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Από τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

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:

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ξεκινήσουν με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

ΣΕΛ.
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Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Σαν Σήμερα
1859 Αρχίζει να λειτουργεί
το περίφημο ρολόι Μπιγκ
Μπεν, σύμβολο της πόλης του
Λονδίνου.
1905 Ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή
του στη Βουλή, από τον χαρτοπαίκτη και λεσχειάρχη Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία,
η απόφαση του Δηλιγιάννη
να κλείσει τις χαρτοπαικτικές
λέσχες.
1916 Διεξάγεται η Ναυμαχία της Γιουτλάνδης, η μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στη
θάλασσα κατά τη διάρκεια του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 151
βρετανικά πλοία συγκρούονται με 91 γερμανικά. Οι Άγγλοι
χάνουν στο πεδίο της μάχης,
αλλά κερδίζουν σε στρατηγικό
επίπεδο.
1953 O Νίκος Παπαμιχαήλ
με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο σε Jaguar XK 120
είναι ο νικητής του Α’ Ράλι
Ακρόπολις. Την καρό σημαία
του τερματισμού θα πάρουν
μόνο έξι αυτοκίνητα.
1975 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι
δυο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του
Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Σ

τον Νίτσε
παρέπεμψε ο
πρωθυπουργός
για να εμψυχώσει τα
στελέχη και τους
οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ
μετά τη βαριά ήττα στις
ευρωεκλογές: «Ο,τι δεν
σε σκοτώνει σε κάνει
πιο δυνατό». Στον
παλιό ποδοσφαιριστή
του ΠΑΟΚ, Πάμπλο
Γκαρσία, παρέπεμψε ο
Ευκλείδης
Τσακαλώτος:
«Επιτρέπεται να
πέσεις, επιβάλλεται να
σηκωθείς».

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για να καταφέρεις να
σηκωθείς. Το πρώτο και κυριότερο είναι να καταλάβεις
τι σε έριξε στο καναβάτσο.
Από την αξιολόγηση και τις
διορθωτικές κινήσεις που
θα κάνεις θα φανεί αν είσαι
σε θέση να συνεχίσεις να
μάχεσαι. Αν τα κυβερνητικά
και κομματικά επιτελεία διαπράξουν τα συνήθη λάθη
της Αριστεράς, τότε δεν
μπορούν να ελπίζουν σε
ανάκαμψη.
Ποια είναι αυτά τα λάθη;
Μα η κατασκευή βολικών
άλλοθι:
■ Δυστυχώς ο αντίπαλος
ήταν πολύ ισχυρός, καλύτερα οργανωμένος, μετήλθε
όλα τα μέσα, ακόμη και τα
πιο βρόμικα, για να επικρατήσει, είχε σαφή υπεροπλία
στους μηχανισμούς που
επηρεάζουν τους πολίτες,
κατάφερε να πολώσει την
πολιτική συζήτηση στα θέματα που τον ευνοούσαν,
ρυμούλκησε στη λογική του
και τους συγγενείς σ’ αυτόν

Πώς σηκώνεσαι
από το καναβάτσο;
χώρους και σε τελική ανάλυση ήμασταν μόνοι εναντίον όλων.
◼ Η πολιτική μας ήταν
σωστή, άλλωστε οι αριθμοί
το επιβεβαιώνουν και οι διεθνείς παράγοντες μας αποθεώνουν, αλλά ο λαός ήταν
ανώριμος, παρασύρθηκε
από τις Σειρήνες και δεν
στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν χρειάζεται
να αλλάξουμε κάτι εμείς, ο
λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει το σφάλμα που έκανε.
◼ Βεβαίως υπήρχαν και
φάλτσα. Κάποια στελέχη
δεν ανταποκρίθηκαν και με
τη δημόσια στάση τους ή
με την ηθελημένη απραξία
τους ζημίωσαν τη γενική
υπόθεση, οπότε πρέπει να
απομακρυνθούν ή να περάσουν σε δεύτερο πλάνο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτείται να
κάνει πολλά. Κάποια επιβάλλεται να γίνουν αμέσως,
κάποια θέλουν χρόνο. Για
παράδειγμα:
◼ Πρέπει επιτέλους να
αποφασίσει αν επιθυμεί να
γίνει σοβαρό κόμμα εξουσίας. Δεν λέω να ξαναγίνει,
γιατί ποτέ δεν ήταν. Μέχρι
τη διάσπαση του καλοκαιριού του 2015, ήταν ένα
άθροισμα φραξιών με ανταγωνιστικές στρατηγικές.
Μοντέλο που του έδωσε τη
νίκη, ωστόσο αποδείχτηκε
τελείως αναποτελεσματικό

για τη διακυβέρνηση της
χώρας. Στη συνέχεια έγινε
και παραμένει μέχρι σήμερα
ένα πλαδαρό σχήμα στελεχών χωρίς ισχυρές προσβάσεις στους κοινωνικούς χώρους.
◼ Πρέπει στο Μαξίμου
και στην Κουμουνδούρου
να καταλάβουν ότι οι εκλογικές μάχες δεν είναι one
man show. Χαρισματικός ο
Τσίπρας, δουλευταράς, όργωσε την Ελλάδα, έδωσε
δεκάδες συνεντεύξεις, συγχρωτίστηκε με το πλήθος,
έχτισε μια ζεστή σχέση με
τους πολίτες, αλλά αυτό
δεν φτάνει. Καλό και χρήσιμο το διαδίκτυο, ωστόσο
χωρίς την καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους δεν
μπορείς να περιμένεις θαύματα. Κι αυτή τη δουλειά
πρέπει να την κάνουν τα
στελέχη και τα μέλη. Πρόσωπο με πρόσωπο και όχι
με μηνύματα στα κινητά και
με tweet.
◼ Κρίσιμο μέγεθος στις
εκλογικές αναμετρήσεις είναι οι άνθρωποι που θα σε
εκπροσωπήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ,
κυρίως στις περιφερειακές
και δημοτικές εκλογές, με
τις επιλογές που έκανε σε
πολλές περιπτώσεις ήταν
σαν να έλεγε: Κατεβαίνω
από υποχρέωση, δεν με ενδιαφέρει να διεκδικήσω την
περιφέρεια ή τον δήμο. Τα
κόμματα, για να αντέξουν

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

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

Κωστής Χρήστος
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)

Τάσος Παππάς
Εφημερίδα
των Συντακτών

της ημέρας

Εθνος:

Όποιος συμβουλεύει με οργή

```
«Ανατροπες
στα ΑΕΙ φέρνει
το μηχανογραφικό
του 2019»

```

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Ανάγωγα
Ευάγγελος Βενιζέλος:
«Στρατηγική ήττα είναι να
χάνεις τη δυνατότητα επιλογής των προσώπων που
θα καλύψουν τις κορυφαίες
θέσεις της Δικαιοσύνης
μετά τις 30 Ιουνίου». Η διάκριση των εξουσιών, όπως
τη διδάσκει ο έγκριτος συνταγματολόγος. Για να μην
ξεχνιόμαστε, υπάρχουν πολλές ανοιχτές υποθέσεις στις
οποίες εμπλέκονται στελέχη
της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ.
Εχει σημασία λοιπόν ποιοι
θα πάρουν τις κορυφαίες
θέσεις της Δικαιοσύνης.

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

στον χρόνο, στήνονται από
κάτω προς τα πάνω. Κερδίζεις δήμους, περιφέρειες,
συνδικάτα, επιμελητήρια,
συλλόγους επαγγελματιών
για να αντιμετωπίσεις τις
δυσκολίες της διακυβέρνησης και βεβαίως τη δολιοφθορά που θα σου κάνουν
οι φερόμενοι ως μόνιμοι
ιδιοκτήτες της χώρας. Από
τη στελέχωση των εκλογικών λιστών και της λίστας
Επικρατείας θα φανεί αν η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το
μήνυμα της τριπλής κάλπης.
◼ Εντάξει τα αντιδεξιά
προσκλητήρια, εντάξει τα
εκβιαστικά διλήμματα, εντάξει και οι παροχές στους
φτωχούς. Οφείλεις όμως να
προσέξεις και τα μεσαία
στρώματα. Είναι πολυπληθή, είναι θυμωμένα, διαισθάνονται ότι το μέλλον
τους θα είναι μεσίστιο και
τιμωρούν όσους τα υποτιμούν.

Να ήταν και οι μόνες

Νίκος Φίλης:

και αγανάκτηση δεν υπηρετεί
«Όλοι μας θα πρέπει να ζητήσουμε
συγγνώμη από το λαό. Ακόμη και ο
πρωθυπουργός πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τα λάθη που όλοι κάναμε».

τον Θεό, αλλά τον διάβολο.

Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

```
Μια συγνώμη δε φτάνει

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο Κωστίκας πήγε να πιάσει δουλειά σ` ένα ζαχαροπλαστείο.
Την άλλη μέρα όμως ο ζαχαροπλάστης τον απέλυσε και ο φίλος του
ο Γιωρίκας ήρθε για να παραπονεθεί.
- "Γιατί απέλυσες το φίλο μου;"
Κι ο ζαχαροπλάστης:
- "Γιατί ξεσκόνιζε τους κουραμπιέδες, χτένιζε τα κανταΐφια, καθόταν
στα καναπεδάκια και έδινε μπαμπάδες στα ορφανά!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 31/5/2019
Αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία από τα
βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις
και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές
και τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ ο
καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και
τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς
Κελσίου.
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Επιλέγοντας όρο
συγκρίσεως
Τρεις οι αδιαμφισβήτητοι νικητές
των ευρωεκλογών: οι δύο Κυριάκοι
–ο κ. Μητσοτάκης της Ν.Δ. και ο κ.
Βελόπουλος της «Ελληνικής Λύσης»,
πρώην Ν.Δ., πρώην ΛΑΟΣ, πρώην
ΠΑΣΟΚ– και ο κ. Γιάνης Βαρουφάκης
του ΜέΡΑ25. Οι αναμφισβήτητα ηττημένοι είναι περισσότεροι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα πρώτα, που με τη ρητορική τού «ντέρμπι» και της πιθανότατης πρωτιάς που επέλεξε τις
τελευταίες προεκλογικές ημέρες,
κατάφερε να μετατρέψει τη θλίψη
των ψηφοφόρων του σε κατάθλιψη.
Βαριά νικημένη η «Χρυσή Αυγή»,
που με την ήττα της πρόσφερε τη
μοναδική ώς τώρα υπηρεσία της
στην πατρίδα. Οι ΑΝΕΛ του κ. Πάνου
Καμμένου, ο οποίος στο εκλογοαπολογιστικό μήνυμά του ζήτησε από
τον Θεό «να προστατέψει την Ελλάδα» του λοιπού, όσο ο ίδιος θα
ασκηθεί στην ορθογράφηση των
τριτοκλίτων, ώστε να μη γράφει
«γνώμωνα» τον «γνώμονα». Το «Ποτάμι» του κ. Σταύρου Θεοδωράκη,
η Λαϊκή Ενότητα του κ. Παναγιώτη
Λαφαζάνη (προς τιμήν τους, και οι
δύο παραδέχτηκαν και την ήττα και
την προσωπική τους ευθύνη), και η
Ενωση Κεντρώων του κ. Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος, παρότι «προφήτης»,
δεν είχε μαντέψει το αποτέλεσμα
και, χολωμένος, εξαπέλυσε μύδρους
κατά του «αχάριστου» λαού, που
δεν τον επιβράβευσε σαν μακεδονομάχο.
Το ΚΙΝΑΛ άραγε και το ΚΚΕ πού
συγκαταλέγονται; Στους νικητές,
τους ηττημένους ή σε όσους είδαν
τις προσδοκίες τους να έρχονται
ισοπαλία με τα αποτελέσματα της
κάλπης; Αν πιστέψουμε τα ίδια, νίκησαν.
Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας, ανικανοποίητος προφανώς από το παραδοσιακό κλισέ
«αντέξαμε μέσα σε πολύ αντίξοες
συνθήκες», άνοιξε νέους δρόμους
στη σοφιστική, διατεινόμενος ότι το
κόμμα του απέσπασε «ένα σταθερό
ποσοστό με ανοδικές τάσεις». Με
τι συνέκρινε άραγε το προχθεσινό
5,43%;
Με το 5,55% του Σεπτεμβρίου
του 2015 ή με το 6,11% των ευρωεκλογών του 2014; Υστερεί και από
τα δύο, πλην ιδού, «σταθερότητα
με ανοδικές τάσεις». Ο ΣΥΡΙΖΑ φθείρεται κυβερνώντας, η φθορά του
όμως δεν μεταφράζεται σε «αριστερότερη» ψήφο. Αλλά αυτήν την πτυχή ανέλαβε να τη διερευνήσει η
πάντα ψύχραιμη κ. Λιάνα Κανέλλη.
Βολικό δεύτερο όρο συγκρίσεως
επέλεξε και το ΚΙΝΑΛ, ώστε να υποστυλώσει την αυτοαναγόρευσή του
σε νικητή και σε «εγγυητή των προοδευτικών εξελίξεων στη χώρα». Το
τωρινό 7,5% είναι καλύτερο από το
6,3% της Δημοκρατικής Συμπαράταξης το 2015, όχι όμως και από το
8% της «Ελιάς» του 2014. «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ», σίγουρα, έστω με
ψευδώνυμο. Αλλά τα χαμόγελα
θριάμβου μάλλον δεν δικαιολογούνται.

Μπαντελής Μπουκάλας
Η Καθημερινή

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εκπλήξεις
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Μια άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα θα
πραγματοποιήσει σήμερα ο Δήμος Τρικκαίων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
του για την ενίσχυση ου αγροδιατροφικού τομέα.
Πρόκειται για ημερίδα από το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», με τίτλο «Πρωτογενής τομέας &
Μεταποίηση: Δημιουργία προϊόντος
από την ιδέα στο ράφι!».
Μια πρωτοβουλία του προγράμματος
που υλοποιείται σήμερα στις 4 το απόγευμα στον Κόμβο Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας «GiSeMi HUB».

∫ Μ.Α.Μπ.
Άρχισε πάλι τα ... φοβερά και τρομερά!

Μέσα στο επόμενο 10ήμερο θα ανακοινωθούν οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές ν. Τρικάλων, που μαζί με τους τρεις εν ενεργεία, θα απαρτίσουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις εθνικές εκλογές. Αρχικά πρέπει να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) του κόμματος, κάτι που μάλλον θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις και στην
συνέχεια η ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
θα προχωρήσει σε προτάσεις προσώπων, οι οποίες θα κριθούν
από την ΚΕ και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

σελίδα 3

«Νέα Γεωργία
για τη Νέα Γενιά»

Όπως πάντα οι αυτοδιοικητικές εκλογές κρύβουν εκπλήξεις,
ευχάριστες και δυσάρεστες, ανάλογα με την οπτική γωνία που
τις βλέπει ο καθένας και η καθεμία.
Έτσι και οι φετινές επιφύλασσαν κάποιες εκπλήξεις, καθώς
“βαριά” ονόματα μένουν έξω από τα δημοτικά συμβούλια και περνάνε άλλα που πριν τις εκλογές θα έλεγε κάποιος πως είτε δεν
είχαν ελπίδες, είτε θα το πάλευαν στην καλύτερη των περιπτώσεων, ενώ υπάρχουν και άλλα που πήγαν απρόσμενα καλά,
θέτοντας “θεμέλια” για την επόμενη φορά, κάτι που για άλλα είναι δύσκολο έως και αδύνατο (βάσει λογικής και αξιοπρέπειας),
διότι χαμηλή σταυροδοσία ή/και ποσοστό στέλνει συγκεκριμένο και ξεκάθαρο μήνυμα.Πάντως, στις αυτοδιοικητικές εκλογές
της 26ης Μαΐου το χαρακτηριστικό ήταν οι πολύ υψηλές επιδόσεις, που ανέβασαν κατά πολύ το κάτω όριο εισόδου στα δημοτικά συμβούλια, γεγονός που μάλλον επηρέασε κάποιος και
κάποιες αρνητικά.

Το ψηφοδέλτιο
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∫Ε.Κ.

Στα χρώματα της ΣΚΠ η κεντρική γέφυρα

∫ Μ.Α.Μπ.

Ονοματολογία
Η ονοματολογία για το ποιοι και ποιες θα αποτελέσουν τους
υποψηφίους και τις υποψήφιες βουλευτές δίνει και παίρνει και
όσο περνάνε οι ημέρες, τόσο πιο πολύ εντείνεται.
Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και στην ΝΔ, καθώς αφενός διαθέτουν τις
λιγότερες θέσεις στα ψηφοδέλτιά τους, άρα καθίστανται πιο περιζήτητες και αφετέρου είναι οι δύο κύριοι πόλοι της κεντρικής
πολιτικής σκηνής, οι μόνοι που “βλέπουν” εξουσία.
Ωστόσο, ότι και να λέγεται, οι αποφάσεις θα ληφθούν απ’ αλλού, οπότε ουσιαστικά όλοι και όλες αναμένουν εναγωνίως.
Υπενθυμίζεται πως οι διαθέσιμες θέσεις στα ψηφοδέλτια του
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και της ΝΔ είναι συνολικά 8,
3 από το 1ο και 5 από το 2ο, διότι αυτοδίκαια οι εν ενεργεία 4
βουλευτές Τρικάλων (Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία και Κώστας Σκρέκας από την ΝΔ) είναι και πάλι υποψήφιοι.

Με τα χρώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης «ντύθηκε» χθες η κεντρική γέφυρα της πόλης και μπήκε στον Παγκόσμιο
χάρτη των μνημείων που φωτίζονται για την World MS Day 2019!
Από νωρίς το απόγευμα εθελοντές της Εταιρίας, αλλά και οι συνεργάτες Lifewalkers, στόλισαν την γέφυρα με πορτοκαλί μπαλόνια, ενώ ταυτόχρονα μοίρασαν ενημερωτικό υλικό για την εταιρία και την Παγκόσμια ημέρα, συμμετέχοντας στην
καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Πολλαπλή Σκλήρυνση #MyInvisibleMS.
Όταν σκοτείνιασε η κεντρική γέφυρα φωτίστηκε πορτοκαλί δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά και συμβολισμό στην εκδήλωση.

∫Ε.Κ.

∫ Μ.Α.Μπ.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Από τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Όλα έτοιμα για τις
πανελλαδικές εξετάσεις
Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ξεκινήσουν με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ε τις πανελλαδικές εξετάσεις
να αρχίζουν σε μια εβδομάδα
περίπου, στις 7 Ιουνίου για
τους υποψηφίους των ΓΕΛ και στις 6
Ιουνίου για τους υποψηφίους των
ΕΠΑΛ, η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων δηλώνει
καθόλα έτοιμη για την όλη διαδικασία.

Μ

Ήδη έχει καταφθάσει το υλικό, ενώ σήμερα θα οριστούν και οι λυκειακές επιτροπές και θα ξεκινήσουν και οι δοκιμές των εκπομπών, ώστε όλα να είναι έτοιμα και να μην
καταγραφούν προβλήματα.
Βαθμολογικό κέντρο ορίστηκε- όπως πάντα- το 6ο Γυμνάσιο όπου εκεί θα δώσουν και
προφορικές εξετάσεις οι υποψήφιοι.
Στα θρανία θα καθίσουν 1.030 υποψήφιοι των ΓΕΛ και 279 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ,
αριθμός που κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με
πέρυσι.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ξεκινήσουν με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γενικής
Παιδείας) και με το μάθημα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν στις 18
Ιουνίου με το μάθημα της Βιολογίας (Ο.Π.
Θετικών Σπουδών) και τη Βιολογία (Γενικής
Παιδείας), ενώ ως ώρα έναρξης εξέτασης
ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις
αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η
διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι
τρεις (3) ώρες.
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η
08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις
αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η
διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι

τρεις (3) ώρες.
Επίσης, οι εξετάσεις για τους υποψηφίους
των ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν στις 20 Ιουνίου με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού και
Κινητήρες Αεροσκαφών / Κινητήρες Αεροσκαφών II (ν.4473).
Σε ό,τι αφορά στο συνολικό αριθμό των εισακτέων αυτός συνολικά ανέρχεται στις
78.335, δηλαδή σε σχέση με πέρσι (ήταν

74.692) αυξάνεται κατά 3.643 θέσεις. Συνολικά τα δύο τελευταία χρόνια (2018,2019)
ο αριθμός των εισακτέων αυξήθηκε κατά
7.609 θέσεις (σ.σ. το 2017 ο αριθμός εισακτέων ήταν 70.726).
Στα νέα Τμήματα ο συνολικός αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 20192020 ανέρχεται σε 25.123
Ε.Κ.

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

Προσλήψεις 17 ατόμων για εποχικές ανάγκες
Στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ατζέντα συμπεριλαμβάνονται συνολικά 26 θέματα
την πρόσληψη 17 ατόμων που θα καλύψουν
εποχικές ανάγκες προσανατολίζεται η δημοτική
Αρχή Τρικκαίων. Το θέμα θα απασχολήσει τη
σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων στις 2 το μεσημέρι.

Σ

Σύμφωνα με την εισήγηση προτείνεται η πρόσληψη 17
ατόμων εκ των οποίων 2 οδηγοί απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ’+ Ε’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5 οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας με
κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 ηλεκτρολόγος, 1 Χειριστές Μηχανήματος Έργου (καλαθοφόρο), 1 Χειριστής
Οχημάτων πλύσης κάδων και 6 Εργάτες – Συνοδοί Απορριμματοφόρων.
«Το θέμα κρίνεται κατεπείγον επειδή το συγκεκριμένο προσωπικό θα καλύψει εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες της
υπηρεσίας καθαριότητας για εξαιρετικούς λόγους δημόσιας
υγείας που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που προκύπτουν από
την μη αποδοχή της πρόσληψης επιτυχόντων από τους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018 του
ΑΣΕΠ, την επικείμενη λήξη των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας που προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 8835/26.03.2019 ανακοίνωση του Δήμου Τρικκαίων, και από πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και αναρρωτικές άδειες υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’) όπως
ισχύει και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
δεν εμπίπτει στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018

(ΦΕΚ.133 Α’) – Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”» τονίζεται στην
εισήγηση.

Είκοσι έξι θέματα στην ατζέντα
Σημειωτέον, στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ατζέντα συμπεριλαμβάνονται συνολικά 26 θέματα εκ των οποίων η δωρεά δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή
Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων, στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, η έγκριση της μελέτης με τίτλο «Διαμορφώσεις

Προσπελασιμότητας ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Δενδροχωρίου Δ. Τρικκαίων», η έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Αγρελιάς », η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και η αποδοχή με αριθμ.
πρωτ:1699/14-5-2019 ένταξη της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου
Τρικκαίων».
Ε.Κ.

τοπικά

Ενόψει των επερχόμενων κοινοβουλευτικών εκλογών

Ετοιμότητα στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ
Σ

την αντεπίθεση για την νίκη θα περάσει η τοπική
οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία,
στο πλαίσιο του αγώνα για τις επερχόμενες
κοινοβουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της ΝΕ Τρικάλων του κόμματος, στην οποία συμμετείχαν και οι τρεις βουλευτές του
Νομού μας, Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη
και Χρήστος Σιμορέλης, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση του
αποτελέσματος σε τοπικό επίπεδο και αποφασίστηκε ανασκούμπωμα και συντεταγμένη και καλά σχεδιασμένη εκστρατεία σε όλον τον Νομό και επαφές με τους πολίτες,
ώστε στις εθνικές εκλογές το κόμμα να έρθει πρώτο και
πάλι.
Οι τρεις βουλευτές μετέφεραν τις αποφάσεις της Κεντρικής
και της Εκλογικής Επιτροπής του κόμματος που συνεδρίασαν
από κοινού την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα.
Η “μάχη” των εκλογών αρχίζει ουσιαστικά από την ερχόμενη
εβδομάδα αναφέρει ο γραμματέας της ΝΕ Σταύρος Νταούλας, επισημαίνοντας πως θα σχεδιαστούν και θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις με μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συμμαχία στους τέσσερις Δήμους του ν. Τρικάλων (Τρικκαίων, Μετεώρων, Πύλης και Φαρκαδόνας) και
παράλληλα θα γίνουν εξορμήσεις, ώστε τα στελέχη και τα
μέλη να έρθουν σε άμεση επαφή και επικοινωνία με την κοινωνία.
Όπως τονίζει ο κ. Νταούλας, με ψυχραιμία θα κινηθούν
και θα δράσουν όλοι, θα επεξηγηθεί ενδελεχώς η κυβερνητική
πολιτική και τι σκοπεύει να πράξει στην επόμενη θητεία της
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και
θα δοθεί πολιτική απάντηση στα ζητήματα των πολιτών και
του τόπου, ενώ θα υπάρξει πρόγραμμα διακυβέρνησης,
που θα είναι πιο ουσιαστικό, σαφέστατο, το οποίο επιπρόσθετα
θα περιγράφει τις προτάσεις και τις λύσεις που σχεδιάζεται
να δοθούν για τον κάθε επαγγελματικό κλάδο χωριστά.

Έως την ερχόμενη Τρίτη θα έχει ανακοινωθεί και το όνομα του 6ου υποψήφιου βουλευτή

Προχθές, συνεδρίασε η τοπική Νομαρχιακή σε κλίμα αισιοδοξίας, όπου έγινε μια πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και τέθηκαν οι στόχοι και ο προγραμματισμός
για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αυτό που αποφασίστηκε είναι να συνεδριάζει η επιτροπή
σε τακτά χρονικά διαστήματα, μαζί με την επιτροπή εκλογικού
αγώνα, ενώ το αργότερο έως την ερχόμενη Τρίτη θα έχει

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 5

Κ. Σκρέκας:

Τέρμα στην κοροϊδία
του κ. Τσίπρα
- Η Νέα Δημοκρατία
θα φέρει τη δικαιοσύνη
στη χώρα

Αποτίμηση
Όσον αφορά την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος
της 26ης Μαΐου, στην προχθεσινή συνεδρίαση της ΝΕ επισημάνθηκε πως ναι μεν καταγράφηκε μία μικρή άνοδος του
ποσοστού στον ν. Τρικάλων σε σχέση με τις ευρωεκλογές
του 2014, όμως, συγκρίνοντας με τις εθνικές εκλογές του
2015, υπήρξε μεγάλη πτώση της τάξης του 10,5% δε.
Κατατέθηκαν πολλές απόψεις στην συνεδρίαση , ωστόσο,
κοινή πεποίθηση ήταν πως αυτό προήλθε εξαιτίας συνδυασμού πολλών παραγόντων και όχι ενός ή δύο μόνο, όπως η
αναγκαστική εφαρμογή του μνημονίου, το έλλειμμα ενημέρωσης, τόσο για την κυβερνητική πολιτική, όσο και για το τι
σημαίνει διακυβέρνηση της ΝΔ, κ.α., οπότε στην προεκλογική
εκστρατεία που ξεκινάει, αυτά θα διορθωθούν.
Ματθαίος Μπίνας

Στη μάχη των εθνικών εκλογών

Μ

31

Επίσης, υπογραμμίζει ο κ. Νταούλας, θα εξηγηθεί στον
λαό τι θα σημάνει γι’ αυτόν και τι δύσκολες ημέρες τον περιμένουν με κυβέρνηση της ΝΔ και πρωθυπουργό τον κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ρίχνονται το επόμενο διάστημα τα μέλη του ΚΙΝΑΛ στα Τρίκαλα

ε το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να
κρίνεται άκρως θετικό για το Κίνημα Αλλαγής
τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλαδικό
επίπεδο, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων
του κινήματος ρίχνονται στη μάχη των εθνικών
εκλογών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ανακοινωθεί και το όνομα του υποψήφιου βουλευτή , στη
θέση του Γιώργου Οικονόμου.
Ήδη, έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις για το ποιος θα
είναι ο έκτος υποψήφιος βουλευτής που θα δώσει τη μάχη
στις επικείμενες εθνικές εκλογές μαζί με τους Κώστα Παπαευθυμίου, Γιώργο Ηλιάδη, Φωτεινή Αναστασίου, Κώστα Φαμίση
και Χρύσα Ντιντή.

Αισιοδοξία για το κλίμα
«Φάνηκε ότι οι εκλογές και το κλίμα πόλωσης που δημιουργήθηκε στις πρόσφατες ευρωεκλογές, με αποτέλεσμα να
έχουν έντονα στοιχεία εθνικών εκλογών δεν ευνόησε το
ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως μάλιστα» ανέφερε ο γραμματέας της Ν.Ε.
Τρικάλων του Κινήματος Αλλαγής κ. Γιώργος Μανώλης.

Στις ευρωεκλογές έγινε το πρώτο βήμα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, για την πολιτική ανατροπή. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να νικήσει τον λαϊκισμό και το διχασμό που επιχείρησε ο κ. Τσίπρας,
τόνισε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας, μιλώντας την Τετάρτη στην εκπομπή
του τηλεοπτικού καναλιού TRT "Κεντρική Ελλάδα
Καλησπέρα" με τον Σωτήρη Πολύζο.
Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών
και τη διαφορά των 10 ποσοστιαίων μονάδων περίπου
με την οποία επικράτησε η Νέα Δημοκρατία, ο κ.
Σκρέκας είπε ότι δεν θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή
για πανηγυρισμούς, αλλά, αντίθετα, την αφορμή «για
να στρωθούμε στη δουλειά για την Ελλάδα που μας
αξίζει».
Ο κ. Τσίπρας δεν έχει βάλει μυαλό, προσέθεσε ο
κ. Σκρέκας και υπογράμμισε ότι ο ελληνικός λαός
κατάλαβε την κοροϊδία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
έδειξε με την ψήφο του ότι κουράστηκε από τα λόγια
και πως θέλει πράξεις.
Επιτέλους, έρχεται πιο κοντά η στιγμή που θα αλλάξει η πολιτική στη χώρα μας, σημείωσε ο Τρικαλινός
βουλευτής, συμπληρώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία
θα προωθήσει την πολιτική της ανάπτυξης και θα
διασφαλίσει μεταξύ άλλων τις συντάξεις και τις παροχές του κοινωνικού κράτους προς τους πιο αδύναμους Έλληνες.
Απαντώντας στην κινδυνολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τις
συντάξεις, ο πρώην υπουργός υπενθύμισε ότι ήταν
η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα που μείωσε 30% τις συντάξεις με το νόμο Κατρούγκαλου.
Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα
που θα φέρει επιτέλους τη δικαιοσύνη στη χώρα,
ώστε οι Έλληνες να πάψουν να πληρώνουν υψηλούς
φόρους και εισφορές, χωρίς να απολαμβάνουν τις
αντίστοιχες υπηρεσίες.
Απορρίπτοντας το λαϊκισμό και την παροχολογία
του "λεφτά υπάρχουν”, που τόσα δεινά έφερε στον
τόπο μας, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι οι πολίτες θέλουν
σοβαρότητα, λύσεις για την καθημερινότητα τους
και δουλειές για τα παιδιά τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική που θα εφαρμόσει
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα επικεντρωθεί
σε τρεις άξονες: Λιγότεροι φόροι, αποκατάσταση
της ασφάλειας, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Όπως είπε «το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
και ο Τσίπρας δε μπορούν να πείσουν έναν προοδευτικό
κόσμο για την έξοδο από την κρίση.
Βέβαια, ότι στεκόμαστε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ δε σημαίνει
ότι δε στεκόμαστε απέναντι στη ΝΔ και θέλουμε τον Μάκη
Βορίδη και τον Άδωνη Γεωργιαδή.
Καλούμε τον προοδευτικό κόσμου αυτού του τόπου να
συμπορευτεί μαζί μας, μαζί με το ΚΙΝ.ΑΛ. και να επιστρέψει
στο κόμμα της καρδιά του».
Σε ό, τι αφορά στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ο κ.
Μανώλης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει και
άλλο από τη δύναμη του και ότι το Κίνημα Αλλαγής θα καταγράψει πολύ καλά ποσοστά.
Ε.Κ.

6 σελίδα
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου
«Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας»
Υ
πογράφηκε σήμερα μεταξύ του Δημάρχου
Μετεώρων κ. Χρήστου Σινάνη και του αναδόχου
μηχανικού κ. Γεωργίου Γκέκα, η σύμβαση
εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων
λειψυδρίας».

Με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος εκτελεί έργα μελέτης
συνολικού προϋπολογισμού 108.000,00 €, σε τρεις Κοινότητές
του.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από απευθείας πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που εξασφάλισε ο Δήμος
Μετεώρων.
Σε διάστημα τριών μηνών, με την συγκεκριμένη εργολαβία,
στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Ασπροποτάμου, θα διασφαλισθεί η ασφαλής μεταφορά νερού στον οικισμό, κατά το
μήκος διέλευσης του καταθλιπτικού αγωγού του οικισμού
από το ποτάμι.
Στην Κοινότητα Αύρας θα γίνει επέμβαση σε τμήμα αγωγού,
από την υπάρχουσα γεώτρηση μέχρι το αντλιοστάσιο.
Στην Κοινότητα Σαρακήνας θα γίνει επέμβαση σε τμήμα
αγωγού, από το Κοιμητήριο μέχρι την οδό προς την Παλαιά
Γέφυρα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

Περαιβού 18, Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 23748 • Fax: 24310 79710
Κιν.: 6977299508 • e-mail: georg.sakkas@gmail.com

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
CMYK

τοπικά
υρίαρχα ζητήματα για
τον εμπορικό κόσμο
είναι η ρευστότητα και
η δυνατότητα πρόσβασης
των ΜμΕ στην
χρηματοδότηση.

Κ

Ειδικότερα, συνδικαλιστές έμποροι επισημαίνουν πως ενώ η εγγύηση που παρέχει η ΕΤΕΑΝ φθάνει έως το 80% επί του ύψους της
πίστωσης προς τις επιχειρήσεις, η
ΤτΕ καταγράφει στα βιβλία τραπεζών μόλις το 40%, καθώς το
υπόλοιπο λογίζεται ως κρατικό
ρίσκο που αναλαμβάνει η ίδια.
Τα συνδικαλιστικά όργανα των
εμπόρων, με πρώτη ασφαλώς την
ΕΣΕΕ, θέτουν εμφατικά το ζήτημα
των συνεταιριστικών τραπεζών
που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ζητώντας να
τροποποιηθεί η Οδηγία της ΤτΕ
σύμφωνα με την οποία, οι ρυθμίσεις στα επιχειρηματικά δάνεια
των εν λόγω τραπεζών θα είναι μάξιμουμ 10ετούς διάρκειας, ανεξάρτητα από την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
Παράλληλα, προτείνεται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και
βέλτιστης απόδοσης της ρύθμισης, να αξιολογείται το οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη και

Είναι τα κυρίαρχα ζητήματα για τον εμπορικό κόσμο

Ρευστότητα και πρόσβαση
σε χρηματοδότηση

Το σημαντικό έργο διευθέτησης του χειμαρρώδους ρέματος στους Καλογήρους από τον Δήμο Πύλης

Βαίνει προς υλοποίηση
Δημοπρατείται μέχρι τέλους Ιουνίου από τον Δήμο Πύλης

ρος υλοποίηση βαίνει το
σημαντικό έργο διευθέτησης
του χειμαρρώδους ρέματος
στους Καλογήρους από τον Δήμο
Πύλης.

Π

Το έργο δημοπρατείται τις επόμενες
ημέρες, μέχρι τέλος Ιουνίου, οπότε έχει
εισέλθει στο τελικό στάδιο των διαδικασιών ανάθεσής του και πλέον είναι θέμα
χρόνου η έναρξη των εργασιών και η αποπεράτωσή του.
Πρόκειται για ιδιαίτερης σημασίας
έργο, καθώς η ωφελιμότητα που θα
προσδώσει στους κατοίκους είναι πολύ
μεγάλη, διότι έτσι προστατεύεται μέρος του οικιστικού χώρου όπως οικίες,
χωράφια, διάφορες άλλες ιδιοκτησίες και
κοινόχρηστοι χώροι, κυρίως κατάντη της
κεντρικής πλατείας και του επαρχιακού
οδικού δικτύου.
