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Ανεδείχθησαν στις εκλογές της 2ης Κυριακής

Θοδωρή Αλέκου

Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα
από την καρδιά
μου, όλες τις Τρικαλινές και τους
Τρικαλινούς, για τη
συγκινητική στήριξή
τους και σε αυτές
τις Περιφερειακές
εκλογές. Να τους
ευχαριστήσω για
την εμπιστοσύνη τους και την ευκαιρία να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει, για να
δώσουμε ένα καλύτερο αύριο στον Νομό μας.
Σε αυτή τη νέα προσπάθεια, όλοι μαζί, θα
προσπαθήσουμε, θα διεκδικήσουμε, θα πετύχουμε. Γιατί μπορεί να καταφέραμε πολλά, αλλά
να είστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε ακόμη
περισσότερα!
Για όλες τις Τρικαλινές και τους Τρικαλινούς!
Για τον τόπο μας!
Με εκτίμηση,

Χρήστος Μιχαλάκης
Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων

Ευχαριστήριο

Χριστόφορου Ρόμπου
Πέρασε πλέον και η
26η Μαΐου και το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μου έχει θετικό πρόσημο!!! Μιας προσπάθειας στην οποία είχα
δίπλα μου φίλους συνεργάτες και φυσικά την
οικογένειά μου!!! Θέλω
να ευχαριστήσω από
καρδιάς όσους με στηρίξατε με τη ψήφο σας ή και τον καλό σας λόγο!!
Ειλικρινά με συγκίνησαν ιδιαίτερα τα πολύ
καλά λόγια που άκουσα από εσάς στη διάρκεια
αυτής της προσπάθειας και νομίζω ότι μερικές
φορές αυτό είναι αυτό που μένει!!! Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους μέσα από την καρδιά μου ξανά
και υπόσχομαι να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας!!! Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο
έργο μας με το ίδιο μεράκι και αγάπη!!!

«Ευχαριστήριο Μήνυμα»
του νέου Δημάρχου
του Δήμου Μετεώρων

στους
Δήμους
ΣΕΛ. 4

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

Συνδημότισσες και
Συνδημότες
Θέλω μέσα από τα
βάθη της καρδιάς μου
να σας ευχαριστήσω
όλους που μας εμπιστευτήκατε και μας τιμήσατε με την ψήφο
σας,επιβραβεύοντας
τον αγώνα μας.
Δώσαμε πραγματικά έναν καθ’όλα έντιμο
αγώνα με απόλυτο σεβασμό στη βούλησή σας
και στην ελευθερία επιλογής σας και για τον
λόγο αυτόν υπόσχομαι ότι θα φανώ αντάξιος της
εμπιστοσύνης σας.
Έχουμε καθήκον να προχωρήσουμε μπροστά
με ενότητα, αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα
της κοινωνίας. Ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο μόλις ξεκίνησε.
Οι ευθύνες μου ,ως νέος δήμαρχος ,είναι βαριές και τις αισθάνομαι στους ώμους μου.
Δηλώνω δήμαρχος όλων των δημοτών του δήμου Μετεώρων και έτσι θα λειτουργήσω.
Στην κατεύθυνση αυτή θα επιμείνουμε ανοιχτά στη συνεργασία και στην ξεκάθαρη σύμπνοια με εργαλείο δημιουργίας την τοπική συνεργατική διακυβέρνηση που θα παράξει τοπικές πολιτικές και όχι στείρα διαχείριση, που θα
φέρει μια νέα φρέσκια αντίληψη για την αυτοδιοίκηση, επιλύοντας τα εκάστοτε προβλήματα.
Θέλω να συγχαρώ όλους τους συνυποψηφίους των άλλων συνδυασμών που συνέβαλαν με
τον καλύτερο τρόπο ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους
τους υποψηφίους που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο νίκης του συνδυασμού μας, καθώς και
όλους τους συνεργάτες μου για τον έντιμο και πολιτισμένο αγώνα που κάναμε,ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο με σύνεση και σωφροσύνη. Κοιτάμε μπροστά,όλοι μαζί, ενωμένοι με πίστη στο αύριο για μια
απόλυτα δημιουργική τετραετία.
Σας ευχαριστώ θερμά
Ο Νεοεκλεγείς Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων
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Προς
Τον Αξιότιμον
κ. Θεόδωρον Αλέκον
ΕΝΤΑΥΘΑ
Αξιότιμε κ. Αλέκο,
Μετ' αγάπης πολλής, σπεύδω ίνα συγχαρώ
Υμάς ολοθύμως, επί τη επαξία εκλογή Σας ως
Δημάρχου της πόλεως της Καλαμπάκας και του
Δήμου Μετεώρων.
Εύχομαι ολοκαρδίως, όπως ο Θεός διά πρεσβειών του Αγίου Βησσαρίωνος, να Σας χαρίζη
υγίειαν, δύναμιν και θείον φωτισμόν, διά να επιτελέσητε το έργον της Δημαρχοντίας Σας με πάσαν επιτυχίαν προς δόξαν Θεού, διά το καλόν,
την πρόοδον και την ευημερίαν της πόλεώς μας,
του Δήμου των Μετεώρων και των πολιτών αυτού.
Καλαμπάκα 3-6-2019
Ευχέτης προς Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο Σταγών και Μετεώρων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
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Σαν Σήμερα
1936 Το Λαϊκό Μέτωπο
(συμμαχία σοσιαλιστών - κομμουνιστών) σχηματίζει την
πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία,
με πρωθυπουργό τον Λεόν
Μπλουμ.
1989
Το κομμουνιστικό καθεστώς
της Κίνας γράφει μία από τις
πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των
φοιτητών στην πλατεία Τιεν
Αν Μεν.
1996
Η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας, μετά την αμφισβήτηση από τούρκο αξιωματούχο
της ελληνικότητας της νήσου
Γαύδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια
σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης
στο στρατηγείο της Νάπολης.
Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε
εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή
που θα διεξαχθεί η στρατιωτική
άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το
νησί αποτελεί αμφισβητούμενη
περιοχή και κάνοντας λόγο για
γκρίζα περιοχή.
2006
Κινηματογραφική απόδραση από τον Κορυδαλλό. Υπό
την απειλή όπλου και χειροβομβίδων, ελικόπτερο απογειώνεται από τον Άγιο Κοσμά,
προσγειώνεται στο προαύλιο
των φυλακών και παραλαμβάνει τους Βασίλη Παλαιοκώστα
και Αλκέτ Ριτζάι.

ΣΥΡΙΖΑ στην
τριπλή
εκλογική
αναμέτρηση ηττήθηκε
γιατί κατέβηκε στη
«μάχη» με θολό
πολιτικό προφίλ.
Χωρίς ξεκάθαρη
πολιτική ταυτότητα.
Απροετοίμαστος και
αποκομμένος από την
κοινωνία. Επένδυσε
στην πολιτική των
παροχών και έχασε!

Τόσο ο πρωθυπουργός
όσο και κορυφαία στελέχη
του κυβερνώντος κόμματος στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν
κατόρθωσαν να απαντήσουν πειστικά στο κρίσιμο
ερώτημα του ψηφοφόρου
«γιατί να σας ψηφίσω;».
Παρασύρθηκαν από τα
«εμβατήρια νίκης» που παιάνιζαν ορισμένοι και από
τους «διθυράμβους» των
πληρωμένων κονδυλοφόρων.
Από τις κολακείες της
«αυλής». Εγκλωβίστηκαν
στα πλοκάμια του συστήματος και, αντί να το συντρίψουν, έγιναν φθηνό και
αναλώσιμο εξάρτημά του.
Και οι δικαιολογίες περί
εχθρικών μέσων ενημέρωσης τουλάχιστον είναι ατυχείς γιατί όποιος λέει την
αλήθεια δεν είναι εχθρός!
Κατά τα λεγόμενα και
του πρωθυπουργού, όλα
αυτά αφορούν το πρώτο
ημίχρονο. Και έχει δίκιο!
Ομως, του διαφεύγει ότι
το δεύτερο θα είναι περισσότερο απαιτητικό.
Ακόμα πιο σκληρό και ο

Η παραπλάνηση
γράφεται με… ήττα
χρόνος μέχρι να στηθούν
οι κάλπες των εθνικών
εκλογών δεν επαρκεί για
να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα. Για να διορθωθούν τα λάθη. Για να
γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στο σύστημα και στα
πρόσωπα. Για να γίνουν ο
ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος κυρίαρχοι του παιχνιδιού.
Στο επιτελείο του κυβερνώντος κόμματος καλό
θα ήταν να αναζητήσουν
τις αιτίες που οι ψηφοφόροι τούς γύρισαν την πλάτη και να μη «βολευτούν»
με πρόχειρες δικαιολογίες,
όπως για παράδειγμα ότι
οι πολίτες δεν γνώριζαν
το έργο της κυβέρνησης,
ότι δεν αναγνώρισαν την
προσφορά τους, ότι παρασύρθηκαν από τους
«κακούς» δημοσιογράφους και άλλες παρόμοιες
αναλύσεις, γιατί τίποτα
από όλα αυτά δεν ισχύει.
Η βασική αιτία της αποδοκιμασίας της κυβέρνησης βρίσκεται στο 2015.
Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι
επιβιβάστηκαν στο τρένο
για να ταξιδέψουν, εν
μέσω κρίσης, στην πρώτη
θέση έδωσαν υποσχέσεις
τις οποίες γνώριζαν ότι
δεν θα μπορέσουν να υλοποιήσουν. Οταν πίστεψαν
αυτούς που τους συμβού-

λευαν να παραπλανήσουν
τους πολίτες. Οταν ανέθεσαν, με το αζημίωτο, σε
συγκεκριμένα «όργανα»
την παραπληροφόρηση
της κοινής γνώμης. Οταν
αγνόησαν την ανάγκη της
κοινωνίας για αλήθειες και
υπέκυψαν στα θέλγητρα
του ψέματος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στις κάλπες έχοντας τη λανθασμένη άποψη ότι οι πολίτες
τού χρωστούν. Οτι είναι
υποχρεωμένοι να του ανταποδώσουν όλα όσα
έπραξε γιατί τα έκανε όλα
σωστά και προς όφελος
της κοινωνίας. Κάποιοι κάνουν λόγο για αλαζονεία
και κάποιοι άλλοι για πολιτικό ήθος.
Η αλήθεια, όμως, είναι
ότι το 2015 το πολιτικό
προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ
έβλεπε να του έρχεται η
εξουσία στα χέρια και, αντί
να στοχαστεί για το πώς
θα τη διαχειριστεί καλύτερα, αναλώθηκε σε χορούς και πανηγύρια, την
ώρα μάλιστα που ο λαός
πλήρωνε ακόμα τις βεγγέρες των προηγούμενων.
Στις τριπλές εκλογές
του Μαΐου οι ψηφοφόροι
τιμώρησαν πολιτικές και
συμπεριφορές. Εστειλαν
μήνυμα ότι δεν είναι
«άβουλοι αμνοί» που κα-

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
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

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)

της ημέρας

ΕΣΤΙΑ:

Πράγματα που γίνονται

```
Π. Χρηστίδης:

" Χαριστική βολή
στον ΣΥΡΙΖΑ:
η πτώσις
διαχωριστικών
γραμμών "

από τους ανθρώπους
να μην τα ζητάμε από το Θεό.
Να ταπεινωνόμαστε στους

Μας λυπεί η απόφαση

ανθρώπους και να ζητάμε
Βενιζέλου, αλλά προχωράμε

τη βοήθειά τους.

