές διαφορετικής εμβέλειας.
-Σε τοπικό επίπεδο η επανασύσταση της λίμνης Κάρλας.
-Η μεγάλη εθνική στιγμή
ήταν το 2015, όταν λόγω της οικονομικής κρίσης είχαν σταματήσει να εισρέουν κοινοτικοί
πόροι από το ΕΣΠΑ στη χώρα.
Τα έργα είχαν σταματήσει και
οι άνεργοι αυξάνονταν. Ανέλαβα πρωτοβουλία και συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ
και την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Κρέτσου. Μετά
από μακρά συνάντηση ο πρόεδρος Γιούνκερ πείστηκε από
τα επιχειρήματά μας και άλλαξε όλη η αρχιτεκτονική της
χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ
μόνο για την Ελλάδα. Ήρθαν
τον Οκτώβριο του 2015 6 δις
στη χώρα και άρχισε να ομαλοποιείται η κατάσταση.
- Και η μεγάλη ευρωπαϊκή

στιγμή που ξεχωρίζω ήταν όταν
εισηγήθηκα ως «rapporteur»,
στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο της
περιόδου 2021-2027, το Invest
EU, που πρόκειται να προσελκύσει επενδύσεις συνολικού
ύψους 700 δις ευρώ για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
*Ισχυρή Περιφέρεια σημαίνει
ισχυρή τοπική κοινωνία.
Φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές αναπτυξιακό
περιβάλλον με ταχύτερες υπηρεσίες εξυπηρέτησης και εντάξαμε εκατοντάδες επενδύσεις στον αναπτυξιακό νόμο.
Ενώ, μέχρι σήμερα, από όλα
τα προγράμματα ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας
και καινοτομίας έχουν ενταχθεί
1344 έργα προϋπολογισμού
385 εκ ευρώ.
Το να υπηρετείς την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αγώνας αντοχής, υπομονής, επιμονή και αφοσίωσης.
Χτίζουμε όλοι μαζί σήμερα
την Θεσσαλία του αύριο, την
Θεσσαλία της Ελλάδας και της
Ευρώπης

τοπικά

Απίστευτη η συμμετοχή του κόσμου μεγαλειώδης υποδοχή
στον Δήμαρχο και εκ’ νέου υποψήφιο Δήμαρχο Πύλης Κώστα Μαράβα

Περιοδεία του υποψηφίου Δημάρχου
Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα
•Στις Τοπικές Κοινότητες ΦΗΚΗΣ-ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΙΟΥ-ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΛΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ι

δανικό φινάλε της
προεκλογικής
Εκστρατείας του
υποψηφίου Δημάρχου
Πύλης Κων/νου Μαράβα
ολοκληρώνοντας τις
περιοδείες του,
επισκεπτόμενος τις
Τοπικές Κοινότητες
Φήκης, Βαλομανδρίου,
Παραποτάμου, Λιλή,
Ελευθεροχωρίου και
Φήκης συνοδευόμενος
από αρκετούς
υποψηφίους δημοτικούς
και Τοπικούς
Συμβούλους του, έτυχε
για πολλοστή φορά της
θερμής υποδοχής του
κόσμου όπως και στα
υπόλοιπα δημοτικά
διαμερίσματα και Τοπικές
Κοινότητες.

Στην Φήκη ο Κώστα ς Μαράβας βλέποντας την μεγαλειώδη συγκέντρωση όπου παλαιά ήταν η Έδρα του πρώην
Δήμου Πιαλείων και είχε διατελέσει δήμαρχος για δύο τετραετίες, ένοιωσε βαθειά συγκινημένος από την μαζική συμμετοχή των Φηκιωτών, όπως
χαρακτηριστικά τους αποκαλούσε στην ομιλία του.
Συνεχίζοντας ο κ. Μαράβας
ανέφερε όταν αναλάβαμε τον
Δήμο Πύλης το 2014 προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε
το πρόγραμμα μας, αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα
ως αναφορά την οικονομική
κατάσταση του Δήμου που

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ήταν από τους πιο υπερχρεωμένους Δήμους της Χώρας.
Και όμως καταφέραμε με
σωστή διαχείριση να έχουμε
αυτήν την στιγμή τον Δήμο
να είναι στους οκτώ πρώτους
στην οικονομική θέση.
Αξιοποιήσαμε 14.000.000
ευρώ μελέτες με δρομολογημένε και δημοπρατηθέντα
Έργα.
Τέλος ζήτησε από όλους
να τον στηρίξουν σε αυτές
τις Εκλογές και να τον ψηφίσουν για να εκλεγεί για δεύτερη φορά Δήμαρχος από την
πρώτη Κυριακή. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η
ομιλία του και στα υπόλοιπα
Χωριά που επισκέφθηκε.
Κάλεσε επίσης ο κ. Μαράβας όλους να έλθουν στην
Κεντρική ομιλία που θα γίνει
στην Πύλη σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου στις 20.30
μπροστά στο Εκλογικό Κέντρο
στο Κέντρο της Πύλης.

Συνάντηση Αλέκου με
τον Πρόεδρο των Τριτέκνων
Συνάντηση με τον Πρόεδρο Τριτέκνων κ. Λιούλιο Ιωάννη
είχε χθες ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων κ.
Θοδωρής Αλέκος όπου και του υποσχέθηκε να του παραχωρηθεί ένα γραφείο για τις ανάγκες του συλλόγου, για να μην
διανέμει τα προϊόντα στον δρόμο.

Ο Συνδυασμός μας “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος” ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες που μας τίμησαν και μας στήριξαν με την παρουσία τους, η οποία
μας έδωσε δύναμη στο μεγάλο μας αγώνα προς την
νίκη την Κυριακή 26 Μαΐου.

ΣΑΒΒΑΤΟ

25

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 5

Κοσμοσυρροή
σε Κρύα Βρύση και Διαβα
για τον Θοδωρή Αλέκο
Την Κρύα Βρύση καθώς και τη γενέτειρα του τη Διάβα
επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων
κ. Θοδωρής Αλέκος με τους υποψήφιους Δημοτικούς
Συμβούλους του. Ο κ. Αλέκος αρκετά συγκινημένος
έπειτα από την επίσκεψη του σε όλα τα καταστήματα μίλησε με τον κόσμο στην Κεντρική Πλατεία της Διάβας
παρουσιάζοντας το τοπικό συμβούλιο του χωριό όπως
και όλους τους υποψήφιους Συμβούλους του Γενικού
ψηφοδελτίου που παρευρίσκονταν εκεί. Τέθηκαν σοβαρά
θέματα όπως τα λήμματα της Κορομηλιάς που καταλήγουν
στο χωριό τα οποία αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία. Επίσης η κυρία Ζαχαρούλα Λούδα ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες για την κατάρρευση της γέφυρας.

6 σελίδα
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Σινάνης: Ο λαός της Καλαμπάκας αναγνώρισε το έργο μας

Ξανά νικητής
η “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”
•Το αποτέλεσμα, κρίθηκε απόψε

Α

πέναντι σε ένα
πολυπληθές
ακροατήριο, γεμάτο
ζωντάνια, εκφώνησε χθες την
κεντρική προεκλογική του
ομιλία, ο Δήμαρχος και εκ νέου
υποψήφιος για το Δήμο
Μετεώρων, Χρήστος Σινάνης
που, απευθυνόμενος στους
παρισταμένους, υπογράμμισε
μεταξύ άλλων:
“Λαέ της Καλαμπάκας,
λαέ του Δήμου Μετεώρων
Οι κάλπες στην Καλαμπάκα και
τον Δήμο Μετεώρων έκλεισαν δυο
μέρες νωρίτερα!!!
Το αποτέλεσμα κρίθηκε απόψε!!!
Ο νικητής αναδείχθηκε!!!
Τον αναδείξατε απόψε όλοι εσείς
με αυτή την μαζική και ενθουσιώδη
συμμετοχή σας, με αυτή την μεγαλειώδη πραγματικά συγκέντρωση.
Αναδείξατε απόψε την ΔΥΝΑΜΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ στον μεγάλο νικητή αυτών
των εκλογών.
Φίλες και φίλοι,
συνδημότισσες και συνδημότες
Πέντε χρόνια πριν, μας δώσατε
την εντολή να ασχοληθούμε με τα
κοινά και ξεκινήσαμε όλοι μαζί την
ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ για την αναβάθμιση του Δήμου μας.
Μας δώσατε την εντολή να του
προσδώσουμε τη φυσιογνωμία που
του ταιριάζει.
Να τον αναδείξουμε στη θέση που
του αξίζει. Την πορεία αυτή την ακολουθήσαμε με πιστότητα και συνέπεια. Την ακολουθήσαμε με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια.
Την ακολουθήσαμε με θέληση και
αποφασιστικότητα. Το αποτύπωμα
της πορείας μας, ως δημοτικής αρχής, υπήρξε καθοριστικό.
Το έργο μας μιλά από μόνο του:
•Καταφέραμε τη Μετονομασία
του Δήμου
•Πετύχαμε την μονιμοποίηση της
Μητρόπολης
•Αντικαταστήσαμε το δίκτυο
ύδρευσης – 4,5 εκατομμύρια ευρώ
•Συντηρήσαμε τα παλιά δίκτυα
ύδρευσης στα χωριά μας
•Φέραμε το Φυσικό αέριο
•Συμβάλαμε καθοριστικά στην
κατασκευή της γέφυρας της Διάβας
•Αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα
που προκάλεσαν ακραία καιρικά
φαινόμενα
•Κατασκευάζουμε το δίκτυο ομβρίων υδάτων στο νέο σχέδιο πόλεως – 3,8 εκατομμύρια ευρώ
•Δημιουργούμε πάρκο αναψυχής
20 στρεμμάτων
•Αναστηλώνουμε το ιστορικό γεφύρι της Σαρακήνας
•Δημιουργήσαμε το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης
•Δημιουργήσαμε χώρους στάθμευσης
•Αναβαθμίζουμε 25 παιδικές χαρές
•Αναβαθμίζουμε όλες τις σχολικές
μονάδες

•Αναπλάσαμε πλατείες, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους
•Ασφαλτοστρώσαμε αγροτικούς
δρόμους
•Βελτιώσαμε το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
•Αναβαθμίσαμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις
•Λειτουργούμε δύο Δημοτικά
Μουσεία
•Δημιουργήσαμε το Κέντρο Κοινότητας και το ΚΕΠ Υγείας
•Ιδρύσαμε τη Φιλαρμονική του
Δήμου μας
•Αναβαθμίσαμε τη Μουσική Σχολή
•Μειώσαμε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς
•Στηρίξαμε και επεκτείναμε το
πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”
•Οργανώσαμε τις υπηρεσίες του
Δήμου
•Προμηθευτήκαμε σύγχρονα μηχανήματα
•Εφαρμόσαμε πρόγραμμα μαθητείας
•Λειτουργούμε δύο τμήματα δημόσιου ΙΕΚ
•Στηρίξαμε δράσεις Πολιτισμού
και αθλητισμού
Μιλάμε για έργα πολλών εκατομμυρίων χωρίς να δανειστούμε ούτε
ένα ευρώ!
Βέβαια, γνωρίζουμε καλά, ότι
υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν
στα χωριά και στην πόλη μας. Έχουμε ,όμως, τη γνώση και την εμπειρία!
Γι’ αυτό συνεχίζουμε δυνατά, και
στην επόμενη τετραετία! Με την
ολοκλήρωση της Ε65 και την ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής
γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, αλλάζουν γρήγορα τα δεδομένα για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας. Οφείλουμε
να είμαστε έτοιμοι! Και θα είμαστε!
•Σχεδιάζουμε έργα υποδομής και
προστασίας του περιβάλλοντος
•Προχωράμε στην ανάπλαση του
νέου Σχεδίου Πόλεως
•Αξιοποιούμε τον Πηνειό ποταμό
•Αναβαθμίζουμε αισθητικά το εμπορικό κέντρο της πόλης – Open
mall – 2 εκατομμύρια ευρώ
•Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο
τουριστικής ανάπτυξης
•Αξιοποιούμε την Κρατική Βιομηχανία ξύλου και ως τουριστικό προ-

ϊόν
•Προχωρούμε στη δημιουργία
Αναρριχητικού Κέντρου στα Χάσια
•Δημιουργούμε Εκθεσιακό και συνεδριακό Κέντρο στους Αγ. Θεοδώρους
•Αναδεικνύουμε τα περιπατητικά
μονοπάτια σε συνεργασία με το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•Καταγράφουμε τα αξιοθέατα και
τα μνημεία όλων των κοινοτήτων
του Δήμου μας με στόχο να διοχετεύσουμε προς τα χωριά μας το
πλήθος των τουριστών που συνεχώς
CMYK

αυξάνεται.
•Προωθούμε το τουριστικό προϊόν
μέσω του βιωματικού τουρισμού
•Αναπλάθουμε την είσοδο της
πόλης - 4,5 εκατομμύρια ευρώ
•Παίρνουμε μέτρα στήριξης και
ελάφρυνσης αδύναμων κοινωνικών
ομάδων
•Υλοποιούμε προγράμματα για
την εκπαίδευση των νέων και τον
επαγγελματικό προσανατολισμό
τους
•Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας στα δημοτικά Μουσεία με

ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής
μας με τη σύσταση δημοτικής αναπτυξιακής εταιρείας
•Δημιουργούμε δημοτικό θερινό
κινηματογράφο
•Δημιουργούμε δημοτικό εικαστικό εργαστήρι και εργαστήρι φωτογραφίας
•Αξιοποιούμε τις κατασκηνώσεις
Πεύκης
•Αξιοποιούμε και αναβαθμίζουμε
στη θέση Κουκουφλί τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση
τμημάτων ΑΕΙ – ΤΕΙ
•Σχεδιάζουμε την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων
•Δημιουργούμε νέο σύγχρονο γήπεδο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών
στο Καστράκι – 700 χιλιάδες ευρώ
•Αξιοποιούμε τη μελέτη για την
κατασκευή κολυμβητηρίου
•Ασφαλτοστρώνουμε τους αγροτικούς δρόμους σε όλα τα χωριά
•Αλλάζουμε τους παλιούς αγωγούς ύδρευσης σε όλα τα χωριά
•Κάνουμε παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε
όλα τα χωριά
•Αναβαθμίζουμε τον ηλεκτροφωτισμό σε όλα τα χωριά
•Αναπλάθουμε τις πλατείες και
τους κοινόχρηστους χώρους σε όλα
τα χωριά
•Κατασκευάζουμε παιδικές χαρές
σε όλα τα χωριά
•Κάνουμε έργα άρδευσης σε όλα
τα χωριά
Και όλα αυτά είναι μόνο ένα μέρος
από αυτά που θα κάνουμε την επόμενη τετραετία!
Λαέ του Δήμου Μετεώρων
Στη ζωή μου και στην πορεία μου
ως Δήμαρχος, δεν έμαθα και δεν
θέλησα ποτέ να σκορπίζω ψεύτικα
χαμόγελα, κούφια λόγια και ανόητες
υποσχέσεις. Έμαθα να μιλώ μόνο
τη γλώσσα της αλήθειας. Έμαθα
να πορεύομαι με ήθος και εντιμότητα.
Στις εκλογές της Κυριακής κατεβαίνουμε με σοβαρές προτάσεις και
προτείνουμε καθαρές λύσεις. Στις
εκλογές της Κυριακής σε καλούμε
να επιλέξεις με νηφαλιότητα και
ορθή κρίση. Το δίλημμα είναι σαφές,
διακριτό και καταλυτικό. Θα επιλέξεις
την σταθερότητα και την σιγουριά;
ή την αβεβαιότητα και την προχειρότητα;
Θα επιλέξεις τις τεκμηριωμένες
απόψεις και θέσεις; ή τη στείρα αντιπαράθεση;
Θα επιλέξεις τη σοβαρότητα και
την ικανότητα για την συνέχιση των
έργων;
Ή τον λαϊκισμό και τις ψεύτικες
υποσχέσεις; Θα επιλέξεις την ειλικρίνεια και την αλήθεια; ή τα επικοινωνιακά και πολιτικά παιχνίδια;
Λαέ του Δήμου Μετεώρων
Στις εκλογές της Κυριακής σε
καλώ να μας εμπιστευτείς και πάλι.
Να εμπιστευτείς την ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. Να μας δώσεις δύναμη αυτοδυναμίας και ισχυρή εντολή.
Να μας δώσεις αυτοδυναμία και
νίκη από την πρώτη Κυριακή. Στις
26 Μαΐου, δώσε δύναμη στη «Δύναμη
Ευθύνης»!!!!
Σας ευχαριστώ!!!!!
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σελίδα 7

ε τέσσερις περιοχές
της πόλης μας
βρέθηκε ο
υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων, Χρήστος
Σινάνης, συνοδευόμενος
από υποψήφιους
συμβούλους του
συνδυασμού του
ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Σ

Ο κ. Σινάνης επισκέφτηκε
συγκεκριμένα το πάρκο Καλαμπάκας στην περιοχή του
ΚΕΓΕ, την παιδική χαρά στις
οδούς Αναλήψεως και Καλοστύπη (άνωθεν Γενικού Λυκείου), το Δημοτικό Στάδιο
της Καλαμπάκας, και τον παλαιό οικισμό της πόλης.
Τέσσερις περιοχές που αποτελούν την αφετηρία για την
ευρύτερη ανασυγκρότηση της
πόλης μας μέσω της εφαρμογής στοχευμένων στρατηγικών παρεμβάσεων.
Στρατηγικές που αναδεικνύουν και αναβαθμίζουν κάθε
γειτονιά της πόλης της Καλαμπάκας και στοχεύουν να
καταστήσουν την έδρα του
Δήμου Μετεώρων σε πόλη
πρότυπο.

Συνεχίζουμε με έργα πνοής
για την πόλη της Καλαμπάκας

Η Καλαμπάκα μπαίνει
στη λίστα με
τα κορυφαία πάρκα
Άλλωστε πως αλλιώς θα
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το πάρκο της Καλαμπάκας, αυτόν τον χώρο πρασίνου υψίστης ποιότητας.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτοικοι και επισκέπτες θα περνούν ποιοτικό χρόνο στον μεγαλύτερο δημοτικό
ελεύθερο χώρο ξεκούρασης
και αναψυχής της πόλης μας,
έχοντας μια φανταστική θέα
προς τα Μετέωρα.
Όπως τόνισε ο επικεφαλής
του συνδυασμού μας ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, Χρήστος Σινάνης, «….με μεγάλη προσπάθεια, πετύχαμε τη συνένωση πέντε οικοπέδων σε
έναν ενιαίο χώρο συνολικής
έκτασης περίπου 20 στρεμμάτων… και εξασφαλίσαμε
την αναγκαία χρηματοδότηση
των 1.200.000 ευρώ…».
Πρόκειται για την κατασκευή του πρώτου δημοτικού
πάρκου στην Καλαμπάκα, που
θα περιλαμβάνει:
•Χώρους περιπάτου και
άθλησης για παιδιά και ενήλικες
•Αθλητικές εγκαταστάσεις
για τα αθλήματα μπάσκετ και
βόλεϊ.
•Χωροθετημένες θέσεις
στάθμευσης
Με τη δημιουργία του πάρκου αλλά και την αξιοποίηση
τα Κρατικής Βιομηχανίας Ξύλου, πετυχαίνουμε παράλληλα
την αναβάθμιση μιας περιθωριοποιημένης και υποβαθμισμένης γειτονιάς της πόλης
μας, ανταποκρινόμενοι στις
ανάγκες των οικογενειών, των
νέων και των ενηλίκων που κατοικούν στην περιοχή του
ΚΕΓΕ

Μία ακόμη νέα,
μοντέρνα και
σύγχρονη παιδική
χαρά αποκτά η πόλη
της Καλαμπάκας
Πρόκειται για την παιδική
χαρά της οδού Καλοστύπη
και Αναλήψεως, άνωθεν του
Γενικού Λυκείου.
Σε μια γειτονιά της πόλη

μας, όπου αναπτύσσεται έντονη δραστηριότητα, προχωρούμε στην αναβάθμιση της
υπάρχουσας παιδικής χαράς
και παράλληλα διαμορφώνουμε τον περιβάλλοντα χώρο
με τρόπο που να διευκολύνει
την άνετη μετακίνηση των πεζών και να αναβαθμίζει αισθητικά ολόκληρη την περιοχή.
Η παιδική χαρά επί της Αναλήψεως αποτελεί μία ακόμη
παιδική χαρά του Δήμου μας,
η οποία επανασχεδιάζεται και
ανακατασκευάζεται με βάση
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Για τον επικεφαλής μας, η
ασφάλεια και η παιδαγωγική
ποιότητα των παιδικών χαρών
είναι δύο πράγματα αδιαπραγμάτευτα.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε περισσότερους
χώρους ψυχαγωγίας για τους
μικρούς μας φίλους και να
προσφέρουμε στους γονείς
κατάλληλα διαμορφωμένους
και εξοπλισμένους χώρους
δημιουργικής απασχόλησης
και κοινωνικοποίησης για τα
παιδιά τους.

Δημιουργούμε
ένα σύγχρονο
Δημοτικό Στάδιο
Με τις εργασίες τοποθέτησης του ταρτάν να συνεχίζονται, η δημοτική Αρχή του
Χρήστου Σινάνη αναβαθμίζει
με προσεγμένες παρεμβάσεις
το Δημοτικό Στάδιο της πόλης
μας.
Πέρα από τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης τω
αθλητικών εγκαταστάσεων,
τρία σημαντικά έργα πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας.
•Κατασκευή ταρτάν στο
γήπεδο του στίβου
•Κατάλληλες εγκαταστάσεις για τα αγωνίσματα στίβου
•Τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
Η πόλη μας αποκτά σύγχρονα γήπεδα στίβου και πο-

δοσφαίρου, που θα καλύπτουν τις ανάγκες και των
αθλούμενων και θα φιλοξενούν υπερήφανα αθλητικούς
αγώνες.
Ανεβάζουμε τον πήχη και
προσφέρουμε στον Δήμο μας
σύγχρονες εγκαταστάσεις
προπόνησης και άθλησης για
τους πολίτες ανεξαρτήτου
ηλικίας.

Δίνουμε στην πόλη
της Καλαμπάκας
την παλιά της αίγλη
Η ιστορική πόλη της Καλαμπάκας με τα βυζαντινά
της μνημεία και τους αρχαιολογικούς της χώρους μπαίνουν στο επίκεντρο της τουριστικής και όχι μόνο στρατηγικής του επικεφαλής μας,
Χρήστου Σινάνη.
Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις το σύνολο της περιοχής θα αναβαθμιστεί και θα
μετατραπεί σε πόλο έλξης κατοίκων και επισκεπτών.
Η ανταλλαγή της Κωνσταντίου Σχολής με τη γενικότερη
ανάπλαση σε αυτό το σημείο
της πόλης μας και η σύνδεση
της με το μνημείο της Κοιμήσεως Θεοτόκου και τα εξωκκλήσια βυζαντινής περιόδου
θα επιστρέψουν στην παλιά
πόλη της Καλαμπάκας την
παλιά της αίγλη.
Η τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής θα εκτοξευθεί με
την ανάδειξη των περιπατητικών μονοπατιών των Μετεώρων, αφού η εν λόγω περιοχή
θα αποτέλεσε την αφετηρίας
του δικτύου περιπατητικών
μονοπατιών στο σύμπλεγμα
των βράχων των Μετεώρων.
Για τον συνδυασμό μας
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ», στόχος είναι η πλήρης μεταμόρφωση του Δήμου Μετεώρων
σε έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό
Δήμο.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους και όραμα για τη νίκη
από την πρώτη Κυριακή
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»

8 σελίδα
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Μεγαλειώδης και με παλμό η χθεσινή συγκέντρωση του Δημάρχου Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου, έδωσε ισχυρό...

Μήνυμα νίκης
από την 1η Κυριακή
•Τα Τρίκαλα δεν γυρίζουν πίσω, φεύγουν μπροστά

Σ

ε μια μεγαλειώδη
συγκέντρωση που
είχε παλμό,
αισιοδοξία και αέρα νίκης
ο Δήμαρχος Τρικκαίων
και εκ νέου υποψήφιος
με το συνδυασμό
«Επανεκκίνηση Τώρα» κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου
ζήτησε από τους
Τρικαλινούς να του
εμπιστευτούν ξανά το
τιμόνι του Δήμου και να
στείλουν μήνυμα πως «τα
Τρίκαλα δεν γυρίζουν
πίσω, φεύγουν μπροστά,
αποτελώντας παράδειγμα
πανελλαδικά».

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων μίλησε σε μια πολυπληθέστατη συγκέντρωση –μπροστά από το
Δημαρχείο, και εμφανώς συγκινημένος από τη μεγάλη παρουσία των πολιτών τόνισε:
«Την προηγούμενη εβδομάδα
διαβάσαμε διάφορα για μία δημοσκόπηση. Η μόνη πραγματική
δημοσκόπηση είναι αυτή, εδώ,
σήμερα! Και στέλνει ένα ισχυρό
μήνυμα νίκης για την επανεκκίνηση, νίκης για τα Τρίκαλα από
την πρώτη Κυριακή».
Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργίου προχώρησε σε έναν απολογισμό των όσων έπραξε η
δημοτική Αρχή κατά την θητεία
της, ενώ απαντώντας στους
επικριτές του για τα προβλήματα της καθημερινότητας είπε:
«Και αφού μιλάμε για την καθημερινότητα, δυο λόγια για
τους δρόμους. Μας κατηγορούν ότι οι δρόμοι στα Τρίκαλα
είναι σε κακά χάλια. Και σε κάποιο βαθμό έχουν δίκιο. Αλλά
αλήθεια, πιστεύει κανείς σας
ότι ο Δήμαρχος είναι τόσο
ανόητος που έχει λεφτά στην
τράπεζα και δεν τους φτιάχνει;
Πιστεύει κανείς σας πως υπήρχε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
για ασφαλτικά στην πόλη και
δεν το ξετρυπώσαμε;» και πρόσθεσε «Κι όμως δεν θεωρώ ότι
κάναμε πολλά! Απλώς θεωρώ
πως κάναμε πάρα πολλά για
την περίοδο στην οποία τα κάναμε, για τα χρήματα που εί-

χαμε, για την γενικότερη περίοδο μέσα στην οποία κινηθήκαμε».

