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Από το Πρωτοδικείο Τρικάλων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Γεώργιος Ν. Κρίνας

Χρήστου Σινάνη

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
Αρθροσκοπική,
Ελάχιστα επεμβατική (MIS) &
Ρομποτική Χειρουργική

Θα ήθελα να εκφράσω μέσα από την
καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους τους δημότες
που τίμησαν με την
ψήφο τους εμένα και
τον συνδυασμό μου
«Δύναμη Ευθύνης»,
αλλά και όσους δεν
μας ψήφισαν κάνοντας
μια διαφορετική πολιτική επιλογή.
Εύχομαι στη νέα Δημοτική Αρχή, σε όλους
τους προέδρους των κοινοτήτων και τα μέλη των
τοπικών συμβουλίων, καλή θητεία με γνώμονα το
καλό του τόπου μας.
Υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντα δίπλα στους δημότες και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το καλό
του Δήμου Μετεώρων.
Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Δέχεται κάθε

Τετάρτη 9:00-14:00 & 17:00-21:00
Καποδιστρίου 40Α, Τρίκαλα
Ραντεβού στα τηλ.:

24310 76455 & 6975702314
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρήστος Σινάνης

Ανακοίνωση
Από τον Α.Ο. Πηγής ανακοινώνεται
ότι ο προγραμματισμένος για σήμερα
χορός αναβάλλεται.

Νέο Ιατρείο

Θα είναι αναρτημένα για πέντε ημέρες χρονικό διάστημα
κατά το οποίο μπορούν να γίνουν οι ενστάσεις

ΣΕΛ.
4

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

Η 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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
CMYK

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη
υποβολή της δήλωσης απαιτείται o κωδικός
εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς taxisnet καθώς και η προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του
Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα
Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την
επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση
φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος
22 & Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ.
Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293
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Σαν Σήμερα
1821 Ο Ιερός Λόχος υπό
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ηττάται στο Δραγατσάνι από
υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες,
ο Υψηλάντης θα περάσει τα
αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς
και θα φυλακιστεί.
1822 Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική
ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη
Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί
του τουρκικού στόλου, γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο τούρκος ναύαρχος
και περισσότεροι από 1000
παριστάμενοι.
1907 Απαγχονίζεται από
τους κομιτατζήδες ο θρυλικός
μακεδονομάχος
Καπετάν
Άγρας.
1942 Τερματίζεται με νίκη
των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Μίντγουεϊ, μία από
τις σημαντικότερες για την έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας.
1966 Εγκαινιάζεται το «Πλανητάριον» του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Λεωφόρο Συγγρού.
1981 Η Ισραηλινή Πολεμική
Αεροπορία καταστρέφει τον
πυρηνικό σταθμό του Ιράκ
«Οσιράκ», στα περίχωρα της
Βαγδάτης. (Επιχείρηση Όπερα)

Γ

ια να έχει τύχη ο
ΣΥΡΙΖΑ πρέπει
να διεισδύσει
στην περιοχή της
αποχής, που ήταν
θηριώδης στις
ευρωκάλπες. Εκεί
βρίσκονται πολλοί
που τον ψήφισαν τον
Γενάρη και τον
Σεπτέμβρη του 2015.

Εχουν εφεδρείες τα δύο
κόμματα εξουσίας; Θεωρητικά ναι. Και στα δεξιά
τους και στ’ αριστερά τους
υπάρχουν δεξαμενές από
τις οποίες μπορούν να αντλήσουν για να πετύχουν
τον στόχο τους: η Νέα Δημοκρατία για να πιάσει την
αυτοδυναμία, ο ΣΥΡΙΖΑ
για να μειώσει τη διαφορά,
να αποτρέψει την αυτοδυναμία της Ν.Δ. και κάτω
από ορισμένες προϋποθέσεις να διεκδικήσει ακόμη και την πρώτη θέση.
Στην επιχείρηση αυτή η
Ν.Δ. έχει περισσότερα
πλεονεκτήματα από τον
αντίπαλό της. Στα δεξιά
της βρίσκονται μικρού και
μικρομεσαίου μεγέθους
συλλογικότητες με ακροδεξιό, ρατσιστικό και εθνικιστικό πρόσημο, οι οποίες
κατά πάσα πιθανότητα θα
πάνε χειρότερα στις εθνικές κάλπες απ’ ό,τι στις
ευρωεκλογές. Η λογική
της χαμένης ή της χρήσιμης ψήφου για να ηττηθεί
η... καταραμένη εθνομηδενιστική Αριστερά θα
κερδίσει έδαφος με τη
βοήθεια φυσικά της πολιτικής που θα ασκήσει η

Δεξιές και αριστερές εφεδρείες
ηγεσία της Ν.Δ. προκειμένου να δελεάσει τους
οπαδούς τους και τη συνδρομή των στρατευμένων
μέσων ενημέρωσης, οι διευθυντικές ομάδες των
οποίων το μόνο που θέλουν είναι να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μητσοτάκης ήταν
σαφής προχτές στη συνέντευξή του στον Ν. Χατζηνικολάου στον «Αντέννα». Εξέφρασε την επιθυμία του να μην εκπροσωπηθούν στη Βουλή η Χρυσή Αυγή και το κόμμα του
Βελόπουλου. Λογικό. Ο,τι
θα χάσουν τα συγκεκριμένα κόμματα θα το κερδίσει η κουστουμαρισμένη
Δεξιά. Υπάρχουν επίσης
οι Ανεξάρτητοι Ελληνες
και η Ενωση Κεντρώων
που φλερτάρουν με την
εξαφάνιση. Το ακροατήριό
τους είναι δεξιό. Κι από
εκεί έχει να περιμένει ψήφους η Νέα Δημοκρατία.
Στα αριστερά της Ν.Δ.
βρίσκονται το ΚΙΝ.ΑΛΛ. και
το Ποτάμι. Το αντιΣΥΡΙΖΑ
μένος είναι ισχυρό στο
εσωτερικό και των δύο
σχημάτων. Η σύγκρουση
της Φώφης Γεννηματά με
τον Ευάγγελο Βενιζέλο
μάλλον τη Δεξιά θα ευνοήσει.
Από την πλευρά του ο
ΣΥΡΙΖΑ θα παίξει το αντι-

δεξιό χαρτί. Θα απευθυνθεί στον κόσμο που υποστηρίζει τα κόμματα τα
οποία κινούνται στα δεξιά
του (ΚΙΝ.ΑΛΛ.) και στ’ αριστερά του, δηλαδή στο
ΚΚΕ και στον αστερισμό
της εξωκοινοβουλευτικής
Αριστεράς.
Στο ΚΙΝ.ΑΛΛ. επιμένουν
στη γραμμή της εκλογικής
ταπείνωσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο,τι ήταν να χάσουν προς
τον ΣΥΡΙΖΑ το έχουν χάσει. Αυτό που απέμεινε
δεν έχει πρόβλημα ούτε
με τη Δεξιά ούτε με τον
Μητσοτάκη. Για το ΚΚΕ
και την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ
με τις πολιτικές του συκοφάντησε την Αριστερά,
ξεπούλησε τις αρχές της
και πρόδωσε τις αξίες της.
Το δίλημμα Ν.Δ. ή ΣΥΡΙΖΑ δεν τα αφορά αφού,
κατά την ανάλυσή τους,
και τα δύο κόμματα είναι
αστικά, υπηρετούν με ευλάβεια το σύστημα και επιδιώκουν τον εξανδραποδισμό του λαϊκού κινήματος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο επικίνδυνος αντίπαλος γιατί
χρησιμοποιεί αριστερή ρητορική και παραπλανά τις
εργαζόμενες τάξεις. Μισούν τον ΣΥΡΙΖΑ πιο πολύ
από τις αμαρτίες και τα
λάθη τους.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 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• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

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)

Σ’ ό,τι αφορά το ΜεΡΑ
25 του Γιάνη Βαρουφάκη
θα φανεί αν θα αντέξει
στις επιθέσεις φιλίας που
αναμένεται να εξαπολύσει
ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καινούργιο
κόμμα και δεν έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες πόλωσης. Λίγες ψήφους
χρειάζεται για να μπει στη
Βουλή.
Για να έχει τύχη ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διεισδύσει
στην περιοχή της αποχής
που ήταν θηριώδης στις
ευρωκάλπες. Εκεί βρίσκονται πολλοί που τον
ψήφισαν τον Γενάρη και
τον Σεπτέμβρη του 2015.
Η συσπείρωσή του στις
ευρωεκλογές ήταν πολύ
χαμηλή. Η απογοήτευση
και η μελαγχολία πλήττουν
ταυτοχρόνως και το μυαλό
και την ψυχή. Με το μυαλό
κάτι μπορείς να κάνεις.
Με την ψυχή όμως...
Ανάγωγα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε την περίπτωση η Νέα Δημοκρατία
να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικό επίπεδο γιατί, όπως είπε,
«μας χωρίζει άβυσσος».
Τα ίδια πιστεύουν και στον
ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από το 2012
η Δεξιά και το ΠΑΣΟΚ μάς
έλεγαν σε όλους τους τόνους ότι τους χωρίζει
άβυσσος. Κι όμως, τα βρήκαν μια χαρά. «Μεγάλη
μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο
μην πεις».
Του Τάσου Παππά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

Το Άγγελμα
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

Συκοφαντίες και κακοήθιες

```

Tραμπ:

δεν θα παύσουν να χαλκεύονται,

"Καμπανάκια
Βρυξελλών...
ως συνήθως"

```
(Με… καμπανιές
να πέφτουν
στο κεφάλι του λαού!)

της ημέρας

αλλά η αλήθεια
θα λάμψει αργά ή γρήγορα.
Το κλίμα αλλάζει...
προς δύο κατευθύνσεις