```
```

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

θοδηγούνται εύκολα. Που
δέχονται προσβολές και
απαξίωση. Οτι έχουν αξιοπρέπεια, την οποία δεν
επιτρέπουν σε κανέναν,
επειδή βρέθηκε σε κάποια
καρέκλα εξουσίας, να τσαλαπατήσει. Οτι, παρά τα
εξοντωτικά μέτρα λιτότητας, τη φτώχεια και την
απαισιοδοξία, παραμένουν
υπερήφανοι.
Στις 35 ημέρες που απομένουν μέχρι να ανοίξουν
οι εθνικές κάλπες, οι πολίτες περιμένουν ειλικρίνεια, εντιμότητα και σοβαρότητα από το σύνολο
του πολιτικού κόσμου. Περιμένουν να ακούσουν
συγκεκριμένα μέτρα για
την ανασυγκρότηση του
κράτους και για τη βελτίωση της ζωής τους.
Δεν συμβιβάζονται με
υποσχέσεις και ευχολόγια.
Δεν παραπλανώνται από
επικοινωνιακά παιχνίδια
και συνθήματα.
Δεν υποκύπτουν σε εκβιασμούς.
Εάν οι πολιτικοί αποτύχουν να πλησιάσουν την
κοινωνία, ας μην επιρρίψουν τις ευθύνες σε «αόρατους εχθρούς». Οι ίδιοι
θα φέρουν την ευθύνη για
την απαξίωση της εκλογικής διαδικασίας και για τη
στροφή των ψηφοφόρων
προς «δυνάμεις του σκότους» ή προς λύσεις
απροσδιόριστης προέλευσης.

(Τον… πυροβολούν
με μετριοπάθεια!)

Αγιος Παΐσιος Αγιορείτης
(Δεν σας είδαμε και να… κλαίτε!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Γρήγορα, λέει η ξανθιά στο τηλέφωνο της πυροσβεστικής.
Ένας νεαρός προσπάθησε ν ανέβει απ το παράθυρό μου.
-Λυπάμαι κυρία μου αλλά καλέστε την άμεσο δράση.
-Μα κύριε πυροσβέστη δεν θέλω την αστυνομία εσάς θέλω.
Η σκάλα που έβαλε
είναι πολύ μικρή και δεν φτάνει.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 4/6/2019
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές
βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως
τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες
όπου θα είναι τοπικά ισχυρές.
Υφεση των φαινομένων τη νύχτα στη Θεσσαλία και βελτίωση στις υπόλοιπες περιοχές.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και
στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 28 βαθμούς
Κελσίου.
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Η σκεπτόμενη
βουβή ψήφος
Να και μια φορά που η βουβή
ψήφος μάς εξέπληξε θετικά. Μετά
τα αποτελέσματα του 2012 και
του 2015, μας είχε γίνει δεύτερη
φύση η πολύ επιφυλακτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Αντιμετωπίζαμε με μεγάλο δισταγμό
όσα ακούγαμε στον περίγυρό
μας, θεωρώντας πάντοτε ότι δεν
πιάνουμε τον πραγματικό σφυγμό
της κοινωνίας.
Οπως λέει και ένας φίλος, «δεν
πειράζει, καλύτερα το αποτέλεσμα
να ξεπερνά τις προσδοκίες σου...».
Υπάρχουν, βέβαια, και τα φαινόμενα της στιγμιαίας κωλοτούμπας. Βουλευτές ή και τομεάρχες
της Ν.Δ. προέβλεπαν, το Σάββατο
το βράδυ, πως η διαφορά δεν θα
ξεπερνάει το 3% και έκαναν διάφορες συναφείς αναλύσεις. Την
Κυριακή το βράδυ εξηγούσαν πως
είχαν προβλέψει μέρες πριν το
αποτέλεσμα και το «δεν τραβάει»
είχε μετεξελιχθεί στο «καλά, δεν
παίζεται». Τα έχει αυτά η πολιτική.
Αναγκάζεσαι ενίοτε να αλλάξεις
ρόλο στη μέση της παράστασης
και να μη σε ενδιαφέρει πολύ η
αξιοπρέπειά σου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε μία ακόμη φορά ότι το μεγάλο ατού του είναι πως οι, εσωκομματικοί και μη, αντίπαλοί του
τον υποτιμούν. Λειτουργεί μεθοδικά, αυτοδιορθώνεται και δείχνει
αυτοπειθαρχία.
Ο Αλέξης Τσίπρας πάλι είχε
«άστρο», το οποίο τον εκτόξευσε
σαν διάττοντα αστέρα μέσα σε
λίγα χρόνια. Κλείστηκε όμως σε
μια «γυάλα», γοητεύθηκε από τα
κόκκινα χαλιά των ξένων και των
εγχώριων σαλονιών και έχασε την
επαφή του με τον μέσο Ελληνα.
Οι ψηφοφόροι, πάντως, είχαν
διαμορφώσει άποψη και είχαν
αποφασίσει τι θα ψηφίσουν από
καιρό. Ολα δείχνουν ότι λίγα πράγματα θα αλλάξουν στις εθνικές
εκλογές. Η Ν.Δ. θα διεκδικήσει
την αυτοδυναμία, παίζοντας το
χαρτί της ακυβερνησίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να κερδίσει
1-2 μονάδες, αλλά και να αποφύγει μια απότομη κατάρρευση.
Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς
δεν πρέπει να επαναπαυθεί, αλλά
ταυτόχρονα το σοφότερο που
μπορεί να κάνει είναι ακολουθήσει
το δόγμα του μηδενικού λάθους
μέχρι τις εκλογές. Εχει καβαλήσει
το κύμα και, όπως συχνά λέει
ένας βετεράνος της πολιτικής,
«άπαξ και χάσεις μια αναμέτρηση,
μετά ό,τι και να πεις οι πολίτες
δεν σε ακούν».
Χρειάζεται, βεβαίως, προσοχή.
Επιλογές προσώπων παλαιάς κοπής από το φθαρμένο παρελθόν
των κομμάτων δεν βοηθούν. Οσο
για τους Ελληνες ψηφοφόρους,
είναι ακόμη δύσπιστοι. Η βουβή
ψήφος είναι και σκεπτόμενη ψήφος. Δεν θέλει να αναστηθεί ένα
παλιό σύστημα διακυβέρνησης
της χώρας.
Δεν θέλει επίσης έναν άλογο
ρεβανσισμό. Μέτρο, ενότητα, νοικοκύρεμα, σκληρή δουλειά και
λίγα λόγια θέλει.

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΤΡΙΤΗ

Ένας πρώην ποδοσφαιριστής
του ΑΟ Τρίκαλα Δήμαρχος Μουζακίου!

∫χρ.πΑπ.

Οι οφειλές προς ΟΤΑ
«Οι οφειλές προς ΟΤΑ - Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - αφορούν κυρίως μισθώματα δημοτικών ακινήτων, τα οποία δεν καταβάλλονταν», τονίζουν αυτοδιοικητικοί.
«Αν ΟΤΑ δεν είχαν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από πολίτες και επιχειρήσεις, τότε η οικονομική τους κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη, αφού θα εισέπρατταν και θα είχαν να ξοδέψουν για τις ανάγκες
των δημοτών» επισημαίνουν αυτοδιοικητικοί.

∫ Μ.Α.Μπ.

Ευχαριστήριο

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:

Θα ήθελα να ευχαριστήσω απο
καρδιάς όλες και όλους τους Τρικαλινούς συμπολίτες μου που με
τίμησαν με την ψήφο τους και με
εξέλεξαν Τοπική σύμβουλο στην
κοινότητα Τρικκαίων με τον συνδυασμό "Επανεκκίνηση τώρα" του
Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη
Παπαστεργίου. Δεσμεύομαι οτι θα προσπαθήσω με όλες
μου τις δυνάμεις να φανώ αντάξια στις προσδοκίες
όλων για να πάμε τα Τρίκαλα που αγαπάμε ακόμα πιο
μπροστά!!!
Με εκτίμηση

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Τζουβάρα-Καραΐσκου Βανέσσα
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Μεγάλη ήταν η αποχή στις φετινές εκλογές,
κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στην χώρα μας,
καθώς αποτελεί παράδοση και συνείδηση
στους έλληνες και στις ελληνίδες η συμμετοχή στα κοινά.
Το πλέον αξιοπερίεργο είναι πως η αποχή
ήταν μεγάλη, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα,
και στις αυτοδιοικητικές εκλογές και αυτό διότι ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη σημασία η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία συγγενών, φίλων, κλπ. Ίσως τα ήθη αλλάζουν, ίσως η πολιτική και οι πολιτικοί κούρασαν με τις πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί από την μεταπολίτευση και μετά, ίσως και τα δύο.
Αυτό που έχει σημασία είναι πως πολλοί γυρνάνε την πλάτη στα κοινά, στο σύνολο, επιδεικνύοντας αδιαφορία ή/και απόρριψη, στάση που ασφαλώς πληγώνει την δημοκρατία και
οφείλει να σημάνει συναγερμό τόσο στο πολιτικό σύστημα, όσο και στην κοινωνία.

∫ Μ.Α.Μπ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
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Η αποχή

Η κάλπη έκλεισε προσωρινά,
σε έναν μήνα από τώρα το νέο ραντεβού!
Μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος Μουζακίου απέκτησε νέο
Δήμαρχο, αφού ο Γιώργος Κωτσός θα ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή, ως υποψήφιος με τη ΝΔ στο νομό Καρδίτσας. Αλλά ο νέος Δήμαρχος Μουζακίου έχει… ποδοσφαιρική σχέση με τα Τρίκαλα.
Με μακρά πορεία στα γήπεδα ο Φάνης Στάθης και με πέρασμα και από τον ΑΟΤ την σεζόν 2001-2002 στην Γ’ Εθνική
διαπρέπει και στον πολιτικό στίβο. Στις χθεσινές επαναληπτικές εκλογές εξελέγη Δήμαρχος Μουζακίου επικρατώντας της
αντιπάλου του κ. Ντούρβα με ποσοστό 54,11%.
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Ευχαριστήριο
Μετά τον μεγάλο αριθμό ψήφων
στο πρόσωπό μου στις δημοτικές
εκλογές, για την ανάδειξη του
συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων, θα ήθελα να ευχαριστήσω
φίλους, φίλες, συμπολίτες και
συμπολίτισσες που με πίστεψαν
από την πρώτη στιγμή, όσους/ες
με ξεχώρισαν διαβάζοντας το βιογραφικό μου, συναδέλφους, συγγενείς, την οικογένειά
μου. Επίσης, όσους και όσες μίλησαν με θετικό τρόπο για
την προσωπικότητα μου και το έργο που προσέφερα κατά
τη διάρκεια της 5ετούς θητείας μου ως Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων.
Η επανεκλογή μου με πολύ μεγαλύτερο αριθμό ψήφων
από την εκλογική διαδικασία του 2014, αποτελεί για μένα
αναγνώριση, εύσημο, αλλά ταυτόχρονα και εντολή ευθύνης, να συνεχίσω να προσφέρω τα μέγιστα για το Δήμο
μας, για τους συμπολίτες.
Σας ευχαριστώ όλους και έναν έναν ξεχωριστά.

Ιωάννα (Άννυ) Αθ. Σιάφη
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ/ M.sc ΕΜΠ/ Συγκοινωνιολόγος
Υπάλληλος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΠΕ Τρικάλων
Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΚΔΘ

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

ΤΡΙΤΗ

4

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Νέος Δήμαρχος
του Δήμου Μετεώρων
ο κ. Θοδωρής Αλέκος
•Επικράτησε με 56,69% έναντι 43,31% του κ. Σινάνη
και αναλαμβάνει τον Δήμο από την 1η Σεπτεμβρίου 2019

α «ηνία» του Δήμου
Μετεώρων αναλαμβάνει
από την 1 Σεπτεμβρίου
2019, ο νέος Δήμαρχος του
Δήμου Μετεώρων, κ. Θοδωρής
Αλέκος, έπειτα από την εντολή
που έλαβε από τους δημότες
του Δήμο Μετεώρων, στην
εκλογική αναμέτρηση της
Κυριακής 2 Ιουνίου 2019.

Τ
Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Ο κ. Θοδωρής Αλέκος, εκλέχτηκε
νέος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων με
το συντριπτικό ποσοστό 56,69%
έναντι του 43,31% που έλαβε ο νυν
Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων κ.
Χρήστος Σινάνης!
Ο κ. Αλέκος έλαβε 8.833 ψήφους,
ενώ ο κ. Σινάνης 6. 747, σημειώνοντας την ολική ανατροπή, αφού την
πρώτη Κυριακή ο κ. Σινάνης είχε κερδίσει με ποσοστό 43,76% και 8.627
ψήφους, έναντι 37,74% και 7.440 ψήφων του κ. Αλέκου!

Προβάδισμα
με το «Καλησπέρα»
Στις 7:00 το απόγευμα της Κυριακής, έκλεισαν οι κάλπες και γύρω
στις 7:15 έφτασαν τα πρώτα αποτελέσματα από τα εκλογικά κέντρα του
Δήμου Μετεώρων.
Οι δυο υποψήφιοι ήταν κοντά σε
ψήφους για λίγο, αλλά με το πέρασμα της ώρας, το προβάδισα άρχισε
να το λαμβάνει ξεκαθαρά ο κ. Αλέ-

κος. Περίπου στις 8:00 υπήρχε σαφές προβάδισμα και διαφορά για τον
κ. Αλέκο και τα πρώτα χαμόγελα αισιοδοξίας είχαν ήδη φανεί στο εκλογικό του κέντρο, όπου άρχισε να
συρρέει κόσμος.
Στις 8:30 περίπου η διαφορά είχε
διευρυνθεί και είχε ξεπεράσει τους
χίλιους ψήφους, γεγονός που καταδείκνυε την επερχόμενη, μεγαλειώδη
νίκη του κ. Αλέκου!
Ο κ. Αλέκος ο οποίος βρίσκονταν
στο γραφείο του στο εκλογικό του,
εκείνη τη ώρα, έκανε την πρώτη του
εμφάνιση στους συνδημότες του, οι
οποίοι τον περίμεναν για να τον χειροκροτήσουν και να τον αγκαλιάσουν.
Ήταν ήδη ο νέος Δήμαρχος του
Δήμου Μετεώρων και όλα είχαν κριθεί με πανηγυρικό τρόπο και με μια
τεράστια διαφορά που κανείς δεν την
περίμενε, ούτε καν οι πιο αισιόδοξοι.
Τα μηνύματα των δημοτών είχαν
φτάσει στην πορεία τους!

«Θα είμαι δήμαρχος όλων
των Καλαμπακιωτών»
Στην ομιλία του προς του δημότες,
ο κ. Αλέκος τους ευχαρίστησε όλους
από τα βάθη της καρδιάς του και
τους υποσχέθηκε πως θα είναι ο Δήμαρχος όλων των δημοτών ανεξαιρέτως. «Οι δημότες επιβράβευσαν
την έντιμη στάση μας προεκλογικά,
το ήθος που πρεσβεύουμε ως συνδυασμός και μας έκρινε» είπε χαρακτηριστικά.
Ευχαρίστησε όλους τους υποψηφίους συμβούλους του και τους συ-

νεργάτες του στο γραφείο, ενώ συγκινημένος αναφέρθηκε στην οικογένεια του, στους δύο γιους του και
στη σύζυγο του Όλγα, για τη στήριξη που είχε και τη δύναμη που αντλούσε από την πρώτη στιγμή που
πήρε την απόφαση να διεκδικήσει
τον Δήμο Μετεώρων.
Ευχαρίστησε τα ΜΜΕ και δήλωσε
πως ως δήμαρχος ένα κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι η ενότητα.
«Θα είμαι ενωτικός και εδώ για
όλους» τόνισε.
Ακολούθησε πανηγυρικό κλίμα,
με δημοτική παραδοσιακή μουσική
και χορό μέχρι τα μεσάνυχτα, όταν

όλοι αποχώρησαν από το εκλογικό,
διότι η χθεσινή ημέρα ήταν εργάσιμη για όλους αλλά και για τον ίδιο
τον κ. Θοδωρη Αλέκο, ο οποίος έκανε πράξη αυτό που είπε στην ομιλία
του. «Από Δευτέρα δράση και δουλειά για τον αγαπημένο δήμο μας».

Χρ. Σινάνης: Κάναμε
καθαρό αγώνα – Σεβαστή
η απόφαση των δημοτών
Την ίδια ώρα τα συναισθήματα
στο στρατόπεδο του κ. Σινάνη ήταν
ακριβώς τα αντίθετα. Απογοήτευση,
στεναχώρια για το αποτέλεσμα και
«παγωμάρα».

Ωστόσο με το άκουσμα των αποτελεσμάτων και την οριστικοποίηση
της ήττας, ο νυν δήμαρχος Καλαμπάκας, εμφανώς συγκινημένος μίλησε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο εκλογικό του κέντρο.
Τους ευχαρίστησε όλους για τον
καθαρό και τίμιο αγώνα που έγινε και
είπε πως το έργο της δημοτικής
του Αρχής δεν αναγνωρίστηκε από
τους δημότες.
Η απόφασης τους όμως είναι σεβαστή, ενώ ανέφερε ότι από τη θέση
της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσει
να εργάζεται για το καλό του Δήμου
Μετεώρων.

Νέος Δήμαρχος Φαρκαδόνας
ο Γιάννης Σακελλαρίου
•Στον δεύτερο γύρο ο γιατρός Γιάννης Σακελλαρίου νίκησε
με ποσοστό 53,87% έναντι 46,12% του Μιχάλη Μπαγιώτη
έα εποχή για τον Δήμο Φαρκαδόνας, αφού ο
ιατρός Γιάννης Σακελλαρίου επικράτησε του
Μιχάλη Μπαγιώτη στην δεύτερη Κυριακή των
αυτοδιοικητικών εκλογών. Έτσι νέος δήμαρχος
Φαρκαδόνας από την 1η Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε
προχθές το μεγάλο φαβορί.

Ν

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Ο κ. Σακελλαρίου συγκέντρωσε 3.948 ψήφους (53,87%)
έναντι 3.381 (46,13%) του Μιχάλη Μπαγιώτη. Από τους
αριθμούς φαίνεται πως και ο
κ. Μπαγιώτης έδωσε τον δικό
του αγώνα με αξιοπρέπεια,
αλλά η δυναμική του κ. Σακελλαρίου στην γενέτειρά του

την Οιχαλία ήταν τέτοια που
τελικά του έδωσε τον Δημαρχιακό θώκο.
Συγκινημένος στις δηλώσεις
του ο Σακελλαρίου
Στο εκλογικό του κέντρο
στην Φαρκαδόνα στήθηκε το
γλέντι για την νίκη του νέου
Δημάρχου Φαρκαδόνας Γιάν-

νη Σακελλαρίου. Εκεί οι συμπολίτες του τον χειροκρότησαν θερμά. Ενώ ο ίδιος βαθιά
συγκινημένος μίλησε με «λό-

για καρδιάς» για τη νίκη του
και φάνηκε ιδιαίτερα ενωτικός
για την επόμενη μέρα του Δήμου Φαρκαδόνας.

τοπικά

Οι τοπικοί κομματικοί μηχανισμοί του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ

Αναμένοντας τα ψηφοδέλτια
•Ημέρα με την ημέρα μπορεί να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις

Η

ώρα των
αποφάσεων για
την κατάρτιση
των ψηφοδελτίων έχει
φτάσει, καθώς οι
κοινοβουλευτικές
εκλογές της 7ης Ιουλίου
απέχουν λίγες ημέρες.

Από ημέρα σε ημέρα αναμένονται ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ να
ανακοινώσουν τα ονόματα των
υποψηφίων βουλευτών τους,
ώστε να αρχίσει και επίσημα ο
αγώνας για τις εκλογές.
Όσον αφορά τον ν. Τρικάλων, στα ψηφοδέλτια του
οποίου οι υποψήφιοι θα είναι
έξι (4-2 ή 3-3 στο φύλο), στον
ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται τρεις υποψηφίους για να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο, καθώς
οι εν ενεργεία βουλευτές αυτοδίκαια θα είναι εκ νέου υποψήφιοι (Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη και
Χρήστος Σιμορέλης). Από την
άλλη, στην ΝΔ έχουν ανάγκη
από άλλους πέντε υποψηφίους (επίσης ο εν ενεργεία
βουλευτής και πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας αυτο-

δίκαια θα είναι εκ νέου υποψήφιος). Ασφαλώς ονόματα
ακούγονται πολλά, κάποια
επαναλαμβανόμενα, άλλα εκπλήξεις, όμως κανείς δεν είναι
σίγουρος.
Οι αποφάσεις κατάρτισης
λαμβάνονται στα κεντρικά των
κομμάτων στην Αθήνα και από
εκεί αναμένονται εναγωνίως

τα ονόματα, τα οποία μάλλον
μέσα στην εβδομάδα, ίσως
και σήμερα, να γνωστοποιηθούν. Όποτε γίνει αυτό θα
είναι για όλους ταυτόχρονα,
ώστε να έχουν όλοι την ίδια
χρονικά αφετηρία.
Πάντως, έντονο ενδιαφέρον
συμμετοχής υπάρχει στον
Νομό μας και για τα δύο ψη-

φοδέλτια, ωστόσο στην ΝΕ
του ΣΥΡΙΖΑ και στην ΝΟΔΕ
της ΝΔ τηρούν σιγή και αποστάσεις, κάτι λογικό, δεδομένων των συνθηκών, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται για συνεδριάσεις και εξορμήσεις,
στο πλαίσιο της προεκλογικής
“μάχης”.
Ματθαίος Μπίνας

Τα στοιχεία είναι ανεπίσημα διότι ακόμα δεν έχουν επικυρωθεί τα αποτελέσματα από το Πρωτοδικείο Τρικάλων

Οι ψήφοι των υποψηφίων
της Λαϊκής Συσπείρωσης
Πέντε έδρες καταλαμβάνει στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Π

έντε έδρες καταλαμβάνει στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων η Λαϊκή Συσπείρωση, όπως
προέκυψε από την πρόσφατη προσφυγή στην
κάλπη, όπου αύξησε αρκετά την εκλογική της δύναμη.
Ο συνδυασμός εκλέγει τρεις Δημοτικούς Συμβούλους από
την πόλη και δύο από την Περιφέρεια. Πρόκειται για τους
Γιώργο Καΐκη, Δημήτρη Γκολοβράντζα, Βάιο Τάσιο, Θανάση
Γεροκώστα (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας), και Γιώργο Κελεπούρη (Δ.Ε.
Παλαιοπύργου) .
Σημειωτέον, τα στοιχεία είναι ανεπίσημα, καθώς τα επίσημα
αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από το Πρωτοδικείο Τρικάλων.
Μέχρι και την τελική επικύρωση των αποτελεσμάτων, οι
ψήφοι των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων διαμορφώνονται
ως εξής:
465 ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ,
372 ΓΚΟΛΟΒΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
327 ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ,
315 ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
255 ΑΡΜΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
214 ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ),
204 ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΑΝΝΑ
203 ΒΑΡΔΟΥΛΗ-ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΑΝΑ)
198 ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
187 ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
154 ΖΑΒΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
148 ΤΣΕΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
147 ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
145 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ (ΛΕΤΑ)
136 ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
125 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
122 ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
121 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΝΑ)
120 ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
112 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
109 ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
104ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΞΕΝΙΑ
102 ΖΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
98 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ-ΠΟΤΗΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
95 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΑΣ
93 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

91 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
90 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
89 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
88 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ
87 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ)
77 ΛΙΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
72 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
69 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
65 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
64 ΤΣΙΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ)
62 ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60 ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
59 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
58 ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
54 ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ
52 ΔΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
52 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
51 ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
51 ΠΑΠΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
49 ΚΡΙΜΝΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
44 ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
44 ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
38 ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
33 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
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Μικέλης Χατζηγάκης:
«Προτεραιότητά μου η στήριξη
της μεσαίας τάξης»
Στο όνομα μιας δήθεν ταξικής πολιτικής, η μεσαία τάξη,
που είναι η ραχοκοκαλιά της
κοινωνίας και της οικονομίας
της χώρας μας, χτυπιέται συστηματικά από την απερχόμενη
κυβέρνηση τα τελευταία 4 και
παραπάνω χρόνια.
Οι φοροελαφρύνσεις, που
έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την μεσαία τάξη,
όπως αναφέρει ο νέος οικονομολόγος, είναι τελικά η μόνη
πολιτική για την ανακούφιση
των ανθρώπων που παράγουν πλούτο στον τόπο μας.
Σύμφωνα με τον Μικελη Χατζηγάκη «η μεσαία τάξη δεν είναι
απλά ένας αριθμός, αλλά εκπροσωπεί συγκεκριμένες αρχές
και αξίες. Αξίες όπως η εργατικότητα και η νοικοκυροσύνη.
Αξίες όπως να μπορείς να έχεις το δικό σου σπίτι όταν
εργάζεσαι σκληρά. Αξίες όπως να μπορείς να βρεις μια δουλειά
εδώ στην χώρα σου και να μην χρειάζεται να γίνεις μετανάστης.
Να μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια όταν φτάσεις στην σύνταξη».

Οι αυτοδιοικητικές
εκλογές επισφραγίζουν
την αλλαγή της σελίδας
H μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών
ολοκληρώθηκε.
Ήταν μια μάχη που
επιβεβαίωσε το μεγάλο και δυνατό μήνυμα
της ελληνικής κοινωνίας για πολιτική αλλαγή.
12 στις 13 ελληνικές περιφέρειες έγιναν γαλάζιες.
Με αφετηρία τη
νίκη αυτή, θα δουλέψουμε όλοι μαζί για
να έρθουμε κοντά σε
κάθε πολίτη, για να αλλάξει οριστικά σελίδα η Ελλάδα
στις 7 Ιουλίου, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση
και τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό όλων των
Ελλήνων.
Λιούτας Θανάσης

Είχαν… Άγιο επιβάτες
Ι.Χ. στην Λυγαριά!

Οι ψήφοι των Περιφερειακών Υποψηφίων
255 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ)
231 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ)
222 ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ)
197 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΟΖΙΑΚΑ)
176 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ (ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ)
160 ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ)
158 ΠΑΤΣΙΩΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ)
155 ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ)
141ΧΑΧΑΜΗ ΖΩΗ (ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ)
121 ΧΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ (ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ)
98 ΜΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑ)
94 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ)
82 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ)
64 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ)
63 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ)
56 ΤΣΑΤΣΑΒΑ-ΜΠΑΚΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ)
Ε.Κ.

Σ

ίγουρα κάποιον Άγιο φύλακα είχαν το μεσημέρι
της Δευτέρας δυο ηλικιωμένοι και το εγγονάκι
τους στην Λυγαριά. Η φωτογραφία του «Πρωινού
Λόγου» μιλάει από μόνη της για το πόσο τυχεροί στάθηκαν, αφού το αυτοκίνητο στην κυριολεξία σηκώθηκε
στον αέρα! Οι τρεις επιβάτες του Ι.Χ. μεταφέρθηκαν
με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τρικάλων για τις κατάλληλες εξετάσεις. Ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους.
Η Τροχαία Τρικάλων εξετάζει το πώς έγινε το τροχαίο,
ενώ σίγουρα ρόλο έπαιξε ότι εκείνη των ώρα έπεφτε
βροχή.
ΧΡ. ΠΑΠ.

6 σελίδα
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Χθες ξεκίνησαν οι εργασίες επί της οδού Απόλλωνος

Συνεχίζονται οι αναπλάσεις πεζοδρομίων
• Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή
και επισκευή των πεζοδρομίων στο κέντρο κυρίως της πόλης

Σ

υνεχίζονται οι
παρεμβάσεις τις
δημοτικής Αρχής
στο κέντρο της πόλης,
σε μια προσπάθεια να
βελτιωθεί κατά πολύ η
καθημερινότητα των
δημοτών.

Δ. Τρικκαίων 2018-19- ανέρχεται σε 400.00 ευρώ.

Σημειωτεόν, το έργο περιλαμβάνει αναπλάσεις στις δια-

σταυρώσεις στην οδό Κονδύλη από την πλευρά του πεζό-

στην κίνηση των πεζών, η εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και η ποιοτική αναβάθμιση
του αστικού περιβάλλοντος»
σημειώνει η δημοτική Αρχή.
Επισημαίνεται ότι τα έργα
αυτά γίνονται και σε συνδυασμό με τις μελλοντικές σχεδιαζόμενες αναπλάσεις της
παραποτάμιας περιοχής, του
εμπορικού κέντρου, της λαϊκής αγοράς και του συμπλέγματος των κεντρικών πλατειών.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώματα, κατασκευή
ρείθρων και κρασπέδων, διαμόρφωση ραμπών, επιστρώσεις.
Ε.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Παρεμβάσεις που αφορούν
στην πλήρη ανακατασκευή
και επισκευή βασικά των πεζοδρομίων στο κέντρο κυρίως
των Τρικάλων, έργο που ξεκίνησε να υλοποιείται από τον
περασμένο Νοέμβριο.
Χθες, ξεκίνησαν οι εργασίες
επί της οδού Απόλλωνος (από
την οδό Γαριβάλδη μέχρι τις
παλιές φυλακές), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου - «Αστικές αναπλάσεις

δρομου, στην οδό Βύρωνος,
από την οδό Γαριβάλδη μέχρι
τις παλιές φυλακές, στην οδό
Κανούτα, από οδό Βύρωνα
μέχρι το Δημοτικό Παρκινγκ,
στην οδό Άννης Κομνηνής,
στην οδό Χατζηγάκη, στην
οδό Μαυροκορδάτου, τμήματα, στην οδό Δεληγιώργη,
από την πλατεία Δεσποτικού,
αλλά και σε διάφορα τμήματα
πεζοδρομίων που χρήζουν
αποκατάστασης.
Επίσης, τα πεζοδρόμια σε
ορισμένα σημεία έχουν ήδη
επισκευαστεί (Στρ. Σαράφη,
25η2 Μαρτίου, τμήματα της
οδού Μιαούλη)
«Γνώμονας για τα έργα είναι
η ανάδειξη του αστικού χώρου
της πόλης, η προτεραιότητα

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
Παρέχει ο Δήμος Πύλης στους οφειλέτες του, βάσει της σχετικής νομοθεσίας

Ρυθμίσεις οφειλών
•Θα μπορούν να υπαχθούν αυτές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι
16/7/2019, ενώ οι σχετικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 16/9/2019
ε ρυθμίσεις οφειλών
προς τον Δήμο
Πύλης μπορούν να
προχωρήσουν όσοι
πολίτες χρωστούν σ’
αυτόν.

Σ

Πρόκειται για εφαρμογή του
νόμου περί «Ρύθμισης οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων και άλλες διατάξεις» και αφορά οφειλές που
έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από
την έναρξη ισχύος του
Ν.4611/2019, δηλαδή μέχρι
και 16/07/2019.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται
το αργότερο εντός τεσσάρων
μηνών από την έναρξη ισχύος
του σχετικού νόμου, που σημαίνει ότι καταληκτική ημερομηνία είναι στις 16/9/2019.

Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην
της τελευταίας που μπορεί να
είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις
και τους τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανα-

κριβούς δήλωσης ή λόγω μη
καταβολής τέλους.
Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη
δόση της καταβάλλεται μέσα
σε τρεις εργάσιμες ημέρες
από την ημέρα υπαγωγής στη
ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοι-

χου μήνα, χωρίς να απαιτείται
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.
Γενικά εδώ και χρόνια ο Δήμος Πύλης καταβάλλει προσπάθειες είσπραξης των οφειλών προς αυτόν και νομικά
του πρόσωπα (πχ ΔΕΥΑΠ),
από επιχειρήσεις, εταιρείες
και πολίτες, οι οποίες εκτιμάται
πως ενδεχομένως ξεπερνούν
τα 1,5 εκ. ευρώ.
Όπως τονίζεται από αυτοδιοικητικούς, για να παρέχονται υπηρεσίες στους δημότες
από τους δήμους, πρέπει οι
πολίτες και οι επιχειρήσεις να
αποδίδουν αυτά που οφείλουν.
Υπογραμμίζεται πως οι υπεύθυνοι του κάθε αυτοδιοικητικού φορέα είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο και υποχρεούνται, όπως όλοι οι πολίτες,
να τον εφαρμόζουν. Παράλληλα, είναι και ζήτημα δικαίου
να πληρώνουν όλοι, ότι τους
αναλογεί.
Ματθαίος Μπίνας
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Ευχαριστήριο
προς τον Δήμαρχο
Δημήτρη Παπαστεργίου
Aγαπητοί Δημότες
Αισθάνομαι την ανάγκη να
ευχαριστήσω τον Δήμαρχο
Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για την τιμή που
μου έκανε και με συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο του
συνδυασμού «Επανεκκίνηση
ν2».
Οφείλω επίσης να πω ένα
μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα
σε όλους εκείνους που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο
τους και στήριξαν την υποψηφιότητα μου και να συγχαρώ ΟΛΟΥΣ όσους συμμετείχαν στις εκλογές είτε ως
υποψήφιοι είτε ως ψηφοφόροι.
Ήταν ένας αγώνας που ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
αξίζει να τον κάνει κανείς.
Μαζί με ΟΛΟΥΣ τους δημοτικούς συμβούλους πιστεύω ότι ο Δήμος θα συνεχίσει το έργο του δυνατότερα, ώστε ο Δήμος μας να γίνει ακόμα πιο ανθρωπινός, πιο
σύγχρονος και φυσικά πιο όμορφος γιατί έχει τις δυνατότητες και τους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν
όχι επειδή πρέπει αλλά επειδή τον αγαπούν.
Επίσης να ευχαριστήσω τον κ Θωμά Παπασίκα, αλλά και
όλα τα παιδιά του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού που
με ζήλο και εργατικότητα συντέλεσαν στην νίκη στις
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
Με ιδιαίτερη τιμή
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΑΣ

Για το πρόγραμμα βιολογικών καλλιεργειών μπορούν να υποβληθούν μέχρι 16/6/2019
λοκληρώθηκε η
αρχική
αξιολόγηση των
αιτήσεων ένταξη της
δράσης 11.2.2 του
Υπομέτρου 11.2 του
Μέτρου 11 «Βιολογικές
Καλλιέργειες» του Π.Α.Α.
(Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης) 2014-2020,
σύμφωνα με στελέχη του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν
συμφωνούν με τα ευρήματα
της αξιολόγησης μπορούν να
καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, από Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00:01 μέχρι Παρασκευή 14 Ιουνίου
2019 και ώρα 23:59:59, ενημερώνουν στελέχη του Οργανισμού και αναφέρουν ότι οι
οριστικοί πίνακες κατάταξης
θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των
ενδικοφανών προσφυγών.
Στην πρόσκληση μπορούσαν να εντάξουν τα αγροτεμάχιά τους όλοι οι ενεργοί
αγρότες που έκαναν ΟΣΔΕ
το 2018 (έτος βάσης). Οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι: Οι
καλλιέργειες που μπορούν να
ενταχθούν στο εν λόγω μέτρο
είναι οι εξής:
- αροτραίες (αραβόσιτος
κτηνοτροφικός, αραβόσιτος
εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά,
μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
- μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια
και οινοποιήσιμα σταφύλια,
ακρόδρυα)
- όσπρια
- Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο /
Πατάτα

Ενδικοφανείς ενστάσεις
•Έχει ολοκληρωθεί η αρχική διαδικασία αξιολόγησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες
τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι
υδροπονικές καλλιέργειες.
