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Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα γραφεία των Συνδυασμών

Συνεχίζονται
οι δράσεις
του Cities4People
>> 6

Ευχαριστήριο
Ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ στους
συγχωριανούς μου που με στήριξαν με την
εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου να
τους εκπροσωπήσω ως πρόεδρος της
κοινότητας μας. Λέω τους Γενεσιώτες ότι
είμαι εδώ (με τους συνεργάτες μου) για
όλους. όλοι μαζί για το χωρίο
Ευχαριστώ θερμά
Γιώργος Ελευθερίου Γεωργούλας

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:

Δεν αποτελούν τα επίσημα αποτελέσματα από το Πρωτοδικείο

ΣΕΛ.
4,5,7

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Η Euromedica Τρικάλων υιοθετώντας
τις εξελίξεις στην απεικόνιση του μαστού,
γνωστοποιεί τη λειτουργία νέου τμήματος
Ψηφιακής 3D Τομοσύνθεσης και Ψηφιακής
Μαστογραφίας FFDM

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

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

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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ι συμπεράσματα
μπορεί να βγάλει
κανείς από το
αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών. Ποια
είναι τα διδάγματα για
το κυβερνών κόμμα και
τι πρέπει να προσέξει η
αξιωματική
αντιπολίτευση.
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Σαν Σήμερα
1381
Ξεσπά η Εξέγερση των
Χωρικών (Peasants’ Revolt),
η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο
αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι, που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς
Ριχάρδος Β’.
1828
Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποστέλλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη
στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
1917
Ο Αλέξανδρος Α’ ανεβαίνει
στο θρόνο του Βασιλείου της
Ελλάδος, μετά την παραίτηση
του πατέρα του Κωνσταντίνου.
1941
Δύο 19χρονοι φοιτητές, ο
Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη
τη γερμανική σημαία και
αναρτούν την ελληνική.
1941
Λήγει η Μάχη της Κρήτης,
με την κατάληψη όλου του
νησιού από τους Γερμανούς.
1990
Η πρώτη μεταμόσχευση
ήπατος στην Ελλάδα γίνεται
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
της Θεσσαλονίκης και διαρκεί
5,5 ώρες.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Με νηφάλια σκέψη (όσο
µπορεί κανείς να σκεφτεί καν
µετά τον ορυµαγδό πολιτικών
εξελίξεων που έφεραν οι ευρωεκλογές), ποιοι είναι οι
λόγοι της ευρείας ήττας του
ΣΥΡΙΖΑ ή αν το πάρουµε ανάποδα, της καθαρής νίκης της
Ν∆; Από το βράδυ της Κυριακής πλείστοι αναλυτές και
δηµοσιολογούντες στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τα πολιτικά καφενεία της εποχής,
προσφέρουν διάφορες εξηγήσεις, ο καθένας όµως βλέποντας το ζήτηµα από τη
δική του ιδεολογική οπτική
γωνιά. Για τους νεοδηµοκράτες, φιλελεύθερους και δεξιούς, τα πράγµατα είναι
απλά: Ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε το
λαϊκισµό, την υπερφορολόγηση ιδίως της µεσαίας τάξης και τη συµφωνία των
Πρεσπών.
Από αυτά τα τρία αξίζει
ιδίως να σταθούµε στο ότι η
µεσαία τάξη τιµώρησε το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι µεσαία τάξη;
Αυτοί που ορίζουν τον εαυτό
τους ως µεσαία τάξη, που
θέλουν να θεωρούν ότι δεν
είναι εργατική τάξη ούτε µικροµεσαίοι, αλλά εκ των
πραγµάτων δεν είναι αστοί.
Και δεν είδαν τη ζωή τους
να βελτιώνεται επί ΣΥΡΙΖΑ
αντίθετα είδαν συνέχεια και
ένταση της υπερφορολόγησης που ξεκίνησε επί µνη-

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε εξ
αριστερών προς τα δεξιά
και η ΝΔ δεν κέρδισε ακόμη
µονίων. Σηµαίνει όµως αυτό
ότι ηττήθηκε ιδεολογικά η
“ταξική” όπως καταγγέλλει
η Ν∆ φορολογική αναδιανοµή του πλούτου; Θα ήταν
βιαστικό να υποστηρίξει κανείς κάτι τέτοιο, ειδικά εφόσον συµφωνούµε ότι η ψήφος ήταν όντως τιµωρητική.
Αξίζει όµως περισσότερο
να σταθούµε στους λόγους
που δίνουν οι υποστηρικτές
ή απογοητευµένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι βλέπουν µία στροφή της κοινωνίας προς τα δεξιά και κατηγορούν τον ανόητο λαό για
αυτό. Ας συµφωνήσουµε
όµως ότι ο λαός δεν µπορεί
να είναι σοφός όταν ψηφίζει
όπως θέλουµε και ανόητος
όταν ψηφίζει αυτό που δεν
θέλουµε. Και ότι το να κουνάς το δάχτυλο στην κοινωνία και να την απειλείς ότι
σύντοµα θα το µετανιώσει
γιατί θα υποφέρει χειρότερα,
δεν διαφέρει από την αντίδραση του Σαµαρά στην ήττα
του 2015, αντίδραση η οποία
κόστισε στην πραγµατικότητα στη Ν∆ και µία δεύτερη
απανωτή σχεδόν ήττα και
διασφάλισε ότι τα σχέδια
περί αριστερής παρένθεσης
έµειναν σχέδια, αφού η κυβέρνηση έφτασε λίγο πριν
την ολοκλήρωση της τετραετίας πριν αναγκαστεί να πάει
ξανά σε κάλπες.

Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ έχασε γιατί έπαψε
να είναι επί της ουσίας αριστερά και κάποιοι επειδή δεν
ολοκλήρωσε τη στροφή στη
σοσιαλδηµοκρατία, αλλά
κράτησε τις αριστερές ρητορικές. Έχουν και οι δύο
δίκιο και άδικο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε ακόµη περισσότερο από ότι κέρδισε
η Ν∆. Η Ν∆ πήρε περισσότερες ψήφους, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε ακόµη περισσότερες σε σχέση µε το 2015.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε εξ αριστερών προς τα δεξιά. Όταν
είσαι η πρώτη αριστερή κυβέρνηση της χώρας και
εφαρµόζεις µνηµόνιο (να δεχθούµε ότι δεν είχες άλλη επιλογή), δικαιώνεις τις (νεο)φιλελεύθερες πολιτικές που
καταγγέλλεις µε αποτέλεσµα
εν τέλει οι ψηφοφόροι να
στραφούν στον γνήσιο εκφραστή της κατά τους αντιπάλους νεοφιλελεύθερης
κατά τους υποστηρικτές µεταρρυθµιστικής πολιτικής.
Αλλά και αυτό δε θα ήταν
µία προδιαγεγραµµένη εξέλιξη, εάν είχες πολιτευθεί µε
διαφορετικό τρόπο.
Εν τέλει ίσως αυτό που
πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν
τόσο η “στροφή στο ρεαλισµό” του καλοκαιριού του
2015, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα το είχε πληρώσει

πιο ακριβά στις κάλπες του
Σεπτεµβρίου του 2015. Ακόµη και πολίτες που πικράθηκαν µε τη συνθηκολόγηση
είναι αµφίβολο εάν στα αλήθεια ήθελαν ο ΣΥΡΙΖΑ να πήγαινε στη ρήξη εκείνο το καλοκαίρι. Ή µπορεί να τον
ακολουθούσαν µε ενθουσιασµό στην αρχή και να του
έριχναν το ανάθεµα λίγο
µετά. Ίσως λοιπόν αυτό που
πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πως
όχι απλά παραδόθηκε αλλά
το απόλαυσε κιόλας. Εφάρµοσε µνηµόνιο έχοντας ως
άµυνα την αριστερή του ταυτότητα. Στήριξε µε πάθος τη
δική του ΤΙΝΑ (There Is No
Alternative- ∆εν υπάρχει εναλλακτική), ξεχνώντας ότι και
εκείνος έγινε εξουσία από
ένα κόµµα του 4% ακριβώς
ως εναλλακτική σε µία ΤΙΝΑ.
Απέφυγε κάθε κριτική (και
τώρα αποφεύγει δυστυχώς
την αυτοκριτική) µε την απειλή “τι θέλετε δηλαδή, να έρθει ο Μητσοτάκης;”
Και όλα αυτά είναι διδάγµατα για τη Ν∆. Γιατί ακόµη
δεν έχει κερδίσει τις εθνικές
εκλογές, ούτε αρκεί να τις
κερδίσει για να πάρει την
κοινωνία µε το µέρος της.
Στην πραγµατικότητα αυτό
είναι ένα στοίχηµα που θα
πρέπει να κερδίσει και µετά
τις κάλπες και σε πρακτικό
αλλά και σε ηθικό επίπεδο.
Και δεν πρέπει να ξεχνά ότι
οι πολίτες θα περιµένουν να
δουν κάποια απτά αποτελέσµατα στις ζωές τους και
στις τσέπες τους. Γιατί ωραία
τα ιδεολογικά, αλλά εν τέλει
ο πολίτης κρίνει µε βάση την
τσέπη του και το συναίσθηµά
του.
Της Βίκυς Σαμαρά
από το news247.gr

Το Άγγελμα

της ημέρας

SZ:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος

```
Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν θα μπορούσαν να είναι πιο
διαφορετικοί

Σαν πατέρας πρέπει

Κυμπουρόπουλος
για Πολάκη:

πάντα να κάνεις
στον εαυτό σου την ερώτηση:
Ποια είναι τα πράγματα εκείνα,

Περασμένα ξεχασμένα

στα οποία προσπαθεί να με

