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Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ

Εύχομαι στους μαθητές και στις μαθήτριές μας που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις καλή
επιτυχία στον πρώτο
από τους πιο σημαντικούς αγώνες της ζωής.
Μην ξεχνάτε ότι σημασία έχει το ταξίδι της
γνώσης που έχετε ήδη
ξεκινήσει και το οποίο
δεν τελειώνει ποτέ. Οι εξετάσεις αυτές σηματοδοτούν το τέλος της σχολικής σας διαδρομής και το ξεκίνημα της ενήλικης με ανοιχτούς
ορίζοντες και ευοίωνες προοπτικές. Να έχετε
ηρεμία, συγκέντρωση, ψυχραιμία και λίγη τύχη
για να ανταμειφθούν οι κόποι σας. Να είστε βέβαιοι ότι οι ευχές των γονέων σας, το έργο των
εκπαιδευτικών και η στήριξη όλων μας θα είναι
μαζί σας για κάθε καλό στη ζωή σας.

Λοβέρδος: Εύκολο να χαλάς από το να χτίζεις!

ΣΕΛ.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

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

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

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1825
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος
δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του
Γκούρα.
1934
Επεισόδιο σημειώνεται
στην ελληνική Βουλή, όταν
μετά από λογομαχία μεταξύ
του Γεώργιου Κονδύλη και του
Αλέξανδρου Παπαναστασίου,
βουλευτής - φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του
Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.
1947
Αναγγέλλεται το σχέδιο
Μάρσαλ, που θα βοηθήσει
στην ανοικοδόμηση της χώρας
μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.
1961
Το τρίποντο εφαρμόζεται
για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει
όλα τα σουτ που εκτελούνται
από απόσταση μεγαλύτερη
των 22 ποδιών (6,71 μ.) από
το καλάθι.
1967
Αρχίζει ο περιβόητος Πόλεμος των Έξι Ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία
πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία
και την Ιορδανία από την άλλη.
1972 H Ελλάδα και η Κίνα
συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.

Τ

ο μπλε χρώμα
σε όλη την
ελληνική
επικράτεια, με
μοναδική εξαίρεση
την Κρήτη που
παραμένει «πράσινο
νησί», είναι
φαινόμενο μοναδικό
και πολιτικά
εντυπωσιακό στα
μεταπολιτευτικά
χρονικά.

Ανάλογη, βεβαίως, θα
ήταν η τηλεοπτική εικόνα και οι εντυπώσεις
που θα παράγονταν και
µε το εκλογικό αποτέλεσµα της 17ης Νοεµβρίου 1974, όταν στις
εξαιρετικά ιδιαίτερες
συνθήκες εκείνης της
εποχής ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής απέσπασε
το 54% των ψήφων,
αλλά τότε η τηλεόραση
δεν είχε τις χάρες της
σηµερινής τεχνολογίας
στη διάθεσή της.
Ο πολιτικός χάρτης τη
δεύτερη Κυριακή των
αυτοδιοικητικών εκλογών είναι δηµιούργηµα
και φέρει την υπογραφή
του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας του.
Είναι το αποτέλεσµα

Η «άλλη επιλογή»
των λόγων και έργων
των στελεχών και της
ηγεσίας µιας πολιτικής
παράταξης που βιάστηκαν να ανέλθουν στους
κυβερνητικούς θώκους
µε οδηγό την έλλειψη
γνώσης για το κυβερνάν
και πυξίδα τις ιδεολογικές αυταπάτες τους για
την Ελλάδα και τους
αδυσώπητους καταναγκασµούς που επιβάλλουν ο ευρωπαϊκός και
διεθνής συσχετισµός και
οι δεσµεύσεις της χώρας.
Με ιδεοληπτική µανία
οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ
στράφηκαν εναντίον
επαγγελµατικών-κοινωνικών οµάδων που θα
µπορούσαν να ήταν πολιτικοί σύµµαχοί τους
και συνοδοιπόροι σε
αναγκαίες αλλαγές και
µεταρρυθµίσεις και τις
οδήγησαν σε οικονοµικό
µαρασµό και αφανισµό,
για να έχουν µετά την
ικανοποίηση να µοιράζουν επιδόµατα πτωχο-

κοµείου.
Με τη ρητορική τους,
τα στελέχη και η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ, εγκατέστησαν την εχθροπάθεια
ως µόνιµο στοιχείο στον
δηµόσιο βίο, άνοιξαν κι
όρθωσαν εκ νέου χαρακώµατα στην κοινωνία,
το «εµείς ή αυτοί» επανέφερε στην καθηµερινότητα των Ελλήνων το
φάσµα του διχασµού.
Και µάλιστα, σε εποχές που η συστράτευση
και η κοινή προσπάθεια
ήταν προϋποθέσεις εκ
των ων ουκ άνευ για την
ασφαλή και γρήγορη
έξοδο της χώρας από
την κρίση, όπως ακριβώς συνέβη µε την Πορτογαλία, την Κύπρο, την
Ιρλανδία και την Ισπανία,
όπου το πολιτικό προσωπικό διατήρησε ένα
ελάχιστο συναίνεσης,
υπηρετώντας µια εθνική
υπόθεση.
Η αλαζονεία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, η
ακηδία για τους θε-

σµούς, η εργαλειοποίηση νοµοθετικής και δικαστικής εξουσίας εισπράχθηκαν από µια
πλειοψηφία πολιτών ως
ύβρις και προσβολή της
πολιτικής αισθητικής.
Με την πολιτική πρακτική του ο ΣΥΡΙΖΑ απενοχοποίησε πλήρως τη
Ν.∆., ως έχουσα βασική
ευθύνη για τη χρεοκοπία
της χώρας.
Αυτή είναι η παρακαταθήκη τεσσάρων ετών
κυβερνητικής εξουσίας
του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι πολίτες, σε δύο Κυριακές, έκαναν τις επιλογές τους.
Κι αυτές αποτυπώθηκαν εναργέστατα στον
χάρτη της επικράτειας,
αλλά η εντύπωση που
προκαλείται αποκρύπτει
το ζητούµενο.
Η χώρα και η πολιτική
ζωή δεν θα επανέλθουν
στην κανονικότητα για
όσο χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα
παραµένει η «άλλη επιλογή» του δικοµµατικού
παιγνίου.
Του Δημήτρη
Η. Χατζηδημητρίου
naftemporiki.gr

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

με τη Ρωσία για τους S-400

Να αγαπάτε τον κόσμο,
να μην κρατάτε μίσος
στην καρδιά σας, να μη σας
ενδιαφέρει τι κάνει ο διπλανός
σας και να βοηθάτε,
όταν βλέπετε
άνθρωπο να υποφέρει.

```

Γέροντας Σίμων Αρβανίτης

```

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Θεµιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ∆ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07

Ερντογάν:

" Η κεντρο-αριστερά
σε σταυροδρόμι "

```
(Ενώ κάποιοι
βγαίνουν από… δεξιά
πιο γρήγορα!)

Δεν υποχωρούμε, ισχύει η συμφωνία

(Με αυτά που λέει… Τούρκο

(1901-1988)

τον κάνει τον Τραμπ!)

Για ενηµερωτικά κείµενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ρωτάει ο Αγγλος τον Γερµανό :
– Πήρατε αύξηση φέτος;
– Πήραµε!
– Και τι τα έκανες;
– Ε να, αγόρασα ένα σπίτι
στις Άλπεις.
– Και τα υπόλοιπα;
– Με τα υπόλοιπα αγόρασα µια Porche.
Ρωτάει ο Γερµανός το Γάλλο :
– Πήρατε αύξηση φέτος;
– Πήραµε!!!
– Και τα λεφτά τι τα έκανες;
– Ε να, αγόρασα για την κόρη
µου ένα διαµέρισµα στις Άλπεις.

– Και τα υπόλοιπα;
– Με τα υπόλοιπα
αγόρασα µια BMW.
Ρωτάει ο Γάλλος
τον Έλληνα :
– Πήρατε
αύξηση φέτος;
– Πήραµε! –
Και τα λεφτά
τι τα έκανες;
– Αγόρασα ένα παπάκι.
– Και τα υπόλοιπα; –
Τα υπόλοιπα, τα έβαλε
η µάνα µου!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 5/6/2019
Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες µε τοπικές βροχές
και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως
τις µεσηµβρινές και απογευµατινές
ώρες όπου θα είναι τοπικά ισχυρές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 µε 4
και στα νότια τοπικά δυτικοί
έως 5 µποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12
έως 30 βαθµούς Κελσίου.
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Χρόνος: Ο πιο
σκληρός αντίπαλος
της οικονομίας
Πολλή φασαρία έγινε για την
περίφηµη έκθεση της Κοµισιόν, η
οποία δηµοσιοποιείται την Τετάρτη.
1. Θα βγει η έκθεση; 2. Μήπως
αναβληθεί, καθώς οι παρατηρήσεις, ειδικά στα δηµοσιονοµικά,
θα µπορούσαν να εκληφθούν ως
πολιτική
παρέµβαση
λίγες
εβδοµάδες πριν από τις εκλογές;
3. Ή µήπως εάν αλλάξει η φυσιολογική ροή, δηλαδή δεν δηµοσιοποιηθεί η έκθεση, θα είναι και αυτό
µια πράξη που θα εκληφθεί τελικά
ως πολιτική παρέµβαση από την
πλευρά των Βρυξελλών;
Τα τρία αυτά ερωτήµατα κυριάρχησαν το προηγούµενο διάστηµα και τελικά φαίνεται πως
πρυτάνευσε η τεχνοκρατική λογική
και η έκθεση δηµοσιοποιείται όπως
είχε προγραµµατιστεί. Στην καρδιά
όλης αυτής της συζήτησης ήταν
φυσικά ένα σηµαντικό ζήτηµα, ιδιαίτερου ειδικού βάρους: Οι ενστάσεις των θεσµών για την πορεία
της δηµοσιονοµικής κατάστασης
στη χώρα, στη σκιά των παροχών
που έγιναν πριν από τις ευρωεκλογές.
∆εν είναι τυχαίο. Στο τελικό
κείµενο της έκθεσης φαίνεται πως
αποτυπώνεται προβληµατισµός,
καθώς στο στρατόπεδο των πιστωτών θεωρείται πως οι παροχές
και οι ρυθµίσεις κρύβουν δηµοσιονοµικές παγίδες και περιβάλλουν
µε αβεβαιότητα την επίτευξη του
φετινού στόχου για το πρωτογενές
πλεόνασµα.
Για τους παρατηρητές των τεκταινοµένων στις Βρυξέλλες, θεωρείται ως πιθανότερη εκδοχή οι
ενστάσεις να καταγράφονται µε
έναν αυστηρά τεχνοκρατικό τρόπο
στην έκθεση, χωρίς πολιτικούς
χρωµατισµούς -ενδεχοµένως χωρίς
και πολύ συγκεκριµένες αριθµητικές προβλέψεις.
Πίσω όµως από τη διπλωµατική
γλώσσα, καλά πληροφορηµένες
πηγές τονίζουν, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ότι στα δηµοσιονοµικά
οι πιστωτές και εταίροι µας θεωρούν πως υπάρχει θέµα.
Ή, στο καλύτερο σενάριο, θα
µπορούσε να υπάρξει θέµα, δηλαδή απόκλιση από τον στόχο και
ανάγκη διορθωτικών µέτρων, σε
εύρος που θα αποτιµηθεί τους
επόµενους µήνες και πριν από την
κατάθεση του προσχεδίου του
προϋπολογισµού του 2020 έως
την πρώτη ∆ευτέρα του Οκτωβρίου.
Το µόνο βέβαιο είναι ότι µόλις
τα φώτα των εκλογών πέσουν, µε
όποιο αποτέλεσµα, το νέο οικονοµικό επιτελείο θα πρέπει να κολυµπήσει στα βαθιά και γρήγορα
γιατί οι προκλήσεις στην οικονοµία
είναι και πολλές αλλά και πιεστικές.
Με άλλα λόγια, µπορεί πολιτικός
χρόνος να υπάρχει, όταν µιλάµε
για µια νέα κυβέρνηση, ο πραγµατικός οικονοµικός χρόνος στην όποια περίοδο χάριτος θα είναι
περιορισµένος.

Της Ελευθερίας
Αρλαπάνου από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Συνεχίζει ακάθεκτος!
Με την 7η Ιουλίου να «παίζει»
ως πιθανότερη
ημερομηνία για
τη διεξαγωγή
των
εθνικών
εκλογών και ο
βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Σιμορέλης ξεκίνησε τις περιοδείες και τις επαφές.
Όχι ότι σταμάτησε να είναι πανταχού παρών
καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας, αφού δε
σταμάτησε λεπτό να είναι στο πλευρό των πολιτών, όποτε και όταν χρειάστηκε.
Πρόσφατα, βρέθηκε στη Διάβα όπου είχε την
ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν, υποσχόμενος ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους και την ερχόμενη τετραετία!

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

Ποιος είναι αυτός δίπλα στην Βασίλισσα;

∫Ψ.

Έστειλε ονόματα στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

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

Ονόματα προσώπων που ενδιαφέρονται να κατέλθουν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου ως υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον ν. Τρικάλων απέστειλε η ΝΕ(Νομαρχιακή Επιτροπή) του κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ), η οποία και θα λάβει την τελική
απόφαση για την συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Η ΚΕ αναμένεται να συνεδριάσει το αργότερο μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε,
μάλλον δεν θα υπάρξει εξέλιξη στο θέμα αυτό εντός της εβδομάδας.
Στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ “λείπουν” τρεις θέσεις, καθώς αυτοδίκαια εκ νέου υποψήφιοι θα είναι οι βουλευτές Τρικάλων του κόμματος
Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης.
Πάντως το ενδιαφέρον συμμετοχής από στελέχη, μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ ήταν έντονο, οπότε ο αριθμός των προσώπων που έστειλε
στην ΚΕ η ΝΕ υπερβαίνει αρκετά τους τρεις, ενώ δεν υπάρχει ηχηρή “μεταγραφή” που λίγο έλειψε να πραγματοποιηθεί σε παλαιότερη εκλογική διαδικασία για την Βουλή. Όσον αφορά την ονοματολογία, πολλά λέγονται, ονόματα διαρρέουν, όμως τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβει η ΚΕ και αυτές είναι που θα ισχύσουν, οπότε και θα έχουν σημασία.

∫ Μ.α.Μπ.

Καταγγελία για σεξουαλική
κακοποίηση 5χρονου σε προσφυγικό
καταυλισμό στο Κουτσόχερο
Με σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης μεταφέρθηκε
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ένα αγόρι μόλις
πέντε ετών, το οποίο φιλοξενείται με την οικογένειά του στον
προσφυγικό καταυλισμό του Κουτσόχερου.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από οικείο του πρόσωπο που πραγματοποίησε και την καταγγελία. Οι Αρχές
πραγματοποιούν έρευνα για το περιστατικό αλλά και τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Ευχαριστήριο
Ο Συνδυασμός “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ”
ευχαριστεί όλες και όλους για την εμπιστοσύνη και την στήριξη που μας έδωσαν με την ψήφο τους στις εκλογές και
μας ανέδειξαν νικητές στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής
Τρικάλων.
Γεωργάκης Πελοπίδας του Χρήστου
Ζαφειροπούλου Σπυριδούλα συζ. Γεωργίου
Καρυδόπουλος Δημήτριος του Αποστόλου
Μοσχόπουλος Θωμάς του Αθανασίου
Μπρίνια Νικολέτα του Ευθυμίου
Παπαχρήστος Ιωάννης του Στεφάνου

∫χρ.παπ.

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
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ε στάση αναμονής
βρίσκεται ο
εμπορικός κόσμος
της Καλαμπάκας ο οποίο
αναμένει την επίσημη
έγκριση και την έναρξη
των διαδικασιών του
έργου Open Mall. Ένα
πολύ σημαντικό έργο για
την Καλαμπάκα και τον
εμπορικό της κόσμο, ο
οποίος αναζητεί τρόπους
για να βελτιωθεί η
εμπορικότητα της πόλης!

Σ

τοπικά
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Σε αναμονή του «Open Mall»
οι έμποροι της Καλαμπάκας
•Σύντομα αναμένεται η επίσημη έγκριση
και η έναρξη των διαδικασιών του έργου

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Ήδη, οι δραστήριοι νέοι διοικητικοί παράγοντες του συλλόγου με μπροστάρη τον Πρόεδρο κ. Αθανασούλα Απόστολο, κινούνται δυναμικά και
ουσιαστικά για να γίνουν πράξη όλα αυτά που πιστεύουν ότι
μπορούν να φέρουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Το πρόγραμμα «Open Mall»

βάσεις στα καταστήματα που
βρίσκονται εντός του χώρου
που έχει επιλεγεί για την δημιουργία του «Οpen Mall» ή
ανοιχτού κέντρου εμπορίου
αν το προτιμάτε.
Η απερχόμενη δημοτική
Αρχή του κ. Σινάνη στήριξε το
πρόγραμμα και η νέα δημοτική Αρχή του κ Αλέκου, επίσης
θα το στηρίξει αφού πιστεύει
στον αναπτυξιακό χαρακτήρα
του προγράμματος.

Συγχαρητήριο
του ΕΣΚ προς
τον νέο Δήμαρχο
που έρχεται στην πόλη, εγκρίθηκε στα μέσα Μαϊου, θα
αλλάξει σημαντικά τα δεδο-

μένα υπέρ των εμπόρων και
σε οικονομικά μεγέθη μιλάμε
για ένα ποσό κοντά στα

1.844.872,07 ευρώ!
Σημαντικά και πολλά χρήματα ώστε να γίνουν παρεμ-

Συγχαρητήριο μήνυμα προς
τον νέο Δήμαρχο του Δήμου
Μετεώρων, απέστειλε χθες ο
Εμπορικός Σύλλογος Καλαμ-

πάκας, εκπροσωπώντας βεβαίως όλους τους εμπόρους
της Καλαμπάκας.
Το ΔΣ του ΕΣ Καλαμπάκας
συγχαίρει τον κ. Αλέκο για
την εκλογή του και του εύχεται επιτυχία στις αρμοδιότητές
του ως Δήμαρχος.
«Το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμπάκας συγχαίρει τον κ. Θοδωρή Αλέκο για
την επιτυχία και εκλογή του
ως νέου Δημάρχου του Δήμου
Μετεώρων.
Ευχόμαστε να αναλάβει με
υπευθυνότητα τις νέες του
αρμοδιότητες και να επιτύχει
το καλύτερο δυνατό για όλους
τους πολίτες.
Αναμένοντας και σύντομα
την επίσημη έγκριση και έναρξη των διαδικασιών του έργου
για το Open Mall, είμαστε διαθέσιμοι και ευελπιστούμε σε
άρτια συνεργασία για θέματα
τόσο του έργου αλλά και γενικότερα για οτιδήποτε αφορά
άμεσα ή έμμεσα τους εμπόρους της πόλης μας”.

Ρυθμίζει οφειλές
ο Δήμος Φαρκαδόνας!

Ρύθμιση οφειλών
στο Δήμο Πύλης

•Με επίσημη ανακοίνωση ο Δήμος Φαρκαδόνας κάνει γνωστό
στους δημότες του ότι μπορούν να προχωρήσουν σε διακανονισμό οφειλών

Η Αντιδημαρχία Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης, ενημερώνει ότι:
Στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019
τεύχος Α'), ρυθμίζονται οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί
ή θα βεβαιωθούν έως και τις 16.07.2019).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε τέσσερες μήνες
από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως
16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 44611/2019 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 16.07.2019 προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των
οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη
μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη
ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το
ν. 1337/1983.
Β. Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή έως
και σε 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό
από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης
υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή
λόγω μη καταβολής τέλους, που τις επιβαρύνουν.
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. Η
καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής ε μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.
Υπεύθυνος υπάλληλος του Τμήματος εσόδων ο κ.
Μπλουγούρας Γεώργιος με τηλέφωνο επικοινωνίας
2434350133.

ε ρυθμούς… ρυθμίσεων έχει μπει και ο Δήμος
Φαρκαδόνας, ώστε με τον τρόπο αυτό να
εξυπηρετήσει πολίτες που θέλουν να
εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του νόμου. Μάλιστα ο
Δήμαρχος Θανάσης Μεριβάκης φρόντισε το επίσημο
έγγραφο να δημοσιευτεί και στον ιστόποπο του Δήμου
ώστε να μπορεί κάποιος με κάθε λεπτομέρεια να
ενημερωθεί.

Σ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα πλαίσια του Νόμου 4611/2019
(ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α’) ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών
που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες
από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και
16.07.2019.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται
το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος
του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν.
4611/2019).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς
τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από

τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που
τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης
υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη
καταβολής τέλους.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
1. Εφάπαξ εξόφληση οφειλών
100%
2. Από 2 έως 24 ισόποσες δόσεις
80%
3. Από 25 έως 48 ισόποσες δόσεις
70%
2. Από 49 έως 72 ισόποσες δόσεις
60%
2. Από 73 έως 100 ισόποσες δόσεις
50%
Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση
της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες διευκρινήσεις, καθημερινά θα δίνονται πληροφορίες στα Γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φαρκαδόνας από τους κ.Κυρίτση Κωνσταντίνο και Τσιτοπούλου Ευανθία (Τηλ. Επικοινωνίας 2433350028, 2433350024).
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα στατιστικά
στοιχεία της εκλογική «μάχης» στο Δήμο Μετεώρων

Ι

Ας ρίξουμε μια ματιά στις διαφορές μεταξύ
των δυο υποψηφίων στις Δημοτικές Ενότητες
του νυν Δήμου Μετεώρων με τους σταυρούς
του κ. Αλέκου μπροστά και τους σταυρούς
του κ. Σινάνη πίσω.

διαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν
τα στατιστικά στοιχεία της εκλογικής
αναμέτρησης στον Δήμο Μετεώρων,
όπου ως γνωστό κέρδισε ο συνδυασμός
του κ. Θοδωρή Αλέκου «Νέο Ξεκίνημα Ανεξάρτητος Δήμος».

ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

Του
Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

383-363

ΔΕ ΤΥΜΦΑΙΟΙ

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Η μελέτη των αριθμών φυσικά και οδηγεί
σε χρήσιμα συμπεράσματα για τα «στρατόπεδα» των υποψηφίων και ήδη τα επιτελεία,
αναλύουν το αποτελέσματα.
Εμείς ρίξαμε απλά μια ματιά σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Μετεώρων και διαπιστώσαμε πως μόνο σε μία πέρασε στη δεύτερη
Κυριακή ο νυν Δήμαρχος κ. Σινάνης, ο οποίο
σημειωτέων είχε εντυπωσιάσει την πρώτη Κυριακή στα ορεινά του Δήμου, αλλά στην δεύτερη υπέστη σε όλα πλην Κλεινοβού, την
ήττα. Πως έχασε όμως ο κ. Σινανης;
Η απλή λογική με μια μικρή ανάλυση, λέει
ότι έφυγαν από την μέση οι λεγόμενες «υποχρεώσεις» προς υποψηφίους δημοτικούς συμ-

685 - 442

(243 ψήφοι διαφορά)

ΔΕ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
445 -421

(24 ψήφοι διαφορά)

ΔΕ ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ
709 -814 (105 ψήφοι διαφορά υπέρ Σινάνη)

ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
βούλους και τη δεύτερη Κυριακή, οι ψηφοφόροι ψήφισαν ξεκάθαρα το πρόσωπο που
ήθελα για δήμαρχο στη νέα τετραετία!
Έγινε κι ένας καλός αγώνας μέσα στην
εβδομάδα από το επιτελείο του κ. Αλέκου το
οποίο ανασυντάχτηκε απόλυτα και η διαφορά
των 1200 ψηφοδελτίων υπέρ Σινάνη, υπερκαλύφθηκε. Εκτιμώ δε πως η δεύτερη Κυριακή
είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά από την

Μικέλης Χατζηγάκης: «Γιατί ο Μητσοτάκης»

Τ

ο μεγάλο προβάδισμα που πέτυχε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα
Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές
δεν ήταν ούτε ευκαιριακό, ούτε μπορεί
να ερμηνευτεί μόνο ως καταψήφιση της
ιδεοληπτικής, χωρίς καμιά επαφή με την
σύγχρονη πραγματικότητα, πολιτικής
του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε την θετική
ψήφο της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας
που εδώ και μια δεκαετία κουράστηκε από κραυγές και ανεδαφικές υποσχεσιολογίες. Που ωρίμασε διαπιστώνοντας ότι η προσπάθεια για την
οικονομική και κοινωνική ανόρθωση είναι αγώνας
αντοχής και όχι ταχύτητας.
Έπρεπε, δυστυχώς, να φθάσουμε στο κατώτατο επίπεδο του άκρατου λαϊκισμού, των εύκολων και ανέξοδων υποσχέσεων, του κρατισμού
και της υποτιθέμενης ανάπτυξης με δανεικά για
να αντιληφθούμε ότι αυτός ακριβώς ο δρόμος
ήταν που μας οδήγησε πριν από μια δεκαετία
σε αυτή την μεγάλη κρίση.
Απέναντι σ’ αυτό το αδιέξοδο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αντιπαρατάσσει ένα θετικό πρόγραμμα που ξεκινά από την βελτίωση της καθημερινότητας, την ανακούφιση από την μεγάλη
φορολογία, τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους
Έλληνες.
Μιλά για μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην
δημόσια διοίκηση και στην Παιδεία και για αποτελεσματική αντιμετώπιση του αισθήματος ανασφάλειας που επικρατεί στους δημόσιους χώρους και στις γειτονιές. Διότι ξέρει πως η ασφάλεια είναι βασικό συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας μας. Χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να
υπάρξει ελευθερία η οποία είναι προϋπόθεση
της δημοκρατίας.
Είναι αυτός που ξεκάθαρα επιμένει σε ένα
πρόγραμμα σύγχρονου φιλελευθερισμού που
δίνει έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, στην
κοινωνική συνοχή και στην άμβλυνση των κοινωνικών αδικιών.
Επιπλέον απέδειξε ότι είναι ο πολιτικός αρχηγός που ακούει τον πατριωτικό παλμό της
ελληνικής κοινωνίας, που είδε την κυβέρνηση
του κ. Τσίπρα να την λοιδορεί και να την καθυβρίζει, όταν εξέφραζε δημοκρατικά τις διαμαρτυρίες της για την αναγνώριση «εθνότητας»,
«ταυτότητας» και γλώσσας «Μακεδόνων».
Αντίθετα με την διχαστική πολιτική του Σύριζα,
ακόμη και με συνθηματολογία του τύπου «ή
τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επιμένει ότι στόχος του είναι να
ενώσει ξανά όλους τους Έλληνες με κατεύθυνση
το κτίσιμο της νέας Ελλάδας.
Μέσα από την απελευθέρωση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και την απο-

(20 ψήφοι διαφορά)

πρώτη και νομίζω ότι ξεκίνησε και για τους
δυο υποψηφίους, κυριολεκτικά από το μηδέν!
Η μεγάλη αποχή φυσικά έπαιξε κι αυτή τον
δικό της ρόλο. Ψήφισαν συνολικά 15.879 από
τους 36. 000 εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και περίπου 5.000 λιγότεροι
Από την πρώτη Κυριακή που είχαν ψηφίσει
περίπου 21.000 δημότες!

549-338

(211 ψήφοι διαφορά)

ΔΕ ΧΑΣΙΑ
1376 - 1057

(319 ψήφοι διαφορά)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
3970 – 2800

(1170 ψήφοι διαφορά)

ΔΕ Βασιλικής
716 - 512

(204 ψήφοι διαφορά)

Κ. Σκρέκας: Δεν τίθεται θέμα
συμμετοχής του Ευάγγελου Βενιζέλου
στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας

Ο
τελεσματική προστασία όσων έχουν ανάγκη, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης διατρανώνει ότι αυτό
που χρειάζεται η Ελλάδα είναι να ξαναπιάσει το
νήμα του νέου υγιούς πατριωτισμού. Ενός πατριωτισμού ο οποίος ενώνει. Ενός πατριωτισμού
ο οποίος προτάσσει τις έννοιες της ευθύνης,
της αλήθειας και, κυρίως, της σκληρής δουλειάς.
Γι’ αυτό και θα είναι ο νέος πρωθυπουργός
όλων των Ελλήνων!

Κεφάλαιο για τα Τρίκαλα
ο Μικέλης Χατζηγάκης!
Τα τελευταία χρόνια ο Μικέλης Χατζηγάκης
ζει μόνιμα στα Τρίκαλα με την γυναίκα και τα
τρία παιδιά του, και δουλεύει νύχτα μέρα, πάντα
σε συνεργασία με τους πολίτες, για να μπορέσει
να στηρίξει τα Τρίκαλα να προχωρήσουν μπροστά. Με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που αποκόμισε από τις σπουδές του
αλλά και την εργασία του σε μεγάλες εταιρίες
του εξωτερικού είναι βέβαιο ότι μπορεί να βοηθήσει, ειδικά όσον αφορά τα οικονομικά και την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ο ίδιος δηλώνει ότι η απόφαση του να ασχοληθεί με την πολιτική έχει να κάνει με το χρέος
που αισθάνεται ότι έχει απέναντι στον τόπο που
αγαπά και στον οποίο θέλει να μεγαλώσει τα
παιδιά του.
Και προσθέτει: «Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες της Ελλάδας και θέλω να βοηθήσω. Έχοντας μαζέψει εμπειρίες και γνώσεις μέσα από
την εργασιακή μου εμπειρία σε σύγχρονες επιχειρήσεις πιστεύω ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος
στην χώρα μου. Δεν ζητάω καμία χάρη. Την
δουλειά μου την έχω και δεν έχω ανάγκη την
πολιτική για να ζήσω. Είμαι πατριώτης και θέλω,
όσο μπορώ, να στηρίξω την πατρίδα μου».
Ο θετικός και στοχευμένος λόγος του Μικέλη
Χατζηγάκη δίνει προοπτική και μέλλον για τον
τόπο μας και παράλληλα αποτελεί «κεφάλαιο»
προς αξιοποίηση στην κατεύθυνση της ανασυγκρότησης της τοπικής μας οικονομίας.

Ευάγγελος
Βενιζέλος
αποκλείεται να
συμμετάσχει στα
ψηφοδέλτια της Νέας
Δημοκρατίας στις
επικείμενες εθνικές
εκλογές, τόνισε ο
Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της ΝΔ,
βουλευτής Τρικάλων,
Κώστας Σκρέκας,
μιλώντας την Τρίτη στην
πρωινή εκπομπή της
τηλεόρασης του Σκάι
«Σήμερα».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις
στο ΚΙΝ.ΑΛ., ο πρώην υπουρ-

γός υπογράμμισε ότι η Νέα
Δημοκρατία επιδιώκει συναινέσεις, οι οποίες θα εξαρτώνται από τις πολιτικές και όχι
τα πρόσωπα.
Οι συνεργασίες την επομένη ημέρα των εκλογών θα γίνουν στη βάση των προγραμματικών συγκλίσεων, επισήμανε.
Ο Τρικαλινός βουλευτής

είπε ότι το πρόγραμμα του
Κυριάκου Μητσοτάκη και της
Νέας Δημοκρατίας κινείται
στο τρίπτυχο λιγότεροι φόροι,
ασφάλεια και καλά αμειβόμενες δουλειές, προσθέτοντας
ότι θα σηματοδοτήσει επίσης
την αλλαγή του ήθους και
του ύφους άσκησης της εξουσίας.

Ευχές των δύο Μητροπολιτών
Ν. Τρικάλων στον Δήμαρχο Τρικκαίων
Εθιμοτυπική επίσκεψη και απόδοση συγχαρητηρίων από τους
δύο Μητροπολίτες του Νομού
Τρικάλων, δέχθηκε την Τρίτη 4
Ιουνίου 2019 ο Δήμαρχος Τρικκαίων.
Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου,
επανεκλεγείς Δήμαρχος από την
πρώτη Κυριακή, δέχθηκε στο
γραφείο του, στο Δημαρχείο
Τρικκαίων, τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεόκλητο.
Αμφότεροι συγχάρηκαν τον κ.
Παπαστεργίου για την επανεκλογή του, με τον Δήμαρχο να εκφράζει τις ευχαριστίες του
για την επίσκεψη αυτή, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας, προς όφελος
της τρικαλινής κοινωνίας στο σύνολό της.
Η ολιγόλεπτη συζήτηση περιστράφηκε σε θέματα λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης και
παρεμβάσεών της σε ζητήματα καθημερινότητας. Τους δύο Μητροπολίτες συνόδευε ο
Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών, Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κανίνας, ενώ παρέστησαν και οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων κ.κ. Σοφία Αλεστά και Κώστας Ψύχος.
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Παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης
από την Π.Ε. Τρικάλων
Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης του
οδικού δικτύου από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της
Π.Ε. Τρικάλων.
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια
της αποκατάστασης του υφισταμένου οδοστρώματος σε
διάφορα σημεία του Νομού,
η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων – Δ/νση Τεχνικών Έργων προχώρησε σε απόξεση
του παλαιού ασφαλτικού και
την κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα από το φανάρι της
συμβολής της Εθνικής οδού
Τρικάλων – Ιωαννίνων, με την
οδό Τρικάλων - Ράξας έως
τη διασταύρωση της οδού
Τρικάλων – Ράξας με την οδό
προς Περδικοράχη και Χαϊδεμένη (κεντρικός δρόμος συνοικίας Λεπτοκαρυάς).
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης
σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, συνεχίζουν να

Βελτιώνει σημεία του οδικού δικτυού
της Π.Ε. Τρικάλων η Περιφέρεια Θεσσαλίας
με έργο προϋπολογισμού 260.000 ευρώ

Σ

σχεδιάζουν και να υλοποιούν
έργα χρήσιμα και ουσίας για

τους ανθρώπους της Θεσσαλίας.

τη βελτίωση των προσβάσεων και αποκαταστάσεις βατότητας
σημεία του οδικού δικτυού
της Π.Ε. Τρικάλων προχωρά
η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την έγκριση
διάθεσης των πιστώσεων συνολικού προϋπολογισμού
260.000 ευρώ. Συγκεκριμένα
πρόκειται για τα τμήματα Διάβα - λιβάδια Περτουλίου,
Πύλη – Μεσοχώρα, Θεόπετρα
– Αύρα – Κονίσκος με διακλαδώσεις προς Λογγά και
Μαυρέλι – Κρηνίτσα – Αγριελιά – Πλάτανο και Ελληνόκαστρο, καθώς και στο οδικό
δίκτυο Ασπροποτάμου.
Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα
εξής: «Σε συνεργασία με τον
Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο
Μιχαλάκη και τους Περιφε-

ρειακούς μας Συμβούλους,
υλοποιούμε χρήσιμα έργα για
τους πολίτες της Θεσσαλίας.
Με το έργο αυτό βελτιώνουμε
την ασφάλεια τμημάτων του
οδικού δικτύου και διευκολύνουμε την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει
απρόσκοπτα το έργο της με

σχέδιο, προγραμματισμό και
καθημερινή δουλειά»
Με το έργο αυτό προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης, βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης τμημάτων του οδικού δικτύου. Θα εκτελεστούν
εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης.

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

6 σελίδα

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.
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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας
ενημερώνει τους δημότες για τις φωτιές
•Ο Διοικητής της κ. Τσιορλίδας ζητά προσοχή από όλους •Η Αντιπυρική περίοδος 2019 η οποία έχει ήδη ξεκινήσει
ναλυτικές οδηγίες
προς όλους τους
δημότες του
Δήμου Μετεώρων για την
«Αντιπυρική Περίοδο»,
δίνει με έγγραφο της η
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Καλαμπάκας με στόχο
την αποτροπή
δυσάρεστων
καταστάσεων που συχνά
έχουν συμβεί στο
περιβάλλον, στην
περιουσία των πολιτών,
ακόμα και σε ανθρώπινες
ζωές!

Α

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
H «Αντιπυρική Περίοδος» ξεκίνησε ήδη από τη 1η Μαϊου
και με δεδομένο ότι οδεύουμε
προς το καλοκαίρι με υψηλές
θερμοκρασίες η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους, για να μην
έχουμε άσχημες συνέπειες.
Ευτυχώς στην περιοχή της

Καλαμπάκας, έχουμε λίγα περιστατικά πυρκαγιών, όμως
ποτέ δεν χρειάζεται εφησυχασμός, για να περιοριστούν ή
να μηδενιστούν και να μην κινδυνέψουν δάση, περιούσιες
και ανθρώπινες ζωές!
Από όσο πάντως θυμόμαστε, στο πρόσφατο παρελθόν,
είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο
Ορθοβουνι του Δήμου Μετεώρων και μια φωτιά στο δάσος
πάνω από την Βασιλική.
Μικροεστίες πυρκαγιών δημιουργούνται πιο συχνά σε
όλο τον Δήμο Μετεώρων, αλλά
είναι αντιμετωπίσιμες από την

υπηρεσίας της Π.Υ. Καλαμπάκας, η οποία βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση για να τις αντιμετωπίσει με το μάχιμο δυναμικό της. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το έργο της Π.Υ. Καλαμπάκας είναι σημαντικό,
σύνθετο και πολύπλευρο και
πάντα προς το καλό όλων μας.

Η ενημέρωση από
την ΠΥ Καλαμπάκας
«Η έναρξη της αντιπυρικής

περιόδου 2019, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η πλειοψηφεία των
υπαίθριων πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, επιβάλλει την εντατικοποίηση ελέγχων εφαρμογής
των απαγορεύσεων που προβλέπονται από τις υπ’ αριθ.
4/2012 και 9/2000 Πυροσβεστικές Διατάξεις.
Ως εκ τούτου και σύμφωνα
πάντα με την κείμενη νομοθε-

Από το Δήμο Τρικκαίων λόγω αντιπυρικής περιόδου

Καθαρίστηκε το άλσος
του Προφήτη Ηλία
•Οι εργασίες περιλάμβαναν την απομάκρυνση κλαδιών
και εύφλεκτων – επικίνδυνων προς πρόκληση πυρκαγιάς υλικών
τον καθαρισμό του
άλσους του
Προφήτη Ηλία
προχώρησε η δημοτική
Αρχή, στο πλαίσιο των
εργασιών που
υλοποιούνται, λόγω
αντιπυρικής περιόδου,

Σ

Οι εργασίες περιλάμβαναν
την απομάκρυνση κλαδιών και
εύφλεκτων – επικίνδυνων
προς πρόκληση πυρκαγιάς