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος

```
(Ήταν στραβό το κλήμα, το
αποτελείωσε και ο πλανητάρχης!)

Παρασκευαΐδης

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας αεροπόρος καθώς περνούσε πάνω
από την Αφρική χάλασε η μηχανή του και συνετρίβη το σκάφος του στο έδαφος δίπλα σ
ένα χωριό. Μόλις βγήκε από το αεροπλάνο
είδε όλους τους Αφρικάνους να τον κοιτάνε
και σκέφτηκε:
- "Διάολε! Τώρα την έκατσα".
Τότε εμφανίστηκε ένα αγγελάκι και του
είπε:

- "Δεν την έκατσες ακόμα! Το
μόνο που έχεις να κάνεις είναι να
πάρεις μια πέτρα και να την πετάξεις
στο κεφάλι του αρχηγού της φυλής, είναι
ο μόνος τρόπος".
Έτσι και έκανε λοιπόν ο αεροπόρος.
Τότε λοιπόν ξαναεμφανίστηκε
το αγγελάκι και του είπε:
- "ΤΩΡΑ την έκατσες!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 7/6/2019

Ας βάλουμε το μυαλό
μας να σκεφθεί...
Διαμαρτυρόμαστε συνεχώς για
το ποιοι μας εκπροσωπούν στο
εθνικό και στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εν συνεχεία εκλέγουμε, όχι πάντα αλλά πολύ συχνά, ανθρώπους
οι οποίοι είναι ακατάλληλοι να
μας εκπροσωπούν. Στις εκλογές
για το Ευρωκοινοβούλιο, για παράδειγμα, υπήρχαν σε διάφορα
κόμματα υποψήφιοι με σοβαρά
βιογραφικά.
Προτιμήσαμε είτε τις παραδοσιακές συνταγές είτε όσους έχουν
από χρόνια πιάσει στασίδι στα
πρωινάδικα. Αγνοήσαμε άξιους
επαγγελματίες και στείλαμε να
μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη
άνθρωποι που δεν κρύβουν ότι
βαριούνται να το κάνουν. Και όλα
αυτά την πιο κρίσιμη στιγμή για
την Ε.Ε.
Προσπαθώ να σκεφθώ τι φταίει.
Προφανώς, οι κομματικοί στρατοί
έχουν μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν
είναι το ίδιο να έχεις εκατοντάδες
«στρατιώτες» που μοιράζουν
σταυρωμένα ψηφοδέλτια με το
να προσπαθείς να πείσεις με επιχειρήματα.
Ευθύνη έχουμε ασφαλώς και
εμείς στα μέσα ενημέρωσης. Συχνά προβάλλονται όσοι φωνάζουν
περισσότερο, προσθέτοντας λίγες
μονάδες τηλεθέασης. Φταίνε και
οι κομματικές ηγεσίες, που κάνουν
επιλογές χάριν της επικοινωνίας
και μόνον. Μετά διαμαρτύρονται
γιατί δεν έχουν πάγκο στελεχών
στη Βουλή, αλλά είναι αργά.
Είναι πάντως στενάχωρο όταν
μη αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, όλων
των κομματικών αποχρώσεων, δίνουν αυτή την άνιση μάχη και
αποτυγχάνουν. Ελπίζω να μην το
βάλουν κάτω και να λιώσουν τις
σόλες των παπουτσιών τους μέχρις ότου καταφέρουν να αποκτήσουν δεσμούς με ικανές μάζες
ψηφοφόρων.
Σε όλους εμάς πάλι, συνιστώ
να σοβαρευτούμε. Να σταματήσουμε να ψηφίζουμε ανθρώπους
που μας κάνουν να γελάμε ή
όσους προωθούν οι κομματικοί
μηχανισμοί.
Ας βάλουμε το μυαλό μας να
σκεφθεί και να επιλέξουμε σοβαρά
άτομα, που θα πάρουν κρίσιμες
αποφάσεις για εμάς και τα παιδιά
μας. Η πολιτική δεν μπορεί να
συνεχίσει να μοιάζει με επιθεώρηση, ούτε και με ανακύκλωση
προσώπων που θα έπρεπε από
καιρό να βρίσκονται στο μουσείο
της Μαντάμ Τισό.

Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξημένες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα
πρόσκαιρων όμβρων κυρίως στα ορεινά

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

της Θεσσαλίας.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 33 βαθμούς
Κελσίου.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ευγενικό όχι Γιώργου Κυρίτση
στον ΣΥΡΙΖΑ για Τρίκαλα

Συνεχίζουν τον αγώνα τους
Την πραγματοποίηση μαζικών αγωνιστικών περιφερειακών συσκέψεων για την προετοιμασία από τώρα αγωνιστικού προγράμματος δράσης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.
«Η κάλπικη αντιπαράθεση που παρακολουθούμε μπροστά στις εκλογές ανάμεσα στα κόμματα που κυβέρνησαν, ψήφισαν τα μνημόνια, τους
αντιλαϊκούς, αντισυνταξιουχικούς, εφαρμοστικούς νόμους, που τσάκισαν τη ζωή μας, τις συντάξεις μας, την Υγεία, τις κοινωνικές παροχές και ό,τι με θυσίες και αγώνες κερδίσαμε, γίνεται με στόχο για το
ποιο κόμμα θα κάτσει στην κυβερνητική καρέκλα για να συνεχισθούν
οι ίδιες πολιτικές με ακόμα μεγαλύτερη ένταση» αναφέρουν οι συνταξιούχοι.

∫Ε.Κ.

Πρόκειται απλά για μία “μάχη” και όχι για “πόλεμο”!

Θα έρθουν οι Κινέζοι να αγοράσουν σπίτια στα Τρίκαλα;
Σε τουριστική ανάπτυξη βρίσκεται ο νομός Τρικάλων
τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν αποκλείεται να έχουμε…
Κινέζους επισκέπτες, που θα έχουν ως στόχο να αγοράσουν σπίτια. Και δεν το λέμε με σκωπτική διάθεση,
αλλά με αφορμή μια ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου. Ο
τρικαλινός καθηγητής που διαπρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο ανέφερε το ενδιαφέρον των Κινέζων για την Ελλάδα. Ας δούμε το σχόλιο του: Έδωσα μια διάλεξη στο
Imperial College σε Κινέζους γενικούς διευθυντές μεγάλων εταιριών τεχνολογίας της υγείας. Έκαναν πολλές ερωτήσεις για τα συστήματά υγείας στην Ευρώπη
και τις προοπτικές ανάπτυξης Κινεζικών τεχνολογικών
επενδύσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι τελευταίες ερωτήσεις, που όπως μου είπαν ήταν
‘συλλογικές’, είχαν μεγάλο ενδιαφέρον: γιατί οι Κινέζοι αγοράζουν σπίτια και διαμερίσματα στην Ελλάδα; Αξίζει να αγοράσουμε κι εμείς; Αξίζει επίσης να επενδύσουμε
στην Ελλάδα και μετά να επεκταθούμε σε άλλες γειτονικές χώρες; Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην Κίνα για την Ελλάδα. Μακάρι να το αξιοποιήσουμε.

∫χρ.παπ.
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
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σελίδα 3

Πρώτος με 1.187 σταυρούς

Τον γνωστό ηθοποιό και
πρώην βουλευτή Τρικάλων με
την ΔΗΜΑΡ Γιώργο Κυρίτση
πλησίασε ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να είναι στο ψηφοδέλτιο των Τρικάλων στις εκλογές του Ιουλίου. Ο ίδιος με… κομψό και ευγενικό τρόπο είπε όχι στην
πρόταση αυτή. Μάλιστα ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό τα εξής:
Θα ήθελα να ενημερώσω
πως από τον ΣΥΡΙΖΑ μου έγινε μια τιμητική πρόταση να κατέβω υποψήφιος βουλευτής είτε στην πατρίδα μου τα Τρίκαλα είτε στη Β’ Αθήνας. Για λόγους που δεν είναι της παρούσης, δεν δέχτηκα. Ευχαριστώ
τον ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση.

∫χρ.παπ.
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Με 1.187 σταυρούς
προτίμησης εκλέχθηκε πρώτος δημοτικός
σύμβουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης, το οποίο πρόεκυψε από τις εκλογές της 26ης Μαΐου, ο
αντιδήμαρχος Πύλης
Κώστας Ούτρας.
Επιπλέον, είναι ο
μοναδικός που ξεπέρασε το φράγμα των
1.000 σταυρών και
μάλιστα σε έναν Δήμο, στον οποίο ψήφισαν έγκυρα 15.603 ψηφοφόροι, εκ των οποίων οι
8.119 προτίμησαν τον νικητή των εκλογών συνδυασμό “Πρώτα ο Άνθρωπος” του δημάρχου Κώστα Μαράβα, δηλαδή 1 στους 8 ψηφοφόρους
της παράταξης, επέλεξε τον κ. Ούτρα. Τουλάχιστον κορυφαία επίδοση!
Σε δήλωσή του ο κ. Ούτρας σημείωσε: «Τα
αποτελέσματα των εκλογών τόσο για τον συνδυασμό μας “Πρώτα ο Άνθρωπος” με επικεφαλής τον Κώστα Μαράβα, όσο και προσωπικά για
εμένα είναι τα καλύτερα. Ευχαριστώ τους συνδημότες μου για την μεγάλη τιμή που μου έκαναν. Συναισθάνομαι την μεγάλη ευθύνη που
απορρέει από αυτό το αποτέλεσμα. Ευθύνη να
φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου έδειξαν. Θέλω να ευχαριστήσω και ταυτόχρονα να
συγχαρώ τον επικεφαλής της παράταξής μας,
τον Κώστα Μαράβα, αλλά και όλους τους συνυποψήφιους, εκλεγμένους και μη, για τον
όμορφο και νικηφόρο αγώνα που όλοι μαζί δώσαμε. Όλοι μαζί θα πάμε τον Δήμο Πύλης μπροστά. Επίσης, να συγχαρώ και τους αντιπάλους
μας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, για το
υψηλό επίπεδο της αντιπαράθεσης και του πολιτικού διαλόγου. Οι εκλογές πέρασαν και πλέον αυτά που πρέπει να μας ενώνουν είναι πολύ
περισσότερα. Ο στόχος είναι κοινός, η πρόοδος
όλων των πολιτών του Δήμου Πύλης.
Δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου».

∫ Μ.α.Μπ.

Νέες αιτήσεις για το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»
Νέος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» ανοίγει στις 12 Ιουλίου, με τον οδηγό εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά υπαγωγής των νοικοκυριών να δημοσιεύεται το επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μιχάλης Βερροιόπουλος, «οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβληθούν από τις 12 Ιουλίου με την πλατφόρμα που λειτούργησε και στον πρώτο κύκλο να ανοίγει τις πύλες της σταδιακά ανά ομάδα περιφερειών της χώρας», ενώ αναγγέλλει και τη «διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων των δικαιούχων νοικοκυριών».

∫Ε.Κ.

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

Δεκτές συνταγές ΕΟΠΠΥ
24310 20088

CMYK

diorasi2b@gmail.com

Οπτικά Διόραση

4 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

α αποτελέσματα θα
είναι αναρτημένα
για πέντε ημέρες
χρονικό διάστημα κατά
το οποίο μπορούν να
γίνουν οι ενστάσεις

Τ
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Των αυτοδιοικητικών εκλογών από το Πρωτοδικειο Τρικάλων

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα
σφατες αυτοδιοικητικές εκλογές υπήρξαν γραμμένοι
67.607 και ψηφίσαντες
43.072, ενώ άκυρα 1.691,
λευκά 476.
Σύνολο λευκών και άκυρων 2.167, ενώ έγκυρα ψηφοδέλτια 40.905 και έλαβαν
η «Λαϊκή Συσπείρωση Τρικάλων» 4.541 ψήφους, η «επανεκκίνηση» 23.490, η « «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» 1.516, «Πρώτα οι πολίτες» 803 και «μαζί για τα Τρίκαλα» 8.288, η «Ελληνική
Αυγή για τα Τρίκαλα» 432

Ανακοινώθηκαν, χθες και
επισήμως από το Πρωτοδικείο Τρικάλων τα οριστικά
αποτελέσματα και η σταυροδοσία των υποψηφίων της
εκλογικής αναμέτρησης της
26ης Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα είναι αναρτημένα
για πέντε ημέρες, χρονικό
διάστημα κατά το οποίο μπορούν να γίνουν οι ενστάσεις
από τους υποψηφίους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα για το
Δήμο Τρικκαίων στις πρό-

Θα ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο ν. Τρικάλων

Αρχές της εβδομάδας

και το «Νέο Όραμα για τα
Τρίκαλα» 1.835.
Στο Δήμο Μετεώρων υπήρξαν 36.102 εγγεγραμμένοικαι
ψηφίσαντες 20.610, άκυρα
723 και λευκά 162, ενώ σε σύνολο λευκών και άκυρων 885,
και έγκυρα 19.725. Έλαβαν
ο συνδυασμός «Νέο Ξεκίνημα - Ανεξάρτητος Δήμος»
7.442, η «Λαϊκή Συσπείρωση
Μετεώρων» 824, η «Δύναμη
Ευθύνης» 8.637 και «Ανάπτυξη Τώρα» 2.822.
Στο Δήμο Φαρκαδόνας τα
αποτελέσματα των εκλογών

της 26ης Μαΐου διαμορφώνονται ως εξής: Γραμμένοι
18.747, ψηφίσαντες 10.085,
άκυρα 412, λευκά 106 και
σύνολο λευκών και άκυρων
518. Υπήρξαν 9.567 έγκυρα
και έλαβαν «Λαϊκή Συσπείρωση Φαρκαδόνας» 627,
«Μαζί Δημιουργούμε το Δήμο
Φαρκαδόνας» 1.996, «Νέα
Πνοή» 3.326 και «Νέο Ξεκίνημα – Δήμος Φαρκαδόνας»
2.126 και «Ο Τόπος μας αύριο. Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση» 1.492 ψήφοι.
Ε.Κ.

Κλίμα συνεργασίας
για τον Δήμο Φαρκαδόνας
Ο απερχόμενος Δήμαρχος Φαρκαδόνας Θανάσης
Μεριβάκης άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας
με το νέο Δήμαρχο Γιάννη Σακελλαρίου
ην 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει η
επίσημη αλλαγή σκυτάλης στον
Δήμο Φαρκαδόνας, με τον Θανάση
Μεριβάκη να παραδίδει στον Γιάννη
Σακελλαρίου τον δημαρχιακό θώκο.
Αλλά φαίνεται πως μέχρι τότε οι
ειδήσεις θα τρέξουν με ταχύτητα. Ήδη
από τις πρώτες μέρες φαίνεται πως
υπάρχει κλίμα συνεργασίας από τον κ.
Μεριβάκη και μάλιστα αυτό έγινε
κατανοητό και από το συγχαρητήριο
μήνυμα του συνδυασμού «ΜΑΖΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» προς το νέο Δήμαρχο.
Εκεί με την υπογραφή του κ. Μεριβάκη
περιγράφεται η διάθεση για συνεργασία
και σίγουρα είναι ένα θέμα που θα έχει
ακόμη πολλά επεισόδια με ενδιαφέρον.

Τ

Το «επίσημο» έναυσμα της προεκλογική
περιόδου ωστόσο θα δοθεί αύριο με το κάλεσμα της Κ. Ε. του ΚΚΕ που θα κυκλοφορήσει με το «Ριζοσπάστη»
Στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα που θα
συγκροτήσουν το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ
στο ν. Τρικάλων, ενώ συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι πολιτικές παρεμβάσεις
των μελών και στελεχών του κόμματος, δεδομένου ότι ο χρόνος «τρέχει» για τις εκλογές στις 7 Ιουλίου.

Σε θέση μάχης
Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τη
προσφυγή στις κάλπες, καθώς το χρονικό
διάστημα είναι λίγο, δεδομένου ότι απομένουν 30 ημέρες για την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, τα μέλη και τα στελέχη του
ΚΚΕ στα Τρίκαλα πραγματοποιούν σε καθημερινή βάση πολιτικές παρεμβάσεις σε
όλο το Νομό.
Στόχος των Τομεακών Οργανώσεων είναι
να έρθουν σε επαφή με εργαζόμενους,
ανέργους, συνταξιούχους, και αγρότες,
ώστε να γίνουν γνωστές οι θέσεις του ΚΚΕ.
Το «επίσημο» έναυσμα της προεκλογική
περιόδου ωστόσο θα δοθεί αύριο με το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
που θα κυκλοφορήσει με το «Ριζοσπάστη».
Επίσης, σήμερα θα ανοίξει το εκλογικό
κέντρο που θα βρίσκεται στο ίδιο σημείο,
όπου βρίσκονταν το εκλογικό κέντρο της
Λαϊκής Συσπείρωσης.
Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέλη του ΚΚΕ
«ήδη καταγράφεται η δικαιολογημένη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, που τα τελευταία χρόνια υλοποίησε
την αντιλαϊκή πολιτική, συνεχίζοντας το

έργο των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι, ωστόσο, θετικό το γεγονός
ότι ένας κόσμος στρέφεται σε παλιότερες
δοκιμασμένες και αποτυχημένες επιλογές,
όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ή σε άλλες
δυνάμεις που στηρίζονται και προετοιμάζονται για να παίξουν το ρόλο είτε του αναχώματος είτε του συμπληρώματος στην αντιλαϊκή κυβερνητική διαχείριση. Καταγράφεται μια ακόμα αντιλαϊκή εναλλαγή μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, δηλαδή μεταξύ των δύο
μεγαλύτερων κομμάτων του κεφαλαίου,
των μονοπωλίων, της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ.
Ο συσχετισμός δυνάμεων παραμένει
πολύ αρνητικός, όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στην Ευρώπη. Το εργατικό - λαϊκό
κίνημα δεν έχει περάσει ακόμη σε φάση δυναμικής και πιο μαζικής αντεπίθεσης».
Όπως σημειώνουν «Παρά τις όποιες θετικές διεργασίες, εκφράζεται τάση συντηρητικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας.
Γι’ αυτό το φαινόμενο ευθύνονται συνολικά
οι αστικές πολιτικές δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ με
την πολιτική του επέτρεψε στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζονται δικαιωμένοι για το
προηγούμενο αντιλαϊκό τους έργο. Στην ουσία τους έδωσε συγχωροχάρτι με την όλη
πρακτική του.
Η υποχώρηση της Χρυσής Αυγής και σε
ψήφους και σε ποσοστά πρέπει να συνεχιστεί ακόμα περισσότερο μπροστά στις εθνικές εκλογές, ώστε ο ελληνικός λαός να πετάξει έξω από τη Βουλή το ναζιστικό δολοφονικό συνονθύλευμα. Το ΚΚΕ παραμένει
σταθερή δύναμη για τα λαϊκά συμφέροντα,
με τάση σταθεροποίησης των δυνάμεών
του, σε εκλογικές συνθήκες που προσιδίαζαν σε εθνικές εκλογές».
Ε.Κ.

Εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “ΜΑΖΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ το ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ”,
θα ήθελα να συγχαρώ για την εκλογή του το
νέο Δήμαρχο του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Γιάννη Σακελλαρίου και να του ευχηθώ κάθε πρόοδο και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που
αναλαμβάνει για το Δήμο μας.
Έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλημάτων
του Δήμου μας αλλά και των προσδοκιών που
όλοι μας, προεκλογικά, δημιουργήσαμε στους
δημότες μας, αισιοδοξώ πως θα ανταποκριθεί
με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζοντας την
ανοδική πορεία στην οποία βρίσκεται αυτή τη
στιγμή ο Δήμος Φαρκαδόνας.
Αφήνουμε ως παρακαταθήκη στην επόμενη
δημοτική αρχή έναν «οικονομικά υγιή» Δήμο και
ένα «μεγάλο έργο», το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχουν έργα σε εξέλιξη που πρέπει
να ολοκληρωθούν, έργα που έχουν δημοπρατηθεί και πρέπει να υλοποιηθούν, συμβάσεις υπογεγραμμένες που πρέπει να εκτελεστούν καθώς και αρκετές μελέτες με έτοιμα
έργα που πρέπει να προχωρήσουν. Το αποτύπωμά μας είναι έντονο και καθαρό όπως και
ο έντιμος αγώνας μας.
Και επειδή η αλλαγή δημάρχου δεν σημαίνει πως σταματάει η λειτουργία του Δήμου, θα
του παρέχω κάθε ενημέρωση και κάθε δυνατή ευκολία για να λειτουργήσει ο Δήμος με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Μαζί με την καθημερινότητα του Δήμου υπάρχουν μεγάλα και
σημαντικά θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Πρέπει ο Δήμος να συνεχίσει την
λειτουργία του, γιατί αυτό αποτελεί βασική
υποχρέωσή μας προς το δημότη.
Η αναλογικότερη εκπροσώπηση που επέ-

βαλλε ο νόμος του Κλεισθένη, φέρνει και τις
πρώτες δυσκολίες στην συγκρότηση των καινούργιων δημοτικών συμβουλίων. Θα χρειαστεί
ιδιαίτερη προσπάθεια και καλή θέληση προκειμένου να αποκατασταθεί μια ομαλή διοικητική και ταυτόχρονα αποτελεσματική λειτουργία του.
Φυσικά το μεγάλο φορτίο πέφτει στον δήμαρχο. Αλλά η ομαλή και ταυτόχρονα παραγωγική λειτουργία ενός δημοτικού συμβουλίου
Και δεσμεύομαι για το καλό του Δήμου και
των δημοτών μας, πως θα είμαστε κοντά
στην νέα δημοτική αρχή και παρόντες την επόμενη μέρα, αφού ο νέος εκλογικός νόμος επιβάλλει «τη σύνθεση και τη συνεργασία». «Σύνθεση και συνεργασία» για τις οποίες ήδη δείξαμε τα πέντε προηγούμενα χρόνια πως μπορούμε να τις διασφαλίσουμε και να τις εγγυηθούμε.
Χριστόφορος Παπαθανασίου

τοπικά

Διεξήχθησαν χθες για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ στο ν. Τρικάλων

Χωρίς προβλήματα
η πανελλαδικές εξετάσεις
•Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν
κατά πόσο έχουν ανάγκη από κάποια μορφή τέχνης

Έ

να κείμενο του
Α. Καμύ σχετικά
με την τέχνη και
τον κοινωνικό ρόλο του
καλλιτέχνη κλήθηκαν να
επεξεργαστούν οι
υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
που διαγωνίστηκαν, χθες
πρώτη ημέρα των
πανελλαδικών στο
μάθημα των Νέων
Ελληνικών.
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Ευχές του Δημάρχου Μετεώρων
προς τους υποψηφίους
των πανελληνίων εξετάσεων
Καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στους μαθητές που από
σήμερα καλούνται να δώσουν
έναν από τους πιο σημαντικούς
αγώνες της ζωής τους.
Αγαπητά μας παιδιά, οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι μία
από τις πρώτες μάχες που καλείστε να δώσετε, σίγουρα
όμως όχι η τελευταία. Αντιμετωπίστε τη με αισιοδοξία, ηρεμία, υπομονή και επιμονή και
είμαι βέβαιος πως οι προσπάθειες που καταβάλατε όλα
αυτά τα χρόνια θα ανταμειφθούν.
Επίσης, εύχομαι, καλή δύναμη στους γονείς, οι οποίοι
στέκονται πάντα αρωγοί στο πλευρό των παιδιών τους
και αγωνιούν για το μέλλον τους, καθώς και στους καθηγητές, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην πορεία και στην
εξέλιξη των υποψηφίων.

Καλή επιτυχία!
Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Η αυλαία των πανελλαδικών
εξετάσεων άνοιξε για τους
υποψήφιους των ΕΠΑΛ με
ποσοστό αποχής 26,4% , καθώς από τους 277 υποψήφιους που δήλωσαν συμμετοχή,
στα θρανία κάθισαν και εξετάστηκαν στα Νέα Ελληνικά
204 μαθητές.
Οι εξετάσεις, στα δύο εξεταστικά κέντρα του 1ου και
2ου ΕΠΑΛ διεξήχθησαν ομαλά
και δεν αναφέρθηκε κανένα
πρόβλημα. Όσον αφορά τα
θέματα στους υποψήφιους
δόθηκε απόσπασμα της ομιλίας του Α. Καμύ στην Ακαδημία της Σουηδίας κατά τη
βράβευσή του με το Νόμπελ
Λογοτεχνίας το 1957, το οποίο
αναφερόταν στην Τέχνη και
στον κοινωνικό ρόλο του καλ-

Χρήστος Σινάνης

Θανάσης Λιούτας:
λιτέχνη. Στο δεύτερο θέμα
δόθηκε ποίημα της Ιταλίδας
ποιήτριας Alda Merini με τίτλο
«Ένα ποίημα δυο ερμηνείες».
Μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι
κλήθηκαν να αναπτύξουν κατά
πόσο έχουν ανάγκη από κάποια μορφή τέχνης (μουσική,
ζωγραφική, θέατρο, λογοτεχνία κ.λπ.).
Τη σκυτάλη των Πανελλαδικών θα πάρουν σήμερα οι

υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), οι οποίοι θα διαγωνιστούν στο πρώτο τους
μάθημα, τη Νέα Ελληνική
Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα
επιστρέψουν στα εξεταστικά
κέντρα το Σάββατο για να
εξεταστούν στα Μαθηματικά
(Άλγεβρα).
Μετά τη λήξη των πανελλαδικών, οι υποψήφιοι θα κλη-

θούν να συμπληρώσουν το
μηχανογραφικό δελτίο το
οποίο είναι σημαντικά διαφοροποιημένο σε σχέση με πέρυσι καθώς λόγω των συγχωνεύσεων μεταξύ πανεπιστημίων και ΤΕΙ που πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο
Παιδείας εν μέσω της χρονιάς,
θα υπάρξουν μόνο πανεπιστημιακά τμήματα.
Ε.Κ.

Έρχεται στις 12/7 το νέο πρόγραμμα

«Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον»
Σ

τις 12 Ιουλίου θα
“ανοίξει” το νέο
πρόγραμμα και ο
νέος κύκλος αιτήσεων
του «Εξοικονόμηση Κατ'
Οίκον», με το μέγιστο
εισόδημα στα κριτήρια
ένταξης να ανεβαίνει από
τα 40.000 στα 80.000
ευρώ.

Την ερχόμενη εβδομάδα
αναμένεται να δημοσιευτεί
και ο σχετικός οδηγός ένταξης, που θα περιλαμβάνει
τα κριτήρια ένταξης και τα
δικαιολογητικά υπαγωγής
στο πρόγραμμα, ωστόσο
αναμένεται να μη διαφέρει
ουσιαστικά σε σχέση με τον
περασμένο οδηγό. Η κύρια
διαφορά πάντως, μάλλον θα
αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων των
δικαιούχων νοικοκυριών, καθώς θα υπάρξει και μία έβδομη κατηγορία στην οποία είχαν δυνατότητα χορήγησης
άτοκου δανείου, όχι επιδότησης, φυσικά πρόσωπα και
οικογένειες με εισόδημα έως
40.000 ευρώ θα ανέβει στα
80.000 ευρώ.
Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης για τις εισοδηματικές κατηγορίες θα κυμαίνεται
από 50% μέχρι 70% του επι-

λέξιμου προϋπολογισμού εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Τα συγκεκριμένα όρια είναι προσαυξημένα κατά 5% ανά
προστατευόμενο μέλος.

Δράσεις που
χρηματοδοτούνται
Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι τέσσερις:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης.
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης.
4. Σύστημα ζεστού νερού
χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση

είναι η αξιοποίηση ενεργειακού επιθεωρητή η επιλογή
γίνεται από μητρώο που θα
συσταθεί ο οποίος και θα
καθορίσει τις απαιτούμενες
οικοδομικές εργασίες. Πριν
από την υποβολή της αίτησης ο επιθεωρητής θα πρέπει να τις καταγράψει εκδίδοντας το Α' Πιστοποιητικό
Ενεργειακής
Απόδοσης
(ΠΕΑ). Μετά την υλοποίηση
των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευθύνονται εκ
νέου σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί
δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους
και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β'
ΠΕΑ). Βάσει αυτού και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στό-

χου καταβάλλονται στους
ωφελούμενους τα κίνητρα
του προγράμματος. Η δαπάνη για το κόστος των δύο
ενεργειακών επιθεωρήσεων,
η δαπάνη του συμβούλου
έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται
από το Πρόγραμμα υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής της
αίτησης και επίτευξης του
ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.
Οι επιλέξιμες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες είναι η μονοκατοικία,
η πολυκατοικία καθώς και
το μεμονωμένο διαμέρισμα.
Επισημαίνεται ότι σε καμία
περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).
Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία,
να υφίσταται νόμιμα, να έχει
καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία ίση ή
χαμηλότερης της «Δ» και να
μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Ματθαίος Μπίνας

Οι διακρίσεις των Τρικαλινών
μαθηματικών μυαλών
μας κάνουν υπερήφανους
Πολλά συγχαρητήρια
στους Τρικαλινούς μαθητές,
οι οποίοι συμμετείχαν και
βραβεύθηκαν στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Αξίζουν συγχαρητήρια για
την πολύ μεγάλη συμμετοχή,
η οποία αποδεικνύει την αγάπη πολλών μαθητών για τα
μαθηματικά και από την άλλη
το πολύ σημαντικό έργο που
κάνει η ίδια η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, το οποίο
ενθαρρύνει αυτή τη μεγάλη
συμμετοχή.
Είναι γεγονός ότι, διαχρονικά, κάθε χρόνο, στους διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας, συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές από τον Νομό Τρικάλων.
Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν και βεβαιώνουν την
κλίση τους στον κόσμο των μαθηματικών, χτίζουν από
μικροί μια πολύ στενή σχέση με την επιστήμη, γεγονός
που τελικά οδηγεί σε καθαρή και ώριμη σκέψη, βασικό
εφόδιο, θεμέλιο για όλη τους τη ζωή.
Τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, καθώς
και όλους όσους συνδράμουν και βοηθούν, ώστε να πραγματοποιούνται οι διαγωνισμοί αυτοί και οι δράσεις της
Μαθηματικής Εταιρείας, από καρδιάς τους συγχαίρω.
Τους θαυμάζουμε και σε αυτούς προσβλέπουμε, για να
χτίσουμε μαζί την Ελλάδα που μας αξίζει.
Λιούτας Θανάσης

6 σελίδα
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Έδωσε έμπρακτα χθες πλήθος Τρικαλινών, στο φιλανθρωπικό Gala του Παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Πλήθος κόσμου έδωσε δυναμικό παρών στην εκδήλωση, στέλνοντας έτσι ισχυρό μήνυμα συμπαράστασης στην προσπάθεια
του Παραρτήματος και έμπρακτης
στήριξης στους καρκινοπαθείς
συνανθρώπους μας.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία του
Παραρτήματος, είχε ως σκοπό την
συγκέντρωση ποσών για την υποστήριξη ανθρώπων που έχουν χτυπηθεί από την επάρατη νόσο, αλλά
και των οικείων τους. Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιείται
μέσω vouchers, που το καθένα
απ’ αυτά θα αντιστοιχεί σε ένα
συγκεκριμένο ποσό, τα οποία θα
αποδίδονται σε καρκινοπαθείς,
ώστε να χρησιμοποιηθούν ως αντίτιμο για τις ανάγκες τους.
Τα vouchers θα εκδίδονται από
το Παράρτημα και θα αποδίδονται
σε καρκινοπαθείς, προκειμένου,
σε πρώτο στάδιο, να έχουν ψυχολογική στήριξη και παρακολούθηση από εξειδικευμένο επιστήμονα στον τομέα αυτό.
Ματθαίος Μπίνας

Στήριξη στην αντικαρκινικό αγώνα
•Στόχος ήταν η συγκέντρωση ποσού, για την υποστήριξη μέσω vouchers
συνανθρώπων μας που έχουν χτυπηθεί από την επάρατη νόσο

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

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε το
φιλανθρωπικό Gala
του Παραρτήματος Τρικάλων
της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας, χθες στο bar –
restaurant “Ivy”.

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

CMYK
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Οι εκλογές τελείωσαν, τα έργα συνεχίζονται
και στην περιοχή Ζωαγοράς
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Μικέλης Χατζηγάκης: «Η
χαμένη ηθική του ΣΥΡΙΖΑ»
«Ο κυνισμός με τον οποίο διαχειρίζεται την εξουσία
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις δύο μέρες πριν από το
κλείσιμο της Βουλής των Ελλήνων και την προσφυγή στις
κάλπες, ξεπερνά κάθε ιστορικό προηγούμενο», τόνισε ο Μικέλης Χατζηγάκης.
Η μετάταξη της κόρης της πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και νυν Αντιπροέδρου της Βουλής Τασίας Χριστοδουλοπούλου, Μάχης-Στεφανίας Δρίτσα, από
άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, στη Βουλή των Ελλήνων,

πό την επόμενη ημέρα των
εκλογών και με δεδομένο τον
προϋπάρχοντα
προγραμματισμό, ο Δήμος
Τρικκαίων συνεχίζει τα έργα. Ένα
από αυτά, οι υποδομές στην
περιοχή της Ζωαγοράς. Τα βήματα
για την περιοχή και την ανάπλασή
της ήταν συγκεκριμένα και γίνονται
με συγκεκριμένη σειρά:

Α

- Τακτοποιήθηκαν μετά από 17 χρόνια
τα ιδιοκτησιακά και το σχέδιο πόλης

στην περιοχή «Κλωτσοτήρας» (Περιοχή «Κλωτσοτήρα - Τρικκαίογλου»). Οι
ιδιοκτήτες και ο Δήμος γνωρίζουν πλέον
επακριβώς, ιδιοκτησίες και κοινόχρηστους χώρους, προς αξιοποίηση και
ανάπλαση.
- Ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις, στο
πλαίσιο εργολαβίας για ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους των Τρικάλων. Οι
ασφαλτοστρώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη
6 Ιουνίου 2019 σε δρόμους σε ολόκληρη
την περιοχή «Κλωτσοτήρας»
- Συνεχίζονται οι εργασίες για τα έργα

φωτισμού, πεζοδρομίων και τη νησίδα
στην οδό Κλειδωνοπούλου, μέσω δεύτερης εργολαβίας που βρίσκεται σε εξέλιξη
- Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη νέα μορφή στη γέφυρα της οδού Σατωβριάνδου.
Με τις συγκεκριμένες αυτές ενέργειες,
που έγιναν συντονισμένα και με προγραμματισμό, ο Δήμος Τρικκαίων αλλάζει και βελτιώνει την εικόνα και τις υποδομές μιας ολόκληρης περιοχής.
Από το γραφείο Τύπου
του Δήμου Τρικκαίων

Επιλογή υπέρβασης της σημερινής
μιζέριας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Εικόνες στυγνής λεηλασίας
των δημόσιων θέσεων θυμίζουν όλα αυτά που πραγματοποιούνται στη Βουλή των
Ελλήνων τις τελευταίες ημέρες.
Με τροπολογίες, η απερχόμενη κυβέρνηση ψηφίζει διορισμούς συγγενών, φίλων,
γνωστών και ημετέρων, ενώπιον ολόκληρης της ελληνικής
κοινωνίας, μέσα στο ελληνικό
κοινοβούλιο.
Αυτόπτης μάρτυρας ολόκληρη η ελληνική κοινωνία.
Η ερμηνεία, για όλα αυτά
που συμβαίνουν, είναι ότι
έχουν κυριευθεί από τον φόβο
της απώλειας της εξουσίας,
στις ερχόμενες εκλογές, και
τρέχουν να καρπωθούν όσο
προλαβαίνουν, να επωφεληθούν από το κράτος.
Μοιραίοι και ολίγιστοι.
Η μεγάλη εκλογική διαφορά
δεν τους συνέτισε.
Αντίθετα, βλέπουμε ότι λειτούργησε ως ένας επιταχυντής της κυνικής τους συμπεριφοράς, από την επόμενη
κιόλας ημέρα των Ευρωεκλογών.

Αρχικά, σοκαρισμένοι διαπιστώσαμε τη θεσμική εκτροπή, που πραγματοποιήθηκε
μέσα από την αντισυνταγματική τους απόφαση να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Άρειου Πάγου. Κάνοντας αυτό, η
απερχόμενη κυβέρνηση τοποθετήθηκε χωρίς ντροπή,
απέναντι από το σύνολο του
συνταγματικού κόσμου της
χώρας.
Η κυνική τους συμπεριφορά
συνεχίστηκε με παλινωδίες,
αναφορικά με το πότε τελικά
ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει

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

εκλογές από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Αυτό τάραξε και συνεχίζει να ταράζει
την πραγματική οικονομία, καθώς βάζουν σε καθεστώς ομηρείας χιλιάδες εκατοντάδες
επαγγελματίες της πραγματικής οικονομίας, οι οποίοι αναμένουν να επιβιώσουν μέσα
από τον τουρισμό τους επόμενους λίγους μήνες.
Σε όλο αυτό το διάστημα
παράλληλα, γράφονται και
ψηφίζονται τροπολογίες για
να διοριστούν οι ημέτεροι.
Την ίδια στιγμή, βαριές
καμπάνες χτύπησαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι παροχές του Πρωθυπουργού τείνουν να δημιουργούν δημοσιονομικό πρόβλημα, αποκαλύπτοντας περίτρανα, για ακόμη μια φορά,
αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνιζε από την πρώτη
στιγμή. Ότι, δηλαδή, η απερχόμενη κυβέρνηση δεν πέτυχε μια δυνατή ανάπτυξη, όπως
μας έλεγαν, αλλά ούτε και
μας έβγαλε από τα Μνημόνια.
Οι παροχές τους βρίσκονται
κάτω από συνεχή και αυστηρό
έλεγχο.
Όλα αυτά αποδεικνύουν μια
ασθενική ανάπτυξη. Αυτό είναι
που πέτυχαν. Καμία δύναμη,
καμία προοπτική.
Σε αντιδιαστολή, όμως, των
προειδοποιήσεων αυτών από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύσσωμη η διεθνής οικονομία,
μπροστά στην πολύ κοντινή
πολιτική αλλαγή και στη νέα
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά τις ερχόμενες
εθνικές εκλογές, αντέδρασε
και συνεχίζει να αντιδρά πάρα
πολύ θετικά απέναντι στη
χώρα μας.

Η ελπίδα υπάρχει. Όχι όμως
με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.
Ταυτόχρονα, ακούμε ότι η
απερχόμενη κυβέρνηση αναμένεται να ακυρώσει μέτρα
ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης, όπως είναι η μείωση της
φορολογίας εισοδήματος, τα
οποία θα ίσχυαν από το 2020
και έπειτα. Αυτό υπονομεύει
την ανάπτυξη και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.
Όμως δεν τους νοιάζει.
Αφού έδωσαν έναν χορό εντυπώσεων προεκλογικά, βαφτίζοντας τα επιδόματα ως
συντάξεις, τώρα έρχονται και
υπονομεύουν όλα τα μέτρα οικονομικής στήριξης της πραγματικής οικονομίας και του
εισοδήματος των Ελληνίδων
και των Ελλήνων.
Αναρωτιέται κανείς, δεν
τους νοιάζει πώς θα ζήσει η
ελληνική οικογένεια;
Δεν τους νοιάζει, πώς θα
επιβιώσει μια μικρή επιχείρηση και μια αγροτική μονάδα;
Οι ερωτήσεις σαφώς ρητορικές, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει βιώσει με κάθε τρόπο την αδιαφορία τους.
Η κοινωνία μπροστά στον
κυνισμό και την ανικανότητα
της απερχόμενης κυβέρνησης, μπροστά σε μια ασεβή
κυβέρνηση, στρέφεται δυναμικά προς τη Νέα Δημοκρατία
και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το κάνουν γιατί ξέρουν ότι το
οικονομικό πρόγραμμα του
Κυριάκου Μητσοτάκη και της
Νέας Δημοκρατίας είναι η
λύση που εγγυάται το μέλλον
που αξίζει στην κοινωνία μας,
στον τόπο μας, στους Έλληνες κάθε γενιάς.
Λιούτας Θανάσης

είναι η κορυφή του παγόβουνου μιας σειράς ρουσφετολογικών προσλήψεων. Μάλιστα, η αντιπρόεδρος της
Βουλής ομολόγησε χθες με ειλικρίνεια μεν, αλλά και κυνισμό, ότι για τη μετάταξη αυτή «αξιοποιήθηκαν κάποιες
γνωριμίες και διασυνδέσεις»!
Την ίδια ώρα, δύο ακόμη κόρες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
(η Αλεξάνδρα Αλεξανδροπούλου κόρη της διευθύντριας
της γενικής γραμματέως της Βουλής Βασιλικής Τσακανίκα
και η Μαρίνα Λελούδα Σκουρογιάννη, κόρη της προϊσταμένης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ειρήνης Πανταλού) που διορίστηκαν στην Βουλή τα τελευταία εικοσιτετράωρα με
ρουσφετολογικές τροποποιήσεις υπέβαλαν την παραίτηση
τους μετά το σάλο που προκάλεσαν οι σχετικές αποκαλύψεις.
Οι πολίτες της χώρας παρατηρούν άναυδοι το όργιο
ρουσφετιών στο οποίο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση, ενόψει
της απώλειας της εξουσίας, χωρίς κανένα απολύτως πρόσχημα. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης», υπογράμμισε ο Μικέλης Χατζηγάκης, «θα φέρει ένα νέο ήθος και ύφος στην
κοινοβουλευτική μας ζωή και για αυτό είμαι σίγουρος
ότι θα τον εμπιστευτούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στις
προσεχείς εκλογές».

Ισχυρό ρεύμα ανανέωσης
με Μικέλη Χατζηγάκη
Μια μεγάλη αλλαγή που έχει τα τελευταία χρόνια συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία αποτυπώθηκε με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο και στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.
Η κοινωνία μας απαιτεί ανανέωση και μάλιστα με ανθρώπους νέους, μορφωμένους και άφθαρτους. Ανθρώπους που λένε την αλήθεια και παρουσιάζουν στους πολίτες ένας σαφές και εμπεριστατωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης.
Αυτό το μεγάλο αυτό ρεύμα ανανέωσης και μάλιστα με
ποιοτικά χαρακτηριστικά εκπροσωπεί σε τοπικό επίπεδο
ο Μικέλης Χατζηγάκης:
Έχει γνώσεις, δοκιμασμένες στην πραγματική οικονομία, είναι άφθαρτος και έχει την θέληση να βοηθήσει τους
Τρικαλινούς συμπολίτες του, κυρίως όσους έχουν όρεξη
για να πάνε μπροστά.
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Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα από το Πρωτοδικείο

Τ

α επίσημα
αποτελέσματα και
την σταυροδοσία
εξέδωσε το Πρωτοδικείο
Τρικάλων για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές
στον Δήμο Πύλης.
Δικαίωμα ενστάσεων
έχουν οι συνδυασμοί και
οι δημοτικοί σύμβουλοι,
εκλεγμένοι ή όχι, εντός
χρονικού διαστήματος
πέντε ημερών από την
ημέρα εκδόσεως της
απόφασης του
Δικαστηρίου.

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης
3. ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 664 σταυρούς
4. ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 596
σταυρούς

Πύλης

Όπως είναι ήδη γνωστό,
δήμαρχος Πύλης έχει εκλεγεί
από την 1η Κυριακή (26/5) ο
κ. Κωνσταντίνος Μαράβας
(που είναι ο νυν δήμαρχος),
επικεφαλής του συνδυασμού
“Πρώτα ο Άνθρωπος”, λαμβάνοντας 8.119 ψήφους και
ποσοστό 52,03% και 17 από
τις 33 έδρες του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης θα είναι ο κ.
Χήρας με τον συνδυασμό του
“Πύλης Όραμα”, έχοντας λάβει 3.765 ψήφους, 24,13% και
8 έδρες. Στην ελάσσονα αντιπολίτευση τάσσονται ο κ.
Βαλάντης Τσιούτσιας, επικεφαλής του συνδυασμού
“Πύλη Αξιών”, έχοντας λάβει
2.974 ψήφους, 19,06% και 6
έδρες και ο κ. Βάιος Καλύβας,
επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης Πύλης”, έχοντας
λάβει 745 ψήφους, 4,77% και
2 έδρες.
Όσον αφορά την εκπροσώπηση των επτά Δημοτικών
Ενοτήτων (ΔΕ) στο Σώμα,
προβλέπονται τα εξής: Αιθή-

1. ΤΖΑΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 642
σταυρούς
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
613 σταυρούς
3. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 610
σταυρούς

κων 2 έδρες, Γόμφων 11
έδρες, Μυροφύλλου 1 έδρα,
Νεράιδας 1 έδρα, Πιαλείων
8 έδρες, Πύλης 8 έδρες και
Πινδέων 2 έδρες.
Έτσι, βάσει των αποτελεσμάτων, οι έδρες ανά ΔΕ και
συνδυασμό κατανέμονται ως
ακολούθως:
α)“Πρώτα ο Άνθρωπος”: Β':
1 έδρα Μυροφύλλου, 1 έδρα
Νεράιδας, 1 έδρα Αιθήκων,
2 έδρες Πινδέων , 4 έδρες
Πιαλείων, 3 έδρες Πύλης, 5
έδρες Γόμφων.
β) “Πύλης Όραμα”: 1 έδρα
Αιθήκων, 2 έδρες Πιαλείων,
1 έδρα Πύλης, 4 έδρες Γόμφων
γ) “Πύλη Αξιών”: 1 έδρα

Πιαλείων, 4 έδρες Πύλης 1
έδρα Γόμφων
δ) “Λαϊκή Συσπείρωση Πύλης”: 1 έδρα Πιαλείων, 1 έδρα
Γόμφων.

1. ΧΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 568
σταυρούς

Το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο

ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1.187 σταυρούς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης για την επόμενη τετραετία(η θητεία αρχίζει από
1/9/2019) θα απαρτίζεται από
τους εξής:

«Πρώτα ο Άνθρωπος»
Δήμαρχος ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μυροφύλλου
1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 405 σταυρούς

Νεράιδας

Αιθήκων

Πινδέων
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 802 σταυρούς
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
416 σταυρούς
3. ΑΔΑΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 185

Πιαλείων
1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 874
σταυρούς
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
841)σταυρούς

2. ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του
ΧΡΗΣΤΟΥ 446 σταυρούς
3. ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
367 σταυρούς
4. ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
353 σταυρούς

«Πύλη Αξιων»
Πιαλείων
1. ΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 193
σταυρούς

Γόμφων

Πύλης

1.ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 523
σταυρούς
2.ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
495σταυρούς
3. ΖΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 466 σταυρούς
4. ΚΑΛΙΩΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 447
σταυρούς
5. ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 439
σταυρούς

1. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ως επικεφαλής του
συνδυασμού έλαβε όλες τις
ψήφους του συνδυασμού
2. ΤΣΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
667 σταυρούς
3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
474 σταυρούς
4. ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 457 σταυρούς

«Πύλης όραμα»
Αιθήκων
1. ΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 511
σταυρούς

Πιαλείων
1. ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 388
σταυρούς ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 309 σταυρούς Πύλης
1. ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ 395
σταυρούς

Γόμφων
1. ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ως
επικεφαλής του συνδυασμού
έλαβε όλες τις ψήφους του
συνδυασμού

Γόμφων
1. ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 318 σταυρούς

«Λαϊκή Συσπείρωση
Πύλης»
Πιαλείων
ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
97σταυρούς

Γόμφων
1. ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΪΟΣ ως επικεφαλής του συνδυασμού
έλαβε όλες τις ψήφους του
συνδυασμού
Ματθαίος Μπίνας

Η νέα σύνθεση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαμπάκας από 1/9
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων, με
βάση τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα, όπως προέκυψαν
από το Πρωτοδικείο Τρικάλων, θα αριθμεί 33 μέλη και η νέα
του σύνθεση από την 1/9/2019, θα έχει ως εξής:

«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 13 ΕΔΡΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ 14 ΕΔΡΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ (ΖΩΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα
ΧΑΣΙΩΝ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΡΑΝΤΟΥ-ΒΟΥΡΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ)

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ»
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΕΔΡΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ
ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ 1 ΕΔΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

τοπικά
ην Πέμπτη 23-5-2019
πραγματοποιήθηκε στο
σχολείο μας η γιορτή
λήξης της σχολικής χρονιάς
2018-19.

Τ

Στο πρώτο μέρος έγινε παρουσίαση των περιβαλλοντικών
και πολιτιστικών προγραμμάτων
που υλοποιήθηκαν την φετινή
χρονιά. Η παρουσίαση έγινε από
τους μαθητές και όλες οι ομάδες
είχαν κάτι πρωτότυπο και ενδιαφέρον να δείξουν όπως παρουσιάσεις Power Point, βίντεο Αφίσες, Κολάζ, μακέτα. Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν
είναι
1. “Το κάλεσμα του Ήταυρου"
στη λίμνη Κάρλα. Υπεύθυνοι καθηγητές: Ζαφείρη Ε, Πυρώτη Χ,
Σιδεράς Π.
2. "Ιστορικές καστροπολιτείες:
οι άνθρωποι στον χώρο και στον
χρόνο" Υπεύθυνοι καθηγητές:
Βαϊοπούλου Γ., Ακράτου Β., Σιώμου Σ.
3. “Λίμνες - ποτάμια, μια σχέση ζωής” Υπεύθυνοι καθηγητές:
Αμπράζης Σ., Καρνέζης Α., Αδάμου Δ.
4. “Ρύπανση και δάσος -Δάσος και ρύπανση” Υπεύθυνοι καθηγητές: Φιλίππου Γ., Καρνέζης
Α., Κατσαρου Ε., Κοιλούκου Β.
5. Αγγλική εφημερίδα "Youth
Voice", Υπεύθυνοι καθηγητές: Ζαψαλή Ν., Κοιλούκου Β., Ζαφείρη
Ε.
6. "Ο κόσμος της μουσικής,
Γνωρίζω, Εκφράζομαι, Δημιουργώ" Μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι καθηγητές: Κολόβα Μ., Σιδεράς Π.
Στο δεύτερο μέρος της γιορτής, το εργαστήριο πληροφορικής
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σελίδα 9

του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων παρουσίασε την εργασία των μαθητών με τίτλο «Robo-survivor» στο
πλαίσιο της εκπαιδευτκής ρομποτικής.
Ακολούθησε αγώνας μεταξύ
δύο ρομπότ EV3 αντιπροσωπεύοντας το καθένα απ’ αυτά και
μια ομάδα, το ένα τη μπλέ και το
άλλο την κόκκινη. Στόχος ήταν
μετά το πέρασμα εμποδίων, να ευστοχήσουν σε δυο προσπάθειες
για γκολ. Ο αγώνας, που παρουσιαζόταν και σε κεντρική οθόνη,
ήταν συναρπαστικός με διακυμάνσεις και νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η μπλε με σκορ 3-2. Την
ομάδα συντόνισαν οι καθηγητές:
Παπαδούλης Χ., Ζαφείρη Ε. και
Θεοχάρης Δ.
Δείτε το σχετικό βίντεο στο
https://www.youtube.com/watch?v
=Kfp5xI8oKWU
Ταυτόχρονα στο χώρο του σχολείου αναρτήθηκαν σε ταμπλώ
αφίσες από τη συμμετοχή μαθητών μας σε εκδηλώσεις για την
Γαλλοφωνία 2019 και έργα μαθητών από το μάθημα των Καλλιτεχνικών.
Ακολούθως η χορωδία του σχολείου παρουσίασε αγαπημένα
τραγούδια και ενθουσίασε τους
μαθητές Την επιλογή και το συντονισμό έκαναν οι καθηγητές Κολόβα Μ. Τυρνενόπουλος Γ.
Ακλούθησε η γιορτή αποφοίτησης της Γ’ τάξης που οργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου. Ο σύλλογος πρόσφερε αναμνηστικά
στους αποφοίτους και κεράσματα σε όλους τους μαθητές μας.
Από τη Διεύθυνση
του σχολείου

To 2o Γενικό Λύκειο Τρικάλων φιλοξένησε την τρίτη
συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA229
o 2o Γενικό Λύκειο
Τρικάλων φιλοξένησε
στην πόλη των
Τρικάλων από 12/05/2019
έως 18/05/2019 την τρίτη
συνάντηση του
προγράμματος Erasmus+
KA229 που έχει θέμα
Τ«Enhancing Active
Citizenship Through
DEBATE”.

T

Κατά την 3η Συνάντηση του
προγράμματος, ο Διευθυντής του
σχολείου μας κύριος Πέτρος Τζίμας, η συντονίστρια του προγράμματος Ζωή Περιστέρη, οι
καθηγήτριες Πέτσα Ασημίνα,
Ελισσάβετ Τσουρβάκα και Μελπομένη Παπανικολάου καθώς και
οι μαθητές που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα ετοίμασαν μία ζεστή
και υπέροχη υποδοχή στις αποστολές. Κατά την διάρκεια της
υποδοχής στο σχολείο στο 2Ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν βίντεο και παρουσιάσεις από την
πόλη των Τρικάλων, τα Μετέωρα,
τις προηγούμενες κινητικότητες
και στη συνέχεια αφού έγιναν οι
ανταλλαγές δώρων οι μαθητές
από όλες τις χώρες με πρώτη την
Χώρα μας παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η γωνιά πολιτιστικής κληρονομιάς που βρισκόταν
στο χώρο του σχολείου. Στη συνέχεια και για δύο ημέρες έγιναν
στο χώρο του σχολείου τα debates. Το θέμα σε αυτή την κινητικότητα ήταν το Gender. Οι μαθητές των τεσσάρων χωρών φιλοξενήθηκαν σε ελληνικές οικογένειες και βίωσαν την φιλοξενία,
τον τρόπο ζωής και της συνήθειες του Ελληνικού λαού. Μέσα σε
μία εβδομάδα μαθητές και καθηγητές έκαναν ακόμα πιο δυνατούς
τους δεσμούς φιλίας, Συνεργασίας, Σεβασμού.
Ο διμερής Διαγωνισμός των

DEBATE έγινε μέσα σε κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας με
τους μαθητές να χρησιμοποιούν
τον δημόσιο λόγο με σεβασμό
προς τους συνομιλητές τους επιχειρηματολογώντας στην Αγγλική
Γλώσσα πάνω στα ακόλουθα θέματα (motions): 1. Τα σχολεία
αρρένων ή θηλέων είναι πιο αποδοτικά από τα μικτά (και το αντίθετο) 2. Me too movement (Η σεξουαλική παρενόχληση στον
χώρο εργασίας). Η ομάδα της
Ιταλίας πήρε την πρώτη θέση, η
ομάδα της Τουρκίας την δεύτερη