Αν ο καλλιεργητής επιθυμούσε 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).

Κριτήρια
βαθμολογίας
Τα νέα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνουν:
H μοριοδότηση στη φυτική
για νεοεισερχόμενους (Δράση
11.1.1):
Ηλικία του δικαιούχου: Έως
και 30 ετών 50 μόρια, Από 31
έως και 40 ετών η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά
0,5 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 49,5. Από 41
ετών η μοριοδότηση βαίνει
μειούμενη κατά 3 μόρια για
κάθε έτος ξεκινώντας από το
42. Από 55 ετών και άνω δεν
λαμβάνει κανένα μόριο.
Μέγεθος της υπό ένταξη
έκτασης: Έως 24,75 μόρια, τα
οποία λαμβάνουν όσοι θέλουν
να εντάξουν έκταση 100
στρεμμάτων και άνω.
Το ποσοστό της υπό ένταξη
έκτασης της εκμετάλλευσης
ως προς τη συνολική του
έκταση: 0,2025 μόρια για για
κάθε 1% αιτούμενης προς ένταξη έκτασης.

Natura: 0,45 μόρια ανά 5%
της συνολικής εντασσόμενης
έκτασης.

Παλιοί στη Βιολογική
(Δράση 11.2.1): Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του

συστήματος της βιολογικής
γεωργίας
μέχρι
την
ημερομηνία αίτησής του δι-

καιούχου στο Μέτρο, με ανώτατο όριο τα 10 (δέκα) έτη: 5
μόρια/έτος εφαρμογής της
βιολογικής.
Μέγεθος της υπό ένταξη
έκτασης: Έως 19,25 μόρια, τα
οποία λαμβάνουν όσοι θέλουν
να εντάξουν έκταση 100
στρεμμάτων και άνω.
Το ποσοστό της υπό ένταξη
έκτασης της εκμετάλλευσης
ως προς τη συνολική του
έκταση: 0,2025 μόρια για για
κάθε 1% αιτούμενης προς ένταξη έκτασης.
Επαγγελματίας αγρότης: 10
μόρια
Natura: 0,45 μόρια ανά 5%
της συνολικής εντασσόμενης
έκτασης.
Τα άνωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής ισχύουν αν ο
συνολικός προϋπολογισμός
των αιτήσεων στήριξης στη
δράση είναι μεγαλύτερος του
ποσού που έχει προκηρυχθεί.
Ματθαίος Μπίνας
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τοπικά

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΠΟΛΥΘΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
ΧΑΛΙΚΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΒΥΤΟΥΜΑ
ΑΥΡΑΣ
ΑΥΡΑΣ
ΑΥΡΑΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ
ΒΛΑΧΑΒΑΣ
ΒΛΑΧΑΒΑΣ
ΔΙΑΒΑΣ
ΔΙΑΒΑΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ
ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ
ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ
ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
ΑΗΔΟΝΑΣ
ΓΛΥΚΟΜΗΛΕΑΣ
ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΜΗΛΕΑΣ
ΧΡΥΣΟΜΗΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
ΠΕΥΚΗΣ
ΤΡΥΓΟΝΑΣ
ΚΟΝΙΣΚΟΥ
ΚΟΝΙΣΚΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΛΟΓΓΑ
ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ
ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ

1ο ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
3ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
4ο ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
5ο ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
6ο ΚΡΑΝΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
7ο ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
8ο ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
9ο ΧΑΛΙΚΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
10ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
11ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
12ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
13ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
14ο ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
15ο ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
16ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
17ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
18ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
19ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
20ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
21ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
22ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
23ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
24ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
25ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
26ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
27ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
28ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
29ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
30ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΒΥΤΟΥΜΑ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
31ο ΑΥΡΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
32ο ΑΥΡΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
33ο ΑΥΡΑΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
34ο ΒΛΑΧΑΒΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
35ο ΒΛΑΧΑΒΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
36ο ΔΙΑΒΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
37ο ΔΙΑΒΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
38ο ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
39ο ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
40ο ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
41ο ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
42ο ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
43ο ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
44ο ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
45ο ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
46ο ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
47ο ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
48ο ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
49ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
50ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
51ο ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
52ο ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
53ο ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
54ο ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
55ο ΚΛΕΙΝΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
56ο ΚΛΕΙΝΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
57ο ΚΛΕΙΝΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
58ο ΑΗΔΟΝΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
59ο ΓΛΥΚΟΜΗΛΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
60ο ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
61ο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
62ο ΧΡΥΣΟΜΗΛΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
63ο ΧΡΥΣΟΜΗΛΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
64ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
65ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
66ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
67ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
68ο ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
69ο ΠΕΥΚΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
70ο ΤΡΥΓΟΝΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
71ο ΚΟΝΙΣΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
72ο ΚΟΝΙΣΚΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
73ο ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
74ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
75ο ΛΟΓΓΑ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
76ο ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
77ο ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
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0
2
0

0
0
1
0
2
1
0
0
0
5
9
4
2
7
1
1
2
5
2
5
7
2
5
2
1
9
2
4
1
1
0
1
1
0
0
3
0
5
1
4
3
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
6
2
2
3
0
2
2
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
2
0
0
3
2
0
0
0

65
92
116
51
126
140
83
12
61
197
191
148
190
159
203
140
282
299
281
303
278
287
291
300
290
279
275
274
93
115
176
165
94
93
143
277
355
235
243
253
219
193
111
158
104
166
138
194
119
193
69
148
114
50
108
124
200
164
185
148
142
240
212
115
111
102
134
146
127
131
124
77
115
73
105
119
87

18
30
70
30
59
73
61
0
42
117
119
94
115
99
105
67
168
171
154
180
177
130
168
158
153
180
156
165
45
73
129
112
53
60
82
159
233
155
146
162
111
98
38
69
93
103
89
110
82
109
27
95
88
38
55
71
113
106
77
67
60
91
69
58
80
50
41
108
43
65
83
53
83
40
79
67
54

ΣΙΝΑΝΗΣ

ΑΛΕΚΟΣ

ΕΓΚΥΡΑ

65
92
118
51
128
141
83
12
61
206
203
155
192
168
208
147
287
305
287
309
287
291
298
306
297
292
279
281
96
116
179
168
95
93
144
281
356
242
245
260
223
194
112
159
105
169
140
195
119
193
69
154
118
52
111
124
203
168
191
149
143
243
216
117
113
104
135
149
128
133
124
77
120
75
105
121
87

ΛΕΥΚΑ

214
295
320
151
321
422
192
39
277
520
540
512
513
332
393
230
509
511
502
497
487
485
487
504
489
497
486
483
187
178
339
309
245
257
332
436
525
528
528
525
539
470
346
447
351
281
277
394
350
346
179
414
320
172
238
324
286
385
371
314
359
480
535
482
487
483
346
456
399
399
384
164
275
144
411
375
298

ΑΚΥΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ΔΗΜΟΣ

TMHMA

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΓΥΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

47
62
46
21
67
67
22
12
19
80
72
54
75
60
98
73
114
128
127
123
101
157
123
142
137
99
119
109
48
42
47
53
41
33
61
118
122
80
97
91
108
95
73
89
11
63
49
84
37
84
42
53
26
12
53
53
87
58
108
81
82
149
143
57
31
52
93
38
84
66
41
24
32
33
26
52
33

τοπικά

4

ΤΡΙΤΗ

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

σελίδα 9

0
0
2
0
3
6
1
2
1
0
1
0
0
8
6
4
1
0
2
1
3

0
1
0
0
2
1
1
0
2
0
0
0
1
0
0
4
0
1
0
2
1

ΣΙΝΑΝΗΣ

ΛΕΥΚΑ

90
151
84
105
166
175
149
184
76
94
110
197
118
163
122
153
52
130
174
209
215

ΑΚΥΡΑ

283
389
294
314
403
398
415
410
303
257
308
486
255
453
290
353
142
369
411
360
358

ΑΛΕΚΟΣ

78ο ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
79ο ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
80ο ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
81ο ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
82ο ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
83ο ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
84ο ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
85ο ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
86ο ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΨΗΛΩΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
87ο ΑΧΛΑΔΕΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
88ο ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
89ο ΓΑΒΡΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
90ο ΓΑΒΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
91ο ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
92ο ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
93ο ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
94ο ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
95ο ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
96ο ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
97ο ΟΞΥΝΕΙΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ
98ο ΟΞΥΝΕΙΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΓΚΥΡΑ

ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ
ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΨΗΛΩΜΑΤΟΣ
ΑΧΛΑΔΕΑΣ
ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΓΑΒΡΟΥ
ΓΑΒΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ
ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ
ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ
ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΟΞΥΝΕΙΑΣ
ΟΞΥΝΕΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ΔΗΜΟΣ

TMHMA

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΓΥΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

90
150
82
105
161
168
147
182
73
94
109
197
117
155
116
145
51
129
172
206
211

40
75
47
64
102
96
93
142
40
27
58
79
58
96
54
87
22
77
118
103
124

50
75
35
41
59
72
54
40
33
67
51
118
59
59
62
58
29
52
54
103
87

ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
ΚΛΟΚΟΤΟΥ
ΚΛΟΚΟΤΟΥ
ΚΡΗΝΗΣ
ΚΡΗΝΗΣ
ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΝΟΜΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
ΣΕΡΒΩΤΩΝ
ΣΕΡΒΩΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΡΙΖΑΝΟΥ
ΓΡΙΖΑΝΟΥ
ΓΡΙΖΑΝΟΥ
ΓΡΙΖΑΝΟΥ
ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
ΖΑΡΚΟΥ
ΖΑΡΚΟΥ
ΖΑΡΚΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ

324ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
325ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
326ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
327ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
328ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
329ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
330ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
331ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
332ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
333ο ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
334ο ΚΛΟΚΟΤΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
335ο ΚΛΟΚΟΤΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
336ο ΚΡΗΝΗΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
337ο ΚΡΗΝΗΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
338ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
339ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
340ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
341ο ΝΟΜΗΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
342ο ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
343ο ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
344ο ΣΕΡΒΩΤΩΝ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
345ο ΣΕΡΒΩΤΩΝ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
346ο ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
347ο ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
348ο ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
349ο ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
350ο ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
351ο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
352ο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
353ο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
354ο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
355ο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
356ο ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
357ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
358ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
359ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
360ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
361ο ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
362ο ΖΑΡΚΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
363ο ΖΑΡΚΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
364ο ΖΑΡΚΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
365ο ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
366ο ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
367ο ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

2
3
3
0
1
1
1
2
1
16
1
4
3
6
4
1
3
5
1
1
7
7
4
5
4
3
3
4
5
9
4
9
0
1
6
1
1
0
7
3
4
10
3
5

4
0
0
0
1
2
2
2
0
5
2
4
3
3
1
0
0
4
4
1
3
6
4
3
0
2
1
7
3
7
11
5
1
4
6
4
7
0
9
7
15
17
6
5

168
127
164
145
144
145
135
196
196
196
140
159
195
185
211
175
173
265
151
116
184
107
198
149
170
129
148
140
183
178
157
171
65
217
208
150
176
181
191
153
208
140
186
188

149
112
142
125
125
115
116
179
161
113
93
85
116
109
35
27
30
164
107
84
101
74
111
73
94
62
65
41
58
38
45
63
29
71
70
62
52
129
80
74
88
74
110
91

ΜΠΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΕΓΚΥΡΑ

174
130
167
145
146
148
138
200
197
217
143
167
201
194
216
176
176
274
156
118
194
120
206
157
174
134
152
151
191
194
172
185
66
222
220
155
184
181
207
163
227
167
195
198

ΛΕΥΚΑ

457
466
508
473
465
487
480
522
536
527
364
422
433
496
460
431
451
460
304
261
346
263
430
358
354
290
312
474
462
463
470
469
164
480
480
473
479
413
462
465
472
358
413
394

ΑΚΥΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

ΔΗΜΟΣ

TMHMA

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΓΥΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

19
15
22
20
19
30
19
17
35
83
47
74
79
76
176
148
143
101
44
32
83
33
87
76
76
67
83
99
125
140
112
108
36
146
138
88
124
52
111
79
120
66
76
97
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Βάπτισε την κόρη του ο π. Γεώργιος Γραδούλας
Μ

έρα χαράς το μεσημέρι της Κυριακής στον Ιερό Ναό
της Παναγίας Επίσκεψης
Τρικάλων, όπου ο εφημέριος

του Ναού Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Γραδούλας
και η πρεσβυτέρα του Καλλιόπη Καλούσιο βάπτισαν
το 4ο παιδί τους, την γλυ-

κύτατη κορούλα τους.
Η νονά Αντιγόνη Τάσιου
χάρισε το όνομα Νεφέλη,
ενώ το Ιερό Μυστήριο τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενους από πολλούς
ιερείς της Μητρόπολης.
Από εμάς στον «Πρωινό
Λόγο» τις πιο θερμές για
την μικρούλα και τους γονείς.

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
Κυκλοφόρησε το νέο πόνημα του Νεκτάριου Κλ. Κατσόγιαννου

Εμποροπανήγυρη – Ζωοπάζαρο
& Εβδομαδιαία αγορά των Τρικάλων
Ακόμα ένα πόνημα του ακούραστου ερευνητή και συγγραφέα κ.
Νεκτάριου Κατσόγιαννου κυκλοφόρησε πρόσφατα, δίνοντας για
ακόμα μια φορά στους Τρικαλινούς
να έρθουν σε επαφή με τα σημαντικά ιστορικά, λαογραφικά στοιχεία
της περιοχής.
Πρόκειται για το βιβλίο «Εμποροπανήγυρη – Ζωοπάζαρο & Εβδομαδιαία αγορά των Τρικάλων» που
σχεδιάστηκε και σελιδοποιήθηκε
στις «Γραφικές Τέχνες»
και εκτυπώθηκε στο τυπογραφείο
«ΠΑΝΤΥΠΟ».
«Η ετήσια εμποροπανήγυρη, το
ζωοπάζαρο και η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά των Τρικάλων είναι θεσμοί
που αποτελούν ολόκληρη ιστορία
για τα ην πόλη και το ν. Τρικάλων και
μετρούν 135 χρόνια παρουσίας
στην τοπική κοινωνία της πόλης»
αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ο κ. Δημήτρης Τσιγάρας.
Όπως σημειώνει «στην παρούσα
μελέτη του ερευνητή Νεκτάριου
Κατσόγιαννου, επιχειρείται μια εκτενής αναφορά στην τριλογία: εμποροπανήγυρη – ζωοπάζαρο- εβδομαδιαία αγορά, καταγράφοντας την ιστορική διαδρομή των Τρικαλινών θεσμών που αν
πέρασαν μέσα από τις δύσκολες συνθήκες (οικονομική κρίση, πόλεμοι, κατοχή, λοιμοί,
συγκρουόμενα συμφέροντα κ.α.) και κινδύνεψαν πολλές φορές να ματαιωθούν και να απαξιωθούν, ωστόσο, δεν ματαιώθηκαν, δεν απαξιώθηκαν, ούτε έχασαν κάτι από την παλιά
αίγλη τους, συνεχίζοντας την ιστορική τους πορεία μέχρι και σήμερα».

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
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23ο Αντάμωμα Χασιωτών
στις 9 Ιουνίου 2019
στον Άγιο Θεοδόσιο Γάβρου
Σ
τις 9 Ιουνίου 2019
θα
πραγματοποιηθεί
και φέτος το Αντάμωμα
Χασιωτών στα Χάσια
του Δήμου Μετεώρων
και συγκεκριμένα στην
θέση Άγιος Θεοδόσιος
Γάβρου.

Πρόκειται για το 23ο Αντάμωμα Χασιωτών το οποίο
έχει οργανωθεί και προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο.
Οι απανταχού Χασιώτες
θα ανταμώσουν για μια ακόμη φορά, θα εκκλησιαστούν,
θα χορέψουν και θα περάσουν ωραίες στιγμές όπως
το κάνουν εδώ και 22 συναπτά έτη.
Το πρόγραμμα ξεκινά με
την Θεία λειτουργία το πρωί
ενώ στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί ο Μεγάλος Χορός ενώ θα τραγουδήσει
και η Χορωδία Χασίων.
Ακολούθως θα εμφανιστούν και Χορευτικά συγκροτήματα Πολιτιστικών

Συλλόγων Δήμων Μετεώρων και Γρεβενών.
Το 23ο Αντάμωμα Χασιωτών τελεί υπό την αιγίδα
του Δήμου Μετεώρων και
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε στο 23ο
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΧΑΣΙΩΤΩΝ που
θα γίνει σε συνεργασία με
τους Πολιτιστικούς συλλόγους ΧΑΣΙΩΝ, την Κυριακή 9
Ιουνίου 2019 στον Άγιο Θεοδόσιο Γάβρου, Δήμου Μετεώρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
07:30 Θεία Λειτουργία
10:30 Μεγάλος Χορός
11:00 Χαιρετισμοί Επισήμων
11:30 Χορωδία Χασίων
12:00 Χορευτικά συγκροτήματα Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμων Μετεώρων
και Γρεβενών
Γιώργος
Χρ. Σιαμουρέλης

12 σελίδα
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ε στόχο να
αποκτήσει ο
εκπαιδευόμενος
νέος τις απαραίτητες
θεωρητικές γνώσεις αλλά
και την επαγγελματική
εμπειρία στην αγορά
εργασίας θα υλοποιηθεί
και το ερχόμενο
διδακτικό έτος ο θεσμός
μαθητείας των
Επαγγελματικών Σχολών
του ΟΑΕΔ.

Μ

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής από τις 18 Ιουνίου
έως τις 30 Αυγούστου στις
γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά
τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α’Τάξης
Επαγγελματικών Λυκείων ή
Γενικών Λυκείων και έχουν
γεννηθεί τα έτη 1996-2003.
H Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του
μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας (on-thejob
training).
Στόχος είναι να αποκτήσει ο
εκπαιδευόμενος νέος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις
αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.
Στη διάρκεια των σπουδών
τους οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ το
πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε
θέσεις συναφείς με την ειδι-

τοπικά
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Στις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ

Υποβολή αιτήσεων
για τη μαθητεία
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν
να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής
από τις 18 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου

κότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο. Η φοίτηση
στις ΕΠΑΣ είναι διετής.
Οι μαθητές και μαθήτριες
των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ : Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως
εξοπλισμένα εργαστήρια,
τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα. εκπαιδεύονται από έμπειρο και
άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο
και έκτακτο, αμείβονται και

ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο
ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα,
προκειμένου να διευρυνθεί ο
αριθμός των απασχολουμένων μαθητών, δικαιούνται
σπουδαστική άδεια μέχρι 30
ημέρες με αποδοχές, λαμβάνουν- όσοι συγκεντρώνουν τις
απαραίτητες προϋποθέσειςεπίδομα στέγασης και σίτισης και δικαιούνται Αναβολή
Στράτευσης
Εν τω μεταξύ, αυτή την Πέμπτη 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει

το Περιφερειακό Συμβούλιο
Θεσσαλίας, όπου μεταξύ των
άλλων θα κληθεί να καθορίσει
και τον αριθμό των μαθητευόμενων και σπουδαστών
των δομών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για
απασχόληση στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας κατά το σχολικό
έτος 2019-2020 καθώς και για
τα επόμενα έτη.
Ε.Κ.

Ο Δήμος Τρικκαίων ζητά
τη γνώμη των πολιτών
για τις μετακινήσεις
Ερευνα για καλύτερες μετακινήσεις
στα Τρίκαλα στο πλαίσιο του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Η συνεργασία και η άποψη των πολιτών σε θέματα
μετακίνησης, είναι η πρώτη
κίνηση του Δήμου Τρικκαίων για να υλοποιήσει
το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Για τον
λόγο αυτόν, διενεργείται
έρευνα στην πόλη των Τρικάλων μέχρι τις 31 Μαΐου
2019
Η έρευνα έχει ως τίτλο
«Κατανόηση των αναγκών
των πολιτών σχετικά με τις
μετακινήσεις τους και εντάσσεται στην προσπάθεια
ν α σχεδιαστεί το μέλλον
της πόλης με πιο σίγουρο
και αποτελεσματικό τρόπο
Η ομάδα των ερευνητών επισκέπτεται νοικοκυριά σε όλη την
πόλη, διεξάγοντας την έρευνα για τιες μετακινήσεις με τη μορφή συνεντεύξεων. Η έρευνα διαρκεί περίπου 10’ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, είναι εθελοντική και διέπεται από καθεστώς ανωνυμίας και πλήρους εμπιστευτικότητας.
Ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζεται στην συμμετοχή και την συνεργασία όλων, ζητώντας μόνο τη διευκόλυνση του έργου των
ερευνητών, αφού τα αξιόπιστα δεδομένα, θα οδηγήσουν σε
ασφαλέστερα συμπεράσματα.
Οι ερευνητές θα φέρουν ειδική κάρτα με ονοματεπώνυμο,
σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Τρικκαίων.
Προκειμένου να τηρηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα,
εκτός από τις συνεντεύξεις με τους ερευνητές θα μοιραστούν
φάκελοι με κωδικούς της έρευνας σε επιλεγμένα νοικοκυριά.
Οι πολίτες που έλαβαν τους κωδικούς μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες για την συμπλήρωση της έρευνας στον
σύνδεσμο https://svaktrikala.com/2019/05/07/έρευνα-μετακινήσεων/

Εκδηλώσεις για την 76η ΕΠΕΤΕΙΟ της ιστορικής «ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ»
λούσιες θα είναι φέτος οι εκδηλώσεις του Δήμου Πύλης που θα πλαισιώσουν την 76η ΕΠΕΤΕΙΟ της ιστορικής «ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ».
Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας
φρόντισε για όλα.
@ Έτσι, την Κυριακή, 09 Ιουνίου, ο Δήμος Πύλης γιορτάζει
την 76η επέτειο, με κεντρικό ομιλητή τον συντοπίτη μας κ.

Π

Εξετάσεις
για την απόκτηση
απολυτηρίου
Δημοτικού
Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων
ανακοινώνεται ότι
όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν
να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση
απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017,
ΦΕΚ 109 τ. Α’/01-08-2017) καλούνται να προσέλθουν στο 7ο Δημoτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ:
2431024465) τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και
ώρα 10:00 αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη
Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων έως και την Παρασκευή
07 Ιουνίου 2019.

Βασίλειο Πανάγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα.
Την ίδια μέρα, παράλληλα, ο Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλης διοργανώνει ποδηλατικό αγώνα.
Αγώνα ο οποίος είναι ενταγμένος στο αγωνιστικό καλεντάρι και εγκεκριμένος από την ΕΟΠ.
Αφορά τις κατηγορίες: Εφήβων - Παίδων – Κορασίδων Παμπαίδων – Πανκορασίδων – Μίνι (μικρά – μεγάλα).

Αθλοθέτης του αγώνα είναι ο Δήμος Πύλης.
Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στην 76η επέτειο της Μάχης,
και στοχεύει στην ποδηλατική και τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής αλλά και στην ανάπτυξη του αθλητισμού μέσω της
ποδηλασίας.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Διακρίσεις των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»
στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης»
Αρκετοί μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου μας, με
υπεύθυνους καθητηγητές Φυσικής τον κ. Μανάκο και τον
κ. Γιαννούλη, συμμετείχαν
στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης»
που διεξήχθη το Σάββατο 13
Απριλίου 2019 στο 1ο Λύκειο
Τρικάλων. Πρόκειται για έναν
διαγωνισμό, που διοργάνωσε
η Ελληνική Εταιρία Φυσικής
για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση(ΕΕΦΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(Τμήμα Φυσικής). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
διακρίνονται οι εξής μαθητές
του Σχολείου μας:
Γυμνάσιο
2ο Βραβείο Αριστείας:Τρύπας Χρήστος (Γ’ Γυμνασίου),
Καραθάνου Δήμητρα (Γ’ Γυμνασίου), Φραγκιαδουλάκης

Άγγελος (Γ’ Γυμνασίου)
3ο Βραβείο Αριστείας:
Σπάχου Στεφανία (Β’ Γυμνασίου)
Εύφημος Μνεία: Καμινιώτης Σωτήρης (Β’ γυμνασίου),
Δουγάς Βασίλης (Β’ Γυμνασίου), Τζιάτζιος Δημήτρης (Γ’
Γυμνασίου)
Λύκειο
2ο Βραβείο Αριστείας:
Καββαδία Ειρήνη-Μαρία(Α’
Λυκείου), Γούσιος Γιάννης(Α’
Λυκείου)
3ο Βραβείο Αριστείας: Μισιάκας Γεώργιος (Α’ Λυκείου)
Εύφημος Μνεία: Καμινιώτης Δημήτρης (Α’ Λυκείου)
Ο Σύλλογος Διδασκόντων
συγχαίρει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν και τους εύχεται να
συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο
την προσπάθειά τους για νέες
διακρίσεις.

CMYK

στη σέντρα των
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΒΑΘΙΑ ΘΛΙΨΗ ΙΣΧΥΡΗ ΦΩΝΗ ΠΛΟΥΣΙΟ ΥΛΙΚΟ
Στον ΑΟΤ μελετούν τον σχεδιασμό,
ενώ υπάρχει βαριά μελαγχολία για την
απώλεια της κόρης του Τ. Κόμνου (σελ 5)

Μια πρώτη καταγραφή καταδεικνύει
ότι το Τρικαλινό χρώμα θα είναι έντονο
στη νέα Α1 ΕΣΚΑΘ (σελ 4)

Στις μικρές ηλικίες τα τοπικά ταλέντα
του ποδοσφαίρου καταθέτουν
τον καλύτερο εαυτό τους (σελ 6)

4 Η Πιαλεία επικράτησε με 2-1 του Ζάρκου σε ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι την
ύστατη ώρα και θα περιμένει μήπως προκύψει κάποιο κενό στην Α’ Ερασιτεχνική
(σελ. 7)
CMYK
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εν είναι θεωρία
αλλά απτή
πραγματικότητα.
Αλλωστε όταν
μιλούν τα αποτελέσματα
δεν υπάρχει ανάγκη για
εκτενείς αναλύσεις.

Βάζουν τα δυνατά τους
Με το ταλέντο και την δουλειά τους οι πρωταγωνιστές του τοπικού
αθλητισμού θα μείνουν για πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ο λόγος για κάθε μορφή
αθλητισμού, που αποτελεί διαχρονικά το δυνατό χαρτί των
Τρικάλων.
Ομολογουμένως όσοι τον διακονούν δεν αφήνουν να πέσει
τίποτα κάτω και με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο μένουν στην
πρώτη γραμμή.
Η παράδοση ασφαλώς και
είναι λαμπρή με τα ιερά τέρατα
να δείχνουν τον δρόμο.
Ωστόσο είναι φανερό ότι τα
σπορ στην περιοχή μας έχουν
παρόν και μέλλον.
Εννοείται ότι δεν χαρίζεται
τίποτα στο έμψυχο δυναμικό.
Η τωρινή φουρνιά διαθέτει στέρεες βάσεις και δεν σταματάει
να ψάχνεται.
Η αξιοποίηση του ταλέντου
σε συνδυασμό με την συστηματική δουλειά κάνουν θαύματα.
Πραγματικά είναι δύσκολο
να κλείσει κάποια εποχή η κάνουλα των σημαντικών διακρίσεων, αφού το επιχώριο έμψυχο
δυναμικό και ποιότητα διαθέτει
και αποτελεσματικότητα.
Οι έμπειροι αθλητές όπως είναι λογικό δεν αλλάζουν συνήθειες αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι το νέο αίμα μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο θέλοντας
να κερδίσει το δικό του στοίχημα.
Οι συμπολίτες λοιπόν αναγνωρίζουν την αξία τους και με
τα λόγια τους προσπαθούν να
τους ανεβάσουν το ηθικό για
ανάλογη συνέχεια.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η καταξίωση για κάθε στέλεχος του αθλητισμού έρχεται
μέσα από την αντοχή στον χρόνο.
Σε κάθε περίπτωση τα Τρίκαλα αθλητικά είναι ευλογημένος τόπος, αφού σε όλο το φάσμα των σπορ υπάρχουν αθλητές πρώτης γραμμής.
Στα ομαδικά σπορ η εκπροσώπηση είναι δυναμική αλλά
από την στιγμή που οι συμπο-

Η κάνουλα των επιτυχιών παραμένει ανοιχτή σε όλα
τα αθλήματα με Τρικαλινούς πρωταγωνιστές
λίτες είναι ανήσυχα πνεύματα
καταφέρνουν και διακρίνονται
και σε όλες τις αθλητικές εκφάνσεις δείχνοντας τον δρόμο.
Κι όλα αυτά με οδηγό την
αξιοπρέπεια και τους χαμηλούς
τόνους. Αυτό που κάνουν πρώτα απ’όλα τους εμπνέει, οπότε
από την στιγμή που αναλαμβάνουν μια αποστολή φροντίζουν
να την φέρνουν σε πέρας με
αίσθημα ευθύνης.
Ετσι το βιογραφικό τους γεμίζει με εντυπωσιακό τρόπο.
Συνεπώς οι συμπολίτες φίλαθλοι παρακολουθούν και δεν
χορταίνουν τα κατορθώματά
τους.