υλικών και σε δεύτερη φάση
τον καθαρισμό του περιαστικού άλσους με βάση τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Τρικάλων, επίσης
για την αποφυγή πρόκλησης
πυρκαγιάς.
«Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει την προσπάθεια διαφύλαξης του άλσους που αποτελεί μοναδικής ομορφιάς και
αισθητικής απόλαυσης σημείο αναφοράς για τρικαλινούς και τις τρικαλινές και
επισκέπτες» ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθημερινότητας κ. Παν. Ντιντής.
Και πρόσθεσε ότι «ο Δήμος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
πυρκαγιάς και οι αρμόδιες
υπηρεσίες του καθαρίζουν το
στολίδι των Τρικάλων. Σε συνεργασία με το Δασαρχείο
Τρικάλων».

Καθαριότητα
σε ιδιωτικά οικόπεδα
Εν τω μεταξύ, έως και την
31η Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τον νόμο, οι δημότες
θα πρέπει να προβαίνουν στις
προβλεπόμενες ενέργειες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους, καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους. Ο λόγος για τον
οποίο γίνεται αυτός ο καθαρισμός είναι η αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, με δεδομένες τις υψηλές θερμοκρασίες, τα ξερά χόρτα και τα
απορρίμματα που συγκεντρώνονται
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος
Τρικκαίων υπενθυμίζει στους
δημότες για την καθαριότητα

σε ιδιωτικά οικόπεδα λόγω
της θερινής περιόδου. Με δεδομένη την ανάγκη μείωσης
των πιθανοτήτων πρόκλησης
πυρκαγιάς, οι πολίτες, όπως
κάθε χρόνο, μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία
του περιβάλλοντος και των
περιουσιών.
Αν ο πολίτης (και συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες, νομείς
και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων
χώρων) δεν προχωρήσει στον
καθαρισμό, τότε ενεργοποιείται η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου. Συγκεκριμένα, κατόπιν
αίτησης ή καταγγελίας, η υπηρεσία προβαίνει σε αυτοψία,
αποστέλλει ειδοποίηση με συστημένη επιστολή και, ο πολίτης θα πρέπει, σε διάστημα
15 ημερών να προβεί στην

αποψίλωση. Αν δεν το πράξει,
οι υπηρεσίες του Δήμου καθαρίζουν μεν τον χώρο, αλλά
στον ιδιοκτήτη επιβάλλονται,
σύμφωνα με τον νόμο, ποινικές (από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία) και διοικητικές κυρώσεις (από τον Δήμο), δηλαδή η σχετική δαπάνη καθαρισμού, αλλά και πρόστιμο.
Σύμφωνα με τον νόμο «Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται
πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο
του οικείου χώρου, το οποίο
αποτελεί έσοδο του οικείου
Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος
τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου
433 του Ποινικού Κώδικα».
Ο κάθε τρικαλινός πολίτης
μπορεί να αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα στη Γραμμή
Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
στον τηλεφωνικό αριθμό
2431020000 του Δήμου Τρικκαίων. Η ευαισθησία και η συνεργασία των δημοτών και
των κατοίκων του Δήμου είναι
ουσιαστικά στοιχεία για την
πρόληψη, την καλαισθησία
και τη δημόσια υγιεινή σε
πόλη και χωριά.
Ε.Κ.

σία, ενημερώνουμε το κοινό
ότι:
Στο εξής εφόσον Πυροσβεστικός υπάλληλος διαπιστώσει
πταισματική παράβαση θα
συντάσσεται επί τόπου σχετικό δελτίο παράβασης αντίγραφο του οποίου θα παραλαμβάνει ο παραβάτης ενώ το
πρωτότυπο δελτίο με την προβλεπόμενη διαδίκασία θα υποβάλλεται στο Πταισματοδικείο Καλαμπάκας για τον ορισμό ημερομηνίας εκδίκασης
της υπόθεσης.
Οι καταδικαστικές αποφάσεις των πταισματικών παραβάσεων επισύρουν χρηματικό
πρόστιμο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
από 1η Μαΐου εώς
31η Οκτωβρίου:
-Φωτιά σε οικοπεδικό - ακάλυπτο χώρο εντός πόλης-κωμόπολης-οικισμού εώς και σε
απόσταση 100μ. από αυτά
-Φωτιά για λόγους εστία-

σης ή κατασκήνωσης στην
ύπαιθρο και συγκεκριμένα εντός δάσους ή δασικής έκτασης
-Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας η οποία προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αδείας
των αρμόδιων Υπηρεσιών
(ΔΑΟΚ-ΠΣ)
-Κάπνισμα μελλισών εντός
του δάσους ή δασικής έκτασης ή σε απόσταση μικρότερη
των 300μ. από αυτές χωρίς την
λήψη των σχετικών μέτρων
Ευελπιστούμε στην συνεργασία όλων των πολιτών με
την τήρηση των μέτρων που
προβλέπονται από Νομοθεσία και την αποφυγή οποιασδήποτε πράξης η οποία μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος ή να θέσει σε κίνδυνο την
ζωή άλλων πολιτών».
Ο Διοικητής
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας
Ευάγγελος Γ. Τσιορλίδας
Αντιπύραρχος

Ευχαριστήριο μήνυμα
του Κώστα Ράντου
Ευχαριστώ δημόσια, τους πολίτες που με τίμησαν με την
ψήφο τους, στις εκλογές της 26ης Μαΐου. Σας διαβεβαιώνω, ότι θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη του
Δήμου μας, όπως ήμουν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Μετεώρων.
Με τιμή
Κώστας Ράντος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Αγαπητέ φίλε Θοδωρή, σου εύχομαι ολόψυχα καλή θητεία στα νέα σου καθήκοντα. Το ήθος και οι αξίες ενός ανθρώπου, πάντα επιβραβεύονται. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι έλεγαν, Πλάτων: “Ο ΜΗ ΑΔΙΚΩΝ, ΟΥΔΕΝΟΣ ΔΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΥ”
(Αυτός που δεν αδικεί, δεν έχει ανάγκη νόμου).
Ο δε Σωκράτης: “ΕΝ ΟΙΔΑ, ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ” (Ένα γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω τίποτα). Τα θερμά μου συγχαρητήρια προσωπικά σε σένα και στους νέους Δημοτικούς συμβούλους σου.
Με εκτίμηση
Γεώργιος Δ. Κατσικάς

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com
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Την βοήθεια των πολιτών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στα χωράφια ζητάει η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Επικίνδυνη και ανώφελη η καύση των καλαμιών
Σύμφωνα με τους γεωπόνους πρέπει να οργώνονται, ώστε να εμπλουτίζεται το χώμα με οργανική ύλη

Μ

ε την έναρξη της
περιόδου
συγκομιδής των
σιτηρών, αναμένεται να
αρχίσουν και οι
πυρκαγιές στα
υπολείμματα των
αλωνιών, καθώς πολλοί
είναι οι γεωργοί που
επιμένουν να ασκούν
απαρχαιωμένες
πρακτικές, παρά τις
αντίθετες οδηγίες των
γεωπόνων.

Τις καλαμιές των σιτηρών
μετά το αλώνισμα πολλοί γεωργοί τις καίνε, με αποτέλεσμα πολλές φορές η φωτιά
να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα
και να απειλεί, καταστρέφοντας κάποτε, περιουσίες, ενώ
έχουν μπει σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές.
«Είναι πεπαλαιωμένη πρακτική, η οποία όχι μόνο είναι
ανώφελη, αλλά δημιουργεί
κινδύνους. Την χρησιμοποι-

ούσαν τα παλιά χρόνια που
δεν είχαν τρακτέρ ή αυτά ήταν
πολύ μικρής ισχύος και δεν
μπορούσαν να οργώσουνε με
τις καλαμιές. Τώρα όμως τα
σύγχρονα τρακτέρ έχουν την
απαραίτητη ισχύ να οργώσουν
με τις καλαμιές και αυτό πρέπει να γίνει. Είναι παράλογο
να καίγονται μέσα στις υψηλές
θερμοκρασίες του καλοκαιριού και να ξεσπάνε εντελώς
αναίτια πυρκαγιές» επισημαίνουν γεωπόνοι.
«Καλό κάνει στο χωράφι να
οργωθούν και οι καλαμιές και
γενικά τα υπολείμματα καλλιεργειών. Τα Ελληνικά χώματα είναι φτωχά σε οργανική
ύλη και με την πρακτική αυτή
εμπλουτίζονται, με ευμενείς
συνέπειες για την καλλιέργεια
της επόμενης περιόδου. Αν
καούν τα υπολείμματα, δεν
απομένει τίποτα» υπογραμμίζουν γεωπόνοι, προσθέτοντας
«είναι ασύμφορο. Ξοδεύουν
οι παραγωγοί ένα σωρό λεφτά

Παραλαβές σιτηρών
και κριθαριού από
την Ε.Α.Σ. Τρικάλων
•ΑΜΕΣΕΣ πληρωμές προκαταβολών Δυνατότητα ανοιχτής τιμής
για το σκληρό σιτάρι μέχρι 31-12-2019

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς ότι
παραλαμβάνει κριθάρι, σκληρό και μαλακό σιτάρι στα
εξής σημεία συγκέντρωσης:
1. AGROVIZ (ΔΕΛΤΑ Καλαμπάκας). Τηλ. 24310-72489.
2. Μεγάρχη (Συγκρότημα Μεγάρχης). Τηλ. 2431086480.
Για το σκληρό σιτάρι καθορίστηκε προκαταβολή 15
λεπτά το κιλό η οποία θα πληρώνεται ΑΜΕΣΑ στους παραγωγούς. Δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να
κλείσουν την τιμή του σιταριού σε χρόνο που οι ίδιοι θα
επιλέξουν μέχρι 31-12-2019 με τον τρόπο αυτό οι παραγωγοί μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι το χρόνο που θα
κλείσουν τις τιμές στη χρονική συγκυρία που εκτιμούν οι
ίδιοι ότι θα πάρουν τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή.
Για το μαλακό σιτάρι η προκαταβολή που θα δίνεται
ΑΜΕΣΑ είναι 12 λεπτά το κιλό ενώ για το κριθάρι 10
λεπτά το κιλό. Το κλείσιμο της τιμής για το μαλακό
σιτάρι και το κριθάρι θα γίνει μέχρι 30 Ιουνίου 2019.
Ο πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Τρικάλων κ. Αχιλλέας Λιούτας
υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη πολιτική δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να πληρωθούν άμεσα προκαταβολές αλλά και να επιλέξουν οι ίδιοι το χρόνο κλεισίματος της τιμής προκειμένου να επιτύχουν τις καλύτερες
δυνατές τιμές. «Η Ένωση», προσθέτει ο κ. Λιούτας, «για
ακόμη μία φορά, αποδεικνύει έμπρακτα ότι προτεραιότητά
της είναι οι παραγωγοί και μόνο αυτοί».

για λιπάσματα, ενώ μέρος αυτών θα μπορούσαν να το γλιτώσουν αν δεν χρησιμοποιούσαν πεπαλαιωμένες πρα-

Δ

εν προβλέπεται
ούτε η
δυνατότητα
υποβολής αρχικής
δήλωσης για την ένταξη
στο ειδικό καθεστώς των
αγροτών με αναδρομική
έναρξη ισχύος σε σχέση
με το χρόνο υποβολής
της, αλλά ούτε και η
δυνατότητα μεταβολής
της ημερομηνίας ένταξης
σε περίπτωση που έχει
ήδη υποβληθεί αρχική
δήλωση ένταξης στο
παρελθόν.

Στο ειδικό καθεστώς αγροτών εντάσσονται οι αγρότες
οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις
αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές
αγροτικών υπηρεσιών αξίας
κατώτερης των 15.000 ευρώ
και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των
5.000 ευρώ.
Για την υπαγωγή στο ειδικό
καθεστώς οι αγρότες δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών. H
εγγραφή των αγροτών στο
καθεστώς αυτό (ένταξη) στο
Μητρώο TAXIS, γίνεται με την
υποβολή του εντύπου Μ0.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει
ανατρεπτική προθεσμία υπαγωγής, δηλαδή η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς
απαιτείται να έχει υποβληθεί
εμπρόθεσμα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30)ημερών
από την έναρξη του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι
30/1 εκάστου έτους. Ως εκ
τούτου, δεν είναι δυνατή, η
υποβολή δήλωσης ένταξης
στην οποία αναφέρεται ημερομηνία ένταξης προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, με σκοπό
την αναδρομική ένταξη στο
ειδικό καθεστώς, και ο υπο-

κτικές, όπως η καύση».
«Αντί να τα καίνε τα υπολείμματα και δεν θέλουν να
οργώσουν μ’ αυτά, μπορούν

να επιτρέψουν την βόσκηση.
Είναι ο καλύτερος εμπλουτισμός του χωραφιού και μάλιστα με φυσική διεργασία και

εντελώς ανέξοδα. Τα οφέλη
θα φανούν αμέσως την επόμενη χρονιά, τόσο στην απόδοση της καλλιέργειας, όσο
και στην εξοικονόμηση λιπασμάτων» επισημαίνουν γεωπόνοι.
Πέρα από τις ζημιές και τις
ωφέλειες στην καλλιέργεια,
η καύση των υπολειμμάτων
είναι επικίνδυνη, διότι με τις
υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και την ξηρασία,
μπορεί η φωτιά να εξαπλωθεί
εύκολα, καταστρέφοντας άλλες καλλιέργειες, δάση, επιχειρήσεις, ακόμη και σπίτια
σημειώνουν γεωπόνοι, υπογραμμίζοντας πως έχει ποινικές ευθύνες όποιος συλληφθεί να προκαλεί πυρκαγιά,
ενώ από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, ζητούν την βοήθεια
των πολιτών, οι οποίοι καλό
είναι να καταγγέλλουν τέτοιες
πρακτικές, όποτε πέφτουν
στην αντίληψή τους.
Ματθαίος Μπίνας

Για ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς

Δεν υπάρχει
αναδρομική ισχύς
•Ούτε η δυνατότητα μεταβολής της ημερομηνίας

κείμενος έστω και αν τηρεί
όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του ειδικού καθεστώτος εντάσσεται στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ.
Κατ’ εξαίρεση, η μοναδική
περίπτωση για την οποία προβλέπεται η δυνατότητα για
αναδρομική ένταξη στο ειδικό
καθεστώς αγροτών, είναι προκειμένου να υποβληθεί αίτηση
επιστροφής του φόρου με
τον κατ’ αποκοπή συντελεστή.
Συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση, απαιτείται
πριν την υποβολή της αίτησης
επιστροφής η εγγραφή στο
ειδικό καθεστώς με δηλούμενη ημερομηνία ένταξης τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου

του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να
έχουν δικαίωμα επιστροφής

ΦΠΑ για το φορολογικό αυτό
έτος.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Συνεδρίασε χθες ο Ενιαίος Φορέας Τουρισμού

Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος
χάραξη μιας
ενιαίας
στρατηγικής, με
μοναδικό στόχο την
ανάδειξη του τουριστικού
προϊόντος και την
αύξηση των τουριστών
για το ν. Τρικάλων
βρέθηκε, χθες, στο
επίκεντρο του
ενδιαφέροντος της
σύσκεψης που έγινε
μεταξύ των μελών του
Ενιαίου Φορέα
Τουρισμού.

Η

Η σύσκεψη έγινε στο Επιμελητήριο με τους συμμετέχοντες να ρίχνουν το βάρος
στο “Meteorisimo”, αναζητώντας τρόπους για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος που διαθέτει η περιοχή.
Αυτό που αποφασίστηκε είναι η δημιουργία ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος που
θα προβάλλει με τον καλύτερο
τρόπο τα πλεονεκτήματα που
διαθέτει η περιοχή και στον τομέα της γαστρονομίας.
Όπως είπε ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Τρικάλων κ.
Βασίλης Γιαγιάκος η γαστρονομία αποτελεί για το Επιμελητήριο έναν από τους βασικούς στόχους, «διότι γιατί πιστεύουμε ότι ο γαστρονομικός τουρισμός, είναι εκείνη η
μορφή τουρισμού, η οποία
μπορεί να συμβάλλει αφενός
στην ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος, αφετέρου στην αναζωογόνηση του

•Βαρύτητα θα δοθεί το επόμενο διάστημα
στο “Meteorisimo” μέσω διαφόρων δράσεων
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Λάρισα: Μητέρα έκανε
όπισθεν και παρέσυρε
το δίχρονο παιδί της
Μια ανείπωτη τραγωδία συνέβη χθες το πρωί στη Λάρισα, όταν μία οδηγός έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό της
και χωρίς να το καταλάβει παρέσυρε παιδί της, το οποίο
κατέληξε.
Η μητέρα μετέφερε το 20 μηνών ανήλικο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καθώς η γυναίκα ήταν στέλεχος της
Πολεμικής Αεροπορίας.
Όπως δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΑ, αντισμήναρχος Κωνσταντίνος Γκουμάτσης, το παιδί του στελέχους, που υπηρετεί στην 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ)
και διαμένει στα Οικήματα Στέγασης της Μονάδας, τραυματίστηκε θανάσιμα.
«Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας και την Τροχαία Λάρισας» σημειώνει.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Καθαριότητα οικοπέδων
στο Δήμο Πύλης
αγροτικού μας κλάδου και
φυσικά στην μεγέθυνση της
εξαγωγικής δραστηριότητας
της χώρας».
Κατά τον κ. Γιαγιάκο στο
πλαίσιο αυτό οι δράσεις συνεχίστηκαν φέρνοντας σε επαφή τους παραγωγούς και τους
επιχειρηματίες του τουρισμού
και των επισιτιστικών επαγγελμάτων, όπου συμμετείχαμε σε διάφορες εκθέσεις.

Σημειωτέον, για την καλύτερη επίτευξη των στόχων το
Επιμελητήριο Τρικάλων βασίστηκε σε ένα σχέδιο μάρκετινγκ που περιλαμβάνει τρεις
κατηγορίες δράσεων. Την καταγραφή και τη διαμόρφωση
του γαστρονομικού προϊόντος, την ανάπτυξη του γαστρονομικού brand name και
την κατάρτιση επικοινωνιακού προγράμματος, μέσω της

ψηφιακής τεχνολογίας και
μιας σειράς δράσεων που θα
εξελιχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Τέλος, να τονιστεί ότι στον
ενιαίο φορέα τουρισμού συμμετέχουν η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, οι Δήμοι Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης
και Φαρκαδόνας καθώς και το
Επιμελητήριο Τρικάλων.
Ε.Κ.

Θα αποδώσει και φέτος ο Δήμος Πύλης

Τιμή στην Μάχη της Πόρτας
•Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την Κυριακή 9 Ιουνίου, στην
πλατεία του Δημαρχείου, ενώ θα διεξαχθεί και ποδηλατικός αγώνας

Κατά την αντιπυρική περίοδο, η οποία αρχίζει επίσημα
την 1η Μαϊου και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα
με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις (Π.Δ. αρ.
4/2012 – ΦΕΚ 1346/25.04.2012 τεύχος Β’), την περ. 26 του
αρθ. 94 του Ν. 3852/10 καθώς και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Πύλης, οι ιδιοκτήτες, νομείς και
επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά
τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά
χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της, καθώς και στην περιοδική καθαριότητα αυτών.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται από το Δήμο Πύλης πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά
τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, και βεβαιούται εις
βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς
αυτεπάγγελτο καθαρισμό.
Πληροφορίες στο τηλ. 2431352101,107 του Τμήματος
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου
Πύλης.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων

Ενημέρωση προς τους
τυχερούς της λαχειοφόρου

ην 76η επέτειο της
Μάχης της Πόρτας
θα τιμήσει και
φέτος ο Δήμος Πύλης, με
εκδηλώσεις την
ερχόμενη Κυριακή 9
Ιουνίου 2019.

Τ

Κεντρικός ομιλητής θα είναι
ο Τρικαλινός εκπαιδευτικός
και συγγραφέας Βασίλειος
Πανάγος, ενώ εκτός από τις
“κλασσικές” εκδηλώσεις τιμής του σημαντικού αυτού
γεγονότος της Εθνικής Αντίστασης, φέτος θα διοργανωθεί ποδηλατικός αγώνας, σε
συνεργασία του Δήμου και
του Π.Σ. Τρικάλων. Ο αγώνας
είναι ενταγμένος στο αγωνιστικό καλεντάρι και εγκεκριμένος από την ΕΟΠ και αφορά τις κατηγορίες: Εφήβων –
Παίδων – Κορασίδων – Παμπαίδων – Πανκορασίδων –
Μίνι (μικρά – μεγάλα). Όπως
σημειώνεται από τον Δήμο
Πύλης, «ο εορτασμός της Μάχης της Πόρτας είναι καθαρά
ενωτικός.
Η κεντρική εκδήλωση αρχίζει στις 11πμ στο Ηρώο των
Πεσόντων στην πλατεία του
Δημαρχείου Πύλης και περι-

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τους συνάδελφους κυνηγούς καθώς και τους φίλους, οι οποίοι
έχουν κερδίσει δώρα στον ετήσιο χορό του Συλλόγου που
πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2019, να έρθουν
να παραλάβουν τις κάρτες των καταστημάτων που προσφέρει το δώρο, επιδεικνύοντας τον αντίστοιχο λαχνό, μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 στα γραφεία του Συλλόγου από τις 09:00 έως 13:00.
Από το Δ.Σ.

λαμβάνει: Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων,
χαιρετισμούς επισήμων, τραγούδια αγώνα και αντίστασης
από την Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης, κεντρική ομιλία, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου.

Η «Μάχη της Πόρτας»
Κατά την 8η-9η Ιουνίου
1943, στον ιστορικό χώρο της
Πόρτας έλαβε χώρα η πρώτη
δυναμική σύγκρουση και οργανωμένη μάχη ενάντια στα
Ιταλικά φασιστικά στρατεύ-

ματα. 210 Έλληνες αγωνιστές
του Ε.Λ.Α.Σ. (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός), με ελλιπή μέσα, ενάντια
σε 4.000 Ιταλούς άνδρες βαριά οπλισμένους με πεζικό, με
πυροβόλα, με τεθωρακισμένα.
Στα δύσκολα και κρίσιμα εκείνα χρόνια της κατοχής η νικηφόρα εκείνη μάχη, είχε θετική επίδραση στο ηθικό όχι
μόνο των ανταρτών, αλλά και
όλου του Ελληνικού λαού.
Στον Ιταλικό στρατό επιτάθηκε μετά την αποτυχία η σοβούσα κρίση. Εξάλλου λίγους

μήνες μετά συνθηκολόγησαν
και παραδόθηκαν.
Πρωταγωνιστές της Ιστορικής Μάχης ήταν ο Καπετάνιος Δημήτρης - Τάσος Μπουκουβάλας, αρχηγός του Ανταρτικού Ιππικού της Θεσσαλίας και ο «Καβαλάρης» Ίλαρχος Γιώργος Ζαρογιάννης. Η
Μάχη της Πόρτας μαζί με την
Μάχη της Μερίτσας (11-12
Φεβρουαρίου 1943) αποτελούν το αποκορύφωμα της
Αντίστασης του Λαού μας
κατά των κατακτητών.
Ματθαίος Μπίνας

10 σελίδα
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ε απώτερο
στόχο την
εξοικείωση των
μικρών μαθητών με το
νερό υλοποιήθηκε και
φέτος με επιτυχία στα
δημοτικά σχολεία των
Τρικάλων, το μάθημα
εκμάθησης της
κολύμβησης, στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Όπως εξηγεί στον «Π.Λ.» η
συντονίστρια την κολυμβητικής ομάδας που υλοποιεί το
πρόγραμμα, κα. Βιβή Χασιώτη
«στόχος του μαθήματος είναι
οι μικροί μαθητές να εξοικειωθούν με το υγρό περιβάλλον. Μέσα από τη παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας
από τους εξειδικευμένους γυμναστές στο αντικείμενο της
κολύμβησης οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές δεξιότητες επίπλευσης και προώθησης σε αυτό, καθώς τις
απαραίτητες γνώσεις για μια
ασφαλή και δια βίου καλή
σχέση με το νερό και την κολύμβηση».
Το μάθημα πραγματοποιήθηκε σε τρεις περιόδους και
συμμετείχαν συνολικά 1.000
μαθητές, ενώ θα ολοκληρωθεί
την ερχόμενη Τετάρτη 12 Ιουνίου. Αυτό το διάστημα υλοποιείται η τρίτη περίοδος με
τη συμμετοχή 400 παιδιών από
25 σχολεία και 31 τμήματα.
Σύμφωνα με την κα. Χασιώτη τα οφέλη από την εκμάθηση της κολύμβησης είναι πάρα
πολλά, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να καλλιεργούν δεξιότητες, τόσο έξω από το
νερό, όσο μέσα σε αυτό.
«Η κολύμβηση σύμφωνα με

τοπικά
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το μάθημα εκμάθησης της κολύμβησης

Εξοικειώθηκαν με το υγρό περιβάλλον
•Το μάθημα πραγματοποιήθηκε σε τρεις περιόδους και συμμετείχαν συνολικά 1.000 μαθητές

έρευνες αποτελεί την ιδανικότερη μορφή άσκησης και
επηρεάζει, τόσο την υγεία,
όσο και την ψυχοσωματική
ανάπτυξη των παιδιών, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση
τους και αναπτύσσοντας την
πεποίθηση τους. Ο σημαντικότερος λόγος που η εκμάθηση της κολύμβησης στα

σχολεία τυχαίνει μεγάλης κοινωνικής αποδοχής είναι η πρόληψη των επικίνδυνων καταστάσεων στο νερό» τόνισε με
έμφαση.
Το μάθημα θα συνεχιστεί και
την ερχόμενη διδακτική χρονιά,
δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα
της φυσικής αγωγής, ενώ σύμφωνα με την κα. Χασιώτη είναι

CMYK

πολύ σημαντικό να επεκταθεί
σε όλες τις τάξεις.
Παράλληλα, η συντονίστρια
την κολυμβητικής ομάδας τόνισε την ανάγκη από τη νέα
χρονιά να δοθεί στα μικρά
παιδιά η μικρή πισίνα από το
Σεπτέμβριο, ώστε το μάθημα
να γίνεται αυτόνομα και να
μην «μοιράζεται» ο χώρος με

το ΤΕΦΑΑ.
«Έχουμε μάθει να συνυπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε τόσο καιρό, ωστόσο
θα ήταν πολύ σημαντικό να
έχουμε το δικό μας χώρο»
πρόσθεσε.
Καταλήγοντας, να υπογραμμιστεί ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται τα τελευταία τρία

χρόνια στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από την
Πρωτοβάθμια & τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων,
το Δήμο Τρικκαίων, το ΤΕΦΑΑ,
ενώ συνδράμουν τόσο το Υπεραστικό και το Αστικό ΚΤΕΛ
με τη μεταφορά των παιδιών
στον αθλητικό χώρο.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά
πως κάθε
χρόνο, έτσι και
φέτος, η
Τοπική των Τρικάλων
Εκκλησία, με την
πρωτοβουλία του
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου και των
συνεργατών του
Κληρικών της Ιεράς
Μητροπόλεως
προσευχήθηκε
ιδιαιτέρως για τα
παιδιά, που πρόκειται
να διαγωνισθούν στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Ό
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Η ευχή του Δεσπότη στους μαθητές!
•Ιερά Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
το απόγευμα, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας έψαλε την ειδική Παράκληση για τους υποψηφίους στην οποία προσκλήθηκαν από τον Σεβασμιώτατο για να συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι προς
εισαγωγή σε Σχολές της ανώτερης εκπαίδευσης.
Τόνισε δε ότι με το Χριστό
καλλιεργούμε μια προσωπική σχέση και εκεί στοχεύει η
προσευχή και όχι σε μία έκτακτη, υπό τύπον «μαγείας» βοήθεια, ενώ τους ευχήθηκε καλή
επιτυχία και τους έδωσε από
μία Ιερά Εικόνα με προσωπική
του ευχή και αφιέρωση και ένα
στυλό, ενώ στο τέλος ο Ποιμενάρχης ανέγνωσε ικετευτική ευχή για τους μαθητές.

CMYK

12 σελίδα
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Μέλι, ο ανεκτίμητος θησαυρός
της ελληνικής φύσης
O ΕΦΕΤ δίνει συμβουλές για το καλό μέλι,
ενώ οι Τρικαλινοί έχουν την τύχη στην περιοχή
να υπάρχει εξαιρετική ποιότητα και ποσότητα
ο μέλι ήταν το
«νέκταρ των θεών»,
που συνεχίζει να
προσφέρει την θρεπτική
του αξία μέχρι τις μέρες
μας. Μάλιστα στην
περιοχή των Τρικάλων
μάλλον θα πρέπει να
νιώθουμε τυχεροί, αφού
υπάρχει και σε ποιότητα
και σε ποσότητα! Πάντως
η προσοχή θα πρέπει να
είναι αυξημένη σε κάθε
μας επιλογή μελιού.

Τ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Στην ιδιαίτερη διατροφική
αξία του ελληνικού μελιού,
αναφέρεται σε σχετικό δελτίο
Τύπου ο Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ),
σημειώνοντας ταυτόχρονα και
το τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής όταν αγοράζει
μέλι.
Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ: «Το
μέλι είναι ένα φυσικό προϊόν
που περιέχει περίπου 180 διαφορετικές ουσίες (σάκχαρα,
οργανικά οξέα, νερό, πρωτεΐνες, αμινοξέα, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, ένζυμα,
φλαβονοειδή), οι οποίες του
προσδίδουν μοναδικές ιδιότητες. Το ελληνικό μέλι κατέχει ξεχωριστή θέση στη Μεσογειακή Διατροφή και έχει
κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση, λόγω των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του,
καθώς είναι πιο πυκνό και πιο
πλούσιο σε αρωματικές ουσίες και θρεπτικά συστατικά,

σε σχέση με το μέλι που εισάγεται από χώρες με πυκνή
βλάστηση.
Στην Ελλάδα το μέλι συλλέγεται κατά 90% από άγρια
οικοσυστήματα και όχι από
μονοανθικές καλλιέργειες
(όπως συμβαίνει με το μέλι άλλων χωρών) ενώ δεν υπάρχουν καλλιέργειες γενετικά
τροποποιημένων φυτών. Τα
2/3 του παραγόμενου ελληνικού μελιού είναι μέλι μελιτώματος (πεύκο 55% – 60%,
ελάτης 5% – 10%) και το 1/3
είναι μέλι ανθέων (θυμαριού
10%, πορτοκαλιάς 10%). Το
"Μέλι Ελάτης Βανίλια Μαινάλου" και το "Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης" είναι προϊόντα
Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης – ΠΟΠ ενώ
έχουν ταυτοποιηθεί και θεσμοθετηθεί τα φυσικοχημικά
και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά 8 κατηγοριών ελληνικού μελιού (πεύκου, ελάτης,
καστανιάς, ερείκης, θυμαριού,
πορτοκαλιάς, βαμβακιού,
ηλίανθου).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κα-

τατάσσει το μέλι ως το έκτο
κατά σειρά τρόφιμο που είναι
ευάλωτο σε πρακτικές απάτης
– νοθείας.
Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής όταν αγοράζει μέλι
:
Το μέλι διατίθεται συσκευασμένο και φέρει ετικέτα
με τα ακόλουθα στοιχεία :
Ονομασία του προϊόντος
(π.χ. μέλι ανθέων).
Χώρα συγκομιδής (για το
μέλι που συσκευάζεται διατίθεται στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης ή, στην περίπτωση μιγμάτων μελιού, των
χωρών προέλευσης).
Ονοματεπώνυμο ή εμπορική
επωνυμία και έδρα του παρασκευαστή ή του συσκευαστή
ή του διανομέα.
Στοιχεία για το καθαρό βάρος, τη χρονολογία ελάχιστης
διατηρησιμότητας (σε περίπτωση που περιλαμβάνεται η
ημέρα και ο μήνας, αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας)
και οι ιδιαίτερες συνθήκες
διατήρησης και χρήσης (π.χ.

διατήρηση σε ξηρό και σκιερό
μέρος).
Η κρυστάλλωση του μελιού
είναι μία φυσική διαδικασία
που παρατηρείται κυρίως στο
ανθόμελο και δεν αλλάζει τη
θρεπτική αξία του προϊόντος.
Το χρώμα του μελιού σχετίζεται με τη βοτανική προέλευσή του και όλα τα είδη μελιού έχουν τον τυπικό χρωματισμό της φυτικής προέλευσής τους. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών δείχνει