και η ομάδα της χώρας μας την
Τρίτη, που αποτελούνταν από τις
μαθήτριες Ελένη Αδάμου, Κων-

σταντίνα Κίττου, Πασχαλίνα Τσιόγκα και Εβελίνα Ράδου. Η ομάδα
μας αξίζει τα συγχαρητήριά μας
αφού μας έκανε περήφανους για
την μαχητικότητά τους, για το
ήθος τους καθώς και το πνεύμα
συνεργασίας με τους άλλους μαθητές. Η μαθήτρια Εβελίνα Ράδου
διακρίθηκε με το βραβείο της
δεύτερης θέσης ως Best Great
Debater.
Ομως η φιλοξενία μας στα Τρίκαλα δεν ήταν μόνο debate. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής των
εταίρων μας εδώ επισκεφτήκαμε
πολιτιστικούς χώρους και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
από την UNESCO. Η πρώτη με-

τακίνηση του προγραμματός μας
ήταν στην Θεσσαλονίκη, όπου
περιηγηθήκαμε στα κύρια αξιοθέατα αυτής με την βοήθεια της
ξεναγού μας. Η επόμενη μέρα
ήταν αφιερωμένη στην επίσκεψη
στα Μετέωρα όπου οι φίλοι μας
περιηγήθηκαν στο χώρο δύο μοναστηριών και στο Μουσείο Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Καλαμπάκα. Η ημέρα στην πόλη της Καλαμπάκας μάγεψε καθηγητές και
μαθητές. Τέλος, με την βοήθεια
πάντα της ξεναγού μας την τελευταία μέρα οι εταίροι μας επισκέφτηκαν τα κυριότερα αξιοθέατα και μουσεία της πόλης μας

αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.
Εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές μας και τις
οικογενειές τους για την εξαιρετική φιλοξενία που πρόσφεραν
στους μαθητές των άλλων χωρών
και βοήθησαν όχι μόνο να μην
υπάρξει κανένα πρόβλημα κατά
την διαμονή τους αλλά να τους
δώσουν μία γεύση ελληνικής φιλοξενίας, τέτοιας που όλοι στο τέλος έφυγαν με υπέροχες αναμνήσεις αλλά και δάκρυα αποχωρισμού στα μάτια. Οι Έλληνες μαθητές κατάφεραν με την ευγένεια,
την κοινωνικότητα, την αυτοθυσία

και τις αρχές τους να προσφέρουν στους φιλοξενούμενους
υπέροχες στιγμές δημιουργώντας
ακόμη πιο δυνατούς δεσμούς και
φιλίες.
Η επιτυχία της φιλοξενίας του
προγράμματος ανήκει κυρίως
στους μαθητές μας και στους
γονείς τους γι αυτό θέλουμε απο
καρδιάς να τους ευχαριστήσουμε.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή μας κύριο
Πέτρο Τζίμα που μας στηρίζει μέ
όλες του τις δυνάμεις στο πρόγραμμα αυτό και το Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Τρικάλων
για τη βοήθεια τους και την στήριξή τους. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ξενοδοχείο Αχίλλειον για την άψογη φιλογενία των
καθηγητών, το ξενοδοχείο Ανάντι και κυρίως την κα Παπαγεωργίου Ευαγγελία όπως και το προσωπικό που μας πρόσφερε μία
υπέροχα οργανωμένη βραδιά
κατά την διάρκεια του αποχαιρετιστήριου Gala Party και άφησε
αξέχαστες εντυπώσεις σε όλους.
Επίσης ευχαριστούμε τις παραδοσιακές ταβέρνες «Χάνι» στα
Τρίκαλα, το «Εν πλώ – το καφενείο
του ψαρά» στην Θεσσαλονίκη,
το «Πανόραμα Μετεώρων» στο
Καστράκι, που βοήθησαν να δώσουμε μια μεγάλη γεύση της Ελληνικής κουζίνας στους φιλοξενούμενους μας καθώς και τους
χορηγούς μας, επιχειρήσεις της
πόλης μας: Βιολάντα, Κλιάφα,
Μάτη, Μπουλογεώργος και Τρίκκη, οι οποίοι μας πρόσφεραν τοπικά προϊόντα.
Ως συντονίστρια του προγράμματος ωφείλω ευγνωμοσύνη
στην Πέτσα Ασημίνα, στην Ελισσάβετ Τσουρβάκα και στην Μελπομένη Παπανικολάου για την τεράστια βοήθειά τους και συνεργασία τους γαι να πετύχει αυτή η
φιλοξενία.
Περιστέρη Ζωή
Καθηγήτρια Αγγλικών

10 σελίδα
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Το «Διάβασμα Χωρίς Σύνορα» στην Τουρκία
Τ

ο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων διανύει το δεύτερο και τελευταίο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+/KA2 – συμπράξεις μεταξύ σχολείων- με
τίτλο¨ «Reading Without Borders» – «Διάβασμα Χωρίς Σύνορα» (http://readingwithoutborders.eu/) σε συνεργασία
με άλλα επτά σχολεία ευρωπαϊκών χωρών: τη Βουλγαρία
(συντονιστικό σχολείο), τη
Ρουμανία, τη Λετονία, την
Τουρκία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της
φιλαναγνωσίας στους μαθητές μας και η υιοθέτηση της
συνήθειας του διαβάσματος
τόσο ως μέσου ανάπτυξης
της προσωπικότητας και της
κριτικής τους σκέψης όσο
και ως πρακτικής απόκτησης
ενός καλού και πιστού φίλου
για όλη τους τη ζωή.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η 5η διακρατική συνάντηση
στην Άγκυρα της Τουρκίας
από 5-11 Μαΐου. στην οποία
συμμετείχαν ο Διευθυντής κ.
Γκούτας Κωνσταντίνος, ο καθηγητής μαθηματικών κ.
Τσαγκαδόπουλος Χαράλαμπος, η μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου Τσαγκαδοπούλου Θεοδώρα και η καθηγήτρια πληροφορικής κ. Μαγαλιού Καλλιόπη ως υπεύθυνη υλοποίησης του έργου. Το σχολείο
που μας υποδέχθηκε είναι ένα
γυμνάσιο με 1000 μαθητές

και 62 καθηγητές που εδρεύει
σε μια μοντέρνα συνοικία της
Άγκυρας, το Eryaman.
Οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν
στο φεστιβάλ ποίησης που
οργανώθηκε στο σχολείο και
να απαγγείλουν ποιήματα
σπουδαίων ποιητών της χώρας τους, να εκφραστούν καλλιτεχνικά δημιουργώντας σελιδοδείκτες με τη μέθοδο
«marbling», να συμμετάσχουν
σε δραστηριότητες ανάγνωσης καθώς και σε ομαδικά
παιχνίδια ενίσχυσης της συνεργασίας και της συλλογικότητας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η επίσκεψη στην έκθεση
βιβλίων που λειτουργούσε στο
σχολείο στα πλαίσια του προγράμματος, εμπεριείχε μεταφρασμένα στην τουρκική
γλώσσα την Ηλιάδα και την

Οδύσσεια του Ομήρου, το λογοτεχνικό βιβλίο της Δ. Σωτηρίου «Τα ματωμένα χώματα» και ποιητικές συλλογές
του Κ. Καβάφη και του Γ. Σεφέρη, δείγματα ότι η πνευματική δημιουργία διαπερνά
τα σύνορα των λαών και συμβάλει στη συνύπαρξη και στη
διαπολιτισμική θεώρηση.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες
μαθητές είχαν τη δυνατότητα
να φιλοξενηθούν σε σπίτια
των συμμαθητών τους, να βιώσουν την καθημερινότητά
τους, να μοιραστούν ευχάριστες στιγμές μαζί τους, να
επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με παιδιά της ηλικίας
τους, να γνωρίσουν την τοπική
κουζίνα και να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγ-

CMYK

ματοποιήθηκε η αξιολόγηση
της υλοποίησης του έργου
από τους συντονιστές καθηγητές και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την παραπέρα πορεία του και την τελική έκθεση.
Παράλληλα, στη διάρκεια
αυτής της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες επισκέψεις. Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν η επίσκεψη στο μουσείο ανατολικών πολιτισμών (Anadolu Medeniyetleri Muzesi) με προϊστορικά και ιστορικά εκθέματα, στο μουσείο Rahmi M.
Koc με μια τεράστια συλλογή
βιομηχανικών αντικειμένων
της κοινωνικής, πολιτιστικής
και οικονομικής ζωής της χώρας του περασμένου αιώνα,
στην ακρόπολη της Άγκυρας
(Hisar), χτισμένη σε έναν από
τους ψηλότερους λόφους της

πόλης, στην παραδοσιακή συνοικία Χαμάνονου όπου βρίσκεται το σπίτι του ποιητή
Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, συγγραφέα των στίχων του εθνικού
ύμνου της Τουρκίας καθώς
και στο μαυσωλείο του Κεμάλ
Ατατούρκ. Τέλος, η επίσκεψη
στην Καππαδοκία αποτέλεσε
μοναδική εμπειρία να γνωρίσουμε αυτήν την μοναδική
περιοχή με τους ιδιαίτερους
μορφολογικούς σχηματισμούς από πορώδη πέτρα,
τις πελώριες «καμινάδες» από
ψαμμίτη που ορθώνονται
προς τον ουρανό, τις 30 υπόγειες πολιτείες και τις 360 λαξευτές-υπόσκαφες χριστιανικές εκκλησίες. Το Καϊμακλί,
μια από τις μεγαλύτερες και
εντυπωσιακότερες υπόγειες
πολιτείες της Καππαδοκίας
που μπορούσε να προστατέψει 6.000 χριστιανούς από
τους επιδρομείς, λαξεμένη
σε οκτώ επίπεδα, βάθους 85
μέτρων, μας άφησε άφωνους.

Τέλος, η κωμόπολη Άβανο με
τα διάσημα εργαστήρια κεραμουργίας μας έδωσε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε την
τέχνη της μορφοποίησης του
πηλού αλλά και να θαυμάσουμε έργα τέχνης από όνυχα
και κοσμήματα με πολύτιμους
λίθους σε αντίστοιχες βιοτεχνίες.
Συμπερασματικά, οι κοινές
δραστηριότητες και οι πολιτισμικές εμπειρίες στα πλαίσια
αυτής της διεθνικής συνάντησης είναι βέβαιο πως αναπτύσσουν μια δυναμική σχέση
ανάμεσα στα συνεργαζόμενα
σχολεία και πως οικοδομούν
για το μέλλον τα θεμέλια ενός
ανοιχτού σχολείου βασισμένου στην αποδοχή της διαφορετικότητας των πολιτισμών στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο.
Για το 3ο Γυμνάσιο
Τρικάλων
Μαγαλιού
Καλλιόπη (ΠΕ86)

τοπικά
υλά ο χρόνος και το
σχολείο μας
ταξίδεψε στην
ιστορική και πανέμορφη
Γένοβα της Ιταλίας για
τελευταίο project
Erasmus+ της σχολικής
χρονιάς, σε συνεργασία
με την ομάδα νέων
«Ιχνηλάτες του Φωτός».

Κ

Η θεματική του προγράμματος (2018-2-IT03-KA105014110) είχε σχέση με τον
τρόπο εξεύρεσης εργαλείων
απεικόνισης και οπτικής διευκόλυνσης, για σκέψη και δημιουργία αλλαγών. Με πιο απλά
λόγια μέσα από τη ζωγραφική
και τη σκιτσογραφία τα παιδιά
να αποτυπώνουν τα συναισθήματα τους, να τα διαχειρίζονται και να τα εξωτερικεύουν.
Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί,
ψυχολόγοι και νέοι από την οικοδέσποινα Ιταλία και τις Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία,
Πολωνία, Γερμανία, Ισπανία,
Εσθονία. Οι εργασίες ήταν πολύπλευρες, άκρως ενδιαφέρουσες και κατατοπιστικές. Διδαχθήκαμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας με
τρόπους , ώστε να τα εξωτερικεύουμε χωρίς αναστολές,
αποτυπώνοντας τι νιώθουμε
με δημιουργικούς τρόπους,
μέσα από ζωγραφική, σκίτσα
και παιχνίδια.
Ακόμη δημιουργούσαμε εικόνες της καθημερινότητας
μέσω κατασκευών. Τι μας αρέσει- τι δεν μας αρέσει, πως αντιδρούμε στη χαρά-λύπη. Διαχείριση των εντάσεων. Απόρριψη, αποδοχή, πόνος, φόβος,
άγχος, απόγνωση, μοναξιά,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟΥ) ERASMUS+

ΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΓΕΝΟΒΑ

διασκέδαση, χαρά και τόσα
άλλα μας κατακλύζουν μεγάλους και παιδιά στην καθημερινότητα μας. Όταν καταφέρουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε με εκφραστικό τρόπο
χωρίς να εκτιθέμεθα, τότε έρχεται και η καλύτερη διαχείρι-

ση. Ειδικά για την παιδική ηλικία που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, θεωρείται κρίσιμος ο τρόπος έκφρασης. Σε ένα τομέα
που επικεντρωθήκαμε ήταν οι
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
όπως οι πρόσφυγες. Η Γένοβα
είναι μια πόλη που λειτουργεί

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

με καταλυτικό τρόπο στην αποδοχή και υποδοχή των προ-

σφύγων με τις ανεπτυγμένες
δομές που διαθέτει μέσω του
τοπικού Δήμου, του κράτους
και ιδιωτών. Αποκομίσαμε πολλά από το project και με την
επιστροφή μας, διαδώσαμε τα
αποτελέσματα στους εκπαιδευτικούς και μαθητές του
σχολείου, μέσα από σειρά δραστηριοτήτων έκφρασης.
Και λίγα λόγια για την περιοχή. Η Γένοβα ή Γένουα γνωστή και από τις επαφές των κατοίκων της με τους Βυζαντινούς, λόγω εμπορίου, φημίζεται για την πρώτη οργανωμένη
τράπεζα στον πλανήτη που
ιδρύθηκε εκεί με το κτίριο να
λειτουργεί σήμερα και βέβαια
να μη ξεχνάμε πως είναι η πατρίδα του Χριστόφορου Κολόμβου. Μια πόλη που διατηρεί
την οικιστική και πολιτισμική
της παράδοση, αμφιθεατρική,
με λιμάνι εμπορικό-επιβατικό.
Η ιστορία φαίνεται παντού. Η
οδός Γαριβάλδη με κτίρια μοναδικά, προστατευμένα από

την UNESCO. Η καθολική πίστη έντονη με κατάσπαρτους
ναούς. Η μεσαιωνική πόλη με
το κάστρο να την περικλείει,
συνδέεται με το σύγχρονο περιβάλον.
Περίφημο το ενυδρείο της, ο
θόλος με το βοτανικό κήπο
και τα πολλά μουσεία. Εξαιρετικό το πανεπιστήμιο με ιστορία που μιλά. Βέβαια να μην
παραλείψουμε και την εξοχή
των Γενοβέζων που ξεπερνά τη
φήμη της. Η περίφημη Ιταλική
Ριβιέρα με το Πορτοφίνο, την
Σάντα Μαργαρίτα, το Καμόλι
και τόσα άλλα μέρη εκπληκτικής φυσικής και αρχιτεκτονικής ομορφιάς.
Δίνουμε το ραντεβού μας
για την επόμενη σχολική χρονιά με νέες δράσεις.
Καλό καλοκαίρι!!
Η ομάδα τ
ου 13ου Δ. Σχ. Τρικάλων
Μαθητές & Δάσκαλοι

12 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

πορεί ο κάμπος
των Τρικάλων να
παράγει όλα τα
καλά και γευστικά
προϊόντα, όπως και η
κτηνοτροφία να
προσφέρει τα δικά της
εξαιρετικά αγαθά, αλλά
χθες ήταν η «Παγκόσμια
Ημέρα Ασφάλειας
Τροφίμων». Με αφορμή
αυτό ο ΕΦΕΤ με
ανακοίνωσή του καλεί για
άλλη μια φορά τις
επιχειρήσεις τροφίμων
να επιδείξουν ιδιαίτερη
προσοχή στην πιστή
τήρηση των απαιτήσεων
της νομοθεσίας, τόσο για
τη διασφάλιση της
υγιεινής και της
ασφάλειας των τροφίμων
όσο και για την ορθή
λειτουργία τους.

Μ
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Καμπανάκι ΕΦΕΤ
για τους ελέγχους τροφών
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 1 στους 10 νοσεί έπειτα από
κατανάλωση ακατάλληλης τροφής, αλλά στα Τρίκαλα με τα
«καλούδια» της μητέρας γης νιώθουμε περισσότερη ασφάλεια!

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Επίσης, ο ΕΦΕΤ διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό
ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου
να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των
καταναλωτών.

Η 7η Ιουνίου υιοθετήθηκε
ως η «Παγκόσμια Ημέρα
Ασφάλειας Τροφίμων» με
πρωτοβουλία της Επιτροπής
του Codex Alimentarius (στον

οποίο ο ΕΦΕΤ είναι το Εθνικό
Σημείο Επαφής) και έχοντας
την υποστήριξη των Παγκόσμιων Οργανισμών Τροφίμων,
Γεωργίας και Υγείας FAO -

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Προγράμματα
Δικαιούχων Παροχών
Αγροτικής Εστίας
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε στα
ΚΕΠ η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
των Δικαιούχων Παροχών Αγροτικής
Εστίας στα Προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ
από 05/06/2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις
24/06/2019.
Τα προγράμματα στα οποία μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή οι δικαιούχοι είναι:
1.Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις)
2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού
μόνο για συνταξιούχους, οι οποίοι
3. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις)
4. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου
6. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών
βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες
συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του
ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).
7. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών
βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες
συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του
ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ όλων
των κατηγοριών.
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν
τους όρους αυτής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι - παιδιά) που εί-

ναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑΟΓΑ.
4. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης λόγω
απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή
λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σ
Οι συνταξιούχοι αυτοί μπορούν να δηλώσουν και ένα συνοδό και εξαιρούνται
της κλήρωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό
και των προστατευομένων μελών, που θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του).
β) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς
του.
γ) Στην περίπτωση συνταξιούχων ΟΓΑ
με νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση απαιτείται απόφαση
υγειονομικής επιτροπής.
Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα
από κλήρωση και θα παραλάβουν τα
δελτία τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από
10/7/2019 μέχρι και 6/9/2019.
Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 16/9/2019, τυχόν αδιάθετα
δελτία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε
όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του
ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2019 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε μέχρι
τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων.

WHO.
Φέτος, η 7η Ιουνίου θα εορταστεί για πρώτη φορά, έχοντας ως στόχο να επιστήσει την
προσοχή και να εμπνεύσει

δράσεις για την πρόληψη, την
ανίχνευση και τη διαχείριση
των τροφιμογενών κινδύνων,
συμβάλλοντας έτσι στην επισιτιστική ασφάλεια, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ευημερία, στη γεωργία
καθώς και στην πρόσβαση
στην αγορά, στον τουρισμό
και στη βιώσιμη ανάπτυξη.
1 στα 10 άτομα θα νοσήσουν αφού έχουν καταναλώσει ακατάλληλη τροφή
Τα Ηνωμένα Έθνη και ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμούν ότι σε παγκόσμιο
επίπεδο 600 περίπου εκατομμύρια περιστατικά τροφιμογενών νοσημάτων σημειώνονται ετησίως, γεγονός το

οποίο μεταφράζεται στο ότι 1
στα 10 άτομα θα νοσήσουν σε
παγκόσμια κλίμακα, αφού
έχουν καταναλώσει ακατάλληλη ή μολυσμένη τροφή, ενώ
420.000 άτομα θα καταλήξουν.
Μάλιστα, τα παιδιά κάτω
των 5 ετών θεωρούνται ότι
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν και κάθε
χρόνο καταγράφονται 125.000
θάνατοι οφειλόμενοι στα τροφιμογενή νοσήματα.
Στη χώρα μας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και ειδικότερα ο
ΕΦΕΤ, ως αρμόδια Αρχή για
τον έλεγχο των τροφίμων,
πρωτοστατεί στην προσπάθεια για τη λειτουργία ενός
σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ασφάλειας για τα τρόφιμα στη χώρα
μας..
Τα ασφαλή τρόφιμα και η
συνεπαγόμενη υγεία των καταναλωτών, η παροχή ορθής
πληροφόρησης στους καταναλωτές και η παροχή κατάρτισης στους υπευθύνους των
επιχειρήσεων αποτελούν τους
βασικούς άξονες ενεργειών
του ΕΦΕΤ, επισημαίνεται.

Προγράμματα Δικαιούχων
Παροχών Αγροτικής Εστίας
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019
Ξεκίνησαν στο Δήμο Μετεώρων οι αιτήσεις συμμετοχής
στα Προγράμματα Δικαιούχων
Παροχών Αγροτικής Εστίας
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019. Πρόκειται για τα παρακάτω προγράμματα:
1. Κοινωνικός Τουρισμός
(6ήμερες διακοπές).
2. Ιαματικός Τουρισμός
(6ήμερες διακοπές και μέχρι 5
απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων).
3. Εκδρομικό πρόγραμμα
4ήμερων εκδρομών.
4. Δωρεάν Παροχή Βιβλίων.
5. Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου.
6. Παιδικό κατασκηνωτικό
πρόγραμμα (16ήμερες διακοπές).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται
στα ΚΕΠ από 05/06/2019 μέχρι
24/06/2019.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Για το «Παιδικό
κατασκηνωτικό Πρόγραμμα»
η υποβολή των ηλεκτρονικών
αιτήσεων από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ
(www.opeka.gr/agrotikiestia/ilektronikes-ypiresies).
Δικαιούχοι των προγραμμάτων
1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν εξοφλήσει τις
ασφαλιστικές τους εισφορές
και τα έμμεσα μέλη τους.
Δικαιολογητικά που πρέπει
να προσκομιστούν για την υποβολή της αίτησης:
1. Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ
2. ΑΜΚΑ

3. Ταυτότητα
4. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση και
θα παραλάβουν τα δελτία τους
από οποιοδήποτε ΚΕΠ αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από 10/07/2019 έως
06/09/2019.
Μετά την ημερομηνία αυτή
και
συγκεκριμένα
από
16/09/2019, τυχόν αδιάθετα
δελτία κοινωνικού – ιαματικού
τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και εισιτηρίων θεάτρου θα διανέμονται με σειρά
προτεραιότητας προσέλευσης
στα ΚΕΠ σε όσους εκ των δι-

καιούχων υπέβαλαν αίτηση
συμμετοχής στα προγράμματα
του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2019 συμπεριλαμβανομένων και των
κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι
τότε, μέχρι τη συμπλήρωση
του αριθμού των εγκεκριμένων
δικαιούχων.
Για το πρόγραμμα δωρεάν
παροχής βιβλίων οι δικαιούχοι
θα μπορούν να προσέρχονται
στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία από 10/07/2019 έως
30/09/2019. Από 07/10/2019
τυχόν αδιάθετα βιβλία θα δοθούν σε όσους έκαναν αίτηση
και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν
παρέλαβαν τα βιβλία τους μέχρι τότε.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Παρατείνεται η άδεια οδήγησης
για τους άνω των 74 ετών
Σε ισχύ θα παραμένει η άδεια οδήγησης των άνω των 74
ετών μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.
Όπως αναφέρεται, «η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων,
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου
2019, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, παρατείνεται έως την
ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς».
Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότερο από
πέντε μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για
ανανέωση της άδειας. Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών.

CMYK

στη σέντρα των

ΣΠΟΡ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΘΕΤΙΚΗ ΑΥΡΑ

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΕ

Το ζήτημα του προπονητή είναι κλειδί
για κάθε ομάδα και ο ΑΟΤ σταθμίζει
αρκετά δεδομένα (σελ 5)

Οι Νέες των Τρικάλων δούλεψαν σωστά και
θέλουν να χαμογελάσουν στον σημερινό
ημιτελικό με την Καστοριά (σελ 3)

Οι Ικαροι εκκίνησαν το μεταβατικό
στάδιο, ενώ παράλληλα «χτενίζουν»
την αγορά για ενίσχυση (σελ 7)

4 Με εξαιρετική αποτελεσματικότητα και εμπνεύσεις
οι πιτσιρικάδες της Δήμητρας έφτασαν στο ευρύ 6-0 επί
της Ακαδημίας 1 κατακτώντας πανηγυρικά τον τίτλο στην Κ 14
(σελ. 4)
CMYK
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Παράταση
αγωνίας
Στην τελική ευθεία
θα κριθεί ο νικητής
του ζευγαριού
ΑΕΚ- Προμηθέας
Οσοι... προσεύχονταν να
δούμε πέντε ματς στην ημιτελική σειρά της Basket
League 2018/19 ανάμεσα
στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα,
θα είναι σίγουρα ευχαριστημένοι από τη νίκη των
Πατρινών (70-54) το βράδυ
της Τετάρτης (5/6) που
στέλνει τις δύο ομάδες στον
τελικό των τελικών για την
πρόκριση στους... τελικούς
της Α1. Αχαιοί και κιτρινόμαυροι θα λύσουν τις διαφορές τους το βράδυ της
Παρασκευής (7/6) στο
ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό
να περιμένει μετά από το
δικό του 3-0 επί του Περιστερίου Βίκος Cola. Η περιγραφή είναι από το sport
24.
Ανώτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο
Προμηθέας στηρίχθηκε
στον εκπληκτικό Τερέλ
Παρκς, είχε καλά ποσοστά
στο δίποντο και παρά το
γεγονός ότι έκανε και πάλι
αρκετά λάθη, αυτή τη φορά
δεν πληγώθηκε. Η ΑΕΚ, από
την πλευρά της, ήταν εκτός
τόπου και χρόνου δύο μέρες
μετά το +28 του τρίτου
αγώνα που είχε ούτως ή
άλλως προβληματίσει τον
Λούκα Μπάνκι. Ο Ιταλός φοβήθηκε χαλαρότητα των
αθλητών του και μάλλον δικαιώθηκε καθώς ουδείς
μπήκε στο κλίμα του ματς
και ουδείς ξεχώρισε.
Τερέλ Παρκς, ο game
changer. Ο αναπληρωματικός σέντερ του Προμηθέα
έκανε σπουδαία δουλειά,
σκόραρε 16 πόντους από
7/9 δίποντα και 2/4 βολές,
μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε τρεις ασίστ και έκλεψε
τρεις μπάλες, όλα σε 20 λεπτά συμμετοχής στην κακή
βραδιά του Οκτάβιους Έλις.
Ο Αμερικανός είχε +18 στην
κατηγορία +/-, την ώρα που
όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ,
κυριολεκτικά ΟΛΟΙ, είχαν
αρνητική επίδοση!
Πέντε κλεψίματα έκανε ο
Προμηθέας στο πρώτο δεκάλεπτο, δείγμα του πάθους
που είχαν οι παίκτες του
Γιατρά. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν 24 από τους 38 πόντους τους μέχρι το ημίχρονο
στην καρδιά της ρακέτας
της ΑΕΚ, η οποία έκανε εννέα λάθη, είχε 2/10 τρίποντα
και πολύ άσχημη εικόνα. Με
10/40 τρίποντα έκλεισαν οι
δύο ομάδες το ματς, από
16 λάθη έκανε η κάθε μία.
Ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Ολεξάντρ Λίποβι έκανε μεστή εμφάνιση με 9 πόντους και 2 τρίποντα.
Στο πέμπτο παιχνίδι θα
κριθεί το ποιος θα πάρει το
εισιτήριο του τελικού…
Οπως ενημέρωσε ο ΕΣΑΚΕ,
“ο 5ος αγώνας της σειράς
ΑΕΚ – Προμηθέας για την
Β’ Φάση των Playoffs θα
πραγματοποιηθεί σήμερα
Παρασκευή 7/6 με ώρα
έναρξης τις 19:30 στο ΟΑΚΑ
«κεκλεισμένων των θυρών»
και θα μεταδοθεί live από
το COSMOTE SPORT 4HD
live”.

Πάντα στο ύψος τους
Και στα φετινά μπασκετικά πρωταθλήματα οι Τρικαλινοί αθλητές άλλων
ομάδων έβαλαν το λιθαράκι τους στην επιτυχία των ομάδων τους

Κ

άθε χρόνο οι
λάτρεις του
μπάσκετ
θεωρούν ότι τα
έχουν δει όλα όσον αφορά
το αγαπημένο τους
άθλημα.

θόλου τυχαίο ότι στις περισσότερες αγωνιστικές οι Τρικαλινοί αθλητές ήταν στις πολυτιμότερες πεντάδες, στην λίστα
των στατιστικών και στις αναλύσεις των ειδικών.

Δεν βιάζονται

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο έρχεται η ίδια η πράξη να κομίσει νέα δεδομένα.
Γιατί πάντα η τράπουλα ανακατεύεται, σταθερές αξίες δεν
σηκώνουν μύγα στο σπαθί
τους, ενώ οι φρέσκες προτάσεις και οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν λείπουν.
Από την στιγμή πάντως που
οι πρωταγωνιστές βρουν βηματισμό δεν κάνουν πίσω με
τίποτα.
Φυσικά και στα πρωταθλήματα που πέρασαν οι Τρικαλινοί παίκτες άλλων ομάδων ήταν
μόνιμα στην πρίζα εκτελώντας
για πολλοστή φορά σωστά την
αποστολή τους.
Και όλα αυτά σε χορταστικούς μαραθωνίους.
Πολλές φορές οι ισορροπίες
ήταν λεπτές, οπότε χρειάστηκε
πλήρες ξεδίπλωμα των αρετών
για να προκύψει το ιδεατό σενάριο.
Υπό το πρίσμα αυτό ο καθένας αντιλαμβάνεται την πίεση
που δέχτηκαν τα Τρικαλινά παιδιά αλλά για μια ακόμη φορά
βρήκαν την συνταγή για να
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Ετσι ένιωσαν ένα αίσθημα
πληρότητας πόσο μάλλον από
την στιγμή που εισέπραξαν την
αναγνώριση φίλων και αντιπάλων.
Οσοι πάντως παρακολουθούν ένα παιχνίδι μπάσκετ υποκλίνονται στην αξιοσύνη των
αθλητών αλλά και στην δυνατότητα που έχουν να κάνουν
ακόμη και σύνθετα ζητήματα
να φαίνονται εύκολα.
Βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει ο κάθε αθλητής
να διαθέτει το πακέτο όλο και
να βρίσκεται συνέχεια σε εγρήγορση και επιφυλακή.
Το ταλέντο φυσικά φωνάζει
από τα πρώτα βήματα αλλά
στην συνέχεια θα πρέπει ο
εκλεκτός να ενεργήσει συστηματικά και συντονισμένα για
να πάρει τις σωστές αποφάσεις
στην κατάλληλη στιγμή.
Επιπρόσθετα η συνεργασία
με σπουδαίους προπονητές
και συναθλητές δείχνει καινούργιους δρόμους, όπως και
ο συναγωνισμός.
Τόσα χρόνια στα παρκέ οι
συμπολίτες καλαθοσφαιριστές
έχουν συνηθίσει να πορεύονται
βήμα-βήμα και να κινούνται
συντονισμένα.
Διότι με την τακτική του είδους: απόψε αυτοσχεδιάζουμε
δεν μπορεί να κερδηθεί καμία
μάχη. Εννοείται ότι ξεκινούν
κάθε αγώνα από μηδενική
βάση και κυρίως χωρίς μεγάλα
λόγια. Μέλημά τους είναι να
παίζουν αυτό που ξέρουν και

Αποτίμηση της χρονιάς κάνουν οι Τρικαλινοί παίκτες άλλων ομάδων
και θα κοιτάξουν το μέλλον τους, ενώ θα ακουστούν έντονα
να δικαιώνουν τους πάντες για
την επιλογή τους προς το πρόσωπό τους.
Και η φετινή χρονιά, που πέρασε βέβαια στην ιστορία ξεκίνησε θετικά αφού σε κάθε
αγωνιστική δικά μας παιδιά
έσπευσαν να ζητήσουν την
μπάλα προκειμένου να δώσουν
λύσεις και στίγμα.
Η ίδια η πράξη έδειξε ότι
διαθέτουν την συνταγή που
τους επιτρέπει να κινηθούν σωστά και με άνεση, είτε στο
αμυντικό κομμάτι, είτε στο εκτελεστικό και δημιουργικό.
Γενικά στα δύσκολα βγαίνουν πάντα μπροστά και δίνουν
τις λύσεις τους.
Φυσικά πέρα από το ταλέντο
τους συνδυάζουν και ήθος,
οπότε όλα αυτά αφήνουν αποτύπωμα στην καρδιά των φιλάθλων.
Δικαιολογημένα λοιπόν οι φίλοι του είδους παρακολουθούν
με ενδιαφέρον τις επιλογές
των αθλητών, που συνεχίζουν
εκτός των τειχών.
Η χαρά της είναι μεγαλύτερη
όταν βλέπουν Τρικαλινούς παίκτες να πατούν γερά στα πόδια
τους και να διανθίζουν το βιογραφικό τους οδηγώντας τις
ομάδες τους στην επίτευξη
των στόχων τους.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα επιτελεία των ομάδων όταν μιλούν
για τα Τρικαλινά στελέχη σημειώνουν σε πρώτη ευκαιρία
ότι βρήκαν αξιόπιστα πρόσωπα, που ακόμη και στην μέτρια
μέρα τους θα μπορέσουν να
εκτελέσουν σωστά μια σειρά
πραγμάτων.
Εννοείται ότι διατηρούν ανοιχτή γραμμή, αφού η σχέση
εκτίμησης και εμπιστοσύνης
δεν πρόκειται να χαθεί στο
διάβα του χρόνου.

Αυτή την εποχή το έμψυχο
δυναμικό βρίσκεται σε φάση
αποφόρτισης διατηρώντας
ωστόσο τους διαύλους επικοινωνίας.
Σε σύντομο διάστημα θα αρχίσουν να συλλέγουν τις προτάσεις και ζυγίζοντας τα συν
και τα πλην θα κατασταλάξουν.
Πάντως δεν θέλουν με τίποτα
να αφήνουν την δουλειά στην
μέση.
Οσο για τους συμπολίτες φίλους του μπάσκετ είναι λογικό
να μην αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω. Θέλουν λοιπόν να
πληροφορούνται από πρώτο
χέρι τις κινήσεις που κάνουν
τόσο οι ομάδες, όσο και οι
παίκτες μεμονωμένα.
Μάλιστα σε πρώτη ευκαιρία
βλέπουν αγώνες από μέσα
αφού η εμπειρία δεν συγκρίνεται με τίποτα.
Γενικά στα Εθνικά πρωταθλήματα πάντα προκύπτουν
ειδήσεις, ενώ πολλές ομάδες
μεταμορφώνονται με συνοπτικές διαδικασίες.
Συνεπώς κάθε αγώνας πρέπει να ξεκινάει από μηδενική
βάση.
Αδυναμία των Τρικαλινών φιλάθλων είναι τα δικά τους παιδιά αλλά και αθλητές που πέρασαν με ιδιαίτερη επιτυχία
από τοπικές ομάδες.
Για πολλούς και διαφόρους
λόγους δεν συνεχίζουν στα
μέρη μας αλλά κουβαλούν
μέσα τους τα Τρίκαλα.
Σε πρώτη ευκαιρία λοιπόν
τιμούν τα τοπικά χρώματα συντηρώντας έτσι την σπουδαία
παράδοση.
Ολοι γνωρίζουν ότι υπάρχει
μια εξαιρετική φουρνιά συμπολιτών παικτών οι οποίοι από
την στιγμή που ζεσταίνονται

Yπογραφή για ταρτάν
Θετικά νέα για την αντιμετώπιση του πονοκεφάλου του ταλαιπωρημένου ταρτάν.
Ο Υφυπουργός αθλητισμού κ. Βασιλειάδης υπέγραψε για
την αλλαγή του τάπητα, ένα έργο ύψους 330.000.

συνεχίζουν με την ίδια λογική
μέχρι τέλους.
Μόνο τυχαίο λοιπόν δεν είναι
το γεγονός ότι βρίσκονται επί
πολλά χρόνια στον αφρό και
οι εκτός των τειχών μπασκετικοί τους βγάζουν το καπέλο.
Ασφαλώς είναι εξόχως τιμητικό να ξεκινούν οι 5άδες από
Τρικαλινά στελέχη. Φυσικά οι
ίδιοι προσπαθούν να είναι πάντα ανταγωνιστικοί και κυρίως
να έχουν ουσία στην τελική
ευθεία.
Οι γνωστοί αθλητές διαθέτουν ποικιλία κινήσεων αλλά
και διορατικότητα.
Οι περιφερειακοί ξέρουν να
κάνουν χίλιες δυο δουλειές
στο παρκέ, ενώ στο σύγχρονο
μπάσκετ πρέπει να δίνουν τον
τόνο όσον αφορά τις συνεργασίες. Όμως και οι ψηλοί αποτελούν εγγύηση. Διαθέτουν
λοιπόν τα απαραίτητα στοιχεία
για να θωρακίσουν την ρακέτα
και να τελειώσουν τις προσπάθειες που αναλαμβάνουν είτε
επιθετικά, είτε αμυντικά.
Πραγματικά πρέπει να ψάξει
κανείς πάρα πολύ για να εντοπίσει μέτριες και πολύ περισσότερο άσχημες εμφανίσεις
των οικείων στελεχών. Διότι
ακόμη και κάτι δεν τους βγει
σε πρώτο χρόνο με την παροιμιώδη υπομονή θα βρει τις
απαντήσεις.
Αλλωστε οι αξιόλογοι παίκτες φαίνονται από τις αντιδράσεις στα δύσκολα.
Με όλα αυτά δεν είναι κα-

Κάποια πράγματα πρέπει να
γίνονται στην ώρα τους και
μετά από ώριμη σκέψη.
Πάντως αυτή την εποχή οι
πρωταγωνιστές δεν βιάζονται
για να λάβουν αποφάσεις,
αφού θέλουν να σιγουρευτούν
αλλά και να δουν τις κινήσεις
άλλων συναδέλφων τους. Όλα
δείχνουν βέβαια ότι θα εξαργυρώσουν την καλή φήμη τους.
Η πράξη έδειξε άλλωστε ότι
οι επιχώριοι παίκτες επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και με
το καλό και ουσιαστικό μπάσκετ διατήρησαν υψηλά την
φήμη και τις μπασκετικές μετοχές τους.
Όπως είναι λογικό αυτό το
διάστημα θα πάρουν τις απαραίτητες ανάσες και θα αποφορτιστούν από την πίεση της
αγωνιστικής καθημερινότητας.
Την κατάλληλη στιγμή θα μελετήσουν τις προτάσεις που
έχουν στα χέρια τους προκειμένου να επιλέξουν τον καινούργιο σταθμό.
Αρκετοί αθλητές δένονται
με συγκεκριμένες ομάδες και
έτσι αρκετοί φίλαθλοι δεν θυμούνται άμεσα πότε φόρεσαν
φανέλα τοπικού συγκροτήματος. Δύσκολα λοιπόν θα τους
δούμε σε άλλα σωματεία ή γενικά εκτός συγκεκριμένων περιφερειών.
Στον αντίποδα όμως υπάρχουν και στελέχη τα οποία επιθυμούν να βιώνουν συνέχεια
καινούργιους δρόμους. Θεωρούν μεγάλη πρόκληση να δοκιμάζουν σχεδόν κάθε χρόνο
κάτι διαφορετικό και να ξεκινούν από μηδενική βάση. Θα
μελετήσουν λοιπόν όλα τα στοιχεία και από την στιγμή που
εντοπίσουν αυτά που θέλουν
θα πουν ασμένως το μεγάλο
ναι. Και από την στιγμή που
έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια
σε πρωταγωνιστικό ρόλο δεν
θα αποποιηθούν των ευθυνών
τους.
Πάνω απ’ όλα όμως θα βάλουν το καλό των ομάδων τους.
Σίγουρα πάντως και το φετινό μετεγγραφικό παζάρι θα
έχει το δικό του χρώμα, οπότε
από την στιγμή που αλιεύσουμε
συγκεκριμένα στοιχεία θα τα
μοιραστούμε μαζί σας σε πρώτη ευκαιρία.

Αλωση έδρας
Οι Τορόντο Ράπτορς φαίνονται έτοιμοι να σπάσουν την
κυριαρχία των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καθώς επικράτησαν
μέσα στο Όκλαντ με 123-109 και πήραν προβάδισμα για τον
τίτλο. Η παρέα του Λέοναρντ πραγματοποίησε εξαιρετική
εμφάνιση, απάντησαν στο break και έκαναν το 2-1 στη σειρά
σύμφωνα με το ebasket.
Πρώτος σκόρερ γι ακόμη μία φορά ήταν ο Καουάι Λέοναρντ, ο
οποίος σημείωσε συνολικά 30 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και
μάζεψε 6 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία και από τον Λάουρι (23
πόντοι), Γκριν (18 πόντοι), Σιάκαμ (18 πόντοι) και Γκασόλ (17
πόντοι). Στην αντίπερα όχθη, ο Κάρι έκανε απίστευτα πράγματα,
αλλά οι 47 πόντοι του δεν ήταν αρκετοί για τους Ουόριορς.
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έσα σε
σύντομο
χρονικό
διάστημα οι
νέες των Τρικάλων
μπήκαν στην καρδιά του
κόσμου, που ξέρει να
αναγνωρίζει τις φιλότιμες
και αξιόλογες
προσπάθειες.
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Να είναι ο εαυτός τους
Οι Νέες των Τρικάλων πρέπει να παίξουν την μπάλα που ξέρουν
στον σημερινό ημιτελικό με την Καστοριά για να πάρουν το εισιτήριο

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ειδικά φέτος οι μικρές κυανέρυθρες ήταν απολαυστικές
σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.
Υπό το πρίσμα αυτό η άνοδος
ήρθε απόλυτα φυσιολογικά, ενώ
ακόμη και οι αντίπαλοι παραδέχτηκαν την Τρικαλινή ανωτερότητα.
Προς τιμήν τους τα επιχώρια
κορίτσια διέγραψαν ήδη σφουγγάρι όλες αυτές τις φιλοφρονήσεις, αφού ξέρουν ότι κάθε
αγώνας είναι διαφορετικός.
Πόσο μάλλον το κύπελλο που
χαρακτηρίζεται ως ο θεσμός
των εκπλήξεων. Ομολογουμένως όποιος μελετήσει παλαιότερα παιχνίδια αυτού του είδους θα διαπιστώσει ότι μεγάλο
ρόλο στην έκβαση των αναμετρήσεων παίζει η μέρα στην
οποία εμφανίζονται τα τμήματα.
Αν τους βγουν μαζεμένα
πράγματα μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε ηχηρές ανατροπές.
Θεωρητικά τα αουτσάϊντερ
δεν έχουν πίεση, οπότε το βάρος των χειρισμών πέφτει στα
φαβορί.
Πολύ απλά τα συγκροτήματα
που καλλιέργησαν προσδοκίες
χρειάζεται να ξεδιπλώσουν το
σύνολο των αρετών τους, να
πιάσουν ταβάνι στην απόδοση
κα κυρίως να διαθέτουν ψυχραιμία και εναλλακτικό πλάνο
αν κάτι στραβώσει στην πορεία.
Φυσικά δεν χρειάζεται κανένα
είδους «ψήλωμα» αφού στον
αθλητισμό η αλαζονεία τιμωρείται και μάλιστα σκληρά.
Τέτοιος κίνδυνος δεν υφίσταται για την Τρικαλινή ομάδα τα
στελέχη της οποίας έχουν δείξει
στο διάβα του χρόνου ότι και
μεγάλη ταπεινοφροσύνη διαθέτουν και απεριόριστα σέβονται τους αντιπάλους τους.
Από την στιγμή που βγαίνουν
στον αγωνιστικό χώρο μέλημά
τους είναι να παίξουν την μπάλα
που ξέρουν και να εφαρμόσουν
το πλάνο, που δουλεύουν χρό-
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Την καλύτερη παράσταση θα σπεύσουν να δώσουν οι Τρικαλινές
νέες στον σημερινό ημιτελικό με την Καστοριά
νια τώρα.
Αυτό στην πράξη αποδεικνύεται αλάνθαστο, οπότε συνταγή
που κερδίζει δεν την αλλάζεις.
Όπως αναφέρουν άνθρωποι
που ζουν τα κορίτσια από κοντά
και ξέρουν πράγματα αυτό που
προέχει είναι να εμφανίσουν
τον πραγματικό εαυτό τους.
Πρώτα και κύρια λοιπόν θα
σπεύσουν να χαρούν την μπάλα
και να βγάλουν τις συνεργασίες
που ξέρουν στον αγωνιστικό
χώρο.
Πραγματικά το έμψυχο δυναμικό απλώνεται εξαιρετικά
στο χορτάρι και υπάρχουν στιγμές, που δίνουν την αίσθηση
ότι συνεργάζονται μεταξύ τους
με κλειστά μάτια.
Στα παιχνίδια του πρωταθλήματος οι κυανέρυθρες έδειξαν
ότι είχαν τρόπο να κλειδώνουν
τα ματς ακόμη και αν αυτά
στράβωναν ως έναν βαθμό.
Γιατί με τόσο μεγάλη πολυφωνία και νοοτροπία νικητή
φαντάζει δύσκολο η Τρικαλινή
ομάδα να στερέψει από εμπνεύσεις.
Παράλληλα εντυπωσιάζει η
αγωνιστική πειθαρχία των πρωταγωνιστριών.
Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο είναι προσηλωμένες στο πλάνο και ξέρουν
τι να κάνουν και πότε να το
πράξουν.
Οσο για την πίεση που

Ο

ταν οι δυο τους βρέθηκαν
αντίπαλοι στα ημιτελικά του
Champions League τη σεζόν
2016-17, ο Τζανλουίτζι
Μπουφόν είχε μιλήσει ως γκολκίπερ
της Γιουβέντους με τα καλύτερα λόγια
για τον Κιλιάν Εμπαπέ που εκείνη την
περίοδο έβλεπε να ανατέλλει το άστρο
του στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό
ουρανό αγωνιζόμενος για την Μονακό.
Το καλοκαίρι του 2018 η μοίρα τα έφερε
έτσι ώστε να συναντηθούν οι δρόμοι τους
και να είναι για έναν χρόνο μαζί στο Παρίσι,
κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα με
την Παρί Σεν Ζερμέν, παρόλα αυτά η σχέση
τους διακόπηκε απότομα, με τη διοίκηση
των Παριζιάνων να παίρνει την απόφαση να
μην συνεχίσει τη συνεργασία της με τον
Μπουφόν και τη νέα σεζόν.
Η είδηση αυτή στενοχώρησε τον Εμπαπέ,

ασκούν είναι ασφυκτική. Αρκετοί
κάνουν λόγο στο θέμα αυτό
για σφυροκόπημα, οπότε κάποια στιγμή εντοπίζουν την αχίλλειο πτέρνα των αντιπάλων.
Επιπρόσθετα τα Τρικαλινά
κορίτσια έχουν πάρει για τα
καλά άρωμα κυπέλλου μέσα
από την περσινή συμμετοχή,
οπότε ξέρουν που να εστιάσουν
για να διανύσουν όλη την διαδρομή.
Στα μάτια τους διαβάζει κανείς εύκολα την μεγάλη θέληση
για να φτάσουν στην ύψιστη
διάκριση μέσα από την βήμαβήμα πορεία.
Ετσι σκέφτονται αποκλειστικά
τον ημιτελικό όπου θέλουν να
πραγματοποιήσουν εμφάνιση
βγαλμένη από τα καλύτερά
τους για να χαμογελάσουν.

Σε ετοιμότητα
Για τις ανάγκες της διοργάνωσης οι κυανέρυθρες δούλεψαν όσο καλύτερα μπορούσαν.
Και μεστές προπονήσεις
πραγματοποιήθηκαν και αναλύσεις των αντιπάλων.
Ετσι οι παίκτριες θα πάνε
στους αγώνες σαν έτοιμες από
καιρό εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς.
Απλά σε τέτοια ματς καλό είναι να βοηθήσει και η τύχη. Στο
θέμα αυτό βέβαια η τύχη πάει
με τους τολμηρούς και αποφασισμένους.
Οσο για τα χρηστικά στοιχεία

Μετά το πρωτάθλημα οι κυανέρυθρες θέλουν
να διακριθούν και στο κύπελλο
της διοργάνωσης, που πρέπει
να εξελιχτεί σε γιορτή είναι τα
εξής:
Σήμερα Παρασκευή 7 Ιουνίου
στις 17.00 στο γήπεδο Νεάπολης Βόλου, οι Νέες Τρικάλων
θα αντιμετωπίσουν την Καστοριά στον έναν ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας κορασίδων. Διαιτητές ορίστηκαν οι ΒέργουΣφύρης-Μπασδάνη από την Μαγνησία.
Στον άλλο ημιτελικό την ίδια
ώρα στο Πανθεσσαλικό, θα
αγωνιστούν οι ομάδες Βριλήσσια-Αγία Παρασκευή. Διαιτητές
οι Δεληγιάννη-Στάικος-Δεδικούσης από τη Λάρισα.
Ο τελικός ανάμεσα στις νικήτριες των ημιτελικών, θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου
στις 19.00 στο γήπεδο Νεάπολης. Διαιτητές οι ΚαλαντζήςΣακκάς Παν.-Σακκάς Δημ. από
την Μαγνησία.
Από μηδενική βάση λοιπόν
και πολύ σωστά αντιμετωπίζουν
οι κυανέρυθρες τον αγώνα με
την Καστοριά.
Ασφαλώς κανένα παιχνίδι δεν
είναι εύκολο και τέτοιο το καθιστά κανείς με την σωστή προσέγγιση που θα κάνει, το πάθος
και την συγκέντρωση, που θα
έχει, την κατανομή δυνάμεων
και φυσικά με την αποτελεσματικότητα.
Ο εκπρόσωπός μας αποτελεί
τον ορισμό της ομάδας, αφού

όλες οι παίκτριες ξέρουν τον
ρόλο τους και συμπληρώνουν
θαυμάσια η μια την άλλη.
Επίσης είναι σημαντικό ότι
τα Τρικαλινά κορίτσια ξέρουν
να φτιάχνουν φάσης. Από την
στιγμή που φτάνουν σε θέση
βολής διαθέτουν καλά τελειώματα, οπότε όλοι θέλουν να
δουν το συγκεκριμένο σκηνικό,
που το είδαν σε μόνιμη βάση
στο πρωτάθλημα να επαναλαμβάνεται και στο κύπελλο.
Φυσικά το επιτελείο μετέδωσε
την πίστη του στις αθλήτριες,
ενώ εστίασε και στο κομμάτι
της ψυχολογίας.
Ετσι οι αθλήτριες θα μπουν
με καλή διάθεση στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να πάρουν τα ηνία και να μην δώσουν
δικαιώματα.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Γιώργος Λουλές μιλώντας στην
«Σέντρα» έδωσε το στίγμα του
αλλά και την θέληση που υπάρχει στο Τρικαλινό στρατόπεδο:
«Το θετικό είναι ότι η προετοιμασία μας βγήκε πολύ καλά
και κυρίως χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα.
Ετσι καταφέραμε να περάσουμε τα στοιχεία που θέλαμε,
ενώ πρέπει να κρατήσουμε την
διάθεση των κοριτσιών, που
πραγματικά έκαναν συγκινητική
προσπάθεια στο κομμάτι αυτό.
Δεν μπορούμε να κρυφτούμε
πίσω από το δάχτυλό μας και

Βαθιά υπόκλιση
με τον 20χρονο επιθετικό να φροντίζει πάντως
με ένα ιδιαίτερο ποστάρισμα στο Instagram
να γλυκάνει την αποχώρηση του Μπουφόν,
μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον
41χρονο πορτιέρε.
"Τζίτζι, μόλις διάβασα την είδηση.
Το να παίζω μαζί σου, αν και ήταν μόνο
για έναν χρόνο μέσα στην τεράστια καριέρα
σου, ήταν πολύ ευχάριστο επειδή δεν είχα
πιστέψει ποτέ ότι θα είχα αυτή την ευκαιρία.
Οι συμβουλές σου και η καλή σου διάθεση
ήταν πολύτιμα για όλη τη σεζόν.
Μου έδωσες τόσα πολλά μέσα σε 12 μόλις
μήνες που θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων.
Είσαι και θα παραμείνεις για πάντα ένας μεγάλος άνθρωπος αυτού του αθλήματος.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ", σχολίασε στον
προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram

ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική
Γαλλίας.
Σε άλλο θέμα κακοδαιμονία των τραυματισμών που κυνηγάει εδώ και καιρό τον Νεϊμάρ όχι μόνο δεν λέει να τον εγκαταλείψει
αλλά έκανε και πάλι την εμφάνισή της και
μάλιστα την πλέον ακατάλληλη στιγμή, για
να του στερήσει τη δυνατότητα να πάρει μέρος σε ένα ακόμα μεγάλο ποδοσφαιρικό
ραντεβού.
Μετά τον τραυματισμό στο φιλικό με το
Κατάρ θα χάσει το κόπα Αμέρικα που ξεκινάει
στις 14 Ιούνη.
Σημειώνεται πως ο 27χρονος επιθετικός
είχε μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες
από παρόμοιο τραυματισμό το 2018 και πρόλαβε στο παρά πέντε να πάρει μέρος στο
Μουντιάλ της Ρωσίας.

είναι αλήθεια ότι θέλουμε πάρα
πολύ την διάκριση.
Θεωρώ ότι η περσινή εμπειρία και η φετινή διαδρομή στο
πρωτάθλημα συνετέλεσαν στον
εμπλουτισμό παραστάσεων.
Με υπομονή θα ψάξουμε το
κάτι παραπάνω.
Οσο για τον αντίπαλο η Καστοριά είναι μια πολύ αξιόλογη
και σωστά δουλεμένη ομάδα.
Μόνο και μόνο το γεγονός ότι
άφησε εκτός δράσης δυνατά
συγκροτήματα όπως η Δόξα
Δράμας και η Ακαδημία του
ΠΑΟΚ μας υποχρεώνει να την
αντιμετωπίσουμε με τεράστια
προσήλωση και σεβασμό.
Γενικά είναι μια ομάδα που
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο
αμυντικό κομμάτι και εμφανίζεται ιδιαίτερα συμπαγής στο
συγκεκριμένο σκέλος εστιάζοντας σε αντεπιθέσεις. Ακόμη έχει
στο κέντρο 2 καλές παίκτριες
με συμμετοχές στις Εθνικές.
Ωστόσο δουλέψαμε και τακτικά στο θέμα αυτό και έχουμε
την ποιότητα για να βρούμε λύσεις».
Ο κ. Λουλές δεν ξέχασε τους
φιλάθλους και τόνισε ότι η προσέλευση θα δώσει ώθηση στην
ομάδα και μακάρι να επαναληφθεί το περσινό ζεστό σκηνικό.
Παράλληλα απένειμε εύσημα
στους συνεργάτες του: Στέφανο Καλότυχο(βοηθός), Δημήτρη
Πανέτσο( υπεύθυνο τερματοφυλάκων) και Κένταλ Εϊερς(έχει
το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας), που μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας έκαναν
απίστευτη δουλειά.
Εξάλλου συνεχίζεται ο προγραμματισμός και για τις γυναίκες από τις οποίες θα φύγουν αρκετές παίκτριες, οπότε
όπως ανέφερε ο κ. Λουλές
εστιάζει στην προσαρμογή για
να μην χαθεί σε μεγάλο βαθμό
η δυναμική που αναπτύχθηκε.

Γαλάζια
γιορτή
Ολοκληρώνεται η δραστηριότητα αγώνων
και προπονήσεων για τους μικρούς αθλητές
της Ακαδημίας μπάσκετ των Δαναών για την
φετινή σεζόν.
Την Κυριακή 9 Ιουνίου, η λήξη της σεζόν
θα γίνει με αγώνες στο κλειστό της Μπάρας.
Στις 11 π.μ. θα διεξαχθεί παιχνίδι ΔαναοίΑΕΤ στην κατηγορία παίδων
Στις 12 μεσ. θα διεξαχθεί αγώνας με τον
Αετό Λάρισας για τους γεννηθέντες 2007
έως 2011.
Στις 13.00 θα παίξουν αγώνα οι γεννηθέντες
2005-2006.

CMYK
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14

στον Πύργο

Το τρόπαιο στη Δήμητρα
•Κέρδισε 6-0 την Ακαδημία 1 στον Πύργο

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλης βράβευσε
την πρωταθλήτρια ομάδα της Δήμητρας. Το κύπελλο στα χέρια
του αρχηγού Τάκη Γαλάνη και του Θωμά Παπαδημητρίου
ο οποίος χθες είχε τα γενέθλιά του

Η βράβευση των πρωταθλητών

Η βράβευση της φιναλίστ Ακαδημίας 1

Μ
Ο Γερεντές πέτυχε δύο γκολ και πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του

Το μέλος
της ΕΠΣΤ
Δημήτρης
Κουτσώνας
έδωσε το κύπελλο
της φιναλίστ
στην Ακαδημία 1
και συγκεκριμένα
στον αρχηγό
Κατράνα

Οι διαιτητές του
τελικού Ντίνος,
Μαρκόπουλος
και Σακκάς
βραβεύτηκαν

Στο ποδόσφαιρο
πρέπει να
υπάρχουν μόνο
φιλίες, όπως
αποδεικνύουν
οι Τσιώλης και
Τσιαφίτσας

πορεί στον
ημιτελικό της
κατηγορίας Κ 16
να αποκλείστηκε
η Δήμητρα Απόλλων από την
Ακαδημία 1 η οποία στη
συνέχεια κατέκτησε και το
πρωτάθλημα, στον τελικό
της Κ 14 που έγινε χθες στο
γήπεδο του Πύργου, η
ομάδα των Γκαραγκάνη –
Γιαγιάκου κέρδισε με άνεση
6-0 και κατέκτησε τον τίτλο
των «μικρών».

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

Πρωταθλήτρια η Κ 14 της Δήμητρας Απόλλων

gidopoulosp@yahoo.gr

Ενας επιθετικός μονόλογος της
Δήμητρας Απόλλων σχεδόν σε
όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού,
με τους τυπικά γηπεδούχους να
«ανοίγουν» νωρίς το σκορ, να αυξάνουν τη διαφορά μέχρι το τέλος
του ημιχρόνου και να ξεσπούν
στην επανάληψη.
Ωστόσο η εμφάνιση της Ακαδημίας σημαδεύτηκε από το φιλότιμο των παιδιών του Θανάση
Πούλιου και σίγουρα η συμμετοχή
στον τελικό ήταν μια επιτυχία,
όπως επιτυχία ήταν και η γενικότερη συμπεριφορά όλων των παιδιών, που συμμετείχαν στη μικρή