Από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

εγκρίθηκαν 500.000 ευρώ για το εν λόγω
έργο. Οι εργασίες στην εργολαβία αυτή
περιλαμβάνουν διευθέτηση του χειμαρρώδους ρέματος για την αύξηση της παροχετευτικότητάς του, την προστασία της
κοίτης με επένδυση και αντιστήριξη
πρανών και πυθμένα και την ρύθμιση της
ροής με κατασκευή αναβαθμών για τη
μείωση της κατά μήκος κλίσης και λεκανών καταστροφής ενέργειας για την
εκτόνωση της ροής.
Τα έργα προβλέπεται να αρχίσουν από
την θέση “Μεσοχώρι”, μέχρι τη θέση “Κοτρώνι”, μήκους 110,50m.
Τα προτεινόμενα έργα που θα κατασκευαστούν είναι :
1) Εγκιβωτισμός του χειμάρρου
2) Φράγμα στερεώσεως της κοίτης
3) Πλακοσκεπής οχετός
4) Φυτοκομικά Έργα στα πρανή εκκατέρωθεν του χειμαρρώδους ρεύματος.

Με το εν λόγω έργο η ωφελιμότητα
που προκύπτει για τους κατοίκους είναι
πολύ μεγάλη, διότι έτσι προστατεύεται
μέρος του οικιστικού χώρου όπως οικίες,
χωράφια, διάφορες άλλες ιδιοκτησίες και
κοινόχρηστοι χώροι, κυρίως κατάντη της
κεντρικής πλατείας και του επαρχιακού
οδικού δικτύου.
Επίσης, το έργο θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής διότι ο χαρακτήρας
του εκτός από προστατευτικός είναι και
αναπτυξιακός. Από το εν λόγω έργο ο
ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι κάτοικοι της ΤK Καλογήρων, καθώς και οι επισκέπτες της περιοχής που παρουσιάζουν
αυξητικές τάσεις ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω της τουριστικής περιόδου και του Χιονοδρομικού Κέντρου
Περτουλίου.
Ματθαίος Μπίνας
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ανάλογα να προσαρμόζεται η
διάρκεια του χρόνου αποπληρωμής και το ύψος της μηνιαίας δόσης και επιπλέον ζητείται να υπαχθεί ο εκάστοτε εκκαθαριστής στον
Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την επικοινωνία με το δανειολήπτη και την ενημέρωση του για
το ύψος και την πορεία της οφειλής του.
Υπογραμμίζεται από συνδικαλιστές εμπόρους πως την προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στο
τραπεζικό σύστημα δυσχεραίνει η
χαμηλή ανταπόκριση των τραπεζών στα αιτήματα ρύθμισης ή
νέων συνεργασιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία οφείλεται είτε στη μείωση προσωπικού
των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε
στην επιλογή τους να εξυπηρετήσουν κατά προτεραιότητα τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα, σημειώνεται η πολυπλοκότητα της σχέσης τραπεζώνΜμΕ σε οικονομικό, νομικό και
εποπτικό επίπεδο, η οποία είτε
καθιστά πολλές φορές αδύνατο
για τις μικρές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν, ή τις υποχρεώνει
να πληρώνουν για επιπλέον υπηρεσίες.
Ματθαίος Μπίνας

Οι πέντε προτάσεις
του ΣΕΒ
για το πτωχευτικό δίκαιο

Αλλαγές στον εξωδικαστικό και το πτωχευτικό δίκαιο προτείνει ο ΣΕΒ με αναλυτικό υπόμνημα με το οποίο ζητά μεταξύ άλλων να επεκταθούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
σε όλες τις διαδικασίες, και πέρα των ακινήτων, όπως επίσης το κράτος να διαγράφει τις απαιτήσεις του αυτόματα
στο ποσοστό που τις διαγράφει ο ιδιωτικός τομέας.
Ο ΣΕΒ σημειώνει την ανάγκη να παρέχεται από την νομοθεσία πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» για τους έντιμους
που βαρύνονται από χρέη προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα και αυτή να είναι πραγματική, αυτόματη
και να μην περιορίζει αναίτια τη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα.
Οι προτάσεις του ΣΕΒ διαρθρώνονται σε πέντε άξονες:
Α. Θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης της
αφερεγγυότητας.
Β. Διασφάλιση λειτουργικού πλαισίου προσωπικής πτώχευσης, προστατευμένου από καταχρήσεις που θα προσφέρει πραγματική δεύτερη ευκαιρία, ειδικά σε έντιμους
και επιμελείς επιχειρηματίες που βαρύνονται από χρέη προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Γ. 'Αρση των σημαντικών φορολογικών εμποδίων και αντικινήτρων στις προσπάθειες διάσωσης αξίας προς όφελος
των οφειλετών, πιστωτών, εργαζομένων και τελικά του ίδιου του Δημοσίου.
Δ. Ευθυγράμμιση με το ενωσιακό δίκαιο του πλαισίου που
αναζητά σε φυσικά πρόσωπα χρέη επιχειρήσεων προς το
δημόσιο και οι δρακόντειες προβλέψεις του οποίου πλέον
αποτρέπουν κάθε έλλογο στέλεχος από την εμπλοκή σε εγχειρήματα διάσωσης επιχειρήσεων.
Ε. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση παρεμβάσεων που να
διασφαλίζουν ότι οι διαγραφές απαιτήσεων από τράπεζες
μπορούν να προχωρήσουν και ότι η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών γίνεται με πλήρη διαφάνεια.

8 σελίδα
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Για την βιολογική γεωργία 2019

Επιπρόσθετα κονδύλια
Ε

πιπλέον
δικαιούχοι για την
βιολογική γεωργία
2019 προκύπτουν, λόγω
της αύξησης των
κονδυλίων για το εν λόγω
πρόγραμμα.

Το θέμα αφορά τις εξής
δράσεις: Υπομέτρο 11.1 («νεοεισερχόμενοι»):
Δράση
11.1.1: Υπομέτρο 11.2 («παλιοί»):Δράση 11.2.1.
Στην πρόσκληση μπορούν
να εντάξουν τα αγροτεμάχιά
τους όλοι οι ενεργοί αγρότες
που έκαναν ΟΣΔΕ το 2018
(έτος βάσης). Οι επιλέξιμες
καλλιέργειες είναι: Ελιά, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια,
σταφύλια οινοποιήσιμα, καλαμπόκι, χειμερινά σιτηρά,
μηδική, άλλα κτηνοτροφικά
ψυχανθή, όσπρια, φυλλώδη
λαχανικά, σταυρανθή (μπρόκολο, κουνουπίδη κ.λπ), βολβώδη (κρεμμύδι, σκόρδο
κ.λπ), καρότο, πατάτα και
ακρόδρυα.

Αν ο καλλιεργητής επιθυμεί
να εντάξει αγροτεμάχια που
είναι ήδη πιστοποιημένα ως
βιολογικά τότε αυτά εντάσσονται στη Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε
βιολογικές πρακτικές» («παλιοί» 5ετής δέσμευση). Τα
αγροτεμάχια που δεν είναι πι-

στοποιημένα και θα μετατραπούν σε βιολογικά, εντάσονται
στη Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές» (νεοεισερχόμενοι 3ετής δέσμευση). Σε
κάθε περίπτωση η αίτηση μπορεί να αφορά και τις δύο δράσεις.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.

Στροφή των νέων στον
αγροτικό τομέα, με τη στήριξη
της Τράπεζας Πειραιώς
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει μέσω της νέας ΚΑΠ
τους νέους αγρότες, που επιλέγουν να εισέλθουν στον
αγροτικό τομέα, καθώς προσβλέπει στην ανταγωνιστικότητα του. Στις ανάγκες των νέων αγροτών εστιάζει και
η Τράπεζα Πειραιώς και προσφέρει εξειδικευμένες
λύσεις που αποτελούν κάτι παραπάνω από μια απλή
χρηματοδότηση.
Αρχικά με το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας &
Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, ενός καινοτόμου
και ευέλικτου χρηματοδοτικού εργαλείου, δίνει λύση σε
μια σειρά προβλημάτων -και ιδιαίτερα των νέων αγροτών- συμβάλλοντας στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων
αναγκών τους. Το συμβόλαιο που συνάπτει ο νέος παραγωγός με τον αγοραστή του προϊόντος τού εξασφαλίζει
την πώλησή του, αλλά και πρόσβαση στην απαιτούμενη
ρευστότητα, για κάλυψη του κόστους παραγωγής της
εκμετάλλευσης στον κατάλληλο χρόνο. Ταυτόχρονα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη της παραγωγής του νέου αγρότη.

Ενισχύσεις
Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας έχουν ως εξής, ανά καλλιέργεια:

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με περίοδο
μετατροπής
Ελαιοκομία
Σταφίδα
Επιτραπέζια σταφύλια
Σταφύλια οινοποιήσιμα
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός
Αραβόσιτος εδώδιμος
Χειμερινά σιτηρά
Μηδική , τριφύλλι
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
Όσπρια
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή /
Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα
Ακρόδρυα

629
669
850
795
550
513
72
535
380
406

Εργαστηριακές
αναλύσεις
(πρόσθετο κόστος)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

550
850

50
50

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ευρώ/Ha/έτος

Πιστοποίηση
(κόστος συναλλαγής)

Με περίοδο
μετατροπής

-

679
719
900
845
600
563
122
585
430
456
600
900

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Χωρίς περίοδο
μετατροπής
Ελαιοκομία
Σταφίδα
Επιτραπέζια σταφύλια
Σταφύλια οινοποιήσιμα
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός
Αραβόσιτος εδώδιμος
Χειμερινά σιτηρά
Μηδική , τριφύλλι
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
Όσπρια
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή /
Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα
Ακρόδρυα

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ευρώ/Ha/έτος

Πιστοποίηση
(κόστος συναλλαγής)

Χωρίς περίοδο
μετατροπής

415
483
735
499
516
452
51
506
353
353

Εργαστηριακές
αναλύσεις
(πρόσθετο κόστος)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

40
103
115
108
34
42
19
18
88
88

505
636
900
657
600
544
120
574
491
491

488
506

50
50

62
60

600
616
Ματθαίος Μπίνας

Παράλληλα, με μια δέσμη ενεργειών και πρωτοβουλιών
χρηματοδοτικής υποστήριξης, με ευνοϊκούς όρους, βρίσκεται δίπλα στους νέους αγρότες, που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στον κλάδο και αξιοποιούν το αγροτικό
επιχειρείν. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που καλύπτουν
τόσο τις έκτακτες, εποχικές ή τακτικές ανάγκες ρευστότητας των νέων αγροτών όσο και τις ανάγκες για την
υλοποίηση επενδύσεων, είναι:
1. Κάρτα του Αγρότη, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Είναι άμεσα διαθέσιμο
ένα ποσό συνδεδεμένο με την ετήσια αγροτική επιδότηση.
2. Μικρο-χρηματοδότηση Αγροτών. Πρόσβαση σε
ρευστότητα έως 5.000 ευρώ με μόνο «εισιτήριο» την επιδότηση, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σχετικών με την
αγροτική δραστηριότητα, όπως αποκατάσταση ζημιών
στο γεωργικό εξοπλισμό και άλλα μη προγραμματισμένα
έξοδα.
3. Αγορά γης. Οι νέοι αγρότες που θέλουν να αγοράσουν καλλιεργήσιμη γη, για να μεγεθύνουν την εκμετάλλευσή τους, μπορούν να πάρουν δάνειο με ευέλικτους
όρους, αλλά και να τύχουν επιδότησης επιτοκίου έως
και 100% κατόπιν απόφασης έγκρισης της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας στην οποία υπάγονται.
4. Δάνειο Υποστήριξης Νέων & Νεοεισερχόμενων
Αγροτών. Καλύπτει επενδυτικές ανάγκες (π.χ. αγορά
φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου, κατασκευή σταβλικών
εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού, κ.λπ.), νέων και νεοεισερχόμενων έως 50 ετών.
5. Αγορά αγροτικού εξοπλισμού μέσω των συμφωνιών
που σύναψε η Τράπεζα με τις μεγαλύτερες εταιρείες
του κλάδου: «Πετρόπουλος Πέτρος ΑΕΒΕ», «Θεοχαράκης
ΑΕ», «Agrotech S.A.», «Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ», «Κ. Κουϊμτζής
ΑΕ» για την αγορά τρακτέρ και παρελκόμενων και την
«Θ.Σουμπάσης ΜΕΠΕ» για την αγορά και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών.
Τέλος, μέσω της θυγατρικής εταιρείας «Εξέλιξη» οι
αγρότες μπορούν να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την αγροτική επιχειρηματικότητα.
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σελίδα 9

Όλα του τέλους …όμορφα!

ίγο πριν πέσει η αυλαία
και της φετινής χρονιάς,
η Β’ Τάξη του Δημοτικού
Διάβας ολοκλήρωσε τον
κύκλο των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων της, εκτός
του οικείου σχολικού
περιβάλλοντος.

Λ

Στο όλο πρόγραμμα αυτή τη
φορά, συμπεριλήφθηκε και επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό Καλαμπάκας, προκειμένου τα παιδιά να
γνωρίσουν από κοντά τους αντίστοιχους συμμαθητές τους, με
τους οποίους είχε αναπτυχθεί μία
ιδιαίτερη ‘σχέση’ προϊόν αλληλογραφίας!
Μετά την άφιξη τους και το καλωσόρισμα, έγινε από κοινού συγκέντρωση εντός της αίθουσας διδασκαλίας.
Αφού πρώτα αλληλοσυστήθηκαν, ακολούθησε ανταλλαγή δώρων! Οι …φιλοξενούμενοι έχοντας
φέρει μαζί τους όμορφα μπουκέτα λουλουδιών αγρού/αυλής και
ζωγραφιές με καλοκαιρινά θέματα,
εισέπραξαν από τους “οικοδεσπότες” αντίστοιχες καλλιτεχνικές δημιουργίες και γλυκίσματα.
Κατόπιν, παρουσιάστηκε στο
αμφιθέατρο του σχολείου μία καλαίσθητη προβολή που αφορούσε
γνωριμία με τον Ασπροπάρη.
Μάλιστα, η κα. Λίλα, ως εκπρόσωπος του ελληνικού Ορνιθολογικού Τομέα, στην αναφορά της,
παρομοίωσε το μικρό γύπα των
Μετεώρων, για την εξυπνάδα του
και κυρίως για το παρουσιαστικό
του (με τις όρθιες λευκές τρίχες
στο κεφάλι του) με τον διάσημο και
πασίγνωστο φυσικό επιστήμονα
Αϊνστάιν!
Βέβαια, λίγο πριν από τον αποχαιρετισμό, υπήρξαν πολλά γλυκά
χαμόγελα και αναμνηστικές φω-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου Διάβας λίγο πριν πέσει η σχολική αυλαία

τογραφίες.
Μετά την αποχώρηση, οι μαθητές πραγματοποίησαν μικρό προσκύνημα και ξενάγηση στο Βυζαντινό Ιερό Ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου έφαγαν το κολατσιό
τους στο προαύλιο και απόλαυσαν
τη θέα από ψηλά!

Συνεχίζοντας, βάδισαν στα καλντερίμια της παλιάς πόλης με κατεύθυνση προς το εκκλησάκι του
Αγ. Γεωργίου πλησίον της ‘Κόκα
Ρόκα’, όπου εκεί στην παιδική
χαρά υπήρξε χρόνος για παιχνίδι
και χαλάρωση.
Ξεχωριστή νότα έδωσαν με την

παρουσία τους και οι μαθητές της
Α’ τάξης συνοδευόμενοι από τη
δασκάλα τους (και Διευθύντρια
του Σχολείου) κα. Στυλιανή Ψαρρή.
Οφείλουμε, τέλος, να ευχαριστήσουμε τη Διεύθυνση του

2ου Δ.Σ. Καλ.κας και τη δασκάλα
κα. Γεωργία Αβραμιώτη για την φιλοξενία και δεσμευόμαστε για την
ανταπόδοση αυτής.
Χρήστος Πίσσας –
εκ του
σχολείου Διάβας

Ρύθμιση οφειλών με 100 δόσειςστον Δήμο Τρικκαίων
υνοϊκή
ρύθμιση
οφειλών στον Δήμο
Τρικκαίων μέχρι και
100 δόσεις, προβλέπει ο

Ε

πρόσφατος
νόμος
4611/2019.
Πρόκειται για ρύθμιση
οφειλών που έχουν βεβαι-

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

1) Εφάπαξ καταβολή οφειλής (εξόφληση)

Επαναληπτική Γενική
Συνέλευση του Σωματείου
Συντ/χων Αυτ/στών Ν. Τρικάλων
Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών Ν. Τρικάλων (ΤΣΑ) σε επαναληπτική Γενική
Συνέλευση την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 10 το πρωί,
στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
2) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3) Έγκριση προϋπολογισμού 2019
4) Λήψη απόφασης για ενοποίηση του Σωματείου Συνταξιούχων Ν. Τρικάλων ΤΣΑ με το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ).
5) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων.
Υ.Γ.: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι
να υποβάλλουν αίτηση στο Δ. Συμβούλιο μέχρι την 3η Ιούνη, ημέρα Δευτέρα, το βράδυ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιαταγάνας Παναγιώτης

Στάμος Κίμωνας

ωθεί ή θα βεβαιωθούν έως
και δύο (2) μήνες από την
έναρξη ισχύος του νόμου,
δηλαδή μέχρι και 16 Ιουλίου
2019.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται
το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι 16 Ιουλίου 2019
(άρθρο 111 Ν. 4611/2019).
Αναλυτικά, σύμφωνα με
τον νόμο:
Α. Στη ρύθμιση του Ν.
4611/2019 υπάγονται οι
οφειλές προς τους Δήμους
και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή
που θα βεβαιωθούν έως και
δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, δηλαδή
μέχρι και 16 Ιουλίου 2019.
Β. Οι οφειλές δύνανται να
καταβληθούν εφάπαξ ή σε

100%

2) 2 έως 24 ισόποσες δόσεις

80%

3) 25 έως 48 ισόποσες δόσεις

70%

4) 49 έως 72 ισόποσες δόσεις

60%

5) 73 έως 100 ισόποσες δόσεις

50%

μηνιαίες ισόποσες δόσεις
(πλην της τελευταίας που
μπορεί να είναι μικρότερη
των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν
καθώς και από τα πρόστιμα
λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη
καταβολής τέλους. Γ.
Η ρυθμιζόμενη οφειλή
εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του

αντίστοιχου μήνα, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των είκοσι (20)

ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθύνεται στον
τηλεφωνικό
αριθμό
2431351135.

10 σελίδα
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ην Τετάρτη 29
Μαΐου το 2ο
Δημοτικό Σχολείο
Καλαμπάκας υλοποίησε
πρόγραμμα με την έγκριση
του Υπουργείου Παιδείας
στο πλαίσιο των δράσεων
της Ορνιθολογικής
Εταιρίας για την
προστασία του
Ασπροπάρη με τίτλο
«Προστασία των
αρπακτικών πουλιών στην
ελληνική ύπαιθρο:
δίνοντας ζωή στον
Ασπροπάρη και στα
αρπακτικά πουλιά».
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Δράση με επίκεντρο τον Ασπροπάρη
•Πραγματοποιήθηκε στο 2ου δημοτικό σχολείο Καλαμπάκας
με την έγκριση του Υπουργείου από την «Ορνιθολογική Εταιρεία»

Η δράση περιλάμβανε αρχικά
ενημερωτική παρουσίαση με
βιντεοπροβολή με θέμα τον
απειλούμενο γύπα δίνοντας έμφαση στις απειλές και τις δράσεις προστασίας του είδους
στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια οι μαθητές υλοποίησαν συμπληρωματικές δραστηριότητες (κατασκευές, δημιουργίες, σχέδια) ανάλογα με
την ηλικία των μαθητών. Στις
δράσεις συμμετείχαν και οι μαθητές της Β’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Διάβας προσκεκλημένοι από την αντίστοιχη
τάξη του τοπικού σχολείου.
Ευχαριστούμε την υπεύθυνη
της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας που παρουσίασε το
πρόγραμμα και οι μαθητές χάρηκαν και ενημερώθηκαν για
στον Ασπροπάρη και τα αρπακτικά πουλιά της Ελλάδος.

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€

τοπικά
εσσαλονίκη, 23 Μαΐου
2019- H ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
ηγέτης στη διανομή
φυσικού αερίου στην Ελλάδα,
με σκοπό τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών
στους καταναλωτές και με
γνώμονα πάντα την ασφάλεια
του δικτύου διανομής,
σύναψε σύμβαση
συμβουλευτικών παροχών με
την Italgas, τη σημαντικότερη
εταιρεία διανομής φυσικού
αερίου στην Ιταλία και μία
από της μεγαλύτερες στην
Ευρώπη.

Θ

Η σύμβαση υπεγράφη από τον
Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
κ. Λεωνίδα Μπακούρα και τον Chief
Commercial Officer της Italgas, κ.
Pier Lorenzo Dell’ Orco.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες
αφορούν στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων, του
smart metering, της κατασκευής,
λειτουργίας, συντήρησης και ψηφιοποίησης του δικτύου διανομής.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στο πλαίσιο της
συνεργασίας της με την Italgas, μια
εταιρεία με υψηλή τεχνογνωσία, θα
εμπλουτίσει το μίγμα των υπηρεσιών και εργαλείων για τη διαχείριση και την περαιτέρω ανάπτυξη
του δικτύου διανομής της, σύμφωνα με τις ανάγκες των κοινωνιών
που εξυπηρετεί.
Για την Italgas, αυτή η συμφωνία
είναι μια σημαντική αναγνώριση
της εξειδίκευσης και των καλών
πρακτικών της στη διαχείριση των
δικτύων διανομής φυσικού αερίου,
που αναπτύχθηκαν σε περισσότε-
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ΕΔΑ ΘΕΣΣ – ITALGAS

Σύμβαση συνεργασίας
και συμβουλευτικών υπηρεσιών

ρο από 180 χρόνια λειτουργίας
της.
Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει
στην Italgas να υποστηρίξει την
ανάπτυξη ενός κορυφαίου ελληνικού διαχειριστή δικτύου διανομής,
δημιουργώντας πρόσθετη αξία

τόσο στο σχεδιασμό καινοτόμων
εφαρμογών όσο και ψηφιοποίησης.
Η υπογραφή της σύμβασης με
την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ως συνέχεια της
σύμπραξης και με άλλους σημαντικούς παγκόσμιους παράγοντες,

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

ενισχύει την ηγετική θέση της Italgas διεθνώς.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

12 σελίδα
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Εξετάσεις Ελληνομάθειας
στο σχολείο των φυλακών
Την Παρασκευή 17 και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 διεξήχ-

τοπικά
«αλλ’ αυτόχθονες
όντες την αυτήν εκέκτηντο μητέρα και
πατρίδα… ελευθέραις
ταις ψυχαίς επολιτεύοντο»
(αλλά ήταν αυτόχθονες και
είχαν την ίδια χώρα ως
μητέρα και πατρίδα…
ζούσαν ως πολίτες με
ελεύθερα φρονήματα /
Λυσίου, Επιτάφιος 17-19).

θησαν στο χώρο του σχολείου των φυλακών Τρικάλων οι εξετάσεις Ελληνομάθειας. Πρόκειται για εξετάσεις του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας που πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης της
Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς. Το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων λοιπόν, δεδομένης της πλειοψηφίας των αλλοδαπών μαθητών,
διενήργησε ώστε οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι να λάβουν
μέρος στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης για δύο κυρίως
λόγους:
•Η διαδικασία της προετοιμασίας που οργανώθηκε από τις
φιλολόγους του σχολείου, Μαρία Μουτσάκη και Μαρία Τσιάμη και που περιλάμβανε αρκετή εξάσκηση τόσο στο γραπτό
όσο και στον προφορικό λόγο, θα ενίσχυε σημαντικά τη γενικότερη προσπάθεια των αλλοδαπών μαθητών να κάνουν κτήμα τους την Ελληνική γλώσσα.
•Τα πολλαπλά οφέλη από την εν λόγω πιστοποίηση:
α) αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας
του κατόχου του πιστοποιητικού στην αγορά εργασίας,
β) θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα
γ) δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
δ) το πιστοποιητικό Γ1 επιπέδου δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίο πολίτη, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
διεκδικήσει θέση στο ελληνικό δημόσιο
ε) είναι απαραίτητο προσόν για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας ή της μακράς άδειας παραμονής.
Πάνω από όλα όμως είναι σημαντικό για τους κρατούμενους
μαθητές να έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, τη γνώση
και τον όμορφο κόπο που απαιτείται για να την κατακτήσεις.
Το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων ευχαριστεί επίσης τις φιλολόγους, πιστοποιημένες από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Χαδουλίτση Βίλυ, Γιαννακοπούλου Μαρία και Δώρα Φαλαγκάρα για
την προθυμία τους να συμμετάσχουν εθελοντικά στη διαδικασία αξιολόγησης και εξέτασης του προφορικού μέρους των
εξετάσεων.

Ο Δήμος Τρικκαίων υπενθυμίζει
για τον καθαρισμό οικοπέδων
Ο Δήμος Τρικκαίων υπενθυμίζει στους δημότες για την καθαριότητα σε ιδιωτικά οικόπεδα λόγω της θερινής περιόδου.
Με δεδομένη την ανάγκη μείωσης των πιθανοτήτων πρόκλησης πυρκαγιάς, οι πολίτες, όπως κάθε χρόνο, μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών.
Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τον νόμο, οι δημότες θα πρέπει να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους, καθώς και στην περιοδική επιμέλειά
τους. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτός ο καθαρισμός είναι
η αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, με δεδομένες τις υψηλές
θερμοκρασίες, τα ξερά χόρτα και τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται
Αν ο πολίτης (και συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων) δεν
προχωρήσει στον καθαρισμό, τότε ενεργοποιείται η αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
Συγκεκριμένα, κατόπιν αίτησης ή καταγγελίας, η υπηρεσία
προβαίνει σε αυτοψία, αποστέλλει ειδοποίηση με συστημένη
επιστολή και, ο πολίτης θα πρέπει, σε διάστημα 15 ημερών να
προβεί στην αποψίλωση. Αν δεν το πράξει, οι υπηρεσίες του
Δήμου καθαρίζουν μεν τον χώρο, αλλά στον ιδιοκτήτη επιβάλλονται, σύμφωνα με τον νόμο, ποινικές (από την Πυροσβεστική Υπηρεσία) και διοικητικές κυρώσεις (από τον Δήμο),
δηλαδή η σχετική δαπάνη καθαρισμού, αλλά και πρόστιμο. Σύμφωνα με τον νόμο «Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική
δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση
για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».
Ο κάθε τρικαλινός πολίτης μπορεί να αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα στη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 2431020000 του Δήμου Τρικκαίων. Η ευαισθησία και η συνεργασία των δημοτών και των κατοίκων του
Δήμου είναι ουσιαστικά στοιχεία για την πρόληψη, την καλαισθησία και τη δημόσια υγιεινή σε πόλη και χωριά.

Οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές πέραν όλων
των άλλων θεμάτων που αναδεικνύουν είναι και αυτά που
σχετίζονται με τη σχέση του
πολίτη με την «πόλη» του,
όπως αυτή καταγράφηκε
ιστορικά από τις απαρχές
της δημιουργίας της. Η σχέση αυτή, όπως διαφαίνεται
μέσα από τις πηγές, είναι