«Και τρέξαμε πολύ,
Και τρέξαμε παντού»
Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου «πριν από 4,5 χρόνια,
με τη δική σας στήριξη, αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου.
Ξέραμε τι πηγαίναμε να κάνουμε. Ξέραμε σε ποιο επίπεδο
ήταν ο Δήμος. Κρατήσαμε τον
Δήμο όρθιο. Στηρίξαμε τις κοινωνικές μας δομές, με δικούς
μας πενιχρούς πόρους κρατήσαμε τον ξενώνα αστέγων, επεκτείναμε το δίχτυ προστασίας
των ευπαθών ομάδων, βρεθήκαμε δίπλα σε όσους συμπολίτες μας είχαν ανάγκη. Δεν ξεχωρίσαμε κανέναν. Από την
επομένη των εκλογών δεν μας
ένοιαζε η πολιτική, ή κοινωνική
προέλευση κανενός, αν μας
ψήφισε ή όχι, αν είναι από το...
Κηπάκι ή το Κολωνάκι! Σημασία
για εμάς είχε μόνον ο άνθρωπος και το πρόβλημά του. Και
συνεχίσαμε, βάζοντας τάξη
στον Δήμο.»
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος
προχώρησε σε ένα «μίνι» απολογισμό των πεπραγμένων της
απερχόμενης δημοτικής Αρχής,
λέγοντας ότι «όταν αναλάβαμε,
κανένας προμηθευτής δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον Δήμο.
Ήξερε ότι δεν θα πληρωθεί ή
θα πληρωθεί μετά από χρόνια,
γι’ αυτό ανέβαζε τις τιμές στα
ύψη. Τους ξεπληρώσαμε όλους,
πλέον πληρώνουμε στις 45 ημέρες και όλοι, προμηθευτές και
εργολάβοι, συνεργάζονται με
έναν αξιόπιστο και φερέγγυο
Δήμο. Τέρμα ο Δήμος «μπατάκι», τέρμα ο Δήμος «πιστολέρο».
Αναδιαρθρώσαμε δάνεια, αποπληρώσαμε ταμεία και πλέον
ξέρουμε πού πατάμε. Και πατάμε πολύ πιο σταθερά, έχοντας μειώσει το χρέος του Δήμου
από τα 43 στα 25 εκ. ευρώ. 18
εκ. κάτω! Αν σας φαίνονται
λίγα, θα σας πω απλώς πως
κάθε χρόνο, τα χρήματα που
περισσεύουν για έργα είναι το
πολύ 1,5 εκ. ευρώ. Αυτή είναι

η διαφορά! Μειώσαμε το χρέος
12 φορές περισσότερο από τα
-πολύ λίγα- χρήματα που δυστυχώς μένουν για έργα από
ίδιους πόρους. Παρόλα αυτά,
δεν ψάχνω για δικαιολογίες.
Απλώς θέλω να γνωρίζετε και
εσείς πώς είναι ο Δήμος μας
σήμερα. Και να είστε βέβαιοι
πως αυτή η Δημοτική αρχή διαχειρίστηκε το κοινό μας ταμείο
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ναι, να είστε βέβαιοι πως ο
Δήμος είναι σε καλά χέρια.Και
αφού δεν είχαμε λεφτά, τί κάναμε; Τρέξαμε να βρούμε. Και
τρέξαμε πολύ, Και τρέξαμε παντού».
Και συνέχισε: «Θέσαμε τρεις
βασικές προτεραιότητες: ΟικοCMYK

νομική εξυγίανση, Παιδεία, Νεολαία, Αθλητισμός και Ανάπτυξη για τον τόπο. Και αν για τα
οικονομικά τα είπαμε, τι να πρωτοπούμε για την παιδεία και τη
νεολαία», ενώ επικεντρώθηκε
στα έργα που υλοποιήθηκαν,
όπως την αναβάθμιση των διδακτηρίων, τις παρεμβάσεις
στα αθλητικά κέντρα, στα αναπτυξιακά έργα κ.ο.κ.

«Τα Τρίκαλα έχουν
Δήμαρχο, έχουν μια
δυνατή ομάδα»
Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος
Τρικκαίων σημείωσε «σε λίγες
ώρες θα βρεθείτε μπροστά στις
κάλπες, και θα κληθείτε να επι-

λέξετε τη δημοτική αρχή της
επόμενης τετραετίας. Δυστυχώς αυτός ο εκλογικός νόμος
είναι ένας νόμος - τέρας που
θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αυτοδιοίκηση.
Τις παρενέργειές του τις βλέπουμε ήδη. Φέτος έχουμε: υποψήφιους Δημάρχους... κανονικούς , έχουμε Δημάρχους που
κατεβαίνουν για να... γίνουν αντιδήμαρχοι, πιέζοντας την 2η
Κυριακή... υποψήφιους δημάρχους που κατεβαίνουν γιατί θέλουν να πάρουν μετάθεση (!!!)
– (Προσοχή! Για Δημάρχους
μιλάω και όχι για συμβούλους.)
και υποψήφιους Δημάρχους
που δεν ξέρουν και οι ίδιοι γιατί
κατεβαίνουν. Ή μάλλον ξέρουν

αλλά θα τα πούμε μετά τις
εκλογές.... Υποψήφιους που το
θέμα τους δεν είναι πώς θα διοικήσουν οι ίδιοι αλλά το πώς
ΔΕΝ θα διοικήσει ο Παπαστεργίου και η ομάδα του! Στα χέρια
σας έχετε ένα πολύ δυνατό
όπλο, την ψήφο σας. Μην τη
χαραμίσετε, μην την δώσετε
ελαφρά τη καρδία σε ευκαιριακούς συνδυασμούς, σε συνδυασμούς της τελευταίας
ώρας, σε συνδυασμούς που
ακόμη και σήμερα δεν έχουν
πει ούτε μία λέξη για το πρόγραμμά τους σχετικά με την
πόλη και τα χωριά, σε συνδυασμούς που σαν σημαία τους
έχουν το μίσος από άνθρωπο
για άνθρωπο» και τόνισε: «Και
στο κάτω-κάτω τα Τρίκαλα
έχουν Δήμαρχο, έχουν μια δυνατή ομάδα, έχουν την dream
team της αυτοδιοίκησης, μία
ομάδα που σας έχει βάλει ήδη
σε έναν... γλυκό μπελά... Δεν
ξέρετε ποιον να πρωτοεπιλέξετε! Και είμαι βέβαιος πως θα
το κάνετε με τον πιο συνετό
τρόπο. Σας εμπιστεύομαι απόλυτα, όπως και εσείς εμπιστεύεστε τον Δήμαρχό σας. Ήρθαμε
για να αλλάξουμε τα δεδομένα,
να αλλάξουμε το Δήμο και τις
ζωές μας, να στηρίξουμε την
πόλη, τους συνοικισμούς και
τα χωριά μας, να φέρουμε τα
Τρίκαλα μπροστά!
Ευαγγελία Κάκια
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Για την προσφυγή στις κάλπες αύριο Κυριακή 26 Μαΐου

Α

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

Αντίστροφη μέτρηση
Δεύτερη εκλογική Κυριακή, θα υπάρξει στις 2 Ιουνίου για όσους Δήμους
και Περιφέρειες δεν υπήρξε υποψήφιος που συγκέντρωσε το 50% + 1

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

Πού ψηφίζω
Η εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών
«Μάθε που ψηφίζεις 2019» είναι σε λειτουργία
(κλικ ΕΔΩ). Οι πολίτες χρησιμοποιώντας τα
προσωπικά τους στοιχεία (Ειδικός Εκλογικός
Αριθμός, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα,
όνομα μητέρας και ημερομηνία γέννησης)
μπορούν να δουν σε ποια περιοχή και τμήμα
ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές. Αν ήδη
το έχετε κάνει, μη διστάσετε να το επαναλάβετε. Είναι πιθανό να έχετε κάνει κάποιο
λάθος πληκτρολόγησης. Αν παρ’ όλη την
προσπάθειά σας δεν βρείτε το όνομά σας,
τότε απευθυνθείτε στο δήμο που είστε εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια μέχρι και το
πέρας της ψηφοφορίας

Ψηφοφορία
Οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν σε τρεις
κάλπες μόνο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές:
περιφέρειες, δήμους, κοινότητες. Το περιθώριο που έχει ο ψηφοφόρος να σταυροδοτήσει υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους κυμαίνεται κυρίως με
βάση τον αριθμό εδρών που εκλέγει κάθε
εκλογική περιφέρεια.
Τα πράγματα είναι απλά στις περιφερειακές
εκλογές, όπου ο πολίτης θα ψηφίσει υποψηφίους μόνο από την περιφερειακή του ενότητα
(π.χ. δημότης του Δήμου Αθηναίων, ψηφίζει
για τον Κεντρικό Τομέα Αττικής).
Δύο εκδοχές υπάρχουν για τους δήμους:
α) Δήμοι που δεν προέρχονται από συνένωση «καποδιστριακών» δήμων και κοινοτήτων

αποτελούν μία και ενιαία εκλογική περιφέρεια
(π.χ. Δήμος Νέας Σμύρνης). Σε αυτήν την
περίπτωση ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει
σταυρό προτίμησης σε έως και τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.
β) Δήμοι που προέρχονται από συνένωση
«καποδιστριακών» δήμων και κοινοτήτων
αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές
περιφέρειες (π.χ. Δήμος Αργιθέας, που έχει
τρεις εκλογικές περιφέρειες: πρώην Δήμοι
Αργιθέας και Αχελώου και πρώην κοινότητα
Ανατολικής Αργιθέας).
Σε αυτήν την περίπτωση ο ψηφοφόρος
μπορεί να βάλει σταυρό: 1) σε έναν υποψήφιο
δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής του περιφέρειας εάν είναι μονοεδρική, διεδρική ή
τριεδρική και σε ακόμη έναν υποψήφιο από
όποια άλλη εκλογική περιφέρεια επιθυμεί,
2) σε έως τρεις υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους της εκλογικής του περιφέρειας
εάν έχει περισσότερες από τρεις έδρες και
σε ακόμη έναν υποψήφιο από άλλη εκλογική
περιφέρεια.

Περισσότεροι από τους επιτρεπόμενους
σταυρούς δεν ακυρώνουν το ψηφοδέλτιο,
αλλά λογίζεται υπέρ του συνδυασμού χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός. Τη
δεύτερη Κυριακή, όπου οι ψηφοφόροι δεν
βάζουν σταυρό και ψηφίζουν μόνο για δήμαρχο ή περιφερειάρχη.
Τέλος, όσον αφορά τις κοινότητες, οι πολίτες μπορούν να σταυροδοτήσουν έως δύο
υποψηφίους συμβούλους για συμβούλια άνω
των 300 κατοίκων. Για τις κοινότητες έως
300 κατοίκων, ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει
έως έναν μόνο σταυρό, υπέρ του υποψηφίου
προέδρου της προτίμησής του.

σε ένα εκλογικό τμήμα με τη διάκριση «Α» οι
πολίτες θα ψηφίσουν για ευρωεκλογές και
περιφερειακές εκλογές, -σε ένα δεύτερο με
τη διάκριση «Β» θα ψηφίσουν για δημοτικές
και κοινοτικές εκλογές.
Τα εκλογικά τμήματα θα στεγάζονται στο
ίδιο εκλογικό κατάστημα και σε συνεχόμενες
αίθουσες, ώστε να προκύπτει και χωροταξικά
η αλληλουχία τους, τονίζει σχετική υπουργική
απόφαση, ορίζοντας παράλληλα ότι «η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κάθε εκλογέα
ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία στα ανωτέρω «Α» και «Β» τμήματα».

Εκλογικά τμήματα

Ηλικία εκλογέων

Από δύο εκλογικά τμήματα, με δύο κάλπες
το καθένα, θα πρέπει να περάσουν στην
πλειονότητα των περιπτώσεων οι πολίτες
στις εκλογές τις 26ης Μαΐου. Οι τέσσερις
κάλπες των επικειμένων εκλογών (ευρωπαϊκών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών)
διαχωρίζονται σε δύο ανά εκλογικό τμήμα: -

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

Αλ. Χαρίτσης: Η εκλογική διαδικασία
την Κυριακή θα κυλήσει ομαλά
Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η γενική δοκιμή
που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο
Εσωτερικών για τη λήψη και μετάδοση των
αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών και των
αυτοδιοικητικών εκλογών.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η γενική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών για τη λήψη και
μετάδοση των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών και των
αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ας
Ιουνίου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
Στη διάρκειά της, έγινε αποστολή εικονικών αποτελεσμάτων, συλλογή τους από τους υπαλλήλους του υπουργείου και καταχώρησή τους στα πληροφορικά συστήματα
της SingularLogic.
Ο υπουργός Εσωτερικών παρακολούθησε την προσομοίωση συγκέντρωσης και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, από κοινού με τον γενικό γραμματέα του
υπουργείου, Κώστα Πουλάκη, υπηρεσιακούς παράγοντες
και τη διοίκηση της SingularLogic.
«Όπως φάνηκε έχει γίνει όλη η κατάλληλη προετοιμασία
και τα πάντα είναι έτοιμα για τις εκλογές της Κυριακής»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης
CMYK

δήλωσε ο κ. Χαρίτσης, μετά το πέρας της γενικής πρόβας.
«Προχωρήσαμε αυτή τη φορά και σε μία σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες ώστε οι δικαστικοί αντιπρόσωποι
να έχουν τη δυνατότητα σε πολλές περιοχές της χώρας
και σε πάρα πολλά εκλογικά τμήματα να αποστείλουν
μέσω tablets, πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα και να ενσωματωθούν αυτομάτως στο σύστημα. Όλα είναι καθόλα
έτοιμα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία την Κυριακή θα
κυλήσει ομαλά, γρήγορα κι αποτελεσματικά, χωρίς προβλήματα» είπε ο υπουργός.
Όπως σημείωσε, «είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνουμε
τη δουλειά των εργαζόμενων εκείνη την ημέρα. Βεβαίως
τον πρώτο λόγο τον έχουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και
γι' αυτό άλλωστε προχωρήσαμε σε όλες αυτές τις βελτιώσεις
στο σύστημα, ώστε να κάνουμε τη ζωή τους εκείνη τη δύσκολη μέρα πιο εύκολη.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους, όλα
τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, αλλά και της εταιρείας
Singular Logic, που δούλεψαν πολύ σκληρά το προηγούμενο
διάστημα, για να είμαστε σήμερα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
με απόλυτη επιτυχία αυτή τη μεγάλη πρόκληση των τετραπλών εκλογών της 26ης Μαΐου» κατέληξε ο υπουργός
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Πλήθος κόσμου έδωσε δυναμικό παρών στην προεκλογική
συγκέντρωση του συνδυασμού του “Πρώτα ο Άνθρωπος”

Κώστας Μαράβας:
Η Πύλη έχει δήμαρχο
“Ο κάθε δημότης μας να διαλέξει εκείνους που τους εμπνέουν πραγματική
εμπιστοσύνη» επισήμανε ο νυν και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος
Πύλη έχει δήμαρχο, δεν θέλει πειραματισμούς, δεν
θέλει εκθέσεις ιδεών και πτυχία, αλλά έργα και πράξεις» δήλωσε ο δήμαρχος Πύλης και εκ
νέου υποψήφιος Κώστας Μαράβας, κατά την χθεσινή κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του συνδυασμού του
“Πρώτα ο Άνθρωπος”.
Πλήθος κόσμου έδωσε δυναμικό παρών στην εκδήλωση,
που πραγματοποιήθηκε στο
εκλογικό κέντρο του συνδυασμού, επί της κεντρικής οδού
της Πύλης, η οποία έκλεισε για
ώρες.
Τον κ. Μαράβα προλόγισε ο
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, Χρήστος
Μπλουγούρας, ενώ το παρών
έδωσαν οι πρώην Δήμαρχοι
Πύλης Γεώργιος Βασιλείου και
Μιχάλης Τσιούτσιας.

«Η

«α)Ο τομέας της καθημερινότητας, ο σωστός ηλεκτροφωτισμός, η άμεση αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών καταστροφών.
Θυμηθείτε Βαλομάνδρι, Πιαλεία, Ροπωτό. Ξεκινήσαμε την
διαδικασία της απομάκρυνσης
των επικίνδυνων κτισμάτων
στον κεντρικό οικισμό και έχει
ολοκληρωθεί ήδη, η μελέτη
γεωλογικής καταλληλότητας
του οικισμού. Αναζητείται χώρος για την μετεγκατάσταση
των πληγέντων.
β)Η κοινωνική πολιτική. Κρατήσαμε την κοινωνία όρθια, με
τα περιορισμένα μέσα που είχαμε. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κέντρο Κοινότητας, το
ΚΕΠ Υγείας, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Ετοιμάζεται
από τις υπηρεσίες Πρόνοιας
και το Κέντρο “Άνοιας”. Η συνεργασία μας με το Κέντρο
Υγείας Πύλης βρίσκεται στο
καλύτερο επίπεδο.
γ)Ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η παιδεία. Εκδηλώσεις του καλοκαιριού, γιορτές
Χριστουγέννων, τους ποδηλατικούς αγώνες, των Απόκρεω.
Σχεδιάζεται διαρκής βελτίωση των συνθηκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με πρώτο στόχο την κατασκευή νέου
διδακτηρίου στην Πύλη.
Στις αθλητικές υποδομές
υπάρχει το έργο κατασκευής
Προπονητικού Κέντρου στην
θέση ΚΟΡΠ, θα κατασκευαστεί το Αθλητικό Κέντρο και το
Κλειστό Γυμναστήριο στην
Πύλη.
δ)Το περιβάλλον και ο τουρισμός. Υπάρχουν σχέδια για
την αύξηση της ανακύκλωσης,
χρήση εναλλακτικών καθαρών
μορφών ενέργειας. Το τουριστικό προϊόν είναι μεγάλης
αξίας και μπορεί να γίνει μεγαλύτερο.
ε)Ο σχεδιασμός. Υπάρχει
προγραμματισμός για συνέχιση και εκτέλεση νέων έργων,
με δημοτικούς πόρους αλλά
και χάρη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της
κεντρικής Κυβέρνησης».

Την 1η Κυριακή
«Έχουμε καθαρά χέρια.
Εμείς, θέλουμε και πετυχαίνουμε την σύνθεση, δεν υπάρχουν για μας τείχη και αποκλεισμοί» τόνισε ο κ. Μαράβας
στην ομιλία του και υπογράμμισε «δεν ξέρουμε φράσεις
του τύπου “ή εμείς ή το χάος”.
Σήμερα, έχουμε μεγαλύτερη
πείρα και σοφία, 51 ξεχωριστά
άτομα, με εκπροσώπηση όλων
των κοινωνικών ομάδων του
Δήμου μας, είναι οι υποψήφιοι
Δημοτικοί μας Σύμβουλοι».
«Εμείς, και σε κάθε Κοινότητα έχουμε τους δικούς μας
υποψηφίους και ζητάμε ξανά
μία περήφανη νίκη, γιατί με την
καθιέρωση της απλής αναλογικής, πλέον δεν υπάρχει η
“χαλαρή ψήφος” της 1ης Κυριακής. Δήμαρχο και διοίκηση
επιλέγεις από την 1η Κυριακή.
Άρα, πρέπει συνειδητοποιημένα ο κάθε δημότης μας
να διαλέξει εκείνους που τους
εμπνέουν πραγματική εμπιστοσύνη» επισήμανε ο κ. Μαράβας

Οι προϋποθέσεις
Ο κ. Μαράβας επισήμανε
«κάθε υποψήφιος δήμαρχος
πρέπει να απαντήσει σε τρία
βασικά ερωτήματα: 1)Γιατί το
κάνει και ποια είναι τα κίνητρα;
2)Έχει προσωπικά εφόδια και
σχέδιο για το αύριο; 3)Έχει δίπλα του ικανή ομάδα;
Και απαντώ: Δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής, ούτε
βιοπορίζομαι απ’ αυτήν, όμως
την λατρεύω όταν φέρνει αποτελέσματα για τους πολλούς
και όχι για τους λίγους» σημείωσε ο κ. Μαράβας.

Έργα
«Έχουν δημοπρατηθεί και
είναι στο στάδιο κατασκευής
έργα 14 εκ. ευρώ. Ευχαριστώ
για αυτό τις Τεχνικές Υπηρεσίες και όλες τις Υπηρεσίες.
Βάλαμε τέλος σε αντιλήψεις
προσωπικής τακτοποίησης και
οικονομικής ευημερίας κάποιων, με μοχλό τις αναθέσεις έργων» τόνισε ο κ. Μαράβας και
υπογράμμισε «όλα τα έργα
βγαίνουν μέσα από νόμιμη δημοπρασία, με απόλυτη διαφάνεια. Είμαστε όγδοοι στην γενική κατάταξη ανάμεσα σε 325
Δήμους».

Άξονες στρατηγικής
και πολιτικής
Συνεχίζοντας ο κ. Μαράβας
παρέθεσε τους παρακάτω άξονες στρατηγικής και πολιτικής:

CMYK

Ο κ. Μαράβας παρέθεσε
έργα που ξεκινούν άμεσα οι
εργασίες:
1. Αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών στις συγκοινωνιακές
υποδομές,
800.000ευρώ.
2. «Αίθουσα συνάθροισης
κοινού
στην
Πηγή»,
300.000ευρώ.
3. Ασφαλτοστρώσεις οδών
προς κτηνοτροφικές και γεωργικές
εκμεταλλεύσεις,
620.000 ευρώ.
4. Κατασκευή αγωγού
ύδρευσης από Παλαιομονάστηρο μέχρι Λυγαριά, 74.380
ευρώ.
5. Αναπλάσεις κοινόχρηστων
χώρων τοπικών κοινοτήτων
Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας 300.422 ευρώ.
6. Διευθέτηση ρέματος Καλογήρων 500.000 ευρώ.
7. Συντηρήσεις Παιδικών
Σταθμών Δήμου Πύλης,
572.000 ευρώ.
8. Κατασκευή 15 πιστοποιημένων παιδικών χαρών.

Στόχοι
Οι μεγάλοι μας στόχοι, δήλωσε ο κ. Μαράβας, είναι:
-Η λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Μεσοχώρας.
«Εμείς το ξεμπλέξαμε, εμείς
θα το τελειώσουμε. Μας είπαν
χθες οι νεόκοποι υποψήφιοι
δήμαρχοι, ότι σαν Δήμος και
ΔΕΗ δεν κάνουμε αυτό που
πρέπει, για να προχωρήσει το
έργο.
Που ήταν αυτοί όταν εμείς
πιέζαμε την κεντρική διοίκηση
για την υπογραφή της ΑΕΠΟ
και το ξεκίνημα του έργου;
Άλλος στο ιατρείο του ή πίνοντας τον καφέ του στην
Ασκληπιού και άλλος αναπαυτικά στην καρέκλα του “βολεμένου” δημοσίου υπαλλήλου»
ανάφερε ο κ. Μαράβας.
-Η κατασκευή του φράγματος Πύλης.
-Η ανάδειξη του Αρχαιολογικού Θησαυρού των Γόμφων.
- Η κατασκευή του Πάρκου
των Γεφυριών στην Πύλη
-Η οριστικοποίηση της Πιαλείας σαν ο φυσικός χώρος
του Ασκληπιείου.
-Φυσικό αέριο στην Πύλη,
στο Παλαιομονάστηρο, στην
Πηγή
«Ο συνδυασμός μας βάζει
πάνω απ’ όλα το συμφέρον του
τόπου και των πολιτών» δήλωσε ο κ. Μαράβας και κλείνοντας την ομιλία του τόνισε: «Η
συνείδησή μου, μου λέει ότι
πρέπει να είμαι χρήσιμος και να
κάνω ότι μπορώ για να πάει ο
τόπος μου μπροστά».
Ματθαίος Μπίνας

12 σελίδα
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Για την επιστημονική παρακολούθηση των βαμβακοφυτειών

Έτοιμη η ΔΑΟ της ΠΕ Τρικάλων
ι κατά τόπους ΔΑΟ
(Διεύθυνση
Αγροτικής
Οικονομίας) των
Περιφερειακών Ενοτήτων
(ΠΕ) θα είναι οι αρμόδιοι
φορείς για την εφαρμογή
του Προγράμματος
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της
βαμβακοκαλλιέργειας για
το έτος 2019.

Ο

Η ΔΑΟ της ΠΕ Τρικάλων
έχει ήδη λάβει τα μέτρα της,
ώστε να είναι έτοιμη για την
παρακολούθηση των βαμβακοφυτειών και ειδικά για την
προσβολή τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι,
ώστε να ενημερώνει έγκαιρα
και επισταμένα τους παραγωγούς για την πορεία των
καλλιεργειών τους και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν
στην περίπτωση που εμφανιστεί κίνδυνος.
Οι παγίδες που θα τοποθετήσει και φέτος η ΔΑΟ, θα καταμετρούν τους πληθυσμούς
των συγκεκριμένων εντόμων
και θα διαθέτουν σύστημα
δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS), ενώ θα τοποθετηθούν σύμφωνα με καθορισμένες συντεταγμένες.
Τα αποτελέσματα της καταμέτρησης θα αποστέλλον-

ται σε εβδομαδιαία βάση στο
Κέντρο Βάμβακος στον Βόλο
και θα εκδίδεται δελτίου Τύπου για ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών.
Οι ειδικές παγίδες τοποθετούνται σε όλη την περιοχή
που καλλιεργείται βαμβάκι,
με στόχο την σύλληψη των πεταλούδων που γεννούν τα
αυγά από τα οποία εκκολάπτονται τα προαναφερθέντα
είδη σκουληκιού.
Οι παγίδες, που διαθέτουν
φερομόνες οι οποίες προ-

σελκύουν τα έντομα αυτά,
παρακολουθούνται, μετράται
ο αριθμός των που έχει συλληφθεί ανά μονάδα χρόνου
και στην συνέχεια αναλύονται
τα αποτελέσματα, προκειμένου να αποφασιστεί αν χρειάζεται ψεκασμός ή όχι.
Κρίσιμης σημασίας για την
πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας είναι να εισακούονται
από τους παραγωγούς οι επιστημονικές οδηγίες των γεωπόνων της ΔΑΟ και η διατήρηση της ψυχραιμίας.