γιορτή του ποδοσφαίρου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο αγώνας

Η Ακαδημία 1 κέρδισε το πρωτάθλημα Κ 16
και έφτασε στον τελικό της Κ 14. Μια επιτυχημένη χρονιά

Οι τυπικά γηπεδούχοι ξεκίνησαν το παιχνίδι τους με ένα δυνατό σουτ του Πρεκατέ στο 2’ το
οποίο κατέληξε άουτ πάνω από
την αντίπαλη εστία.
Δύο λεπτά αργότερα η Δήμητρα Απόλλων «άνοιξε» το σκορ
με τον Πρεκατέ να πετυχαίνει το
1-0, με διαγώνιο σουτ από δεξιά.
Στο 14’ φάουλ του Γαλάνη η
μπάλα κατέληξε άουτ.
Στο 22’ ο Γερεντές από πλάγια
δεν εκμεταλλεύτηκε τον χώρο
που είχε μπροστά του, προτίμησε
να σουτάρει από μακριά και να
αστοχήσει.
Στο 24’ η Δήμητρα Απόλλων

Ο Αγγέλης σε μια προσπάθειά του.
Σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα νέα γι’ αυτόν…

Ευχές επιτυχίας
από την Δήμητρα

Ο Παύλος Παπακώστας ήταν τέλειος στα καθήκοντα του
«οικοδεσπότη» χθες και το γήπεδο του Πύργου σε άριστη κατάσταση

Η οικογένεια της Δήμητρας Απόλλων εύχεται καλή
επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Το
ποδόσφαιρο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας τρόπος
άθλησης, κοινωνικοποίησης και ένταξης σε ένα σύνολο
και όχι ως μια ευκαιρία ζωής, αλλά ακόμη και αν αποδειχτεί
τέτοια η γνώση δεν αναπληρώνεται όσα χρήματα και
δόξα και αν αποκτηθεί, γι αυτό πάντα συμβουλεύουμε
τα παιδιά πρώτα το διάβασμα και μετά όλα τα υπόλοιπα.
CMYK

ανέβασε τον δείκτη του σκορ. Ο
Στρωματάς σούταρε, απέκρουσε
ο Γιώτας και στη συνέχεια ο Γερεντές πέτυχε το 2-0.
Στο 31’σουτ του Λάλλα κατέληξε άουτ στη πρώτη ευκαιρία
της Ακαδημίας 1. Πρώτη και στο
δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα
του Θανάση Πούλιου στο 37’, με
τον Οικονόμου να σουτάρει από
μακριά αλλά άουτ.
Η πρώτη προσπάθεια της Δήμητρας στο 39’ σήμανε και τρίτο
γκολ. Μετά από φάση διαρκείας
στην περιοχή της Ακαδημίας 1
ο Γερεντές με ιδανικό πλασάρισμα έκανε το 3-0 και στο 40’ ο
Ρούτσι με πλασάρισμα από κοντά
ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε
4-0.
Το 5-0 έκανε ο Τσιώλης στο
42’ από πάσα του Γερεντέ. Στο
47’ ο Μαυρόγιαννης έβγαλε τη
μακρινή σέντρα από δεξιά, η μπάλα όμως είχε… κέφια και κατέληξε
στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Ακαδημίας 1 κάνοντας
το 6-0.
Στο 67’ ο Λάππας βγήκε στην
αντεπίθεση, με εξαιρετικό συνδυασμό αλλά η τελική του προσπάθεια δεν βρήκε στόχο, ενώ
στο 70’ ο Τσιακμάκης από καλή
θέση αστόχησε.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ: Νουσκάϊ, Λάππας, Αγγέλης, Τρικάλης,
Παπαδημητρίου, Ρούτσι, Στρωματάς, Πρεκατές, Γερεντές, Μαγγούφης.
Επαιξαν και οι: Ακριβόπουλος,
Μαυρόγιαννης, Σουφλάκης, Τσιώλης, Μπίλο, Παπακώστας.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1: Γιώτας, Καμήτας, Λάλα, Ντόντα, Οικονόμου,
Τσαφίτσας, Παπαευθυμίου, Τζιαμούρτας, Κατράνας, Μπίχτας,
Γαϊτάνας.
Επαιξαν και οι: Φουτσιτλής,
Σιώμος, Χλίβας, Τζιμούρτος,
Τσιακμάκης, Φαφούλιας, Κοτρωτσιος.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντίνος (Μαρκόπουλος- Σακκάς).

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Ο Τρικαλινός
Β. Ανδρέου
στον Κισσαμικό
Ποδαρικό στις μεταγραφές για τον
ΑΟΧ Κισσαμικό. Την Πέμπτη (06/06)
οι «κυανόλευκοι» ανακοίνωσαν τη
συμφωνία τους με τον Τρικαλινό Βαγγέλη Ανδρέου που έμεινε ελεύθερος από τη Δόξα Δράμας
(25 συμμετοχές, 1 γκολ) και ξεκίνησαν την ενίσχυσή τους
από το κέντρο άμυνας. Η ανακοίνωση:
«Η ομάδα μας ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον
ποδοσφαιριστή Βαγγέλη Ανδρέου για συμβόλαιο διάρκειας
δύο ετών.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ
Γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου 1990 ο Βαγγέλης Ανδρέου
έκανε τα πρώτα του βήματα στην ομάδα του τόπου του, το
Μεγαλοχώρι Τρικάλων. Στη συνέχεια βρέθηκε στον ΠΑΟΚ,
όπου αγωνίστηκε στην ομάδα Νέων. Ακολούθησαν σε ερασιτεχνικό επίπεδο η Θύελλα Πετρωτού, τα Μετέωρα και ο
Αχιλλέας Τριανδρίας.
Τη σεζόν 2014-15 βρέθηκε για πρώτη φορά στα Χανιά, καταγράφοντας με τη φανέλα του ΑΟΧ 6 συμμετοχές συνολικά.
Την επόμενη σεζόν είχε εξαιρετική παρουσία στον Πιερικό
(Γ’ Εθνική), για να ακολουθήσει μετά άλλη μία “γεμάτη”
σεζόν με τον Απόλλωνα Λάρισας (29 συμμετοχές – 3 γκολ),
με τον οποίο πανηγύρισε τον τίτλο στη Γ’ Εθνική και την
άνοδο στη Football League. Παρέμεινε στην ομάδα ως βασικότατο στέλεχος (34 συμμετοχές – 2 γκολ), για να ακολουθήσει
την περασμένη σεζόν η μεταγραφή στη Δόξα Δράμας, με
την οποία είχε 24 συμμετοχές και 1 γκολ στο πρωτάθλημα
και 1 συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδας.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Μετά την επίτευξη συμφωνίας με την ομάδα μας ο Βαγγέλης
Ανδρέου δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην ομάδα των Χανίων. Θέλω να ευχαριστήσω τον
Πρόεδρο και τον προπονητή για την επιλογή τους να με
φέρουν στα Χανιά, είναι κάτι που με τιμάει. Νιώθω πολύ
ωραία που επιστρέφω μετά από χρόνια στα Χανιά, παρότι
τότε ήταν άλλα χρόνια και τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά».
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Γίνονται κινήσεις,
απομένουν ανακοινώσεις
Με πρωταγωνιστή τον τεχνικό διευθυντή Νίκο Σαμολαδά στον ΑΟ Τρίκαλα
κινούνται σε διάφορους τομείς, αλλά αναμένονται και τα επίσημα

Μ

πορεί σε
επίσημο
επίπεδο να
μην υπάρχουν
ακόμη ανακοινώσεις
γύρω από τον ΑΟ
Τρίκαλα, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν γίνονται
πράγματα.
Πρωταγωνιστής όλων
αυτών είναι ο τεχνικός
διευθυντής Νίκος
Σαμολαδάς.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Σε πρώτο πλάνο έχει πάντα
το θέμα του προπονητή, με
τον Περικλή Αμανατίδη να είναι ψηλά στην λίστα. Αλλά
δεν είναι μόνο αυτό.
Σύμφωνα με πληροφορίες
ο Νίκος Σαμολαδάς είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του
Ερασιτέχνη ΑΟΤ Κώστα Παρδάλη, σε μια προσπάθεια να
χαμηλώσουν οι τόνοι μετά την
άτυχη ανακοίνωση που είχε
βγει από την πλευρά του με-

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις γύρω από τον ΑΟ Τρίκαλα
γαλομετόχου της ΠΑΕ Ηλία
Αϊβάζογλου πριν από λίγους
μήνες. Φαίνεται πως το κλίμα
ήταν καλό, αλλά έτσι και αλλιώς ο καιρός θα δείξει προς
τα πού πηγαίνει η όλη δουλειά…
Το σίγουρο είναι ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να περιμένουνε επίσημες ανακοινώσεις από τον ΑΟΤ σε πολλά
μέτωπα.

Παραμένει φαβορί
ο Αμανατίδης
Η αναζήτηση προπονητή συνεχίζεται στα Τρίκαλα, αν και η
προσοχή φαίνεται ότι έχει στραφεί στην περίπτωση του Περικλή Αμανατίδη.
Με τον 48χρονο τεχνικό
έχουν γίνει οι πρώτες επαφές,
αλλά ο ίδιος θέλει να δει πρώτα
τι μέλλει γενέσθαι με τον Ολυμπιακό Βόλου, στον οποίο ερ-

γάστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
Το διοικητικό τοπίο στους
«ερυθρόλευκους» της Μαγνησίας θα ξεκαθαρίσει μετά τις
12 Ιουνίου και μέχρι τότε θα
πρέπει να κάνουν υπομονή στον
ΑΟΤ, έχοντας σε μεγάλη εκτίμηση τον έμπειρο κόουτς, ο
οποίος έχει καθίσει δύο φορές
στον πάγκο των «κυανέρυθρων»
κατά το παρελθόν.

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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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

2019

Οι σταυροί προτίμησης
των υποψηφίων στους 4 Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «επανεκκίνηση»
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου
1. ΠΟΥΛΙΟΥΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΒΕΡΒΕΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΚΙΜΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2. ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(970)
(473)
(859)
(837)

Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
1. ΛΑΣΠΑΣΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΔΗΜΟΥΛΑΑΥΓΟΥΣΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

(1.193)
(366)

Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
1. ΛΕΒΕΝΤΗ-ΚΑΡΑΕΥΘΥΜΙΑ(ΕΦΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2. ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΠΑΝΤΗΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(1.737)
(688)
(546)

Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
1. ΚΡΑΝΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΗΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ
3. ΚΕΦΑΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ(256)

(1.461)
(1.137)

Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
1. ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(550)
2. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ-ΚΑΝΑΒΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (303)
3. ΖΑΡΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ(270)
Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
1. ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΠΑΥΛΟΥ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΚΩ ΤΟΥ ΖΑ-ΤΣΙΑΡΑΜΑΡΙΑ(ΜΑΙΡΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(1.350)
(1.296)
(809)

Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
1. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ-ΑΛΕΞΙΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(1.874)
2. ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
(1.805)
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(1.768)
4. ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΦΟΡΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(1.563)
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΒΑΪΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(1.416)
6. ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
(1.408)
7. ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (1.407)
8. ΑΛΕΣΤΑΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(1.362)
9. ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(1.254)
10. ΝΤΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
(1.248)
11. ΚΩ ΤΟΥ ΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(1.239)
12. ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ (ΒΑΣΙΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1.188)
13. ΚΟΤΡΩΝΗ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (1.147)
14. ΖΙΩΓΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(1.146)
15. ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(1.134)
16. ΠΑΖΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(1.069)
17. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
(1.056)
18. ΛΕΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΪΟΥ
(1.024)
19. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
(907)
20. ΤΖΕΡΕΜΕΣΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(884)
20. ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
(884)
22. ΔΗΜΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ)
του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(880)
23. ΦΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(863)
24. ΓΡΑΤΣΑΝΗΣΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(835)
25. ΓΟΥΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(763)
26. ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (749)
27. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(701)

28. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29. ΚΙΟΣΣΕ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
29. ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
31. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΤΟΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
32. ΜΠΕΛΤΣΙΟΥΑΝΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
33. ΜΠΕΗ ΖΩΗ (ΤΖΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
34. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
35. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
36. ΜΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38. ΑΥΓΕΡΟΥ-ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
39. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ-ΜΠΑΓΛΑΤΣΑΚΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
40. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
41. ΑΓΓΕΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
42. ΤΑΣΟΥΛΑΣΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
43. ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
44. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-OIKONOMOY ΛΕΥΚΙΑ (ΛΕΥΚΗ)
του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
45. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΦΕΒΡΩΝΙΑ (ΦΡΥΝΗ) του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
46. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
47. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΓΛΥΚΕΡΙΑ(ΕΡΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
48. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
49. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
49. ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ
51. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

(700)
(697)
(697)
(644)
(576)
(550)
(527)
(515)
(461)
(347)
(337)
(306)
(260)
(236)
(224)
(218)
(216)
(201)
(200)
(157)
(105)
(95)
(95)
(90)

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου
1. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. Ν ΤΟΥ ΤΣΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(306)
(129)

Εκλογική ΠεριφέρειαΚόζιακα
1.ΚΟΥΡΕΝΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

(295)

Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
1. ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΤΟΥ ΛΚΕΡΙΔΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑΡΑ) του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
3. Εκλογική ΠεριφέρειαΕστιαιώτιδας
1. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ του ΒΑΪΟΥ
2. ΔΗΜΟΥΛΑΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ

(509)
(181)
(315)
(104)

Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
1. ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΟΣΜΑ
2. ΖΗΡΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(477)
(436)

Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΑΣΚΑΝΗ-ΜΠΑΣΔΕΚΗΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. Εκλογική ΠεριφέρειαΦαλωρείας
1. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΝΤΡΙΤΣΜΑΓΔΑΛΗΝΗ(ΜΑΓΔΑ) του ΑΝΤΡΙΑ
Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
2. ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣΖΗΣΗΣ του ΒΑΪΟΥ
4. ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΒΟΤΣΙΟΥ-ΜΑΚΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΖΑΪΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ

7. ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(475)
8. ΛΟΥΛΕΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(453)
9. ΠΑΙΔΗΝΑΤΑΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
(427)
10. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(400)
11. ΝΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
(356)
12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
(346)
13. ΚΟΣΥΒΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(333)
14. ΣΑΜΑΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(325)
15. ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(323)
16. ΚΟΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(313)
17. ΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(312)
18. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(302)
18. ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(302)
20. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(299)
21. ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(282)
22. ΝΙΚΟΛΑΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
(278)
23. ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(261)
24. ΚΟΚΟΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(256)
25. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(241)
26. ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
(190)
27. ΤΣΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(185)
28. ΤΖΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(175)
29. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(171)
30. ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(169)
31. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΑΚΡΙΝΑ του ΑΝΘΙΜΟΥ
(168)
32. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(152)
33. ΓΙΑΝΝΑΚΑ-ΣΤΑΜΠΕΡΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(150)
34. ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ
(139)
35. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(137)
36. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(128)
37. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
(122)
38. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΛΥΔΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(121)
39. ΚΟΜΜΑΤΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(112)
40. ΣΤΕΦΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
(97)
41. ΚΑΡΥΔΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(87)
42. ΜΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(80)
43. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
(78)
44. ΚΟΤΣΙΡΑΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(70)
45. ΠΗΓΙΑΔΙ ΤΟΥ -ΤΣΙΟΤΡΑΣΤΑΜΑΤΙΑ(ΜΑΤΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (67)
46. ΚΑΡΑΚΑΞΑΕΥΔΟΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ(ΕΜΥ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(62)
47. ΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(56)
48. ΖΗΣΗ ΛΕΥΚΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(39)
49. ΠΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ
(23)

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου
(419)
(267) 1. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΤΣΑΤΣΑΒΑ-ΜΠΑΚΑΣΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(680)
(317)

(86)
(56)

Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
1. ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
2. ΜΟΚΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(1.034)
Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
(1.012)
1. ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
(790)
2. ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΕΣΤΩΡΑ
(694)
Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
(491)
1. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(185)
(98)

(221)
(160)

(250)

2. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(62)
Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
1. ΧΑΧΑΜΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΧΑΤΖΗΑΡΕΤΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(139)
(126)

Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
1. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
2. ΠΑΤΣΙΩΡΑΒΑΡΒΑΡΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ
2. ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(249)
(158)
(158)

Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
1. ΤΣΑΝ ΤΟΥ ΛΑΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(186)
(94)
(65)

Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
2. ΤΑΣΙΟΣΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΓΚΟΛΟΒΡΑΝΤΖΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. Ν ΤΟΥ ΡΛΙΟΣΛΑΜΠΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΑΡΜΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΣΤΑΜΟΥΕΥΘΥΜΙΑ(ΕΦΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
8. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. ΒΑΡΔΟΥΛΗ-ΖΩΗΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΑΝΑ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
10. ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
13. ΤΣΕΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
15. ΖΑΒΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΣΙΟΥΙΟΥΛΙΕΤΤΑ (ΛΕΤΑ)
του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
16. ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΑΣΩΝΑ
18. ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
19. ΚΑΡΕΤΣΟΥΑΠΟΣΤΟΛΙΑ(ΛΙΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ
19. ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
21. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ
22. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΚΟΛΟΒΟΥΜΥΡΤΩ-ΞΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23. ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
25. ΖΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
26. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ-ΠΟΤΗΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
27. ΖΩΓΡΑΦΟΣΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
28. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
29. ΠΕΤΡΑΚΗΣΟΡΕΣΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
30. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
33. ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
34. ΛΙΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
35. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
36. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
37. ΤΣΙΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
39. ΤΡΑΝΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
40. ΤΣΙΑΜΗΕΥΘΥΜΙΑ(ΕΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
41. ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
42. ΚΑΒΟΥΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
43. ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
44. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
45. ΠΑΠΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(474)
(373)
(328)
(315)
(254)
(226)
(206)
(203)
(200)
(189)
(177)
(146)
(146)
(138)
(137)
(137)
(134)
(121)
(121)
(113)
(110)
(106)
(106)
(103)
(97)
(95)
(94)
(93)
(90)
(90)
(89)
(79)
(77)
(70)
(69)
(65)
(65)
(64)
(63)
(61)
(57)
(56)
(52)
(51)
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46. ΚΡΙΜΝΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
47. ΚΑΝΝΑΒΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ
48. ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ
49. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
50. ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΩΜΑ
51. ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ
52. ΔΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ

(47)
(46)
(45)
(43)
(41)
(38)
(28)

Αποτελέσματα Υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»

Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
1. ΑΓΓΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες»
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου
1.ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΟΥΣΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΘΩΜΑ

(82) 1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(105)

(73)

Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας

Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
1. ΠΑΠΑΧΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΟΥΛΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(72)

1. ΒΑΡΩΝΗ ΛΟΥΙΖΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(79) 2. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων

Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
1. ΚΑΤΡΑΝΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
2. ΡΑΠΤΗΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΠΑΡΘΕΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
1. ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ
Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
2. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΖΗΣΗ
6. ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
8. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10. ΖΥΓΟΥΛΗΣΠΑΡΙΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΤΑΜΠΑΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
12. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
12. ΝΤΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΚΥΡΓΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
16. ΣΟΥΦΛΙΑΘΩΜΑΪΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
18. ΤΥΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
19. ΓΙΩΤΑΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
19. ΣΙΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
21. ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
22. ΠΑΠΠΑΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΜΠΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
24. ΓΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
26. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
27. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28. ΜΑΝΩΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
29. ΜΠΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
29. ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
31. ΝΤΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
31. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
33. ΤΙΤΗ-ΤΣΑΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(28)

1. ΚΕΦΑΛΑ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
(91)
2. ΠΟΥΛΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(75)
Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
1. ΣΔΡΑΛΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(66)
2. ΣΚΟΤΙΔΑΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(60)
Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
1. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(48)
2. ΜΕΡΤΣΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(37)
Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
(356)
(185)
(146)
(137)
(134)
(118)
(110)
(110)
(99)
(89)
(81)
(81)
(70)
(67)
(65)
(62)
(50)
(48)
(48)
(46)
(43)
(38)
(34)
(30)
(29)
(27)
(26)
(25)
(25)
(24)
(24)
(23)

33. ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(13)
35. ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ
(12)
36. ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έντεκα (11)
36. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έντεκα
(11)
38. ΜΑΝΟΥΡΑ-ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΕΡΜΙΟΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (9)
39. ΜΥ ΤΟΥ ΛΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(8)
40. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(5)
41. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΒΙΤΣΑΚΥΡΑΤΣΩ(ΣΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (4)

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου
(40)
(26) 1.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
1. ΤΣΟΥΡΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΣΔΡΑΛΙΑΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων
1. ΑΝΑΓΝΩΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ

(21)
(20)
(16)
(14)

Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου
1.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

34. ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΒΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
35. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
36. ΧΑΔΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΩΜΑ
37. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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31. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
32. ΠΙΝΙΑΡΑΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
33. ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΑΙΡΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
34. ΜΑΛΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
35. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ-ΜΠΙΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
36. ΧΑΜΑΝΤΙ ΣΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ του ΜΩΧΑΜΕΝΤ

(10)
(8)
(6)
(5)
(4)
(2)

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιδένδρου
1. ΓΑΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(22)

(14)

Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα
1.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ(23)

Εκλογική Περιφέρεια Κόζιακα

Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων

(52) 1.ΒΑΣΔΕΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΤΖΙΜΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(21)
Εκλογική Περιφέρεια Παραληθαίων

(19)

1. ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(51) 2. ΒΛΑΧΑΒΑΣΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
(49)
Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας

Εκλογική Περιφέρεια Εστιαιώτιδας
(35)
(32) 1.ΑΡΑΠΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΙΣ ΤΟΥ
(58) 2. ΦΑΜΙΣΗΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(33)
Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων

(47) 1. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣΛΑΖΑΡΟΣ του ΘΩΜΑ
(16) 2. ΓΙΑΤΣΙΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. ΚΑΤΡΑΝΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(23) 2. ΚΑΣΙΩΛΑ ΑΡΕΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ
(22) 3. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(39) 1. ΓΚΑΤΗΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(20) 2. ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ
(11)
Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας

(20)
(7)

1. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
(26)
2. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(16)
Εκλογική ΠεριφέρειαΤρικκαίων

(13)
(8)

2. ΜΑΡΓΑΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(105)
3. ΜΑΡΓΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(13)
4. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
5. ΧΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(96) 6. ΖΙΩΓΑΣΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(84) 6. ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(76) 8. ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(47) 8. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(47) 10. ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ
(47) 11. ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(43) 12. ΜΑΓΚΑΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(42) 12. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ
(41) 14. ΝΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(30)
14. ΤΣΑΝ ΤΟΥ ΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(27)
16. ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
(27)
17. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(24)
18. ΠΛΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(24)
19. ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(24)
19. ΜΗΤΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(20)
19. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(19)
22. ΤΑΤΣΙΟΥΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(19)
(18) 23. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(18) 23. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(17) 23. ΤΣΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(17) 26. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(16) 27. ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
(15) 27. ΠΛΑΤΣΑ ΤΟΥ ΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(13) 27. ΤΖΑΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(13) 30. ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(12) 31. ΝΤΑΦΗΣΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(12) 32. ΤΣΑΤΣΙΟΥΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
(12) 33. ΤΣΙΑΤΣΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΩ του ΠΑΣΧΑΛΗ

(45)
(44)
(43)
(34)
(32)
(32)
(27)
(27)
(25)
(24)
(18)
(18)
(17)
(17)
(16)
(15)
(14)
(13)
(13)
(13)
(12)
(10)
(10)
(10)
(9)
(8)
(8)
(8)
(7)
(5)
(4)
(3)

1. ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ

(26)

(15)

Εκλογική Περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
(24)
(10)

Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου

Εκλογική Περιφέρεια Παληοκάστρου
(102) 1. ΠΑΤΣΙΩΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(45) 2. ΓΙΩΤΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(462)
3. ΜΠΑΛΑΜΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
(192)
4. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(172)
5. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(158)
6. ΒΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έντεκα
(111)
7. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(103)
8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(93)
9. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ
(79)
10. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(77)
11. ΤΖΙΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(53)
12. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
(52)
13. ΜΑΡΑΒΑΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(45)
13. ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(45)
15. ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(42)
15. ΜΙΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
(42)
17. ΣΔΡΑΛΙΑΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(39)
18. ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(35)
19. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΑΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ
(32)
20. ΔΑΣΚΑΛΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(31)
21. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(27)
22. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(26)
23. ΒΑΒΙΤΣΑ-ΠΑ ΤΟΥ ΛΙΩΤΗΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΝΑΝΣΥ) του ΧΡΗΣ ΤΟΥ (25)
23. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (25)
25. ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(20)
25. ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(20)
27. ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(19)
28. ΚΑΤΣΑΡΟΥΜΑΡΙΝΑ του ΚΙΜΩΝΟΣ
(18)
29. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΣΑΒΒΑ
(17)
29. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(17)
31.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(16)
31.ΚΟΛΟΤΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(16)
33. ΒΥΣΑΝΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
(13)

Εκλογική Περιφέρεια Φαλωρείας
1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΝΤΑΦΟΥΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τρικκαίων
2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΠΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
5. ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
5. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5. ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΣΚΥΦΤΑΣΜΑΝΘΟΣ(ΜΑΤΘΑΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
10. ΤΣΙΓΑΡΑΣΕΒΑΣΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΔΟΛΑΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12. ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
14. ΜΟΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
17. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
18. ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ
20. ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
22. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22. ΜΟΤΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
24. ΠΑΛΜΟΥΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
25. ΤΖΕΡΕΜΕΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
26. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
26. ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
28. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
28. ΠΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (KIKH) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
28.ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Αποτελέσματα Υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Νέο Ξεκίνημα - Ανεξάρτητος Δήμος»
Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου
1. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
2. ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς
1. ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΠΑΣΜΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού
1. ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΑΡΓΥΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου
1. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΣΑΚΟΡΑΦΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΠΕΤΣΟΔΗΜΟΥΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων

Αποτελέσματα Υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"»
Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

(234) 1. ΤΡΑΝ ΤΟΥ -ΒΟΥΡΛΙΤΣΗΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(163) 2. ΧΥΜΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς
(593) 1. ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ-ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(476) 2. ΛΑΤΣΑΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού
(483) 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(268) 2. ΣΤΑΤΗΡΑΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ ΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(242) 3. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου
(352) 1. ΖΑΜΠΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(66) 2. ΡΟΥΣΤΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αποτελέσματα Υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗΤΩΡΑ»
Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

(249)

(668) 1. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
(223) 2. ΠΑΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού

(122) 1. ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(76)
Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού

(37)

(142) 1. ΜΠΑΚΑΣΗ-ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΕΥΔΟΚΙΑ του ΗΛΙΑ

(41)

(103) 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

(40)

(648) 1. ΡΑΜΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(485) 2. ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου
(409)
1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(408) 2. ΠΙΣΤΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(301) 3. ΚΑΛΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων
(188)
1. ΘΩΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(17) 1.ΦΩΛΙΝΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εκλογική ΠεριφέρειαΜαλακασίου
(33)
(27)

3. ΤΕΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων

(6)

1. ΚΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

(70)

2. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(43)
(21)

2. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ

(247) 3. ΜΠΛΑΝΤΗΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(219)
Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ

(205)

(274)

(14)

3. ΜΠΕΦΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής

(218)

1. ΛΥΠΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(421)

2. ΤΟΤΗ-ΜΠΑΚΑΛΗΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(224)

(854)

3. ΜΑΓΚΟΥΡΑΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(758)

4. ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(490)

5. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(435)

6. ΡΑΠΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΚΑΡΓΑΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
(231)
Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας

(271)

3. ΜΠΑΤΖΙΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(477)

4. ΠΑΠΑΧΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(365)

5. ΖΙΩΓΑΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(301)

4. ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ

(1.154)
(793)

(713)

6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(622)

7. ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(594)

8. ΦΡΟΣΥΝΑΚΗΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(585)

(485) 9. ΖΙΩΓΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
(465) 10. ΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(575)

(766)
(590)

7. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (578)

11. ΒΑΒΙΤΣΑ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
12. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
13. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΜΙΧΟΥ-ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
15. ΒΛΙΩΡΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (755)
5. ΡΑΝΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(775)

6. ΤΟΥ ΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(447) 11. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ
(424) 12. ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(416) 13. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(382) 14. ΤΑΚΟΥ-ΜΑΝΤΑΡΑΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(366) 15. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(353) 16. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

17. ΓΙΑΤΣΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(326) 17. ΨΑΡΡΗ-ΜΟΚΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(292) 18. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)

18. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΗΛΙΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(268)

19. ΠΟΥΛΙΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(237) 19. ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(228) 20. ΨΥΡΡΑΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

16. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ-ΠΛΑΚΙΑΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

20. ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
21. ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
22. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(203) 21. ΖΗΚΑ-ΜΠΕΛΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
(193) 22. ΡΑΠΤΗ-ΜΟΚΑΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

24. ΝΤΡΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

(167) 23. ΠΑΣΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(143) 24. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

25. ΤΑΜΠΟΥΡΑΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(136) 24. ΜΠΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

23. ΣΤΕΦΑΝΟΥΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

26. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

(1.611)
(728)

(722)

9. ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

2. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣΠΟΛΥΖΩΗΣ(ΖΩΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ

5. ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(359)

2. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥοκτακόσιους

(660)

3. ΑΡΣΕΝΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

2. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(969)

2. ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. ΚΟΤΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(410)

1. ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ εννιακόσιους

(1.262)

1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΝΤΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

(92)

1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

6. ΣΤΑΓΙΑΣΚΛΕΑΡΧΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας

3. ΝΙΑΝΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής

(382) 3. ΓΚΑΡΑΜΑΤΣΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εκλογική ΠεριφέρειαΒασιλικής
(256)
1. ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΜΠΗΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Χασίων

(96) 26. ΓΟΥΛΑΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (73) 27. ΝΑΤΣΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(16)
(7)

2. ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΜΑΝΤΖΑΝΑΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΒΑΪΟΥ(54)
Εκλογική Περιφέρεια Χασίων

1. ΒΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(16) 2. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

(97)

(51)

Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς

(45)

3. ΖΕΡΒΑΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

(423) 1. ΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(274) 2. ΤΖΙΜΟΡΑΓΚΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς

(42) 3. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΦΑΝΩ(ΦΑΝΗ) του ΘΕΟΛΟΓΗ
Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων
(303) 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(431) 2. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αποτελέσματα Υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

(36)

4. ΒΟΥΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΤΣΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(71)

5. ΤΣΑΝΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Χασίων

(55)

1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(111)

2. ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛΥΖΟΥ

(49)

3. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(24)

4. ΖΙΑΚΑΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Χασίων

(18)

1. ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(43)

1. ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

(669)

2. ΜΑΝΟΥ-ΤΑΣΙΚΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(330)

3. ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

(161)

4. ΛΑΪΟΥ-ΝΑΚΑΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(122)

5. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

(107) 2. ΤΡΕΛΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ

6. ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ(49)
Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας

3. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(41)
(32)

4. ΠΑΠΠΑΣΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ(21)
Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας

2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(374)

3. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(320)

4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(255) 2. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

5. ΣΙΟΥΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΗΡΑΚΛΗ
6. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(218) 3. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
(204)

7. ΒΕΛΑΕΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

(152)

8. ΖΑΛΑΒΡΑΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(144)

(164)
(88)

4. ΚΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΩΜΑ

(68)

5. ΠΑΝΑΓΟΥΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ

(64)

9. ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(516) 10. ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
(485) 11. ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(137) 6. ΑΥΓΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(46)

(130) 7. ΚΩ ΤΟΥ ΛΑΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
(126)

(45)

(460) 12. ΠΑΠΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(458) 13. ΤΣΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(109)

(456) 14. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΧ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(430) 15. ΦΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
(369) 16. ΦΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(363) 17. ΓΚΙΑΤΑ-ΚΟΡΩΝΑΕΥΘΥΜΙΑ(ΕΦΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

8. ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(44)

(82) 9. ΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

(41)

(78) 10. ΣΤΑΜΟΣΚΙΜΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(38)

(77) 11. ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
(68)

(36)

(57)

12. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(32)

(57) 13. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

(27)

(351) 19. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ
(308) 20. ΤΑΣΙΟΥΛΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ

(55) 14. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(54)

(25)

(266) 21. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(241) 22. ΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(52)

17. ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(43)

15. ΝΙΚΟΥΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(18)

16. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ

(17)

(39) 16. ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(17)
(16)

(157) 25. ΓΙΑΤΣΙΟΥΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ

(25) 18. ΧΑΪΤΑΛΗ-ΜΠΟΖΟΒΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(21)

(157) 25. ΛΑΝΤΑΒΟΥ-ΜΠΟΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(21)

(130) 27. ΑΝΤΩΝΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(17) 20. ΚΟΥΒΑΤΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(11)

(108) 28. ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(16) 21. ΤΕΓΟΝΙΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(8)

(216) 23. ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΗΛΙΑ
(181) 24. ΤΣΙΟΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ

19. ΚΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(13)
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Δ Η Μ Ο Σ Π ΥΛ Η Σ
Αποτελέσματα Υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου
1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΣΤΑΘΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

(405)
(59)

Εκλογική Περιφέρεια Νεράιδας
1. ΧΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(568)
(319)

Εκλογική Περιφέρεια Αιθήκων
1. ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
4. ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6. ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
10. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ - ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ - ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πινδέων
(874)
(841)
(664)
(596)
(509)
(491)
(457)
(374)
(273)
(216)
(194)
(171)

(642)
(613)
(610)
(568)
(534)
(408)
(387)
(291)
(291)
(263)
(212)
(157)

Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων
1. ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΙΚΤΩΡΑ
3. ΖΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΚΑΛΙΩΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΦΩΤΙΟΥ
5. ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΠΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
7. ΚΑΛΕΤΣΗ - ΚΩΤΣΙΩΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ) του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
8. ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
9. ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ
10. ΖΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ - ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΪΑ ) του ΛΑΜΠΡΟΥ
13. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1. ΠΛΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(802) 1. ΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(416) 2. ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
(185) 3. ΠΛΕΝΤΖΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πύλης
1. ΤΖΑΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ
3. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ
5. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8. ΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΤΣΙΝΤΖΟΥ - ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11. ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

Εκλογική Περιφέρεια Αιθήκων

Εκλογική Περιφέρεια Πιαλείων

(523)
(495)
(466)
(447)
(439)
(433)
(424)
(409)
(390)
(387)
(335)
(255)
(161)

(144)
(92)
(81)
(50)

Αποτελέσματα Υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Πύλης όραμα»

Εκλογική Περιφέρεια Νεράιδας
(1.187)
(461) 1. ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(375) 2. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πινδέων
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΑΔΑΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

14. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΤΣΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
του ΙΩΑΝΝΗ
15. ΤΣΙΟΝΑΡΑ - ΜΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
16. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17. ΚΑΨΑΛΗ - ΜΠΡΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(80)
(38)

13. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΣΧΟΡΙΤΣΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
16. ΠΑΤΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
17. ΣΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΣΒΑΝΑ-ΤΣΙΩΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7. ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(110)
8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (85)
9. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(78)
10. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(62)
11. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΛΙΑ
(58)
12.ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ - ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(43)
Αποτελέσματα Υποψηφίων
13. ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
(42)
Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
14. ΧΑΡΙΖΑΝΑΚΗ-ΚΟΥΡΣΟΒΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ
(39)
«ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ»
15. ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
(36)
Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου
16. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(24)
1. ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
(58) 17. ΣΙΩΖΙΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
(20)
2. ΣΠΥΡΟΥ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(28)
Αποτελέσματα Υποψηφίων

Εκλογική Περιφέρεια Νεράιδας
(132)
(121) 1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΤΖΟΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Αιθήκων
(511)
(124) 1. ΚΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(73) 2. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πινδέων
(354)
(193) 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΟΝΝΙΣ)
(165) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Πιαλείων
3. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1. ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(388)
Εκλογική Περιφέρεια Πιαλείων
2. ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(309)
3. ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(276) 1. ΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(269) 2. ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(233) 3. ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(178) 4. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(97) 5. ΠΑΝΑΓΟΥ - ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
8. ΣΙΜΟΥ-ΜΠΟΥΝΤΑΛΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
(92) του ΘΩΜΑ
9. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(91) 6. ΚΑΛΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(74) 7. ΖΑΡΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
11. ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(70) 8. ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΠΑΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(40) 9. ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΑΘΑΝΑΤΟΥ - ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Πύλης
11. ΜΑΧΑΙΡΑ - ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1. ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(395)
12. ΚΑΤΣΙΑΒΑ - ΤΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(186)
Εκλογική Περιφέρεια Πύλης
3. ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
(160)
4. ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(154) 2. ΤΣΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(142) 3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΜΠΛΑΤΣΑ ΘΩΜΑΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(141) 4. ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΣΚΟΥΜΗ-ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(136) 5. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
8. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
(123) 6. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΛΕΩΝΙΔΑ
9. ΒΟΠΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(94) 7. ΚΑΡΑΔΗΜΑ - ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΜΑΓΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΤΖΕΡΕΜΕ-ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (81) 8. ΠΑΝΟΥ - ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
11. ΒΕΛΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(73) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(41) 9. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων
11. ΚΑΖΑΝΤΖΗ - ΒΕΛΩΝΗ ΜΕΡΟΠΗ (ΜΑΙΡΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
(446)
12. ΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
(367)
13. ΚΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(353)
Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων
5. ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(334)
6. ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΒΥΡΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(300) 1. ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(241) 2. ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΝΔΡΕΑ
8. ΠΑΝΤΖΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(217) 3. ΠΑΛΛΑ ΒΑΪΑ (ΒΙΒΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΜΠΟΥΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ
(216) 4. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(185) 5. ΤΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
11. ΡΗΤΟΥ-ΧΗΡΑ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(160) 6. ΠΟΛΥΓΕΝΗ - ΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ(ΓΙΩΤΑ)
12. ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(154) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
1. ΛΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ-ΤΣΙΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(125)
(116)
(110)
(97)
(89)
(60)

(155)
(28)

Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ»
Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

1. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Νεράιδας
(204)
(194) 1. ΓΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(63)
Εκλογική Περιφέρεια Αιθήκων
1. ΑΡΜΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(404) 3. ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(109)
Εκλογική Περιφέρεια Πινδέων
(80)
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΤΖΑΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
(193)
Εκλογική Περιφέρεια Πιαλείων
(148)
1. ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(144)
2. ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
(99)
3. ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(74)
5. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(57)
6. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(56)
7. ΑΡΒΥΘΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(47)
8. ΠΕΔΟΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
(35)
Εκλογική Περιφέρεια Πύλης
(23)
(15) 1. ΖΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
(5) 2. ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(667) 5. ΤΖΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(474) 6. ΝΤΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
(457) 7. ΖΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(429) 8. ΜΟΡΦΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(390) 9. ΣΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
(290)
Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων
(270)
(262)
(191)
(180)
(164)
(134)

(318)
(204)
(169)
(117)
(112)
(111)

2. ΧΑΛΚΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΜΑΡΚΟΥΔΗ-ΛΑΖΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4. ΤΣΙΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ
5. ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
8. ΚΡΑΒΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
9. ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11. ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11. ΚΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ
13. ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
14. ΤΕΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15. ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

(14)

(14)

(81)
(66)
(42)

(41)
(10)

(97)
(66)
(55)
(44)
(42)
(41)
(35)
(31)

(90)
(59)
(42)
(40)
(25)
(22)
(17)
(14)
(10)

(110)
(103)
(71)
(61)
(60)
(56)
(50)
(36)
(33)
(30)
(30)
(25)
(23)
(19)
(18)
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ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
6. ΛΟΥΚΟΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αποτελέσματα Υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΝΕΑ ΠΝΟΗ»
Εκλογική Περιφέρεια Πελλιναίων

(77) 8. ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υπάρχουν και 1 αδιάθετες έδρες για τις οποίες πρέπει να γίνει κλή- 9. ΧΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(343)

ρωση μεταξύ των παρακάτω Υποψηφίων ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 10. ΚΟΤΑΡΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΘΩΜΑ
10. ΜΙΧΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

(33) 4. ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
(33) 5. ΔΟΛΓΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ

(213)

(25) 6. ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
(21) 7. ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(137)

(18) 8. ΣΤΑΜΟΣΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(16) 9. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΑΣΟΥΛΑ

(132)

2. ΚΑΚΑΪΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΙΟΥ

(268)

3. ΣΙΩΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΙΟΥ

(238) 2. ΒΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(236) 3. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

6. ΑΥΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7. ΝΙΚΟΛΟΣΚΟΣΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8. ΘΕΟΔΩΡΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(194) 6. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(138) 7. ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΙΤΣΑ (ΒΙΚΥ) του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΙΟΥ
9. ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. ΑΓΝΑΝΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ(ΝΤΟΛΑΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ

(675)

2. ΚΟΥΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(607)

3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

(539)

4. ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ

(530)

5. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΝΤΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ

(529)

6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(516)

7. ΖΙΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(411)

8. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΡΑΜΠΟ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(389)

12. ΚΟΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας

(230) 4. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
(216) 5. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας

10. ΓΑΛΑΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
12. ΠΑΘΕΚΑΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
13. ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΩΜΑ
14. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
14. ΠΛΑΒΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
16.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

(489)

13. ΜΑΡΓΑΡΙ ΑΝΑΣΟΤ του ΜΕΛΚΟΝ

(404) 14. ΠΛΗΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(302) 15. ΚΟΘΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(300)

(284) 2. ΜΕΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(177) 3. ΑΝΑΓΝΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(123) 4. ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(115)
5. ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(97)
6. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(63)
7. ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(60)
8. ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(57)
9. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
(45)
10. ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
(45)
11. ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(11)
12. ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας

του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας
(418)

(45)

(168)

(379) 16. ΓΚΙΜΙΣΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(327) 17. ΧΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ

(96)

(107) 5. ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
6. ΓΙΩΤΑΛΕΜΟΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(316) 18. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(177) 19. ΧΑΛΔΟΥΠΗ ΦΑΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(61)

1. ΜΠΟΤΗ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(490)

2. ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΤΟΥΚΟΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

(263)

3. ΚΑΪΜΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ

(223)

4. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(194)

5. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(174)

6. ΝΑΤΣΙΝΑ ΠΑΓΩΝΑ (ΠΕΓΚΥ) του ΞΑΝΘΟΥ

(165)

7. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(164)

8. ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(159)

9. ΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

(101)

(140)

8. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(115)

3. ΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(69)

4. ΚΑΡΑΒΙΝΟΥΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(52)

5. ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(27)

Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας

(36)

(30) 3. ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
(16) 4. ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ

(119) 6. ΤΖΙΡΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(95) 7. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(23)

14. ΚΟΡΟΚΥΘΑ-ΧΑΛΚΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
16. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»
Εκλογική Περιφέρεια Πελλιναίων

1. ΓΑΤΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(71)

2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ

(47)

3. ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(38)

Αποτελέσματα Υποψηφίων

5. ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟY

6. ΤΣΑΦΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ

(83) 8. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
(79) 9. ΠΑΠΑΔΗΜΟΛΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

«ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

7. ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(69)

ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»

8. ΤΖΑΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(41)

(52) 1. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(40) 2. ΛΑΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πελλιναίων

(34) 3. ΜΠΑΛΑΦΑΣ(ΠΑΡΙΔΗΣ)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(23) 4. ΚΑΨΙΩΧΑ-ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ
5. ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7. ΤΣΙΑΚΑΡΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΤΣΙΩΠΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ
Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας
1. ΚΑΠΝΟΥΤΖΗ-ΣΠΗΛΙΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(220) 2. ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ

Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας

10. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(36)
(19)
(18)
(10)
(8)

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας
(171)
(124)
(79)
(76)
(66)
(62)
(57)
(53)
(42)
(41)

(302) 10. ΠΛΑΤΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(295) 11. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(49) 12. ΓΙΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(34) 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ

(38)

(30) 13. ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ
(29) 15. ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(37)

(26) 16. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(23)

(6) 17. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(18)

3. ΤΣΙΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(179) 4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ

(158) 5. ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(113) 14. ΘΕΟΔΩΡΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(108) 6. ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ

3. ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ

του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(181) 1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (162) 2. ΒΑΝΑΚΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΡΙΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(155) 2. ΔΗΛΓΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
(132)
4. ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(149) 3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(120)
5. ΜΠΕΗ ΛΥΔΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(75) 4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑ ΔΕΒΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
(109)
6. ΖΙΩΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ
(36) 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(93)
7. ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(26) 6. ΜΠΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(66)
8. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
(25) 7. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (61)
9. ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ-ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
(15) 8. ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(56) 10. ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
9. ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
(54) 11. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(188) 12. ΛΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(121) 13. ΜΑΝΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και η εκλογή παραπέμπεται σε κλήρωση από το Πρωτοδικείο

(93)

(141) 4. ΖΙΩΓΑΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
(123) 4. ΛΑΚΙΑΡΑΣ - ΖΙΩΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ

15. ΣΟΥΡΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΘΩΜΑ

Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

2. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(66) 1. ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
(50) 2. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(68)

και η εκλογή παραπέμπεται σε κλήρωση από το Πρωτοδικείο

Αποτελέσματα Υποψηφίων

(94)

13. ΚΟΛΕΤΣΑ-ΠΕΡΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

14. ΜΟΥΡΑΤΗ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(220)

(38)

1. ΚΟΥΚΟΣΘΩΜΑΣ του ΒΑΙΟΥ

(71)

(69)

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(94)

Εκλογική Περιφέρεια Πελλιναίων

12. ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ

13. ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πελλιναίων

(152)

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»

(72)

(71)

«Νέο Ξεκίνημα - Δήμος Φαρκαδόνας»

(153)

10. ΛΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

(72)

(92)

Αποτελέσματα Υποψηφίων

Αποτελέσματα Υποψηφίων

10. ΓΚΑΓΚΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11. ΑΓΓΕΛΙΤΣΗ ΛΗΤΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

18. ΣΑΠΟΥΝΑ ΒΑΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(42)

(89)

(98)

17. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(60)

9. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

10. ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

16. ΔΙΒΑΝΕ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

(72)

(195) 18. ΓΚΙΩΜΠΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΣΙΟΥ
(41)
(171) 19. ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ-ΚΡΙΤΣΙΝΙΩΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (6)

13. ΤΣΙΟΓΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ(165)

7. ΤΣΙΟΓΓΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΙΟΥ

(84)

(206) 16. ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(199) 17. ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

(222) 3. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(219) 4. ΠΑΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΟΥΛΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας

11. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(109)

(63)

10. ΡΙΖΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

15. ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(97)

10. ΓΙΑΝΓΚΑΜΠΟΥΖΩΦ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΡΟΥΣΛΑΝ

(237) 14. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
(215) 15. ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(418) 14. ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(392) 15. ΛΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΪΟΥ

14. ΖΙΩΓΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

(134)

(73)

(239) 1. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
(234) 2. ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

13. ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΒΑΪΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(175)

12. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΓΡΙΖΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(359) 13. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΦΡΙΝΤΑ)
(276)
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(380)

12. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ

(310)

(114)

(412)

9. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11. ΠΑΤΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας

(54) 2. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
(37) 3. ΧΑΛΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ

(325)

5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(78)

7. ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1. ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4. ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

(97) 7. ΜΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

(98) 15. ΜΟΥΤΣΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ

(37)
(36)
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Ανάλυση κατανομής ψήφων
στους τέσσερις Δήμους του Νομού
•Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και
την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου2011(ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο Δήμος Τρικκαίων αποτελείται από τις
παρακάτω ΕκλογικέςΠεριφέρειες:
Δήμος Τρικκαίων με πληθυσμό 81.355 και 45 έδρες
ΔημοτικήΕνότηταΕστιαιώτιδαςμεπληθυσμό2.729 και 2έδρες
Δημοτική Ενότητα Καλλιδένδρου με πληθυσμό 2.193 και 1 έδρα
Δημοτική Ενότητα Κόζιακα με πληθυσμό 2.123 και 1 έδρα
Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων με πληθυσμό 2.798 και 2 έδρες
Δημοτική Ενότητα Παληοκάστρου με πληθυσμό 2.732 και 2 έδρες
Δημοτική Ενότητα Παραληθαίων με πληθυσμό 2.660 και 1 έδρα
Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων με πληθυσμό 62.154 και 34 έδρες
Δημοτική Ενότητα Φαλωρείας με πληθυσμό 3.966 και 2 έδρες
Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούςόπουυπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν ηπαρατιθέμενηκατωτέρωσειράαυτώνελήφθημετάαπόκλήρωσηπουέγινεεπ'ακροατηρίουστηναρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν.3852/2010).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019
Γραμμένοι: 67.607, Ψηφίσαντες: 43.072, Άκυρα: 1.691, Λευκά: 476, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 2.167, Έγκυρα: 40.905
Έλαβαν:
Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»: 4.541
Β') «επανεκκίνηση»: 23.490
Γ') «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες»: 1.516 Δ') «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»:
803
Ε') «μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»: 8.288
ΣΤ') «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»: 432 Ζ') «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ»: 1.835
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 11,10% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 57,43% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ποσοστό 3,71% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε ποσοστό 1,96% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε ποσοστό 20,26% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός ΣΤ' έλαβε ποσοστό 1,06% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Ζ' έλαβε ποσοστό 4,49% από τα 40.905 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός «επανεκκίνηση» πλειοψήφησε με ποσοστό άνω του 50%
(συν 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.
Τοεκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο
Εγκύρων Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασμών (40.905) δια του αριθμού
των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (45) συν ένα(1)
Θα γίνει κατανομή των 45 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 910
Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου
4.541: 910 = 4 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 901ψήφων
Β') «επανεκκίνηση» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 23.490: 910 =
25 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 740 ψήφων
Γ') «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.516: 910 = 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 606ψήφων
Δ')«ΠΡΩΤΑΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 803: 910 =
0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 803ψήφων
Ε') «μαζί ΓΙΑΤΑΤΡΙΚΑΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 8.288: 910
= 9 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 98ψήφων
ΣΤ') «ΕΛΛΗΝΙΚΗΑΥΓΗΓΙΑΤΑΤΡΙΚΑΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου
432: 910 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 432ψήφων
Ζ') «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου
1.835: 910 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 15ψήφων
Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 41 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από
τις προς διάθεση έδρες του δημοτικού συμβουλίου
Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων Β') «επανεκκίνηση» έλαβε 1 έδρα λόγω του
αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Γ') «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων Δ') «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» έλαβε 1 έδρα
λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Α' Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» έλαβε συνολικά 5
έδρες (4 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Β' Συνδυασμός «επανεκκίνηση» έλαβε συνολικά 26 έδρες (25 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Γ' Συνδυασμός «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» έλαβε συνολικά 2
έδρες (1+1+0) του Δημοτικού Συμβουλίου Δ' Συνδυασμός «ΠΡΩΤΑΟΙΠΟΛΙΤΕΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρες(0+1+0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Ε' Συνδυασμός «μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» έλαβε συνολικά 9 έδρες
(9+0+0) του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΤ' Συνδυασμός«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»έλαβε συνολικά 0
έδρες(0+0+0)του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζ' Συνδυασμός «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες
(2+0+0)τουΔημοτικούΣυμβουλίου
Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε: 1098 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου, 1297 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα, 1233 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων, 1242 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας, 1213 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων
Καλυβίων 1083 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου, 1948 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας,
14376 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε: 434 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική πε-

ριφέρεια Καλλιδένδρου, 277 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα, 644 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων, 311 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας,
393 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων,
559 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου, 523
έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας, 5147 έγκυρα
ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε: 120 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου, 348 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα, 302 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων, 262 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας,
200 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων,
464 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου, 289
έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας, 2556 έγκυρα
ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Ζ' έλαβε: 39 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου, 106 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια
Κόζιακα, 46 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων,
111 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας, 70 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων, 163 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου, 108 έγκυρα
ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας, 1192 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε: 43 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου, 39 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια
Κόζιακα, 34 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων
115 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας, 82 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων, 32 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου, 99 έγκυρα
ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας 1072 έγκυρα ψηφοδέλτια
στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε: 22 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου, 16 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια
Κόζιακα, 40 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων,
69 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας, 50 έγκυρα
ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων, 42 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου, 64 έγκυρα ψηφοδέλτια
στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας, 500 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Η κατανομή ξεκινά με τις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου.
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Κόζιακα
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων
Ο Συνδυασμός Δ' με 69 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο 804καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων69
Ο Συνδυασμός Δ' με 50 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων με εκλογικό μέτρο 804 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων50
Ο Συνδυασμός Δ' με 42 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 804καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 42
Ο Συνδυασμός Δ' με 64 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με εκλογικό μέτρο 804καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων64
Ο Συνδυασμός Δ' με 500 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων με εκλογικό μέτρο 804καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων500
Ο Συνδυασμός Γ' με115ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο 759καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων115
Ο Συνδυασμός Γ' με 82 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων με εκλογικό μέτρο 759καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων82
Ο Συνδυασμός Γ' με 32 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 759καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων32
Ο Συνδυασμός Γ' με 99 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με εκλογικό μέτρο 759καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων99
Ο Συνδυασμός Γ' με 1072 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων με εκλογικό μέτρο 759καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων313
Ο Συνδυασμός Ζ' με111ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο 918καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων111
Ο Συνδυασμός Ζ' με 70 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων με εκλογικό μέτρο 918 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων70
Ο Συνδυασμός Ζ' με 163 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 918 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 163
Ο Συνδυασμός Ζ' με 108 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με εκλογικό μέτρο 918καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων108
Ο Συνδυασμός Ζ' με1192 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων με εκλογικό μέτρο 918 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 274
Ο Συνδυασμός Α' με 262 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο 909καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 262
Ο Συνδυασμός Α' με 200 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων με εκλογικό μέτρο 909 και αχρησιμοποίητο υπό-

λοιπο ψήφων 200
Ο Συνδυασμός Α' με 464 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 909καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων464
Ο Συνδυασμός Α' με 289 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με εκλογικό μέτρο 909καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 289
Ο Συνδυασμός Α' με 2556 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων με εκλογικό μέτρο 909καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 738
Ο Συνδυασμός Ε' με 311ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο 921 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 311
Ο Συνδυασμός Ε' με 393 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων με εκλογικό μέτρο 921 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 393
Ο Συνδυασμός Ε' με 559 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 921καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 559
Ο Συνδυασμός Ε' με 523 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με εκλογικό μέτρο 921καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 523
Ο Συνδυασμός Ε' με 5147 ψήφους έλαβε 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων με εκλογικό μέτρο 921καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 542
Ο Συνδυασμός Β' με 1242 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας με εκλογικό μέτρο 904καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 338
Ο Συνδυασμός Β' με 1213 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων με εκλογικό μέτρο 904 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 309
Ο Συνδυασμός Β' με 1083 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου με εκλογικό μέτρο 904καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 179
Ο Συνδυασμός Β' με 1948 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας με εκλογικό μέτρο 904καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 140
Ο Συνδυασμός Β' με 14376 ψήφους έλαβε 15 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων με εκλογικό μέτρο 904 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 816
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 500 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων
313 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Ζ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων
274 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπουτων 262 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 738 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 393 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια ΜεγάλωνΚαλυβίων
Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 542 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 816 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε ακόμη 2 έδρες λόγω του πλήθους των 5147 έγκυρων ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ακόμη 2 έδρες λόγω του πλήθους των 14376
έγκυρων ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας
Ζ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων.
Τελικά για τον Συνδυασμό Α' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» η κατανομή των 5 εδρών έγινε ως εξής:
Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου
Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα
Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων
Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας
Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου
Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας
Α': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Τελικά για τον Συνδυασμό Β' «επανεκκίνηση» η κατανομή των 26
εδρών έγινε ως εξής:
Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου
Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα
Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων
Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας
Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου
Β': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας
Β': έλαβε συνολικά 18 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Τελικά για τον Συνδυασμό Γ' «Τρίκκης Πολιτεία για τους πολίτες» η
κατανομή των 2 εδρών έγινε ως εξής:
Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου
Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα
Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων
Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας
Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
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Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου
Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας
Γ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Τελικά για τον Συνδυασμό Δ'«ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» η κατανομή των
1 εδρών έγινε ως εξής:
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας
Δ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Τελικά για τον Συνδυασμό Ε' «μαζί ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» η κατανομή των
9 εδρών έγινε ως εξής:
Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου
Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα
Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων
Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας
Ε': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου
Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας
Ε': έλαβε συνολικά 8 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
Τελικά για τον Συνδυασμό Ζ' «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» η κατανομή των 2 εδρών έγινε ως εξής:
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιδένδρου
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κόζιακα
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παραληθαίων
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Εστιαιώτιδας
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεγάλων Καλυβίων
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Παληοκάστρου
Ζ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαλωρείας
Ζ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τρικκαίων
•Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και
την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου2011(ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο Δήμος Μετεώρων αποτελείται από τις
παρακάτω ΕκλογικέςΠεριφέρειες:
Δήμος Μετεώρων με πληθυσμό 21.991 και 33 έδρες
Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου με πληθυσμό 419 και 1 έδρα
Δημοτική Ενότητα Βασιλικής με πληθυσμό 2.200 και 3 έδρες
Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας με πληθυσμό 12.000 και 18 έδρες Δημοτική Ενότητα Καστανιάς με πληθυσμό 868 και 1 έδρα
Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού με πληθυσμό 1.345 και 2 έδρες
Δημοτική Ενότητα Μαλακασίου με πληθυσμό 1.000 και 2 έδρες
Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων με πληθυσμό 1.298 και 2 έδρες
Δημοτική Ενότητα Χασίων με πληθυσμό 2.861 και 4 έδρες
Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούςόπουυπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν ηπαρατιθέμενηκατωτέρωσειράαυτώνελήφθημετάαπόκλήρωσηπουέγινεεπ'ακροατηρίουστηναρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν.3852/2010).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019
Γραμμένοι: 36.102, Ψηφίσαντες: 20.610, Άκυρα: 723, Λευκά: 162, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 885, Έγκυρα: 19.725 Έλαβαν:
Α') «Νέο Ξεκίνημα - Ανεξάρτητος Δήμος»: 7.442 Β') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ»: 824 Γ') «"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"»: 8.637
Δ') «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ»: 2.822
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 37,73% από τα 19.725 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 4,18% από τα 19.725 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ποσοστό 43,79% από τα 19.725 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε ποσοστό 14,31% από τα 19.725 έγκυρα ψηφοδέλτια
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασμών (19.725) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (33) συν ένα(1)
Θα γίνει κατανομή των 33 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 598
Α') «Νέο Ξεκίνημα - Ανεξάρτητος Δήμος» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 7.442: 598 = 12 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 266ψήφων
Β') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 824: 598 = 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 226ψήφων
Γ') «"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"»έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 8.637: 598
= 14 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 265ψήφων
Δ') «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ»έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2.822: 598
= 4 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 430ψήφων
Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 31 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από
τις προς διάθεση έδρες του δημοτικού συμβουλίου
Α') «Νέο Ξεκίνημα - Ανεξάρτητος Δήμος» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουψήφων
Δ') «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Α' Συνδυασμός «Νέο Ξεκίνημα -ΑνεξάρτητοςΔήμος»έλαβε συνολικά 13
έδρες (12+1+0)του Δημοτικού Συμβουλίου Β' Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» έλαβε συνολικά 1 έδρες(1+0+0)τουΔημοτικούΣυμβουλίου
Γ' Συνδυασμός «"ΔΥΝΑΜΗΕΥΘΥΝΗΣ"»έλαβε συνολικά 14 έδρες (14 +
0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Δ' Συνδυασμός «ΑΝΑΠΤΥΞΗΤΩΡΑ»έλαβε συνολικά 5 έδρες (4 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε:
721έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΑσπροποτάμου 455 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς 1081 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού 776 έγκυρα ψηφοδέλτια
στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου 601 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρειαΤυμφαίων
436 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής 1292 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χασίων 3275έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΚαλαμπάκας
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε:
330 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου 579
έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς
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655 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού 436 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου 697 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων 408 έγκυρα ψηφοδέλτια στην
εκλογική περιφέρεια Βασιλικής 1020 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική
περιφέρεια Χασίων 3317έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΚαλαμπάκας
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε:
290έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΑσπροποτάμου112έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρειαΚαστανιάς
277έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΚλεινοβού
81 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου 128 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων 696 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής 540 έγκυρα ψηφοδέλτια στην
εκλογική περιφέρεια Χασίων
698 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε:
22 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου 39 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς
32 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού 44 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου 170 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων 167 έγκυρα ψηφοδέλτια στην
εκλογική περιφέρεια Βασιλικής 90 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χασίων
260 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας
Η κατανομή ξεκινά με τις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου.
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου Ο Συνδυασμός Α' έλαβε αρχικά την έδρα στην
μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Καστανιάς
Ο Συνδυασμός Β' με 32 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού με εκλογικό μέτρο 825καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων32
Ο Συνδυασμός Β' με 44 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου με εκλογικό μέτρο 825καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων44
Ο Συνδυασμός Β' με 170 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων με εκλογικό μέτρο 825καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων170
Ο Συνδυασμός Β' με 167 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής με εκλογικό μέτρο 825καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων167
Ο Συνδυασμός Β' με 90 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χασίων με εκλογικό μέτρο 825καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων90
Ο Συνδυασμός Β' με 260 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας με εκλογικό μέτρο 825καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων260
Ο Συνδυασμός Δ' με 277 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού με εκλογικό μέτρο 565καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων277
Ο Συνδυασμός Δ' με 81 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου με εκλογικό μέτρο 565καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων81
Ο Συνδυασμός Δ' με 128 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων με εκλογικό μέτρο 565καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων128
Ο Συνδυασμός Δ' με 696 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια
Βασιλικής με εκλογικό μέτρο 565καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων131
Ο Συνδυασμός Δ' με 540 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χασίων με εκλογικό μέτρο 565καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων540
Ο Συνδυασμός Δ' με 698 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια
Καλαμπάκας με εκλογικό μέτρο 565καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων133
Ο Συνδυασμός Α' με 655 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια
Κλεινοβού με εκλογικό μέτρο 573καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων82
Ο Συνδυασμός Α' με 436 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου με εκλογικό μέτρο 573καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων436
Ο Συνδυασμός Α' με 697 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια
Τυμφαίων με εκλογικό μέτρο 573καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων124
Ο Συνδυασμός Α' με 408 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής με εκλογικό μέτρο 573καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων408
Ο Συνδυασμός Α' με 1020 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Χασίων με εκλογικό μέτρο 573καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων447
Ο Συνδυασμός Α' με 3317 ψήφους έλαβε 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας με εκλογικό μέτρο 573καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων452
Ο Συνδυασμός Γ' με 1081 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού με εκλογικό μέτρο 617καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων464
Ο Συνδυασμός Γ' με 776 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου με εκλογικό μέτρο 617καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων159
Ο Συνδυασμός Γ' με 601 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων με εκλογικό μέτρο 617καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων601
Ο Συνδυασμός Γ' με 436 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής με εκλογικό μέτρο 617καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων436
Ο Συνδυασμός Γ' με 1292 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χασίων με εκλογικό μέτρο 617καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων58
Ο Συνδυασμός Γ' με 3275 ψήφους έλαβε 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας με εκλογικό μέτρο 617καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων190
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 260 ψήφων στην εκλογική περιφέρειαΚαλαμπάκας
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 131 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 540 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Χασίων
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 133 ψήφων στην εκλογική περιφέρειαΚαλαμπάκας
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 436 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοί-
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πουτων 124 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 408 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 452 ψήφων στην εκλογική περιφέρειαΚαλαμπάκας
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων
190 ψήφων στην εκλογική περιφέρειαΚαλαμπάκας
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ακόμη 3 έδρες λόγω του πλήθους των 3275 έγκυρων ψήφων στην εκλογική περιφέρειαΚαλαμπάκας
Τελικά για τον Συνδυασμό Α' «Νέο Ξεκίνημα - Ανεξάρτητος Δήμος»
η κατανομή των 13 εδρών έγινε ως εξής:
Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου
Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς
Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού
Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου
Α': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων
Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής
Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Χασίων
Α': έλαβε συνολικά 6 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας
Τελικά για τον Συνδυασμό Β' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» η κατανομή των 1 εδρών έγινε ως εξής:
Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου
Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς
Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού
Β':έλαβεσυνολικά0έδρεςστηνεκλογικήπεριφέρειαΜαλακασίου
Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων
Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής
Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρειαΧασίων
Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας
Τελικάγια τον Συνδυασμό Γ' «"ΔΥΝΑΜΗΕΥΘΥΝΗΣ"»η κατανομή των
14 εδρών έγινε ως εξής:
Γ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου
Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς
Γ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού
Γ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου
Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων
Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής
Γ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χασίων
Γ': έλαβε συνολικά 9 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας
Τελικά για τον Συνδυασμό Δ' «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» η κατανομή των 5
εδρών έγινε ως εξής:
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού
Δ':έλαβεσυνολικά0έδρεςστηνεκλογικήπεριφέρειαΜαλακασίου
Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων
Δ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής
Δ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρειαΧασίων
Δ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας
Κανένας Συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του 50%
(συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την
επανάληψη της ψηφοφορίας στις02/06/2019
Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιείται μεταξύ των Συνδυασμών Γ', Α'
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 8.747 έγκυρα
ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 6.833
έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 56,14%
από τα 15.580 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 43,86% από τα 15.580 έγκυρα ψηφοδέλτια
•Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και
την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου
2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο Δήμος Πύλης αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες:
Δήμος Πύλης με πληθυσμό 14.343 και 33 έδρες
Δημοτική Ενότητα Αιθήκων με πληθυσμό 1.022 και 2 έδρες
Δημοτική Ενότητα Γόμφων με πληθυσμό 4.782 και 11 έδρες
Δημοτική Ενότητα Μυροφύλλου με πληθυσμό 448 και 1 έδρα
Δημοτική Ενότητα Νεράιδας με πληθυσμό 252 και 1 έδρα
Δημοτική Ενότητα Πιαλείων με πληθυσμό 3.395 και 8 έδρες
Δημοτική Ενότητα Πύλης με πληθυσμό 3.527 και 8 έδρες
Δημοτική Ενότητα Πινδέων με πληθυσμό 917 και 2 έδρες
Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ'ακροατηρίου στην αρχή της
παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019
Γραμμένοι: 25.188, Ψηφίσαντες: 16.261, Άκυρα: 537, Λευκά: 121, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 658, Έγκυρα: 15.603 Έλαβαν:
Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ»: 745 Β') «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»:
8.119
Γ') «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ»: 2.974
Δ') «Πύλης όραμα»: 3.765
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 4,77% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 52,03% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ποσοστό 19,06% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε ποσοστό 24,13% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» πλειοψήφησε με ποσοστό άνω
του 50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασμών (15.603) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (33) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 33 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 473
Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου
745: 473 = 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 272 ψήφων
Β') «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 8.119:
473 = 17 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 78 ψήφων
Γ') «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2.974: 473 = 6
έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 136 ψήφων
Δ') «Πύλης όραμα» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 3.765: 473 = 7
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έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 454 ψήφων
Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 31 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από
τις προς διάθεση έδρες του δημοτικού συμβουλίου
Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων Δ') «Πύλης όραμα» έλαβε 1 έδρα λόγω του
αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Α' Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» έλαβε συνολικά 2
έδρες (1 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Β' Συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έλαβε συνολικά 17 έδρες (17 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Γ' Συνδυασμός «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» έλαβε συνολικά 6 έδρες (6 + 0 + 0) του
Δημοτικού Συμβουλίου Δ' Συνδυασμός «Πύλης όραμα» έλαβε συνολικά
8 έδρες (7 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε: 245 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου 499 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια
Νεράιδας 1544 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων
1001 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων 1610 έγκυρα
ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων 1429 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πύλης 1791 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε: 93 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου 175 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια
Νεράιδας 674 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων 401
έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων 738 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων 379 έγκυρα ψηφοδέλτια στην
εκλογική περιφέρεια Πύλης 1305 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε: 41 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου 104 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια
Νεράιδας 387 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων 430
έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων 295 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων 1269 έγκυρα ψηφοδέλτια
στην εκλογική περιφέρεια Πύλης 448 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων.
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε: 11 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου 16 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια
Νεράιδας 132 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων, 42
έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων 148 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων 85 έγκυρα ψηφοδέλτια στην
εκλογική περιφέρεια Πύλης 311 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων
Η κατανομή ξεκινά με τις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου.
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Μυροφύλλου Ο Συνδυασμός Β' έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Νεράιδας
Ο Συνδυασμός Α' με 132 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων με εκλογικό μέτρο 373 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 132
Ο Συνδυασμός Α' με 42 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων με εκλογικό μέτρο 373 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 42
Ο Συνδυασμός Α' με 148 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων με εκλογικό μέτρο 373 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 148
Ο Συνδυασμός Α' με 85 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πύλης με εκλογικό μέτρο 373 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 85
Ο Συνδυασμός Α' με 311 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων με εκλογικό μέτρο 373 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 311
Ο Συνδυασμός Γ' με 387 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων με εκλογικό μέτρο 496 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 387
Ο Συνδυασμός Γ' με 430 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων με εκλογικό μέτρο 496 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 430
Ο Συνδυασμός Γ' με 295 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων με εκλογικό μέτρο 496 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 295
Ο Συνδυασμός Γ' με 1269 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πύλης με εκλογικό μέτρο 496 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 277
Ο Συνδυασμός Γ' με 448 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων με εκλογικό μέτρο 496 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 448
Ο Συνδυασμός Δ' με 674 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων με εκλογικό μέτρο 471 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 203
Ο Συνδυασμός Δ' με 401 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων με εκλογικό μέτρο 471 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 401
Ο Συνδυασμός Δ' με 738 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων με εκλογικό μέτρο 471 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 267
Ο Συνδυασμός Δ' με 379 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πύλης με εκλογικό μέτρο 471 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 379
Ο Συνδυασμός Δ' με 1305 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων με εκλογικό μέτρο 471 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 363
Ο Συνδυασμός Β' αν και δικαιούται 3 έδρες, λόγω μη επαρκούς αριθμού εδρών, έλαβε 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιθήκων με εκλογικό μέτρο 478 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1066
Ο Συνδυασμός Β' με 1001 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πινδέων με εκλογικό μέτρο 478 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 45
Ο Συνδυασμός Β' με 1610 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων με εκλογικό μέτρο 478 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 176
Ο Συνδυασμός Β' με 1429 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πύλης με εκλογικό μέτρο 478 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 473
Ο Συνδυασμός Β' με 1791 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων με εκλογικό μέτρο 478 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
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ψήφων 357
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 148 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 311 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 295 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 277 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πύλης
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 448 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 267 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 379 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πύλης
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 363 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 176 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πιαλείων
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 473 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πύλης
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου
των 357 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ακόμη 1 έδρα λόγω του πλήθους των 1269 έγκυρων ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πύλης
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε ακόμη 1 έδρα λόγω του πλήθους των 1305 έγκυρων ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ακόμη 1 έδρα λόγω του πλήθους των 1791 έγκυρων ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Γόμφων
•Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και
την τελευταία απογραφή του πληθυσμού τουκράτουςτης 9ης Μαΐου2011(ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο Δήμος Φαρκαδόνας αποτελείται από
τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες:
Δήμος Φαρκαδόνας με πληθυσμό 13.396 και 27 έδρες
Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας με πληθυσμό 4.781 και 10 έδρες
Δημοτική Ενότητα Πελλιναίων με πληθυσμό 2.738 και 5 έδρες
Δημοτική Ενότητα Φαρκαδόναςμεπληθυσμό 5.877και12έδρες
Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούςόπουυπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν ηπαρατιθέμενηκατωτέρωσειράαυτώνελήφθημετάαπόκλήρωσηπουέγινεεπ'ακροατηρίουστηναρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν.3852/2010).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019
Γραμμένοι: 18.747, Ψηφίσαντες: 10.085, Άκυρα: 412, Λευκά: 106, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 518, Έγκυρα: 9.567 Έλαβαν:
Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»: 627
Β') «ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»: 1.996 Γ')
«ΝΕΑ ΠΝΟΗ»: 3.326
Δ') «Νέο Ξεκίνημα - Δήμος Φαρκαδόνας»: 2.126
Ε') «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»: 1.492
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 6,55% από τα 9.567 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 20,86% από τα 9.567 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ποσοστό 34,77% από τα 9.567 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε ποσοστό 22,22% από τα 9.567 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε ποσοστό 15,60% από τα 9.567 έγκυρα ψηφοδέλτια
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως:
Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασμών (9.567) δια του
αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (27) συν ένα(1)
Θα γίνει κατανομή των 27 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 355
Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 627: 355 = 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
272ψήφων
Β') «ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» έλαβε βάσει
του εκλογικού μέτρου 1.996: 355 = 5 έδρεςκαιέχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 221ψήφων
Γ') «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 3.326: 355 =
9 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 131 ψήφων
Δ') «Νέο Ξεκίνημα - Δήμος Φαρκαδόνας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2.126: 355 = 5 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
351ψήφων
Ε') «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.492: 355= 4 έδρες και έχει
αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 72 ψήφων
Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 24 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες
από τις προς διάθεση έδρες του δημοτικού συμβουλίου
Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του
αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Β')«ΜΑΖΙΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΤΟΔΗΜΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»έλαβε1έδραλόγω
τουαχρησιμοποίητουυπολοίπουψήφων Δ') «Νέο Ξεκίνημα - Δήμος Φαρκαδόνας» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουψήφων
Α' Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Β' Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»
έλαβε συνολικά 6 έδρες (5 + 1 + 0)τουΔημοτικούΣυμβουλίου
Γ' Συνδυασμός «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» έλαβε συνολικά 9 έδρες (9 + 0 + 0)
του Δημοτικού Συμβουλίου
Δ' Συνδυασμός «Νέο Ξεκίνημα - Δήμος Φαρκαδόνας» έλαβε συνολικά 6 έδρες (5 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Ε' Συνδυασμός «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» έλαβε συνολικά 4 έδρες (4 + 0 +0) του ΔημοτικούΣυμβουλίου
Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά
Εκλογική Περιφέρεια
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε: 843 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων 1855 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας 628 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια
Φαρκαδόνας
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε: 382 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων 894 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέ-

ρεια Οιχαλίας 850έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΦαρκαδόνας
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε: 369 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων 242 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας 1385έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΦαρκαδόνας
Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε: 392 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων 215 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας 885έγκυραψηφοδέλτιαστηνεκλογικήπεριφέρειαΦαρκαδόνας
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε: 132 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων 75 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια
Οιχαλίας, 420 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας
Επειδή δεν υπάρχουν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες στο
Δήμο η κατανομή ξεκινά με τον υπολογισμότουεκλογικούμέτρου.
Ο Συνδυασμός Α' με 132 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων με εκλογικό μέτρο 314καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων132
Ο Συνδυασμός Α' με 75 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας με εκλογικό μέτρο 314καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων75
Ο Συνδυασμός Α' με 420 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας με εκλογικό μέτρο 314καιαχρησιμοποίητο
υπόλοιπο ψήφων106
Ο Συνδυασμός Ε' με 392 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων με εκλογικό μέτρο 374καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων18
Ο Συνδυασμός Ε' με 215 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας με εκλογικό μέτρο 374καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων215
Ο Συνδυασμός Ε' με 885 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας με εκλογικό μέτρο 374καιαχρησιμοποίητο
υπόλοιπο ψήφων137
Ο Συνδυασμός Β' με 369 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων με εκλογικό μέτρο 333καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων36
Ο Συνδυασμός Β' με 242 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας με εκλογικό μέτρο 333 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
ψήφων 242
Ο Συνδυασμός Β' με 1385 ψήφους έλαβε 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας με εκλογικό μέτρο 333καιαχρησιμοποίητο
υπόλοιπο ψήφων53
Ο Συνδυασμός Δ' με 382 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων με εκλογικό μέτρο 355καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων27
Ο Συνδυασμός Δ' με 894 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας με εκλογικό μέτρο 355καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων184
Ο Συνδυασμός Δ' με 850 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας με εκλογικό μέτρο 355καιαχρησιμοποίητο
υπόλοιπο ψήφων140
Ο Συνδυασμός Γ' με 843 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων με εκλογικό μέτρο 370καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων103
Ο Συνδυασμός Γ' με 1855 ψήφους έλαβε 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας με εκλογικό μέτρο 370καιαχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων5
Ο Συνδυασμός Γ' με 628 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας με εκλογικό μέτρο 370καιαχρησιμοποίητο
υπόλοιπο ψήφων258
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 106 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας
Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 215 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας
Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 242 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας
Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 184 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητουυπολοίπουτων 258 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας
Τελικάγια τον Συνδυασμό Α' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»
η κατανομή των 2 εδρών έγινε ως εξής:
Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων
Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας
Α': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας
Τελικάγια τον Συνδυασμό Β' «ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» η κατανομή των 6 εδρών έγινε ως εξής:
Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων
Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας
Β': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας
Τελικά για τον Συνδυασμό Γ' «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» η κατανομή των 9 εδρών
έγινε ως εξής:
Γ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων
Γ': έλαβε συνολικά 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας
Γ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας
Τελικά για τον Συνδυασμό Δ' «Νέο Ξεκίνημα - Δήμος Φαρκαδόνας» η κατανομή των 6 εδρών έγινε ως εξής:
Δ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων
Δ': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας
Δ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας
Τελικάγια τον Συνδυασμό Ε' «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣΑΥΡΙΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» η κατανομή των 4 εδρών έγινε ως εξής:
Ε': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πελλιναίων
Ε': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Οιχαλίας
Ε': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Φαρκαδόνας
Κανένας Συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του
50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις02/06/2019
Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιείται μεταξύ των Συνδυασμών Γ', Δ'
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 3.942 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 3.421 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό
53,54% από τα 7.363 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε στην
επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 46,46% από τα 7.363 έγκυρα ψηφοδέλτια
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Kυνηγάει το όνειρο

Πρόταση της Γουέστ
Χαμ για Φορτούνη

Η Φανή Τζέλη του ΣΟΑΤ θα λάβει μέρος σε διπλή
εκδήλωση στο εξωτερικό με φόντο τους Ολυμπιακούς
άχθηκε
ολοκληρωτικά στο
αντικείμενό της
και κάνει
κατάθεση ψυχής για να
φτάσει όσο ψηλότερα
μπορεί.

Τ

Για κάθε στέλεχος αποτελεί
τιμή η συμμετοχή στους
Ολυμπιακούς, οπότε η Φανή
Τζέλη βρίσκεται σε διαδικασία
κλειδώματος του στόχου.
Βήμα- βήμα και με σωστή
καθοδήγηση θα επιδιώξει να
κάνει το καλύτερο δυνατό δικαιώνοντας όσους πιστεύουν
στην αξία της.
Η Τρικαλινή πρωταθλήτρια
του Ταεκβοντό θα βρεθεί σε
Αυστρία Λουξεμβούργο για
εξειδικευμένη δουλειά ενόψει
Ολυμπιακών Αγώνων
Το δελτίο Τύπου αναφέρει…
Η Ολυμπιονίκης μας και
Πρωταθλήτρια
Ελλάδος
ΦΑΝΗ ΤΖΕΛΗ θα συμμετάσχει στα Διεθνή βαθμολογουμενα πρωταθλήματα Ταεκβοντο G1 στην ΑΥΣΤΡΊΑ
και ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ στις 78 Ιουνίου και 15-16 ΑΝΤΊ-

Σε δυνατές εκδηλώσεις θα λάβει μέρος
η Φανή Τζέλη διεκδικώντας τον μεγάλο στόχο
ΣΤΟΙΧΑ, στην προσπάθεια της
να συγκεντρώσει βαθμούς για
το Ολυμπιακό όνειρο.
Να ευχαριστήσουμε θερμά
ως ΣΟΑΤ την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο που καλύπτει τα έξοδα της αθλή-

τριας μας, σε μια αξία συγχαρητηρίων προσπάθεια της
να βοηθήσει τους διακεκριμένους αθλητές για την προσπάθεια τους να βρεθούν πιο
κοντά στο Ολυμπιακό Όνειρο.

ύμφωνα με την
εφημερίδα Daily
Star , η ομάδα του
Λονδίνου είναι σε
συζητήσεις με τον
Ολυμπιακό για την
απόκτηση του Φορτούνη.

Σ

Μάλιστα στο συγκεκριμένο
ρεπορτάζ γίνεται αναφορά
και σε χρήματα καθώς η Daily Star επισημαίνει ότι τα «σφυ-

ριά» δίνουν 17 εκατ. ευρώ για
την απόκτηση του διεθνούς
επιτελικού μέσου των πειραιωτών.
Χρήζει επίσης ιδιαίτερης
μνείας ότι η αγγλική εφημερίδα αναφέρει πως ο Πελεγκρίνι επιθυμεί την απόκτηση
ενός μεσοεπιθετικού και ότι ο
τεχνικός διευθυντής των Λονδρέζων, Μάριο Ουσίγιος έχει

εισηγηθεί την απόκτηση του
Φορτούνη.
Η αγγλική εφημερίδα προσθέτει πάντως ότι η Γουέστ
Χαμ έχει κάνει πρόταση
ύψους 23 εκατ. ευρώ στην
Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Αντρέ Γκόμεζ,
ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο
Πορτογάλος θα συνεχίσει την
καριέρα του στην Έβερτον.

Απίστευτο κι όμως Αφρικανικό!
Επανάληψη στον τελικό του Champions League Αφρικής,
επιστρέφει το τρόπαιο η Εσπεράνς!

Ποδόσφαιρο

Αύριο το τουρνουά των βετεράνων
Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές των Τρικάλων, της Αναγέννησης Καρδίτσας και της Προοδευτικής θα συναντηθούν το Σάββατο 8 Ιουνίου και ώρα 5.30 μμ στο γήπεδο του Πυργετού
Τρικάλων σε ένα τουρνουά όπου θα θυμηθούμε τα παλιά. Όπως σημειώνουν οι βετεράνοι του
ΑΟΤ “να σας θυμίσουμε ότι στα 90 αγωνιστικά λεπτά γινόταν πόλεμος με τις συγκεκριμένες
ομάδες αλλά μέχρι εκεί. Απο το ποδόσφαιρο μόνο φίλους έχουμε κάνει”.

Μετά το φιάσκο με το
VAR που δεν δούλευε
και ακυρώθηκε λανθασμένα γκολ της Γουίνταντ, η CAF αποφάσισε
την επανάληψη του δεύτερου τελικού του
Champions
League
Αφρικής, που είχε διακοπεί, με το τρόπαιο να
καταλήγει… προσωρινά
στην Εσπεράνς!
Ο δεύτερος τελικός
όμως δεν τελείωσε
ποτέ, καθώς και πάλι η
ομάδα της Καζαμπλάνκα είχε παράπονα από τη διαιτησία που ήταν μάλιστα δικαιολογημένα.
Συγκεκριμένα στο 58′ της ακυρώθηκε λανθασμένα γκολ για οφ σάιντ (θα γινόταν το 1-1) από
τον Σενεγαλέζο βοηθό Καμαρά και ζητήθηκε από τον διαιτητή Γκασάμα να εξετάσει τη φάση
στο VAR, κάτι που αρχικά αρνήθηκε, αλλά μετά από 20 λεπτά ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές ότι δεν λειτουργούσε! Όλα αυτά βέβαια ενώ υπήρχε κανονικά μόνιτορ στον αγωνιστικό
χώρο και οι υπεύθυνοι γνώριζαν το πρόβλημα!

Nέοι μπελάδες

Συνέλευση Διγενή

Κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα στον Μέσι!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Α.Ο ΔΙΓΕΝΗ/ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ σε εφαρμογή του
ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε κατά την τελευταία συνεδρίαση του,
Συγκαλεί
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Οιχαλίας και ώρα ενάρξεως την 21:00 μ.μ.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
1.Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων.
2.Παρουσίαση-έγκριση οικονομικού απολογισμού
3.Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.Ανάδειξη νέου Δ.Σ
5.Απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης,
σύμφωνα με το καταστατικό.
Η παρουσία ΌΛΩΝ κρίνεται απαραίτητη.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής
Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2018, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 5 Ευρώ.

Μετά την καταδίκη για φοροδιαφυγή, ο
Λιονέλ Μέσι βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο
των αρχών, αυτή τη φορά λόγω της δράσης
του ιδρύματος που φέρει το όνομά του.
Ο Φεντερίκο Ρετόρι, πρώην υπάλληλος του
ιδρύματος Μέσι, προχώρησε σε καταγγελία
στην Αργεντινή και και στην Ισπανία, για οικονομικά εγκλήματα κατά της εφορίας, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
Ο Ρετόρι προσκόμισε και έγγραφα, όπως
συμφωνίες του ιδρύματος με τις εταιρείες
«Universal Assistance» και «Lafmur» για 2,1 εκατομμύρια δολάρια, «ποσά που αντί να επενδυθούν στους λογαριασμούς του ιδρύματος, πήγαν σε λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο για άλλους σκοπούς», όπως αναφέρει.
Στην καταγγελία περιλαμβάνοντα και δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία ανέφεραν ότι τα
έσοδα του Ιδρύματος από το 2007 έως το 2015 ήταν δέκα εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν
δηλώθηκαν ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Αργεντινή.
sdna.gr.
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Μπασκετική
δράση
Συνεχίζεται το άπλωμα παιχνιδιών
στην υποδομή αλλά
και στην διοργάνωση των εργαζομένων
Οι Τρικαλινοί πιτσιρικάδες του μπάσκετ περιμένουν
πως και πως κάθε αγωνιστικό ραντεβού το διήμερο.
Όταν βρίσκονται στο παρκέ υλοποιούν αυτά που δουλεύουν στις προπονήσεις και έτσι τα παιχνίδια είναι απολαυστικά.
Το δικό τους χρώμα βέβαια έχουν και οι αναμετρήσεις
των εργαζομένων, που δείχνουν ότι παρά το γεμάτο πρόγραμμα το άθλημα αποτελεί μεράκι.
Ορίστηκαν οι παρακάτω αγώνες για τα πρωταθλήματα
μπάσκετ μίνι και παμπαίδων, αλλά και του πρωταθλήματος εργαζομένων, το διάστημα 7-9 Ιουνίου 2019 :
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/06/2019
ΔΗΜ.ΚΛ. ΤΡΙΚ: 20:30 ΓΟΝΕΙΣ 10ου- ΣΜΑΚΚ (ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΚΛ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ: 15:30 ΔΕΣΚΑΤΗ-ΑΙΟΛΟΣ(ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΥΤΙΒΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08/06/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΦΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛ/ΚΑ(ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΡ.-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ROSSONERO –ΚΑΡ. ΠΑΙΔΙΟΥ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 18:30 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- ΜΟΛΕΤ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ Γ.- ΚΥΡΙΤΣΗΣ Θ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΣΤΡΑΤΟΣ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 15:00 ΑΙΟΛΟΣ -ΚΕΡΑΥΝΟΣ(ΠΑΙΔ. ΦΙΛ.)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 16:30 ΑΙΟΛΟΣ 2- ΔΑΝΑΟΙ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ-ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09/06/2019
ΚΛ.ΔΗΜ. ΤΡΙΚ.: 15:00 ΑΙΟΛΟΣ-ΦΟΥΝΤΑΣ (ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ-ΝΤΟΒΑΣ