μία σχέση οργανική – βιολογική αλλά και πολιτική. Η
ζωή των πολιτών είναι στενά
συνυφασμένη με τη ζωή της
πόλης. Η πόλη, δηλαδή, δεν
υπάρχει χωρίς τους πολίτες,
αλλά ούτε κι αυτοί ξεχωριστά
από την πόλη.

Η πόλη ως τόπος
Γι αυτό οι κάτοικοι από την
αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα προσδιορίζονται κι από
τον τόπο καταγωγής τους:
Αθήνα – Αθηναίος, Σπάρτη –
Σπαρτιάτης, Θήβα – Θηβαίος. Πόλη και πολίτες αλληλονοηματοδοτούνται.

Η πόλη ιστορικά ως πολιτικό-διοικητικό και πολιτιστικό μόρφωμα ταυτίζεται ή βαδίζει παράλληλα με τη νοοτροπία των πολιτών της, τη
συμπεριφορά τους, το πνευματικό τους επίπεδο, την ψυχολογία τους, τις ηθικές και
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Υπάρχουν όροι που καταγράφηκαν ως βιοθεωρία ή
συμπεριφορά και παραπέμπουν στους κατοίκους – πολίτες μιας συγκεκριμένης πόλης.
Ο όρος «αβδηρητισμός»
για παράδειγμα παραπέμπει
σημασιολογικά στο στοιχείο
της μωρίας ή της ματαιοδοξίας που χαρακτήριζε τους
κατοίκους της πόλης Άβδηρα, στη Δ. Θράκη. Ένα άλλο
παράδειγμα που αισθητοποιεί την οργανική σχέση
πόλη – πολίτη είναι κι αυτό
του όρου «Σολοικισμός» που
καταγράφει την αδυναμία
των κατοίκων της Αθηναϊκής
αποικίας των Σόλων στη Μ.
Ασία να μιλήσουν σωστά
(συντακτικά) την αττική διάλεκτο.
Ανάλογοι είναι και οι συνειρμοί στο άκουσμα του τόπου – πόλης καταγωγής κάποιου. Όλοι θέλουν να προβάλουν με υπερηφάνεια το
όνομα της πόλης τους στο
βαθμό που αυτή έχει καταγραφεί ως κέντρο πολιτισμού, ανθρωπιάς, επιστή-

ΙΔΕΟπολις
«Πόλη είναι
οι πολίτες της»
μης, φυσικού πλούτου ή γενναιότητας: π.χ. Βιεννέζος
(Βιέννη), Λονδρέζος (Λονδίνο), Μοσχοβίτης (Μόσχα),
Νεοϋρκέζος (Νέα Υόρκη)…
Σχετικό είναι το ανέκδοτο
μιας συζήτησης του Αριστοτέλη με έναν άσημο Αθηναίο. Ο άσημος Αθηναίος
για να «πειράξει» τον Αριστοτέλη για την άγνωστη και
άσημη ιδιαίτερη πατρίδα του,
τα Στάγειρα (Χαλκιδική) άρχισε να υπερηφανεύεται για
την Αθήνα αναφέροντας με
έμφαση και υπερηφάνια τα
γνωρίσματα της πόλης του
που αναδείχθηκε ως η πιο ένδοξη πόλη της αρχαίας Ελλάδας. Ο Αριστοτέλης τον
άκουγε υπομονετικά και στο
τέλος με αφοπλιστικό τρόπο
του είπε: «Εσύ έχεις πολλούς λόγους να υπερηφανεύεσαι για την πόλη σου,
την Αθήνα. Η Αθήνα έχει λόγους να υπερηφανεύεται για
σένα;

Η πόλη ως το σύνολο
των πολιτών της
Μία άλλη παράμετρος της
σχέσης του πολίτη με την
πόλη του είναι κι αυτή που
έθεσε με αποφθεγματικό
τρόπο ο Νικίας προς τους
απελπισμένους συμπατριώτες του, τους Αθηναίους,
στην καταστροφική γι αυτούς Σικελική εκστρατεία
(415-413 π.χ.)

Ο πολίτης – ψηφοφόρος
με την ψήφο του αποφασίζει
και εξουσιοδοτεί. Οι πόλεις
υπάρχουν για τους πολίτες
και «ένεκεν των πολιτών». Το
ανθρώπινο δυναμικό και ο
υψηλός βαθμός συνειδητότητας των πολιτών είναι τα
στοιχεία που υφαίνουν το
επίπεδο μιας πόλης και
προσδιορίζουν καταλυτικά
τόσο την ύπαρξή της όσο και
την εξέλιξή της. Ο Πρωταγόρας έθεσε με σαφήνεια
τους όρους ύπαρξης της πόλης και κατ’ ακολουθίαν τη
σχέση πόλης – πολίτη.

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

μοτηνής, Καρδίτσας..
Ανάλογη είναι και η θέση
του Σωκράτη, όπως αυτή καταγράφηκε στο έργο «Φαίδρος» του Πλάτωνα.
«Τα μεν ουν χωρία και τα
δένδρα ουδέν μ’ εθέλει διδάσκειν, οι δ’ εν τω άστει
άνθρωποι» (Φαίδρος, 230d)
Ήταν, λοιπόν, κοινή πεποίθηση για τους αρχαίους ο καταλυτικός ρόλος του πολίτη
στη λειτουργία της πόλης.
Αυτό, ωστόσο, δεν μείωνε
το μυστηριακό χαρακτήρα
του δεσμού του κατοίκου
μιας πόλης με τον ιδιαίτερο
τόπο καταγωγής του. Γι αυτό
και οι Αθηναίοι υπερηφανεύονταν πως ήταν αυτόχθονες ή και γηγενείς (Παραδοσιακή αντίληψη πως η
Γη – Γαία ήταν η μητέρα
όλων).

Ο άπολις

«Άνδρες γαρ πόλις, και ου
τείχη ουδέ νήες ανδρών κεναί» (Θουκυδίδης Η-77) (Η
πόλη είναι οι άνδρες (οι κάτοικοί της) και όχι τα τείχη,
ούτε τα άδεια από ανθρώπους πλοία).
Σύμφωνα με αυτήν την
άποψη η πόλη προσδιορίζεται περισσότερο από τους
κατοίκους της και λιγότερο
από τα γεωγραφικά της δεδομένα. Γι αυτό και ο διοικητικός χαρακτηρισμός κάθε
πόλης ή δήμου μέχρι και σήμερα παραπέμπει στους πολίτες – κατοίκους και όχι στη
γεωγραφία του τόπου, όπως:
Αθήνα (Δήμος Αθηναίων),
και όχι «Δήμος Αθήνας» .
Ιωάννινα (Δήμος Ιωαννιτών)
και όχι «Δήμος Ιωαννίνων». Σε
κάποιους, όμως δήμους
υπερτερεί ο γεωγραφικός
προσδιορισμός: Δήμος Κο-

Ο πολίτης διάκονος
της πόλης

Για τους αρχαίους μία από
τις βαρύτερες τιμωρίες για
τον άνθρωπο ήταν η εκδίωξη
– αποπομπή του από την
πόλη. Μία εκδίωξη – τιμωρία
που ισοδυναμούσε με θάνατο. Ο άπολις εθεωρείτο κατώτερο είδος ανθρώπου, ο
εκφυλισμένος, ο εξόριστος,
ο στερούμενος πολιτικών δικαιωμάτων: «άφιλον ερήμον
άπολιν εν ζώσιν νεκρόν»
(Σοφοκλής, Φιλοκτήτης στ.
1018).
Η αναφορά πολλών δήμων
στους πολίτες (Δήμος Θηβαίων) και η αρχέγονη σχέση
πόλη – πολίτη υποδηλώνει
αλλά και καταδεικνύει με
ενάργεια του πρωταγωνιστικό ρόλο του πολίτη στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διακονία των συμφερόντων της «πόλης» - «δήμου» - «κοινότητας» προϋποθέτει έναν υψηλό βαθμό
συνειδητοποίησης του οργανικού δεσμού «πόλης –
πολίτη» τόσο από τους διοικούντες όσο κι από τους πολίτες – ψηφοφόρους. Γιατί η
γνώση και η πολιτική συνειδητότητα ενισχύουν την αίσθηση του χρέους και καθιστά το άτομο πρωταγωνιστή
των εξελίξεων.

«Ει μέλλει πόλεις είναι ουδένα δει ιδιωτεύειν». (Εάν
θέλουμε να υπάρχουν πόλεις δεν πρέπει κανένας να
ασχολείται μόνο με τις ιδιωτικές του υποθέσεις)
Ο Θεμιστοκλής απαντώντας στον εκβιασμό του Ευρυβιάδη – πριν τη ναυμαχία
της Σαλαμίνας, 480 π.Χ. – δήλωνε πως με τα πλοία του θα
μεταφέρει τους Αθηναίους
πολίτες σε άλλο τόπο, μακριά
από την Αθήνα. Για τους Αθηναίους και για το Θεμιστοκλή
η Αθήνα θα ήταν εκεί που θα
ήταν οι Αθηναίοι.
Η ιστορία, λοιπόν, μιας πόλης αποτελεί πηγή έμπνευσης αλλά και διδαχής των
κατοίκων της. Στην ιστορία
της αντανακλάται η ψυχή
κάθε ατόμου, οι αξίες, τα
πρότυπα, τα ιδανικά και οι
αγώνες για ελευθερία και
αυτονομία. Η ιστορία διαμορφώνεται και γράφεται
από τους επώνυμους αλλά
και τον ανώνυμο λαό. Δομικό, επίσης, στοιχείο της ταυτότητας μιας πόλης είναι και
ο πολιτισμός της. Σε αυτόν
αντανακλάται η πνευματικότητα, η αισθητική, η ηθική, η
πολιτική βούληση, οι αρετές
αλλά και ο αγώνας της καθημερινότητας για υλική επιβίωση.
Άνδρες γαρ η πόλις….
Όλα τα παραπάνω, λοιπόν,
συνθέτουν το μωσαϊκό μιας
πόλης και των κατοίκων της.
Οι κάτοικοι προσδιορίζουν
και προσδιορίζονται από την
πόλη τους. Μία διαλεκτική
σχέση, μία σχέση πολιτική.
Άνθρωποι και πόλη. Άνθρωποι και τόπος.
Άρχοντες και αρχόμενοι.
Άνθρωποι – ψηφοφόροι και
Πολίτες. Πόλη – πολίτης –
πολιτική – πολίτευμα – πολιτεία – πολιτισμός. Μία οικογένεια λέξεων – εννοιών.
Ένας υπόγειος δεσμός, μία
σημαντική σχέση.
«Άνδρες γαρ η πόλις…»
Η αποφθεγματική ρήση
του Νικία συνιστά και την
απάντηση στο ερώτημα του
Σαίξπηρ στην γ’ πράξη του
Κοριολάνου.
«Τι είναι, άραγε, η πόλη
παρά οι κάτοικοί της;»

CMYK

στη σέντρα των
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΠΟΡ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΧΑΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΡΩΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
•Στο στρατόπεδο του ΑΟΤ μελετούν μια
σειρά πραγμάτων για το νέο περιβάλλον
•Συνεχίζει ο Σαμολαδάς(σελ 5)

Σαράγια και Απόστολοι κέρδισαν
τα εύσημα στην φετινή
Γ’ Ερασιτεχνική (σελ 6)

Το δικό του χρώμα και ενδιαφέρον
θα έχει το τουρνουά μπιτς βόλεϊ,
που θα γίνει στο Διαλεχτό (σελ 8)

4 Οι Ικαροι έχουν καταλήξει στις προτεραιότητές τους
και δουλεύουν αθόρυβα μια σειρά θεμάτων προκειμένου
να ζητήσουν κάτι περισσότερο την καινούργια χρονιά
(σελ. 4)
CMYK
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Στην τελική ευθεία
Η ΑΕΚ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να αποκτήσει
ξανά την δική της μπασκετική έδρα. Με τις εκλογές να
πλησιάζουν, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί κοντά στο
90% και πλέον απομένουν διαδικαστικές λεπτομέρειες
προκειμένου να μπορέσει η "Ένωση" να προχωρήσει το
έργο που αποτελεί ένα όνειρο του ιδιοκτήτη της, Μάκη
Αγγελόπουλου. Τάδε έφη sport 24.
Με το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έπειτα από την τελευταία τροπολογία που ψηφίστηκε στην Βουλή και τον Δήμο Φυλής να είναι και
αυτός σύμφωνος με το έργο, στην ΑΕΚ έχουν λόγους
να αισιοδοξούν ότι θα προχωρήσει η υπόθεση.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το ευχάριστο
για τους "κιτρινόμαυρους" είναι ότι - με τα υπάρχοντα
δεδομένα - η υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις εκλογές, αφού την τροπολογία
που ψηφίστηκε και βοήθησε ώστε να περάσει το κλειστό
των Λιοσίων στη ΓΓΑ την ψήφισαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο
και η Νέα Δημοκρατία.
Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές βέβαια δεν υπάρχει
περίπτωση να πάρει θέση η ΚΑΕ ΑΕΚ, ούτε να υπάρξει
κάποια επίσημη τοποθέτηση. Και αυτό είναι λογικό,
αφού στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που στην "Ένωση" πίστεψαν ότι βρέθηκαν κοντά
σε οριστική συμφωνία για κάποια εγκατάσταση (Κλειστό
Γαλατσίου, Ποδηλατοδρόμιο, Γήπεδο Τένις), πριν μείνουν
τελικά με άδεια χέρια. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι ποτέ
ξανά στο παρελθόν η ΑΕΚ δεν βρέθηκε πιο κοντά στο
να αποκτήσει την δική της έδρα και αν κυλήσουν όλα
ομαλά, δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις.

Διαμόρφωση
χάρτη
Μετά τη Χίμκι που εξασφάλισε τη συμμετοχή της
στην επόμενη Euroleague, απομενουν δύο θέσεις για
την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση της σεζόν 2029/20.
Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι από το superbasket.
Στο πλαίσιο διεύρυνσης της διοργάνωσης, οι Μπάγερν
Μονάχου και Βιλερμπάν θα ακολουθήσουν τις 11 ομάδες
με το εγγυημένο συμβόλαιο. Ο Ερυθρός Αστέρας θα
επιστρέψει στην Euroleague ως νικητής της Αδριατικής,
η Βαλένθια θα βρεθεί αυτόματα ως κάτοχος του EuroCup,
ενώ η Χίμκι θα επιστρέψει στην διοργάνωση μετά
την πρόκρισή της στους τελικούς της VTB.
Οι 16 γνωστές ομάδες για την επόμενη Euroleague:
Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης,
Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Χίμκι, Ζαλγκίρις, Αρμάνι Μιλάνο, Μακάμπι
Τελ Αβίβ, Βαλένθια, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν,
Ερυθρός Αστέρας.
Όσον αφορά τις δύο κενές θέσεις, η μία θα συμπληρωθεί από τον πρωταθλητή ή την φιναλίστ της Bundesliga
σε περίπτωση που το κατακτήσει η Μπάγερν, ενώ το τέταρτο εισιτήριο που δίνει η Ισπανία, θα γίνει wild card,
καθώς μία χώρα δεν μπορεί να έχει περισσότερες από
4 ομάδες στην Euroleague.

Καθολική
επιθυμία
Αν ήταν εκλογική αναμέτρηση οι Ράπτορς δεν θα
κέρδιζαν απλά τους Ουόριορς, αλλά θα έκαναν περίπατο
παίρνοντας για πλάκα την αυτοδυναμία. Δυστυχώς γι'
αυτούς όμως μιλάμε για μπάσκετ και τελικούς του NBA,
οπότε δεν μπορούν να κερδίσουν κάτι από το ότι οι 47
από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ τους στηρίζουν και τους
θέλουν πρωταθλητές!
Το «Sfgate.com» έκανε σχετική έρευνα και εκτός
φυσικά από τους Καναδούς, υπέρ των «δεινοσαύρων»
τάχθηκαν όπως αναφέραμε οι 47 από τις 50 πολιτείες.
Οι μόλις 3 που στήριξαν τους... πολεμιστές ήταν οι Καλιφόρνια (λογικό αφού εκεί εδρεύει η ομάδα), Νεβάδα
και Χαβάη. Η επιθυμία εξηγείται από το γεγονός ότι οι
Αμερικανοί φίλαθλοι θέλουν να δουν άλλη ομάδα να
κατακτά τον τίτλο.

Μέχρι την ύστατη ώρα
Οικεία μπασκετικά στελέχη έδωσαν τις μάχες τους
και στους αγώνες κατάταξης κάνοντας την κατάλληλη διαχείριση

Ό

ταν οι ομάδες
και οι
πρωταγωνιστέ
ς
αναλαμβάνουν δράση
είναι λογικό να κάνουν
θετικές σκέψεις.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Βαθιά μέσα τους πιστεύουν
ότι θα βρουν την φόρμα τους
την κατάλληλη στιγμή, ενώ
θα μπορέσουν να διαχειριστούν σωστά τις δύσκολες
καταστάσεις.
Σε κάποιες περιπτώσεις το
πλάνο βγαίνει με εντυπωσιακή
ακρίβεια, οπότε τα όνειρα
παίρνουν σάρκα και οστά.
Ωστόσο υπάρχουν θέσεις
που κλειδώνουν σε δεύτερο
χρόνο.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
πόσο δύσκολο είναι να μείνει
κανείς σε πολύ υψηλό επίπεδο
μετά από ατέλειωτους αγώνες, οπότε και η κούραση
είναι φυσιολογική.
Προς τιμήν τους οι παίκτες
και φυσικά και οι Τρικαλινοί
που είχαν δουλειά και μέσα
στην εβδομάδα βρήκαν το
σθένος για να βγουν ξανά
μπροστά στους αγώνες κατάταξης.
Φυσικά είχαν ρυθμό καθ’όλη
την διάρκεια της χρονιάς και
προσπάθησαν να μην αλλάξουν συνήθειες.
Σε κάθε περίπτωση το κίνητρο ήταν υψηλό για τις περισσότερες ομάδες που μετείχαν στα Εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι
τα παιχνίδια ισορρόπησαν σε
τεντωμένο σχοινί.
Κάνοντας μια αναδρομή σε
πρώτη ευκαιρία προέκυψαν
αγώνες με εξέλιξη θρίλερ
στους οποίους ο πιο ψύχραιμος πήρε αυτό που ήθελε.
Γενικά τα στελέχη των σωματείων δεν σταματούν να
ψάχνονται αφού θέλουν πάντα
το κάτι παραπάνω.
Όταν λοιπόν πιστεύουν
μέσα τους ότι μπορούν να
φτάσουν στον στόχο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.
Με όλα αυτά άπαντες εκτίμησαν ότι οι ομάδες με βλέψεις θα έβρισκαν τον βηματισμό τους παίζοντας το μπάσκετ που οι υπεύθυνοι είχαν
στο μυαλό τους.
Βέβαια δεν είναι δυνατόν
να χαμογελούν άπαντες, αφού
πέραν όλων των άλλων δεν
βγαίνουν και οι διορθωτικές
κινήσεις.
Οσο για τους Τρικαλινούς
αθλητές που αγωνίστηκαν και
φέτος με φανέλες άλλων ομάδων διέθεταν έναν μοναδικό
τρόπο να βγαίνουν μπροστά
σχεδόν κάθε αγωνιστική.
Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα τα στατιστικά τους ήταν

Τα καλύτερο δυνατό έκανε ο Θέμης Κοθράς
στον αγώνα κατάταξης με το Παγκράτι
σχεδόν υποδειγματικά.
Ουκ ολίγες φορές εξάλλου
αρκετά δικά μας παιδιά βρέθηκαν στις καλύτερες πεντάδες, όπως τις παρουσίασαν
έγκυρα ΜΜΕ.
Τίποτα φυσικά δεν γίνεται
τυχαία, αφού τα οικεία στελέχη δεν σταματούν να ψάχνονται.
Φυσικά η ποιότητά τους φάνηκε από τα πρώτα τους βήματα. Αφοσιώθηκαν λοιπόν
ψυχή τε και σώματι στο αντικείμενο και δίνουν την αίσθηση ότι δεν στερεύουν από εμπνεύσεις.
Βγάζουν λοιπόν τεράστια
αυτοπεποίθηση στο παρκέ και
μπαίνουν στο πετσί του ρόλου
τους. Σε κάθε συνάντηση λοιπόν οι Τρικαλινοί παίκτες κινούνται στα όρια για να επιβεβαιώσουν τις συστάσεις και
να δώσουν λύσεις στις ομάδες τους αφού κάθε άλλο
παρά μονοδιάστατοι είναι. Επίσης έχουν απίστευτη φλόγα,
που χρειάζεται ειδικά στα
οριακά παιχνίδια.
Συνεπώς και η φετινή εικόνα
είχε την εξήγησή της αλλά
το ζητούμενο βρίσκεται στην
συνέχεια, οπότε οι συμπολίτες
θα κάνουν τον απολογισμό
και θα επιστρέψουν δριμύτεροι.
Πάντως χωρίς υπερβολή η
συμμετοχή Τρικαλινών αθλητών σε άλλα συγκροτήματα
είναι κάτι παραπάνω από δυναμική και τα δικά μας στελέχη ακροβολίστηκαν σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας.
Φυσικά οι ιθύνοντες των
σωματείων ξέρουν με τι έχουν
να κάνουν και επιμένουν όσο
δεν πάει για να τους εντάξουν
στο δυναμικό τους.
Επίσης μόνο και μόνο το
γεγονός ότι αρκετοί μένουν
για χρόνια στο ρόστερ συγκεκριμένων ομάδων επιβεβαιώνει το μέγεθος της αποδοχής τους.
Γιατί αν οι ιθύνοντες των
σωματείων αντιληφθούν ότι
οι παίκτες δεν υλοποιούν τα
θέλω τους θα στραφούν σε
άλλες λύσεις.
Οι Τρικαλινοί πάντως δεν
δίνουν τέτοια δικαιώματα,
αφού αυτό που αναλαμβάνουν θέλουν να το φέρουν
σε πέρας με τον καλύτερο

τρόπο.
Συνεπώς και οι φίλαθλοι δένονται μαζί τους και σε πρώτη
ευκαιρία υποκλίνονται στην
αξία τους.
Σίγουρα το έμψυχο σκηνικό
απολαμβάνει τέτοια στιγμιότυπα αλλά διατηρεί χαμηλούς
τόνους και ξέρει ότι το ζητούμενο βρίσκεται στην καλή
συνέχεια.
Από την πλευρά τους οι
προπονητές ξέρουν ποιους
να ρίξουν αρχικά στο παιχνίδι,
ενώ και στην διάρκεια των
αγώνων όταν κοιτάζουν στον
πάγκο γνωρίζουν ποιους να
εμπιστευτούν.
Πολύ σωστά πάντως οι παίκτες δεν μένουν στα κεκτημένα τους αλλά προσπαθούν
να διανθίζουν το παιχνίδι τους
και να παρουσιάζουν ισορροπία και στις δυο πλευρές του
παρκέ.
Ετσι είναι δύσκολο να μην
δώσουν το στίγμα τους σε
κάποιο κομμάτι του παιχνιδιού.
Όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια παντρεύονται με το σωστό διάβασμα των καταστάσεων, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ένστικτο παίζει
πάντα μεγάλο στον αθλητισμό.
Πάντως ακόμη και τις στιγμές της μεγάλης χαράς οι
πρωταγωνιστές δεν χάνουν
την συγκέντρωση και δεν πετούν στα σύννεφα.
Διότι ακόμη και μια μικρή
έλλειψη συγκέντρωσης μπορεί να κοστίσει σε υψηλό επίπεδο.
Εννοείται πάντως ότι δίνουν
βαρύτητα στην διόρθωση ατελειών και μέλημά τους είναι
να κάνουν εμφανίσεις που να
πλησιάζουν το τέλειο.

Για γερά νεύρα
Στους αγώνες που γίνονται
κατά την διάρκεια της χρονιάς
υπάρχουν περιθώρια κάλυψης
απόστασης.
Σε αναμετρήσεις όμως μια
και έξω ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η πίεση είναι μεγάλη, οπότε η ολύμπια ψυχραιμία παίζει τεράστιο ρόλο.
Τα επόμενα στοιχεία προέρχονται από: ebasket και
basketa.
Στη μάχη της τέταρτης θέ-

σης στη Β Εθνική, το Παγκράτι νίκησε τον Φίλιππο Βέροιας στο Βόλο με 72-68,
έπειτα από ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε
παρά την συγκλονιστική προσπάθεια του Θέμη Κοθρά.
Καθοριστικός με λει απ στα
30” ο Τζιβελέκας (71-68), με
τον Ροδοστόγλου στα 20”
(1/2) να κλείνει το σκορ. Η
ομάδα του Δημήτρη Λιόγα
στηρίχθηκε στον Τζιβελέκα,
και έτσι προηγήθηκε με 1710 στο 9′, με το συγκρότημα
της Ημαθίας να αντιδράει, και
να προσπερνάει με 44-46 στο
25′, με το τρίτο δεκάλεπτο
να ολοκληρώνεται με 55-54.
Οι «ροσονέρι» έδειχναν να
έχουν το πάνω χέρι όταν και
προηγήθηκαν 61-54 στο 32′,
με την ομάδα του Δημήτρη
Γκίμα να τρέχει ένα επιμέρους
σκορ 3-12 και με καλάθι του
Τσιακλαγκάνου να προσπερνάει με 63-66. Με τον Δερμιτζάκη να πετυχαίνει 4 μαζεμένους πόντους το Παγκράτι
προσπέρασε με 69-68, για να
πάρει τη νίκη χάρη στο λει
απ του Τζιβελέκα ο οποίος
στα 30” έκανε το 71-68, και ο
Ροδοστόγλου με 1/2 βολές
έκλεισε το παιχνίδι.
Τα δεκάλεπτα : 22-18, 4038, 55-54, 72-68
Διαιτητές : Καλογερόπουλος Λ.-Ζαχαρής
Παγκράτι (Λιόγας) : Τζιβελέκας 18 (2), Μαγιντόμπε 2,
Κούτρας 2, Κατωπόδης, Λυτόπουλος, Φωτίου 8 (1), Δερμιτζάκης 13 (1), Δόξας 12,
Ροδοστόγλου 7, Μπένος 10
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας)
: Παπαδόπουλος, Σισμάνης
6, Βάλλιος, Τσιακλαγκάνος 4,
Καβαργύρης, Κοθράς 23 (4),
Παραπουρας 10 (3), Σουτζόπουλος 21 (1), Καντάρκος 4.
Ο Τρίτωνας επικράτησε του
Αγρινίου με 83-70 στην Ακράτα, στο παιχνίδι κατάταξης.
Το σύνολο του Μιχελάκου
έχει το προβάδισμα στην πρώτη θέση που θα αδειάσει για
την Α2.
Κορυφαίος των νικητών
ήταν ο Μαλτέσιος, έχοντας
24 πόντους, ενώ 17 πόντους
είχε ο Ψαρόπουλο και 14 ο
Τσούτσος. Για την ομάδα του
Γιάννη Διαμαντάκου, από 22
πόντους είχαν οι Μιχάλογλου
και Γκρέκας.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 3933, 63-49, 83-70.
Διαιτητές:Αναστόπουλος
Αντ.-Τσιμπούρης.
Τρίτωνας (Μιχελάκος) :
Κούσουλας 3 (1), Ψαρόπουλος 17 (2), Καλαντζής 9 (2),
Ντίμπ 11 (2), Νικολακόπουλος
3 (1), Μαλτέτσιος 24, Κουκουνιάς 2, Βερτούδος, Τσούτσος 14 (2).
Αγρίνιο (Διαμαντάκος) :
Τασόπουλος 3, Μπερερής 6,
Μιχάλογλου 22 (3), Καπινιάρης 2, Τσάτας, Σταμούλης 3
(1), Γκρέκας 22 (2), Μήτσου
11 (2), Ψάρας 1, Χρήστου.
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Τ

ο άρωμα της
νοσταλγίας είναι
έντονο για τους
Τρικαλινούς
φίλους του μπάσκετ
όταν βλέπουν να
βγαίνουν στο προσκήνιο
θέματα πρώτης γραμμής
στην Α1 ΕΣΑΚΕ και να
διεξάγονται
ενδιαφέροντα παιχνίδια.
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Eλκυστική σειρά
Οι ημιτελικοί της Α1 ΕΣΑΚΕ έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα
στοιχεία και καθηλώνουν για πολλούς λόγους το Τρικαλινό κοινό

Του Αρη Κόντα

γων.
Σε συνδυασμό με τις ποιοτικές προσθήκες ξένων
αθλητών μπορεί να κλείσει το
χάσμα και να δούμε Ελληνικές
συμμετοχές σε F4.
Πάντως στα ημιτελικά οι
Τρικαλινοί θυμούνται αθλητές
και προπονητικά στελέχη, που
πέρασαν από τα μέρη μας.

arispenna@yahoo.gr
Ειδικά τα ημιτελικά έχουν
το δικό τους χρώμα και τα
φαβορί αλλά και τα αουτσάιντερ παλεύουν πάντα για το
καλύτερο.
Πολλές φορές οι λεπτομέρειες παίζουν μεγάλο ρόλο,
ενώ σε άλλες η κλάση, το βάθος σε έμψυχο δυναμικό, η
εμπειρία αλλά και η φανέλα
κάνουν την διαφορά.
Οσα χρόνια και αν περάσουν το τοπικό κοινό θα θυμάται την πενταετή θητεία
των κυανέρυθρων στα μεγάλα
σαλόνια.
Μέσω αυτής οι πάντες διδάχτηκαν πολλά. Διότι στο
συγκεκριμένο επίπεδο οι ομάδες κινούνται σαν καλοκουρδισμένη μηχανή.
Οι ρόλοι κατανέμονται με
σαφήνεια και κάθε στέλεχος
έχει την αποστολή του. Φροντίζει λοιπόν να ψάχνεται όσο
δεν πάει στο κομμάτι του και
να βάζει το δικό του λιθαράκι.
Ειδικά τα προπονητικά επιτελεία δουλεύουν σε υψηλές
στροφές, αφού δεν μπορεί
να ισχύσει κάτι διαφορετικό.
Από την στιγμή που οι
κόουτς έχουν να συνεργαστούν με τόσες διαφορετικές
προσωπικότητες καλούνται
πρώτα και κύρια να εντοπίσουν το κουμπί τους και να
κάνουν τους αθλητές να παίζουν και γι’αυτούς.
Ασφαλώς το καλό κλίμα στα
αποδυτήρια και η χημεία παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτά
τα γράφουμε διότι ορισμένοι
ξένοι παίκτες φημίζονται για

Ανάδειξη αρετών

Σπουδαία εμφάνιση του πρώην κυανέρυθρου
Λίποβι στον αγώνα ΑΕΚ- Προμηθέα.
τον εκρηκτικό χαρακτήρα.
Επίσης αν μια επιλογή αθλητή δεν βγει στον επιθυμητό
βαθμό είναι πάλι οι προπονητές, που παίρνουν την απόφαση να προχωρήσουν σε
αντικατάσταση. Ετσι και το
τοπικό κοινό είδε στου δρόμου τα μισά να γίνονται αλλαγές και στην Τρικαλινή ομάδα.
Δυστυχώς η αύρα της Α1
ΕΣΑΚΕ είναι πια περασμένη
ξεχασμένη, αφού το όνειρο
ολοκληρώθηκε με αίσθηση πικρίας αλλά και με ψηλά το
κεφάλι.
Δεν είναι τυχαίο ότι το απίστευτο διπλό στον Κόροιβο
την τελευταία αγωνιστική συζητείται ακόμη και σήμερα.
Το σίγουρο είναι ότι οι Τρικαλινοί μπασκετικοί δεν πρόκειται να κόψουν τους δεσμούς με την κορυφαία κατηγορία, αφού από την μια
παρακολουθούν όλα τα δρώμενα του χώρου και από την
άλλη αισθάνονται ότι μετά
από τον 5ετή κύκλο γνωρίζουν

καλά τις καταστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση αν δεν
τσεκάρει κανείς τα δρώμενα
της κορυφαίας κατηγορίας
ποια θα κάνει με τον ίδιο τρόπο;
Και μπορεί το τελευταίο διάστημα να προέκυψε ένας τόνος μελαγχολίας με την ρητορική που αναπτύχθηκε αλλά
η μαγεία των αγώνων της Α1
δεν αλλάζονται με τίποτα.
Ασφαλώς αν μπορέσει να
βρεθεί φόρμουλα για να προκύψει ένα άκρως ελκυστικό
πακέτο σε όλους τους τομείς,
που θα περιορίσει και την
γκρίνια θα έχουμε να κάνουμε
με ιδεατό σενάριο.
Χωρίς αμφιβολία όλοι όσοι
υπηρετούν το άθλημα πρέπει
να ενεργήσουν για το κοινό
καλό. Αλλωστε ο χώρος έχει
χαρίσει απίστευτες συγκινήσεις τόσο σε επίπεδο Εθνικής
όσο και σε συλλογικό.
Αυτή η παράδοση πρέπει
να συνεχιστεί και κυρίως να
αναδειχτούν νέα πρόσωπα
από τα σπλάγχνα των συλλό-

Οι ομάδες που μπαίνουν
στην τελική ευθεία είναι λογικό
να θέλουν να αναδείξουν
όλους τους άσους από το μανίκι τους.
Στο μέτρο του δυνατού ο
καθένας διεκδικεί ότι του αναλογεί έχοντας τον απαραίτητο
ρεαλισμό.
Την Τετάρτη είχαμε τον
πρώτο κύκλο παιχνιδιών.
Αμφίρροπο ήταν το ζευγάρι
ΑΕΚ- Προμηθέα, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός στο
Περιστέρι.
Η καταγραφή με την βοήθεια του sport 24 έχει ως
εξής:
Οι 25 ημέρες αγωνιστικής
απραξίας δεν φάνηκαν ούτε
στιγμή στο κλειστό "Ανδρέας
Παπανδρέου". Ο Παναθηναϊκός πάτησε παρκέ για πρώτη
φορά μετά τις 4 Μαΐου (και
το ματς με τον Χολαργό για
την 25η αγωνιστική της κανονικής περιόδου), ωστόσο
νίκησε πολύ εύκολα το Περιστέρι Βίκος Cola 91-68 και
έκανε το 1-0 στην ημιτελική
σειρά playoffs της Basket
League.
Ο Νικ Καλάθης (19 πόντοι)
και ο Ντεσόν Τόμας (21 πόντοι) έβαλαν μαζί 30 πόντους
στο πρώτο ημίχρονο και βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να

Εδωσε μήνυμα
Πέρα από την μπασκετική ανάλυση ο κόουτς Πιτίνο
εστίασε στην συνήθεια του καπνίσματος
Ο Ρικ Πιτίνο σχολίασε την ατμόσφαιρα στο κλειστό του Περιστερίου και τόνισε πως εν έτει 2019 δεν γίνεται οι οπαδοί
να καπνίζουν στα γήπεδα μπάσκετ!