```

μιμηθεί το παιδί μου;

```
(Ότι είπαν είπαν, τώρα
ο λόγος στον λαό…)

Δροσοσταλίδες, Β’, σ. 143
(Θα φανεί στις επόμενες εκλογές)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Δύο γριές ήταν σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο και πήγαιναν
βόλτα. Και οι δύο τα είχαν λίγο χαμένα και δεν μπορούσαν
να δουν και πολύ καλά.
Έφτασαν σε μια διασταύρωση με κόκκινο φανάρι,
αλλά πέρασαν.
Η συνοδηγός σκέφτηκε: "Αχ, άρχισα να τα χάνω,
νόμισα ότι περάσαμε με κόκκινο"
Μετά από λίγο έφτασαν σε μια άλλη διασταύρωση με
κόκκινο φανάρι, αλλά πέρασαν.
Η συνοδηγός θα έπαιρνε όρκο ότι ήταν κόκκινο, αλλά
ήταν ανήσυχη

ότι έβλεπε ανύπαρκτα πράγματα. Αποφάσισε να είναι πιο προσεκτική.
Στην επόμενη διασταύρωση, ήταν σίγουρη, το φανάρι ήταν πάλι κόκκινο,
αλλά πάλι πέρασαν όπως και πριν.
Στρέφεται στην άλλη γυναίκα και την λέει:
"Τασία, το ξέρεις ότι περάσαμε
τρία κόκκινα φανάρια μέχρι τώρα ??? Παραλίγο
να μας σκοτώσεις !!!!!"
Η Τασία γυρνάει και της απαντά: "Ω Θεέ μου!!!!!!!!!!
εγώ οδηγώ?????????"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Πέμπτη 30/5/2019
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Μεγαλοοικονόμου:
Παράφωνη, αλλά
όχι η μοναδική
παραφωνία
της Βουλής
Η παραίτηση της Θεοδώρας Μεγαλοοικονόµου από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ λίγες
ηµέρες πριν από την προκήρυξη
εκλογών και τη διάλυση της Βουλής
θα µπορούσε υπό άλλες συνθήκες
να προκαλέσει και ανακούφιση.
Τώρα όµως προκαλεί µόνο ευθυµία.
Θα στοιχηµάτιζα πως δεν θα λείψουν
σε κανέναν οι µαντινάδες της ανεξάρτητης πλέον βουλευτίνας, εκτός
εάν η Πειραιώτισσα έχει βάλει στο
στόχαστρο και άλλον πολιτικό αρχηγό για τον οποίο θα θελήσει να
«τραγουδήσει» δηµοσίως τα κάλλη
του...
H Μεγαλοοικονόµου είναι αποδεδειγµένα παράφωνη, δεν είναι όµως
η µοναδική παραφωνία στη Βουλή.
Αποτελεί απλώς ένα δείγµα του
ύφους πολλών κοινοβουλευτικών.
Ας µην την αδικούµε λοιπόν. ∆εν είναι µόνο το πανέρι µε τα ζαρζαβατικά που θα περάσει στη σκοτεινή
πλευρά της κοινοβουλευτικής ιστορίας. Ανάρµοστα tweets µε σεξιστικά
σχόλια, δηµόσιες επιθέσεις µε ανοίκειους χαρακτηρισµούς, ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή fake news, απειλές τύπου «θα σε πάω αίµα» χαρακτήρισαν τον δηµόσιο λόγο πολλών
βουλευτών σχεδόν από όλους τους
πολιτικούς χώρους την τελευταία
τετραετία.
Ο σοφός λαός όταν θα προσέλθει
προσεχώς στις κάλπες ενδεχοµένως
θα πρέπει να ζυγίσει καλά το στυλό
του προτού ξεκινήσει τη διαδικασία
της σταυροδότησης των εκπροσώπων του. Αυτά ενδεχοµένως να είναι
και πταίσµατα µπροστά στη βίαιη
πολιτική πραγµατικότητα. Η χυδαιότητα του νεοδηµοκράτη συντονιστή
ετεροδηµοτών Στεφανίδη -που καρατοµήθηκε- κατά της Κωνσταντίνας
Κούνεβα συνιστά ένα από τα πρώτα
δείγµατα τουλάχιστον αλαζονικής για να µην πω κοµπλεξικής- συµπεριφοράς ορισµένων «γαλάζιων».
Οσο και να προσπαθήσει κανείς
να το υποβαθµίσει στην καλύτερη
και πιο επιεική ερµηνεία θα µπορούσε κανείς να δει πίσω από την
«αγγελία» του «ψάχνω γυναίκα για
γενική το Σάββατο και δεν έχω βρει
ακόµα» την εσπευσµένη καθιέρωση
της επταήµερης εργασίας από τη
Νέα ∆ηµοκρατία. Τα πράγµατα δεν
είναι απλά. Η Κούνεβα υπήρξε και
παραµένει ένα σύµβολο. Η Πειραιώς
για την υπόθεση Κυµπουρόπουλου
έφερε τα πάνω κάτω και κατέθεσε
πρόταση µοµφής.
Η χαιρεκακία δεν είναι αποδεκτή
σε καµία περίπτωση. Απ’ όπου κι αν
προέρχεται. Γι’ αυτό και θα σταθώ
για λίγο στη χαιρεκακία που επέδειξαν ορισµένα στελέχη του Κινήµατος Αλλαγής, τα οποία µέσα
στην αδυναµία τους να περιορίσουν
µια ανεξέλεγκτη ικανοποίηση για
την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές βρέθηκαν περίπου να πανηγυρίζουν για τον θρίαµβο ενός
κόµµατος της ∆εξιάς...

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις
στη Θεσσαλία τις απογευµατινές ώρες.
Ανεμοι: ∆υτικοί βορειοδυτικοί 4 µε 5 και

Της Βούλας Κεχαγιά
από το «ΕΘΝΟΣ»

τοπικά έως 6 µποφόρ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Θερμοκρασία: Από 15 έως 32 βαθµούς
Κελσίου.

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

ΠΕΜΠΤΗ

Εμπιστοσύνη

∫ Μ.Α.Μπ.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές
ευχαριστίες μου σε όλες και όλους
για την στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου δείξανε με την ψήφο
τους στις εκλογές για δεύτερη τετραετία.
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
Γεωργανάδων

Ευάγγελος Ζιώγκος

Ευχαριστήριο του Προέδρου
Κοινότητας Κεραμιδίου,

Βασίλη Θεοδώρου
Το Κεραμίδι απέδειξε γι’ άλλη
μια φορά ότι η εργατικότητα και το
ενδιαφέρον για τον τόπο ανταμείβεται, στηρίζοντας τον κ. Βασίλη
Θεοδώρου.
Ο ίδιος θα ήθελε να ευχαριστήσει
ειλικρινά και από καρδιάς τους συντοπίτες του που τον στήριξαν με την
ψήφο τους αναδεικνύοντας τον
πρόεδρο του χωριού για τρίτη συνεχή φορά.
Με εκτίμηση

Βασίλης Θεοδώρου
Πρόεδρος Κοινότητας Κεραμιδίου
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Καταγγελίες
για νοθεία στη Λάρισα

«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 επισημαίνουν «εξαιρετικής σημασίας είναι και το θέμα των υπό
εκκαθάριση συνεταιριστικών τραπεζών. Οι προτάσεις της
ΕΣΕΕ κατατείνουν σε ένα πιο λειτουργικό σύστημα ρύθμισης
των οφειλών και στην εν γένει καλύτερη αντιμετώπιση των δανειοληπτών από τον εκάστοτε εκκαθαριστή».

Ευχαριστήριο

30

566 χρόνια από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453

Σάρωσαν Μπρουζούκη και Παναγιώτου
Η Νικολέτα Μπρουζούκη
και ο Γιώργος Παναγιώτου
είναι οι πρώτοι σε ψήφους
Δημοτικοί Σύμβουλοι Τρικκαίων, αφού έχουν λάβει
(σ.σ. ανεπίσημα πάντα)
1.875 και 1.828 ψήφους,
αντίστοιχα.
Η κα. Μπρουζούκη έκανε
εντυπωσιακή επάνοδο στα
έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού φιγουράρει
πρώτη στην κατάσταση των δημοτικών συμβούλων που εκλέχθηκαν.
Ενώ, ο κ. Παναγιώτου δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με τα κοινά αφού
είχε διατελέσει πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Πύλης, αλλά και στον
πρώην Δήμο Πινδέων.
Τελικά, όπου Γαρδίκι και πρωτιές, δεδομένου ότι η κα. Μπρουζούκη έλκει την
καταγωγή της από το γνωστό βλαχοχώρι, ενώ ο κ. Παναγιώτου είναι γαμπρός!

∫Ε.Κ.
ΔΕΗ: Παράταση της προθεσμίας για το αγροτικό τιμολόγιο
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνει η ΔΕΗ την προθεσμία για την υποβολή από τους
αγρότες των απαραίτητων δικαιολογητικών για το αγροτικό τιμολόγιο.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ: "Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για το αγροτικό τιμολόγιο η οποία λήγει στο τέλος Μαΐου, μετατίθεται για την 30η
Σεπτεμβρίου 2019. Η ΔΕΗ παρέχει στους αγρότες οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν
ανταποκριθεί μια ακόμη ευκαιρία.
Η εκκαθάριση του αγροτικού τιμολογίου και η χορήγηση του στους πραγματικούς
δικαιούχους είναι σε όφελος των ιδίων των αγροτών. Η ΔΕΗ ζητά τη συνεργασία τους".

Δύο σοβαρά περιστατικά καταγράφηκαν στον Νομό Λάρισας στην
διαδικασία των εκλογών όπου έγινε
καταγγελία για νοθεία και παρενέβη
η αστυνομία.
Στο πρώτο, που έγινε στον Δήμο Κιλελέρ, υπήρξε καταγγελία για απόπειρα αλλοίωσης αποτελέσματος.
Όπως αναφέρει το kosmoslarissa.gr,
σύζυγος υποψήφιας που ήταν άσχετος με τη διαδικασία, βρίσκονταν
εντός του εκλογικού τμήματος και
συμμετείχε στην καταμέτρηση των
ψηφοδελτίων το βράδυ, για την εκλογή συμβούλων της τοπικής Κοινότητας.
Εκπρόσωπος αντιπάλου κατήγγειλε το περιστατικό, καθώς είπε ότι τον
είδε να βάζει σταυρό υπέρ της γυναίκας του σε ψηφοδέλτια. Παράλληλα, όπως κατήγγειλε, προσπαθούσε να βγάλει άκυρα άλλα ψηφοδέλτια.
Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, ενώ ο
εισαγγελέας αποφάσισε να σφραγίσει την κάλπη. Η δικαστική αντιπρόσωπος είπε στην απολογία της, ότι το
συγκεκριμένο πρόσωπο, βοηθούσε
«εθελοντικά» στην διαδικασία.
Το άλλο περιστατικό συνέβη στον
Τύρναβο, όπου μια γυναίκα πήγε να
ψηφίσει... δύο φορές στις εκλογές
της Κυριακής! Κι όμως, μια 39χρονη
αφού ψήφισε με την κανονική της
ταυτότητα, πήγε να ψηφίσει ξανά
αργότερα, με άλλα στοιχεία.
Όμως, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο εκλογικός αντιπρόσωπος
την θυμήθηκε και ειδοποίησε την
Αστυνομία, η οποία και συνέλαβε
την γυναίκα.
Καταγγελίες για νοθεία είχε κάνει
ανήμερα των εκλογών και η Λαϊκή
Ενότητα, όσον αφορά τις Ευρωεκλογές, αναφέροντας πως υπάρχουν
αναφορές πολιτών για απουσία ψηφοδελτίων σε διάφορα εκλογικά κέντρα.

∫χρ.πΑπ.

∫Ω.

Κατάστημα οπτικών ειδών επί της οδού
Ιουλιέτας Αδάμ και Καρανάσιου 10
Υπεύθυνες Καταστήματος:
Βάγια Μεσιακάρη - Βάσω Αργυρούση
Υπεύθυνη πτυχιούχος οπτικός-οπτομέτρης Βάγια Μεσιακάρη

Δεκτές συνταγές ΕΟΠΠΥ
24310 20088

CMYK

diorasi2b@gmail.com

Οπτικά Διόραση

4 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

30
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Ποιο εκλέγονται σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία από την παράταξη του Δημάρχου Τρικκαιων

Οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
•Η Νικολέτα Μπρουζούκη σπάει κάθε προηγούμενο
ρεκόρ σε ψήφους, φτάνοντας τις 1.875
με τον Γιώργο Παναγιώτου να ακολουθεί με 1.828 ψήφους
ολλές εκπλήξεις
σηματοδότησε η
πρόσφατη
εκλογική αναμέτρηση στο
Δήμο Τρικκαίων, καθώς
νέα πρόσωπα
εισέρχονται στο
Δημοτικό Συμβούλιο από
την παράταξη του
Δημήτρη Παπαστεργίου
(Επανεκκίνης),
καταγράφοντας μεγάλο
αριθμό σε ψήφους.

Π

Εν αναμονή των τελικών και
επίσημων αποτελεσμάτων από
την πλευρά του Πρωτοδικείου
με τα μέχρι στιγμής ανεπίσημα στοιχεία από την παράταξη του Δημάρχου εκλέγονται
στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο
οι παρακάτω είκοσι έξι Δημοτικοί σύμβουλοι - 18 από την
πόλη και 8 από τις Δημοτικές
Ενότητες.
Στα αξιοσημείωτα των εκλογικών αποτελεσμάτων είναι
ότι η Νικολέτα Μπρουζούκη
σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε ψήφους, φτάνοντας τις
1875 με τον Γιώργο Παναγιώτου να ακολουθεί με 1.828
ψήφους και τον Χρήστο Αναστασίου 1.797 ψήφους.
Συγκεκριμένα, εκλέγονται
όσοι είναι με μαύρο χρώμα:

Πρώτοι σε σταυρούς από το συνδυασμό «Μαζί για τα Τρίκαλα»

Λάππας και Γκουγκοστάμος
•Τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα και αυτό σημαίνει όλα είναι
ανοικτά για την τελική σταυροδοσία των υποψηφίων
ι Χρήστος
Λάππας, Ζήσης
Γκουγκοστάμος
και Θόδωρος Σπανός
είναι οι τρεις πρώτοι
υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι σε σταυρούς
από το συνδυασμό «Μαζί
για τα Τρίκαλα»,
σύμφωνα με
πληροφορίες, καθώς τα
επίσημα αποτελέσματα
ακόμα δεν έχουν γίνει
γνωστά από το
Πρωτοδικείο.

Ο

Όπως προκύπτει μέχρι στιγμής ο Χρήστος Λάππας έχει
λάβει 960 ψήφους, ο Ζήσης
Γκουγκοστάμος 950, ο Θόδωρος Σπανός 740, Βούλα Βότσιου 660, Δημήτρης Ζαϊράκης
460, Στέφανος Βαβύλης 450,
Γιώργος Λουλές 440, Νατάσα
Πεδή 412, Λευτέρης Τσικρικάς
378, Χρήστος Κωνσταντός 330,
Απόστολος Ντέρης 330 και
Βαγγέλης Σαμαράς 320 (Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων).
Σημειωτέον, τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα και

αυτό σημαίνει όλα είναι ανοικτά για την τελική σταυροδοσία των υποψηφίων, καθώς
υπολείπονται ακόμα 17 εκλο-

γικά τμήματα.
Ο συνδυασμός του Κώστα
Κρεμμύδα στις πρόσφατες
εκλογές για την ανάδειξη νέου

Δημάρχου Τρικκαίων, συγκέντρωσε ποσοστό 20, 24%
και έλαβε 8.281 ψήφους.
Ε.Κ.
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ΣΥΝΟΛΟ
ΨΗΦΩΝ

ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΜΠΟΣ ΦΟΡΗΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΡΩΝΗ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΝΑ
ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΖΑΙΤΗΣ ΔΗΜ.
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑ ΝΤΙΝΑ
ΦΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
ΚΙΟΣΣΕ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΤΟΜΥ
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΠΕΗ ΤΖΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

1.875
1.828
1.797
1.562
1.434
1.427
1.406
1.348
1.289
1.250
1.246
1.213
1.192
1.148
1.119
1.102
1.074
1.025
913
901
891
889
868
826
784
777
733
704
700
696
652
581
553
528
514
468
354
345
321
262
236
234
231
216
202
202
150
107
103
96
91

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3

ΛΕΒΕΝΤΗ-ΚΑΡΑ ΕΦΗ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΣΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΤΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ

1.757
780
550
873
461
983
869
1.465
1.148
257
547
304
270
1.174
259
1.369
1.298
807

Η Επανεκκίνηση πήρε το 62,45% και εκλέγει 9 έδρες
1
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1.630
2
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1.535
3
ΣΙΑΦΗ ΑΝΝΥ
1.485
4
ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
1.258
5
ΖΑΧΕΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1.191
6
ΓΟΥΛΑΣ ΘΕΜΗΣ
1.155
7
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ
1.140
8
ΛΟΥΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1.135
9
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΒΑΝΕΣΣΑ
1.115
10 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
982
11 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
893
12 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
875
13 ΣΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
868
14 ΚΟΣΒΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
860
15 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
676
16 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
628
17 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΦΗ
627
18 ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
587
19 ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
517
20 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
504
21 ΛΑΖΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
492
22 ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
284
23 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
212

τοπικά

ΠΕΜΠΤΗ
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Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδυασμού

“Δύναμη Ευθύνης” Χρήστος Σινάνης
Έ

πειτα από την χθεσινή ανεπίσημα καταμέτρηση
των σταυρών των υποψηφίων του συνδυασμού
«Δύναμη Ευθύνης» και μα βάση τα πρακτικά
των δικαστικών αντιπροσώπων που έφτασαν στο
δημαρχείο μετά την Κυριακάτικη εκλογική αναμέτρηση
προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα.

Σε 88/98 τμήματα (με μαύρα γράμματα όσοι εκλέγονται):
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1437
ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ)
953
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ) 843
ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ)
763
ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
706
ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
663
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ (ΖΩΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
660
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ-ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ)
641
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ) 632
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
599
ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
554
ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
538
ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
514
ΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
486
ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ)
481
ΣΤΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)
471
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ
459
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
458
ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
428
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ)
426
ΤΑΚΟΥ-ΜΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
423

ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΝΤΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Δήμ. Ενότητα ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)

395
394
388
385

Οι 13 δημοτικοί σύμβουλοι
του κ. Θοδωρή Αλέκου
στο νέο Δ.Σ. Καλαμπάκας
•Τα αποτελέσματα προέρχονται με βάση
τη χθεσινή καταμέτρηση στο Δημαρχείο Καλαμπάκας

Έ

πειτα από ένα διήμερο
αντεγκλήσεων μεταξύ των
δυο συνδυασμών που
διεκδικούν το Δήμο Μετεώρων, η
δημοτική Αρχή επέτρεψε τελικά την
καταμέτρηση των ψήφων των
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων
η οποία έγινε με βάση τα πρακτικά
των δικαστικών αντιπροσώπων το
πρωί της Τετάρτης!

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1059
748
731
721

473

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Τα παρακάτω αποτελέσματα καταμετρήθηκαν με βάση τα πρακτικά, αλλά
αναμένονται φυσικά και τα τελικά αποτελέσματα από το Πρωτοδικείο Τρικάλων.
Στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας εκλέγονται με βάση τη χθεσινή
καταμέτρηση οι εξής 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι του κ. Αλέκου:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

341

ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

582

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
672
*ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
568
*Εάν ο Θ. Αλέκος εκλεγεί Δήμαρχος
την Κυριακή, τότε διατηρεί την 6η θέση
ο κ. Τούλας ως δημοτικός σύμβουλος.
Ειδάλλως τη θέση του συμβούλου την
παίρνει ο κ. Αλέκος

409

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΤΥΜΦΑΙΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

308
280

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΧΑΣΙΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1205

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΤΥΜΦΑΙΩΝ)
ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΤΥΜΦΑΙΩΝ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΓΑΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ)
ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΨΥΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δήμ. Ενότητα ΤΥΜΦΑΙΩΝ)
ΖΗΚΑ-ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δήμ. Ενότητα ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ)
ΨΑΡΡΗ-ΜΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΑΠΤΗ-ΜΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ)
ΤΡΑΝΤΟΥ-ΒΟΥΡΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)
ΠΑΣΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΘΕΟΛΟΓΗ
(Δήμ. Ενότητα ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ)
ΜΠΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)
ΧΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(Δήμ. Ενότητα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)

377
377
357
349
339
267
264
264
250
232
222
212
202
199
190
170
169
157
140
126
105
84
65

Η δημοτική πεντάδα του
συνδυασμού «Ανάπτυξη Τώρα»
του Γιάννη Παπαμιχαήλ…

Σ

ύμφωνα με τις
δικές μας
ανεπίσημες
πληροφορίες, ο
συνδυασμός
«Ανάπτυξη Τώρα» του
κ. Γιάννη Παπαμιχαήλ
εκλέγει πέντε
δημοτικούς
συμβούλους στο νέο
Δημοτικό Συμβούλιο
Καλαμπάκας, οι
οποίοι είναι:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ (ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
ή
ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΑΝ ΠΑΡΕΙ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΤΟΤΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ Η ΤΣΑΡΑΠΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)
ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΔΡΑ ΣΤΑ ΧΑΣΙΑ)

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση εκλέγεται ο Γιώργος
Χαντζιάρας, επικεφαλής του Συνδυασμού.

Καταδίκη 39χρονης για απόπειρα διπλοψηφίας
Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε 39χρονη
γυναίκα στον Τύρναβο που συνελήφθη στο 489
εκλογικό τμήμα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο την
ώρα που επιχειρούσε να ψηφίσει για δεύτερη
φορά! Η γυναίκα αρχικά ψήφισε με την ταυτότητα άλλης γυναίκας γεννηθείσας το 1955,
όμως αργότερα, επέστρεψε με τη δική της ταυτότητα και προσπάθησε να… ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα για δεύτερη φορά.

Κάποιοι όμως στην αίθουσα του εκλογικού
τμήματος αποδείχθηκαν παρατηρητικοί και ειδοποίησαν την Αστυνομία, που με τη σειρά της
οδήγησε την 39χρονη στο αυτόφωρο.
Το δικαστήριο δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς
της 39χρονης για την αθωότητα της και των
δυο συνηγόρων υπεράσπισης και της επέβαλε
ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή και στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων για το

ίδιο διάστημα.
Ποινή επιβλήθηκε και στους τρεις μάρτυρες,
τον σύζυγο της, ένα συγγενικό της πρόσωπο
και στην 65χρονη, με την ταυτότητα της οποίας
ψήφισε την πρώτη φορά, για ψευδορκία.
Αμέσως μετά το τέλος της δίκης οι τρεις
μάρτυρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στα
κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και σήμερα στο αυτόφωρο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους για την εμπιστοσύνη
και την στήριξη που μου δείξατε με την ψήφο σας στις
εκλογές της Τοπικής Κοινότητας Ελευθεροχωρίου.
Με εκτίμηση

Βασίλειος Αγγέλης

6 σελίδα
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Από το Δήμο Τρικκαίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος

Συνεχίζονται οι δράσεις του Cities4People

Σ

υνεχίζονται οι
δράσεις του Δήμου
Τρικκαίων για την
μετακίνηση των ΑμεΑ, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος
Cities4People. Χθες,
παρουσιάστηκαν στην
κεντρική πλατεία το
ηλεκτρικό σκούτερ για
ΑμεΑ, τα ερμάρια
αποθήκευσης για
αποσκευές και μπάλα στο
κέντρο της πόλης με το
πρόγραμμα FutbolNet.

Βελτίωση που περιλαμβάνει
το ηλεκτρικό σκούτερ για αναπηρικά αμαξίδια, τα ερμάρια
αποθήκευσης αντικειμένων μέχρι να τελειώσουν οι πολίτες
και οι επισκέπτες τη βόλτα τους
και όπως ανέφερε ο Δήμαρχος
Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου πρόκειται για νέες
εφαρμογές, που αλλάζουν την
πόλη και δημιουργούν νέες, βελτιωμένες συνθήκες, για όλους.
Σχετικά με το ηλεκτρικό σκούτερ είναι ένας μηχανισμός που
με μία μόνο κίνηση μετατρέπει
ένα αναπηρικό αμαξίδιο, σε ηλεκτρικό σκούτερ!
Ετσι, εύκολα και γρήγορα, ο
μηχανισμός τοποθετείται σε
οποιοδήποτε μοντέλο χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου
και ο χρήστης του μπορεί να
κινηθεί ταχύτερα στην πόλη για
τις δουλειές του ή απλώς να
κάνει μια μεγάλη βόλτα, το
#dropoffpoint, ή αλλιώς, ερμάρια αποθήκευσης αντικειμένων
μέχρι να τελειώσουν οι πολίτες
τη βόλτα τους.
Τα ερμάρια κλειδώνουν με
κωδικό, δίνονται σε επισκέπτες,
τουρίστες ή πολίτες, έχουν 3

Η παρουσίαση έγινε από το
Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη
Παπαστεργίου, τον πρόεδρο
της e- trikala κ. Γιάννη Κωτούλα
και εκπροσώπων τοπικών Συλλόγων ΑμεΑ.
Το Cities4People είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται και στις πόλεις Οξφόρδη, Αμβούργο, Κωνσταντινούπολη και Βουδαπέστη. Αφορά,
δε, σε βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη, με σύνολο
καινοτόμων υποστηρικτικών εργαλείων τη βάση των «Κοινοτήτων Κινητικότητας».

διαφορετικά μεγέθη και χωρούν,
από τα ψώνια της ημέρας μέχρι
αποσκευές! Βεβαίως διατίθενται
για συγκεκριμένες ώρες της
ημέρας, διευκολύνοντας για παράδειγμα τον κάτοικο του χωριού μέχρι να τελειώσει τις δουλειές του ή τον επισκέπτη μέχρι
να περιηγηθεί στο κέντρο της
πόλης.
Και τέλος, η τρίτη δράση αφορά στη διάσημη ποδοσφαιρική
ομάδα της Μπαρτσελόνα και τη
δράση FutbolNet που υλοποιεί
στα Τρίκαλα η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Καταλανικής ομάδας. Πρόκειται για πρόγραμμα

εκμάθησης βασικών αρχών στο
ποδόσφαιρο για ελληνόπουλα
και προσφυγόπουλα, που ξεκίνησε πριν δύο μήνες.
Στις 23 Ιουνίου 2019, το κέντρο των Τρικάλων (κεντρική πλατεία, κεντρική γέφυρα και κάποιοι γύρω δρόμοι) θα κλείσει,
ώστε να πραγματοποιηθεί μια
μεγάλη γιορτή ποδοσφαίρου με
τις γνώσεις που αποκόμισαν τα
παιδιά Ελλήνων και προσφύγων
που φιλοξενούνται στα Τρίκαλα,
υπό τις οδηγίες των ιθυνόντων
της ομάδας του Μέσι.
Ε.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

υνεχίζεται το
“θρίλερ” στον Δήμο
Πύλης, όσον αφορά
τους υποψηφίους
δημοτικούς συμβούλους
που εκλέγονται, αλλά και
τις έδρες.

Σ

Ονόματα έχουν βγει (όπως
έχει γραφεί χθες), ωστόσο,
υπήρχαν μέχρι και χθες αργά
το απόγευμα σύμβουλοι και
έδρες που “παίζονταν”, ενώ η
καταμέτρηση συνεχιζότανε.
Έτσι, όλοι και όλες αναμένουν την πολυπόθητη επίσημη
ανακήρυξη των δημοτικών
συμβούλων από το Πρωτοδικείο για να λήξει το όλο θέμα
και ο καθένας και η καθεμία να
γνωρίζει τι έχει κάνει, έστω και
με μεγάλη καθυστέρηση.

Η συμπολίτευση
Στον συνδυασμό της συμπολίτευσης του δημάρχου Κώστα Μαράβα, όπως έχει γραφεί και χθες, φαίνεται πως
εκλέγονται οι εξής: Στην ΔΕ
Πύλης ο κ. Τζάνης και οι κκ
Πανάγου και Οικονόμου, ενώ
ο κ. Κωστάκης μάλλον περιμένει να δει αν θα πάρει 4η
έδρα ο συνδυασμός για αν
εκλεγεί. Στην ΔΕ Πιαλείων
μάλλον εκλέγονται οι κκ Παπαγεωργίου, Χρήστος Νάκος,
Αγγέλης και Δούλαλας. Στην
ΔΕ Αιθήκων βγαίνει ο κ. Ούτρας, στην ΔΕ Πινδέων ο κ.
Αναγνώστου, στην ΔΕ Γόμφων οι κκ Κατράνας, Τζιωρ-

ΠΕΜΠΤΗ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
στο Δήμο Πύλης
τζιώτης, Ζούρτος και Μπράνης και “μάχονται” η κ. Καλλιώρα και ο κ. Χρήστος Ζιάκας. Στις Κοινότητες Μυροφύλλοου και Νεράιδας φαίνεται πως παγιώνονται οι
εκλογές του κ. Μπαλατσούκα
στην 1η και του κ. Χατζή στην
2η.
Αν συνδυασμός εκλέξει 2ο
σύμβουλο στην ΔΕ Πινδέων,
μάλλον την παίρνει ο κ. Σακελλάρης.

Η μείζονα
αντιπολίτευση
Από την χθεσινή πληροφόρηση (πάντα ανεπίσημη), από
τον συνδυασμό της μείζονος
αντιπολίτευσης του κ. Θεόδωρου Χήρα, οι σίγουροι φαίνεται πως είναι ο κ. Κουτσονάσιος στην ΔΕ (Δημοτική
Ενότητα) Πύλης και ο κ. Κουτής στην ΔΕ Αιθήκων. Ο εν
λόγω συνδυασμός, μαζί με
τον επικεφαλής εκλέγει οκτώ
συμβούλους, οι οποίοι, μαζί με
τους δύο προαναφερθέντες,
σύμφωνα πάντα με ανεπιβεβαίωτες και ανεπίσημες πλη-

ροφορίες είναι οι εξής: Στην
ΔΕ Γόμφων οι κκ Γουλιώτης
και Ρούλης Χήρας και η κ.
Μπλατζώνη και στην ΔΕ Πιαλείων οι κκ Μπουρλιός και
Ζάχος.
Χαρακτηριστικό της επικρατούσας κατάστασης και

της ρευστότητας είναι πως
στην Πιαλείων άλλαξαν οι πληροφορίες για τα ονόματα των
συμβούλων που φαίνεται ότι
εκλέγονται μέσα σε μία ώρα,
ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλες αλλαγές και σήμερα να φαίνεται πως εκλέ-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ERASMUS+ ΣΤΟ 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
η Δευτέρα 20-05-2019
πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση των Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων που υλοποιούνται
από το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο του σχολείου και τόσο
οι καθηγητές όσο και οι μαθητές
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για την πορεία των προγραμμάτων,
που εντάσσονται στη συνεχή
προσπάθεια του σχολείου για
εξωστρέφεια.

Τ

Αρχικά παρουσιάστηκε το πρόγραμμα
Euroscola από τη μαθήτρια της Β’ τάξης