Μάλιστα για αρκετούς εκπροσώπους μας οι αρετές και
η χάρη τους δεν περιορίζεται
μόνον στα Ελληνικά σύνορα.
Δίνουν τον αγώνα τον καλό λοιπό και εκτός τειχών με αξιοσημείωτη επιτυχία.
Βέβαια το πλούσιο ταλέντο
δεν είναι κάτι που το συναντά
κανείς καθημερινά αλλά όσοι
Τρικαλινοί διακονούν το μετερίζι
ψάχνονται συνέχεια και ως εκ
τούτου συστήνουν νέα πρόσω-

Με γοργούς ρυθμούς ολοκληρώνεται
το νέο κλειστό γυμναστήριο που κατασκευάζει η Ακαδημία του Γιώργου
Φούντα. Το χρονοδιάγραμμα έχει τηρηθεί με ακρίβεια και ήδη τοποθετήθηκε το παρκέ. Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει:
Πρώτη δράση το summer basketball
workout !!!
Summer basketball workout
1. Μηνιαίο Πρόγραμμα ( 4 Εβδομάδων )
Aπευθύνεται σε κάθε αθλητή ή αθλήτρια που αγαπά το μπάσκετ , αλλά
πολύ περισσότερο σε κάθε αθλητή
που θέλει να αναπτύξει και να διευρύνει
την προοπτική εξέλιξής του στην καλαθοσφαίριση.
Με την προπονητική μέθοδο προσαρμοσμένη στο επίπεδο του κάθε
αθλητή, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ανάπτυξη. Αυτή αφορά τα συγκεκριμένα 4 επίπεδα:
Ανάπτυξη , βελτίωση και ανάδειξη
τεχνικών δεξιοτήτων στην καλαθοσφαίριση
Αθλητική ανάπτυξη μυϊκής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης απόλυτα προσαρμοσμένης στην καλαθοσφαίριση
Ψυχολογική και πνευματική προετοι-

πα.
Όπως και να’χει οι εκπρόσωποι των ομαδικών σπορ από
την στιγμή που μπαίνουν στην
πρίζα φροντίζουν να κάνουν
καθημερινά τα βήματα που θέλουν προς την επίτευξη του
ονείρου.
Επιχειρώντας μια καταγραφή
εντοπίζει κανείς μεγάλη αλυσίδα
προσώπων που κάνουν συγκινητική προσπάθεια σε δύσκολη
εποχή.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως
η ανανέωση των κυττάρων παίζει μεγάλο ρόλο, αφού το έμψυχο δυναμικό είναι λογικό να
θέλει να δοκιμάσει δυνάμεις
και σε άλλες καταστάσεις έχοντας ανοιχτούς ορίζοντες.
Αλίμονο αν ένας αθλητής μείνει στο ταλέντο που τον προίκισε η φύση. Αν συμβεί κάτι
τέτοιο πολύ απλά θα δει άλλους
συναδέλφους να βγαίνουν στην
πρώτη γραμμή και να πετυχαίνουν τις απαραίτητες προσπεράσεις.
Από την στιγμή όμως πορεύεται με ταπεινοφροσύνη και
εφαρμόζει κατά γράμμα τις
οδηγίες των προπονητών είναι

μαθηματικά βέβαιο ότι θα κερδίσει τα στοιχήματα που θέλει
και σίγουρα δεν θα αποτελέσει
φωτοβολίδα.
Είναι εξόχως τιμητικό πάντως
να ακούγεται το όνομα των Τρικάλων με τις επιδόσεις τους
στις τωρινές ομάδες.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι των σωματείων στάζουν
μέλι για την αθλητική τους αξία
αλλά και για τον χαρακτήρα
τους.
Γιατί ξέρουν ότι από την στιγμή που αναθέσουν μια αποστολή στους Τρικαλινούς θα σπεύσουν να κάνουν ότι περνάει
από το χέρι τους για να φτάσουν στο τέλος του δρόμου με
ψηλά το κεφάλι.
Βέβαια πάντα υπάρχει και η
δύσκολη μέρα κατά την οποία
δεν βγαίνουν οι προσπάθειες.
Ωστόσο αυτό διόλου δεν πτοεί τους πρωταγωνιστές. Ισαίσα ψάχνονται όσο δεν πάει για
να καταθέσουν νέες ενδιαφέρουσες προτάσεις.
Χάρη στο ταλέντο και στην
αγωνιστική αυταπάρνηση των
παιδιών αυτών η τοπική παράδοση καλά κρατεί.
Το λεπτό σημείο βέβαια δεν
είναι άλλη από την παραγωγή
αξιόλογων Τρικαλινών στελεχών. Στο θέμα αυτό η κάνουλα
πρέπει να ανοίξει και μάλιστα
σε αθλήματα που παλαιότερα
είχαν μεγάλη έφεση στην ανάδειξη παικτών.
Σε κάθε περίπτωση οι πρωταγωνιστές είναι ισχυροί χαρακτήρες και αν δεν ήταν τέτοιοι
δεν θα μπορούσαν να μείνουν
στο προσκήνιο για τόσο μεγάλο
διάστημα.
Οσοι παρακολουθούν τα
δρώμενα γνωρίζουν ότι τα στελέχη αυτά έχουν μακρά διαδρομή πίσω τους, καθώς και
γεμάτο βιογραφικό.
Πάνω απ’όλα συνδυάζουν ταλέντο και νοοτροπία νικητή. Το
έργο το έχουμε δει πολλές φο-

ρές και φυσικά τα δικά μας παιδιά αντιμετωπίζουν κάθε συνάντηση από μηδενική βάση σε
απόλυτα σωστή τακτική.
Γενικά οι συμπολίτες κάνουν
αρκετές δουλειές μέσα στο γήπεδο, προσέχουν τις ισορροπίες
και κυρίως εμφανίζονται πειθαρχημένοι και δεκτικοί στις
συνεργασίες.
Αν μη τι άλλο η πολυφωνία
τους χαρακτηρίζει και φυσικά
βρίσκονται σε εγρήγορση, αφού
θέλουν να γευτούν νέες διακρίσεις.
Αλλωστε οι επιτυχίες δεν χορταίνονται με τίποτα. Όταν λοιπόν κλείνει ένας κύκλος τότε
τα βαριά χαρτιά βάζουν πλώρη
για τον επόμενο.
Με όλα αυτά οι υπεύθυνοι
δίνουν άμεσα το πράσινο φως
όταν είναι να εντάξουν στο δυναμικό τους τοπικά στελέχη.

Μεγάλη έφεση
Απ’ όποια πλευρά και να το
εξετάσει κανείς το συμπέρασμα
που καταλήγει είναι πως ο Τρικαλινός αθλητισμός δεν είναι
μονοδιάστατος.
Κάθε άλλο μάλιστα. Οι συμπολίτες είναι μέσα σε όλα και
παρουσιάζουν εντυπωσιακή
έφεση στο σύνολο των σπορ.
Ετσι οι διακρίσεις έρχονται
μαζεμένες ακόμη και από τις
πιο φρέσκες προτάσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι πρωταγωνιστές έχουν το αντικείμενο
στο αίμα τους και φροντίζουν
να τελειοποιούν τα δεδομένα
καταθέτοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο.
Κατά γενική ομολογία η μεγάλη αδυναμία των Τρικαλινών
φιλάθλων βρίσκεται στα ατομικά
αθλήματα. Ο κόσμος ξέρει πόσο
δύσκολη υπόθεση είναι ο μοναχικός αγώνας, ενώ ακόμη και
ένας κρίκος αν λείψει από την
αλυσίδα ή ένα μικρό φρενάρισμα να προκύψει μπορεί να χαλάσει τον σχεδιασμό ολόκληρης

Ομόρφυνε ο χώρος
Τοποθετήθηκε παρκέ στο νέο γυμναστήριο του Γ. Φούντα,
ενώ προγραμματίστηκε και η πρώτη δραστηριότητα

μασία αθλητή υψηλού επιπέδου
Αθλητική διατροφή και άσκηση , διατροφική αγωγή
Ατομικές προπονήσεις
2. Μηνιαίο πρόγραμμα (4 εβδομά-

δων)
Το πρόγραμμα της ατομικής προπόνησης σχεδιάζεται σύμφωνα με τις
αγωνιστικές ανάγκες του κάθε αθλητή. Σκοπός της διαδικασίας είναι να

αναδείξουμε τα δυνατά σημεία και να
βελτιώσουμε τις αδυναμίες σε τέτοιο
βαθμό ώστε να γίνουν δεξιότητες.
Στις ατομικές προπονήσεις παρέχεται
ο μέγιστος χρόνος διδασκαλίας με ιδιαίτερη έμφαση στις λεπτομέρειες ενώ
στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν
μέρος αθλητές από 11 ετών και άνω.
Γκρουπ Προπόνησης (4-6 άτομα)
Τα γκρουπ προπόνησης περιλαμβάνουν αθλητές με παρόμοιο επίπεδο
δεξιοτήτων αλλά και ίδιο σημείο αναφοράς σε σε σχέση με την αγωνιστική
τους θέση.
Professional group
3. Μηνιαίο πρόγραμμα (4 εβδομάδων)
Το πιο πλήρες και ολοκληρωμένο
πρόγραμμα προπονήσεων μεταβατικής
περιόδου . Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Προχωρημένους αθλητές
υψηλού επιπέδου.

της χρονιάς.
Ο στίβος εκτός από τα έμπειρα στελέχη έχει να κομίσει
νέες προτάσεις που βελτιώνουν
συνέχεια τις επιδόσεις τους και
αποτελούν δύναμη ελπίδας.
Φαίνεται λοιπόν ότι η αλυσίδα
επιτυχιών θα συνεχιστεί και στο
μέλλον.
Αυτό καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των τελευταίων
ετών. Οι πιτσιρικάδες αντέχουν
τον συναγωνισμό και βγαίνουν
μπροστά την κατάλληλη στιγμή.
Σπουδαίες προστάσεις σε
επίπεδο νέων αθλητών διαθέτει
και η πάλη. Αλλωστε τα στελέχη
που την διακονούν στηρίζουν
το καινούργιο αίμα με κάθε τρόπο και αυτό ανταποδίδει την
εμπιστοσύνη σε πρώτη ευκαιρία, όπως θα έχετε την ευκαιρία
να διαβάσετε σε άλλη στήλη.
Σε ανοδική τροχιά όμως βρίσκονται και τα Τρικαλινά στελέχη που εντρυφούν στις μαχητικές τέχνες.
Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις
ήταν ουκ ολίγες το προηγούμενο διάστημα, ενώ το πρόγραμμα διανθίζεται σε πρώτη
ευκαιρία.
Το σημαντικό είναι ότι το ποιοτικό έμψυχο δυναμικό ξέρει
να βγαίνει μπροστά στην κατάλληλη στιγμή και αγωνίζεται
με σιγουριά και αυτοπεποίθηση
εντός και εκτός.
Ετσι καταφέρνει να συνδυάζει
ουσία και θέαμα.
Μάλιστα οι ειδικοί θεωρούν
ότι έχουν τα φόντα να φέρουν
σημαντικές διακρίσεις και σε
κορυφαίους αγώνες του εξωτερικού, ενώ το όνειρο για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς παραμένει ζωντανό.
Διακρίσεις σημειώθηκαν επίσης σε κολύμβηση, ποδηλασία,
οπότε όλοι περιμένουν τους
καινούργιους στόχους.

Συγκεκριμένα :
• Λεπτομερής και εξειδικευμένη
προπόνηση 100% σε συγκεκριμένες
αδυναμίες.
• Αυστηρά εξατομικευμένο πρόγραμμα για το ταχύτερο αποτέλεσμα
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
• Scouting Report
• Επιλογή Ωραρίου (Περιορισμένος
αριθμός θέσεων)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
του κλειστού γηπέδου Μπάσκετ fountas
club 14
***ΤA ΠΡΟΓΡΑMMATA ΑΠΕΥΘΥΝONTAI ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ T.F.B.A
Υπεύθυνοι προγράμματος
ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΦΟΥΛΗΣ
ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΠΑΚΟΣΗΓΕΩΡΓΙΑ: 6979177493
ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : 6980150150
email : info@ fountasclub14.com
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οι κορασίδες του Ασκληπιού γύρισαν
σε 3-2 παιχνίδι με την Ελασσόνα
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Πλούσιες εικόνες
Οι Τρικαλινοί λάτρεις της Α1 ΕΣΑΚΕ παρακολουθούν
με ενδιαφέρουν τους ημιτελικούς, που κομίζουν χρήσιμο υλικό

Μ

πορεί το τελευταίο
διάστημα οι γκρίνιες να
μην έλειψαν σε θέματα
της Α1 ΕΣΑΚΕ αλλά δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατηγορία
είναι ελκυστική και δίνει την
δυνατότητα σε αρκετό κόσμο να
ξεδιπλώσει τις αρετές του.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Μια ακόμη ανατροπή από τις ταλαντούχες
κορασίδες του Ασκληπιού
Η συνήθεια που έγινε δεύτερη φύση σύμφωνα με το
δελτίο τύπου για τις κορασίδες του Ασκληπιού. Στην τελευταία τους παράσταση για την περίοδο 2018-19 κέρδισαν
το ΓΣ Ελασσόνα με σκορ 3-2 και φυσικά μετά από ανατροπή απο 0-2.
Στο παιχνίδι που ήταν αδιάφορο για τον Ασκληπιό,
μιας και έχει εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή του στην Α1
κορασίδων της επόμενη περιόδου, η ομάδα της Ελασσόνας
βρέθηκε να προηγείται με 0-2 (14-25, 14-25).
Οι μικρές του Ασκληπιού ,κατά την προσφιλή τους συνήθεια τα τελευταία παιχνίδια , αντέδρασαν και με αντεπίθεση διαρκείας κέρδισαν το 3ο σετ με 25-21 και το 4ο
με 25-17 ενώ στο κρίσιμο 5ο σετ δεν άφησαν περιθώρια
αντίδρασης στη φιλοξενούμενη ομάδα και κέρδισαν με
15-6.
Έκλεισαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο μια χρονιά που
δεν ξεκίνησε και με τους καλύτερους οιωνούς και η συνέχεια αναμένεται σαφώς καλύτερη.
ΑΣ Ασκληπιός(Γεροβάιος):Κολίτσα Π., Κεραμιώτη, Κόκκαλη Σ., Ταρατόρα Γ(λ)., Σκέμπη, Τζίκα, Κολίτσα, Μπρουσιάκη, Πλευρά, Σούλκο, Γκιούρκη, Παπαγιάννη, Κόκκαλη.
ΓΣ Ελασσόνας (Παναγιώτου):Καραγιάννη(λ), Παρλάντζα,
Γκουκουμάτη, Μπούσια, Τσίμπα, Κορακίδη, Γεωργιάδη,
Σεβαστού(λ), Μακρυθανάση, Χαλκίδου, Κυριλίδη, Σεβαστού, Τζιμαγιώργη.

Μάζωξη Ασκληπιού
Το ΔΣ του ΑΣ Ασκληπιός καλεί όλα τα μέλη και τους
φίλους του συλλόγου στη γενική συνέλευση του συλλόγου
την Παρασκευή 7/06/2019 και ωρα 19.00 στην αίθουσα
Αίγλη του Ξενοδοχείου Πανελλήνιον με θέματα:
1. Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής
2. Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός
3. Εκλογή νέου ΔΣ
4. Έγκριση αλλαγής καταστατικού
5. Ορισμός μόνιμου αντιπροσώπου στις συνελεύσεις
ΕΟΠΕ και ΕΣΠΕΚΕΛ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας την προαναφερόμενη μέρα
η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
08/06/2019 στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα. (Αίθουσα
Αίγλη, Ξενοδοχείο Πανελλήνιο 19.00)

παλαιστικές διακρίσεις
Σε προηγούμενες εκδόσεις προσπαθήσαμε να σας βάλουμε στο κλίμα μιας καινούργιας εκδήλωσης στην πάλη,
που δείχνει να έχει τα φόντα να καθιερωθεί.
Η εκδήλωση έγινε στο Ζρένιανιν της Σερβίας και η Τρικαλινή παρουσία ήταν έντονη.
Όλα τα νιάτα αγωνίστηκαν ψυχωμένα και με σωστό
πλάνο, οπότε δεν έλειψαν οι σημαντικές επιτυχίες.
Ετσι την 2η θέση κατέλαβε ο Ηλ. Ζαϊράκης(ΣΒΑΤ) στα
50κ, ενώ 3ος ήταν ο Δ. Θάνος(ΑΣΤ) στα 85.
Ο προπονητής Β. Μότσιος είπε τα καλύτερα για την
αγωνιστικότητα, όπως και ο αρχηγός αποστολής Δ. Ζαϊράκης.
Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.

Πολλοί κάνουν λόγο για μπασκετικό
πανεπιστήμιο, αφού όσα μαθαίνουν στην
χώρα μας οι αθλητές τους συντροφεύουν
εφ’ όρου ζωής.
Πραγματικά το στήσιμο κάθε συγκροτήματος θυμίζει επιστήμη.
Η δουλειά ξεκινάει κάπου εκεί στον
Αύγουστο και τα επιτελεία παίρνουν φωτιά. Μέλημά τους είναι σε πρώτη φάση
να εντοπίσουν αξιόλογους παίκτες προκειμένου να στελεχώσουν άψογα το ρόστερ.
Οι προτάσεις από τους μάνατζερ πέφτουν βροχή αλλά μην φανταστεί κανείς
ότι οι κόουτς ενθουσιάζονται με την μια.
Ισα- ίσα απευθύνονται σε φίλους και
γνωστούς προκειμένου να συλλέξουν
όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για ποιότητα και χαρακτήρα, ενώ
βασίζονται και στο δικό τους ένστικτο.
Κοινώς για να δώσουν σήμα ένταξης
θα πρέπει να εξετάσουν τους εκλεκτούς
με μικροσκόπιο.
Αμέσως μετά ξεκινάει η υλοποίηση
της φιλοσοφίας. Κάθε ομάδα είναι λογικό
να θέλει να αξιοποιήσει τα δυνατά της
χαρτιά.
Οι κόουτς λοιπόν προσπαθούν να πάρουν το καλύτερο από τα βαριά χαρτιά
αλλά και να εμπνεύσουν τους υπόλοιπους.
Γιατί η εμπειρία δείχνει ότι το πρωτάθλημα είναι μακράς διαρκείας κάτι που
σημαίνει ότι όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες
τους.
Απλά οφείλουν να είναι σαν έτοιμοι
από καιρό για να βάλουν το δικό τους
λιθαράκι.
Οι φίλαθλοι πάλι εντυπωσιάζονται από
τους πρωταγωνιστές που μένουν αρκετή
ώρα στο παρκέ αλλά ξέρουν ότι πολλές
φορές την διαφορά την κάνουν οι παίκτες
που έρχονται από τον πάγκο.
Από την στιγμή που αυτοί διαθέτουν
καθαρό μυαλό και σωστή στόχευση αυξάνονται οι πιθανότητες να φέρουν τα
πάνω- κάτω.
Γιατί και το σκάουτινγκ εστιάζει συνήθως σε συγκεκριμένους αθλητές. Αν
προκύψει συνεπώς κάποια ευχάριστη
έκπληξη αλλάζουν οι συσχετισμοί και
μάλιστα σε εντυπωσιακό βαθμό.
Κατά την εξέλιξη των αγώνων επίσης
παίρνει φωτιά το πινακάκι. Οι προπονητές
σχεδιάζουν με συνοπτικές διαδικασίες
σχήματα και συστήματα προκειμένου οι
παίκτες να ξέρουν πώς να ενεργήσουν
ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Κοινώς προσφέρουν μασημένη τροφή,
ενώ οι αυτοματισμοί παίζουν μεγάλο
ρόλο.
Γενικά όλοι οφείλουν να βρίσκονται
σε πνευματική εγρήγορση αφού τα δεδομένα στο σύγχρονο μπάσκετ αλλάζουν
με κινηματογραφική ταχύτητα.
Ένα νεκρό διάστημα δίνει την δυνατότητα στους αντιπάλους να σημειώσουν
μεγάλα καλάθια, οπότε οι κόουτς καλούν
εσπευσμένα ταϊμ αουτ.
Εστιάζουν κυρίως στην αμυντική προσέγγιση, στην συγκέντρωση αλλά και

Για το καλύτερο δυνατό προσπαθεί ο οικείος Λίποβι με την φανέλα του Προμηθέα
στον ρυθμό.
Το συγκεκριμένο στοιχείο παίζει σημαντικό ρόλο αφού όταν μια ομάδα και
οι παίκτες της βρουν τα πατήματα που
θέλουν είναι δύσκολο να ανακοπούν.
Σκοράρουν μάλιστα κατά βούληση,
ενώ κάνουν να φαίνονται εύκολες ακόμη
και προσπάθειες, που θέλουν ειδικό χειρισμό και πλούσιο ταλέντο.
Φυσικά η προσήλωση στην άμυνα είναι
το Α και το Ω. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι
οι προπονητές του κόσμου ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τους αθλητές
τους στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Οσο για την επίθεση οι χαρισματικοί
παίκτες δίνουν τον τόνο αλλά φωνάζει
από μακριά μια καλοδουλεμένη ομάδα.
Η σειρά των ημιτελικών πάντως έχει
την δική της ομορφιά.

Δυνατές μάχες
Κάθε ομάδα έχει μεγάλο ή μικρό κίνητρο ανάλογα με το βεληνεκές της.
Ακόμη όμως και αν δεν τα καταφέρει
θα έχει να κερδίσει πολλά σε βάθς χρόνου.
Διότι παίζοντας απέναντι σε συγκροτήματα πρώτης γραμμής γίνεται ο απαραίτητος εμπλουτισμός παραστάσεων.
Μετά την ήττα που γνώρισε στο ΟΑΚΑ
(82-83), ο Προμηθέας ήθελε να αντιδράσει. Και τα κατάφερε. Με πολύ δυνατή άμυνα και καλύτερες επιλογές στα
καθοριστικά σημεία του αγώνα, οι Πατρινοί επικράτησαν της ΑΕΚ με 74-65 κι
έκαναν το 1-1 στη μεταξύ τους ημιτελική
σειρά της Basket League.
Η Ένωση πλήρωσε σε μεγάλο βαθμό
το 7/29 που είχε στα σουτ τριών πόντων,
την ώρα που οι νικητές σούταραν με
10/21 πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων (47%).
Πρώτος σκόρερ του Προμηθέα Πατρών και με σημαντικούς πόντους στην
4η περίοδο ήταν ο Λάνγκστον Χολ που
τελείωσε το ματς με 19 πόντους. Παίκτης
"κλειδί", όμως, ήταν ο Χρήστος Σαλούστρος που σημείωσε 12 πόντους και
είχε ακόμα 8 ριμπάουντ στη στατιστική
του.
Η ΑΕΚ παρά την ήττα της ήταν καλύτερη σε αναλογία ασίστ λαθών. Είχε 16
τελικές πάσες και 14 λάθη, ενώ ο Προμηθέας μοίρασε 14 ασίστ αλλά οι παίκτες
του μέτρησαν 18 λάθη. Πάντως, τη διαφορά την έκαναν τα σουτ, με τους
νικητές να έχουν συνολικά 22/46 (47%)
και 10/21 τρίποντα (47%), την ώρα που
η Ένωση είχε μόλις 7/29 τρίποντα (24%)
και 22/62 προσπάθειες συνολικά! Ατομικά, εκείνο που ξεχώρισε είναι τα πολλά
σουτ που πήρε ο Γιορκ, δίχως μάλιστα
να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα

(3/11 τρίποντα).
Σε αντίθεση με το Game 1, που πήγε
σε υψηλό σκορ, το δεύτερο παιχνίδι ξεκίνησε με δυνατές άμυνες και αστοχία
από τους παίκτες των δύο αντιπάλων.
Τα πάντα κρίθηκαν στην τέταρτη περίοδο. Στο 33’, ο Παρκς έκανε το 60-49
στο πρώτο διψήφιο προβάδισμα του
Προμηθέα. Και λίγο αργότερα ο Γκίκας
με τρίποντο έκανε το 63-51. Η ΑΕΚ,
όμως, δεν τα παράτησε κι επέστρεψε
στη διεκδίκηση της νίκης.
Στο 38’ ο Θίοντορ με βολές έγραψε
στο 65-61 κι έφερε ξανά την ομάδα σε
απόσταση αναπνοής. Μέχρι εκεί, όμως,
ο Χολ στο 39’ έκανε το 70-62 κι έβαλε
τέλος στην υπόθεση νίκη, με τον Προμηθέα να φτάνει στο θετικό αποτέλεσμα
και το 1-1.
Αυτή την φορά ο πρώην παίκτης των
Τρικάλων Ολεξάντρ Λίποβι δεν χρειάστηκε να πάρει το όπλο του, οπότε
έμεινε στον 1 πόντο κάνοντας όμως αρκετές άλλες δουλειές στο παρκέ.
Η τρίτη αναμέτρηση της σειράς έγινε
αργά χθες το απόγευμα, οπότε δεν φιλοξενείται το αποτέλεσμα. στις 19:30
O δεύτερος αγώνας της ημιτελικής
σειράς μεταξύ του Παναθηναϊκού και
του Περιστερίου έμοιαζε να είναι αντιγραφή του πρώτου. Με μία διαφορά.
Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη (που
τιμήθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης)
δεν μπόρεσε καν να αντιδράσει αυτή τη
φορά στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ εύκολα
στη νίκη με 86-66 και έκανε το 2-0 στην
ημιτελική σειρά των playoffs της Λίγκας.
Οι Νικ Καλάθης (14 πόντοι), Ντεσόν
Τόμας (12 πόντοι) ήταν ξανά οι κορυφαίοι
παίκτες του Παναθηναϊκού, ο οποίος
δεν βρέθηκε ούτε στιγμή πίσω στο σκορ
και προηγήθηκε ακόμα και με 25 πόντους
διαφορά στο ματς (84-59).
Ένας τέως "πράσινος", ο Γάιος Σκορδίλης (17 πόντοι) ήταν ο πρώτος σκόρερ
του Περιστερίου, το οποίο με εξαίρεση
το 7-7 στο 6ο λεπτό, έβλεπε επί σχεδόν
40 λεπτά την πλάτη των γηπεδούχων.
Την ίδια ημέρα που ξεπέρασε τον Νίκο
Βετούλα στον ιστορικό πίνακα των ασίστ
της Basket League, ο Νικ Καλάθης ήταν
και ο κορυφαίος του ματς. Ο γκαρντ
του Παναθηναϊκού τελείωσε το ματς με
14 πόντους, 3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα,
2/2 βολές, 13 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 4 λάθη σε 22'57''.
Είχε επίσης +24 στον δείκτη "+/-".
Το δίδυμο συναντήθηκε και χθες το
βράδυ, οπότε κάποια αναφορά μπορεί
να γίνει σε επόμενο φύλλο.
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Η

ανάλυση και
γενικότερα η
συζήτηση στο
τοπικό μπάσκετ
δεν σταματάει ποτέ και
πρωταγωνιστές και
φίλαθλοι ανακαλύπτουν
συνέχεια καινούργια
σημεία αναφοράς.

Καταγραφή πολυφωνίας
Ιδιαίτερη ενισχυμένη από Τρικαλινής πλευράς φαίνεται ότι θα είναι η καινούργια
έκδοση της Α1 ΕΣΚΑΘ και οι φιλοδοξίες δεν λείπουν

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αυτό είναι και το σωστό άλλωστε, αφού χωρίς ψάξιμο δεν
μπορούν να έρθουν καλύτερες
μέρες. Στην ώρα της δράσης
λοιπόν όλοι παρακολουθούν με
άγρυπνο μάτι τις εμπνεύσεις
των πρωταγωνιστών.
Ειδικά φέτος η βαλίτσα πήγε
πολύ μακριά με τους Γόμφους
να βάζουν την σφραγίδα τους.
Τώρα που τελείωσε η δράση
το βάρος των μπασκετικών πέφτει στην συγκρότηση των ομίλων αλλά και στις μετεγγραφές
και αργότερα στην προετοιμασία. Ασφαλώς ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική
υπόθεση είναι η σύνθεση του
ομίλου.
Οσο περισσότερες δυνατές
φωνές υπάρχουν τόσο εντονότερος είναι ο συναγωνισμός.
Πάντως στο μέτρο του δυνατού όλοι έχουν το δικαίωμα στο
όνειρο. Μια αρχική ανάγνωση
βέβαια καταδεικνύει ότι η νέα
Α1 ΕΣΚΑΘ θα χαρακτηρίζεται
από Τρικαλινή πολυφωνία.
Συνεπώς οι συμπολίτες φίλαθλοι θα χορτάσουν μεγάλα παιχνίδια, ενώ τα μέλη των ομάδων
θα έχουν πολλούς λόγους να
βγουν μπροστά.
Όλα φυσικά θα γίνουν στην
ώρα τους, ενώ αρκετοί θυμούνται ακόμη χαρακτηριστικά παιχνίδια της χρονιάς που πέρασε.
Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις έγιναν ομηρικές μάχες και τα φαβορί χρειάστηκε
να ιδρώσουν για να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά.
Φυσικά τα αουτσάϊντερ περίμεναν στην γωνία για να πιάσουν
κάθε ευκαιρία, οπότε οι περισσότεροι αγώνες είχαν άγρια
ομορφιά. Το συμπέρασμα είναι
ότι οι ομάδες που οργανώνονται
σωστά και προβαίνουν σε ψαγμένες επιλογές αυξάνονται τις
πιθανότητες επιτυχίας.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι ο καλύτερος καθρέπτης είναι
το γήπεδο, αφού σ’ αυτό πρέπει
να εντοπιστεί αντίδοτο και για
τους αστάθμητους παράγοντες.
Πλέον όλα τα επιτελεία έχουν
δικαίωμα στην ξεκούραση και
από την στιγμή που αποφορτι-

Φιλοδοξίες έχουν οι νεοφώτιστες ομάδες
της μεγάλης κατηγορίας

Ακρως ποιοτική θα είναι, όπως όλα δείχνουν,
η νέα έκδοση της Α1 ΕΣΚΑΘ
στούν σωματικά και πνευματικά
θα επιστρέψουν για την συγγραφή νέων καλών σελίδων.
Το σίγουρο είναι ότι τα ρόστερ θα γεμίσουν, ενώ οι υπεύθυνοι άρχισαν να κινούνται ήδη
με μεθοδικότητα για να ντύσουν
στα χρώματά των ομάδων τους,
τους εκλεκτούς.
Σίγουρα το συγκεκριμένο κομμάτι είναι από τα πιο νευραλγικά,
αφού οι κομβικές επιλογές συνοδεύουν ένα σωματείο όλη την
χρονιά. Βέβαια μεγάλο ρόλο
παίζουν και οι αντιδράσεις στις
διάφορες αγωνιστικές στροφές.
Κάθε ομάδα άλλωστε έχει
πάνω και κάτω. Το ζητούμενο
είναι στις δεύτερες όχι μόνο να
μην την πάρει από κάτω αλλά
να βρει το αντίδοτο καταθέτοντας μπασκετικό εγωϊσμό.
Αυτό λοιπόν περιμένουν οι
φίλοι των εκπροσώπων μας. Σίγουρα μελετώντας τα ρεπορτάζ
των αντιπάλων αλλά και τις κινήσεις που άρχισαν να υλοποιούνται ξέρουν ότι θα χρειαστούν
καθαρό μυαλό και μεστές εμφανίσεις.
Οι παίκτες πάντως γνωρίζουν
την δουλειά και με την απαραίτητη φλόγα θα επιδιώξουν να
βάλουν τα πράγματα στην θέση
τους κάνοντας θετικό ταμείο.
Είναι σημαντικό τα επιτελεία
των συλλόγων να κινούνται αθόρυβα αλλά ουσιαστικά προκειμένου να βάλουν τις βάσεις για

μια παραγωγική καινούργια χρονιά.
Εννοείται ότι πάντα υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης, ενώ η
καλή αθλητική ζωή είναι το Α
και το Ω. Φυσικά οι ιθύνοντες
βρίσκονται σε εγρήγορση και
διατηρούν ανοιχτή γραμμή προκειμένου να συμπληρώσουν όλα
τα κομμάτια του παζλ.
Συνήθως προπονητές και διοικήσεις ρίχνουν το βάρος τους
στην διατήρηση του κορμού.
Ασφαλώς είναι διαφορετικό
να θέλει μια ομάδα να χτιστεί
από την αρχή και είναι άλλο να
αρκούν ορισμένες διορθώσεις.
Μετά από το απαραίτητο ψάξιμο
οι παράγοντες θα καταλήξουν
στις επιλογές τους και για τις
θέσεις που θέλουν να καλύψουν.
Συνήθως πάντως οι ευχάριστες
εκπλήξεις δεν λείπουν.
Πολλοί επιθυμούν γεμάτη περιφέρεια και άλλοι δυνατή ρακέτα. Μπορεί βέβαια να επιτευχθεί ο ιδανικός συνδυασμός.
Κάθε μπασκετικό ταξίδι πάντως χρειάζεται υπομονή , επιμονή και γερό στομάχι.
Φυσικά όλοι οι πρωταγωνιστές είναι γνώστες της κατηγορίας και απλά θα ψάξουν να
βρουν το ιδιαίτερο εκείνο στοιχείο, που μπορεί να αλλάξει ταχύτητα στα σωματεία που αγωνίζονται.
Είναι λογικό φυσικά και ανθρώπινο να υπάρχουν βλέψεις

για τα καλύτερα δυνατά πλασαρίσματα.
Ξεδιπλώνοντας τα ταλέντο
τους και δουλεύοντας στα κόκκινα εκεί που πρέπει θα αυξηθούν οι πιθανότητες θετικού ταμείου. Είναι φανερό λοιπόν ότι
στην καριέρα των πρωταγωνιστών πάντα θα υπάρχουν αγωνιστικές προκλήσεις, οπότε οφείλουν να είναι σαν έτοιμοι από
καιρό για να τις πιάσουν από
τα μαλλιά.

Με μεθοδικότητα
Οσοι μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο θέλουν να κερδίζουν
αλλά η μεθοδικότητα είναι απαραίτητη σε όλες τις εκφάνσεις.
Όταν ένα συγκρότημα ξέρε
τι να κάνει, πώς να το πράξει
αλλά και τον κατάλληλο χρόνο
κάνει πιο εύκολη την ζωή του.
Ετσι οι ιθύνοντες των συλλόγων ξεκινούν τον σχεδιασμό
προσέχοντας την ουσία.
Διότι καλώς ή κακώς όλες οι
ομάδες του κόσμου κρίνονται
με βάση το αποτέλεσμα.
Υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα ομάδων, που σε αρκετά
ματς ήταν άκρως παραγωγικές
αλλά στην πορεία είχαν σκαμπανεβάσματα και το πλήρωσαν.
Αντίθετα συγκροτήματα που
κέρδισαν έστω και με μισό πόντο
άλλαξαν την μοίρα τους.
Όπως και να’χει η πρώτη τη
τάξει κατηγορία της Θεσσαλίας
δεν είναι αμελητέα ποσότητα.

Από τον χώρο έχουν περάσει
συγκροτήματα με μεγάλη ιστορία.
Κάποια απ’ αυτά συνεχίζουν
και σήμερα στο συγκεκριμένο
πόστο και φυσικά δεν αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω.
Αν κοντά στις ομάδες αυτές
προσθέσουμε και αρκετά ακόμη
σκληροτράχηλα σωματεία ο
κάθε φίλαθλος έχει στο πιάτο
του την λίστα με τις ομάδες
διαφορετικών ταχυτήτων.
Αρκετά τμήματα θα παίξουν
δυνατά για την αλλαγή σελίδας
και οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι θα παίξουν δυνατά στον μετεγγραφικό χάρτη.
Ακόμη όμως και όσοι δεν το
φωνάζουν αφήνουν χώρο για
κάτι καλό παρά τις δυσκολίες
που δεν λείπουν.
Ως εκ τούτου οι εκπρόσωποί
μας καλούνται πέρα από την
διαμόρφωση της αγωνιστικής
τους ταυτότητας να έχουν και
ολύμπια ψυχραιμία.
Εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει
και τέτοιο μπορούν να το κάνουν
οι ίδιοι οι αθλητές με κατάλληλη
στόχευση.
Φιλοδοξίες και όνειρα σίγουρα υπάρχουν. Αλλωστε στο ρόστερ βρίσκονται παίκτες με
βαρύ βιογραφικό και συνάδελφοι με κίνητρο, οπότε μπορούν
να συγκροτήσουν ομάδες με τα
όλα τους.
Ασφαλώς οι νέες πινελιές πέραν όλων των βάζουν καλύτερα

και τους φιλάθλους στο πνεύμα.
Αλλωστε ορισμένες εξαιρετικές
περσινές εμφανίσεις άνοιξαν
την όρεξη.
Γενικά η πράξη δείχνει ότι
όποια ομάδα είναι τέτοια με την
πραγματική σημασία της λέξης
αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας.
Πάντως η μπασκετική πραγματικότητα τα έφερε έτσι ώστε
τη νέα χρονιά να υπάρχει πληθώρα εκπροσώπων μας, κάτι
που έχουμε χρόνια να δούμε.
Συνήθως στην Α1 ΕΣΚΑΘ μετείχαν 2 με 3 Τρικαλινές ομάδες.
Πλέον ο συγκεκριμένος αριθμός
είναι πολύ μεγαλύτερος.
Στο πλαίσιο αυτό η Καλαμπάκα που έχασε την παραμονή
στην Γ’ Εθνική λόγων λεπτομερειών λογικά θα προσπαθήσει
να στήσει ένα άκρως ανταγωνιστικό σύνολο για να διεκδικήσει
ξανά την επιστροφή, αφού πλέον ξέρει από μέσα τα δεδομένα.
Οι Γόμφοι ανέβασαν τις μετοχές
τους και θα συνεχίσουν με την
ίδια λογική.
Βέβαια μένει να δούμε να
προκύψει σενάριο για άνοδο,
οπότε τότε θα μιλάμε για άλλα
δεδομένα. Ότι κι αν γίνει όμως
τα «βουβάλια» θα αποτελούν
έτσι κι αλλιώς δυνατή φωνή.
Από την πλευρά τους οι Δαναοί πήραν τον αέρα της κατηγορίας και ποντάρουν στην καλή
οργάνωση αλλά και στους πιτσιρικάδες που έρχονται από
πίσω. Στο τιμόνι θα βρίσκεται ο
Κώστας Κωτούλας και φυσικά
θα σπεύσει να περάσει την δική
του φιλοσοφία οδηγώντας το
τμήμα όσο ψηλότερα μπορεί.
Οσο για τους νεοφώτιστους
Μάγους και ΑΕΤ θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι δεν ήρθαν για λίγο αλλά για μόνιμα.
Γνώση της κατηγορίας έχουν,
οπότε με τις στοχευμένες κινήσεις που άρχισαν ήδη να γίνονται θα προσπαθήσουν να ελέγξουν το άγχος και την πίεση
της καθημερινότητας.
Τα καλύτερα συνεπώς είναι
μπροστά και έχουμε την αίσθηση ότι η νέα έκδοση της κατηγορίας θα μιλήσει ακόμη περισσότερο στην καρδιά του κόσμου.

Επίσημα στους Ικάρους
Ο Βασίλης Μητροτάσιος θα έχει την ευθύνη
της φυσικής κατάστασης για την Τρικαλινή ομάδα
Εδώ και λίγες μέρες είχαμε αποκαλύψει την καινούργια συνεργασία
των Ικαρων.
Το επιτελείο έψαξε επισταμένα την
υπόθεση και δεν άργησε να εντοπίσει
τον εκλεκτό.
Οι πρωταγωνιστές θεωρούν ότι θα
δέσει άμεσα και θα προσφέρει έργο.
Οι Ίκαροι Τρικάλων ανακοίνωσαν
λοιπόν την έναρξη της συνεργασίας
τους με τον προπονητή φυσικής κατάστασης Βασίλη Μητροτάσιο.
Ο νεαρός γυμναστής είναι απόφοιτος της γυμναστικής Ακαδημίας
Αθηνών, είναι κάτοχος ευρωπαϊκών
διπλωμάτων στον τομέα του fitness,

με πολυετή εμπειρία σε ακαδημίες
και ανδρικές ομάδες ποδοσφαίρου
και μπάσκετ της Αθήνας ενώ εργάζεται στα Τρίκαλα ως fitness group
instructor και personal trainer τα τελευταία 10 χρόνια.
Το ΔΣ των Ικάρων καλωσορίζει τον
Βασίλη Μητροτάσιο στην ομάδα και
του εύχεται καλή επιτυχία.
Εξάλλου την Τετάρτη 5 Ιουνίου θα
ξεκινήσει στο Κλειστό της Μπάρας
το μεταβατικό στάδιο προπονήσεων
της ομάδας των Ικάρων.
Οι παίκτες της ομάδας θέλουν να
διατηρηθούν σε καλή κατάσταση μέχρι την προετοιμασία που θα ξεκινήσει

περίπου στο τέλος Αυγούστου.
Οσο για τον εμπλουτισμό βολιδοσκοπήθηκαν σύμφωνα με τον «Διάλογο» δυο νεαροί Τρικαλινοί(περιφερειακός, φόργουορντ, ακούστηκε για
Γεωργόπουλο με πέρασμα από Αγ.
Νέστορα).
Ακόμη η ίδια εφημερίδα έγραψε
πως από την στιγμή που ο Αίολος
κατεβεί στην Γ’Εθνική υπάρχει σενάριο για κόουτς Παπαδημητρίου.
Επίσης και σε άλλο μέτωπο συναρπαστικά ήταν τα παιχνίδια για μίνι
και παμπαίδες.
Φυσικά θα κάνουμε εκτενή αναφορά σε επόμενο φύλλο.
CMYK

Ο νέος γυμναστής των Ικάρων Βασίλης Μητροτάσιος με τον κόουτς Σδράκα

CMYK
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Εβδομάδα αποφάσεων
Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο ΑΟ Τρίκαλα να επιλέξει
προπονητή, αφού ο Νίκος Σαμολαδάς έχει ανεβάσει στροφές

Δ

εν αποκλείεται η
εβδομάδα που
διανύουμε να φέρει
εξελίξεις γύρω από
τον ΑΟ Τρίκαλα. Η αρχή θα
πρέπει να γίνει με τον
προπονητή, ώστε σε
συνεργασία με τον τεχνικό
διευθυντή Νίκο Σαμολαδά να
σχεδιάσουν τον ΑΟΤ της νέας
περιόδου.

ονόματα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι
δεν έχουν όλα αυτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν δεν υπάρξουν οριστικές
συμφωνίες.
Στόχος πάντως είναι ο προπονητής
που θα αποκτηθεί να έχει εμπειρία
και γνώση της κατηγορίας και κυρίως
να μπορεί να κάνει θετικό κλικ στους
φιλάθλους.

Ανακοίνωση από την Football
League για τον θάνατο
του Γιώργου Ξενίδη

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ

Η διοργανώτρια εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση...
«Ο πρόεδρος της Ένωσης Λεωνίδας Λεουτσάκος και το διοικητικό
συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους

xristoforospap@gmail.com

Βέβαια ο ίδιος ο κ. Σαμολαδάς είναι αυτός που θα πρέπει να κάνει
την εισήγηση στον Ηλία Αϊβάζογλου
για το νέο τεχνικό της ομάδας. Ήδη
άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα

Έφυγε από τη ζωή το “αγγελούδι” του Τάκη Κόμνου
και της Ελένης Τσώνη, η μικρή Βασιλική, που δεν είχε
κλείσει ακόμη τα 15 της χρόνια, αφού πάλεψε με το πρόβλημα της καρδιάς της, που
παρουσιάστηκε ξαφνικά και
έκαναν ένα τεράστιο αγώνα
τόσο ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή και του Α
Ο Τρίκαλα (έπαιξε τις περιόδους 1986-87 και 1987-88 ),
ο Τάκης Κόμνος, όσο και η
σύζυγός του, γυμνάστρια,
Ελένη Τσώνη, έκαναν τα πάντα για να την βοηθήσουν να
