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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΤ Χρ. Μπλουγούρα
Ο Σύνδεσμος Σαμαριναίων ν. Τρικάλων
«Η ΚΟΡΗ», αισθάνεται την υποχρέωση να
ευχαριστήσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τον
αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο
Μιχαλάκη, για την αποπεράτωση της ασφαλτόστρωσης της οδού πρόσβασης στην Κόρη.
Το ΔΣ του Συνδέσμου Σαμαριναίων
ν. Τρικάλων «Η ΚΟΡΗ»

Που λαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό υπόψη τις εισηγήσεις και τις προτάσεις της ΕΣΕΕ

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

Ο κόσμος στα χωριά
δίνει αυτοδυναμία
στον Παπαστεργίου

Σε Αγναντιά και
Σταγιάδες

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

«Δύναμη Ευθύνης»

Σε Παλαιοχώρι, Αηδόνα
Περιοδεία του
και Χρυσομηλιά
Υποψηφίου Δημάρχου
ο Θοδωρής Αλέκος
Πύλης Κων/νου Μαράβα

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

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

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

ΣΕΛ.
6

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

CMYK

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Υ
ΜΑΪΟ

Σαν Σήμερα
1821
Σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της ελληνικής επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται προ των πυλών της Τριπόλεως.
1902
Ιδρύεται στον Πειραιά
από τον Νικόλαο και τον Ανδρέα Χατζηκυριάκο το πρώτο
ελληνικό τσιμεντοποιείο, που
ονομάζεται TITAN. Η πρώτη
μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα.
1930
Ιδρύεται η Πυροσβεστική
Υπηρεσία από την κυβέρνηση
του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1947
Εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο
προορίζεται κυρίως για τον
εγκλεισμό «ύποπτων στρατιωτικών».
1993
Διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο
τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας
στο ποδόσφαιρο, που έμεινε
στην ιστορία ως «ο τελικός
των κουρεμένων κεφαλιών»,
καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο
ΟΑΚΑ κουρεμένοι, για γούρι
καταπώς είπαν. Όμως, ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη.
Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε
τη νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό
και το 13ο Κύπελλο Ελλάδας
της ιστορίας του.

Γ

εννήθηκε στης λεβεντογενιάς την πόλη της
Λειβαδιάς το 1752 και
πέθανε στην Κριμαία το 1804.
Οι αγώνες του, η παλληκαριά
του, η αντρειά του, η πολεμική
δράση του κατά την περίοδο των
Ρωσο-Τουρκικών πολέμων τροφοδότησε τα όνειρα και τις ελπίδες των Ελλήνων για την αποτίναξη του βάρβαρου και ανελέητου τουρκικού ζυγού πριν από
την Μεγάλη του Γένους Επανάσταση του 1821.
Πολύ νέος, δεκάξι χρονών
παλληκάρι έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στο Λιβόρνο
της Ιταλίας, που ήταν τότε το
κέντρο των περί Ελλάδος πολεμικών προετοιμασιών της Ρωσίας.
Εκεί κατατάχθηκε στο “σώμα
των κυνηγών” και μετά από λίγο
στην περίοδο των Ορλωφικών
και κυρίως κατά το 1770-1774
διακρίθηκε και ξεχώρισε σε μάχες στην Πελοπόννησο και ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο
Πέλαγος. Μετά την υπογραφή
της συνθήκης του Κιουτσούκ
Καϊναρτζή (1774) ανάμεσα στη
Ρωσία και Τουρκία, οπότε οι Ρώσοι με ευεργετικές διατάξεις
για τους χριστιανούς και την
ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά
άφηναν τα νησιά, ο Κατσώνης
με τρεις χιλιάδες Έλληνες ακολούθησε τους Ρώσους και έφτασε στην Κριμαία. Εκεί κατατάχθηκε με βαθμό αξιωματικού στο
ελληνικό τάγμα, που ίδρυσε η
Τσαρίνα Αικατερίνη.
Ακολούθησε για ένα διάστημα
τον πρίγκιπα Ποτέμκιν της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Περσίας, όπου αρίστευσε στις μάχες
και προήχθη στο αξίωμα του λοχαγού. Το 1787 επιβιβάστηκε
σε καταδρομικό πλοίο μαζί με
98 Έλληνες και κατεναυμάχησε

Ο Λάμπρος Κατσώνης, ο ήρωας
και κυρίαρχος του Αιγαίου
μας στις αρμάδες των Τούρκων

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
τους Τούρκους στην ευρύτερη
περιοχή της Κριμαίας (Κιλ Μπουρνού και Ουσακώφ), όπου
παρασημοφορήθηκε. Το 1788
τον βρίσκουμε στην Τεργέστη,
όπου και παρέλαβε ένα μικρό
στολίσκο, που είχαν δημιουργήσει
με δαπάνες τους Έλληνες της
Τεργέστης. Με εξοπλισμένο αυτόν τον στολίσκο κατήλθε στο
Ιόνιο Πέλαγος, όπου και κατεναυμάχησε Δουλχινικό πλοίο και
το κυρίευσε. Μετά από το Ιόνιο
Πέλαγος διηύθυνε τον στολίσκο
στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου αιχμαλώτισε έξι (6) τουρκικά πλοία,
τα οποία συνένωσε στο στολίσκο
του. Στη συνέχεια έπλευσε στα
παράλια τα Μικρασιατικά της
Λυκίας, όπου πολιόρκησε και
κυρίευσε το πανέμορφο και γοητευτικό Καστελλόριζο συναποκομίζοντας τα πυροβόλα που
βρήκε εκεί και ανατινάζοντας το
φρούριο. Από το Καστελόριζο
έπλευσε στην Κύπρο και συνέ-