Μετά το τέλος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι, ο Αμερικανός τεχνικός δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:
“Πολλοί θεωρούσαν ότι θα ήμασταν σκουριασμένοι, επειδή
δεν έχουμε αγωνιστεί για 26-27 μέρες, αλλά εγώ ένιωθα το
αντίθετο, γιατί προπονηθήκαμε πολύ καλά και αυτό είναι το
σημαντικό.
Ένα μπράβο στους παίκτες μου γιατί αυτές τις τρεις εβδομάδες έμειναν συγκεντρωμένοι και βελτιώθηκαν. Είχαμε 21
deflections στο πρώτο μέρος.
Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τους παίκτες μου γιατί
έχουν αντιμετωπίσει κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις τον τελευταίο καιρό. Η ομάδα μου έχει χαρακτήρα, δεν προσποιείται
ότι έχει τραυματισμούς, απλά δουλεύει σκληρά και βελτιώνεται.
Κάθε φορά που παίζεις εκτός έδρας, μία ομάδα που είναι
καλά προπονημένη μπορεί να βρει ένα σημείο μέσα στο ματς
και να παίξει καλά. Αυτό έκανε και το Περιστέρι, αλλά καταφέραμε να αντιδράσουμε».
Για την ατμόσφαιρα στο «Α. Παπανδρέου», τα καπνογόνα

και τα τσιγάρα: «Αν θέλετε να είμαι ειλικρινής, όχι δεν μου
άρεσε η ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι ανάβουν καπνογόνα και
δημιουργούν αυτήν την ατμόσφαιρα. Θα σας πω ένα αστείο
που είπα στους βοηθούς μου.
Οι οπαδοί αυτοί, αν είναι ειλικρινείς δεν μπορούν να απαντήσουν στους γονείς τους για το αν τους άρεσε το ματς ή
όχι, γιατί είχαν γυρισμένη την πλάτη ανάβοντας καπνογόνα.
Οι φίλαθλοι πρέπει να βοηθούν την ομάδα. Στην Νέα Υόρκη
ακούγοντας αυτούς τους ήχους κάποιος θα ήταν νεκρός,
οπότε τουλάχιστον δεν συμβαίνει αυτό εδώ.
Όπως έχω ξαναπεί, για τρεις μέρες μετά το παιχνίδι με τη
Ρεάλ δεν μπορούσα να μιλήσω λόγω του καπνού στο γήπεδο.
Είναι χειρότερο να είσαι παθητικός καπνιστής και όταν είναι
έτσι η ατμόσφαιρα δεν είναι καλή για τους παίκτες και τα
παιδιά. Όποιοι καπνίζουν, ας καπνίσουν έξω. Κι εγώ καπνίζω
πούρα, αλλά μόνος μου, χωρίς κόσμο γύρω μου.
Το 1960 περίπου 18.000 άτομα κάπνιζαν σε μία συγκέντρωση
που είχα πάει, αλλά το 1980 άλλαξαν τα πράγματα. Τώρα είμαστε στο 2019. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα όταν ξανάρθω. Το πάτωμα δίνει την ίδια αξία σε αυτά που λέω όπως
οι άνθρωποι».
Μοιραστείτε το Facebook

βάλει από πολύ νωρίς τις βάσεις για το "διπλό". Στην αντίπερα όχθη, οι Μπεν Μπέντιλ
(19 πόντοι), Ζώης Καράμπελας (12 πόντοι) ήταν οι κορυφαίοι του Περιστερίου, το
οποίο δεν προηγήθηκε ποτέ
στο παιχνίδι και βρέθηκε πίσω
στο σκορ ακόμα και με 25
πόντους διαφορά, μοιάζοντας
ανήμπορο να ανταγωνιστεί
τον πληρέστερο και σαφώς
ισχυρότερο Παναθηναϊκό.
Ο Ντεσόν Τόμας ήταν ο πιο
ορεξάτος από τους ούτως ή
άλλως διψασμένους για μπάσκετ "πράσινους". Ο Αμερικανός φόργουορντ πέτυχε 16
από τους 21 πόντους του στο
πρώτο ημίχρονο και είχε ακόμα 7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα,
4/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 1
ασίστ, 1 κλέψιμο και +16 στον
δείκτη "+/-" στα 29'20'' που
χρησιμοποιήθηκε από τον Ρικ
Πιτίνο.
Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού κάτω από τα καλάθια
έκανε εν πολλοίς τη διαφορά
στο ματς. Κάτι που αποτυπώνεται κυρίως σε δύο στατιστικά: στους πόντους μέσα
από τη ρακέτα (20-42) και
από επιθετικά ριμπάουντ (318). Συν τοις άλλοις, οι "πράσινοι" είχαν 11/21 τρίποντα
και σκόραραν 26 πόντους από
15 λάθη που έκαναν οι γηπεδούχοι.
Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός
έχτισε νωρίς διαφορά και την
διαχειρίστηκε σωστά.
Το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μισό της
αναμέτρησης και προσπάθησε
να ξαναμπεί στο ματς. Εν μέρει τα κατάφερε. Η ομάδα
των δυτικών προαστίων "έτρεξε" ένα σερί 15-0 στις αρχές
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της τρίτης περιόδου και πλησίασε μέχρι τους οκτώ πόντους (48-56) στο 26', αλλά
ένα τάιμ άουτ του Ρικ Πιτίνο,
το δεύτερο σε διάστημα δύο
λεπτών, ήταν αρκετό για να
ξυπνήσει τους παίκτες του,
οπότε όλα πήραν τον δρόμο
τους.
Στο άλλο ζευγάρι μια πολύ
ενδιαφέρουσα ημιτελική σειρά, άνοιξε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Η ΑΕΚ επικράτησε του Προμηθέα σε ένα...
χαοτικό ματς (83-82) στο
ΟΑΚΑ, έκανε το 1-0 και βρίσκεται πλέον δύο νίκες μακριά
από τους τελικούς της Basket
League 2018/19.
Σπουδαίος στο ξεκίνημα ο
Προμηθέας, έγραψε το 2-10
πριν καν συμπληρωθούν τρία
λεπτά αγώνα, ωστόσο το timeout του Μπάνκι οδήγησε στο
ξέσπασμα του Σαντ-Ρος που
με 11 πόντους έβαλε μπροστά
την ομάδα του (19-17) στο 7'.
Το 73-64 στο ξεκίνημα της
τέταρτης έδινε σαφές προβάδισμα νίκης στους κιτρινόμαυρους, όμως δύο τρίποντα
από τους Κασελάκη - Κατσίβελη (73-70) έβαλαν τον Προμηθέα ξανά στο ματς πριν η
ομάδα της Πάτρας βρεθεί και
στο +4 (78-82). Οι γηπεδούχοι
στάθηκαν όρθιοι, ο Κατσίβελης αστόχησε σε κάρφωμα,
ο Μπράουν σε λέι-απ και ο
Θίοντορ με μία βολή στο 1.3"
έγραψε το τελικό σκορ για
το 1-0 στη σειρά.
Η συνέντευξη τύπου είχε
υψηλούς τόνους αλλά όλοι
κοιτάζουν την συνέχεια της
σειράς.
Για λογαριασμό των Πατρικών φιλότιμη προσπάθεια έκανε για μια ακόμη φορά ο παλιός άσος των Τρικάλων Ολεξάντρ Λίποβι, που τελείωσε
την αναμέτρηση με 13 πόντους, 4 ασίστ και ομηρικές
μονομαχίες με τους αντιπάλους και στις δυο πλευρές
του παρκέ.

Κοντά
σε ανανέωση
Είναι από τα πιο καυτά ονόματα στον χώρο του
μπάσκετ και η περίπτωσή του έπαιξε για πολλές ομάδες
το προηγούμενο διάστημα.
Αλλωστε όλοι οι άνθρωποι του χώρου εκτιμούν το εγκεφαλικό παιχνίδι του και από απίστευτο διάβασμα των
καταστάσεων.
Δικαίως αποκαλείται ως προπονητής στον αγωνιστικό
χώρο.
Με όλα αυτά οι άνθρωποι της νυν ομάδας του δίνουν
γη και ύδωρ για να τον κρατήσουν στα μέρη τους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο Κώστας
Σλούκας αναμένεται να ανανεώσει με την Φενέρ.
Όπως αναφέρει το «TrendBasket», η ομάδα του Ζέλικο
Ομπράντοβις θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Κώστα
Σλούκα για δύο ακόμα χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές
του Έλληνα γκαρντ να ανέρχονται στα 1.8 εκατομμύρια
ευρώ.
Ο Σλούκας φέτος πραγματοποίησε σπουδαία σεζόν
και έφτασε μέχρι το Final Four της Euroleague, έχοντας
11,8 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ, ενώ με αυτές
του τις επιδόσεις κέρδισε και μια θέση στην κορυφαία
πεντάδα της διοργάνωσης.

CMYK
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Βάρος στον σχεδιασμό
Οι Ικαροι σιγά-σιγά ανεβάζουν ρυθμούς για να φιλοτεχνήσουν
την καινούργια αγωνιστική έκδοση σύμφωνα με τα θέλω τους

Ό

πως συνηθίζεται
σε όλες τις
ομάδες του
κόσμου μετά την
ολοκλήρωση των
υποχρεώσεων για κάποιο
διάστημα σβήνουν τις
μηχανές προκειμένου να
πάρουν ανάσες και να
αποφορτιστούν οι παίκτες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Εννοείται ότι αυτός ο χρόνος
δεν είναι ατέλειωτος, αφού τα
επιτελεία διαθέτουν στελέχη που
είναι ανήσυχα πνεύματα, ενώ
γνωρίζουν ότι πρέπει να γίνουν
κάποια πράγματα στην κατάλληλη στιγμή.
Ο σχεδιασμός λοιπόν μιας καινούργιας έκδοσης θέλει και τρόπο και κόπο. Πάνω απ’ όλα δεν
γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ η διορατικότητα και
οι καλές σχέσεις παίζουν τον
ρόλο τους.
Χρόνος σίγουρα υπάρχει αλλά
κάποια βασικά πράγματα επιβάλλεται να γίνουν στην ώρα
τους. Οσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα, οπότε αυτή την φιλοσοφία ασπάζονται και οι Ικαροι.
Οποιοι παρακολούθησαν το
ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών εντόπισαν σίγουρα τις πρώτες ειδήσεις.
Η πρώτη αφορούσε την επέκταση της συνεργασίας με τον
Κώστα Σδράκα. Ο ίδιος στο διάστημα που κράτησε το τιμόνι
του σωματείου προσπάθησε να
περάσει την δική του πινελιά και
να δουλέψει όσο καλύτερα μπορούσε με το έμψυχο δυναμικό.
Πλέον θα έχει την ευθύνη από
την αρχή της χρονιάς, οπότε θα
σπεύσει να κάνει τις επιλογές
σύμφωνα με όσα έχει στο μυαλό
του.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ειδικοί του αθλητισμού παραδέχονται ότι το βασικό σκέλος του
χτισίματος ενός συγκροτήματος
γίνεται το καλοκαίρι, ενώ οι προπονητές που αναλαμβάνουν στα
μέσα της χρονιάς έχουν πολύ
δύσκολη αποστολή για να φτάσουν στο σημείο να βάλουν την
υπογραφή τους.
Επιπρόσθετα κατά πως φαίνεται οι κιτρινόμαυροι δίνουν βαρύτητα και στην εξωστρέφεια
της ομάδας.
Στο πλαίσιο αυτό ανέθεσαν
το γραφείο τύπου στον έμπειρο
συνάδελφο Κώστα Τσέκλημα ο
οποίος θα προσπαθήσει να κομίζει φρέσκα νέα στο κοινό, αναδεικνύοντας την δουλειά της

Ιδανικό μάθημα
Οι εμπνεύσεις καλά κρατούν από τον ΑΠΣΤ, που θέλει
να κομίσει χρήσιμα στοιχεία
στα στελέχη του.
Ετσι έτρεξε πρόγραμμα μαθημάτων για την κυκλοφοριακή ασφάλεια με μεγάλη
ανταπόκριση.
Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν κάθε στιγμή και έβαλαν
σωστές βάσεις σ’ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα.
Αναλυτικό φωτορεπορτάζ
σε επόμενο φύλλο.

Προσεκτικές επιλογές σε όλους τους τομείς θα προσπαθήσουν
να κάνουν οι Ικαροι όσον αφορά τον σχεδιασμό.
ομάδας εντός και εκτός γραμμών.
Ειδικά στην Γ’ Εθνική είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να έχουν ειδήσεις σε πρώτη ευκαιρία, δηλαδή με ικανοποιητική συχνότητα.
Όπως και να’χει όμως τα φώτα
πέφτουν στο καθαρά αγωνιστικό
κομμάτι. Αλλωστε οι παίκτες και
οι προπονητές είναι αυτοί που
τραβούν κουπί προκειμένου να
ανοίξει η βαθμολογική κάνουλα.
Επίσης μέσα από τις επιλογές
προσώπων κάθε συγκρότημα
αποκτά την δική του ταυτότητα
και φυσιογνωμία, οπότε οι φίλαθλοι ξέρουν μέσες- άκρες τι θα
παρακολουθήσουν.
Στο διάβα του χρόνου οι Ικαροι
είχαν αδυναμία στο γρήγορο
μπάσκετ και λογικά δεν θα αλλάξουν συνταγή. Φυσικά δεν
χρειάζεται να προβούμε σε εκτενή ανάλυση προκειμένου να αναδείξουμε την αξία της αμυντικής
προσπάθειας στην σύγχρονη καλαθοσφαίριση.
Οσοι αμελούν το συγκεκριμένο
κομμάτι πολύ απλά κάνουν δύσκολη την ζωή τους και από ένα
διάστημα και μετά χρειάζονται
διπλάσια προσπάθεια για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.
Συνεπώς είναι αδήριτη ανάγκη
τα συγκεκριμένα στοιχεία να αναδειχθούν στον μέγιστο βαθμό
από πλευράς Ικάρων, που ξέρουν
πια απ’έξω και ανακατωτά τα
κατατόπια της κατηγορίας.
Πάνω απ’όλα βέβαια συνειδητοποίησαν ότι τίποτα δεν χαρίζεται με τους ανταγωνιστές να
περιμένουν στην γωνία προκειμένου να κάνουν την ζημιά.
Σαν έτοιμοι από καιρό λοιπόν
οι πρωταγωνιστές χρειάζεται να
προσεγγίζουν σωστά κάθε συνάντηση μιλώντας στην κατάλληλη στιγμή. Διότι στο επίπεδο

αυτό λίγο αν βγουν οι παίκτες
από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης θα δυσκολευτούν στην συνέχεια να επανακάμψουν.

Σηκώνουν μανίκια
Ένα διαχρονικό και αγαπημένο
σύνθημα για τους Ικάρους είναι
αυτό που λέει ότι η ομάδα στελεχώνεται με Τρικαλινά παιδιά
στην συντριπτική πλειοψηφία.
Διαφαίνεται έτσι ότι και φέτος
ο εκπρόσωπός μας δεν θα αλλάξει συνήθειες.
Στην προκειμένη περίπτωση
ισχύει και η γνωστή ατάκα: αυτούς ξέρουν, αυτούς εμπιστεύονται, ενώ και το φίλαθλο κοινό
δεν κρύβει την αδυναμία του.
Επιθυμεί διακαώς να βλέπει
στο παρκέ οικεία πρόσωπα τα
οποία παλεύουν με νύχια και με
δόντια μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Τα αισθήματα φυσικά είναι
αμοιβαία και η μια πλευρά βοηθάει την άλλη.
Αθόρυβα λοιπόν οι Ικαροι ξεκίνησαν τον σχεδιασμό της νέας
έκδοσης.
Τουβλάκι- τουβλάκι που λέει
και ο κ. Σδράκας θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τις βάσεις
για μια αξιόλογη απ’όλες τις
απόψεις χρονιά.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η υπομονή είναι απαραίτητη για να
υλοποιηθούν οι αρχικοί στόχοι.
Σύμφωνα με το πλάνο είναι
να μείνει ο βασικός κορμός, δηλαδή ένας αριθμός 6-7 παικτών
από την περσινή έκδοση.
Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχουν γίνει ήδη οι σχετικές συζητήσεις και μάλιστα σε
πολύ καλό κλίμα.
Μπορεί μάλιστα να εκτιμήσει
κανείς ότι προέκυψαν και συμφωνίες σε πρώτο χρόνο. Ωστόσο
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι

υποθέσεις κλειδώνουν μόνον
όταν τα στελέχη και οι παίκτες
δίνουν τα χέρια, οπότε ακολουθεί
η ανακοίνωση από το γραφείο
τύπου, που γράψαμε παραπάνω.
Σε παλαιότερα φύλλα είχαμε
αναφερθεί ονομαστικά στους
αθλητές που οι Ικαροι θα κάνουν
ότι περνάει από το χέρι τους
για να τους κρατήσουν στο δυναμικό, οπότε το αναγνωστικό
κοινό είναι ενήμερο.
Ωστόσο το επιτελείο έχει ήδη
στο μυαλό τους και τους παίκτες
στους οποίους θα απευθυνθεί
για να ντυθούν στα κιτρινόμαυροι.
Είναι σαφές ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτεραιότητες, ενώ
από το μυαλό των ιθυνόντων δεν
βγαίνουν συγκεκριμένοι αθλητές,
που αγωνίζονται σε συγκεκριμένες θέσεις.
Μέλημα του κόουτς είναι οι
νεοφερμένοι να κουμπώσουν με
την παλιά φρουρά για να παρουσιάσουν ένα αρμονικό σύνολο.
Αλλωστε στο συγκεκριμένο
άθλημα η ομαδική προσπάθεια
αποτελεί το Α και το Ω. Λέτε να
έχουν άδικο όλοι οι προπονητές
του κόσμου, που επιθυμούν διακαώς να βρίσκονται όλοι οι κρίκοι
στην σωστή θέση της αλυσίδας;
Παράλληλα στην τελική ευθεία
μπήκε και το θέμα στελέχωσης
του προπονητικού σταφ.
Ο Σάββας Τσίγκας θα συνεχίσει να έχει το κομμάτι του σκάουτινγκ, ενώ μένει να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει και για τον κ.
Μπατατόλη.
Εξάλλου τις τελευταίες ώρες
γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση γυμναστή, που θα μπορέσει
να δώσει το στίγμα του, αφού η
καλή φυσική κατάσταση είναι
απαραίτητη στην σύγχρονη καλαθοσφαίριση.
Και χθες έγινε μια συζήτηση
με τον υποψήφιο, που είναι και
αυτός Τρικαλινός.
Σε λίγες μέρες επίσης θα ξεκινήσουν και οι ανοιχτές προπονήσεις, που θα διαρκέσουν 7 με
10 ημέρες.
Λογικά στελέχη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους θα κάνουν πέρασμα από την Τρικαλινή
έδρα και το επιτελείο θα κρίνει
αν μπορούν να βοηθήσουν.
Φυσικά στόχος των Ικάρων για
την καινούργια χρονιά είναι ένα
βήμα παραπάνω από την τελευταία περίοδο. Η πορεία των κιτρινόμαυρων είναι ανοδική από
την στιγμή που ανέβηκε από το
τοπικό και μένει να δούμε τις
νέες τους προτάσεις.

Σοφά λόγια
Η αγάπη του για το μπάσκετ είναι δεδομένη κάτι που είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν
όλοι οι Τρικαλινοί στο διάστημα που φόρεσε την φανέλα του εκπροσώπου μας.
Ο λόγος για τον Χρήστο Δεληγιάννη, που κάνει εξαιρετική δουλειά από άλλο πόστο στην
πατρίδα του Καρδίτσα. Μιλώντας στο ebasket έκανε λόγο για θετικό ταμείο.
“Τι να πω, η ομάδα μας δικαίωσε μέχρι τέλους, οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από
το αγωνιστικό κομμάτι.
Ο Γιάννης Τζήμας και οι παίκτες ανταποκρίθηκαν σε αυτό που θέμα και τώρα κάνουμε τον
απολογισμό μας. Αυτό που έχει σημασία για την ομάδα είναι πρώτα η βιωσιμότητα. Θέλουμε
να έχουμε απόλυτη εικόνα των δυνατοτήτων μας γιατί υπάρχουν πολλά λειτουργικά έξοδα.
Θέλουμε να πάμε στο νέο μας γήπεδο και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Στη
συνέχεια θα προχωρήσουμε στον σχεδιασμό μας.
Φυσικά οι γείτονες θέλουν να συνεχίσουν με τον κ. Τζήμα και σύντομα θα γίνει η απαραίτητη
συνάντηση.
CMYK

Συνεχίζεται
η δράση
Στο πρόγραμμα του τοπικού μπάσκετ
δεσπόζουν οι αγώνες υποδομής
αλλά και το τουρνουά εργαζομένων

Η δράση καλά κρατεί στα μπασκετικά πρωταθλήματα υποδομής
Η δράση σε επίπεδο τοπικών κατηγοριών έχει τελειώσει
αλλά η αύρα του μπάσκετ παραμένει έντονη.
Φροντίζουν γι’αυτό τα ταλέντα που μετέχουν στην υποδομή αλλά και οι λάτρεις της καλαθοσφαίρισης, που
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στο εργασιακό πρωτάθλημα.
Ορίστηκαν λοιπόν οι παρακάτω αγώνες για τα πρωταθλήματα μπάσκετ μίνι και παμπαίδων, για την Παρασκευή
31 Μαϊου και Σαββατοκύριακο 1 και 2 Ιουνίου αλλά και
του πρωταθλήματος εργαζομένων :
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/05/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΚΡΟΝΟΣ- ΦΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΜΠ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΥΤΙΒΗΣ Γ. – ΓΚΟΤΑΣ Θ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ Κ. – ΠΙΣΠΑ Β.
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/06/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 14:30 ΦΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛ/ΚΑ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Τ.-ΖΑΧΑΡΙΑ Δ.
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 16:00 ΔΑΝΑΟΙ-ΑΡΗΣ ΤΡΙΚ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ Κ.- ΖΑΧΑΡΙΑ Δ.
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:30 ΣΜΑΚΚ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ Γ.- ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΥΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΒΗΤΑ Μ. – ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 10:45 ΜΑΓΟΙ-ΑΙΟΛΟΣ 1(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ Κ. – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 17:30 ΑΙΟΛΟΣ 2- ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΤΑΣ Θ.
ΚΡΙΤΕΣ:ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ν.- ΠΙΣΠΑ Β.
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 19:00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΥΤΑΣ Μ.- ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ν.-ΛΙΛΗΣ Μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 02/06/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.: 15:00 ΔΑΝΑΟΙ- ΑΙΟΛΟΣ (ΠΑΜΠ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ Μ.- ΚΟΥΤΙΒΗΣ Γ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ ΑΘ.
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 16:30 ΓΟΝΕΙΣ 10ουROSSONERO(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.- ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ Θ.- ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Κ.
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 18:00 ΑΕΤ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ Θ.-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Κ.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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«επόμενη μέρα».
Δύο λέξεις, πολλές
ευθύνες, αλλά και
προσδοκίες. Πόσο
μάλιστα όταν οι
«προηγούμενες» μέρες
έχουν «σημαδέψει» αρνητικά
τη σύγχρονη ιστορία μιας
ομάδας η οποία εκπροσωπεί
έναν ποδοσφαιρικό νομό και
ενίοτε μια σεβαστή και
μαζική ανθρώπινη παρουσία
στις κερκίδες. Εχουν
«σημαδέψει» τη νοημοσύνη
του απλού πιστού φιλάθλου
και τον έχουν αναγκάσει να
βλέπει το γήπεδο από
μακριά αναπολώντας τις
ελάχιστες καλές στιγμές που
έχει βιώσει στο παρελθόν.
Μετρημένες και αυτές, αλλά
υπήρξαν… και χαρακτήρισαν
ποδοσφαιρικές εποχές,
ανθρώπους και
προσπάθειες. Μ’ αυτές
πορευόμαστε εδώ και
αρκετά χρόνια καθώς το
«χθες» μας «προσβάλλει» και
το «αύριο» μας φοβίζει
περισσότερο…

Του πANOΥ
ΓIΔOπOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Και για να μην «φυλακίζουν»
ορισμένοι την έννοια των «καλών»
εποχών στα γκολ και στις επιτυχίες, αναφερόμαστε σε κάθε
όμορφη προσπάθεια που έγινε.
Με αρχή και τέλος. Με έντονο
τοπικό στοιχείο, μέσα κι έξω από
τις γραμμές. Με οργάνωση και
βασικές ανάγκες. Με σεβασμό
και εκτίμηση. Με ταπεινότητα.
Όλα αυτά χαρακτηρίζουν τις «καλές» εποχές και όχι πόσες αγωνιστικές παραμείναμε αήττητοι.
Αυτά είναι επιδόσεις και αποτελούν συνέχεια όλων των προαναφερθέντων, που πλέον σπανίζουν
στα Τρίκαλα.
Η «επόμενη μέρα» όπως όλα
δείχνουν μας βρίσκει στη Football
League, επί της ουσίας σε μια
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Μπροστά τα δύσκολα…
•Επιτακτική η ανάγκη αλλαγής φιλοσοφίας και οργάνωσης στην ομάδα
του ΑΟΤ για να βγει από τον «βάλτο» των «πρέπει» και θέλω»…
•Συνεχίζει επίσημα ο Νίκος Σαμολαδάς στη θέση του αθλητικού Διευθυντή
κατηγορία παρακάτω απ’ αυτή
που θέλαμε. Ίσως σ’ αυτή που
αξίζαμε με την εικόνα που δείξαμε. Θα παίξουμε στην 3η κατηγορία του Επαγγελματικού ποδοσφαίρου, εκτός και αν γίνει κάποιο Θαύμα. Σε όποια κατηγορία
και αν συμμετάσχουμε η «οργάνωση» είναι επιτακτική καθώς
στον τομέα αυτό η ομάδα παρουσίασε πολλές αδυναμίες. Είτε
σε έλλειψη υλικού, είτε σε απουσία αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού. Εκείνο όμως που πρόσβαλε τον ΑΟΤ, ως επαγγελματική ομάδα, περισσότερο και από
τις απαράδεκτες εμφανίσεις σε
κάποια παιχνίδια, ήταν το γηπεδικό. Σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας το οποίο όχι μόνο δεν
επιλύθηκε αλλά πήρε επικίνδυνες
διαστάσεις κατά τη διάρκεια του
πρωταθλήματος. Το πρόβλημα
αυτό αναμένεται να μας απασχολήσει και στη συνέχεια καθώς οι
διορθωτικές κινήσεις που γίνονται
είναι «μπαλώματα» για να ξεγελούν. Αν η διοίκηση με την οικονομική «ευρωστία» που θέλει να
παρουσιάζει και οι αρχές (Δήμος
και Περιφέρεια) δεν μπορούν να
φτιάξουν έναν αγωνιστικό χώροστολίδι, για την κορυφαία ομάδα
του νομού, ας χαιρόμαστε το
«χωράφι»… και τη δυναμική των
παραπάνω.

οι διευθυντάδες…
Από διευθυντάδες πέρυσι είμαστε «καμένοι». Δεν το λέμε
εμείς αλλά τα γεγονότα. Να ξεκι-

νήσουμε από τον Κώστα Νεμπεγλέρα ή να πάμε κατευθείαν στον
Νίκο Νίκογλου;
Έχουμε μια τάση στα Τρίκαλα,
όποιος μας συστήνει κάποιον ή
όποιος μας αυτοσυστήνεται,
όπως αυτός θέλει, εμείς να τον
υπερεκτιμούμε. Άνθρακας ο «θησαυρός». Ο πρώτος ναι μεν αξιόλογος πρώην ποδοσφαιριστής
αλλά στα καθήκοντα που είχε
στον ΑΟΤ απέτυχε. Το είπαν και
οι πρώην συνεργάτες του, το
έδειξε και η ιστορία. Ο δεύτερος,
χωρίς το απαιτούμενο ποδοσφαιρικό μπακράουντ δεν μπόρεσε
ποτέ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και απέτυχε. Δεν το
λέμε εμείς, το έδειξαν οι καταστάσεις.
Πέρυσι, προς το τέλος του
πρωταθλήματος έκανε την εμφάνισή του στη θέση του Τεχνικού
Διευθυντή, αθλητικού ή όπως αλλιώς πείτε το, ο Νίκος Σαμολαδάς,
ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα χθες από την ομάδα. Εκανε
φιλότιμες προσπάθειες να συμμαζέψει και πολλά ασυμμάζευτα.
Αλλα κατάφερε και άλλα όχι. Ξέρει από ποδόσφαιρο αλλά αν δεν
έχει τη στήριξη απ’ όλους δεν
μπορεί να καταφέρει πολλά. Εχει
αρκετές «τρύπες» να κλείσει,
αφού η ομάδα θύμισε κάποιες
στιγμές με «σουρωτήρι» και πρέπει να εμπιστευτεί πρόσωπα για
να τον εμπιστευτούν. Εχει πρόθεση, δουλεύει. Θα κριθεί σε βάθος χρόνου, διότι έτσι πρέπει να

Ο Νίκος Σαμολαδάς συνεχίζει
ως αθλητικός διευθυντής
κρίνονται όλοι. Με τη θέληση, με
την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, πολλές φορές. Και όχι όπως
μας συστήνονται ορισμένοι «ξερόλες» και επικίνδυνοι.
Ηδη, ξεκίνησε επαφές, ψάχνει
και ψάχνεται. Η συνέχεια δική
του… Και η ευθύνη επίσης.

οι «περαστικοί»
και οι «Τρικαλάρες»
Όλα αυτά τα χρόνια η ποδοσφαιρική ιστορία των Τρικάλων
μας έχει διδάξει αρκετά πράγματα
και άλλα τόσα έχουν εξαχθεί ως
χρήσιμα συμπεράσματα σε μια
μακρόχρονη πορεία, έστω και αν
αυτή «αλλοιώθηκε» προκειμένου
να σώσει ό,τι σωζόταν…
Πέρα από την ανικανότητα,
όλων των προηγούμενων διοικήσεων ώστε να δημιουργήσουν
ένα «σπίτι» για τον ΑΟΤ και ανα-

φερόμαστε στην ομάδα που αγωνιζόταν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα (αν και ο Ερασιτέχνης
τώρα -2019- δημιουργεί το δικό
του αθλητικό κέντρο), υπήρξαν
Τρικαλινοί παράγοντες που θυσίασαν ατελείωτες ώρες από τη
ζωή τους και τις εργασίες τους,
ξόδεψαν πολλά χρήματα και «πέθαναν» ποδοσφαιρικά –πάνταστη… ψάθα. Υπήρξαν και τυχοδιώκτες που πόνταραν, έχασαν
ή κέρδισαν και εξαφανίστηκαν σε
μια νύχτα.
Υπήρξαν όμως και άνθρωποι
«ξένοι» στο νομό, στη νοοτροπία
και στη προσέγγιση της Τρικαλινής πραγματικότητας, «νοίκιασαν»
το σήμα της ομάδας και το στάδιο
και προσπάθησαν να «χτίσουν»
μια επιχείρηση επιτυχιών με σκοπό τις απολαβές, έστω και αν αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο
οικονομικό κέρδος. Ηρθαν, είπαν,
αγόρασαν παίκτες, «συνειδήσεις»,
«προσωπικότητες» και φυσικά
απέτυχαν να μεγαλώσουν το «μαγαζάκι» σε έναν προβληματικό
χώρο, όπως είναι το Ελληνικό
ποδόσφαιρο, και το έκλεισαν…
ξεπουλώντας ό,τι απέμεινε, ακόμα
και την αξιοπρέπεια.
Αυτοί οι άνθρωποι μίλησαν στο παρελθόν- όχι για «χτίσιμο»,
όχι για… σπορά, αλλά για συγκομιδή σε ένα φαινομενικά γόνιμο
έδαφος, το οποίο αντί για καρπούς παρήγαγε πέτρες…
Υποσχέθηκαν ανόδους, αλλά
απέτυχαν. Γιατί η δημιουργία και