ξεπεράσει το πρόβλημα, σε
Νοσοκομεία, με γιατρούς,
θεραπείες και ήταν συνεχώς
στο πλευρό της.
Η Βασιλική Κόμνου ήταν
μάλιστα, πριν εμφανιστεί το
πρόβλημα με την καρδιά της,
μία από τις καλύτερες ποδοσφαιρίστριες της Ελλάδας,
με προτάσεις από το εξωτερικό, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει τα
όνειρά της και στο τέλος δεν
άντεξε.
Η μητέρα της, Ελένη Τσώνη,
ανέβασε το αποχαρετιστήριο
μήνυμα και ενημέρωσε για
την κηδεία της Βασιλικής, που
θα γίνει σήμερα στις 12 το
μεσημέρι.
Έγραψε η Ελένη Τσώνη:
“…κι όμως το κοριτσάκι μου
«έφυγε»…έφυγε για τον ουρανό να γίνει αγγελούδι…διότι
ήταν ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ!!!
Πάλεψε 2,5 χρονια κ’ παντα
με χαμόγελο το πρόβλημα
της καρδούλας της…έως
εχτές που τελικά δε τα κατάφερε!!! Αγωνίστρια μέχρι το
τελος η μικρή μου ηρωίδα
που δε πρόλαβε να γιορτάσει
τα 15 της γενέθλια στις 23
Ιουνίου!
Οποίος θέλει να την αποχαιρετήσει ας έρθει αύριο
στις 12.00 στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στην
Καρδία Θεσσαλονίκης!… η τελευταία της κουβέντα ακόμα
ηχεί στα αυτιά μου….
«Μαμα μου σ αγαπώ»!!!! Δεν
προκειται ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ να
ξεχάσω αυτές τις τελευταίες

οικείους του πρώην ποδοσφαιριστή
Γιώργου Ξενίδη, ο οποίος έφυγε
ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 45
ετών».
Ο Ξενίδης γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1974 και διατέλεσε αρχηγός του Ηρακλή.
Φόρεσε τη φανέλα του Γηραιού
από το 1993 έως το 2001 και από
το 2002 έως το 2004. Κατέκτησε
ένα Κύπελλο με την ΑΕΚ με την
οποία αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό
της σεζόν 2001-02.
Έπαιξε ακόμα για δύο χρόνια στην
Ανόρθωση και έκλεισε την καριέρα
του στον Ιωνικό (2006-08). Κατέγραψε 372 συμμετοχές και σημείωσε
27 γκολ στην καριέρα του, εκ των
οποίων τα 226 παιχνίδια και τα 21
τέρματα στην Α' Εθνική.

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις γύρω από το θέμα προπονητή στον ΑΟΤ

Η οικογένεια του ΑΟΤ πενθεί μαζί
με τον Τάκη Κόμνο για την κόρη του
πητήρια στον φίλο τους και
πρώην συμπαίκτη τους Τάκη
Κόμνο και την οικογένεια του

Ο παλαίμαχος παίκτης του ΑΟΤ Τάκης Κόμνος θρηνεί
τον χαμό της κόρης του Βασιλικής
λέξεις της….κι εγω της απάντησα… «που να ξέρες καρδούλα μου εγω πόσο σε αγαπώ φραουλιτσα μου»!
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ
Κ’ μην ανησυχείς εμείς δε χανόμαστε κ’ κάποια στιγμή θ’
βρεθούμε ξανά…!!
Συλλυπητήρια στην οικογένεια και ας είναι ελαφρύ το
χώμα που θα σκεπάζει την
Βασιλικούλα…

ποδοσφαιριστή του Ηρακλή
Τάκη Κόμνο για τον χαμό της
αγαπημένης του κόρης.
Φίλε Τάκη, στις δύσκολες
αυτές στιγμές είμαστε όλοι
δίπλα σου και ευχόμαστε σε
σένα και στους οικείους σου
καλή δύναμη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που θα την σκεπάσει».

Συλλυπητήρια
ανακοίνωση του Ηρακλή

Συλλυπητήρια
ανακοίνωση
Βετεράνων Αοτ

«Τα μέλη του Ιδρυτικού Σωματείου εκφράζουν ειλικρινή
συλλυπητήρια στον βετεράνο

«Οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυ-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

για τον άδικο χαμό της κόρης
του Βασιλικούλας. Κουράγιο
και καλή δύναμη φίλε Τάκη .»

Τέλος, συλλυπητήρια ανακοίνωσε έβγαλαν και οι Σακαφλιάδες.
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Γ’ Εθνική

Σήμερα τα σπουδαία
•Από την Γενική Συνέλευση των Μετεώρων

Πρωτάθλημα Κ 10

Αυτοί το ευχαριστήθηκαν…
•Δήμητρα και ΑΟΤ έπαιξαν για την 8η αγωνιστική
ράση με
ποδόσφαιρο
και
διασκέδαση
για τους «μικρούς» της
Δήμητρας και του ΑΟΤ
στο γήπεδο της
Μπαλκούρας, την
περασμένη Κυριακή.

Δ
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Α.Σ. Μετέωρα θα
πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 8:30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας καθώς η θητεία της σημερινής διοίκησης λήγει και όπως προβλέπεται από το καταστατικό
κάθε διοίκηση είναι διετούς διάρκειας. Το σημερινό Δ.Σ.
έχει εκφράσει την επιθυμία να μη συνεχίσει να διοικεί την
ομάδα κάτι που αναμένεται να γίνει κι επίσημα στην Γ.Σ.
Τα αίτια σε πρώτη φάση όπως βγαίνουν προς τα έξω από
τους κόλπους της παλαιάς διοίκησης είναι η μη παροχή
βοήθειας από επιφανείς ανθρώπους της πόλης, οι οποίοι την είχαν υποσχεθεί.
Αυτό που αναμένεται να συμβεί είναι να γίνει ο απολογισμός από την απερχόμενη πλέον διοίκηση και στη συνέχεια θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Γ.Σ. για να συνεχιστεί
η διαδικασία. Αυτός θα ρωτήσει το σώμα αν υπάρχουν άτομα για να στελεχώσουν το νέο Δ.Σ., κι αν δεν υπάρχουν,
θα αποφασιστεί απ’ όλους τι θα γίνει στη συνέχεια.

Οι δύο ομάδες που συναντήθηκαν για την 8η
αγωνιστική του πρωταθλήματος Κ 10 και θα συναντηθούν ξανά σήμερα,
έπαιξαν ποδόσφαιρο και
το ευχαριστήθηκαν αφήνοντας καλές εντυπώσεις,
απ’ όπου και τα στιγμιότυπα.

Σοκ από το θάνατο
του Γιώργου Ξενίδη
Σε πένθος βυθίζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε
από τη ζωή χθες σε ηλικία 45
ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής,
Γιώργος Ξενίδης.
Ο πρώην αμυντικός των Ηρακλή, ΑΕΚ, Ανόρθωσης και Ιωνικού άφησε την τελευταία του
αναπνοή από ανακοπή καρδιάς.
Γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1974 στη Θεσσαλονίκη και
ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ηρακλή.
Στο Γηραιό έμεινε μέχρι το 2002. Αγωνίστηκε για έξι μήνες
– το δεύτερο μισό της σεζόν 2001-2002 – στην ΑΕΚ με την
οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας κι επέστρεψε στους
κυανόλευκους. Η δεύτερη θητεία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης διήρκησε δύο σεζόν.
Το 2004 πήγε στην Κύπρο, όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια με τη φανέλα της Ανόρθωσης. Επέστρεψε στην Ελλάδα
το 2006 για να φορέσει τη φανέλα του Ιωνικού. Στην ομάδα
της Νίκαιας έκλεισε την καριέρα του το 2008.
Σε επαγγελματικό επίπεδο αγωνίστηκε σε Ελλάδα και Κύπρο 226 φορές, πετυχαίνοντας 21 γκολ. Ο Γιώργος Ξενίδης
δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για την ομάδα από την οποία
αναδείχθηκε και στην οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της
ποδοσφαιρικής του καριέρας, Ηρακλή, αλλά και την Ανόρθωση
με την οποία είχε πανηγυρίσει την πρόκριση επί της Τράμπζονσπορ στο πλαίσιο του δευτέρου προκριματικού γύρου του
Champions League.
H κηδεία του τελέστηκε χθες το απόγευμα.

Τουρνουά Μετεώρων
Η Ακαδημία ΑΣ Μετέωρα διοργανώνει ένα τετραήμερο
τουρνουά ποδοσφαίρου με την συμμετοχή ομάδων από όλη
την Ελλάδα από 21/6/2019 – 24/6/2019. σε συνεργασία με την
Soccer Link, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Μετεώρων
Όσοι αθλητές της Ακαδημίας μας επιθυμούν να συμμετέχουν στο τουρνουά θα πρέπει να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση έως και την Παρασκευή 7/6/2019.
Θα τηρηθεί αυστηρά η ημερομηνία δηλώσεων για την ομαλή διεξαγωγή καταμερισμού των ομάδων.
Για τους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας δεν θα υπάρχει συνδρομή για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά.
ΗΛΙΚΙΕΣ:
• Κ18 (γεννηθέντες 2001-2002)
• Κ16 (γεννηθέντες 2003-2004)
• Κ14 (γεννηθέντες 2005-2006)
• Κ12 (γεννηθέντες 2007-2008)
• Κ10 (γεννηθέντες 2009-2010)

Ακαδημία ΑΟΣ Σαραγίων

Εμπειρίες στο Βόλο
Ποδοσφαιρικές εμπειρίες για τέσσερα τμήματα τμήματα της
Ακαδημίας ΑΟΣ Σαραγίων και συγκεκριμένα (Κ-12, Κ-10, Κ-8,
Κ-6) που ταξίδεψαν το Σάββατο 1 Ιουνίου και αγωνίστηκαν με
τα παιδιά της Ακαδημίας Ερμής Βόλου στις εγκαταστάσεις του
football Land. Τα παιδιά πήραν τις εμπειρίες τους (απ’ όπου και
τα στιγμιότυπα) και
τις παραστάσεις
τους και φυσικά χάρηκαν τους αγώνες
τους.
Η Ακαδημία του
ΑΟΣ Σαραγίων ευχαριστεί τον Ερμή Βόλου και τον υπεύθυνο Χρόνη Σαπουνά
για την άψογη φιλοξενία και την υποδοχή της αποστολής.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
αι τώρα,
υπομονή και
προσμονή. Αν
μείνει κενό στην
Α’ Ερασιτεχνική
κατηγορία, για
οποιονδήποτε λόγο, η
Πιαλεία θα είναι αυτή
που θα το καλύψει μιας
και απέκτησε τέτοιο
δικαίωμα κερδίζοντας
προχθές στο γήπεδο
Πυργετού το Ζάρκο με
2-1, σε αγώνα κατάταξης.

Κ
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Κέρδισε και… περιμένει
•Η Πιαλεία 2-1 το Ζάρκο σε αγώνα κατάταξης

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Οι δύο ομάδες- να θυμίσουμε- είχαν τερματίσει στη
3η θέση των δύο ομίλων και
έπρεπε κάποια από τις δύο να
αποκτήσει πλεονέκτημα σε
περίπτωση που χρειαστεί να
συμπληρώσει την Α’ Ερασιτεχνική. Η Πιαλεία με γκολ που
πέτυχε λίγο πριν την εκπνοή,
βγήκε ένα βήμα μπροστά και
περιμένει.

Οι παίκτες της Πιαλείας πανηγυρίζουν το γκολ της ισοφάρισης
Η Πιαλεία κατέκτησε την 3η θέση στον αγώνα κατάταξης και περιμένει…

Ο αγώνας
Σε γενικές γραμμές έγινε
ένα καλό παιχνίδι με τις δύο
ομάδες να προσπαθούν για το
γκολ και τη νίκη. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα, στο μεγαλύτερο
διάστημα της αναμέτρησης, ο
αγώνας να έχει ρυθμό και σ’
αυτόν προστέθηκαν το πάθος, οι ευκαιρίες, η ισοφάριση
και η νίκη. Στοιχεία που «εμπλούτισαν» την προσπάθεια,
με αποτέλεσμα να μείνουν
ικανοποιημένοι άπαντες. Σίγουρα η Πιαλεία περισσότερο,
αφού ελπίζει στην άνοδο.

Το φίλμ του αγώνα
Το Ζάρκο προσπάθησε να
απειλήσει και το έκανε νωρίς
(3’) όταν ο Πουλιανίτης εκτέλεσε μακρινό φάουλ και ο
Τσουλχάϊ απέκρουσε σε κόρνερ.
Δύο λεπτά αργότερα «απάντησε» η Πιαλεία με επικίνδυνη
σέντρα του Τζερεμέ από δεξιά, την οποία έδιωξε ο Παπαευθυμίου στο πρώτο δοκάρι.
Ακόμα πιο επικίνδυνη, αλλά
και άτυχη, η προσπάθεια της
Πιαλείας στο 7’. Μετά από
εξαιρετικό συνδυασμό, ο Τζερεμές από δεξιά έβγαλε τη
σέντρα και ο Πανάγος με κοντινό σουτ σημάδεψε το δοκάρι της αντίπαλης ομάδας.
Δύο λεπτά αργότερα νέα
προσπάθεια του Πανάγου με
σουτ, μπλόκαρε ο Παπαεθυμίου.
Στο 20’ ο Τζερεμές σούταρε
με καλές προϋποθέσεις αλλά
για λίγο αστόχησε, ενώ στο
22’ φάουλ του Τσάτσου Ι. η
μπάλα κατέληξε άουτ.
Στο 31’ νέα προσπάθεια του
παραπάνω παίκτη, μπλόκαρε
ο Παπαευθυμιου.
Στην εκπνοή του ημιχρόνου, από κόρνερ του Πουλιανίτη, ο Καπέλας πήρε την κεφαλιά αλλά αστόχησε.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης και με σύμμαχο τον αέρα,
το Ζάρκο μπήκε επιθετικά.
Στο 48’ φάουλ του Πουλιανίτη
η μπάλα κατέληξε ελάχιστα
άουτ.
Ο «Ηρακλής» δεν άργησε,
να πανηγυρίσει το γκολ. Ο
Κύρκος από μακριά αιφνιδίασε τον Τσουλχάϊ και το 1-0
ήταν γεγονός.

Οι πανηγυρισμοί του Ζάρκου στο γκολ του Κύρκου δεν έφτασαν

Το Ζάρκο πραγματοποίησε μια θετική πορεία στο πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Τσάτσος έχει πετύχει το νικητήριο γκολ και πανηγυρίζει
Στο 53’ ο Παππάς δεν πρόλαβε να αλλάξει τη πορεία
της μπάλας προς την αντίπαλη εστία, σε σέντρα του Καλόγηρου από δεξιά.
Στο 56’ η άμυνα του Ζάρκου
δεν μπόρεσε να διώξει την
μπάλα από την περιοχή και ο
Τζερεμές από κοντά εκμεταλλεύτηκε το λάθος και με πλασέ έκανε το 1-1.
Δύο λεπτά αργότερα ο Πουλιανίτης από μακριά εκτέλεσε
το φάουλ, η μπάλα χτύπησε
στο οριζόντιο δοκάρι, η άμυνα της Πιαλείας σάστισε και ο
Βούλγαρης εξ’ επαφής το
σουτ αλλά άουτ.
Στο 62’ σουτ του Πανάγου
κατέληξε άουτ. Στο 70’ από

κόρνερ, ο Πουλιανίτης πήρε
την κεφαλιά από δεξιά, αλλά
ο Τσαβαλιάρης έδιωξε τον
κίνδυνο με το κεφάλι.
Στο 80’ συρτό σουτ του Αγγέλη, με διπλή προσπάθεια
μπλόκαρε ο Παπαευθυμίου,
ενώ στο 87’ σουτ του Πουλιανίτη θα εξουδετερώσει ο
Τσουλχάϊ.
Η Πιαλεία ένα λεπτό πριν
την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού κατάφερε να κάνει
την ανατροπή (1-2) και να πάρει το παιχνίδι. Ο Γιάννης
Τσάτσος εκτέλεσε φάουλ, η
μπάλα βρήκε στη ρίζα του
δεξιού δοκαριού του Παπαευθυμίου και κατέληξε στα
δίκτυα του.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ηρακλής Ζάρκου: Παπαευθυμίου, Τέλιος, Σδράλης,
Βούλγαρης, Καπέλας, Δήμας, Μητρουλιάς (46’ Καλόγηρος), Κύρκος (90’ Κουκούδας), Αναγνώστου, Πουλιανίτης, Παππάς.
Ασκληπιός Πιαλείας:
Τσουλχάι, Αγγελής,Τσάτσος
Αν., Παπαβαγγέλης, Τσαβαλιάρης, Ζαρίδας, Τσάτσος Ι,
Κονοσπύρης (48’ Πατέρας),
Πανάγος(93’ Ντίνος), Τζερεμές (90’ Μητσιάκης), Δημουλάς.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος Κωτούλας- Μαρκόπουλος).

Φάσεις από το παιχνίδι

CMYK
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Ανάλυση σε βάθος
Με τα πιο θετικά χρώματα ολοκληρώθηκε το προπονητικό σεμινάριο
στον Παλαμά με συμμετοχή αρκετών οικείων προσώπων

Ο

σοι διακονούν
την
καλαθοσφαίριση
δεν σταματούν
να ψάχνονται. Αλλωστε το
άθλημα εξελίσσεται με
εντυπωσιακό τρόπο, οπότε
είναι αδήριτη ανάγκη να
φρεσκάρονται
προπονητικά πράγματα.

Συνεπώς οι κόουτς καλούνται
σε πρώτη ευκαιρία να κομίζουν
εκλαϊκευμένη γνώση στους συναδέλφους αλλά και σε όσους
ενδιαφέρονται.
Με τον τρόπο αυτό μπορούν
να βελτιωθούν οι δείκτες αλλά
και να προκύψουν καινούργιες
ιδέες.
Πάντως αρκετοί κόουτς είναι
απολαυστικοί όταν καλούνται
να φωτίσουν πράγματα.
Διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο να μιλούν στην καρδιά του
κόσμου τόσο στο πρακτικό, όσο
και στο θεωρητικό κομμάτι.
Ετσι άπαντες αποχωρούν με
περισσότερα όπλα στην φαρέτρα της γνώσης.
Κλίμα φυσικά πήραν και τα
Τρικαλινά στελέχη, που δεν χάνουν τέτοιες ευκαιρίες.
Το κείμενο που φιλοξένησε
το billkara αναφέρει:
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
το διήμερο σεμινάριο των προπονητών που διοργάνωσε ο
Σ.Ε.Π.Κ. και ο Γ.Σ. Τιτάνες Παλαμά, στο κλειστό του Παλαμά.
Το παρόν έδωσαν μεγάλα
ονόματα του ελληνικού μπάσκετ, εκπρόσωποι της Ε.Ο.Κ.,
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. αλλά και πολλοί
φίλαθλοι του μπάσκετ.
Τον Σ.Ε.Π.Κ. εκπροσώπησαν
ο κ. Θεόδωρος Μπολάτογλου
και ο κ. Γιάννης Χρυσανθόπουλος, την Ε.Ο.Κ η κ. Έλενα
Μουάτσου, την Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ο κ.
Βάιος Φαλάγγας και την δημοτική αρχή εκπροσώπησε ο πρόεδρος ΔΟΠΑΠΑΠ κ. Βάιος Μπακαβέλος.
Οι ομιλητές ήταν οι καταξιωμένοι προπονητές του μπάσκετ
Κώστας Μίσσας, Ηλίας Παπαθεοδώρου και Δημήτρης
Ξουρίδας.
Με την βοήθεια της ομάδας
επίδειξης, που αποτελούνταν
από μέλη των τμημάτων υποδομής του συλλόγου, αποκάλυψαν κάποια από τα μυστικά
της προπονητικής σε όλους
όσους παρευρέθησαν στο κλειστό του Παλαμά.
Μεταξύ άλλων τιμήθηκαν:
- ο Δημήτρης Ξουρίδας από
τον προπονητή του Α.Σ.Καρδί-

Ο κ. Β. Φαλάγκας της ΕΣΚΑΘ τίμησε τον Κ. Μίσσα

Οι κόουτς Μίσσας και Παπαθεοδώρου ανέλυσαν σημαντικά
κομμάτια του σύγχρονου μπάσκετ.

Ο Γιάννης Τζήμας βράβευσε τον πολύπειρο Δ. Ξουρίδα

Και Τρικαλινά στελέχη παρακολούθησαν το προπονητικό
σεμινάριο(φωτό: billkara
τσας Γιάννη Τζήμα.
- ο Ηλίας Παπαθεοδώρου

από τον Κώσα Μίσσα.
- ο πρόεδρος ΔΟΠΑΠΑΠ Βάι-

ος Μπακαβέλος απο τον Θεόδωρο Μπολάτογλου.
- ο Κώστας Μίσσας από τον
αντιπρόεδρο της ΕΣΚΑΘ Βάιο
Φαλάγγα.
- ο Βάιος Φαλάγγας για την
ΕΣΚΑΘ από τον Θεόδωρο Μπολάτογλου.
- ο Νικήτας Πετρόπουλος για
τον Γ.Σ. Τιτάνες Παλαμά από
τον Θεόδωρο Μπολάτογλου.
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης
(Σ.Ε.Π.Κ.) ευχαρίστησε όλους
τους προπονητές που παρευρέθησαν στο κλειστό του Παλαμά, καθώς τα παιδιά της ομάδας επίδειξης που βοήθησαν
τους ομιλητές-προπονητές κατά
την διάρκεια των μαθημάτων,
εκφράζοντας τον θαυμασμό για
το υψηλό επίπεδο αυτών των
παιδιών και εκθειάζοντας την
σημαντική δουλειά που γίνεται
στα τμήματα υποδομής του
συλλόγου των Τιτάνων Παλαμά.
Συνεχάρη τον Γ.Σ. Τιτάνες
Παλαμά και τον πρόεδρο Νικήτα Πετρόπουλο , για την πρωτοβουλία διεξαγωγής του σεμιναρίου στον Παλαμά, σε μία
επαρχιακή πόλη, τονίζοντας μάλιστα την άκρως επιτυχημένη
διεξαγωγή του.
Ο Γ.Σ. Τιτάνες Παλαμά ευχαρίστησε με την σειρά του
τον Σ.Ε.Π.Κ. για την ευκαιρία
που δόθηκε για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου προπονητών στον Παλαμά.
Ευχαρίστησε την Ε.Ο.Κ. και
την Ε.Σ.ΚΑ.Θ. που παρευρέθησαν στον σεμινάριο αυτό και
είναι αρωγοί σε τέτοιου είδους
αθλητικές δράσεις.
Τέλος ευχαρίστησε φυσικά,
τον Δήμο Παλαμά και τον κ.
Βάιο Μπακαβέλο (πρόεδρος
ΔΟΠΑΠΑΠ) για την στήριξη και
την πολύτιμη βοήθεια του.
Στο "Καρδίτσα 2019" ο Κώστας Μίσσας ανέλυσε την early
offense και τις βασικές αρχές
της man to man άμυνας, ενώ ο
Ηλίας Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε στα είδη παγίδας στο low
post και την ανάπτυξη ομαδικής
επίθεσης από το low post.
Τέλος, ο Δημήτρης Ξουρίδας
στάθηκε στην ανάλυση της
αξίας της κατοχής με την χρήση
στατιστικών και στη σημασία
της motion offense στις αναπτυξιακές ηλικίες.

Στον τελικό η Αμιλλα
Εξαιρετική φουρνιά χαρακτηρίζονται οι παμπαίδες της Αμιλλας.
Η ομάδα του Θέμη Γούλα προκρίθηκε στον τελικό της κεντρικής Ελλάδας και θα αντιμετωπίσει τον Γ Σ Αντίκυρας στο
κλειστό της Λαμίας ομάδα η οποία απέκλεισε στον άλλο ημιτελικό την Ε Α Λάρισας.
Στον δεύτερο τελικό της Θεσσαλικής περιφέρειας ηττήθηκαν με 3-2 από την Αργώ Βόλου, αλλά η νίκη με 3-1 σετ στο
πρώτο ματς τους έδωσε και την πρόκριση για τον τελικό. O κόουτς , όταν κατέκτησαν οι αθλητές το δεύτερο σετ και την
πρόκριση μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σύμφωνα με το Trikalasportiva.
Τα σετ: 20-25, 12-25,25-20,25-23,15-10.
Άμιλλα( Γούλας) Μιχαλίτσης, Πετσιάς, Κελεπούρης, Πάνος, Γαλάνης, Χλωρός, Τέγος, Μητάκος, Ξάφης, Πλιάτσικας
Μπέγας.
CMYK

* Εκλογές ήταν αυτές και πέρασαν στην ιστορία τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, αφού υπάρχει σύντομα και
δεύτερο ημίχρονο. Οσοι επιλέχθηκαν από τους ψηφοφόρους καλούνται να σηκώσουν μανίκια, όπως κάνουν
και τα αθλητικά στελέχη, όταν έχουν μπροστά τους
δράση.
* Διότι δεν πρέπει να πάει ούτε μια μέρα χαμένη, καθώς
ο όγκος δουλειάς στην καθημερινότητα είναι πάντα
πολύ μεγάλος. Συνεπώς όλοι οφείλουν να χτίζουν
βήμα- βήμα σεβόμενοι απόλυτα τα θέλω των πολιτών.
Τα τελευταία χρόνια πάντως φαίνεται ότι η ανανέωση
της εμπιστοσύνης είναι πολύ δύσκολη υπόθεση.
* Όπως ήταν αναμενόμενο το Σάββατο το βράδυ οι κεντρικοί δρόμοι των Τρικάλων και όχι μόνον θύμισαν κάτι
από υπαίθριο αγωνιστικό χώρο. Οι μικρές οθόνες ήταν
παντού για να μεταδώσουν τον τελικό του Τσάμπιονς
Λιγκ δίνοντας στο πιάτο όλα τα στοιχεία στους φιλάθλους.
* Τελικά μέτρησαν η εμπειρία και η βαριά φανέλα της
Λίβερπουλ η οποία φρόντισε να κάνει σωστή διαχείριση
και έδειξε ότι ήξερε καλύτερα τα κατατόπια μιας τόσο
μεγάλης διοργάνωσης.
* Βέβαια δεν προέκυψε κάποιο αλησμόνητο σε εξέλιξη
παιχνίδι με αλλαγές συναισθημάτων, όπως δηλαδή θα
ήθελαν να δουν οι λάτρεις του είδους. Εχουμε λοιπόν
την αίσθηση ότι ο συγκεκριμένος τελικός θα ξεχαστεί
γρήγορα.
* Παράλληλα οι ειδικοί του ποδοσφαίρου είχαν τα μάτια
τους ανοιχτά προκειμένου να τσεκάρουν κάποια καινούργια στοιχεία σε θέματα τακτικής για να τα προσαρμόσουν στο μέλλον και στις δικές τους ομάδες. Οι
περισσότεροι ωστόσο αποφάνθηκαν ότι δεν έγιναν και
τίποτα φοβερά και τρομερά πράγματα στις προπονητικές
σκακιέρες. Μικρές ιδέες όμως πάντα υπάρχουν.
* Οι Τρικαλινοί είναι παντού και έτσι ο Γιώργος Μπούγλας
φρόντισε να ξεδιπλώσει την ποδηλατική του τέχνη
στην μακρινή Κίνα. Τερμάτισε λοιπόν 3ος στο αγώνισμα
των πόντων δεχόμενος πολλές φιλοφρονήσεις. Κοινώς
τίμησε ξανά τα τοπικά χρώμα. Λεπτομέρειες θα παραθέσουμε προσεχώς.
* Στο συγκεκριμένο άθλημα είναι δύσκολο να περάσει
μεγάλο διάστημα χωρίς σημαντική τοπική επιτυχία ή
κάποια εκδήλωση. Μπροστά λοιπόν είναι η «μάχη της
Πόρτας», που και γι’αυτήν θα παραθέσουμε τον πλήρη
χάρτη.
* Σε καλή κατάσταση στον στίβο είναι ο Νικόλας Σκαρβέλης(ΓΣΤ), που βελτίωσε την ατομική του επίδοση.
Αγωνιζόμενος με καθαρό μυαλό έκανε βολή στα 19.14.
Μέλημά του είναι να πιάσει ταβάνι στην απόδοσή του
στους κορυφαίους αγώνες, που έχει σημαδέψει.
* Περιζήτητος είναι αυτό το διάστημα ο Γιώργος Τσιάνος.
Ετσι η Κυριακάτικη «Καθημερινή» φιλοξένησε μια εμπεριστατωμένη ανάλυσή του για τα δύσκολα τελευταία
μέτρα στο Εβερεστ, σκηνικό που ξέρει πολύ καλά.
Ολοι υποκλίνονται στις γνώσεις του, πόσο μάλλον όταν
βίωσε δεδομένα από μέσα.
* Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε την χρονιά η Ακαδημία
του ΣΚΑΜ. Τα μέλη της βρέθηκαν στην Ιερά Μονή
Αγίας Τριάδος Μετεώρων και τα σοφά λόγια που
άκουσαν τα έβαλαν στην καρδιά τους. Είναι σημαντικό
φυσικά ότι τα νέα παιδιά αγαπούν τον κλασικό αθλητισμό
και κινούνται με αίσθημα ευθύνης.
* Γενικά τα νιάτα των Τρικάλων αγκαλιάζουν όλα τα
σπορ, ενώ στις σημαντικές εκδηλώσεις που συμμετέχουν
ξεδιπλώνουν το σύνολο των αρετών τους.
* Το bike odyssey θα περάσει από Πύλη και όχι μόνον
προσφέροντας ωραίες εικόνες.

14:55LIVE
Roland Garros
Σπορ - Τένις
Eurosport 2
14:55LIVE
Roland Garros
Σπορ - Τένις
Eurosport 1
15:00LIVE
Roland Garros
Σπορ - Τένις
ΕΡΤ SPORTS HD

17:30LIVE
Roland Garros
Σπορ - Τένις
Eurosport 2
18:15LIVE
Roland Garros
Σπορ - Τένις
Eurosport 1
22:30LIVE
Ρεάλ Μαδρίτης-Μανρέσα
Μπάσκετ - ACB Liga Endesa
OTE Sport 7 HD

τοπικά
“Στο Δημήτρη, εγκάρδιο φίλο
και συνοδίτη στη χριστιανική
ζωή, για να ευχηθεί, μια που το
τέλος έφθασε, καλή πορεία προς
την άνω Ιερουσαλήμ
Χρήστος
7/5/19”
Με αυτή τη λιτή μεν, αλλά εμπνευσμένη, αφιέρωση, έλαβα αυτές τις ημέρες το νέο πνευματικό
δώρο από τον θεολόγο και τέως
λυκειάρχη Χρήστο Γ. Γκότση. Τον
πρωτογνώρισα στην Ελασσόνα,
όπου συνυπηρετήσαμε στο Γυμνάσιο αρρένων κατά το σχολικό
έτος 1972-1973. Κοντά του “μαθήτευσα” σε πολλά, θεολογικά και
μη θεολογικά. Μυήθηκα, για πρώτη φορά, στον μυστικό κόσμο
των βυζαντινών εικόνων, πήρα
πολλά για τη διδακτική των μαθημάτων, ο “φιλόξενος” Χρήστος
“κατά πάντα και διά πάντα”... Άριστος συγγραφέας σχολικών θρησκευτικών βιβλίων, πολύτιμος συνεργάτης εκκλησιαστικών περιοδικών, πραγματικός θεολόγος.
Τον ευχαριστώ δημόσια για μια
ακόμη φορά και τον συγχαίρω εγκάρδια για την ανεκτίμητη προσφορά του, την ζηλευτή φιλία
του...Το παρόν βιβλίον αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α’ (Εικονογραφημένο Αγιολόγιο), αναφέρονται 80 αγιολογικά θέματα, αρκετοί άγιοι εν πολλοίς άγνωστοι
στο ευρύ κοινό. Γίνεται αναφορά
στην αγία μορφή και ακολουθεί
περιγραφή-σχολιασμός της έγχρωμης εικόνας της.
Στο β’ μέρος (Επικαιρότητες),
καταχωρούνται 70 μικρά κείμενα
ποικίλου περιεχομένου (Η θεομηνία των πυρκαγιών, Η αγάπη
των ηδονών, Η ξεχασμένη εξομολόγηση, Ο Ισοκράτης πάντοτε
επίκαιρος, κ.λπ.).
Όλα τα άρθρα είναι συνοπτικά
μεν, αλλά ουσιαστικά, έτσι δεν
κουράζουν καθόλου τον αναγνώστη, γίνονται δε και περισσότερο
ευχάριστα. Υπάρχει πλούσια αγιογραφική και πατερική τεκμηρίωση,
η υμνογραφία της εκκλησίας περίσσια, η αγιογραφία δαψιλής,
αφθονία από συναξάρια, γεροντικά, εκκλησιαστική παράδοση,
ώστε: “ο καθένας μας θα προβληματιστεί και θα στερεωθεί
ακόμα περισσότερο στην πίστη
και την πορεία μας προς τον ουρανό” (σελ. 9).
Ας απολαύσουμε ένα κείμενο
(σελ. 235-237):
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Εξαίρετα Πατερικά - Νηπτικά - Αγιολογικά - Εικονογραφικά κείμενα:
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΓΚΟΤΣΗΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ
Αθήνα 2019 Σελίδες 332

“Η ΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Η φυγή στην Αίγυπτο της Αγίας
Οικογένειας είναι συνυφασμένη
με τη Γέννηση του Κυρίου και την
προσκύνηση των μάγων. Όταν
αναχώρησαν οι Μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε
στον Ιωσήφ στο όνειρο του και
του είπε: “Σήκω αμέσως, πάρε το
παιδί και τη μητέρα του και φύγε
στην
Αίγυπτο» (Ματθ. 2, 13). Το θείο
Βρέφος κινδύνευε από τον Ηρώδη.
Ο Ιωσήφ υπάκουσε αμέσως και
μέσα στη νύχτα οδοιπόρησαν για
την άγνωστη χώρα. Από απόκρυ-

φα κείμενα μαθαίνουμε πως πήρε
μαζί του το γιο του, τον αδελφόθεο Ιάκωβο, που κρατούσε το
χαλινάρι του ζώου, όπου κάθισε η
Θεοτόκος με το μικρό Χριστό.
Το ταξίδι είχε τις δυσκολίες
του: δρόμος ερημικός και δυσκολοπερπάτητος· παρουσιάστηκε έλλειψη νερού και τροφής.
Ύστερα από μία κοπιαστική βδομάδα, έφτασαν στο ιερό μιας αιγυπτιακής πόλης. Εδώ είχαν τοποθετηθεί 365 είδωλα, με τα
οποία αποδιδόταν κάθε μέρα τιμή
σε κάθε θεότητα με βέβηλες τελετές». Έκπληκτοι είδαν ένα ακόμη θαύμα: όλα τα είδωλα έπεσαν
και γκρεμίστηκαν. Το γεγονός

μας το θυμίζει ο Ακάθιστος
Ύμνος· «Λάμψας εν τη Αιγύπτω
φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του
ψεύδους το σκότος· τα γαρ είδωλα ταύτης, Σωτήρ, μη ενέγκατά σου (= μην υποφέροντάς σου)
την ισχύν, πέπτωκεν...» (11ος οίκος). Στη Βυζαντινή εικονογραφία
μαζί με τους φυγάδες ζωγραφίζεται η πύλη της πόλης και από
τους πυργίσκους της πέφτουν τα
είδωλα ή δαίμονες που τά'χαν
κατοικία τους. Η Αγία Οικογένεια

Κάτι είδα... άκουσα... κάτι μούπαν Ελένη Δραγάση, το όνομά σου
μου χαρίζει χαρά. Τι μεγαλείο!..Τι ωραιότης!.. Δυο Στεφάνια!..
Τα δυο στεφάνια τα κρατούν στο ράμφος τους δυο περιστέρια από ένα το καθένα. Το ένα στεφάνι με λευκούς ανθούς
που αποδίδουν την αγνότητα, το άλλο με κόκκινα τριαντάφυλλα
σύμβολα των δοκιμασιών της Αγίας. Με υπομονή και αγάπη ανέβηκες “αίρουσα τον σταυρόν Σου”. Τους εκλεκτούς τους δοκιμάζει ο Θεός σαν το χρυσάφι μέσα στο χωνευτήρι. Κι αν όμως
κανείς δεν είναι στη δύσκολη στιγμή καμιά φορά για να μας υπερασπισθεί εδώ στη γη... Κι αν όλα κάποτε κινούνται εναντίον
μας... συνήγορος ο Παντοδύναμος Θεός, αναλαμβάνει τις υποθέσεις μας. Η Ελένη η Αγία Υπομονή ανέθεσε την υπόθεσή της
στον Ουρανό. Να 'ταν άραγε που στο διάστημα των δοκιμασιών
της φύτρωσε μέσα της ο Ουράνιος πόθος να δώση ολοκληρωτικά την ζωή της στο Θεό. Η Ελένη Δραγάση την ώρα αυτή
τη δύσκολη είπε το ΝΑΙ και ο Ουρανός είπε το ΝΑΙ. Ένα μονάχα
δρόμο είδε μπροστά της πια ανοιχτό. Απέθεσε τους πόθους της
ψυψής της στον Παντοδύναμο Κύριο. Σε μια μονή της Βασιλεύουσας αφιέρωσε τη ζωή της. Στη ζωή της θείας λατρείας.
Ασκήτρια έδωσε το μέτρον της αγάπης της στον Θεό. Και το
ύψος της αγιωσύνης της στον Παρθενώνα -το Μοναστήρι.
Ελένη φεύγω σου είπε ο σύζυγός σου Μαννουήλ Παλαιολόγος. Έφυγε για πάντα πήγε στους ουρανούς.
-Φεύγω, Ελένη να σου πω το σχέδιο. Και τότε Εσύ άνοιξες
τα χέρια σου πήρες τη μεγάλη απόφαση. Δεμένος ο νους σου
στη σωφροσύνη έσπασες τα υλικά του σώματος δεσμά. Η σοφία ζευγαρωμένη με την αγιότητα. Πόση ακτινοβολία θα
έπρεπε να εκπέμπει η Αγία. Λύχνος που φέγγει στο σκότος Νους
που διατηρείται αμόλυντος, ανύστακτη προσοχή ώστε “άσπιλον εαυτόν τηρείν από του κόσμου” και προ παντός η καρδιά
σου ένα θυμιατήρι αγάπης!.. που δεν φέγγει μονάχα στα σκότη αλλά και νικά όλα τα σκότη!.. Η ζωή σου όλη ένα θαύμα Πίστεως και γενναότητος στον πειρασμό...

Η πόλις η Βασιλεύουσα είχε να κάνει με τα χαρίσματά της.
Στολίζει το Ιερόν Παλάτιον της Βασιλίδος των Πόλεων Ελένη
Δραγάση γνήσια βυζαντινή αρχόντισα σύζυγος του Μαννουήλ
Παλαιολόγου. Νάτην στο περιβόλι της χαράς. Ο γάμος της, κι
έπειτα ένα ποτάμι από κρυστάλλινα γέλια -ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, παιδιά. Η Ελένη είναι μητέρα κι
έχει στην αγκαλιά της να πλάση οχτώ παιδιά. Η καρδιά της μητέρας ένας κήπος ολάνθιστος. Η Ελένη Δραγάση υπήρξε η Βασίλισσα της υπομονής και της συζυγικής πιστότητος και της καλής μητέρας.
Ω Ελένη Δραγάση... Το όνομά Σου!..
Ζης μέσα στην αγάπη την ωραία
την ευεργετική. Δίνεις και παίρνεις
έχεις την ευκαιρία να μοιρασθής τις χαρές σου
Μπορείς να στηρίξεις, να παραδειγματίσης
να φωτίσης... να σώσης...
Και τι θα 'λεγε σήμερα η Αγία στους ισχυρούς της γης
Πάψτε να χύνεται αίμα και να χτίζεται τα κάστρα σας
με κεφάλια. Δώστε μας της Πόλης τα κλειδιά του
Κωνσταντίνου του υιού μου. Εμείς δεν σας δίνουμε
τίποτε!.. Τίποτε!.. Ενόσω βράζει μια στάλα αίμα
μέσα μας. Μη στένεψε η ψυχή μας τόσο πολύ!..
Τόσο πολύ!.. Κι ούτε μια τόση δα δροσιά να γαληνέψει
ο τόπος. Εδώ όλα είναι βουβά, οι δρόμοι δεν ζωντανεύουν
τα βουνά δεν λούζονται από το ΦΩΣ τ' αγαπημνένο
Τριγύρω ο βασιλικός, τ' αγιόκλημα και η Αγία η μάνα
με το θυμιατό τα Ιερά Χώματα Αγιάζει
Μα ποιος νοιάζεται;
Αμήν
Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μεγ. Καλύβια

εικάζεται πως παρέμεινε στην Αίγυπτο λίγους μήνες. Η είδηση
για το θάνατο του Ηρώδη ήρθε
γρήγορα. Ο ευαγγελιστής σημειώνει: «Όταν λοιπόν πέθανε ο
Ηρώδης, ένας Άγγελος σταλμένος από τον Κύριο» ειδοποίησε
τον Ιωσήφ να γυρίσουν όλοι στη
χώρα του Ισραήλ”, όπως και έγινε.
Η απεικόνιση της φυγής δεν είναι παντού ομοιόμορφη. Στις περισσότερες παραστάσεις ο Ιω-

σήφ οδηγεί το υποζύγιο. Σε άλλες
το σκηνικό αλλάζει: ο Ιάκωβος
προπορεύεται οδηγώντας το ζώο
και τους λοιπούς· ο Ιωσήφ είναι
τελευταίος.
Περιγραφή-Σχολιασμός: Είναι
μικρογραφία του 11ου αί. από
κώδικα της Ι. Μ. Διονυσίου, Άγιον
Όρος. Η Παναγία με το μικρό Χριστό στους κόλπους της κάθεται
στο ζώο. Είναι τυλιγμένη στο μαφόριό της και ακουμπάει προστατευτικά το δεξί της χέρι στον
ώμο του γιου της. Εκείνος εικονίζεται κατενώπιον, ευλογεί και κρατάει κλειστό ειλητάριο στο αριστερό του χέρι. Η στάση του είναι
επίσημη: είναι ο παντοκράτωρ,
Θεός και άνθρωπος.
Δεξιά της πανύμνητης μικρομάνας ο Ιάκωβος. Είναι ένας νέος
με χαρωπό πρόσωπο, σπινθηροβόλα μάτια και ανέμελα μαλλιά.
Βρίσκεται σε δρασκελισμό που
συνταιριάζεται με κείνο του ζώου
και του Ιωσήφ. Η αντικίνηση της
κεφαλής του τονίζει ακόμη περισσότερο τη φρεσκάδα της νιότης του.
Ο Ιωσήφ είναι σ' άλλη ψυχική
κατάσταση: το πλατύ πρόσωπό
του αντανακλά τις αγωνίες και
τους φόβους του: σκέφτεται αυτά
που τον περιμένουν στο δρόμο και
στην ξένη χώρα. Το λιπόσαρκο
σώμα του γέρνει προς τα εμπρός, αλλά η ψυχή του είναι όρθια και η προσευχή του, όπως δείχνει η δεητική παλάμη του, συνεχής.
Ο θεατής, καθώς βλέπει την
όμορφη και συμμετρική στημένη
παράσταση, αναλογίζεται τη Βαϊφόρο, όπου ο Κύριος «καθήμενος
επί πώλον όνου» βάδιζε προς το
Πάθος. Η μικρογραφία μας το
προαναγγέλει, κατά πως το γράφει και ο Χρυσόστομος (ΕΠΕ 9,
266)”.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος

“Xρόνε ζηλιάρη, φθονερέ...”
Χρόνε, σταμάτα να ρουφάς
τα δροσερά τα κάλλη,
να μαραζώνεις, να χαλάς
της λεβεντιάς τη χάρη.
```
Φριχτά τον έρωτα χτυπάς
και τον παλμό θερίζεις,
τους πόθους του τσαλαπατάς
και την πυγμή ορίζεις.
```
Άστοργα κόβεις τα φτερά
-το κόσμημα στη νιότηκαι οδηγείς στα γηρατειά,
του μαρασμού “ιππότη”.
```
Λυπήσου λίγο τη δροσιά
και της μορφής το σφρίγος,
τη χάρη, την παλικαριά
που τη γεμίζεις ρίγος.
```
Σβήνεις τη φλόγα, τη φωτιά
που νέους κατακλύζεις
και φέρνεις τόση παγωνιά,
που σίδερα λυγίζει.
```
Μας έχεις όλους του χεριού
-τα πάντα διαφεντεύειςκαι κάνοντας του κεφαλιού,
τους πάντες παγιδεύεις.
```

Άσπλαχνος είσαι, τιμωρός
-θαρρείς ότι ζηλεύειςάκαρδος, άτιμος, σκληρός,
εκδίκηση γυρεύεις.
```
Κλέβεις ελπίδες και χαρές
-τις πίκρες παρατείνειςκαι μαραζώνεις τις καρδιές
με πόνους που αφήνεις.
```
Λεηλατείς την ομορφιά
-σαν λαίλαπα ρημάζειςκαι αφανίζεις τη δροσιά
χωρίς να λογαριάζεις.
```
Κάνεις τις ώρες της χαράς
να φεύγουν μάνι-μάνι,
ενώ τις ώρες συμφοράς
τις βγάζεις για σεργιάνι.
```
Μέσα στα χέρια σου κρατάς
την τύχη μας, τη ζήση,
πίκρες και βάσανα σκορπάς
και σ' έχουμε μισήσει.
```
Μα όσο και να σε μισούν
όλοι σε αγαπάνε
και μέσα τους παρακαλούν
μαζί σου να γερνάνε...
Κική