προτίμηση στο ανοικτόχρωμο
μέλι μη λαμβάνοντας υπόψη
ότι αρκετές αμιγείς κατηγορίες (π.χ. πεύκου, ελάτης, καστανιάς) είναι εκ φύσεως
σκουρόχρωμες με μειωμένη
διαύγεια.
Να αποφεύγεται η αγορά
μελιού από πλανόδιους πωλητές, οι οποίοι συστήνονται
ως μελισσοκόμοι αλλά δεν
διαθέτουν άδεια πλανόδιου
εμπορίου ούτε μελισσοκομικό
βιβλιάριο.
Ο ΕΦΕΤ, μέσα από τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
καθώς και με τη σύνταξη και
υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου και δειγματοληψιών, σε συνεργασία
με τις συναρμόδιες αρχές,
εργάζεται συνεχώς για την
αποτροπή φαινομένων νοθείας και παραπλάνησης, με στόχο την προστασία του καταναλωτή, τη διασφάλιση της
ποιότητας του πολύτιμου αυτού εθνικού διατροφικού θησαυρού και τη στήριξη των
παραγωγών».

Το 2ο ΣΔΕ υποδέχεται το «Χαμόγελο του παιδιού»
Ήταν μεγάλη συγκίνηση και
χαρά για το σχολείο μας να
υποδεχτούμε την κ. Ελισσάβετ
Γεωργίου, ψυχολόγο του παραρτήματος του «Χαμόγελου

του παιδιού» στη Λάρισα.
Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
την
Τρίτη,
28/5/2019 στο χώρο του σχολείου είχε θέμα τον σχολικό

Συγχαρητήριο μήνυμα
στον νέο Δήμαρχο
Μετεώρων κ. Θοδωρή Αλέκο
Ως εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διάβας,
τόπο καταγωγής του νέου Δημάρχου Μετεώρων κ. Θοδωρή Αλέκου, εύχομαι ολοψύχως στον νέο Δήμαρχο συγχαρητήρια για την εκλογή του. Είναι τιμή για το χωριό μας,
να συνεχίζει στο τιμόνι του Δήμου Μετεώρων, ένας άνθρωπος από τη Διάβα με αγάπη και ανησυχίες για τον τόπο
μας. Ο Θεός και ο άγιος Δημήτριος να προστατεύει τον
κ. Θοδωρή Αλέκο και να του δίνει υγεία, δύναμη και φώτιση στο έργο του.
Με τιμή,
Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Φίλιος

εκφοβισμό. Ο εκφοβισμός και
η επιθετικότητα αναδύεται ως
σημαντικό πρόβλημα και αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο. Η
κ. Γεωργίου ξεκίνησε την ομιλία ενημερώνοντας τους μαθητές για το πώς ξεκίνησε η
οργάνωση του «Χαμόγελου»,
ποιος είναι ο ρόλος της και
ποιες δράσεις αναλαμβάνει
που σχετίζονται με το παιδί.
Εξετάστηκαν τα είδη του
σχολικού εκφοβισμού καθώς
και οι ρόλοι των παιδιών ως
θυτών και θυμάτων.
Στο τέλος, έγινε συζήτηση

σχετικά με τις μεθόδους αντιμετώπισης και πρόληψης
του φαινομένου και οι πρακτικές διαχείρισής του σε σχολικό αλλά και οικογενειακό
επίπεδο.
Ευχαριστούμε την κ. Ελισσάβετ Γεωργίου για την πολύ
ενδιαφέρουσα εισήγηση και
την περιμένουμε με ανυπομονησία να μας επισκεφτεί
ξανά με νέα θέματα προς συζήτηση και προβληματισμό,
πολύτιμα εφόδια για τους
κρατούμενους εκπαιδευομένους του σχολείου.

Ευχές του Θανάση Λιούτα
για τους μαθητές
που εξετάζονται στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις
Έφτασε και φέτος
η στιγμή των Πανελλήνιων Εξετάσεων.
Οι εξετάσεις στα
Επαγγελματικά και
στα Γενικά Λύκεια
όλης της χώρας, ξεκινούν.
Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία
σε όλους. Εύχομαι
σε όλους, δύναμη
και ψυχραιμία.
Οι εξετάσεις αυτές είναι μια σημαντική στιγμή για τη
ζωή των μαθητών και των οικογένειών τους. Είναι η
στιγμή της ολοκλήρωσης ενός πολύ σημαντικού αγώνα.
Ο αγώνας αυτός τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συγκλονιστικός, ένα παράδειγμα ζωής, υπό την έννοια ότι
πολλές οικογένειες δίνουν έναν πραγματικό αγώνα.
Μέσα σε πολύ σοβαρές οικονομικές δυσκολίες προσπαθούν να οργανώσουν τα νοικοκυριά τους, να
αποταμιεύσουν και τα παιδιά τους να σπουδάσουν.
Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια, επίσης, αξίζουν και στην κοινότητα
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι οι πυλώνες του συστήματος εκπαίδευσης. Χωρίς άξιους εκπαιδευτικούς, με βαθιές γνώσεις και πραγματικό ενδιαφέρον
για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, η όλη διαδικασία θα ήταν στεγνή και άκαρπη.
Εύχομαι σε όλους τους μαθητές, οι προσπάθειες και
ο κόπος τους να επιβραβευθούν.
Με δύναμη και ψυχραιμία, με όρεξη και θάρρος!
Καλή επιτυχία σε όλους!
Λιούτας Θανάσης

Κώστας Φαμίσης:
Προέχει η ενότητα
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί τις εξελίξεις
μετά την αποχώρηση Βενιζέλου ο υποψήφιος βουλευτής
του ΚΙΝΑΛ Τρικάλων
Κώστας Φαμίσης
επισημαίνοντας ότι
αυτή την κρίσιμη
ώρα δεν χωρούν κινήσεις αποπροσανατολισμού των πολιτών.
Προέχει όπως τονίζει η ενότητα και η
συσπείρωση του Κινήματος Αλλαγής όπως αυτή καταδείχθηκε στο πρόσφατο συνέδριο που οδήγησαν στην κατάκτηση της
τρίτης θέσης στιςευρωεκλογές.
Θεωρεί ότι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη θα βρει
το βηματισμό της ταχύτατα ώστε να επικρατήσει η ηρεμία και η λογική προσέγγιση των όποιων θέσεων και
προβληματισμών ώστε όλοι μαζί, ηγεσία, στελέχη, μέλη
και οπαδοί να βαδίσουν με ενότητα στην κάλπη των
εθνικών εκλογών και να δώσουν τη σκληρή μάχη απέναντι στις πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδα και τους πολίτες στον οικονομικό μαρασμό.
Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά και να γίνει
ξανά η μεγάλη δημοκρατική παράταξη ρυθμιστής των
εξελίξεων για πρόοδο και ευημερία για την πατρίδα και
τους Έλληνες καταλήγει ο Κώστας Φαμίσης καλώντας
όλους σε αγώνα ενωτικό με νικηφόρο αποτέλεσμα για
το ΚΙΝΑΛ.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Αρκετά ζητήματα πρέπει να επιλύσουν
οι ιθύνοντες του ΑΟΤ ξεκινώντας
από το προπονητικό (σελ 5)

Ποδηλατική σύναξη στην Πύλη
με αφορμή την εκδήλωση
για την «μάχη της Πόρτας» (σελ 8)

Οι Νέες των Τρικάλων βάζουν
τις τελευταίες πινελιές για τον ημιτελικό
με την Καστοριά (σελ 3)

4 Τρικαλινά παλαιστικά ταλέντα συμμετείχαν σε εκδήλωση
στην Σερβία και επέστρεψαν με διακρίσεις και πλούσια συλλογή
εμπειριών, που θα παίξει τον ρόλο της στο μέλλον
(σελ. 4)
CMYK
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ην ώρα της
δράσης που οι
σφυγμοί είναι στα
ύψη οι ίδιοι
προσπαθούν να μείνουν
απόλυτα νηφάλιοι
προκειμένου να
διαβάσουν αριστοτεχνικά
και την πιο κρυφή πτυχή
ενός παιχνιδιού.

Ψάχνονται συνεχώς
Οι τοπικοί προπονητές προσπαθούν να δίνουν συνεχώς ερεθίσματα
θέλοντας να φτιάξουν ομάδες με την πραγματική τους έννοια

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Με τον τρόπο αυτό θα δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες
στους αθλητές την κατάλληλη
στιγμή.
Ο λόγος για τους τοπικούς
προπονητές μπάσκετ οι οποίοι
ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν
πολυσύνθετη δουλειά.
Ουσιαστικά βρίσκονται σε
μόνιμη εγρήγορση, αφού πάντα έχουν θέμα να δουλέψουν.
Φυσικά δεν χρειάζεται να
κάνουμε ανάλυση για την ώρα
της δράσης. Εκεί προσπαθούν
να δίνουν το 100% βρίσκοντας
και το κουμπί κάθε αθλητή.
Οσο για την προετοιμασία
φροντίζουν να μην μένουν
κενά τα οποία θα ακολουθήσουν το συγκρότημα κατά την
διάρκεια της περιόδου.
Παράλληλα επιβάλλεται να
δείξουν διορατικότητα στο
σκέλος της επιλογής παικτών
για το χτίσιμο της νέας έκδοσης.
Στο θέμα αυτό το ένστικτο
και το μάτι παίζουν σημαντικό
ρόλο. Ωστόσο το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι το μοναδικό όσον αφορά την δόμηση ενός σωματείο, οπότε
οι τεχνικοί καλούνται να βάλουν στην σωστή θέση όλα
τα κομμάτια του παζλ.
Γιατί η επιτυχία από την
αποτυχία στον αθλητισμό δεν
είναι μακριά, οπότε χρειάζεται
να βρουν την κατάλληλη ισοροπία.
Επίσης οι τεχνικοί θέλουν
να κλειδώνουν μέτωπα για να
μην έχουν απρόοπτα στην
διάρκεια της χρονιάς.
Πάντως όλοι επιδιώκουν να
είναι κοντά στους αθλητές
και να τους κερδίζουν με τον
τρόπο τους.
Το ζητούμενο βέβαια για
κάθε προπονητή είναι να ολο-

Ο Κ. Κωτούλας θα κρατήσει τη νέα χρονιά το τιμόνι των Δαναών
κληρώνει την χρονιά με θετικό
πρόσημο, αφού στην περίπτωση αυτή θα έχει κάνει το
καθήκον του και με το παραπάνω.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι δεν σταματούν να ψάχνονται και σπεύδουν να μάθουν τα πως και τα γιατί της
κάθε κανούργιας έκδοσης.
Συνήθως οι ίδιοι απαντούν
ότι τα συστήματα διαμορφώνονται με βάση τους παίκτες
που έχουν στην διάθεσή τους.
Ετσι μοιράζουν τους ρόλους
θέλοντας να κυλήσουν όλα
ρολόϊ
Σε κάθε περίπτωση όμως
έχουμε να κάνουμε με ισχυρές
προσωπικότητες, που θέλουν
οι παίκτες με τους οποίους
συνεργάζονται να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν.
Ειδικά στο τοπικό προπονητές και παίκτες γνωρίζονται
πολύ καλά, οπότε αντιλαμβάνονται άμεσα ο ένας τα θέλω
του άλλου.
Όπως και να’χει η επιλογή
ενός προπονητή είναι κομβική
και για τον λόγο αυτό οι υπεύθυνοι των ομάδων δεν βιά-

Σιγά-σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο στην
κορυφαία κατηγορία του Ελληνικού μπάσκετ. Ο τρίτος αγώνας δεν είχε καμία
σχέση με τους προηγούμενους δύο στο
Περιστέρι.
Η κατάληξη, πάντως, ήταν πάλι η ίδια.
Τάδε έφη sport 24. Η ομάδα του Αργύρη
Πεδουλάκη έβαλε δύσκολα επί 38 λεπτά
στον Παναθηναϊκό, στο τέλος όμως οι
"πράσινοι" βρήκαν τον τρόπο να κερδίσουν
το παιχνίδι στο κλειστό "Ανδρέας Παπανδρέου" με 82-75, να κάνουν το 3-0 στη
σειρά και να προκριθούν στους τελικούς
της Basket League για 17η συνεχόμενη
χρονιά.
Ο Ματ Λοτζέσκι πέτυχε 14 από τους
22 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο
και μαζί με τον Νικ Καλάθη (11 πόντοι,
10 ασίστ) ήταν οι κορυφαίοι του Παναθηναϊκού, ο οποίος πήγε στα δυτικά προάστια χωρίς τον άρρωστο Ίαν Βουγιούκα
(ταλαιπωρείται από ιογενή γαστρεντερίτιδα) και τον τραυματία Λούκας Λεκαβίτσιους.
Ο Μπεν Μπέντιλ (21 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και ο Ζώης Καράμπελας (6 πόντοι,
10 ασίστ) ξεχώρισαν από πλευράς Περιστερίου Βίκος Cola.
Ο Ματ Λοτζέσκι δεν χρειάστηκε παρά
δύο τρία σουτ για να πάρει μπροστά και

ζονται να λάβουν τις αποφάσεις τους εξετάζοντας πολλά
ζητήματα.
Μέλημά τους είναι να δώσουν τα χέρια με ανθρώπους,
που έχουν έφεση στην δημιουργία αξιόλογων εκδόσεων
αλλά και να είναι και παιδαγωγοί.
Αλλοι λοιπόν επιλέγουν να
συνεργαστούν με έμπειρους
τεχνικούς. Θεωρούν λοιπόν
ότι από την στιγμή που ξέρουν
τα μυστικά των χώρων
απ΄έξω και ανακατωτά θα
μπορέσουν να κάνουν την διαφορά. Αλλοι παράγοντες πάλι
έχουν την άποψη ότι πρέπει
η αλυσίδα να ανανεώνεται.
Προτιμούν λοιπόν προπονητές
της νέας γενιάς, που με την
όρεξη και το μεράκι τους είναι
σε θέση να δείξουν διαφορετικούς δρόμους.
Ασφαλώς όλοι κρίνονται εκ
του αποτελέσματος.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι παρακολουθούν τα
δρώμενα, οπότε αν εισπράξουν θετικά μηνύματα αποθεώνουν τους κόουτς, ενώ
στα φρεναρίσματα περνούν

αρκετά πράγματα από μικροσκόπιο.
Τα συστήματα δεν είναι και
λίγα αλλά το ζητούμενο είναι
τι ταιριάζει περισσότερο σε
κάθε ομάδα. Από την στιγμή
μάλιστα που υλοποιηθούν
απόλυτα τότε οι προπονητές
αισθάνονται ευφορία.
Ένα ακόμη μυστικό εξάλλου
έχει να κάνει σχέση με την
καλή εικόνα των αποδυτηρίων.
Το μεγάλο στοίχημα για τον
κάθε προπονητή είναι να πάρει το καλύτερο από κάθε
αθλητή εμπνέοντάς τον στον
απόλυτο βαθμό.
Είναι ομολογουμένως μεγάλη υπόθεση για έναν
κόουτς να παίζει γι’ αυτόν ο
κάθε παίκτης.
Βέβαια η επιτυχία κάθε
κόουτς εξαρτάται και από την
τύχη. Διότι αν προκύψουν
απρόβλεπτες καταστάσεις και
αρνητικά αποτελέσματα η
γκρίνια μπορεί να επιφέρει
τεράστια ζημιά.
Αναμφίβολα οι τεεχνικοί θέλουν τον χρόνο τους για να
παρουσιάσουν ολοκληρωμένη
δουλειά.
Γενικά οι ίδιοι χρειάζεται να
ταιριάζουν αρμονικά αρκετά
διαφορετικά δεδομένα.
Φυσικά η προετοιμασία
μέσα στην εβδομάδα είναι
κομβική υπόθεση, ενώ αναλύεται και ο αντίπαλος σε βάθος.
Επίσης ξέρουν να μιλούν
στην καρδιά των παικτών και
τους στέλνουν με όρεξη στο
παρκέ.
Πάντως πολλοί φίλαθλοι
βγάζουν το καπέλο στους ανθρώπους που κάθονται στην
πρώτη θέση του πάγκου για
τον χειρισμό τους στα δύσκολα.
Και όλα αυτά ενώ ξέρουν
πως ειδικά στις απώλειες θα

εισπράξουν αρκετά σχόλια.
Όταν πάλι τα σωματεία
τους κερδίζουν μοιράζουν τα
εύσημα στους παίκτες.

Βλέπουν μπροστά
Ουκ ολίγες φορές έχουν
γραφτεί θετικά σχόλια για την
διορατικότητα των προπονητών.
Και ειδικοί του χώρου σημειώνουν σε πρώτη ευκαιρία
ότι βλέπουν μπροστά, ενώ
εκτιμούν το γεγονός ότι οι τεχνικοί δεν σταματούν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους
μετέχοντας σε διάφορα σεμινάρια ανά την χώρα.
Πολύ σωστά πάντως οι
υπεύθυνοι πορεύονται βήμαβήμα. Κατά χρονική σειρά είναι η διαμόρφωση του αγωνιστικού προσώπου του συγκροτήματος.
Εδώ επιβάλλεται να κουμπώσουν αρκετά πράγματα για
να δουλέψουν οι μηχανές με
πλήρη ισχύ.
Εννοείται ότι ότι όσο ψηλότερα βρίσκονται οι ομάδες
τόσο περισσότερες είναι οι
απαιτήσεις από τους προπονητές.
Οι τεχνικοί άλλωστε είναι
αυτοί που διαμορφώνουν την
ταυτότητα κάθε σωματείου
αξιοποιώντας τις αρετές των
παικτών σε άμυνα και επίθεση,
σε περιφέρεια και ρακέτα.
Είναι λογικό οι αθλητές να
έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες, ενθουσιασμό και
προσέγγιση.
Ετσι οι προπονητές χρειάζεται να εντοπίσουν τον ψυχισμό των αθλητών για να
μπορέσουν να ξεδιπλώσουν
το πακέτο όλο.
Ασφαλώς και οι συνεργασίες θέλουν τον τρόπο τους
και φυσικά παίκτες με διάθεση
αλτρουϊσμού, που δεν επιθυμούν να κρατούν μόνιμα την
μπάλα στα χέρια.

Πράσινο εισιτήριο
Ο Παναθηναϊκός λύγισε το Περιστέρι και πέρασε στον τελικό,
ενώ συνεχίζεται η σειρά ΑΕΚ- Προμηθέα
το απέδειξε στην τέταρτη περίοδο.
Ο Αμερικανοβέλγος πέτυχε 22 πόντους
με 3/3 δίποντα και 5/8 τρίποντα, ενώ είχε
ακόμα 1/2 βολές, 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ
και 2 τάπες σε 21'12'' συμμετοχής. Ο Λοτζέσκι είχε +20 στον δείκτη "+/-", εντούτοις όλη την δουλειά την έκανε στα κρίσιμα τελευταία έξι λεπτά, στα οποία είχε
4/5 τρίποντα και 1/1 δίποντο.
Το Περιστέρι κέρδισε τις μάχες των
ριμπάουντ για πρώτη φορά στη σειρά
(43-34) χάρις στην πολύ "κλειστή" του
άμυνα, ωστόσο πλήρωσε ακριβά τα 17
λάθη που έκανε, καθώς δέχτηκε 20 πόντους από αυτά. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε
επίσης 26 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο,
οι οποίοι του επέτρεψαν να ξεκολλήσει
επιθετικά στην τέταρτη περίοδο.
Oσο κρατάει την έδρα της, τόσο θα
είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ ξεπέρασε την

ήττα και την κακή εμφάνιση στο Game 2
της ημιτελικής σειράς της Basket League
2018/19, επικράτησε του Προμηθέα στο
ΟΑΚΑ (88-60), έκανε το 2-1 και θα έχει
σήμερα βράδυ (5/6 στις 21:00) την ευκαιρία να καθαρίσει στην Πάτρα την πρόκριση στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι ήταν σοβαρή στο πρώτο μέρος, κράτησε τον αντίπαλό της στους 27 πόντους, έκανε ένα
συγκλονιστικό τρίτο δεκάλεπτο και με
κορυφαίο όλων τον Γκέιμπ Γιορκ έφτασε
σε μια πολύ άνετη επικράτηση, ανήμερα
της συμφωνίας του Μάκη Αγγελόπουλου
με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο
Βασιλειάδη για το Ολυμπιακό Γυμναστήριο
των Άνω Λιοσίων.
Οι Πατρινοί, από την άλλη, μπήκαν
πολύ άσχημα στο ματς, πέτυχαν 11 πόν-

τους στην πρώτη περίοδο, έκαναν επτά
λάθη στο δεκάλεπτο και είχαν έξι ασίστ
για 12 παραβάσεις μέχρι την ανάπαυλα.
Με άσχημα ποσοστά στο σουτ, ο Προμηθέας έμεινε σχετικά κοντά στο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια ήταν ακόμη
χειρότερος, δεν πίστεψε στην ανατροπή,
διασύρθηκε στην τρίτη περίοδο και βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.
Γκέιμπ Γιορκ, ο... εκτελεστής! Δεν έκανε
καλό ματς στην Πάτρα ο Αμερικανός
γκαρντ, έδειξε όμως την κλάση του το
βράδυ της Δευτέρας στο ΟΑΚΑ.
Πενταδάτος αντί του Λαρεντζάκη, σκόραρε 23 πόντους από 4/5 δίποντα και 5/8
τρίποντα και δικαίωσε τον προπονητή
του για την υπομονή του.
Από την πλευρά του ο πρώην παίκτης
των Τρικάλων Ολεξάντρ Λίποβι σημείωσε
6(1).

Με όλα αυτά γίνεται αντιληπτό ότι ο κάθε τεχνικός
πρέπει να προσαρμόζεται άμεσα αν στραβώσει το αρχικό
πλάνο.
Επίσης καλείται να ενεργοποιήσει τα θετικά στοιχεία
κάθε αθλητή.
Διότι ως γνωστόν στο μπάσκετ οι ομάδες είναι αυτές
που κερδίζουν.
Η περίφημη χημεία λοιπόν
έχει την εξήγησή της.
Όπως και να’χει το μεγαλύτερο παράσημο για κάθε
προπονητή είναι να αναγνωρίζουν οι αθλητές την δουλειά
του, ακόμη και αυτοί που αρχικά ήταν συγκρατημένοι στις
τοποθετήσεις τους.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν ταιριάζουν
τα χνώτα όλων των προπονητών με το σύνολο των αθλητών.
Συνεπώς οι κόουτς πρέπει
να βάλουν πάνω απ’ όλα το
κοινό καλό δίνοντας στο έμψυχο δυναμικό να καταλάβει
ποιο είναι το συμφέρον του.
Αν και είναι νωρίς πάντως
προέκυψαν οι πρώτες συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο.
Οι Ικαροι ανανέωσαν την
συνεργασία τους με τον Κώστα Σδράκα, που θα έχει όλο
τον χρόνο να περάσει την φιλοσοφία του.
Στην Α1 ΕΣΚΑΘ οι Δαναοί
έδωσαν το χρίσμα στον Κώστα Κωτούλα, που θα κάνει
την προσπάθειά του και στο
συγκεκριμένο μετερίζι.
Οσοι τον ξέρουν θεωρούν
ότι θα προσφέρει έργο, όπως
είχε κάνει και στην υποδομή.
Οι Γόμφοι αναγνώρισαν την
προσφορά του Μάκη Αλεξίου(υπάρχει αμοιβαία καλή διάθεση) στην καταπληκτική ομολογουμένως χρονιά.
Μένει να δούμε φυσικά την
προσέγγιση της Καλαμπάκας(ακούστηκε σενάριο για
έκδοση με πολλά ταλέντα),
ενώ οι νεοφώτιστοι Μάγοι
και ΑΕΤ ασπάζονται την ρήση,
που λέει ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει συνέχεια, ειδικά
στις νευραλγικές θέσεις.
Πραγματικά οι κκ. Τσίμας,
Γκότας πρόσφεραν έργο,
οπότε και η συνέχεια μπορεί
να έχει θετικά χρώματα.

Ανανεώσεις
στο σταφ
Με τρεις ανανεώσεις
ολοκληρώθηκε η εικόνα
του stuff των Ικάρων Τρικάλων για την νέα σεζόν.
Στους “κιτρινόμαυρους”
παρέμειναν ο βοηθός προπονητή και υπεύθυνος
σκάουτινγκ Σάββας Τσίγκας, ο βοηθός φυσιοθεραπευτή Δημήτρης Ζάχος
και ο φροντιστής Ιωάννης
Δασκαλάς.
Επίσης σήμερα Τετάρτη 4 Ιουνίου, στις 17.00
στο Κλειστό της Μπάρας
θα ξεκινήσει το μεταβατικό στάδιο προπονήσεων.

τοπιΚΑ

Α

πό την πρώτη
στιγμή που
άρχισαν τα
ποδοσφαιρικά
τους κόλπα οι Νέες των
Τρικάλων έδειξαν ότι
έχουν μέσα τους το
άθλημα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φάνηκε λοιπόν ότι έχουν προοπτικές για κάτι καλό στον
χώρο και πολύ σωστά υποστηρίζουν το πλάνο με αξιοσημείωτη συνέπεια.
Η πρόοδός τους στο διάβα
του χρόνου είναι άκρως εντυπωσιακή.
Τα κυανέρυθρα κορίτσια παίζουν ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο και χωρίς υπερβολή «χαϊδεύουν» τα μάτια του φίλαθλου
κοινού το οποίο ξέρει να αναγνωρίζει τις ωραίες προσπάθειες.
Υπό το πρίσμα αυτό μόνο
τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι
η συγκεκριμένη έκδοση απέκτησε το δικό της πιστό κοινό
με τις ατάκες των φιλάθλων
να είναι χαρακτηριστικές: «Τα
παιχνίδια της ομάδας των νέων
είναι άκρως απολαυστικά και
πάντα φεύγεις με αίσθημα πληρότητας». Αυτό αναφέρουν μέσες άκρες οι λάτρεις του είδους.
Ομολογουμένως το νεαρό
έμψυχο δυναμικό φροντίζει να
ικανοποιεί τους ποδοσφαιρόφιλους με τον τρόπο που αναπτύσσεται, ενώ αναδεικνύει την
αξία της κοινής προσπάθειας.
Ασφαλώς όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Οι παίκτριες και το
προπονητικό επιτελείο κατασκήνωσαν στα γήπεδα εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα.
Ετσι το έμψυχο δυναμικό
πέρα από το ταλέντο διαθέτει
και ξεχωριστές αξίες, ενώ τέτοια συνέπεια θα την ζήλευαν
και οι κορυφαίοι επαγγελματίες
του είδους.
Όπως και να’χει οι κυανέρυθρες χτίζουν τον ποδοσφαιρικό
τους μύθο και όλα δείχνουν

Β

αρύτητα στην
υποδομή δίνει
η ΓΕΑΤ και σε
τακτά χρονικά
διαστήματα προσφέρει
την δυνατότητα στα
νιάτα να εκφραστούν
αθλητικά.
Για μια ακόμη φορά λοιπόν
οι νεαροί πρωταγωνιστές θα
βρεθούν στον φυσικό τους
χώρο.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει:
Ο Αθλητικός σύλλογος ΓΕΑ.
Τρικάλων, σε συνεργασία με
την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας,
διοργανώνουν με την λήξη
του αθλητικού έτους των τμημάτων υποδομής, αγώνες στίβου «Διάθλου» για παιδια ηλικίας από 4 έως 11 ετών με
ελεύθερη συμμετοχή.
Η στιβική αυτή γιορτή θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο
8 Ιουνίου 2019 και ώρα 09.30
το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο
της πόλης μας.
Οι συγκεκριμένοι αγώνες
στίβου αποτελούν μια θαυμάσια ευκαιρία και μάλιστα
ωφέλιμη για τις ευαίσθητες
αναπτυξιακές ηλικίες, έτσι
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Πάντα με μέτρο
Οι Νέες των Τρικάλων θέλουν όσο τίποτα άλλο την επιτυχία
και στο κύπελλο αλλά πολύ σωστά θα πορευτούν βήμα- βήμα

Ανάλογες στιγμές θέλουν να ζήσουν και στο F4 κυπέλλου οι Νέες των Τρικάλων
ότι η εξέλιξη βρίσκεται στα χέρια τους.
Από την στιγμή που συνεχίσουν με την ίδια φλόγα θα πετύχουν και άλλα κατορθώματα.
Ηδη πάντως το βιογραφικό
τους γεμίζει με εντυπωσιακή
συχνότητα, γεγονός που φανερώνει ότι το συγκρότημα βαδίζει σε εξαιρετικό δρόμο.
Με άψογη νοοτροπία και
ολύμπια ψυχραιμία οι νεαρές
κυανέρυθρες έβαλαν την υπογραφή τους στο φετινό πρωτάθλημα. Πραγματοποιώντας
αψεγάδιαστες εμφανίσεις σάρωσαν τα πάντα, οπότε εισέπραξαν εύσημα από παντού.
Ουκ ολίγες φορές φιλοξενήσαμε φράσεις αντίπαλων στελεχών, που έλεγαν τα καλύτερα
για την ποιότητα και το ήθος
της Τρικαλινής ομάδας.
Όταν οι αντίπαλοι χαρακτηρίζουν τιμή την συμμετοχή τους
σε αγώνες με τον εκπρόσωπό
μας ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι οι επιχώριες Νέες με τον
τρόπο δράσης τους ξεχωρίζουν
εντός και εκτός γραμμών.

Πολύ σωστά πάντως τα κορίτσια βλέπουν μπροστά, αφού
το κίνητρο πάντα υπάρχει.
Με αίσθημα ευθύνης μετά
την επιτυχία στο πρωτάθλημα
θέλουν να ανταποκριθούν ανάλογα και στο κύπελλο.
Μεγάλες κουβέντες ασφαλώς μην περιμένετε, αφού οι
κυανέρυρθες έχουν μάθει να
σέβονται απεριόριστα τους αντιπάλους, που κάνουν και αυτοί
τα δικά τους όνειρα.
Αλλωστε για να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου
σημαίνει ότι και καλή προεργασία έχουν κάνει και σπουδαία
στοιχεία διαθέτουν.
Συνεπώς η Τρικαλινή ομάδα
θα επιδιώξει να κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε από την μια
να αναδείξει τα δικά της ποιοτικά στοιχεία και από την άλλη
να εντοπίσει την αχίλλειο πτέρνα των αντιπάλων.
Επιπρόσθετα στην κυανέρυθρη οικογένεια δεν ξεχνούν ότι
το κύπελλο είναι άκρως απρόβλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι ο
εκπρόσωπός μας καλείται να

πραγματοποιήσει εμφάνιση
βγαλμένη από τα καλύτερά του
για να μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.
Το θετικό είναι ότι υπάρχει
καλή γνώση του θεσμού, αφού
και πέρυσι το τμήμα έπαιξε δυνατά, οπότε φέτος θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τον εαυτό
του.
Εννοείται ότι οι ευχές των
Τρικαλινών συνοδεύουν τα κορίτσια, που κάνουν τα δικά τους
όνειρα ψάχνοντας την γλυκιά
δικαίωση.

Μεγάλη προσοχή
Στο ποδόσφαιρο δεν χαρίζεται τίποτα, ενώ μεγάλο ρόλο
παίζει και η μέρα στην οποία
θα εμφανιστούν οι ομάδες.
Ακόμη και ένας κρίκος αν
λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά.
Όλα αυτά τα ξέρουν πολύ
καλά και ασφαλώς τα συνυπολογίζουν οι κυανέρυθρες, που
έχουν ως μέλημά τους να παίξουν την μπάλα που ξέρουν.
Κάθε ομάδα έχει την δική
της σχολή αλλά οι δικές μας

νέες δεν θα αλλάξουν την φιλοσοφία τους.
Θα πιέσουν λοιπόν στον νευραλγικό χώρο του κέντρου για
να πάρουν τα ηνία, οπότε με
την τακτική θα έχουν κάνει ένα
σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου.
Στο εκτελεστικό κομμάτι το
σημαντικό είναι ότι καταγράφεται πολυφωνία, οπότε λογικά
ο εκπρόσωπός μας θα μπορέσει να βρει τον δρόμο προς τα
δίχτυα.
Μεγάλη νηφαλιότητα όμως
έχουν και τα κορίτσια που αγωνίζονται στην άμυνα, όπου υψώνουν ένα απόρθητο τείχος.
Κοινώς κάθε παίκτρια θα επιδιώξει το καλύτερο στον τομέα
της, ενώ η μια θα παίξει για
την άλλη. Αλλωστε ο αλτρουϊσμός αποτελεί σήμα κατατεθέν.
Παράλληλα όσες αγωνιστούν
θα σπεύσουν να ελέγξουν την
πίεση για να μπορέσουν να
αναπτυχθούν με τον τρόπο που
ξέρουν.
Γενικά τέτοιες συναντήσεις

Στέλνουν μήνυμα
Aγώνες «διάθλου» διοργανώνει η ΓΕΑΤ για παιδιά ηλικίας από 4-11 ετών
με ελεύθερη συμμετοχή και σύνθημα: «Μαθαίνω, Ασκούμαι, ελπίζω».
τυπος μικτός παιδικός αγώνας
σκυταλοδρομίας 8χ50μ.
Η κάθε ηλικιακή ομάδα θα
απαρτίζεται από 4 αγόρια και
4 κορίτσια της ίδιας ηλικίας.
Αυτό το είδος της παιγνιώδους σκυταλοδρομίας γνωρίζει τα τελευταία χρόνια άνθιση
σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς συνδυάζει πολλαπλές
αθλητικές δεξιότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής

Το νέο αίμα της ΓΕΑΤ θα κλείσει την χρονιά με προσεγμένη εσωτερική εκδήλωση
ώστε να δοκιμάσουν τις ατομικές τους ικανότητες σε δυο
διαφορετικά αγωνίσματα. Α)
Δρόμο 40μ, Β) άλμα σε μήκος.
Ηλικιακές κατηγορίες
Οι αγώνες θα διεξαχθούν
σε 4 ηλικιακές κατηγορίες(45, 6-7, 8-9, 10-11 ετών) ξεχω-

ριστά για αγόρια και κορίτσια.
Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα
μικρά παιδιά που θα πάρουν
μέρος, να συναγωνιστούν με
άλλα παιδιά της αντίστοιχης
ηλικίας τους χωρίς να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι,

με έναν βασικό σκοπό την
χαρά της συμμετοχής και όχι
της πάση θυσίας νίκη.

παιγνιώδης
σκυταλοδρομία
Παράλληλα με τους αγώνες
θα διεξαχθεί για πρώτη φορά
ανά κατηγορία ένας πρωτό-

Σ’αυτή την αθλητική γιορτή
του κλασικού αθλητισμού,
εκτός των μικρών παιδιών,
που ανήκουν στην ΓΕΑΤ, μπορούν να πάρουν μέρος, εφόσον το επιθυμούν, οι γονείς
τους, όλοι οι μαθητές και οι
μαθήτριες των Δημοτικών
σχολείων της πόλης και της
ευρύτερης περιοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής
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διαθέτουν αρκετά μυστικά τα
οποία το Τρικαλινό επιτελείο
θα σπεύσει να αποκρυπτογραφήσει και να δώσει όλα απαραίτητα στοιχεία στις παίκτριες.
Καιρός όμως να δώσουμε
και τα χρηστικά στοιχεία της
διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί στην Μαγνησία.
Στα ημιτελικά λοιπόν της Κ16
οι κυανέρυθρες θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή 7 Ιούνη
την Καστοριά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση
ο αγώνας θα ξεκινήσει στις
17.00 και θα φιλοξενηθεί στο
Δημοτικό γήπεδο Νεάπολης
του Βόλου.
Ο εκπρόσωπός μας συνέλλεξε τα απαραίτητα στοιχεία
για την αντίπαλη ομάδα, που
είναι αξιόλογη και έχει δείξει
ότι μπορεί να κάνει ζημιές.
Ωστόσο οι κυανέρυθρες
έχουν ψηθεί στα δύσκολα και
θα ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο
ώστε να περάσουν στην θέση
του οδηγού και να μην δώσουν
το παραμικρό δικαίωμα.
Τέτοιες συναντήσεις θέλουν
υπομονή, οπότε τα Τρικαλινά
κορίτσια πρέπει να βρίσκονται
σε εγρήγορση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Όλα πάντως κάνουν θετικές
σκέψεις, ενώ το επιτελείο κινήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε
να διατηρήσουν οι παίκτριες
την φόρμα και την φρεσκάδα
τους.
Το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού (Βριλήσσια – Αγ. Παρασκευή) θα αγωνιστεί την ίδια
ώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο
ενώ ο τελικός, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7μμ.
στο γήπεδο της Νεάπολης.
Όπως όλα δείχνουν αρκετοί
Τρικαλινοί θα μετακομίσουν
στην όμορφη γειτονική πόλη
και θα φτιάξουν την γνωστή
όμορφη κερκίδα ενθαρρύνοντας συνεχώς τις πρωταγωνίστριες.
Αλλωστε τέτοιες εκδηλώσεις
δεν χάνονται και όλοι θέλουν
να τις βιώσουν από μέσα.
Με βάση το αρχικό πλάνο οι
4 ομάδες θα διανυκτερεύσουν
στο ξενοδοχείο Park Hotel.

θα γίνονται την ημέρα των
αγώνων το αργότερο 15 λεπτά πριν την έναρξή τους