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η επιτυχία, τις περισσότερες φορές, δεν εξαρτώνται από τα χρήματα και τον «ακριβό» σπόρο,
αλλά από τον τρόπο καλλιέργειας,
την υπομονή και την επιστημονική
προσέγγιση.
Σε κάθε περίπτωση η ομάδα
πρέπει να βγάλει και μάλιστα άμεσα θετική αντίδραση. Πρέπει να
ψάξει και να βρει ανθρώπους που
θα τη στηρίξουν πραγματικά και
όχι «επιτήδειους» ή «κορόϊδα» για
να κάνουν αυτοί τη δουλειά τους.
Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με προπονητή που να σέβεται
τον εαυτό του πρώτα και μετά
την ομάδα, ώστε να τον σεβαστούν. Παραμυθάδες, σωρός…
Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν
σίγουρο τον ερχομό του Περικλή
Αμανατίδη στα Τρίκαλα. Έχει περάσει ξανά, έχει την εκτίμηση κυρίως του Ερασιτέχνη ΑΟΤ ο οποίος πιθανότατα θα κληθεί να παίξει
ρόλο στη νέα χρονιά. Άλλες εποχές τότε, άλλες τώρα. Θα κριθεί,
αν τελικά συμφωνήσει, με τις νέες
καταστάσεις και τα νέα αποτελέσματα.
Θα πρέπει να τακτοποιηθούν
οι παίκτες της περσινής χρονιάς
ώστε αν κάποιοι ενδιαφέρουν την
ομάδα να παραμείνουν. Να βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία για
τη νέα χρονιά. Να… να… να…
Πολλά «να» και πολλές οι αδυναμίες. Και πολλή δουλειά μπροστά
τους. Θα μπορέσει η διοίκηση να
μάθει τόσα πολλά σε τόσο σύντομο διάστημα ώστε να κερδίσει
την εκτίμηση των Τρικαλινών,
μετά από αρκετή παρουσία ή θα
ζήσουμε τα ίδια; Αλλάζουν οι άνθρωποι από τη μια μέρα στην
άλλη, τελικά; Οι κύριοι Τρικαλινοί,
που βρίσκονται κοντά στην ομάδα
θα παίξουν επιτέλους πρωταγωνιστικό ρόλο ή θα αρέσκονται
στην παρουσία τους και μόνο;
Το να παίξει η ομάδα στην Γ’
Εθνική ή στη Football League ή
στη Super League, δεν είναι ούτε
ευχή ούτε κατάρα. Κατάρα είναι
να μην έχουμε διδαχτεί τίποτα
από την ιστορία και να κάνουμε
τα ίδια και τα ίδια λάθη…

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

www.okeanistrikala.gr •
CMYK
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Β’ Ερασιτεχνική

Κάμπ αξιολόγησης
στις Καρυές

Φινάλε και στο μπαράζ η σκυτάλη

•ΜευπεύθυνουςΕλληνεςδιακεκριμένους
ποδοσφαιριστέςτουπαρελθόντος

•Ολοκληρώθηκε χθες και στον 1ο όμιλο το πρωτάθλημα, οπότε
ακολουθεί ο αγώνας κατάταξης ανάμεσα στην Πιαλεία και το Ζάρκο

Ένα διαφορετικό τριήμερο αξιολόγησης θα
έχουν την ευκαιρία να
ζήσουν όσα ποδοσφαιρικά ταλέντα το επιθυμούν.
Καμπ αξιολόγησης
ποδοσφαιριστών πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και τις 2 Ιουνίου, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Football Factory στις Καρυές
αλλά και στο γήπεδο
της περιοχής.
Οι προπονήσεις εκπαίδευσης και αξιολόγησης, θα γίνουν υπό
την επίβλεψη προπονητών με εμπειρία σε επίπεδο ακαδημίας, και όχι μόνο, και την παρουσία «δυνατών» ονομάτων
όπως των Γιώργου Αμανατίδη, Τάσου Πάντου, Βασίλη Βούζα, Σωκράτη Κοψαχείλη, Τάσου Θέου και Βαγγέλη Κουτσογιάννη.
Ηλικίες που συμμετέχουν στο τουρνουά είναι 2001-2002,
2003-2004, 2005-2006,2007-2008 και 2009-2010.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 6932
329699
Το πρόγραμμα των προπονήσεων:

«Τι άλλο να κάνω»;
Φωνάζει ο Μιχάλης Γαϊτάνας. Αλήθεια
τι να κάνει; Τέσσερα γκολ πέτυχαν
οι Καρυές και «ευθύνεται» ο ίδιος γι’ αυτά
εν είχε να προσφέρει
συγκινήσεις η τελευταία
αγωνιστική του 1ου ομίλου
της Β’ Ερασιτεχνικής. Ηταν
γνωστό άλλωστε αφού δεν υπήρχε
το παραμικρό ενδιαφέρον. Στη
κορυφή αλλά και στην ουρά όλα
είχαν κριθεί οπότε παράγοντες,
προπονητές, παίκτες και φίλαθλοι
(αν υπήρξε κάποιος…) έκαναν
αγγαρεία. Λογικό και αναπόφευκτο
έτσι όπως είναι δομημένο το τοπικό
ποδόσφαιρο.

Δ

Εκείνο που απομένει σ’ αυτή την κατηγορία η οποία και αυτή χρειάζεται «λί-

Κωστόπουλος και Μπουμπουρέσης πρωταγωνιστές στη φάση του αγώνα
φτινγκ» όπως και οι άλλες, είναι το μπαράζ των τρίτων Πιαλείας και Ζάρκου, το
οποίο «ακούγεται» πως θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Ιδωμεν…
Χθες πάντως Παραληθαίοι και Ριζαριό
κέρδισαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οπότε η ομάδα του Μάκη Ζαβλανού κέρδισε
το πρωτάθλημα.

Ταχθεσινάαποτελέσματα
Ζάρκο – Αστέρας
Οικουμένιος – Αμπελάκια
Αγία Κυριακή – Παραληθαίοι
Αρδάνι – Γριζάνο
Ριζαριό – Βασιλική
Κεραμίδι – Ακαδημία 1
Καρυές- Λόγγος
Κρήνη – Πετρωτό

5-1
6-1
1-2
3-0
4-1
2-4
4-0
0-1

ΗΤΕΛΙΚΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Παραληθαίοι
2 Ριζαριό
3 Ζάρκο
4 Κηπάκι
5 Καρυές
6 Γριζάνο
7 Αγ. Οικουμένιος
8 Αρδάνι
9 Βασιλική
10 Αμπελάκια
11 Ακαδημία 1
12 Κεραμίδι
13 Πετρωτό
14 Λόγγος
15 Αγ. Κυριακή
16 Κρήνη
17 Αστέρας

Β
82
81
65
61
58
49
46
44
44
40
38
38
36
34
33
19
4

Ν
26
26
19
18
18
13
14
13
12
12
11
11
11
10
9
4
1

Ι
4
3
8
7
4
10
4
5
8
4
5
5
3
4
6
7
1

Η ΤΕΡΜ.
2 109-25
3 111-32
5 64-37
7 75-39
10 67-49
9 74-58
14 68-64
14 60-60
12 43-50
16 44-60
16 48-48
16 59-70
18 35-61
18 40-64
17 47-73
21 27-82
30 29-128

Γ’ Ερασιτεχνική

AOT

Ολοκληρώθηκε
η δράση στην Κ 12

Από… συνοικία γίνονται… πόλη!
ην άνοδο στην Β’
Ερασιτεχνική
κατηγορία
πανηγύρισε η
νεοφώτιστη ομάδα της
Συνοικίας Σαραγίων αφού η
ισοπαλία 2-2 με τους Αγίους
Αποστόλους δεν επηρέασε
τις διαθέσεις των
γηπεδούχων οι οποίοι ήδη
είχαν ξεκινήσει το ταξίδι
τους για την παραπάνω
κατηγορία.

Τ

•Πανηγύρισαν την άνοδο τα Σαράγια
•2-2 με τους Αγίους Αποστόλους που επιμένουν…

Επιμέλεια ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Οι φιλοξενούμενοι έκαναν φιλότιμη προσπάθεια και παρότι
προηγήθηκαν με 2-0 ισοφαρίστηκαν στο 90’ και 91’ από τον
Νίκο Τσιόβολο, ο οποίος διατηρεί
μια άριστη σχέση με το γκολ.
Οι Αγιοι Απόστολοι θα παίξουν
την άνοδό τους με τον Παλαιόπυργο, έχοντας μειονέκτημα
απέναντί τους αφού στο πρώτο
μεταξύ τους παιχνίδι είχαν χάσει
3-0. Η προσπάθεια όμως δεν ολοκληρώθηκε.

Το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος έδωσε την Τρίτη
28 Μαϊου η ομάδα Κ12 του ΑΟ Τρίκαλα, στο γήπεδο Νεοχωρίου με την αντίστοιχη ομάδα του Διγενή. Το παιχνίδι
ήταν εξ’ αναβολής από την 11η αγωνιστική. Τα παιδιά του
ΑΟΤ ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα με ωραία εμφάνιση και
νίκη.

Ανοδος χωρίς καπνογόνα
δε γίνεται…

Παπακώστας και Αυγέρης
συμπαίκτες στα Σαράγια.
Είχαν γράψει ιστορία στο Κηπάκι

Ο Νίκος
Τσιόβολος
με δύο γκολ
στο τέλος
έφερε
το παιχνίδι
στα ίσα

Η συνοικία Σαραγίων γίνεται… πόλη,
αφού «μεγαλώνει»… αλλάζοντας κατηγορία

Ο Ευσταθίου σκέφτεται πως θα «χτυπήσει»
τους αντιπάλους του, ενώ στον πάγκο
η σκέψη ταξιδεύει σε άλλες κατηγορίες

ΤΑΕΚΒΟνΤO
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Από μικρά παιδιά, βλέπεις την αλήθεια…
• Το BABY CUP TRIKALA 2019, που διοργάνωσε ο ΣΟΑΤ αποτέλεσε αγωνιστική παιδική γιορτή
ε την
πρωτοβουλία
του ΣΟΑΤ
πραγματοποι
ήθηκε το BABY CUP
TRIKALA 2019, μια
αγωνιστική παιδική
γιορτή Ταεκβοντομε την
συμμετοχή 500 μικρών
αθλητών από 18
συλλόγους Ταεκβοντό
της Κεντρικής Ελλάδας.

Μ

Στους αγώνες είχαν την
ευκαιρία να συμμετέχουν για
πρώτη φορά νέοι αθλητές
αποκομίζοντας αγωνιστική
εμπειρία και οι παλαιότεροι
να την βελτιώσουν.
Στόχος των αγώνων αυτών ήταν η εξοικείωση, η εμπειρία, η γνωριμία και προσαρμογή για τους μικρότερους στον αγωνιστικό τομέα.
Σε αυτή την γιορτή για το
Ταεκβοντό συμμετείχαν 500
περίπου μικροί αθλητές από
την Κεντρική Ελλάδα.
Την παράσταση έκλεψαν οι
μικροί αθλητές-ριες όλων
των συλλόγων στην προσπάθειά τους να αποδείξουν
ότι μπορούν
Στην διοργάνωση αυτή ο
ΣΟΑΤ είχε την μεγαλύτερη
ομάδα, φυσικό ως διοργανωτής, και οι μικροί αθλητές
που αγωνίστηκαν τα πήγαν
περίφημα. Η μεθοδική δουλειά που γίνεται στις τάξεις
του Συλλόγου αποδίδει καρπούς και μέσα από αυτά τα
παιδιά θα αναδειχθούν εξαιρετικά ταλέντα, συνεχίζοντας
έτσι την παράδοση του
ΣΟΑΤ.
Στιγμές χαράς και αισιοδοξίας χάρισαν με την απόδοση τους οι μικροί αθλητές
του ΣΟΑΤ …μας ταξίδεψαν
στο μαγικό κόσμο της παιδικής τους αθωότητας, σε
αγώνες δίχως σκοπιμότητες,
βιώνοντας πολύ έντονα συναισθήματα και κερδίζοντας
το ζεστό χειροκρότημα.
Δεν υπήρχαν νικητές και
ηττημένοι γιατί ο πρώτιστος
σκοπός των αγώνων αυτών
ήταν η συμμετοχή και η διατήρηση της επαφής των
αθλητών με το αγωνιστικό
μέρος του αθλήματος. Στους
συμμετάσχοντες δόθηκε μικρό αναμνηστικό μετάλλιο
και δίπλωμα συμμετοχής.
Υπήρξε έντονος ανταγωνισμός, πραγματοποιήθηκαν
πολύ εξαιρετικές συναντήσεις και οι μικροί αθλητές καταχειροκροτήθηκαν .
Αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα του σοβαρού, εντατικού και σπουδαίου αθλητικού έργου που επιτελείται
στον ΣΟΑΤ με την πλέον
σφαιρική ερμηνεία της έννοιας του αθλητισμού.
Ο ΣΟΑΤ στα πλαίσια της
εκδήλωσης βράβευσε την
Ολυμπιονίκη και αθλήτρια
του ΣΟΑΤ Φανή Τζέλη, τον
Παγκόσμιο Πρωταθλητή

Αποστόλη Τεληκώστογλου
αθλητή της Μακεδονικής Δύναμης Κοζάνης που αποτελούν αθλητικά πρότυπα στα
μικρά παιδιά και την διεθνή
διαιτητή Αναστασία Κοτρώτσιου.
Να ευχαριστήσουμε θερμά
μέσα από την καρδιά μας
τους εθελοντές μας, γιατί
χωρίς αυτούς η οργανωτική
επιτυχία δεν θα ήταν δυνατή.
Τους γονείς που εμπιστεύομαι στον Σύλλογο μας
τα παιδιά τους, τους αθλητικούς συλλόγους της Κ. Ελλάδας που ανταπoκρίθηκαν
στην πρόσκληση μας και
στους χορηγούς μας που
συνέβαλλαν στην όμορφη
διοργάνωση.
Να ευχαριστήσουμε επίσης Ερυθρό Σταυρό που η
προσφορά τους ήταν πολύ
σημαντική και αναγκαία.
Για τον ΣΟΑΤ
Νίκος Παϊταρίδης

28_proinos logos 5/30/19 8:41 PM Page 1
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Εβαλαν τα δυνατά τους
•Τρικαλινό χρώμα είχαν οι αγώνες στίβου «Ε. Δεπάστας» στο Σχηματάρι

Δ

εν αφήνουν
να πέσει
τίποτα κάτω
όσον αφορά
την συμμετοχή τους σε
αγώνες οι αθλητές των
Τρικαλινών συλλόγων
στίβου.

Οι ίδιοι έχουν μεγάλες
απαιτήσεις από τον εαυτό
τους, οπότε προσπαθούν
να ανταποκρίνονται σε όλα
τα καλέσματα.
Διότι ξέρουν πολύ καλά
ότι ο εμπλουτισμός των
παραστάσεων θα τους επιτρέψει να ανοίξουν τα φτερά τους.
Την Τετάρτη μια στιβική
εκδήλωση είχε και Τρικαλινό χρώμα, οπότε ι φίλοι
του είδους διατήρησαν
ανοιχτή γραμμή.
Ο Κώστας Νάκος (ΓΣΤ)
και η Αναστασία Μαρινάκου (ΓΕΑΤ) έσπευσαν να
ξεδιπλώσουν την τέχνη
τους δείχνοντας ότι είναι
σε καλή κατάσταση.
Το κείμενο που ανέβηκε
στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ αναφέρει:
Συνεπής στο ραντεβού
της με τις μεγάλες διοργανώσεις θα είναι η Αριάδνη Αδαμοπούλου που για
τέταρτη διαδοχική χρονιά
θα είναι παρούσα σε κορυφαία διοργάνωση (Παγκόσμιο/Ευρωπαϊκό) της κατηγορίας Κ20.
Η αθλήτρια του Βασίλη
Μεγαλοοικονόμου αγωνίστηκε στον αγώνα "Ευάγγελος Δεπάστας" στο Σχηματάρι και ξεπέρασε τα
4,10 μ. στο επί κοντώ, όσο
και το όριο συμμετοχής
στο κορυφαίο γεγονός της
κατηγορίας της. Παράλληλα η αθλήτρια έδειξε έτοιμη να βελτθώσει και το
ατομικό της ρεκόρ (4,15μ.),

Ο Κ. Νάκος έδωσε το στίγμα του στο Σχηματάρι

αφού είχε πολύ καλό άλμα
στα 4,16 μ., ύψος στο
οποίο δοκίμασε στη συνέχεια.
Στους αγώνες που είναι
σε εξέλιξη στο Σχηματάρι
η Ελπίδα Τόκα επικράτησε
στα χαμηλά εμπόδια με
59.20, επίδοση που αποτελεί φετινό της ρεκόρ και
η Άννα Κιάφα ακολούθησε
με 59.33. Στο αντίστοιχο
αγώνισμα των Ανδρών, ο
Κώστας Νάκος σημείωσε
51.95.
Στα 100 μ. ο Σωτήρης
Γκαραγκάνης επικράτησε
με 10.77 (-2,7) με τον άνεμο
να του στερεί την ευκαιρία
να κυνηγήσει μια καλή επίδοση. Στη δισκοβολία, η
Αναγνωστοπούλου, λίγο

Ανεβάζει στροφές η Αναστασία Μαρινάκου

πριν ανέβει στη αεροπλάνο
για το Χάλε, όπου θα αγωνιστεί την 1η Ιουνίου, αγωνίστηκε στο Σχηματάρι,
όπου επικράτησε με 54,03
μέτρα. Στα 3.000 μ. Κ20
ξεχώρισε η επανεμφάνιση
της Αναστασίας Μαρινάκου, που αγωνίστηκε εκτός
συναγωνισμού και πέτυχε
9.24.79. Η αθλήτρια προσπαθεί να επιστρέψει σε
υψηλό επίπεδο μετά τα
προβλήματα τραυματισμών που την κράτησαν
μακριά.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι σε λίγες μέρες πλούσια θα είναι η Τρικαλινή συμμετοχή στα
«Ζδράγκεια», ενώ οι αθλητές της ΓΕΑΤ Κ. Ζήκος, Β.

Πλούσιο θέαμα
Ο νομός διαθέτει πολλά μέρη τα οποία
προσφέρονται για να στηθούν αθλητικοί
αγώνες. Από την άλλη οι Τρικαλινοί ξέρουν
να αγκαλιάζουν κάθε σύναξη, οπότε για μια
ακόμη φορά θα βγουν ωραίες εικόνες.
Και μπορεί να μην έχουμε θάλασσα αλλά
οι συμπολίτες προσαρμόζονται και σε σπορ
με καλοκαιρινή νότα.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει: Στο
πάρκο Διαλεχτού διοργανώνεται τουρνουά
beach Volley. Στο χωριό του Δήμου Τρικκαίων, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία
ομάδων και αθλητών, υπό την αιγίδα του
Δήμου Τρικκαίων, το 1ο τουρνουά Beach
Volley Διαλεχτού.
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σάββατο 1 Ιουνίου 2019 (από τις
10:00), ανάμεσα σε 16 μεικτές ομάδες που
ήδη δήλωσαν συμμετοχή. Τα δώρα είναι
πολλά για όλους και η συμμετοχή των φίλων
ενός συναρπαστικού και άκρως θερινού

Εντονο άρωμα μπιτς βόλεϊ
θα προκύψει στο Διαλεχτό
αθλήματος, αναμένεται μεγάλη, μετά και
την περυσινή πρώτη διοργάνωση στα Τρίκαλα.

Καϊκης θα βρεθούν στην
Κρήτη μαζί με τον προπονητή του συλλόγου Β. Κατσιάβα.
Όπως γίνεται αντιληπτό
το πρόγραμμα τηρείται με
θρησκευτική ευλάβεια.
Σε άλλο θέμα η Ελίνα
Τζένγκο εντυπωσίασε και
στα Αλεξάνδρεια.
Η αθλήτρια πέτυχε 59,42
μ. στην τρίτη της βολή
στον ακοντισμό και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ
της κατηγορίας, το οποίο
ήταν 57.98 και ανήκε στην
Μαρία Ζέρβα από τις
11/6/2006. Η Τζένγκο θα
παίξει με αξιώσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του
Μπόρας.

Aλλαγή
ημερομηνίας
Να που οι εκλογές επηρεάζουν
ελαφρώς μια σημαντική στιβική
διοργάνωση.
Εκεί που είχαμε συνηθίσει τέτοιους αγώνες Σαββατοκύριακα
θα τους δούμε νωρίτερα.
Η προκήρυξη της ημερομηνίας
εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου
οδήγησε τον ΣΕΓΑΣ στην αλλαγή
ημερομηνίας διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18.
Έτσι, η ομοσπονδία ανακοινώνει
πως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Κ18 που ήταν προγραμματισμένο
να γίνει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουλίου στα Τρίκαλα, μετατίθεται για τις 4-5 Ιούλιου, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή.
CMYK

* Τα Τρικαλινά στελέχη του αθλητισμού είναι περιζήτητα
και απολαμβάνουν τον σεβασμό των ειδικών, αφού
ξέρουν ότι δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Μάλιστα
αρκετά συμμετέχουν και στα διοικητικά συμβούλια
των ομοσπονδιών.
* Αναμφίβολα οι υπεύθυνοι εκτιμούν την διάθεση και
τις οργανωτικές ικανότητές τους, ενώ όταν αναλαμβάνουν μια αποστολή θέλουν να την φέρνουν σε
πέρας με επιτυχία. Φυσικά γίνονται και οι απαραίτητες
προσαρμογές ανάλογα με τα δεδομένα της στιγμής.
* Ακόμη όμως και ιθύνοντες που δεν εντάσσονται στα
διοικητικά συμβούλια πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις
και παρουσιάζουν μοναδικές εκδηλώσεις σε πρώτη
ευκαιρία. Με την τακτική αυτή εκτοξεύουν τις μετοχές
του αθλήματος που υπηρετούν και το βάζουν σε περισσότερα σπίτια.
* Ετσι οι υπεύθυνοι των ομοσπονδιών λένε τα καλύτερα
για τις ιδέες και τους χειρισμούς τους, ενώ στέκονται
και στην αθρόα προσέλευση. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει μια αθλητική
μάζωξη στα Τρίκαλα και να μην έχει ποιότητα και ποσότητα.
* Σε κάθε περίπτωση η περιοχή ακούγεται έντονα και
μάλιστα σε πολλά μέτωπα. Συνεπώς η κάνουλα διεξαγωγής θα παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο διάστημα,
αφού και καλή παράδοση υπάρχει και το κοινό
στηρίζει αποδεδειγμένα όλες τις πρωτοβουλίες. Από
την πλευρά τους οι πρωταγωνιστές λένε τα καλύτερα
για το αγκάλιασμα του κόσμου της περιοχής.
* Οι σκέψεις αυτές προέκυψαν με αφορμή την ανάληψη
της θέσης του αντιπροέδρου στην Πανελλήνιο ομοσπονδία βετεράνων στίβου του Ανδρέα Σιμορέλη.
Ασφαλώς το γεγονός είναι εξόχως τιμητικό, ενώ
αναγνωρίζεται η δουλειά που έγινε το προηγούμενο
διάστημα.
* Αρκετοί δεν ξεχνούν το Πανελλήνιο βετεράνων στίβου, που έγινε πριν λίγα χρόνια στα Τρίκαλα και κάλυψε και τα πιο δύσκολα γούστα. Και μιας και είμαστε
στο θέμα αξίζει να σημειώσουμε ότι επίλεκτα στελέχη
του στίβου, όπως η Αννα Βερούλη θα βοηθήσουν
από την θέση του μέλους.
* Ο Ντενίζ Μπαϊκαρά δεν ξεχνάει το πέρασμά του από
τον ΑΟΤ, ενώ είπε τα καλύτερα στο «Φως» για τον
Βαλμπουενά και τον Κώστα Φορτούνη εστιάζοντας
στην δεδομένη ποιότητά τους. Ειδικά για την Ελλάδα
να σημειώσουμε ότι δεν βγαίνουν εύκολα παίκτες
πρώτης γραμμής, που με το ταλέντο τους είναι σε
θέση να αλλάξουν την ροή των αγώνων.
* Το όνομα του Βαγγέλη Κουτσοκέρα ακούγεται ως
υποψήφιος να αναλάβει τον Ερμή Αγιάς. Μένει να
δούμε τις πιθανότητες που υπάρχουν για επιστροφή,
αφού ο έμπειρος κόουτς, που πέρασε παλαιότερα
από το Τρικαλινό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια ήταν
στα επιτελεία του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου.
* Σχετικά με την φρέσκια παλαιστική διοργάνωση για
την οποία γράψαμε χθες με συμμετοχή νεαρών Τρικαλινών αθλητών να σημειώσουμε ότι ενδιαφέρουσα
θα είναι και η συνέχεια. Μεταξύ των επόμενων σταθμών λοιπόν είναι η Μολδαβία, ενώ η τελική σύναξη
προγραμματίστηκε να γίνει στο κοσμοπολίτικο Μονακό,
που δεν χάνεται με τίποτα.
* Πάντως το Ζρένιανιν της Σερβίας, που φιλοξενεί τον
πρώτο αγώνα της σειράς είναι ο τόπος καταγωγής
του σπουδαίου παλιού καλαθοσφαιριστή Ντέγιαν
Μποντιρόγκα. Πολύ σωστά βέβαια η Ελλάδα προσπαθεί να φτιάξει την δική της σχολή στο αθλητικό
γίγνεσθαι.

02.00: FOX Sports
Red Sox - Yankees, MLB
04:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Toronto Raptors - Golden State Warriors,
NBA Finals
11:55 Eurosport 2
Τρίτος γύρος, Roland Garros
11:55 Eurosport 1
Τρίτος γύρος, Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Sports HD
Τρίτος γύρος, Roland Garros
12:55 FOX Sports
Rabbitohs - Eels, NRL
14:00 Eurosport 2
Τρίτος γύρος, Roland Garros

14:00 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας, Ποδηλασία
16:00 Eurosport 2
Τρίτος γύρος, Roland Garros
17:00 ΕΡΤ Sports HD
Τρίτος γύρος, Roland Garros
18:00 Eurosport 2
Τρίτος γύρος, Roland Garros
18:15 Eurosport 1
Τρίτος γύρος, Roland Garros
20:00 Eurosport 2
Τρίτος γύρος, Roland Garros
20:00 Eurosport 1
Τρίτος γύρος

τοπικά

ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

ναι σεβαστή από όπου κι αν
προέρχεται. Η πειθαρχία για
τον ελεύθερο πολίτη δεν στηρίζεται στη βία του άρχοντα
και τον φόβο του αρχομένου.
Τις απόψεις αυτές δεν παραλείπει να προβάλει ο Σοφοκλής σε κάθε ευκαιρία. Είναι
απόψεις που ενθουσιάζουν
το αθηναϊκό κοινό, ενισχύουν
το δημοκρατικό φρόνημα και
προκαλούν την απέχθεια προς
το τυραννικό καθεστώς
Η λύση θα δοθεί από τον
Οδυσσέα, ο οποίος παρουσιάζεται στη σκηνή με ύμνους
προς την γενναιοψυχία του Αίαντα. Ήταν ο άριστος μεταξύ
των Αχαιών, υποστηρίζει, και
επιβάλλεται να γίνει ο ενταφιασμός του με όλες τις τιμές
που αρμόζουν σε έναν ήρωα.
Ο Αγαμέμνων εκπλήσσεται:
«Εσύ τα λες αυτά, Οδυσσέα;»
Και εμμένει στην αρχική του
απόφαση. Θεωρεί μάλιστα
την υποχώρηση ανεπίτρεπτη
για έναν ηγέτη.
Αγαμέμνων: «Τόν τοι τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ῥᾴδιον».
(Δεν είναι εύκολο σε έναν αρχηγό να δείχνει ευσέβεια)
στ.1350.

Οδυσσέας: Είναι όμως εύκολο ν’ ακούει τους φίλους,
όταν σωστά του λένε.
Αγαμέμνων: Σωστός είναι ο
άνθρωπος που υπακούει στην
εξουσία.
Οδυσσέας: Δική σου θα είναι η νίκη, όταν σε φίλους
υποχωρείς.
Ο Αγαμέμνων τελικά πείθεται στην επιχειρηματολογία
του Οδυσσέα και συγκατατίθεται στην ταφή του νεκρού.
Ο Σοφοκλής πιστεύει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι
αλύγιστος, αλλά να μάθει να
υποχωρεί στην ανάγκη. Η
υπερβολική αυτοπεποίθηση, η
αλαζονεία και ο αλόγιστος
ηρωισμός επιφέρουν την καταστροφή.
Ο Σοφοκλής εκφράζει το
ιδεώδες του μέτρου. Έρχεται
να συπληρώσει το ομηρικό
«αἰὲν ἀριστεύειν» με το «μηδέν ἄγαν» (τίποτε το υπερβολικό). Σημειωτέον ότι τo ἀριστεύειν στον Όμηρο αναφέρεται αποκλειστικά στην πολεμική ανδρεία και όχι σε
πνευματικές επιδόσεις. Ο Πηλέας παραγγέλλει στον γιo
του Αχιλλέα: «Αἰὲν ἀριστεύειν
καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων»
(Ιλιάδα Ζ 208) που σημαίνει να
είσαι πάντοτε πρώτος στην
ανδρεία και να υπερέχεις, να
ξεπερνάς τους άλλους. Αυτό
το ιδανικό που καλλιεργεί τη
φιλοδοξία της υπεροχής, βρήκε μεγαλύτερη απήχηση στον
χαρακτήρα του Αίαντα, ώστε
να είναι ανυποχώρητος και
να επιδιώκει με κάθε τρόπο τα
πρωτεία. Στον Σοφοκλή όμως
η επιδίωξη των πρωτείων, το
ἀριστεύειν, πρέπει να πραγματοποιείται με τη βοήθεια
των θεών. Έτσι, στην τραγωδία «Αίας» η συμβουλή που δίνει ο Τελαμώνας, πατέρας
του Αίαντα, στον γιό του, όταν
τον ξεπροβοδίζει για την
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Τροία είναι: «Τέκνον, δορὶ
βούλου κρατεῖν μέν, σὺν θεῷ
δ᾽ ἀεὶ κρατεῖν» (στ. 765) (Γιέ
μου, στη μάχη να θέλεις να νικάς. Μα να νικάς πάντα με τη
βοήθεια των θεών). Ο Αίας
όμως αποκρίθηκε με τρόπο
αλαζονικό και ανόητο: «Με τη
βοήθεια των θεών, πατέρα, κι
ένας που δεν είναι τίποτα θα
μπορούσε νικητής να βγαίνει. Μα εγώ και δίχως εκείνων
τη βοήθεια μπορώ τη μάχη να
κερδίζω.»
Σε μια άλλη περίπτωση που
η Αθηνά στη μάχη του δείχνει
τη συμπαράστασή της, εκείνος απαντά με ύφος αλαζονικό:« Τους άλλους Αχαιούς να
πας να βοηθήσεις. Εκεί που είμαι εγώ ποτέ η γραμμή δεν
σπάει». Αυτή η υπεροψία προκάλεσε την οργή των θεών
εναντίον του, γιατί «Οὐ κατ’
ἄνθρωπον ἐφρόνει». Και η
Αθηνά γι’ αυτές τις βλασφημίες τον τιμώρησε με παραφροσύνη.
Ο Σοφοκλής εκτός από το
αλόγιστο θάρρος καταδικάζει
και το άσπονδο μίσος κατά
του εχθρού: «Νικά γαρ αρετή
της έχθρας πολύ» (στ. 1357) η
συγχώρηση του εχθρού είναι
πολύ ανώτερη από τη διαιώνιση της έχθρας. Ο Αγαμέμνων που με πείσμα δήλωνε
ότι και στον Άδη ακόμη θα
τρέφει άσπονδο μίσος κατά
του Αίαντα, πείθεται στα λόγια
του Οδυσσέα, συγχωρεί τον
Αίαντα και συγκατατίθεται σε
μια δημόσια ταφή του. Ο Αίας
που έμεινε αμετακίνητος στις
θέσεις του, οδηγήθηκε στην
καταστροφή. Ο Σοφοκλής
πρεσβεύει την εξισορρόπηση του Απολλώνιου και του
Διονυσιακού στοιχείου, ήτοι
των πνευματικών δυνάμεων
και των ψυχικών παρορμήσεων του ανθρώπου.

Η μελωδία
των κουδουνιών
(clopoutli)
Γράφει ο Αριστείδης Γκότσης
Σάββατο 18 Μαΐου 2019,
λίγο πριν το μεσημέρι και το
ξαφνικό βουητό, στρέφει τα
μάτια μας προς τη “μαντίλα”,
φάτσα ακριβώς απέναντι από
το χωριό.
Πολύτιμος θησαυρός φορτωμένος σε τρεις δίπατες
τριαξονικές νταλίκες, μαζί με
τα ρυμουλκούμενά τους παρακαλώ.
Γυρίζουνε αργά-αργά, μεγαλοπρεπώς, ανηφορίζουνε
προς το μεσοχώρι, και από κει
πάνω από το κ'-νικι (cinici),
προς την “TIZA”.

Χίλια και τ' αγαπημένα του
ψυχοπαίδια του αρχιτσέλιγκα Αποστολίνα.
Ο τόπος θα πλημμυρίσει
από κουδουνικές μελωδίες
ζυγισμένες και ρυθμισμένες,
ώστε τα κουδούνια να καλύπτουν όλα τα κενά, κάθε ημιτόνιο σ' όλο το πεντάγραμμο.
Άφθονο τρυφερό, νόστιμο,
βουνίσιο χορταράκι, να χορτάσουνε τα ζωντανά και μετά
μουσικής το γάλα τους θα γίνει ακόμη πιο νόστιμο.
Το κουδούνισμα, η μουσική,
τα συντροφεύει στη βοσκή,
στη συνοχή και βρίσκουν την

ηρεμία τους.
Σαν φθάσει το βράδυ στο
μαντρί, αναλαμβάνει υπηρεσία
το “Υπουργείο Εθνικής Αμύνης”.
Ο μοναδικός, ο αναντικατάστατος, ο “Ελληνικός Ποιμενικός”.
Ο έμπιστος, ο μπεσαλής, που
ξέρει καλά τη δουλειά του.
Εκτελεί χωρίς παραγγέλματα. Διαβάζει τη σκέψη του
αφεντικού του από μακριά,
και ο καθένας με το χαϊδευτικό του όνομα.
Αλοίμονο σ' όποιο αληταριό,
ύπουλο επιβουλία, δίποδο ή
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Την ετήσια έκθεση των μαθητών
του Εργαστηρίου
Ζωγραφικής του
Δήμου Τρικκαίων,
θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τρικαλινοί.
Πρόκειται για την
έκθεση των δημιουργιών των 40
μαθητών και μαθητριών, αλλά και
ενηλίκων που και
φέτος παρακολούθησαν μαθήματα ζωγραφικής.
Τα μαθήματα παρέδωσαν και φέτος οι καθηγήτριες κ. Ελένη Τσιλιλή και Αθήνα Αναγνωστοπούλου, «μυώντας» τους μαθητές και τις μαθήτριες στα μυστικά μιας τέχνης με πλήθος εκφραστικών τρόπων και μέσων.
Η έκθεση θα διαρκέσει δύο ημέρες (6 και 7 Ιουνίου 2019)
τις ώρες 18:00 έως 20:00, στον Μύλο Ματσόπουλου.

Γυναίκες του κάμπου,
τον παλιό καλό καιρό
Σωστά θηρία στη δουλειά
τα νιάτα χαλαλίζαν,
καύσωνας και κακοκαιριά
ποτέ δεν τις φοβίζαν.