Μαρία Κωνσταντάκου, η οποία εκπροσώπησε το σχολείο μας στην ημερίδα EUROSCOLA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 21 Φεβρουαρίου 2019.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των Δράσεων ΚΑ1 και ΚΑ2 του
προγράμματος Erasmus+, που το σχολείο μας υλοποιεί συνεχίζοντας την παράδοση πολλών ετών.
Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 το
8ο ΓΕΛ Τρικάλων υλοποίησε με επιτυχία
το εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
ERASMUS+/KA1 Δράση μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με κωδικό 2018-1-EL01KA101-046744 και τίτλο «ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ STEM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
Στόχος του προγράμματος είναι η
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις
νέες τάσεις στις ΤΠΕ και τη χρήση φορητών συσκευών στην εκπαίδευση και η
επιμόρφωση σε θέματα STEM εκπαίδευσης με σκοπό τη σχεδίαση ψηφιακής
πολιτικής για την εφαρμογή της καινο-

τομίας στο σχολείο μας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο προγραμματισμένες ροές κινητικότητας, η πρώτη στη Λευκωσία της
Κύπρου από 11/11/2018 έως 17/11/2018
με συμμετοχή της εκπαιδευτικού Θωμαής
Βαϊτση σε επιμορφωτικό σεμινάριο της
STEM εκπαίδευσης και η δεύτερη στη
Σάντα Κρουζ της Τενερίφης (Ισπανία) από
13/01/2019 έως 19/01/2019 με συμμετοχή των εκπαιδευτικών Ευαγγελίας Γκάγκα ΠΕ06 και Βασιλικής Σαρκατζή ΠΕ86 σε
επιμορφωτικό σεμινάριο στην αγγλική
γλώσσα με θέμα: “Let’s make our school
more digital”.
Τέλος, παρουσιάστηκαν τα παρακάτω
προγράμματα ERASMUS+/KA2:
1) “YOUNG MEDIA LITERARES OF
EUROPE”, 2017-2019
Οι χώρες της σχολικής αυτής σύμπραξης είναι: Ρουμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Πορτογαλία, Ιταλία και Βουλγαρία.
Βασικοί στόχοι του έργου : Δημιουργία

συνείδησης σχετικά με τη χρήση των μέσων ενημέρωσης, η ανάπτυξη μιας κριτικής προσέγγισης στα μηνύματα των μέσων ενημέρωσης με βάση τις δικές τους
εμπειρίες, δεξιότητες, πεποιθήσεις και
αξίες και η ανάπτυξη μεθόδων κατάρτισης και καινοτόμων σεναρίων για την ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας
2)” LET’S MAKE SCHOOL OUR SECOND HOME!”, 2018-2020
1ος χρόνος δράσης
Οι χώρες της σχολικής αυτής σύμπραξης είναι: Ρουμανία, Ελλάδα, Τουρκία και Ιταλία. Το πρόγραμμα προωθεί την
ανεκτικότητα, την κοινωνική συνοχή και
την αλληλεγγύη για τους συμμετέχοντες
μαθητές μέσω της συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες, την ανταλλαγή
ιδεών και την ανάπτυξη διαπολιτισμικού
διαλόγου με εκπαιδευτικούς και μαθητές,
καθιστώντας το σχολείο πιο δυναμικό και
πιο ενθαρρυντικό για όλους.

γονται άλλοι.

Η ελάσσονα
αντιπολίτευση
Όσον αφορά τον συνδυασμό του κ. Βαλάντη Τσιούτσια,
εκτός από τον ίδιο, εκλέγονται
άλλοι πέντε σύμβουλοι, ωστό-
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σο, η “ομιχλώδης” κατάσταση
και εδώ δεν επιτρέπει σιγουριά, οπότε τα ονόματα των
συμβούλων που ίσως εκλέγονται, δίνονται μες την μέγιστη επιφυλακτικότητα. Στην
ΔΕ Πύλης φαίνεται πως εκλέγονται οι κκ Τσιώλας και Μάτζιος, με τον Μητρούσια να
ακολουθεί και η εκλογή του να
εξαρτάται από το αν ο συνδυασμός του λάβει Τρίτη έδρα
στην συγκεκριμένη ΔΕ ή σ’ αυτήν των Πινδέων. Αν τελικά η
έδρα πάει στους Πινδέους,
αυτή μάλλον κερδίζεται από
τον κ. Παπακωνσταντίνου.
Στην ΔΕ Πιαλείων, ο συνδυασμός της ελάσσονος αντιπολίτευσης παίρνει μία έδρα
και σύμφωνα με πληροφορίες
έχουμε “ντέρμπυ” μεταξύ των
κκ Ιωάννη Νάκου και Βρατσίστα. Τέλος, στην ΔΕ Γόμφων
το “θρίλερ” συνεχίζεται, καθώς προσφέρει την πλέον
θολή εικόνα και η έδρα του
συνδυασμού “παίζεται” μεταξύ της κ. Πάλλα και του κ.
Τσιαμπαλή.
Όσον αφορά τον δεύτερο
συνδυασμό της ελάσσονος
αντιπολίτευσης του κ. Βάϊου
Καλύβα, ο 2ος δημοτικός σύμβουλος (1ος είναι ο επικεφαλής) μάλλον εκλέγεται στην
ΔΕ Πιαλείων.
Επισημαίνεται για ακόμη μία
φορά πως τα αποτελέσματα
βασίζονται σε ανεπίσημες
πληροφορίες.
Ματθαίος Μπίνας

Κ. Σκρέκας:

Να καταβληθούν άμεσα
οι πληρωμές για τη σοδειά του
2016 στους καπνοπαραγωγούς
των Τρικάλων

Την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας ώστε να βρεθεί επιτέλους λύση στην υπόθεση των 64 οικογενειών καπνοπαραγωγών του Νομού Τρικάλων που παραμένουν ακόμα απλήρωτοι για τη σοδειά του 2016, ζητά σε δήλωση ο
Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας.
Οι συγκεκριμένοι καπνοπαραγωγοί διεκδικούν ποσό της
τάξεως των 900.000 ευρώ που έχει κατατεθεί στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά μέχρι σήμερα δεν τους
έχει καταβληθεί, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν έντονα
οικονομικά προβλήματα.
Δυστυχώς, η Πολιτεία παρακολουθεί απαθής τη συγκεκριμένη υπόθεση και οι απλήρωτοι καπνοπαραγωγοί
προσπαθούν μόνοι τους εδώ και τρία χρόνια να βρουν διέξοδο σε μια υπόθεση με πολλά νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια.
Ο κ. Σκρέκας κάλεσε τους αρμόδιους να εξαντλήσουν
όλα τα νόμιμα μέσα ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάφωρη αδικία εις βάρος των Τρικαλινών αγροτών.

8 σελίδα
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Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων»

Δ

εν γίνονται δεκτές
τροποποιήσεις
των φορολογικών
στοιχείων των
υποψηφίων που
αφορούν σε μεταβολή
των δηλωθέντων
εισοδημάτων μετά τις 4
Δεκεμβρίου 2018 για τον
υπολογισμό των
εισοδημάτων τους,
σύμφωνα με
τροποποιητική απόφαση
για την ένταξη στο Μέτρο
6.3 «Ενίσχυση Μικρών
Εκμεταλλεύσεων», για το
οποίο οι αιτήσεις λήγουν
στις 4 Ιουνίου.

Παράλληλα, στην τροποποιητική απόφαση καθορίζεται
η ελάχιστη συνολική βαθμολογία ίση με 50 βαθμούς κάτω
από την οποία οι αιτήσεις στήριξης δεν γίνονται αποδεκτές
για χρηματοδότηση, γεγονός
που είχε γίνει γνωστό από τις
αρχές Μαρτίου, πριν την πρόσκληση, ωστόσο τώρα πέρασε
και θεσμικά.
Σημειώνεται εδώ ότι η διορία για τις αιτήσεις του 14χίλιαρου λήγει στις 4 Ιουνίου,
αλλά δεν αποκλείεται να
υπάρξει μία μικρή παράταση.

Το πρόγραμμα
Στο Υπομέτρο 6.3, προβλέ-

Τ

ην δυνατότητα
να σπουδάσουν
Ξυλογλυπτική –
Διακοσμητική Επίπλου
στην Καλαμπάκα θα
έχουν μαθητές τους
ενδιαφέρει το
αντικείμενο.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Σπουδές για μια σύγχρονη
Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση προσφέρει ο
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε νέους/ες, κάτοχους τουλάχιστον
ενδεικτικού Α' Τάξης Γενικού
ή Επαγγελματικού Λυκείου,
που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις
και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.
Οι εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)
του Οργανισμού γίνονται σε
δύο περιόδους:
α. από τη Δευτέρα 03 Ιουνίου έως και την Παρασκευή
28 Ιουνίου 2019
β. από τη Δευτέρα 02 Σε-

Χωρίς τροποποιήσεις
των φορολογικών στοιχείων
πεται η παροχή κατ’ αποκοπή
οικονομικής ενίσχυσης σε
επαγγελματίες αγρότες που
δεν έχουν υπερβεί το 61ο
έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες
έως 5.000 κατοίκων όπου η
αγροτική δραστηριότητα είναι
σημαντική, ενώ το ποσό στήριξης είναι ίσο με 14.000 ευρώ
για κάθε δικαιούχο.
Η ενίσχυση θα καταβληθεί
στο 70% με την ένταξη στο
Υπομέτρο και μπορούν να ενταχθούν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
στήριξης και δυνατότητα να
κριθούν δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά
πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, εφόσον
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης,
πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Έχουν συμπληρώσει το

18ο έτος της ηλικίας τους κτλ
και δεν έχουν υπερβεί το 61ο
έτος της ηλικίας τους.
- Είναι μόνιμοι κάτοικοι των

περιοχών εφαρμογής του
Υπομέτρου 6.3 (χρειάζεται βεβαίωση του Δημάρχου για μόνιμη κατοικία με ημερομηνία

έκδοσης όχι προγενέστερη
του 1 εξαμήνου από την 4η
Μαρτίου, δηλαδή από 4 Σεπτεμβρίου)

- Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
και έχουν υποβάλλει Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης κατά το
έτος αναφοράς της αίτησης
στήριξης στο - υπομέτρο 6.3.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο
ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες
αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
- Έχουν ατομικό αγροτικό
εισόδημα από 0,01 ευρώ έως
και 3.000 ευρώ και συνολικό
οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων
τέκνων από όλες τις πηγές)
έως και 15.000 ευρώ ( Μ.Ο.
φορολογικών ετών 2015,
2016, 2017).
- Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να
τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 2020 εντός 36 μηνών από την
ημερομηνία της απόφασης
έγκρισης πράξης.
Υποβάλλουν Επιχειρηματικό
Σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια
υλοποίησης τα τρία έτη και
μέγιστη τα τέσσερα έτη για
την ανάπτυξη των γεωργικών
δραστηριοτήτων τους.
Ματθαίος Μπίνας

Σπουδές για Ξυλογλυπτική –
Διακοσμητική Επίπλου στην Καλαμπάκα
•Ξεκινούν οι εγγραφές για σπουδές στις ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
πτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Θα λειτουργήσουν οι κατωτέρω έξι (6) Σχολές στις
ακόλουθες ειδικότητες:
•Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ
Ιωαννίνων (τηλ. 26510-92219,
e-mail: galateei@otenet.gr)
•Γαλακτοκομία – Τυροκομία
•ΕΠΑΣ
Καλαμπάκας
(τηλ.24320-22781, e-mail:
ogee43@otenet.gr)
•Ξυλογλυπτική – Διακοσμητική Επίπλου
•Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Καλλιέργειες
•Αβερώφειος ΕΠΑΣ Λάρισας (τηλ. 2410-611093, email: geosxoli@otenet.gr)
•Ζωοτεχνία
•Αγροτικά Μηχανήματα
•ΕΠΑΣ Αμαρουσίου [Κτή-

μα Συγγρού] (τηλ. 2108012701,
e-mail:
epasmar@otenet.gr)
•Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις – Αρχιτεκτονική Τοπίου
Η φοίτηση και το διδακτικό
υλικό στις ΕΠΑΣ, που λειτουργούν υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι δωρεάν, οι σπουδές διαρκούν δύο έτη και οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή
στράτευσης.
Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της
περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 και
επιπέδου 4 του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων και του
Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κα-

τάρτιση (ECVET) και τους
παρέχεται η δυνατότητα να
λάβουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος, ώστε να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή
δημόσιο τομέα, ενώ μοριοδοτούνται για τη συμμετοχή
τους σε Προγράμματα Νέων
Αγροτών και απαλλάσσονται
από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων
κατάρτισης σχετικά μ’ αυτά.
Οι ΕΠΑΣ διαθέτουν άριστη
υλικοτεχνική υποδομή, σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Στις Σχολές που λειτουργούν χώροι φιλοξενίας, παρέχεται σε όσους σπουδαστές/-στριες πληρούν τα
σχετικά κριτήρια, δωρεάν
στέγαση και σίτιση.
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Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών

Καλοκαιρινή
Τέταρτη συνεχόμενη βράβευση…
εκδήλωση στο Δημ.
Από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό ιστότοπο στον κόσμο TripAdvisor
Σχολείο Πηγής

έσσερα χρόνια λειτουργίας,
τέσσερις βραβεύσεις για το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Μετεώρων και Μουσείο
Μανιταριών, από τον μεγαλύτερο
ταξιδιωτικό ιστότοπο στον
κόσμο TripAdvisor.

Τ
Με την παράσταση το «μεγάλο μας τσίρκο» θα παρουσιάσει σήμερα στις 8 μ.μ. σε μια ωραία εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων.
Μια παράσταση των παιδιών που βγαίνει με πολύ ζήλο
και μεράκι, κόντρα στα φαινόμενα βίας όπως αυτά που ζήσαμε πρόσφατα.
ΧΡ.ΠΑΠ.

το πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας 2109,
οργανώθηκε από τους
εκπαιδευτικούς του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων κεντρική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε
στον άξονα της Θεματικής
Εβδομάδας «Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Το πρόγραμμα άνοιξε ο κ. Μιχαλάκης Κωνσταντίνος, φιλόλογος - ιστορικός με εισήγηση,
«Η πορεία της Δημοκρατίας
στην Ελλάδα». Οι μαθητές/τριες
ενημερώθηκαν με άμεσο, καινοτόμο και ευχάριστο τρόπο
για την ιστορική διαδρομή της
Δημοκρατίας στον τόπο μας.
Στη συνέχεια η μαθήτρια της
Γ΄ τάξης Γούλα Αθανασία
παρουσίασε την εργασία «Το
Δημοκρατικό πολίτευμα σήμερα». Από αυτήν την παρουσίαση οι μαθητές/τριες είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για
τα είδη δημοκρατικών πολιτευμάτων που υπάρχουν ανά τον
κόσμο σήμερα καθώς και για το
τι ισχύει στην Ελλάδα. Στο τέλος με έναν διαδραστικό τρόπο
δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να συμμετάσχουν απαντώντας διάφορες ερωτήσεις
σε θέματα που είχαν παρου-

Σ

Οι βραβεύσεις αυτές, οφείλονται αποκλειστικά στους επισκέπτες, οι οποίοι κάνουν τις κριτικές τους στον ιστότοπο
αυτό, και με βάση αυτές γίνονται οι βραβεύσεις.
Πρόκειται ουσιαστικά για το καλύτερο
δυνατό βραβείο, διότι προέρχεται από
τους κατεξοχήν αρμόδιους, δηλαδή τους
επισκέπτες.
Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο

και συνυπολογίζεται η ποιότητα, η ποσότητα και επικαιρότητα των κριτικών
που υποβάλλονται τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός
ότι με βάση την κατάταξη των Μουσείων
στο TripAdvisor, το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Μετέωρων και Μουσείο Μανιταριών κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ
των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας στην Ελ-

λάδα, καθώς και την πρώτη θέση μεταξύ του συνόλου των μουσείων της Θεσσαλίας.
Η βράβευση αυτή έρχεται αμέσως
μετά από την τριπλή βράβευση του Μουσείου στα Tourism Awards 2019, γεγονός
ιδιαίτερα σημαντικό, που γεμίζει με ηθική ικανοποίηση τους ανθρώπους του
Μουσείου.

Επιτυχημένη η εκδήλωση « Δημοκρατική Συνύπαρξη

και Ανθρώπινα Δικαιώματα»
Του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων

σιαστεί.
«Η Δημοκρατία σε σκίτσα»
ήταν η επόμενη παρουσίαση.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Λαμπρινή Χύτα και Απόστολος
Τσβέτκοβιτς με την καθοδήγηση των καθηγητών τους συνέλεξαν επίκαιρα και καυστικά
σκίτσα με θέμα τη Δημοκρατία
και τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τα παρουσίασαν με θεατρικό τρόπο.
Σε ζωντανή σύνδεση μέσω
skype η συμπολίτισσά μας και
μέλος της Γ.Σ. της ActionAid κ
Στεφοπούλου Νεφέλη – Σοφία
ενημέρωσε τη μαθητική κοινό-

τητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των παιδιών. Η χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας έκανε την εισήγηση
ενδιαφέρουσα και μαγνήτισε
την προσοχή των μαθητών.
«Δημοκρατική συνύπαρξη –
Η πόλη των Τρικάλων υποδέχεται τους πρόσφυγες» ήταν ο
τίτλος της εισήγησης της κ.

Τοπαλίδου Κικής, συντονίστριας εκπαίδευσης Προσφύγων Τρικάλων. Οι δυνατές εικόνες που προβλήθηκαν και ο
λόγος της κ. Τοπαλίδου έδωσαν
ένα αντιπολεμικό μάθημα στους
μαθητές και συνέβαλαν στη
βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων και στο σεβασμό στον
συνάνθρωπο χωρίς προκαταλήψεις.

Ακολούθησε θεατρικό δρώμενο με θέμα τη «Δημοκρατία
στο Σχολείο» την επιμέλεια του
οποίου είχε η κ. Ιακωβάκη Βίκυ,
θεατρολόγος. Οι μαθητές/τριες
με έναν δικό τους ξεχωριστό
τρόπο πρόβαλαν την αξία της
Δημοκρατίας και τον καταλυτικό της ρόλο στο σχολείο.
Η εκδήλωση έκλεισε με τα
«Τραγούδια της Δημοκρατίας».
Το μουσικό πρόγραμμα επιμε-

CMYK

λήθηκε ο κ. Κουβέλας με βοηθό τον κ. Μπαλκίζα και μαθητές
του σχολείου.
Η σχολική καθημερινότητα
εμπλουτίστηκε με αυτήν την
εκδήλωση, οι εντυπώσεις ήταν
πλούσιες, η διάδραση ουσιαστική και η επικοινωνία αποτε-

λεσματική. Προτείνουμε, λοιπόν, τη δημοκρατία ως φιλοσοφική αντίληψη, πολίτευμα
και τρόπο ζωής για τη συνύπαρξη ανθρώπων και λαών.
Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων
ευχαριστεί πολύ και συγχαίρει
τους καλεσμένους – ομιλητές,
μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι της εκδήλωσης.

10 σελίδα
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Μητροπολίτες έδειξαν τον σεβασμό τους
στον Γέροντα Αλέξιο
•Επισκέψεις Μητροπολιτών στο Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη πρ. Τρίκκης και Σταγών

Σ

ε εγκάρδιο κλίμα
πραγματοποιήθηκ
ε το πρωί της
Τρίτης στο Επισκοπείο
της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών η
συνάντηση του
Γέροντος
Μητροπολίτου πρ.
Τρίκκης και Σταγών κ.
Αλέξιου με τους
Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτες Πειραιώς
κ. Σεραφείμ,
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμοθέου, Σταγών και
Μετεώρων κ.
Θεοκλήτου και Λαρίσης
και Τυρνάβου κ
Ιερωνύμου.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Αλέξιος συνομίλησε επί μακρόν
με τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, οι οποίοι με πολύ
χαρά εξέφρασαν την αγάπη
και το σεβασμό τους προς
τον κ. Αλέξιο.
Νωρίτερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσόστομος
υποδέχθηκε την Τιμία και
Θαυματουργό Κάρα της

Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Βαρβάρας την οποία επέστρεψε από την πόλη του
Πειραιά ο οικείος Ποιμενάρχης κ. Σεραφείμ αφού από
της 14ης έως 27ης Μαΐου
είχε εκτεθεί σε προσκύνημα
στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
Πειραιώς.
Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης κ. Χρυσόστομος δεξιώθηκε τους Αγίους Αρχιερείς έχοντας ευκαιρία να
ομιλήσουν περί πνευματικών
θεμάτων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

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€
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Διοργανώνει φιλανθρωπική εκδήλωση το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
ε στόχο την
ψυχολογική
στήριξη
καρκινοπαθών και των
οικογενειών τους, το
Παράρτημα Τρικάλων
της Ελληνικής
Αντικαρκινικής
Εταιρείας διοργανώνει
φιλανθρωπικό Gala.

Μ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου, στις 20:30 στο bar –
restaurant “Ivy”, που βρίσκεται επί της οδού Καποδιστρίου 18Α.
Πρόκειται για ακόμη μία
πρωτοβουλία από τις πολλές
του Παραρτήματος, προς
την κατεύθυνση της ανακούφισης καρκινοπαθών και
των οικείων τους, ενώ έπονται και άλλες.
Το Παράρτημα Τρικάλων
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας έχει ξεκινήσει
δράση, χάρη στην οποία
συγκεντρώνονται ποσά για
την εξασφάλιση vouchers
που θα χρησιμοποιηθούν
στην στήριξη και βοήθεια
πασχόντων από την επάρατο νόσο και η προαναφερθείσα εκδήλωση στοχεύει
ακριβώς σ’ αυτό, την οικο-

Με στόχο την στήριξη καρκινοπαθών
και των οικογενειών τους
Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου, στις 20:30 στο bar
– restaurant “Ivy”, που βρίσκεται επί της οδού Καποδιστρίου 18Α
Η Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία

νομική βοήθεια για την πρωτοβουλία αυτή.

Τα vouchers θα εκδίδονται
από το Παράρτημα και θα

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

αποδίδονται σε καρκινοπαθείς, προκειμένου να έχουν
ψυχολογική στήριξη και παρακολούθηση από εξειδικευμένο επιστήμονα στον
τομέα αυτό.

Ήταν 1956, όταν ο αείμνηστος γυναικολόγος Γεώργιος Παπανικολάου, πρότεινε στον χειρουργό Γεώργιο Κατσαφάδο που τον είχε
επισκεφθεί στις Ηνωμένες
Πολιτείες, να ιδρυθεί και
στην Ελλάδα Αντικαρκινική
Εταιρεία (ΕΑΕ). Η πρόταση
πήρε σάρκα και οστά, με
την καθοδήγηση και του μεγάλου ερευνητή, έπειτα από
δύο χρόνια: η εταιρία ιδρύθηκε το 1958 με πρωτεργάτες τους κκ. Γεώργιο Κατσαφάδο και Αλέξανδρο
Τζατζόπουλο και άλλους 53
καταξιωμένους και κοινωνικά ευαίσθητους επιστήμονες.
Στόχος της η καταπολέμηση του καρκίνου στη
χώρα μας με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και την εθελοντική προ-

σφορά – στόχο που τον υπηρετεί έκτοτε αδιαλείπτως με
συνέπεια και προσήλωση,
με τη συνδρομή δεκάδων
χιλιάδων εθελοντών σε 115
παραρτήματα σε όλη τη
χώρα.
Οι δραστηριότητες της
Εταιρείας καλύπτουν τους
περισσότερους τομείς της
αντικαρκινικής πολιτικής: έγκυρη και συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού και
των λειτουργών υγείας, στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, προγράμματα
προαγωγής υγείας, παρεμβάσεις έγκαιρης διάγνωσης,
ψυχοκοινωνική υποστήριξη
καθώς και μεταθεραπευτική
φροντίδα σε ασθενείς και
φροντιστές.
Ματθαίος Μπίνας

12 σελίδα
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Γιά να μη ξεχνιόμαστε…

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ… ΧΙΛΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
•Πρόσωπα, πράγματα και γραπτά, μιάς εποχής που ζήσαμε
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΑΣ ΤΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Σήμερα στεγάζει το Αθλητικό Μουσείο της πόλης μας, που
έγινε όταν Δήμαρχος ήταν ο Μιχάλης Ταμήλος, με πρωτοβουλία και του αείμνηστου καθηγητή Ιατρι- κής και επί σειρά ετών προέδρου του τοπικού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σπύρου Μπονώτη, αφού πρηγήθηκε η πολύχρονη λειτουργία του, ως στέγη του Μαθητικού Οικοτροφείου
Θηλέων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, στην
οποία παραχωρήθηκε αρχικά η χρήση, σύμφωνα και με την
επιθυμία της μεγάλης ευεργέτιδας Πόπης Καστρακίδου, η
οποία απ’ τα προπολεμικά ακόμα χρόνια υπήρξε η ψυχή του
εθελοντισμού και αλτρουϊστικής προσφοράς στα Τρίκαλα.

χειρονομία της, η δωρεά του ισογείου οικήματος στην γωνία των οδών Βύρωνος και Ανδρούτσου, για την λειτουργία
από παλιά και μέχρι σήμερα του ιατρείου του ΕΕΣ, όπου γίνεται δωρεάν ιατρική περίθαλψη φτωχών και αναξιοπαθούντων ατόμων.
Στο οίκημα αυτό, λειτούργησε κιαι η Σχολή Εθελοντριών
Αδελφών Νοσοκόμων, απ’ την οποία αποφοίτησαν πολλές κυρίες και δεσποινίδες της πόλης μας, που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην περίθαλψη ασθενών, αλλά και βοήθειας σε πληγέντας από Θεομηνίες.

Τρικάλων, έφθασαν με πολλούς
κινδύνους και δυσκολίες στην σεισμόπληκτη περιοχή της Μεσοχώρας και προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους.
Ενώ μερικές Αδελφές, έφθασαν
μέχρι το Μέτωπο των πολεμικών
συγκρούσεων, στα προχωρημένα
στρατιωτικά νοσοκομεία.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί
ότι, στον ΕΕΣ Τρικάλων, λειτούργησε και ιατρείο εθελοντικής αιμοδσίας, υπό τον αείμνηστο παθολόγο γιατρό Θάνο Κύρκο.

Ο αείμνηστος συμπολίτης γιατρός
Θάνος Κύρκος, ο πρώτος που
προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο
ιατρείο του ΕΕΣ Τρικάλων

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑΣ
Εθελόντρις Αδελφές Νοσοκόμες, κατά την αποφοίτησή τους
από την Σχολή του Τήματος Τρικάλων του ΕΕΣ
Το μεγάλο διώροφο νεοκλασσικό σπίτι Καστρακίδου,
λίγο μετά την γωνία Ασκληπιού και Καποδιστρίου,
οικιστικό κόσμημα για την πόλη μας
Αξίζει να γίνει μία γενική αναφορά στο ζεύγος Καστρακίδη, που έμεινε άτεκνο, αλλά ξεπέρασε και μετέτρεψε αυτό
το «πρόβλημα» σε κίνητρο αγάπης και προ- σφοράς, αγκαλιάζοντας εκατοντάδες παιδιά,
ορφανά και απροστάτευτα, που
γνώρισαν έτσι αγάπη, θαλπωρή
και μόρφωση, μιά μεγάλη και θερμή αγκαλιά για κάθε άνθρωπο, που
είχε ανάγκη βοήθειας και προστασίας. Συγκεκριμένα, ο Λεωνίδας Καστρακίδης, υπήρξε από
τους πιό διακεκριμένους δικηγόρους της πόλης μας και μάλιστα
διετέλεσε και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων,
Ο Λεωνίδας Καστρακίδης, το 1945. Είχε το γραφείο του
στην οδό Κονδύλη (δίπλα απ’ το
όταν ήταν Πρόεδρος του
Φαρμακείο Γεωργ. Κιοσσέ, μετέΔικηγορικού Συλλόγου
πειτα Τσιγγαρίδα και τώρα ΣιμοΤρικάλων
ρέλη) και έδινε πολλές δικανικές
μάχες, σώζοντας πολλούς ανθρώπους από τις συνέπειες του εμφυλίου, που διαδέχθηκε
τον πόλεμο και την τετράχρονη Γερμανοϊταλική κατοχή.

Εντυπωσιακότερη ήταν η περίπτωση της εκδήλωσης επιδημίας τύφου στο χωριό Τροβάτο της Ευρυτανίας, το Φθινόπωρο του 1955, όπου έσπευσε κλιμάκιο εθε-λοντριών αδελφών νοσοκόμων του ΕΕΣ Τρικάλων, οι οποίες με κίνδυνο για
την υγεία τους πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στους
προσβληθέντες κατοίκους, παρακολουθώντας την διατροφή
και την φαρμακευτρική τους αγωγή, ώστε να γίνουν καλά.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Επίσης η Πόπη Καστρακίδου, επιβράβευε και την αγάπη των
μαθητών για τα βιβλία.

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣΤΑΥΡΙΤΙΣΣΑ
Κάτω απ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, εκδηλώθηκε και
η φιλανθρωπική δραστηριότητα της Πόπης Καστρακίδου, που
συνεχίστηκε και μετά τον θάνατο του συζύγου της. Πρώτη

Μετά τον θάνατο του Καστρακίδη, η μεγάλη ευεργέτιδα, προχώρησε ακόμα πιό
πολύ, στην επιβράβευση των
άριστων μαθητών και μαθητριών των Σχολείων του Νομού μας, με κριτήριο την εισαγωγή τους στις Ανώτατες
Σχολές, αλλά και τις οικονομικές τους δυσκιλίες και την
κοινωνική τους συμπεριφορά.
Ποιός απ’ τους παλιότερους
Τρικαλινούς δεν θυμάται τις
εκδηλώσεις, που επί πολλά
χρόνια διοργάνωνε, όταν
Ο αείμνηστος καθηγητής
πρόεδρος του ΕΕΣ Τρικάλων
Ιατρικής, επί πολλά χρόνια
ήταν ο αείμνηστος καθηγητής
πρόεδρος του ΕΕΣ Τρικάλων
Ιατρικής Σπύρος Μπονώτης,
Σπύρος Μπονώτης, με πλούσια στην αίθουσα του Επιμεληπροσφορά και στον εθελοντισμό, τηρίου.
εμπευστής και οργανωτής των
Στις εκδηλώσεις εκείνες,
εκδηλώσεων στο Επιμελητήριο, απονέμονταν τα χρηματικά
όπου δημιουργούνταν το
βραβεία της Κατρακίδου, που
ενισχύονταν και από την κααδιαχώρητο, κάθε χρόνο
πνοβιομηχανία Καρέλη, του
άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος της ευεργέτιδας. Ενώ απονέμονταν και ειδικά διπλώματα στους Τρικαλινούς και Τρικαλινές, που από οποιοδήποτε πόστο υπηρετούσαν την ιδέα
του εθελοντισμού. Και σε άτομα, που διακρίνονταν σε πράξεις ηρωϊσμού για την σωτηρία συνανθρώπων τους. των οποίων διέτρεχε κίνδυνο η ζωή τους.

Οι Τρικαλινές Ερυθρσταυρίτισσες
στο Τροβάτο Ευρυτανίας, το 1955
Επίσης, το Μάϊο του 1967, εθελόντριες αδελφές του ΕΕΣ

Η Πόπη Καστρακίδου,
με την στολή της
Ερυθροσταυρίτισσας,
που με υπερηφάνεια
φορούσε

Εθελόντριες νοσοκόμες του ΕΕΣ Τρικάλων,
μαζί με στρατιωτικούς γιατρούς, σε νοσοκομείο του Μετώπου

Η Πόπη Καστρακίδου σε εκδήλωση επιβράβευσης μαθητών,
με τον πρώην Δήμαρχο Κωνσταντίνο Παπαστεργίου,
στο Δημαρχείο Τρικάλων
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στη σέντρα των
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Μετά τα τελευταία δεδομένα ο ΑΟΤ
πρέπει να ανασυνταχθεί για να βγει
μπροστά σε πρώτη ευκαιρία (σελ 5)

Παλαιστές Τρικαλινών συλλόγων
θα αγωνιστούν σε προσεγμένη
εκδήλωση στην Σερβία (σελ 3)

Οι συμπολίτες βετεράνοι στίβου
ετοιμάζονται με όρεξη για το Πανελλήνιο
της Καρδίτσας (σελ 8)

4 Κέρδισε στα πέναλτι 3-2 (0-0 κ.α και παράταση) την Αστυνομία,
στο 1ο πρωτάθλημα Παλαιμάχων που διοργάνωσε το Επιμελητήριο με την
στήριξη της ΕΠΣΤ 4 Οι Δάσκαλοι 2-0 τους Πολύτεκνους στον «μικρό» τελικό
(σελ. 6-7)
CMYK
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Πορεία
βήμα- βήμα
Ο κόουτς Κ. Μέξας
μίλησε για την
επιτυχία του Ηρακλή
και την επόμενη μέρα
σε μεγαλύτερο χώρο
Μαζεμένες δηλώσεις
έκανε ο πρώην κόουτς των
Τρικάλων Κώστας Μέξας
κάτι που ήταν απόλυτα λογικό αφού οδήγησε τον