λαβε έξι (6) τουρκικά πλοία, τα
οποία συνένωσε στον στόλο του.
Στη συνέχεια κατέστρεψε τα
τουρκικά πλοία στα παράλια της
Αιγύπτου. Αυτά τα γεγονότα, αυτές οι ηρωικές και παράτολμες
πράξεις του θρυλικού πλέον Κατσώνη προξένησαν μεγάλη ταραχή στην Κων/λη. Έτσι ο Σουλτάνος δίνει διαταγή να συγκροτηθεί οθωμανικός στόλος με κυρίαρχα ένα πολεμικό πλοίο από
74 πυροβόλα, ένα καταδρομικό
και 55 πλοία των 30 πυροβόλων,
τα οποία εξήλθαν των Στενών
προς καταδίωξη του τολμηρού
και γενναίου Κατσώνη. Ο Λάμπρος Κατσώνης από την Κύπρο
με έξι (6) πλοία και δύο αιχμαλωτισμένες ολκάδες των Τούρκων συνάντησε τον οθωμανικό
στόλο έξω από την Κάρπαθο.
Με γενναιότατη εξόρμηση και
μετά από πολύωρο και πεισματώδη αγώνα έτρεψε αυτόν σε
φυγή, φονεύσας 500 και άλλους
τόσους τραυματίες Τούρκους.
Το 1789 ο Λάμπρος Κατσώνης
βρίσκεται στην Τεργέστη. Εκπλεύσας από εκεί συνάντησε
τον τουρκικό στόλο έξω από το
Δυρράχιο της Αλβανίας. Συγκρουσθείς με αυτόν έτρεψε σε
επονείδιστη φυγή τους Τούρκους.
Στο Δυρράχιο κατέστρεψε τους
προμαχώνες και από τα πλοία
άλλα κατέκαψε και άλλα κατεβύθισε. Τους δε Αλβανούς συμποσούμενους σε 12.000 κατεσκόρπισε και εφόνευσε πολλούς
Τούρκους. Έκαψε σε πολλά σπί-

τια και κατακρήμνισε πολλά τζαμιά. Τον Απρίλιο του 1789 απήλθε
στο Αιγαίο Πέλαγος. Από το Ικάριο Πέλαγος μέχρι τον Ελλήσποντο αφού προχώρησε, ύψωσε
σε όλα τα πλοία του τις σημαίες
για να γίνει καταφανής στους
Τούρκους η παρουσία του. Έντρομος ο Σουλτάνος διέταξε τον
διερμηνέα του στόλου, Στεφ.
Μαυρογένη να γράψει επιστολή
στον Κατσώνη, όπου μεταξύ των
άλλων γράφει: “Ανδρειότατε
ήρωα και γενναίε Λάμπρε Κατσώνη, έφθασαν εις τα ώτα του
μεγαλειοτάτου και ανθέντου
σουλτάνου Χαμίτου τα ανδρεία
σου κατορθώματα... Μολοντούτο
όσην φθοράν και αν επράξατε,
και όσα οθωμανικά αίματα εχύσατε, όλα αυτά τα συγχωρεί, και
σας αναγνωρίζει με όλους τους
οπαδούς σας ως ευγενείς και
παντός φόρου ελευθέρους, προς
τούτοις εις μεν τους οπαδούς
σας χαρίζει μίαν των νήσων,
οποίαν αυτοί εκλέξωσι, την δε
υμετέραν γενναιότητα καθιστάνει
ηγεμόνα και χαρίζεται αυτή διακοσίας χιλιάδες χρυσίων... την
εκπλήρωση πάντων τούτων μεθ'
όρκου εκ μέρους του Σουλτάνου
υπόσχομαι...”. Ο Κατσώνης τα
απαρνήθηκε όλα. Αυτοί είμαστε,
Τουρκαλάδες και το Αιγαίο ολόκληρο και τα Μικρασιατικά παράλια και ο Πόντος μας ανήκουν
από χιλιάδες χρόνια, πριν εμφανιστείτε εσείς. Η συνέχεια
προσεχώς.
Πηγές: Κ. Σάθα, τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, Βακαλόπουλος,
Ιστορία Ν. Ελληνισμού Δ΄, Ρωσική Εγκυκλοπαίδεια, Γριτσόπουλος, Ορλωφικά.

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

Το Άγγελμα
ΔΡΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ:

Δεν έχει ανάγκη από σένα η
Δραγασάκης:

```

Εκκλησία, αλλά εσύ είσαι που
έχεις ανάγκη από αυτήν, για

«Πολεμικά στην Κύπρο
Κότερα στην Αθήνα...»

να σωθεί η ψυχή σου.
Τέλος η λιτότητα, πλέον μόνο πολιτικές

*```

της ημέρας

για την ανάπτυξη και την κοινωνία

(Με ότι… πορεύεται
ο καθένας!)

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

Ιερομ. Χριστοδούλου,

```

Σκεύος εκλογής

(Να βγάλουμε

(Γερ. Παΐσιος), σ.199

τα χρυσά κουτάλια…)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης

Το ανέκδοτο της ημέρας

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)