```
Βούιζ' ο τόπος, το στρατί
-η γης όπου πατούσανκαι με μια γάργαρη φωνή
σαν Μούσες τραγουδούσαν.

```
Με το τσεμπέρι στα μαλλιά
τον ήλιο ξεγελούσαν
και κόντρα πάντα στον χιονιά,
τις μπόρες αψηφούσαν.

```
Τον κόπο δεν λογάριαζαν
όλο παλμό και σφρίγος,
τον κουρνιαχτό αντάριαζαν
και προκαλούσαν ρίγος.

```

Στο Περιβόλι

ΜΑΪΟΥ 2019

Εκθεση έργων μαθητών
του Δημοτικού
Εργαστηρίου Ζωγραφικής

Μέρος 2o
Ακολουθεί λογομαχία του
Μενέλαου με τον Τεύκρο,
αδελφό του Αίαντα. Ο Αίας
ήταν εχθρός των Αχαιών, υποστηρίζει ο Μενέλαος, αφού ξεκίνησε να τους σφάξει όλους.
Επί πλέον, η στάση του απέναντι στον αρχιστράτηγο ήταν
ανάρμοστη, αφού συχνά περιφρονούσε τις διαταγές του
– πράγμα αδιανόητο στη
σπαρτιατική νοοτροπία. Ο
Τεύκρος, ως Σαλαμίνιος, στην
ουσία Αθηναίος, απαντά σύμφωνα με τις αρχές ισονομίας
και ισηγορίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Πρώτα του υπενθυμίζει τα
ηρωικά κατορθώματα του Αίαντα. Όσον αφορά το θέμα
της ταφής του αδερφού του
λέει ότι κανείς δεν μπορεί να
του στερήσει το δικαίωμα να
εκτελέσει ένα θρησκευτικό
καθήκον. Οι δικές του διαταγές δεν μπορούν να ξεπεράσουν τους αιώνιους και απαρασάλευτους νόμους των
θεών – το ίδιο πρόβλημα θίγει
ο Σοφοκλής και στην «Αντιγόνη». Ο Μενέλαος, που δεν
ανέχεται αυτά τα φιλελεύθερα
κηρύγματα, λέει ότι είναι υποτιμητικό για τον εαυτό του να
προσπαθεί να επιβληθεί με
την πειθώ, ενώ μπορεί να το
κάνει με τη βία. Και με μια σειρά από γνωμολογικές προτάσεις αναπτύσσει την έννοια
της πειθαρχίας, που πρέπει να
διέπει ένα κράτος και ένα
στράτευμα. Η ανθρωπιά υποβαθμίζεται στο όνομα της πειθαρχίας και του νόμου. Εδώ ο
Σοφοκλής μας δίνει την εικόνα του σπαρτιατικού πολιτεύματος, που είχε την οργάνωση στρατοπέδου. Τις σχέσεις
πολιτών με τους άρχοντες χαρακτηρίζει η υποταγή.
Αντίθετα, οι απαντήσεις του
Τεύκρου προς τον Μενέλαο
απηχούν τις πολιτικές ελευθερίες, που εξασφαλίζει
στους πολίτες η αθηναϊκή δημοκρατία. Η ορθή γνώμη πρέπει να ισχύει πάντοτε και να εί-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τετράποδο, τολμήσει να πλησιάσει. Σίγουρα θα βλασφημήσει τη μέρα που γεννήθηκε.
Παλιότερα ηχούσε και νοσταλγικότατα συνόδευε το
κοπάδι, η φλογέρα του βασιλιά, του άρχοντα, του αρχιτσέλιγκα.
Σε λίγο θα γεμίσει όλη η περιοχή πλούτο και ζωντάνια.
Καταφθάνουν και πολλά ακόμη κοπάδια.
Ο μοναδικός αυτός, ο άρχων στο “αυγό” και “τίζα” νοικοκύρης· Παναγιώτης Αποστολίνας, θα φανεί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής,
μα και προπαντός, οπωσδήποτε στη γιορτή της Παναγίας
“La st' Marie nike” να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, την
υπερηφάνεια του, για τη “βαριά του βιομηχανία”, με το
μελωδικό του λαρύγγι, τον
αναντικατάστατο χορό του,
συνοδεία του βιολιού του μοναδικού Σάκη Φασούλα στο
“ΑΗΔΟΝΙ” του Περιβολίου.
Η ζωή του όλη τα ζωντανά
του, το χωριό και το Περιβόλι
η ψυχή του.
ΕΥΓΕ ΑΡΧΙΤΣΕΛΙΓΚΑ!!

Στον λόγγο και στη ρεματιά
ζαλίκια φορτωμένες,
δείχναν περίσσια λεβεντιά
κι ας ήταν κουρασμένες.