30 σελίδα
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Ψήφο εμπιστοσύνης των μη προνομιούχων
περιοχών βλέπει η Ν.Δ.
Τι ζήτησε ο Κυρ. Μητσοτάκης από τους Ευρωβουλευτές

Ω

ς ψήφο
εμπιστοσύνης των
λεγόμενων μη
προνομιούχων περιοχών
στην ΝΔ και προσωπικά
στον Κυριάκο Μητσοτάκη
για την κοινωνική του
πολιτική ερμηνεύουν
στην Πειραιώς τα
αποτελέσματα των
δημοτικών εκλογών,
καθώς η ΝΔ επικρατεί για
πρώτη φορά ακόμη και
σε γειτονιές της Αθήνας
όπου διαχρονικά
κυριαρχούσε η αριστερά
και το ΠΑΣΟΚ.

Το θετικό μήνυμα είχε ήδη
ληφθεί από τις Ευρωεκλογές. O Kυριάκος Μητσοτάκης
που συναντήθηκε χθες με
τους νεοκλεγέντες Ευρωοβουλευτές του κόμματος τόνισε ότι η Ευρωομάδα της
Ν.Δ. έχει μεγάλη ευθύνη να
υπερασπιστεί τα ελληνικά
συμφέροντα και ζήτησε σκληρή δουλειά.
Στη Ν.Δ. στέκονται ιδιαίτερα
στα αποτελέσματα στους Δήμους της Αττικής τονίζοντας
πως η επικράτηση λαμβάνει
και ιστορικό εκλογικό χαρα-

κτήρα καθώς στις χθεσινές
αυτοδιοικητικές εκλογές ανατράπηκαν εκλογικοί συσχετισμοί δεκαετιών σε σειρά δήμων της Δυτικής Αττικής, του
Πειραιά και της Δυτικής Αθήνας, που θεωρούνταν προπύργια του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ή ακόμη και του ΚΚΕ.
Από τους πέντε δήμους που
συγκροτούν την περιφέρεια
της Δυτικής Αττικής, οι υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας
κατάφεραν να κερδίσουν
στους τέσσερις.
Στην Ελευσίνα και τη Φυλή
επικράτησαν μάλιστα από την
πρώτη Κυριακή, ενώ χθες στελέχη που προέρχονται από
τη ΝΔ νίκησαν τόσο στον
Ασπρόπυργο όσο και στη
Μάνδρα. Στα δε Μέγαρα επικράτησε ανεξάρτητος υποψήφιος που δεν υποστηριζόταν από το ΣΥΡΙΖΑ.
Στον Δυτικό τομέα Β' Αθηνών, θετική για τη Ν.Δ. είχε η
κατάληξη του θρίλερ στο Αιγάλεω, με τον Γιάννη Γκίκα
να εκλέγεται τελικώς δήμαρχος με 54 ψήφους διαφορά
από τον Δημήτρη Μπίρμπα.
Αναλόγως εντυπωσιακά, σύμφωνα με τα στελέχη της ΝΔ

ήταν τα αποτελέσματα και
στο νεοσύστατο δυτικό τομέα
της Β' Αθηνών. Κύκλοι της
Πειριαώς επισημαίνουν το γεγονός ότι ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε την τελευταία εβδομάδα το Αιγάλεω καθώς εδώ και
τρία χρόνια βρίσκεται πολύ
συχνά σε γειτονιές της δυτικής Αθήνας οι οποίες δεν απέχουν πολύ από την έδρα του
κόμματος στο Μοσχάτο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία φορά που υποψήφιος
που πρόσκειται στη ΝΔ κατόρθωσε να νικήσει στο Αιγάλεω, ήταν το μακρινό 2006.
Η έκπληξη, όπως λένε, έγινε
και στον δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού όπου ο νυν
κεντροαριστερός δήμαρχος
που εκλέγεται τα τελευταία
12 χρόνια έχασε από τον νεοδημοκράτη Γιώργο Τσίρμπα.
Αλλαγή φρουράς είχαμε και
στο Χαϊδάρι και την Πετρούπολη αφού οι δύο κόκκινοι
δήμαρχοι του ΚΚΕ ηττήθηκαν
από ανεξάρτητους υποψήφιους, τα ψηφοδέλτια των οποίων στελεχώνονται και από γαλάζια στελέχη.
Με βάση αυτά τα αποτελέ-

σματα, πηγές της Πειραιώς
δεν θεωρούν έκπληξη τη νίκη
της ΝΔ όχι μόνο στο Αιγάλεω
αλλά και σε δήμους όπως ο
Κορυδαλλός και η Ελευσίνα
καθώς, όπως λένε, το μήνυμα
του κοινωνικού φιλελευθερισμού (που δίνει το ίδιο βάρος
στην ελευθερία και στην αλληλεγγύη για τους αδύναμους) που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης αγγίζει πλέον -όπως
έδειξαν και τα exit poll των
Ευρωεκλογών- τους πολίτες
που επλήγησαν από την κρίση
και αναζητούν μια καλύτερη
προοπτική.
Σύμφωνα με τη ΝΔ τα αποτελέσματα στους δήμους συμβαδίζουν και με το αποτέλεσμα που καταγράφηκε χθες
και στην περιφέρεια Αττικής,
καθώς ο Γιώργος Πατούλης
απέσπασε χθες 67,5% στη
Δυτική Αττική, 57,5% στον δυτικό τομέα και 62% στον Πειραιά.
Σημειώνεται δε ότι και στις
τρεις ευρύτερες περιοχές της
Αττικής, ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης κατόρθωσε στο
δεύτερο γύρο να πάρει μεγαλύτερο τμήμα της πίτας
των ψηφοφόρων που είχαν

O Kυριάκος Μητσοτάκης που συναντήθηκε χθες
με τους νεοκλεγέντες Ευρωοβουλευτές του κόμματος τόνισε
ότι η Ευρωομάδα της Ν.Δ. έχει μεγάλη ευθύνη να υπερασπιστεί
τα ελληνικά συμφέροντα και ζήτησε σκληρή δουλειά
επιλέξει την πρώτη Κυριακή
άλλους υποψηφίους σε σχέση
με τη Ρένα Δούρου.
Το μήνυμα στους Ευρωβουλευτές
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. συναντήθηκε σήμερα με τους
οχτώ ευρωβουλευτές και
αφού τους συνεχάρη υπογράμμισε την ανάγκη να εργαστούν σκληρά ώστε αφενός
να προωθήσουν τα ελληνικά
συμφέροντα στην Ευρώπη και
αφετέρου να ενισχύσουν με
την παρουσία τους την επιρροή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, ιδίως απέναντι στις
δυνάμεις του λαϊκισμού και
του ευρωσκεπτικισμού.
Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε
επίσης έμφαση στην αυξημένη

ευθύνη που συνεπάγεται για
την ευρωομάδα της Ν.Δ. η
διαφαινόμενη νίκη της Νέας
Δημοκρατίας στις εθνικές
εκλογές.
«Είναι άλλο να είμαστε μια
κοινοβουλευτική ευρωομάδα
κυβερνώντος κόμματος και
άλλο μια ομάδα η οποία είναι
στην αντιπολίτευση. Αυτό αυξάνει τις ευθύνες μας» είπε
χαρακτηριστικά.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα επόμενα βήματα
που πρέπει να γίνουν ενόψει
της συγκρότησης της Κ.Ο.
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της επιλογής του
νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κρίση στο ΚΙΝΑΛ και οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία προς την κάλπη
Στη διαχείριση των ισχυρών
κραδασμών που προκάλεσαν
στο εσωτερικό του ΚΙΝΑΛ, η
τοποθέτηση του Γιώργου Καμίνη στην κορυφή του ψηφοδελτίου Επικρατείας και η –
σχεδόν… αυτόματη – αποχώρηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, στρέφει πλέον το βλέμμα
της η ηγεσία της Χαρ. Τρικούπη. Εγχείρημα το οποίο, πάντως, μόνο εύκολο δεν μοιάζει.
Οι αντιδράσεις για την απόφαση της Φώφης Γεννηματά
ήταν πολλές, έντονες και προ-

ερχόμενες από διαφορετικές
κατευθύνσεις. Η ίδια η πρό-

εδρος, από την πλευρά της,
την Κυριακή, τόσο με τη δή-
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λωσή της μετά την άσκηση
του εκλογικού της δικαιώματος, όσο και σε δύο τηλεοπτικές εμφανίσεις της το βράδυ, όχι μόνο δεν έριξε τους
τόνους, αλλά πέρασε στην
αντεπίθεση.
Κοινός παρονομαστής των
τοποθετήσεών της, το μήνυμα
ότι «η ίδια λαμβάνει τις αποφάσεις και θα κριθεί γι’ αυτές». Το ξεκαθάρισε σε υψηλούς τόνους, ενώ αποδέκτες
ήταν, μεταξύ όλων των επικριτών της, και ιστορικά και

«πρωτοκλασάτα» στελέχη που
διαφώνησαν ανοιχτά με τις
αποφάσεις της, όπως ο πρώην
πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Στόχος της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ είναι πλέον να αποκλιμακωθεί η ένταση και η πορεία
προς τις εθνικές κάλπες να
γίνει όσο το δυνατόν πιο συντεταγμένα.
Σε αυτή την κατεύθυνση,
άλλωστε, τα περισσότερα
ενεργά στελέχη που κλήθηκαν

να τοποθετηθούν δημοσίως
για τις εξελίξεις, χθες και σήμερα, προσπάθησαν να εκπέμψουν μια ισορροπημένη
εικόνα, ασχέτως αν στην
πραγματικότητα διαφωνούν
ή όχι με τις αποφάσεις.
Αλλωστε τα χρονικά περιθώρια μέχρι τις 7 Ιουλίου είναι
πολύ στενά και αν κάτι θα
πρέπει να θεωρείται βέβαιο,
είναι ότι όσο η εσωστρέφεια
παραμένει στο προσκήνιο,
τόσο θα φθείρεται η εικόνα
του Κινήματος.

τοπικά
ο δίλημμα
συνεχίζουμε
μπροστά ή
γυρίζουμε πίσω είναι το
βασικό ερώτημα των
εθνικών εκλογών, διότι με
τον Αλέξη Τσίπρα και την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
όλοι οι Έλληνες πολίτες
έχουν μια ασφαλή
προοπτική προόδου (...)
ενώ με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τις
συνεργασίες του τύπου
Βέμπερ στην Ευρώπη
νομίζω ότι η ανασφάλεια
και για τη γεωπολιτική
θέση της χώρας, αλλά και
για τις οικονομικές
προοπτικές επενδύσεων ή
και εργαζομένων και
συνταξιούχων ιδιαίτερα
ανέργων και νέων είναι
μεγάλη», υπογράμμισε ο
αναπληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, βουλευτής Β'
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Φάμελλος.
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Ερωτηθείς για τα αποτελέσματα του β' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο κ. Φάμελλος είπε πως «τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών διαπιστώσαμε όλοι μια επανάληψη του συμπεράσματος που
βγάλαμε και την πρώτη Κυριακή.
Υπάρχει πράγματι μια ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ, μια νίκη της ΝΔ (...)Υπάρχει πράγματι αυτή τη στιγμή μια
επικράτηση υποψηφίων που στηρίχθηκαν από τη ΝΔ».
Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, «το
θέμα της διαμαρτυρίας προς
την κυβέρνηση το έχουμε εντοπίσει, ο πρωθυπουργός ο
ίδιος με βάση τα αποτελέσματα
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Φάμελλος για εθνικές εκλογές:
Συνεχίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω
Το δίλημμα και το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
της α' Κυριακής που είχε και ευρωεκλογές βέβαια έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα επισκεφθεί τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
θα ζητήσει προκήρυξη εκλογών. Νομίζω ότι οι εκλογές αυτές έστω 2- 2,5 μήνες πριν τις
προβλεπόμενες θα δώσουν τη
δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να τοποθετηθούν και σε
εμάς να συζητήσουμε για θέματα επί της ουσίας.
Πρέπει η συζήτηση να γίνει σε
επίπεδο προγραμμάτων (...) Θεωρώ ότι παρότι δύσκολη, η μάχη
των εθνικών εκλογών δεν είναι
μια μάχη που δεν κερδίζεται».
Η κυβέρνηση- συνέχισε ο κ.
Φάμελλος - «έχει εισπράξει τη
διαμαρτυρία των πολιτών και
την αίσθηση πίεσης προς την
κοινωνία και την αγωνία λόγω
της υλοποίησης προγραμμάτων λιτότητας, όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι η εντολή που
μας είχαν δώσει οι Έλληνες
πολίτες ήταν να βγούμε από το
μνημόνιο και να μην υπάρχει
πρόβλημα κοινωνικής συνοχής,
ήταν αυτό που λέγαμε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια,
αυτά τα δύο θεωρώ ότι επιτεύχθηκαν. Η έξοδος από το
μνημόνιο με πλήρη διακυβέρνηση κοινοβουλευτικής περιόδου δεν είναι κάτι το οποίο έχει

συμβεί με ευκολία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μπήκαν
στα μνημόνια. Εμείς στην Ελλάδα το πετύχαμε και λέω στην
Ελλάδα όχι μόνο σαν κυβέρνηση, σαν Έλληνες και Ελληνίδες
το πετύχαμε».
Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε
ότι «από τον Αύγουστο αρχίσαμε να ασκούμε πολιτικές με
βάση τη δική μας προτεραιότητα και έχουμε ένα σοβαρότατο απόθεμα ως χώρα – εμείς
παραλάβαμε την κυβέρνηση με
άδεια ταμεία – και τώρα έχουμε
ένα απόθεμα της τάξης των 40

δισ. για να κάνουμε πολιτική
ελαφρύνσεων, επιδότησης της
ανάπτυξης, αυτές οι διαφορές
είναι που θα μας κρίνουν από τη
ΝΔ (...) Εμείς θέλουμε η ανάπτυξη να μοιράζεται σε όλους
τους παραγωγούς, η ΝΔ θέλει
για τους λίγους».
Ερωτηθείς για τις εξελίξεις
στο Κίνημα Αλλαγής, ο κ. Φάμελλος είπε: «Θεωρώ ότι οι εξελίξεις στο Κίνημα Αλλαγής δείχνουν από τη μια μεριά την αβεβαιότητα για το πολιτικό του
στίγμα, αλλά και την ανάγκη
και την αγωνία επιβίωσης που

έχει, διότι πρέπει να διαλέξει το
ΚΙΝΑΛ αν τοποθετείται στις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας
ή αν επιλέγει τη συνεργασία με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό
υποκρύπτεται στην κόντρα που
υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ
της κ. Γεννηματά και του κ. Βενιζέλου. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανοιχτές στην κοινωνία οι
διαδικασίες συζήτησης με όλο
τον προοδευτικό κόσμο και είναι
προς όφελος της Ελλάδας αν γίνει κάτι τέτοιο, και θα το βάλουμε ως στοίχημα για τις επόμενες εκλογές».
Για το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών στον
δήμο Θεσσαλονίκης και την
ανάδειξη του Κωνσταντίνου
Ζέρβα ως νέου δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο κ. Φάμελλος τόνισε, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, ότι
«παρότι το γενικό αποτέλεσμα
των περιφερειών και της πλειοψηφίας των δήμων επαναλαμβάνει τα μηνύματα της πρώτης
Κυριακής, αυτό δεν έχει γίνει
παντού σε όλη την Ελλάδα,
υπάρχουν σοβαρές ανατροπές.
Προφανώς, το παράδειγμα της
Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε
μια ήττα του επίλεκτου του κ.
Μητσοτάκη και της ΝΔ ξεκάθαρη, δείχνει ότι οι κοινωνίες μας,
οι πολίτες δεν δέχονται τις

γραμμές των διορισμένων ή εν
πάση περιπτώσει των εκπροσώπων του κ. Μητσοτάκη παντού, πρέπει να σας πω ότι τέτοιες αλλαγές έγιναν και αλλού,
όπως στην Καβάλα, όπως στην
Αλεξανδρούπολη ή όπως στον
δήμο Δέλτα (...)».
Πρόσθεσε δε, ότι, «έχουμε τη
δυνατότητα στη Θεσσαλονίκη
να συνεχίσουμε πολλά από τα
κομμάτια των προσπαθειών της
τελευταίας οκταετίας (...) Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία που
της άνοιξε η τελευταία τετραετία να είναι η μητρόπολη των
Βαλκανίων, με πολύ μεγάλα
έργα τα οποία αναδεικνύουν
και την πόλη και δημιουργούν
εργασία (...) τα οποία θα έχουν
στο τέλος της τετραετίας αυτής
για τον κ. Ζέρβα μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη με τις
πρωτοβουλίες που πήραμε ως
κυβέρνηση. Ήδη, νομίζω ότι
πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή
την εικόνα που πλέον ισχυροποιεί τη Θεσσαλονίκη με τις μεγάλες συνδέσεις τις ενεργειακές και τις συγκοινωνιακές συνολικά στα Βαλκάνια, έχουμε
φοβερά νέες δυνατότητες, είναι
κάτι που θα συζητήσουμε πολύ
έντονα και στη μάχη των εθνικών εκλογών».

Θεοχαρόπουλος: Το ΚΙΝΑΛ θα έπρεπε να εισφέρει σε μία ευρεία προοδευτική συμμαχία
πό σήμερα ξεκινάει η προεκλογική
περίοδος για τις
εθνικές εκλογές. Ο κόσμος
έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα
στις ευρωεκλογές και το μήνυμα ελήφθη. Προχωράμε για
να παρουσιάσουμε το προοδευτικό μας σχέδιο, απέναντι στο συντηρητικό σχέδιο της
ΝΔ, που αφορά την καθημερινή ζωή των πολιτών», ανέφερε
ο υπουργός Τουρισμού, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, και
πρόσθεσε: «Το δεδομένο που
υπάρχει από τις κάλπες των ευρωεκλογών είναι ότι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, η
ισχυρή παράταξη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.
Όποιος θέλει προοδευτική
διακυβέρνηση, έχει να απαντήσει στο δίλημμα "Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία" και το δίλημμα είναι και "Αλέξης Τσίπρας ή Κυριάκος Μητσοτάκης"».
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Ο υπουργός Τουρισμού, Θανάσης Θεοχαρόπουλος
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις
στο Κίνημα Αλλαγής, είπε πως,
στο ΚΙΝΑΛ, «υπήρξε αποχώρηση Βενιζέλου κρατώντας την
πολιτική Βενιζέλου», σημειώνοντας ότι μετά την είδηση

της απομάκρυνσης «περιμέναμε να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό σε επίπεδο πρακτικής, λόγου, πολιτικής. Την επομένη, ήταν ουσιαστική αυξημένη η ρητορική Βενιζέλου στα
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στόματα όλων των ηγετικών
στελεχών του ΚΙΝΑΛ. Άρα, κρατήθηκε η πολιτική Βενιζέλου,
αποχωρώντας ο Βενιζέλος αυτό δεν αφορά την κοινωνία,
την αφορά να υπάρχει πραγματικά προοδευτική πολιτική.
Το ΚΙΝΑΛ βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο γιατί έφυγε η
αριστερή του πτέρυγα, η ΔΗΜΑΡ, έφυγε η φιλελεύθερη
Κεντρώα που ήταν το Ποτάμι,
φεύγει τώρα και η Δεξιά που
εκπροσωπεί ο κ. Βενιζέλος. Αν
σε αυτό βλέπετε στρατηγική
πλεύση, παρακαλώ ας μου την
πει κάποιος», όπως είπε χαρακτηριστικά.
«Έχει μείνει ένα περιχαρακωμένο πλέον ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά σκέφτεται με όρους
παρελθόντος και δεν κάνει
αυτό που θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, του 40%-45%
που ψήφιζαν παλιά αυτό τον
χώρο, θέλουν μία ευρεία προοδευτική συμμαχία και τώρα

και μετά τις εκλογές. Σε αυτό
θα έπρεπε να ανταποκριθεί θετικά το ΚΙΝΑΛ, να αποκλείει
σενάρια συγκυβέρνησης με τη
ΝΔ παρότι έφυγε ο κ. Βενιζέλος. Συνεπώς, δεν βλέπω καμία
αλλαγή στρατηγικής», εκτίμησε και συνέχισε: «Η στρατηγι-

κή θα έπρεπε να είναι ότι ο
προοδευτικός χώρος και το
ΚΙΝΑΛ θα έπρεπε να εισφέρει
σε μία ευρεία προοδευτική
συμμαχία. Υπάρχει χρόνος να
το κάνει, αυτό θέλει η πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών στην χώρα».
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“Πίστις δι' αγάπης ενεργουμένη” (Ρωμ. Η’ 28)
Η
αγάπη του
Χριστού. Εσύ μας
είπες Κύριε:
“τοις αγαπώσι τον
Θεόν, πάντα συνεργεί
εις αγαθόν”. Για καμιά
αιτία ούτε ακόμη από
αγάπη δεν πρέπει να
κάμωμεν κακό σε
κανένα. Γιατί αν θέλεις
να είσαι πραγματικός
Χριστιανός δεν πρέπει
να λέγεις, αλλά κυρίως
να πράττεις.

Εγώ που είμαι Κύριος του
ουρανού και της γης λέγω
σαφώς: “Ου πας ο λέγων
μοι Κύριος, Κύριε εισελεύεσεται εις την βασιλείαν των
Ουρανών αλλ' ο ποιών το
θέλημα του Πατρός μου εν
ουρανοίς”. Γι' αυτό θα τιμωρηθεί ως κακοποιός, πας
τις όστις δεν εργάσθη για
να γίνει αγαθοποιός. (Ματθ.
Ζ’). Εκείνος που αισθάνεται
τέλεια κι αληθινή αγάπη, δεν
ζητά ποτέ το δικό του συμφέρον, αλλά επιθυμεί την
δόξαν του Θεού. Και δεν
φθονεί ούτε ενεργεί για δική

Ε

ίναι αλήθεια πως οι
απόστολοι έδειξαν
το δρόμο. Άνοιξαν
την εκκλησία στον κόσμο
της εποχής τους, στους
εθνικούς, στους Ιουδαίους.
Δεν παρέμειναν μία
κλειστή ομάδα, αλλά
κοινώνησαν στους
ανθρώπους τη ζωή που
ξεκινούσε με την
ανάσταση του
Θεανθρώπου. Κι αυτό
συνέβη όταν κατά την Α’
Αποστολική Σύνοδο (49
μ.Χ.) στα Ιεροσόλυμα,
αποφάσισαν πως δεν
χρειάζεται να περιτέμνεται
κάποιος για να γίνει
χριστιανός. Ήταν η στιγμή
που ο νόμος και οι κανόνες
έμπαιναν στην άκρη.
Κάποιοι θεωρούν τον εαυτό
τους άθεο. Δεν θα συμφωνήσω μαζί τους. «Δεν υπάρχει
συνεπής αθεΐα» κατά Μπερντιάεφ. Όπως, μάλιστα, ισχυρίζεται σε βιβλίο του, ο Ρώσος
φιλόσοφος, «ο άνθρωπος περισσότερο κλείνει προς την
ειδωλολατρία, παρά προς την
αθεΐα». Δεν γνωρίζω αν είναι
ακόμη της μόδας να ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι άθεος.