Ένας Λαρισαίος με την καινούρια του Μερσεντές πάει στο κοσμηματοπωλείο να πάρει στην
αρραβωνιαστικιά του ένα δώρο.(Πολύ χρήμα) Ξεχνάει όμως το φλας αναμμένο.
Πάει μέσα. Ο κοσμ/πώλης: Πό πο ρε συ! Κινούριο αμάξι; Λαρισαίος:
Ναι σ ιρέσι; Ο κοσμ/πώλης: Ναι, αλλά το φλας ρε συ. Λαρισαίος: Αν το φλάω λέει. Σα τα μάτια
μου το φλάω.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 12/5/2019
Αρχικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις
τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες
οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί
όμβροι στα ορεινά. Αραιές νεφώσεις κατά
τόπους πιο πυκνές από τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5
μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς
Κελσίου.
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Ιστορία μου,
εξουσία μου
Για όλα φταίει η εκνευριστική
ησυχία που επικρατεί εσχάτως στη
γειτονιά μας. Συνηθισμένοι στην
ένταση, να μετράμε παραβάσεις
και παραβιάσεις και να στέλνουμε
«αυστηρά μηνύματα», που τα ακυρώνει η ίδια η μονότονη επανάληψή τους, πέσαμε σε σύγχυση αφότου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να συμμορφωθεί στο διεθνές δίκαιο και ν’ ακούσει προσεκτικά τις αυστηρότατες είναι η
αλήθεια συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ετσι, δίχως «Πορθητές» στη
Μεσόγειο πια, να απειλούν ότι θα
ψάξουν για πετρέλαιο ακόμα και
στην περίφημη Πέτρα του Ρωμιού,
στην Πάφο, και δίχως τουρκικά
αεροσκάφη να φτάνουν για φραπέ
στην Καστέλλα, διαπιστώσαμε πανικόβλητοι ότι μας περισσεύουν
θυμωμένες λέξεις και αγανακτισμένα κλισέ.
Παρά να τα καταπιούμε λοιπόν
και να δηλητηριαστούμε, είπαμε
να τα ξοδέψουμε στη Βουλή. Σε
μια συζήτηση που υποτίθεται ότι
έχει αφορμή της τον αξιότιμο κ.
Πολάκη, αλλά φαίνεται ότι θα καταλήξει σε αποκαλύψεις για το αν
ήταν απόγονος των Πράσινων, των
Βένετων ή των Ρούσων εκείνος ο
δολιότατος που άνοιξε την Κερκόπορτα, κι αν ήταν πρόδρομος
του Ρωσικού, του Αγγλικού ή του
Γαλλικού Κόμματος ο άλλος δόλιος, που φώναξε «Πίσω!» στην
Εξοδο του Μεσολογγίου, προκαλώντας καταστροφική ταραχή. Α,
ναι, θα μάθουμε επιτέλους, χάρη
στα κινητοποιημένα λαγωνικά, κι
αν το άγαλμα του φλογερού φιλέλληνα Φρανσίσκο ντε Μιράντα
από το Καράκας, του πρώτου Αμερικανού πολίτη που επισκέφθηκε
τον τόπο μας, το 1786, στήθηκε
το 2001 στη Μιχαλακοπούλου, επί
δημαρχίας Αβραμόπουλου, από
προβλεπτικούς προμαδουρικούς
ή προγκουαϊδικούς, που το παραγέμισαν λαθραία διαμάντια.
Κατά τα λοιπά; Κατά τα λοιπά,
«ιστορία μου, εξουσία μου». Οι
μεν για να τη διατηρήσουν, οι δε
για να την ξανακατακτήσουν. Οι
του ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζουν τοτεμικά το
κόμμα και την κυβέρνηση με τον
πρόεδρό τους, δικαιολογούν έτσι
και αναπαράγουν (άλλοι στεντορείως κι άλλοι μασημένα) κάθε
λέξη του, ακόμα κι αν ξοδεύεται
προς άφεση αμαρτιών του κ. Πολάκη, και εξωραΐζουν κάθε πράξη
του, ακόμα και τις μυστικοπαθείς
διακοπές του σε εφοπλιστικό κότερο. Οι της Ν.Δ. επί τετραετία
φέρονται σαν να πήρε την εξουσία
ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κουμπούρια και
όχι με (διπλές) εκλογές, η δε πολεμική τους εκτείνεται από το «λεροί κατσαπλιάδες» έως το «προδότες» και «πουλημένοι»: «Δώσατε
τη Μακεδονία μας και πήρατε ψίχουλα».
Εχει σημασία ποιοι οι «επισπεύδοντες», ποιοι ήρξαντο χειρών αδίκων, όταν το αποτέλεσμα είναι το
ίδιο, η αυτοοφθαλμωρυχία;

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Πραγματικά μέτρα
«Πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για τις
120 δόσεις μπορεί να είναι θετικές, αποτελούν όμως μικρή παρέμβαση μπροστά σε όσα πρέπει να γίνουν για
να ισορροπήσει η αγορά και να βγει από την κρίση» τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων
(ΕΣΤ) και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ Χρήστος
Μπλουγούρας και επισημαίνει «ειδικά για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που έχουν φορτωθεί στα χρόνια των μνημονίων τεράστια φορολογικά και μη βάρη, η
ΕΣΕΕ έχει προτείνει ουσιώδη μέτρα τόνωσης του εγχώριου επιχειρείν και ελάφρυνσης των υποχρεώσεων».
«Η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους επιχειρηματίες, ο εξορθολογισμός της φορολογίας για επιχειρήσεις μέσω της μείωσης των συντελεστών και η δραστική συρρίκνωση των εργοδοτικών εισφορών, αποτελούν τα πραγματικά μέτρα ελάφρυνσης που έχει ανάγκη ο κόσμος της επιχειρηματικότητας και της εργασίας»
σημειώνει ο κ. Μπλουγούρας.