ΚΛ. ΔΗΜ. ΤΡΙΚ: 16:30 ΜΑΓΟΙ-ΚΑΛ/ΚΑ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΙΣΠΑ-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΛ.ΔΗΜ. ΤΡΙΚ: 18:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνεχίζει
στο τιμόνι
Σιγά- σιγά οι ομάδες μπάσκετ αρχίζουν να ρίχνουν ματιές και στους αντιπάλους, που είναι λογικό ότι θα κάνουν
τις δικές τους επιλογές.
Φυσικά σημαντικό ρόλο σε κάθε σωματείο παίζουν οι άνθρωποι, που έχουν την ηγεσία.
Το σημαντικό είναι να κάνουν αθόρυβη αλλά ουσιαστική δουλειά.
Στον προεδρικό θώκο λοιπόν της Νίκης παραμένει ο
Μπάμπης Τουτουτζόγλου, καθώς ο ισχυρός άνδρας της
ομάδας του Βόλου, με ανάρτηση του στα social media, έκανε γνωστή την απόφαση του να συνεχίσει να κρατά τα ηνία του τμήματος.
Αναλυτικά:
«Μετά από μεγάλη σκέψη , αποφάσισα να συνεχίσω στο
τιμόνι του τμήματος μπάσκετ. Περιμένω την Γ Σ του ερασιτέχνη για να μου δώσει και επίσημα το χρίσμα. Μόλις
πάρω το χρίσμα θα ανακοινωθεί η νέα διοικούσα επιτροπή και το πλάνο της ομάδας. Θα ήθελα να ζητήσω για μια
ακόμα φορά τη στήριξη του κόσμου»
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Ξεκίνησαν νέο κύκλο
Οι Ικαροι μπήκαν στο στάδιο των μεταβατικών προπονήσεων, που
είναι άκρως σημαντικό για το μέλλον, ενώ ετοιμάζουν κινήσεις
εν πέρασε αρκετός
καιρός από την
στιγμή που οι
πρωταγωνιστές των
Ικάρων βρέθηκαν στο παρκέ
του κλειστού της Μπάρας.

Δ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φρόντισαν λοιπόν να δώσουν
τον αγώνα τον καλό για να μπορέσουν να πετύχουν το καλύτερο
δυνατό πλασάρισμα στην πρόσφατη Γ’ Εθνική βιώνοντας έντονα συναισθήματα.
Σίγουρα έκαναν ένα βαθμολογικό άλμα που ήθελαν αλλά πάντα στο μυαλό των μελών μιας
ομάδας είναι και το κάτι παραπάνω.
Με το που γράφτηκαν οι τίτλοι
τέλους παίκτες, τεχνική ηγεσία και
παράγοντες πήραν τις πρώτες
ανάσες τους αλλά ξέρουν πολύ
καλά ότι η ζωή συνεχίζεται.
Κάποια πράγματα επιβάλλεται
να γίνουν στην ώρα τους, διότι αν
το σενάριο δεν υλοποιηθεί τότε θα
χρειαστεί διπλάσια προσπάθεια
στο μέλλον.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι πρωταγωνιστές είναι συνειδητοποιημένοι, ενώ έδειξαν ότι το άρωμα
μπάσκετ τους έλειψε το προηγούμενο διάστημα. Επέστρεψαν
συνεπώς στον φυσικό τους χώρο
και το απόγευμα της Τετάρτης πάτησαν ξανά τον αγωνιστικό χώρο
του Τρικαλινού κλειστού γα να καταπιαστούν με τον καινούργιο κύκλο δουλειάς.
Το μεταβατικό πρόγραμμα είναι
άκρως σημαντικό αν και αρκετοί
έχουν την τάση να το υποτιμούν.
Είναι της άποψης ότι από την
στιγμή που έκαναν μια προεργασία και ακολούθησαν μια διαδρομή δεν χρειάζεται να πιέζονται
ακόμη και στις διακοπές.
Ωστόσο στο σύγχρονο μπάσκετ τίποτα δεν χαρίζεται. Οποιος κάνει εκπτώσεις και χαλαρώσει
σε μεγάλο βαθμό πολύ απλά θα
τα βρει μπαστούνια όταν αρχίσει
η επίσημη δράση.
Διότι οι ανταγωνιστές που δούλεψαν σκληρά στο κενό διάστημα
κατάφεραν να κάνουν προσπεράσεις, που όσοι δεν ζουν τα δεδομένα από μέσα δεν περίμεναν.
Κάθε ζήτημα στον αθλητισμό
και στο μπάσκετ έχει την εξήγησή
του. Συνεπώς οι πρωταγωνιστές
των Ικάρων καλούνται να κάνουν
το καλύτερο δυνατό αυτό την
εποχή για να έχουν το κεφάλι
τους ήσυχο και να κινηθούν με
άνεση στην προετοιμασία και στο
πρωτάθλημα.
Στο κιτρινόμαυρο προσκλητήριο ανταποκρίθηκαν οι παίκτες
που τράβηξαν κουπί πέρυσι.
Απουσίαζαν δικαιολογημένα φυσικά οι στρατευμένοι της ομάδας,
ενώ όταν δόθηκε το σύνθημα για
δράση η διάθεση δεν έλειψε.
Αλλωστε όσοι διακονούν το
μπάσκετ δεν κουράζονται να αγωνίζονται, ενώ όταν πάρουν την
μπάλα στα χέρια προσπαθούν να
κάνουν άριστα την δουλειά που
τους ανατίθεται.
Αναμφίβολα το κλίμα σε κάθε
ομάδα παίζει μεγάλο ρόλο και
όταν οι παίκτες αισθάνονται άνετα στο συγκρότημα που υπηρετούν η καλή διάθεση βγαίνε στον
αγωνιστικό χώρο.
Πριν πάρουν λοιπόν τον λόγο
και την σκυτάλη οι προπονητές το
έμψυχο δυναμικό είχε την ευκαιρία να επικαιροποιήσει πράγματα,

Η πρώτη ενημέρωση για το μεταβατικό στάδιο
παρουσία διοίκησης και τεχνικής ηγεσίας

Δεν θα μπορούσε να λείψει το καθιερωμένο ζντο
με το καλό κλίμα να παίζει τον ρόλο του

Το απαραίτητο τρέξιμο στο κλειστό της Μπάρας

Ανάλυση από τον καινούργιο γυμναστή Β. Μητροτάσιο στους παίκτες
ενώ μίλησε για όλο το φάσμα
του μπάσκετ.
Διότι ειδικά αυτή την εποχή ξεκίνησε η κινητικότητα στελέχωσης
όλων των σωματείων, οπότε όλοι
θέλουν να ξέρουν τις επιλογές
αλλά και την διαμόρφωση των συσχετισμών.
Σε πρώτο χρόνο έγινε μια τοποθέτηση από το προπονητικό
επιτελείο, που έδωσε τις σχετικές
κατευθύνσεις, ενώ ο πρόεδρος Κ.
Σκρέτας εστίασε στο κομμάτι της
ψυχολογίας.
Σίγουρα το επόμενο διάστημα
θα είναι άκρως σημαντικό για
τους Ικάρους αφού θα κάνουν τις
επιλογές τους έχοντας ως μέλημα να δομήσουν μια άκρως αν-

ταγωνιστική ομάδα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
κουμπώσουν όλες οι επιλογές
και ο καθένας να πράξει το καλύτερο στον τομέα του.
Θετικά σημάδια
Στο δεύτερο σπίτι τους βρίσκονται οι Ικαροι από την Τετάρτη με το έμψυχο δυναμικό να
μοχθεί για το καλύτερο στο συγκεκριμένο στάδιο.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Κώστας Σδράκας με δηλώσεις
που έκανε στην αθλητική εκπομπή «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει» αλλά και στην εφημερίδα μας στάθηκε σε πρώτη φάση
στην αξία του μεταβατικού στα-

δίου.
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι
στο κομμάτι αυτό μπορούν με
την κατάλληλη δουλειά να αναδειχθούν στον μέγιστο βαθμό οι
δεξιότητες των αθλητών αλλά και
να εντοπιστούν και διορθωθούν
ελλείψεις και ατέλειες για να μην
τις κουβαλάει κανείς στην διάρκεια της χρονιάς.
Εστίασε ακόμη σε ζητήματα
όπως δύναμη και ταχύτητα, που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην σύγχρονη καλαθοσφαίριση.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό είναι
να πραγματοποιηθούν 40 προπονήσεις, οπότε όλοι θα διατηρηθούν σε καλή κατάσταση ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας.
Μάλιστα την άλλη Τρίτη θα γίνει ανοιχτή προπόνηση, οπότε
μπορούν να δοκιμάσουν αθλητές, που πιστεύουν στην αξία
τους.
Εκεί θα φανεί αν ταιριάζουν
τα θέλω της μιας πλευράς με την
άλλη για να προκύψει επέκταση
της συνεργασίας.
Ο κ. Σδράκας σημείωσε ότι η
ομάδα έχει σχέδιο το οποίο υλοποιεί σιγά-σιγά κάνοντας επαφές
και κλείνοντας μέτωπα.
Μάλιστα υπογράμμισε ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις οι συζητήσεις γίνονται σε πολύ καλό κλίμα. Σε προηγούμενα φύλλα έχουμε γράψει ότι μέλημα των Ικάρων
είναι να διατηρήσουν τον βασικό
κορμό και να ενισχυθούν σε νευραλγικές θέσεις ώστε με μεγαλύτερη ποιότητα να ψάξουν το
κάτι παραπάνω.
Σίγουρα έχουν εντοπιστεί οι
υποψήφιοι στόχοι και με ορισμένους αξιόλογους παίκτες θα γίνουν αρκετές συζητήσεις για να
δελεαστούν και να πουν το μεγάλο ναι.
Ισως γίνει και προσπάθεια για
ορισμένες υπερβάσεις αλλά το
αποτέλεσμα θα φανεί στο χειροκρότημα. Ο κόουτς Σδράκας περιμένει ένα ελκυστικό καινούργιο
πρωτάθλημα και παρότι εξήγησε
ότι είναι νωρίς για προβλέψεις θεωρητικά η Νίκη Βόλου με περισσότερες εμπειρίες και καλή σχολή θα είναι ανταγωνιστική.
Επίσης και ο ΑΓΣΙ από την στιγμή που διατηρήσει το ρόστερ
του θα είναι σκληρό καρύδι, ενώ
μένει να δούμε τι θα ισχύσει με τα
Γρεβενά.
Γενικά οι Ικαροι θα σεβαστούν
κάθε αντίπαλο, αφού στην κατηγορία ακόμη και μια μικρή χαλάρωση μπορεί να κάνει την ζημιά.
Με διάθεση για δουλειά μπήκε
στην οικογένεια και ο νέος γυμναστής Βασίλης Μητροτάσιος.
Ο ίδιος έσπευσε με το καλημέρα να πιάσει τον σφυγμό των
αθλητών και τους ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα.
Οι πρώτες εικόνες και η ανταπόκριση έδειξαν ότι θα υπάρξει
αγαστή συνεργασία.
Ανέφερε πάντως ότι η σωστή
υλοποίηση του συγκεκριμένου
προγράμματος θα κάνει πιο εύκολη την δουλειά στην προετοιμασία, αφού τα πράγματα που
αναδειχθούν θα συντροφεύουν
τους παίκτες καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Από την πλευρά τους οι φίλοι
των Ικάρων περιμένουν συγκεκριμένα πράγματα για να ζεσταθούν, ενώ οι κινήσεις για ορισμένους παίκτες- κράχτες θα τους
βάλει ακόμη καλύτερα σε εξίσωση και πνεύμα.
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Τ

ο τελευταίο
διάστημα άνοιξε
η κάνουλα της
πληροφόρησης
για μια άκρως σημαντική
εκδήλωση.

Ηταν μια ακόμη ευχάριστη
έκπληξη, που έρχεται να προστεθεί στην μακρά αλυσίδα
δραστηριοτήτων του δρομικού χώρου.
Μόνο και μόνο η αναφορά
του σκοπού της σύναξης άνοιξε την όρεξη, οπότε μικροί
και μεγάλοι θα τρέξουν με
την ψυχή τους.
Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει:
Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάπλαση του
Ληθαίου ποταμού, ο Δήμος
Τρικκαίων συνργάζεται σε μια
νέα διοργάνωση που αναδεικνύει τον ίδιο τον ποταμό. Είναι το «Follow the River» (Ακολουθούμε τον ποταμό), που
διοργανώνεται στις 16 Ιουνίου
2019Τρικάλων με μια αγωνιστική διαδρομή που ακολουθεί την όχθη του Ληθαίου ποταμού, με εκκίνηση και τερματισμό την κεντρική πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου.
Η διαδρομή ακολουθεί το
ποτάμι, από την κεντρική πλατεία μέχρι περίπου τη Ζωαγορά με επιστροφή και τερματισμό επίσης στην κεντρική
πλατεία.
Πρόκειται για θεσμοθέτηση
αγώνων δρόμου σε επίπεδο
Κυπέλλου Ελλάδος με την
επωνυμία «Follow the River
Cup», στον οποίον οι αθλητές
που συμμετέχουν στους αγώνες στις διοργανώτριες πόλεις
και διακρίνονται, θα επιβραβεύονται με ανάλογες διακρί-

Εμπνέει
τον κόσμο
Οι συμπολίτες δρομείς και όχι μόνον μπήκαν στο
κλίμα και περιμένουν τον αγώνα Follow the river

Και ο νέος δρομικός αγώνας Follow the river αναμένεται
να αγκαλιαστεί από το κοινό.
σεις στο τέλος των αγώνων.
Ο θεσμός F.R.CUP για το
2019 περιλαμβάνει τις πόλεις
των Τρικάλων, της Έδεσσας
και της Άρτας, ενώ για το
2020 θα συμμετέχουν 6 έως
8 πόλεις που διατρέχονται
από ποτάμια.
Όπως τονίζεται σχετικά,
«Όνειρο και σκοπός του
Dielpis που έχει εμπνευστεί
και σχεδιάσει αυτόν τον νέο
θεσμό αγώνων δρόμου για
την Ελλάδα, είναι να δημι-

ουργήσει ένα νέο ισχυρό θεματικό κίνημα αγώνων δρόμου
σε όχθες ποταμών που διαρρέουν συγκεκριμένες πόλεις.
Παράλληλα προβάλλει, μέσα
από τους αγώνες αυτούς, τις
πόλεις και αναπτύσσει τον θεματικό Αθλητικό τουρισμό».
Ετσι, το Dielpis «σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης των Τρικάλων
ΓΥ.Σ.Τ. και ΖΕΥΣ καλούν τους
λάτρεις των αγώνων Δρόμου
από όλη την Ελλάδα να στη-

ρίξουν και να συμμετάσχουν
στο νέο αλλά ΠΟΛΛΑ υποσχόμενο αθλητικό θεσμό».
Εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά (και το Σαββατοκύριακο) τις ώρες 10:00
– 12:30 στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων «Αθανάσιος Τριγώνης».
Επίσης, μέσω viva.gr στη
διεύθυσνη
https://www.
viva.gr/tickets/sports/kentrikiplateia-trikalon/follow-the-river/
Το πρόγραμμα αγώνων είναι το ακόλουθο:
1. Κυριακή 16/6, 09:30
Διαδρομή 10.000 μ. (συμμετέχουν όσοι είναι γεννημένοι έως το 2007) Κεντρική
πλατεία Τρικάλων – Τρίκαλα
2. Κυριακή 16/6, 11:30
Διαδρομή 5.000 μ. (συμμετέχουν όσοι είναι γεννημένοι
έως το 2007) – Τρίκαλα
3. Κυριακή 16/6, 12:30
Διαδρομή 1.000 μ. Παίδων
(συμμετέχουν όσοι είναι γεννημένοι από το 2007 έως
2011).

Καρφιά στην άμμο
Νέα σειρά αγώνων μπιτς βόλεϊ, αυτή την φορά
στο αγαπημένο πάρκο του Αη Γιώργη

Μ

ε νωπές τις
αναμνήσεις
από το
πρόσφατο 1ο
τουρνουά μπιτς βόλεϊ
στο Διαλεχτό η σκυτάλη
περνάει και πάλι στα
Τρίκαλα.
Το πρόγραμμα είναι άκρως
εμπλουτισμένο, όποτε αναμένεται να προκύψουν μαζεμένα
καρφιά και όχι μόνον κατά
την θρυλική ατάκα του Χάρη
Αλευρόπουλου: Ω καρφί…
Γκιούρδας. Οι παλαιότεροι
ξέρουν.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει:
Ναι, στα Τρίκαλα δεν έχουμε θάλασσα.., αλλά έχουμε
άμμο, γήπεδο, ήλιο, ομάδες
και πολλή θέληση!
Και για δεύτερη χρονιά εθελοντές και ο Δήμος Τρικκαίων
συνδιοργανώνουν το 2ο Φιλικό Τουρνουά BEACH VOLLEY.
Φέτος μάλιστα, γίνεται τριήμερο, δηλαδή τις ημέρες 2122 & 23 Ιουνίου 2019 και βεβαίως χώρος διεξαγωγής είναι
το πάρκο του Αη Γιώργη.

Πόλο έλξης θα αποτελέσει το νέο τουρνουά μπιτς βόλεϊ στον Αη Γιώργη
Στη φετινή διοργάνωση και
στο πλαίσιο της συνεχούς
εξέλιξης, θα συμμετέχουν 52
αθλητές/τριες (!), οι οποίοι

θα αγωνιστούν σε τρεις κατηγορίες.
Ανάμεσα στους αγώνες θα
πραγματοποιούνται ποικίλες
CMYK

μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, ενώ θα υπάρχουν
και δώρα για όλους, χορηγίες
τοπικών επιχειρήσεων.

* Χαίρεται κανείς να παρακολουθεί την εξέλιξη των Τρικαλινών ταλέντων σε όλο το φάσμα του αθλητισμού. Παρά
τις δεδομένες δυσκολίες οι τάξεις των ομάδων είναι
γεμάτες από αξιόλογο υλικό, που προσπαθεί να δουλέψει
μεθοδικά, ενώ κάνει τα δικά του όνειρα.
* Στο ποδόσφαιρο ένα δείγμα γραφής κατατέθηκε στον
χθεσινό τελικό της Κ 14. Φαίνεται ότι το νέο αίμα έβαλε
καλές βάσεις, ενώ διαθέτει αρχές στο παιχνίδι του, οπότε
πάει με την ίδια λογική μέχρι τέλους. Αξίζει λοιπόν η
φουρνιά να συνεχίσει ανάλογα.
* Και στο μπάσκετ οι μίνι και οι παμπαίδες βγαίνουν μπροστά
σε πρώτη ευκαιρία και εντυπωσιάζουν με την πολυφωνία
τους. Είναι αδήριτη ανάγκη πάντως να αναδειχτούν καινούργια στελέχη, που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή,
όπως παλιά.
* Οσο για την πάλη το νεανικό έμψυχο δυναμικό διαθέτει
ανοιχτούς ορίζοντες, ενώ οι συμμετοχές στο εξωτερικό
μόνο καλό κάνουν. Η κατάκτηση μεταλλίων λοιπόν και οι
συνολικά πολύ καλές εμφανίσεις δείχνουν ότι κάτι καλό
ετοιμάζεται στο άθλημα, που τόσες διακρίσεις πρόσφερε
στα Τρίκαλα στο διάβα του χρόνου.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι το wrestling academy
θα φέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή, ενώ τα στελέχη
του ΑΠΣΤ και της ΣΕΦΑΑ κάνουν το καλύτερο δυνατό για
να καταθέσουν ένα άκρως ελκυστικό πακέτο.
* Πολλά στοιχήματα έχουν βέβαια μπροστά τους και οι εκπρόσωποι των μαχητικών σπορ, που συνεχίζουν με όρεξη
και χαμηλούς τόνους. Μέλημά τους είναι να διακριθούν
και σε σημαντικούς αγώνες στο εξωτερικό. Η μέχρι τώρα
πορεία τους δείχνει ότι διαθέτουν τα φόντα για κάτι τέτοιο.
* Οσοι έχουν την ευθύνη του πρωταθλήματος Αστυνομικών
θα ανοίξουν μια μεγάλη αγκαλιά προκειμένου να προσφέρουν την παραδοσιακή Τρικαλινή φιλοξενία. Αντικειμενικός στόχος είναι να μην λείψει τίποτα από τους επισκέπτες, που πρέπει να νιώσουν σαν στο σπίτι τους.
* Αγωνιστικά πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετέχουν αξιόλογοι παίκτες, οπότε οι αναμετρήσεις θα είναι
άκρως ποιοτικές και πολλά πράγματα θα κριθούν στις λεπτομέρειες.
* Αλλαγή θέματος και στο μετεγγραφικό παζάρι του μπάσκετ
πάντα υπάρχουν σκέψεις για απόκτηση αθλητών από το
πάνω ράφι. Μάλιστα θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς
ότι ορισμένα στελέχη αποτελούν κάτι σαν διακαή πόθο.
* Ηδη στα γραφεία μας έφτασαν σενάρια που αν πυροδοτηθούν θα σχολιαστούν έντονα και θα αλλάξουν εντυπωσιακά την ροή των πραγμάτων. Ωστόσο τα βαριά χαρτιά
δεν βιάζονται να αποφασίσουν και συνήθως δίνουν το
πράσινο φως στο τέλος της διαδικασίας. Συνεπώς πέραν
όλων των άλλων η υπομονή είναι απαραίτητη. Από την
πλευρά μας κρατάμε φυσικά το οφ δη ρέκορντ και περιμένουμε τα επίσημα.
* Οι συμπολίτες φίλαθλοι δεν ξεχνούν το πέρασμα του
Γιάννη Χλωρού από τον ΑΟΤ. Ο ίδιος εδώ και καιρό ασχολείται με την προπονητική. Η τελευταία είδηση είναι ότι
έλυσε την συνεργασία με τον Αίμο Πετρούπολης τον
οποίο είχε αναλάβει το 2015 προσφέροντας πλούσιο
έργο. Λογικά πάντως δεν θα αργήσει να εντοπίσει καινούργια στέγη, αφού αναγνωρίζεται η δουλειά του.
* Αφιερωμένο εξαιρετικά θα είναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων στίβου. Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.

03.00: FOX Sports
Blues - Bruins
Stanley Cup Playoffs
12:00 ΕΡΤ Play2
Αγώνες στο Philippe
Chatrier
Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play3
Αγώνες στο Suzanne
Lenglen
Roland Garros
12:50 FOX Sports
Raiders - Tigers
NRL
13:00 ΕΡΤ Sports HD
Ημιτελικά
Roland Garros
16:50 COSMOTE SPORT
5 HD
Πρώτες ελεύθερες δοκιμές
Formula 1 Pirelli Grand
Prix Du Canada
18:00 Eurosport 2
Ημιτελικά
Roland Garros

19:00 COSMOTE SPORT
8 HD
Γαλατασαράι - Αναντολού Εφές
TBF Basketball Super
League
19:00 COSMOTE SPORT
2 HD
Γεωργία - Γιβραλτάρ
Προκριματικά Euro 2020
19:30 COSMOTE SPORT
9 HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Χίμκι
VTB United League
20:00 ΕΡΤ Sports HD
Final 8, Αννόβερο
Champions League
20:00 FOX Sports
World Cup of Darts
Βελάκια
21:30 Novasports 1HD
Friday Boxing Fight Night
by Stoiximan
Πυγμαχία
21:30 ΕΡΤ Sports HD
Final 8, Αννόβερο

Champions League
21:45 COSMOTE SPORT
9 HD
Τσεχία - Βουλγαρία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT
8 HD
Ουκρανία - Σερβία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT
6 HD
Νορβηγία - Ρουμανία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT
3 HD
Αυστρία - Σλοβενία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT
2 HD
Δανία - Ιρλανδία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT
1 HD
Νήσοι Φερόε - Ισπανία

τοπικά
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ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

Μέρος 1o
Η «Μήδεια» του Ευριπίδη
κατέχει εξέχουσα θέση στην
παγκόσμια θεατρική κίνηση. Ο
Ευριπίδης με την τραγωδία
αυτή μας δίνει τον τύπο της
γυναίκας, που αγαπάει τον
άντρα της, αφοσιώνεται σ’
αυτόν και κάνει κάθε θυσία
στο βωμό της οικογενειακής
ευτυχίας. Όταν όμως αντικρίζει την προδοσία, τότε όλο
αυτό το απόθεμα αγάπης μεταστρέφεται σε αβυσσαλέο
μίσος για εκδίκηση.
Η ευαίσθητη γυναικεία ψυχή
μεταμορφώνεται σε άγριο εκδικητή. Βαθύς γνώστης της
ανθρώπινης ψυχής ο Ευριπίδης παρουσιάζει τη Μήδεια να
λέει: «γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν
φόβου πλέα· ὅταν δ’ ἐς εὐνὴν
ἠδικημένη κυρῇ͵ οὐκ ἔστιν
ἄλλη φρὴν μιαιφονωτέρα.
(στ.264-268), που σημαίνει: Η
γυναίκα είναι ένα πλάσμα φοβιτσιάρικο. Όταν όμως αδικηθεί στον έρωτα, (στο κρεβάτι,
λέει μάλιστα ο ρεαλιστής Ευριπίδης, «ες ευνήν») δεν υπάρχει άλλη φύση, που να σκέπτεται τα πιο φοβερά πράγματα.
Η υπόθεση της τραγωδίας
αντλείται από τον μύθο της
Αργοναυτικής εκστρατείας. Ο
Πελίας, βασιλιάς της Ιωλκού,
ρώτησε το μαντείο των Δελ-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

φών για το μέλλον της βασιλείας του και έλαβε τον χρησμό ότι έπρεπε να φυλαχτεί
από τον μονοσάνταλο. Αργότερα, σε κάποια επίσημη θυσία, είδε τον Ιάσονα να προσέρχεται φορώντας ένα σαντάλι, γιατί το άλλο το είχε χάσει περνώντας τον Άναυρο
ποταμό.
Τότε ο Πελίας θυμήθηκε
τον χρησμό και του είπε ότι, αν
έφερνε το χρυσόμαλλο δέρας από την Κολχίδα, θα του
παρέδιδε την βασιλεία. Ο μύθος απηχεί προϊστορικές
εξορμήσεις κατοίκων της Ελλάδας σε ανατολικές χώρες
για την απόκτηση πολύτιμων
μετάλλων και καθώς γράφει ο
γεωγράφος Στράβων (1,45)
η Κολχίδα διέθετε πολύ χρυσό και άργυρο. Έτσι, οργανώθηκε η Αργοναυτική εκστρατεία, η οποία σημειωτέον
δεν είχε πανελλήνιο χαρακτήρα, όπως η Τρωική, αλλά
ήταν εκστρατεία ηρώων με
ένα μόνο πλοίο, την Αργώ.
Ο Ιάσων φθάνει στην Κολ-

"Μουσικοχορευτική
Εκδήλωση
στην συνοικία
του Πύργου"

χίδα και με τη βοήθεια της Μήδειας, κόρης του βασιλιά Αιήτη, που τον είχε ερωτευτεί,
κατορθώνει να αποσπάσει το
χρυσόμαλλο δέρας από τον
δράκοντα.
Με την επιστροφή του στην
Ιωλκό ο Ιάσων (που στο μεταξύ είχε παντρευτεί τη Μήδεια
και την είχε πάρει μαζί του)
παραδίδει στον Πελία το χρυσόμαλλο δέρας, χωρίς όμως
εκείνος να τηρήσει την υπόσχεσή του για τη βασιλεία.
Τότε ο Ιάσων με τη βοήθεια
της Μήδειας, που είχε μαγικές
ικανότητες (ήταν ανεψιά της
μάγισσας Κίρκης) εκδικείται
τον Πελία με φρικτό θάνατο.
Διώκεται όμως από τον γιο
του Πελία και βρίσκει άσυλο
στην Κόρινθο.
Εκεί, μια άλλη βασιλοπούλα
παρουσιάζεται στη ζωή του, η
κόρη του βασιλιά της Κορίνθου. Ο Ιάσων τώρα εγκαταλείπει τη Μήδεια και ετοιμάζεται για δεύτερο γάμο. Από
το σημείο αυτό αρχίζει η τραγωδία.

Στον πρόλογο του έργου η
τροφός, αφού εκφράσει τη
λύπη της για το κακό που
βρήκε τη Μήδεια, διατυπώνει
μια βασική αρχή, που κάνει ευτυχισμένο τον συζυγικό βίο.
Είναι η αμοιβαία αγάπη που
εξασφαλίζει την ομόνοια και
τη γαλήνη στο σπίτι, «ἥπερ
μεγίστη γίγνεται σωτηρία͵
ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα μὴ διχοστατῇ». (στ. 14-15). Στη συνέχεια ακούονται από μέσα οι
φωνές και οι κατάρες της Μήδειας για τον άπιστο σύζυγο.
Με την εμφάνισή της όμως
στη σκηνή δείχνει αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Πρέπει με τρόπο νηφάλιο να απευθυνθεί στον Χορό των Κορινθίων γυναικών και να μιλήσει
για την κοινή μοίρα όλου του
γυναικείου φύλου. «Πάντων δ’
ὅσ’ ἔστ’ ἔμψυχα καὶ γνώμην
ἔχει γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν» (στ.230-231). (Από
όλα τα πλάσματα που έχουν
ψυχή και νόηση αθλιότερο
πλάσμα από τις γυναίκες δεν
υπάρχει). Και συνεχίζει: Με

Η Τεκμηριακή Γλωσσολογία
και ο Ρόλος της
στην Αναβίωση Γλωσσών
και Διαλέκτων υπό Εξαφάνιση

Η καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, κα Ελισάβετ Μελά-Αθανασοπούλου, θα επισκεφθεί τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας την Τρίτη 11 Ιουνίου στις
5.30 μ.μ., όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία σχετικά με το ζήτημα γλωσσών και διαλέκτων υπό εξαφάνιση.
Επίκεντρο της διάλεξης αποτελεί η επιτόπια έρευνά της, στη
ζωή και την παράδοση της φυλής Καλάς των Ιμαλαΐων.
Μετά το τέλος της ομιλίας, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν βίντεο με τις ετήσιες γιορτές των Καλάς, από το
οδοιπορικό της κας Μελά.

Μια όμορφη μουσικοχορευτική εκδήλωση ετοιμάζεται
από τις γυναίκες του Πύργου το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019
και ώρα 8:00’ μ.μ. Στο γήπεδο του Μπάσκετ (απέναντι από
τον Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου) θα χορέψουν τα χορευτικά τμήματα της συνοικίας και θα ακουστούν τραγούδια από την νεοσύστατη χορωδία των γυναικών της
ενορίας. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

ένα σωρό λεφτά είναι ανάγκη
πρώτα σύζυγο να αγοράσουμε κι αφέντη του κορμιού μας
να πάρουμε και δεν ξέρεις, καλόν αν πήρες ή κακόν. Κατόπιν, αργά είναι, σαν το μάθεις.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ
ότι ο γάμος στην αθηναϊκή κοινωνία του 5ου αι. π. Χ. δεν
ήταν η κατάληξη ενός ειδυλλίου. Ερωτικές σχέσεις δεν
ήταν δυνατόν να συναφθούν.
Τα κορίτσια έπρεπε να μένουν κλεισμένα στον γυναικωνίτη μακριά από τα βλέμματα των αντρών, ακόμη και
της ίδιας της οικογένειας. ΟΙ
κόρες, όπως λέει πάλι ο Ευριπίδης στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι, «ὀχυροῖσι παρθενῶσι
φρουροῦνται
καλῶς»
(στ.738).
Και ο Ξενοφών μιλάει κάπου
για σύρτες και αμπάρες στις
πόρτες του γυναικωνίτη. Η
μόνη ευκαιρία να βγουν τα κορίτσια από το σπίτι ήταν κάποιες θρησκευτικές γιορτές,
όπως η πομπή των Παναθηναίων.

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

Ο γάμος για τον Αθηναίο
ήταν πράξη κοινωνικής αναγκαιότητας, να αποκτήσει νόμιμα τέκνα. Η γυναίκα ως σύζυγος ήταν «γύα αρόσιμος»
(αγρός για καλλιέργεια).
Ο ψυχικός δεσμός στο αντρόγυνο ήταν φαινόμενο σπάνιο. Όσον αφορά την προίκα
(τα χρήματα που αναφέρει η
Μήδεια) κατά τον 5ο αι. π. Χ.
ο πατέρας της νύφης έδινε
χρήματα στον γαμπρό, ενώ
παλαιότερα, στην ομηρική κοινωνία, ο μνηστήρας ήταν εκείνος που πρόσφερε δώρα στον
πεθερό, αγοράζοντας κατά
κάποιον τρόπο την κόρη.

Παρουσίαση βιβλίου

Η συγγραφέας Λένια Τσιάνου σας προσκαλεί στην παρουσίαση του νέου, Αστυνομικού βιβλίου της “Τα φτερωτά πατίνια”, την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, και ώρα
19.00 το απόγευμα.
Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχειακό Μέγαρο Τρικάλων. Είσοδος Ελεύθερη.
Ο Μιχαήλ, ένας απόστρατος αστυνομικός, ανακαλύπτει στα 50 του πως του διαφεύγει η ευτυχία, επειδή έχει
αφοσιωθεί να υπηρετεί την χήρα μάνα του, την γεροντοκόρη αδερφή του και -ω, Θεέ μου! τι φρικτό- την σφετερίστρια νύφη του μαζί και τις τέσσερις κόρες της, που
διαπράττουν ένα σωρό εγκλήματα, επειδή η μάνα τους
τις ήθελε μεγαλώνοντας όχι τίμιες και φτωχές, αλλά πλούσιες και απατεώνες. Ο Μιχαήλ διστάζει να τις τιμωρήσει
ως ένα σημείο, όταν όμως αποπειρώνται να δολοφονήσουν τον γιο του, τότε πια, α, όλα κι όλα... όπου δεν χωράει λόγος, πίπτει ράβδος...

38 σελίδα
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Τ

ην πρόθεσή του
να θεσπίσει
Συμβούλιο
Περιφερειαρχών που θα
συνεδριάζει κάθε δύο
μήνες στο Μαξίμου
ανακοίνωσε ο
πρόεδρος της Ν.Δ.
Κυριάκος Μητσοτάκης
σε συνάντηση που είχε
με τους 13
περιφερειάρχες που
εξελέγησαν στις
αυτοδιοικητικές
εκλογές.
Όπως είπε, το συμβούλιο
αυτό θα έχει συγκεκριμένη
ατζέντα που θα αφορά θεσμικά θέματα ή συγκεκριμένα ζητήματα που χρειάζονται σχεδιασμό. «Θέλω
αυτό το συμβούλιο να γίνει
ένα εργαλείο και όχι για να
βγάζουμε φωτογραφίες. Θα
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κατεπείγοντα προβλήματα που έχουν να κάνουν με
απορρίμματα στην Αττική,
την Πελοπόννησο, το Ιόνιο»
σημείωσε.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε
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Θέσπιση Συμβουλίου Περιφερειαρχών
εξήγγειλε ο Κ. Μητσοτάκης

Την πρόθεσή του να θεσπίσει Συμβούλιο Περιφερειαρχών
ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

λόγο για «ώρα μεγάλης ευθύνης για όλους» επισημαίνοντας πως το γαλάζιο χρώμα στο χάρτη μετά τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις το εννοεί ως γαλάζιο
της Ελλάδας. «Το μήνυμα
ενότητας και συνεργασίας
που εκπέμψατε όλοι στις
δηλώσεις σας είναι το κεντρικό μήνυμα μετά τη λαίλαπα του λαϊκισμού», είπε
προσθέτοντας πως «η χώρα
θα πάει μπροστά αν είμαστε
όλοι ενωμένοι, αν έχουμε
ενιαίο σχέδιο για δουλειά».
Απευθυνόμενος στον κ.
Αρναουτάκη που δεν εξελέγη με τη στήριξη της Ν.Δ.
του είπε πως θα έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση
με τους άλλους. «Σήμερα
βγαίνει το κομματικό καπέλο
και πρέπει να κοιτάξουμε τα

προβλήματα», είπε προσθέτοντας πως το εκλογικό σύστημα σε κάποιους θα δημιουργήσει προβλήματα διοίκησης και αποτελεσματικότητας. «Είμαι έτοιμος να
ακούσω τις προτάσεις σας»,
ανέφερε υπογραμμίζοντας
πως «οι περιφέρειες αποτελούν πυλώνες για ένα αναπτυξιακό σχέδιο στη χώρα,
λεωφόρους για να απλωθεί
σε όλη την επικράτεια ένα
τολμηρό σχέδιο αναγέννησης».
Ζήτησε ακόμη από τους
περιφερειάρχες να του καταθέσουν γραπτώς τις σκέψεις και τις προτεραιότητες
τους για την επόμενη πενταετία για έργα και δράσεις
που έχουν να κάνουν με το
κοινωνικό κράτος και την
στήριξη των πιο αδύναμων.

Ευ. Βενιζέλος: Αποχωρώ μετά
από 26 χρόνια από τη Βουλή

«Δ

εν θα είμαι μέλος
της επόμενης
Βουλής, είμαι
όμως και θα είμαι πάντα μάχιμος και ενεργός πολίτης και
πιστεύω ότι αυτό είναι ό,τι
σημαντικότερο μπορεί να κάνει κάποιος σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπως το δικό
μας» είπε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της
Βουλής ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στην τελευταία, όπως
τόνισε, στην οποία μετέχει.
«Ζήτησα να λάβω το λόγο,
παρότι η κοινοβουλευτική
ομάδα στην οποία εξακολουθώ να ανήκω έχει ήδη δηλώσει
ότι αποχωρεί, γιατί θεωρώ ότι
είναι υποχρέωσή μου να απευθυνθώ στην αίθουσα και το

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Σώμα για να πω μερικά λόγια
αποχαιρετισμού» είπε στον
αποχαιρετιστήριο λόγο του ο
κ. Βενιζέλος.

Αναφερόμενος στα υπό συζήτηση σχέδια νόμου για την
κύρωση του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα της Ποινικής

Δικονομίας, σημείωσε πως
«δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι τα νομοθετήματα αυτά,
του 1950, λειτούργησαν επί
δεκαετίες ως υποδειγματικά
νομοθετήματα, αλλά σταδιακά, ιδίως ως προς τον Ποινικό
Κώδικα, διασπάσθηκε η δογματική συνοχή του νομοθετήματος. Προέκυψε το φαινόμενο του πληθωρισμού των
απειλούμενων και επιβαλλόμενων ποινών. Έγιναν, για
διάφορους λόγους, από όλες
τις Βουλές όλων των περιόδων, νομοθετικές παρεμβάσεις σε σχέση με την έκτιση
των ποινών και την υπό όρους
απόλυση, για λόγους πρακτικούς, και τελικά φθάσαμε σε
ένα φαινόμενο το οποίο είναι
εξαιρετικά ανησυχητικό και
προσβάλει ευθέως το Κράτος
Δικαίου και το Σύνταγμα της
χώρας. Φθάσαμε στη βάναυση προσβολή της αρχής της
αναλογικότητας στην ίδια την
αξιολόγηση των προστατευόμενων έννομων αγαθών.
Υπάρχουν έννομα αγαθά που
προστατεύονται με πολύ αυστηρές ποινές, οι οποίες απειλούνται, ενώ αυτά είναι ήσ-

σονος σημασίας, σε σχέση
με άλλα έννομα αγαθά που
προστατεύονται μέσα από
διαφορετική ποινική μεταχείριση. Αυτό είναι η καρδιά του
προβλήματος και είναι αδιανόητο να συμβαίνει σε ένα
σύγχρονο Κράτος Δικαίου»
υπογράμμισε.
Κατά τον κ. Βενιζέλο, ο εκσυγχρονισμός των κωδίκων
είναι απολύτως αναγκαίος,
«γιατί, αν μη τι άλλο, πρέπει
να υπάρξει εναρμόνιση με το
Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και, βεβαίως, με
τις σύγχρονες αντιλήψεις του
ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της επιείκειας είναι πυλώνες αυτού
του πολιτισμού και είμαι πραγματικά υπερήφανος γιατί το
2001, ως Γενικός Εισηγητής
της αναθεώρησης του Συντάγματος, πρότεινα - και έγινε
δεκτό - να εισαχθεί ρητά η
αρχή της αναλογικότητας στο
άρθρο 25 παράγραφος 1 του
Συντάγματος» ανέφερε.
Όπως επισήμανε, «ο αυστηρός δικαστής τελικά δεν

έχει να φοβηθεί τίποτα, ακόμη
κι όταν είναι δυσανάλογος κι
αναιτιολόγητος, ενώ ο επιεικής δικαστής τελεί υπό τη
δαμόκλειο σπάθη του εσωτερικού ελέγχου, που είναι η
πιο ακραία μορφή προσβολής
της λεγόμενης εσωτερικής
ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης».
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος
συμφώνησε με τη διαπίστωση
πως «δεν πρόκειται για μία
νομοθετική πρωτοβουλία του
ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μία καθυστερημένη ενέργεια που
είχε υποχρέωση να πράξει η
κυβέρνηση, όχι μόνον η παρούσα, αλλά και η προηγούμενη - ίσως και πολλές προηγούμενες». Όπως υπογράμμισε, «υπάρχουν επιμέρους
αντιρρήσεις, υπάρχουν προβλήματα. Η νομολογία θα επεξεργασθεί τις νέες διατάξεις,
οι βελτιώσεις θα γίνουν αναγκαστικά, αλλά, προς Θεού,
χωρίς να θιγεί η συστηματικότητα και η δογματική συνοχή των νέων κωδίκων.
Όμως, αναμφίβολα, το συνολικό βήμα είναι και θετικό και
αναγκαίο» παρατήρησε.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

τοπικά
ς «πολύ ουσιαστική,
σε θερμό κλίμα»
χαρακτήρισε τη
συζήτηση που είχε με το
Ρώσο ομόλογό του, σήμερα,
στην Αγία Πετρούπολη, στο
περιθώριο του Διεθνούς
Οικονομικού Φόρουμ, ο
υπουργός Εξωτερικών
Γιώργος Κατρούγκαλος.

Ω

Ο κ. Κατρούγκαλος σε δήλωσή
του μετά τη συνάντηση τόνισε
τους ιστορικούς δεσμούς των
δύο χωρών και τις «παραδοσιακά,
ιστορικά, πολύ καλές σχέσεις που
βασίζονται σε κοινά στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού». Προέταξε
ότι επιδίωξη της Ελλάδας είναι να
παίξει ένα «ρόλο γέφυρας» ανάμεσα στην ΕΕ και τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι «οποιοδήποτε
σύστημα περιφερειακής ασφάλειας στην Ευρώπη δεν εντάσσει
σε αυτό τη Ρωσία, δεν μπορεί να
έχει προοπτικές επιτυχίας και
σταθερότητας».
Αναφερόμενος ειδικότερα στη
συνάντηση με τον κ. Λαβρόφ είπε
-σύμφωνα με ανακοίνωση του
ΥΠΕΞ- ότι συζητήθηκαν διμερή και
περιφερειακά θέματα, η κατάσταση στην περιοχή μας και οι δυνατότητες συνεργασίας στο πολιτικό, αλλά και στο οικονομικό
επίπεδο. «Συζητήσαμε», είπε, «την
ανάγκη να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο εκείνες οι πρωτοβουλίες που φέρνουν τους δυο λαούς
μας εγγύτερα, πρωτοβουλίες σχετικές με τον πολιτισμό και την
ιστορία. Είχαμε, επίσης, συζητήσεις και σε πιο τεχνικό επίπεδο.
Συζητήσαμε πώς θα μπορούσαμε
στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου
Δράσης που έχουμε με τη Ρωσική Ομοσπονδία, να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι στη συνερ-

Κατρούγκαλος σε Λαβρόφ: Η Ελλάδα
«γέφυρα» ανάμεσα σε Ρωσία και Ε.Ε.

γασία μας».
Ερωτηθείς σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας μας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, όπου η
Ελλάδα παίρνει μέρος τα τελευταία πέντε χρόνια και επιδιώκει να
έχει μια συμμετοχή όχι μόνο παρουσίας, αλλά και πιο ουσιαστικής
συνεργασίας στο διμερές οικονομικό επίπεδο, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το 2015 στο Φόρουμ
ανάμεσα στους ηγέτες που συμμετείχαν στη συζήτηση με τον
Πρόεδρο Πούτιν.
Σημείωσε την δική του συστηματική παρουσία τα τελευταία
τρία χρόνια εκπροσωπώντας την
οικονομική διπλωματία της Ελλάδας. «Δεν είναι το μόνο όμως
φόρουμ στο οποίο προωθούμε τις

διμερείς οικονομικές σχέσεις»,
πρόσθεσε ο κ. Κατρούγκαλος κάνοντας μνεία στη Μικτή διυπουργική Επιτροπή που συνήλθε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη η οποία,
όπως εξήγησε, εστίασε στο «πώς
θα μπορούμε να έχουμε κοινές
επιχειρήσεις -ελληνικές και ρωσικές- σε τομείς στους οποίους
εμείς έχουμε ενδιαφέρον να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, βλέπε τον αγροτο-διατροφικό τομέα». Εξήγησε δε ότι «υπήρχαν
σημαντικές επενδύσεις, εκατοντάδων εκατομμυρίων, ρωσικών
επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα
του τουρισμού και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο».
Υπενθύμισε επίσης, ότι «η χώρα
μας ήταν η πρώτη που υπέγραψε

ένα μνημόνιο συνεργασίας με την
Ευρασιατική Οικονομική Ένωση
που είναι ο οικονομικός φορέας
ολοκλήρωσης των πρώην σοβιετικών Δημοκρατιών που τώρα θέλουν να εγκαταστήσουν ένα ευρωπαϊκό-ασιατικό, οικονομικό
χώρο στην επικράτειά τους».
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρωτοποριακή στάση
της Ελλάδας το 2017 απέναντι σε
αυτό το μνημόνιο συνεργασίας
έναντι της ΕΕ, ο κ. Κατρούγκαλος
διευκρίνισε:
«Η χώρα μας παραδοσιακά
ακολουθεί μία πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και στο πολιτικό
και στο οικονομικό πεδίο. Έχετε
δίκιο να λέτε ότι είμαστε πρωτοπόροι στο πεδίο αυτό, όπως ήμασταν πρωτοπόροι για παράδειγμα
στην υπογραφή του πρώτου πρωτοκόλλου συνεργασίας μίας δυτικής χώρας με την Κίνα, ως προς
τον κοινό καθορισμό στόχων, στο
πλαίσιο του "Δρόμου του Μεταξιού", One Belt - One Road.
Και το χαρακτηριστικό είναι
ότι, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ακολούθησαν άλλες χώρες.
Φάνηκε ότι η πρωτοβουλία μας
αυτή όχι μόνο δεν είναι αντίθετη
με τα γενικότερα συμφέροντα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
συμβάλλει στο ρόλο αυτό της
γέφυρας, του να είμαστε, δηλαδή,
ένας θετικός παράγοντας που θα
φέρει το κοινό μας πολιτικό σπίτι, που είναι η Ευρώπη, εγγύτερα
σε άλλους μεγάλους πολιτικούς
και οικονομικούς παίκτες».
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Αλ. Τσίπρας: Κίνδυνος να γυρίσουμε
στις μαύρες μέρες των μνημονίων
Ο δρόμος της επιστροφής στα
μνημόνια και τη λιτότητα δεν
έχει κλείσει οριστικά, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, τονίζοντας ότι «το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άνοιξε την όρεξη στο παλιό πολιτικό
κατεστημένο στην Ελλάδα και
στους συντηρητικούς κύκλους
στις Βρυξέλλες να αμφισβητήσουν τις πολιτικές επιλογές» της
κυβέρνησης.
«Μία εβδομάδα πριν από τις
ευρωεκλογές είπα την πλήρη
Δηλώσεις έξω
αλήθεια στους πολίτες, ότι η ψήαπό το Μέγαρο Μαξίμου
φος των ευρωεκλογών έχει χαέκανε ο πρωθυπουργός.
ρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης
στα μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης του ελληνικού λαού. Όλα όσα είπε τότε επιβεβαιώνονται σήμερα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο» σημείωσε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της 3ης Έκθεσης Μεταμνημονιακής
Εποπτείας της Κομισιόν.
«Σήμερα έφτασαν στο σημείο να θέσουν και ζήτημα απολύσεων συμβασιούχων στον δημόσιο τομέα», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι αυτό είχε να συμβεί από το 2014 από τότε που υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήταν ο Κ. Μητσοτάκης».
«Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια: η όρεξη άνοιξε, από τότε που ο κ. Μητσοτάκης έθεσε θέμα αναλογίας 'μία πρόσληψη προς πέντε αποχωρήσεις' στο Δημόσιο» συνέχισε, θυμίζοντας
ότι η παρούσα κυβέρνηση «μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις
πέτυχε την αναλογία '1 προς 1'».
«Μπροστά στις κρίσιμες εθνικές εκλογές το να γνωρίζουμε την
αλήθεια, είναι το πιο κρίσιμο, να συγκρίνουμε προγράμματα, να
έχουμε πλήρη επίγνωση ότι η Ελλάδα κατάφερε να βγει από τα
μνημόνια, βγήκε στο ξέφωτο χάρη στις θυσίες και τους κόπους του
ελληνικού λαού» τόνισε για να προσθέσει ωστόσο πως αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να γυρίσουμε πάλι στις μαύρες
μέρες του 2012, του 2013, του 2014, στις σκληρές πολιτικές των
μνημονίων και της λιτότητας».
Όπως σημείωσε, μόνος δρόμος να κλείσει αυτός ο δρόμος είναι η επιλογή του λαού στην κρίσιμη κάλπη των εθνικών εκλογών
της 7ης Ιουλίου».

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€

40 σελίδα
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ΜΕΡΟΣ 1ο
Προσκολλημένος ο άνθρωπος στα
αγαθά και στις τέρψεις του κόσμου
τούτου, αποφεύγει συνήθως ν' ασχοληθεί με τα μέλλοντα. Ωστόσο έχει
συνείδηση ότι είναι διφυής, ότι είναι
υλικός και πνευματικός, θνητός και
αθάνατος, προσωρινός και αιώνιος·
ότι διαφέρει από όλα τα άλλα όντα
επί της γης. Γιατί φέρει χαρίσματα
και ικανότητες μοναδικές και αξιοθαύμαστες. Είναι η λογική, η σκέψη,
η ομιλία, η ηθική συνείδηση, με την
οποία διακρίνει το καλό από το κακό
και η ελεύθερη βούληση -το αυτεξούσιο-, η ικανότητα δηλαδή να επιλέγει το καλό ή το κακό. Η ικανότητα
αυτή τον καθιστά υπεύθυνο και υπόλογο για τις πράξεις και τις επιλογές
του, οι οποίες επισύρουν ανάλογα
ποινές ή αμοιβές.
Ως εκ τούτου ο άνθρωπος έχει
έμφυτη ροπή προς το θείον και την
αιωνιότητα. Ο Πασκάλ έχει πει την
κλασική φράση: “Ο άνθρωπος υπερπηδά απείρως τον άνθρωπον”. Δηλαδή ο άνθρωπος υπερπηδά τα ανθρώπινα τοπικά και χρονικά όρια
και ορμάει ακάθεκτος προς το θείο
και την αιώνια ζωή. Το φαινόμενο
της θρησκείας είναι πανανθρώπινο
και παγκόσμιο, όπως μαρτυρεί η
θρησκειολογία και η ιστορία του πολιτισμού. Ο Έλληνας Πλούταρχος
γράφει σχετικά: Ταξιδεύοντας θα
μπορούσες να βρεις και πόλεις χωρίς
τείχη, γράμματα, βασιλείς, σπίτια,

“Αύτη δε εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκουσί σε τον μόνον
αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν” (Ιωάν. 17,3)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
χρήματα, που δεν χρειάζονται νομίσματα, που τους λείπουν θέατρα
και γυμναστήρια· δεν υπάρχει όμως
ούτε έχει υπάρξει κανείς που να
είδε κάποια πόλη χωρίς ιερά και θεούς, που δεν χρησιμοποιεί ευχές,
όρκους, μαντείες ή θυσίες για καλό
σκοπό ή για την αποτροπή των κακών. (Πλούταρχος, προς Κολώτην
Επικούρειον, 1126, D-E). Kαι ο μεγάλος εξερευνητής Λίβιγκστον έλεγε
σχετικά “Οιαδήποτε και αν είναι η
κατάστασις μερικών αγρίων φυλών,
δύο πράγματα υπάρχουν, τα οποία
δεν είναι ανάγκη να διδάξωμεν εις
αυτάς: η ύπαρξις του Θεού και η
αθανασία της ψυχής”.
Ο Πλάτων στο “Συμπόσιο” εξυμνεί
την έμφυτη ορμή του ανθρώπου
προς το αιώνιο κάλλος. Η ορμή αυτή
είναι “η ορμή του ατελούς προς το
τέλειον, του πεπερασμένου προς το
άπειρον, του επιγείου προς το θείον.
Είναι η νοσταλγία της ψυχής δια
την αιώνιον πατρίδα. Εξάλλου, “τα
αριστουργήματα της παγκοσμίου
λογοτεχνίας, τα οποία εξωτερικεύουν

και αντανακλούν τον κόσμον των
εσωτερικών πόθων και αξιολογικών
αιτημάτων, είναι μυριόστομοι εκφράσεις της ορμής του ανθρώπου
προς υπερπήδησιν των χρονικών
ορίων, εντός των οποίων κρατεί αυτόν δέσμιον η ατομικότης του, η
ζωή και η φύσις”. (Ευαγ. Θεοδώρου).
Με την πίστη αυτή στο Θεό ο άνθρωπος “πτερυγίζει προς τους κόσμους της αιωνίας αυγής, εις τους
οποίους ανακαλύπτει το έσχατον
νόημα της υπάρξεως. Εις το βάθος
της ανθρωπίνης καρδίας πάλλεται
και σκιρτά ο πόθος προς την αιωνίαν
πλησίον του Θεού ζωήν”. (Ευαγ. Θεοδώρου). Αυτήν την θεμελιώδη ροπή
και επιθυμία του ανθρώπου περιγράφει ο ιερός Αυγουστίνος, όταν
γράφει: “ανήσυχη, ω Θεέ, είναι η
ψυχή μου μέχρι να αναπαυθεί σε
Σένα, που με έπλασες”. (Εξομολογήσεις).
Εξάλλου, κατά μια ψυχολογική
ερμηνεία, η ύπαρξη έμφυτων τάσεων, ορμών και αναγκών στον άνθρωπο δικαιολογείται μόνο εφόσον

υπάρχουν οι αντίστοιχες πραγματικότητες που τις ικανοποιούν. Έτσι
και η έμφυτη ορμή προς αναζήτηση
του Θεού, που εκδηλώνεται ως θρησκευτικότητα σημαίνει ότι υπάρχει
η αντίστοιχη πραγματικότητα που
ικανοποιεί αυτήν την έμφυτη τάση.
Ο Απ. Παύλος αναφερόμενος σ'
αυτή την αναζήτηση, παίρνοντας
αφορμή από τη σχετική γνώμη αρχαίων Ελλήνων ποιητών έλεγε: “ζητείν τον Κύριον, ει άρα γε ψηλαφήσειαν αυτόν και εύροιεν και γε ου
μακράν από ενός εκάστου ημών
υπάρχοντα. Εν αυτώ γαρ ζώμεν και
κινούμεθα και εσμέν, ως και τινές
των καθ' ημάς ποιητών ειρήκασιν·
του γαρ και γένος εσμέν” (Θέλησε
να ζητούντον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας στο
σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά
από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σ'
αυτόν ζούμε και κινούμαστε και
υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί
απ' τους δικούς σας ποιητές: Δική
του γενιά είμαστε) (Πράξεων 17,
27-28).

Είναι φανερό ως εκ τούτου ότι,
αν ο άνθρωπος αρνηθεί την ηθική
και πνευματική του υπόσταση, αν
αρνηθεί την έμφυτη ροπή προς το
Θεό και την αιωνιότητα, τότε καταστρέφει το ανθρώπινο πρόσωπο και
προκαλεί κρίση στη συνείδησή του
και ψυχικά προβλήματα. Γιατί η
απόρριψη του Θεού σημαίνει απόρριψη της πεμπτουσίας του ανθρώπου. Η σύγχρονη ψυχιατρική, με κορυφαίο το Γιουγκ, πιστεύει ότι ο πιο
σύντομος δρόμος για την ψυχική
ασθένεια είναι να αποτινάξει ο άνθρωπος την πίστη στο Θεό και στην
αιώνια ζωή. Γι' αυτό ο Γιουγκ έλεγε
στους πελάτες του: “Η περί του
Θεού εικών σας, ή η περί της αθανασίας ιδέα σας είναι ατροφική,
επομένως οιονεί έξαλλος είναι η
θρεπτική λειτουργία της ψυχής σας.
Ελλογώτερον και βαθύτερον, παρ'
όσον ηθέλομεν σκεφθεί ημείς, είναι
το παλαιόν φάρμακον της αθανασίας.
Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν αφήσει να ατονίσει και
να ξεθωριάσει μέσα τους η πίστη
στο Θεό και στην αιώνια ζωή, έχουν
περιφρονήσει την ηθική και πνευματική ζωή, με αποτέλεσμα να προσπαθούν με ψυχοφάρμακα να βρουν
την κλονισμένη ψυχική τους υγεία.
(Συνεχίζεται)

Συμμόρφωση του ασθενούς
με την φαρμακευτική αγωγή

Κ

άθε ιατρική
σύσταση
αποβλέπει στην
επίτευξη συγκεκριμένων
επιθυμητών
αποτελεσμάτων για τη
σωματική και ψυχική
υγεία των ασθενών, με
απώτερο στόχο τη
βέλτιστη διαχείριση
διαφόρων παθολογικών
καταστάσεων.

Τα αποτελέσματα της φαρμακοθεραπείας συχνά δεν είναι τα αναμενόμενα, καθώς
οι ασθενείς δεν συμμορφώνονται πάντα στην ενδεικνυόμενη θεραπεία.
Ποια βήματα πρέπει να
ακολουθήσει ο φαρμακοποιός σας για να επιτύχει
μια καλή συμμόρφωση στη
θεραπεία σας;
Η έννοια της συμμόρφωσης
Ως συμμόρφωση του ασθενή στη θεραπευτική αγωγή
προσδιορίζεται ο βαθμός
στον οποίο η συμπεριφορά
των ασθενών συμβαδίζει με
τις αντίστοιχες κάθε φορά
ιατρικές συστάσεις.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η
φαρμακευτική συμμόρφωση
συνδέεται με τη λήψη του
σωστού
φαρμακευτικού
σκευάσματος, την κατάλληλη
στιγμή, στην απαιτούμενη
δόση και για το χρονικό διάστημα που συστήνει ο εκάστοτε θεράπων ιατρός.
Το γεγονός της μη τήρησης
των ιατρικών συστάσεων είχε

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

ήδη αναγνωρισθεί από τον
Ιπποκράτη, ο οποίος προειδοποιούσε τους θεραπευτέςιατρούς για την ενδεχόμενη
απειθαρχία των ασθενών
τους.
Μολονότι κατά καιρούς
χρησιμοποιήθηκαν παραπλήσιοι όροι, τον πλέον διαδεδομένο όρο μέχρι σήμερα
συνιστά η «συμμόρφωση», η
οποία δεν περιορίζεται μόνο
στη συστηνόμενη φαρμακευτική αγωγή, αλλά εμπλέκει
τη διατροφή, την άσκηση,
και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τρόπου ζωής του ατόμου.
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την ελλιπή συμμόρφωση στη θεραπεία
Η μη σωστή τήρηση της
φαρμακευτικής αγωγής από
μέρους των ασθενών έχει συσχετιστεί συνήθως με πολύπλοκες φαρμακευτικές αγω-

γές και πολυφαρμακία.
Εκτός όμως, από τον μεγάλο αριθμό των χορηγουμένων φαρμάκων, επιπλέον
παράγοντες που επηρεάζουν
τη μη συμμόρφωση στην
αγωγή, περιλαμβάνουν τις
συχνές αλλαγές στις φαρμακευτικές αγωγές, καθώς
και τη δυσλειτουργία του ατόμου υπό θεραπεία.
Η τήρηση ενός θεραπευτικού πλάνου αποτελεί μια
συνεχή και δυναμική διαδικασία, η οποία επηρεάζεται
από επιμέρους παράγοντες,
όπως:
• Κοινωνικο-οικονομικοί
παράγοντες: φύλο, κοινωνικό
status, οικονομική ευχέρεια,
τόπος διαμονής.
• Παράγοντες σχετικοί με
τη νόσο: φύση νόσου, σοβαρότητα συμπτωμάτων,
βαθμός δυσλειτουργίας,
διάρκεια νόσου.
• Παράμετροι σχετικοί με
τη θεραπεία: ορθή και επαρκής πληροφόρηση του ασθενή, περιπλοκότητα θεραπείας, αμεσότητα επίτευξης επιθυμητών αποτελεσμάτων, πιθανές προηγούμενες αποτυχίες στην ίδια θεραπεία ή εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.
• Παράγοντες που σχετίζονται με το σύστημα υγείας: σχέση ασθενή-παρόχου
υγείας, προσβασιμότητα,
εναλλακτικές λύσεις.
• Παράγοντες που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή:
γνώση της νόσου, προσέγγιση θεραπείας, προσδοκίες

για τα αποτελέσματα της,
στάση ζωής.
Οι επιπτώσεις του φαινομένου
Η μειωμένη τήρηση της
αγωγής αυξάνει τις πιθανότητες για εξέλιξη της νόσου,
αποτυχία της θεραπείας, νοσηλεία και εμφάνιση ανεπιθύμητων φαρμακευτικών