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
του ικανοποίηση, αλλά πάντα από κάθε αγαθό ζητά την
ευτυχίαν του στο Θεό. Φρονεί πως πηγή όλων των αγαθών είναι ο Θεός, που απ'
αυτόν προέρχονται και σ'
αυτόν κατευθύνονται τα πάντα και σ' αυτόν αναπαύονται
τελικά κι αιώνια, όλοι οι Άγιοι. Αν είχε κανείς σπινθύρα
μόνον αληθινής αγάπης, θα
έβλεπε όλα τα εγκόσμια τα
πράγματα γεμάτα ματαιότητα κι αθλιότητα. Όταν ερ-

δάση, υπάρχει η θάλασσα
μ' όλα εν αυτή έμβια όντα,
υπάρχουν οι ουρανοί των
ουρανών με αστέρια και ήλιους, κινούνται εν αρμονία
όλα, αναδεικνύονται πάντες
οι Άγιοι και υπάρχομεν όλα
τα λογικά πλάσματά Σου,
αναμένοντες την λαμπράν
και επιφανή πάλιν παρουσία
Σου και την κατάταξίν μας
πλησίον Σου. Δημιούργησες
και για μας την αιωνιότητα
της χάρις Σου και εποίησες
ημάς βασιλείς και ιερείς Σου
διά παντός. Κινούνται και
ζουν αρμονικά από καταβολής κόσμου, η ξηρά, οι
ωκεανοί, βροχές και χιόνια
προς συντήρησιν πάσης της
λογικής και της αλόγου κτίσεώς Σου, μέχρι συντελείας
των αιώνων.
Τότε θα βασιλεύσει η αιώνιος δικαιοσύνη Σου διά
πάντας τους αγαπώντας Σε
Κύριε των οικτιρμών και του
ελέους. Με μύρον ήλειψες
την κεφαλήν μας, προτού
ανακληθώμεν εις το πλούσιον κι αιώνιον δείπνον Σου.
Διά να απολαύσει η αθάνα-

τος ψυχή μας απείρους και
πανευρφροσύνους χάριτες
και απολαύσεις, τας οποίας
μόνον Εσύ Κύριε του ελέους
δύνασαι να μας δώσεις. Και
τώρα και τότε το έλεός Σου,
θα μας καταδιώκει όλας τας
ημέρας της ζωής μας, δια
να μας καταξιώσεις ούτω
κατοικώμεν εις τον οίκον
Σου επί χρόνον μακρόν και
εις πάσαν την ατέρμονον αιωνιότητά Σου.-Κύριος: Εγώ,
άνθρωπε μου, σου έδωσα
όλην την αγάπην μου δια
της προσωπικής θυσίας της
ζωής μου, προς σωτηρίαν
όλων των ανθρώπων. Σας
διατηρώ στη ζωή, σας παρηγορώ στις θλίψεις, σας
χαροποιώ, σας προστατεύω
από παντός κινδύνους της
σωματικής ακεραιότητάς
σας και θα σας καταστήσω
κληρονόμους της αιώνιας
βασιλείας μου, με όλα τ'
αγαθά που μου παραχώρησε ο Πατήρ μου. Οπως σας
είπα στην Αρχιερατικήν μου
προσευχή: “όπου θα είμαι
εγώ, εκεί και ο διάκονος ο
εμός εσταί” (Ιωαν. 1Β’). Κύ-

ριε, πάντα θα είμαι χρεοφιλέτης Σου, ότι και αν κάνω
για Σένα, το μόνο που μας
απομένει είναι η παράδοσις
μας άνευ όρων εις την αγάπη Σου και η πλήρης εμπιστοσύνη μας εις τας βουλάς
Σου.
Μας δίδεις πολλά από τα
δικά Σου αγαθά, εμείς Σου
δίδομεν ολίγα, με τω λόγω
Σου εδημιούργησες εκ του
μηδενός, εγεννήθησαν και
εκτίσθησαν τα πάντα. Εμείς
πτωχοί και αλγούντες που
είμεθα, διότι δεν έχουμεν
τίποτα εις την ιδιοκτησίαν
μας, όταν θέλωμεν σε προσφέρομεν “τα Σα εκ των
Σων” κατά πάντα και δια
πάντα. Εσύ πλούσιος ων εν
ελέει και οικτιρμοίς, μας
προσφέρεις τον Εαυτόν Σου
ως αντάλλαγμα της αγάπης
μας. Αρκεί εμείς να Σε ζητήσωμεν κι Εσύ αυτομάτως
εγκαθίστασαι εντός των καρδιών μας και γίνεσαι ένα
μαζί μας. Και τότε “την χαράν ημών ουδείς αίρει αφ'
ημών” όπως μας λέγεις.
(Ιωαν. 1Σ. 22).-

ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΠΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ…
Εκείνο που γνωρίζω είναι πως
η ζωή η ίδια, οι συμπεριφορές
και οι ενέργειες μας, δείχνουν
πως πολλά είναι σχετικά. Γράφει, γι’ αυτό ο Μπερντιάεφ:
«Αναγνωρίζει το ‘’θείο’’ ακόμη
κι όταν αρνείται τον Θεό, και
υπάρχει εντός του μια ανάγκη
του ‘’θείου’’, που δεν μπορεί
να την υπερνικήσει… Η ύπαρξη του θείου και του ιερού
βρίσκονται a priori σ’ όλες τις
ανθρώπινες αξιολογικές κρίσεις και σε κάθε στάση του
ανθρώπου έναντι της ζωής.
Ο άθεος μπορεί από τη φύση
του να είναι πολύ θρησκευτικός τύπος. Οι άθεοι μαρξιστές
είναι μεγάλοι πιστοί. Το θείο
και το ιερό υπάρχει και σ’ αυτούς, μολονότι δεν επιθυμούν
να το αναγνωρίσουν… Δεν
υπάρχει αθεϊσμός, αλλά μάλλον αντι-θεϊσμός».
Συμφωνώ με τα λόγια του
Μπερντιάεφ. Και είναι καιρός
οι σκέψεις που εκφράζει στην
«Αλήθεια και Αποκάλυψη» να
τεθούν σοβαρά υπόψη όλων
των εκκλησιαστικών, εάν θέλουμε, βέβαια, να έρθουμε
σε συνάντηση με όσους θεω-

1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΦΙΛΥΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΗΛ.: 24340 22661
2ο ΚΑΤΑΣΤΜΑ: ΚΑΒΡΑΚΟΥ & ΦΛΕΓΙΟΥ ΓΩΝΙΑ
ΤΗΛ.: 24310 35065 •ΚΙΝ.: 6979 414 939
ο

γάζεσαι με τον Χριστόν έχεις
κέρδος αιώνιον. Ο Χριστός
δεν θέλει λόγια, θέλει έργα
που είναι η έμπρακτος
άσκησις της αγάπης προς
όλους τους συνανθρώπους
μας. Το Ευαγγέλιο λέει:
“θρησκεία καθαρά και
αμίαντος παρά τω θεώ,
Αυτή εστίν. Τέκνα μη αγαπώμεν λόγω μη δε γλώσση
αλλ' έργω και αληθεία”
(Ιωάννου Α’).
-Το έλεος και η Αγάπη
του Κυρίου. Κύριε, Εσύ είσαι
ελεήμων και φιλάνθρωπος,
το δε έλεός σου είναι άπειρον όπως και Εσύ και όπως
μάς λέγεις δια του προφήτου Δαυίδ είναι “κρείσσον
υπέρ ζωάς ανθρώπων”
(Ψαλμός 62). Το έλεος Σου
Κύριε, μας καταδιώκει πάσας τα ημέρας της ζωής
μας και χάριν εις αυτό ζώμεν
και κινούμεθα.
Εις το έλεος Σου στηρίζονται τα πάντα, χάρις αυτού, ανατέλλει η ημέρα την
διαδέχεται η νύχτα, έρχονται
οι εποχαί του έτους, αναπτύσσονται τα φυτά, τα

ρούν τον εαυτό τους άθεο ή
αναζητούν τον Θεό. Τα πράγματα δεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Η απολυτότητα είναι
γνώρισμα ολοκληρωτικών καθεστώτων και νοοτροπιών.
Στην εκκλησία υπάρχει ελευθερία, αγάπη, συνάντηση προσώπων, κοινωνία προσώπων,
αλληλοπεριχώρηση προσώπων, καταστάσεις που δεν δημιουργούν κανέναν απωθημένο και φοβία στον χριστιανό.
Είναι καιρός για έντονο προβληματισμό, άνοιγμα στην κοινωνία, στους ανθρώπους που
δεν πιστεύουν στον Θεό, σ’
εκείνους που Τον αμφισβητούν. Ο Χριστός δεν έδιωξε
κανέναν. Δεν είδε το κακό σε
κανένα πρόσωπο. Πρόσωπα
κοιτούσε ο Χριστός. Και έβλεπε αρνητές Του που αργότερα
έδωσαν τη ζωή τους για το
Όνομα Του.
Αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα σχήμα στις σκέψεις,
θα λέγαμε πως συναντούμε
την αθεΐα της ημέρας (Διαφωτισμός) όπου δίνεται βάση
στην υπεροχή της λογικής και
η αθεΐα της νύκτας, η οποία
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κρατάει πολύ σκληρή στάση
απέναντι στον Θεό (Michael
Onfray). Το πρόβλημα του
Θεού απασχολεί τους άθεους.
Δεν ξύπνησαν μία μέρα και
είπαν, α, εγώ δεν πιστεύω
στον Θεό, δεν υπάρχει Θεός,
όλα είναι η μοίρα μας ή κάποια
άλλη δύναμη και αιτία. Εμείς
οι χριστιανοί, συχνά, δείχνουμε αντιπάθεια προς τους άθεους.
Είμαστε, όμως, χριστιανοί!
Βλέπουμε τον Νίτσε και αντί
να γνωρίσουμε τι εννοεί με
τη φράση του «ο Θεός είναι
νεκρός», του ρίχνουμε πέτρες.
Ακούμε για Sartre, τον Camus
και αντί να εστιάσουμε στα
δικαιώματα που έδωσε η δυτική εκκλησία, η οποία γέννησε την αθεΐα, τους φτύνουμε. Ε, όχι, δεν είναι σοβαρά
και υπεύθυνα πράγματα αυτά.
Οι χριστιανοί καταντάμε
νευρωτικοί με τέτοιες συμπεριφορές, συμπεριφορές που
δεν είχε ο Χριστός απέναντι
σε όσους αναζητούσαν και
αναδείκνυε την πίστη που δεν
γνώριζαν ακόμη και οι ίδιοι
ότι είχαν μέσα τους. Προσέ-

Β. Τσιτσάνη 44
από τις 2 το μεσημέρι
24310 20700,
μέχρι τις 12.30 το βράδυ 24310 20702

ξετε τα όσα γράφει ο Μπερντιάεφ στο βιβλίο του: «Η αγανάκτηση που οι χριστιανοί δείχνουν έναντι των αθεϊστών
και της στρατευμένης αθεΐας,
συχνά είναι ευτελής∙ διότι είναι οι δικές τους παραμορφωμένες αντιλήψεις για τον
Θεό, και ο δικός τους άθεος
βίος, που προκαλούν αυτή
την αθεΐα… Δεν είναι χριστιανός αυτός που είναι αυτοϊκανοποιημένος και περιφρονεί
τους άλλους, για τους οποίους το πρόβλημα του Θεού
είναι βασανιστικό. Σίγουρα
δεν είναι αυτός που περιφρονεί τον Nietzsche, επί παραδείγματι. Ο άθεος μπορεί να
είναι καλύτερος από αυτόν
που επαναλαμβάνει ‘’Κύριε,
Κύριε. Η αθεΐα έχει την εσωτερική της διαλεκτική».
Να βγούμε από το καβούκι
μας. Να βγούμε από τα πολυτελή μας γραφεία και να
κατοικήσουμε εκεί από όπου
ξεκίνησε η εκκλησία. Από τις
αγορές και τις πλατείες. Αυτός είναι ο φυσικός της χώρος. Αντ’ αυτού, από τη μία
καλούμε τον κόσμο στην εκκλησία χωρίς να βγούμε έξω
στον κόσμο (όχι να γίνουμε
κόσμος), και από την άλλη λιθοβολούμε κάθε έναν που δεν
συμφωνεί μαζί μας. Οι άθεοι
δεν έγιναν άθεοι από επιλογή.
Από έντονους προβληματισμούς έγιναν άθεοι. Και κάποια δικαιώματα, τα δώσαμε
εμείς. Εμείς τους παρουσιάσαμε έναν ξένον Θεό, ανάξιο
Θεό προς αυτό που ο Ίδιος
είναι. Έχουμε κι εμείς ευθύνη.
Ξεχάσαμε πως είναι να προβληματίζεσαι, να παλεύεις με
τον πόνο, τη φθορά, τον θάνατο. Γίναμε χειροκροτητές
του εαυτού μας και αφήσαμε
τον κόσμο να λύσει μόνος
τους κάθε τι που τον βαραίνει
και τον αιχμαλωτίζει. Να αγω-

νιστούμε για να φέρουμε τον
Camus, τον Nietzsche, τον
Sartre, τον Heidegger, στην
εκκλησία, μέσα στον ναό. Και
να διαλεχθούμε μαζί τους. Να
φέρουμε σε συνάντηση τους
ανήσυχους Πατέρες με τους
«άθεους» φιλοσόφους. Και να
αφήσουμε τον ηθικισμό, τις
μεγάλες μετάνοιες, την αποθέωση μας και κάθε αισχρή
νοσηρή έκφραση παραθρησκευτικότητας έξω από τον
ναό. Δοξαστήκαμε και κοιτούσαμε τον άνθρωπο στην τσέπη, όχι στα μάτια. Και δικαίως
μας λιθοβολούν.
Πιστεύω πως οι άθεοι είναι
οι καλύτεροι φίλοι του Χριστού. Δεν έχουν φανερωθεί
ως γνήσιοι φίλοι του Νυμφίου,
γιατί παίζουν ακόμη κρυφτό.
Και το κρυφτό αυτό, πολλές
φορές, εμείς τους το επιβάλλουμε. Εμείς δίνουμε δικαιώματα και εμφανίζουμε έναν
Θεό ως ειδωλοποιημένη εικόνα, όχι, όμως, ως πρόσωπο.
Να καλέσουμε τους άθεους
στην εκκλησία. Και να τους
καλέσουμε χωρίς προϋποθέσεις.
Ο Χριστός δεν έθεσε ποτέ
καμία προϋπόθεση όταν συναντούσε τον κόσμο. Να τους
πούμε πως θέλουμε να τους
γνωρίσουμε, να συναντήσουμε τα πρόσωπα τους και να
τους κοινωνήσουμε τη ζωή
της εκκλησίας, έτσι, όπως είναι, αθόρυβη, ταπεινή, μυστική, μεταμορφωτική, σωτηριώδη, άγια. Να σπάσουμε τις
πόρτες, για να δουν φως, να
διώξουμε τις ανασφάλειες και
να τους γνωρίσουμε Εκείνον
που δεν γνώρισαν.
Εφημέριος Ι. Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος,
Θεολόγος)
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Η ΕΛΠΙΔΑ ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
εκδίκηση, λέγει ο Λαός,
είναι «ένα πιάτο που
τρώγεται κρύο». Αυτό
ακριβώς συνέβη με τον Τσίπρα. Η
εκδίκηση της … κάλπης, τσάκισε
τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Ο λαοπλάνος
Πρωθυπουργός συνετρίβη από
τους πάμφτωχους πλέον πολίτες
και ο χαρισματικός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να πάρει
στα χέρια του τα ηνία της χώρας,
με αυτοδύναμη Κυβέρνηση, όπως
προεξοφλούν τόσο ο Λαός όσο και
οι αγορές με την Οικονομία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ.
ΣΟΧ 1/2019 (9882/27-03-2019)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ) για ανάγκες Εστίασης
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα του
Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

ΓΕΝΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ
*ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ)
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
και όχι πέραν
της 31-12-2019
(6ωρης ημερήσιας
απασχόλησης)
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102

ΓΕΝΙΚΟ
*ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ)
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΟΗΘΟΙ
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
και όχι πέραν
της 31-12-2019
(6ωρης ημερήσιας
απασχόλησης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός
θέσης
101, 102

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Καρδίτσης 56, Τ.Κ.: 42131, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ.κ Ελένης Μπάνου και Καλλιόπης Μαγγούφη (τηλ. επικοινωνίας: 2431350725-635).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες δηλαδή από 05-06-2019 έως και
14-06-2019.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα -Διαδικασίες ->
Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 31/3/2017»
"για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων νια ανάγκες
καθαριότητας ή εστίασης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει,
63 του Ν.4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017)" θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.
ΤΡΙΚΑΛΑ 03/06/2019
Ο Διοικητής του Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ α/α
Δημήτριος Πλατογιάννης
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Ο Τσίπρας έτυχε ξεχωριστής
ανοδικής πορείας. Από στέλεχος
του Συνασπισμού, με 3%, έγινε
υποψήφιος Δήμαρχος της Αθήνας.
Εκτόπισε τον μέντορά του, τον Αλαβάνο, και το 2012 πήρε ποσοστό
12% και 26%. Το 2014, στις Ευρωεκλογές, πήρε πρωτιά και το
2015 έγινε Πρωθυπουργός.
Έκτοτε κυβέρνησε, σχεδόν, μακιαβελικά. Έγινε αλαζονικός, υπερόπτης, θρασύς, επιθετικός και διχαστικός. Έχασε το μέτρο και την
επαφή με τον Λαό και με την πραγματικότητα. Οι υποτελείς και οι κόλακες του έσκαψαν τον λάκκο …!
Ο μύθος, που τόσα χρόνια έχτιζε πάνω στην άμμο, σαρώθηκε,
σαν χάρτινος πύργος, στις Εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις
Ευρωεκλογές, πριν λίγες ημέρες. Η
Ν.Δ. θριάμβευσε σε Δήμους και
Περιφέρειες και στις Ευρωεκλογές ήρθε το «Βατερλώ» της ψευτοαριστεράς.
Τώρα πια δεν βγαίνουν άσσοι …
από τα μανίκια και τα πάντα χάθηκαν, σαν το φτερό στον άνεμο.
Ήδη τα υπόγεια … ρεύματα διαδοχής ξεκίνησαν, αφού στις Εθνικές
εκλογές στις 7 Ιουλίου ο ΣΥΡΙΖΑ θα
συντριβεί «ως σκεύος κεραμέως» με
ποσοστό κάτω του 20%. Το … ηθικό πλεονέκτημα έγινε «στάχτη και
χόβολη».
Λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα η
προεκλογική περίοδος έκανε πραξικόπημα στην Δικαιοσύνη και υπονόμευσε τους θεσμούς. Όλα τώρα
είναι στον … αέρα, αφού οι ειδικοί
και σύσσωμη η Αντιπολίτευση, κάνουν λόγο για παραβίαση του Συντάγματος.
Δυστυχώς, οι επιλογές προσώπων, μετά από μία συντριβή στις
εκλογές της Τ.Α. και στην Ευρωβουλή, δείχνουν αλαζονεία και σκοπιμότητα, για να εργαλειοποιηθεί η
Δικαιοσύνη.
Το κόμμα του Τσίπρα, μετά την
συντριπτική ήττα είναι σε … αποδομή, δηλαδή καταρρέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ
ως αριστερό κόμμα έχει εκπνεύσει
προ πολλού.
Στα χρόνια, όμως, που κυβέρνησε την πατρίδα μας, στράφηκε
εναντίον της Εκκλησίας. Ξεπούλησε την Μακεδονία. Παρέδωσε την
χώρα στους αναρχικούς του Ρουβίκωνα και στους περιθωριακούς.
Έσπειρε στην χώρα μεγάλη ανασφάλεια. Γκρέμισε την κοινωνία και
την οικονομία. Είπε πρωτοφανή
ψέμματα και έκανε μετανάστες
700.000 Έλληνες.
Έχτισε, όμως, ένα νέο κομματικό κράτος και βόλεψε τα «δικά του
παιδιά». Δεν σεβάστηκε την αξιοκρατία και έφερε πολύ έντονα κάθε
μορφή Διαφθοράς και Διαπλοκής.
Τώρα πολλοί από αυτούς, που
αξιοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κουνάνε …
μαντήλι στον Τσίπρα. Μεγάλο παράδειγμα η Μεγαλοοικονόμου, που
μας πουλούσε «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» και ο μέχρι πρότινος
Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.
Για πολλούς Τρικαλινούς η άπο-

ψηφοδέλτια, κλειδιά αυτοκινήτου και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Όποιος την βρει να επικοινωνήσει στο τηλ. 6980058648.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου στην Πράσινη Γωνιά.
Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6981074945.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου Mitsubishi, στο
κέντρο της πόλης. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΠΑ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed, M. Ed, P.H.D.,
Πολιτευτής Τρικάλων

ψη για τον πρώην Διοικητή του
Γ.Ν. Τρικάλων είναι αρνητική. Διέλυσε … στην κυριολεξία το Ίδρυμα
και το όποιο … θετικό έργο το
εξαΰλωσε με την άτακτη … φυγή
του.
Πριν γίνει, από τον ΣΥΡΙΖΑ, Διοικητής δεν είχε καμία μόνιμη θέση
στο Ε.Σ.Υ. Πρόσφατα πήρε μία στο
Λαϊκό, ενδεχομένως , με τις … ευλογίες Πολάκη. Λεπτομέρειες για
τις διαδικασίες θα μάθουμε επακριβώς μετά τις 7 Ιουλίου, που θα
έχει γίνει κυβέρνηση η Ν.Δ.
Παραιτήθηκε, σχεδόν … προεκλογικά, για να εξασφαλίσει το
μέλλον του, όπως προεκλογικά
ήρθε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας η σύζυγός του. Σύντομα θα
ξέρουμε και γι’ αυτήν την περίπτωση περισσότερα. Πάντως, το «απεταξάμην τον Σατανά» είναι γεγονός.
Το να κρίνουν ή να επικρίνουν τον
πρώην Διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων
έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες,
γιατί έτσι λειτουργεί η Δημοκρατία.
Εκείνοι που ευεργετήθηκαν από
τον πρώην Διοικητή καλά κάνουν και
τον … λιβανίζουν, σαν τις καθαρίστριες του Νοσοκομείου, που δεν
έβαλαν, όμως, και τα ονόματά τους
κάτω από την υποστηρικτική δήλωση …!
Είναι, φυσικά, λίγοι, όπως και
εκείνοι που νοσηλεύτηκαν επί πολύ
καιρό στο Ίδρυμα, αλλά σε … σουίτες. Πιθανώς και αυτοί δικαιολογούνται …!
Ταυτόχρονα, όμως, κι εμείς έχουμε το δικαίωμα να διακηρύσσουμε,
προς πάσα κατεύθυνση, ότι ο άνθρωπος αυτός, πέραν της κακής
του συμπεριφοράς, αφού κατηγορούσε μέχρι και τον Δήμαρχο της
σημερινής Δημοτικής Αρχής, έδειξε και μεγάλη αυταρχικότητα και κυριολεκτικά άφησε μεγάλες πληγές
στους εργαζόμενους στο Νοσηλευτικό αυτό Ίδρυμα.
Θα αναφέρω τι έγραψε στα τοπικά Μ.Μ.Ε. ο γνωστός σύντροφος Γιώργος Χονδρός, στέλεχος
του ΣΥΡΙΖΑ, στις 30-5-2019 για τον
απελθόντα Διοικητή. «Ο ρίψασπις
Παρθένης ήρθε και κατάφερε να
μαλώσει με τους μισούς γιατρούς
του Νοσοκομείου, ακυρώνοντας
μόνος του το όποιο έργο στο Ίδρυμα». Είχε άδικο;
Όλοι τους θα κριθούν, γιατί κάποτε και οι κρίνοντες … κρίνονται.
Ο μύθος του Τσίπρα και των ανθρώπων του κομματικού σωλήνα
κατέρρευσε και η ελπίδα ξαναγεννιέται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έσυρε σε πρόωρες εθνικές εκλογές
τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι η μεγάλη ελπίδα για μια νέα Ελλάδα σεβαστή
από φίλους και εχθρούς.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΕΚΛΑΠΕΙ σκύλος χρώματος μαύρο με καφέ,
απέναντι από το ΚΤΕΛ. Όποιος γνωρίζε κάτι να
επικοινωνήσει στο τηλ.: 6987349001.
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
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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.

Τώρα μάλιστα. Το ΚΙΝΑΛ θα
κατακλυσθεί από κόσμο, καθώς
όλοι οι προοδευτικάρες τύπου
Ραγκούση, Κοτσακά, Τζουμάκα, και άλλοι ων ουκ έστιν αριθμός θα επανακάμψουν, μιας και
το ανάχωμα για τον επαναπατρισμό τους που άκουγε στο
όνομα Βαγγέλης Βενιζέλος δεν
υπάρχει πλέον.
Το είπε ευθέως η κ. Γεννηματά. «Το προφίλ του δεν ταιριάζει
με το μήνυμα που θέλω να στείλω». Προοδευτικάρες πάσης
της Επικρατείας σπεύσατε, ο
συντηρητικός και δεξιόστροToυ Αποστόλη Β. Παππά
φος Βενιζέλος εξωβελίσθη. Ας
Δημοτικού Συμβούλου
σοβαρευτούμε.
Δήμου Τρικκαίων
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποτελεί κόσμημα της Βουλής.
Αυτό, αναγνωρίζεται από εχθρούς και φίλους. Πρόκειται για άτομο που διαθέτει οξύνεια
πνεύματος, οξυδέρκεια, με δείκτη ευφυΐας πολύ πάνω από το
μέσο όρο, με πολιτική και ιδεολογική επάρκεια όσο ελάχιστοι,
αλλά και με ευρυμάθεια εξαιρετική.
Επ αυτών, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια ένστασις. Όλα αυτά
λοιπόν συνθέτουν μια προσωπικότητα, που στους υπόλοιπους
δημιουργούν ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας, και όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, παντού και πάντα και σ’όλα τα
επίπεδα, οι μέτριοι συνασπίζονται εναντίον του. Ήταν, ως φαίνεται βαρύς ο ίσκιος του Βενιζέλου.
Έπρεπε λοιπόν να απαλλαγούν από αυτόν. Συμβαίνουν αυτά
στη χώρα της μετριοκρατίας. Δεν είναι άλλωστε το πρώτο θύμα.
Αυτή είναι η βαθύτερη αιτιολογία της αποπομπής του Βαγγέλη Βενιζέλου.
Όλα τα υπόλοιπα, είναι κολοκύθια τούμπανα. Επί πλέον, η
μεθόδευση της αποπομπής του αγγίζει τα όρια της ανηθικότητας. Μια προκατειλημμένη απόφαση ανακοινώνεται στο θύμα
τριάντα ημέρες πριν τις εκλογές. Γιατί;Προφανώς για να μην
υπάρχει χρόνος και τρόπος αντίδρασης. Η επιτομή του πολιτικού αμοραλισμού.
Υ.Γ. Αχ Βαγγέλη μου, ας πρόσεχες. Πρότι ευφυέστατος δεν
αντελήφθης, ότι στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας θεωρείται
θανάσιμο σφάλμα να ξεπερνάς τη μετριότητα.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ
Με την υπ’ αριθ. 6.704/31-05-2019
έκθεση επίδοσής μου, ο υπογράφων
Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου
Λάρισας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, Απόστολος Κούρεντας,
κάτοικος Τρικάλων, οδός Γ. Ολυμπίου
3, Α.Φ.Μ. 112238424, επέδωσα ύστερα από την 21-05-2019 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Τρικάλων κ.
Νικολάου Γουγουλάκη, οδός Σιδηράς
Μεραρχίας 6, πληρεξούσιο του Ιωάννη Γκουτζιούπα του Βασιλείου και της
Μαρίας, συνταξιούχου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Δραγούμη αρ. 25, προς
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων
κ. Χρίστο Σπηλιόπουλο αρμόδιο κατ'
άρθρο 135 Κ.Πολ.Δ., για την Μαίρη
συζ. Ιωάννη Γκουτζιούπα, θυγ. Συκυρί
και Φατίμε Καμπέρι, πρώην κατοίκου
Τρικάλων και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από 09-052019 ΑΓΩΓΗΣ (διαζυγίου για ισχυρό

κλονισμό κατ’ άρθρο 1439 Α.Κ) του
πρώτου ΚΑΤΑ: αυτής, με την οποία
απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων και ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σ’ αυτήν.
Στο πιο πάνω ακριβές αντίγραφο περιέχονται επίσης, α. η με αριθμό
ΕιΜ193/21-05-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, β. η από 2105-2019 Πράξη Ορισμού Συζήτησης
του Γραμματέα, με την οποία ορίζεται
δικάσιμος η 04-03-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. με αριθμό πινακίου -1- και γ. κλήση του πρώτου
προς αυτήν, προς γνώση της και τις
νόμιμες συνέπειες καλούμενη άμα
όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της
παρούσας όπου και όταν παραπάνω
ορίζεται.
Τρίκαλα 31-05-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Απόστολος Αρ. Κούρεντας
Γ. Ολυμπίου 3 Τρίκαλα
Τηλ. 2431550060/6936806690
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ΤΡΙΤΗ

4

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 - Αθλητικά - Καιρός
Δεύτερη Ματιά
Μετά τον Εσκομπάρ: Κωδικό
όνομα JJ Κ1 Ε25 (Ε)

07:25 Γιάκαρι E41 (Ε)
08:00 Τέχνη και Πολιτισμός (Ε)
08:30 Ελλάδα, Δέκα Ζωγραφικές Εποχές
E10 (Ε)
09:30 Βαλκάνιος Πραματευτής E5 (Ε)
10:30 Μουσεία του Κόσμου E4
11:30 Οι Θησαυροί της Αρχαίας
Αιγύπτου Κ1 Ε3
12:30 Από Αγκάθι Ρόδο E3 (Ε)
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E27 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E39 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E42
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε55 (Ε)
17:00 Φεύγω με Πίκρα στα Ξένα
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε96
20:00 Δείπνο με τον Πλάτωνα E5 (Ε)
20:30 Art Week
21:30 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ9 Ε5 (Ε)
22:30 Fargo Κ2 Ε6
23:30 The Noire Project
00:00 Άλπεις

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
20:00
21:00
21:50
22:00
23:00
00:00
01:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E103 (Ε)
Το Αφρικανικό Μονοπάτι E2 (Ε)
ΕπιΚοινωνία
Οικογενειακές Διακοπές στα
Γκαλάπαγκος E2
Ειδήσεις
Το Αφρικανικό Μονοπάτι E2 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ6 Ε14
Οικογενειακές Διακοπές στα
Γκαλάπαγκος E2 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
ALLERT3 Κ6 Ε1 (Ε)
Μύθοι και Αλήθειες E2
One Dollar E7
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Κολασμένη Λεωφόρος E8
Ο Πόλεμος της Πυξίδας
Η Επιστροφή E11 (Ε)

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

14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
00:45
01:45

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:30

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

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E170
ANT1 News
Η Επιστροφή E144
Πέτα τη Φριτέζα E58
Η Γυμνή Αλήθεια
Vice Specials
4xxx4 (Ε)

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ3 Ε1
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε344
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
Οι Αναλώσιμοι 3
Jarhead 2: Στο Πεδίο της Μάχης

18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:15
01:50

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
'O,τι Θέλει ο Λαός
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε2 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε169
Το Σόι σου Κ5 Ε56
Το Τατουάζ Κ2 Ε273
Μετά τα Μεσάνυχτα
Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Η Κόρη Μου E2
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
After Dark
Power of Love (Ε)

17:10

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

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΤΖΗΜΑ ΟΛΓΑ,
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26
2431028739
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ ΕΒΙΤΑ,
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12,
2431021789
Από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
ΒΑΡΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25
2431039120
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ & ΜΙΑΟΥΛΗ

τηλεόραση

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

2431028876
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 5
2431027351
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22
2431077297
ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 –ΠΛΑΤΩΝΟΣ
2431024631
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 6
2431070669
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2431074560

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

Θεσσαλών Δρώμενα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πάνω από τα 'Oρια

07.45 Ντοκυμαντέρ «Η Μονή Αγίων
Αναργύρων και τα ασκηταριά της»
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Voltren»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «To Μεγάλο
Μετέωρο- Οι Μουσειακοί Χώροι»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Της νύχτας τα
καμωματα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.00
22.00

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

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 – 22.00 Μυλόπετρες της
παράδοσης και του πολιτισμού
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
20:00
21:00
23:45
00:45
02:45

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Θηλυκό Θηριοτροφείο
Open News
Για Πάντα Παιδιά Κ1 Ε55
Αλ Τσαντίρι Νιουζ
Passenger
Criminal Minds Κ13 Ε11
Future World

ΚΡΙΟΣ: Το επόμενο διάστημα μπορεί να
προκύψουν εξελίξεις σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως μια μετάθεση δική σου ή συναδέλφου που να μη σου αρέσει και πολύ.
ΤΑΥΡΟΣ: επειδή φαίνεται ότι βασικός στόχος
είναι να πιαστείτε κότσος και να σας εκμεταλλευτούν θα πρέπει να είστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε σενάρια που φαντάζουν
ως οι ευκαιρίες της ζωής σας και σας υπόσχονται μεγάλα κέρδη.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ευνοημένοι είστε αν ασχολείστε
με τα καλλιτεχνικά, ενώ είναι πιθανόν να δεχτείτε τη στήριξη ανθρώπων με πνευματική
καλλιέργεια, οι οποίοι θα σας δείξουν άλλες
διαδρομές να πετύχετε τους στόχους σας, με
λιγότερα εμπόδια.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί να φέρει στο φως γεγονότα και πρόσωπα του παρελθόντος με τα
οποία υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί που με
κάποιον τρόπο πρέπει να τακτοποιηθούν.
ΛΕΩΝ: Είναι μια περίοδος που θα μπορέσετε να έρθετε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν και να βελτιώσετε τις σχέσεις σας. Από την άλλη
όμως μέσα από την επικοινωνία μπορεί να έρθουν στο φως πράγματα που αγνοούσατε.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα πρέπει να είστε επιφυλακτικοί
απέναντι σε κάποιους, ειδικά σε όσους επιδιώξουν να σας παρουσιάσουν τα πράγματα
εντελώς διαφορετικά απ’ ότι τα βλέπετε.
ΖΥΓΟΣ: Θα σας δώσει τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσετε ταξίδια,
κυρίως επαγγελματικού ενδιαφέροντος, μέσα

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

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. Συνηθισμένη η
προεκλογική.
2. Αναφέρονται
και επί... πληρωμών.
3. Ενας από τους
πιο γνωστούς πίνακες του Γύζη - Από
τα τρία τα... μισά.
4. Αρχαίο μόριο
που εκφράζει πεποίθηση ή πίστη Είναι τα κοντσέρτα
για πιάνο του Λιστ.
5. «...και Χρόνος»,
τίτλος φιλοσοφικού έργου του Μάρτιν Χάιντεγκερ - Κρουστό αραβικό
μουσικό όργανο.
6. Εχει τη συνέχεια της - Σύμφωνο.
7. Χαρακτηρισμός μαρτύρων σε
δίκη.
8. Συντομογραφία ανέμου - Διαδέχθηκε στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας τον Φρανσουά
Μιτεράν (με άρθρο).
9. Χαρακτηρίζονται έπειτα από
σύγκριση.- Μεγάλος Φινλανδός
συγγραφέας και ποιητής.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος θεατρικού έργου του
Ζαν Ανούιγ (χωρίς άρθρο).
2. Από όλους... ορισμένοι (καθ.) Γιος του Ατλαντος.
3. Γάλλος δραματικός ποιητής
του 17ου αιώνα.
4. Αναφέρεται και επί ποσότητας
- Περιούσιοι του... χιτλερισμού.