```
Στον τρύγο και στον θερισμό
τους άντρες ξεπερνούσαν
και με χαρά στον αργαλειό
την προίκα τους κεντούσαν.

```
Σκληρό καρύδι, αντοχής
στην κούραση, στον πόνο,

με μία αίσθηση “ντροπής”
και σεβασμό στον χρόνο.

```
Τα πρόσφορα τις Κυριακές
έφερναν, που ζυμώναν,
σε πανηγύρια και γιορτές
σαν νύφες καμαρώναν.

```
Γκιορντάνια 'βάζαν στον λαιμό
-'πιστήθια, ζωνάριακαι στο σεργιάνι, στον χορό
τρελαίναν παλικάρια.

```
Πρώτες σε όλα, ακριβείς
-αγέρωχες σαν τις “θωρείς”νεράιδες παινεμένες,
αιθέριες, ζηλεμένες.

```
Στη ρούγα σπούρνη τα παιδιά
-άλλο στην αγκαλιά τουςάλλα κοντά στην παραστιά
και άλλο στην κοιλιά τους!

```
Κλέβαμε απ' τον τρόπο τους
και απ' την αρχοντιά τους,
σεβόμενοι τον κόπο τους
και την παλικαριά τους...

```
Με τις ωραιότερες αναμνήσεις
απ' τις μάνες μας και όχι μόνο.
Κική
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Μία αντιπροεδρία στο
ΕΛΚ εξασφάλισε η ΝΔ

Σ

την πρώτη σύγκληση της Κ.Ο. του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος στις
Βρυξέλλες παρέστη ο επικεφαλής
του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ Βαγγέλης
Μεϊμαράκης.

Ο κ. Μεϊμαράκης, αφού παρουσίασε στον
πρόεδρο και υποψήφιο για την προεδρία της
Κομισιόν κ. Μάνφρεντ Βέμπερ αλλά και στους
ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών στην Ελλάδα, το οποίο -όπως
σημείωσε- ενισχύει τη φωνή της χώρας μας
στην Ευρώπη, δήλωσε:
«Το ΕΛΚ είναι το πρώτο κόμμα στην Ευρώπη,
οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν και δικαιούται

απόλυτα την κορυφαία θέση του Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου η
στήριξη της ΝΔ στο πρόσωπο του Μάνφρεντ
Βέμπερ, που ήταν απόφαση του συνεδρίου
του ΕΛΚ για τη θέση αυτή, είναι δεδομένη».
Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες από τις
κατ' ιδίαν συζητήσεις του ο κ. Μεϊμαράκης
εξασφάλισε μια αντιπροεδρία, στο Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα, για τη ΝΔ και για την ανάληψή
της ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της
ΝΔ αναμένεται να συνεννοηθεί, σε συνάντηση
που θα έχει την προσεχή Δευτέρα, με τον
πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη,
ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση.

Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη
- Κ. Καραμανλή για την πορεία
της Ν.Δ. προς τις εκλογές

Σ

υνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό
Κώστα Καραμανλή είχε στο γραφείο
του στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης για μια
αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, αλλά και για την πορεία του κόμματος
μέχρι τις εθνικές εκλογές.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνέ-

Εισαγγελείς: Να σταματήσει η προσβολή
της δικαιοσύνης για πολιτικές σκοπιμότητες

Γ

ια «απαξιωτική για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης» πολιτική αντιπαράθεση
σχετικά με την επιλογή της ηγεσίας των
ανωτάτων δικαστηρίων από την παρούσα
κυβέρνηση ή την επόμενη λόγω της
αναγγελθείσας προκήρυξης πρόωρων
εκλογών και για δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα
με τα οποία «αβάσιμα υποστηρίζεται ότι
καταβάλλεται προσπάθεια η Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου να διευκολύνει με
την παραίτησή της, πριν τη λήξη της
θητείας της, την επιλογή του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου από την παρούσα
κυβέρνηση, συνδέοντας αυτή της την
ενέργεια με ανύπαρκτα ωφελήματα που
δήθεν έχει λάβει συγγενικό της πρόσωπο» κάνει λόγο η Ένωση Εισαγγελέων
Ελλάδος.
Καλεί τους εκπροσώπους του πολιτικού και του δημοσιογραφικού κόσμου
«να παύσουν να προσβάλουν τη δικαιο-

σύνη και τους ταγούς της προς όφελος
πολιτικών σκοπιμοτήτων» και δηλώνει
πως υποστηρίζει για την ηγεσία των
ανωτάτων
δικαστηρίων
«κάθε
επιλογή που θα διασφαλίζει την ευρύτερη

δημοκρατική νομιμοποίηση και πολιτική
συναίνεση και θα θωρακίζει τη δικαστική
ανεξαρτησία, ως κεντρικό πυλώνα της
δημοκρατίας».

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

χισε τα «ραντεβού» με τους υποψήφιους περιφερειάρχες του κόμματος, ενώ σήμερα θα
μεταβεί στην Πελοπόννησο (όπου θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο για την Περιφέρεια
ο Πέτρος Τατούλης και ο Παναγιώτης Νίκας).

ΚΚΕ: Όχι στο διορισμό
ηγεσίας των δικαστηρίων
απ’ την εκάστοτε κυβέρνηση
Τη διαφωνία του
για το διορισμό της
ηγεσίας
των δικαστηρίων
απ’
την
εκάστοτε
κυβέρνηση, «πολύ
περισσότερο όταν
αυτό επιχειρείται να γίνει κατά την προεκλογική περίοδο
και σε συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων», εξέφρασε
σε ανακοίνωσή του ΚΚΕ.
«Γι’ αυτό το λόγο και στην πρόσφατη συνταγματική
αναθεώρηση το ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση για να αλλάξει
το σημερινό απαράδεκτο καθεστώς», αναφέρει και προσθέτει πως «την πρότασή μας αρνήθηκαν όλα τα άλλα
κόμματα που τώρα αξιοποιούν το ζήτημα για να παίζουν
τα διάφορα πολιτικά προεκλογικά τους παιχνίδια».

τοπικά
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Φ. Κουβέλης: Η ΝΔ ομολογεί την πρόθεσή
της να χειραγωγήσει τη Δικαιοσύνη
πίθεση στη Νέα
Δημοκρατία για τις
αντιδράσεις της στην
απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να
προχωρήσει σε αλλαγή της
ηγεσίας της Δικαιοσύνης, η
θητεία της οποίας λήγει στις 30
Ιουνίου, εξαπέλυσε ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, ο οποίος εξέφρασε
και την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί να αντιστρέψει το
εκλογικό αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών.

Ε

Για την επίθεση της ΝΔ και στελεχών του ΚΙΝΑΛ στην κυβέρνηση αναφορικά με τον ορισμό ηγεσίας στη
Δικαιοσύνη ο κ. Κουβέλης σημείωσε ότι οι τρεις υποψήφιοι για την
προεδρία του Αρείου Πάγου και
τρεις για την εισαγγελία επιλέγησαν
από τις 16 και 17 Μαΐου. «Δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η καταδολίευση του Συντάγματος που αναφέρονται κάποιοι συνταγματολόγοι,

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης
όταν δε λένε ποια διάταξη του Συντάγματος και του Νόμου παραβιάζεται», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον κ. Κουβέλη η

«ΝΔ με τη συγκεκριμένη στάση της
ουσιαστικά ομολογεί τις δικές της
προθέσεις για τον έλεγχο των Δικαστών και μάλιστα όταν η Δικαιοσύνη

ερευνά υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες ελέγχονται για
διαφθορά από τους εισαγγελείς».
Εν συνεχεία σημειώνει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει τη νομοθεσία και
κατά συνέπεια τα όσα πράττει, τα
όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση
αναφορικά με τη μη ολοκλήρωση της
διαδικασίας ορισμού Προέδρου και
Εισαγγελέα στον Άρειο Πάγο «δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιπολιτευτική τακτική και μάλιστα εντασσόμενη,
όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση,
στη στρατηγική ήττα που πρέπει να
υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ».
Για το εκλογικό αποτέλεσμα της
26ης Μαΐου παραδέχτηκε ότι «πρόκειται για μία εκλογική ήττα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να την αντιστρέψει και να
έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές» και σημείωσε πως «ο λαός έστειλε μήνυμα
διαμαρτυρίας, διεκδικώντας από την
κυβέρνηση περισσότερα από όσα
έπραξε».

Ερωτηθείς για το εγχείρημα
της «Προοδευτικής Συμμαχίας», είπε
πως «όχι μόνο δεν απέτυχε αλλά συνέβαλλε σημαντικά στο να πορεύεται με τον τρόπο που πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η προοδευτική συμμαχία
πρέπει ακόμη πιο αποτελεσματικά να
οργανωθεί και να διευρυνθεί», ενώ
για τη στάση του ΚΙΝΑΛ που κρατάει «ίσες αποστάσεις» για το δεύτερο
γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών
στην περιφέρεια Αττικής τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη θέση»
Τέλος, σχολιάζοντας τη δήλωση
του Γ. Βαρουφάκη ότι «η μόνη χαμένη ψήφος είναι αυτή που θα πάει
στο ΣΥΡΙΖΑ». σχολίασε πως «ο κ. Βαρουφάκης ανεπιτυχώς και πολιτικά
αρνητικά για την υπόθεση της προοδευτικής πολιτικής, πιστεύει, στην
προσπάθειά του να διασφαλίσει την
είσοδο του κόμματός του στη Βουλή, ότι πρέπει να επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκτιμά ότι από εκεί μπορεί να αντλήσει ψήφους».

Ευρωεκλογές-τελικά αποτελέσματα:
Με 9,35 μονάδες κέρδισε η Ν.Δ.
υνολικά 93 ώρες από το κλείσιμο της κάλπης χρειάστηκαν μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως, σε ποσοστό 100%,
το μεσημέρι της Τετάρτης, η ενσωμάτωση του συνόλου
των 22.675 εκλογικών τμημάτων της χώρας στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα για τις Ευρωεκλογές της Κυριακής.
Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την αρμόδια για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων εταιρεία, τη Singular Logic, οι
5.919.842, από τους 10.073.998 εγγεγραμμένους, εκλογείς
που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για το Ευρωκοινοβούλιο (αποχή 41,24%) ψήφισαν και εξέλεξαν ευωβουλευτές ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 33,11%, ψήφοι 1.872.814, έδρες 8
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς: 23,76%, ψήφοι 1.343.793, έδρες 6
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών: 7,72%, ψήφοι 436.732, έδρες 2
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 5,35%, ψήφοι 302.670,
έδρες 2
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: 4,88%, ψήφοι 275.817, έδρες
2
Ελληνική Λύση-Κυριάκος Βελόπουλος: 4,18%, ψήφοι 236.360,
έδρα 1
Ακολούθησαν κατά σειρά, χωρίς εκλογή εκπροσώπων τους στο
Ευρωκοινοβούλιο:
ΜέΡΑ 25: 2,99%, ψήφοι 169.287
Πλεύση Ελευθερίας-Ζωή Κωνσταντοπούλου: 1,61%, ψήφοι 90.854
Ποτάμι: 1,52%, ψήφοι: 85.986
Ένωση Κεντρώων: 1,45%, ψήφοι 82.075
Ελλάδα Ο Άλλος Δαρόμος Νότης Μαριάς: 1,24%, ψήφοι 70.284
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.)-Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.): 1,23%, ψήφοι: 69.531

Σ

Πολίτες του Ηλία Ψηνάκη: 0,91%, ψήφοι: 51.404
Οικολόγοι Πράσινοι: 0,87%, ψήφοι: 49.101
Ανεξάρτητοι Έλληνες Πάνος Καμμένος: 0,80%, ψήφοι: 45.148
Ελεύθερη Πατρίδα: 0,73%, ψήφοι: 41.192
Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας: 0,71%, ψήφοι: 40.243
Δημιουργία Ξανά-Θάνος Τζήμερος: 0,69%, ψήφοι: 39.121
Νέα Δεξιά: 0,66%, ψήφοι: 37.512
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συενργασία για
την Ανατροπή: 0,64%, ψήφοι: 36.332
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.Ε.Λ.): 0,56%,
ψήφοι: 31.807
Λαϊκή Ενότητα-Μέτωπο Ανατροπής (Λαϊκή Ενότητα "ΛΑ.Ε."-Κόμ-

CMYK

μα Πειρατών Ελλάδας-Συνεργαζόμενοι): 0,56%, ψήφοι: 31.674
Ελλήνων Συνέλευσις: 0,52%, ψήφοι: 29.485
Οικολογία Πράσινοι-Αλληλεγγύη: 0,45%, ψήφοι: 25.443
ΕΝΥΠΕΚΚ-Όρθια Ελλάδα: 0,40%, ψήφοι: 22.349
Κόμμα Νέων: 0,33%, ψήφοι: 18.504
Δημοκρατική Ευθύνη: 0,32%, ψήφοι: 18.169
Νέα Ελληνική Ορμή: 0,22%, ψήφοι: 12.288
Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 0,22%,
ψήφοι: 12.270
Δημοσθένης Βεργής-Έλληνες Οικολόγοι: 0,20%, ψήφοι: 11.539
Εθνικό Μέτωπο-Πατριωτικός Σύνδεσμός-Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα: 0,19%, ψήφοι: 10.791
Λευκό-Λαϊκές Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Ομάδες PESG-People's
European Social Groups: 0,18%, ψήφοι: 10.314
Άρμα Συνεργασίας για την Ευρώπη των Εθνών Γιάννης Δημαράς Ελλ. Πολιτική Συνείδηση, Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών, Πατρ.
Κοιν. Κιν.: 0,18%, ψήφοι: 9.922
Έλληνες Ριζοσπάστες: 0,16%, ψήφοι: 9.265
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία-Ουράνιο Τόξο: 0,11%, ψήφοι:
6.412
Φιλελεύθερη Συμμαχία: 0,11%, ψήφοι: 6.192
Οργάνωση
Κομμουνιστών
Διεθνιστών
Ελλάδας
(Ο.Κ.Δ.Ε.): 0,09%, ψήφοι: 4.821
"ΛΕ.Υ.Κ.Ο" "Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας" "Ενώσεις Πολιτισμού και
Ανάπτυξης": 0,06%, ψήφοι: 3.136
Κολλάτος-Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα-Οικολογικό Ελληνικό:
0,06%, ψήφοι: 3.130
Ελληνικό Όραμα: 0,04%, ψήφοι: 2.038
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“Ανθρώπινη Αθλιότης - Θάνατος” (Λ’ Κορινθ. 1Ε’)
Κ

ύριος: Εάν δεν
είσαι μαζί μου θα
είσαι πάντοτε
άθλιος, όσα αγαθά και
αν έχεις.

Δεν υπάρχει άνθρωπος στη
γη χωρίς φόβους, λύπες, πόνους και στεναγμούς, οποιοσδήποτε κι αν είσαι και
όσους φίλους κι αν έχεις.
Πολλοί βλέπουν το προσωπείον του ανθρώπου και τον
ζηλεύουν για την ευτυχίαν
του. Και όμως αν ιδούν το
εσωτερικόν της καρδίας του
θα λυπηθούν πολύ γιατί μεγάλαι τρικυμίαι βασανίζουν
την χωρίς θεόν καρδίαν του.
Χωρίς Θεόν, όσον και αν φαίνεται γαλήνιος ο άνθρωπος,
δεν παύει ποτέ να είναι δυστυχής, όσα αγαθά κι αν
έχει. Και τούτο γιατί του λείπει ο πολύτιμος Μαργαρίτης
και το μοναδικόν αγαθόν που
λέγεται “Χριστός”, όστις μόνον αυτός δίδει την ειρήνη
εις τον άνθρωπον.
Αντίθετα οι Άγιοι, οι διάγοντες τρικυμιώδη ζωήν εδώ,
μέσα των βασιλεύει ο βασιλεύς της Ειρήνης, ο Χριστός
και δεν αφήνει το εσωτερικόν

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
των να ταραχθή από κανένα
θλιβερόν γεγονός της ζωής
των.
Αυτοί ομοιάζουν με την θάλασσαν των ωκεανών που
την σαρώνουν τρικυμίες και
θύελλες απ' όλες τις κατευθύνσεις, λίγα μέτρα όμως
κάτω από την τρικυμισμένην
και θαλασσοδαρμένην επιφάνειαν, βασιλεύει άκρα ησυχία και γαλήνη, χωρίς να επηρεάζεται ποτέ και κατ' ελάχιστον από τον θόρυβον και
τα συμβαίνοντα εις την επιφάνειαν. Όσοι βρίσκονται

στον Ουρανό γνωρίζουν τα
θέλγητρα της γαλήνης, αλλά
τα τέκνα της Εύας, εξόριστα
ακόμη, στενάζουν δοκιμάζοντας την πικρίαν και την
αφόρητη πλήξη της ζωής αυτής.
Πολλά είναι τ' αμαρτήματα
που μολύνουν εδώ τον άνθρωπο, πολλά τα πάθη που
τον δουλώνουν, αμέτρητοι
οι φόβοι που τον καταπιέζουν, πολλές οι μέριμνες που
τον στενοχωρούν. Σέρνεται
εδώ κι εκεί από περιέργεια,
γοητεύεται από πειρασμούς,
αποχαυνώνεται από καταχρήσεις, καταπιέζεται από
ανάγκες πολλές.
-Κάποτε όμως θα έλθει το
τέλος όλων αυτών των συμφορών και η ανθρώπινη
αθλιότης θα παραχωρήσει
την θέσιν της εις την ευδαιμονίαν του Παραδείσου,
όπου μαζί με τον Δημιουργόν, πάντες οι σεσωσμένοι
θα πλέουν εις ωκεανούς χαράς και μακαριότητος και
γαλήνης που δεν εγνώρισε
ποτέ εδώ κάτω ο κόσμος της
ύλης. “Τότε τον φθαρτόν θα
ενδυθή την αφθαρσίαν και
το θνητόν την αθανασίαν”

και ουδεμία δύναμις θα είναι
ικανή να χωρίσει τον άνθρωπον από της αγάπης του Χριστού, καθώς μας λέγει ο
Ίδιος. (Ρωμ. Η, 38).
-Η Σκέψις του Θανάτου.
Κύριος: Πρέπει να ξεύρεις,
παιδί μου, ότι πολύ γρήγορα
θα πάρουν τέλος όλα εδώ
κάτω για σένα. Κάθισε όμως
και σκέψου λογικά σε ποία
κατάσταση βρίσκεσαι, γιατί
ο άνθρωπος την μια μέρα
υπάρχει και την άλλην γίνεται
άφαντος. Και όταν εξαφανισθεί από τα μάτια των ανθρώπων ξεχνιέται πολύ γρήγορα. Γι' αυτό πόσο σκληρή
είναι η καρδιά του ανθρώπου
που λογαριάζει και σκέπτεται
μόνον τα τωρινά και δεν
φροντίζει για τα ερχόμενα.
Ενώ θα έπρεπε να σκέπτεσαι και να ενεργής σαν να
ήταν να πεθάνεις αυτή τη
στιγμή.
Αν είσαι καθαρός στη συνείδηση κι αγαπάς τον Θεόν
με πίστιν και μ' έργα θεάρεστα δεν θα φοβόσουν πολύ
το θάνατο. Αν όμως δεν είσαι
προετοιμασμένος σήμερα,
πώς θα αντιμετωπίσεις τον
θάνατον αύριο, γιατί το αύριο

είναι άγνωστον και δεν ξεύρεις αν θα το προλάβεις.
Τι θα σε ωφελήσει, να ζήσεις πολλά χρόνια χωρίς
Θεόν; Μάλλον χειροτερεύεις
την κατάστασή σου και δεν
την καλυτερεύεις, αφού όλα
τ' αγαθά, υλικά και πνευματικά εξαρτώνται από τον
Θεόν;
-Κύριος: Εγώ είμαι η οδός
και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ
είμαι η αιωνιότης. Εγώ είμαι
το Α και το Ω, η Αρχή και το
τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Άμα θέλεις άνθρωπέ
μου, να ευτυχίσεις πρέπει
να κινηθείς μέσα στα όρια
αυτά, αλλιώς θα είσαι πάντα
δυστυχής και στην παρούσα
και στην μέλλουσα ζωή.
Χωρίς την χάριν μου τα
πάντα είναι μηδέν αφού σε
δημιούργησα μαζί μ' όλην
την άλλην κτίσιν και επομένως κανένας δεν ημπορεί να
πάει ενάντια σε μένα. Γιατί
είναι σαν να λακτίζεις στα
καρφιά οπότε συ θα καρφωθείς από αυτά και θα σε ξετινάξουν οι αντιξοότητες της
ζωής.
-Κύριε, θέλω να είμαι μαζί
σου, αλλά μ' εμποδίζουν οι

αδυναμίες μου, ο κόσμος, ο
διάβολος και πολλάκις δυσχεραίνεται η πορεία της
επιγείου ζωής μου.
-Κύριος: Άνθρωπε, όταν είσαι μαζί μου, μήτε τον θάνατον να φοβάσαι που είναι το
έσχατον κακόν, μήτε τ' άλλα
εμπόδια, διότι η αδυναμία
σου θα σε κάνει πανίσχυρον
στηριζόμενη στη δική μου
παντοδυναμία για να είσαι
πάντοτε μαζί μου.
Όπως σου έχω πει μην
ξεχνάς ποτέ ότι αργά ή γρήγορα θα εγκαταλείψεις τον
παρόντα κόσμον της ύλης
και τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι για να ιδούμε τα πεπραγμένα της ζωής σου.
Τότε το σίγουρον κι ασφαλές
είναι ότι έκαστος εξ ημών εκ
των ιδίων έργων ή δοξασθήσεται ή αισχυνθήσεται γιατί
η παρούσα ζωή κρίνει ολόκληρον την αιωνιότητα αναλόγως με την ποιότητα που
την ζήσαμεν. Εδώ ισχύουν
κι όσα είπεν ο θεόπνευστος
προφήτης Ιεζεκιήλ: “Όπου
ευρώ Σε, εκεί και κρινώ Σε”.-

Σαλβεστρόλη: Ένας σύμμαχος
στη μάχη κατά του καρκίνου
Ο

ι Σαλβεστρόλες
είναι φυτοθρεπτικά συστατικά που
ανήκουν στην κατηγορία
των φυτοαλεξινών. Έχουν
την μοναδική ιδιότητα να
εμποδίζουν την ανάπτυξη
των καρκινικών κυττάρων.
Το Salvestrol Platinum της
ΒioSalve εμπλουτίζει το διαιτολόγιό μας με αντιοξειδωτικά που λείπουν από τα
φρούτα και τα λαχανικά της
σύγχρονης γεωργίας. Ιδανικό για πρόληψη, απαραίτητο στην θεραπεία.
Οι σαλβεστρόλες είναι
συστατικά των φυτών απαραίτητα για να διατηρούμε
ένα καλό επίπεδο υγείας.
Το ανθρώπινο σώμα δε μπορεί να παράγει σαλβεστρόλες από μόνο του κι έτσι
τις λαμβάνει μόνον από τα
τρόφιμα.
Αυτό που κάνει η σαλβεστρόλη, είναι να καταστρέφει εκείνα τα κύτταρα που
αρχίζουν να λειτουργούν
λανθασμένα μέσα στο
σώμα και δρουν ενάντια σε
αυτό.
Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν το σώμα από
την καταστροφή του DNA.
Ωστόσο, αν έχει ήδη προκληθεί η ζημιά, η δράση
τους είναι ανεπαρκής και
κάποιες φορές η κατάστα-

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

ση είναι μη αναστρέψιμη.
Η σαλβεστρόλη, λοιπόν
έχει την ιδιότητα να εξαλείφει τα κατεστραμμένα
κύτταρα, χωρίς να βλάπτει
τα υγιή. Το ίδιο συμβαίνει
και με τα καρκινικά κύτταρα. Γίνεται η απόπτωσή
τους, δίχως να βλάπτονται
τα κύτταρα που λειτουργούν φυσιολογικά στο
σώμα. Εξ' ου και η λατινική
του ονομασία Salve (σωτηρία).
Mηχανισμός: Πώς λειτουργεί όλο αυτό;
Όλη ή διαδικασία γίνεται
από ένα ένζυμο που υπάρχει στους προσβεβλημένους ιστούς, το CYP1B1.

Αυτό το ένζυμο παίρνει τη
σαλβεστρόλη από τις τροφές, αλλάζει τη δομή της
και τη μετατρέπει σε τοξική,
μόνο για τα προβληματικά
κύτταρα.
Το σπουδαιότερο είναι
ότι καταστρέφει τα επικίνδυνα για τον οργανισμό
κύτταρα, δίχως να επηρεάσει καθόλου τα υγιή. Πρόκειται με λίγα λόγια για έναν
αυτοπροστατευτικό μηχανισμό.
Το CYP1B1 παρατηρήθηκε ότι υπάρχει σε όγκους
ασθενών με διάφορους τύπους καρκίνου όπως του
στήθους, του οισοφάγου,
του εγκεφάλου, των πνευμόνων, του εντέρου, του
δέρματος, των λεμφαδένων και των όρχεων. Σε
έναν όγκο συνυπάρχουν τα
καρκινικά με τα υγιή κύτταρα.
Χάρη στη σαλβεστρόλη
λοιπόν, επέρχεται ο θάνατος των καρκινικών κυττάρων, με φυσικό τρόπο και
τα υπόλοιπα κύτταρα παραμελούν στους ιστούς, χωρίς να υπάρχει φθορά.
Σύσταση: Το συμπλήρωμα είναι 100% φυσικό και
απομονώνεται από φρούτα
όπως τα βατόμουρα, το
μύρτιλο, τα σμέουρα, οι
φλούδες του μανταρινιού

και οι φράουλες. Τα φρούτα
είναι απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα, αντιμυκητιασικά και γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Είναι
πολύ σημαντικό δεδομένο
αυτό, διότι τις σαλβεστρόλες μπορούμε να τις πάρουμε μόνον από βιολογικές τροφές στις οποίες δεν
έχει γίνει προσθήκη γλυκαντικών.
Η προσθήκη σακχάρων,
γλυκαντικών υλών και γενικότερα η επεξεργασία που
υφίστανται οι τροφές, καταστρέφει τις σαλβεστρόλες.
Σύσταση: Υπάρχει μια
τάση τη σημερινή εποχή σε
όλα τα τρόφιμα να προσθέτουν γλυκαντικά, ενώ η φυσική τους γεύση είναι η πικρή. Αυτή η παρέμβαση καθιστά αδύνατη την πρόσληψη αυτών των ουσιών
από την τροφή. Ακόμα και
μια διατροφή πλούσια σε
φρούτα-λαχανικά δε μπορεί
να καλύψει ούτε το 10%
των αναγκών του ανθρώπου
σε σαλβεστρόλη.
Αν οι τροφές ήταν αγνές,
όπως πριν 100 χρόνια, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι θα λαμβάναμε 10
φορές περισσότερη σαλβεστρόλη από τη διατροφή
μας.

Τη σημερινή εποχή που
οι ρυθμοί της ζωής είναι
πολύ απαιτητικοί και τα συμβατικά τρόφιμα φτωχά σε
θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικούς παράγοντες,
η σαλβεστρόλη αποτελεί
ίσως τη σημαντικότερη ανακάλυψη της τελευταίας δεκαετίας.
Παρακάτω μπορείτε να
δείτε τη λίστα των τροφών
με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε σαλβεστρόλες
Φρούτα: Βατόμουρα,
Φραγκοστάφυλα, Μύρτιλα,
Κράνα, Σμέουρα, Δαμάσκηνα, Σταφύλια, Φράουλες,
Μήλα, Χουρμάδες, Σύκα,
Μάνγκο, Αχλάδια, Ανανάς,
Μανταρίνια, Μπανάνα Αντιλλών
Λαχανικά
Λαχανικά: Σπαράγγια,
Κουκιά, Μπρόκολο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Λάχανο,
Σέσκουλα, Κινέζικο λάχανο,
Μαρούλι, Σπανάκι, Κάρδαμο, Αγκινάρες, Αβοκάντο,
Αγγούρι, Κολοκυθάκια, Πεπόνι, Πιπεριές χρωματιστές,
Κολοκύθα, Αρακάς, Πράσινα φασόλια, Κale (λαχανίδα), Βλαστοί φασολιών,
Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Σέλερι, Ρόκα,Καρότα
Βότανα: Βασιλικός, Δυόσμος. Μαϊντανός, Δενδρο-

λίβανο, Φασκόμηλο, Θυμάρι, Κολλιτσίδα, Χαμομήλι,
Ταραξάκο, Κράταιγος, Λουΐζα, Γαϊδουράγκαθο, Ρόιμπος, Άγριο τριαντάφυλλο,
Σκουτελάρια
Συμπληρωματική θεραπεία: Τη δράση της σαλβεστρόλης μπορούν να ενισχύσουν συγκεκριμένες βιταμίνες, μέταλλα και πολυβιταμινούχα συμπληρώματα. Ενδείκνυται ή χρήση
της βιταμίνης Β3, Β12, της
βιοτίνης, του μαγνησίου και
του σεληνίου.
Τα προβιοτικά μπορούν
να αυξήσουν την απορρόφηση της σαλβεστρόλης
από το ανθρώπινο σώμα
και οι βιολογικές τροφές
είναι πολύ σημαντικό να
υπάρχουν στη διατροφή
του ασθενούς.
Η άσκηση έχει καθοριστικό ρόλο και προτείνεται
να γίνεται 3 ώρες μετά την
πρόσληψη της σαλβεστρόλης. Τα καρκινικά κύτταρα
-ως γνωστόν- ζουν και αναπτύσσονται σε αναερόβιες
συνθήκες.
Η φυσική δραστηριότητα
και το συνένζυμο Q10 επειδή αυξάνουν την πρόσληψη
του οξυγόνου από τα ανθρώπινα κύτταρα, θα βελτίωναν πολύ την κατάσταση
του ασθενούς.

τοπικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ.Π.ΟΡ.Τ. Στον Καταραχιά
της Κακαρδίτσας
Κακαρδίτσα είναι
το ψηλότερο
βουνό του νομού
μας αφού η κορυφή του
φτάνει τα 2429 μέτρα,
συγκαταλεγόμενη
ανάμεσα στις ψηλότερες
της χώρας μας. Άλλες
ψηλές κορφές του
συγκροτήματος είναι η
Τσούμα Πλαστάρι
(2188μ), ο Καταραχιάς
(2299μ), η Σκλίβα
(2007μ), ο Κρυάκουρας
(2120μ,) η Φούρκα (2100
μ.), το Καταφύγι (2098μ),
όλες πάνω από τα 2000
μέτρα.

Η

Η Κακαρδίτσα χωρίζεται από
το παρακείμενο συγκρότημα
των Τζουμέρκων με το ρέμα
των Μελισσουργών, αν και συχνά αναφέρεται σαν μια ενότητα μαζί με τα Τζουμέρκα, με
όνομα Αθαμανικά όρη. Βόρεια,
το ρέμα Νέγκρι την χωρίζει
από το Περιστέρι, με το οποίο
ενώνεται στον αυχένα του
Μπάρου. Αυτός είναι ίσως το
πιο ψηλό ορεινό πέρασμα της
Ελλάδας με υψόμετρο 1920
μέτρα. Εδώ ο αέρας είναι πάντα δυνατός και κρύος έως παγωμένος. Απροσπέλαστος τον
χειμώνα, επίφοβος τις άλλες
εποχές. Οδηγεί στα ορεινά
χωριά Καλαρύτες και Ματσούκι, ενώνοντας τον νομό
Τρικάλων με αυτόν των Ιωαν-

νίνων. Μέχρι πριν 15 περίπου
χρόνια μέχρι εδώ έφτανε ένας
χωματόδρομος, καταστρεπτικός για συνηθισμένα οχήματα,
τα κουφάρια των οποίων σημάδευαν την πορεία του. Σήμερα η ασφαλτόστρωση διευκόλυνε την πρόσβαση, αλλά
οι βαρυχειμωνιές κατέστρεψαν αρκετά σημεία του.
Το βουνό έχει τυπικό ασβεστολιθικό υπόβαθρο όπως και
τα υπόλοιπα γειτονικά του και
είναι αποψιλωμένο λόγω παλαιότερης εντατικής κτηνοτροφίας ίσως. Υπάρχουν κάποια δάση ελάτης στις ανατολικές πλαγιές και στο νότια
τμήμα του και μεμονωμένα
τμήματα με οξιές ενώ τα λιβάδια της ορεινής ζώνης εκτείνονται μέχρι πολύ χαμηλά.

Στόχος της τελευταίας πορείας μας ήταν η κορυφή Καταραχιάς, στο βόρειο κομμάτι του βουνού. Η συντομότερη
πρόσβαση είναι από τον αυχένα του Μπάρου, όπου φτάσαμε νωρίς το πρωί της Κυριακής, χωρίς τίποτε να προμηνύει τις χειμωνιάτικες συνθήκες που συναντήσαμε εκεί
ψηλά. Δυνατός νότιος άνεμος που εδώ έφτανε παγωμένος περνώντας μέσα από
τις στράτες των βουνών. Ριπές
απαγόρευαν την έξοδο από τα
οχήματά μας τα οποία έμοιαζαν σαν φτερά στον άνεμο.
Με τα πολλά, αφού ετοιμαστήκαμε, ακολουθήσαμε το
μονοπάτι στο πλάι του βουνού
που δεν ήταν εκτεθειμένο
στον άνεμο και πορευτήκαμε

έτσι δεξιά του Μπάρου, βλέποντας τον Καταραχιά. Πορεία διανθισμένη με χιονούρες
που δεν εμπόδιζαν την κίνησή
μας. Κακοτράχαλη πλαγιά,
ψηλά πάνω από τον δρόμο
που οδηγεί στο Ματσούκι. Η
ήλιος κρυμμένος στα σύννεφα, αραιά και που έκανε την
εμφάνισή του, μεταμφιέζοντας τον Μάη σε Νοέμβρη.
Μετά από δυο περίπου
ώρες ανάβασης προσεγγίσαμε το πεσμένο κολονάκι της
κορυφής. Στην απόκρημνη
νότια πλευρά της απαγκιάσαμε. Σαν τα κοράκια πάνω από
τα γκρέμια. Ότι καλύτερο είχε
να προσφέρει η πορεία μας,
μαζί με την θέα, η ομορφιά
της οποίας περιορίζονταν από
τη μουντή ατμόσφαιρα.
Ο μετεωρισμός πάνω από
το κενό φέρνει προσφορά μετακίνησης του αυτοκίνητου
ως την Τζούρτζια που φαίνεται ανάμεσα στα άρβυλά μας,
κουκιδίτσα στριμωγμένη μεταξύ της Κουρούνα και της
Σκλίβας, των όγκων που χωρίζουν την κοιλάδα της Τζούρτζιας από τον Ασπροπόταμο.
Μοναδική ευκαιρία για μια
διάσχιση που πάντα σχεδιάζαμε αλλά ποτέ δεν τολμούσαμε να διαβούμε 10 χιλιόμετρα της απόστασης και τα
1500 μέτρα της υψομετρικής
διαφοράς.

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ Σ.Π.ΟΡ.Τ.
Το Σαββατοκύριακο 1-2/6
προγραμματίζουμε διάσχιση
στα Άγραφα στη διαδρομή
Φουντωτό – Ασπρόρεμα – Επινιανά – Τρία Σύνορα. Η διάσχιση θα γίνει με εκκίνηση στις
7πμ του Σαββάτου για Φουντωτό, ανάβαση στο Ντελιδίμι,
κατάβαση στο Ασπρόρεμα και
ακολουθώντας το ρέμα θα
φθάσουμε στα Επινιανά, πορεία 8 ωρών. Διανυκτέρευση
σε δίκλινο με 15€ το άτομο +
πρωινό. Την Κυριακή μεταφορά με αγροτικό στα τρια σύνορα και πορεία 3 ωρών μέχρι
το Φουντοτό, μεσημέρι θα είμαστε Τρίκαλα. Πληροφορίες
για τις δραστηριότητές μας
μπορείτε να πάρετε από τα
γραφεία του συλλόγου – Ομήρου 6, κάθε βράδυ Παρασκευής από τις 9 έως τις 10. Η
διεύθυνση της ιστοσελίδας μας
είναι: www.trikalasport.gr και
στο τηλέφωνό μας 24310
72077.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 6038

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση,
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του
έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών», με προϋπολογισμό
282.258,06€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα):
Χωματουργικά: 19.396,28€, Τεχνικά:
178.784,07€, Οδοστρωσία: 8.619,66 &
Ασφαλτικά: 69.919,43€
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
2434350321, FAX επικοινωνίας
2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 - 6 - 2019 και ώρα
10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή
στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 6040

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση,
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του
έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους
ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων», με
προϋπολογισμό 403.225,81€ χωρίς
Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών
(ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ και απρόβλεπτα): Τεχνικά έργα:
369.752,79€, Φυτοκομικές εργασίες:
20.688,82€
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
2434350321, FAX επικοινωνίας
2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
την ΠΕΜΠΤΗ 27 - 6 - 2019 και ώρα
10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή
στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
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ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα
με το Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.645,16€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Χρηματοδότηση: Δήμος Πύλης
(Κ.Α.30-7323.024) - Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ055)
7. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων - Δήμος Πύλης Δ.Ε. (Αιθήκων - Πινδέων - Μυροφύλλου
- Νεράιδας)
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πύλης.
Πύλη 21 - 5 - 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα
με το Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
1η και άνω για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.064,52€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Χρηματοδότηση: Δήμος Πύλης
(Κ.Α. 64-7322.002) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι Υπουργείο Εσωτερικών
7. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων - Δήμος Πύλης Τ.Κ. Καλογήρων
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πύλης.
Πύλη 21 - 5 - 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ
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18:30
18:45
20:50
22:00
00:00
00:10
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Η Νύχτα πριν Πέσει το Παρίσι
Μετά τον Εσκομπάρ: Κωδικό
όνομα JJ Κ1 Ε23 (Ε)
Vis a Vis Κ2 Ε2 (Ε)

07:25 Γιάκαρι E37 (Ε)
08:00 Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
08:30 Ελλάδα, Δέκα Ζωγραφικές Εποχές
E8 (Ε)
09:00 'Eλληνες Γελοιογράφοι (Ε)
09:30 Βαλκάνιος Πραματευτής E3 (Ε)
10:30 Μουσεία του Κόσμου E2
11:30 Οι Θησαυροί της Αρχαίας
Αιγύπτου Κ1 Ε1
12:30 Είσαι Νέος, 'Eχεις Λόγο E4 (Ε)
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E23 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E35 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E40
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε51
17:00 Ο Μπαμπάς Εκπαιδεύεται
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε92
20:30 Η Ζωή εν Τάφω E7 (Ε)
22:30 Spectre
00:45 Metallica: Through the Never
02:20 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε90
(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
21:50
22:00
23:00
00:30
01:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E101 (Ε)
Ταξιδεύοντας στην Αλβανία
ΕπιΚοινωνία
Ο Άνθρωπος που δεν Αναπνέει E2
Ειδήσεις
Ταξιδεύοντας στην Αλβανία
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ6 Ε14
Ο Άνθρωπος που δεν Αναπνέει E2
(Ε)
Με το Τρία (Ζ)
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τι Φέρνει το Μέλλον
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
One Dollar E5
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Οι Σπόροι της Συμφοράς
Εικαστικές Ξεναγήσεις
Η Επιστροφή

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
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14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε19
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E168
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E142
21:45 Allou Fun Mark
01:00 Τα Κακά Παιδιά 2

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

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε26
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε342
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
Τιτανικός

21:50
23:45
02:10

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τρελάδικο Πολυτελείας
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε25 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε167
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε58 (Ε)
Νήσος
Φως στο Τούνελ
Οδηγός Καλής Ζωής

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love Gala
After Dark
Dark Minds

07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30

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

17:10
18:00
19:00
20:00
21:00

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σχοινάς Δημήτριος
Απόλλωνος & Γαριβάλδη
2431029797
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Γκαβοτζήμα Βασιλ.
Ηρ. Αλβανικού Μετώπου 4
2431024844

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης-----------------------------------Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη ------------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Ντόκος--------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Παππάς------------------------------------------------Οδ. Πύλης
Κατσιάκος-----------------------------------Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος -----------------------------------------------------Σωτήρα
Μίντζας ---------------------------------------Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης--------------------------------------------Φανερωμένη

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «Η κόρη του
μαύρου», «Η Χιονάτη και το μαγικό
φλάουτο»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Μεραμπελιώτικη
σουμάδα»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Η
Τοσοδούλα»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

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

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
20:45
23:30
01:45

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Ο Ατσίδας
Open News
Αλ Τσαντίρι Νιουζ (Ε)
Ο Τιμωρός (A Man Apart)
Criminal Minds Κ13 Ε4

ΚΡΙΟΣ: Να λέτε τα μισά απ’ όσα σας έρχονται,
γιατί εύκολα μπορείτε να ξεφύγετε και να έχετε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία
υπολογίζετε. Παράλληλα, προσπαθήστε να
κρατήσετε μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι σε ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις και
να μην εκνευρίζεστε.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα πρέπει να προσέξετε ενδεχόμενες συμφωνίες, γιατί απ’ τη χαρά σας μπορεί
να προσπεράσετε όρους που δεν είναι ευνοϊκοί για εσάς, όπως και το να μην ξοδέψετε χρήματα που δεν έχουν μπει στην τσέπη σας, μόνο
επειδή πιστεύετε ότι θα σας έρθουν.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Προσπαθήστε να πατήσετε στη γη
και να αντιμετωπίσετε τα γεγονότα όσο πιο ρεαλιστικά μπορείτε, γιατί μπορεί να πέσετε θύμα
εκμετάλλευσης.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: προσπαθήστε να μη δραματοποιείτε τα γεγονότα στον εργασιακό σας χώρο.
Ακόμα κι αν φοβάστε ότι η θέση σας διακυβεύεται καλό θα είναι να μην υπερβάλλετε εαυτόν προκειμένου να αποδείξετε ότι την αξίζετε, αλλά να αντιμετωπίσετε με επαγγελματισμό όσα σας αναλογούν.
ΛΕΩΝ: Καλό θα είναι γενικότερα να είσαι προσεκτικός στις επαφές σου αυτές τις μέρες και
να επιτρέψεις στους άλλους να κρίνουν τις ιδέες τις οποίες αποφασίζεις να μοιραστείς μαζί
τους, γιατί μπορεί να σου κάνουν χρήσιμες επισημάνσεις που δεν είχες σκεφτεί.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον μεταβλητό σταυρό, στον
οποίο ανήκεις κι εσύ, να ενεργοποιείται από
την αντίθεση του Ερμή με το Δία θα πρέπει να
είσαι προσεκτικός απέναντι σε βαρίδια που θα
μπορούσαν να γείρουν την πλάστιγγα ανάμε-

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η 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
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Στόχος του τετράποδα.
2. Από νοικοκυρές χρησιμοποιείται.
3. Συνολικά, αν
διπλασιαστεί
Απόηχος μακρινού
θορύβου.
4. Λίγοι τα φορούν (γεν.) - Ηταν
και ο μυθικός
Αρίων.
5. Το αγγλικό π.μ
- Μέσο συνεννόησης.
6. Την είσοδο του φύλαγε ο
Κέρβερος.
7. Ηφαιστειογενές πέτρωμα πορώδους σύστασης (με άρθρο).
8. Προτρεπτικό επιφώνημα της
αρχαίας - Εκφράζει και άρνηση.
9. Αποτελεί εθνική περιουσία
(γεν.) - Ακολουθείται από ρήμα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ξαφνική αλλά παροδική συμφορά, μεταφορικά - Το δίκτυο
της απλώνεται σε όλη την Ελλάδα
(αντιστρ.).
2. Αρκετούς κολακεύουν.
3. Μπαίνει σε μία συμφωνία - Το
όνομα του έχει η 41η συμφωνία
του Μότσαρτ.
4. Είδος αποδημητικού πουλιού.
5. Τον αιώνα αυτόν εφευρέθηκε
η τυπογραφία - Ενας Κένταυρος

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

6

3

6

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

2

6

1

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

3

5

2
9

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

5

7

7

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

Sudoku

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

5

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

που συνετέλεσε στον θάνατο του
Ηρακλή (γεν.).
6. Λέξη της νηπιακής διαλέκτου.
7. Εντονη αποστροφή.
8. Αναφέρεται και επί χρωματικής απόκλισης - Επαναλαμβανόμενο εκφράζει αντίθεση.
9. «Χαμένο» στον τίτλο μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση Είναι οι ακτίνες ενός κύκλου.
ΛΥΣΗ (30-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΧΑΪΔΑΡΙ 2. ΡΙ ·
ΕΣΣΗ 3. ΙΝΙΚΗ - ΠΩΣ4. ΣΟΣΟΝΙΑ
5. ΤΙΤΣΙΑΝΟ
6. ΟΜΙΛΩ 7. ΡΙΣ - ΧΑΚΩΝ 8. ΙΣΟΤΟΝΟΙ9. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΧΡΙΣΤΟΣ 2. ΑΙΝΟΙ III3. ΚΟΡΙΤΣΙ 4. ΔΑΚΟΣ - ΝΑ 5.
ΗΝΙΟΧΟΙ 6. ΡΕ - ΙΑΜΑΤΑ 7. ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ 8. ΣΩ - ΟΛΩΣ 9. ΝΗΣΙ ΠΙΝΩ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

σα στην καριέρα και την οικογενειακή ζωή προς
τη μία ή την άλλη πλευρά.
ΖΥΓΟΣ: Αν σκοπεύεις να ταξιδέψεις ή να οργανώσεις κάποιο ταξίδι αυτές τις μέρες προσπάθησε να βγάλεις την πιο οργανωμένη
πλευρά που διαθέτεις και να διασφαλίσεις πως
έχεις κάνει σωστά ό,τι περνάει απ’ το χέρι σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο απέναντι μοιάζει να έχει «poker face», ανέκφραστη μούρη δηλαδή, και σου
είναι πολύ δύσκολο από τη μία να διαβάσεις τις
σκέψεις του κι από την άλλη να αποδεχτείς ότι
μπορεί να μη διαισθάνεσαι σωστά.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Αυτές τις μέρες ίσως μνημονεύσεις
αρκετές φορές τη διαφήμιση που έλεγε «καλύτερα να μασάς αντί να μιλάς», αφού δυσκολεύεσαι να συγκρατήσεις το στόμα σου, ενώ
ίσως προβείς σε αποκαλύψεις που μπορεί να
στεναχωρήσουν σημαντικούς ανθρώπους της
ζωής σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η αντίθεση του Ερμή με το Δία φαίνεται ικανή να επηρεάσει τις σχέσεις με τους
συναδέλφους σου, αφού είτε το δικό σου είτε
κάποια άλλα στόματα ανοίγουν, βγαίνουν απωθημένα και γίνονται αποκαλύψεις που δε γίνεται
να περάσουν… «στο ντούκου».
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η αντίθεση του Ερμή με το Δία
μπορεί να σε κάνει να δεις αλλιώς έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει, είτε εκθειάζοντας
τον και βάζοντας τον σε ένα θρόνο που τρίζει,
είτε απομυθοποιώντας κάποιον που μέχρι
χθες έπινες νερό στο όνομα του.
ΙΧΘΕΙΣ: Θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και να
μη μεταφέρεις το άγχος της δουλειάς στο σπίτι, αν δε θες να κάνεις το σπίτι ρινκ και τους
δικούς σου σάκους του μποξ.
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Άνοδος 3,19%
στο Χρηματιστήριο
Υψηλά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών με την
αγορά να διασπά έντονα ανοδικά τα επίπεδα των 800 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 12 μηνών, καθώς συνεχίζεται το μετεκλογικό ράλι.
Από τη Δευτέρα η χρηματιστηριακή αγορά έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 11,79%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση έχει αυξηθεί κατά 4,112 δισ. ευρώ.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ και της Πειραιώς, ενώ
σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε ο τζίρος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 818,33 μονάΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
δες, σημειώνοντας άνοδο
3,19%. Είναι το υψηλότερο
. 818,33
κλείσιμο από τη συνεδρίαση
της
11ης
Μαΐου
2018(822,37 μονάδες).
3,19%
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 130,959 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
71.244.722 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
λαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,66%, ενώ
ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 3,74%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς
(+14,75%), της ΔΕΗ (+14,72%), της Ελλάκτωρ (+7,40%),
της Εurobank (+6,22%), της Alpha Bank (+5,26%), της Εθνικής (+4,91%), της ΕΧΑΕ (+4,43%) και της Motor Oil
(+4,10%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Σαράντης(-1,69%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,56%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+6,61%) και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+5,34%), ενώ με απώλειες
έκλεισε ο δείκτης του Εμπορίου (-1,11%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 18.980.185 και
12.868.272 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με
24,758 εκατ. Ευρώ και η Alpha Bank με 20,111 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 78 μετοχές, 31 πτωτικά και 33 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτικ.η+20,00% και J&P 'Αξαξ+16,10%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δομική
Κρήτης-11,18% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου -10,00%.

Ê

Γ.Δ

Έως 500 ευρώ χρωστάει 1 στους
2 οφειλέτες στην Εφορία
Α
υξάνεται η κατηγορία των
οφειλετών των 500 ευρώ,
όπως αποκαλύπτει η
τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου
Προϋπολογισμού του Κράτους στη
Βουλή.

Οι φορολογούμενοι που χρωστούν
στην Εφορία ποσά έως 500 ευρώ αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2019 κατά
40.850 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία,
οι οφειλέτες των 500 ευρώ έχουν φθάσει
τους 2.137.009 σε σύνολο 3.940.098
οφειλετών (αντιστοιχούν στο 52,4% του
συνόλου), ενώ το αντίστοιχο διάστημα
του 2018 οι πολύ μικροί οφειλέτες ανέρχονταν σε 2.096.159.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω οφειλέτες
μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε
18 δόσεις με βάση τη νέα ρύθμιση που
είναι ήδη σε ισχύ.
Από τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής προκύπτουν
επίσης τα εξής στοιχεία:
• Το 52,4% των οφειλετών χρωστά
ποσά έως 500 ευρώ.
• Από 500 έως 10.000 ευρώ χρωστούν 1.504.851 οφειλέτες, οι οποίοι
μειώθηκαν κατά 19.961 συγκριτικά με το
πρώτο τρίμηνο του 2018.
• Από 10.000 έως 100.000 ευρώ οφείλουν 254.970 φορολογούμενοι, ο αριθμός

των οποίων αυξήθηκε κατά 9.144 στο
πρώτο τρίμηνο του 2019.
• Από 100.000 έως 1.000.000 ευρώ
οφείλουν 35.202 φορολογούμενοι.
• Από 1.000.000 ευρώ και πάνω οφείλουν 8.066 φορολογούμενοι.
Οι αναλυτές του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής εκτιμούν ότι η νέα
ρύθμιση των 120 δόσεων θα αυξήσει το
ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών, καθώς θα διευκολύνει τους φορολογουμένους στην αποπληρωμή των οφειλών

τους. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, τα
αποτελέσματα θα φανούν το δεύτερο
εξάμηνο του έτους, μετά τη λήξη της
προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση.
Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία ανέρχεται στα 104,3 δισ. ευρώ και εξ
αυτών μόλις το 3,3% του ποσού αυτού είναι ρυθμισμένο, όταν το 2015 το ποσοστό
του ρυθμισμένου χρέους βρισκόταν στο
7,6%.

120 δόσεις: 45.000 αιτήσεις σε μία εβδομάδα
εγάλο ενδιαφέρον
εκδηλώνουν οι
φορολογούμενοι
για την ένταξη των
οφειλών τους στη
ρύθμιση των 120 δόσεων.
Αυτό προκύπτει από τον
μεγάλο αριθμό των
αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα
για την ένταξη στη
ρύθμιση.

Μ

Σύμφωνα με τα στοιχεία,
την πρώτη εβδομάδα της λειτουργίας της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
( ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν περισ-

σότερες από 45.000 αιτήσεις
από οφειλέτες. Το ύψος των
οφειλών που αφορούν οι αιτήσεις αυτές ανέρχεται σε
402 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 311 εκατ. ευρώ είναι κύρια οφειλή και τα 91 εκατ.
ευρώ προσαυξήσεις.
Το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ακόμη
περισσότερο ο αριθμός των
ενδιαφερόμενων. Σημειώνεται ότι λόγω της διενέργειας
των βουλευτικών εκλογών στις
7 Ιουλίου το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να ανακοινώσει παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση
σε ημερομηνία μετά από αυτές.

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

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

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων από Δευτέρα
03/06/2019 έως την Παρασκευή 07/06/2019 και κατά
τις ώρες 07:00’-15:00’, στις κάτωθι οδούς του Δήμου /Τρικκαίων:
- Στην οδό Πριάμου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Λ. Κατσώνη και Αγαμέμνονος.
- Στην οδό Αλκιβιάδη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Διογένη και Παπαδιαμάντη.
- Στην οδό Πύρρωνος και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Παλλάντος και Πάροδος
Πύλης.
- Στην οδό Κόντογλου Φώτη
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Αγγ. Σικελιανού και
Σαμολαδά.
- Στην οδό Μετεώρων και

στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Στεργιοπούλου και Αθαμανήων (κατάληψη μέρος του
οδοστρώματος).
- Στην οδό Μαλακασίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Καστανιάς και Κορυδαλλού.
- Στην οδό Αλεξάνδρειας
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Πυργετού και Κερασούντος.
- Στην οδό Ίμιας και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κερκύρας και Ανώνυμου.
- Στην οδό Αλεξάνδρειας
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Αργυροκάστρου και
Δαρδανελίων.
- Στην οδό Ζηλευτής και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Λογγακίου και Ζηλευτής
Τέρμα και
- Στην οδό Νεοχωρίτη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αξιού και Αρδά.

- Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποί-

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45

Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00
πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ

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

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ

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

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

ηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας
Τρικάλων και την τεχνική
εταιρεία του αιτούντα, για την
ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

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.

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.

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

Έκθεση UNESCO

12.500
προσφυγόπουλα
φοιτούν σε
ελληνικά σχολεία
Σχεδόν 12.500 προσφυγόπουλα φοιτούν σε ελληνικά σχολεία σε
όλη την επικράτεια σύμφωνα με την
ετήσια Έκθεση της UNESCO για
την εκπαίδευση των μεταναστών.
Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την υφυπουργό
Παιδείας, Μερόπη Τζούφη το σχολικό έτος 2018-2019 που ολοκληρώνεται λειτουργούν 113 Δομές
Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων, με 4.244 παιδιά, τόσο στην ενδοχώρα αλλά και σε Μυτιλήνη,
Χίο, Σάμο και Κω - σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και 30 νηπιαγωγεία.
Παράλληλα, υπάρχει επιπλέον
σημαντική αύξηση των σχολικών
μονάδων με Τάξεις Υποδοχής,
έχοντας φτάσει τα 1.451 σχολεία.
Σε αυτές είναι εγγεγραμμένοι και
φοιτούν 8.230 μαθητές αιτούντες
άσυλο/ δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.
Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών προσφύγων
στο ελληνικό δημόσιο σχολείο αυτή
τη στιγμή φτάνει περίπου στους
12.480.
«Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες στελεχώνονται πλέον και με
Ψυχολόγους που παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές πρόσφυγες, τις οικογένειές
τους, ενώ παράλληλα συνδράμουν
στη διαχείριση τυχόν προβλημάτων
εντός της σχολικής μονάδας» τόνισε η κ. Τζούφη.

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.:
24310 31454 & 24310
37415
Εκ του Ιερού Ναού

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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

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

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

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)

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

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)

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”.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

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

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

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

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

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
ΗΜΕΡHΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜH ΣΤΗ ΠAΡΓΑ -ΠΗΓEΣ ΑΧEΡΟΝΤΑ -ΑΓIΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΠΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚH 2 ΙΟΥΝIΟΥ 2019
(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΜΕ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚO ΣYΛΛΟΓΟ "ΧΟΡOΣ & ΤΟΠΟΣ")
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

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

*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.

ΜΑΚΡΗ

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

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

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα στις 1 Ιουνίου

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

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.

σελίδα 37

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
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ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ!!!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕARLY BOOKING!
ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10ημ. 4,11,18/08 ..............................................950€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΙ 10,1 1ημ. 27/07 &1,10,17/08 .........................................από 1145€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΧCLUSIVE CUBA 9ημ. ..............................................................από 1645€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ 10,12ημ. ................................................από 1180€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ 12&15ημ. ..........................................από 1380€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΒΙΕΤΝΑΜ 13ημ. ..........................................................................από 1399€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Όλα τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα εξωτερικού της αγοράς
διαθέσιμα στο γραφείο μας!!
Και φυσικά τα μοναδικά μας ατομικά πακέτα
για να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας όπως εσείς το θέλετε,
σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις!
Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα
κράτησης ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων
και σε συνδυασμό με την ταξιδιωτική μας εμπειρία μπορούμε
να σας εγγυηθούμε ένα μοναδικό ταξίδι!!
Και όπως πάντα:

«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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος την Κυριακή 2 Ιουνίου θα χοροστατήσει κατά τον
Όρθρον και θα λειτουργήσει στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Γάβρου.
Την Τετάρτη το απόγευμα 5 Ιουνίου θα χοροστατήσει κατά
τον πανηγυρικό εσπερινό στο Ιερό Εξωκλήσιο της Αναλήψεως στη Καλαμπάκα.
Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως,
θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον και θα λειτουργήσει στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως στη Τρυγόνα.

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.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ

ΔΩΡΕΑ

Την Κυριακή, 2 Ιουνίου
2019, στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Διάβας, μετά το
πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα τελεστεί Ιερό Μνημόσυνο όλων των πεσόντων
κατά την Άλωση της Πόλης
(29 Μαΐου 1453).
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

-Η οικογένεια Χρήστου Πολύση προσέφερε στο Φιλόπτωχο Ταμείο του Ι.Ν. Αγίου
Κων/νου, 50 ευρώ, εις μνήμην
της Βασιλικής Κατσιαμαντού.

Ράπτης
Δημήτριος
Το κομμωτήριο Ράπτης,
θα παραμείνει κλειστό
στις 31/5 και 1/6.

κ. Χρυσοστόμου έως 31 Μαΐου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.

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.

«Γίνεσθε ευγνώμονες» (Κολοσ. 3:15)
Ο Ερρίκος Ντυνάν, ο μεγάλος ανθρωπιστής που ίδρυσε
τον Ερυθρό Σταυρό, την διεθνή
αυτή οργάνωση περίθαλψης,
δαπανώντας όλη την περιουσία
του, πέθανε στο τέλος φτωχός και λησμονημένος, σε ένα
γηροκομείο της Ελβετίας. Πόσο
εύκολα αλήθεια ξεχνάει ο άνθρωπος κάποιον που τον ευεργέτησε! Και αυτό ισχύει και για
τον Θεό την πηγή της ζωής μας.
Θεωρούμε πως όλα όσα απολαμβάνομε την κάθε μέρα μας,
είναι αυτονόητα. Ξεχνούμε ότι
«ο Θεός είναι Αυτός που δίνει
σε όλους μας τη ζωή, την πνοή

ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά. Όποιος τα
έχασε να περάσει από τα γραφεία
μας να τα παραλάβει.
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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431034406.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην Καποδιστρίου (κοντά στην πλατεία του Παλιού Δεσποτικού). Όποιος τα έχασε
να περάσει από τα γραφεία της
εφημερίδας μας να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κάρτα πολυτέκνων και
κάρτα της ΑΝΕΚ στο όνομα Ανδρουλάκης Δημήτριος. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6979306307.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου
με μπρελόκ της Hyundai, επί της
οδού Συγγρού. Όποιος τα έχασε
μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431074480.

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

και τα πάντα» (Πραξ.17:25). Γι'
αυτό, το Ευαγγέλιο μας προτρέπει να μην είμαστε επιλήσμονες αλλά ευγνώμονες, πρώτα στον Θεό, για την αγάπη Του
και τη σωτηρία Του που εκδηλώθηκε στο πρόσωπο του Υιού
Του. Αλλά και στις μεταξύ μας
σχέσεις ας μη ξεχνάμε πως κάποιοι στάθηκαν δίπλα μας σε
στιγμές δύσκολες. Μας βοήθησαν, μας στήριξαν στη ζωή
και στην πνευματική μας πορεία. Ας είμαστε λοιπόν ευγνώμονες και ας ευχαριστούμε
τον Πατέρα μας για την αγάπη
Του, πάντα στο όνομα του Λυτρωτή μας Ιησού Χριστού
(Εφεσ.5:20).

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

Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• πένες ολικής με ντοματίνια και φέτα
• χοιρινό με σάλτσα μουστάρδας
• μαυρομάτικα φούρνου • σπανακόρυζο
• μπιφτέκια ψητά

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

what’s up: 6986

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού και αδελφό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΠΑΣΧΑΛΗ
Ετών 88
Θανόντα κηδεύουμε αύριο Σάββατο
1 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 31-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντινιά. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Πασχάλης,
Βασίλειος και Έφη Πασχάλη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κων/νος, Λευτέρης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κική και Γεώργιος Γκουρόπουλος, Μαρία
Πασχάλη, Πανδώρα Ζάραγκα, Δημήτρης Χριστοφής. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου
Κων/νου αύριο Σάββατο 1/6/2019 και ώρα 9.30 το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μ. Βράντζα-Σ.
Καλογιάννης”.

† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Σάββατο 1 Ιουνίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΡΕΛΛΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Πύλη Τρικάλων 31-5-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελευθερία. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μαρία και Κυριάκος Μανουσάκης, Βασιλική και Κων/νος Καλιώρας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Λουκάς, Γλυκερία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Τελούμε την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,
γιαγιάς, κόρης, αδελφής και θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ
ΜΠΕΚΟΥ ΜΠΑΖΟΥΚΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την
ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 31-5-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Μπαζούκης. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Μπαζούκη και Παναγιώτης Δημητρίου. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Βασίλης. Η
ΜΗΤΕΡΑ: Μαρία Μπέκου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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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.

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 39

Ευχετήριο
Την αγαπημένη μας εξαδέλφη ΜΑΙΡΗ ΝΙΚ. ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ-ΚΑΡΑΚΟΥΚΗ που
προήχθη στο βαθμό του Αρειοπαγίτου τις πιο θερμές ευχές.
ΧΡΗΣΤΟΣ και
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΩΤΑΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πανήγυρις
Ιεράς Εικόνος Παναγίας Οδηγήτριας
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 2ην του μηνός Ιουνίου
2019, πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο Ιερός
Ναός Αγίου Ευθυμίου Φωτάδος Τρικάλων
την Εφέστιο Ιερά Εικόνα της Παναγίας
«ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ».
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν
χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7
μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ'
αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Εν
συνεχεία Ιερά Λιτάνευσις Εικόνος Παναγίας «ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ» σε οδούς της ενορίας.
Μετά το πέρας θα παρατεθεί παραδοσιακή φιλοξενία στον αύλειο χώρο του Ναού και θα ακολουθήσει εκδήλωση, προς τιμή της
Παναγίας, από τα χορευτικά τμήματα του πολιτιστικού Συλλόγου
Φωτάδος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7.30 το πρωί: Όρθρος και εν
συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία της Παναγίας «ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ».
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟY ΝΑΟΥ

Τελούμε την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, 40/ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής και θείας

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 31-5-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Μαστοροδήμος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ηρακλής Μαστοροδήμος, Αναστασία Μαστοροδήμου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

•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

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

Γ. Κουμουτσάκος προς Τουρκία:
Η ευρωπαϊκή πορεία κερδίζεται,
δεν εκβιάζεται
Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η βελτίωση της
πορείας ένταξης της
Τουρκίας προϋποθέτει
την πλήρη συμμόρφωση
με τις αρχές και τις αξίες
της Ενωμένης Ευρώπης,
και το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των
σχέσεων καλής γειτονίας,
έστειλε ο τομεάρχης ΕξωΟ τομεάρχης Εξωτερικών της
τερικών της ΝΔ με αφορΝ.Δ.Γιώργος Κουμουτσάκος
μή τις δηλώσεις τούρκων
αξιωματούχων
μετά
την έκθεση της Ε.Ε. για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τούρκου Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Φαρούκ Καϊμακτσί
μετά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η εκτός μέτρου επιθετική δήλωση Καϊμακτσί κατά της
Ε.Ε. δείχνει ότι η Άγκυρα δεν έχει αντιληφθεί κάτι θεμελιώδες: Η ευρωπαϊκή πορεία κερδίζεται, δεν εκβιάζεται.
Προϋποθέτει πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά προαπαιτούμενα, τις αρχές και τις αξίες της Ενωμένης Ευρώπης, και -αυτονόητα- σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και
των σχέσεων καλής γειτονίας.
Όσο αυτό δεν γίνεται κατανοητό, τόσο η Άγκυρα θα απομακρύνεται από τις Βρυξέλλες.
Η αλλαγή της στάσης της είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή της πορεία, την οποία η Ελλάδα έχει διαχρονικά
υποστηρίξει».

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

3,39 το κιλό

3,49 το τεμ.
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