Ηρακλή στην μεγάλη επιστροφή. Ο Ηρακλής είναι
η δεύτερη ομάδα, μετά τον
Ιωνικό Νίκαιας, που πήρε
το εισιτήριο για την Basket
League, με τον Κώστα
Μέξα, με δηλώσεις του
στον «ΣΠΟΡ FM 94,6», να
μιλά, μεταξύ άλλων, για
το… κλειδί που έφερε την
επιστροφή της ομάδας
στην μεγάλη κατηγορία,
μετά από οκτώ ολόκληρα
χρόνια.
Αναλυτικά ο προπονητής
του «Γηραιού» μίλησε»:
Για την επιτυχία του Ηρακλή: «Αν δεν κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις, όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα, δυσκολεύεται και πρέπει να
είσαι πολύ δυνατός για να
επανέλθεις πιο γρήγορα.
Νομίζω ότι καταφέραμε να
κερδίσουμε κάποια σημαντικά παιχνίδια που καταφέραμε να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Η δουλειά ήταν
πάρα πολύ καλή από τα
παιδιά, από τη στιγμή που
πήγα εγώ στην ομάδα, και
ο προηγούμενος (Λευτέρη
Χατζηκυριακίδη) είχε βάλει
τη δική του πινελιά. Καταφέραμε να αποκτήσουμε
χημεία και ρόλους. Έβαλαν
τον εαυτό τους κάτω από
την ομάδα και αυτό είναι
σημαντικό στον πρωταθλητισμό. Δουλέψαμε πολύ σε
κάποια σημεία και μέσα
στη χρονιά και η επιτυχία
τους ανήκει».
Για την επόμενη σεζόν: «Χρειάζεται να οργανωθούμε πολύ καλά, αφού
υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις στην Α’ κατηγορία.
Πρέπει να ακολουθήσουμε
τα δεδομένα της εποχής,
να έχουμε μία καλή ομάδα
και με τη βοήθεια του κόσμου να επανέλθουμε στα
βήματα των παλιότερων
εποχών. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο
δυνατό και οι διοικούντες
έχουν μπροστά τους μία
νέα πρόκληση»
Για
τον
πρώτο
στόχο: «Είμαστε μεγάλο
μέγεθος, αλλά όπως είπα
και πριν η φανέλα και η
ιστορία δεν κρατάνε μία
ομάδα στην κατηγορία. Θα
πάμε βήμα-βήμα, θα πατήσουμε στα πόδια μας και
θα προσπαθήσουμε για την
παραμονή μας. Και το Περιστέρι για την παραμονή
ξεκίνησε και βρέθηκε στην
τετράδα. Σε γενικές γραμμές οι ομάδες δεν είναι
μακριά, πρέπει να ελέγξουμε κάποια πράγματα
και τη διαχείριση των κρίσεων. Υπάρχουν αρκετά
θέματα προς επίλυσης για
την επόμενη Α1 κατηγορία».

Είναι στο στοιχείο τους
Οσοι μετέχουν στο πρωτάθλημα μπάσκετ εργαζομένων δείχνουν
σε πρώτη ευκαιρία ότι κατέχουν καλά τα μυστικά του αθλήματος

Μ

ε αφορμή
τους τελικούς
του
πρωταθλήματ
ος παλαιμάχων
ποδοσφαίρου με την
σφραγίδα του
Επιμελητηρίου για τους
οποίους θα διαβάσετε
σε άλλες σελίδες δεν
είναι δυνατόν να μην
κάνουμε την σχετικά
αναφορά και για το
τουρνουά μπάσκετ
εργαζομένων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Ηταν ένα καθολικό θα έλεγε κανείς αίτημα να στηθεί
η συγκεκριμένη διοργάνωση,
αφού όσοι υπηρετούν το
συγκεκριμένο μετερίζι δεν
βλέπουν την ώρα να βρεθούν
στον αγωνιστικό χώρο.
Ακόμη και όταν δεν είχε
ανοίξει ο κύκλος έπαιρναν
τους φίλους τους και έπαιζαν
μονά ή διπλά με συνοπτικές
διαδικασίες.
Ωστόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι άλλη αίγλη
έχει μια καλά οργανωμένη
πρόταση η οποία επιτρέπει
στους λάτρεις του είδους να
καταθέσουν για μια ακόμη
φορά την τέχνη τους.
Παρά το γεμάτο επαγγελματικό πρόγραμμα είναι μεγάλος ο αριθμός των στελεχών που ανταποκρίνεται στο
κάλεσμα, οπότε την ώρα της
δράσης προσπαθούν να πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις.
Φωνάζει από μακριά ότι
κατέχουν την τέχνη και αρκετές επινοήσεις δεν έχουν
να ζηλέψουν τίποτα από
αθλητές μεγάλων κατηγοριών.
Αλλωστε μετέχουν και
πρωταγωνιστές, που διέγραψαν πλούσια καριέρα φορώντας την φανέλα σπουδαίων ομάδων.
Βέβαια ο σκοπός της συγκεκριμένης σύναξης είναι

Το δικό του χρώμα και ενδιαφέρον έχει το πρωτάθλημα μπάσκετ εργαζομένων
συγκεκριμένος.
Προέχει να βρεθούν όλοι
μαζί για να αφήσουν στην
άκρη την πίεση της καθημερινότητας υπηρετώντας με
όρεξη το αγαπημένο τους
άθλημα.
Πραγματικά σε πρώτο χρόνο οι λάτρεις του αθλήματος
αξιοποιούν την ευκαιρία να
ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους
και να διοχετεύσουν την
ενεργητικότητά τους στο
παρκέ.
Δεν πρέπει να λησμονούμε
ότι το μπάσκετ βρίσκεται στο
Τρικαλινό Dna, οπότε οι εργαζόμενοι από την στιγμή
που πάρουν την μπάλα στα
χέρια τους ξέρουν ανά πάσα
στιγμή τι να την κάνουν.
Φυσικά διαθέτουν τις απαραίτητες βάσεις και μπασκετική παιδεία που απέκτησαν
μέσα από τα μαζεμένα παιχνίδια του παρελθόντος,
αφού οι περισσότεροι έχουν
να επιδείξουν μακρά διαδρομή στον χώρο τιμώντας την
φανέλα αρκετών σωματείων.
Ακόμη όμως και αυτοί που
δεν ήταν ενταγμένοι σε συλλόγους διέθεταν το μεράκι
και έβρισκαν χρόνο για να
ασχοληθούν με την πορτοκαλί μπάλα.
Με συνοπτικές διαδικασίες
λοιπόν και φέτος βγήκε στον

Αντλούν ιδέες
Ο Άνταμ Σίλβερ δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να
προχωρήσει σε αλλαγές στο ΝΒΑ, προκειμένου να ανανεώσει το ενδιαφέρον του κόσμου για το προϊόν, με τις
τελευταίες ιδέες να έρχονται από τον χώρο του… ποδοσφαίρου! Το superbasket έγραψε:
Έτσι, όπως έγινε γνωστό, ο κομισάριος του κορυφαίου
πρωταθλήματος του κόσμου, εκτός από την αρχική ιδέα
διεξαγωγής ενός τουρνουά σε στυλ Final 4, πριν από το
ετήσιο All Star Game, έχει στον μυαλό του και ένα
δεύτερο τουρνουά, από ομάδες που δεν μπήκαν στα
playoffs, με έπαθλο ένα εισιτήριο για την Post season!
«Nομίζω πως πρέπει να μάθουμε από το ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο. Βλέπω άλλες διοργανώσεις και ψάχνω τρόπους για να κάνω καλύτερο το ΝΒΑ.
Οι οργανισμοί μπορούν να φτιάξουν κάτι καινούριο
στο ΝΒΑ», υποστηρίζει ο ισχυρός άνδρας του ΝΒΑ.

αφρό η συγκεκριμένη διοργάνωση. Τα επιτελεία έφτιαξαν άμεσα τις ομάδες τους,
αφού πήραν το πράσινο φως
για δράση και ετοιμάστηκαν
με κάθε λεπτομέρεια.
Από την πλευρά τους οι
προπονητές έσπευσαν να
δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στους παίκτες τους και
να τους ανεβάσουν την ψυχολογία.
Στον μέχρι τώρα κύκλο παιχνιδιών το πινακάκι πήρε φωτιά, αφού οι κόουτς σχεδίασαν ιδιαίτερα συστήματα
τόσο για τους περιφερειακούς, όσο και για τους ψηλούς.
Εννοείται ότι η πλήρης
αξιοποίηση του ρόστερ συνιστά μεγάλη υπόθεση.
Χωρίς υπερβολή οι τεχνικοί
ανακάτεψαν την τράπουλα
για να πάρουν το καλύτερο
από τους παίκτες την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Φυσικά τα φώτα πέφτουν
στους πρωταγωνιστές, που
από την στιγμή που αναλαμβάνουν μια αποστολή σπεύδουν να την φέρουν σε πέρας με επιτυχία.
Πολύ απλά δίνουν το 100%
των αρετών του και εφαρμόζουν κατά γράμμα τις οδηγίες. Αμυνα ζητάνε οι προπονητές; Οι ίδιοι κινούνται
με τέτοιο τρόπο ώστε να θωρακίσουν την ρακέτα περιορίζοντας τον χώρο ανάπτυξης των συναδέλφων τους
άλλων ομάδων.
Και στο κομμάτι της εκτέλεσης όμως καταγράφεται
ποικιλία επιλογών. Στα ρόστερ υπάρχουν αθλητές που
είναι σε θέση να τελειώνουν
τις φάσεις με χαρακτηριστική
άνεση.
Αν μάλιστα εμφανιστούν
στην μέρα τους διατηρούν
απ’ευθείας σύνδεση με το
καλάθι.
Δεν λείπουν φυσικά και αρκετές εξαιρετικές συνεργασίες και εμπνεύσεις που ξεσηκώνουν το φίλαθλο κοινό
στις εξέδρες.
Εννοείται ότι αρκετοί φίλοι

και γνωστοί φτάνουν σε πρώτη ευκαιρία στα κλειστά για
να ανεβάσουν τους κολλητούς τους. Αν κρίνουμε από
τις αντιδράσεις τους δεν μετανιώνουν για την επιλογή
τους, αφού οι αξιόλογες φάσεις είναι ουκ ολίγες.
Το συμπέρασμα είναι ότι
το μπάσκετ δεν ξεχνιέται με
τίποτα όσα χρόνια και να περάσουν. Επίσης οι πιο έμπειροι αθλητές βάζουν στο
πνεύμα τους συναδέλφους
τους, οπότε λειτουργούν σαν
καλοκουρδισμένη μηχανή.
Φυσικά δεν λείπουν και τα
στελέχη που ξεδιπλώνουν σε
πρώτη ευκαιρία τα ηγετικά
τους προσόντα.
Η εφημερίδα μας μετέφερε
από την πρώτη στιγμή το
κλίμα των αγώνων. Στην πορεία το πρόγραμμα έτρεξε
όπως είχε σχεδιαστεί, ενώ
όλοι πήραν τις απαραίτητες
ανάσες στο διάστημα της
εκλογικής διαδικασίας.
Δεν έλειψε ασφαλώς και η
ανάλυση των πεπραγμένων,
αφού πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Οδηγός φυσικά είναι το
μέτρο, καθώς και ο σεβασμός στο ευ αγωνίζεσθαι.
Από την πλευρά του το
επιτελείο του Δήμου βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ
αφουγκράζεται τα θέλω των
στελεχών, που σημειώνουν
σε όλους τους τόνους ότι ο
αθλητισμός πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Βγάζουν ενέργεια
Ενας μεγάλος κύκλος αγώνων διεκπεραιώθηκε στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και
αρκετά παιχνίδια ήταν απολαυστικά και μακράς διαρκείας.
Στις εμπνεύσεις του ενός
απαντούσε ο άλλος, οπότε
η αγωνία τράβηξε σε μάκρος.
Σε αρκετά ζευγάρια το
αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ένα μεγάλο καλάθι, που σημειώθηκε, μια
κρίσιμη βολή που βρήκε διχτάκι, κάποια εξαιρετική

αμυντική προσπάθεια ήταν
στοιχεία, που έγειραν την ζυγαριά προς συγκεκριμένη
κατεύθυνση.
Ασφαλώς το κερασάκι στην
τούρτα είναι οι αγώνες της
τελικής φάσης, όπου οι πρωταγωνιστές θα επιδιώξουν
να πραγματοποιήσουν αψεγάδιαστες εμφανίσεις.
Οσοι φίλαθλοι πάντως
σπεύδουν στα κλειστά έχουν
να το λένε για την ενέργεια
των πρωταγωνιστών. Πραγματικά τιμούν και ιδρώνουν
την φανέλα για να διεκδικήσουν ότι τους αναλογεί.
Ορισμένοι παίκτες δεν θέλουν να χάνουν ούτε στον
ύπνο τους, που λέει ο λόγος,
οπότε οι διαιτητές προσπαθούν να υπενθυμίζουν σε
όλους τον στόχο της διοργάνωσης, που είναι η ευεξία
και η χαρά της συμμετοχής.
Οι παλιές καραβάνες του
χώρου επιδιώκουν να ξεδιπλώνουν τα ιδιαίτερα εκείνα
στοιχεία που χαρακτηρίζουν
διαχρονικά το παιχνίδι τους
ζώντας κάθε φάση.
Δεν λείπουν όμως και οι
παίκτες εκείνοι που βλέπουν
την συμμετοχή στην εκδήλωση ως μια αθλητική απόλαυση και υπό το πρίσμα
αυτό προσεγγίζουν κάθε
φάση.
Η πράξη πάντως δείχνει
ότι χρόνο με τον χρόνο η
παρέα μεγαλώνει.
Ετσι υπάρχουν συμμετοχές
από την καρδιά της πόλης
αλλά ευνοείται και η αποκέντρωση. Αλλωστε το μπάσκετ παίζεται σε κάθε γωνιά
των Τρικάλων, οπότε όποιος
μελετήσει την λίστα των συμμετοχών θα εντοπίσει ομάδες
από την ευρύτερη τοπική περιφέρεια, που μάλιστα είναι
καλά οργανωμένες και με
ιδέες στο παιχνίδι τους.
Με όλα αυτά όσοι ανέλαβαν την αποστολή είναι λογικό να θέλουν να την φέρουν σε πέρας με ψηλά το
κεφάλι και κυρίως με πολλά
χαμόγελα, αφού αυτό είναι
το νόημα του αθλητισμού.

τΟΠιΚΑ

Σπουδαίες συμμετοχές
Ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου
σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας και τον ΣΕΓΑΣ
διοργανώνουν την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 για 9η συνεχή
χρονιά τη διεθνή συνάντηση αλμάτων “International
Jumping Meeting” με τη συμμετοχή παγκόσμιας κλάσης
αθλητών και αθλητριών.
Και στη φετινή διοργάνωση δίνεται η ευκαιρία σε όλους
όσοι παρευρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας να
παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια κορυφαίων
αθλητών κι αθλητριών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
τον κόσμο στο ύψος, το μήκος, το τριπλούν και το άλμα
επί κοντώ.
Οι διοργανωτές έχουν ήδη ανακοινώσει δυνατές συμμετοχές στο επί κοντώ με τους κορυφαίους Έλληνες του
αγωνίσματος, Κώστα Φιλιππίδη και Εμμανουήλ Καραλή,
αλλά και των Γάλλων Στάνλει Ζόσεφ (Γαλλία), Τιμπάτ
Κολέτ (5,62 μ.) και Εθάν Κορμόντ (5,62 μ.).
Στο μήκος των Γυναικών οι διοργανωτές ανακοίνωσαν
τη συμμετοχή της κορυφαίας Ελληνίδας, της Βούλας Παπαχρήστου, που λίγο πριν την παρουσία της στο μίτινγκ
Βενιζέλεια - Χανιά, θα αγωνιστεί και στην Καλλιθέα με
στόχο μια επίδοση καλύτερη από το φετινό της 6,59
μέτρα. Στο ύψος των γυναικών η παρουσία της Άνα Σίμιτς
δημιουργεί υψηλές προσδοκίες, αφού πρόκειται για μία
αθλήτρια, που έχει ατομικό ρεκόρ 1,99 μ. και σταθερά
άλματα πάνω από το 1,90 μ.
Στο ύψος των Ανδρών δεσπόζει το όνομα του Πορτογάλου, Πάολο Κονσεισάο με ατομικό ρεκόρ 2,28 μ. αλλά
και αυτό του Λευκορώσου, Αντρέι Σκαμπέικα με φετινό
ρεκόρ 2,21μ., ενώ επιβεβαιώθηκε και η συμμετοχή του
Έλληνα Αντώνη Μέρλου με φετινό ρεκόρ 2,16 μέτρα.
Το μίτινγκ αλμάτων της Καλλιθέας τίμησαν με την παρουσία της τα προηγούμενα χρόνια ο Σεργκέι Μπούμπκα
και Ρόμπερτ Εμιγιάν, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε η κορυφαία
άλτρια του μήκους, Ιβάνα Σπάνοβιτς.
*Εξάλλου σε χθεσινούς αγώνες στο Σχηματάρι ο Κώστας Νάκος(ΓΣΤ) σημείωσε επίδοση 51.95.

Ραγδαία άνοδος
Λιγότερο από μια ώρα χρειάστηκε η Μαρία Σάκκαρη
για να πάρει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του
Roland Garros. Η 23χρονη τενίστρια, Νο29 στην παγκόσμια
κατάταξη, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στην
Αμερικανίδα και πέρασε πανηγυρικά στην επόμενη φάση,
δικαιολογώντας τον τίτλο του φαβορί.
Η Σάκκαρη σύμφωνα με το sport 24 ήταν καταγιστική
στο πρώτο σετ, το οποίο και κατέκτησε με 6-0, κάνοντας
τρία μπρέικ στο σερβίς της αντιπάλου της και κρατώντας
το δικό της με ευκολία. Στο δεύτερο, η Τατισβίλι ξεκίνησε
με μπρέικ, αλλά αυτό "ξύπνησε" την Ελληνίδα τενίστρια
και η απάντησή της ήταν εμφατική. Πήρε όλα τα επόμενα
γκέιμ και με 6-1 έκανε το 2-0 στα σετ, συνεχίζοντας στο
χωμάτινο Grand Slam. Η πρωταθλήτριά μας τελείωσε
τον αγώνα με 26 winners και 20 αβίαστα λάθη. Στον αντίποδα, 17 winners είχε η Τατισβίλι, οποία έκανε 31
αβίαστα λάθη. Δεν μπορούσε να βάλει δύσκολα στη
Σάκκαρη, καθώς η διαφορά ποιότητας ήταν μεγάλη ανάμεσά τους, κάτι που φάνηκε στα 55 λεπτά που κράτησε
η μεταξύ τους αναμέτρηση στη γαλλική πρωτεύουσα.
Η Σάκκαρη πέτυχε την τρίτη νίκη της στο Roland
Garros. Επίσης, αυτή ήταν η 12η νίκη στις 14 τελευταίες
αναμετρήσεις, προερχόμενηι από μια σειρά εξαιρετικών
εμφανίσεων στο χώμα. Ποιος ξεχνάει και τον τίτλο που
κέρδισε στο Μαρόκο και συγκεκριμένα στο τουρνουά
του Ραμπάτ.

Βάρος στην ενημέρωση
Οργανωτικές κινήσεις από τους ικάρους,
που γέμισαν το γραφείο τύπου
Στον χώρο του αθλητισμού η οργάνωση και έξω από
τις γραμμές παίζει σημαντικό ρόλο.
Κομβικό κομμάτι είναι το επικοινωνιακό σκέλος, αφού
ειδικά στις μέρες μας ο φίλαθλος θέλει να μαθαίνει νέα
άμεσα και από πρώτο χέρι.
Οι Ικαροι έκαναν την ενδεδειγμένη κίνηση.
Αναβάθμιση λοιπόν στην ενημέρωση των ΜΜΕ και
των φιλάθλων αποτελεί η επιλογή των Ικάρων να αναθέσουν στον έμπειρο δημοσιογράφο Κώστα Τσέκλημα το
γραφείο τύπου της ομάδας. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το ΔΣ των Ικάρων Τρικάλων βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει πως την θέση του υπεύθυνου γραφείου τύπου της ομάδας αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος
Κώστας Τσέκλημας, μέλος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας καθώς και του ΠΣΑΤ
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Διεύρυνση οριζόντων
Σε εγρήγορση τα Τρικαλινά παλαιστικά ταλέντα με εκδηλώσεις
εκτός των τειχών, που βάζουν τους πάντες καλύτερα στο πνεύμα

Α

δυναμία αρκετών
Τρικαλινών φιλάθλων
αποτελεί ασφαλώς η
πάλη.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι ίδιοι δεν ξεχνούν τον τεράστια προσφορά του αθλήματος των δυνατών στο
χτίσιμο της τοπικής υστεροφημίας.
Πραγματικά το κάδρο είναι γεμάτο
από τεράστιες επιτυχίες εντός και εκτός
τειχών.
Επίσης οι τίτλοι του Ολυμπιονίκη και
παγκόσμιων πρωταθλητών δεν ξεχνιούνται με τίποτα.
Εκείνα τα αξέχαστα χρόνια η χαρισματική φουρνιά των αθλητών δεν άφησε
να πέσει τίποτα κάτω. Δούλεψαν συντονισμένα με προπονητές, που ήξεραν σε
βάθος το αντικείμενο, ενώ πολλές φορές
ήρθαν στα Τρίκαλα για προετοιμασία
πολλά μεγάλα ονόματα του χώρου.
Ετσι και ο συναγωνισμός ήταν έντονος
και απαραίτητη ανταλλαγή απόψεων
υπήρχε. Η ουσία είναι ότι οι συμπολίτες
παλαιστές όταν ανέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο δεν υπήρχε περίπτωση να
μην σημειωθούν επιτυχίες.
Απλά το ερώτημα ήταν πόσες ακριβώς
θα ήταν αυτές.
Οποιος φίλαθλος πάντως μελετούσε
τα σχετικά πινάκια έβλεπε δίπλα από
κάθε κατηγορία και κάποιο Τρικαλινό
όνομα να φιγουράρει δυνατά.
Κάπως έτσι χτίστηκε ο μύθος της τοπικής πάλης και οι διάδοχοι δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους για να κρατήσουν
ψηλά την περιοχή μας.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση για τους προπονητές και τα
στελέχη των ομάδων μας από το να
βλέπουν δικά τους παιδιά να βάζουν
στέρεες βάσεις και να μην αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω.
Ομολογουμένως το ψάξιμο είναι εντυπωσιακό, αφού η νέα γενιά δεν μένει
στα κεκτημένα της γνωρίζοντας πολύ
καλά ότι η καταξίωση στον χώρο έρχεται
μέσα από την διάρκεια στην απόδοση.
Υπό το πρίσμα αυτό το έμψυχο δυναμικό δεν σταματάει να ψάχνεται, ενώ
μελετάει τα κατορθώματα των ιερών τεράτων. Συλλέγει λοιπόν τις απαραίτητες
ιδέες και κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές, που επιτρέπουν το άνοιγμα των
φτερών.
Βέβαια κάθε αθλητής φιλοδοξεί να
καταθέσει την δική του ξεχωριστή αγωνιστική ταυτότητα. Μαζί με τους τεχνικούς οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να
χτίζουν καθημερινά προσθέτοντας και
κάποιο καινούργιο λιθαράκι στο αγωνιστικό υπόβαθρο.
Ετσι όταν έρχεται το πλήρωμα του
χρόνου η νέα φουρνιά της Τρικαλινής
πάλης είναι σαν έτοιμη από καιρό.
Πέρα από το ταλέντο διαθέτει και την
απαραίτητη αυτοπεποίθηση, που χρειάζεται το άθλημα προκειμένου να γίνει
η επιθυμητή προσπέραση την κατάλληλη
στιγμή.
Το σημαντικό είναι ότι οι Τρικαλινοί
παλαιστές φροντίζουν να εξαντλούν τις
πιθανότητες και αγωνίζονται μέχρι το
τελευταίο δευτερόλεπτο για τον καλύτερο δυνατό απολογισμό.
Ουκ ολίγες λαβές είναι άκρως θεαματικές και κερδίζουν το χειροκρότημα
ακόμη και των αντιπάλων. Γενικά τα δικά
μας παλαιστικά παιδιά επιδιώκουν να
καταθέτουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο

Eλπιδοφόρα παλαιστικά Τρικαλινά ταλέντα θα δοκιμάσουν
πράγματα στην εκδήλωση της Σερβίας
και δικαιώνονται εκ του αποτελέσματος.
Και σε πρόσφατες εκδηλώσεις οι Τρικαλινοί παλαιστές είχαν τον τρόπο τους
να φτάσουν σε πρωτιές ή να εξασφαλίσουν αξιόλογα πλασαρίσματα.
Με τέτοιες επιτυχίες εκτοξεύεται η
ψυχολογία, οπότε άπαντες συνεχίζουν
με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη αν και ξέρουν ότι όσο ανεβαίνουν οι μετοχές
τους τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση,
που θα δεχθούν.
Πολύ σωστά εξάλλου οι πρωταγωνιστές πρέπει να βλέπουν κάθε αγώνα ξεχωριστά, αφού διαθέτει τα δικά του
κουμπιά και ιδιαιτερότητες.
Από την στιγμή λοιπόν που η νέα γενιά
της πάλης συνεχίσει με την ίδια ταπεινότητα και έφεση στην ανακάλυψη νέων
δρόμων μπορεί να έχει την επιθυμητή
εξέλιξη και να εδραιωθεί στην εκτίμηση
του κόσμου.

Καλό άνοιγμα
Καιρός όμως να φτάσουμε στο δια
ταύτα. Από πέρυσι ξεκίνησε μια διοργάνωση, που αρκετοί την παρομοίωσαν με
την μπασκετική Ευρωλίγκα.
Εννοείται ότι κάθε σύναξη έχει το δικό
της αποτύπωμα και η παλαιστική λίγκα
δίνει την δυνατότητα στα ταλέντα να
κολυμπήσουν στα βαθιά της πάλης και
να διευρύνουν τον ορίζοντα.
Διότι όσοι διακονούν το μετερίζι αναγνωρίζουν ότι ο αθλητής φτιάχνεται
μέσα από τους μαζεμένους και ποιοτικούς αγώνες. Ασφαλώς όσοι ανεβαίνουν
στο ταπί κάνουν θετικές σκέψεις και επιθυμούν διακαώς να κερδίζουν.
Ωστόσο και οι απώλειες είναι μέσα
στο πρόγραμμα. Από την στιγμή όμως
που αξιοποιηθούν δημιουργικά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έρθουν οι πολυπόθητες καλύτερες μέρες.
Παράλληλα οι πρωταγωνιστές ξέρουν
ότι μέσα από τα δυνατά παιχνίδια θα
μπορέσουν να ανακαλύψουν τα πραγματικά τους όρια εστιάζοντας στην βελτίωση των λεπτομερειών.
Διότι πολλές φορές η πρωτιά κρίνεται
από τα λεγόμενα ψιλά γράμματα.
Η ουσία είναι ότι ένας όμιλος Τρικαλινών παλαιστών ετοίμασε βαλίτσες , κάτι
που θα κάνει και στο μέλλον για να συμμετάσχει σε σημαντικές δραστηριότητες
στο εξωτερικό.
Η προσμονή δεν κρύβεται αφού το
νέο αίμα θέλει να βιώσει καινούργια
πράγματα. Παράλληλα αισθάνονται και
την ευθύνη της εκπροσώπησης της Ελληνικής και δη Τρικαλινής πάλης.
Τούτο σημαίνει ότι δεν θα σταματήσει

να ψάχνεται προκειμένου να εξελιχτεί
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να
μείνει πολλά χρόνια στον παλαιστικό
αφρό.
Χωρίς ιδρώτα άλλωστε δεν μπορεί να
κατακτηθεί καμία κορυφή.
Από την πλευρά τους οι προπονητές
επιδιώκουν να δίνουν καινούργια ερεθίσματα στα ταλέντα προκειμένου να ξεδιπλώσουν όλο το εύρος των αρετών
τους.
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες βρίσκονται τρόποι για παρουσία σε σημαντικές συνάξεις.
Φαίνεται λοιπόν ότι οδεύουμε προς
καθιέρωση.
Πάντως στην πάλη υπάρχουν σημαντικές σχολές και έτσι είναι σημαντικό να
ανιχνεύει κανείς την τεχνογνωσία προσαρμόζοντάς της στα μέτρα της.
Η πρώτη αγωνιστική σύναξη θα πραγματοποιηθεί στην Σερβία, μια περιοχή,
που οι Τρικαλινοί την ξέρουν καλά.
Εχει συγκροτηθεί ομάδα με τον τίτλο
Amerfoot Hellas στην οποία μετέχουν
από πλευράς ΑΣ. Τρικάλων οι εξής παλαιστές: Σωτήρης Μπακόπουλος, Στυλιανός Ψωμάς, Θωμάς Βασδέκης, Μαργαρίτης Καζάλας, Θάνος Δημήτρης και
από τον ΣΒΑΤ ο Ηλίας Ζαϊράκης.
Στο τιμ των προπονητών είναι ο Βασίλης Μότσιος του ΑΣΤ, που ασπάζεται
την άποψη ότι τα μαζεμένα παιχνίδια δίνουν τα απαραίτητα εφόδια στην καινούργια γενιά προκειμένου να καταθέσει
την δική της αγωνιστική ταυτότητα.
Η αποστολή αναχωρεί σήμερα και
σύμφωνα με το πρόγραμμα η δράση θα
ξεκινήσει την Παρασκευή με δραστηριότητα σε επίπεδο ομάδων.
Το Σάββατο θα έχουμε το ατομικό
κομμάτι, όπου οι Τρικαλινοί νεαροί παλαιστές θα επιδιώξουν να βγάλουν την
δουλειά που κάνουν όλο αυτό το διάστημα.
Όπως γίνεται αντιληπτό το πρόγραμμα
είναι ελκυστικό και οι πιτσιρικάδες θα
σπεύσουν να επιβεβαιώσουν τις συστάσεις δικαιώνοντας όλους όσοι πιστεύουν
στην αξία και στην προοπτική τους.
Παράλληλα μέσα από τέτοιες συμμετοχές πλουτίζουν τις γνώσεις τους και
εκτός γραμμών.
Μάλιστα θα ακολουθήσουν και άλλες
έξοδοι με το ακριβές πρόγραμμα να γίνεται γνωστό το επόμενο διάστημα.
Πάντως η αρχή γίνεται δυναμικά, οπότε
και στην συνέχεια θα μπουν οι απαραίτητες πινελιές για ένα ελκυστικό παλαιστικό ψηφιδωτό.

CMYK

16

τοΠιΚΑ

_4 πεμπτη 30 μΑΪΟΥ 2019

Η χαρά του παιχνιδιού
Μεγάλη όρεξη στους αγώνες μίνι και παμπαίδων με τα Τρικαλινά νιάτα να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της δραστηριότητας

Ό

ταν υπάρχουν
αθλητικές
κυψέλες είναι
πιο εύκολα τα
νιάτα να βρουν τον
δρόμο τους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γιατί οι υπεύθυνοι ξέρουν
τα θέλω της νεολαίας αλλά
και την Τρικαλινή παράδοση
στο μπάσκετ.
Μοχθούν συνεπώς όλοι μαζί
για το κοινό καλό. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει η απαραίτητη συνέχεια στον χώρο
κάτι που μεταφράζεται σε
καλή παραγωγή παικτών.
Με υπομονή και μεθοδικότητα θα ψάξουν να βρουν τον
δρόμο τους. Το πόσο ψηλά
θα φτάσουν είναι κάτι που θα
το δείξει η ίδια η ζωή μέσα
από μια συνισταμένη παραγόντων και φυσικά και από
την τύχη.
Φυσικά όλα θα γίνουν στην
ώρα τους ακολουθώντας σωστά βήματα. Πάντως δεν
υπάρχει καλύτερο σκηνικό
από το να είναι γεμάτες οι
αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ειδικά στο μπάσκετ η προσέλευση νέου αίματος αφήνει
ελπιδοφόρα μηνύματα. Σε πείσμα των αντιξοοτήτων οι τοπικοί σύλλογοι κάνουν αθόρυβη αλλά ουσιαστική δουλειά, που δεν πρέπει να κρίνεται μόνο με βάση τα αποτελέσματα.
Γιατί να μην ξεχνούμε ότι
είναι και η κοινωνική προσφορά, καθώς γαλουχούν τη νεολαία με σωστές αρχές και
αξίες. Φυσικά όλοι κάνουν θετικές σκέψεις όταν αναλαμβάνουν δράση και μοχθούν
για το καλύτερο.
Διεξάγονται λοιπόν ανοιχτά
παιχνίδια, οπότε οι φίλαθλοι
χειροκροτούν με την ψυχή
τους τα ταλεντάκια.
Είναι σημαντικό οι τάξεις
των τοπικών συλλόγων να είναι γεμάτες από παιδιά που
έχουν την καλαθοσφαίριση
στο αίμα τους και πραγματικά
παράγοντες και προπονητές

Μ

αζεμένες
διακρίσεις
έχει
προσφέρει
η επίσημη αγαπημένη
σε όλες τις ηλικίες.
Ετσι μια χαρισματική
φουρνιά θα σπεύσει
να συνεχίσει την
παράδοση.
Πάντως υπάρχει πίστη για
την επίτευξη του στόχου,
ενώ ο γνωστός μας κόουτς
Γιάννης Καστρίτης θέλει να
παρουσιάσει μια πραγματικά ανταγωνιστική ομάδα.
Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ U19 ξεκίνησε την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο(θα φιλοξε-

Στιγμιότυπα από τους αγώνες μίνι ΑΟΚ- Αιόλου Α και Δαναών- Σπάρτακου

δεν αφήνουν να πέσει τίποτα
κάτω.
Το μάτι τους κόβει και έτσι
δεν θέλουν να χάσουν ούτε
ένα χαρισματικό παιδί.
Βέβαια η δουλειά στην υποδομή δεν γίνεται με αυτόματο
πιλότο, ούτε από την μια στιγμή στην άλλη. Η υπομονή
είναι απαραίτητη και οι νεαρές
παίκτριες θα πρέπει να κάνουν
τον κύκλο τους και να επαναλάβουν ατέλειωτες φορές
μπασκετικά πράγματα για να
πατήσουν γερά στα πόδια
τους.
Ασφαλώς κάθε αγώνας
αποτελεί μεγάλο σχολείο για
όλους και όλες.
Γενικά αυτή την εποχή το
κάδρο στην υποδομή είναι γεμάτο, ενώ τα καλύτερα είναι
μπροστά.
Στις μικρές ηλικίες πρώτα
και κύρια υπάρχει η χαρά του
παιχνιδιού. Από την στιγμή
που τα νιάτα βγαίνουν στον
αγωνιστικό χώρο ξεχνούν όλα
τα υπόλοιπα και αφοσιώνονται
στο αντικείμενό τους.

νηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης), πραγματοποιώντας
την πρώτη της προπόνηση.
Το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα απέχει σχεδόν
ένα μήνα από τις πρώτες
τις υποχρεώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Οι παίκτες του Γιάννη Καστρίτη συγκεντρώθηκαν στο
προπονητήριο του ΟΑΚΑ
και φώναξαν το πρώτο «Ελλάς», ξεκινώντας την προετοιμασία τους.
Η ελληνική ομάδα βρίσκεται στον τρίτο όμιλο, όπου
θα αντιμετωπίσει κατά σειρά
Φιλιππίνες (29/6, 20:30), Ρωσία (30/6, 20:30) και Αργεντινή (2/7, 20:30).

Ασφαλώς το μπάσκετ έχει
την δική του ιστορία στα Τρίκαλα και είναι σημαντικό οι
ιθύνοντες να βρίσκονται σε
εγρήγορση για να φτιάξουν
μια βάση για πολλά χρόνια.
Τα πιτσιρίκια διψούν για μεγάλους αγώνες και γι’ αυτό
έχουν μόνιμη θέση στις αναμετρήσεις όλων των κατηγοριών.
Ωστόσο δεν βλέπουν την
ώρα να περάσουν τα ίδια σε
θέση πρωταγωνιστή.
Από την στιγμή που επέλεξαν πάντως το μπάσκετ αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στο
αντικείμενο και πασχίζουν να
ανακαλύψουν νέους δρόμους.
Κρέμονται από τα χείλη των
προπονητών λοιπόν για να
αντιληφθούν άμεσα τι τους
ζητάνε σε άμυνα και επίθεση.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
παίκτες και τεχνική ηγεσία
πρέπει να επικοινωνούν άριστα μεταξύ τους.
Και όταν μαθαίνει κανείς
κάποια πράγματα πρέπει να
τα διδάσκεται σωστά.

Με τον τρόπο αυτό δεν θα
βραχυκυκλώσει στα δύσκολα
σημεία κάθε παιχνιδιού, ενώ
γενικά θα είναι σε θέση να
ελέγξει τα συναισθήματά του.
Αυτό το κομμάτι είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον αθλητισμό. Ειδικά το μπάσκετ έχει
δώσει παραδείγματα ακόμη
και σε μεγάλους τελικούς επικών ανατροπών.
Ακόμη και διαφορές που
φαντάζουν ιλιγγιώδεις εξανεμίζονται με συνοπτικές διαδικασίες.
Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα
που είναι πίσω στο σκορ όχι
μόνο δεν καταθέτει τα όπλα
αλλά βρίσκει το κουράγιο να
επιστρέψει δριμύτερη και να
φέρει τα πάνω- κάτω.
Όλα αυτά αποτελούν μεγάλα διδάγματα για τα ταλέντα, που συνειδητοποιούν
ότι πρέπει να φτάσουν μέχρι
τέλους για να πανηγυρίσουν.
Ομολογουμένως κανένα
παιχνίδι στο μπάσκετ δεν κρίνεται στου δρόμου τα μισά
αλλά στο τελευταίο σφύριγμα.
Η αθλητική παιδεία λοιπόν
είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να δώσουν μεγάλη βαρύτητα οι προπονητές, πέρα δηλαδή από την μετάδοση των