12

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 3

Οριστικά εφτά
οι συνδυασμοί
στο Δήμο Τρικκαίων

"Η Τουρκία ήταν καλή συνεργάτης στο F-35"
δηλώνει η υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Έλεν Λορντ.
Αποχαιρετισμός με... τακτ!

∫ Μ.Α.Μπ.

Χθες Σάββατο ήταν η τελευταία μέρα
για την οριστική επικύρωση συνδυασμών για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Για τον Δήμο Τρικκαίων οριστικά και αμετάκλητα στην μάχη του σταυρού θα
μπουν εφτά συνδυασμοί. Στο πρωτοδικείο Τρικάλων έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες και κάποιες… μικροαλλαγές
της τελευταίας στιγμής. Πλέον ο λόγος
θα περάσει στον… κυρίαρχο λαό, ο
οποίος σε 15 μέρες από τώρα θα αποφασίσει για ευρωβουλή, Περιφέρεια και
Δήμους! Καλό βόλι!

∫χρ.πΑπ.

Νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος
Ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χάλκης εξελέγη χθες παμψηφεί νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Ο κ.
Ελπιδοφόρος επιλέχθηκε για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο μετά την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δημήτριου στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο το περασμένο Σάββατο.
Γεννήθηκε το 1967 στο Μακροχώρι της Κωνσταντινούπολης. Απεφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ
και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του πανεπιστημίου της Βόννης.
Διάκονος χειροτονήθηκε το 1994 και τον Μάρτιο του 2011 εξελέγη Μητροπολίτης Προύσης.
Περιλαμβάνεται στον κύκλο των εμπίστων ανθρώπων του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Ενώ να σημειώσουμε ότι ο κ. Ελπιδοφόρος συνδέεται και με πολλούς τρικαλινούς που έχουν πάει στο Φανάρι για να πάρουν την ευχή του. Ενώ στην φωτογραφία είναι με τον υποδιάκονο της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών Βασίλειο Παπαγιάννη.

Το πρόγραμμα
των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Το πρόγραμμα των υποψηφίων ευρωβουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σπύρου Δανέλλη και Πέτρου Κόκκαλη σήμερα στα Τρίκαλα έχει ως εξής:

∫χρ.πΑπ.

-11:00, κλιμάκιο με τον Σπύρο Δανέλλη και τους βουλευτές του Νομού, Σάκη Παπαδόπουλο, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστο Σιμορέλη θα επισκεφθεί τη Φανερωμένη και τους Ταξιάρχες.
-18:30, επίσκεψη των υποψήφιων ευρωβουλευτών
στο εκλογικό κέντρο και συνάντηση με τον υποψήφιο δήμαρχο Κώστα Κρεμμύδα και τους υποψήφιους δημοτικούς του συμβούλους.
-20:00, ομιλία των υποψηφίων ευρωβουλευτών για τη
σημασία των ευρωεκλογών στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

4 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με πολύ κόσμο στα χωριά ο Παπαστεργίου
αυτοδύναμος από την 1η Κυριακή
Παλαιόπυργος έδωσε
το νικηφόρο μήνυμα,
το Αρδάνι έβαλε τις
βάσεις, η Ζηλευτή και η
Χρυσαυγή στηρίζουν τον
Παπαστεργίου. Η περιοδεία
της «Επανεκκίνησης» στα
τέσσερα αυτά χωριά το
βράδυ της Παρασκευής 10
Μαΐου, ήταν μια ακόμη
περιοδεία με ένα σαφές
μήνυμα: Ναι στον
Παπαστεργίου από την 1η
Κυριακή.

Ο

Στις ομιλίες του ο Δήμαρχος
Τρικκαίων τελικά, δεν διάβασε
τις σημειώσεις του! Ειδικά στον
Παλαιόπυργο, ως πιο μεγάλο χωριό, είχε πολλές. Αιτία; Το ότι οι
κάτοικοι γνωρίζουν όλα τα έργα
που έκανε η δημοτική αρχή, καλύτερα από όλους. Δεν υπενθύμισε όσα έγιναν για ύδρευση,
υποδομές, αγροτικά ιατρεία, πλακοστρώσεις σε δρόμους, έργα
σε πλατείες, αγροτική οδοποιία,
βελτιώσεις σε πεζοδρόμια, καθαρισμούς ρεμάτων, ηλεκτροφωτισμούς και βελτιώσεις γηπέδων, βελτιώσεις σε κοιμητήρια,
ελαιοχρωματισμούς σχολείων που
λειτουργούν, συντήρηση άλλων
κτηρίων, προγράμματα για δωρεάν γεύματα σε μαθητές και
άθληση για γυναίκες…
Μίλησε ελάχιστα και για τα
έργα θα γίνουν, έργα που ήδη
προγραμματίστηκαν, ήδη σχεδιάστηκαν, ήδη κοστολογήθηκαν.
Αλλά κυρίως έκανε στον Παλαιόπυργο μια πολιτική ομιλία.
Αναφέρθηκε:
- Στη ΔΥΝΑΜΗ που δίνουν οι
πολίτες για την 1η Κυριακή, ώστε
από τη Δευτέρα να συνεχιστούν
τα έργα
- Στη ΣΤΗΡΙΞΗ των χωριών για
να παραμείνει ο πολίτης στον
τόπο του
- Στο ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ για τον
ΧΥΤΑ με τα 31.000.000€, στη
βάση των γενναίων αποφάσεων
της δημοτικής αρχής Πούλιου
- Στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ των υποδομών
με την ύδρευση
- Στα ΑΠΙΘΑΝΑ που λέγονται