Ο ψεκασμός, τονίζουν γεωπόνοι, δεν είναι πανάκεια και
ούτε ωφελεί πάντα την καλλιέργεια και υπογραμμίζουν
πως πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν κριθεί απαραίτητο και μόνο την κατάλληλη χρονική στιγμή, διαφορετικά θα προκληθούν ζημιές,
ενίοτε μεγάλες, στα σπαρτά
και θα εξοντωθούν τα ωφέλιμα έντομα.
Ματθαίος Μπίνας

Συνδέθηκε
με το δίκτυο ακαθάρτων
το νέο αντλιοστάσιο
Συνδέθηκε χθες το νέο αντλιοστάσιο ακαθάρτων που βρίσκεται στην περιοχή Κλωτσοτήρα με το δίκτυο ακαθάρτων.
Το αντλιοστάσιο αυτό είναι δυναμικότητας 170m3/h και θα
αντικαταστήσει το υφιστάμενο αντλιοστάσιο.
Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοχών μεταξύ της οδού Καλαμπάκας και του Ληθαίου ποταμού, των εργατικών κατοικιών της Σωτήρας, του δυτικού
τμήματος της Σωτήρας που πρόσφατα συνδέθηκε με το δίκτυο ακαθάρτων καθώς επίσης και του ανατολικού τμήματος
της Σωτήρας του οποίου οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός
του έτους.

Δημοτικοί υπάλληλοι και όχι οι σχολικές καθαρίστριες
θα καθαρίσουν τα σχολεία μετά τις εκλογές
Από το προσωπικό των δήμων που μετέχει στα εκλογικά συνεργεία και δικαιούται την προβλεπόμενη εκλογική αποζημίωση
και όχι από τις σχολικές καθαρίστριες θα γίνει ο καθαρισμός
των σχολικών μονάδων, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών.
Αυτό αναφέρει εγκύκλιος που υπογράφει ο υπουργός
Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης και έχει αποσταλεί στους δήμους της χώρας, σε συνέχεια αντίστοιχων προφορικών οδηγιών που έχουν απευθύνει οι υπηρεσίες του υπουργείου στους
ΟΤΑ.
Η διευκρίνηση αυτή κρίθηκε σκόπιμο καθώς στις συμβάσεις
που έχουν συναφθεί μεταξύ σχολικών επιτροπών και συμβασιούχων καθαριστριών, δεν προβλέπεται υποχρέωση καθαρισμού όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισμού ωρολογίου προγράμματος ή όταν δεν λειτουργούν τα σχολεία ως αίθουσες διδασκαλίας ή όταν δεν
υπάρχει αντικείμενο σχολικής εργασίας.

Σε ισχύ στο Δήμο
Μετεώρων ο νέος νόμος
ρύθμισης οφειλών
Ο Δήμος Μετεώρων, στα πλαίσια του
Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ
73/17.05.2019 τεύχος
Α') «Ρύθμιση οφειλών
προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική
Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές
και συνταξιοδοτικές
διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των
εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και
δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019,
ήτοι έως και 16.07.2019.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019
(άρθρο 111 Ν. 4611/2019).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών
που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο
(2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και
16.07.2019.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε
μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά
ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και
από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής
τέλους.
Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως
. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου/Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ.
(Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Κάλφα Ευστάθιο, τηλ.
2432350220)
Ο Δήμαρχος Μετεώρων
Χρήστος Σινάνης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έγκριση
από το ΑΣΕΠ
για προσλήψεις
στην εστίαση
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Τρικάλων είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την έγκριση από τον ΑΣΕΠ για
τη σύναψη επτά (7) Ατομικών Συμβάσεων στην
Εστίαση (5 Τραπεζοκόμους ΥΕ και 2 Βοηθούς Μαγείρων ΥΕ), αντικαθιστώντας έτσι την Ιδιωτική πρωτοβουλία.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα γίνει γνωστή τις επόμενες ημέρες.

τοπικά
χι μόνο δεν προσφέρει ουσιαστική λύση
στα σημερινά αδιέξοδα των αυτοαπασχολούμενων,
αλλά αντίθετα διατηρεί στο ακέραιο όλες οι αιτίες που τα γεννούν». Αυτό υπογραμμίζει η ΠΑΣΕΒΕ για το σχέδιο νόμου που
αφορά στις 120 δόσεις, ενώ επισημαίνει ότι «δεν έχει στόχο να
ανακουφίσει τους αυτοαπασχολούμενους από τα αδιέξοδα που η
ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε,
αλλά να περιορίσει τη δυσαρέσκεια και να αυξήσει τις ταμειακές ροές, να διογκώσει τα πλεονάσματα».
Και τονίζει «Ένα πάγιο αίτημα
του συνδικαλιστικού κινήματος παρουσιάζεται σαν προεκλογική παροχή. Τον περιορισμό της δυσαρέσκειας, αλλά και την αύξηση
των ταμειακών ροών και την διόγκωση των πλεονασμάτων, έχει στο
μυαλό της η κυβέρνηση και όχι την
ανακούφιση των αυτοαπασχολουμένων από τα αδιέξοδα που η ίδια
δημιούργησε».
Όπως υπογραμμίζει «ο επανυπολογισμός των εισφορών με βάση
το εισόδημα, μειώνει μεν το ποσόν
των χρεών, δίνει όμως συντάξεις
χαμηλότερες κατά 41% - 65%.Το
κούρεμα των προσαυξήσεων είναι
ουσιαστικά ψευδεπίγραφο, αφού
αυτές επανεμφανίζονται σχεδόν
αυτούσιες με βάση το προβλεπόμενο επιτόκιο των δόσεων.
Δεν καταργείται το ΚΕΑΟ, για τα
χρέη των αυτοαπασχολούμενων
στο ταμείο τους, αντίθετα, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί
παραμένουν οι κύριοι μοχλοί εκβιασμού για να εισπραχθεί και το
τελευταίο ευρώ όσων δεν καταφέρουν να εκπληρώσουν τις τρέχουσες και τις ρυθμισμένες υποχρεώσεις τους.
Η διέξοδος που προσφέρεται
στους 80 χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους σε συντάξιμη ηλικία,
που έχουν εγκλωβιστεί χωρίς σύν-

«Ό
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Υπογραμμίζει η ΠΑΣΕΒΕ για τις 120 δόσεις

Καμία ουσιαστική λύση
Και τονίζει «Ένα πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού
κινήματος παρουσιάζεται σαν προεκλογική παροχή»

ταξη λόγω χρεών, είναι ασφυκτική.
Με το πιστόλι στον κρόταφο,
υποχρεώνονται να επιβιώσουν με
μια κουτσουρεμένη σύνταξη λόγω
συντελεστών αναπλήρωσης και
επανυπολογισμού εισφορών, σύνταξη που θα μειωθεί ακόμα πε-

ρισσότερο από τις δεκαετείς δόσεις των ρυθμίσεων.
Ακόμα και όσοι δεν προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών,
οι σφαγιαστικοί συντελεστές του
νόμου Κατρούγκαλου δίνουν σύν-

ταξη κατά 7% - 45% χαμηλότερη
(ανάλογα τον χρόνο αρχικής ασφάλισης), για τα ίδια ποσά ασφαλιστικών εισφορών».
Μεταξύ των άλλων, η ΠΑΣΕΒΕ
διεκδικεί άμεση επαναφορά του
αφορολόγητου ορίου για τους αυ-

τοαπασχολούμενους, με αύξησή
του στις 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ανά προστατευόμενο μέλος. Κατάργηση του
τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ και αναδρομική διαγραφή τους
από τα χρέη.
Διαγραφή τόκων και προστίμων,
όπως και του 30% του χρέους
στην εφορία για αυτοαπασχολούμενους μέχρι 12.000 ευρώ εισόδημα, κατάργηση όλων των προσαυξήσεων που έχουν εκτοξεύσει τα αρχικώς οφειλόμενα ποσά
προς τον ΕΦΚΑ και ταυτόχρονα,
κατάργηση της εισφοράς υγείας
και των χρεών που αντιστοιχεί σε
αυτές. Δημόσια δωρεάν Υγεία για
όλους, πραγματικές ρυθμίσεις ανακούφισης για τα χρέη προς το
ασφαλιστικό ταμείο, με εισοδηματικά κριτήρια και αποσύνδεση της
αποπληρωμής των χρεών από την
παροχή στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στην δημόσια Υγεία
και την αξιοπρεπή σύνταξη και κατάργηση των κατασχέσεων για
χρέη των αυτοαπασχολουμένων
στο ταμείο τους. Άμεση άρση της
ομηρίας χιλιάδων ασφαλισμένων
σε ηλικία συνταξιοδότησης, άμεση
χορήγηση σύνταξης χωρίς περικοπές, με ευνοϊκή ρύθμιση των
προηγούμενων χρεών, με εισοδηματικά κριτήρια που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή σύνταξη.
Ε.Κ.

Η Αστυνομία θα βγάζει
ταυτότητες και Σαββατοκύριακο!
Λόγο των εκλογών τα Γραφεία Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων
θα παραμείνουν ανοιχτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών για τις εκλογές
ν κάποιος έχει πρόβλημα με την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του τότε
μπορεί να επισκεφτεί την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ώστε να λυθεί
το θέμα! Και αυτό λόγο των εκλογών το αρμόδιο τμήμα θα είναι ανοιχτό
τόσο σήμερα Σάββατο όσο και αύριο ημέρα των εκλογών. Ενώ το ίδιο θα γίνει και
το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Α

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκε ότι τα Γραφεία Ταυτοτήτων
και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, ως ακολούθως:
Γραφεία Ταυτοτήτων
Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 και 01 Ιουνίου 2019, κατά τις ώρες 08.00 έως 18.00
Κυριακή, 26 Μαΐου 2019 και 02 Ιουνίου 2019, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00
Γραφεία Διαβατηρίων (για την παράδοση διαβατηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από
τους δικαιούχους)
Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 και 01 Ιουνίου 2019, κατά τις ώρες 07.30 έως 18.00
Κυριακή, 26 Μαΐου 2019 και 02 Ιουνίου 2019, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00
Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr /
Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά.
Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας επίσης είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της
Ελληνικής Αστυνομίας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

14 σελίδα
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Η

σημαντικότητα της
προσβασιμότητας
των επιχειρήσεων
στο τραπεζικό σύστημα
υπογραμμίζεται από την
ΕΣΕΕ, σύμφωνα με
στελέχη της.
Αυτό δυσχεραίνεται από την
χαμηλή ανταπόκριση των τραπεζών στα αιτήματα ρύθμισης
ή νέων συνεργασιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η
οποία οφείλεται είτε στη μείωση προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε στην επιλογή τους να εξυπηρετήσουν
κατά προτεραιότητα τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις επισημαίνεται από στελέχη της
ΕΣΕΕ.
Επίσης, στελέχη της ΕΣΕΕ
σημειώνουν ότι η πολυπλοκότητα της σχέσης τραπεζώνΜμε σε οικονομικό, νομικό και
εποπτικό επίπεδο, καθιστά πολλές φορές αδύνατο για τις μι-
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τοπικά

Η προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα

Κρίσιμης σημασίας
Χρειάζεται πλήρης αποκατάσταση και εμπέδωση της εμπιστοσύνης,
ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
κρές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν, ή τις υποχρεώνει να
πληρώνουν για επιπρόσθετες
υπηρεσίες.
«Θεωρούμε πως η επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης στην οικονομία και την αγορά, αλλά
και η σταθερότητα και αποτελεσματική λειτουργία του πιστωτικού συστήματος, εξαρτώνται απόλυτα από την πλήρη
αποκατάσταση και εμπέδωση
της εμπιστοσύνης, ανάμεσα
στα πιστωτικά ιδρύματα, τις
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές» τονίζουν στελέχη της

ΕΣΕΕ και υπογραμμίζουν «τα
επιτόκια δανεισμού παραμένουν υπερβολικά όπως και το
συνολικό κόστος πρόσβασης
των Μμε στα τραπεζικά ιδρύματα, ενώ η ταχύτητα και το
επίπεδο εξυπηρέτησης τους
δεν είναι αυτό που θα έπρεπε».
«Στις διατραπεζικές προμήθειες είναι απαραίτητο να εξεταστούν λύσεις που εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες, στη
κατεύθυνση μείωσης των επιβαρύνσεων. Εξαιρετικής σημασίας είναι και το θέμα των
υπό εκκαθάριση συνεταιριστικών τραπεζών» αναφέρουν στελέχη της ΕΣΕΕ, προσθέτοντας
«οι προτάσεις της Συνομοσπονδίας κατατείνουν σε ένα πιο
λειτουργικό σύστημα ρύθμισης
των οφειλών και στην εν γένει
καλύτερη αντιμετώπιση των
δανειοληπτών από τον εκάστοτε εκκαθαριστή».
Ματθαίος Μπίνας

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

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

CMYK

CMYK

στη σέντρα των
οκιμάστηκαν επί
χρόνια στα
δύσκολα και δεν
έκαναν πίσω με
τίποτα. Ισα- ίσα βρήκαν
τρόπο να ξεπεράσουν τον
εαυτό τους γράφοντας
ιστορία.

Δ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Παράλληλα με την συμπεριφορά και την αγωνιστικότητά
τους έδειξαν τον δρόμο σε νεώτερους συναδέλφους.
Είναι φανερό λοιπόν ότι ο
αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά δυνατό χαρτί για τα Τρίκαλα. Μάλιστα στο κάδρο μπαίνουν και νέες προτάσεις, οπότε όσοι δεν είναι μυημένοι ψάχνουν να εντοπίσουν τα μυστικά της προσαρμογής σε φρέσκα είδη.
Γενικά δεν υπάρχει σπορ
που να μην εκπροσωπείται
στην πόλη του αθλητισμού.
Πολυδιάστατα λοιπόν είναι
τα Τρικαλινά στελέχη που υπηρετούν τον αθλητισμό και ειδικά το ατομικό κομμάτι.
Ετσι εδώ και καιρό το καλεντάρι είναι γεμάτο με τους
εκπροσώπους μας να δείχνουν
ιδιαίτερα ετοιμοπόλεμοι και
αποφασιστικοί.
Τόσο στις κορυφαίες διοργανώσεις, όσο και σ’αυτές της
υποδομής το υλικό είναι εντυπωσιακό, αφού τα δικά μας
παιδιά ξέρουν να βγαίνουν
μπροστά.
Ειδικά στον στίβο η μια σύναξη διαδέχεται την άλλη και το
επιχώριο δυναμικό με έναν
αξιοθαύμαστο τρόπο καταφέρνει να παίζει δυνατά έχοντας μόνιμη θέση στο βάθρο.
Και τα ποδηλατικά στελέχη
έχουν ενδιαφέρον πρόγραμμα, οπότε σπεύδουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, ενώ
και στο υγρό στοιχείο οι ειδήσεις έχουν θετικό αντίκτυπο.
Οσο για τις μαχητικές τέχνες παίζουν δυνατά και εκτός
από τα βαριά χαρτιά συστήνουν καινούργια πρόσωπα.
Σε κάποια θέματα είναι να
μην γίνει η αρχή. Εννοείται ότι
οι μαζεμένες επιτυχίες αθλητών
πρώτης γραμμής δίνουν το κατάλληλο ερέθισμα στη νεολαία
για να καταπιαστεί με το αντι-

ΣΠΟΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2019

Μοναδική έφεση
Τα Τρικαλινά στελέχη διακρίνονται σε όλο το φάσμα του αθλητισμού
έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον για νέες επιτυχίες

Ακρως θετικά είναι τα μέχρι τώρα μηνύματα από τα ατομικά αθλήματα και έπεται συνέχεια
κείμενο.
Αδυναμία αρκετών Τρικαλινών πάντως αποτελεί η πάλη,
που χάρισε μοναδικές συγκινήσεις σε βάθος χρόνου. Η
νέα γενιά θέλει να βαδίσει στα
χνάρια μεγάλων ονομάτων, που
έπαιξαν δυνατά στον κόσμο,
στην Ευρώπη, ενώ προστέθηκε και άρωμα Ολυμπιακών αγώνων.
Φυσικά δεν λείπουν και οι εκδηλώσεις, που κομίζουν χρήσιμα στοιχεία στο κομμάτι της
γνώσης. Με όλα αυτά ο τόπος
μας βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα και οι εκτός τειχών
αναγνωρίζουν ότι οι Τρικαλινοί
στον αθλητισμό κινούνται σε
πολύ υψηλή ταχύτητα.
Είναι φανερό ότι όσοι διακονούν τον χώρο αγαπούν αυτό
που κάνουν και δεν μένουν
στα κεκτημένα τους.
Ετσι όταν αναλαμβάνουν
δράση δείχνουν ότι και σωστή
προεργασία έκαναν και την κατάλληλη στιγμή διεκδικούν ότι
τους αναλογεί.
Τα Τρίκαλα έχουν λαμπρή
παράδοση στο κομμάτι αυτό με
ανάδειξη ιερών τεράτων, που
εκτόξευσαν την φήμη της περιοχής.
Βέβαια τίποτα δεν χαρίστηκε

Η

ομάδα του Τορόντο έγινε η
πρώτη ομάδα στην σειρά που
κάνει το «μπρέικ» σε ένα
σημείο που μπορεί πλέον να
χαρακτηριστεί ως κομβικό καθώς
χρειάζονται μία νίκη για να βρεθούν
στους τελικούς(basketblog). Οι Μπακς
σε ακόμη ένα παιχνίδι δεν κατάφεραν
να βρουν ρυθμό από το
τρίποντο(31%) και γνώρισαν την ήττα
με 99-105.
Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για τους γηπεδούχους καθώς τα «Ελάφια» προηγήθηκαν με
18-4 μετά από άλει-ουπ κάρφωμα του Αντετοκούνμπο στο πρώτοπεντάλεπτο του αγώνα.
Κάποια συνεχόμενα καλάθια έδωσαν ρυθμό
στους Καναδούς που μείωσαν μέσα σε 5 λεπτά σε 27-20 με το δωδεκάλεπτο να κλείνει
στο +10(32-22) υπέρ των Μπακς.
Στην 2η περίοδο, το Μιλγουόκι πέτυχε μόλις δύο πόντους το 20’ δεχόμενο σερί 216 από τους φιλοξενούμενους που προσπέρασαν για πρώτη φορά με 34-38. Από εκεί και
πέρα, καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει

στα καταξιωμένα στελέχη τα
οποία δούλεψαν σκληρά για να
συντηρήσουν τον μύθο τους.
Είναι αλήθεια ότι το 2019 σε
ατομικό επίπεδο ξεκίνησε με
καλές προϋποθέσεις. Οι πρωταγωνιστές κατάφεραν να σταθούν στο ύψος τους ακόμη και
σε δύσκολους αγώνες με έντονο συναγωνισμό.
Οσοι επιχειρήσουν μια αναδρομή θα θυμηθούν σπουδαίες επιδόσεις από στελέχη που
εμφανίζονται σε ιδανική κατάσταση σε αγώνες στόχους.
Ασφαλώς το φορμάρισμα
δεν είναι και το πιο εύκολο
πράγμα στον κόσμο.
Η φήμη των πρωτοκλασάτων αθλητών βέβαια έχει περάσει τα στενά τοπικά όρια
και αρκετοί πατούν γερά και σε
συνάξεις του εξωτερικού.
Εννοείται ότι οι μαζεμένες
διακρίσεις άνοιξαν την όρεξη.
Τα έμπειρα στελέχη ξέρουν
την δουλειά τους αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι και το νέο
αίμα μπήκε γερά στο παιχνίδι
αφήνοντας υποσχέσεις.
Δεν υπάρχει χρονιά λοιπόν
χωρίς να «τρέξουν» καλές ειδήσεις. Γι’ αυτό φροντίζουν οι
πρωταγωνιστές οι οποίοι δεν
αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω.

Ισα- ίσα αφιερώνουν ατέλειωτες ώρες δουλειάς για να
εξελιχτούν όπως πρέπει και να
είναι πανέτοιμοι στο σύντομο
διάστημα που διαρκεί η δράση.
Πάντως οι συμπολίτες ξέρουν να διευρύνουν τους ορίζοντες και έτσι και στα πιο
φρέσκα αγωνίσματα τα πλασαρίσματα είναι εντυπωσιακά.
Η ουσία είναι ότι σχεδόν
ποτέ οι συμπολίτες φίλαθλοι
δεν έμειναν χωρίς πλούσιο υλικό, αφού οι πρωταγωνιστές δίνουν τον αγώνα τον καλό και με
οδηγό την ποιότητα, το πάθος
και την διορατικότητα στρέφουν πάνω τους τα φώτα της
δημοσιότητας.
Πραγματικά ο χάρτης του
Τρικαλινού αθλητισμού είναι
γεμάτος από διακρίσεις, οπότε
οι ειδικοί και οι ανταγωνιστές
συνειδητοποίησαν πολύ καλά
πια ότι οι συνήθειες δεν πρόκειται να αλλάξουν.
Πέρα βέβαια από το ταλέντο
με το οποίοι προίκισε η φύση
τους αθλητές υπάρχουν οι κατάλληλοι δάσκαλοι, που ξέρουν σε βάθος τα μυστικά των
σπορ και ξέρουν να ετοιμάζουν τα αθλητικά τους παιδιά
για τις κορυφαίες δραστηριότητες.

Όπως γίνεται αντιληπτό μια
διάκριση αποτελεί συνισταμένη
αρκετών παραγόντων.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να
προκύψει φρενάρισμα.
Προς τιμήν του όσοι μετέχουν στα ατομικά αθλήματα
δεν κάνουν εκπτώσεις, ενώ
από την στιγμή που αναλαμβάνουν μια αποστολή κάνουν
ότι περνάει από το χέρι τους
για να τερματίσουν με ψηλά το
κεφάλι.
Παράλληλα η αθλητική οικογένεια της περιοχής μένει
στην πρίζα, αφού ξέρει ότι
πάντα υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης.
Αξίζει να σταθούμε βέβαια
και στην σωστή προσέγγιση
που έχουν οι πρωταγωνιστές .
Μην περιμένετε λοιπόν μεγάλα
λόγια από τους ίδιους.
Προτιμούν και σωστά να μιλούν με τις επιδόσεις τους
στους αγωνιστικούς χώρους,
ενώ ξεπερνούν γρήγορα τις
επιτυχίες βάζοντας πλώρη για
τις επόμενες αποστολές.

Αυξημένη ετοιμότητα
Στις μέχρι τώρα εκδηλώσεις
το έμψυχο δυναμικό των Τρικάλων άνοιξε την όρεξη με
πρωτιές και σημαντικά πλασαρίσματα.
Παραμένει όμως σε αυξημένη ετοιμότητα, αφού η λίστα
των υποχρεώσεων είναι γεμάτη.
Τα Πανελλήνια πρωταθλήματα έχουν την δική τους αίγλη
και είναι φυσικό οι δικοί μας να
θέλουν να στεφθούν Πανελληνιονίκες.
Ωστόσο όπου και να αγωνίζονται προσπαθούν να δίνουν
το 100% των αρετών τους. Με
τον τρόπο αυτό μπαίνουν στην
καρδιά του κόσμου, που ξέρει
ότι ο αθλητισμός εκτός από τις
επιτυχίες έχει και τις δύσκολες
στιγμές.

Εσπασαν την έδρα
Οι Τορόντο λύγισαν τους Μπακς του
Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από γεμάτο αγώνα
ξανά με το ημίχρονο να τελειώνει με 4946, μετά από τρίποντο του Σιάκαμ που έφερε του Ράπτορς σε απόσταση αναπνοής.
Στο δεύτερο μέρος, τα «Ελάφια» μπήκαν και
πάλι δυναμικά και προηγήθηκαν με διψήφια
διαφορά(63-51) στα πρώτα τέσσερα λεπτά,
πριν δύο απανωτά τρίποντα του Φρεντ ΒανΦλιτ (έκανε ρεκόρ με 7 τρίποντα) φέρουν και
πάλι τους Ράπτορς στο -4(63-59). Ο γκαρντ
των Ράπτορς πέτυχε 9 πόντους και κράτησε
στο παιχνίδι την ομάδα με την τρίτη περίοδο
να ολοκληρώνεται με ισχνό προβάδισμα των
γηπεδούχων(75-72).
Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, ο Λέοναρντ πήρε το «όπλο» του και με ένα τρομερό επιθετικό «ντεμαράζ» έδωσε προβάδισμα οχτώ πόντων(81-89) στην ομάδα του. Οι

Μπακς αντέδρασαν και με την βοήθεια
των Μπρόγκτον και Γιάννη έφεραν το παιχνίδι
στα ίσα (93-93), μετά από τρίποντο του Λόπες με κάτι λιγότερο από τρία λεπτά να απομένουν.
Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Κρις
Μίντλετον μείωσε στους δύο (97-99).Στην συνέχεια, ο Μαρκ Γκασόλπήρε επιθετικό ριμπάουντ και φάουλ από τον Λόπεζ και με 1-2
βολές έδωσε πλεονέκτημα στην ομάδα του
(97-100) με 35’’ να απομένουν. Στην επόμενη
φάση, ο Μπρόγκτον έκανε λάθος και στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι ήταν ψύχραιμοι και
πήραν μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί κομβική.
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν με διαφορά ο Καουάι Λέοναρντ που τελείωσε τον

Κανείς άλλωστε δεν υπέγραψε μόνιμο συμβόλαιο με
την επιτυχία.
Προς τιμήν του το έμψυχο
δυναμικό δεν μένει μόνο στο
ταλέντο αλλά προσπαθεί να
διαβάζει και πίσω από τις γραμμές προσθέτοντας συνέχεια
νέες πινελιές στο αγωνιστικό
υπόβαθρο.
Πάντως δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό με ανεβασμένη
ψυχολογία και ηθικό ακμαιότατο.
Οσοι παρακολουθούν διαχρονικά την πορεία των Τρικαλινών αθλητικών στελεχών ξέρουν ότι από την στιγμή που
αναλάβουν δράση θα κινηθούν
μυαλωμένα και μεθοδικά για να
κάνουν τις απαραίτητες προσπεράσεις.
Αν μάλιστα εμφανιστούν
στην μέρα τους θα συνδυάσουν ουσία και θέαμα.
Παράλληλα προβαίνουν σε
αυτοκριτική σε πρώτη ευκαιρία.
Αν κάτι στραβώσει θα επιδιώξουν να το διορθώσουν
άμεσα, οπότε με την στήριξη
των δικών τους ανθρώπων θα
επιστρέψουν στο βάθρο και
στην εκτίμηση του κόσμου.
Εννοείται ότι οι διακρίσεις
στα ατομικά σπορ θέλουν τρόπο και κόπο.
Αλλωστε έχουμε να κάνουμε
με μοναχικό αγώνα και το κάθε
λάθος κοστίζει.
Ωστόσο με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο τα επίλεκτα στελέχη καταφέρνουν να ανταποκρίνονται, ενώ οι μέχρι τώρα
επιδόσεις τους αφήνουν υποσχέσεις για παραγωγική χρονιά.
Από την πλευρά της η νέα
φουρνιά δείχνει την απαιτούμενη σταθερότητα και ήδη οι
συμπολίτες φίλαθλοι κράτησαν στην μνήμη τους αρκετά
καινούργια ονόματα.
Ολοι ζουν έντονα κάθε αθλητική στιγμή νιώθοντας ότι βάζουν το λιθαράκι τους στην
υστεροφημία του νομού.
Και το επόμενο διάστημα
λοιπόν αναμένεται να έχει θετικά χρώματα τόσο στο αγωνιστικό, όσο και στο οργανωτικό
κομμάτι.
Σε άλλο θέμα η Στ. Σκαρβέλη(ΓΣΤ) έκανε το καλύτερο φετινό της ρεκόρ στην σφυροβολία(68.33) και ματιάζει το Παγκόσμιο της Ντόχα.