τεχνικών γνώσεων.
Κοινώς επιβάλλεται να γίνει
το κατάλληλο πάντρεμα, ούτως ώστε το έμψυχο δυναμικό
να μείνει πολλά χρόνια στην
επικαιρότητα κερδίζοντας έτσι
τα εύσημα των φιλάθλων.
Βέβαια το νεανικό έμψυχο
δυναμικό στα πρώτα του βήματα δεν μπορεί να φανταστεί

Πίστη για
τον στόχο

Η φρέσκια Εθνική U19 του Γιάννη Καστρίτη
βάζει πλήρη για νέα κατορθώματα
CMYK

την εξέλιξή του.
Οσοι όμως δουλεύουν είναι
μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα
χάσουν. Για τον λόγο αυτό οι
προπονητές είναι συνέχεια δίπλα τους για να πετύχουν την
μέγιστη δυνατή εξέλιξη.
Πάντως όλοι πρέπει να είναι
συνειδητοποιημένοι, αφού χωρίς ιδρώτα δεν κερδίζεται τίποτα. Επιπρόσθετα είναι τέτοια η φύση του αθλητισμού
που έχει και πολλές ατυχίες.
Συνεπώς οι πρωταγωνιστές
καλούνται να δείξουν χαρακτήρα για να φέρουν την υπόθεση στα μέτρα τους.

Προσεκτικές κινήσεις
Αν και είναι μικροί σε ηλικία
έχουν συνειδητοποιήσει ότι
κάθε μπασκετική μέρα είναι
διαφορετική.
Κανείς συνεπώς δεν πρέπει
να επαναπαύεται.
Ασφαλώς οι πιτσιρικάδες
αγαπούν όσο τίποτα άλλο το
μπάσκετ και με την μεθοδικότητά τους εμφανίζονται
κάθε μέρα και καλύτεροι.
Μέλημά τους είναι να βάζουν όσο πιο συχνά γίνεται
τις απαραίτητες πινελιές στο
αγωνιστικό υπόβαθρο, που
θα τα επιτρέψει να ανοίξουν
τα φτερά τους.
Πάντως είναι φανερό ότι
βιώνουν έντονα αυτό που κάνουν και με την συμπεριφορά
τους δείχνουν ότι πήραν σοβαρά την αποστολή τους.
Ποιος δεν θέλει να βγουν
από τα σπλάγχνα των τοπικών
συγκροτημάτων παιδιά , που
θα συνεχίσουν την λαμπρή
παράδοση;
Είναι σημαντικό λοιπόν που

υπάρχουν αξιόλογες μπασκετικές σχολές στην περιοχή
μας, που προσπαθούν να βάλουν τα νιάτα στα βαθιά του
μπάσκετ.
Κάθε αγώνας λοιπόν πρέπει
να αντιμετωπίζεται ως γιορτή.
Να περάσουμε έτσι στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.
Την ήττα από την ομάδα
του Αίολου (1) γνώρισαν οι
νεαροί μπασκετμπολίστες του
ΑΟ Καλαμπάκας σε αγώνα
που έγινε στο Βλαχάβειο Γυμναστήριο για το πρωτάθλημα
μίνι της ΕΣΚΑΘ.
Διαιτητής: Κουτιβής
Καλαμπάκα (Σπανός) : Σινάνης , Δημητρίου , Γετερίδης
, Γκαντάλης , Ζαρκαδιάς , Φώτης , Τσιάκαλος , Τσαγκρασούλης , Καρκαλάκης , Παπατζιμόπουλος , Αθανασούλας , Μπάκας .
Αίολος 1 (Αλεξίου-Μπραχάλας) Τρελλης, Μπουρούσης, Μπαρμπούτης , Καρατζάς, Γιώτας, Οικονόμου, Κανατάς, Αλεξίου, Κατσιαλής ,
Γιώτας .
Ένα ακόμη ωραίο παιχνίδι
για την ομάδα μίνι των Δαναών στον αγώνα με τα παιδιά
του Σπάρτακου για το αντίστοιχο πρωτάθλημα . Νικήτρια
η ομάδα των Δαναών.
Διαιτητές: Γκότας Α. - Μπαλατσούκας
Σπάρτακος (Κατσανος) :
Μανθόπουλος , Πουλιανίτης
Χ. , Παναγιώτου , Αλευράς ,
Πουλιανίτης Μ. , Χαραλάμπους , Μανθόπουλος , Μίτσιος.
Δαναοί (Μητσας) Σίμος ,
Αναστασίου , Κεφαλάκης ,
Κωτούλας, Παπαθεοδώρου ,
Μπούρας , Χανδακας , Πελεκάνης , Τίγκας Κ. , Σιούτας ,
Τίγκας Γ. , Σίμος .
Αποτελέσματα Μίνι

1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
ΚΑΛ/ΚΑ-ΑΙΟΛΟΣ (1) 24-35

2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΔΑΝΑΟΙ 3373.

Τον θέλουν
μαζί
Οι Μπακς ήδη ασχολούνται με το θέμα της παραμονής
του Γιάννη Αντετοκούνμπο και θεωρούν πως ο Έλληνας
σταρ θα παραμείνει στα “ελάφια” και μετά το 2021.
Ο Μαρκ Λάσρι, συνιδιοκτήτης Μπακς, ανέφερε:
“Όσο συνεχίζουμε να τα πηγαίνουμε καλά και ο Γιάννης
το πιστεύει αυτό, μπορούμε να νιώθουμε καλά για τις πιθανότητές μας να μείνει στην ομάδα.
Πιστεύω πως θέλει να είναι εδώ, δεν έχω κανέναν λόγο
να πιστεύω κάτι άλλο”.
Για τα πολλά συμβόλαια που λήγουν (Μίντλετον, Μπρόγκντον, Χιλ, Λόπεζ, Μίροτιτς), τόνισε: “Θέλουμε να τους
κρατήσουμε όλους. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις δυνάμεις μας να κρατήσουμε τον πυρήνα της ομάδας”.
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Εξετάζει τους αντιπάλους
Ο ΑΟ Τρίκαλα οριστικά στην Φούτμπολ Λιγκ (3η κατηγορία) και ήδη γίνεται η ανάγνωση των νέων αντιπάλων

μ

ετά τα…
μαγικά που
έκαναν την
σεζόν που
έκλεισε πρώτα η
διοίκηση μπαταγιάννη
και στην συνέχεια η
διοίκηση Αϊβάζογλου, ο
ΑΟ τρίκαλα
υποβιβάστηκε! Ακούγεται
κάπως παράδοξο ότι σ’
αυτή την Φούτμπολ Λιγκ
ο ΑΟτ δεν κατάφερε να
τερματίσει ούτε καν στην
10η θέση, αλλά είναι η
πικρή αλήθεια!

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Δεν είναι η ώρα για να κάνουμε… μνημόσυνο, αλλά τα
πράγματα μάλλον είναι απλά.
Ο Δημήτρης Μπαταγιάννης
δεν θα έπρεπε ποτέ να αναλάβει τα ηνία της ομάδας,
αφού οι προθέσεις δεν φτάνουν. Ενώ ο Αϊβάζογλου που
ήρθε ως η διάδοχη κατάσταση
δεν μπήκε καν στον κόπο να
φέρει προπονητή της προκοπής και στελέχωση σοβαρή
ώστε να σωθεί η σεζόν. Αυτά
έγιναν σε μια σεζόν που πέρασε και άφησε την πικρία
του υποβιβασμού.
Από την άλλη όμως δεν
είναι η ώρα για δάκρυα, αλλά
για δουλειά. Ότι έγινε έγινε.
Θα πρέπει ο Ηλίας Αϊβάζογλου να οργανώσει την ομάδα
για τη νέα σεζόν και όσο και
αν ακούγεται πρόωρο πολλά
θα φανούν από το όνομα του
νέου προπονητή που θα ανακοινώσει…

οι νέοι αντίπαλοι
του Αοτ
Στην 3η Εθνική Κατηγορία
η οποία ονομάζεται Football
League θα αγωνίζεται ο ΑΟ
Τρίκαλα τη νέα αγωνιστική
περίοδο. Οι κυανέρυθροι θα
πάρουν μέρος σε ένα πρωτάθλημα που θα συμμετάσχουν 14 ομάδες.
Από την Αθήνα οι “κυανέρυθροι” θα βρουν στον δρόμο
τους, το Αιγάλεω, τον Ιωνικό
και τον Ασπρόπυργο από την
Μακεδονία, τον Ηρακλή (*),
την Τρίγλια, την Καβάλα και
την Βέροια, θα ταξιδέψουν
δύο φορές στην Ρόδο για να
αντιμετωπίσουν, Διαγόρα και
Ιάλυσο και μια στην Κρήτη
για να αντιμετωπίσουν τον
ΟΦ Ιεράπετρας, στην Ήπειρο
θα βρουν απέναντι τους τον
Θεσπρωτό και στην Κέρκυρα
τον Κρόνο Αργυράδων ενώ
το μόνο θεσσαλικό ντέρμπι
θα είναι αυτό κόντρα στον
Ολυμπιακό Βόλου.
Ουσιαστικά πρόκειται για
ένα “μοντέλο” Β’ Εθνικής με
τα τρανταχτά ονόματα της
κατηγορίας πλην των Τρικάλων να είναι αυτά του Ηρακλή,
του Αιγάλεω, του Ιωνικού, της
Βέροιας, της Καβάλας και φυσικά των “ερυθρόλευκων” του
Βόλου.

Ο ΑΟ Τρίκαλα ήδη εξετάζει τους αντιπάλους της νέας κατηγορίας που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν

οι ομάδες της Football
league
AO Tρίκαλα
Αιγάλεω
Ασπρόπυργος
Βέροια
Διαγόρας Ρόδου
Ηρακλής *
Θεσπρωτός
Ιάλυσος

Ιωνικός
Καβάλα
Κρόνος Αργυράδων
Ολυμπιακός Βόλου
ΟΦ Ιεράπετρας
Τρίγλια
*Οι ιθύνοντες του Ηρακλή
έχουν σημειώσει πως ο Γηραιός δεν θα αγωνιστεί στην
3η επαγγελματική κατηγορία

Κύπελλο Ελλάδας: Η μεγάλη
αλλαγή από τη νέα σεζόν
Το Κύπελλο Ελλάδας θα έχει αλλαγές από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 που αποφασίστηκαν στην Επιτροπή Διοργανώσεων. Αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας αποφασίστηκαν μετά και
το ΔΣ της Super League που έγινε την Τρίτη. Το θέμα της
αλλαγής της μορφής της διοργάνωσης είχε συζητηθεί στην Επιτροπή Διοργανώσεων και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ενώ τέθηκε επί τάπητος και στο ΔΣ της Λίγκας.
Η τελική απόφαση πάρθηκε και πλέον το Κύπελλο Ελλάδας αλλάζει.
Συγκεκριμένα θα γίνονται μονοί αγώνες. Τα διπλά παιχνίδια θα
ξεκινούν από τη φάση των «16». Επίσης, όσες ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα ξεκινούν από τη φάση των «16» του
Κυπέλλου, ενώ οι ομάδες της Super League θα μπαίνουν στη…
μάχη από τη φάση των «32».
Αξίζει να σημειωθεί πως η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου έχει αποδεχθεί την εισήγηση για μονό τελικό σε ουδέτερη
έδρα, με την τελική απόφαση να έρχεται από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ. Η πρόταση που έκανε ο υπερσύμβουλος
της ομοσπονδίας, Πετρ Φούσεκ, για διπλό τελικό, απορρίφθηκε…

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

λόγω χρεών.
Έτσι ελπίδες για να συμμετάσχει στη νέα Football
League απέκτησε η Νίκη Βόλου, μετά τον αποκλεισμό σοκ

από τον Θεσπρωτό Ηγουμενίτσας στα μπαράζ της Γ’εθνικής.
Σύμφωνα με την προκήρυξη
του πρωταθλήματος, τη θέση

αυτή καταλαμβάνει ο καλύτερος 2ος (βάσει βαθμολογίας) των οχτώ δευτεραθλητών της Γ’εθνικής.
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στον τελικό

Νικητές στο «μικρό» τελικό
•Οι Δάσκαλοι κέρδισαν 2-0 τους Πολύτεκνους
πορεί να…
διάβασαν και
να δήλωσαν
«πανέτοιμοι»
να πιάσουν το «άριστα»
στην πρακτική (γιατί στη
θεωρία δεν παίζονται),
αλλά τελικά κατέκτησαν
την 3η θέση στο
πρωτάθλημα
εργαζομένων,
κερδίζοντας στο χθεσινό
«μικρό» τελικό που έγινε
στον Πυργετό τους
Πολύτεκνους με 2-0.

Μ
Ο πρόεδρος της ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλης βράβευσε την Βασιλική
διότι ήταν η ομάδα με το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας
στο τουρνουά. Τη πλακέτα παρέλαβε ο κ. Μαντζάνας

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

Οι Δάσκαλοι κέρδισαν την 3η θέση του τουρνουά.
Γι’ αυτούς συνεχίζεται η δράση αφού ακολουθεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα

gidopoulosp@yahoo.gr

Ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικής κ. Μπαλατσούκας
βράβευσε τους Πολύτεκνους

Αγώνας που είχε αρκετές
καλές προσπάθειες αν και απ’
αυτές ελάχιστες απείλησαν
τις εστίες. Οι παίκτες και των
δύο ομάδων δυσκολεύτηκαν
από την υψηλή θερμοκρασία,
αλλά και από την κούραση αρκετών αγώνων που προηγήθηκαν, χωρίς ωστόσο παράπονα αφού όλοι όσοι συμμετείχαν αγαπούν το ποδόσφαιρο και κάνουν θυσίες γιαυτό.

Ο αγώνας

Ο Διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Κωνσταντάκος Γ.
βράβευσε τους δασκάλους. Την πλακέτα πήρε ο κ. Ραπτοτάσιος

Οι Δάσκαλοι απείλησαν
πρώτοι αλλά χωρίς να πετύχουν τον αιφνιδιασμό. Στο 6’ο
Μπρισίμης σούταρε από μακριά αλλά ο Λάσκος βρέθηκε
στη σωστή θέση και μπλόκαρε.
Στο 11’ ο ίδιος παίκτης, από
πάσα του Μαυρίκου, απείλησε απέναντι στον τερματοφύλακα των Πολυτέκνων αλλά
και πάλι δεν μπόρεσε να τον
νικήσει.
Στο 28’ ο Τάμπας προσπάθησε με φάουλ να σκοράρει
αλλά η μπάλα κατέληξε ελάχιστα άουτ από το αριστερό
δοκάρι του Λάσκου, Οι Πολύτεκνοι, προσπάθησαν για το
γκολ, στο δεύτερο ημίχρονο
και συγκεκριμένα στο 40’ με
σουτ του Κατσαρού το οποίο
κατέληξε άουτ.
Δύο λεπτά αργότερα ο Καραγκούνης αντέδρασε εκπληκτικά σε κεφαλιά του
Μπούγλα, διώχνοντας σωτήρια.
Οι Δάσκαλοι απείλησαν στο
47’ με τον Σιούτα να σεντρά-

Οι Πολύτεκνοι έδωσαν έναν φιλότιμο αγώνα στο «μικρό» τελικό
από την επιτήρηση του Λάσκου αλλά πριν καταλήξει στα
δίκτυα πρόλαβε ο Ντιντής κι
έδιωξε.
Το δεύτερο γκολ δεν αποφεύχθηκε στο 58’ με τον Βαγγέλη Μπρισίμη να σκοράρει
και να κάνει το 2-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Στη φάση αυτή ο Λάσκος νικά τον Μπρισίμη.
Ο τελευταίος όμως πήρε «εκδίκηση» στο δεύτερο ημίχρονο
ρει από αριστερά, τον Μαυρίκο να πιάνει την κεφαλιά στο
δεύτερο δοκάρι αλλά ο Λάσκος μπλόκαρε.
Στο 51’ όμως «άνοιξαν» το
σκορ, με άψογη συνεργασία

Μπρισίμη – Κόττα. Ο πρώτος
γύρισε τη μπάλα από πλάγια
αριστερά και ο δεύτερος απέναντι στον Λάσκο πέτυχε το 1-0.
Νέα προσπάθεια του Κόττα
στο 56’. Πέρασε τη μπάλα

ΔΑΣΚΑΛΟΙ: Καραγκούνης,
Καραγεώργος (31’ Γκουγκουστάμος), Αυγέρης, Ραπτοτάσιος, Γκαραβέλας, Τάμπας (31’ Μπούνας), Τρικιάλης (31’ Κόττας), Μαυρίκος,
Τσέλιος (32’ Σιούτας), Μπρισίμης, Παππάς (31’ Τζόκας)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Λάσκος,
Γιώτης (46’ Παπαγιάννης), Κατσαρός, Ντιντής, Ζιώγκος,
Λάππας (31’ Παπαλέξης),
Χλωρός, Ντέρης (λ. τρ. 22’
Μούτσιος), Τσαφίτσας (31’
Μπούγλας), Τσιόβολος (55’
Γουλόπουλος), Καραμπέρης.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αβραάμ.

Αρκετοί οι τραυματισμοί στους χθεσινούς τελικούς. Ένα από τα
«θύματα» ο Μιχάλης Αγγελάκης

Ο Νίκος Αγγελάκης έχει ευστοχήσει στο τελευταίο πέναλτι
και δίνει τη νίκη στους Παλαίμαχους της Οιχαλίας με 3-2

Ο Στέφανος Γιώτης ήταν η «ψυχή» του πρωταθλήματος
αφού έπεσε με τα «μούτρα» ώστε να διεξαχθεί με επιτυχία

Ο Κόττας σκοράρει και «ανοίγει» το σκορ υπέρ των Δασκάλων

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
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Νάτοι νάτοι οι πρωταθλητές!
ρειάστηκε η
παράταση και η
διαδικασία των
πέναλτι για να
κρίνουν ποια ομάδα θα
κερδίσει το 1ο
πρωτάθλημα
παλαιμάχων. Η Οιχαλία
μετά το στείρο 0-0 της
κανονικής διάρκειας του
αγώνα αλλά και της
παράτασης, κέρδισε στα
πέναλτι 3-2 με τους
τερματοφύλακες να είναι
πρωταγωνιστές.

Χ
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στον τελικό

•Οι Παλαίμαχοι Οιχαλίας κέρδισαν την Αστυνομία
στα πέναλτι 3-2 (κ. α και παράταση 0-0)

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησε ο Χρ. Γακόπουλος
βραβεύοντας τους πολύτεκνους και τον «αδελφικό» του φίλο
κ. Κ. Βήτα ο οποίος είναι πρόεδρος

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
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Πρωταγωνιστής στα πέναλτι ο Αλέξανδρος Αγραφιώτης ξεκίνησε με απόκρουση πέναλτι του Μιχαήλ

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου βράβευσε την Αστυνομία
ως φιναλίστ. Το κύπελλο πήρε ο αρχηγός Δ. Μήτραινας
Τσιούλης και Δ. Ρίζος σε μονομαχία

Ο Ζαφείρης μπλοκάρει το πέναλτι του Τάτσιου

Εγινε ένας τελικός με ελάχιστες
φάσεις, αρκετούς τραυματισμούς
(ευτυχώς όχι σοβαρούς), αλλά
με αρκετό ενδιαφέρον έως το τελευταίο… πέναλτι.

Ο αγώνας
Ελάχιστες έως… σπάνιες οι ευκαιρίες του α’ ημιχρόνου. Για την
ακρίβεια; Μια από κάθε ομάδα με
τους Αστυνομικούς να κάνουν
πιο αισθητή την παρουσία τους
στη μοναδική προσπάθεια που
έκαναν αλλά τον Ζαφείρη να τους
χαλάει τα σχέδια.
Οι ευκαιρίες:
Στο 22’ σημειώθηκε η πρώτη
αξιόλογη προσπάθεια του παιχνιδιού με τον Σακελλαρίου Α. να
σεντράρει από αριστερά αλλά οι
Αφοί Αγγελάκη να μην προλαβαίνουν να αλλάξουν τη πορεία
της μπάλας προς την εστία του
Αγραφιώτη.
Στο 27’ οι Αστυνομικοί απείλησαν αισθητά με κεφαλιά του Βαϊου αλλά ο Ζαφείρης αντέδρασε
σωστά και γλίτωσε την εστία του.
Όπως και στο πρώτο ημίχρονο,
έτσι και στην επανάληψη οι ευκαιρίες με το σταγονόμετρο. Στο
66’ η επόμενη για λογαριασμό της
Οιχαλίας με τον Παπαδημητρίου
και τον Ν. Αγγελάκη να μην μπορούν από καλή θέση να σκοράρουν.
Στο 76’ η Αστυνομία απάντησε
με μακρινό σουτ του Φούντα αλλά
η μπάλα δεν ανησύχησε τον Ζαφείρη, ενώ στο 80’ ο Ρίζος νικήθηκε από τον Αγραφιώτη ο οποίος απέκρουσε το σουτ του πρώτου.

Η παράταση
Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου η Οιχαλία έφτασε πολύ
κοντά στο γκολ όταν ο Μιχαήλ με
μακρινή πάσα πέρασε τη μπάλα
στον Ρίζο, αυτός απέναντι στον
Αγραφιώτη σούταρε, αλλά ο γκολκήπερ της Αστυνομίας στη σωστή
του γωνία απέκρουσε σωτήρια.

Τα πέναλτι
Ο Νίκος Κακούσιος, εκ μέρους

Ο κ. Γιαγιάκος (πρόεδρος Επιμελλητηρίου) βράβευσε
τους πρωταθλητές. Το κύπελλο πήρε ο αρχηγός Νίκος Γαλάνης

Οι πρωταθλητές πανηγυρίζουν παρουσία του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου.
Οι νικητές στους νικητές

Ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Σπηλιόπουλος βράβευσε
τους Φίλους του Νοσοκομείου

Η ομάδα της Αστυνομίας έφτασε στη… πηγή αλλά νερό δεν ήπιε.
Επαιξε, το ευχαριστήθηκε και χειροκροτήθηκε όμως…
της Αστυνομίας εκτέλεσε το πρώτο πέναλτι και ο Ζαφείρης μπλόκαρε. Ακολούθησε ο Μιχαήλ αλλά
ήταν η σειρά του Αγραφιώτη να
αποκρούσει. Ο Καραλής με άψογη εκτέλεση έκανε το 1-0, ενώ ο
Αγραφιώτης απέκρουσε και το
πέναλτι του Γαλάνη. Ο Μήτραινας
με εξαιρετικό πέναλτι πέτυχε το 20 υπέρ της Αστυνομίας. Ο Χριστοδούλου μείωσε 2-1, ο Ζαφείρης νίκησε τον Φούντα και στη συ-

νέχεια ο γκολκήπερ της Οιχαλίας
σκόραρε από την «άσπρη βούλα»
ισοφαρίζοντας 2-2. Πήρε θέση
κάτω από τα γκολπόστ και απέκρουσε το πέναλτι9 του Τάτσιου,
ενώ ο Αγγελάκης ευστόχησε κάνοντας το τελικό 2-3.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Αγραφιώτης,
Καππάς (46’ Σκαπέτης), Μήτραινας, Φούντας, Νταϊλιάνης (70’ λ.
τρ. Αναγνώστου, 97’ Μπλέτσας)),

Καραλής, Βαϊου, Τσιούλης (92’ λ.
τρ. Καμπλιώνης), Κακούσιος, Τάτσιος, Θεοδωράκης (87’ Λιούρας
89’ λ. τρ. Αργυρόπουλος)
ΟΙΧΑΛΙΑ: Ζαφείρης, Ζήσης (61’
Ζιώγκος), Μαίος (24), Μιχαήλ,
Παπαδημητρίου (95’Φιλιππίδης),
Ρίζος, Σακελλαρίου Α. (54’ λ. τρ.
Χριστοδούλου) (3)Αγγελάκης Μ.
(58’ λ. τρ. Κυρίτσης), Αγγελάκης
Ν., Γαλάνης, Παπαδημητρίου.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντίνος

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Β’ κ. Νίντος
βράβευσε την Βασιλική και τον κ. Μαντζάνα

CMYK
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Πάντα σε ετοιμότητα
•Οι Τρικαλινοί βετεράνοι στίβου ετοιμάζονται για το Πανελλήνιο της Καρδίτσας
•Αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια ομοσπονδία ο Α. Σιμορέλης

Π

ανθομολογούμ
ενη είναι η
αγάπη τους για
τον κλασικό
αθλητισμό. Ετσι
φροντίζουν να
διατηρούνται σε καλή
φόρμα προκειμένου να
γεμίζουν το βιογραφικό
τους σε πρώτη ευκαιρία.

Ο λόγος για τους Τρικαλινούς βετεράνους στίβου που
οργανώθηκαν σωστά εδώ και
καιρό, οπότε σε πρώτη ευκαιρία καταθέτουν τα διαπιστευτήριά τους.
Σε κάθε περίπτωση θυμίζουν
χρόνια δοξασμένα, ενώ με τον
τρόπο δράσης τους βάζουν
στο μεράκι περισσότερο κόσμο αποτελώντας συνάμα
πηγή έμπνευσης για τη νεολαία.
Επί της ουσίας οι πρωταγωνιστές δεν μπορούν να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από την δράση.
Οι προπονήσεις λοιπόν καλά
κρατούν, ενώ φτιάχνουν με
επιμέλεια το πλάνο όταν έχουν
μπροστά σημαντικούς αγώνες.
Πλέον έχουν επικεντρωθεί
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
που θα γίνει όπως ενημερώσαμε εγκαίρως στην γειτονική
Καρδίτσα.
Η δράση θα αναπτυχθεί στο
διάστημα 14 και 15 Ιούνη, οπότε από την στιγμή που οι δόξες
του παρελθόντος έχουν ανεπτυγμένη στο έπακρο τη νοοτροπία του νικητή θα τα δώσουν όλα για όλα προκειμένου
να κατακτήσουν έναν ακόμη
τίτλο στην καριέρα τους.
Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι βρίσκεται σε πολύ καλή
κατάσταση και συνεχίζουν να
δουλεύουν με σύστημα για

Δ

εν
πραγματοποιήθ
ηκε σε πρώτο
χρόνο η ετήσια
γενική συνέλευση του
ΑΣ. Μετέωρα, που είχε
οριστεί για την Τρίτη στο
Εργατικό κέντρο
Καλαμπάκας.

Η ιστοσελίδα «Τα Μετέωρα»
έγραψε:
Όπως ήταν αναμενόμενο,
η απαρτία δεν επετεύχθη, και
οριστικά πλέον η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την επόμενη Τρίτη 4 Ιουνίου
την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο.
Εκεί θα παραιτηθεί προφανώς κι επίσημα το Δ.Σ. που
υπάρχει και θα αναζητηθούν
τα νέα μέλη, για να διοικήσουν
την ομάδα.
Σε περίπτωση που προκύψει
κάποιο σχήμα, το μόνο που
θα απομένει είναι να πάρει
την έγκριση από τη Γ.Σ., ενώ
σε περίπτωση που δεν συμβεί
κάτι τέτοιο, τότε θα οριστεί
νέα Γενική Συνέλευση.
Αν δεν αναδειχθεί νέο Δ.Σ.

Οι Τρικαλινοί βετεράνοι στίβου ετοιμάζονται
για το Πανελλήνιο της Καρδίτσας
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
Για την καλύτερη δυνατή
ενημέρωση λοιπόν προγραμματίστηκε μια μάζωξη, που θα
λάβει χώρα την Τρίτη 4 Ιούνη
στις 18.30 στο Δημοτικό Στάδιο.
Σ’αυτήν πρώτα και κύρια θα
γίνει η απαραίτητη δήλωση
συμμετοχών και στην πορεία
θα συζητηθούν όλες οι πτυχές
του πρωταθλήματος.
Ασφαλώς οι πρωταγωνιστές
έχουν πολύ καλή ψυχολογία,
οπότε από την στιγμή που ξέρουν καλά τα κατατόπια θα
επιδιώξουν να λάμψουν για
μια ακόμη φορά.
Οσοι δεν μπορέσουν να παραστούν ή επιθυμούν να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία
μπορούν να επικοινωνούν με
τον πρόεδρο κ. Ανδρέα Σιμορέλη στο τηλέφωνο 24310
74270.

Ιδιαίτερη τιμή
Τα ευχάριστα για την οικογένεια των Τρικαλινών βετεράνων στίβου δεν σταματούν
εδώ.
Στο πρόσφατο φρεσκάρισμα του Δ.Σ της Πανελλήνιας
ομοσπονδίας εξέχουσα θέση

Στην θέση του αντιπροέδρου της Πανελλήνιας
ομοσπονδίας βρίσκεται πια ο Α. Σιμορέλης
διατηρεί πλέον ο πρόεδρος
των δικών μας βετεράνων Ανδρέας Σιμορέλης.
Κατέλαβε λοιπόν την θέση
του αντιπροέδρου κάτι που
αποτελεί μεγάλη τιμή πόσο
μάλλον όταν ιερά τέρατα του
χώρου κατέχουν απλά θέση
μέλους.
Είναι η πρώτη φορά που
καταγράφεται μια τέτοια εξέλιξη και στο πρόσωπο του κ.
Σιμορέλη αντανακλά η συνολικά πολύ καλή δουλειά και
εικόνα του τοπικού συλλόγου

για τον οποίο να μην ξεχνάμε
ότι μεταξύ άλλων είχε φιλοξενήσει άψογα Πανελλήνιο
πρωτάθλημα.
Ο κ. Σιμορέλης θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις, ενώ πρόεδρος είναι ο κ. Ηλίας Καφφές, που
βρίσκεται στην ηγεσία και της
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, ενώ
υπηρέτησε και το μπασκετικό
μετερίζι.
Όπως συνάγεται η φωνή
των Τρικαλινών βετεράνων είναι έντονη παντού.

Πήρε παράταση

Υπομονή πρέπει
να κάνουν οι φίλοι
των Μετεώρων σχετικά με
τα διοικητικά δεδομένα
από τις επαναληπτικές γενικές
συνελεύσεις, τότε η διοίκηση

θα οριστεί από το Πρωτοδικείο, όπως συμβαίνει σε ανάCMYK

λογες περιπτώσεις, αλλά κάτι
τέτοιο προβλέπεται κι από το
καταστατικό του σωματείου.
Για την ώρα πάντως στον
ορίζοντα δεν φαίνεται να
υπάρχει κάποια διάδοχη κατάσταση, καθώς ίσως περιμένουν όλοι να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. κι από εκεί και
πέρα ενδεχομένως να υπάρξει
κάποια εξέλιξη. Αυτό είναι το
θετικό σενάριο, ενώ το αρνητικό είναι να μην υπάρχει ενδιαφέρον με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Πάντως, τα Μετέωρα έχουν
δικαίωμα να αγωνιστούν στη
Γ’ Εθνική και τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ με την κατάκτηση του κυπέλλου της
ΕΠΣΤ απέκτησαν το δικαίωμα
να συμμετάσχουν στο κύπελλο Ελλάδος για πρώτη φορά
στην ιστορία τους ύστερα από
40 και πλέον χρόνια.

* Mετά από ένα κενό διάστημα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν
πράγματα σχετικά με την καινούργια έκδοση των νέων
Εθνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Σίγουρα αρκετά
κομμάτια χρήζουν βελτίωσης προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και καινούργιων φιλάθλων.
* Σε κάθε περίπτωση ο ΑΟΤ καλείται να προσαρμοστεί
όσο το δυνατόν καλύτερα μπορεί και να προβεί σε ουσιαστικές και επιτυχημένες κινήσεις. Κοιτάζοντας την
δική του δουλειά και βάζοντας καθημερινά τα απαραίτητα
λιθαράκια το νερό θα μπει στο αυλάκι.
* Το ζητούμενο είναι να ενταχθούν στο δυναμικό παίκτες
με ποιότητα, που όμως θα διαθέτουν και υψηλό κίνητρο
για να ανοίξουν τα φτερά τους. Πολύ απλά όταν ένας
πρωταγωνιστής δίνει το 100% την δυνατοτήτων του
αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες υπέρβασης.
* Και οι φίλαθλοι από την πλευρά τους δεν θέλουν να
βλέπουν τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα να ανακυκλώνονται
σε πολλές ομάδες της χώρας και να έρχονται και στο
Στάδιο. Όπως λένε χαρακτηριστικά δεν έχει νοστιμάδα
το ξαναζεσταμένο φαγητό από την άποψη δηλαδή ότι
συγκεκριμένοι αθλητές έχουν κάνει τον κύκλο τους
στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.
* Παράλληλα θα αρχίσει και η μελέτη των αντιπάλων.
Αλλοι είναι αρκετά μακριά από την Τρικαλινή έδρα και
άλλοι αρκετά κοντά. Δεν λείπουν επίσης τα έμπειρα
σωματεία αλλά και οι φρέσκες προτάσεις, τα στελέχη
των οποίων τόσα όνειρα κάνουν.
* Υπό το πρίσμα αυτό όλα τα συγκροτήματα θέλουν
απεριόριστο σεβασμό, αφού κανείς δεν μπαίνει στο
χορτάρι για να χάσει. Φυσικά η σωστή τακτική για τον
εκπρόσωπό μας είναι να βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά
και να πλειοδοτεί σε εμπνεύσεις πηγαίνοντας μέχρι τέλους.
* Τα αφιερώματα για τα αθλητικά στελέχη της χώρας,
που έπαιξαν δυνατά και στο εκλογικό κομμάτι καλά
κρατούν. Και στα Τρίκαλα όμως αρκετοί εκπρόσωποι
του αθλητισμού πήγαν εξαιρετικά με οδηγό πάντα την
αξιοπρέπεια. Με την συνολική στάση τους έπεισαν
τους συμπολίτες ότι μπορούν να προσφέρουν με οδηγό
τις αξίες και την διάθεση για δουλειά.
* Στο χθεσινό φύλλο δώσαμε την είδηση για την επίσκεψη
του προπονητή φυσικής κατάστασης του Ολυμπιακού
Χρήστου Μουρίκη στην ΣΕΦΑΑ. Ο ίδιος απόλαυσε την
σύναξη και ξεδίπλωσε το οπλοστάσιο των γνώσεων.
* Επιπρόσθετα το «Φως» έγραψε πως ο υψηλός καλεσμένος έκανε μια ενδελεχή ανάλυση σε επιλεγμένους
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Πρόκειται για τη νέα ειδικότητα
του προπονητή φυσικής κατάστασης και αποκατάστασης
τραυματισμών της ΣΕΦΑΑ, που δεν σταματάει ποτέ να
ψάχνεται.
* Η εφημερίδα εξήρε την ποιότητα της σχολής, που
χρόνια τώρα διατηρεί συνεργασία με κορυφαίες προσωπικότητες του χώρου. Παράλληλα έπλεξε και το εγκώμιο του Μουρίκη τις γνώσεις του οποίου εκτιμά απεριόριστα ο κόουτς Μαρτίνς αλλά και παλαιότερα ο Ερνέστο Βαλβέρδε.
* Εννοείται ότι σε πρώτη ευκαιρία το επιτελείο της
ΣΕΦΑΑ δίνει βήμα σε εξαιρετικούς επιστήμονες, που
βιώνουν από μέσα τα δεδομένα του σύγχρονου αθλητισμού.
* Αθόρυβα κινούνται αρκετές ομάδες του τοπικού μπάσκετ
στο κομμάτι της ενίσχυσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι έκλεισαν ιδανικά σημαντικά μέτωπα και σύντομα
θα βάλουν και τις τελευταίες πινελιές. Οσοι γνωρίζουν
σημειώνουν ότι είναι θέμα χρόνου να γίνουν ανακοινώσεις.
* Αγώνες μπιτς βόλεϊ το Σάββατο(από τις 10.00) στο
Διαλεχτό.

03.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs, MLB
11:55 Eurosport 2
Δεύτερος γύρος, Roland Garros
11:55 Eurosport 1
Δεύτερος γύρος, Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Sports HD
Δεύτερος γύρος, Roland Garros
12:55 FOX Sports
Sea Eagles - Panthers, NRL
14:00 Eurosport 2
Δεύτερος γύρος, Roland Garros
14:00 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας, Ποδηλασία
16:00 Eurosport 2
Δεύτερος γύρος, Roland Garros

18:00 Eurosport 2
Δεύτερος γύρος, Roland Garros
18:15 Eurosport 1
Δεύτερος γύρος, Roland Garros
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Ζενίτ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας
VTB United League
20:00 FOX Sports
Cardinals - Phillies, MLB
20:00 Eurosport 1
Δεύτερος γύρος, Roland Garros
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Τουρκία - Ελλάδα, Φιλικό
21:00 ΕΡΤ Sports HD
Diamond League, Στοκχόλμη
21:45 Novasports 2HD
Λανς - Ντιζόν

τοπικά
ΟΡΙΣΜΟΣ Η έντονη προσήλωση
σε ιδέες,δοξασίες,πεποιθήσεις
διαφόρων μορφών,η τυφλή υποταγή σε κάποιον η οποία μπορεί
να οδηγήσει σε επιθετικότητα
εναντίον των άλλων,των «αντιπάλων».Από το λατινικό fanum
(=ιερό,ναός) “Ο φανατισμός σήμαινε αρχικά ιερή μανία, την παρουσία ενός θεού μέσα στον άνθρωπο. Αργότερα όμως σήμαινε
την τυφλή θρησκευτική πίστη.
Επειδή όμως η πίστη αυτή ήταν εύκολο να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και επειδή
φανερώνει έναν τρόπο σκέψης
και συμπεριφοράς κατέληξε να
σημαίνει πίστη σε κάποια ιδέα
χωρίς τη δυνατότητα κριτικού
ελέγχου”
ΜΟΡΦΕΣ: 1.Πολιτικός –κομματικός,2.Εθνικός(ή αλλιώς:σοβινισμός,εθνικισμός,ρατσισμός),3.Θρησκευτικός(π.χ. Ιερά
Εξέταση,Ισλαμιστές ), 4.Αθλητικός
ΑΙΤΙΕΣ 1. Συναισθηματικοί λόγοι:η ανάγκη να ανήκουμε κάπου
όπου όλα τα μέλη (οι «πιστοί»,οι
«δικοί» μας) θα δείχνουν μεγάλη
αλληλεγγύη Η αγάπη προς πρόσωπα/ομάδες/ιδέες,
2.Αναζήτηση της εύκολης βεβαιότητας,σταθερότητας σε
ένα κόσμο ταχύτατα μεταβαλλόμενο.Ο δογματισμός(=απόλυτες ,αναπόδεικτες θέσεις),η τυφλή πίστη σε κάποια αυθεντία
και χαρισματικό ηγέτη που
συγκινεί τα πλήθη (π.χ.Χίτλερ
παλιότερα)Υπόβαθρο δηλαδή
του φανατισμού είναι η αποδοχή της αυθεντίας ,του αλάθητου αρχηγού,των υψηλών τάχα
οραμάτων
3. Μαζοποίηση/η ψυχολογία
της μάζας:παρασυρόμαστε από
τους άλλους. Η ψυχολογία της
μάζας έχει μεγάλη δύναμη
πάνω μας-ακόμη κι αν μας φαίνεται απίστευτο ή λαθεμένο
κάτι,τελικά το αποδεχόμαστε,
εφόσον οι άλλοι το αποδέχονται(«θα’χει κάποια βάση ,αφού