•Παλαιόπυργος, Αρδάνι, Ζηλευτή, Χρυσαυγή, έδωσαν και αυτά την αυτοδυναμία
στην «Επανεκκίνηση» •Ομιλίες με σαφείς αναφορές και απαντήσεις

από λίγους στα Τρίκαλα, για τις
λακκούβες. Και αναρωτήθηκε:
«Υπάρχει Δήμαρχος, που θα είχε
χρήματα και δεν θα έκλεινε τις
λακκούβες; Υπάρχει Δήμαρχος
που θα είχε χρήματα στο ταμείο
και δεν θα βελτίωνε δρόμους και
πεζοδρόμια»; Και έκλεισε, έτσι, τη
δήθεν συζήτηση και τη δήθεν κριτική από ελάχιστους.

- Στη ΝΙΚΗ της πιο δυνατής και
έμπειρης ομάδας, των στελεχών
της «Επανεκκίνησης», που δίνουν
παντού το παρών
- Στη ΝΙΚΗ των ίδιων των πολιτών, που από τις 27 Μαΐου θα συνεχίσουν να στηρίζονται και να
στηρίζουν, να δέχονται και να
προσφέρουν, να συνεργάζονται
και να διεκδικούν.
Στη μεγάλη συγκέντρωση στον
Παλαιόπυργο, το κέντρο της περιοχής, ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε και σε ειδικότερα ζητήματα. Αλλά τόνισε ότι
«αυτή η συμμετοχή στη συγκέντρωση, αυτή η στήριξη στο μέλλον, είναι τα μόνα εφόδια, για να
πάμε τα Τρίκαλα μπροστά! Τα
Τρίκαλα που ακούγονται παντού,
που είναι στο επίκεντρο, που είναι
έτοιμα να αλλάξουν. Και θα αλλάξουν!

- Στα ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, που όμως δεν εμπόδισαν το
τρέξιμο, το ψάξιμο, την εύρεση
προγραμμάτων για να γίνουν έργα
αναγκαία για όλους
- Στους ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ που
συγκροτήθηκαν σχεδόν «δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα», χωρίς
καν πρόγραμμα, απλώς για να κάνουν ζημιά

Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας:
η δέσμευση γίνεται πράξη
«Είναι δέσμευσή μας τα παιδιά,
οι αθλητές και κάθε αθλούμενος
στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης
μας να τρέχει και να αθλείται στο
ταρτάν του γηπέδου».
Αυτά ήταν τα λόγια του Χρήστου Σινάνη απευθυνόμενος προς
τους δημότες του Δήμου Μετεώρων και στο δίκαιο αίτημά τους για
εγκατάσταση ταρτάν στο γήπεδο
της πόλη μας.

Σήμερα η δέσμευσή μας
γίνεται πράξη
Μετά την πολύμηνη αναμονή
λόγω καιρικών συνθηκών, υπερήφανα ανακοινώνουμε την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση του πολυπόθητου ταρτάν.
Η πόλη μας αποκτά ένα σύγχρονο γήπεδο στίβου που θα διαθέτει 6 διαδρόμους 400μ επιστρωμένους με ταρτάν και ειδικό
διάδρομο υγρού εμποδίου (σπλιτ).
Μάλιστα η ανακατασκευή του
γηπέδου θα γίνει με τέτοιο τρόπο

ώστε να είναι δυνατή και η διεξαγωγή των αγωνισμάτων δρόμου
των 100μ. και 110μ.
Ανεβάζουμε τον πήχη και δημιουργούμε ένα σύγχρονο Δημοτικό Στάδιο με στίβο με ταρτάν
και γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα
Η τοποθέτηση του ταρτάν είναι
μία από τις παρεμβάσεις μας για

την αναβάθμιση του γηπέδου της
Καλαμπάκας.
Ποδοσφαιρικοί αγώνες διεξάγονται ήδη στο ανακαινισμένο
γήπεδο ποδοσφαίρου της πόλης
μας όπου έχει τοποθετηθεί φυσικός χλοοτάπητας και έχει εγκατασταθεί υπόγειο σύστημα άρδευσης.
Εκτός από διαδρόμους στίβου

με ταρτάν, ο αγωνιστικός χώρος
θα διαθέτει επίσης τις κατάλληλες
εγκαταστάσεις για τα αγωνίσματα:
•άλμα εις μήκος,
•άλμα επί κοντώ,
•ρίψεως σφαίρας - ακοντίου
•ρίψεως σφαίρας.
Εξίσου σημαντική για την πρόσβαση των αθλούμενων είναι και
η ασφαλτόστρωση του χώρου
από την είσοδο του γηπέδου έως
τα αποδυτήρια.
Με στοχευμένες παρεμβάσεις
προωθούμε το πνεύμα του κλασικού αθλητισμού
Κάθε παρέμβασή μας γίνεται
βάσει μιας καλά μελετημένης και
κοστολογημένης στρατηγικής που
έχει ως στόχο η πόλη μας να
αποκτήσει ένα σύγχρονο γήπεδο
το οποίο:
•θα προσφέρει ασφαλείς συνθήκες προπόνησης και άθλησης
στους χρήστες του
•θα καλύπτει απόλυτα τις ανάγ-

κες των αθλητών και των αθλούμενων
•θα φιλοξενεί υπερήφανα ποδοσφαιρικούς αγώνες και αθλητικές διοργανώσεις κλασικού
αθλητισμού
Ο στόχος μας είναι ο Δήμος
Μετεώρων να αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις προπόνησης και άθλησης για όλους τους
πολίτες.