στην γραμματεία των αγώνων.

Διπλώματα συμμετοχής
Σε όλα τα παιδιά που θα
πάρουν μέρος σ’αυτή την
αθλητική γιορτή του στίβου,
ανεξάρτητα από τις επιδόσεις
που θα κάνουν και την θέση
που θα καταλάβουν θα τους
απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής καθώς
και μετάλλια.
Πληροφορίες- εγγραφές
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την διεξαγωγή των
αγώνων και φυσικά για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να
επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του συλλόγου Κώστα
Σγάρα
στο
τηλέφωνο:
2431021688.
Μετά το τέλος των αγώνων
και την απονομή των επάθλων
θα δοθούν σε όλους τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες
χυμοί και αναψυκτικά της Γαλακτοβιομηχανίας «Ολυμπος».

CMYK
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Εδωσαν το στίγμα τους
Τρικαλινοί ταλαντούχοι παλαιστές ξεδίπλωσαν αρετές στους αγώνες
της Σερβίας, οπότε οι σημαντικές διακρίσεις δεν απουσίασαν

Ν

ιώθουν βαρύ
το αίσθημα της
ευθύνης, οπότε
φροντίζουν να
εμφανίζονται κάθε μέρα
και καλύτεροι.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ο λόγος για τους νέους
Τρικαλινούς αθλητές της πάλης οι οποίοι ξέρουν πολύ
καλά την παράδοση, που κουβαλάει η περιοχή στο άθλημα.
Συνεπώς όταν αναλαμβάνουν μια αποστολή θέλουν να
την φέρνουν σε πέρας με επιτυχία.
Πριν λίγες μέρες είχαμε μεταφέρει το κλίμα για μια σημαντική παλαιστική έξοδο.
Πραγματικά έλαμπαν τα
πρόσωπα των ταλαντούχων
πιτσιρικάδων όταν ειδοποιήθηκαν για συμμετοχή σε σημαντικούς αγώνες.
Ετοιμάστηκαν λοιπόν με συνοπτικές διαδικασίες, αφού
από την μια ήθελαν να εκπροσωπήσουν επάξια τα τοπικά
χρώματα και από την άλλη να
πλουτίσουν τις παραστάσεις
τους.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι όλοι οι ειδικοί του χώρου
σημειώνουν σε πρώτη ευκαιρία ότι ειδικά το νέο αίμα πρέπει να δίνει μαζεμένους ποιοτικούς αγώνες προκειμένου
να μπει στα βαθιά του αθλήματος.
Γιατί δεν λέει τίποτα να δίνει
εύκολους αγώνες και να κερδίζει με χαρακτηριστική άνεση.
Το ζητούμενο είναι να τριφτεί στα δύσκολα και αυτό
επιτυγχάνεται μόνο μέσα από
τις συναντήσεις με σπουδαίους αντιπάλους από το πάνω
ράφι. Είχαμε υποσχεθεί ότι
μετά την επιστροφή θα αφιερώναμε ένα ακόμη κομμάτι
για την προσπάθεια των αθλητών των Τρικαλινών συλλόγων.
Οι προπονητές που πάντα
εκφράζονται με χαμηλούς τόνους μας είχαν μιλήσει με θετικά χρώματα για τις αρετές,
την διάθεση και την δεκτικότητα των πιτσιρικάδων.
Ηθελαν λοιπόν να βιώσουν
από μέσα μια ξεχωριστή γιορτή, που θα καθιερωθεί.
Γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που
έχουν εκδηλώσεις πρώτης
γραμμής.
Κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει
και στην πάλη.
Η λίγκα λοιπόν ξεκίνησε φέτος από την Σερβία και έπεται
συνέχεια. Αλλωστε τώρα που
ζεστάθηκαν τα Τρικαλινά ταλέντα δεν θα κάνουν με τίποτα
πίσω.
Φυσικά είναι άλλο να βιώνει
κανείς από μέσα την μυσταγωγία αυτών των εκδηλώσεων,
οπότε οι Τρικαλινοί πρωταγωνιστές αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά στην αποστολή τους.

Τα Τρικαλινά στελέχη μόχθησαν για το καλύτερο
στο τουρνουά της Σερβίας

Αρχηγός αποστολής
ο Δ. Ζαϊράκης καμάρωσε
από κοντά τον γιό του Ηλία
Φρόντισαν λοιπόν να καταθέσουν στο ταπί όσα δουλεύουν επί μακρύ χρονικό διάστημα στις προπονήσεις τους.
Βέβαια ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι όσο έντονη και
ποιοτική να είναι μια προπόνηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια επίσημη δραστηριότητα.
Διότι η πίεση στους αγώνες
είναι απείρως μεγαλύτερη και
τα λάθη απαγορεύονται δια
ροπάλου. Την ώρα που διαρκεί
η αναμέτρηση ο κάθε παλαιστής οφείλει να είναι απόλυτα
συγκεντρωμένος για να μπορέσει να παρουσιάσει τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν.
Με τις συγκεκριμένες σκέψεις βρέθηκαν στην έδρα των
αγώνων οι συμπολίτες παλαιστές, που αποτέλεσαν μια
πολύ καλή παρέα.
Αλλωστε οι συνάξεις εκτός
των τειχών σφυρηλατούν ισχυρούς δεσμούς φιλίας και φέρνουν τους πάντες πιο κοντά.
Κοινός τόπος της αξιόλογης
Τρικαλινής φουρνιάς ήταν να
κινηθούν στα όριά τους για
να κρατήσουν ψηλά το λάβαρο της τοπικής πάλης δικαιώνοντας παράλληλα όσους πιστεύουν στις αρετές τους.
Χαίρεται πάντως κάθε φίλαθλος όταν βλέπει νέα πρόσωπα να παίρνουν την σκυτάλη των παλαιστικών διακρίσεων. Διότι δεν είναι εύκολο
στις μέρες μας να αφοσιωθούν τα νιάτα σε ατομικά
αθλήματα. Ασφαλώς το πρόγραμμα είναι γεμάτο, οπότε
πρέπει να αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν για να
μπορέσουν να ανοίξουν τα
φτερά τους.

Δουλεύοντας με τους προπονητές τους έχουν ακούσει
πολλές ιστορίες με Τρικαλινούς πρωταγωνιστές.
Είναι λογικό λοιπόν να θέλουν να καταθέσουν την δική
τους πρόταση.
Αυτό όμως θα γίνει στην
ώρα του, αφού κανείς αθλητής
θέλει ένα εύλογο διάστημα
για να βρει ρυθμό, να αποκτήσει την απαραίτητη σταθερότητα αλλά και την άνεση
να διαβάζει όσο καλύτερα
μπορεί κάθε αγώνα.
Ειδικά όταν οι συναντήσεις
κρίνονται στις λεπτομέρειες
οι πρωταγωνιστές θα πρέπει
να έχουν όλες τις αισθήσεις
σε επιφυλακή.
Σε κάθε περίπτωση οι Τρικαλινοί παλαιστές που αγωνίστηκαν στο εξωτερικό κινήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος όλοι διακρίθηκαν για την
μαχητικότητά τους και έδειξαν
ότι το μέλλον τους ανήκει.
Απλά καλούνται να χτίζουν
με υπομονή και να δουλεύουν
στα κόκκινα, οπότε θα ανοίξει
η κάνουλα.

Σπουδαία γιορτή
Όταν υπάρχουν ιδέες και
μεράκι προκύπτουν εξαιρετικές αγωνιστικές προτάσεις.
Ετσι τα ταπί γέμισαν κόσμο
και ο ένας σπουδαίος αγώνας
διαδεχόταν τον άλλο.
Κάτι τέτοιο αποτέλεσε την
χαρά των φιλάθλων οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν θέαμα υψηλών προδιαγραφών. Αρκετές αναμετρήσεις ήταν μακράς διαρκείας.
Πάντως όσοι γνωρίζουν σημειώνουν ότι τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ένα ενδιαφέρον
παλαιστικό ταξίδι, που αξίζει
να συνεχιστεί μεγαλώνοντας
ο κρίκος των εκδηλώσεων στο
εξωτερικό.
Η όλη ατμόσφαιρα θυμίζει
κάτι από τα παλιά, που βαριά
Τρικαλινά χαρτιά έβγαιναν σε
πρώτη ευκαιρία στο εξωτερικό, οπότε και η νέα φουρνιά
διψάει για ανάλογες εμπειρίες.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι να παραθέσουμε ενημερωτικό δελτίο:
Στο Zrenjanin της Σερβίας
αγωνίστηκαν το διήμερο 31/5
και 1/6 σε ένα από τα πλέον
δυνατά τουρνουά ελληνορωCMYK

Ο Ηλίας Ζαϊράκης ανέβηκε
στην 2η θέση του βάθρου
μαϊκής πάλης με συμμετοχή
300 αθλητών από 12 χώρες
για παλαιστές της ηλικιακής
κατηγορίας U15, ένας όμιλος
χαρισματικών Τρικαλινών
αθλητών.
Ο νεαρός παλαιστής Ηλίας
Ζαϊράκης του ΣΒΑΤ συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συλλόγων με την ομάδα
AMERFOOT HELLAS
TEAM U15 .
Την πρώτη ημέρα στο ομαδικό 31/5 και στο ατομικό την
δεύτερη 1/6 στο Διεθνές Τουρνουά ελληνορωμαϊκής πάλης
Darko Nisavic κατακτώντας
την 2η θέση και το αργυρό
μετάλλιο στην κατηγορία των
50 κιλών .
Εκανε μεστή εμφάνιση και
κινήθηκε στα όριά του.
Φιλότιμη προσπάθεια έκανε
και ο Δημήτρης Θάνος του
ΑΣΤ ο οποίος μετά από δυνατές μάχες κατέλαβε την 3η
θέση στα 85 κιλά.
Εννοείται ότι οι επιτυχίες
αυτές έφτιαξαν την διάθεση
όλων.
Στην αποστολή ήταν ακόμη
οι: Σωτήρης Μπακόπουλος,
Στυλιανός Ψωμάς, Θωμάς
Βασδέκης, Μαργαρίτης Καζάλας (ΑΣΤ), που έδωσαν τον
αγώνα τον καλό.
Τα εύσημα σε όλους τους
αθλητές έδωσαν οι προπονητές Βασίλης Μότσιος και Δημήτρης Ζαϊρακης, που ήταν
αρχηγός αποστολής.
Μίλησαν μεταξύ άλλων για
την μεγάλη διάθεση του νέου
αίματος, που θέλει να υπηρετήσει σωστά την πάλη και εμπνέεται από τα κατορθώματα
των μεγάλων μορφών του χώρου. Γενικά τα παιδιά αυτά
είναι συνειδητοποιημένα και
χτίζοντας με υπομονή θα μπορέσουν να φτάσουν εκεί που
θέλουν με βάση τα αγωνιστικά
τους προσόντα.
Παράλληλα να μην ξεχάσουμε και τον εκπαιδευτικό
ρόλο που έχουν τέτοιου είδους ταξίδια.
Τα μέλη της αποστολής συνέλεξαν πολύτιμα στοιχεία για
την κουλτούρα των Σέρβων,
ενώ μίλησαν για μπάσκετ(το
Ζρένιανιν είναι τόπος καταγωγής του Ντέγιαν Μποντιρόγκα) και γενικά για όλο το
φάσμα των σπορ.
Φυσικά θα ετοιμαστούν για
την επόμενη έξοδο με την ίδια
θετική νοοτροπία.

Αγώνας μνήμης
Στιβική εκδήλωση σήμερα
με την συμμετοχή
και Τρικαλινών αθλητών
Οι στιβικές εκδηλώσεις καλά κρατούν και ορισμένες
έχουν έντονο το συναισθηματικό στοιχείο, αφού οι ιθύνοντες δεν ξεχνούν όσους πρόσφεραν στον χώρο με
οδηγό το ταλέντο και το ήθος.
Στο πλαίσιο αυτό ο Πελασγός ΑΣ. Λάρισας σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διοργανώνουν
στις 5/6/2019 στο ΕΑΚ Λάρισας, αγώνες στίβου με την
επωνυμία « ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΔΡΑΓΚΑΣ », τιμώντας την μνήμη
του αδικοχαμένου αθλητή μας Γιώργου Ζδράγκα. Οι
αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω
όρους:
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - 5/6/2019
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΩΝ-Κ20 ΕΦΗΒΩΝ 100Μ - 200Μ - 400Μ - ΜΗΚΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ–Κ20 ΝΕΑΝΙΔΩΝ- Κ18 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 100Μ200Μ-400Μ-ΜΗΚΟΣ
Κ18 ΠΑΙΔΩΝ 400 - 400Μ ΕΜΠ
Κ18 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 400Μ ΕΜΠ
Κ16 ΠΠΑ 300M
4. ΗΛΙΚΙΕΣ
α) ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γεννημένοι/νες το 2001 & νωρίτερα
β) ΠΑΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γεννημένοι/νες το 2002-2003
γ) ΠΠ-ΠΚΑ’ Γεννημένοι/νες 2004-2005
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έχουν οι αθλητές–τριες που ανήκουν στη δύναμη των
σωματείων – μελών του ΣΕΓΑΣ. Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στους αγώνες, με απεριόριστο
αριθμό αθλητών –τριών σε κάθε αγώνισμα.
Κάθε αθλητής –τρια μπορεί να δηλωθεί και συμμετάσχει
το ανώτερο σε δύο (2) αγωνίσματα και σύμφωνα με την
κωδικοποίηση των Τεχνικών Διατάξεων του ΣΕΓΑΣ 20182019 εκτός από τους ΠΠ-ΠΚΑ’ και ΠΠ-ΠΚΒ’ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ. Δεν θα επιτραπεί
σε κανέναν αθλητή–τρια η συμμετοχή εκτός συναγωνισμού.
Στους τρείς (3) πρώτους/τες νικητές-τριες των αγωνισμάτων θα απονεμηθούν μετάλλια-διπλώματα.
Στο αγώνισμα των 300μ ΠΠΑ’ που ο Γιώργος Ζδράγκας έχει ακόμα την καλύτερη επίδοση και στο αγώνισμα
των 400μ Παίδων που ήτανε 6ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα απονεμηθούν κύπελλα στους πρώτους νικητές.
Στο αγώνισμα 400Μ Ανδρών θα απονεμηθούν έπαθλα
στους τρείς πρώτους νικητές.
Τέλος θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και
ανεμόμετρο. Οι δρόμοι θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς
της IAAF και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται
από τον Αλυτάρχη των αγώνων και τους Τεχνικούς Υπευθύνους κ. Δημήτρη Κουτσιώρα και Χαλίτσιο Χρήστο.
Φυσικά οι Τρικαλινοί σύλλογοι θα κάνουν το καθήκον
τους και έτσι αρκετά στελέχη θα σπεύσουν να αγωνιστούν
αλλά και να τιμήσουν την μνήμη ενός αθλητή, που είχε
όλα τα φόντα να γράψει ιστορία.
Εννοείται ότι κάθε αγώνας αποκτά προστιθέμενη αξία
από την άποψη ότι οι πρωταγωνιστές ανεβάζουν στροφές
και τσεκάρουν πράγματα τα οποία μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμα στους κομβικούς αγώνες, που ακολουθούν.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Παραμένει στη Βέροια
ο Θεοδοσιάδης
Με τον Σάκη Θεοδοσιάδη στον
πάγκο της θα πορευθεί και στη
Football League η
Βέροια.
Η διοίκηση των
Ημαθιωτών
τα
βρήκε σε όλα με
τον έμπειρο προπονητή τη Δευτέρα (3/6), ο οποίος
δεν έκρυψε τη
χαρά του για τη
συμφωνία και την
παραμονή του στη
«Βασίλισσα του
Συνεχίζει στην Βέροια
Βορρά».
ο Σάκης Θεοδοσιάδης
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η διοίκηση του Π.Σ Βέροια ανακοινώνει
την ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή της
ομάδας μας, Σάκη Θεοδοσιάδη, για την νέα ποδοσφαιρική
χρονιά. Το ήθος και η εργατικότητα του κ. Θεοδοσιάδη
αποτελούν εχέγγυο επίτευξης των στόχων της "Βασίλισσας” για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Για την ανανέωση της συνεργασίας ο κ. Θεοδοσιάδης
δήλωσε: “Ευχαριστώ την οικογενεια Μπίκα και την διοίκηση της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν.
Ήταν κοινή μας επιθυμία να συνεχίσουμε μαζί τον δρόμο
που ξεκινήσαμε για την ανοικοδόμηση της ομάδας μας.
Το όραμα είναι κοινό και όλοι μαζί, διοίκηση, προπονητικό team, ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι της ομάδας
θα λειτουργήσουμε κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να
δημιουργήσουμε την νέα Βέροια που όλοι ονειρευόμαστε”».
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Αμανατίδης, Βόκολος
στο προσκήνιο
Ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα
προπονητών για τον πάγκο του ΑΟ Τρίκαλα

Περικλής Αμανατίδης και Λεωνίδας Βόκολος είναι τα πρώτα ονόματα προπονητών που ακούστηκαν για τον ΑΟ Τρίκαλα

Ό

σο το θέμα
προπονητή δεν
έχει κλείσει
τυπικά, τόσο
καθημερινά θα αυξάνονται
τα ονόματα που ακούγονται
για τον άνθρωπο που θα
καθίσει στον πάγκο του ΑΟ
Τρίκαλα.

Του ΧΡΙΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣΙοΥ
xristoforospap@gmail.com

Φαβορί φαίνεται πως είναι

ένας παλιός γνώριμος, ο οποίος
έχει και πολλούς φίλους στην
πόλη των Τρικάλων.
Αλλά βέβαια όπως γίνεται
στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει η υπομονή, αφού
άλλο τα ονόματα που κυκλοφορούν και άλλο οι τελικές συμφωνίες, που όπως και να το κάνουμε είναι και το ζητούμενο για
κάθε συνεργασία. Πάντως δεν
αποκλείεται τις επόμενες μέρες
οι εξελίξεις γύρω από το θέμα
του προπονητή του ΑΟ Τρίκαλα
να τρέξουν με ραγδαίους ρυθ-

μούς και να μην αργήσουν και
οι επίσημες ανακοινώσεις.
Στο θέμα του προπονητή των
Τρικάλων, υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τον Περικλή Αμανατίδη, ο οποίος θέλει
όμως να τακτοποιηθούν κάποιες
προϋποθέσεις για να πει το “ναι”.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται
επαναπροσέγγιση άμεσα.
Ένα άλλο όνομα που είναι
πάνω πάνω στην λίστα του Σαμολαδά είναι και αυτό του Λεωνίδα Βόκολου. Μπαρουτοκαπνισμένος στους πάγκους, ήταν

στο εξωτερικό το τελευταίο διάστημα όπου εργαζόταν σε ομάδα
ως Γενικός διευθυντής…
Από εκεί και πέρα μέχρι να
υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση
είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο
ότι όλο και θα προσθέτονται νέα
ονόματα. Το ζητούμενο είναι να
γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή,
ώστε ο ΑΟΤ να οργανωθεί και
να μπορέσει να σηκώσει κεφάλι
μετά την εφιαλτική σεζόν η οποία
τον οδήγησε στην 3η τη τάξη
επαγγελματική κατηγορία του
ελληνικού ποδοσφαίρου.

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

www.okeanistrikala.gr •
CMYK
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Ο Γιώργος Αμανατίδης
εκθείασε το τρικαλινό ταλέντο
Ποδοσφαιρικό πόλο έλξης αποτέλεσαν
για ακόμη μία χρονιά τα Τρίκαλα και οι
εγκαταστάσεις της ακαδημίας Ajax Trikala

Οι 116 ομάδες που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής
στη Γ’ Εθνική 2019-2020
ύμφωνα με ότι ισχύει μέχρι
στιγμής για το επερχόμενο
πρωτάθλημα, οι 116 ομάδες θα
χωριστούν σε 8 ομίλους με
γεωγραφικά κριτήρια και με την
προκήρυξη που θα εκδοθεί περί τα τέλη
Ιουλίου (όπως συνηθίζει η Ομοσπονδία)
θα γνωρίζουμε τον τις διατάξεις αλλά
και τον τρόπο διεξαγωγής.

Σ
Το προπονητικό τιμ Soccer Players’ Evolution, αποτελούμενο
από τους γνωστούς προπονητές με μεγάλη θητεία στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, Βασίλη Βούζα, Τάσο Πάντο, Τάσο
Θέο, Σωκράτη Κοψαχείλη, Βαγγέλη Κουτσογιάννη και Γιώργο
Αμανατίδη, βρέθηκε στο Football Factory από την Παρασκευή 31/5
έως την Κυριακή 2/6 και παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου και
ήθους.
Άνθρωποι καταξιωμένοι στο χώρο, που έχουμε θαυμάσει στα
γήπεδα, αλλά και άνθρωποι ειδικευμένοι και καταρτισμένοι
στον τομέα τους στο μέγιστο βαθμό, έδωσαν μία μικρή γεύση
στους συμμετέχοντες από όσα θα ακολουθήσουν σύντομα
ξανά στην πόλη μας. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 5 προπονήσεις υπό τις οδηγίες τους, με έμφαση τόσα σε τεχνικά όσο
και τακτικά στοιχεία του ποδοσφαίρου. Η πρώτη συνάντηση είχε
σκοπό τη γνωριμία, την παρουσίαση των εγκαταστάσεων, τη συζήτηση όλων των λεπτομερειών και την οργάνωση ενός Camp
τον Σεπτέμβρη που θα ανιχνευθεί κάθε Τρικαλινό ταλέντο.
Η παρουσίαση του Camp θα γίνει σύντομα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να αρχίσουν οι εγγραφές. Η πρώτη εντύπωση για το ταλέντο των συμμετεχόντων, ήταν παραπάνω από
εξαιρετική, αναφέροντας ότι οι περιπτώσεις των Τρικαλινών που
ξεχωρίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι τυχαίες. Οι εγκαταστάσεις της ακαδημίας, ο προηγμένος αθλητικός εξοπλισμός, οι καταρτισμένοι με διπλώματα UEFA προπονητές και το
προπονητικό πρόγραμμα βασισμένο στα ολλανδικά πρότυπα του
Ajax, το οποίο εφαρμόζεται στον Ajax Trikala εκθειάστηκε από
το τιμ έπειτα από λεπτομερείς συζητήσεις με τον διευθυντή της
ακαδημίας Νίκο Μανούρα και τον διπλωματούχο προπονητή Στράτο Βατή.
Οι άνθρωποι της τρικαλινής ακαδημίας, ενημέρωσαν τον Γιώργο Αμανατίδη και τους συνεργάτες τους, ότι στα ίδια επίπεδα οργάνωσης βρίσκονται και άλλες ακαδημίες της πόλης, κάτι που
θα διαπιστώσουν και οι ίδιοι τον Σεπτέμβρη σε ένα ανοιχτό Camp.

Football Factory

Ετοιμοι για… σέντρα

Το 9thFFTournament 8χ8 ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα
10 Ιουνίου και θα μας κρατήσει συντροφιά το Καλοκαίρι. Οι 18
ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομίλους έπειτα από κλήρωση.
Η κάθε ομάδα ανάλογα με τον όμιλό της θα έχει 3 με 4 αγώνες και έπειτα ξεκινάνε τα νοκ-άουτ! Από κάθε όμιλο προκρίνονται
οι 4 πρώτοι και αγωνίζονται στη νοκ άουτ "φάση των 16" με χιαστί αναμετρήσεις (1οι vs 4οι και 2οι vs 3οι).
Μπορείτε να δείτε παρακάτω την πρώτη αγωνιστική ημέρα των
ομίλων. Δύο ομάδες θα έχουν ρεπό από τους ομίλους Β και Γ κάθε
εβδομάδα. Η διοργανώτρια αρχή θα κοινοποιήσει το παρακάτω
πρόγραμμα αναλυτικά σε κάθε αρχηγό ομάδας. Δένουμε κορδόνια και ξεκινάμε ζέσταμα!

1η Αγωνιστική Ημέρα Ομίλων
Δευτέρα 10 Ιουνίου
21:15 Σελεσάο – Μέθανα FC
Τρίτη 11 Ιουνίου
21:15 El Chapo – CouRayo Vallecano
22:30 Abaladeros – Ροσονέρι
Τετάρτη 12 Ιουνίου
20:00 Αυγόφετα – Libro Cafe
21:15 Αλκοολικός Αστέρας – Δυναμίτες
22:30 Κουρείο Στέλιος – Τα φιλαράκια
Πέμπτη 13 Ιουνίου
21:15 Γιώτα 8 – Κοτομπουκιές
22:30 Ρεάλ Μαντρί – Παλαίμαχοι

Οι Ηρόδοτος, ΑΕ Σπάρτη, Αιγινιακός και
Αήττητος Σπάτων που υποβιβάστηκαν από τη
Football League, οι 56 ομάδες που παρέμειναν
στην κατηγορία από τους 8 ομίλους αλλά και
οι 56 που κατέκτησαν τον τίτλο στις κατά τόπους Ενώσεις (με εξαίρεση σε Μακεδονία,
Αθήνα και Πειραιά που προβιβάζονται δύο),
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη νέα Γ’ Εθνική.
Ωστόσο, θα πρέπει (όπως κάθε χρόνο άλλωστε) να κρατήσουμε…μικρό καλάθι, τόσο
για το αν θα δηλώσουν συμμετοχή όλες οι
ομάδες στη Football League (γνωστό το σενάριο για τον Ηρακλή) είτε αν το πράξουν από
αυτές που παρέμειναν ή ανήλθαν στην κατηγορία. Αναλυτικά οι ομάδες:

Από τη Football League (4)
Ηρόδοτος, ΑΕ Σπάρτη, Αιγινιακός, Αήττητος
Σπάτων

Από τη Γ’ Εθνική (56)
Νέστος Χρυσούπολης, Πανσερραϊκός,
Απόλλων Παραλιμνίου, Αετός Ορφανού, Ορφέας Ξάνθης, Άρης Αβάτου, Αλέξανδρος Κιλκίς, Κεραυνός Πέρνης, Νίκη Αγκαθιάς, Άρης
Παλαιοχωρίου, Εδεσσαϊκός, Αλμωπός Αριδαίας, ΑΣ Γιαννιτσά, Μακεδονικός, Αγροτικός
Αστέρας, Αχέρων Καναλακίου, Μακεδονικός
Φούφα, ΑΕ Λευκίμμης, Ναυπακτιακός, Σούλι
Παραμυθιάς, Τηλυκράτης, Νίκη Βόλου, Αστέρας Ιτέας, ΑΣ Μετέωρα, ΓΣ Αλμυρού, ΑΟ Σελλάνων, Πιερικός, Θησέας Αγριάς, Οικονόμος
Τσαριτσάνης, Εθνικός, ΑΟ Επισκοπής, Γιούχτας, ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ, Ατσαλένιος, ΑΠΟ Κερατσίνι, Παλληνιακός, Διαγόρας Βραχνεΐκων,
ΠΑΟ Βάρδας, Θύελλα Ραφήνας, Πανηλειακός, Αχαρναϊκός, Αιολικός, Ηλυσιακός, Πανθηραϊκός, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Ιερόθεος,
Καλλιθέα, Θύελλα Καμαρίου, Καλαμάτα, Παναργειακός, ΑΟ Υπάτου, ΑΕ Ερμιονίδας, ΑΕ
Πελλάνας, ΑΟ Κατασταρίου, Αστέρας Βλαχιώτη, Παναρκαδικός.

Από τις 53 Ενώσεις
ΕΠΣ Έβρου: Ορέστης Ορεστιάδας

Παρελθόν
ο Β. Γκούμπλιας
Βασίλης Γκούμπλιας και
Κρύα Βρύση δεν θα συνεχίσουν μαζί. Η συνεργασία
τους η οποία κράτησε περισσότερο από μια τριετία,
έφτασε στο τέλος της σε φιλικό κλίμα. Ο έμπειρος και
ικανός τεχνικός αποχώρησε
από την ομάδα, κρίνοντας
πως μια ακόμα προπονητική
κατεύθυνση έφτασε στο τέλος της δουλεύοντας όλα
αυτά τα χρόνια κυρίως με
νέα και ταλαντούχα παιδιά,
επιθυμία άλλωστε και δική
του, βγάζοντας εις πέρας το
έργο του, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό και αφιερώνοντας αρκετές ώρες στα
γήπεδα κάνοντας τα δεύτερο
σπίτι. Η συνέχεια θα τον βρει
σε πάγκο άλλης ομάδας, πιθανότατα μεγαλύτερης κατηγορίας έτοιμο για νέες ποδοσφαιρικές περιπέτειες.

ΕΠΣ Θράκης: Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου
ΕΠΣ Ξάνθης: Ηρακλής Νέου Ζυγού
ΕΠΣ Δράμας: Πανδραμαϊκός
ΕΠΣ Καβάλας: Δόξα Θεολόγου
ΕΠΣ Σερρών: Δόξα Κάτω Καμήλας
ΕΠΣ Κιλκίς: Κιλκισιακός
ΕΠΣ Μακεδονίας: Ποσειδώνας Μηχανιώνας,
Θερμαϊκός Θέρμης
ΕΠΣ Χαλκιδικής: ΠΟ Νέας Καλλικράτειας
ΕΠΣ Πέλλας: Θύελλα Σαρακηνών
ΕΠΣ Ημαθίας: Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων
ΕΠΣ Πιερίας: ΑΕ Καρίτσας
ΕΠΣ Φλώρινας: ΠΑΣ Φλώρινας
ΕΠΣ Καστοριάς: Αστραπή Μεσοποταμίας
ΕΠΣ Κοζάνης: ΑΕΠ Καραγιαννίων
ΕΠΣ Γρεβενών: ΑΟ Σειρήνα
ΕΠΣ Τρικάλων: Διγενής Νεοχωρίου
ΕΠΣ Καρδίτσας: Ατρόμητος Παλαμά
ΕΠΣ Λάρισας: Ηρακλής Λάρισας
ΕΠΣ Θεσσαλίας: Διαγόρας Στεφανοβίκειου
ΕΠΣ Ηπείρου: ΑΟ Ανατολής
ΕΠΣ Θεσπρωτίας: Ατρόμητος Σαγιάδας
ΕΠΣ Πρέβεζας / Λευκάδας: ΠΑΣ Πρέβεζα
ΕΠΣ Άρτας: Αναγέννηση Άρτας
ΕΠΣ Κέρκυρας: Θιναλιακός
ΕΠΣ Φθιώτιδας: Αταλάντη
ΕΠΣ Εύβοιας: ΑΟ Νέας Αρτάκης
ΕΠΣ Φωκίδας: Απόλλων Ευπαλίου

ΕΠΣ Ευρυτανίας: ΑΟ Ποταμιάς
ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας: ΑΕ Μεσολογγίου
ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης: ΑΟ Πρόννων
ΕΠΣ Βοιωτίας: Κιθαιρώνας Καπαρελλίου
ΕΠΣ Αθηνών: ΑΕ Κηφισιάς, Φωστήρας
ΕΠΣ Πειραιά: Ερμής Κορυδαλλού, ΑΕ Μοσχάτου
ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής: ΓΣ Μαρκό
ΕΠΣ Δυτικής Αττικής: Ακράτητος
ΕΠΣ Κορινθίας: Κόρινθος 2006
ΕΠΣ Αχαΐας: Θύελλα Πατρών
ΕΠΣ Αργολίδας: Ναύπλιο 2017
ΕΠΣ Αρκαδίας: ΑΕΚ Τρίπολης
ΕΠΣ Ηλείας: Ξενοφών Κρεστένων
ΕΠΣ Μεσσηνίας: ΑΟ Διαβολιτσίου
ΕΠΣ Λακωνίας: Πανγυθεατικός
ΕΠΣ Ζακύνθου: ΑΟ Τσιλιβή
ΕΠΣ Χανίων: Πανακρωτηριακός
ΕΠΣ Ρεθύμνου: ΑΕ Μυλοποτάμου
ΕΠΣ Ηρακλείου: ΑΟ Πόρου
ΕΠΣ Λασιθίου: ΑΟ Αγίου Νικολάου
ΕΠΣ Δωδεκανήσου: ΑΣ Ρόδος
ΕΠΣ Σάμου: ΑΕ Βαθύλλου/Πανσαμιακού
ΕΠΣ Κυκλάδων: Άνω Μερά
ΕΠΣ Λέσβου: Όλυμπος Αγιάσου
ΕΠΣ Χίου: Κανάρης Νενήτων
Πηγή: sportsup

Α’ Ερασιτεχνική

Εκλεισε ένας… κύκλος
•Ο Κώστας Γουργούλιας δεν συνεχίζει στους Ταξιάρχες
ομάδα μας να μείνει στην κατηγορία! Η χρονιά θεωρείται άκρως επιτυχημένη!! Του ευχόμαστε καλή
επιτυχία στην επόμενη ομάδα του!!!
Είναι από τα καλύτερα παιδιά που
έχει περάσει από την ομάδα μας και
θα παραμείνει ένας καλός φίλος για
όλους μας. Αγαπάει αυτό που κάνει
και τού ευχόμαστε κάθε επιτυχία!!
Εκ μέρους της διοίκησης του ΑΟΤ
ευχόμαστε πάντα επιτυχίες».

Ο

ι δρόμοι χωρίζουν
αλλά οι σχέσεις
παραμένουν θερμές.
Κώστας Γουργούλιας και
Α.Ο. Ταξιαρχών θα
τραβήξουν διαφορετικές
πορείες, καθώς αυτή ήταν η
επιθυμία τους και τη
σκυτάλη παίρνουν οι…
ευχαριστίες.

«Τέλος της αγωνιστικής σεζόν
2018-2019. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το ΔΣ ΑΟ Ταξιαρχών για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, καθώς και όλους
τους παίχτες που συνεργάστηκα
μαζί τους. Θεωρώ τη χρονιά άκρως
επιτυχημένη καθώς η ομάδα εκπλήρωσε το στόχο της που ήταν η
παραμονή στα σαλόνια του Ερασιτεχνικού (Α’ Κατηγορία) και τερμάτισε στη μέση της βαθμολογίας. Χωρίζουμε φιλικά (κοινή συναινέσει)
και πάντα θα έχω τις πιο ευχάριστες

αναμνήσεις από την ομάδα. Με
διάθεση και όρεξη πλέον για τον
επόμενο σύλλογο της νέας σεζόν.
Ως τότε Καλό Καλοκαίρι σε όλους»
δήλωσε ο νεαρός προπονητής ο
οποίος ετοιμάζει σχέδια για τις
επόμενες επιλογές του, ενώ και η διοίκηση των Ταξιαρχών τον ευχαριστούν για την άψογη συνεργασία
τους.
«Τον ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλη την
χρονιά και τον στόχο που ήταν η

Προέκυψε
αποκλεισμός
Δύσκολη αποστολή είχαν
οι παγκορασίδες του Ασκληπιού που τελικά λύγισαν 3-0
από τον Φιλαθλητικό Λάρισας και έμειναν εκτός F4.
Λεπτομέρειες σε επόμενο
φύλλο.

ΠρωΤΑθΛΗμΑ Κ10
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Ενα ποδοσφαιρικό «μπουκέτο»
πορεί να
βρισκόμαστε
στις αρχές
του
Καλοκαιριού και η φύση
να συνθέσει ακόμα
χρωματικά και
αισθητικά μπουκέτα, τα
«μπουκέτα» που
συνθέτουν οι
ποδοσφαιρικές ομάδες
στα γήπεδα,
προσφέρουν ελπίδα και
αισιοδοξία.

Μ

ΑΟΤ – Δήμητρα Α’

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Όχι μόνο στο μέλλον του
αθλήματος, αλλά γενικότερα
στο παιχνίδι της… ζωής. Πως
λοιπόν να προσπεράσει κάποιος τέτοια προσωπάκια, τέτοια ταλεντάκια, αλλά και παιδιά που θέλουν απλά να παίξουν. Να δώσουν και να πάρουν τη μπάλα. Χωρίς πονηριές, χωρίς σκοπιμότητες…
Γιατί ακόμα είναι μικρά και ξέρουν πως πρέπει να χαρούν
και να συνεργαστούν.
Τα παιδιά λοιπόν της Κ 10
βγήκαν χθες στα γήπεδα και
το χάρηκαν. Πρόσφεραν
όμορφες στιγμές, έχασαν
ιδρώτα, κουράστηκαν αλλά
κέρδισαν την επαφή με την
αγαπημένη τους μπάλα. Και
αυτό αρκεί για σήμερα…
Στιγμιότυπα από τα παιχνίδια ΑΟΤ – Δήμητρα Α’, ΑΕΤ –
Δήμητρα Β, Ακ. ΑμπελακίωνΑγία Μονή, Πύργος Β – Ακαδημία 1 και Σαράγια- Πυργετός.

Ακ. Αμπελακίων- Αγ. Μονή

Κατηγορία Κ 14

Αύριο ο τελικός
•Ανάμεσα στην Δήμητρα και την Ακαδημία 1
Για αύριο ορίσθηκε ο τελικός της κατηγορίας Κ 14
ανάμεσα στην Δήμητρα και την Ακαδημία 1. Θα γίνει στο γήπεδο Πύργου στις 5.30μ.μ.

ΑΕΤ – Δήμητρα Β

Πύργος Β – Ακαδημία 1

Σαράγια – Πυργετός

CMYK
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Ξεχωριστή νότα
•Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για την «Μάχη της Πόρτας»
ο Ποδηλατικός σύλλογος και ο Δήμος Πύλης ετοιμάζουν ωραίο αγώνα

Τ

ην ιστορία
πρέπει να την
τιμά και να την
σέβεται κανείς.
Αυτό κάνουν οι
Τρικαλινοί, που περνούν
τα κατάλληλα μηνύματα
στη νέα γενιά.

Εκ νέου θα στηθεί ένα εξαιρετικό σκηνικό στην περιοχή
της Πύλης με έντονο συναίσθημα και ποδηλατική υπογραφή. Αλλωστε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει γίνει
θεσμός.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει:
Ο Ποδηλατικός Σύλλογος
Τρικάλων σε συνεργασία με
τον Δήμο Πύλης στα πλαίσια
των εκδηλώσεων για την «Μάχης της Πόρτας», στις 9 Ιουνίου 2019 στην Πύλη Τρικάλων διοργανώνουν, διασυλλογικό αγώνα δρόμου με την
ονομασία «ΜΑΧΗ ΠΟΡΤΑΣ
2019». Ο αγώνας 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.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/6/2019
ώρα λειτουργίας γραμματείας
09:30’, ώρα έναρξης αγώνων
10:30’
ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: έξω από το
Δημαρχείο Πύλης Τρικάλων
(από την πλευρά του περιφερειακού). Στον ίδιο χώρο θα
γίνουν ή εκκίνηση και τερματισμός των αγώνων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ –
ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
10:30’ Μίνι μικρά 5,4 km,
αγώνας σιρκουί 4 στροφών,