ακούγεται»).Επίσης την ψυχολογία της μάζας μπορούμε να την
παρατηρήσουμε εύκολα σε
στιγμές θρησκευτικής έξαρσης
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Του φιλολόγου Αχιλλέα Μπουλογιώργου

O ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
αλλά και πανικού όπου το πλήθος λειτουργεί σαν συμπαγής
μάζα εξαφανίζοντας ατομικές
αποκλίσεις
4. Πίσω από όλα αυτά οι διάφορες εξουσίες και τα συμφέροντα (πολιτικά κόμματα ή ακραία
μορφώματα,όπως λέμε,αθλητικές ενώσεις,θρησκευτικές ομάδες κ.λπ.)που θέλουν φανατικούς οπαδούς,για να τους χρησιμοποιούν όπως τους εξυπηρετεί.Ασκούν προπαγάνδα υποσχόμενοι δύναμη και εξουσία
στους νέους.Εφευρίσκουν εξιλαστήρια θύματα ως υπεύθυνα
για ό,τι κακό π.χ.φανατίζουν
τους οπαδούς τους εναντίον
των ξένων μεταναστών, για να
ερμηνεύσουν την ανεργία αποκρύπτοντας έτσι τις δικές τους
ευθύνες (λαϊκισμός,δημαγωγία)
5. Ψυχολογικά προβλήματα,αποτυχίες στη ζωή που σε συνδυασμό
με την οικονομική κρίση οδηγούν
σε αγανάκτηση ,θυμό και εν τέλει
σε υιοθέτηση ακραίων θέσεων
φανατικών.Άλλοι επιβεβαιώνουν
το “εγώ” τους μέσα από άκαμπτη
και φανατική υποστήριξη των θέσεών τους (ανθρώπινος εγωισμός)
6. Ρόλος των ΜΜΕ:ορισμένα
μέσα ή εκπομπές μαζοποιούν,αναπαράγουν το φανατισμό,παθητικοποιούν τους δέκτες...Αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλα τα ΜΜΕ.
7. Λόγοι που’χουν να κάνουν με
την παιδεία:η έλλειψη παιδείας
στενεύει τους ορίζοντες του
ανθρώπου ,τον κάνει

εύπιστο,μη ανεκτικό,αδύναμο
να κατανοήσει τις διαφορετικές
πλευρές ενός ζητήματος.Επίσης
ανάλογα λειτουργεί και η έλλειψη κριτικής σκέψης,ο αναλφαβητισμός καθώς και η έλλειψη
δημοκρατικότητας μέσα στο
ίδιο το σχολείο. Η έλλειψη αληθινής δημοκρατικής αγωγής είναι βασικός λόγος που οδηγεί
τον φανατικό σε αδυναμία διαλόγου και σεβασμού της άλλης
άποψης
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
1.Ο φανατισμένος βυθίζεται όλο
και περισσότερο στις πλάνες του
και απομακρύνεται από την
πραγματικότητα.Αδυνατώντας να
κατανοήσει πολύπλευρα μια κατάσταση απομονώνεται και μεροληπτεί.Παύει να είναι δίκαιος
και ισορροπημένος χάνοντας την
αίσθηση του αντικειμενικού.Γίνεται ιδεοληπτικός.
2.Χειραγωγείται εύκολα από
τους ισχυρούς που τον επηρεάζουν και τους πιστεύει.Ουσιαστικά γίνεται υποχείριό τους.
Μ’άλλα λόγια χάνει την ελευθερία του (φορά “παρωπίδες” )
2.Οι ανθρώπινες σχέσεις
του(προσωπικές,οικονομικές,δη
μόσιες) γίνονται δύσκολες,γιατί
δεν ξέρει να κάνει διάλογο,είναι
επιθετικός,εμπαθής,χωρίς ψυχραιμία και δογματίζει
3.Η κοινωνική συνοχή υπονομεύεται από απειλές και βιαιότητες των φανατισμένων(καταστροφές ιδιωτικής και δημόσιας
περιουσίας, τραυματισμοί ή και

δολοφονίες «εχθρών»).Ουσιαστικά σε μια κοινωνία φανατισμένων επικρατεί το δίκιο του
ισχυρού,ο νόμος της ζούγκλας.
4.Οι καταστροφές που μπορεί
να προκληθούν από φανατισμένες ομάδες ή πλήθη επηρεάζουν και οικονομικά (οικονομικό
κόστος αποκατάστασης ζημιών)αλλά και αισθητικά(απογοητευτική εικόνα κυρίως δημοσίων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, όπως τα μέσα μεταφοράς,οι πλατείες ,τα μνημεία
κ.λπ.)
5.Η όλη συμπεριφορά των φανατικών καθώς και οι βιαιότητές
τους δίνουν αφορμή στο κράτος να γίνει πιο σκληρό (αυστηροί νόμοι),πιο αυταρχικό (βίαιες επεμβάσεις αστυνομίας)
και εν τέλει λιγότερο δημοκρατικό(παρακολούθηση πολιτών με
τα νέα μέσα τεχνολογίας:κάμερες ,δορυφόροι κ.λπ.)
6.Από άποψη επιστημονική και
καλλιτεχνική έχουμε μετριασμό
της προόδου,πνευματική μονολιθικότητα.Οι φανατικοί συχνά
επιτίθενται σε επιστήμονες, καλλιτέχνες,ακόμη και σκιτσογράφους των οποίων τα έργα θεωρούν ότι προσβάλλουν τον αρχηγό τους ,το θεό τους
κ.ο.κ.Γνωστή σε όλους μας η
ένοπλη επίθεση στο σατιρικό
γαλλικό περιοδικό “Charlie Hebdo”
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.Ρόλος ανθρωπιστικής αγωγής/μόρφωσης:είναι το μέσο για

τη βελτίωση της προσωπικότητάς
μας.Επιμέρους μέσα:α) αυτοαγωγή:διάβασμα βιβλίων,σοβαρών
εφημερίδων,προσωπικός προβληματισμός για καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα κ.λπ.β)εκπαίδευση/σχολείο:να αποσκοπεί στο
«σφαιρικό» άνθρωπο,την ελεύθερη προσωπικότητα με κρίση,ευαισθησία για τα πράγματα.Η ανθρωπιστική παιδεία πάνω από
όλα πρέπει να μας μάθει το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή αλλά
και ότι η αλήθεια δεν είναι μονοσήμαντη.
2.Ρόλος ΜΜΕ:προσοχή και
υπευθυνότητα στο πώς ασκούν
κριτική και στο πώς χειρίζονται
θέματα που μπορεί να υποκινήσουν το φανατισμό: π.χ.εθνικά
ζητήματα,προβλήματα με μειονότητες ή μετανάστες,αθλητικούς αγώνες(ιδιαίτερα ο αθλητικός τύπος),θρησκευτικά ζητήματα κ.λπ.
3.Ρόλος
πολιτικών/πολιτείας:τα πολιτικά
πρόσωπα έχουν ουσιαστικό
ρόλο “ενορχηστρωτή”.Δίνουν
δηλαδή τον τόνο της όποιας
συμπεριφοράς του
πλήθους.Γι’αυτό και πρέπει να
τους διακρίνει το αίσθημα του
δικαίου,οι βαθιές δημοκρατικές
αντιλήψεις και πάνω απ’όλα η
ηρεμία,η σοβαρότητα και η διάθεση να υπηρετήσουν το κοινό
καλό,την κοινωνική ευρυθμία κι
όχι προσωπικά/κομματικά συμφέροντα.Προσεκτικές λοιπόν
αποφάσεις για κάθε ζήτημα κι
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όχι άμεση ή έμμεση υποκίνηση
φανατισμού.Η δημοκρατία δεν
αποφεύγει τις αντιπαραθέσεις
ιδεών και επιχειρημάτων, αλλά
τρέφεται κατά κάποιο τρόπο
από αυτές.Πάντα όμως μέσα σε
κανόνες και δημοκρατικά πλαίσια.
4.Ρόλος πνευματικών ανθρώπων:να δίνουν παράδειγμα νηφαλιότητας και τεκμηριωμένης
αντιπαράθεσης.Η επιστημονοσύνη τους ,οι γνώσεις και η
ευαισθησία τους πρέπει να’ναι
όπλα κατά του φανατισμού και
της μισαλλοδοξίας.
5.Ρόλος θρησκείας:ο λόγος
της πρέπει να’ναι παρηγορητικός,με κοινωνικές ευαισθησίες
για τους κατατρεγμένους των
κοινωνιών μας. Κηρύγματα μισαλλοδοξίας και εθνικής καθαρότητας,επίδειξη δύναμης και
προσπάθεια αποκλεισμού των
άλλων θρησκευτικών πεποιθήσεων δεν ταιριάζουν σε μια θρησκεία
6.Δημοκρατική νομοθεσία/ Νομική προστασία:Σημαντική η
ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο
πνευματικό υλικό(πχ. διαδίκτυο),ώστε να αναδεικνύονται οι
διαφορετικές απόψεις (σε ορισμένες χώρες, μην ξεχνούμε
,απαγορεύεται το διαδίκτυο ή
λογοκρίνεται,ελέγχεται από την
κυβέρνηση).Επίσης σε κάποιες
μορφές φανατισμού (π.χ.χουλιγκανισμός) η πολιτεία και η δικαιοσύνη πρέπει να’ναι πιο τολμηρές: διάλυση οργανωμένων
θυρών ή άλλων παρεμφερών
οργανώσεων,απαγόρευση ες
αεί εισόδου στα γήπεδα
σ’όσους έχουν υποπέσει σε
χουλιγκάνικη συμπεριφορά
κ.λπ.(βλ.το παράδειγμα της Αγγλίας τα τελευταία χρόνια)
Αχιλλέας Μπουλογεώργος,
φιλόλογος
Φροντιστηριακός
Όμιλος Διάκριση-Στόχος,
Καποδιστρίου 10

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 Μαΐου 2019
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει θερμά τους χορηγούς που τον βοήθησαν να πλαισιώσει τη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας την
Πέμπτη 23 Μαΐου 2019. Ως Σύλλογος προσφέραμε αναμνηστικά μπλουζάκια και φωτογραφίες
στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου
και ευχαριστούμε για την ευγενική χορηγία τους:
ΟΛΥΜΠΟΣ-ΤΥΡΑΣ Α.Ε

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ευχαριστήριο

ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών
μας, ότι την Πέμπτη 30-5-2019 και ώρα 12:00 έως
13:30 θα επίδοση βαθμολογίας Β’ τετραμήνου για το σχολικό έτος 2018-2019.

ραιβού)
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά
καλή επιτυχία στις εξετάσεις και
καλό καλοκαίρι!
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε Βιομηχανία
Μπισκότων
Υποκατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Α.Ε.Ε.(Κολοκοτρώνη και Περ-

Με εκτίμηση
το Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1ου Γυμνασίου Τρικάλων

Δραστηριότητες του Π.Σ." ΤΌ ΒΑΡΟΥΣΙ "
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος "ΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ"διοργανώνει τίς ακόλουθες ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ.
1. Στις 5 Ιουνίου, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ σέ συνεργασία με το 4ο Δημοτικό Σχολείο, καθαρισμός τού παραδοσιακού
οικισμού.
2. Στις 12 Ιουνίου ΞΕΝΑΓΗΣΗ Δημοτικών σχολείων στον οικισμό από τον πρόεδρο του Συλλόγου Γ.Α.ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟ.
3. Στις 6-7 Ιουλίου εκδρομή στην Επίδαυρο για παρακολούθηση τής παράστασης ΙΚΕΤΙΔΕΣ του Ευρυπίδη πού είναι συμπαραγωγή του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ και τού ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ).
4. Τόν Αύγουστο εκδρομή στο ΔΙΟΝ,για παρακολούθηση παράστασης ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ.
5. Τόν Σεπτέμβριο μουσική παράσταση στον οικισμό,με την ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΤΑΣΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ.

30 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

30
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Κυρ. Μητσοτάκης: Καθοριστικός στην Ελλάδα
της επόμενης μέρας ο ρόλος των Περιφερειών

Δ

ιαδοχικές συναντήσεις
είχε από τις 11.45 χθες
το πρωί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με τέσσερις
υποψήφιους περιφερειάρχες
που διεκδικούν την Κυριακή
την εκλογή τους στο δεύτερο
γύρο των αυτοδιοικητικών
εκλογών με τη στήριξη της
Νέας Δημοκρατίας.

γύρου της προσεχούς Κυριακής,

H πρώτη συνάντηση ήταν με τον
υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη, στη συνέχεια με
την υποψήφια περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και στη
συνέχεια ο Κυρ. Μητσοτάκης συναντήθηκε από κοινού με τους
υποψήφιους περιφερειάρχες Στερεάς Ελλάδος και Δυτικής Ελλάδος Φάνη Σπανό και Γρηγόρη Φαρμάκη.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αφού συνεχάρη τους τέσσερις υποψήφιους περιφερειάρχες, τους εξέφρασε την πλήρη
στήριξή του ενόψει του δεύτερου

άνθρωποι που πιστεύουν στο κυ-

και εξέφρασε την αισιοδοξία του
ότι και οι τέσσερις θα κερδίσουν
τις περιφέρειες που διεκδικούν.
«Ο ρόλος των Περιφερειών είναι
καθοριστικός στην Ελλάδα της
επόμενης μέρας και γι' αυτό δίνω
πολύ μεγάλη σημασία να εκλεγούν
βερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ»,
υπογράμμισε ο Κυρ. Μητσοτάκης
καιτόνισε τη μεγάλη σημασία που
προσδίδει στη συνεργασία μαζί
τους «για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της ΝΔ, με τη
στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας
των πολιτών στις εθνικές εκλογές,
τις οποίες εξαναγκάστηκε να προκηρύξει ο κ. Τσίπρας μετά την

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη

Το Ποτάμι δεν κατεβαίνει
στις εθνικές εκλογές

Τ

ην απόφαση να μην συμμετάσχει στις
επερχόμενες εθνικές εκλογές έλαβε το Ποτάμι,
κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού
του Συμβουλίου.

«Το Πολιτικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η κάθοδος του Κινήματος
στις Eθνικές Eκλογές της 7ης Ιουλίου θα σήμαινε ότι το
Ποτάμι αγνοεί επιδεικτικά την πρόσφατη ετυμηγορία των πολιτών. Καλεί όμως τους 85.000 πολίτες που ψήφισαν στις 26
Μαΐου το Ποτάμι, να ξεπεράσουν την εύλογη πικρία τους και
να προσέλθουν στις κάλπες των βουλευτικών εκλογών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη από χθες είχε γίνει γνωστό ότι ο επικεφαλής του κόμματος, Σταύρος Θεοδωράκης, είχε γνωστοποιήσει την πρόθεση του να παραιτηθεί από την ηγεσία της
παράταξης, προτείνοντας ως διάδοχό του τον βουλευτή και
αντιπρόεδρο Γιώργο Μαυρωτά, αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι
δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην επόμενη Βουλή
με κανένα κόμμα.
Η απόφαση για τον νέο επικεφαλής μετατίθεται, πάντως,
για το επόμενο συνέδριο του Ποταμιού, το οποίο, βάσει της
απόφασης του Πολιτικού Συμβουλίου, προγραμματίζεται για
το ερχόμενο φθινόπωρο.
Από την πλευρά του, ο κ. Μαυρωτάς, μιλώντας δήλωσε
πως είναι πιθανή η υποψηφιότητά του για την ηγεσία, ωστόσο
τόνισε πως οι αποφάσεις θα ληφθούν στο συνέδριο.
Συγκεκριμένα, όπως διεκρινίζεται στην απόφαση του Π.Σ:
«Επειδή με βάση το καταστατικό, το συνέδριο για την
εκλογή νέου Eπικεφαλής πρέπει να συγκληθεί υποχρεωτικά

εντός τριών μηνών από την παραίτηση του απερχόμενου
Eπικεφαλής, η παραίτηση του Σταύρου Θεοδωράκη θα ενεργοποιηθεί σε συνάρτηση με την ημερομηνία του συνεδρίου.
Το Πολιτικό Συμβούλιο προσδιόρισε το χρόνο του συνεδρίου
για το Φθινόπωρο του 2019, ώστε να δοθεί ο χρόνος στα στελέχη και τους φίλους του Κινήματος σε όλη τη χώρα, να αποτιμήσουν ψύχραιμα και νηφάλια το αποτέλεσμα των
Eυρωεκλογών και την πορεία του Κινήματος».

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

ήττα του κόμματός του».

Αισιόδοξος ο Λεβέντης:
«H Ένωση Κεντρώων
θα μπει στην Βουλή»
Αισιόδοξος ότι η Ένωση Κεντρώων θα περάσει το 3% στις
εκλογές του Ιουλίου, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων. Ο κ. Λεβέντης παρότι αναγνώρισε ότι η κατάσταση
είναι δύσκολη, δήλωσε: «Οι αγώνες μου 40 χρόνια δεν θα
πάνε χαμένοι, δεν πέφτω στην πρώτη μάχη, έχω μάθει να
αγωνίζομαι, πιστεύω ότι η Ένωση Κεντρώων θα μπει στην
Βουλή στις εκλογές που έρχονται».
Ερωτηθείς για τα αίτια της ήττας, ο κ. Λεβέντης δήλωσε
ότι «η Ένωση Κεντρώων πιέστηκε από τον διπολισμό, δεν
είχε την παρουσία που πρέπει και η οποία προβλέπεται από
τον εκλογικό νόμο, με αποτέλεσμα να μη φθάσει το μήνυμά
της από την μια άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη» ενώ
επέμενε ότι ορισμένα ΜΜΕ είχαν αποκλείσει την Ένωση Κεντρώων.
Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με τον ορισμό
της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ο κ. Λεβέντης ζήτησε από την
κυβέρνηση «να μην προχωρήσει σε αυτή την διαδικασία και
να μη δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση» επισημαίνοντας
επίσης ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σεβαστεί τους θεσμούς και
την λειτουργία της Δημοκρατίας».
Για το ίδιο θέμα ο κ. Λεβέντης επεσήμανε ότι «η ΝΔ έχει
δίκιο όταν ισχυρίζεται ότι η απόφαση της κυβέρνησης να
ορίσει τους δικαστικούς λειτουργούς προσβάλλει τη λειτουργία
του δημοκρατικού μας πολιτεύματος».
Τέλος, σχολιάζοντας την παρουσία του αρχηγού της ΕΛΑΣ
αλλά και ανωτάτων αξιωματικών σε κομματικές συγκεντρώσεις
του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λεβέντης μίλησε για απαράδεκτο γεγονός
ισχυριζόμενος ότι οι επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας
δεν πρέπει να συμμετέχουν σε κομματικές εκδηλώσεις.
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Ν. Παππάς: Συνεχίζουμε την προσπάθεια
για στήριξη της κοινωνίας
α απευθυνόμαστε στον
κόσμο και να εξηγήσουμε ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε σε αυτή
την πορεία στήριξης της κοινωνίας,
με τηβαθιά αίσθηση ότι έχει ακόμα
προβλήματα», τόνισε ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.
Ο κ. Παππάς σημείωσε ότι υπάρχουν «πάρα πολλά δομικά προβλήματα» υπό την έννοια ότι η ανεργία
είναι στο 18% και υπάρχει ακόμα ένα
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
που ζει στη σφαίρα της φτώχειας.
Όπως είπε, «εμείς ως κυβέρνηση,
παίρνουμε μία θετική πρωτοβουλία
(…) αυξάνεται ο κατώτατος μισθός
από 586 σε 650. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι πάλι δεν βγαίνει ο μήνας. Και με 650 δεν βγαίνει
ο μήνας» είπε και τόνισε ότι πρέπει
«με αυτή τη βαθιά αίσθηση να απευθυνόμαστε στον κόσμο και να εξηγήσουμε ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε σε αυτή την πορεία στήριξης».
Ο κ. Παππάς σημείωσε ότι η κοινωνία «ακόμα υποφέρει» και είναι
απολύτως λογικό, «ο πρώτος τον
οποίο θα κατηγορήσει είναι το κόμμα το οποίο κυβερνάει, για τα προβλήματα τα οποία βιώνει. Δεν είναι
παράλογο αυτό. Κι εμείς κυβερνάμε
4 χρόνια. Υπάρχει ένα κομμάτι του

«Ν

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς
κόσμου που θα περίμενε να έχει
βελτιώσει τη θέση του ακόμα περισσότερο».
Εξάλλου, χαρακτήρισε ως θετική
εξέλιξη για την Ευρώπη το «μπλόκο»
στον κ. Μάνφρεντ Βέμπερ για την
Προεδρία της Κομισιόν, από τους
Πράσινους, την Αριστερά, τους Φιλελεύθερους και τους Σοσιαλιστές.
Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
είπε ότι είναι δευτερεύοντα όσα

ακούγονται περί απόδοσης ευθυνών για το εκλογικό αποτέλεσμα σε
πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος
του πρωθυπουργού και σημείωσε
πως όταν είναι δυσμενές ένα αποτέλεσμα «ξεπηδάνε οποιουδήποτε
τύπου ερμηνείες», ενώ «αν ήταν
ανάποδα, φανταστείτε πόσοι θα μπορούσαν να βρίσκουν άμεσα εσωκομματικές φωνές μέσα στη ΝΔ».
Συμπλήρωσε δε, ότι «μπορούμε να

κάνουμε και αναπροσαρμογές και να
εμβαθύνουμε τα πολιτικά μας μηνύματα».
Όσον αφορά τα δημοσιεύματα
περί εσωκομματικής κριτικής για
τον πρώην υπουργό, Γιάννη Ραγκούση, ως προς την παρουσία του
στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ
των εκλογών, ο κ. Παππάς σημείωσε
ότι δεν αντιλήφθηκε «τίποτα τέτοιο»
και τόνισε ότι αντίθετα, «έχει γίνει μία
στρατηγική επιλογή, η οποία μας
έδωσε τη δυνατότητα να σπάσουμε
το κλίμα της απομόνωσης στο οποίο
είχαν επιχειρήσει -και μερικώς επιτύχει- οι πολιτικοί μας αντίπαλοι,
ενόψει των εκλογών που διεξήχθησαν και αυτό δεν είναι καλό να κάνουμε εμείς ότι δεν συνέβαινε».
Ερωτηθείς αν συνέβαλαν στο αποτέλεσμα, πρόσωπα όπως οι κ.κ. Πολάκης και Βερναρδάκης, είπε ότι
«δεν είναι αυτά τα κεντρικά ζητήματα που επηρέασαν το αποτέλεσμα».
«Όποιος κάνει αυτό λάθος, ανθίσταται των αναλυτικών εργαλείων
που παραδοσιακά έχει ο χώρος μας
για να αναλύει τα εκλογικά αποτελέσματα» είπε, ενώ, αναφορικά με
την δημοσκοπική εικόνα, σημείωσε
ότι αρκετές εταιρείες έδιναν τη διαφορά γύρω στο 5% και υπήρξε αδυναμία των εταιρειών, που έδιναν μικρότερη διαφορά, να εντοπίσουν
κάποια στοιχεία της αποχής ή της
«βουβής ψήφου».

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν περιοχές του εκλογικού σώματος οι
οποίες είναι εκτός των ραντάρ των
παραδοσιακών δημοσκοπήσεων» σημείωσε. Ο κ. Παππάς εκτίμησε επίσης
ότι η διαφορά των 9,5 μονάδων, είναι εφικτό να κλείσει, λέγοντας πως
«όποιος έχει δει εθνικές εκλογές
και ευρωεκλογές που είναι κοντά έχει
δει δραματικές αλλαγές» και ανέφερε ότι 500.000 με 600.000 άνθρωποι που δεν πήγαν να ψηφίσουν, «κατά τεκμήριο θα πάνε».
Όσον αφορά την ηγεσία της Δικαιοσύνης, ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής σημείωσε ότι «θα ασκήσουμε πλήρως τις αρμοδιότητές
μας». «Αν υπάρξουν επιλογές προσώπων για τα οποία έχει εκφραστεί
θετικά και το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και βάζει στη διαδικασία αυτή προσκόμματα και μάλιστα επικαλείται και τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, θα είναι πάρα
πολύ δύσκολο στον δημόσιο λόγο να
διαψευστούν όσοι ισχυρίζονται ότι
κάτι άλλο κρύβεται» τόνισε ο κ. Παππάς.
Τέλος, ο κ. Παππάς εξέφρασε την
εκτίμηση ότι δεν θέλει την κατάργηση των επικουρικών συντάξεων
«κάθε άνθρωπος που είναι στην κεντροδεξιά» δηλαδή, «αυτό που προκρίνει αγκαζέ με τις εταιρείες των
ασφαλίσεων ο κ. Στουρνάρας».

Αχτσιόγλου κατά Βρούτση για τις 120 δόσεις:
Να μην κάνει υποδείξεις τους ασφαλισμένους
στήριξης του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Μια στρατηγική που απέδωσε το οριστικό τέλος των ελλειμμάτων για την κοινωνική ασφάλιση, τη μείωση των εισφορών για τη συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων
επαγγελματιών, την προστασία και την ενίσχυση των συνταξιούχων.
Με τη ρύθμιση των 120 δόσεων οι ασφαλισμένοι μπορούν
να κλείσουν οριστικά τις πληγές του παρελθόντος», καταλήγει.

πίθεση κατά του Τομεάρχη Εργασίας της Νέας
Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτση εξαπολύει το
υπουργείο Εργασίας, με αφορμή τις δηλώσεις
του αναφορικά με τις 120 δόσεις.

Ε

«Η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως
120 δόσεις ανακουφίζει εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και τις αρχές του 2015 είχαν σωρεύσει χρέη ύψους 30 δισ. ευρώ», τονίζει το υπουργείο Εργασίας και συνεχίζει:
«Η ελάφρυνση των πολιτών από τη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι αναμφίβολη.
Αυτό που είναι προκλητικό, και δεν συμβαίνει για πρώτη
φορά, είναι η θέση της ΝΔ να χαρακτηρίζει κάθε κοινωνικό μέτρο ως αντιαναπτυξιακό και υπονομευτικό για την οικονομία. Το ίδιο έκανε και ο αρμόδιος τομεάρχης της σήμερα, μιλώντας για τις 120 δόσεις. Αντί να κάνουν υποδείξεις στους ασφαλισμένους, ας κοιτάξουν γιατί τους οδήγησαν σε χρέη ύψους 30 δισ. ευρώ».
«Η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο βήμα, σε μια συνολική στρατηγική αναδιάρθρωσης και
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Πόσιμο κολλαγόνο με ρόδι σαμπούκο - υαλουρονικό οξύ
To πόσιμο κολλαγόνο με
ρόδι και υαλουρονικό οξύ:
Με υψηλή περιεκτικότητα σε κολλαγόνο (2500mg
ανά δόση 20ml) και εμπλουτισμένο με υαλουρονικό και σύμπλεγμα βιταμινών Β για καλύτερη
απορρόφηση.
• Έχει ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα
• Χαρίζει λαμπερό,
υγιές και νεανικό δέρμα
• Βελτιώνει τα νύχια και
τα μαλλιά
• Βοηθά στην κινητικόΤου
τητα των αρθρώσεων
Βασιλείου Τσιούτσια,
• Προσφέρει ευεξία και
φαρμακοποιού
καλή υγεία
Η περιεκτικότητα του σε
ρόδι βοηθάει στην καύση
του λίπους και στη μείωση της κυτταρίτιδας ενώ έχει και
πλούσια αντιοξειδωτική δράση.
Θεραπευτικές ιδιότητες και χρήσεις: Υπάρχουν διάφορα
είδη σαμπούκου. Χρησιμοποιούνται τα άνθη και τα μούρα
του για:
- Ανακούφιση από τον πόνο.
- Καταπολέμηση των μολύνσεων.
- Θεραπεία του βήχα, του κρυολογήματος, της γρίπης
και της ιγμορίτιδας.
- Δερματικές παθήσεις. Θεραπεία του πυρετού. Αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.
- Αγωγή για πρήξιμο (οίδημα) λόγω της διουρητικής
του ιδιότητας. Οφέλη από το κολλαγόνο

Οφέλη από το κολλαγόνο
Όπως έχει αναφερθεί σε άρθρα, το κολλαγόνο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στο ανθρώπινο σώμα και
δέρμα. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά αυτά τα οφέλη
του κολλαγόνου.

Οφέλη κολλαγόνου για το δέρμα
Ενώ το κολλαγόνο είναι ευεργετικό για ολόκληρο το
σώμα, είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για το δέρμα! Αυτό
συμβαίνει επειδή όσο ο άνθρωπος γερνάει, η επιδερμική
(εξωτερικό στρώμα του δέρματος) λεπταίνει και χάνει
την ελαστικότητά της σε μια διαδικασία γνωστή ως ελάστωση. Καθώς αυτό συμβαίνει, ένα άτομο έχει την τάση
να δείχνει περισσότερα σημάδια γήρανσης καθώς και να
αποκτάει ολοένα και περισσότερες ρυτίδες.
Τα καλά νέα είναι ότι οι αλλαγές αυτές στο ανθρώπινο
σώμα δε φαίνεται να είναι μόνιμες ή μη αναστρέψιμες.
Με τη χρήση συμπληρώματος κολλαγόνου, οι ρυτίδες
αρχίζουν τα μειώνονται και η ελαστικότητα του δέρματος
να επανέρχεται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό εκεί που
ήταν!
Πιο αναλυτικά:
Μετά από 8 εβδομάδες πρόσληψης πόσιμου κολλαγόνου
collagen pro active, ανιχνεύτηκε ότι η ελαστίνη αυξήθηκε
κατά 18% και το προκoλλαγόνο στο δέρμα κατά 65%!
Αυτό μας δείχνει ότι το συμπλήρωμα κολλαγόνου collagen pro active, βοηθάει στη διαδικασία της παραγωγής
έτσι ώστε το σώμα να βελτιωθεί και να επανέλθει όπως
ήταν. Αυτή η μελέτη επίσης έδειξε ότι η κατανάλωση
κολλαγόνου μπορεί επίσης να αυξήσει την ελαστικότητα
και την υγρασία του δέρματος καθώς και να μειώσει την
διαδικασία της γήρανσης.
Σ' αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το αυθεντικό Collage Pro Active το οποίο μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο
στο παρακάτω link.

Αγορά αυθεντικού κολλαγόνου
Άλλα πλεονεκτήματα από την χρήση του κολλαγόνου
Το κολλαγόνο έχει μελετηθεί ότι βοηθάει επίσης σε:
Οστά και αρθρώσεις: Το κολλαγόνο είναι ιδιαίτερα
ευεργετικό για τα οστά και τις αρθρώσεις κατά τον ίδιο
τρόπο που ωφελεί και το δέρμα. Βοηθώντας τη φυσική
παραγωγή κολλαγόνου, με τη χορήγηση συμπληρώματος
κολλαγόνου, το κολλαγόνο βελτιώνει τα οστά και τις αρθρώσεις κατά την πάροδο του χρόνου. Μια εξειδικευμένη
μελέτη στις Η.Π.Α. έδειξε σημαντική βελτίωση στον πόνο
των αρθρώσεων σε 30 άτομα που συμμετείχαν, με την
μέθοδο του placebo και του αυθεντικού συμπληρώματος
κολλαγόνου collagen pro active.
Επίσης, η χορήγηση κολλαγόνου βοηθάει στην βελτίωση
της ισορροπίας των αμινοξέων στο σώμα και την υποστήριξη της παραγωγής της φυσικής ορμόνης από τον
οργανισμό.
Τέλος το κολλαγόνο καθώς και η ζελατίνη βοηθάνε το
πεπτικό σύστημα και έτσι βελτιώνεται η πέψη και η κατανάλωση της ζελατίνης.

Η

Βουλή των
Ελλήνων, ο ναός
της Δημοκρατίας,
που είναι ιερός - όπως
και σε κάθε χώρα - ένας
χώρος που
«προστατεύεται» από το
κράτος και τιμάται από
όλους τους πολίτες,
βανδαλίστηκε βάναυσα
πριν από λίγες μέρες…

Στην χώρα του πνεύματος,
των φιλοσόφων και της δημοκρατίας, συνέβη κι αυτό,
καμιά τριανταριά νέοι του
«Ρουβίκωνα», επιτέθηκαν στο
ναό της δημοκρατίας, ρίχνοντας κόκκινες μπογιές στην
πρόσοψή του, εκφράζοντας
πρωτοφανές «μίσος και εκδίκηση», αλλά πού; Σ’ ένα χώρο,
που είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος
έκφρασης και διαλόγου, εκεί
όπου συζητιούνται όλα όσα
απασχολούν τους πολίτες…
Μόνο ως αποτέλεσμα
«ανεγκέφαλων» εγκεφάλων
μπορεί να χαρακτηριστεί μια
τέτοια πράξη, μια «νοημοσύνη» που δεν υπακούει σε καμία λογική, μια πράξη που
δείχνει να μην υπακούει σε
κανενός είδους αρχές και
αξίες, σε κανενός είδους σεβασμό στην πατρίδα και τους
θεσμούς, αυτούς που όλοι
μας σεβόμαστε και ακολουθούμε, ως βασική προϋπόθεση για μια ομαλή και δίκαιη
συμβίωση, με ίσους όρους
και ευκαιρίες…
Φαντάζει δυστυχώς τόσο
εύκολο, να προσβάλλει κάποιος με τέτοιο τρόπο το ναό
της δημοκρατίας, το κράτος
για μια άλλη φορά έδειξε ότι
δεν ήταν παρών, δεν επιτρέπονται αιφνιδιασμοί εδώ, μόνο
αδιαφορία και ανευθυνότητα
προκύπτουν εκ μέρους της
αστυνομίας και του κράτους,
αφού έδρασαν ανενόχλητοι
κάποιοι, με το να επιτεθούν
στην ουσία σε όλους εμάς,
βρίσκοντας «ανοιχτούς διαδρόμους» στο κατεξοχήν κτίριο της ελεύθερης βούλησης
και έκφρασης…
Είναι ευθύνη του κράτους
(και των γονέων αυτών των
παιδιών βέβαια, από άλλη σκοπιά) να δείχνει αποφασιστικότητα και σαφή θέληση ώστε
να προστατεύει και να περιφρουρεί τέτοιους «ιερούς»
χώρους, να δείχνει ότι πρώτα
αυτό σέβεται τους νόμους
που δεσμεύουν κάθε πολίτη
αυτής της χώρας.
Αναρχία χωρίς αρχές, πρά-

Στη Βουλή των Ελλήνων
(Βανδαλισμοί… και κόκκινες μπογιές)
ξεις χωρίς νόημα, είναι λυπητερό να φτάνουμε ακόμη και
σε θύματα, Έλληνες ή μη πολίτες, από διάφορες τέτοιες
ενέργειες, που στόχο έχουν
την κατάλυση της δημοκρατίας και του έννομου κράτους,
μαζί με την δημιουργία σύγχυσης και αναρχικού κλίματος.
Το κακό, με αυτές τις τραγικές συμπεριφορές, αρχίζει
δυστυχώς πρώτα από την οικογένεια, συνεχίζεται με την
Παιδεία και ολοκληρώνεται
με το κράτος, που επιτρέπει
κατ’ αρχήν και αφήνει ελεύθερους στη συνέχεια τους
απανταχού «Ρουβίκωνες», να
βεβηλώνουν ανενόχλητοι κτίρια και αξίες, θεσμούς και κεκτημένα με ιδρώτα και αίμα
όλων μας, τροφοδοτώντας
τους έτσι, με τη «χαρά» της
αναμπουμπούλας και της ψεύτικης «καταξίωσης», φαινόμενα βέβαια παγκόσμια, αλλά
εδώ - στο ναό της δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης - έχει άλλη βαρύτητα
και ισχύ…
Ας ανασκουμπωθούμε όλοι