Το όραμά μας είναι να προάγουμε κάθε μορφή αθλητισμού
και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε να αναπτυχθεί ο
αθλητικός τουρισμός, ο οποίος θα
παίξει καταλυτικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας.

Συνεχίζουμε με έργα,
στόχους και όραμα
για τη νίκη
από την πρώτη Κυριακή
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Ο συνδυασμός «Δύναμη Ευθύνης»
σε Αγναντιά, Σταγιάδες

Στην Αγναντιά, ανάμεσα σε
πλήθος κόσμου, αλλά και τις
Σταγιάδες βρέθηκε ο συνδυασμός «Δύναμη Ευθύνης» εισπράττοντας την αποδοχή
του κόσμου. Οι κάτοικοι των
χωριών, κατέθεσαν τα προβλήματά τους και εξέθεσαν
τις απόψεις τους για τη βελτίωση της ποιότητα ζωής στα
χωριά τους. Ο υποψήφιος Δήμαρχος δεσμεύτηκε για τη
δημιουργία ασφαλτοστρώσεων, δικτύου ακαθάρτων και
νέου δικτύου υδροδότησης
των κοινοτήτων τους όπως
και την βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες
(led).

Οι κάτοικοι, δήλωσαν την
εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπου του Χρήστου Σινάνη
και στο συνδυασμό του, και

εξέφρασαν τη διάθεση, όλοι
μαζί, να κάνουμε ένα Δήμο
συμπαραστάτη στον πολίτη,
ένα Δήμο που θα μεριμνά για

κάθε τοπικό διαμέρισμα.
Συνεχίζουμε με έργα, στόχους, όραμα, για νίκη από
την πρώτη Κυριακή!

Περιοδεία του Υποψηφίου Δημάρχου
Σε Παλαιοχώρι, Αηδόνα και
Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα
Χρυσομηλιά ο Θοδωρής Αλέκος
•Στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πύλης ΚορυφήΝεράιδα-Λαφίνα-Παχτούρι-Αετό-Αρματωλικό-Μεσοχώρα

Ν

έα δυναμική προσέδωσε η περιοδεία
του Υποψηφίου Δημάρχου Πύλης κ.
Κων/νου Μαράβα την Παρασκευή 10
/5 το απόγευμα, στον ορεινό όγκο του Δήμου
Πύλης στο πλαίσιο του προεκλογικού Αγώνα
για τις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές
του Μαΐου, συνοδευόμενος από αρκετούς
υποψηφίους Δημοτικούς και Κοινοτικούς
Συμβούλους επισκεπτόμενος τις Τοπικές
Κοινότητες, με σειρά προτεραιότητας αρχικά
την Κορυφή, Λαφίνα, Νεράιδα, Παχτούρι,
Αετό, Αρματωλικό και τέλος την Μεσοχώρα.

Ο κ. Μαράβας σε αυτόν τον μαραθώνιο της προεκλογικής του Εκστρατείας έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους κατοίκους των ορεινών περιοχών,
οι οποίοι συναίνεσαν στην επιθυμία του Υποψηφίου
Δημάρχου να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους
προς το πρόσωπό του και να τον εκλέξουν για δεύτερη φορά Δήμαρχο για να ολοκληρώσει το Αναπτυξιακό έργο που προγραμμάτισε η Δ.Α.
Στις ομιλίες του ο κ. Μαράβας δεν παρέλειψε να
αναφέρει την παρουσία των άξιων συνεργατών του
και υποψηφίων Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων,
που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο με την επωνυμία
του Συνδυασμού «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», ζητώντας
από τους παρισταμένους να τους στηρίξουν δίνοντας
με ζήλο την ψήφο τους.
Επίσης επισήμανε και το σπουδαίο έργο που
επιτέλεσε η Δημοτική Αρχή παρά τις οικονομικές
δυσκολίες των πρώτων ετών της θητείας, το οποίο
επεκτάθηκε σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του
Δήμου Πύλης.
Έργα που μερικά εξ’ αυτών έχουν υλοποιηθεί
και αρκετά έχουν δρομολογηθεί με έτοιμες μελέτες
και θα τελειώσουν τέλος του 2019.
Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός τόνισε ο κ. Μαράβας ότι το χρέος που παραλάβαμε 14.οοο.000
ευρώ το κατεβάσαμε στα 4.300.000ευρώ.

Ο

λοκλήρωσαν την επίσκεψη στα χωριά της
Δημοτικής Ενότητας
Κλεινοβού ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος και οι υποψήφιοι
Δημοτικοί του Σύμβουλοι.
Η ομάδα του κ. Αλέκου επισκέφτηκε το Παλαιοχώρι, την
Αηδόνα και την Χρυσομηλιά.