αγώνα με 35 πόντους(15 από αυτούς στην 4η
περίοδο), 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Λάουρι πρόσθεσε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και
6 ασίστ. Τέλος, ο ΒανΦλιτ πέτυχε 7-9 τρίποντα
ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους.
Για τους Μπακς, που για τα δεδομένα του
είχαν σε μέτρια βραδιά τον σούπερσταρ
τους και δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό στην
επίθεση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε
στους 24 πόντους, μαζεύοντας 6 ριμπάουντ
και μοιράζοντας 6 ασίστ, ενώ αντιμετώπισε
πρόβλημα και με τα φάουλ τελειώνοντας τον
αγώνα με πέντε. Από εκεί και πέρα, ο Μπλέντσο είχε 20 πόντους στο καλύτερο παιχνίδι
που έχει κάνει έως τώρα στην σειρά, ενώ
ο Μπρόγκτον πρόσθεσε 18.
Από την πλευρά του ο Αντετοκούνμπο σε
δηλώσεις του ανέφερε: Δεν θα γονατίσουμε
τώρα. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στην λίγκα,
θα δώσουμε τα πάντα. Ακόμη κι αν βγουν και
μας χτυπήσουν πρώτοι, δεν μπορούμε να το
κάνουμε αυτό.
Είμαστε η καλύτερη ομάδα στη λίγκα και θα
πάμε να κερδίσουμε για να επιστρέψουμε στο
Μιλγουόκι.
CMYK
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Ξεπέρασαν τους εαυτούς τους
Απίστευτο πρωτάθλημα έκαναν φέτος οι Γόμφοι, που ολοκλήρωσαν
την χρονιά με ψηλά το κεφάλι και με καθολική αναγνώριση

Γ

ια μεγάλο χρονικό
διάστημα η
προσπάθεια των
Γόμφων
συντρόφευσε τους
Τρικαλινούς φιλάθλους
της Α1 ΕΣΑΚΕ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κατά γενική ομολογία τα
θρυλικά «Βουβάλια» ξεπέρασαν τους εαυτούς τους και πήγαν πολύ καλύτερα του αναμενομένου. Σε κάθε περίπτωση
χάρισαν μοναδικές συγκινήσεις
στο κοινό τους και έδειξαν ότι
αν εκτελεστούν κάποια πράγματα σωστά και ταιριάξουν τα
χνώτα των αθλητών είναι δυνατόν να προκύψουν σπουδαίες παραστάσεις.
Κοντά σε όλα αυτά τα στοιχεία να κρατήσουμε και τον
ρεαλισμό των στελεχών.
Όταν ρωτήσαμε αρκετά
απ’αυτά καθώς και τον κόουτς
Αλεξίου αν περίμεναν τέτοια
τρελή πορεία φέτος ήταν ξεκάθαροι. Είχαμε πίστη στην
ομάδα αλλά από ένα διάστημα
και μετά ξεπεράστηκαν οι
προσδοκίες.
Ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι
φίλαθλοι δεν θα περίμεναν τέτοιες υπερβάσεις στην αρχή.
Μάλιστα αυτές σημειώθηκαν
απέναντι σε συγκροτήματα που
αποτελούν βαριά χαρτιά για
τον χώρο και δεν έκρυψαν τις
προθέσεις τους από την πρώτη
στιγμή. Μίλησαν λοιπόν δίχως
περιστροφή για συμμετοχή
στον τελικό και για αλλαγή σελίδας.
Οι Γόμφοι ακολούθησαν μια
διαφορετική τακτική που αποδείχτηκε ολόσωστη.
Εσκυψαν το κεφάλι έχοντας
ως μέλημα να προσθέτουν καινούργιες πινελιές. Η έλλειψη
τρελής πίεσης βγήκε σε καλό
και όταν οι μηχανές πήραν
μπροστά οι πρωταγωνιστές με
θετική ενέργεια τα έδωσαν όλα
για να φτάσουν στο τέλος του
δρόμου.
Εχουμε την αίσθηση ότι την
χρονιά 2018-19 η οικογένεια
της ομάδας δύσκολα θα την
ξεχάσει, ενώ αποτελεί οδηγό
για το μέλλον.
Διότι για να προκύψει αυτός
ο άθλος έγιναν σωστά αρκετά

Ομάδα με τα όλα τους ήταν φέτος οι Γόμφοι
και γι’αυτό έφτασαν τόσο μακριά
πράγματα. Εννοείται ότι αυτά
θα σπεύσει να τα κρατήσει ο
εκπρόσωπός μας και να εστιάσει σε τομείς που επιδέχονται
βελτίωσης.
Το τοπικό στοιχείο φυσικά
θα εξακολουθήσει να είναι έντονο, ενώ το πάντρεμα με φιλόδοξα παιδιά, που μιλούν την
ίδια γλώσσα θα αποτελέσει
εκρηκτικό συνδυασμό.
Σε κάθε περίπτωση δεν
υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση
για κάθε ομάδα από το να
ασχολείται η μπασκετική κοινότητα της περιοχής με την
υπόθεσή της.
Φώναζε από μακριά πάντως
ότι το έμψυχο δυναμικό των
Γόμφων απολάμβανε αυτό που
έκανε και η εικόνα υγείας
έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο.
Η ομάδα είχε ξεκάθαρο προσανατολισμό, ενώ ήξερε να
διαβάζει πολύ καλά τα παιχνίδια. Στο πλαίσιο αυτό άλλες
αναμετρήσεις τις κέρδισε με
την σπουδαία άμυνα που έπαιξε, ενώ σε άλλες έβαλε θετικό
πρόσημο με οδηγό το επιθετικό
ταλέντο.
Πραγματικά οι αθλητές έδωσαν ότι είχαν και δεν είχαν,
οπότε οι φίλαθλοι ήξεραν εκ
των προτέρων ότι θα έβλεπαν
γεμάτους αγώνες.

Είχαν ταυτότητα
Αρκετοί φίλαθλοι σπεύδουν
να ανακαλύψουν τα μυστικά
της τρελής φετινής πορείας
των Γόμφων.
Aπαντήσεις για όλα αυτά δίνει ο άνθρωπος που είχε την
ευθύνη, δηλαδή ο κόουτς Μάκης Αλεξίου.
«Ηταν πραγματικά μια ονειρεμένη χρονιά, αφού από ένα
διάστημα και μετά βγήκαν σω-

στά πολλά πράγματα.
Και όλα αυτά σ’έναν δύσκολο
όμιλο με πολλές ομάδες να
εμφανίζονται ενισχυμένες και
να διαθέτουν βαριά φανέλα.
Εμείς βέβαια βρήκαμε τον
ζωτικό μας χώρο και θεωρώ
ότι καταθέσαμε την μπασκετική
μας ταυτότητα, φυσιογνωμία
και στίγμα αποδίδοντας σε αρκετές περιπτώσεις και αρκετά
καλό μπάσκετ. Ετσι τερματίσαμε με ψηλά το κεφάλι και
ένα αίσθημα πληρότητας.
Ασφαλώς η εικόνα δεν ήταν
τυχαία. Μείναμε προσηλωμένοι
στην δουλειά με τους αθλητές
να αξίζουν πολλά εύσημα.
Από την πρώτη στιγμή έδειξαν τεράστια διάθεση, ενώ
είναι και καλοί χαρακτήρες,
οπότε χαιρόσουν κάθε κομμάτι
της προετοιμασίας.
Ημασταν ενωμένοι στις καλές και δύσκολες στιγμές και
όλο αυτό έπαιξε τον ρόλο του.
Από την πλευρά της και η
διοίκηση ήταν συγκινητική.
Πέρα από το γεγονός ότι βρίσκονταν συνέχεια δίπλα μας
φρόντιζε να αντιμετωπίζει κάθε
πονοκέφαλο, ειδικά στις δύσκολες στροφές(τραυματισμοί,
κακό ξεκίνημα).
Ετσι αφοσιωθήκαμε στην
αποστολή μας παρουσιάζοντας
ένα αξιόλογο αγωνιστικό πρόσωπο. Θεωρώ ότι κομβικό για
την πορεία μας ήταν το αποτέλεσμα στους Σοφάδες, που
ήταν μια ομάδα με φιλοδοξίες
και σωστή δόμηση.
Αυτομάτως ανέβηκε η ψυχολογία, πιστέψαμε στον στόχο
και χτίζαμε καθημερινά, οπότε
το νερό μπήκε στο αυλάκι».
Αρκετοί θεωρούν ότι η σειρά
των τελικών θα ήταν διαφορε-

τική αν οι Γόμφοι ολοκλήρωναν
την ανατροπή στον πρώτο αγώνα της Καρδίτσας, όταν ήταν
μπροστά 42’’ πριν το τέλος.
Ο κόουτς Αλεξίου λέει ότι
σε εκείνον τον αγώνα στοίχισαν
ορισμένα μικρά πράγματα και
λεπτομέρειες αλλά δεν λέει τίποτα να μιλάμε υποθετικά,
αφού η ιστορία γράφτηκε με
τον τρόπο της.
Οσο για το ματς του Μουζακίου ο κόουτς παραδέχτηκε
ότι «δεν ήμασταν καλοί και η
Αναγέννηση κέρδισε δίκαια
αξιοποιώντας την εμπειρία. Της
ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία στην καινούργια της αποστολή». Ασφαλώς τόσο ο ίδιος
όσο και τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας των Γόμφων κρατούν τις φιλοφρονήσεις των
αντιπάλων, που αποτελούν τίτλο τιμής.
Ο κ. Αλεξίου δεν ξέχασε και
τους φιλάθλους οι οποίοι στήριξαν απλόχερα την ομάδα
αναγνωρίζοντας την προσπάθεια.
Δεν είναι μικρό πράγμα να
ακολουθεί ο κόσμος σε Αμπελώνα, Σπάρτακο, ενώ στον δεύτερο τελικό του Μουζακίου οι
εικόνες όσον αφορά την προσέλευση ήταν πρωτόγνωρες.
Ακόμη μας έδωσε δύναμη
το γεγονός ότι αρκετά στελέχη
άλλων Τρικαλινών ομάδων ήρθαν να δουν τους αγώνες μας.
Οσο για την επόμενη μέρα
παίζει όπως γράψαμε σενάριο
προαγωγής και για τους Γόμφους. Συνήθως όμως σε τέτοιες περιπτώσεις η αγωνία
τραβάει σε μάκρος.
Γνωρίζοντας τη νοοτροπία
των στελεχών όμως το σίγουρο
είναι ότι θα γίνει προσπάθεια
δημιουργίας ανταγωνιστικής
ομάδας με καλή χημεία βαδίζοντας πια σε καλά χνάρια για
ανάλογη συνέχεια.
Εν ευθέτω χρόνω θα γίνει
συζήτηση διοίκησης- κόουτς,
οπότε θα υπάρξουν χειροπιαστά δεδομένα για τη νέα έκδοση

Πλούσιο υλικό
Στο σημείο αυτό αξίζει να
παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία από τους δυο τελικούς,
που σίγουρα θα έχουν εξέχουσα θέση σε αρκετά αρχεία.
Τα παιχνίδια Αναγέννησης
και Γόμφων αποδεικνύονται
μακράς διαρκείας.

Στον πρώτο αγώνα της σειράς των τελικών(Κυριακή 12
Μάη 2019) οι γείτονες αξιοποίησαν την έδρα τους και πήραν το ροζ φύλλο με 94-90
στην παράταση.
Οι Γόμφοι πάντως ήταν συγκινητικοί και έμειναν με την πίκρα ότι έφτασαν μια ανάσα
από έναν ακόμη τεράστιο άθλο.
Πάντως το παιχνίδι αποτέλεσε διαφήμιση του μπάσκετ.
Στην γ’ περίοδο οι Γόμφοι
έπαιξαν το μπάσκετ που ξέρουν και τους έδωσε τόσες
μεγάλες επιτυχίες. Με επιμέρους σκορ 11-23 πήραν σημαντική διαφορά 8 πόντων,
ήτοι 61-69.
Στην προκειμένη περίπτωση
ο εκπρόσωπός μας λειτούργησε υποδειγματικά στην επίθεση, ενώ και στην άμυνα κατάφερε να βραχυκυκλώσει τα
βαριά χαρτιά των αντιπάλων.
Ωστόσο η συνάντηση είχε
μπόλικο δρόμο ακόμη.
Η ομάδα του Μ. Αλεξίου κρατούσε γερά και 42’’ πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας
ήταν μπροστά 77-81.
Εκεί όμως η Αναγέννηση
βρήκε μεγάλα καλάθια με τον
Μπράχο και τρίποντο του Κοβάτσεβ. Ο Καγιαμανίδης με
βολές έδωσε προβάδισμα δυο
πόντων στους Γόμφους αλλά
ο πολύπειρος Καλλιάρας έστειλε το ματς στην παράταση 3’’
πριν την λήξη.
Στην επιπλέον διαδικασία με
καλύτερη ψυχολογία η έμπειρη
Αναγέννηση πήρε την πρώτη
νίκη, αφού οι Γόμφοι(εξαιρετικός ξανά ο Ψύρρας, άξιος
συμπαραστάτης ο Καγιαμανίδης, συγκινητικός για πολλούς
λόγους ο Κουρέπης και φιλότιμοι άπαντες) που είχαν ξεπεράσει τον εαυτό τους προηγουμένως δεν μπόρεσαν να
κάνουν την ανατροπή των ανατροπών.
Δεκάλεπτα:28-22, 50-46, 6169, 84-84, 94-90
Διαιτητές:Καλογερόπουλος
, Γερακίνης , Φακίτσας.
Αναγέννηση Καρδίτσας
(Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης , Μπράχος 9(1), Πανταζής
2, Τσέλιος 18(2), Αραμπατζής
, Πεσλής , Κοβάτσεβ 19(3),
Αργύρης 8(2), Σπανόπουλος
6, Νότος 7(1), Καλιάρας 25.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 22(5), Λιάσκος, Ζαχό-

πουλος 6, Ροδόπουλος 5(1),
Τσίγκας 2, Μάρκος, Οικονόμου,
Κουρμέτζας 6, Ψύρρας 26(4),
Στρακάτσαλος 9(2), Κουρέπης
14.
Με ενθουσιασμό ξεκίνησαν
το Κυριακάτικο παιχνίδι(19 Μάη
2019) οι Γόμφοι σ’ένα κατάμεστο κλειστό Μουζακίου από
φιλάθλους και των δυο ομάδων. Ωστόσο η Αναγέννηση
με την εμπειρία και την ποιότητα έκανε το 2 στα 2 επικρατώντας 68-72 κλειδώνοντας
την άνοδο βρίσκοντας λύσεις
στο εκρηκτικό ξεκίνημα των
«βουβαλιών».
Στην δ’ περίοδο ο Μπράχος
πέτυχε το πρώτο καλάθι για
το 42-53 αλλά οι Γόμφο έκαναν
μια ύστατη προσπάθεια.
Επειτα είχαμε τρίποντο του
Ψύρρα για το 60-64 στα 1.42,
ενώ φάουλ συμπλήρωσε και ο
Κουρμέτζας.
Ο Κοβάτσεφ με μια βολή
έκανε το 60-65, ενώ ακολούθησαν 2 άστοχες βολές του
Τσίγκα και άστοχο τρίποντο
του Καγιαμανίδη.
Ο Μπράχος με δυο βολές
ανέβασε την διαφορά στο 6067 39’’ πριν την λήξη.
Ο Ψύρρας με τρίποντο έκανε
το 63-67 στα 30’’.
Νέο ζευγάρι βολών του
Μπράχου για το 63-69.
Ο Κουρέπης στα 17’’ μείωσε
σε 65-69.
Πάλι στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο Μπράχος για το
65-71 στα 14’’, ενώ φάουλ συμπλήρωσε και ο Ροδόπουλος.
Τρίποντο του Ψύρρα για το
68-71 στα 2’’.
Το τελικό 68-72 διαμόρφωσε
με ½ βολές ο Μπράχος.
Τα δεκάλεπτα:21-16, 28-34,
42-51, 68-72
Διαιτητές:Σταματόπουλος ,
Παγώνης , Πιτσίλκας (Χλωρός
Ν.)
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 11(1), Λιάσκος, Ζαχόπουλος , Ροδόπουλος 9, Τσίγκας , Μάρκος, Οικονόμου,
Κουρμέτζας 5, Ψύρρας 26(4),
Στρακάτσαλος , Κουρέπης
17(1).
Αναγέννηση Καρδίτσας
(Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης , Μπράχος 16(1), Πανταζής
, Τσέλιος 20(4), Αραμπατζής ,
Πεσλής , Κοβάτσεβ 8, Δράμαλης , Αργύρης 3, Σπανόπουλος
, Νότος 2, Καλιάρας 23.

Οικογενειακός επίλογος
Με μάζωξη εκτός γραμμών έκλεισαν την φετινή χρονιά οι Γόμφοι

Η

φετινή χρονιά δεν χορταίνεται με τίποτα για
τους Γόμφους και τα στελέχη τους είχαν την
ευκαιρία να θυμηθούν αξέχαστες στιγμές στο
φετινό πρωτάθλημα αλλά και στους επιπλέον
αγώνες μέχρι τους τελικούς.
Φώναζε από μακριά το δέσιμο και η αύρα των πρωταγωνιστών στο γνωστό λημέρι του Τζέϊκ.
Το billkara έγραψε σχετικά:

Ένα μεγάλο όπλο του Γ.Σ.Γόμφων για τη φετινή εντυπωσιακή πορεία ήταν το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει τόσο
ανάμεσα στους παίκτες όσο και με τη διοίκηση.
Αυτό αποδείχθηκε και στο τραπέζι που παρέθεσε το Δ.Σ.
στους παίκτες και στο τεχνικό επιτελείο, καθώς σύσσωμη η
ομάδα έδωσε το παρόν δείχνοντας πως το οικογενειακό
κλίμα επικρατεί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου!
Η βραδιά κύλησε ευχάριστα με πολλές συζητήσεις , με τα
χαμόγελα να κυριαρχούν απόρροια της πολύ καλής φετινής
πορείας της ομάδας.
CMYK

Πλάνο από την εξωαγωνιστική σύναξη
των Γόμφων σε εξαιρετικό κλίμα
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Τι σημαίνει η επικύρωση για τον ΑΟΤ;
Την Τρίτη η επικύρωση της βαθμολογίας της Football League για τις θέσεις 11-16 και τα σενάρια που παραμένουν ανοιχτά

Η

επόμενη
εβδομάδα
αναμένεται να
έχει εξελίξεις
για τον ΑΟ Τρίκαλα. Και
αυτό διότι θα γίνει η
επικύρωση της
βαθμολογίας, κάτι που
πρακτικά σημαίνει ότι ο
υποβιβασμός του ΑΟΤ
στη νέα Φούτμπολ Λιγκ
θα κλειδώσει.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Βέβαια το… παραθυράκι θα
είναι πάντα ανοιχτό, αφού
όσο υπάρχει στην κατηγορία
ο Ηρακλής και τα… προβλήματά του τίποτα δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως δεδομένο.

το σενάριο για κενή θέση
στην Σούπερ Λιγκ 2
Η διοργανώτρια αρχή δεν
μπορεί να περιμένει τα μέσα
Ιουνίου για να επικυρώσει τη
βαθμολογία της Football
League για τις θέσεις 11-16.
Αυτή την εξέλιξη την παρακολουθεί από κοντά ο ΑΟ Τρίκαλα.
Ο Ηρακλής πήρε αναβολή
στο Διαιτητικό Δικαστήριο για
τις 11 Ιουνίου, οπότε η λίγκα
αποφάσεις να προχωρήσει

Η επικύρωση της βαθμολογίας για την Φούτμπολ Λιγκ θα γίνει την Τρίτη, ενώ ο ΑΟ Τρίκαλα παρακολουθεί στενά της εξελίξεις
στην επικύρωση την Τρίτη
(28/05). Τι σημαίνει αυτό; Η
όποια αφαίρεση βαθμών, εάν
δεν διακανονιστούν τα χρέη
του Γηραιού, μετατίθεται για
την επόμενη σεζόν.
Η επικύρωση θα βρει τον
Ηρακλή και τα Τρίκαλα στη
νέα Football League, αφού η
Super League 2 θα διεξαχθεί
με 12 ομάδες, ενώ ο Ηρόδοτος και ο Αιγινιακός θα υποβιβαστούν στη Γ' Ερασιτεχνική
κατηγορία. Ο Γηραιός έχει
τονίσει ότι δεν θα συμμετάσχει

στη νέα Football League. Ενώ
κυκλοφόρησε το σενάριο ότι
μπορεί να έρθει σε συμφωνία
με τον ΝΠΣ Βόλος για να παίξει στην Σούπερ Λιγκ, ενώ
υπάρχει και το σενάριο για
απορρόφηση από τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Έτσι με όλα αυτά είναι σαφές ότι ο ΑΟ Τρίκαλα θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αν αυτό γίνει Εάν δεν
δηλώσει συμμετοχή, τότε το
άρθρο 4 παρ.5 του ΚΑΠ προβλέπει:

«Μόνο τότε θα πληρώσει»
ο Ηρακλής μόνο αν αποφύγει τον υποβιβασμό θα έχουν...
ελπίδα πληρωμής οι 11 πρώην ποδοσφαιριστές του
«Στη Football League δεν
θα συμμετάσχει», είπε ο δικηγόρος της ΠΑΕ Ηρακλής ,
Βαγγέλης Χατζηιωάννου στο
Διαιτητικό Δικαστήριο.
Σημειώνεται ότι την ίδια
ημέρα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δεν συζήτησε
καν θέμα αύξησης των ομάδων στη Super League 2.
Κατά συνέπεια μόνο μέσω
αγοράς ΑΦΜ ο Γηραιός θα
αποφύγει τον υποβιβασμό.
Αυτή τη στιγμή υποβιβάζεται
στη Football League, ενώ αν
του αφαιρεθούν βαθμοί στην
επικύρωση, θα πάει στην Γ'
Ερασιτεχνική κατηγορία. «Η
διάθεση είναι πραγματική. Η
δυνατότητα δεν ξέρω κατά
πόσο είναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει σε ποια κατηγορία
θα παίξει ο Ηρακλής. Θα γίνει
συγκεκριμένη πρόταση στα
πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων. Εάν υποβιβαστεί
η ΠΑΕ, δυστυχώς, δεν θα πάρουν ευρώ, γιατί ο Ηρακλής
δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση συμμετοχής στη Football League με τρία εκατ.
ευρώ χρέη. Χρέη τα οποία είναι της παλιάς ΠΑΕ».
Σε ερώτηση αν τα χρέη μπορούν να ρυθμιστούν, ο Χα-

τζηιωάννου είπε: «Δεν μπορούν να υπαχθούν στις 120
δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι κερδοφόρα
η χρήση. Και καμία ΠΑΕ στην
Ελλάδα δεν είναι κερδοφόρα».
Ο εκπρόσωπος της νομικής
υπηρεσίας του ΠΣΑΠ, Μανώλης Αλαφραγκής τόνισε από
την πλευρά του ότι βιώνει
ίδιες καταστάσεις με αυτές
του 2015-16 και σημείωσε ότι
τη λύση θα τη δώσει η ΕΠΟ.
Μεταξύ άλλων ανέφερε:
Αν αποφασιστεί πρωτάθλημα με 14, η ΠΑΕ Ηρακλής θα
έχει εγγυημένα έσοδα 800 χιλιάδες και θα πληρώσει. Αν

αποφασιστεί πρωτάθλημα με
12, τότε δεν θα είναι στη Super League 2. Είτε βγάλετε
απόφαση τώρα, είτε σε 15
ημέρες, μόνο αν παίξει στη
Super League θα έχουν ελπίδα οι ποδοσφαιριστές να πληρωθούν».
Έτσι, αναβλήθηκαν για τις
11 Ιουνίου οι υποθέσεις των
Σεραφείμ Γιαννίκογλου, Παναγιώτη Κυνηγόπουλου, Δημήτρη Βοσνακίδη, Αντώνη
Ηλιάδη, Άλμπερτ Ρούσσου,
Αργύρη Μπαρέττα, Λευτέρη
Ιντζόγλου, Λεωνίδα Αργυρόπουλου, Αριστοτέλη Καρασαλίδη, Βασίλη Αγγελόπουλου
και Βασίλη Καραγκούνη.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

«Αν μία ή περισσότερες
ομάδες που δικαιούται να
αγωνιστούν στην Β’ κατηγορία
παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή
τους στο πρωτάθλημα που
ακολουθεί ή δεν δηλώσουν
συμμετοχή ή δεν λάβουν αδειοδότηση, από την Ε.Π.Ο,
(εφόσον έχει οριστεί ως ποινή

για την μη λήψη άδειας, ή ανικανότητα συμμετοχής της μη
αδειοδοτηθείσης ομάδος στο
πρωτάθλημα της FL της επόμενης περιόδου) ή αν μία ή
περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την Γ’ Ερασιτεχνική
στην Β’ Εθνική Επαγγελματική
κατηγορία δεν καταφέρουν

να συστήσουν ΠΑΕ ή ομοίως
δεν λάβουν την προβλεπόμενη
αδειοδότηση, εφόσον αυτή
απαιτείται για τον προβιβασμό
τους τότε το δικαίωμα για
προβιβασμό αποκτούν οι τέσσερις (4) αμέσως επόμενες
στην σειρά κατάταξης - μετά
τον προβιβασμό των προβλεπόμενων - του μίνι πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και σύμφωνα με την σειρά κατάταξής
τους και με τους ίδιους κανόνες. Αν και μετά την εξάντληση των ανωτέρω δυνατοτήτων, ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε αποκτούν το δικαίωμα οι υποβιβασθείσες
από την Β’ κατηγορία ομάδες,
να παραμείνουν σε αυτήν.
Η ανακοίνωση:
«Σας γνωρίζουμε πως την
Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα
13.00, θα πραγματοποιηθεί
στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 42, 4ος όροφος)
Διοικητικό Συμβούλιο της
Football League με Θέματα
Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
Επικύρωση βαθμολογίας.
Διάφορα Θέματα».
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Για «καλό» σκοπό
•Δυναμικόπαρόνετοιμάζεταιναδώσει
ηΟμάδαΔρομέωντης«Καρδιάς
τουΠαιδιού»στοOlympusMarathon

Καμπ… αξιολόγησης
•Διοργανώνει στις Καρυές από 31 Μαϊου έως 2 Ιουνίου
ο Γιώργος Αμανατίδης και η προπονητική του παρέα
να ξεχωριστό
ποδοσφαιρικό
ραντεβού θα
ζήσουν το
τριήμερο 31 Μαϊου έως 2
Ιουνίου οι μικροί Τρικαλινοί
ποδοσφαιριστές καθώς θα
έχουν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν σε καμπ
που την ευθύνη θα έχουν
οι Γιώργος Αμανατίδης,
Τάσος Πάντος, Βασίλης
Βούζας, Τάσος Θέος και η
προπονητική τους παρέα.