μήκος διαδρομής 1,35 km εκκίνηση/τερματισμός στο δημαρχείο Πύλης, από την πλευρά του περιφερειακού. Η διαδρομή θα είναι κλειστή από
αυτοκίνητα.
10:50’ Μίνι μεγάλα, 8,1km,
αγώνας σιρκουί 6 στροφών,
μήκος διαδρομής 1,35 km εκκίνηση/τερματισμός στο δημαρχείο Πύλης, από την πλευρά του περιφερειακού. Η διαδρομή θα είναι κλειστή από
αυτοκίνητα.
11:20’ Παμπαίδες, 11:25’
Πανκορασίδες – Κορασίδες,
(αγώνας ΔΡΜ 2 στροφές)=
34.5km, εκκίνηση από δημαρχείο Πύλης – στη γέφυρα αριστερά προς Αγ. Βησσαρίων
– δεξιά προς Φήκη – αριστερά
προς Πιαλεία – Φιλύρα και
σε 1km περίπου πάλι αριστερά προς Φιλύρα – ευθεία
προς Αγ. Βησσαρίων (κλείσιμο
1ης στροφής) + αριστερά
προς Φήκη για την 2η στροφή
. Με το κλείσιμο της 2ης στροφής, από Αγ. Βησσαρίων –
ευθεία προς Πύλη – μετά την
γέφυρα δεξιά προς Δημαρχείο και τερματισμός.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται ο φετινός ποδηλατικός αγώνας για την «μάχη της Πόρτας»
12:30’ Παίδες, (αγώνας
ΔΡΜ 4 στροφές)= 64,5km,
εκκίνηση από δημαρχείο Πύλης – στη γέφυρα αριστερά
προς Αγ. Βησσαρίων – δεξιά
προς Φήκη – αριστερά προς
Πιαλεία – Φιλύρα και σε 1km
περίπου πάλι αριστερά προς
Φιλύρα – ευθεία προς Αγ.
Βησσαρίων (κλείσιμο 1ης
στροφής) + αριστερά προς
Φήκη για τις επόμενες 3 στροφές. Με το κλείσιμο της 4ης
στροφής από Αγ. Βησσαρίων
– ευθεία προς Πύλη – μετά
την γέφυρα δεξιά προς Δημαρχείο και τερματισμός.
14:45’ Έφηβοι, (αγώνας
ΔΡΜ 5 στροφές)= 79,5km,
εκκίνηση από δημαρχείο Πύλης – στη γέφυρα αριστερά
προς Αγ. Βησσαρίων – δεξιά
προς Φήκη – αριστερά προς
Πιαλεία – Φιλύρα και σε 1km
περίπου πάλι αριστερά προς
Φιλύρα – ευθεία προς Αγ.
Βησσαρίων (κλείσιμο 1ης
στροφής) + αριστερά προς
Φήκη για τις επόμενες 4 στροφές. Με το κλείσιμο της 5ης
στροφής από Αγ. Βησσαρίων
– ευθεία προς Πύλη – μετά
την γέφυρα δεξιά προς Δημαρχείο και τερματισμός.
18:30’ Απονομές. Οι απονομές στις κατηγορίες Μίνι
και Παμπαίδων θα πραγμα-

τοποιηθούν νωρίτερα κατά
την διάρκεια των παράλληλων
εκδηλώσεων του Δήμου για
την Μάχη της Πόρτας.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ:
Ισχύουν οι κανονισμοί της
Ε.Ο.Π. για την Ποδηλασία
Δρόμου.
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ:
Στην 3η στροφή για τους Παίδες και 3η & 4η στροφή για
τους Εφήβους. Θα Υπάρχει
σταθερό Σημείο τροφοδοσίας
(όπως φαίνεται στον χάρτη
διαδρομής). Το σταθερό σημείο τροφοδοσίας βρίσκεται
ακριβώς στο τελείωμα της
ανηφόρας μετά το χωριό Φιλύρα.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για διευκόλυνση των διοργανωτών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν
συμμετοχή στο email: podilasiatrikalon@yahoo.gr μέχρι
την Παρασκευή 7/6/2019 το
μεσημέρι. Για περισσότερες
πληροφορίες στα τηλέφωνα
των
διοργανωτών:
6986010785 και 6989154306.
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΑ: Πέτρος Γώγος (Κριτής ΕΟΠ)
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
αθλητές – ποδηλάτες που
ανήκουν στην δύναμη της
Ε.Ο.Π. και έχουν Κάρτα υγείας
CMYK

και αγωνιστικό δελτίο για το
2019. Ο διοργανωτής Σύλλογος δεν φέρει καμιά ευθύνη
για τυχόν φθορά ή κλοπή
αθλητικού υλικού ή ατυχήματος. Ο διοργανωτής έχει την
ευθύνη για ιατρική κάλυψη
(παρουσία ιατρού και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ σε προτεραιότητα) καθώς και για τεχνικά
θέματα
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ: Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην προκήρυξη του
αγώνα αποφασίζει επιτόπου
και τελεσίδικα η Αγωνοδίκης
Επιτροπή, η οποία έχει το δικαίωμα τροποποίησης της.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Σε όλες τις
κατηγορίες που θα συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό συμμετεχόντων βάση κανονισμού ΕΟΠ, στον 1ο νικητή
απονέμεται κύπελλο, χρυσό
μετάλλιο και δίπλωμα στον
2ονικητή ασημένιο μετάλλιο,
δίπλωμα και στον 3ο χάλκινο
μετάλλιο και δίπλωμα και
στους 4ο, 5ο και 6ο δίπλωμα.
Στις κατηγορίες που δεν θα
συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό συμμετεχόντων,
θα γίνει συγχώνευση με την
αμέσως επόμενη ή προηγούμενη κατηγορία, βάση κανονισμού ΕΟΠ.

* Μακρύ αναμένεται να είναι το καλοκαίρι για μια σειρά
ομάδων και αθλητικών θεμάτων. Συνεπώς το υλικό θα
είναι πλούσιο και ο χρόνος θα κυλήσει σαν νεράκι,
είτε μείνει κανείς στο κλεινόν άστυ, είτε μετακομίσει
σε κάποια παραλία ή στα ορεινά.
* Κάποια συγκροτήματα θα κληθούν εκ των πραγμάτων
να ξεκινήσουν την δραστηριότητά τους από μηδενική
βάση. Αυτό ισχύει διότι ήδη φαίνονται στον ορίζοντα
σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ. Αθλητές που το φίλαθλο κοινό τους είχε συνηθίσει με συγκεκριμένο
χρώμα φανέλας πλέον έκαναν ή θα κάνουν διαφορετικές
επιλογές.
* Αλλα σωματεία πάλι θα κινηθούν πιο άνετα, αφού με
τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι κρατούν τον
βασικό τους κορμό, οπότε οι όποιες πινελιές χρειαστούν
θα είναι μετρημένες. Σίγουρα στο θέμα αυτό έχουν
ένα προβάδισμα αλλά πολύ σωστά οι ιθύνοντες παραμένουν στα επάλξεις.
* Γενικά στον τομέα του σχεδιασμού η φιλοσοφία κάθε
σωματείου θα παίξει σημαντικό ρόλο, ενώ οι λάτρεις
του είδους θα μελετήσουν με επιμέλεια τις πρωτοβουλίες, που θα αναπτυχθούν. Συνήθως δεν λείπουν
οι άσοι από το μανίκι, οπότε μένει να δούμε αν η παράδοση συνεχιστεί.
* Πάντως όταν τα επιτελεία έχουν εμπνεύσεις είναι σε
θέση να εξασφαλίσουν συνεργασίες, που κατά γενική
ομολογία ανεβάζουν επίπεδο. Είναι σημαντικό άλλωστε
ο κόσμος να πάει στις αθλητικές εγκαταστάσεις για να
εντοπίσει παίκτες- κράχτες.
* Μαζεμένες εκδηλώσεις στο πρόγραμμα το επόμενο
διάστημα. Ετσι το ποδηλατικό κοινό θα σπεύσει να
πάρει άρωμα δράσης στην εκδήλωση για την «μάχη
της Πόρτας». Οι διοργανωτές ετοιμάζονται όσο καλύτερα
μπορούν για να τρέξουν τα πάντα στον επιθυμητό
ρυθμό.
* Τα νιάτα του είδους θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους
επιβεβαιώνοντας ότι βαδίζουν σε πολύ καλό δρόμο.
Ηδη έχουν βάλει αρκετούς αγώνες στα πόδια τους και
φροντίζουν σε κάθε σύναξη να βελτιώνουν τους δείκτες.
* Πολυτάλαντοι είναι και οι Αστυνομικοί, που ετοιμάζονται
για το δικό τους πρωτάθλημα, που θα είναι αναβαθμισμένο. Οσοι ξέρουν εκτιμούν ότι θα διεξαχθούν ανοιχτοί
αγώνες με πλούσιο θέαμα και εναλλαγές συναισθημάτων.
* Από την πλευρά του το καθιερωμένο Wrestling camp
του ΑΠΣΤ σε συνεργασία με την ΣΕΦΑΑ θα καλύψει και
πάλι τα πιο δύσκολα γούστα. Ειδικά οι ξένοι αθλητές
δεν βλέπουν την ώρα να έρθουν στα μέρη μας.
* Μεγάλη ανταπόκριση υπάρχει και για την εκδήλωση
Follow The river με τις συμμετοχές να αυξάνονται και
να πληθύνονται καθημερινά. Κάτι τέτοιο είναι λογικό,
αφού το τρέξιμο αρέσει στους συμπολίτες, ενώ δεν
υπάρχει πιο όμορφο σκηνικό από αγώνα δίπλα στο
ποτάμι.
* Σε κάθε περίπτωση τα Τρίκαλα θα παίξουν δυνατά με
όλα αυτά τα αθλητικά σημεία αναφοράς, που παραθέσαμε. Για μια ακόμη φορά λοιπόν εικόνες από αγαπημένα
μέρη της πόλης και όχι μόνον θα φτάσουν σε κάθε
γωνιά του κόσμου.
* Μεταξύ των θεατών του Δευτεριάτικου αγώνα μπάσκετ
ΑΕΚ- Προμηθέα στο ΟΑΚΑ ήταν και ο πρώην κόουτς
των Τρικάλων Γιάννης Καστρίτης. Ο ίδιος στα πηγαδάκια
που στήθηκαν αναφέρθηκε στην προσπάθεια που
κάνει με την μικρή Εθνική, ενώ είδε από μέσα τον
Λίποβι, που σύστησε στο κοινό.

12.00: ΕΡΤ Play3
Αγώνες στο Suzanne Lenglen
Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play2
Αγώνες στο Philippe Chatrier
Roland Garros
13:50 FOX Sports
New South Wales - Queensland
State of Origin
14:55 Eurosport 2
Προημιτελικά, Roland Garros
14:55 Eurosport 1
Προημιτελικά, Roland Garros
15:00 ΕΡΤ Sports HD
Προημιτελικά, Roland Garros
17:30 Eurosport 2
Προημιτελικά, Roland Garros
18:15 Eurosport 1
Προημιτελικά, Roland Garros

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Γαλατασαράι - Αναντολού Εφές
TBF Basketball Super League
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Χίμκι
VTB United League
21:00 ΕΡΤ Sports HD
Προμηθέας - ΑΕΚ
Basket League Playoffs
21:45 OPEN TV
Πορτογαλία - Ελβετία
UEFA Nations League Finals
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Πορτογαλία - Ελβετία
UEFA Nations League Finals
22:30 FOX Sports
Dodgers - Diamondbacks

τοπικά
Μέρος 1ο
Ο σεβαστός μου και πολύ αγαπητός Περικλής Βασιλός -κατά γενική ομολογία- είναι ένας οτρηρός πνευματικός και κοινωνικός εργάτης,
είναι ο άνθρωπος της μεγάλης και πολυσχιδούς προσφοράς, ο οποίος παρακολουθεί καθημερινά με μεγάλη προσοχή τα τοπικά και όχι
μόνο δρώμενα και... τεκταινόμενα και παρεμβαίνει, όταν χρειάζεται,
πάντα εποικοδομητικά, για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων, που απασχολούν την τρικαλινή κοινωνία ή και ολόκληρο
τον ελληνικό λαό (τέτοιες επιτυχείς παρεμβάσεις του θα μπορούσε
να αναφέρει κανείς αρκετές, που έγιναν κατά τη διάρκεια της πολυετούς δημιουργικής παρουσίας του στην πόλη των Τρικάλων).
Πρόσφατα, ο κ. Βασιλός εξέδωσε το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του
“Κρίση, χρονογράφημα στα γεγονότα 2011-2018”. Το βιβλίο αυτό όπως δηλώνει ο ίδιος- “το συνέγραψε με ψυχή και καρδιά για τον κόσμο”. Περιλαμβάνει δε ευρύ φάσμα θεμάτων, τα περισσότερα εκ των
οποίων αναφέρονται στην επώδυνη οικονομική κρίση που βιώνει ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια.
Ας δούμε τώρα, εν συντομία, μερικά από τα κείμενα αυτά.
Ι. Μόνοι μας κλειστήκαμε “στα τείχη των Τρώων”. Και όμως υπάρχει ελπίδα. Στο κείμενο αυτό ο κ. Βασιλός, αναφερόμενος στην οικονομική κρίση που άρχισε ήδη (βρισκόμαστε στο 2011) να χτυπά σοβαρά την πόρτα μας, επισημαίνει και καυτηριάζει το υποκριτικό ενδιαφέρον των Ευρωπαίων δανειστών μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την
περίπτωση της Ελλάδας ως ευκαιρία για την εξυπηρέτηση δικών τους
συμφερόντων και όχι ως υποχρέωσή τους να βοηθήσουν μια σύμμαχο
χώρα. Ταυτόχρονα, ο συγγραφέας δεν παραλείπει να αναφέρει και
την ευθύνη που έχει ολόκληρος ο πολιτικός μας κόσμος για την κατάσταση αυτή...
Ωστόσο, ο συγγραφέας εκπέμπει και μια νότα αισιοδοξίας, λέγοντας
ότι “εμείς δεν θα κλάψουμε στα ερείπια των τειχών της Τροίας” θα
αντισταθούμε ως λαός, ως έθνος, για να ξεπεράσουμε την κρίση...”.
ΙΙ. Μην κτυπάτε άλλο την πατρίδα... “Το θερίον είπαν θερίον κι
ο άνθρωπος είναι χειρότερον” (Μακρυγιάννης).
Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας με οργίλο ύφος καυτηριάζει τη στάση των Ελλήνων πολιτικών, οι οποίοι, αντί να κοιτάξουν να αντιμετωπίσουν από κοινού την οικονομική κρίση, που εξακολουθεί να πλήττει ανελέητα τον ελληνικό λαό, επιρρίπτουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη “κάνοντας -όπως λέει ο ίδιος- το παράνομο “νόμιμο” και το νόμιμο “παράνομο”, αντιγράφοντας, έτσι, τους αρχαίους σοφιστές, οι
οποίοι διακήρυσσαν και υπερηφανεύονταν μάλιστα ότι ήταν σε θέση
να κάνουν “τον ήττω λόγον κρείττω” (δηλ. να παρουσιάσουν το άδικο ως δίκαιο). Και επισημαίνει ότι ο Μακρυγιάννης είχε δίκιο, όταν έλεγε “Μη κτυπάτε άλλο το κράτος”... και το έλεγε τόσο για τους κακούς
Έλληνες αξιωματούχους, όσο και για τους ξένους (Ευρωπαίους) “προστάτες” (νυν αδίστακτους κερδοσκόπους δανειστές), γιατί μόνο έτσι
μπορεί να βγει η Ελλάδα από το απελπιστικά σκοτεινό τούνελ της οικονομίας και από την τραυματισμένη αξιοπρέπειά της και να οδηγηθεί στην ανάκαμψη, στην πρόοδο, στην κανονικότητα...
ΙΙΙ. Αφιερωμένο εξαιρετικά στις κ.κ. Μέρκελ και Λαγκάρντ...
(ή) όταν οι Έλληνες διδάσκουν πολιτισμό...
Το δοκίμιο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο συγγραφέας αναφερόμενος σε ένα απόσπασμα -αληθινό ύμνο για τους Έλληνες- του
μεγάλου Γερμανού ποιητή και φιλοσόφου Σίλλερ, υπογραμμίζει ότι
σ' αυτές τις δύσκολες και εφιαλτικές στιγμές που ζούμε, είναι ανάγκη “πρώτιστα ψυχικά” να τονώσουμε το αίσθημα υπερηφάνειας για
τον ανυπέρβλητο αρχαιοελληνικό μας πολιτισμό, που αποτελεί τη βάση
του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτός ο λαός -λέει ο κ. Βασιλός- με τη μεγάλη πνευματική (γενικότερα πολιτιστική) κληρονομιά,
που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, απειλείται με πλήρη εξόντωση από
τις δύο κυρίες, τη Μέρκελ και τη Λαγκάρντ, που επί χρόνια ασκούν
τη γνωστή απάνθρωπη οικονομική πολιτική εις βάρος της Ελλάδας,
χωρίς να δείχνουν, μαζί με όλους τους Ευρωπαίους, τον απαιτούμενο σεβασμό απέναντι στην Ελλάδα, για ό,τι αυτή τους πρόσφερε.
Αλλά και εμείς με τη σειρά μας (άρχοντες και λαός) οφείλουμε να
αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με υψηλό αίσθημα ευθύνης (με συστράτευση και ομοψυχία)·
να διορθώσουμε τα λάθη μας και να προχωρήσουμε...
Και ας μην ξεχνάμε εν προκειμένω, και τα λόγια του μεγάλου Περικλή (Θουκ. Α’, 144) “Μάλλον πεφόβημαι τα οικείας ημών αμαρτίας
ή τας των εναντίων διανοίας” (δηλ. περισσότερο φοβάμαι τα δικά μας
σφάλματα από τα σχέδια των αντιπάλων μας).
IV. Ας μην κρίνουμε για να μην κατακριθούμε... Ο καλός ο λόγος
δίνει και καλούς καρπούς...
Το δοκίμιο αυτό αναφέρεται σε δύο σοβαρά πάθη της ψυχής του
ανθρώπου, στην κατάκριση και στον φθόνο. Σε ό,τι αφορά στο πρώτο πάθος (την κατάκριση), είναι αλήθεια ότι όλοι μας, λίγο-πολύ, έχουμε την τάση να κατακρίνουμε, με ευκολία, τους άλλους για υπαρκτά
ή μη ελαττώματα, χωρίς να μπαίνουμε στον κόπο να στραφούμε στον
εαυτό μας και να δούμε τα δικά μας σφάλματα, τα οποία, πολλές φορές, ενδέχεται να είναι σοβαρότερα από τα σφάλματα των κρινομένων. Μια ωραιότατη ευχή του Εφραίμ του Σύρου μας υποδεικνύει τι
πρέπει να κάνουμε για να απαλλαγούμε από το πάθος αυτό “... Ναι,
Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου...”

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων διοργανώνει το 35ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων το τριήμερο 21,
22, 23 Ιουνίου 2019 στα Τρίκαλα. Συνδιοργάνωση: Δήμος Τρικκαίων.
Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
– Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Tο τριήμερο 21, 22,23 Ιουνίου αναμένεται
να πάρουν μέρος περίπου 2500 χορευτές και
να έρθουν στην πόλη των Τρικάλων πάνω από
10.000 επισκέπτες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
21:00 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
(ΦΡΟΥΡΙΟ)
Παρουσίαση λαϊκών δρώμενων, ηθών και
εθίμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του Βλαχόφωνου Ελληνισμού .
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Bιβλιοπαρουσίαση
Περικλής Κ. Βασιλός

Κρίση Χρονογράφημα στα γεγονότα 2011-2018
Γράφει ο Βασίλειος Κ. Αρβανίτης

Το δεύτερο πάθος (ο φθόνος) είναι, επίσης, μια αρρωστημένη ψυχική κατάσταση, που ταλανίζει τον άνθρωπο. Αυτό μας διδάσκει και
ο Σωκράτης λέγοντας: “τον φθόνον έλκος είναι της ψυχής” (δηλ. ο
φθόνος είναι πληγή της ψυχής), ο δε Μέγας Βασίλειος για το ίδιο θέμα
πολύ χαρακτηριστικά γράφει: “Ώσπερ ο ιός σίδηρον, ούτως ο φθόνος την έχουσαν αυτόν ψυχήν εξαναλίσκει” (δηλ. όπως η σκουριά κατατρώει τον σίδηρο, έτσι και ο φθόνος κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου). Επομένως, είναι ανάγκη να ασπαστούμε και να εφαρμόσουμε
την προτροπή του Περίανδρου του Κορίνθιου, ενός από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, “Μηδενί φθόνει” (= Να μη φθονείς κανέναν).
Για την καταπολέμηση αυτών και παθών χρειάζεται πρωτίστως αυτογνωσία, αλλά και έντονος και διαρκής εσωτερικός αγώνας.
V. Η Πόλις εάλω
Στο σύντομο αυτό κείμενο, ο κ. Περικλής Βασιλός, στηριζόμενος
στις πληροφορίες του βυζαντινού συγγραφέα Γ. Σφραντζή (κυρίως)
και του Νικολό Μπαρμπαρό, έμπλεος υψηλού πατριωτικού αισθήματος και βαθιάς συγκίνησης, μας δίνει με γλαφυρό και παραστατικό τρόπο “τις τελευταίες ώρες του Βυζαντίου, την πτώση και την άλωση”.
Ήταν η σημαδιακή ημέρα της 29ης Μαΐου 1453. Ο Μωάμεθ Β΄ ο
Πορθητής με 150.000 στρατιώτες (σύμφωνα με νεότερους ιστορικούς,
τα τουρκικά στρατεύματα ήταν 50.000-100.000 ή 35.000-45.000) πολιόρκησε την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ’ ο
Παλαιολόγος (κατά τον Σφραντζή) αντιπαρέταξε 6937 μαχητές
(4937 Βυζαντινούς και 2.000 ξένους).
Στη μάχη (μάχη των μαχών), που ακολούθησε, οι υπερασπιστές της
Πόλης πολέμησαν με αυταπάρνηση, αντρειοσύνη και παλληκαριά. Το
ίδιο και ο Αυτοκράτωρ, ο οποίος έπεσε μαχόμενος ηρωικώς. Παρά τη
γενναία τους, όμως, αυτή αντίσταση “η Πόλις εάλω” (αλώθηκε, κυριεύτηκε) (Γ. Σφραντζή, χρονικό Γ’ 64). Αξίζει να αναφέρουμε εδώ και
την υπερήφανη απάντηση που έδωσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
στον Μωάμεθ, ο οποίος, λίγο προ της τελικής κατά της πόλεως επίθεσης των Τούρκων, ζήτησε την παράδοσή της “Το δε την πόλιν σοι
δούναι ουτ' εμόν εστιν ουτ' άλλου τινός των κατοικούντων εν ταύτη.

Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών”.
VI. Ελευθέρια Τρικάλων 2014. Ομιλία στον Μητροπολιτικό Ναό
Τρικάλων.
Το υπό τον παραπάνω τίτλο κείμενο του βιβλίου είναι ο πανηγυρικός της ημέρας, που εκφωνήθηκε από τον συγγραφέα στις 24 Αυγούστου 2014 (στον Ι.Μ. Ναό του Αγίου Νικολάου Τρικάλων), επ' ευκαιρία του εορτασμού των ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ της πόλεως των Τρικάλων
(στις 23 Αυγούστου 2014).
Στον λόγο αυτό, ο σεβαστός Π. Βασιλός, διαπνεόμενος από υψηλό εθνικό φρόνημα και εχόμενος στερρώς των πατρίων παραδόσεων, υπογραμμίζει μια μεγάλη αλήθεια, ότι δηλ. ο Έλληνας έχει βαθιά
ριζωμένη μέσα του την έννοια της ελευθερίας και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή· γι' αυτό, πάντοτε αγωνίζεται για τη διατήρηση ή την
κατάκτησή της. Ωστόσο, ο συγγραφέας διερωτάται αν ποτέ στη νεότερη ιστορία υπήρξαμε ως Έλληνες ουσιαστικά ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Και τούτο γιατί “η πατρίδα μας, όπως πάντα, έτσι και τώρα
εξαρτάται από τους μεγάλους “προστάτες” της, μετά από τα απανωτά
λάθη και τις “απροσεξίες” των πολιτικών μας”. Και επιλέγει ο συγγραφέας: “Είναι καιρός πλέον οι κυβερνώντες να συμμαζέψουν το κράτος και την οικονομία, όχι όμως στεγνώνοντας οικονομικά τον πολίτη, ο οποίος δεν αντέχει άλλο”, βρίσκεται στο ναδίρ...
VII. Έλληνες σηκώστε ψηλά το κεφάλι... Η κρίση θα περάσει, η
Ελλάδα θα ζήσει.
Από όσα γράφονται στο δοκίμιο αυτό καθίσταται φανερό ότι ο κ.
Βασιλός θλίβεται ειλικρινά για τη συνεχιζόμενη κρίση και τα συνακόλουθα προβλήματα, που ταλαιπωρούν όλο τον ελληνικό λαό (προβλήματα ανέχειας -στέρησης των αναγκαίων βιοποριστικών μέσων,
ανεργίας, που μαστίζει ιδιαίτερα τους νέους, έλλειψης ουσιαστικής
ανάπτυξης, ανάλγητης πολιτικής και επιπλέον πρόβλημα ανασφάλειας
των πολιτών λόγω της μεγάλης και ανεξέλεγκτης εγκληματικότητας...
Ύστερα από όλα αυτά, ο συγγραφέας απευθύνει εθνικό προσκλητήριο (στους πολιτικούς και σε όλους τους πολίτες), για “κοινή
προσπάθεια, με στόχο τη σωτηρία της χώρας”...
VIIΙ. Mεσ' απ' τα λάθη μου μαθαίνω...
“Ενώ η πορεία μέσα στον χρόνο κουβαλάει ένα σωρό εμπειρίες και
διδαχές, εν τούτοις δεν επαρκεί και γίνονται τρομερά λάθη εκτίμησης
και καθημερινής πρακτικής, τόσο σε ζητήματα οικογενειακά, όσο και
εθνικά”. Ποιος στ' αλήθεια θυμάται και ακολουθεί την ιστορία με τα
πολύτιμα διδάγματα ή ποιος παίρνει τις αποφάσεις του με γνώμονα
τα ιστορικά λάθη που έγιναν και είχαν σοβαρές επιπτώσεις σε όλο το
λαό και σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς, ελάχιστοι είναι οι εχέφρονες, που διδάσκονται από τη σοφία και τις παλιότερες εμπειρίες, γιατί “οι άνθρωποι και μάλιστα οι νέοι άνθρωποι -όπως εύστοχα παρατηρεί ο κ. Βασιλός- λόγω της γρήγορης εξέλιξης της τεχνολογίας
και της επιτάχυνσης σε όλα, δεν έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο να
κοιτάξουν και λίγο πίσω, για να αντλήσουν χρήσιμα διδάγματα.
Και πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν όλοι μας και μάλιστα οι κυβερνώντες ενεργούσαν με γνώμονα την εμπειρία του παρελθόντος και με βάση το γενικό καλό, παραμερίζοντας “τους μικροεγωισμούς, τα μικροσυμφέροντα και τη φιλοχρηματία (ιδιαίτερα
την άδικη). Όταν η πατρίδα είναι καλά -έλεγε ο Μακρυγιάννης- “τότε
και εγώ είμαι καλά”. Και ο Θουκυδίδης, πριν από πολλούς αιώνες το
ίδιο μας διδάσκει: “Εγώ νομίζω ότι μια πόλη ωφελεί περισσότερο τους
πολίτες αν ως σύνολο βρίσκεται σε ακμή, παρά αν ευτυχεί σ' αυτή ο
κάθε πολίτης, αλλά η ίδια ως σύνολο δυστυχεί. Γιατί κάθε πολίτης που
ευτυχεί ως άτομο, αν καταστραφεί η πατρίδα του, μαζί της το ίδιο χάνεται και αυτός, ενώ αν δυστυχεί σε πατρίδα που ευτυχεί, έχει πολλές ελπίδες να σωθεί” (Θουκ. Β, 60).
“Οι εποχές και οι καιροί άλλαξαν, αλλά δεν διδαχθήκαμε τίποτα από
τα λάθη μας” σχολιάζει ο συγγραφέας. Στο σημείο αυτό ο κ. Βασιλός
θυμίζει έναν αγγλικό θρύλο, που έκανε όλους τους λαούς να ονειρεύονται την ιστορία του “Ρομπέν των Δασών”, την οποία μπορεί ο
ενδιαφερόμενος να διαβάσει στο βιβλίο (είναι μια ωραία και διδακτική ιστορία).
Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλα τα παραπάνω είναι ότι, για να
βγούμε από τη σημερινή σκληρή πραγματικότητα, πρέπει να ισχύσει
αυτό που μας λέει επιγραμματικά ο Αισχύλος (“Αγαμέμνων” στ. 177)
“πάθει μαθός” (δηλ. το πάθημα είναι μάθημα). Και αυτό πρέπει να το
λάβει υπ' όψιν κυρίως το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αυτό έχει
τη μεγαλύτερη ευθύνη...
(Συνεχίζεται)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων

Πρόγραμμα του 35ου Πανελλήνιου
Ανταμώματος Βλάχων
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
11:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Εκδήλωση για παιδιά- Εργαστήρι ζωγραφικής με θέμα: «Ζωγραφίζοντας τα
Βλαχοχώρια μας και χορεύοντας τα τραγούδια μας».
18:30 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων: Συγκέντρωση χορευτικών και έναρξη

πατινάδας σε ζευγάρια.
19:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών
συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας μας με
βάση τη κοινή καταγωγής τους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8:30 Εκκλησιασμός στον Ιερό Μητροπολι-

τικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
10:00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: Συγκέντρωση χορευτικών και
έναρξη πατινάδας σε ζευγάρια.
10:15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ : Ο
«Μεγάλος Χορός», «Κόρλου Μάρι» με τη
συμμετοχή όλων των Συλλόγων που συμμετέχουν στο Αντάμωμα.

30 σελίδα
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Ο

σοι περίμεναν ότι
η συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής
Ομάδας και της
Πολιτικής Γραμματείας
του Κινήματος Αλλαγής
θα ήταν θυελλώδης μετά
τη ρήξη Γεννηματά –
Βενιζέλου,
διαψεύστηκαν.

Το κλίμα που επικράτησε
δεν ήταν καθόλου πολεμικό,
το αντίθετο μάλιστα.
Η συνεδρίαση γίνεται σε
χαμηλούς τόνους και με μια
κριτική η οποία δεν έχει περάσει τα όρια. Ολοι συμφωνούν ότι το βασικό διακύβευμα είναι οι εκλογές και η πορεία του ΚΙΝΑΛ προς αυτές.
Εκεί όπου θα κριθούν και
όλες οι αποφάσεις και επιλογές.
Σύμφωνα με πληροφορίες
πήρε το λόγο και ο Αν. Λοβέρδος ο οποίος είπε στην
πρόεδρο την άποψή του, αφή-
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εσωτερικά

ΚΙΝΑΛ: Χαμηλοί τόνοι, ήπια κριτική,
όλοι μαζί για τη μάχη των εκλογών

νοντας να εννοηθεί ότι δε
συμφωνεί μαζί της. Τόνισε

όμως ότι είναι πιο εύκολο να
χαλάς από το να χτίζεις κι

«εγώ είμαι εδώ για να σας
πω ότι πρέπει να χτίσουμε».

Επιφυλάξεις και προβληματισμό για την απόφαση
Γεννηματά εξέφρασε και ο
Ν. Σαλαγιάννης που τόνισε
ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε με την πρόεδρο της
ανέφερε τη διαφωνία για την
επιλογή της.
Διαφορετική άποψη για τη
σύγκρουση Γεννηματά – Βενιζέλου εξέφρασαν επίσης ο
Λ. Γρηγοράκος, ο Γ. Μανιάτης
και ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος.
Όμως, αυτό που πρέπει να
καταγραφεί είναι μια κριτική
χαμηλών τόνων με την όλη
συζήτηση για το μέλλον της
παράταξης να μεταφέρεται

στην επόμενη ημέρα.
Σύμφωνα με πηγές της Χ.
Τρικούπη, κατανοούν ότι
υπάρχει προβληματισμός και
ανησυχία στη βάση της παράταξης, θεωρούν όμως ότι
με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου εκ των πραγμάτων θα τεθούν άλλα ζητήματα στην ατζέντα κι ότι ο
θυμός που υπάρχει αυτή τη
στιγμή θα υποχωρήσει.
Επίσης, οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι η Κεντρική
Επιτροπή ενδεχομένως να μη
γίνει την Κυριακή για διαδικαστικούς λόγους ώστε να
είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια.

Προεκλογικός «πυρετός» στη Βουλή - Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Μ

έσα σε έντονες
αντιδράσεις
από την
αντιπολίτευση
συνεχίζονται αυτή την
εβδομάδα οι
συνεδριάσεις στη Βουλή.
Στο πρόγραμμα των
συνεδριάσεων
αναφέρθηκε ο Νίκος
Βούτσης.

Με βάση τον κοινοβουλευτικό
σχεδιασμό σήμερα θα συζητηθούν στην Ολομέλεια δύο κυρώσεις (της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Αζερμπαϊτζάν και
του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια) και θα εισαχθούν οι ποινικοί
κώδικες στις επιτροπές της
Βουλής. Την Πέμπτη οι ποινικοί
κώδικες θα περάσουν από την
Ολομέλεια και την Παρασκευή
ακολουθεί η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου. Σημειώνεται
πως δεν θα συζητηθεί στην
Ολομέλεια το νομοσχέδιο για
τους δασικούς χάρτες.
Αντιδράσεις από την αντιπο-

αυτής της κυβέρνησης».
Σε υψηλούς τόνους ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου σημείωσε: «Έχουμε την
τρίτη πράξη μεθοδεύσεων της
κυβέρνησης. Μέτα την ασέβεια
προς την ηγεσία της δικαιοσύ-

λίτευση
Πάντως το πρόγραμμα συνεδριάσεων προκαλεί θύελλα
αντιδράσεων στην αντιπολίτευση, που κατηγορεί την κυβέρνηση πως στο παρά πέντε των
εκλογών «τακτοποιεί» εκκρεμότητες. Βουλευτές της αντιπολίτευσης εκτιμούν πως θα επιχειρηθεί να περάσουν «φωτογραφικές» τροπολογίες και δηλώνουν πως δεν πρόκειται να
συναινέσουν σε μία τέτοια διαδικασία.

Ήδη ο γραμματέας της ΝΔ
Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε ότι η ΝΔ δεν θα συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές
εργασίες της Βουλής, ενώ σε
δηλώσεις του ο γραμματέας
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Ν.Δ. Κώστας Τσιάρας επεσήμανε πως «λίγες μέρες πριν
την προκήρυξη των εκλογών η
κοινοβουλευτική διαδικασία εξακολουθεί να κινείται μεταξύ μιας
ηθικής θεσμικής προσέγγισης
και τον κέλευσμα των επιταγών

CMYK

νης και τις μεθοδεύσεις για την
επιλογή προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά
την αποκάλυψη για τη σκευωρία
της Novartis έρχεται εξπρές
διαδικασία νομοθέτησης. Οι Κώδικες αλλάζουν κάθε 100 χρόνια
και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να

τους επεξεργαστεί».
Σε περίπτωση που επιχειρηθεί
να περάσει μπαράζ τροπολογιών με τα νομοσχέδια το Ποτάμι θα αποχωρήσει προειδοποίησε ο Γιώργος Μαυρωτάς.
Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη
διαδικασία ο Θανάσης Παφίλης
από το ΚΚΕ.

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

τοπικά
Τα καθήκοντα της κυβερνητικής εκπροσώπου αναλαμβάνει η μέχρι σήμερα υπουργός
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες η κα Αχτσιόγλου
θα έχει επίσης μια θέση στο Επικρατείας, ενώ από σήμερα προΐσταται στον πρωινό καφέ στο
Μαξίμου ο οποίος θα είναι καθημερινός με τη συμμετοχή των
Πάνου Σκουρλέτη, Νίκου Παππά, Ευκλείδη Τσακαλώτου, Αλέξη Χαρίτση και Δημήτρη Τζανακόπουλου.
Παράλληλα παραμένει ως
έχει η στενή συνεργασία του
Πρωθυπουργού με τον Αλέκο
Φλαμπουράρη, ο οποίος συμμετέχει σε όλες τις συσκέψεις.