6 σελίδα
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Περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΤ και οικονομικό επόπτη της ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρα

Πολλές ρυθμίσεις προς την σωστή κατεύθυνση
Ωστόσο, παρουσιάζει κρίσιμες ελλείψεις και εγείρει ζητήματα

«Τ

ο νομοσχέδιο για
τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, περιλαμβάνει πολλά προς την σωστή
κατεύθυνση, τα οποία λαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό υπόψη τις εισηγήσεις και τις προτάσεις της ΕΣΕΕ», τονίζει ο
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ) και οικονομικός επόπτης της Συνομοσπονδίας Χρήστος Μπλουγούρας.
«Ωστόσο, έχουμε επισημάνει
πως το νομοσχέδιο παρουσιάζει κρίσιμες ελλείψεις και εγείρει ζητήματα, που θα πρέπει
να διευθετηθούν το συντομότερο» δηλώνει ο κ. Μπλουγούρας, ο οποίος στην συνέχεια
παραθέτει τις θέσεις και τα
αιτήματα της ΕΣΕΕ.
Ως προς τις Ρυθμίσεις για
τα Ασφαλιστικά Ταμεία
· Ξεκάθαρο δικαίωμα των
ασφαλισμένων που θα ενταχθούν στην ρύθμιση να επιλέξουν είτε το κούρεμα των εισφορών τους (μέσω του επανυπολογισμού), είτε την διατήρηση της κύριας οφειλής
τους, με σκοπό να λάβουν τελικά μεγαλύτερη σύνταξη.
· Διαγραφή των οφειλών
υπέρ κλάδου υγείας. Ακόμα

Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων και
οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ
Χρ. Μπλουγούρας
και με τον επανυπολογισμό
των εισφορών, θα προκύψει
ένα σεβαστό ποσό, που δεν
είναι δίκαιο να καταβάλλει ο
ασφαλισμένος για υπηρεσίες
τις οποίες ο ασφαλιστικός του
φορέας στην πράξη του έχει
αρνηθεί.
· Διεύρυνση της ρύθμισης
ώστε να γίνει πιο ευέλικτη η
απαίτηση για πλήρη ασφαλιστική ενημέρωση εντός του
2019.
· Επίλυση όλων των λειτουρ-

γικών προβλημάτων ώστε να
μην συγχέονται οι καταβολές
εντός του 2019 με εισφορές
παρελθόντων ετών που θα
ρυθμιστούν, στερώντας έτσι
από τους επιχειρηματίες την
ασφαλιστική τους ενημέρωση
για τον τρέχοντα χρόνο.
· Επιβράβευση επιτέλους
των συνεπών ασφαλισμένων,
οι οποίοι, με κόπο, ανταποκρίνονται όλα αυτά τα χρόνια
στις υποχρεώσεις τους. Ένα
σύστημα μείωσης των εργοδοτικών ή/και των ατομικών
εισφορών χωρίς απώλειες θα
επιβράβευε όσους στήριξαν
αυτούς τους δύσκολους καιρούς και κράτησαν ζωντανό

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

το ασφαλιστικό σύστημα.
Όσο θετική και να είναι βέβαια η ρύθμιση αυτή, οριστική
λύση στο πρόβλημα δεν δίνει.
Απομένει να υλοποιηθεί η πάγια θέση της ΕΣΕΕ για το πάγωμα της οφειλής και την μετατροπή της σε ασφαλιστικό
χρόνο, που θα δώσει πραγματικά το δικαίωμα στην σύνταξη
ακόμα και σε όσους έχουν καταβάλλει μεν εισφορές για
πολλά χρόνια αλλά πλέον
έχουν πλήρη αδυναμία πληρωμής οποιουδήποτε ποσού.

Ως προς την Ρύθμιση για
τις οφειλές στο Δημόσιο
· Μεγαλύτερη προθεσμία

υπαγωγής από τον Ιούνιο που
προβλέπεται.
· Επέκταση όλων των δόσεων των νομικών προσώπων
στις 36 ανεξαρτήτως της φύσης των οφειλών τους ως τακτικών και εκτάκτων.
· Επιφύλαξη «κουρέματος»
βασικής οφειλής και στην ρύθμιση αυτή.
· Ένταξη στην ρύθμιση και
των μικροχρεών έως 500 ευρώ,
τα οποία αφορούν πάνω από
το 50% των οφειλετών.
· Αντίστοιχη και εδώ επίλυση
των λειτουργικών προβλημάτων ώστε να μην συγχέονται
οι καταβολές εντός του 2019
με εισφορές παρελθόντων
ετών που θα ρυθμιστούν.
· Επιβράβευση των συνεπών
φορολογούμενων, θέμα το
οποίο πάντα βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όλοι το παραδέχονται
και τελικά όλοι το αγνοούν.
Ως προς την ρύθμιση για
τις οφειλές στους Δήμους
· Να δοθεί μόνιμος χαρακτήρας στη ρύθμιση και να
επεκταθεί η δυνατότητα πλήρους διαγραφής προσαυξήσεων και στην αποπληρωμή
με δόσεις.
Ως προς τις εργασιακές διατάξεις