Ε
Τα μέλη της Ομάδας Δρομέων της «Καρδιάς του Παιδιού»
που θα συμμετάσχουν στον Μαραθώνιο του Ολύμπου.
Παύλος Μαυρικάκης, Χρήστος Μπατατόλης
και Κώστας Φαγκρίδας
Τις κορυφές του Ολύμπου ετοιμάζεται να κατακτήσει ο
50χρονος Μαραθωνοδρόμος Παύλος Μαυρικάκης που γεννήθηκε με Συγγενή Καρδιοπάθεια (τετραλογία Fallot). Έναν
ακόμη άθλο προετοιμάζεται να πετύχει μετά από 17 μαραθώνιους στο ενεργητικό του και εκατοντάδες άλλους αγώνες
δρόμου και βουνού, μαζί με δύο άλλους δρομείς τον Χρήστο
Μπατατόλη και τον Κώστα Φαγκρίδα, μέλη της ομάδας δρομέων της «Καρδιάς του Παιδιού», που θα συμμετάσχουν στον
Μαραθώνιο του Ολύμπου στις 29 Ιουνίου.
Ο στόχος των δρομέων είναι η στήριξη του έργου του Πανελλήνιου Συλλόγου «Η Καρδιά του Παιδιού» με εκστρατεία
οικονομικής ενίσχυσης και η μετάδοση του μηνύματος ελπίδας και αισιοδοξίας προς όλα τα παιδιά που γεννιούνται με
συγγενή καρδιοπάθεια.
Όποιος θέλει να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, μπορεί να
καταθέσει ό,τι χρηματικό ποσό επιθυμεί, μέσω ηλεκτρονικών
δωρεών, τραπεζικών καταθέσεων ή επικοινωνώντας στα τηλέφωνα της «Καρδιάς του Παιδιού» στο 210 3218488 και 210
3253876 ή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στο: https://www.kardiapaidiou.gr/.

Η λαχειοφόρος του Π.Ο
Φήκης και το «ευχαριστώ»
του συλλόγου
Μεγάλη επιτυχία
σημείωσε ο χορός
του Π.Ο Φήκης το
προηγούμενο Σάββατο και η διοίκηση του
σωματείου ευχαριστεί
όσους τίμησαν με την
παρουσία τους τη
συγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά και τους
χορηγούς που βοήθησαν την προσπάθειά τους
Η ανακοίνωση: Η διοίκηση και τα μέλη του Π.Ο.Φήκης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλο τον κόσμο που μας τίμησε
με την παρουσία του για ακόμη μια φορά, στην εκδήλωση της
ομάδος που έλαβε μέρος στις 18/5/2019. Επίσης να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους χορηγούς και τους φιλάθλους της
ομάδας για την μεγάλη προσφορά τους. Τέλος, υπενθυμίζουμε
ότι ο λαχνός 11504 κερδίζει ένα ηλεκτρικό μηχανάκι αξίας
1200€ και ο λαχνός 3926 κερδίζει μια τηλεόραση F&U 32'.
Με εκτίμηση
Το ΔΣ

Γ’ Ερασιτεχνική

Οι σημερινοί αγώνες
Αγώνες Γ’ ερασιτεχνικής ορίστηκαν σήμερα από την ΕΠΣΤ.

1οςΟμιλος-ΩΡΑ17:00
Γηπ. Προδρομου: Πρόδρομος – Μπελετσι
Διαιτ. Μουστακας (Τουλουμης – Σινδρος)
Ασπροκλησιας: Ασπροκλησια – Γενεσι
Διαιτ. Τζιοτζιος (Ντίνος – Κωστηρας)

2οςΟμιλος-ΩΡΑ17:00
Γηπ. Παλ/ργου: Παλ/ργος – Σαραγια 2017
Διαιτ. Κωτουλας (Ανδριοπουλος – Παφης)
Γηπ. Λεπτοκαρυας: Ακ Τρικαλων – Απόστολοι
Διαιτ. Μαργιωλης (Καψουρας – Αργυροπουλος)
Γηπ. Μεγαρχης: Διαλεχτό – Διαμάντι
Διαιτ. Αβρααμ (Καπερωνης – Κατσογιαννος)
Λεπτοκαρυα – Πατουλια

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Αμανατίδης και Πάντος θα «τρέξουν» ποδοσφαιρικό καμπ στα Τρίκαλα
Ποδοσφαιρικά ονόματα τα
οποία δεν χρειάζονται συστάσεις μιας και σε όλους εί-

ναι γνωστά. Μέσα από την
προπονητική τους πορεία –
πλέον- αναζητούν και αξιολο-

γούν ποδοσφαιρικά ταλέντα.
Το καμπ θα γίνει στις Καρυές (στο γήπεδο της «Νίκης» και στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Football Factory και θα έχουν δικαίωμα
αξιολόγησης μέσα από τις
πέντε προσαρμοσμένες προπονητικές μονάδες όσα παιδιά
το επιθυμούν γεννηθέντα από
2001 έως 2010.
Οσα παιδιά αξιολογηθούν
θα συμμετάσχουν σε ένα τελικό καμπ υπό την επίβλεψη ειδικών από την Αμερική και
όσα διακριθούν εκεί θα κερδίσουν δωρεάν υποτροφία
αποκτώντας έναν σημαντικό
επαγγελματικό ορίζοντα.
Λεπτομέρειες προσεχώς…

Αγιαξ Τρικάλων

Πλούσιοι σε εμπειρίες
ια όμορφη
εμπειρία με
την ακαδημία
μας έζησαν τα
τμήματα Κ8-Κ10-Κ12 το
Σάββατο 18 Μαϊου.
Επισκεφτήκαμε τις
εγκαταστάσεις της Αγιας
Αννας στο Βόλο, με
αποστολή 40 ατόμων και
συμμετείχαμε σε φιλικές
αναμετρήσεις.

Μ

Οσο η ακαδημία μας μεγαλώνει τόσο περισσότερες
όμορφες και διαφορετικές εικόνες θα δημιουργούνται. Η
δική σας συνέπεια, είναι το
δικό μας πάτημα για οργάνωση και πρωτοπορία. Συνεχίζουμε μαζί για ένα δυνατό
φινάλε στη σεζόν.

Στην Αγία Αννα βρέθηκε ο Αγιαξ Τρικάλων

Β’ Ερασιτεχνική

ν και πήραν φόρα
να… ξεμπερδεύουν
οι ομάδες της Β’
Ερασιτεχνικής, πριν τις
εκλογές ολοκληρώνοντας
τον «μαραθώνιό» τους,
τελικά το φινάλε θα
παιχτεί την ερχόμενη
εβδομάδα, αφού
οι… κάλπες κατάπιαν
τις όποιες προθέσεις
είχαν οι άνθρωποι της
Ενωσης προκειμένου
να τελειώσουν τις
υποχρεώσεις.

Α

Την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν
θα διεξαχθούν οι αγώνες της
τελευταίας αγωνιστικής του Β’
Ομίλου και την ερχόμενη Πέμπτη η τελευταία αγωνιστική
του 1ου ομίλου, εκτός και αν
αλλάξει πάλι κάτι.
Σε όλα τα παιχνίδια που θα
διεξαχθούν τα μοναδικά που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι οι αγώνες του 2ου ομίλου
και συγκεκριμένα οι αναμετρήσεις Ενωση Δ.Μ – Ασπρόβαλτος και Πιαλεία – Λυγαριά.

Μετά τις εκλογές
•Το φινάλε της κατηγορίας το οποίο παρουσιάζει
περιορισμένο ενδιαφέρον

Ο Ασπρόβαλτος θα διεκδικήσει την 3η θέση

Και αυτό διότι μια από τις
δύο ομάδες (Ασπρόβαλτος
και Πιαλεία) θα κατακτήσουν
την 3η θέση η οποία ίσως δώσει μια δεύτερη ευκαιρία ανόδου, αν προκύψει θέση στην
Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία.
Οι δύο ομάδες έχουν την
«ατυχία» να παίξουν με τις
πρωτοπόρες, αυτές που πήραν το εισιτήριο της ανόδου,
αλλά και τη «τύχη» αφού είναι
αδιάφορες. Αν χάσουν και οι
δύο ενδιαφερόμενες θα πάρει
την 3η θέση η Πιαλεία και ας
ισοβαθμούν. Το ίδιο και αν
κερδίσουν και οι δύο. Μόνο αν
υπάρξουν διαφορετικά αποτελέσματα, θα υπάρξει διαφορετική κατάταξη.

CMYK
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Μπήκε στην καρδιά τους
Το Summer school της ΣΕΦΑΑ αρέσει αποδεδειγμένα στους μικρούς φίλους του αθλητισμού, που θέλουν να βρεθούν στο στοιχείο τους

Η

καινοτομία είναι
ένα από τα
στοιχεία που
χαρακτηρίζει τα
στελέχη της ΣΕΦΑΑ, που
παράλληλα διαθέτουν και
ανοιχτούς ορίζοντες. Πολύ
απλά δεν μένουν στα
κεκτημένα τους αλλά
προσπαθούν να
ανακαλύπτουν νέους
δρόμους.

του προγράμματος ετοίμασαν το
φετινό με πολλές νέες εκπαιδευτικές δράσεις και εκπλήξεις για τα
παιδιά. Στη συνέχεια αναλύονται
κάποια στοιχεία σχετικά με τους
στόχους και τις δραστηριότητες
του καινοτόμου αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος (περισσότερα
στην
ιστοσελίδα
www.healthykids.gr/summerschool).

Όραμα-Δράση

Πόλο έλξης αναμένεται να αποτελέσει και το φετινό Summer school.

Του ΑρηΚόντα
arispenna@yahoo.gr
Με την τακτική αυτή εξωτερικεύουν και μοιράζονται πράγματα
με τους συμπολίτες κάθε ηλικίας.
Αδυναμία της οικογένειας της
ΣΕΦΑΑ αποτελεί φυσικά το νέο
αίμα. Διότι αυτό αποτελεί το αύριο της χώρας στον αθλητισμό,
στην επιστήμη και παντού.
Πραγματικά τα νιάτα αφοσιώνονται ολοκληρωτικά σε αυτό που
αναλαμβάνουν και ότι κάνουν θέλουν να το πράττουν σωστά.
Με την ευαισθησία και τις ανοιχτές κεραίες τους αντιλαμβάνονται τις προσεγμένες εκδηλώσεις.
Από την στιγμή λοιπόν που κολλήσουν σε μια πρωτοβουλία είναι
μαθηματικά βέβαιο ότι θα διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή και στο
μέλλον.
Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και καιρό τα Τρικαλινά νιάτα προσπάθησαν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για μια αγαπημένη σύναξη.
Το Summer school άρεσε από
την πρώτη στιγμή, αφού δομήθηκε με σωστό τρόπο και κάλυψε
όλα τα γούστα των πιτσιρικάδων.
Προς τιμήν τους οι υπεύθυνοι
δεν έμειναν στην πρώτη εικόνα
αλλά συνέχισαν να ψάχνονται,
αφού ασπάζονται την άποψη ότι

πάντα υπάρχουν περιθώρια για
βελτίωση και διορθωτικές κινήσεις.
Υπό το πρίσμα αυτό κάθε σύναξη έχει το δικό της στίγμα και
αφήνει ξεχωριστό αποτύπωμα.
Οσοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα γίνονται μια παρέα και ο
χρόνος κυλάει σαν νεράκι.
Οι μικροί λάτρεις του αθλητισμού αισθάνονται ότι έχουν πάντα δίπλα τους έναν δικό τους άνθρωπο να τους καθοδηγεί σωστά
και να τους λύνει κάθε απορία.
Ασφαλώς η θεωρία έχει την
δική της ομορφιά και τα Τρικαλινά νιάτα εμπεδώνουν πολλά θέματα.
Ωστόσο η πράξη είναι αυτή
που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Οι
λάτρεις του είδους μπαίνουν άμεσα στο πνεύμα και παίζουν στα
δάχτυλα όλα τα αγωνιστικά κομμάτια.
Φυσικά τα συναισθήματα ξεχειλίζουν, ενώ βιώνουν από μέσα
τις αρχές του αθλητισμού.
Εννοείται ότι βαρύτητα δίνεται και σε θέματα υγείας, αφού η
νέα γενιά πρέπει να ακολουθήσει
σωστά μονοπάτια.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αρκετά Ελληνόπουλα έχουν τάση
πασχυσαρκίας.
Συνεπώς κάποιος θα πρέπει να
χτυπήσει το καμπανάκι προκειμένου να διορθωθούν θέματα και

Ο

μύθος της Αρχαίας
Ολυμπίας φτάνει
παντού και δεν είναι
τυχαίο ότι αρκετοί
ξένοι λάτρεις του αθλητισμού
γνωρίζουν περισσότερα
πράγματα από εμάς.
Οι αξίες λοιπόν πρέπει να αναδεικνύονται, οπότε υπό το πρίσμα αυτό
ήταν πολύ σωστή η έμπνευση για αγώνες στην κοιτίδα του αθλητισμού.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε
η τελική φάση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 5Χ5 Γυμνασίων στον ιστορικό και εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.
Η δραστηριότητα, που εντάσσεται
στο αναπτυξιακό πλάνο της Ομοσπονδίας «Μπάλα Παντού», οργανώθηκε από
την Τεχνική Επιτροπή και τη Διεύθυνση
Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΕΠΟ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του τμήματος
Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Δήμο
Αρχαίας Ολυμπίας και την ΕΠΣ Ηλείας.
Στις διήμερες εκδηλώσεις έλαβαν μέρος επίλεκτα αγόρια και κορίτσια από

μάλιστα την στιγμή που πρέπει.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
πόσο μεγάλη υπόθεση είναι η
υλοποίηση του συνθήματος: δώστε ποιότητα στα χρόνια.
Ως Μεσογειακός λαός πρέπει
να βγούμε μπροστά, πόσο μάλλον
οι Τρικαλινοί, αφού ο νομός έχει
παράδοση και έφεση στον αθλητισμό.
Ακόμη όμως και αν δεν γίνουν
όλοι αθλητές πρώτης γραμμής θα
μακαρίζουν την στιγμή, που άφησαν στην άκρη ορισμένες κακές
συνήθειες εντάσσοντας την άθληση στην καθημερινότητά τους.
Σε κάθε περίπτωση και η φετινή πρωτοβουλία θα δώσει πολλά
ερεθίσματα.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπηρετώντας το όραμά του να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας,
της ευρωστίας και της ποιότητας
ζωής των Ελλήνων μαθητών και
των οικογενειών τουςμεταφέρει
στην κοινωνία την επιστημονική
έρευνα και τη γνώση μέσα από
την υλοποίηση για τρίτη χρονιά
του προγράμματος «SummerSchool: Μαθαίνω μέσα από την κίνηση».

ΟμάδαΣτόχος
Μαθητές Δημοτικών της Δυτικής Θεσσαλίας(παιδιά που τελείωσαν την 1η δημοτικού έως και
παιδιά που τελείωσαν την 6η δημοτικού).

Ελκυστικόπλάνο

Ημερομηνία-Τοποθεσία

Και φέτος σχεδιάστηκε προσεκτικά κάθε πτυχή του προγράμματος.
Τα αναλυτικά δεδομένα καταθέτει ο υπεύθυνος του προγράμματος Καθηγητής Προπονητικής
ΤΕΦΑΑ-ΠΘ κ. Βασίλης Γεροδήμος.
Το 4o SummerSchoolτου ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι γεγονός. Οι εγγραφές
έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν
έως την Πέμπτη 20 Ιουνίου.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία που
γνώρισε το περυσινό SummerSchoolοι υπεύθυνοι επιστήμονες

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια
10 ημέρες (από 24 Ιουνίου έως 5
Ιουλίου).Το ημερήσιο πρόγραμμα
θα ξεκινά στις 9:00(από 8 προσέλευση) η ώρα και θα τελειώνει
στις 14:00(έως τις 15:00 αποχώρηση).Όλες οι δράσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού στις Καρυές Τρικάλων.

Στόχος
Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να εκπαιδευτούν
βιωματικά σε θέματα σχετικά με:

το σώμα τους, την υγιεινή διατροφή, τη δια βίου άσκηση και τις
δεξιότητες ζωήςμέσα από την
ενασχόλησή τους με αθλητικές
(τοξοβολία, κρίκετ, lacrosse, μπάντμιντον, επιτραπέζια αντισφαίριση,
αθλοπαιδιές, πάλη, TAEKWONDO, μουσικοκινητικά προγράμματα, fitforkids κ.α.), παιγνιώδεις
και εκπαιδευτικές επιστημονικές
δραστηριότητες (ρομποτική, παιδαγωγικά παιχνίδια, δημιουργικό
παραμύθι, φτιάχνω το κολατσιό
μου, διαλέξεις κ.α.).
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του
προγράμματος θα αξιολογηθούν
επιλεγμένοι δείκτες, α. υγείας
(ορθοσωμικός έλεγχος, δείκτες
παχυσαρκίας κ.α.), β. φυσικής
κατάστασης (ισορροπία, ευλυγισία, δύναμη κ.α.) και γ. διατροφικών συνηθειών (προσήλωση στο
πρότυπο μεσογειακής διατροφής
κ.α.) των παιδιών.
Εγγραφή – προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την εγγραφή των παιδιών
θα πρέπει οι γονείς να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα:
Βήμα 1: Έλεγχος διαθεσιμότητας θέσης για συμμετοχή στο
πρόγραμμα
Ελέγξτε αν υπάρχει διαθεσιμότητα θέσης για συμμετοχή στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνώντας μέσω τηλ. 2431047030
ή κιν. 6944640035.
Βήμα 2: Κατάθεση χρημάτων
για συμμετοχή στο πρόγραμμα
Το κόστος συμμετοχής των
παιδιών στο πρόγραμμα είναι 100
ευρώ. Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά η εγγραφή για το
δεύτερο παιδί είναι 50 ευρώ και
για τα υπόλοιπα η συμμετοχή είναι δωρεάν. Τα χρήματα πρέπει να
κατατεθούν στο λογαριασμό της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην ALPHABANK: 310-00-2002-020898 (για
πληρωμή μέσω ibank ο λογαρια-

σμός είναι GR93014031003
10002002020898 και ο Δικαιούχος
ΕΛΚΕ ΠΘ). Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρεται: ο αριθμός 5208 και
το επίθετο του συμμετέχοντα.
Βήμα 3: Τελική εγγραφή στο
πρόγραμμα
Η τελική εγγραφή των παιδιών
στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, Σάββατο ή
Κυριακή 21, 22, 23/6/2019 από
9:00 έως 13:00 στο ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.
Στην τελική εγγραφή θα πρέπει να
προσκομίσετε: α) την ιατρική βεβαίωση ικανότητας συμμετοχής
σε δραστηριότητες άσκησης και
β) το αποδεικτικό της κατάθεσης
των χρημάτων στην τράπεζα.

Χορηγοί
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Όλοι οι συμμετέχοντες πληρώνουν για τη συμμετοχή τους. Έγινε μεγάλη προσπάθεια η συνδρομή να κρατηθεί
στα χαμηλότερα επίπεδα χωρίς
όμως να κάνουμε εκπτώσεις στην
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.Στην προσπάθεια αυτή
βοήθησαν σημαντικά οι χορηγοί
του προγράμματοςτους οποίους
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά
(οι
χορηγοί
στο
www.healthykids.gr/summerschool).
Επικοινωνία
Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
του
προγράμματος
www.healthykids.gr/summerschoolή επικοινωνήσετε μαζί μας:
τηλ.: 2431047030 (10:00-13:00
ΔΕ-ΠΑ), 6944640035, email:
healthykids@uth.gr.

Σπουδαία έμπνευση
Σε χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε
μια ξεχωριστή σύναξη για μαθητές Γυμνασίων
διαφορετικές περιοχές όλης της επικράτειας και συγκεκριμένα από την
Κρήτη, την Φωκίδα, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, την Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη, τη
Φλώρινα, την Καβάλα, την Κόρινθο και
την Αττική.
Τα παιδιά και οι συνοδοί τους φιλοξενήθηκαν στους ξενώνες της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας. Την ευθύνη
από πλευράς Ε.Π.Ο. είχαν ο grassroots
manager, Χρήστος Σίσκος, και οι εκπαιδευτές futsal, Γιώργος Βασσάλος,
Στέφανος Σοϊλεμές.
Αναλυτικότερα, το Σάββατο το πρόγραμμα περιελάμβανε αγώνες 5X5 αγοριών και κοριτσιών στο γήπεδο των εγκαταστάσεων της Δ.Ο.Α. και ξενάγηση
στο μουσείο και στον αρχαιολογικό
χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.
Την Κυριακή το πρόγραμμα συνεχίστηκε με παρουσίαση εκπαιδευτικού
υλικού για τη δημιουργία, τη λειτουργία

ΕνημέρωσηΕΣΚΑΘ
Γίνεται γνωστό στα σωματεία της Ε.Σ.ΚΑ.Θ ότι παρελήφθησαν οι καταστάσεις αθλουμένων μελών καθώς και τα έντυπα μεταγραφών και είναι στην διάθεση των σωματείων.

και τη σημασία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και του Ολυμπιακού ιδεώδους, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
παλαιό συνεδριακό κέντρο των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Εν συνεχεία, ακολούθησε εκπαιδευτική παρουσίαση και ενημέρωση
για τη σημασία του σχολικού αθλητισμού
και του ποδοσφαίρου 5Χ5 από την εκπαιδευτική ομάδα της ΕΠΟ και ολοκληρώθηκε με ξενάγηση παιδιών και συνοδών στο μουσείο για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας το 2004.
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αισθάνεται την ανάγκη να συγχαρεί
τους μαθητές και τις μαθήτριες για την
άψογη συμπεριφορά, τους συνοδούς για
την υποστήριξή τους στα παιδιά και τη
συνεργασία με τα στελέχη της Ομοσπονδίας, ενώ πρέπει να τονιστεί ο
εξαιρετικός επαγγελματισμός των υπεύθυνων των εγκαταστάσεων της Δ.Ο.Α.
και του αρχαιολογικού χώρου, που συνέδραμαν αποφασιστικά στην άρτια οργάνωση και λειτουργία της δραστηριότητας.
Κλείνοντας, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση του τμήματος Φυσικής Αγωγής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
CMYK

Στιγμιότυπα από τις ξεχωριστές εκδηλώσεις στην Αρχαία Ολυμπία
Θρησκευμάτων για την άριστη συνεργασία στην εν λόγω δραστηριότητα,
καθώς επίσης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πάσα στα θρανία», που προωθούν τις αξίες του ποδοσφαίρου και

καθιερώνουν το άθλημα ως αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής και αθλητικής εξέλιξης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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εμάτο είναι το
πρόγραμμα για τα
ταλέντα του
Ποδηλατικού
συλλόγου και φυσικά
αυτά τρίβουν τα χέρια
τους, αφού ξέρουν πολύ
καλά ότι μέσα από την
δράση θα ανακαλύψουν
όλο το εύρος των
δυνατοτήτων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε
όμως ότι αθλητισμός σημαίνει
και συναίσθημα αλλά και ανθρωπιά.
Ανταποκρίθηκαν λοιπόν στο
πρόσφατο κάλεσμα για έναν
ακόμη λόγο.
Θέλησαν να τιμήσουν την
μνήμη αδικοχαμένου συναδέλφου τους και η κίνησή
τους εκτιμήθηκε δεόντως.
Το ενημερωτικό δελτίο τύπου αναφέρει:
Συνεχίζει την αγωνιστική
του δράση ο Ποδηλατικός
Σύλλογος Τρικάλων, αυτή τη
φορά σε διασυλλογικούς αγώνες στην Άμφισσα. Διοργανωτής των αγώνων ο ΖΕΥΣ
Π.Ο. με τον δήμο Άμφισσας.
Αυτοί οι ποδηλατικοί αγώνες,φέρουν την ονομασία
«Σπύρος Ντόκος» και τελούνται κάθε χρόνο στην μνήμη
του αδικοχαμένου νεαρού ποδηλάτη της Άμφισσας.
Ο Π.Σ. Τρικάλων τιμώντας
την μνήμη του Σπύρου συμμετείχε με 8 ποδηλάτες από
την ακαδημία του συλλόγου
σε όλες τις κατηγορίες. 3 μετάλλια και πολύ καλές θέσεις
κατάταξης ήταν ο απολογισμός για την ομάδα μας.
Στην κατηγορία Μίνι μεγάλα
κορίτσια, η Εύα Ντάκου ήταν
η νικήτρια του αγώνα.
Στην κατηγορία Παμπαίδων,
ο Μπαλός Κων/νος 3ος και ο
Σιδέρης Δημήτρης 6ος.
Στην κατηγορία Παίδων ο
Ποτήρης Νίκος 6ος, ο Τυφαρίκης Άγγελος 7οςκαι ο Κουτσιβέτας Κων/νος 8ος.
Τέλος στην κατηγορία νέων
ανδρών ο Κοστογλούδης Χαρίσης συμμετείχε σε δύο αγώνες, το Σάββατο σε ατομική
χρονομέτρηση ανάβασης που
τερμάτισε 4ος και την Κυριακή
στον αγώνα σιρκουί που κατέλαβε την 2η θέση δείχνοντας πως βρίσκεται σε ανοδική
πορεία.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας για την πολύτιμη
βοήθεια που μας προσφέρουν.
ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ (ποδηλατικό κατάστημα Λάρισας),
ΜΠΟΤΗΣ (πρατήρια υγρών
καυσίμων), PROMIST (ασφάλειες), Δ.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ (πρακτορείο ΟΠΑΠ), 3G (ψηφιακές
εκτυπώσεις), ΕΦΗ ΠΑΛΑΤΟΥ
(φυσιοθεραπεία – βελονισμός).
Επικοινωνία για εγγραφές
και συμμετοχή στην ακαδημία
ποδηλασίας:
Τηλέφωνα: Ζιντζόβας Ηλίας
(6986010785) – Ταμανάκιας
Μιχάλης (6989154306). Υπεύθυνοι προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού.
Facebook: https://www.facebook.com/Podilatikos.Trikalon.
cycling.club/
Email:podilasiatrikalon@yahoo.gr

Γίνονται ετοιμασίες
Να θυμίσουμε επίσης ότι
στις 9/6/2019 θα πραγματο-

Σύνθετη
αποστολή
Τα ταλέντα του Ποδηλατικού συλλόγου μέτρησαν δυνάμεις σε αγώνες
στην Αμφισσα, ενώ τίμησαν την μνήμη αδικοχαμένου συναδέλφου τους

Καλά την δουλειά τους έκαναν τα στελέχη του Ποδηλατικού και στους αγώνες της Αμφισσας

ποιηθεί η «Μάχη της Πόρτας»
στην Πύλη Τρικάλων. Στην
φάση αυτή άρχισε συλλογή

δηλώσεων συμμετοχής.
Μάλιστα με απόφαση του
Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. (αρ.