Η επικοινωνία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε
στον κόσμο όσο θα ήθελαν
στην Κουμουνδούρου κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης
προεκλογικής περιόδου. 'Ετσι,
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Κυβερνητική εκπρόσωπος Οι 7 που θα προσπαθήσουν
η Έφη Αχτσιόγλου
να ανατρέψουν την

κρίθηκαν ως απαραίτητες οι
αλλαγές και η υιοθέτηση ενός

νέου σχεδιασμού ταυτόχρονα
με πιο μετριοπαθή λόγο προκειμένου να αφομοιωθεί καλύτερα από τους πολίτες.
Οι πρώτες αποφάσεις θέλουν
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να βγαίνει το επόμενο διάστημα στην κοινωνία με στοχευμένες επισκέψεις στην επαρχία. Επίσης δόθηκε εντολή σε
όλα τα κορυφαία στελέχη να
πυκνώσουν τις περιοδείες τους
και τις εμφανίσεις τους στα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.
Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση της Έφης Αχτσιόγλου στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας εκτιμάται ότι μια τέτοια κίνηση θα
βολέψει και την αρμόδια επιτροπή εξαιτίας της ποσόστωσης των γυναικών.

Εθνικές εκλογές 2019: Από 10 μέχρι
13 Ιουνίου στον Παυλόπουλο ο Τσίπρας
Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει έντονο νομοθετικό έργο στη Βουλή
Το διάστημα μεταξύ 10 και 13 Ιουνίου αναμένεται να γίνει το ραντεβού του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο για να ζητήσει την προκήρυξη
πρόωρων εκλογών. Σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος
Βούτσης ανέφερε ακόμη πως στη συνέχεια αναμένεται να θυροκολληθεί το διάταγμα για την διάλυση
της Βουλής, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τότε.
Ο κ. Βούτσης δεν απέκλεισε να υπάρξει μικρός αριθμός υπουργικών τροπολογιών. «Ευελεπιστώ
όμως ότι δεν θα είναι πολλές και δεν θα έχουν φωτογραφικό χαρακτήρα αλλά θα αφορούν προθεσμίες που πρέπει να παραταθούν και κάποια τέτοια πράγματα», σημείωσε.
Με βάση τον κοινοβουλευτικό σχεδιασμό, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει έντονο νομοθετικό έργο με τις κυρώσεις συμβάσεων και την κύρωση των ποινικών κωδίκων.

κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ
Το νέο επιτελείο του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
έναν περίπου μήνα πριν τις εθνικές εκλογές 2019
να νέο επιτελείο, με
πρόσωπα που έχουν
επωμιστεί να γυρίσουν την κατάσταση μετά την
ήττα των ευρωεκλογών 2019,
αλλά και το κλίμα στην κοινή
γνώμη, λειτουργεί πλέον στον
ΣΥΡΙΖΑ υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Είναι τα επτά πρόσωπα που
θα αναλάβουν την καλύτερη
οργάνωση της προεκλογικής
περιόδου και το στοίχημα των
εθνικών εκλογών.
Στο άτυπο όργανο της
Κουμουνδούρου συμμετέχουν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας, ο γραμματέας Πάνος Σκουρλέτης, ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και ο
υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος

Έ

Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Το κεντρικό επιτελείο συνεδριάζει σε καθημερινή βάση
στα κεντρικά γραφεία του
κόμματος έχοντας τη συνολική ευθύνη για τον πολιτικό
σχεδιασμό, την επικοινωνία, τη
στρατηγική και την οργάνωση
της προεκλογικής καμπάνιας
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία.
Θεωρείται ότι σε ορισμένες από τις συνεδριάσεις του
θα καλούνται και στελέχη από
τη Γέφυρα και την Προοδευ-

τική Συμμαχία, ανάμεσά τους
οι Νίκος Μπίστης και Παναγιώτης Παναγιώτου. Ηδη
έχουν αποφασιστεί οι πρώτοι
σταθμοί-περιοδείες των στελεχών σε μεγάλες και μικρότερες πόλεις της περιφέρειας,
ενώ τις επόμενες ημέρες θα
σχηματοποιηθεί και το πρόγραμμα περιοδειών του Αλέξη Τσίπρα, ελαφρώς διαφοροποιημένο ως προς το στήσιμό του σε σχέση με την
προεκλογική περίοδο για τις
ευρωεκλογές.

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€

32 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

«Δ

5

εν μπορώ να πω ότι
τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, αν
αλλάξουν. Το μόνο που μπορώ
να πω είναι ότι για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα πρέπει ν’
αλλάξουν» (Γκέορκ Λαϊχτενμπεργκ).
Η σύγκρουση Γεννηματά - Βενιζέλου προκάλεσε τεκτονικό σεισμό τόσο στο ΚΙΝΑΛ όσο και
στον ευρύτερο πολιτικό και κομματικό χώρο. Είναι ο ορισμός του
αιφνιδιασμού για το χρόνο που
επιλέχτηκε και για τον τρόπο με
τον οποίο σχεδιάστηκε. Κυρίως,
όμως, ο αιφνιδιασμός προκάλεσε
έκπληξη, απορία και «φόβο» εξαιτίας του προσώπου, του Βενιζέλου.
Άλλοι χαρακτήρισαν την κίνηση
της Γεννηματά ως κίνηση υψηλού
ρίσκου και άλλοι ως κίνηση αυτοκτονική.
Δεν λείπουν κι εκείνοι, όμως,
που πιστεύουν πως ήταν μία κίνηση αναμενόμενη και «επιβαλλόμενη» για την οξυγόνωση του
ΚΙΝΑΛ. Απλά άργησε (πολιτικά)
να εκδηλωθεί.
Θύτης ( Φώφη) και θύμα (Βενιζέλος) στην ουσία είναι θύματα
της ίδιας αιτίας που εν σπέρματι
επωάζεται στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ αλλά και του
ΚΙΝΑΛ.
Και αυτή η αιτία δεν είναι άλλη
από τη διακηρυγμένη ανάγκη για
αλλαγή ως πυρηνικού στοιχείου
της ιδεολογίας και των δύο πολιτικών σχηματισμών.
Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές
του 1981 με σύνθημα την «Αλλαγή». Η Ν.Δ. απέτυχε να κερδίσει
τις εκλογές του 1985 έχοντας ως
κεντρικό σύνθημα «εδώ και τώρα
απαλλαγή». Το ΚΙΝΑΛ, όπως εξάλλου υποδηλώνει και ο τίτλος του,
ευαγγελίζεται την αλλαγή.
Άρα όσοι παρακολουθούν την
«πολιτική διαδρομή» των κομμάτων και ερμηνεύουν σωστά το
«πολιτικό παρόν», θα έπρεπε να
ψέγουν τη Γεννηματά για αυτήν
την αργοπορία της ρήξης.
Εξάλλου η ρήξη θα εκδηλωνόταν μετεκλογικά μπροστά στο πολιτικό υπαρξιακό πρόβλημα, αν
θα πρέπει να συνεργαστεί ή όχι
σε κυβερνητικό επίπεδο με τη
Ν.Δ. Ο Βενιζέλος υπόρρητα θα
πίεζε τη Φώφη για μία τέτοια συνεργασία, ενώ οι άλλοι θα αρνούνταν μία τέτοια καταστροφική
για το ΚΙΝΑΛ συνεργασία.
Η πολιτική πραγματικότητα πίεζε αφόρητα το ΚΙΝΑΛ να προβεί
σε θεαματικές αλλαγές για να διευρύνει τα ποσοστά του στις
επερχόμενες εκλογές και να παίξει καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές πολιτικές συνεργασίες.
Αν έμεινε το ίδιο, υπήρχε ο κίνδυνος να εγκλωβιστεί σε ένα μονοψήφιο ποσοστό ( 8 – 9 % )και
θα έπρεπε να απολογείται συνεχώς (όπως το ΚΚΕ), γιατί σε μία
περίοδο πολιτικής κατάρρευσης
του ΣΥΡΙΖΑ, αδυνατεί να αλιεύσει
από αυτό ψήφους.
Επομένως η αλλαγή ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη, τόσο σε
επίπεδο χρόνου όσο και σε επίπεδο προσώπων.
Όσοι μέμφονται τη Φώφη για

ΙΔΕΟπολις

« Φώφη vs Βενιζέλος:
Πολιτική ανθρωποθυσία»

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

https://iliasgiannakopoulos.
blogspot.com/
την επιλογή του χρόνου, αδυνατούν να αντιληφθούν ότι η κυοφορία του νέου (πολιτικός σχεδιασμός) δεν παρακολουθεί υποχρεωτικά το χρόνο κύησης του
ανθρώπινου όντος.
Ο πολιτικός χρόνος είναι διαφορετικός. Εξάλλου τώρα η κίνηση της προέδρου του ΚΙΝΑΛ
θα προκαλέσει εντύπωση, σχολιασμούς και «ανησυχίες»…...
Η επιλογή του προσώπου σε
συμβολικό επίπεδο ήταν η απόλυτη. Αν η ρήξη αφορούσε κατώτερα ή μεσαία στελέχη, θα
ήταν μία κίνηση άνευ αποτελέσματος και πολιτικά δειλή σε σχέση με αυτό που επιδίωκε.
Ο Βενιζέλος, ιστορικό στέλεχος
και προβεβλημένη πολιτική προσωπικότητα του ΠΑΣΟΚ, προκαλούσε με την πολιτική του μεγάλες αντιδράσεις στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ από όπου περιμένει το ΚΙΝΑΛ να αντλήσει ψήφους.
Η παρουσία του και ο «λόγος»
του εμπόδισε την παλιννόστηση
των παραδοσιακών ψηφοφόρων
του ΠΑΣΟΚ που σε προηγούμενες
εκλογές επέλεξαν το ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΚΙΝΑΛ, όπως το καταδεικνύει και η πολιτική ανθρωπογεωγραφία των ημερών, μόνο από
την δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ευελπιστεί να αρδεύσει ψήφους. Άρα
η κίνηση εκπαραθύρωσης του
Βενιζέλου σηματοδοτεί αυτό ακριβώς.
Οι αρνητές αυτής της πολιτικά
σκληρής επιλογής της Φώφης θα
αντιτείνουν πως αυτό συνιστά μία
πολιτική ανθρωποθυσία και απρέπεια. Ξεχνούν, όμως, πως στην
πολιτική όποιος περιμένει «συναισθήματα» και «ευγένειες» στο
τέλος θα τα χάσει όλα. Και τα
πρόσωπα και την πολιτική. Πολλές

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

τοπικά
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φορές οι τακτικισμοί και οι ανάγκες πολιτικής επιβίωσης ενός πολιτικού κόμματος απαιτούν «ανθρωποθυσίες».
Ίσως κάποιοι άλλοι αντιτείνουν
πως το ΚΙΝΑΛ χρειαζόταν «αλλαγή πολιτικής» και όχι ανθρωποθυσίες. Ο πολιτικός χρόνος δεν
αρκούσε για να γίνει κατανοητή
αυτή η αλλαγή πολιτικής. Κι αν
γινόταν κατανοητή, αυτό δεν σημαίνει πως θα γινόταν και αποδεκτή.
Εξάλλου αλλαγή πολιτικής χωρίς αλλαγή στα πρόσωπα είναι
«ομελέτα χωρίς αυγά». Πάντα οι
βίαιες αλλαγές πολιτικής ταυτίζονται με κάποια πρόσωπα. Γιατί
αυτά παράγουν πολιτική, αρνητική
ή θετική. Το πρόσωπο συμπυκνώνει την πολιτική συμπάθεια ή
αντιπάθεια. Όσο οι κραδασμοί
μιας πολιτικής επιλογής είναι σφοδρότερο, τόσο πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες ο απαθής ψηφοφόρος να στοχαστεί και να
δράσει πολιτικά.
Ίσως πολλοί αναλυτές και πολιτικοί επικοινωνιολόγοι να διαφωνούν με όλα τα παραπάνω.
Δεν πρέπει, όμως, να διαφεύγει
της προσοχής μας ότι το ΚΙΝΑΛ
θα ήταν ανακόλουθο πολιτικά και
ιδεολογικά, αν δεν έκανε τέτοιες
τεκτονικές αλλαγές. Είναι πολιτικά
αδιανόητο κόμμα που ευαγγελίζεται την αλλαγή (ακόμη και στον
τίτλο του), να αρνείται τις αλλαγές
στο εσωτερικό του.
Ή πιστεύεις στην αλλαγή και
την κάνεις πράξη η αυτοκαταργείσαι όταν χρησιμοποιείς μεθόδους και νοοτροπίες παραδοσιακών - συντηρητικών κομμάτων.
Μπορεί, βέβαια, αυτές οι αλλαγές να συμπαρασύρουν και αυτόν που τις προκαλεί (Φώφη).
Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό συνιστά μία νομοτέλεια στο χώρο της
πολιτικής. Ο χρόνος θα δείξει,
αν αυτή η αλλαγή – ρήξη, ήταν
ένα πολιτικό τόλμημα ή μία απερίσκεπτη πολιτικά πράξη - επιλογή. Θα καταδείξει επίσης την πολιτική ορθότητα, την ηθική διαύγεια αλλά και τον «πολιτικό μιθριδατισμό» των ψηφοφόρων της

Delivery

κεντροαριστεράς.
Το πολιτικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει ή θα καταδικάσει θύτες
και θύματα.
Ωστόσο, ένα είναι σίγουρο. Η
αλλαγή είναι συμπαντικός νόμος
και πολιτική αναγκαιότητα. Όσοι
εμπλέκονται στην πολιτική ως
πρωταγωνιστές οφείλουν να γνωρίζουν πως σε κάποια στιγμή μπορούν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα κάποιων πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Και να μην ξεχνάμε πως η αλλαγή και η πρόοδος δεν είναι συνώνυμες έννοιες. Αυτό ισχύει και
για την πολιτική, ανεξάρτητα από
τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (Φώφη
– Βενιζέλος).
«Κάθε αλλαγή δεν είναι πρόοδος… Όμως η πρόοδος στους
οργανισμούς και κοινωνίες δεν
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αλλαγές». (Μπουραντάς).
►Κάποιοι έγκριτοι αναλυτές –
ειδικοί περί την ψυχολογία των
ταγών της εξουσίας θεωρούν πως
η αποπομπή του Βενιζέλου μπορεί
να μην είναι αποτέλεσμα της
ανάγκης για αλλαγή, αλλά της
σφοδρής επιθυμίας της Φώφης
για απαλλαγή από τον άνθρωπο
που αποτελούσε για αυτήν μόνιμη
πηγή άγχους, λόγω της ιλιγγιώδους διαφοράς πολιτικού και
πνευματικού μεγέθους και του
εξ’ αυτής της διαφοράς προκαλούμενου αισθήματος κατωτερότητας.

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

Για τέταρτη χρονιά
η μπάντα του Πολεμικού
Ναυτικού στα Τρίκαλα
Συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 13
Ιουνίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο

Μεγάλη συναυλία κοινωνικής αλληλεγγύης θα απολαύσουν
και φέτος οι τρικαλινές/οι. Η περίφημη Μπάντα του Πολεμικού
Ναυτικού σε πλήρη σύνθεση, θα δώσει τη συναυλία – αφιέρωμα
στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και στη μουσική της δεκαετίας του 1960. Η συναυλία θα δοθεί στο Υπαίθριο Δημοτικό
Θέατρο Τρικάλων (Φρούριο) στις 13 Ιουνίου 2019 και ώρα
20.30 μ.μ.
Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συνεργασία του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, του Δήμου Τρικκαίων, του Συλλόγου
Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων και του Δικτύου
«Περραιβία».
Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μπάντας έχει ο Κερκυραίος
αρχιμουσικός κ. Γεώργιος Τσιλιμπάρης, Πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού.
Συμμετέχουν οι εξαιρετικοί σολίστ, Μαρίζα Σακελλαρίου
(σοπράνο), Θεόδωρος Μπιράκος (βαρύτονος) και Ανδρέας
Καραούλης (τενόρος). Η συναυλία θα ολοκληρωθεί με τη
σύμπραξη της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων. Οι χορογραφίες είναι του
Δημοτικού Χορευτικού Τρικάλων και της Ακαδημίας Χορού
Τρικάλων TDA. Παρουσιάζει η ηθοποιός Σία Φαράκη.
Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έχει στο ενεργητικό της
πλήθος εμφανίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με συναυλίες, παρελάσεις, θρησκευτικές τελετές, στρατιωτικά φεστιβάλ, κ.α. Έχει παρουσιάσει προγράμματα και εκπομπές
στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ διαθέτει πλούσιο δισκογραφικό έργο.
Η Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων με τη μεγάλη ιστορία
(έτος ίδρυσης 1896) και με πλούσια καλλιτεχνική δράση τα τελευταία χρόνια, θα συμπράξει με την μπάντα του Πολεμικού
Ναυτικού. Ετσι, θα δοθεί η ευκαιρία, ειδικά στα νεότερα μέλη
της, να σταθούν δίπλα σε επαγγελματίες και καταξιωμένους
μουσικούς και να κερδίσουν αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία.
Αρχιμουσικός της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων είναι
η Μαίρη Μητσοπούλου.
Παράκληση των διοργανωτών είναι να συγκεντρωθούν τρόφιμα τοπικών επιχειρήσεων, για να στηριχθούν ευπαθείς
ομάδες συμπολιτών μας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

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 ψηφοδέλτια, κλειδιά αυτοκινήτου και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Όποιος την βρει
να επικοινωνήσει στο τηλ.
6980058648.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου στην
Πράσινη Γωνιά. Όποιος τα βρήκε

παρακαλείται να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6981074945.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου
Mitsubishi, στο κέντρο της πόλης.
Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431034406.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην Καποδιστρίου (κοντά στην πλατεία του
Παλιού Δεσποτικού). Όποιος τα
έχασε να περάσει από τα γραφεία
της εφημερίδας μας να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κάρτα πολυτέκνων και
κάρτα της ΑΝΕΚ στο όνομα Ανδρουλάκης Δημήτριος. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6979306307.

τοπικά

“Κύκλος εν Κύκλω…” η μουσικοχορευτική
παράσταση του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
στο υπαίθριο θέατρο του Φρουρίου 30/6
•Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων
ύκλος...
πανάρχαιο
σύμβολο της
συνέχειας και της
αιωνιότητας, σύμβολο της
τελειότητας και της
αρμονίας. Ο κύκλος ως
κρυμμένο σύμβολο με
πολλαπλά νοήματα
συναντάται στην Ελλάδα
από την αρχαιότητα μέχρι
και τις επόμενες εθιμικές
παραδόσεις της και φυσικά,
αποτελεί το βασικό σχήμα
του Ελληνικού Χορού.

“Κ

Η έννοια Κύκλος εν Κύκλω
μαρτυρά πως με κάποιον μαγικό
τρόπο οι διάφοροι κύκλοι συνδέονται και αποτελούν το κέντρο
ενός μεγάλου κύκλου που αγκαλιάζει σχεδόν τα πάντα. Ο κάθε
κύκλος με τον συμβολισμό του
ανήκει έτσι, μέσα σε έναν μεγαλύτερο κύκλο που τον περιβάλλει
.Κάπως έτσι γίνεται και με τον κύκλο του χορού: Ο κύκλος του χορού βρίσκεται μέσα στον κύκλο
του χρόνου και ο κύκλος του
χρόνου βρίσκεται μέσα στον ευρύτερο κύκλο του μυστηρίου της
ζωής.
Ο κύκλος του χορού ενώνει τα
χέρια, τις ανάσες, ενώνει τους

καημούς και τους πόθους μας”.
Ο κύκλος της ζωής μέσα από
τον κύκλο του χορού.
Ο κύκλος του χορού, στον κύκλο του μυστηρίου της ζωής.
Μια ιδιότυπη και αντίστροφη πορεία θα παρουσιαστεί, ξεκινώντας
από τον θάνατο, το μοιρολόι και
τον αποχωρισμό και καταλήγοντας στον "Αθάνατο". Σε εκείνον
που δε σβήνει ποτέ - δεν πεθαίνει
ποτέ από τη μνήμη μας. Έθιμα,
χοροί, συμβολισμοί, παιχνίδια,
τραγούδια, με πανάρχαιες ρίζες
και νοήματα υψηλά, που η λαϊκή

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

Ξεκινά το δίκτυο δομών
στήριξης επιχειρήσεων
υγκροτήθηκε σε
σώμα η Επιτελική
Δομή Στήριξης
Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ)
θέτοντας σε λειτουργία
τον νέο θεσμό ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας
που εισήγαγε με
νομοθετική του
πρωτοβουλία το
υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης.

Σ

Η ΕΔΣΕ θα εποπτεύει ένα δίκτυο δομών Στήριξης Επιχειρήσεων στα κατά τόπους Επιμελητήρια της χώρας και στο
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ).
Το δίκτυο αυτό στοχεύει στον
πυρήνα των αναγκών της επιχειρηματικής βάσης της Ελλάδας, καθώς φυσικοί αποδέκτες
των υπηρεσιών του είναι επιχειρήσεις που επιθυμούν να
υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά
τους σχέδια και να ενισχύσουν
το δυναμισμό τους, ιδιαίτερα οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί από την κρίση και
αναζητούν λύσεις για τη βιωσιμότητα και τη μεγέθυνσή τους.
Στην πρώτη συνεδρίαση της
ΕΔΣΕ, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και
υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη συμμετείχαν οι γενικοί γραμματείς,
Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής, Βιομηχανίας Απόστολος Μακρυκώστας, Εμπορίου

και Προστασίας Καταναλωτή
Σωτήρης Μασγανάς, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕ Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ
Γιώργος Καρανίκας, η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης Εύη Σαχίνη, καθώς και εκπρόσωποι των
ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ.
Στη συνάντηση συζητήθηκε ο
προγραμματισμός των ενεργειών για τη δημιουργία και
ομαλή έναρξη λειτουργίας του
δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.
Στο πλαίσιο ενός άμεσου
σχεδίου δράσης, συζητήθηκε ο
τρόπος αξιοποίησης της εμπειρίας που διαθέτουν τα επιστημονικά ινστιτούτα ΙΜΕ της
ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ
σε επιμέρους τομείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
και η πορεία διαμόρφωσης της
ψηφιακής πλατφόρμας που θα
αναπτύξει το ΕΚΤ, μέσω της

οποίας θα παρέχεται οργανωμένη πληροφόρηση και υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων.
Επίσης, συζητήθηκαν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα που πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό
που θα στελεχώσει τις κατά
τόπους δομές, οι αναγκαίες
ενέργειες προετοιμασίας των
επιμελητηρίων για την υλοποίηση του δικτύου, καθώς και το
θέμα της επικοινωνιακής στρατηγικής και της ταυτότητας του
θεσμού για την ενημέρωση της
αγοράς και γενικότερα του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος.
Στην επόμενη συνεδρίαση
της ΕΔΣΕ, που αναμένεται σύντομα, πρόκειται να ληφθούν
νέες αποφάσεις για την επίσπευση των αναγκαίων δράσεων σταδιακής ανάπτυξης του
δικτύου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη και
αποτελεσματική λειτουργία του
θεσμού.

νάλε, Καππαδοκίας, Δράμας, Κυκλάδων, Ηπείρου, Δυτικής Θράκης, Δωδεκανήσων κ.α. σε ιδέα
και σκηνοθεσία Ραφαέλας Μάνου-Γκοργκόλη και Καλλιτεχνική
επιμέλεια Μάνου Παναγιώτη και
Μάνου Κάτιας-Νανάς.
Με τρεις ορχήστρες του Κώστα Βέρδη, του Λευτέρη Ραφαηλίδη για τον Πόντο και των αδελφών Ζεδαμάνη για την Δράμα.
Η μουσικοχορευτική παράσταση “Κύκλος εν κύκλω” θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή
στις 30.6.19 & ώρα 9μ.μ. στο
υπαίθριο θέατρο του φρουρίου
της πόλης μας και είναι υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Περιφερειακής ενότητας
Τρικάλων.

Το νέο Δ.Σ
του συλλόγου
Πολυτέκνων
Τρικάλων
Το νέο Δ.Σ του συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Τρικάλων κατά την πρώτη συνεδρίαση
του στις 17 Μαΐου 2019 στα γραφεία του συλλόγου, συνήλθε και
συγκροτήθηκε σε σώμα όπως
προέκυψε από τις εκλογές της 15
Μαΐου 2019 και αποφάσισε όσον
αφορά την κατανομή των θέσεων
και αρμοδιοτήτων τα εξής:
1. Πρόεδρος: Βήτας Κωνσταντίνος του Βασιλείου.
2. Αντιπρόεδρος: Ντίνας Αριστείδης του Γεωργίου.
3. Γραμματέας: Παπαχρήστος
Αθανάσιος του Γεωργίου.
4. Ταμίας: Μπαϊραχτάρης Σωτήριος του Δημητρίου.
5. Δημοσίων σχέσεων: Γιώτης
Στέφανος του Ευθυμίου.
6. Μέλη: α) Παναγιώτου Δημήτριος του Ευαγγέλου.
β) Μπαλκίζας Θωμάς του Ιωάννη.
Το Δ.Σ του Συλλόγου
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 72
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310-26396 & 24310-79226
FAX 24310-79227
kstrikalon.gr,
email: kinigoi@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων με την υπ’ αριθμ. 7/30-05-19 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με την μέθοδο των
σφραγισμένων προσφορών για την
προμήθεια τριακοσίων (300) ορτυκιών του είδους coturnix coturnix (ευρωπαϊκό ορτύκι) ηλικίας τουλάχιστον
οκτώ (8) εβδομάδων, με κανονική διάπλαση και σωστό πτέρωμα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι
στις 14-06-2019 ημέρα Παρασκευή και
μέχρι ώρα 13:00 στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει από την επιτροπή προμήθειας θηραμάτων στα γραφεία του Συλλόγου την 14-06-19 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
Για περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του Συλλόγου και στα
τηλ. 2431026396 και fax 2431079227.
Τρίκαλα: 04-06-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τραγάνης Σταύρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρ.Πρωτ.:
ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΤΡΙ/
ΤΔΟΥ/297023/211586/1414/348
Ταχ. Δ/νση: Δ. Καλαμάτα 3
Τ.Κ.: 42 131 Τρίκαλα
Πληροφορίες: Κ.ΡάπτηςΦ.Μαντζάνα
Τηλ.: 24310 76647
Fax: 24310 76648
E-mail: efatri@culture.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων,
που εδρεύει στα Τρίκαλα, ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού
δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21
Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του
Ν.4440/2016, για την εξής ειδικότητα,
αριθμό ατόμων, διάρκεια απασχόλησης και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: δύο (2)
θέσεις.
Μία (1) θέση για τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία Τρικάλων.
Μία (1) θέση για τον αρχαιολογικό
χώρο Μετεώρων Καλαμπάκας.
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης
θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της
31-12-2019.
Για την ειδικότητα ΔΕ ΦύλαξηςΠληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων
Αρχαιοτήτων απαιτούνται τα εξής Κύρια Προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών
χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτ-
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λος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
και Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.
Προσόντα Α’ Επικουρίας (Εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα): Πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής
ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής
γλώσσας.
Προσόντα Β’ Επικουρίας (Εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα): Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και Καλή γνώση της Αγγλικής ή
Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή
Ισπανικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την
αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6) με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων – οδός Δ. Καλαμάτα 3, Τ.Κ.
42131 - Τρίκαλα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κ. Μαρίας Θεοφάνους
και κ. Αθηνάς Καλαμίδα, τηλ. επικοινωνίας 2431076647, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών,
αρχομένης από 06/06/2019 και λήξη
στις 18/06/2019.
Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης και των ειδικών παραρτημάτων
της, διατίθεται από τα γραφεία της
υπηρεσίας, έχουν αναρτηθεί στα δημοτικά καταστήματα των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων Ν. Τρικάλων και
διαδικτυακά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https:// www.diavgeia.gov.gr &
https://www.culture.gr
Τρίκαλα 03/06/201
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Κρυστάλλω Μαντζανά
ΠΕ Αρχαιολόγων
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Δεύτερη Ματιά
Μετά τον Εσκομπάρ: Κωδικό
όνομα JJ Κ1 Ε26 (Ε)

07:25 Γιάκαρι E43 (Ε)
08:00 Τέχνη και Πολιτισμός
08:30 Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή
Τέχνη στην Ελλάδα (Ε)
09:00 'Eλληνες Γελοιογράφοι E4 (Ε)
09:30 Βαλκάνιος Πραματευτής E6 (Ε)
10:30 Μουσεία του Κόσμου E5
11:30 Οι Θησαυροί Αποκαλύπτονται E1
12:30 Μετα-Μουσείο E3 (Ε)
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E29 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E41 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E43
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε57 (Ε)
17:00 Κάποια Μάνα Αναστενάζει
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε98
20:00 Δείπνο με τον Πλάτωνα E8 (Ε)
20:30 Η Ζωή εν Τάφω E15
21:30 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ9 Ε5 (Ε)
22:30 Ballers Κ2 Ε1
23:30 Νευρικός Εραστής
01:15 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε96
(Ε)

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

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:00
01:15

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

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

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E104 (Ε)
Το Αφρικανικό Μονοπάτι E3 (Ε)
ΕπιΚοινωνία
Οικογενειακές Διακοπές στα
Γκαλάπαγκος E3
Ειδήσεις
Το Αφρικανικό Μονοπάτι E3 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ6 Ε15
Οικογενειακές Διακοπές στα
Γκαλάπαγκος E3 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Αντιδραστήριο Κ4 Ε1 (Ε)
Μύθοι και Αλήθειες E3
One Dollar E8
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Κολασμένη Λεωφόρος E10
Η Χαμένη Παιδικότητα

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

τηλεόραση

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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

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

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E171
ANT1 News
Η Επιστροφή E145
Μην Ψαρώνεις E30
StrEAT Food
Τhe 2night Show Κ3
4xxx4 (Ε)

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ3 Ε2
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε345
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
Εκδίκηση με Στυλ
Hanna
The Following Κ1

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Αν Ήταν το Βιολί Πουλί
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ1
Ε3 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε170
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε61
Το Τατουάζ Κ2 Ε275
Μετά τα Μεσάνυχτα
Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα
Κ2 (Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Η Κόρη Μου E3
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Αντίστροφη Μέτρηση

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Μαυροματιαννού Σπάρτη