μας, κι ας κοιτάξουμε πως
μπορούμε να περιορίσουμε
αυτή την ασχήμια, μας προ-

Tου Περικλή Βασιλού
σβάλλει όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, αστυνομία, κράτος,
μαζί με την χρόνια «πληγή
των Εξαρχείων», είναι αγκάθι
στον πολιτισμό και την παιδεία
μας, είναι μια χωρίς νόημα
κατάσταση που δεν οδηγεί
πουθενά αυτούς που τα σκαρφίζονται, κι αυτό πρέπει με
ευθύνη όλων να γίνει κατανοητό, αλλιώς η αποτυχία πέφτει σε όλους μας, τι στο
καλό πήγε στραβά και δεν
μπορούμε να το διαχειριστούμε;

Θα πρέπει να βρούμε τον
τρόπο να διδάξουμε τους νέους, και να τους δώσουμε να
καταλάβουν, ότι αυτό που
τόσο ανεγκέφαλα καταστρέφουν, είναι και δική τους περιουσία, και μάλιστα κατακτημένη μέσα από ποτάμια ιδρώτα και αίματος, είναι αυτά για
τα οποία αγωνίστηκαν γενιές
και γενιές, ώστε να μπορούμε
σήμερα να έχουμε ελευθερία
έκφρασης και διαλόγου, μόνη
απάντηση και λύση στη δημοκρατία, η αναμπουμπούλα
και η τρομοκρατία μας γυρνάνε πολύ πίσω όλους μας…
Πλήττεται βέβαια και η δημόσια εικόνα της χώρας, που
δείχνει κι ένα κράτος πασπαλισμένο με αρκετές δόσεις
ανικανότητας, δίνοντας τροφή
στους απανταχού «μπαχαλάκηδες» να πανηγυρίζουν και
να χλευάζουν, κι αυτό πονάει
και πληγώνει βαθιά την αξιοπρέπειά μας, δεν πρέπει να
δίνουμε πρόσφορο έδαφος
σε αυτούς, άλλα ήθη κι άλλα
έθιμα χαρακτηρίζουν το λαό
μας, τέτοιες εικόνες ντροπής
αλλοιώνουν την περηφάνια
μας και την ιστορία μας και
ειλικρινά δε μας αξίζει…

τοπικά-εσωτερικά

Σταθόπουλος:

Η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική
νομιμοποίηση να ορίσει τη νέα
ηγεσία στη Δικαιοσύνη
παντώντας σε
ερώτημα σχετικό
με την πρόθεση
της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε
διορισμούς νέου
Πρόεδρου και
εισαγγελέα Αρείου
Πάγου, ο καθηγητής της
Νομικής και πρώην
υπουργός, Μιχάλης
Σταθόπουλος, σημειώνει
ότι «τυπικά δεν
απαγορεύεται κάτι τέτοιο
από το Σύνταγμα»,
δηλώνει, «αλλά μια τέτοια
κίνηση θα ήταν
προφανώς
αντιδεοντολογική».

Α

Οπως εξηγεί ο κ. Σταθόπουλος με δεδομένη την πρόθεση του πρωθυπουργού να
προκηρύξει τις επόμενες ημέρες πρόωρες εκλογές, η κυβέρνησή του δεν διαθέτει πλέον την πολιτική νομιμοποίηση
να λάβει μια τόσο σοβαρή
απόφαση. Ο έμπειρος νομικός
σημειώνει επίσης ότι η θητεία του προέδρου και της εισαγγελέως δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 30ής Ιου-

Έρχεται
προμήθεια 2
έως 3 ευρώ για
αναλήψεις από
ΑΤΜ άλλων
τραπεζών
Με προμήθεια από 2
έως και 3 ευρώ θα χρεώνουν από τις 20 Ιουλίου οι
τράπεζες τους Ελληνες
κατόχους χρεωστικών
καρτών που κάνουν ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ
άλλης τράπεζας, ευθυγραμμίζοντας τις χρεώσεις που εφαρμόζουν από
πέρυσι το καλοκαίρι για
τη χρήση των ελληνικών
ATM από πελάτες τραπεζών του εξωτερικού.
Η νέα χρέωση, που ονομάζεται τέλος άμεσης
πρόσβασης (direct access
fee), δεν αποτελεί υποχρεωτική προμήθεια που
εφαρμόζουν όλες οι τράπεζες στην Ε.Ε. «Πατάει»
ωστόσο στον Κανονισμό
924/2009 της Ε.Ε. που
ορίζει ότι οι τράπεζες
υποχρεούνται να εφαρμόζουν ενιαία τιμολόγηση
στους πελάτες τους
οπουδήποτε στην Ευρώπη. Με βάση τον σχετικό
κανονισμό, αν κάποιος
κάνει διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της
Ενωσης, η τράπεζα δεν
μπορεί να χρεώσει με παραπάνω ποσό από ό,τι θα
χρέωνε για αντίστοιχη συναλλαγή εντός της χώρας στην οποία έχει την
έδρα της.

Συντάσσεται με τις απόψεις
Μανιτάκη, Βενιζέλου
και Αλιβιζάτου ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης
νίου: «Θα αντικατασταθούν
από τους δεύτερους στην ιεραρχία, όπως έχει συμβεί συχνά στο παρελθόν, έως ότου
διοριστούν οι διάδοχοί τους».
Για τον κ. Σταθόπουλο, βρισκόμαστε ενώπιον μιας πρωτοφανούς συνθήκης, που δεν
έχει προβλεφθεί από τον συνταγματικό νομοθέτη: «Η κυβέρνηση διατηρεί την εμπιστοσύνη της Βουλής αλλά
βρίσκεται σε προφανή δυσαρμονία με τη λαϊκή βούληση, όπως αυτή εκφράστηκε
στις ευρωεκλογές». Στη συγκυρία αυτή, «δεν είναι απλά δικαίωμα αλλά και καθήκον της
κυβέρνησης να προκηρύξει
εκλογές», χωρίς να απαιτείται
η παραίτησή της. Συνεπώς η
διαφαινόμενη επίκληση εθνικού θέματος από την κυβέρνηση είναι, όπως αναφέρει,
«περιττή».

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε δημοσίευσε την 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του
LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» και καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο Υπομέτρο 19.2
«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: 28/05/2019 – ώρα έναρξης: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 06/09/2019 – ώρα λήξης:
15:00
Με την παρούσα πρόσκληση προκηρύσσεται ποσό Δημόσιας Δαπάνης
το οποίο ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.931.500,00€ και κατανέμεται στις υποδράσεις που περιγράφονται στο τεύχος της πρόσκλησης.
Δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Οι δικαιούχοι ανά υπο-δράση παρουσιάζονται
στον σχετικό πίνακα της Πρόσκλησης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να
λάβουν υπόψη, τους Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
που ενισχύονται στα πλαίσια της κάθε υπο-δράσης και επισυνάπτονται στο
Παράρτημα 20 της Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων.
Η ένταση της ενίσχυσης των αιτήσεων στήριξης, ο εφαρμοζόμενος κανονισμός χορήγησης της ενίσχυσης ανά υποδράση και οι ειδικοί όροι ανά
υπο-δράση για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπο-δράσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1.
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της ΠΕ Τρικάλων, εκτός της Δημοτικής Ενότητας Τρικάλων, αστικό κέντρο της πόλης του Δήμου Τρικκαίων και πρωτεύουσας της
ΠΕ Τρικάλων.
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ, σύμφωνα με τις προθεσμίες της Πρόσκλησης. Η υποβολή
της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει την απόκτηση προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την δυνητικό δικαιούχο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας απευθυνθείτε, στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης και στα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα αυτής, στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.kenakap.gr
Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις
υπεύθυνοι είναι ο κ. Κουτής Βάϊος, ο κ. Καζαντζής Ευριπίδης και η κ. Θυμιάκου Γλυκερία, Δ/νση: Ιωαννίνων 84, 42200, Καλαμπάκα, τηλ. 2432025370,
e-mail: kenakap@kenakap.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης
του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών
των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.kenakap.gr.
Καλαμπάκα, 27-05-2019
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER
Σινάνης Χρήστος
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Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.:1636

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθειας οχημάτων-μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων»
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α) και όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», η προμήθεια με τίτλο: «Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων - μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 155.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα
των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αριθμ. 1636/29-05-2019 αναλυτικής
διακήρυξης.
Αντικείμενο προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων όπου υποδιαιρούνται στις παρακάτω τρεις (3) ομάδες.
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2

3

Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 4x4
DOUBLE CAB σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις Τεχνικές
Προδιαγραφές
Επιβατικά αυτοκίνητα

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμ.
Τεμ.

2
1

1

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά ομάδα.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ: 29/05/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/05/2019 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 18/06/2019
και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
25/06/2019 και ώρα 10:00
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως
3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. ΠΙ/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ θα χωρίζεται ανά
ομάδα αντίστοιχα, στους εξής αριθμούς συστήματος: 75186
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
Ι, II, III και IV και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως
η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Αρμόδιοι νια πληροφορίες
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Παππά Βασιλική, Ρουσιαμάνης Γεώργιος τηλ.
επικοινωνίας 2431076711-12, φαξ: 2431076565, e-mail: info@deyat.gr
Τρίκαλα: 29/05/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΕΡΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Delivery

από τις 2 το μεσημέρι
μέχρι τις 12.30 το βράδυ

Β. Τσιτσάνη 44
24310 20700,
24310 20702
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09:50
12:00
13:00
14:30
15:00
15:55
18:00
18:15
18:30
18:45
20:50
22:00
00:00
00:10
02:10
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη Νοηματική
- Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Δεύτερη Ματιά
Μετά τον Εσκομπάρ: Κωδικό όνομα
JJ Κ1 Ε22 (Ε)

07:40 Γιάκαρι E36 (Ε)
08:00 Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
08:30 Ελλάδα, Δέκα Ζωγραφικές Εποχές E7
(Ε)
09:00 'Eλληνες Γελοιογράφοι (Ε)
09:30 Βαλκάνιος Πραματευτής E2 (Ε)
10:30 Μουσεία του Κόσμου E1
11:30 Θησαυροί της Αρχαίας Ρώμης E3
12:30 Social Growth E7 (Ε)
13:00 Social Growth E8 (Ε)
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E21 (Ε)
13:45 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E22 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E33
14:15 Γιάκαρι E34 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E39
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε49 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε46 (Ε)
17:00 Ο Γυναικάς
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε90
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε91
20:30 Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2
22:30 Ballers Κ2 Ε3
23:00 Ballers Κ2 Ε4
23:30 Τα Πάντα Γύρω από το Σεξ
(Everything You Always Wanted to
Know About Sex But Were Afraid to
Ask)
01:15 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε88 (Ε)

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

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E100 (Ε)
Γαλάζιες Μπαχάμες E1 (Ε)
ΕπιΚοινωνία
Ο Άνθρωπος που δεν Αναπνέει E1
Ειδήσεις
Γαλάζιες Μπαχάμες E1 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ6 Ε13
Ο Άνθρωπος που δεν Αναπνέει E1
(Ε)
Με το Τρία (Ζ)
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
One Dollar E4
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Ειδήσεις - Περιφέρεια
Η Νέα Βιομηχανία του Πορνό (Ε)
Κολασμένη Λεωφόρος E11
Bala Loca E1 (Ε)

06:00 Καλημέρα Ελλάδα

10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00

Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε18 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E167
ANT1 News
Η Επιστροφή E141
Μην Ψαρώνεις E29
Πέτα τη Φριτέζα E56 (Ε)
Τhe 2night Show Κ3
4xxx4 (Ε)

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

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε25
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε341
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
Ημέρα Ανεξαρτησίας 2
(Independence Day: Resurgence)
23:30 Θανάσιμα Εργαλεία: Πόλη των Οστών
(The Mortal Instruments: City of
Bones)
02:15 Scorpion King 3: Μάχη για τη
Λύτρωση (Scorpion King 3: Battle for
Redemption)

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

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

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

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Ζητείται Ψεύτης
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2 Ε24
(Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε166
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε60
Το Τατουάζ Κ2 Ε269
360o
Στρατιώτες του Σύμπαντος

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Power of Love (Ε)

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 19
2431031875
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 8
2431024874
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το
βράδυ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 22
2431027363
ΡΙΖΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26
& ΑΧΙΛΛΕΩΣ

τηλεόραση

ΜΑΪΟΥ 2019

2431023888
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5
2431021341
ΣΑΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
2431023780
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12
2431021789
ΣΧΟΙΝΑ ΜΙΡΕΛΛΑ
BAΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 6
2431027671
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΙΛΙΑ
ΟΘΩΝΟΣ 2
2431022622

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Καραγιάννης----------------------------------------7 χλμ. Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας ------------------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος -------------------------------------------------------------Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου ----------------------------------------------------Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος -----------------------------------------------------------Διαλεκτό
Ζουλιανίτης -----------------------------------------------------------------Σερβωτά
Καρανίκας ----------------------------------------------------------------Μ.Καλύβια
Λαόπουλος -------------------------------------------------------------Φανερωμένη
Μπάλλας ------------------------------------------------------------------------Πύλη
Σκαρλέας----------------------------------------------------------------------Αρδάνι
Τσιγάρας ---------------------------------------------------------------------Βαλτινό

21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00

Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πολιτιστικό Ημερολόγιο

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Τα ασημένια
παγοπέδιλα», «Ο σερίφης του
διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Στα άδυτα του
Ευβοϊκού»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Της νύχτας τα
καμώματα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.30
22.30
24.00
01.30

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

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
21:00
23:00
23:10
00:00
01:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Είναι 'Eνας... Τρελός Τρελός Βέγγος
Open News
Ποδόσφαιρο: Ελλάδα - Τουρκία
Ου Φονεύσεις
Open Mind
Criminal Minds Κ13 Ε9
Criminal Minds Κ13 Ε3

ΚΡΙΟΣ: Μια αίσθηση ηρεμίας και συναισθηματικής ισορροπίας που σε βοηθάει να ελέγξεις τον παρορμητισμό σου και τις χωρίς λογική κινήσεις και μια θετική οικονομική εξέλιξη,
που καλώς ή κακώς σου δίνει άλλο αέρα και
το χρόνο να διαχειριστείς μια συμφωνία.
ΤΑΥΡΟΣ: Η κυβερνήτης σου η Αφροδίτη βρίσκεται αυτές τις μέρες σε μια πολύ καλή όψη
με τον Ποσειδώνα δίνοντας σου την ευκαιρία
να δυναμώσεις την εικόνα σου και την επιρροή σου στους κύκλους που κινείσαι, αφού σε
βοηθάει να βγάλεις προς τα έξω τη σιγουριά
και τη γοητεία ενός Ταύρου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Είναι σημαντικό αν είσαι σε μια σχέση να εστιάσεις στο «μαζί» και δεν το λέω καθόλου ηθικοπλαστικά, αλλά για να προλάβω τη
σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό που μπορεί να νιώσεις. Αν είσαι μόνος, απλά ξεκαθάρισε το κίνητρο σου και μη χρησιμοποιήσεις
κάποιον απλά για να ανέβεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Στα μέσα της βδομάδας τα νέα είναι πολύ καλά στον ερωτικό σου τομέα, με αποτέλεσμα από τη μία να αποτραβιέσαι κάπως
από ανούσια πράγματα που θα μπορούσαν να
σου χαλάσουν τη διάθεση κι από την άλλη να
νιώθεις συναισθηματικά γεμάτος.
ΛΕΩΝ: Ακόμα κι αν αρχικά απογοητευτείς η
Αφροδίτη απ' τον Ταύρο δε θα σε αφήσει έτσι,
ακόμα κι αν αυτό το "έτσι" μεταφράζεται σαν
κάποιες σταθερές επιλογές που μπορεί να
έχεις (καβάτζες δηλαδή).
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Και μπορεί να νομίζεις ότι πρέπει να λύσεις σταυρόλεξα για δυνατούς λύτες,
όμως στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο το

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η υπερπαραγωγή

“ΓΚΟΤΖΙΛΑ 2: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ”
Σάββατο-Κυριακή
η ταινία της Ντίσνεϊ

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
στα ελληνικά
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η ταινία της Ντίσνεϊ

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
με υπότιτλους
Για τις ώρες στο 78775

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τόπος εκτέλεσης εκατοντάδων
Ελλήνων κατά την
Κατοχή.
2. Από τα τρία
τα... μισά. - Ομόσπονδο γερμανικό
κρατίδιο.
3. Στοιχείο της
διαδικασίας της πήξης του αίματος. Μονολεκτική ερώτηση.
4. Από παιδιά φοριούνται.
5. Μεγάλος Ιταλός ζωγράφος
της Αναγέννησης.
6. Ρήμα... ανθρώπινο (καθ.).
7. Συχνά... βουλώνει (αντιστρ.). Βασιλιάς της Νορβηγίας της περίοδο 1905-1957.
8. Επίπεδοι ή ομαλοί, στην καθαρεύουσα (αντιστρ.).
9. Εκεί συνήλθε η Α' Οικουμενική Σύνοδος (γεν.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος ορατόριου του Φραντς
Λιστ.
2. Οι τελευταίοι ψαλμοί του
Δαυίδ. - Ομοια γράμματα.
3. Περιλαμβάνεται στα ουδέτερα,
αλλά είναι... θηλυκό (αντιστρ.).
4. Εχθρός ορισμένων παραγωγών μας. -Συντομογραφία ανέμου.
5. Αρχαιότατος σαρματικός λαός
των β. παραλίων του Εύξεινου

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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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
5

6

7

9

1

8

7

6

5

8

9

1

3

4

2

1

9

8

2

3

4

6

7

5

5

4

3

6

7

8

1

2

9

8

7

6

9

1

2

4

5

3

5

2

1

9

3

4

5

7

8

6

6

3

2

1

4

5

6

8

9

7

6

5

4

7

8

9

2

3

1

9

8

7

1

2

3

5

6

4

1

9

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

3

2

2

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

9

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

Πόντου.
6. Φιλικό ή... υβριστικό. - Ευεργετικά επιδρούν.
7. Κηρός... σφραγιστικός.
8. Εργο του «Το κάρο με τα
μήλα». - Ιδιο εντελώς με το... εντελώς.
9. Οι συγκοινωνίες του παρουσιάζουν κάποια ευπάθεια. - Ενα
ρήμα που αναφέρεται και για το
νερό (αντιστρ).
ΛΥΣΗ (29-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΖΟΡΜΠΑΣ 2.
ΑΛ(ΚΑΠ0ΝΕ) - ΠΑΛΑΜΗ 3. ΡΑΜΑΝΤΙΕ 4. ΧΕΛΙ - ΣΗ 5. ΑΟΡ - ΣΑΜΟΣ 6. ΙΣΧΝΗ7. ΑΙΣΙΑ - ΛΟΧ 8. ΛΑΜΑΡΤΙΝΟ 9. ΣΚΑΛΑ - ΑΤΙ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΖΑΡΙΑ - ΑΛΣ 2.0 ΛΑΛΟ - ΚΑΙ
3. ΜΕΡΙΣΜΑ 4. ΜΠΑΧ - ΛΑΙΣ 5.
ΠΑΝ - ΣΧΑΡΑ 6. ΑΛΤΜΑΝ 7. ΙΑΣ ΜΗΛΙΑ 8. ΜΕΣΟ - ΟΝΤ 9. ΣΗ - ΗΣΥΧΟΙ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

μέγεθος των προβλημάτων, όσο το ότι υπάρχουν κάποιες πτυχές που δεν είναι απόλυτα
ξεκάθαρες.
ΖΥΓΟΣ: Αν υπάρχει στη ζωή σου κάποιο μυστικό φλερτ ή ένα φλερτ που κάνεις ότι δεν
το βλέπεις καλό θα είναι να αρχίσεις να ξεκαθαρίζεις τι μπορεί να εξυπηρετεί στη ζωή
σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: μην παρασυρθείς από μια σχέση
που βρίσκεται στα ντουζένια της. Η σχέση είναι δυναμικό πράμα, σήμερα σε έχω Θεό κι αύριο δε θέλω να σε ξέρω.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά σου και το πρόγραμμα σου, να
αφιερώσεις χρόνο σε δραστηριότητες που ξέρεις ότι θα μπορέσεις να εκτονώσεις την όποια
πίεση μπορεί να νιώθεις, ακόμα κι αν μιλάμε
για μια βόλτα με το σκύλο σου στο πάρκο.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο έρωτας, είτε είναι με κάποιον άνθρωπο, είτε είναι με κάτι καινούργιο που
ανακαλύπτεις και βρίσκεις πεδίο να εκφραστείς
μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στη διάθεση
σου και στην πίστη σου στη ζωή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν νιώθεις ανασφάλεια, μπορείς
να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου να διαπιστώσει τη διάρκεια που μπορεί να έχουν αυτά
τα συναισθήματα, ωστόσο η ζωή είναι τώρα και
μπορείς να απολαύσεις αυτό που ζεις χωρίς
φόβο.
ΙΧΘΕΙΣ: Δεν είναι μέρες για να πάρεις σοβαρές αποφάσεις, είναι όμως μέρες που εύκολα μπορείς να ασχοληθείς με πιο επιφανειακά
πράγματα, όπως το να κάνεις νέες γνωριμίες.
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Χρηματιστήριο: Μικρή
πτώση στο κλείσιμο
Με μικρή υποχώρηση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη
χθεσινή συνεδρίαση.
Οι επενδυτές προχώρησαν σε ήπιες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών, μετά από το ράλι των δύο προηγούμενων
συνεδριάσεων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 8,55%.
Η εγχώρια αγορά παρουσίασε σαφώς καλύτερη εικόνα από
αυτή των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες καταγράφουν σημαντικές απώλειες.
Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, του
ΟΤΕ και της Alpha Bank.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 793,06 μονάδες,
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
σημειώνοντας μικρή πτώση
0,20%.
. 793,06
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 785,17
μονάδες (-1,19%).
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε
στα 92,820 εκατ.
0,20%
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
47.641.392 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
λαιοποίησης σημείωσε άνοδο
σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε
ποσοστό 0,21%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+6,21%),
του ΟΤΕ (+3,86%) και της Alpha Bank (+1,67%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του
ΟΛΠ (-5,41%), της Πειραιώς (-3,94%), της Ελλάκτωρ (-3,35%),
της Μυτιληναίος (-3,28%), της Viohalco (-2,82%) και της ΔΕΗ
(-2,26%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Πετρελαίου (+4,26%), των Τηλεπικοινωνιών (+3,86%) και των Πρώτων Υλών (+2,62%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Βιομηχανικών Προϊόντων (-3,24%) και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (-2,13%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank
και η Alpha Bank διακινώντας 17.487.022 και 10.412.340 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank
με 15,600 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 14,223 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 65 πτωτικά και 34 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΒΙΣ +29,46%
και Αλουμύλ +16,25%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: SATO 16,67% και Προοδευτική -14,06%.

Ê

Γ.Δ

ΤτΕ: Αύξηση 1,54 δισ. ευρώ
στις καταθέσεις του ιδιωτικού
τομέα τον Απρίλιο
εραιτέρω στην ίδια
ενημέρωση η ΤτΕ
ανακοινώνει πως ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της συνολικής
χρηματοδότησης της
εγχώριας οικονομίας ήταν
μηδενικός από -0,6% τον
προηγούμενο μήνα, ενώ η
μηνιαία καθαρή ροή ήταν
αρνητική κατά 92 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής
καθαρής ροής 522 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο
μήνα.

Π

Αύξηση κατά 1,542 εκατ.
ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο
του 2019, οι καταθέσεις του
ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης
κατά 1.217 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Επίσης, αύξηση κατά 709
εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον
Απρίλιο οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά
699 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε
σε 5,3% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα,
όπως αναφέρει η Τράπεζα της
Ελλάδος, οι καταθέσεις των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 535 εκατ.
ευρώ, έναντι αύξησης κατά 894
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα, ενώ οι καταθέσεις των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
των λοιπών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 175
εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης
κατά 196 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις
από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη

κερδοσκοπικά ιδρύματα τον
Απρίλιο, παρουσίασαν αύξηση
κατά 833 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 518 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,2% από 5,4%
τον προηγούμενο μήνα. Όπως
διευκρινίζει η ΤτΕ, συμπεριλαμβάνονται η κεντρική κυβέρνηση, οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και τα ρέπος, ενώ δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της
Ελλάδος.
Περαιτέρω στην ίδια ενημέρωση η ΤτΕ ανακοινώνει πως ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
συνολικής χρηματοδότησης της
εγχώριας οικονομίας ήταν μηδενικός από -0,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία
καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά
92 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής
καθαρής ροής 522 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα σύμφωνα με
την ίδια ανακοίνωση:
-Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης
Η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Απρίλιο του
2019, ήταν θετική κατά 222
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής κα-

θαρής ροής 324 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
χρηματοδότησης της γενικής
κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε
0,6% από -0,1% τον προηγούμενο μήνα.

-Χρηματοδότηση του
ιδιωτικού τομέα
Τον Απρίλιο του 2019, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
συνολικής χρηματοδότησης του
ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε
σε -0,1% από -0,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό
τομέα ήταν αρνητική κατά 314
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 198 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα.

-Χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2019,
ήταν αρνητική κατά 80 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 351 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 2,1% από 1,0% τον
προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των
μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 2,6%
από 1,6% τον προηγούμενο
μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή
της χρηματοδότησής τους ήταν
θετική κατά 63 εκατ. ευρώ,
έναντι θετικής καθαρής ροής
187 εκατ. ευρώ τον προηγού-

μενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -3,9% από -5,7%
τον προηγούμενο μήνα, ενώ η
μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 143 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 164
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα.
-Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Τον Απρίλιο του 2019, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες
και ατομικές επιχειρήσεις ήταν
αρνητική κατά 27 εκατ. ευρώ,
έναντι θετικής καθαρής ροής 28
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής
τους διαμορφώθηκε σε -1,6%
από -1,4% τον προηγούμενο
μήνα.

-Χρηματοδότηση των
ιδιωτών και ιδιωτικών μη
κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 207 εκατ. ευρώ
ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησης προς τους
ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Απρίλιο του 2019, έναντι αρνητικής
καθαρής ροής 180 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,3%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Όπως αναφέρει η Τράπεζα
της Ελλάδας, το επόμενο Δελτίο Τύπου με θέμα: «Τραπεζική
χρηματοδότηση και καταθέσεις» με στοιχεία Μαΐου 2019 θα
δημοσιευθεί την 1η Ιουλίου
2019, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης των στοιχείων, που έχει αναρτηθεί στο
δικτυακό τόπο της Τράπεζας
της Ελλάδος.

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
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εσωτερικά-τοπικά

Στον Απόηχο της Παραίτησης
του Διοικητή του Γ.Ν. Τρικάλων
Ό
ταν βουλιάζει ένα
καράβι, οι πρώτοι
που πηδούν στην
θάλασσα για να σωθούν
είναι τα τρωκτικά δηλαδή
τα ποντίκια ή οι
λεγόμενοι λαθρεπιβάτες
της εξουσίας.

Μετά την προχθεσινή πανωλεθρία του ΣΥΡΙΖΑ στις
εκλογές, άρχισαν τα όργανα
και οι παραιτήσεις. Όχι για ιδεολογικούς λόγους, αλλά για
το προσωπικό τους συμφέρον. Τα παιδιά του … κομματικού σωλήνα της κυβέρνησης
Τσίπρα κατεβαίνουν από το …
τρένο …!
Όσοι διορίστηκαν στον τομέα της Υγείας ήταν άνθρωποι
του ΣΥΡΙΖΑ, σκανδαλωδώς
ευνοηθέντες και με παχυλούς
μισθούς.
Η παραίτηση του Διοικητή
του Νοσοκομείου Τρικάλων
ήταν αναμενόμενη, αφού εδώ
και ενάμιση χρόνο, πήρε θέση
στην Β’ Χειρουργική κλινική
του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών. Το πώς πήρε την θέση
και ποιες διαδικασίες έγιναν
θα το μάθουμε καθαρά μετά
τις 7 Ιουλίου, που θα ορκισθεί
η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, η

οποία στον τομέα της Υγείας
θα έχει πολύ δουλειά, μιάς και
όλα μοιάζουν με … ξέφραγο
αμπέλι …!
Ο συγκεκριμένος Διοικητής
επιλέχθηκε από τον τοπικό
κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, με την στήριξη των
τριών βουλευτών Παπαδόπουλου, Δριτσέλη και Σιμορέλη και πίστευε στο … δόγμα Πολάκη. Φυσικά τύγχανε
και της προστασίας του Υφυπουργού Υγείας.
Τρία χρόνια στο τιμόνι του
Νοσηλευτικού αυτού Ιδρύματος μπέρδεψε την Διοίκηση με
την Πολιτική. Περισσότερο
λειτουργούσε ως κομματάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο
ως Διοικητής. Το «Μένουμε
Τρίκαλα» τα λέει όλα.
Δεν βοήθησε την εύρυθμη
λειτουργία του Νοσοκομείου.
Δίχασε το προσωπικό και δεν
υπήρχε εργασιακή ηρεμία.
Καταγγέλθηκε, δημόσια, εκατοντάδες φορές για παράνομες, απαράδεκτες και μεροληπτικές συμπεριφορές, τόσο
από τους εργαζομένους όσο
και από τα συνδικαλιστικά
τους όργανα, όχι μόνο των
Τρικάλων αλλά και των Αθη-

Δρ. Κώστας Πατέρας
D. Ed., M.Ed., Ph.D.
Πολιτευτής Τρικάλων
νών. Για πρώτη φορά στα
ιστορικά χρονικά του Ιδρύματος ασκήθηκε και σωματική
βία σε βάρος του Διοικητή.
Χρησιμοποίησε δικηγόρους
από Θεσσαλονίκη και αλλαχού, ενώ το Νοσοκομείο έχει
Δικηγόρο, που τον πληρώνει
το κράτος.
Το Νοσοκομείο προσελάμβανε Γιατρούς με μειωμένα
προσόντα, χωρίς Διδακτορικά
και έδιωχνε ανθρώπους με
Διδακτορικά, με υποτροφίες
στο εξωτερικό, με εξειδικεύ-

σεις σε Ευρωπαϊκά κορυφαία
Νοσοκομεία και με τεράστια
εμπειρία. Ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις ακυρώθηκαν ακόμη και από το Υπουργείο Υγείας του … ΣΥΡΙΖΑ …!
Επί των ημερών του έκλεισε
η κλινική Ω.Ρ.Λ. και το Δερματολογικό δεν λειτουργεί. Ο
προσανατολισμός του Διοικητή ήταν περισσότερο να
προσληφθούν Γιατροί με …
«Εξωτικές Ειδικότητες» και
όχι Γιατροί με ειδικότητες
πρώτης γραμμής.
Το Νοσοκομείο είναι ένα
Ίδρυμα του πόνου και της
ανάγκης και δεν μπορεί να γίνεται ούτε χοροδιδασκαλείο
ούτε χώρος συγκεντρώσεων
με πολιτική κατεύθυνση.
Αυτός είναι «ο Βίος και η
Πολιτεία» του παραιτηθέντος
Διοικητή του ΣΥΡΙΖΑ από το
Γ.Ν. Τρικάλων.
Οι άνθρωποι, γενικά, πρώτα
βλέπουν τα προσωπικά τους
συμφέροντα και μετά ακολουθεί η ιδεολογία.
Πάντως εμείς «μένουμε Τρίκαλα» ενώ για τους Συριζαίους ισχύει το «άλλος για Χίο
τράβηξε κι άλλος για Μυτιλήνη».

Π. Σκουρλέτης: Η Δικαιοσύνη δεν είναι
λάφυρο της εκάστοτε κυβέρνησης
Σ

τα αίτια της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές αναφέθηκε
ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό,
ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως
μπορεί να είναι «δύσκολη αλλά όχι
ακατόρθωτη τη δυνατότητα ανατροπής του αποτελέσματος των
ευρωεκλογών».
«Σημασία έχει να οργανώσουμε

έτσι τη δουλειά μας ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό το
δυσμενές για εμάς αποτέλεσμα»,
ανέφερε ο Πάνος Σκουρλέτης και
σημείωσε πως «είναι πιο δύσκολο,
αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Και το
λέω με βάση και το γεγονός ότι όλοι
γνώριζαν ότι δεν ψηφίζουν για κυβέρνηση την προηγούμενη Κυριακή, αλλά ψηφίζουν θέλοντας να
στείλουν μηνύματα στην κυβέρνη-

ση, καθώς και να στείλουν αντιπροσώπους στην Ευρωβουλή».
Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών, ο κ. Σκουρλέτης
υποστήριξε πως οι αιτίες πρέπει να
αναζητηθούν όχι μόνο σε σχέση με
κάποιες συγκεκριμένες στιγμές της
κυβέρνησης, είτε σε σχέση με την
καμπάνια του τελευταίου μήνα,
αλλά διαχρονικά:
«Το βασικότερο κατά τη γνώμη
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τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

μου είναι ότι ήταν σε γνώση μας ότι
διαχειριζόμαστε, μέσα από μία πολύ
μεγάλη αντίφαση, μια πολιτική η
οποία δεν ήταν η δική μας. Θεωρώ
ότι αυτό έγινε κατανοητό γιατί εμείς
δεν υποστήκαμε την κατάρρευση
που υπέστησαν άλλα κόμματα είτε
εδώ στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Εμείς κλείσαμε τον κύκλο των
μνημονίων», σημείωσε.
Συμπλήρωσε δε ότι «αυτό για να
εμπεδωθεί ως μία διαφορετική συνείδηση στην κοινωνία ίσως θα ήθελε πολύ περισσότερο χρόνο. Θα
έπρεπε να λειτουργήσουν όλα αυτά
τα μέτρα τα οποία κάποιοι τα εξέλαβαν ως αποσπασματικά και προεκλογικά, ενώ ήταν και είναι ενταγμένα σε ένα σχέδιο ανόρθωσης
της οικονομίας, ένα σχέδιο που
παρουσιάστηκε τον προηγούμενο
Σεπτέμβριο».
«Στον τομέα της επικοινωνίας είχαμε μια στρατηγική αδυναμία. Τα
έχουμε πει αυτά, το πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, ή εν πάση
περιπτώσει τι ρόλο παίζουν τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη
διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
Έχει να κάνει με την ποιότητα της
δημοκρατίας μας» υπογράμμισε.
Απαντώντας σε ερώτηση για τον
διορισμό των δικαστικών αρχών
και τις προθεσμίες, ο γραμματέας
του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως πρέπει κάποια
στιγμή να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τη δικαιοσύνη ως λάφυρο της
εκάστοτε κυβέρνησης και εξήγησε:
«Σε μία ευνομούμενη πολιτεία και σε
μια λειτουργούσα δημοκρατία, με
βάση την διάκριση των εξουσιών
δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να σχετίζεται το θέμα των εκλογών για την
ανάδειξη κυβέρνησης με το θέμα
της ανάδειξης των νέων δικαστικών
αρχών. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ανάγνωση κάνει.
Λέει «αφήστε τα αυτά αν βγούμε
εμείς είναι δικά μας». Η ιδιοκτησιακή
αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας
πρέπει να μας φοβίσει» .

Προς παράταση
φορολογικές δηλώσεις
και αιτήσεις για 120 δόσεις

Σε παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων, καθώς και της προθεσμίας ένταξης στη ρύθμιση
των 120 δόσεων προσανατολίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες,
να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών.
Οι προθεσμίες αυτές, εξετάζεται να παραταθούν για το διάστημα μετά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Σημειώνεται ότι
η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα λήγει στις 30 Ιουνίου ενώ στις
28 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την ένταξη στην ρύθμιση των
120 δόσεων της εφορίας.
Οι σχετικές ανακοινώσεις για την παράταση των προθεσμιών
αυτών το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

Εκδρομή του Ε’ ΚΑΠΗ Δ. Τρικκαίων
σε Πηγές Αχέροντα – Πάργα
Το Ε’ ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων διοργανώνει ημερήσια εκδρομή
σε Πηγές Αχέροντα – Πάργα, στις 7 Ιουνίου 2019. Τιμή 15€.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2431024006.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ Ι.Χ.
• LEDA VILLAGE RESORT (Χόρτο Πηλίου): 5 νύχτες από 165 €/7ν. από 223 € ημιδιατροφή plus -2 παιδιά δωρεάν.
• AKS HINITSA BAY 4* Sup (Πόρτο Χέλι): 5ν. από 314 €/7ν. από 510 € με ημιδιατροφή
-1 παιδί δωρεάν.
• ATHOS PALACE 4* (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ): 5ν. από 348 €/7ν. από 480 € all inclusive-1 παιδί
δωρεάν
• SUNSHINE CORFU HOTEL 4* Sup (Κέρκυρα): 5ν. από 755 € + συνολική τιμή για
familly δωμάτιο -2εν.+2 παιδιά με All inclusive.
• SIKYON COAST HOTEL and RESORT 4* Sup (Ξυλόκαστρο): 5ν. από 305 €/7ν. από
420 € με ημιδιατροφή -1 παιδί δωρεάν
• LIMIRA MARE 3* (Νεάπολη Λακωνίας): 5ν. από 165 €/7ν. από 225 € με πρωινό -1
παιδί δωρεάν.
• NAUTICA BAY 3* Sup. (Πόρτο Χέλι): 5ν. από 160 €/7ν. από 215 € με ημιδιατροφή
-2 παιδιά δωρεάν.

FLY & DRIVE πακέτα με πτήση από Θεσ/νίκη
για τη νησιωτική Ελλάδα
• ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4ημ. από 219 €/5ημ. από 245 €/6ημ. από 275 €/7 ημ. από 379 €
• ΠΑΡΟΣ 5ημ. από 279 €/6ημ. από 299 €/8ημ. από 339 €
• ΡΟΔΟΣ 5ημ. από 245 €/6ημ. από 255 €/8ημ. από 335 €
• ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 8ημ. Από 389€
• ΧΑΝΙΑ 5ημ. από 349€/8ημ. από 399 €
• ΙΚΑΡΙΑ 5ημ. από 279 €/6ημ. από 299 €/7ημ. από 335 €/8ημ. Από 359 €
Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά και να σας προτείνουμε το πακέτο διακοπών που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας και στην οικονομική σας δυνατότητα!!!
ΓΑΜΗΛΙΑ ταξίδια σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ προορισμούς... σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσίαση προορισμών... μόνο για εσάς!!!
* Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο. Στα αεροπορικά πακέτα δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

Στρ. Σαράφη 19 Τρίκαλα • Τ+F: 24310 76106/24310 76105
E: xehorista@gmail.com • Info@xehorista-taxidia.gr•www.xehorista-taxidia.gr
F: www.facebook.com/xehoristataxidia • ΜΗ.Τ.Ε. 0727Ε60000011700

εκδρομές

ΠΕΜΠΤΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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

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

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή. 14-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός

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.

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

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).

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

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.

Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο, πρωινό, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Ξεναγήσεις /περιηγήσεις στο νησί.
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

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.

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)

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

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα στις 1 Ιουνίου

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

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

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

*AMARONDA ERETRIA RESORT & SPA 4*SUP: 5 νύχτες από 270€/άτομο με ημιδιατροφή
*Αγαπημένο ξενοδοχείο για το καλοκαίρι 2018!!
*AKS HINITSA BAY 4* SUP: 5 νύχτες 314€ με ημιδιατροφή
*DOLPHIN BAY Family beach resort SYROS: 5 νύχτες από 319€ smart all inclusive
*KAVURAS VILLAGE NAΞΟΣ: 5 νύχτες από 279€ all inclusive
*MIRAMARE 4* HOTEL ERETRIA: 5 νύχτες από 312€ με πλήρη διατροφή.
*TINOS BEACH HOTEL & BUMGALOWS 4*: 5 νύχτες από 249€ all inclusive
*PORTO PAROS HOTEL - VILLAS AQUA PARK: 5 νύχτες από 213€ με πλήρη διατροφή
*PORTO RIO 4*: 5 νύχτες από 275€ all inclusive
*ELITE CITY RESORT -KAΛΑΜΑΤΑ: 5νύχτες από 264€ smart all inclusive
*ATHOS PALACE 4* -ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗ: 5 νύχτες από 348€ all inclusive
*LAGOMANDRA BEACH & LAGOMANDRA HOTEL: 5 νύχτες από 475€ με ημιδιατροφή
*ΑΜΑRYNTHOS RESORT: 5νύχτες από 215€ all inclusive
*LEDA VILLAGE RESORT- ΠΗΛΙΟ: 5νύχτες από 235€ με ημιδιατροφή
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ – ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ…
*Τιμές κατ’ άτομο, χαμηλής ή μεσαίας εποχικότητας!!

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

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300\
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος.
Κυριακή 9 Ιουνίου.
Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΥΚΙΑΣ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό. Τετάρτη 5 Ιουνίου

ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πέμπτη 6 Ιουνίου
Πρωινή εκδρομή για την Θεία Λειτουργία και παραδοσιακή φιλοξενία
στον Ν. Της Αναλήψεως Πεδινού.
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
Απογευματινή εκδρομή στον Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ξηρόκαμπο
Καλαμπάκας, για τον πανηγυρικό εσπερινό. Δευτέρα 10 Ιουνίου.
ΟΣΙΟ ΔΑΒΙΔ - ΑΓΙΑΝΝΗ ΡΩΣΟ - ΧΑΛΚΙΔΑ
Ημερήσια εκδρομή την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 17 Ιουνίου.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΞΥΛΙΑΔΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
της ευρέσεως της Ι. Εικόνας. Στις 20 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.)

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

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

ΜΑΚΡΗ

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

Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου

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

σελίδα 37

•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
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
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)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΑΜΑΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

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)

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

ΜΑΪΟΥ 2019

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

30

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:

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
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 8-10/06/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυρεσβεστών)

Προσκύνημα στον Ι.Ν. Αγίου Λουκά του Ιατρού Ξηροκάμπου
Τρίτη 11/06/2019
Για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας
Αναχώρηση στις 08:00 π.μ.
«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

ΚΥΘΗΡΑ
Μονεμβασιά - Σπάρτη - Μυστράς – Ναύπλιο
Από 31/08 – 03/09/2019
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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΥΘΝΟΣ
Από 04-06/10/2019

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

ΤΟΣΚΑΝΗ (ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΣΑΝ
ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ)
Από 22-28/10/2019

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

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

38 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
Πολιούχου Τρικάλων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
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.

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

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

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

Μονοήμερη εκδρομή
Συλλόγου Αργιθεατών
Τρικάλων 23 Ιουνίου 2019
Στο Μοναστήρι Άγιος Εφραίμ Νέας Μάκρης, επίσκεψη στο
Μουσείο Μαραθωνίου δρόμου (Μαραθώνος), στον Τύμβο Μαραθώνα “ο σορός” που κάλυψε τους 192 Αθηναίους που έπεσαν στη νικηφόρο μάχη κατά των Περσών το 490 π.χ.,παραλία Μαραθώνος για “μπάνιο” και φαγητό. Επιστροφή αργά το
βράδυ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων κλείνει τις δραστηριότητές του με την μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή την Κυριακή (23-6-2019) στον Άγιο
Εφραίμ Ν. Μάκρης Αττικής.
Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να δηλώσουν σύντομα συμμετοχή γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Τηλ. Επικοινωνίας 6972992217- 2431085651.

55 Χρόνια Μαθητικές Κατασκηνώσεις
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Οι Μαθητικές κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών λειτουργούν ανελλιπώς εδώ και πενήντα
πέντε χρόνια στην πανέμορφη καταπράσινη περιοχή της
Πύρρας, εξήντα χιλιόμετρα από την πόλη των Τρικάλων και σε
υψόμετρο 1.200 μέτρων. Το φετινό καλοκαίρι θα δεχθούν τα
παιδιά σε δύο περιόδους:
Η πρώτη περίοδος για τ’ αγόρια από 13 έως 22 Ιουλίου
2019.
Η δεύτερη περίοδος για τα κορίτσια από 22 Ιουλίου έως
31 Ιουλίου 2019.
Γίνονται δεκτοί μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τάξεων και μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού
που έχουν τελειώσει την Δ’ τάξη και άνω.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα μετάσχουν στην Κατασκήνωση
πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο δελτίο συμμετοχής κατασκηνωτού στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, οδός Απόλλωνος 19, ως εξής:
Αγόρια από 3η Ιουνίου έως 28η Ιουνίου.
Κορίτσια από 3η Ιουνίου έως 12η Ιουλίου.
Στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως υπάρχει πληροφοριακό
φυλλάδιο για λεπτομερή ενημέρωση (Απόλλωνος 19, Δευτέρα έως Παρασκευή 9-1 το πρωί, τηλέφωνο επικοινωνίας
2431027282, υπεύθυνος π. Γεώργιος Γραδούλας).
Σκοπός των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων είναι η προσφορά στα παιδιά υγιεινού περιβάλλοντος, ψυχαγωγίας και
πνευματικού καταρτισμού, τα οποία σήμερα είναι πολύ απαραίτητα, σημαντικά και αναγκαία. Αξίζει η προσπάθεια αυτή των
κατασκηνώσεων να τύχει της αγάπης και της συμπαραστάσεως
όλων μας.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΣΕΝΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Σήμερα Πέμπτη στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως θα ψαλεί η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως
προς τον Άγιο Αρσένιο Επίσκοπο Ελασσώνος.
Κατά την διάρκεια της Παρακλήσεως θα εκτίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αρσενίου που
φυλάσσεται στον Ναό μας.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο 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.

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
έως 2 Ιουνίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και χωριά των Τρικάλων θα
τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Την Κυριακή 2 Ιουνίου από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης Τρικάλων με την ευκαιρία της θρησκευτικών εκδηλώσεων επί τη συμπληρώσει διακοσίων ετών του Ιερού Ναού και της ελεύσεως της Τιμίας Κάρας της Οσίας Υπομονής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στο τέλος
θα αναγνωσθεί ικετευτική ευχή για την πρόοδο των διαγωνιζομένων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
78435 •

τηλ.: 24310

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ κυνηγόσκυλο σέτερ,
στην περιοχή της ΣΜΥ. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: 24310 31129.
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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μελιτζάνες παπουτσάκια
• ρεβύθια φούρνου • φακές
• τορτελύνια τυριών
• μοσχάρι με μανιτάρια
• λαζάνια με κοτόπουλο

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου
έως 31 Μαΐου

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην Καποδιστρίου (κοντά στην πλατεία του Παλιού Δεσποτικού). Όποιος τα έχασε
να περάσει από τα γραφεία της
εφημερίδας μας να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κάρτα πολυτέκνων και
κάρτα της ΑΝΕΚ στο όνομα Ανδρουλάκης Δημήτριος. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6979306307.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου
με μπρελόκ της Hyundai, επί της
οδού Συγγρού. Όποιος τα έχασε
μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431074480.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6983643610.

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

what’s up: 6986

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ιδού άνθρωπος... φίλος
τελωνών και αμαρτωλών»
(Ματθ.11:19)
Ο θαυμαστός, ο υπέροχος
Κύριος μας! Ο Ιησούς που είναι πάντα έτοιμος να μας μιλήσει, να Του μιλήσομε, να
μας ακούσει και να μας καταλάβει! Στη ζωή μας πορευόμαστε με ανθρώπους δικούς
μας με τους οποίους όμως
πολλές φορές δύσκολα μπορούμε να συνεννοηθούμε, με
δασκάλους και φίλους επιπόλαιους, με αισθήματα επιφανειακά, με αγάπες αμφίβολες
που αφήνουν την καρδιά μας
άδεια. Εκείνος όμως, ο Ιη-

σούς, βλέπει την καρδιά μας
και κατανοεί τις ανάγκες μας.
Πόνεσε ο Ίδιος γι' αυτό καταλαβαίνει τον πόνο μας. Στην
έλλειψη αληθινής φιλίας και
σωστής επικοινωνίας τόσο
σπάνιας στην εποχή μας, προσφέρεται Εκείνος να γίνει ο
Φίλος και ο συνοδοιπόρος
μας στην πορεία «προς Εμμαούς» γιατί είναι ο Λυτρωτής
μας. Ο μοναδικός Φίλος των
αμαρτωλών. Ο δικός μου Φίλος! Γιατί όχι και ο δικός σου,
αν με πίστη Τον επικαλεσθείς.
* Η ζωή σου θα έχει ξοδευτεί άδικα αν φθάσεις στο τέλος της χωρίς να έχεις συναντήσεις τον Χριστόν.

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.

Ιερά Ακολουθία για τους
διαγωνιζομένους μαθητές
Ὁ μῆνας Μάιος καὶ Ἰούνιος
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ γεγονός
τῆς δοκιμασίας στὴν ὁποία ὑποβάλλονται τὰ νέα παιδιά πού
φοιτοῦν στὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς
πατρίδος μας, δηλαδὴ τὴν
γραπτὴ ἐξέτασή τους στὰ μαθήματα τὰ ὁποῖα διδάχθηκαν
κατά τήν διάρκεια τοῦ παρελθόντος σχολικοῦ ἤ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους. Ἰδιαίτερο βάρος
ἐπωμίζονται οἱ ἐξεταζόμενοι
νέοι σὲ Πανελλαδική κλίμακα,
ἐπιχειρώντας γιὰ πρώτη φορὰ
νὰ ἀνοίξουν τά φτερά στὴν
μορφωτική καὶ ἐπαγγελματική
τους πορεία στὴν κοινωνία μας.
Στὴν δοκιμασία αὐτὴ εἰδικὸ βάρος σηκώνουν καὶ οἱ γονεῖς, οἱ
ὁποῖοι συμμερίζονται τὴν κοπιώδη προσπάθεια τῶν παιδιῶν τους. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία σὰν φιλόστοργος μητέρα,
στὴν ἀγωνία τῶν παιδιῶν της,
μαθητῶν καὶ γονέων, κατὰ τὴν
προσπάθεια αὐτὴ στέκεται
ἀλληλέγγυος καὶ προσεύχεται
θερμῶς γιὰ τὴν κατὰ Θεὸν
προκοπή τους.
Πρὸς τοῦτο τήν Κυριακήν 2

Ἰουνίου καὶ ὥραν 8:00 ἀπογευματινήν, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, θὰ τελεσθῇ γιὰ
τοὺς μαθητὲς, φοιτητὲς, γονεῖς
καὶ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς
τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας ἡ ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς
Παρακλήσεως στὴν ὁποῖα θὰ
συμμετέχει καὶ ὁ Μητροπολίτης
καὶ πνευματικὸς πατέρας μας κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ μὲ πλειάδα
κληρικῶν. Στὸ τέλος τῆς Ἱερᾶς
Ἀκολουθίας ὁ Ποιμενάρχης μας
θὰ ἀναγνώσῃ ἱκετευτικῶς
εἰδικὴ εὐχὴ γιὰ τὴν περίσταση
καὶ θὰ ὁμιλήσῃ πατρικῶς
στοὺς νέους καὶ τοὺς γονεῖς
τους.
Εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτικὴ νὰ
ἀπευθύνουμε παρακλητικὴ προσευχὴ πρὸς τὸν Κύριό μας καὶ
τὴν Παναγία Μητέρα Του, γιὰ
τὴν πνευματικὴ ἐνίσχυση τῆς
εὐαίσθητης ὁμάδος τῶν νέων
ἀνθρώπων στὴν προκειμένη δοκιμασία τους. Εἶναι ἐποφειλομένη ὑποχρέωσή μας πρὸς τὴν
ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος, τοὺς νέους μας, τὰ παιδιά μας.

ΠΕΜΠΤΗ

30

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο HERMES
SHITKA του Edip και της Bukurije, το γένος Ruci, που γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικεί στην Καλαμπάκα και η ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ ΚΟΤΣΕΚΟΥ του Έβζι και της Σπρέσα, το γένος Ρούστα, που γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικεί στην Καλαμπάκα
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Καλαμπάκας.

Στη μνήμη
των γονιών συναδέλφων
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» με αφορμή την 30ή
Μαϊου, Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας αποφάσισε ομόφωνα να δώσει ένα χρηματικό ποσό στην Εταιρεία
για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τη νόσο, στη μνήμη των Αρετοπούλου, Νικολάου, Κογιάννη Φωτεινής, Καγκελίδη Ροζαλίας, Καπράνα Κωνσταντίνου, Μαντζάνα Αικατερίνης, Παναγόπουλου Παναγιώτη και Παπαθανασίου Εμμανουήλ, γονέων συναδέλφων του σχολείου μας, που έφυγαν από τη ζωή
τα δύο τελευταία έτη.
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων
του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης»

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

Η Αγκυρα «εύχεται
να μη γίνει πόλεμος»

Από Τρίτη έως Σάββατο

Τρελές προσφορές
Φέτα Ποπ
ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Λευκό Τρικάλων Στήθος κοτόπουλο Παγωτά 2lt Λαναρα
όλες οι γεύσεις
Κατερίνης Μ/Ο
για πίττες

το κιλό

3,49 το κιλό

Την ευχή του «να μη γίνει πόλεμος» εξέφρασε, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, αναφερόμενος στη συγκέντρωση πλοίων που παρατηρείται «κάπου-κάπου στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Περσικό Κόλπο». Η
σταθερά «πολεμική» ρητορική που χρησιμοποιεί ο κ. Ακάρ έχει
ως στόχο τη διατήρηση της έντασης, ενόψει και των επόμενων
βημάτων που σχεδιάζει η Τουρκία, κυρίως στην κυπριακή ΑΟΖ.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε (Habertürk) με αφορμή τη λήξη
της μεγάλης διακλαδικής άσκησης «Θαλασσόλυκος ’19», ο κ. Ακάρ
αναφέρθηκε στην ένταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή,
στις επαφές που είχαν στρατιωτικές αντιπροσωπείες Ελλάδας και
Τουρκίας στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες, αλλά και στη σταθερή γραμμή περί «δικαιωμάτων» της Αγκυρας και του ψευδοκράτους στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυπριακή διπλωματία παραμένει ενεργή, πάντως, όπως φάνηκε από τις χθεσινές σαφείς
δηλώσεις καταδίκης που έκαναν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και η καγκελάριος της Γερμανίας
Αγκελα Μέρκελ κατά των τουρκικών παραβιάσεων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τη
συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη.

3,39 το κιλό

3,49 το τεμ.
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