43/22.3.2019), ο διασυλλογικός αγώνας ‘’ΜΑΧΗ ΠΟΡΤΑΣ’’
που διοργανώνει ο Π.Σ. Τρικάλων στην συγκεκριμένη
ημερομηνία , θα αποτελέσει
κριτήριο για τις Εθνικές ομάδες Εφήβων, Παίδων και Κορασίδων .
Όπως γίνεται αντιληπτό το
υλικό από τον χώρο είναι
πλούσιο και η καρδιά της ποδηλασίας χτυπάει έντονα
προς μεγάλη ικανοποίηση των
Τρικαλινών φιλάθλων, που ξέρουν να αναγνωρίζουν τις
προσπάθειες.

* Δύσκολα θέματα στην αθλητική Ελλάδα συνήθως τραβούν
σε μάκρος και χρειάζεται να περάσουν από χίλια μύρια
κύματα, που λέει και το τραγούδι για να διευθετηθούν.
Συνεπώς οι φίλοι του ΑΟΤ όπου σταθούν και όπου βρεθούν
σπεύδουν να μάθουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για το
καυτό ζήτημα.
* Εγινε κάτι επίσημο ρωτούν σε πρώτη ευκαιρία και με εμφανή τον τόνο της αγωνίας. Βέβαια η μελαγχολία δεν
κρύβεται, αφού η υπόθεση έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει
εδώ και καιρό. Πάντως το επιτελείο της ομάδας πρέπει
να δει μπροστά και να προχωρήσει σε σωστή δόμηση.
* Στο χθεσινό φύλλο κάναμε μια αναφορά σε θέματα προπονητών, που κάνουν τον δικό τους φιλότιμο αγώνα στο
μετερίζι που βρίσκονται. Το κεφάλαιο έχει και συνέχεια
για τεχνικούς που πέρασαν κάποια στιγμή από τον πάγκο
του ΑΟΤ.
* Τα ρεπορτάζ δείχνουν λοιπόν ότι ο Απόστολος Χαραλαμπίδης δύσκολα θα συνεχίσει στο τιμόνι του Καραϊσκάκη,
μολονότι οι άνθρωποι του χώρου αναγνωρίζουν ότι έκανε
καλή δουλειά.
* Μάλιστα έγινε γνωστό και το όνομα του υποψήφιου διαδόχου, που δεν είναι άλλος από τον νεαρό Γιώργο
Πετράκη. Ο συγκεκριμένος κόουτς που ξεκουράστηκε το
προηγούμενο διάστημα χαρακτηρίζεται ως ένας από τους
καλύτερους προπονητές της γενιάς του και δεν σταματάει
να ψάχνεται να για να ανακαλύψει καινούργιους δρόμους.
Τα πάντα βέβαια επισημοποιούνται μόνο με το δόσιμο
των χεριών.
* Από την πλευρά του ο Αγγελος Διγκόζης σε δηλώσεις
που παραχώρησε θεώρησε ότι ο Πανηλειακός πραγματοποίησε ικανοποιητικές εμφανίσεις στο διάστημα που ο
ίδιος είχε την ευθύνη.
* Πάντως στην καρδιά των φίλων του ΑΟΤ βρίσκονται συγκεκριμένοι τεχνικοί και πολύ θα ήθελαν να δουν κάποιους
απ’αυτούς να επιστρέφουν στον κυανέρυθρο πάγκο. Ο
ρεαλισμός όμως είναι μεγάλη υπόθεση.
* Να μείνουμε λίγο ακόμη στο συγκεκριμένο κομμάτι υπογραμμίζοντας ότι πρόσωπο των ημερών είναι αναμφισβήτητα ο Κώστας Μέξας. Οσες δηλώσεις δεν έκανε στα
κεντρικά ΜΜΕ όταν είχε την ευθύνη των μπασκετικών
Τρικάλων τις παραχώρησε σε μια μέρα μετά και την επιστροφή του Ηρακλή στην Α1 ΕΣΑΚΕ.
* Οι συνάδελφοι έψαξαν να μάθουν από πρώτο χέρι τα
μυστικά της επιτυχίας του «Γηραιού» που είχε στο ρόστερ
του παίκτες με μεγάλη ποιότητα και γνώση του πρωταθλήματος. Ο κ. Μέξας λοιπόν είπε τα καλύτερα για τους
αθλητές με τους οποίους συνεργάστηκε.
* Ρωτήθηκε ακόμη και για το μέλλον του Ελληνικού
μπάσκετ που το τελευταίο διάστημα βιώνει δύσκολες
στιγμές με τους τόνους να είναι ιδιαίτερα υψηλοί από
τους ισχυρούς του χώρου. Όπως και να’χει με την επιτυχία
που σημείωσε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πρόσθεσε
στο βιογραφικό του μια καλή σελίδα μετά την παρένθεση
των Τρικάλων.
* Ανοιχτούς ορίζοντες έχουν τα μέλη του Συλλόγου
δρομέων Τρικάλων. Ετσι στις 27/10/2019 θα βρεθούν
στην Λιουμπλιάνα για να πάρουν μέρος στον εκεί μαραθώνιο καθώς και στις παράλληλες εκδηλώσεις.
* Οι πρωταγωνιστές έχουν πάρει τον αέρα των διοργανώσεων
στο εξωτερικό, ενώ θα συνδυάσουν το κομμάτι με
εκδρομή στο Βελιγράδι και το Ζάγκρεμπ, που έχουν ξεχωριστή ομορφιά. Το πακέτο είναι ελκυστικό.

10.00: Eurosport 1
Βερολίνο
Formula E
12:50
COSMOTE
SPORT 5 HD
Τρίτες ελεύθερες δοκιμές
Formula 1 Grand Prix
de Monaco
13:00 ΕΡΤ Sports HD
Τρίτες ελεύθερες δοκιμές
Formula 1 Grand Prix
de Mon
14:00 Eurosport 1
Βερολίνο
Formula E
14:30 Eurosport 2
Τελικός
WTA Νυρεμβέργη
15:15 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας
Ποδηλασία
15:30
COSMOTE
SPORT 6 HD
Τελικός

ATP 250 Λυών
15:50
COSMOTE
SPORT 5 HD
Κατατακτήριες δοκιμές
Formula 1 Grand Prix
de Monaco
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Κατατακτήριες δοκιμές
Formula 1 Grand Prix
de Monaco
16:30 Eurosport 2
Τελικός
ATP 250 Γενεύη
17:30 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη
Τρίτος Τελικός Α1 Ανδρών
17:30
COSMOTE
SPORT 8 HD
Μπάνβιτ - Αναντόλου
Εφές
TBF Basketball Super
League
18:00
COSMOTE
SPORT 9 HD

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ζενίτ
VTB United League
18:30 Eurosport 1
Tour De L Ain
Ποδηλασία
19:00 Novasports 1HD
Φροζινόνε - Κιέβο Βερόνα
Serie A
21:00 Novasports 2HD
Λειψία - Μπάγερν Μονάχου
Τελικός Κυπέλλου Γερμανίας
21:30 Novasports 3HD
Μπολόνια - Νάπολι
Serie A
22:00 Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Τελικός Κυπέλλου
Ισπανίας
22:30
COSMOTE
SPORT 8 HD
Seattle Storm - Phoenix
Mercury
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Πέρασε από τα μέρη μας και έμεινε στις καρδιές μας
ολλά έχουν γραφεί τούτες τις μέρες για τον Γέροντα
Αιμιλιανό τον Σιμωνοπετρίτη, τον Αρχιμανδρίτη και
Προηγούμενον της Σιμωνόπετρας, ο οποίος πέρασε
στις 9 Μαΐου από την επίγεια ζωή στην αιωνιότητα, πολίτης
πλέον μόνον της επουράνιας βασιλείας.

Π

Η επίγεια ζωή του σχετίζεται και με την περιοχή μας, καθώς από
τα Τρίκαλα ξεκινάει η μοναχική του πορεία. Στα Τρίκαλα χειροτονήθηκε Διάκονος - στην Αγία Παρασκευή - και στο Μοναστήρι του
Βυτουμά Πρεσβύτερος. Η παραμονή του στο Μοναστήρι του Δουσίκου σφράγισε καθοριστικά την πορεία του και γι’ αυτό πολύ αγάπησε τον άγιο Βησσαρίωνα και το Μοναστήρι του. Κήρυξε, αλλά και
ώρες ατέλειωτες εξομολόγησε στους ναούς της πόλεως των Τρικάλων - Αγίων Αναργύρων, Αγίας Επισκέψεως της οποίας υπήρξε και
Ιερατικός Προϊστάμενος, Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου –,
όπως και στους ναούς της Παναγίας, του Τιμίου Προδρόμου και της
Αγίας Βαρβάρας στην Καλαμπάκα, καθώς και σε χωριά της.
Τα κηρύγματά του εκείνης της δεκαετίας (1963 -1973) είχαν κάτι
το ξεχωριστό. Προσπαθούσε να μεταγγίσει τον Θεό που ο ίδιος ζούσε και μιλούσε για την θεία λατρεία, την θεία Λειτουργία, την παρουσία
μας στον ναό, ανέλυε ψαλμούς … Όσοι τον άκουσαν, θυμούνται ακόμα το ξεχωριστό ηχόχρωμα της φωνής του νεαρού τότε Πειραιώτη,
με Μικρασιατική καταγωγή, ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως, του Μετεωρίτη μοναχού και Καθηγουμένου της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου. Στην φωνή του φαινόταν καθαρά η λαχτάρα του να μεταδώσει κάτι από αυτό που ο ίδιος ζούσε. Κυκλοφόρησαν βέβαια σε
βιβλία ομιλίες του και κατηχήσεις στους μοναχούς του. Το γραπτό
κείμενο όμως δεν μπορεί να αποδώσει τον τόνο και τη χροιά της φωνής, το βλέμμα και τις κινήσεις των χεριών, που χαράχθηκαν βαθιά
στην μνήμη αυτών που τον άκουσαν.
Όσοι τον γνώρισαν θυμούνται έντονα την αρχοντική παρουσία του,
τη λεπτότητα των τρόπων του, την ευγένειά του, το πηγαίο χαμόγελό
του αλλά και τη σοβαρότητά του. Ξεχώριζαν τα μάτια του με τη χαρά
που τα φώτιζε και το φως που σκορπούσαν, την καλοσύνη που εξέπεμπε το βαθύ βλέμμα του που σε είλκυε να τον πλησιάσεις με εμπιστοσύνη και να ανοίξεις την ψυχή σου.
- Τι σου άρεσε περισσότερο στο Μοναστήρι; ρώτησε το μικρό παιδί της κάποια μητέρα που χρόνια είχε να ιδεί τον Γέροντα.
- Τα μάτια του Γέροντα, μαμά, απάντησε εκείνο με την σοφή παιδική απλότητα.
Τόσο ξεχωριστά ήταν! Άλλωστε τον Θεό καραδοκούσαν και στον
Θεό προσέβλεπαν.
Τον θυμούνται έντονα επίσης όσοι τον έζησαν στις κατασκηνώσεις

των νέων. Είχε ένα ξεχωριστό χάρισμα να τον πλησιάζουν οι νέοι. Και
έτρεξαν κοντά του πολλοί νέοι με πνεύμα ανήσυχο, μαθητές από τα
σχολεία της περιοχής Τρικάλων και Καλαμπάκας. Φαινόταν ότι μας
παρέσυρε. Πάντως, δεν μας παρέσυρε, αλλά μας συνέπαιρνε ο λόγος του ο βιωματικός, που άνοιγε μπροστά μας άλλον κόσμο, άλλους
ορίζοντες. Μιλούσε, εκείνη την εποχή, για τη δύναμη του βιώματος!
Οι νέοι βρήκαν στο πρόσωπό του κάποιον να τους ακούσει. «Μπορείς να του μιλήσεις για όποιο θέμα θέλεις, και να σου δώσει απάντηση», έλεγε ζωηρή μαθήτρια του αυστηρού αλλά και πολύ καλού
Γυμνασίου Καλαμπάκας. Έδινε απαντήσεις, μάλλον έδειχνε διεξόδους, και η απόφαση δική σου. «Μπορείς να κάνεις αυτό ή αυτό ή
αυτό …», είπε σε κάποιον. ‘
Όταν εκείνος του είπε, «δεν μου λέτε το ένα που πρέπει, να τελειώνομε», του απάντησε: «Λάθος μοναστήρι διάλεξες». Η συμβουλή του δεν καταργούσε την ελευθερία ούτε την ευθύνη της αποφάσεως. Ο σεβασμός στην ελευθερία του άλλου ήταν το πιο χαρακτηριστικό στην προσωπικότητά του.
Μιλούσε και στα μικρά παιδιά με τη σοβαρότητα που μιλούσε και
στους μεγάλους, με λόγο βέβαια που μπορούσαν εκείνα να καταλάβουν.
-Τι είναι θεός; ρώτησε κάποτε ένα μικρό παιδάκι.
- Να, σαν μια απέραντη θάλασσα, στην οποία χωράνε καράβια, καραβάκια, βάρκες, βαρκούλες … Μου θυμίζει το «ο εν δρακί, (στη φούχτα του) περιέχων τα σύμπαντα».
Έλεγε επίσης σε φοιτητική παρέα στην Αθήνα που τον περιστοίχιζε τότε:
-Τι είναι ο Γέροντας; Ένα σκαμνί, πατάς και φθάνεις στον Θεό, του
δίνεις μια κλωτσιά και μένεις κρατημένος από τον Θεό.
Μας φάνηκε τότε σκληρός και κάπως αγνώμων λόγος προς το πρόσωπο του Γέροντα, γι’ αυτό και δεν τον ξεχάσαμε. Τώρα, με ωριμότητα, βλέπομε στον λόγο του πως για τον Θεό και τις ψυχές που
του εμπιστευόταν κοπίαζε. Τίποτε δεν ήθελε για τον εαυτό του.
Ζούσε με τον Θεό και για τον Θεό· ήταν όμως ανοικτός σε όλους.
Όλοι μπορούσαν να τον πλησιάσουν, σε όλους έδινε, τίποτε δεν ζητούσε από κανέναν, αλλά ο καθένας έπαιρνε αυτό που χωρούσε.
Όλους τους καλοδεχόταν, αλλά κανένα δεν ανάγκαζε να μείνει κοντά του· τους είχε όμως στην προσευχή του.
Τον θυμόμαστε ακόμη και για τα βιβλία που μας δάνειζε – σπάνια
τότε τα βιβλία - από την προσωπική του βιβλιοθήκη, την οποία είχε
κάνει με πολλή οικονομία, αγάπη και κόπο. Αγαπούσε ιδιαίτερα τα
βιβλία, και ήταν ποικίλα. Έδινε, επί παραδείγματι, «Τα Κλειδιά της Βασιλείας» του Κρόνιν, αλλά και «Το Θύμα της αγάπης», ο π. Δαμιανός
που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας τους λεπρούς· το «Αρνούμαι»

και το «Σήμα κινδύνου» του Σαμαράκη, την «Συνάντηση με το άλλο
φύλο» του Ασπιώτη, «Τα αγνά νιάτα» του Τόμερ Τοθ, αλλά και «Την
θεία Λειτουργία» του Καβάσιλα· «Τους αδελφούς Καραμαζώφ» του
Ντοστογέφσκι αλλά και την «Κλίμακα του Ιωάννου», «Τα Απομνημονεύματα» του Μακρυγιάννη, «Ηροδότου Ιστορία» αλλά και «Επιστολές» του Μεγάλου Βασιλείου και «Συμεών του Νέου Θεολόγου
Τα Ευρισκόμενα» ... Η ευρυμάθειά του μεγάλη, ανάλογη προς την
ευρύτητα του πνεύματός του!
Δεν φόρτωνε περισσότερο φορτωμένη ψυχή. Κοντά του καταλάβαινες το «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι»,
τους οποίους ανέθετε δια των προσευχών του στον Θεό. Σεβόταν
τον πόνο και συμπονούσε. Όμως χαρούμενους ήθελε τους ανθρώπους του. «Χωρίς χαρά δεν φθάνει κανείς στον Θεό», έλεγε. Μάλιστα, στους προχωρημένους πνευματικά έλεγε πως «ο στενοχωρημένος είναι συκοφάντης του Θεού!». Αφού ο Θεός είναι παντογνώστης, παντοδύναμος και πανάγαθος, η ελπίδα έχει δυνατά ερείσματα.
Ο ίδιος εμιμείτο τους αγίους, και εμείς κοντά του γνωρίσαμε διαφόρους: τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον άγιο Θεόδωρο τον Συκεώτη, τον άγιο Νικόλαο Παπα – Πλανά …, αλλά και νεομάρτυρες.
Στην πολυετή σιωπή του φάνηκε η βαθειά του ταπείνωση, η μεγάλη
του υπομονή και η δύναμη της προσευχής του. Σιώπησε εκείνος, αλλά
κυκλοφόρησε και έγινε γνωστός ο λόγος του με τα βιβλία, τα οποία
εξέδωσε η Γυναικεία Αδελφότης του Μοναστηριού της Ορμυλίας, που
υπήρξε Κτίτορας, και τα οποία μεταφράσθηκαν σε πολλές γλώσσες.
Ερμηνεύοντας πατερικά κείμενα, μετέφερε το πνεύμα των Πατέρων
της Εκκλησίας μας με τρόπο κατανοητό στον σύγχρονο άνθρωπο.
Αυτός, «ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος!», κέρδισε τις
καρδιές μας για τον Θεό. Γι’ αυτό τα μάτια μας, όταν τον κατευοδώσαμε, μπορεί να ήταν υγρά, η όλη ατμόσφαιρα όμως ήταν πανηγυρική.
Έχω επίγνωση ότι είναι τόλμημα, στα όρια του θράσους, να μιλήσω
εγώ για τον Γέροντα Αιμιλιανό, το σύγχρονο αυτό πνευματικό ανάστημα της Ορθοδοξίας. Είμαι και μικρή και λίγη. Πήρα το θάρρος
όμως με την σκέψη ότι και στους μικρούς και λίγους επιτρέπεται να
εκφράσουν δημοσίως την ευγνωμοσύνη τους. Θεωρώ ως το μεγαλύτερο δώρο που μου χάρισε ο Θεός το ότι βρέθηκα κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, που ήταν περαστικός από τα μέρη μας
αλλά έμεινε μόνιμα στις καρδιές μας «ως λύχνος φωτίζων τα σκότη
μας».
Κλείνω το κείμενο, με αυτό με το οποίο έκλεισε τον σύντομο λόγο
του ο Αρχιεπίσκοπος μετά το Τρισάγιο: «Η ευχή του να σκεπάζει όλους
μας».
Ευαγγελία Μπίτου, φιλόλογος

Άριστες οι εντυπώσεις από την διήμερη εκδρομή Του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων
Η ανοδική πορεία του Συλλόγου Αργιθεατών
Αναδεικνύεται μέσα από τις
συνεχείς επιτυχίες των δραστηριοτήτων του, μια πορεία η οποία
κρατά σαράντα χρόνια και συνεχίζεται.
Στις 18-05-2019 ημέρα Σάββατο το πρωί οι εκδρομείς ξεκίνησαν
από τα Τρίκαλα με προορισμό
την Τρίπολη με ενδιάμεσες στάσεις.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Έλλη Τσιρογιάννη ανέφερε στους
εκδρομείς ότι τα ταξίδια δεν έχουν
μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα,
αλλά μορφωτικό κοινωνικό και
πολιτιστικό.Φτάνοντας στην Τρίπολη πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας τους ενημέρωσε για τα
αξιοθέατα της πόλης για την ιστοτρία της και για την Τριπολιτσά
κατά την Οθωμανική περίοδο.
Επισκευθήκαμε το πολεμικό μ
ουσείο που μέσα κρύβει μια μεγάλη ιστορία
Ημέρα των μουσείων η 18 Μαίου !! ξεναγηθήκαμε από τους
υπαλλήλους.
Στη συνέχεια το λεωφορείο
μας πήρε την ανηφόρα βογγώντας και αναστενάζοντας από το
βάρος των εκδρομαίων(πενήντα
δύο άτομα ) και την ανηφόρα, για
τηνΙερα Μονή Μαλεβής Αρκαδίας.
Ένα ιστορικό μοναστήρι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου.Για την ιστορία της Μονής
μας μίλησε η υπεύθυνη του Μοναστηριού.Να είναι ευλογημένο το
όνομά της και η σκέπη της να μας
συνοδεύει πάντα.
Ανήσυχη όπως πάντα οι Αργιθεάτες ήθελαν το βράδυ στην
Τρίπολη να στήσουν το χορό τους
με τα μοναδικά τραγούδια τους,
έτσι κι έγινε σ’ένα παραδοσιακό
κεντράκι.
Κυριακή πρωί αναχωρίσαμε για
την Αγία Λαύρα Καλαβρύτων,μια
από τις αρχαιότερες μονές του

Ελληνικού, γνωστή ως τόπος
έναρξης της Ελληνικής επανάστασης.Επισκεφθήκαμε το μουσείο,ο πολυτιμότερος θησαυρός
που βρίσκεται στο μοναστήρι είναι το λάβαρο της ορκομοσίας
των αγωνιστών του 1821,τα χρυσοκέντητα άμφια του Παλαιών
Πατρών Γερμανού και πολλά
άλλα.Στη συνέχεια έγινε μια στάση στην πλατεία Καλαβρύτων για
καφέ.Από εκεί προορισμός μας
ήταν ο τόπος θησίας των Καλαβρυτιανών από το Γερμανικό
στρατό.
Εκτελέστηκε όλος ο ανδρικός
πληθισμός και τα παιδιά πάνω
από 12 ετών , σύνολο 750 άτομα.
Παρακολουθήσαμε ηχητικά όλη
την ιστορία.Συγκινηθήκαμε,κλάψαμε,ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά..
Με βαριά καρδιά φύγαμε για τη
Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.Κτισμένη στην είσοσο μιας φυσικής σπηλιάς σε υψόμ. 924 μ. που καθηλώνει και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Το Μέγα Σπήλαιο έπαιξε
σημαντηκό ρόλο στις εξεγέρσεις
κατά των τούρκων.
Μετά τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου πήραμε το δρόμο για την
Άρτα. Στην είσοδο της πόλης βρί-

σκεται το φημισμένο πέτρινο γεφύρι .,σήμα κατατεθέν της πόλης.Είναι το πιο ξακουστό γεφύρι στην Ελλάδα και αυτό το οφοίλει στο θρύλο για τη θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα.Τελείωσε το πρόγραμμα της εκδρομής
μαςκαι πήραμε το δρόμο επιστροφής για Τρίκαλα αργά το
βράδυ.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
σ’όλη τη διαδρομή ενημέρωνε
και ξεναγούσε τους εκδρομείς
σε κάθε τοποθεσία με την ανά-

λογη ιστορία του.
Οι άψογες οργανωμένες εκδρομές του Συλλόγου δείχνουν τη
μεγάλη προσέλευση.Γυρίσαμε κατάκοποι και κουρασμένη με ευχάριστες αναμνήσεις.Οι κυρίες
δεν σταμάτησαν κατά την διάρκεια της εκδρομής να μοιράζουν
πλούσια σπιτικά εδέσματα.
Μεγάλη διαδρομή, ακούραστοι
οι δύο οδηγοί και ιδιαίτερα ο Βασίλης ο Κούρεντας με τα πλούσια
ανέκδοτά του.
Ήταν μια πετυχημένη εκδρομή,

χάρις στην άψογη διοργάνωσή
της.

Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι.!!!