Πλατεία Δεσποτικού
2431027340
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Μυλωνά Φωτεινή
Λεπτοκαρυά Τρικάλων
2431024733

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

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

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

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Ο δούρειος
σκύλος», «Ο σερίφης του
διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Πρέβεζα η γοητεία
των αντιθέσεων»
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 «Θεσσαλών Γη»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Τravel Guide
22.30 Ντοκυμαντέρ «Στον υγρό
παράδεισο της Κερκίνης»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
10.00 ASTRA MARKET
15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
17.00 ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
18.0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19.00 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
20.30 ASTRA MARKET
22.00 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 Εκ Βαθέων
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
16:50
17:05
18:55
20:30
21:30
00:00
02:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Κολωνάκι Διαγωγή Μηδέν
Open News
Για Πάντα Παιδιά Κ1 Ε56
Ποδόσφαιρο: Πορτογαλία - Ελβετία
Criminal Minds Κ13 Ε12
Επιστροφή στο Cold Mountain

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής που από σήμερα περνάει στον
Καρκίνο θα στρέψει το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν την οικογενειακή ζωή, τις
σχέσεις σου με τα μέλη της οικογένειας σου
ή ακόμα και το πως μπορεί να επηρεάζει τη ζωή
σου, τη συμπεριφορά σου.
ΤΑΥΡΟΣ: Αυτή είναι μια καλή συγκυρία για να
μπορέσεις να εκφράσεις σκέψεις και συνειδητοποιήσεις σε άτομα που νιώθεις ότι θέλεις
να ανοιχτείς, αλλά και για να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο κυβερνήτης σου αναχωρεί σήμερα από το ζώδιο σου για να περάσει στον Καρκίνο στρέφοντας έτσι το ενδιαφέρον σου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν αφενός με την οικονομική σου κατάσταση, κι αφετέρου με τη συναισθηματική σου ασφάλεια μέσα στη σχέση
σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ως παρορμητικός που είσαι, κάποια
πράγματα τα χειρίζεσαι λίγο άτσαλα, θα σου
πρότεινα στις συζητήσεις σου το επόμενο διάστημα να πηγαίνεις έχοντας πρώτα ξεκαθαρίσει τι λέγεται και τι όχι.
ΛΕΩΝ: Ό,τι έχεις να πεις καλά θα κάνεις να το
σκεφτείς δύο φορές πριν το πεις, γιατί φορτισμένος συναισθηματικά καθώς θα είσαι ενδέχεται να δραματοποιήσεις τις καταστάσεις
και να ξεφύγεις από τα λογικά επιχειρήματα που
μπορεί να σε δικαίωναν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν η μαμά σου γνώριζε τους φίλους σου θα σε «άφηνε» να τους κάνεις παρέα; Τι θα ήθελαν οι δικοί σου να πετύχεις για
να είναι υπερήφανοι για σένα; Τελικά μήπως
ακολουθείς τα «θέλω» και τα «πρέπει» κάποιων
άλλων και όχι αυτά που θα σε έκαναν πραγ-

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η υπερπαραγωγή

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναι πολύ καλή περίοδος να
προωθήσεις νομικά ζητήματα στα οποία μπορεί να διακυβεύονται περιουσιακά σου στοιχεία
ή ζητήματα που ποντάρεις να τα αντιμετωπίσεις βασιζόμενος σε συναισθηματικά επιχειρήματα.

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

ΤΟΞΟΤΗΣ: Γενικά, οικονομικού περιεχομένου συμφωνίες θα είναι το ατού σου, αφού το
μυαλό σου θα μπορεί να εντοπίζει τις λεπτομέρειες εκείνες που θα σου εξασφαλίσουν ότι
δε θα βγεις ζημιωμένος.

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θα έχετε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσετε ότι τελικά στις ανθρώπινες
σχέσεις τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως αν
δεν εκφράσετε αυτό που θέλετε ο άλλος μπορεί να καταλαβαίνει ό,τι θέλει.

“ΑΛΑΝΤΙΝ”

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: σε απασχολούν θέματα υγείας τα
οποία ίσως σε κάνουν να νιώθεις αδύναμος να
ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του καθημερινού σου προγράμματος. Καλό θα είναι να προσέξεις τη διατροφή σου το επόμενο διάστημα.

με υπότιτλους
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΧΘΕΙΣ: Ίσως αποκτήσεις μια πιο ευαίσθητη και
συγκαταβατική προσέγγιση απέναντι στα παιδιά ή ακόμα κι αν δεν έχεις παιδιά μπορεί να
αποφασίσεις να έρθεις σε επαφή με το παιδί
μέσα σου.

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

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τον ναό της
στην Εφεσο πυρπόλησε ο Ηρόστρατος (γεν.).
2. Ρήμα, ενίοτε...
εκκλησιαστικό.
3. Πόλη των ΗΠΑ,
στη Βιρτζίνια.
4. Αρχαίο βεβαιωτικό (αντιστρ.) Δίφθογγος.
5. Συμπληρώνει
εταιρικές επωνυμίες - Κατά μία έννοια δυσάρεστος.
6. Εκεί κατακρήμνισε ο Δίας τους
Τιτάνες.
7. Τις ονομασίες τους γνωρίζουν
οι γιατροί -Μουσική νότα (αντιστρ.).
8. Από την πόλη αυτή άρχισε η
πατριωτική δράση της Ζαν ντ' Αρκ.
9. Εκκληση για βοήθεια -Θεραπεύεται αν επουλωθεί ή αφαιρεθεί.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η ωφέλειά τους είναι ανύπαρκτη (αιτ.).
2. Εργο του και το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός.
3. Σκηνοθέτης της παλιάς αμερικανικής ταινίας «Η Γιοβάνκα και οι
άλλες» - Αίτημα της Κυριακής Προσευχής.
4. Συνοδεύεται από... αγενή χειρονομία -Ερημος μεταξύ Ινδίας
και Πακιστάν.
5. Στα υλικά αυτά περιλαμβάνεται

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

Sudoku
1

7

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

ΛΥΣΗ (4-6-2019)

Πώς παίζεται

5

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2.
ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ 3. ΝΙΚΗ - ΡΙ4. ΤΟΙ –
ΔΥΟ 5. ΕΙΝΑΙ - ΤΑΡ 6. ΑΡΧΗ - ΦΙ 7.
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 8. ΝΑ - Ο ΣΙΡΑΚ 9. ΙΣΟΙ
- ΑΧΟ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2. ΕΝΙΟΙ - ΥΑΣ 3. ΡΑΚΙΝΑΣ 4. ΙΣΗ – ΑΡΙΟΙ 5. ΤΟ - ΔΙΧΩΣ 6. ΔΟΡΥ - ΙΔΗ 7.
ΕΛΙΟΤ - ΕΡΑ 8. ΙΕ - ΧΑΙΦΑ 9. ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ

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

9

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

και η ξυλεία - Τόσα χρόνια έζησε ο
Αμεντέο Μοντιλιάνι.
6. Συχνά χρησιμοποιούμενος σύνδεσμος (αντιστρ.) - Αερικό της
«Τρικυμίας» του Σαίξπηρ.
7. Αρχιπέλαγος του Ν. Ειρηνικού
- Από την άκρη μία... άκρη.
8. Από τα πενήντα... τρία - Γάλλος
σκηνοθέτης.
9. Εργο του ο «Πυγμαλίων» - Με
γενικότητες διατυπωμένος.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

ΖΥΓΟΣ: Αδυνατείς να αναλάβεις την ευθύνη και
να πάρεις αποφάσεις που θα μπορούσαν να ταράξουν τα νερά, γιατί για σένα αυτή τη στιγμή
προέχει να βρεις λύσεις που θα έχεις «και την
πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο».

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ματικά χαρούμενο;
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Βουτιά 2,81% στο Χρηματιστήριο
Την πρώτη ισχυρή μετεκλογική διόρθωση κατέγραψε
χθες Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση
2,81%, εξέλιξη που αποδίδεται στη διάθεση των επενδυτών για κατοχύρωση των υψηλών κερδών των προηγούμενων ημερών, αλλά και στην ανακοίνωση των στοιχείων για χαμηλής δυναμικής ανάπτυξη, που δημιουργούν
αν μην τι άλλο προβληματισμό. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών
υποχώρησε στις 813,33 μονάδες.
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στον τραπεζικό κλάδο, που
είχε υπεραποδώσει κατά τις αμέσως προηγούμενες
συνεδριάσεις, με το σχετικό δείκτη να καταγράφει πτώση 8,2%.
Σημειώνεται ότι στις έξι,
μετεκλογικές, συνεδριάΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
σεις που προηγήθηκαν, ο
Γενικός Δείκτης, με πέντε
. 813,33
θετικές και μία οριακά αρνητική συνεδρίαση, άθροιζε κέρδη 14,32% και ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών, με έξι συνεχόμενες
8,2%
ανοδικές συνεδριάσεις,
άθροιζε κέρδη 32,51%,
ενώ στο ίδιο διάστημα, η
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
συνολική κεφαλαιοποίηση
του Χρηματιστηρίου είχε
ενισχυθεί κατά 4,7 δισ.
ευρώ, περίπου.
O Γενικός Δείκτης Τιμών ενδοσυνεδριακά κατέγραψε
κατώτερη τιμή στις 811,13 μονάδες (-3,07%)
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 113,857 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 53.893.218 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση
σε ποσοστό 2,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,51%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Cenergy (+3,59%) και της
Coca Cola HBC (+2,05%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-11,19%), της
Εθνικής (-8,13%), της Alpha Bank (-8,08%) και της Eurobank (-7,49%).
Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο σημείωσε μόνο ο
δείκτης των Τροφίμων (+2,03%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-8,24%)
και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-3,35%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.390.502 και
10.871.648 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν Alpha
Bank με 17,827 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 14,863 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 71 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι
μετοχές: Παϊρης +16,67% και Φιερταέξ +16.00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Πειραιώς -11,19% και Καραμολέγκος -9,49%.

Ê

Γ.Δ

Ανάπτυξη 1,3% για την ελληνική
οικονομία το πρώτο τρίμηνο
Μ
ε ρυθμούς 1,3%
αναπτύχθηκε η
ελληνική
οικονομία το πρώτο
τρίμηνο του 2019, όπως
προκύπτει από τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

0,6%.

Ετήσιες μεταβολές

Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα
στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους
όγκου, κατά το πρώτο τρίμηνο 2019, παρουσίασε αύξηση
κατά 0,2%, σε σχέση με το 4ο
τρίμηνο 2018, ενώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2018
παρουσίασε αύξηση κατά
1,3%.
Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
σε όρους όγκου, κατά το 1ο
τρίμηνο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με
το 1ο τρίμηνο 2018.
Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές
Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά
0,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2018.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν
κατά 8,1 % σε σχέση με το 4o
τρίμηνο του 2018.
Μείωση κατά 2,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2018
παρουσίασαν οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών. Οι
εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

κατά 2,5% ενώ οι εξαγωγές
υπηρεσιών μειώθηκαν κατά
2,2%.
Αύξηση κατά 5,0% σε σχέση
με το 4o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν
κατά 5,4% ενώ οι εισαγωγές
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε
μείωση 0,1% σε σχέση με το
1o τρίμηνο του 2018. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά
7,9% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2018.
Αύξηση κατά 4,0% σε σχέση
με το 1o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν
κατά 0,7% ενώ οι εξαγωγές
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
8,7%. Αύξηση κατά 9,5% σε
σχέση με το 1o τρίμηνο του
2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,9% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν
κατά 5,5%.

Αθανάσιος Καλύβας
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Συντονιστής Ασφαλειών
και συνεργάτες
B. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 3 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. & ΦΑX: 24310 78 230
KIN.: 6947 881 412 - 6947 896 666
e-mail: asfaleies_kalyva@yahoo.gr

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN
CMYK

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.
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.

Διήμερο στην Κέρκυρα
Σάβββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
Προγραμματίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
σε Μοναστήρια, Ι. Ναούς, Ι. προσκυνήματα, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία και άλλα αξιοθέατα του νησιού.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον π. Κωνσταντίνο, τηλ.: 24310 31454 & 24310 37415
Εκ του Ιερού Ναού

Με τον Π.Σ.
"Τό Βαρουσι"
στην Επιδαυρο
Ο Πολιτιστικός σύλλογος "ΤO
ΒΑΡΟΥΣΙ" στις 6 καί 7 Ιουλίου
2019, θά πραγματοποιήσει μία
πολιτιστική απόδραση στην
ΕΠΙΔΑΥΡΟ, για την παρακολούθηση τής παράστασης "ΙΚΕΤΙΔΕΣ" του Ευρυπίδη πού είναι
συμπαραγωγή του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ με τον Θ.Ο.Κ. (Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου), σέ
σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού.
Παίζουν: Κάτια Δανδουλάκη, Κόρα Καρβούνη, Θοδωρής
Κατσαφαδος, Τζινη Παπαδόπουλου, Αγλαΐα Παππά, Άκης
Σακελλαρίου, Τάνια Τρύπη, Νιόβη Χαραλάμπους κ.α.
Δύο εθνικά θέατρα τό Εθνικό
θέατρο καί ο Θ.Ο.Κ. συνεργάζονται για το ανέβασμα ενός
εμβληματικου έργου.
Μία τραγωδία για τόν πόλεμο, τούς νεκρούς, αλλά και την
υπαρξιακή αγωνία,την αξιοπρέπεια,την πίστη καί την αντοχή.
Παρακαλουνται όσοι ενδιαφέρονται νά συμμετάσχουν νά
τό δηλώσουν εγκαίρως στα τηλέφωνα:
24310
31771,
6974464799 καί 6979974390,
γιατί υπάρχει πρόβλημα με την
εξεύρεση δωματίων και εισιτηρίων.
Διανυκτέρευση στο Ναύπλιο.

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

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

Εκδρομή
του Δ’ ΚΑΠΗ
Δ. Τρικκαίων σε
Πηγές Αχέροντα Πάργα - Σύβοτα

Διήμερη εκδρομή με τον Σύλλογο
Πολυτέκνων Ν. Τρικάλων
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Τρικάλων διοργανώνει
διήμερη εκδρομή στην Ι.Μ. Αντίνιτσας - Καμμένα Βούρλα
– Καρπενήσι - Ι.Μ. Παναγίας Προυσιώτισσας, το Σαββατοκύριακο 15-16 Ιουνίου 2019.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει για την 1η ημέρα, προσκύνημα στην Ι.Μ. Αντίνιτσας και άφιξη στα Καμμένα Βούρλα, όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Στη
συνέχεια αναχώρηση για το Μοναστήρι της Παναγίας της
Προυσιώτισσας, όπου θα γίνει η διανυκτέρευση. Την 2η
ημέρα αναχώρηση από την Ιερά Μονή με προορισμό το κέντρο της πόλης του Καρπενησίου. Θα υπάρχει ελεύθερος
χρόνος για βόλτα στην πόλη και χρόνος για φαγητό. Το
απόγευμα αναχώρηση για την πόλη των Τρικάλων με ενδιάμεση στάση.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο
2431027370.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

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.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

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

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.
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.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ οργανωμένα πακέτα διακοπών
8ημέρες & 7 νύχτες στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
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).

Ημερομηνίες:

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.
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.
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.

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

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

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).
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΑΙΔΗΨΟΣ-ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ-ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΩΣΣΟΣ- ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ»
3ήμερη εκδρομή. 15-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή
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
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.
7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ ΜΠΛΕΝΤ
– ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
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”.

Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου
9 ήμερη εκδρομή από 22-30 Αυγούστου.
Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Μπρατισλάβα
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300\

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

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
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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
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ). 14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΑΜΑΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στο γραφείο μας ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1 (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣΟΥΤΗ ΠΑΛΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ)
και στα τηλ. 2431300422, 2431033570 • Κιν. 6932206098

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

* Τιμές κατ’ άτομο. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!

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

«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

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΥΘΝΟΣ
Από 04-06/10/2019

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

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προσφέρουμε το ταξίδι που ονειρεύεστε.
Πληροφορίες, προγράμματα και κρατήσεις στο γραφείο μας.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΤΑ ΜΑΚΡΗ

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

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

Ν. & Ρ. Παππά 4 (Έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) 42132 Τρίκαλα. Tηλ.: 24310 78335
Α.Φ.Μ. 100276020 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Αρ. MH.T.E. 0727E61004600/e-mail: monpro@otenet.gr

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019
(Αγία Θεοδώρα με τα 17 δένδρα στη στέγη Ι. Μ. Μαλεβής-Ναύπλιο κ.ά.)

38 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από των οψαρίων τα οποία επιάσατε»
(Ιωαν.21:10)
Οι σαράντα μέρες από την
Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη
του Κυρίου, χαρακτηρίζονται
από τις ξαφνικές εμφανίσεις
Του στους μαθητές Του με
σκοπό να απολαύσουν την
ευλογία της παρουσίας Του
αλλά και να πάρουν τα μαθήματα που ήθελε να τους διδάξει. Μια τέτοια εμφάνιση
Του μας ιστορεί ο Ιωάννης
στο 21ο κεφάλαιο του ευαγγελίου του. Όλη νύχτα ψάρευαν οι μαθητές αλλά δεν
έπιασαν τίποτα. Το πρωί
όμως, στην ακρογιαλιά στέκει
ο Ιησούς και υπακούοντας

στην οδηγία Του, τα δίχτυα
τους γεμίζουν ψάρια. Αλλά
στην ακρογιαλιά, μια ακόμα
έκπληξη τους περιμένει. Μια
ανθρακιά αναμμένη, ένα ψάρι
που ψήνεται και ψωμί, είναι
έτοιμα για τους ταλαιπωρημένους μαθητές. Και ο Κύριος
τους ζητάει να φέρουν και
από τα ψάρια που έπιασαν.
Μια όμορφη εικόνα του τραπεζιού που θα στρωθεί στον
ουρανό, στη ζωή της ανάστασης. Εκεί ο Κύριος θα πει
στους δικούς Του να φέρουν
και από αυτά που κέρδισαν
στη γη με τα τάλαντα που
τους έδωσε. Και μαζί με αυτά,
θα έχομε να Του προσφέρομε
την ευγνωμοσύνη και το ευχαριστώ της καρδιάς μας.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Θέμη και Αφροδίτης Σταυρίδη, προσέφερε
στον Ερυθρό Σταυρό, 50 ευρώ, εις μνήμην Ιωάννη Μόσχοβου.
-Στην Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Αγ.
Μονής προσέφεραν:
ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων 150€
Καραγιώργος Κων/νος 50€
Ανώνυμος 340€
Μπολούτσου Φούλα 20€
Ανώνυμος (Κ.Σ) 250€
Ανώνυμος (Κ.Α) 250€
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα προσφέρονται δωρεάν από τα
Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ (ΤΥΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ - ΡΟΔΟΠΗ)
για όλο το έτος 2019.
Το Συμβούλιο εκφράζει τις πιο θερμές του ευχαριστίες.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων για τη Δευτέρα 10/06/2019
και κατά τις ώρες 20:15’ έως
22:00’ της ιδίας, στις κάτωθι
οδούς του Δήμου Τρικκαίων:
- Στην οδό Καρδίτσης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Τερτίπη και Συγγρού.
- Στην οδό Καποδιστρίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Συγγρού και Θεμιστοκλέους.
- Στην οδό Θεμιστοκλέους και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Καποδιστρίου και Φλέμινγκ.
- Στην οδό Φλέμινγκ και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Θεμιστοκλέους και Τερτίπη και
- Στην οδό Τερτίπη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Φλέμινγκ και Καρδίτσης.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
αρμοδίων προς διοργάνωση των
εκδηλώσεων, Υπηρεσιών, σε συ-

τοπικά
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νεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας
Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά
περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής
κατά τα ανωτέρω σήμανσης για
το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,
για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την
αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου έως 6 Ιουνίου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τετάρτη 5 Ιουνίου το απόγευμα και αύριο 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 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.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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 αύριο Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 στις 10:00 στον χώρο του ΚΑΠΗ.

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)
τηλ.: 24310 78435 •
what’s up: 6986

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.

Αρ. Πρωτ: Δ.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως,
θα παραμείνουν κλειστά αύριο 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

•μοσχάρι γιουβέτσι
•γεμιστές ντομάτες με ριζότο λαχανικών
•μπούτι κοτόπουλο κοκκινιστό
•τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριών
•μεσογειακή μακαρονάδα

55 Χρόνια Μαθητικές Κατασκηνώσεις

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μπιφτέκια μόσχου με ατομική σαλάτα.............................................5,50 €
Τας κεμπάπ ή μπεκρή μεζέ..............................................................5,00 €
Παστίτσιο ή λαζάνια.........................................................................5,00 €
Κοτόπουλο σνίτσελ φούρνου...........................................................5,00 €
Φασόλια ή ρεβύθια φουρνιστά.........................................................4,50 €
Μανιτάρια σε σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό...........................4,50 €
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
† MNHMOΣΥΝO
Τελούμε το Σάββατο 8 Ιουνίου
2019, εκ του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου Τρικάλων,
40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγαπημένης
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και
θείας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΚΟΓΙΑΝΝΗ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους να προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Τρίκαλα 5-6-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος Κογιάννης - Φανή και Νίκος Μπραζιτίκος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σιλουανός και Δέσποινα, Κωνσταντίνος και
Κλεοπάτρα. Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: Νικόλαος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝHΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Ιερά Αγρυπνία
Αναλήψεως του Κυρίου
& η εορτή του Αγίου Παναγή του Μπασιά
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης και Σταγών

Ιερά Πανηγύρις Ιερού Ναού
θείας Αναλήψεως Τρικάλων
Αύριο 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.

Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί, Μονές και Παρεκκλήσια:
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».

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

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
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη Διάβα εορτάζεται η
εορτή της Αναλήψεως στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητήριο). Οι ιερές ακολουθίες έχουν ως εξής:
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7:00 μ.μ.: Εσπερινός μετά
θείου κηρύγματος.
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία
Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και υψώματος.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό ότι αύριο 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

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

5

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη,
ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
Μονές και χωριά των Τρικάλων ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ
έως 12 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ βράδυ προς Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και από ώρα
8:30μ.μ. έως 12:30π.μ. νυχτερινή, στον Τρισυπόστατο Ιερό Ναό
του Αγίου Νεκταρίου της πόλεώς μας θα τελεσθεί ΑΓΡΥΠΝΙΑ
(Μεγάλος Εσπερινός, Ο Όρθρος της εορτής και η Θεία Λειτουργία) με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα για την Δεσποτική
εορτή της Αναλήψεως του Σωτήρος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
ΠΕΜΠΤΗ το απόγευμα και από ώρα 7:00μ.μ. μεγάλος Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Πατρός ημών
Παναγή του Μπασιά εκ Ληξουρίου Κεφαλλονιάς.
Παρασκευή πρωί και από ώρα 6:30π.μ. έως 9:30π.μ. πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το ύψωμα του Αγίου Παναγή.
Εκ του Ιερού Ναού

Τελετές

ΤΕΤΑΡΤΗ

Στην Ανατολική Μεσόγειο
και το πλωτό
γεωτρύπανο «Γιαβούζ»
Εντός του Ιουλίου θα πλεύσει
το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο
«Γιαβούζ» στην
Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με
όσα μεταδίδει ο
ίδιος ο υπουργός
Ενέργειας Φατίχ
Ντονμέζ, ο οποίος, επιπροσθέτως, υπογραμμίζει ότι και το σκάφος σεισμικών ερευνών «Ορούτς Ρέις» διεξάγει έρευνες
στη θάλασσα του Μαρμαρά, ενώ το «Μπαρμπαρός» τις συνεχίζει νότια της Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι με βάση
όλες τις πληροφορίες που φθάνουν στην Αθήνα τους τελευταίους δύο μήνες, τα συγκεκριμένα πλοία εμπλέκονται
άμεσα στα σχέδια της Αγκυρας να προωθήσει ακόμα πιο
έντονα τις διεκδικήσεις της στις υφαλοκρηπίδες Ελλάδας
και Κυπριακής Δημοκρατίας. «Ολοκληρώσαμε το 80% των
δραστηριοτήτων αναβάθμισης του “Γιαβούζ” χρησιμοποιώντας εγχώρια τεχνολογία. Το πλωτό γεωτρύπανο θα
είναι έτοιμο να αρχίσει τις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο τον Ιούλιο. Τα δύο σκάφη μας, “Φατίχ” και “Γιαβούζ”,
θα μεταφέρουν τη σημαία μας στην Ανατολική Μεσόγειο»,
δήλωσε, χαρακτηριστικά ο κ. Ντονμέζ. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας πρόσθεσε, ακόμη, ότι η χώρα του «θα συνεχίσει να προστατεύει σθεναρά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων» στην περιοχή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

Τρελές προσφορές
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.
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CMYK

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