ενεργειών, το σύνολο των
οποίων είναι δυνητικά απειλητικό για τη ζωή.
Με τη σειρά τους, οι ίδιες
οι ανεπιθύμητες ενέργειες
και αλληλεπιδράσεις των χορηγουμένων φαρμακευτικών
σκευασμάτων, δύνανται να
δράσουν ως ανασταλτικός
παράγοντας στη συμμόρφωση του ασθενή.
Με τον τρόπο αυτό, η μη
συμμόρφωση με τη θεραπευτική αγωγή συνεπάγεται ανεπάρκεια ή αποτυχία της ιατρικής παρέμβασης, με επιζήμιες συνέπειες, τόσο στην
υγεία του ασθενή, όσο και
στην αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας της ιατρικής παρέμβασης.
Η επιμόρφωση του ασθενή
Η εποικοδομητική, εξατομικευμένη θεραπευτική εκπαίδευση και επιμόρφωση
του ασθενή πάνω στην ασθένεια του, δύναται να αποτελέσει για τους επαγγελματίες
υγείας μια ενδιαφέρουσα
λύση για το πρόβλημα.
Η προώθηση της ενεργούς
συμμετοχής του ασθενή στη
διαδικασία περίθαλψης του,
ενδυναμώνει τη σχέση εμπι-

στοσύνης μεταξύ των δύο
μερών και αναπτύσσει μια
πραγματική, μοναδική σχέση
μεταξύ ασθενή και επαγγελματία υγείας που υποστηρίζει
την πιστότητα στην αγωγή.
Προκειμένου να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο, ο φαρμακοποιός
σας χρειάζεται να αφιερώνει
χρόνο σε εσάς, με σκοπό να
διερευνά, με διακριτικότητα,
τι γνωρίζετε σχετικά με την
πάθηση και τη θεραπεία σας.
Αυτό, γιατί οι ασθενείς συχνά, είτε δεν γνωρίζουν πράγματι όλα τα δεδομένα της
πάθησης τους, είτε αρνούνται, υποσυνείδητα ή συνειδητά, ότι υπάρχει πρόβλημα
υγείας.
Ο ρόλος του Φαρμακοποιού σας
Συνεπώς, σε κάθε εκτέλεση

της συνταγής, ο Φαρμακοποιός σας διαδραματίζει
σπουδαίο ενεργό ρόλο στην
επικοινωνία του με εσάς.
Ο διάλογος, η προσεκτική
ακρόαση και οι ερωτήσεις
ανοικτού τύπου, είναι πολύ
σημαντικά βήματα για τη συμμόρφωση σας στη θεραπεία.
Οι ανάγκες της εποχής επιτάσσουν τη μετατροπή του
φαρμακείου του σήμερα, από
ένα μοντέλο απλής διάθεσης
φαρμάκων, σε πάροχο υπηρεσιών.
Η ενεργός εκτέλεση της
συνταγής και η προσπάθεια
συμμόρφωσης στη θεραπεία,
συγκαταλέγονται μέσα σε
αυτή την έννοια της υπηρεσίας.
Συνεργαστείτε μαζί του!

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

“Κάτι δεν πάει καλά στον
άξονα Μακεδονία-Θράκη”
ην περασμένη
Κυριακή (2-6-19)
έπεσε η αυλαία και
του δεύτερου γύρου των
αυτοδιοικητικών
εκλογών με
ολοκληρωτική, ως
γνωστόν, συντριβή του
κυβερνώντος κόμματος
του κ. Τσίπρα και της
αριστερομαρξιστικής
παρέας του.

Τ

Το ίδιο περίπου συνέβη και
στις Ευρωεκλογές της 26ης
Μαΐου, κατά τις οποίες η
αξιωματική αντιπολίτευση και
εκεί επικράτησε κατά κράτος, με διαφορά 9,5 μονάδων,
παρά το γεγονός ότι οι εκλογές αυτές, με ευθύνη του κ.
Πρωθυπουργού, “πήραν” το
χαρακτήρα δημοψηφίσματος
και ψήφο εμπιστοσύνης προς
τον ίδιον και την Κυβέρνησή
του.
Σήμερα, ούτως εχόντων
των πραγμάτων στο ΣΥΡΙΖΑ,
το φαιδρό και το περίεργο είναι ότι όλοι στα ψηλά πατώματά του τάχα ψάχνονται να
βρουν τα αίτια της κατάρρευσής του, καίτοι οι πάντες
βλέπουν μπροστά τους ολόρθη και προκλητική την αλαζονική συμπεριφορά της
εξουσίας του σε απόλυτο
συνδυασμό με τον εμπαιγμό
και την περιφρόνηση της λαϊκής κυριαρχίας. Το πρόβλημα
είναι δικό τους...
Επειδή το ζητούμενο στην
αναφορά μας αυτή δεν είναι
ούτε το επινίκιο “παραλήρη-

Γράφει και σχολιάζει ο:

Δημήτριος Αθ. Τσέλιος
Υποστράτηγος ε.α.π.πρ. Νομ. Συμβουλίου

μα” της δεξιάς ούτε και το
επικήδειο “μοιρολόγι” της
αριστεράς του κ. Τσίπρα,
αφήνουμε στην άκρη τα περαιτέρω επ' αυτού σχόλια
και ερχόμαστε στο διά ταύτα,
που επί του προκειμένου έχει
άμεση σχέση και με την άσκηση της αλλοπρόσαλλης και
πολλάκις εγκληματικής πολιτικής των εκάστοτε κυβερνώντων, πράγμα το οποίο
πληγώνει επικίνδυνα και την
υπόσταση της Πατρίδας και
την αξιοπρέπεια του λαού
μας και του Έθνους.
Την ίδια λοιπόν χρονική περίοδο, κατά την οποία η Χώρα
μας ζούσε στο ρυθμό της
ατέλειωτης πλημμυρίδας της
πολιτικής εκλογολαγνείας,
πέρασαν στα πολύ ψιλά
γράμματα της ελληνικής ειδησιογραφίας μεταξύ των

άλλων και οι παρακάτω δύο
ειδήσεις, οι οποίες κατά την
άποψη πολλών εγκρίτων παρατηρητών έχουν άμεση σχέση με τα εθνικά μας θέματα
και στρέφονται ευθέως κατά
της πατρίδας μας και της
αξιοπρέπειας του ελληνικού
λαού και του έθνους μας.
Η πρώτη λοιπόν εκ των ειδήσεων αυτών έχει άμεση
σχέση με την συμφωνία των
Πρεσπών και τις δηλώσεις
του Υφυπουργού των εξωτερικών της φίλης Γερμανίας κ.
Μιχαέλ Ροτ, και η δεύτερη
αναφέρεται στην κατάκτηση,
στις Ευρωεκλογές της 26ης
Μαΐου, της πρώτης θέσεως
στη Ροδόπη και την Ξάνθη,
του Κινήματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ) που
ελέγχεται από την Τουρκία.
Από την παραπάνω συνοπτική περιγραφή φρονούμε ότι
γίνεται απόλυτα κατανοητή η
εθνική σημασία που ενέχει το
περιεχόμενο των ειδήσεων
αυτών.
Σε συνέντευξή του λοιπόν
που έδωσε στο Υπουργείο
των Εξωτερικών της Γερμανίας ο Γερμανός Υφυπουργός εδήλωσε ευθέως και χωρίς περιστροφές και τα παρακάτω για τη χώρα μας και
τη συμφωνία των Πρεσπών:
“Θεωρούμε ακράδαντα ότι η
κυβέρνηση που θα έλθει στην
Ελλάδα μετά τις εκλογές θα
αρθεί στο ύψος των ευθυνών
της για ειρήνη, σταθερότητα
και συμφιλίωση στην περιοχή
και για όλα αυτά η συμφωνία

Αριθμ. πρωτ.:194/04-06-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧC 1/ 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και
λοιπών Δήμων, που εδρεύει στη Καρδίτσα, του Νομού Καρδίτσας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
101
102
103

Υπηρεσία
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου
Καρδίτσας και λοιπών Δήμων
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου
Καρδίτσας και λοιπών Δήμων
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου
Καρδίτσας και λοιπών Δήμων

Έδρα
υπηρεσίας
Δήμος Καρδίτσας
Ν. Καρδίτσας
Δήμος Καρδίτσας
Ν. Καρδίτσας
Δήμος Καρδίτσας
Ν. Καρδίτσας

Ειδικότητα
σύμβασης

Διάρκεια
ατόμων

Αριθμός

ΔΕ30 Υδραυλικών

8 μήνες

1

ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

1

ΔΕ30 Ηλεκτροτεχνιτών

8 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
101
102

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α’ τάξης ειδικότητας 1ης
ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012,
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ’ ειδικότητας,
1ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων, Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Τ.Κ.
431 00 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Λάιου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2441021351).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας και του δήμου Φαρκαδόνας του Νομού Τρικάλων εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

των Πρεσπών αποτελεί μία
σημαντική άγκυρα σταθερότητας κ.λπ. κ.λπ.”.
Τελεία και παύλα. Γερμανική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα!! Λες και η Πατρίδα μας
είναι γερμανικό προτεκτοράτο και είναι υποχρεωμένη σε
πλήρη υποταγή και συμμόρφωση προς την προστάτιδα
δύναμη της Γερμανίας.
Τα δικά μας περαιτέρω
σχόλια σταματούν εδώ. Απάντηση στον ελληνικό λαό επ'
αυτού οφείλει να δώσει ο
Πρωθυπουργός της Πατρίδας μας κ. Τσίπρας, που έβαλε την υπογραφή του σε αυτή
την κατάπτυστη συμφωνία...
Ερχόμενοι στη συνέχεια
στη δεύτερη ως άνω δημοσιογραφική καταγραφή συμπληρώνουμε εδώ προς πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας και λέμε:
Το συγκροτηθέν εσχάτως
στην περιοχή της Θράκης,
από ρευστής εθνικής συνειδήσεως μουσουλμάνους κατοίκους, Κίνημα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ) που
κατ' αυτάς ελέγχεται απόλυτα από την Τουρκία και προσωπικά από τον πρόεδρο αυτής Ταγίπ Ερντογάν, διά μέσου του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής, στις πρόσφατες Ευρωεκλογές (26/5)
πήρε την πρώτη θέση στους
νομούς της Ξάνθης και Ροδόπης με ποσοστά που υπερβαίνουν το 25% και 38% αντίστοιχα.
Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, ανησύχησε και
προβλημάτισε βαθύτατα τους
νομοταγείς κατοίκους της περιοχής αυτής, οι οποίοι στρέφονται ευθέως κατά του ελληνικού κράτους και το κατηγορούν για κακούς χειρισμούς, αδράνεια και πλήρη
αδιαφορία αναφορικά με όλα
τα προβλήματα που έχουν
σχέση με την Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
και όχι μόνο αυτά.
Εμείς από την πλευρά μας
επισημαίνουμε το μέγεθος
του εθνικού αυτού προβλήματος της Θράκης και λόγω
προσωπικής γνώσης και εμπειρίας καταθέτουμε εδώ την
άποψή μας και λέμε ότι το
επίσημο ελληνικό κράτος, ειδικότερα σήμερα, θα πρέπει
να βρίσκεται συνεχώς και
αδιαλείπτως στην περιοχή
αυτή με ό,τι το καλύτερο διαθέτει στις τάξεις του, προς
αντιμετώπιση παρομοίων με
την ανωτέρω καταστάσεων
και άλλων εξ ανατολών απειλών.
Τι έκανε και τι κάνει σήμερα στην ευαίσθητη αυτή περιοχή η κυβέρνηση του κ.
Τσίπρα και της παρέας του
δεν γνωρίζουμε. Εκ του αποτελέσματος πάντως μπορεί ο
κάθε ενεργός πολίτης αυτού
του τόπου να βγάλει τα συμπεράσματά του.Τρίκαλα 4-6-2019
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
ΤΟΥ ΛΑΕ /ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2019
Ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε στο Δήμο Μετεώρων το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, το οποίο υλοποιεί ο ΟΠΕΚΑ.
Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή, χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ (700 €) σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ
(1.000€) σε κάθε μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες οι οποίες: είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες
του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2018) της υποβολής της
αίτησης συμμετοχής.
Έχουν, κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων,
οι μεν τρίτεκνες μητέρες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες μητέρες
τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18
ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην
Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία
σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.
Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο
δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων και ειδικότερα τα τέκνα
με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ από
05/06/2019 έως 24/06/2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για
συμμετοχή στο πρόγραμμα και θα αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ είναι:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
β) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν
διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιός γονέας
έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.
γ) Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι
άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ
δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ
της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών.
ε) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”)
από το οποίο προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας
του φοιτητή (αφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που
σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να
προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΔΑ: Ψ190ΩΗ9-ΗΚ7:
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Αριθ. Πρωτ.: 16543
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών
Δ/νση: Ασκληπιού 18-421 31 Τρίκαλα
Πληροφορ.: Μαρίκα Εξάρχου
Τηλέφωνο: 2431.3.51213
FAX: 2431.3.51219
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια έτοιμου φαγητού»
Αριθμός συστήματος Διαγωνισμού
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 75083
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική
διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α’) η «Προμήθεια
έτοιμου φαγητού» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 170.220,00
Ευρώ, εκτός του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο προμήθειας:
Ομάδα Α: Σίτιση μαθητών μουσικού
σχολείου Τρικάλων, για το σχολικό
έτος 2019 – 2020
Ομάδα Β: Σίτιση ωφελουμένων του
ΚΗΦΗ, για το έτος 2020.
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για
μια ή περισσότερες ομάδες.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενερ-

γηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 06/06/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 06/06/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
Υποβολής προσφορών: 24/06/2019 και
ώρα 15:00
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του
ΦΠΑ, για κάθε ομάδα, ήτοι:
Ομάδα Α’ «Σίτιση μαθητών» 3.100,80 €
Ομάδα Β’ «Σίτιση ωφελουμένων
ΚΗΦΗ» 303,60 €
Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6)
μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονική
αποσφράγιση:
01/07/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: Μαρίκα Εξάρχου, τηλ. 2431351213, e-mail: mexarchou@trikalacity.gr Ευθυμίου Παναγιώτα , τηλ.
24313-51203, , e-mail: panef@trikalacity.gr , Fax: 24313-51219
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του
Δήμου
Τρικκαίων
www.
trikalacity.gr/prokirikseis.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον μειοδότη – προμηθευτή.
Τρίκαλα 06/06/201
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

42 σελίδα

09:50
12:00
13:00
14:30
15:00
15:55
18:00
18:15
18:30
18:45
20:50
22:00
00:00
00:10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Δεύτερη Ματιά

07:40 Γιάκαρι Ε48 (Ε)
08:00 Οι Δρόμοι της Ελληνικής Τέχνης Ε5
(Ε)
08:30 Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη
στην Ελλάδα (Ε)
09:00 'Eλληνες Γελοιογράφοι (Ε)
09:30 Ακολουθώντας τα Παλιά Σημάδια
(Ε)
10:00 Ακολουθώντας τα Παλιά Σημάδια
(Ε)
10:30 Μουσεία του Κόσμου Ε7
11:30 Οι Θησαυροί Αποκαλύπτονται
12:30 Είσαι Νέος, 'Eχεις Λόγο
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ Ε33 (Ε)
13:45 Ο Ανυπόφορος Χένρυ Ε34 (Ε)
14:00 Γιάκαρι Ε45 (Ε)
14:15 Γιάκαρι Ε46 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου Ε45
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε61 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε62 (Ε)
17:00 Άλλος για το Εκατομμύριο
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε101
19:15 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε102
20:00 Δείπνο με τον Πλάτωνα Ε2 (Ε)
20:30 Η Ζωή εν Τάφω Ε9 (Ε)
21:30 Η Ζωή εν Τάφω Ε10 (Ε)
22:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ζήσε
κι Άσε τους Άλλους να Πεθάνουν
(Live and Let Die)
23:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2
00:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε100
(Ε)
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες Ε106 (Ε)
Το Αφρικανικό Μονοπάτι Ε5 (Ε)
ΕπιΚοινωνία
Περπατώντας τον Αμαζόνιο Ε2
Ειδήσεις
Το Αφρικανικό Μονοπάτι Ε5 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ6 Ε17
Περπατώντας τον Αμαζόνιο Ε2 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
ΣουΚουΤου του ΑΠουΘου Ε1 (Ε)
Μύθοι και Αλήθειες Ε5
One Dollar Ε10
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Ειδήσεις - Περιφέρεια
Το Φαγητό μάς Ενώνει
Πρώιμη Σεξουαλικότητα (Ε)
Bala Loca Ε1 (Ε)

7

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15

τηλεόραση

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

17:30
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Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα Ε173
ANT1 News
Η Επιστροφή Ε147
Δείπνο Ηλιθίων
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Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ3 Ε4
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε347
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
X-Men: Apocalypse
Μη Σβήσεις το Φως (Lights Out)
American Pie: Reunion
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Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Και Δειλός και Τολμηρός
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ1 Ε6
(Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε172
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε60 (Ε)
Η Θεία από το Σικάγο
Το Τατουάζ Κ2 Ε278
Φως στο Τούνελ
Εκλογές 2019

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Η Κόρη Μου Ε5
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Deadly Women Κ8 Ε17

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Τσιούτσιας Βασίλης
Ασκληπιού 36, 24310 29828
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Κελεπούρη Δήμητρα
Καραϊσκάκη 46, 2431027277

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

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

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

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «Ταρζάν», «Η
ωραία και το τέρας»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Πλατανούλια-δάσος»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Μουλάν»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

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

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
20:00
21:00
21:45
23:10
00:00
01:15

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Ο Μπούφος
Open News
Για Πάντα Παιδιά Κ1 Ε58
Catwoman
Ποδόσφαιρο: Ολλανδία - Αγγλία
Η Απόδραση (Everly)
Open Mind
Criminal Minds Κ13 Ε9

ΚΡΙΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Ουρανό μπορεί να συνδράμει στην αυτοπεποίθηση και στη συναισθηματική ασφάλεια που νιώθεις, αφού είναι πολύ πιθανό να γίνεις αποδέκτης της αγάπης ενός προσώπου που για
σένα είναι πολύ σημαντικό.
ΤΑΥΡΟΣ: Μια νέα γνωριμία ή μια ξαφνική συνάντηση θα σε βοηθήσει να δεις αλλιώς κάποια πράγματα και να ανατρέψεις κάποιες από
τις πεποιθήσεις σου που μέχρι τώρα μπορεί
να σε περιόριζαν.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αναγνωρίζονται οι κόποι και οι προσπάθειες σου, γεγονός που σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά στο επαγγελματικό σου περιβάλλον.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν μείνεις πεισματικά κολλημένος σε στόχους που κάποια στιγμή θεώρησες
ότι σου ταιριάζουν, ίσως χάσεις κάποιες πιο
ρεαλιστικές ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται
τώρα.
ΛΕΩΝ: Η εβδομάδα οδεύοντας προς το κλείσιμο της μπορεί να σου επιφυλάσσει εκπλήξεις ικανές να αλλάξουν σημαντικά το στάτους
σου. Ίσως ανακαλύψεις πράγματα για έναν άνθρωπο στον οποίο υπολόγιζες και που είχες
πολύ ψηλά, ικανά να τον γκρεμίσουν από το
βάθρο που του είχες φτιάξει.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: μέσα από την επαφή σου με ανθρώπους που ίσως έχουν «ψαχτεί» περισσότερο με τον εαυτό τους και έχουν γνώσεις
ή εμπειρίες που τους βοήθησαν να βρουν
απαντήσεις σε προβληματισμούς θα λάβεις
κάποια ερεθίσματα ικανά να ανατρέψουν
τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγ-

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
Η παιδική ταινία
της Ντίσνεϊ

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
μεταγλωττισμένη
Σε κανονικές προβολές
η υπερπαραγωγή
της Μarvel

“Χ ΜΕΝ-O ΜΑΥΡΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η ταινία της Ντίσνεϊ

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
με υπότιτλους
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μορφή φροντίδας και προστασίας.
2. Εχει και αυτός
τον βαθμό του.
3. Χρειάζονται
πολύ ύφασμα - Δίχτυ ή κοντάρι
(αιτ.).
4. Εξασφαλίζει...
ηχητικά - Εμπρόθετο άρθρο - Κατάληξη ρωσικών
επιθέτων.
5. Ποιητική έκφραση ζώου - Δίκαιη, σύμφωνα με
μία έννοια.
6. Γάλλος δραματικός ποιητής.
7. Κατά κανόνα αποτυγχάνουν
(αιτ.).
8. Αρχή ερώτησης (αντιστρ.) Πρόσωπο από τον «Γλάρο» του
Τσέχοφ.
9. Σημαίνουν και τα διαρκή Μουσική νότα (αντιστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ελληνίδα νησιώτισσα.
2. Πολύπλοκες λειτουργίες εκτελεί - Εν συνθέσει εκφράζει και
εναντιότητα.
3. Σύντμηση μεγάλου ποσού Κατάληξη υποκοριστικού.
4. Χαρακτηρισμός και συνειδήσεων (γεν.).
5. Γαλλική... λέξη -Γυναικείο

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

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου
υποκοριστικό.
6. Επικίνδυνο ζώο -Η δεύτερη
σύζυγος του Ερρίκου Η' της Αγγλίας.
7. Πόλη της Σερβίας -Χαρακτηρίζονται μετά από σύγκριση.
8. Ευνοϊκή η πρόγνωση γι' αυτόν
(καθ.) -Σιδερένιο εργαλείο.
9. Σημαίνει και την άστοχη ή
άτοπη -Θείος... υπερατλαντικός.
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

H λύση του προηγούμενου
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

7

4
4

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

Sudoku

Πώς παίζεται

7

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

ΛΥΣΗ (6-6-2019)

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

6

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΙΘΟΒΟΛΙΑ 2.
ΑΜΑΝΑΤΙ 3. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 4. ΕΛΗ
- ΩΝΑΣΗ 5. ΝΟΣΩΝ 6. ΑΙ - ΛΟΛΑ
7. ΑΡΚΑΔΙ 8. ΧΟΡΙΑΜΒΟΣ 9.
ΗΤΤΑ - ΗΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ 2. ΙΤΑΛΟΙ - ΤΟ 3. ΘΑΛΗΣ
- ΡΤ 4. ΑΝΟ - ΩΡΑΙΑ 5. ΒΑΚΩΝ ΡΑ 6. ΟΜΑΝ - ΑΚΜΗ 7. ΛΑΣΑ ΛΑΒΑ 8. ΗΣΙΟΔΟ 9. ΑΡΣΗ - ΛΙΣΤ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

ματα για τη ζωή.
ΖΥΓΟΣ: Από έναν γάμο με άτομο που οικονομικά μπορεί να ανήκετε σε διαφορετικές τάξεις ή μια αλλαγή στα οικονομικά σου δεδομένα που μπορεί να πετύχεις μέσα από διαπραγματεύσεις με κάποιον ανώτερό σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ίσως θελήσετε να πειραματιστείτε
στη σχέση σας υιοθετώντας μια διαφορετική
φιλοσοφία για τα πράγματα. Από την άλλη ευνοϊκό είναι το σενάριο έκβασης μιας δικαστικής
υπόθεσης για την οποία μπορεί να μην τρέφατε μεγάλες ελπίδες.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Κατά τη διάρκεια της επιρροής του
εξαγώνου που σχηματίζουν Ερμής και Ουρανός είναι πιθανό να δεχτείτε την οικονομική
στήριξη κάποιου ανθρώπου που πιστεύει ότι
αξίζετε μια ευκαιρία για να πετύχετε.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μια πολύ ωραία όψη για εσάς
σχηματίζουν στο κλείσιμο της εβδομάδας Ερμής και Ουρανός για να σας δώσουν την ευκαιρία να κάνετε γνωριμίες που θα ταράξουν
τα νερά στην ερωτική σας ζωή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οι εξελίξεις στο εργασιακό περιβάλλον και κάποιες συζητήσεις που μπορεί
να γίνουν εκεί φαίνεται να έχουν αντίκτυπο
στον πολύπαθο για εσάς τελευταία τομέα του
σπιτιού και της οικογένειας.
ΙΧΘΕΙΣ: Είναι μια όψη που μπορεί να σας φέρει ξαφνικούς έρωτες με ανθρώπους που νιώθετε ότι υπάρχει πεδίο επικοινωνίας ακόμα
κι αν δεν έχετε απόλυτα κοινές αντιλήψεις,
αφού στην πραγματικότητα έρχονται για να σας
κάνουν να δείτε αλλιώς κάποια πράγματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Οριακή πτώση
στο Χρηματιστήριο

Ê

Ήπιες πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου με την αγορά
να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 820 μονάδων. Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της
Eurobank, της Motor Oil και του ΟΠΑΠ. Αντιθέτως
πιέστηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ και της Alpha Bank.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 816,95 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,54%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 61,294
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.113.605 μεΓ.Δ. 816,95
τοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσο0,54%
στό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ρησε σε ποσοστό
3,43%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο
κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,72%), της
Eurobank (+1,37%), της Motor Oil (+1,08%) και της
Fourlis (+1,00%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της ΔΕΗ (-8,16%), της Alpha Bank (3,26%), της Cenergy (-3,07%), της Viohlaco (1,93%) και της Πειραιώς (-1,90%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου
(+5,31%) και των Πρώτων Υλών (+4,53%), ενώ τις
μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-3,63%) και των
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (-2,57%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν
η Eurobank και η MIG διακινώντας 7.1664.466 και
6.897.480 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Εθνική με 6,813 εκατ. και η Πειραιώς με 6,527 εκατ.
Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 60 πτωτικά και 31
παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fieratex +22,83% και Q&R +20,99%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Μοτοδυναμική -13,06% και Unibios -13,06%.

το 18,1% μειώθηκε
περαιτέρω το
ποσοστό της
ανεργίας στη χώρα τον
Μάρτιο εφέτος, ποσοστό
που είναι μικρότερο κατά
2,1 μονάδες από το 20,2%
τον Μάρτιο 2018 και κατά
0,3 μονάδες από το 18,4%
τον Φεβρουάριο 2019.

Σ

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ,
ο αριθμός των ανέργων ανήλθε
σε 849.811 άτομα και μειώθηκε
κατά 103.615 άτομα σε σχέση
με τον Μάρτιο 2018 (μείωση
10,9%) και κατά 14.766 άτομα
σε σχέση με τον Φεβρουάριο
2019 (μείωση 1,7%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε
3.848.269 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά
77.947 άτομα σε σχέση με τον
Μάρτιο 2018 (αύξηση 2,1%) και
κατά 8.961 άτομα σε σχέση με
τον Φεβρουάριο 2019 (αύξηση
0,2%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,1%
η ανεργία τον Μάρτιο

άτομα που δεν εργάζονται ούτε
αναζητούν εργασία) ανήλθαν
σε 3.246.729 άτομα και μειώθηκαν κατά 16.246 άτομα σε
σχέση με τον Μάρτιο 2018 (μείωση 0,5%), ενώ αυξήθηκαν κατά
1.825 άτομα σε σχέση με τον
Φεβρουάριο 2019 (αύξηση
0,1%).
Στις γυναίκες το ποσοστό

πέρυσι) και 25- 34 ετών (24,3%
από 24,6%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (16,1% από
18,5%), 45- 54 ετών (14,2% από
16,6%), 55- 64 ετών (14,1% από
16%) και 65- 74 ετών (8,6% από
12,3%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων
διοικήσεων της χώρας, στις
τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται
η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία
(20,9% τον Μάρτιο 2019 από
24,3% τον Μάρτιο 2018), η Μακεδονία- Θράκη (18,8% από
20%) και η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι
(18,6% από 19,8%). Ακολουθούν, η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (18,1% από 18,8%), η Αττική (17,8% από 20,9%), το Αιγαίο (17,7% από 18,8%) και η
Κρήτη (13,4% από 16,7%).

ανεργίας (22,8% τον Μάρτιο
2019 από 25% τον Μάρτιο 2018)
συνεχίζει να κινείται σε πολύ
υψηλότερο επίπεδο από εκείνο
στους άνδρες (14,4% από
16,4%).
Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία καταγράφεται στις ομάδες
15- 24 ετών (40,4% τον Μάρτιο
εφέτος από 41,7% τον Μάρτιο

ΤτΕ: Εκρηκτική αύξηση στις τιμές των εμπορικών ακινήτων
Αύξηση κατά 7% κατέγραψαν το 2018 οι ονομαστικές τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών στο σύνολο της επικράτειας, έναντι αύξησης 1,8% το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι ονομαστικές τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 9,0% στην Αθήνα, 5,4% στη Θεσσαλονίκη και 5,1% στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Η αύξηση των τιμών συμπαρέσυρε τα ενοίκια με αποτέλεσμα για το σύνολο του 2018, η μέση ετήσια αύξηση των μισθωμάτων γραφείων
σε ονομαστικούς όρους για το σύνολο της Ελλάδος να διαμορφωθεί σε 1,9%. Οι αντίστοιχοι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των μισθωμάτων
ήταν 1,8% στην Αθήνα και 2,6% στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε οριακή μείωση κατά 0,3%.
Τα μισθώματα των γραφείων, κατά το β΄ εξάμηνο του 2018 για το σύνολο της χώρας κατέγραψαν αύξηση 0,6% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018.
Όσον αφορά στα καταστήματα με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, για το σύνολο του 2018, οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με το 2017 για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αύξησης 1,7% το 2017. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός
αύξησης των τιμών ήταν 7,4% για την Αθήνα, 0,3% για τη Θεσσαλονίκη
και 0,8% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Παρά την αύξηση των τιμών τα μισθώματα των καταστημάτων σε ονομαστικούς όρους για το σύνολο της
χώρας κατέγραψαν μείωση 0,5%.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

ΑκρIβοΣ ΔηΜHΤρηΣ

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN
CMYK

44 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.
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: 7:00-9:30π.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.

Εκδρομές από το Γ’ ΚΑΠΗ Δ. Τρικκαίων
Το Γ’ ΚΑΠΗ Τρικάλων διοργανώνει εκδρομές για τα μέλη του. Συγκεκριμένα:
- ημερήσια εκδρομή στον Αη Γιάννη Ρώσσο και τον Όσιο Δαυίδ στην
Εύβοια την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019. Τιμή 25 ευρώ
- διήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28
Ιουνίου 2019. Τιμή 55 ευρώ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο
2431076616.

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

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ο Διευθυντής της Αστυνομίας
Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για την Παρασκευή 07/06/2019 και κατά τις
ώρες 12:30’ - 15:00’, στην οδό Κωλέττη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μαυροκορδάτου
και Βαλαωρίτου, στην πόλη των
Τρικάλων.
Επίσης,αποφασίζει την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
οχημάτων για τη Δευτέρα
10/06/2019, την Τρίτη 11/06/2019,
την Τετάρτη 12/06/2019, την Πέμπτη 13/06/2019 και την Παρασκευή 14/06/2019 και κατά τις
ώρες 07:00’ - 15:00’ των ημερών
αυτών, στις κάτωθι οδού της πόλης των Τρικάλων:
- Στην οδό Πριάμου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λ.

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

Εκδρομή
στη Σαμοθράκη
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Ν. Τρικάλων
διοργανώνει τριήμερη εκδρομή στην Σαμοθράκη, στις
11-12-13 Ιουνίου. Πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου μας ή στα τηλέφωνα
2431074707 και 6937233500
κ. Ρώσση Γεώργιο.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ρώσσης Γεώργιος

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00
πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ

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

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ

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

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

Κατσώνη και Αγαμέμνονος.
- Στην οδό Αλκιβιάδη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Διογένη και Παπαδιαμάντη.
- Στην οδό Κ. Παλαμά και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κ.
Ματαραγκιώτου και Κουμουνδούρου.
- Στην οδό Εύκλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ηρ.
Αττικού και Β. Τσιτσάνη.
- Στην οδό Καρδίτσης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Καβράκου και Τερτίπη (κατάληψη
τμήματος του οδοστρώματος).
- Στην οδό Β. Τσιτσάνη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ι.
Τσακάλωφ και Κοσμά Αιτωλού
(κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος).
- Στην οδό Τερτίπη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Πλουτάρχου και Ομήρου.
- Στην οδό Εριφύλης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Φαρμάκη και Έλλης και
- Στην οδό Αθ. Δερβέναγα και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Επ.Π. Τρικάλων - Ριζώματος
και Τέρμα Αθ. Δερβέναγα.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και
την σήμανση που θα τοποθετηθεί
εκ μέρους αυτού.

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

Σύλλογος
Ηπειρωτών
Ν. Τρικάλων

Ημερήσια
εκδρομή
την Κυριακή 23
Ιουνίου 2019
στο Νομό
Πρέβεζας
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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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\
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος.
Κυριακή 9 Ιουνίου.
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
Απογευματινή εκδρομή στον Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ξηρόκαμπο
Καλαμπάκας, για τον πανηγυρικό εσπερινό. Δευτέρα 10 Ιουνίου.
ΟΣΙΟ ΔΑΒΙΔ - ΑΓΙΑΝΝΗ ΡΩΣΟ - ΧΑΛΚΙΔΑ
Ημερήσια εκδρομή την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 17 Ιουνίου.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΞΥΛΙΑΔΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
της ευρέσεως της Ι. Εικόνας. Στις 20 Ιουνίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή). Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας.
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019
(Αγία Θεοδώρα με τα 17 δένδρα στη στέγη Ι. Μ. Μαλεβής-Ναύπλιο κ.ά.)

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

Πληροφορίες στο γραφείο μας και στα τηλέφωνα
24310 30500, 39740, κιν. 6932222325
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•ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
•ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΩΝ
•ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
•ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
•ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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€
* Τιμές κατ’ άτομο. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!

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
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΝΟΒΙΣΑΝΤ-ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ-ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ
Σε συνεργασία με τον Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. Από 4-7/7/2019
«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

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

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

ΚΥΘΗΡΑ
Μονεμβασιά - Σπάρτη - Μυστράς – Ναύπλιο
Από 31/08 – 03/09/2019
ΠΑΤΜΟΣ
Από 31/08-03/09/2019
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
«Εορτασμός της Αρμάτας». Από 06-08/09/2019

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΚΥΡΑ
- ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ - ΣΜΥΡΝΗ-ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ)
Από 16-23/09/2019

ΚΥΘΝΟΣ
Από 04-06/10/2019

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

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

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

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

46 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και ιδού ως Υιός ανθρώπου
ήρχετο μετά των νεφελών του
ουρανού... και εις Αυτόν εδόθη
η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία» (Δαν.7:13-14)
Αν ο Ιησούς είχε φύγει από τη
γη από το όρος της Μεταμόρφωσης, (Λουκ.9:28) δεν θα ήταν
για μας τίποτε άλλο από μια ξεχωριστή προσωπικότητα που έζησε στη γη εκτελώντας το θέλημα
του Θεού και αφήνοντας σε μας
ένα υπόδειγμα ζωής που όμως
εμείς, ποτέ δεν θα μπορούσαμε
να ακολουθήσομε. Ο Χριστός
όμως, κατέβηκε από το όρος της
Μεταμόρφωσης (εδ.37), έχοντας
πάρει τη στερεά απόφαση να
εκτελέσει την εντολή του Πατέρα
Του, «να δώσει τη ζωή Του λύτρο
αντί πολλών». Ακολούθησε ο Γολγοθάς, ο τάφος και η ένδοξη
ανάσταση Του και τώρα, επι-

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

στρέφει στον Πατέρα Του, νικητής της αμαρτίας, θριαμβευτής
κατά του άδου και του θανάτου
(Α'Κορ. 15:55-56). Στον νικητή Ιησού δίδεται όλη η εξουσία στον
ουρανό και στη γη και ο θρόνος
της δόξας. Αυτός, ο δοξασμένος
Κύριος είναι τώρα ο εκπρόσωπος
μας και ο μεσίτης μας στον Θεό
και αυτή είναι η θέση που έχει
ετοιμάσει για κάθε λυτρωμένο
Του, και για σένα, αν Τον έχεις
δεχθεί Σωτήρα σου! (Εφεσ. 2:6).

ΔΩΡΕΑ
-Η κ. Βάσω Βλαχονάσιου προσέφερε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορπόβου
100 ευρώ στη μνήμη Ιωάννη Μόσχοβο.

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

Διανομή προϊόντων από τον Δήμο
Τρικκαίων σε ωφελούμενους
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και
με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Τρικκαίων, θα διανείμει προϊόντα
στους ωφελούμενους του προγράμματος των Δήμων Τρικκαίων, Πύλης, Καλαμπάκας & Φαρκαδόνας.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του Δήμου Τρικκαίων με:
1. Tην αίτησή τους
2. Tην ταυτότητα
3. Σακούλες, τσάντες, κ.α.
4. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση παραλαβής για τρίτο πρόσωπο
Να παραλάβουν τα προϊόντα από τις αποθήκες του Δήμου
Τρικκαίων όπισθεν του Ο.Σ.Ε τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/06/2019 ώρες 9:00 – 2μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 11/06/2019 ώρες 9:00 – 2μ.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/06/2019 ώρες 9:00 – 2μ.μ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2431063218
Οι ωφελούμενοι των Δήμων Πύλης, Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας θα ενημερωθούν για την παραλαβή των προϊόντων από τους αντίστοιχους Δήμους.

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η ενορία Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων στέκεται δίπλα
στους μαθητές και μαθήτριες
με ακολουθίες υπέρ υγείας,
σωτηρίας, ενισχύσεως, φωτίσεως και επιτυχίας των διαγωνιζομένων μαθητών στις προαγωγικές και Πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με το κάτωθι
πρόγραμμα:
Κυριακή 9 Ιουνίου 7:00-9:45
π.μ.: Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως: Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 9 Ιουνίου 7:30 μ.μ.:
Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως: Παράκληση.
Τρίτη 11 Ιουνίου 7:00 μ.μ.:
Παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης:

Παράκληση.
Τετάρτη 12 Ιουνίου 7:00 μ.μ.:
Παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης:
Παράκληση.
Πέμπτη 13 Ιουνίου 7:00-8:30
π.μ.: Παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης: Θεία Λειτουργία.
Πέμπτη 13 Ιουνίου 7:00 μ.μ.:
Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως: Παράκληση.
Κυριακή 16 Ιουνίου 7:00-9:45
π.μ.: Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως: Θεία Λειτουργία.
Και σας καλεί όλους
σε ενεργή συμμετοχή

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 11ην
του μηνός Ιουνίου 2019 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το παρεκκλήσιο της Παναγίας Ελευθερώτριας, στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της πόλεώς μας.
Οι Ιερές ακολουθίες θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι
πρόγραμμα:
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας
και θείου Κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Εν συνεχεία
λιτάνευση της Ιεράς εικόνος της Παναγίας Ελευθερώτριας,
με την συνοδεία της Φιλαρμονικής, στους δρόμους της
Ενορίας μας.
ΩΡΑ 9:30μ.μ.: Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της
μητέρα μας Παναγίας Ελευθερώτριας Ιερουργούντος του
σεπτού ποιμενάρχου μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7:00 π.μ.: Η ακολουθία
του Όρθρου και εν συνεχεία η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρθενομάρτυρος Καλλιόπης, σήμερα 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

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με πατάτες στο φούρνο.....................................5,50 €
Σνίτσελ χοιρινό με ρύζι ή πατάτες...................................................5,50 €
Κοτόπουλο φιλέτο με πορτοκάλι και ρύζι ........................................5,50 €
Κριθαρότο με μανιτάρια...................................................................4,50 €
Σπετζοφάι........................................................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά..........................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες...................................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής........................................6,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•γεμιστά •αρακά
•κοτόπουλο παϊδάκι σαγανάκι
•γίγαντες φούρνου
•χοιρινό με λαχανικά εποχής
στο φούρνο

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
έως 12 Ιουνίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί, Μονές και Παρεκκλήσια:
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».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Μαυρομάτικα σαλάτα..............3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα........................3,50 €
Πατατοσαλάτα ........................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα ...................3,50 €
Πολίτικη με ελιές ...................3,50 €
Μαρούλι .................................3,00 €

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΝ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ετών 89
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και
ώρα 6.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφοράν της.
Τρίκαλα 7-7-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νίκος και Αντιόπη Τριανταφύλλου, Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης, Νικόλαος, Θάλεια, Παρασκευή. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων σήμερα Παρασκευή 7-6-2019 και ώρα
5.30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Ιερά Αγρυπνία
Σήμερα 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.

† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε αύριο 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 7-6-2019
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.

Τελούμε αύριο Σάββατο 8 Ιουνίου
2019 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, Ετήσιο
Μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

ΑΧΙΛΛΕΑ ΗΛΙΑ
ΠΟΛΥΜΕΡΟY
Παρακαλούμε όσους τιμούν την
μνήμη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 7-6-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φρειδερίκη Πολυμέρο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ηλίας Πολύμερος, Φωτεινή Πολυμέρου και Θεόδωρος Ντίμτσας. Σταύρος Πολύμερος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θανάσης, Αναστασία, Φρειδερίκη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Τελούμε την Κυριακή 9 Ιουνίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο
Μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου.

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ.
ΛΙΑΓΚΟΥΜΗ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

Παρακαλούμε όσους τιμούν την
μνήμη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 7-6-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Λιαγκούμη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος
Λιαγκούμης και Έλενα Χρυσάκη, Βασιλική Λιαγκούμη. Η ΕΓΓΟΝΗ: Ευαγγελία Λιαγκούμη ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.

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.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ του Χαραλάμπους και της
Αγορίτσας, το γένος Ζέκη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου και της Ανθίτσας, το γένος Γεωργίου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό
γάμο που θα γίνει στην Πόρτα Παναγιά Πύλης Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΤΗΣ του Ευσταθίου και της
Λεμονιάς, το γένος Γρηγορίου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΑΡΤΕΜΙΣ-ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου και της Μαρίας, το γένος Βαλαώρα, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και
ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βασιλείου και της Βασιλικής, το γένος Ανδρέου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ του Γεωργίου και της Ειρήνης, το γένος Μυτιληναίου που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

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

Τροπολογία για παράταση
των προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας
Τροπολογία για
την επέκταση της
χρονικής διάρκειας
των προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα και για τους
ωφελουμένους που
απασχολούνται σε
δήμους και περιφέρειες κατέθεσαν ο
Την τροπολογία κατέθεσαν
υπουργός Οικονοη Έφη Αχτσιόγλου και
μικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος, και η
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου.
Η τροπολογία περιλαμβάνεται περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Με τη συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπεται η επέκταση
της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα και για τους ωφελουμένους που απασχολούνται σε δήμους και περιφέρειες. Παράλληλα, επιτρέπεται μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της σύμβασης ορισμένου χρόνου ΣΟΧ
3/2018 και σε κάθε περίπτωση περάν της 30ής Σεπτεμβρίου
2019, αντί της ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2019 που ισχύει, η
συνέχιση της απασχόλησης το προσληφθέντος δυνάμει της
ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης προσωπικού καθαριότητας κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

Τρελές προσφορές
Μπούτια
κοτόπουλο
Νιτσιάκος ημέρας

Ηλιέλαιο
1 λίτρο

1,20
2,39
το τεμ.
το κιλό

Στήθος
Λευκό Τρικάλων
κοτόπουλο
για πίττες

3,39 το κιλό

3,49 το τεμ.

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

CMYK