Έλλη Τσιρογιάννη
Πρόεδρος Αργιθεατών Τρικάλων
Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργιθεάτικων Συλλόγων

30 σελίδα
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ε την εκδήλωση
– παρουσίαση
που έγινε στο 1ο
ΕΠΑΛ Τρικάλων την
Δευτέρα 20-5-2019
ολοκληρώθηκε το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+ ΚΑ116 με
τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΠΑΛ, ΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».
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Παρουσίαση του προγράμματος
Erasmus+ στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων
χανολογίας πήραν μέρος σε
κατάρτιση στην Βαρκελώνη
από
18/11/2018
έως
3/12/2018 με τίτλο «Κατάρτιση στην καινοτομία Φόρτισης
και Αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας Υβριδικών & Ηλεκτρικών οχημάτων» που περιελάμβανε ένα συνδυασμό
θεωρητικών γνώσεων με κατάλληλες εκπαιδευτικές επισκέψεις και υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με τον οργανισμό
υποδοχής MOVEU.
Οι 14 μαθητές και οι 5 καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων πήραν μέρος σε κατάρτιση στην Ρώμη από 3
έως 18 Φεβρουαρίου 2019
με τίτλο «Επιχειρηματικότητα
για μαθητές και καθηγητές
του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων» και
είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στον Οργανισμό ERIFO πάνω στην επιχειρηματικότητα, στις στρατηγικές δημιουργίας και ανάπτυξης επι-

Στη εκδήλωση αυτή ο διευθυντής του σχολείου κ. Νικόλαος Ντόγκας παρουσίασε
την πορεία των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων που υλοποίησε το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων
από το 2006 έως σήμερα και
στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από 14 μαθητές του τομέα Μηχανολογίας, 14 μαθητές του τομέα Πληροφορικής και 5 καθηγητές οι εμπειρίες και οι γνώσεις που
αποκόμισαν κατά τη διάρκεια
της κατάρτισής τους στο
πλαίσιο του φετινού προγράμματος Erasmus+.
Οι μαθητές του τομέα Μη-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

Περαιβού 18, Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 23748 • Fax: 24310 79710
Κιν.: 6977299508 • e-mail: georg.sakkas@gmail.com
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χειρήσεων, στην κατάρτιση
επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και σε τρόπους δημιουργίας και λειτουργίας νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων στο
διαδίκτυο
Με τα προγράμματα Erasmus+ που υλοποιεί το 1ο
ΕΠΑΛ Τρικάλων βασική επιδίωξη είναι να γίνουν κινήσεις
εξωστρέφειας, που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη
αξία στην επαγγελματική εκπαίδευση, με συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και
με αξιοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας στην
κατάρτιση των μαθητών.
Στο τέλος της εκδήλωσης
απονεμήθηκαν σε όλους τους
συμμετέχοντες μαθητές και
καθηγητές βεβαιώσεις παρακολούθησης, πιστοποιητικά Europass Mobility και αναμνηστικά του προγράμματος
Erasmus+.

τοπικά
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“Το ύδωρ το ζων, το αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον”
Δ
ιακαής πόθος του
ανθρώπου ήταν
ανέκαθεν η
μακροζωία και
μακροημέρευση. Οι
ευχές χρόνια πολλά
ακούγονται σε κάθε
ευκαιρία. Θέλει να ζήσει
χρόνια πολλά, να
παρατείνει όσο γίνεται
περισσότερο τη ζωή του
και να τη βελτιώσει
ποιοτικά. Και είναι
αλήθεια ότι κατάφερε με
την ιατρική και τις
συναφείς προς αυτήν
επιστήμες να
καταπολεμήσει
αρρώστιες και να
παρατείνει το μέσο όρο
της ζωής του. Ωστόσο το
αθάνατο νερό, το
φάρμακο της αθανασίας
δεν βρέθηκε ακόμη.

Και έρχεται ο Χριστός να
διακηρύξει ότι μπορεί να προσφέρει “το ύδωρ το ζων”. Στο
πηγάδι του Ιακώβ κοντά στη
Συχάρ της Σαμάρειας, ο Ιησούς ζητάει από μια Σαμαρείτισσα γυναίκα νερό να δροσιστεί και βρίσκει την ευκαιρία
να μεταφέρει τη συζήτηση
από το φυσικό νερό στο πνευματικό, στο “ύδωρ το ζων”,
που προσφέρει μόνο αυτός.
“Πως ο πίνων εκ του ύδατος
τούτου διψήσει πάλιν· ος ο αν

πίη εκ του ύδατος ου εγώ
δώσω αυτώ, ου μη διψήσει εις
τον αιώνα, αλλά το ύδωρ ο
δώσω αυτώ, γενήσεται εν
αυτώ πηγή ύδατος αλλομένου
εις ζωήν αιώνιον” (Ιωάν. 41314).
Πολλά είναι τα αναγκαία
στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά
είναι ωρισμένα χωρίς τα οποία
είναι αδύνατο να ζήσει ο άνθρωπος. Ανάμεσα σ' αυτά
ασφαλώς είναι τη τροφή και
το νερό. Το φυσικό νερό και τι
δεν προσφέρει στην κτίση
ολόκληρη, που άνθρωπο, στο
ζωικό και φυτικό βασίλειο! Το
νερό είναι η πηγή της ζωής.
Όπου δεν υπάρχει νερό δεν
υπάρχει και ζωή. Χωρίς νερό
η γη θα είχε μεταβληθεί σε μια
απέραντη έρημο Σαχάρα και
κάθε μορφή ζωής θα είχε εξαφανισθεί από τον πλανήτη
μας. Το νερό που γάργαρο και
κρυστάλλινο αναβλύζει από
τα σπλάγχνα της γης και σχηματίζει πηγές και καταρράκτες, ποτάμια, λίμνες και θάλασσες, δροσίζει ανθρώπους
και ζώα, καθαρίζει και απολυμαίνει, ποτίζει και αρδεύει
βουνά και κάμπους, απέραντες παιδιάδες, για να βλαστήσουν φυτά και δέντρα και
να αποδώσουν γλυκείς καρπούς, για να ομορφαίνει η γη
μας.
Αν τόσο μεγάλη αξία και

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

σημασία έχει για τον άνθρωπο
και τη ζωή του το φυσικό
νερό, ασύγκριτα ανώτερη έχει
το πνευματικό νερό, “το ύδωρ
το ζων”. Κι αν το νερό πηγάζει
ασταμάτητα από τα σπλάγχνα
της γης, το πνευματικό νερό
πηγάζει άφθονο από τον ίδιο
το Χριστό και την Εκκλησία
του και προσφέρεται δωρεάν
ολοκάθαρο, ανόθευτο και
γάργαρο στους ανθρώπους,
ώστε και στην παρούσα ζωή
να ευφραίνονται πνευματικά
και να κερδίσουν και την αιώνια ευτυχία.
Ο Χριστός με το Σταυρό
και την Ανάστασή Του κατήργησε τη φθορά και το θάνατο
και μας χάρισε τη δυνατότητα
της αιωνίου ζωής. “Ο Εσταυρωμένος αναβλύζει εκ της
ζωοδότιδος πλευράς του
ύδωρ αφέσεως και πόμα και-

Ν. Παππάς: Επενδύσεις 4 δισ.
για δίκτυα νέας γενιάς
ια τα έργα
τοποθέτησης
οπτικών ινών
ενημερώθηκε ο
υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, Νίκος
Παππάς, ο οποίος
επισκέφθηκε το
Κερατσίνι.

Γ

Ο κ. Παππάς συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της εταιρείας που
πραγματοποιεί το έργο,
ύψους 4 δισ. ευρώ μέχρι
το 2022, και συνομίλησε
με εργαζόμενους οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τον
τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συνδέσεις των οπτικών ινών, που θα αποδώσουν πολύ υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
«Είμαστε σήμερα στο
Κερατσίνι. Ήρθαμε και είδαμε από κοντά το πώς
αναπτύσσεται το δίκτυο
οπτικών ινών», σημείωσε ο
κ. Παππάς σε δήλωσή του,
τονίζοντας ότι οι «επενδύσεις, ύψους 4 δισ. από
τώρα μέχρι το 2022 για
την ανάπτυξη αυτών των
δικτύων, θα συμβάλουν
στην απόδοση υπερυψηλών ταχυτήτων πρόσβασης στο Διαδίκτυο».

«Για εμάς δεν υπάρχουν
περιοχές δεύτερης κατηγορίας, δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας» προσέθεσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
υπογραμμίζοντας ότι «με
αυτές τις επενδύσεις, με
τα σχεδιασμένα προγράμματά μας φέρνουμε
το αύριο, σήμερα, για
όλους».
Με τη δράση SuperFast
Broadband, του ΥΨΗΠΤΕ,
συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ ετησίως, που βρίσκεται σε
εξέλιξη, επιδοτείται η ζήτηση συνδέσεων με οπτική ίνα έως το σπίτι, για
απόκτηση υπερυψηλών
ταχυτήτων ίντερνετ από
100 Mbps έως 1 Gbps.
Επίσης, πρόσφατα υπε-

γράφη η έναρξη του διαγωνισμού για το έργο Ultra Fast Broadband, προϋπολογισμού 700 εκατ.
ευρώ, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στα
ευρυζωνικά δίκτυα στην
Ευρώπη. Με το έργο θα
δοθεί, έως το 2023, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με
ταχύτητες τουλάχιστον
100 Mbps, σε 2,5 εκατ.
πολίτες, σε όποιο σημείο
της χώρας κι αν κατοικούν.
Τέλος, ολοκληρώθηκε
το έργο Rural Broadband
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» περιοχές της χώρας.
Να σημειωθεί ότι για το
συγκεκριμένο έργο, το
υπουργείο ΨΗΠΤΕ βραβεύτηκε από την Κομισιόν.

CMYK

νής ζωής, υπερβαίνον πάσαν
εγκόσμιον γλυκύτητα. Οι πιστοί εισέρχονται εις την αναψυχήν της χάριτος, πίνουν το
γλυκό νάμα της σωτηρίας,
της οποίας δωρίζει ο επί του
ξύλου θυσιασθείς Χριστός”
(Στ. Σάκκος, ο Σταυρός εις την
Π. Διαθήκην).
Ο Χριστός ο ίδιος διακηρύσσει: “εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πινέτω. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η
γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας
αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπεν περί του
Πνεύματος ου έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν· ούπω γαρ ην Πνεύμα
Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπω
εδοξάσθη” (Ιωάν. 7, 37-39). Ο
απ. Παύλος γράφει στην προς
Κορινθ. Α’ Επιστολή του: “Οι
προπάτορές μας που ακο-

λούθησαν το Μωϋσή ήταν
κάτω από την προστασία της
νεφέλης και όλοι πέρασαν με
ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι...
πήραν το βάπτισμα της νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι
τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή, και όλοι τους
ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό·
γιατί έπιναν νερό από το θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε, κι αυτός ο βράχος
ήταν ο ίδιος ο Χριστός (Α’
Κορινθ. 10, 1-4). Ανάγεται ο
απ. Παύλος από τα υλικά στα
πνευματικά και από αυτά στον
ίδιο το Χριστό, την πηγή παντός αγαθού. Μια αντικατάσταση ονομάτων δείχνει τι
πήραμε εμείς οι χριστιανοί
από την Εκκλησία: “Ημείς πάντες υπό την Χάριν είμεθα και
πάντες δια του βαπτίσματος
διήλθομεν και πάντες εις τον
Σωτήρα εβαπτίσθημεν εν των
Πνεύματι και εν τω ύδατι και
πάντες το αυτό βρώμα πνευματικόν εσθίομεν και πάντες
το αυτό πόμα πνευματικόν πίνομεν· πίνομεν γαρ εκ πνευματικώς μεθ' ημών μέχρι συντελείας ούσης πέτρας, η δε
πέτρα εστίν ο Χριστός”. Η
διάβαση της Ερυθράς θάλασσας και η νεφέλη προεικονίζουν το βάπτισμα, ενώ το
μάννα και “το ύδωρ εκ πέτρας” τη θεία Ευχαριστία.
Η Εκκλησία αναβλύζει τους

ποταμούς των ουρανίων μυστηρίων και δροσίζει και αγιάζει την ανθρωπότητα με τη
θεία Χάρη που πηγάζει και
μεταδίδεται μόνο από αυτή
μέσω των ιερών μυστηρίων
της. “Δεύτε πόμα πίομεν καινόν” ψάλλει η Εκκλησία μας το
Πάσχα, “εκ τάφου ομβρή παντός Χριστού”.
Η Σαμαρείτισσα πήρε αυτό
το νερό, “το ύδωρ το ζων”,
από τον ίδιο τον Κύριο στο πηγάδι της Συχάρ και δροσίστηκε, και συγχωρήθηκε και
άλλαξε ριζικά και αναγεννήθηκε πνευματικά και από
αμαρτωλή γυναίκα έγινε ιεραπόστολος, η ιεραπόστολος
Φωτεινή. Και η δική μας καρδιά είναι σκληρή από τα πάθη,
άνυδρη, αποξηραμένη πνευματικά και ηθικώς διψώσα. Ο
Χριστός μας καλεί για να μας
δροσίσει, να μας ξεδιψάσει,
για να μαλακώσει την καρδιά
μας, να την ξεχερσώσει και να
την απαλλάξει από τα αγκάθια
των ποικίλων κακιών και παθών και να την κάνει παράδεισο των αρετών. “Ο διψών
ερχέσθω προς με και πινέτω”.
Ο λόγος του Θεού είναι
“ζων και ενεργής”, η θεία κοινωνία είναι “φάρμακον αθανασίας”, “αντίδοτον του μη
αποθανείν”. Η Εκκλησία μας
χαρίζει “εις το διηνεκές”
“κρουνούς αθανασίας”.-
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ην πεποίθηση ότι το
βράδυ της Κυριακής
η χώρα θα «γυρίσει
σελίδα» και θα συντελεστεί
μια μεγάλη «πολιτική
αλλαγή» εξέφρασε από τη
Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας,
Κυριάκος Μητσοτάκης,
στον χαιρετισμό που
απηύθυνε κατά την
επίσκεψή του στο εκλογικό
κέντρο του υποψηφίου
δημάρχου της πόλης,
Νίκου Ταχιάου.

«Όταν κυκλοφορώ στη Θεσσαλονίκη, όπως σε οποιαδήποτε
πόλη της Ελλάδας, οι δρόμοι
είναι πάντα ανοιχτοί κι έτσι είναι
ανοιχτός ο δρόμος για μια μεγάλη πολιτική νίκη το βράδυ
της Κυριακής» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης επανέλαβε τη
δέσμευσή του ότι, αν εκλεγεί
πρωθυπουργός, θα επαναφέρει
τον νόμο και την τάξη στη χώρα
και θα «πετάξει» τους κουκουλοφόρους έξω από τα πανεπιστήμια.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε οτι επισκέφθηκε το εκλογικό κέντρο
του Νίκου Ταχιάου για να στηρίξει την υποψηφιότητά του κι
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα
είναι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όπως και ότι θα επανεκλεγεί περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ο Απόστολος
Τζιτζικώστας.

εσωτερικά
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Κ. Μητσοτάκης: Μεγάλη
πολιτική αλλαγή
από το βράδυ της Κυριακής

Γεννηματά σε Τσίπρα:
«Ορίστε απόψε ημερομηνία
εθνικών εκλογών»

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης
Από την πλευρά του, ο κ. Ταχιάος κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι
θέλουν τη «φτωχοποίηση» της
Θεσσαλονίκης.

Τόνισε ότι η ατζέντα του είναι
η Θεσσαλονίκη, ευχήθηκε στη
Ν.Δ. να κερδίσει τις βουλευτικές
εκλογές και στον κ. Μητσοτάκη
να γίνει πρωθυπουργός και του

ζήτησε να δείξει μηδενική ανοχή
στην παραβατικότητα και να εργαστεί για να βρεθεί λύση στο
θέμα των αστικών συγκοινωνιών.

Να ορίσει άμεσα ημερομηνία εθνικών εκλογών καλεί η
Φώφη Γεννηματά τον πρωθυπουργό, απαντώντας στην
πρωινή του συνέντευξή του, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.
Σε γραπτή της δήλωση, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής αναφέρει:
«Στον πανικό του ο κ. Τσίπρας αφού δεν έπιασαν τα
πενηντάρικα, βάζει δήθεν δίλημμα εκλογών. Νομίζει ότι
εκβιάζει. Στην πράξη, δίνει ένα ακόμη κίνητρο στους
πολίτες να τον καταψηφίσουν. Ένα λόγο παραπάνω να
ψηφίσουν Κίνημα Αλλαγής».
«Ορίστε απόψε κ. Τσίπρα ημερομηνία εθνικών εκλογών.
Σας περιμένουμε», καταλήγει η κυρία Γεννηματά.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗ ΡΙΟ • ΨΗ ΣΤ ΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

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€

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

«Παράθυρο» Αλ. Τσίπρα
για πρόωρες εθνικές εκλογές
«Ψήφος στη Ν.Δ. είναι εντολή ακύρωσης των μέτρων ελάφρυνσης
- Με ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουμε σε μια περιπέτεια» προειδοποίησε
ε μία αναφορά που ερμηνεύεται
ως «παράθυρο» για πρόωρες κάλπες, σε συνέχεια και της σχετικής
δήλωσης του υπουργού Επικρατείας Χριστόφορου Βερναρδάκη, ο Αλέξης Τσίπρας,
προειδοποίησε για το ενδεχόμενο «ακύρωσης των μέτρων ελάφρυνσης» σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος για τον
ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, αλλά και πολιτικών εξελίξεων.
Ειδικότερα ο κ. Τσίπρας προειδοποίησε
για το ενδεχόμενο «ακύρωσης των μέτρων
ελάφρυνσης» σε περίπτωση που οι πολίτες
«τα αποδοκιμάσουν» με την ψήφο τους την
Κυριακή.
Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «τυχόν ψήφος
στην Ν.Δ. είναι ψήφος στον Μάνφρεντ
Βέμπερ, είναι εντολή ακύρωσης της νέας οικονομικής πολιτικής και των μέτρων ελάφρυνσης», υπογραμμίζοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δεσμεύεται για τη 13η
σύνταξη». Αντίθετα, όπως είπε, αν επαναβεβαιωθεί η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη, τότε ο ίδιος θα έχει το αντίστοιχο πολιτικό εκτόπισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
«Την Κυριακή δεν ψηφίζουμε για κυβέρνηση, αλλά δεν είναι μια χαλαρή ψήφος. Είναι ευρωπαϊκές εκλογές, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, και έτσι όπως έχουν έρθει τα
πράγματα (...) ο κόσμος ψηφίζει για πολιτικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια.
Δεν μπορώ να πω, δεν τρέχει τίποτε, ό,τι

Μ

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
και αν ψηφίσετε» ανέφερε συγκεκριμένα για
να προσθέσει: «Ζήτησα ψήφο εμπιστοσύνης. Αν την πάρω, είναι κάτι παραπάνω από
βέβαιο ότι θα μπορέσω να τα εφαρμόσω. Αν
αποδοκιμασθούν, όλα είναι ανοιχτά».
Όπως σημείωσε, με οποιοδήποτε ποσοστό ήττας του ΣΥΡΙΖΑ ή στήριξης της Ν.Δ.,
«μπαίνουμε σε μια συζήτηση που δεν ξέρω
πού θα καταλήξει, σε μια περιπέτεια».
Διευκρίνισε πάντως, ότι η τελική κατάληξη
είναι οι εθνικές κάλπες.
Υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος της Ν.Δ.
χαρακτήρισε την «13η σύνταξη» «ανέφικτη»,
μία εβδομάδα πριν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και απαντώντας στην κριτική
της αντιπολίτευσης για παροχολογία, είπε

πως τα κυβερνητικά μέτρα είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας στρατηγικής και των καλών αποτελεσμάτων της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τριετία.
Για τον χρόνο που επέλεξε η κυβέρνηση
να προχωρήσει στα μέτρα ελάφρυσνης
απάντησε πως «δίνονται μέσα σε απόλυτη
δημοσιονομική ασφάλεια για το 2019, μετά
και τις σχετικές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ
και της Eurostat».
Δεν θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε
δημοσιονομικό εκτροχιασμό, διαβεβαίωσε,
προσθέτοντας πως «δεν έχουμε πακτωλό
χρημάτων».
Στον αντίποδα, όπως είπε, οι προκάτοχοί
του «είχαν τη δυνατότητα να μοιράζουν χρήματα δεξιά αριστερά». «Μας κατηγορούν
εκείνοι που έφτασαν τα ελλείμματα σε δυσθεώρητα ύψη, αυτοί που μας οδήγησαν
στα μνημόνια, που έκαναν αθρόες προσλήψεις» αντέτεινε.
Θύμισε επίσης ότι η κυβέρνησή του κληρονόμησε από τον κ. Σαμαρά άδεια ταμεία,
ενώ «σήμερα το κράτος έχει 30 δισ. ρευστότητα, από τα οποία τα 16 είναι απολύτως δικά μας».
Για το αφορολόγητο, έκανε λόγο για «ριζική διαφορά» με τη Ν.Δ. και κάλεσε τους
πολίτες να αναλογιστούν τι σημαίνει η
πρόταση του πολιτικού του αντιπάλου «για
φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, στους
αγρότες και τα χαμηλά εισοδήματα».

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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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Amsterdam, London, New York: The
Magnificent Three E4 (Ε)
Ιστορικές Αναπαραστάσεις (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Πολίτες της Ευρώπης
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Η Κυρία Δήμαρχος
Skyfall
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
ΕΡΤ Ειδήσεις
Στα Τραγούδια Λέμε Ναί
Το Ημερολόγιο μιας Διαφορετικής
Εφηβείας

07:30 Γιάκαρι E1 (Ε)
08:00 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E5
(Ε)
08:30 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E31
09:00 Old Tom E31
09:30 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E6 (Ε)
10:00 Ανιμάλια E24 (Ε)
10:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E32 (Ε)
12:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε43 (Ε)
13:00 Επιχειρήματα
14:00 Λαός και Κολωνάκι
15:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2 (Ε)
16:30 Οι Θησαυροί της Αρχαίας Αιγύπτου
Κ1 Ε3 (Ε)
17:30 Φρέντι, ο Βατραχόφατσας
19:00 Selfie Κ2 Ε6
20:00 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ11 Ε4
21:00 Βικτώρια Κ2 Ε6
22:00 Τα Παράπονα στον Δήμαρχο
23:45 Selma
01:45 Η Αυλή των Χρωμάτων

13:00
13:45
14:00
16:00
17:00
17:15
19:30
20:45
23:00
02:00

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
14:00
15:00
15:45
16:30
18:40
18:50
19:50
21:00
23:30
02:00

07:45
08:45
09:45
10:45
11:45

Της Ελλάδος τα Παιδιά E29 (Ε)
Daddy Cool E6 (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε47
Το Καφέ της Χαράς Κ3 Ε2 (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7

ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε9 (Ε)
Εκπαιδεύοντας την Τζένη
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Το πιο Λαμπρό Αστέρι
ANT1 News
Τζένη, Τζένη
Καράτε Κιντ (The Karate Kid)
Vice

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια
Barbie Dreamhouse Adventures
Ben 10
Χαλάρωσε Σκούμπι Ντού!
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε17
Πως να Κλέψετε έναν Ουρανοξύστη
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House
Star News
Power Rangers
Παρθένος Ετών 40
Το Πέμπτο Στοιχείο

19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00

Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Ρεπορτάζ στην Ελλάδα

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

ΚΡΙΟΣ: Το Σάββατο είναι μέρα που από τη μία
ευνοεί τις φιλικές σου επαφές και την κοινωνική σου δράση κι από την άλλη σε βοηθά να
συζητήσεις με το ταίρι σου, υφιστάμενο ή υποψήφιο για τις κοινές σας επιδιώξεις και να δημιουργήσεις ένα κλίμα κατανόησης και σύμπλευσης.
ΤΑΥΡΟΣ: Το τέλος της εβδομάδας σε βρίσκει
ικανοποιημένο σχετικά με κάποιες οικονομικές
εξελίξεις που μπορεί να σου δημιουργούν μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας και ελευθερία κινήσεων.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Πολύ ενδιαφέρον για τα ερωτικά σου,
αλλά και τα οικονομικά σου αναμένεται να είναι για σένα το τέλος της εβδομάδας, αφού από
τη μία έχεις διάθεση να περάσεις καλά και να
ασχοληθείς με πιο ανάλαφρα πράγματα κι από
την άλλη μπορεί να προκύψουν κάποιες ευχάριστες εξελίξεις κυρίως μέσα από τον εργασιακό σου χώρο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν το καλοσκεφτείς, μεγαλύτερο
πρόβλημα ίσως είναι το να ψάχνεις «μέλλον»
σε κάθε σου επαφή, παρά το να αφεθείς και
να απολαύσεις τη στιγμή και μόνο τη στιγμή.
ΛΕΩΝ: Οι σχέσεις και η υποστήριξη που σου
παρέχουν οι σημαντικοί άνθρωποι της ζωής σου
είναι ένα ζήτημα που θα σε απασχολήσει ιδιαίτερα στο τέλος της εβδομάδας. Ίσως βέβαια
να είναι η διέξοδος που αναζητάς μπροστά στην
κριτική.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η εβδομάδα κλείνει πολύ όμορφα όσον αφορά στα επαγγελματικά σου, αφού
θα είσαι αποτελεσματικός που θα αναγνωρίζεται και φαίνεται ότι με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο ισχυροποιείς τη θέση σου.
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Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Βελούδο από Μετάξι E18 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε56
(Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε52 (Ε)
Ψωνίζω άρα Υπάρχω
Πρωτοσέλιδος 'Eρωτας
Μετά τα Μεσάνυχτα
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Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Ακραία Φαινόμενα
Eco News
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Food n' Friends
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!
WWE Raw

07:00
08:00
09:00
16:00
17:00

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00
04.30

ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ

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

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
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'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Η Ευρώπη για Μένα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
Ο Ατσίδας
Αλέξανδρος
Νιότη

Τηλ. 24310 20090
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Από το όνομα
της πρωτεύουσας
του Καζακστάν Δείχνει τον τρόπο
(αντιστρ.).
2. Παλαιότερη
ονομασία των Ρώσων χωρικών.
3. Υπήρξε και ο
πατέρας του Οδυσσέα Λαέρτης (αιτ.).
4. Σε μανάβικα θα
τα δούμε.
5. Βυζαντινή μουσική νότα - Αγγλικό
σύμφωνο (αντιστρ.).
6. Συγκεντρώνει συγγενείς και φίλους (με άρθρο).
7. Της έγραψε ερωτικές επιστολές ο Κωστής Παλαμάς - Θεαματικό σπορ.
8. Επιδίωξη της προληπτικής ιατρικής - Ο άνθρωπος ξενόγλωσσα.
9. Προσωπική αντωνυμία - Αρχαία πρωτεύουσα της Περσίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Χρονικός σύνδεσμος -Παλαιότερη υποδιαίρεση της τουρκικής
λίρας.
2. Ισπανός δραματικός ποιητής Μετατρέπει την κοπή σε... συγκράτηση.
3. Είδος της η γλωσσίνη - Ο
«πλάγιος» είναι βυζαντινός.
4. Βρέχει και τις ακτές της Κριμαίας (γεν.).

ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΑΝΝΑ
ΟΘΩΝΟΣ 14
2431021988
ΖΑΛΑΒΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
& ΤΙΟΥΣΟΝ
2431023767
ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ ΕΒΙΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12
2431021789
ΚΥΠΡΙΖΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431035832
ΛΕΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 2

2431036868
ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 11
& ΓΑΜΒΕΤΑ
2431020962
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 28
2431037855
ΝΙΤΣΑ ΠΕΝΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431020333
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 29
2431031615
ΣΑΠΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΑΡΑΦΗ 4
2431026350
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15
2431073071
ΤΖΗΜΑ ΟΛΓΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26
2431028739
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14
2431022175
ΤΣΙΠΟΥΛΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
2431021345

Βότσιος-Μέλιγκος
Καλκαντέρας-Φήκη
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι

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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Ρέππας-Νομή

2

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

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

4

6
2

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

Sudoku

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

5

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

5. Συντάσσεται με υποτακτική Βασιλιάς της υπήρξε ο Πέλοψ.
6. Αποσκευή και αυτό (αντιστρ.).Φωνήεντα που δεν σχηματίζουν δίφθογγο.
7. Μουσικά έργα.
8. Μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στην ιστορία
του κινηματογράφου.
9. «... χαμένο και κερδισμένο»,
τίτλος έργου του Μ. Καραγάτση.
ΛΥΣΗ (24-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΟΥΣΤΡΙΝΙ 2.
ΟΜΠΟΕ 3. ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 4. ΜΕΙΟΝ 5.
ΟΥΡΙΑ -ΚΥΡ 6. ΥΝ - ΜΟΔΑ 7. ΜΟΧΕΡ - ΣΑ 8. ΤΙΤΙΚΑ - ΙΔ 9. ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΚΑΘΕΤΑ: Ι. ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ 2.
ΟΜΠ - ΟΚΤ 3. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 4. ΣΟΚ
- ΧΤΕΝΙ 5. ΤΕΡΜΑ - ΡΙΑ 6. ΙΕ - ΤΣ
7. ΙΣΣΙΚΟΣ 8. ΙΟΥΔΑΙΟ 9. ΑΡΝΑΚΙ
- ΔΙ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κόσσυβας Βασ. οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ. οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης οδός Καλαμπάκας

TELEMACHOS CINEMA

http://cine-mylos. blogspot.com

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 11
& ΓΑΜΒΕΤΑ
2431020962
08:00 π.μ. – 23:00
0μ.μ.
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70
2431076140
Από τις 9 το πρωί
έως τις 2 το μεσημέρι
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ,
ΦΛΕΓΙΟΥ 70,
2431076140

ΖΥΓΟΣ: Αν το πεδίο είναι ελεύθερο, μια νέα
γνωριμία μπορεί να φαίνεται ότι ανταποκρίνεται πολύ σε αυτά που έχεις στο μυαλό σου όσον
αφορά τον ιδανικό σύντροφο, όμως στην πράξη ίσως διαπιστώσεις ότι υπάρχει πρόβλημα με
τη χημεία.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Παρόλο που η εβδομάδα φαίνεται
να ολοκληρώνεται με πολύ καλές προοπτικές
για τα οικογενειακά και τα οικονομικά ζητήματα, οι απαιτήσεις ή κάποιες ξαφνικές ανάγκες
των μελών της οικογενείας σου για τις οποίες πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη μάλλον σε ζορίζουν αρκετά.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ειδικά αν είσαι υποψήφιος, τις δύο
τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές καλά θα κάνεις να εντείνεις τον αγώνα σου, αφού λίγο που
έχεις τον Δία… μπάρμπα, λίγο οι πλανητικές
όψεις που σε θέλουν να αντιλαμβάνεσαι σωστά τον παλμό και να λες πράγματα ικανά να
μιλήσουν στις καρδιές των ψηφοφόρων.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Πολύ αισιόδοξα για τα οικονομικά σου κλείνει αυτή η εβδομάδα που φαίνεται
να καταφέρνεις να τα οργανώνεις σωστά με
αποτέλεσμα να απολαμβάνεις πιο ανέμελος κάποια πράγματα στην καθημερινότητα σου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η εβδομάδα κλείνει και το μόνο
που έχεις στο μυαλό σου είναι το πως θα απολαύσεις το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
ΙΧΘΕΙΣ: Φαίνεται ότι έχεις την ανάγκη να περάσεις χρόνο ζώντας σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς με τα αγαπημένα σου άτομα. Ίσως βέβαια
προκύψουν κάποιες όχι και τόσο ευχάριστες ειδήσεις που μπορεί να ταράξουν λίγο την ηρεμία σου.

στο Μύλο Ματσόπουλου

18:00
07:45 Μπανγκόκ, η Πόλη των Αγγέλων (Ε)
08:45 Βιβάλντι & Πιατσόλα - Οι Τέσσερις
Εποχές (Ε)
10:00 Ανθρώπων Πράξεις E4 (Ε)
11:00 11 το Σάββατο
12:30 'Eκτη Αίσθηση Κ4
13:00 Ειδήσεις
13:30 ΑΓΡΟweek Κ3
14:30 Μικρές Φάρμες Κ2
15:00 Κάθε Τόπος και Τραγούδι (Ε)
16:00 Άγρια Ελλάδα E4 (Ε)
17:00 Χαρά Θεού Κ4 (Ε)
18:00 ALLERT3 Κ6
19:00 Αντιδραστήριο Κ4
20:00 Μιλάμε Ελεύθερα Κ3
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ2 Ε1
22:00 Ειδήσεις
22:30 Ο Ιατρικός Επισκέπτης
00:30 Απόψε Κάνεις Μπάμ
01:30 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ2 Ε1

τηλεόραση
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5
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Οικονόμου
-Μικ. Κεφαλόβρυσο

1

3

οικονομία
Άνοδος 0,89% στο Χρηματιστήριο
Ανοδικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, πάνω από τα επίπεδα των
730 μονάδων. Με μεγάλα κέρδη έκλεισαν οι μετοχές της ΔΕΗ
και της Πειραιώς.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 732,02 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,89%.
Ενδοσυνεδριακά κατέΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
γραψε υψηλότερη τιμή στις
732,26 μονάδες (+0,92%).
Ο βασικός χρηματιστη. 732,02
ριακός δείκτης σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε μικρή
άνοδο σε ποσοστό 0,37%,
από τις αρχές Μαΐου υπο0,89%
χωρεί σε ποσοστό 5,33%,
ενώ από τις αρχές του 2019
σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 19,36%.
Η αξία των συναλλαγών
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ανήλθε στα 53,626 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
33.918.836 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε
ποσοστό 1,00%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,93%. Από τις μετοχές της υψηλής
κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+10,53%), της Πειραιώς (+5,09%), της
Fourlis (+2,81%), της Jumbo (+2,04%), της Μυτιληναίος
(+1,75%) και της Coca Cola HBC (+1,57%).
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Γιουνκέρ: H βοήθεια προς
την Ελλάδα δεν κόστισε
σε κανέναν ούτε ένα ευρώ
έχρι στιγμής, η ελληνική
βοήθεια δεν έχει κοστίσει
σε κανέναν ούτε ένα ευρώ
σε πραγματικούς όρους», δήλωσε ο
απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ σε
συνέντευξή του στην εφημερίδα «Bild».
Θα θεωρούσε, επίσης, λάθος την εκ
των υστέρων έξοδο από την ευρωζώνη
μιας χώρας ως απάντηση στην κρίση του
χρέους. «Εάν φύγει μια χώρα, τότε
απειλείται η διάλυση του ευρώ», όπως
είπε χαρακτηριστικά.
«Βλέποντας τα πράγματα από σημερινή σκοπιά, είναι αλήθεια ότι Ελλάδα
έγινε μέλος της ευρωζώνης παραποιώντας τα στατιστικά στοιχεία» ανάφερε,
για παραδεχθεί, ωστόσο, ότι η ευθύνη
όμως είναι και δική του.

«Μ

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ

«Το καταλογίζω μέχρι σήμερα στον
εαυτό μου: ως υπουργός Οικονομικών
ανήκα σε εκείνους οι οποίοι δεν ήθελαν
να ελέγχονται οι εθνικές στατιστικές Αρχές από ανεξάρτητες ευρωπαϊκές, γι
αυτό και το αλλάξαμε:
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή,
η "Eurostat", μπορεί να ερευνήσει τα βιβλία κάθε χώρας μέλους ενδελεχώς. Η
Ευρώπη είναι λοιπόν σε θέση να μάθει
από τα λάθη της» επισήμανε.
Τέλος, ο κ. Γιούνκερ χαρακτήρισε το
ευρώ «αμετάκλητο» ως κοινό νόμισμα.
«Μια νομισματική Ένωση πρέπει αν είναι σταθερότερη από ένα γάμο, διότι
διαφορετικά δεν την πιστεύει κανένας»,
όπως είπε.

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
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ρχεται η
Σαμαρείτιδα,
την οποία η
εκκλησία φέρνει στο
νου μας αυτή την
Κυριακή. Και
πραγματοποιείται μία
συνάντηση προσώπων,
που δεν έχουν καμία
σχέση μεταξύ τους.
Εκεί, στο πηγάδι,
λοιπόν, εκτυλίσσεται
ένας διάλογος.

Έ

Ο Χριστός γνωρίζεται με
μία αλλοεθνή γυναίκα και
εκείνη απορεί που ξεκινάει
κουβέντα μαζί της. Μέσα
από τη συζήτηση, ο Χριστός θέλει να της δείξει το
αληθινό νερό της ζωής. Μιλάει αινιγματικά μαζί της κι
εκείνη δελεάζεται από τα
λόγια του Χριστού. Δεν
γνωρίζει, όμως, ότι δίπλα
της στέκεται ο Χριστός. Κι
όταν της ζητάει να φωνάξει
τον άνδρα της, εκείνη δεν
κρύβεται, δεν θέλει να χαλάσει η εικόνα της, και λέει
στον Χριστό πως δεν έχει
άνδρα. Εκείνος, της απαντάει «καλά είπες ότι δεν
έχεις άνδρα, διότι πέντε
άνδρες πήρες και τώρα
εκείνον που έχεις δεν είναι
άνδρας σου» (Ιω. 4, 18).
Ο Χριστός δεν απορρίπτει αυτή την γυναίκα. Κι ας
είναι αλλοεθνής, ας έχει
περάσει τη ζωή της με ανομίες, αφού άλλαζε τους άνδρες συνεχώς. Δεν της
λέει, κάτσε εκεί, τι δουλειά
έχεις εσύ μαζί μου, εγώ είμαι ο Χριστός κι εσύ μια
αμαρτωλή κι αμετανόητη
γυναίκα. Αυτό το λέει η ηθική, ο σκληρός και άτεγκτος νόμος που απουσιάζει
από τα σπλάγχνα του η
ομορφιά της φιλανθρωπίας
και της οικονομίας. Ο Χριστός επιλέγει να τσαλακωθεί ξανά. Εξάλλου δεν χάνει

τοπικά
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ «ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΤΑΙ»
κάτι από το πρόσωπο Του,
τη φύση Του, την ενέργεια
Του. Αν παρέβλεπε αυτή
τη γυναίκα, ποιος ο λόγος
να σαρκωθεί; Ποιος ο λόγος να σηκώσει τα βάρη
του σταυρού; Ποιος ο λόγος να υπομείνει το άγχος,
τον φόβο, τον πόνο της δοκιμασίας;
Ο Χριστός σκέφτεται τελείως ανάποδα, από τους
ανθρώπους. Οι άνθρωποι
λένε, έφταιξες, αμάρτησες,
έκανες ανομίες, έζησες
άσωτα, πρέπει να πληρώσεις. Ο Χριστός φέρεται
παράλογα και λέει εγώ θα
πληρώσω. Σου λέει, έφταιξες, πράγματι, αλλά εγώ
θα σηκώσω τις ατέλειες και
αστοχίες σου. Ποια ηθική
επιτάσσει κάτι τέτοιο; Ποια
αξιακή αντίληψη σηκώνει
το λάθος του άλλου; Ποιος
νόμος, κώδικας, συγχωρεί
χωρίς ανταλλάγματα; Ο
Χριστός, θέτει σε όλα αυτά
μία απαραίτητη προϋπόθεση∙ την μετάνοια. Τίποτε
άλλο. Δεν θέλει να τιμωρηθεί ο άνθρωπος, ούτε να
πληρώσει για τα λάθη του.
Την αναδιανομή της εσωτερικής του διάθεσης θέλει
για να την στείλει πολύ
ψηλά, σε άγια και θεοβάδιστα μέρη που γεννούν μετανοημένους αμαρτωλούς.
Ορισμένοι, υποστηρίζουν
με πάθος πως ο Θεός τιμωρεί. Όχι. Δεν τιμωρεί ο
Θεός. Ο άνθρωπος αυτο τιμωρείται και απολαμβάνει
τα αποτελέσματα των δικών
του πράξεων. Το κακό που
χτυπάει την πόρτα του ανθρώπου, δεν προέρχεται
από τον Θεό, αλλά από την
λανθασμένη χρήση της
ελευθερίας του, η οποία
του δόθηκε από τον Θεό. Ο

Χριστός δεν τιμωρεί την
Σαμαρείτιδα. Ανοίγει διάλογο μαζί της. Απολαμβάνει
τη συζήτηση με το πρόσωπο της. Μήπως δεν γνωρίζει το βάθος της; Δεν γνωρίζει τα υπαρξιακά της
κενά; Δεν γνωρίζει πόσο
ταπεινωμένη έχει καταντήσει τη ζωή της; Και τί κάνει;
Δεν την επιπλήττει. Αγγίζει
την ύπαρξη της. Αναπαύεται στην ελευθερία της. Γιατρεύει την προαίρεση της.
Δεν σκοτώνει τα πάθη της,
όπως πολλοί λένε. Μεταμορφώνει τα πάθη της. Καθοδηγεί την ελευθερία της,
την προαίρεση της, τη σκέψη της, τη θέληση της,
στον Θεό.
Δεν της επισύρει ποινές,
ο Θεός, ούτε την τιμωρεί.
Τιμωρεί τον Εαυτό Του. Τον
Εαυτό Του τσαλακώνει. Ας
το φωνάξουμε, επιτέλους,
δυνατά, προς όλους όσους
επιδιώκουν να χειραγωγούν
τις ζωές των άλλων και να
τους φορτώνουν λάθη και
αμαρτίες δικές τους∙ ο
Θεός δεν τιμωρεί, γιατρεύει, παιδαγωγεί. Στην
ευχή του τρισάγιου ύμνου,
κατά τη διάρκεια της Θείας
Λειτουργίας, ο ιερέας εύχεται: «…ὁ κτίσας τὸν
ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα σὴν
καὶ ὁμοίωσιν καὶ παντί σου
χαρίσματι κατακοσμήσας,
ὁ διδοὺς αἰτοῦντι σοφίαν
καὶ σύνεσιν, καὶ μὴ παρορῶν ἁμαρτάνοντα, ἀλλὰ
θέμενος ἐπὶ σωτηρίᾳ
μετάνοιαν…». Δεν λέει η
ευχή τιμώρησε αυτόν που
αμαρτάνει, αλλά «και δεν
παραβλέπεις όποιον αμαρτάνει, αλλά έβαλες για τη
σωτηρία του τη μετάνοια».
Ανάλογη είναι και η σκέ-

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - τΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )

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

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 - ΘΕΣΣ/ΚΗ

τΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

ψη του Μαξίμου Ομολογητού, στο περίφημο έργο
του «Κεφάλαια Περί Αγάπης». Εκεί, σε ένα σημείο, ο
Μάξιμος αναφέρεται στον
τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο Θεός προς τον
άνθρωπο. Γράφει, λοιπόν:
«…τόν δέ φαῦλον, δι᾿ ἀγαθότητα ἐλεεῖ, καί ἐν τῷ
αἰῶνι τούτῳ παιδεύων ἐπιστρέφει· οὕτω καί ὁ τῇ
γνώμῃ ἀγαθός καί ἀπαθής, πάντας ἀνθρώπους ἐξ
ἴσου ἀγαπᾶ· τόν μέν ἐνάρετον, διά τε τήν φύσιν καί
τήν ἀγαθήν προαίρεσιν· τόν
δέ φαῦλον, διά τε τήν φύσιν, καί τήν συμπάθειαν
ἐλεῶν ὡς ἄφρονα καί ἐν
σκότει διαπορευόμενον».
Από τα παραπάνω, είναι,
πλέον, εμφανές, πως ο
Θεός ελεεί τον φαύλο και
με τρόπο παιδευτικό (παιδαγωγικό, όχι τιμωρητικής
ανταπόδοσης), τον καθοδηγεί. Αυτός είναι ο τρόπος
του Θεού. Ο άλλος, ο τιμωρητικός, είναι ο τρόπος
των ανθρώπων, και, κυρίως,
όσων θέλουν να επιβληθούν στους συνανθρώπους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
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 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου
καὶ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, μετὰ πλειάδος Ἀρχιερέων. Τό Θεῖον Λόγον θά κηρύξει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί
Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου
Βησσαρίωνος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὅρθρος καὶ Θεία

τους, να τους ελέγχουν και
να κρυφοκοιτάζουν τη ζωή
τους.
Η Σαμαρείτιδα είναι πονεμένη ύπαρξη. Δεν υπάρχει κακός άνθρωπος, όπως
και δεν υπάρχει οντολογία
στο κακό αλλά ανυπαρξία,
σύμφωνα με τους Πατέρες. Εκείνο που πάσχει δεν
είναι η φύση αλλά το πρόσωπο. Σαν πρόσωπα εκπίπτουμε και η προαίρεση
χρειάζεται ίαση. Το ίδιο
συμβαίνει και στην Σαμαρείτιδα. Έχει ανησυχίες,
ανταποκρίνεται στο διάλογο του Χριστού. Ο Χριστός
με τον παιδαγωγικό Του
τρόπο, αφήνει να ξεδιπλωθεί όλη η υπαρξιακή τοποθέτηση αυτής της γυναίκας για τα πράγματα του
κόσμου. Το ξεδίπλωμα φέρνει την εμπιστοσύνη και η
εμπιστοσύνη την πίστη ότι
αυτός είναι ο Χριστός. Και
κάτι πολύ σημαντικό. Είναι
ειλικρινής η Σαμαρείτιδα.
Σήμερα, στον χώρο της εκκλησίας, δύσκολα συναντάς ειλικρίνεια, κι αυτό συμβαίνει γιατί ο καθένας φο-

βάται να τσαλακωθεί, να
στραβώσει απέναντι στον
άλλον. Οι περισσότεροι
προβάλλονται ως καθαροί.
Η Σαμαρείτιδα ανατρέπει
το σκηνικό και λέει στον
Χριστό, ναι, δεν έχω άνδρα, αυτή είμαι, έτσι έζησα.
Δεν φοβάται να ξεδιπλωθεί,
να λερωθεί. Αυτό το εκτιμάει ο Χριστός, εκτιμάει
την αγαθή της προαίρεση.
Ε, λοιπόν, αυτό ψάχνει στον
καθένα και μόλις βρει αγαθή προαίρεση, παίρνει την
βρωμερή προαίρεση και
σκέψη και την μεταποιεί
αγιοπνευματικά.
Ο Χριστός είναι αναρχικός προς τα δεδομένα του
κόσμου, την καθαρότητα
των ανθρώπων και την
ατσαλάκωτη υπόσταση
τους. Δεν συμβιβάζεται.
Προτιμάει να τσαλακωθεί
για να ισιώσει τον άλλον, να
τον γιατρέψει, να τον φέρει
σε κοινωνία και γεύση μιας
ζωής που έχει πνεύμα, έχει
ουσία, έχει συνέχεια. Κι όλα
αυτά, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Τον κάθε
άνθρωπο.
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

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
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

εκδρομές

ΣΑΒΒΑΤΟ

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
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Δια τούτο ο Θεός.. εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπέρ
πάν όνομα..» (Φιλιπ.2:9)
Το 1885 ο Λουδοβίκος Παστέρ, Γάλλος χημικός και βιολόγος παρασκεύασε το εμβόλιο κατά της λύσσας που
τον έκανε διάσημο. Λίγο αργότερα, δεκαεννέα Ρώσοι χωρικοί από το Σμολένσκ δαγκώθηκαν από ένα λυσσασμένο λύκο και κινδύνευαν να
πεθάνουν. Αψηφώντας τη σοβαρή κατάσταση τους, αποφασίζουν να ταξιδέψουν στο
Παρίσι. Δεν ξέρουν ούτε μία
γαλλική λέξη. Ξέρουν μόνο
ένα όνομα: «Παστέρ». Κάτω
από τις φοβερές συνθήκες
του ταξιδιού, οι τρεις πεθαί-

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

νουν. Οι δεκαέξι όμως καταφέρνουν να φθάσουν στο Παρίσι, να συναντήσουν τον Παστέρ και να σωθούν. Τότε, ο
Τσάρος Αλέξανδρος ο 3ος
έκανε μια μεγάλη δωρεά για
την ίδρυση του περίφημου Ινστιτούτου Παστέρ. Ολόκληρος ο κόσμος κινδυνεύει από
μια θανατηφόρο αρρώστια,
την αμαρτία. Φάρμακο υπάρχει μόνον ένα, και είναι ένα
όνομα, Ιησούς Χριστός γιατί:
«δεν υπάρχει σωτηρία από
κανέναν άλλον, ούτε άλλο
όνομα είναι δοσμένο κάτω
από τον ουρανό στους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε» (Πρ.4:12).
Μόνο το δοξασμένο όνομα
του Ιησού Χριστού!

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

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

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

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου
από 27 έως 31 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ τη Δευτέρα 27 Μαΐου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος
Τρικάλων με την ευκαιρία της πανηγύρεως του Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος και επί τη ελεύση του Ιερού Λειψάνου της Τιμίας Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.
Την Τρίτη 28 Μαΐου το απόγευμα και την Τετάρτη 28 Μαΐου
το πρωί, ευγενώς προσκληθείς, θα παραβρίσκεται στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας όπου θα συμμετάσχει στον λαμπρό πανηγυρισμό για την ανάμνηση την μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως από την Κριμαία στη Βέροια.
Την Τετάρτη 29 Μαΐου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων
με την ευκαιρία της πανηγύρεως του Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος και επί τη ελεύση της Τιμίας Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.
Την Πέμπτη 30 Μαΐου το πρωί στις 11:00 θα Χοροστατήσει
κατά την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων και εν συνεχεία θα προπέμψει το Ιερό Λείψανο της Τιμίας Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.
Την Παρασκευή 31 Μαΐου το απόγευμα θα βρίσκεται στην
Καλαμαριά όπου θα συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις για
τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας
Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου.

Ιερα Αγρυπνία
Aύριο Κυριακή 26 Μαΐου
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 Βησσαρίω-

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).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΑΪΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ: 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 7:30-9:30μ.μ.
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

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
78435 •

τηλ.: 24310

what’s up: 6986

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 Πα-

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• κότσι ψητό • καρμπονάρα με πένες
• μελιτζάνες παπουτσάκια
• μπούτι κοτόπουλο γεμιστό
με κρέμα τυριού
• μαυρομάτικα φούρνου

νος Τρικάλων από 9:30-12:30
βραδινή, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προγραμματισμένη Ιερά Αγρυπνία
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων δεν θα τελεσθεί.

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
έως 27 Μαΐου 2019

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

λιού 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.

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μοσχαροκεφαλή με πατάτες...........................................................6,50 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα.....................................................................6,50 €
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες.........................................6,00 €
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ή μουσακά...........................................5,00 €
Μπακαλιάρο με χόρτα .....................................................................6,50 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα..............3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα........................3,50 €
Πατατοσαλάτα ........................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα ...................3,50 €
Πολίτικη με ελιές ...................3,50 €
Μαρούλι .................................3,00 €

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

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
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα,
παππού και θείο

ΤΑΚΗ ΒΑΣ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ετών 94
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 25 Μαΐου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ του Ιερού Μητροπολιτικού
Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 25-5-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στέλλα και Σωτήρης Νάκος, Ελένη και Γιώργος
Βασιλειάδης, Ζωή και Γιώργος Θηβαίος, Βασίλης Τριανταφύλλου, Φιλιώ Παπαδημητρίου, Γιάννης και Ρίτσα Τριανταφύλλου, Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου - Δρόσου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ.
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, σήμερα Σάββατο 25 - 5 - 2019
και ώρα 11.30π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του 1ου Νεκροταφείου Τρικάλων.
3) Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν σε Ευαγή Ιδρύματα
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ψήφισμα
Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ν Τρικάλων μετά το άγγελμα του θανάτου του επί σειρά ετών προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν Τρικάλων

† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 26 Μαΐου
2019 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Στυλιανή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Κυριαζής,
Κωνσταντίνος και Δανάη Κυριαζή. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος,
Αριστογείτων. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Εξωκκλησίου Αγίου Νικολάου
Ασφάκας Ασπροποτάμου
Αύριο Κυριακή 26 Μαΐου 2019 εορτάζει και πανηγυρίζει το εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου Ασφάκας Ασπροποτάμου.
Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ψαλεί ο όρθρος
και πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί φιλοξενία στους πιστούς.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τον Άγιο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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
7:00-10:00 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

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.

Τριανταφύλλου Δημήτριο
συνήλθε και αποφάσισε
1. Να παρευρεθεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο στην
κηδεία.
2. Να κατατεθεί στεφάνι εις την μνήμη του.
3. Να εκφραστούν θερμά συλλυπητήρια από τα μέλη του
Δ.Σ στους οικείους του.
4. Να δημοσιοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό
τύπο.

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

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

Τελετές

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

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

Τιμές ΣΟΚ από Τρίτη

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Λουκάνικα
χοιρινά Τρικάλων

Μπριζόλα
χοιρινή Φήκης

το κιλό

24320 78007-24320 22507-24320 22426

3,99 το κιλό

3,89το κιλό

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

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

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