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

7

6

2

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

6

7
7

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

8

4

1

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

9

1

8

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

2

5

2

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

Sudoku

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

6

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

5. Αντίστροφη γραφή άρθρου -«...
Θεό», τίτλος έργου του Αγγέλου
Τερζάκη.
6. Είδος του η σάρισα - Νησιωτικό βουνό μας (αντιστρ.).
7. Συγγραφέας του θεατρικού
έργου «Η οικογενειακή συγκέντρωση» - Τομέας της ΕΡΤ.
8. Ο αιώνας κατάλυσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας – Πόλη
του Ισραήλ (αντιστρ.).
9. Κάπου παραπέμπει (αιτ.).
ΛΥΣΗ (2-6-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ 2.
ΕΘΟΣ - ΑΡΣΗ 3. ΜΑΝΟΣ - ΠΩΣ 4.
ΟΝ - ΣΑΛΑΧ 5. ΝΑΙ -ΛΑΝ 6. ΙΣΤΟΙ ΡΕΙ7. ΑΕΙΑ - ΑΒΑΝΑ 8. ΣΑΜΑΡΙ - ΩΣ
9. ΣΗΜΑ - ΟΧΙ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΛΕΜΟΝΙΑΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 3. ΤΟΝ - ΙΤΑΜΗ 4. ΟΣΟΣ ΑΜ 5. ΣΑΛΙΑΡΑ 6. ΕΗ - ΛΑ - ΙΒ 7.
ΙΣΠΑΝΙΑ 8. ΧΩΡΑ - ΕΝΩΧ 9. ΑΣ ΚΡΑΣΙ

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.

από τα οποία όμως θα έχετε την ευκαιρία να
δείτε εναλλακτικά σενάρια ικανά να απλοποιήσουν κάποια πράγματα στη δουλειά
σας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορεί να προκύψουν εξαπατήσεις ή απογοητεύσεις για τις οποίες μπορεί να ευθύνεστε εσείς οι ίδιοι που στην ανάγκη σας να ζήσετε μια ολοκληρωτική κατάσταση
κάπου είτε πιέσατε τα πράγματα ή αρνηθήκατε να δείτε τις πραγματικές δυνατότητες.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Καλό θα είναι να αποφύγετε ρίσκα όπως μια συγκατοίκηση ή το να «θυσιάσετε» κάποιο ακίνητο ή τις ισορροπίες της οικογενειακής σας ζωής για κάτι που δεν είστε
σίγουροι.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ισως ανανεώσετε τη σχέση ή τον
γάμο σας ή ακόμα και να αποκαταστήσετε κάποιες σχέσεις στη δουλειά που μπορεί να
επηρέαζαν τον περιβάλλον στο οποίο κινείστε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οι έρωτες αυτοί μπορεί να είναι πάσης φύσεως, δηλαδή με έναν άνθρωπο, με ένα σκοπό, με μια νέα δημιουργική
ασχολία. Το πρόβλημα όμως -γιατί υπάρχει και
πρόβλημα- είναι να υπερεκτιμήσετε κάποια
πράγματα, να πιστέψετε ότι βρήκατε το ιδανικό.
ΙΧΘΕΙΣ: Ο «νούμερο 1» εχθρός σας μπορεί
να αποδειχτεί ο εαυτός σας, γι’ αυτό φροντίστε να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά στις φωνές ανθρώπων που μπορεί να βλέπουν πιο
αντικειμενικά κάποια πράγματα.
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Άνοδος
0,79%
στο Χρηματιστήριο

Ê

Με άνοδο σε νέα υψηλά 12 μηνών, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση, η
οποία χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα.
Η αγορά βρήκε στήριγμα στο νέο ράλυ που
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
καταγράφηκε στην αγορά ομολόγων. ΥπεραΓ.Δ. 836,84
πέδωσαν οι μετοχές της
ΔΕΗ, της Cenergy και
της Πειραιώς, ενώ ο γε0,79%
νικός δείκτης τιμών
έκλεισε στις 836,84 μονάδες, σημειώνοντας
άνοδο 0,79%.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τη
συνεδρίαση της 3ης
Μαίου 2018(839,34 μονάδες).
Ενδοσυνεδριακά, ο γενικός δείκτης τιμών κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 837,38 μονάδες(+0,86%) και κατώτερη τιμή στις 823,85 μονάδες(-0,77%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
138,184 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 65.773.026
μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό
0,39%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
ΔΕΗ (+11,80%), της Cenergy (+5,61%), της Ελλάκτωρ (+3,40%), της Πειραιώς (+3,25%), της
ΕΧΑΕ (+3,16%) και της Jumbo (+3,14%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Aegean Airlines (-5,46%), της Eurobank (-2,40%), της Τιτάν (-1,10%) και της Coca
Cola HBC (-1,06%).

ΑΑΔΕ: Το πρόγραμμά μας
δεν επηρεάζεται
από το προεκλογικό κλίμα
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζει το
πρόγραμμα της ανεπηρέαστη και ανεξάρτητα από το
προεκλογικό κλίμα επισήμανε ο Διοικητής της Γιώργος
Πιτσιλής σε συνάντηση που είχε με τους Διευθυντές των
υπηρεσιών της.

Η

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε: δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών στις 28/6, πληρωμή β’ δόσης πετρελαίου θέρμανσης μέχρι 28/6, επιστροφές φόρου εισοδήματος ΦΠ μέσω τραπεζών
το 2ο 10ήμερο Ιουνίου.
Ο Γ. Πιτσιλής τόνισε προς τους Διευθυντές τα ακόλουθα: «Κάνουμε τη δουλειά μας, απολύτως ανεπηρέαστοι και ανεξάρτητοι από το
προεκλογικό κλίμα. Εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα το ελεγκτικό μας πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Συνεχίζουμε με την εφαρμογή του προγράμματος των επιστροφών φόρων και την εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεών μας,
όπως άλλωστε οφείλουμε. Εφαρμόζουμε και συνεχίζουμε με αμείωτη
ένταση όλα τα μεταρρυθμιστικά έργα που έχουμε στο επιχειρησιακό
μας σχέδιο. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις προσωπικές μας συμπεριφορές και εμφανίσεις στο δημόσιο χώρο. Είμαστε ανεξάρτητη αρχή
και υπηρεσία που υπηρετεί όλους τους πολίτες και όλες τις επιχειρήσεις».

Στη δημοσιότητα λίστα μεγαλοοφειλετών Πότε θα πληρωθεί η β’ δόση πετρελαίου θέρμανσης
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζει το πρόγραμμα της
ανεπηρέαστη και ανεξάρτητα από το προεκλογικό κλίμα επισήμανε ο
Διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής σε συνάντηση που είχε με τους Διευθυντές των υπηρεσιών της.
Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε:
-δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών στις 28/6
-πληρωμή β’ δόσης πετρελαίου θέρμανσης μέχρι 28/6

-επιστροφές φόρου εισοδήματος μέσω τραπεζών το 2ο 10ήμερο Ιουνίου.
Ο Γ. Πιτσιλής τόνισε προς τους Διευθυντές τα ακόλουθα: "Κάνουμε τη δουλειά μας, απολύτως ανεπηρέαστοι και ανεξάρτητοι από το
προεκλογικό κλίμα. Εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα το ελεγκτικό μας πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Συνεχίζουμε με την εφαρμογή του προγράμματος των επιστροφών φόρων και την εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεών μας,
όπως άλλωστε οφείλουμε. Εφαρμόζουμε και συνεχίζουμε με αμείωτη
ένταση όλα τα μεταρρυθμιστικά έργα που έχουμε στο επιχειρησιακό
μας σχέδιο. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις προσωπικές μας συμπεριφορές και εμφανίσεις στο δημόσιο χώρο. Είμαστε ανεξάρτητη αρχή
και υπηρεσία που υπηρετεί όλους τους πολίτες και όλες τις επιχειρήσεις".

Παράταση έως τις 29 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις
ως 29 Ιουλίου δόθηκε και επισήμως
παράταση στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με απόφαση του
υπουργείου Οικονομικών η
προθεσμία για την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων
μεταφέρεται από τις 30 Ιουνίου στις 29 Ιουλίου 2019.

Έ

Ειδικότερα, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση
Α.1211/2019:
«1. Η προθεσμία υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.
4172/2013, παρατείνεται μέχρι
την 29η Ιουλίου 2019.
2. Η προθεσμία υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού

έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
του άρθρου 45 του ν.
4172/2013, που δεν έχουν
υποβληθεί μέχρι τη δημοσί-

ευση της παρούσας και των
οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου
2019».

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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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής Ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Καθημερινά: Όρθρος:7:00 π.μ. • Εσπερινός: 7.00 μ.μ.
Κάθε Σάββατο Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 8:30 μ.μ.-12:30 νυκτερινή επί τη απόδοση
της εορτής του Πάσχα.
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
(ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-10:00 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Σήμερα το βράδυ και από ώρας 9:30 μ.μ.-12:15 νυκτερινής
θα τελεσθεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Ελισαίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
7:00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΑΣ: Εσπερινός - Νεκρώσιμο Τρισάγιο
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία-Νεκρώσιμο Μνημόσυνο: 7:009:30π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ:
7:00-11:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)
Όρθρος & πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου & τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Μακαριστού Γέροντος
Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου: 7:00-10:30 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
(ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:30 π.μ.
Παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Από αύριο άρχεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων μέχρι 28
Ιουνίου.
Κατάλυση Ιχθύος εκτός Τετάρτης και Παρασκευής
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:30 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-10:00 π.μ.

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.

ΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ένα κείμενο προς
φίλους και συνεργάτες
Μία επιστολή του Τάκη Τριανταφύλλου, που έφυγε πρόσφατα
από τη ζωή, την οποία είχε γράψει
στις αρχές του 2010 για φίλους
και συνεργάτες μας απέστειλε η
οικογένειά του. Ένα κείμενο –
παρακαταθήκη απέναντι στους
ανθρώπους γνώρισε και συνεργάστηκε.
Το κείμενο το οποίο γράφτηκε
στις 8 Ιανουαρίου του 2010 αναφέρει:
Προς τους φίλους μου και συνεργάτες που συνεργάστηκα στο
χριστιανικό έργο, στο Σύλλογο
Πολυτέκνων, στο Συνδικαλισμό
επί 67 χρόνια μέχρι σήμερα, απέκτησα πολλούς και εκλεκτούς συνεργάτες σε όλους τους τομείς.
Σε όσους βρίσκονται στη ζωή
τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και πα-

Εκδρομή του Δ’
ΚΑΠΗ Δ. Τρικκαίων
σε Πηγές Αχέροντα Πάργα - Σύβοτα
Το Δ’ ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων διοργανώνει ημερήσια
εκδρομή σε Πηγές Αχέροντα,
Πάργα, Σύβοτα, στις 27 Ιουνίου 2019. Τιμή: 15 ευρώ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν
στο τηλέφωνο 2431070430.

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

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εάν ομολογήσης, δια του στόματος σου τον Κύριον Ιησοΰν, και
πιστεύσης εν τη καρδία σου... θέλεις σωθή· (Ρωμ.10:9)
Πρόσφατα, σε άρθρο της δημοσιογράφου Γ. Επτακοίλη διαβάσαμε
ότι: «Στις ΗΠΑ, η ρύπανση του νερού
είναι ο νούμερο ένα υγειονομικός
κίνδυνος της χώρας, ενώ στην Κίνα
το 20% της γης που καλλιεργείται
έχει μολυνθεί από νερό με τοξικά βαρέα μέταλλα και με ανυπολόγιστες
συνέπειες για το περιβάλλον και τα
τρόφιμα». Παίρνοντας αφορμή από
αυτά, η δημοσιογράφος μιλάει για
«την ατομική ευθύνη που έχομε ως
προς τη σωστή διαχείριση του νερού

και όχι μόνο, που μπορεί να κάνει τη
διαφορά, και συνιστά να αρχίσομε
...από την κουζίνα του σπιτιού μας
κάνοντας οικονομία σε νερό, σε
ενέργεια, στο τι τρώμε και στα
σκουπίδια που παράγουμε».
Ατομική ευθύνη, αποκλειστική για
την αιώνια τύχη του έχει και ο κάθε
ένας μας μπροστά στον Χριστό και
το έργο του σταυρού. Η πρόσκληση
Του είναι προσωπική .και η ευθύνη,
ατομική. Ας μην βασιστούμε στις δεήσεις που κάνουν οι άλλοι για μας,
για να μην ακούσουμε όταν σταθούμε μπροστά στο θρόνο Του στον
ουρανό ότι: «δεν σε γνωρίζω»
(Ματθ.25:12).

Διήμερο στην Κέρκυρα
Σάβββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
ρουσιάσαμε έργα πολλά.
Προσεύχομαι και για εκείνους
που έφυγαν από την ζωή αυτή να
τους αναπαύσει ο Θεός.
Υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που ευεργετήθηκαν από
εμένα, τους ανέδειξα, ευτυχώς
ολίγοι, που με πίκραναν, συκοφάντησαν, και με πρόδωσαν εις
την πορεία της συνεργασίας.
Για όλους γενικά τους παραπάνω συναδέλφους εγώ τους
ΣΥΓΧΩΡΩ αλλά και προσεύχομαι όπως ο Θεός τους φωτίσει να
μετανοήσουν.
Δεν κρατώ κακία σε κανέναν.
Ο Θεός να τους φωτίσει.

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

Σύλλογος
Ηπειρωτών
Ν. Τρικάλων

Ημερήσια
εκδρομή
την Κυριακή 23
Ιουνίου 2019
Πηγές ποταμού Αχέροντα,
Ι.Μ. Πούντας, Νεκρομαντείο,
Καστροσυκιά, Μοναστήρι
Αγ. Πελαγίας
-Αναχώρηση από την
πόλη μας 7 το πρωί
-Στάση έξω από την
πόλη των Ιωαννίνων για
καφέ
-Επίσκεψη στις πηγές
του Μαγευτικού ποταμού
Αχέροντα γνωστού από
την Ελληνική μυθολογία
-Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή
Πούντας όπου βρίσκεται ο
τάφος της Αγ. Παρασκευής, προστάτιδας των
ματιών
-Περιήγηση στο νεκρομαντείο του Αχέροντα
-Το μεσημέρι θα φτάσουμε την παραλία της
Καστροσυκιάς, όπου θα
υπάρχει γεύμα και μπάνιο
στη θάλασσα
-Επίσκεψη στο μοναστήρι της Αγ. Πελαγίας με
θέα το Ιόνιο Πέλαγος.
-Άφιξη στα Τρίκαλα
αργά το βράδυ μέσω Ιονίας οδού.

Λεπτομέρειες Τηλέφωνα
επικοινωνίας:
Πρόεδρος: Νίκη Χύτα
6937385053
Γενική Γραμματέας:
Τσατσαρώνη
Μαρία
6948054094
Ταμίας: Φλώρος Παναγιώτης 6977672318

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

ΤΡΙΤΗ

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

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

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.

2ήμερη εκδρομή στην «ΤΗΝΟ» μία διανυκτέρευση με πρωινό (ξενοδοχείο
ΤΗΝΟΣ BEACH), λεωφορείο που περνάει στην Τήνο, ξεναγός στην Τήνο,
επίσκεψη στην Αγία Πελαγία, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνο & επιστροφή,
φόρος διαμονής. 29-30 Ιουνίου 2019 (Αναχώρηση Παρασκευή 28/6 το βράδυ).

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

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

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

7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ ΜΠΛΕΝΤ
– ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019

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)

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα στις 1 Ιουνίου

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

Τριήμερη εκδρομή Αγ. Πνεύματος Τήνο και Μύκονο
15 έως 17 Ιουνίου με ξενοδοχείο στο κέντρο και το λεωφορείο καθ’
όλη την διάρκεια της εκδρομής για τον γύρο του νησιού.
Τριήμερη εκδρομή Αγ. Πνεύματος στην Ζάκυνθο. Από 15 έως 17 Ιουνίου
Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου

Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.
Από 29-30 Ιουνίου (αναχώρηση 28/6 βράδυ)
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 18-24 Ιουλίου
(Ηράκλειο-Αγ.Νικόλαο-Ελούντα-Σπιναλόγκα-Ρέθυμνο-Χανιά)
3ήμερη εκδρομή Ανδριανούπολη-Θράκη 10-12 Ιουνίου
με το φιλόπτωχο σωματείο “Αγία Βαρβάρα”.

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

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

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

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 8-10/06/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυρεσβεστών)

Προσκύνημα στον Ι.Ν. Αγίου Λουκά του Ιατρού Ξηροκάμπου
Τρίτη 11/06/2019
Για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας
Αναχώρηση στις 08:00 π.μ.
«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019
ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ - ΛΥΔΙΑ - ΔΡΑΜΑ - ΣΕΡΡΕΣ
Από 15-17/6/2019
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019

«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπόρων
Τρικάλων -ΤΑΕ. Από 21 - 23/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

* 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

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

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

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

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

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:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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
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

«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

ΚΥΘΝΟΣ
Από 04-06/10/2019
ΤΟΣΚΑΝΗ (ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΣΑΝ
ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ)
Από 22-28/10/2019

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

38 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

4

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι εἰς τὰ πλαίσια τῆς
ποιμαντικῆς μερίμνης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας διὰ τοὺς
ἐργαζομένους καὶ ἐν γένει τοὺς μὴ δυναμένους νὰ προσέλθουν εἰς τὴν προγραμματισμένην πρωινὴν ἀκολουθίαν καὶ Θείαν Λειτουργίαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ
Σταγῶν κ. Χρυσόστομος θὰ τελέσῃ Ἱεράν Ἀγρυπνίαν εἰς τὸν
Ἱερόν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων τὴν Τρίτη 4 Ἰουνίου ἀπὸ 9 ἕως 12.30 τὸ βράδυ διά τήν ἀπόδοσιν τῆς
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.
Στὸ τέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας θὰ ἀναγνώσῃ ἱκετευτικῶς εἰδικὴ εὐχὴ γιὰ τούς
διαγονιζομένους μαθητές καὶ θὰ ὁμιλήσῃ πατρικῶς στοὺς νέους καὶ τοὺς γονεῖς τους.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θά τεθῇ γιά προσκήνηση
ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ὁσίας καί Θεοφόρου Μητρός Ἡμῶν Ὑπομονῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου, τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Καθαρισμός στο Βαρούσι
Αύριο Τετάρτη 5 Ιουνίου, με την ευκαιρία τού εορτασμού τής
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ο πολιτιστικός σύλλογος "ΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ" σέ συνεργασία με το 4ο Δημοτικό σχολείο θά προβούν σε καθαρισμό ολόκληρου του παραδοσιακού
οικισμού.
Έτσι ό οικισμός θά παρουσιαστεί με μία διαφορετική εικόνα, πού είναι πόθος όλων μας κάποτε νά την έχει κάθε μέρα.
Επίσης θα δοθεί η ευκαιρία στους μικρούς μαθητές νά αγαπήσουν την καθαριότητα καί νά κατανοήσουν την αξία καί την
προσφορά του ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟY ΟΙΚΙΣΜΟΥ.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Θωμά Ζιώγα προσέφερε στο Γηροκομείο της
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 50 ευρώ εις μνήμην Τάκη Τριανταφύλλου.
-Η κ. Δρόσου Τερψιχόρη προσέφερε 50 ευρώ στην Τράπεζα Αγάπης “Αγίου Κωνσταντίνου” εις μνήμην Τριανταφύλλου
Τάκη.

Ομιλία στο Δ’ ΚΑΠΗ Δ. Τρικκαίων
Το Δ' ΚΑΠΗ Δ Τρικκαίων και η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ)
Τρικάλων διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση. Το θέμα της
είναι: "Πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία" και θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 στις 10:00 στον χώρο του ΚΑΠΗ.

55 Χρόνια Μαθητικές Κατασκηνώσεις
Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου έως 6 Ιουνίου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τρίτη 4 Ιουνίου το απόγευμα θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού
στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων επί τη εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα και θα αναγνώσει ικετευτική ευχή για την πρόοδο στις εξετάσεις των διαγωνιζομένων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Αύριο Τετάρτη 5 Ιουνίου το απόγευμα και την Πέμπτη 6 Ιουνίου το πρωί, ευγενώς προσκληθείς, θα παραβρίσκεται στην
Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας της «Χρυσοπηγής» στη
Σίφνο όπου θα συμμετάσχει στον λαμπρό πανηγυρισμό της Ιεράς Μονής.

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
έως 7 Ιουνίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και χωριά των Τρικάλων θα
τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τρίτη 4 Ιουνίου με την ευκαιρία της Αποδόσεως της
Εορτής του Πάσχα από 9-12:30 βραδινή στον Ιερό Μητροπολιτικό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Στο τέλος θα αναγνωσθεί ικετευτική ευχή για την πρόοδο των διαγωνιζομένων μαθητών στις
Πανελλαδικές εξετάσεις.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία και στους Ιερούς Ναούς: α) Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, β) Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, γ) Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, δ)
Αγίου Αθανασίου Καρυών, και ε) Κοιμήσεως Θεοτόκου Διαλεκτού.
Την Τετάρτη 5 Ιουνίου με την ευκαιρία της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία και στον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Την Παρασκευή 7 Ιουνίου από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρθενομάρτυρος Καλλιόπης, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.

Αρ. Πρωτ: Δ.Υ.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό ότι την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 στις 7:00 το απόγευμα
θα τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά
στα Δικαστήρια υπέρ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως, φωτίσεως και επιτυχίας των διαγωνιζομένων μαθητών στις προαγωγικές και Πανελλαδικές εξετάσεις.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως,
θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 λόγω
της εορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού.
Εν Τρικάλοις τη 3η Ιουνίου 2019
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•σουφλέ ζυμαρικών
•μπούτι κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι
•μοσχάρι λεμονάτο
•χοιρινό κρασάτο
•ιμάμ μπαϊλντί •αρακά

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρθενομάρτυρος Καλλιόπης, την προσεχή Παρασκευή 7 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως θα τελεσθεί Ιερά
Αγρυπνία από ώρα 9 έως 12:30 βραδινή με αρτοκλασία και Θείο
Κήρυγμα.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
78435 •

τηλ.: 24310

what’s up: 6986

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαράκι πιλάφι ή ζυγούρι στιφάδο..............................................6,00 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ...................5,00 €
Γεμιστά με κιμά ...............................................................................5,00 €
Κοτόπουλο φιλέτο με κάρυ και ρύζι ................................................5,00 €
Χοιρινό λεμονάτο ή τηγανιά.............................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά..........................................................................4,00 €
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.......................................................3,00 €
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
† ΠΕΝΘΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
αδελφό και θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦ.
ΜΟΣΧΟΒΟ
Συντ/χο Τραπεζικό Υπάλληλο
Ετών 86
Θανόντα κηδεύσαμε χθες Δευτέρα
3 Ιουνίου 2019 και ώρα 6 μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 4-6-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νόη Καραγιάννη-Μόσχοβου. Η ΑΔΕΛΦΗ: Ευγενία Σωκράτη Καραγιάννη. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΗ
Ετών 97
Θανόντα κηδεύσαμε χθες Δευτέρα
3 Ιουνίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 4-6-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δέσποινα Σταμάτη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη και Βαλεντίνος Μιχαήλ, Μαριέττα και Γιώργος Μητσιάδης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δέσποινα, Χάρης, Βασιλένα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Ιερά Αγρυπνία
Σήμερα Τρίτη 4 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στις
Καρυές Τρικάλων, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από τις 9.00 το
βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, για την εορτή της αποδόσεως του Πάσχα.
Εκ του Ιερού Ναού

Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης και Σταγών

Ιερά Πανηγύρις Ιερού Ναού
θείας Αναλήψεως Τρικάλων
Την Πέμπτη 6-6-19 εορτάζεται η ανάληψη του Κυρίου. Το
απόγευμα της Τετάρτης στις 6.30 μμ στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως Τρικάλων θα τελεσθεί η ακολουθία της Ενάτης Ώρας
και στις 7 μμ ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετα θείου κηρύγματος και αρτοκλασίας. Το πρωί της Πέμπτης ο όρθρος η
θεία Λειτουργία μετα θείου κηρύγματος. Και αρτοκλασίας
Την ερχόμενη Κυριακή 9-6-19 στον ίδιο Ναό θα τελεσθεί η
καθιερωμένη θεία Λειτουργία.

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
έως 12 Ιουνίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί, Μονές και Παρεκκλήσια:
4 Ιουνίου, Σύναξη Ιεράς Εικόνος Παναγίας Ελεούσας: Φιλύρα.
6 Ιουνίου, Αναλήψεως του Σωτήρος: Τρίκαλα, Μεγάρχη,
(Νομή).
8 Ιουνίου, Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου: Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου, Πηγή,
(Νεράιδα).
11 Ιουνίου, Σύναξη Παναγίας Ελευθερώτριας: Ιερός Ναός
Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.
12 Ιουνίου, Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως: (Γαρδικάκι)
«εκ μεταθέσεως».

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.

ΤΡΙΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΓΚΑΛΑΣ του Θεοδώρου και της
Ευαγγελής, το γένος Καραμπάση, που γεννήθηκε στο Αντενάου
Γερμανίας και κατοικεί στην Καλαμπάκα και η ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ του Γρηγορίου και της Ευαγγελής, το γένος Καραδήμα,
που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αποστόλου και
της Άννας, το γένος Στεφάνου, που γεννήθηκε και κατοικεί στην
Κοζάνη και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη
και της Βασιλικής, το γένος Τσιγαρίδα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στο Βόλο.

Ευχαριστήριο προς
το Νοσοκομείο Τρικάλων
Θα θέλαμε και δημόσια να ευχαριστήσουμε την διοίκηση,
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Παιδιατρικής
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, για την φροντίδα που έδειξαν κατά την νοσηλεία του γιου μας.
Η επιστημονική τους επάρκεια, αλλά και η ανθρώπινη
συμπεριφορά τους σίγουρα βοηθάει στα μέγιστα σε
όλους τους γονείς που θα χρειαστεί να περάσουν την πόρτα του νοσοκομείου να νιώσουν ασφάλεια.
Επίσης ευχαριστούμε και την ιδιώτη παιδίατρο κ. Εύη Παπαθανασίου.
Οι γονείς
Μαρία Γκράβα
Χριστόφορος Παπαθανασίου

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

•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

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

Τρελές προσφορές
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

Φέτα
Ποπ

5,29το κιλό

Ηλιέλαιο
1 λίτρο

1,20
το τεμ.

Στήθος
Λευκό Τρικάλων
κοτόπουλο
για πίττες

3,39 το κιλό

3,49 το τεμ.

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

ν
λαιώ ν
α
π
ά
ω
Αγορ ν-σιδήρ
νλλω
μετά φορτηγώ ν
και νημάτω
μηχα

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

CMYK