· Η πρόβλεψη του άρθρου
48 για εισαγωγή βάσιμου λόγου απόλυσης θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα
από αυτά που επιχειρεί να λύσει. Έρχεται σε αντίθεση με
τη νομολογία του Αρείου Πάγου,δημιουργεί αντικίνητρα
πρόσληψης, επιβάλλει ασύμμετρες υποχρεώσεις στους
εργοδότες και θα οδηγήσει
σε ακόμη περισσότερα δικαστήρια από τα ήδη πολλά που
απασχολούνται με το θέμα.
· Η εισαγωγή της εκ των
προτέρων υποχρεωτικής καταχώρησης της ετήσιας άδειας
στο ΕΡΓΑΝΗ έως και μία ώρα
μετά την έναρξή της, διογκώνει
τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις των αναγγελιών για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
ενώ δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως προστατεύονται
τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχει ο κίνδυνος να
δημιουργήσει η υποχρέωση
αυτή περισσότερους «παρανόμους» επιχειρηματίες εκεί
που δεν υπάρχουν και χωρίς
πειστικό λόγο.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
Έχουν φέρει εδώ και αρκετά χρόνια σε πολύ δύσκολη θέση τους δήμους

Οικονομική κρίση και “Καλλικράτης”
•Περιορισμένα κονδύλια, έλλειψη προσωπικού, υποδομές
και τεράστιες εκτάσεις είναι τα βασικά ζητήματα
ο ζήτημα με
τους δήμους
είναι πως
βρίσκονται δίπλα στον
πολίτη, είναι ο 1ος
“βαθμός” της πολιτείας
στον οποίο απευθύνονται
οι πολίτες, συνήθως
παραπονούμενοι,
διαμαρτυρόμενοι,
αιτούμενοι και
οργισμένοι. Είμαστε οι
“σάκοι του μποξ”»
αναφέρουν
αυτοδιοικητικοί και
σημειώνουν «και
επιπρόσθετα έχουμε
πληθώρα αρμοδιοτήτων,
όχι όμως πόρους, μία
κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί στα χρόνια
της κρίσης και με τον
“Καλλικράτη” το 2011».
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Η υπ. ευρωβουλευτίνα
Νίκη Τζαβέλλα
στον Δήμαρχο Τρικκαίων

«Τ

Κονδύλια
Το κυριότερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ
(Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 1ου βαθμού είναι οι
πόροι, οι οποίοι έχουν μειωθεί κατά πολύ στα χρόνια
της κρίσης, σε ποσοστό που
φτάνει το 60%. Για παράδειγμα το 2010, οι ΣΑΤΑ(Συλλογικές Αποφάσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ήταν για τους
επτά αυτοδιοικητικούς φορείς
(δήμοι Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων, Αιθήκων και Πινδέων
και κοινότητες Νεράιδας και
Μυροφύλλου) που συνέστησαν τον Καλλικράτειο Πύλης
1,8 εκ. ευρώ, όμως το ο2014,
για την ίδια περιοχή και τους
ίδιους κατοίκους που περιλαμβάνονται στον ενιαίο
Δήμο, είναι 340.000 και το
2013 ήταν 650.000!
Αυτό, σε συνδυασμό με το
ότι στις υποδομές (δρόμοι,
γέφυρες, κλπ) υπάρχουν πολλές κακοτεχνίες, αποτελεί τον
μόνιμο μεγάλο πονοκέφαλο
των αυτοδιοικητικών, ιδίως
των επικεφαλής των δήμων.
Όπως χαρακτηριστικά έχει
τονίσει δήμαρχος, «από τις
κρατικές επιχορηγήσεις, τρία
και πλέον χρόνια τώρα που
έχουμε αναλάβει, δεν έχουμε

καταφέρει να υλοποιήσουμε
ούτε ένα νέο έργο. Όλα τα
κονδύλια, που είναι “κουρεμένα”, διοχετεύονται σε επισκευές και σε παρεμβάσεις
αποκατάστασης και πάλι δεν
επαρκούν, αλλά χρειαζόμαστε και τις έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, που ευτυχώς έρχονται έγκαιρα».

Προσωπικό
Το άλλο μεγάλο ζήτημα που
αντιμετωπίζουν οι δήμοι είναι
η έλλειψη προσωπικού, κατάσταση που επιχειρείται να
βελτιωθεί με τους συμβασιούχους. Ειδικά οι περιφερειακοί δήμοι αντιμετωπίζουν ένα
επιπρόσθετο θέμα με την θέληση υπαλλήλων να μετακινηθούν σε κεντρικούς δήμους,
διότι μένουν στο αστικό κέντρο.
Αυτοδιοικητικοί ζητούν
προσλήψεις και αν αυτό δεν
είναι εφικτό ή δεν είναι δυνατό να καλύψει όλες τις ανάγκες, αιτούνται μετακινήσεων υπαλλήλων από άλλες
υπηρεσίες σε δήμους, ώστε
να καλυφθούν τα κενά. Όπως
σημείωσε αυτοδιοικητικός,
«έχω 27 έργα και μόλις 12 μηχανικούς επιβλέποντες», ενώ
ένας άλλος ανέφερε «με τρεις

μηχανικούς, πάλι καλά τα
πάμε με τόσα που έχουν να
αντιμετωπίσουν».

“Καλλικράτης”
Τέλος, ένα ακόμη σοβαρό
ζήτημα που αντιμετωπίζουν
οι δήμοι είναι οι πολύ μεγάλες
εκτάσεις που έχουν στην αρμοδιότητά τους, ζήτημα που
αφορά κυρίως τους Δήμους
Καλαμπάκας (2ος σε έκταση
στην Ελλάδα) και Πύλης(που
αρχίζει από τον Καραβόπορο

και τελειώνει στα όρια με τον
ν. Άρτας).
«Τεράστιες εκτάσεις, τεράστια προβλήματα, λίγα κονδύλια, λίγο προσωπικό. Πώς
να τα βγάλουμε πέρα;» υπογραμμίζουν αυτοδιοικητικοί
και επισημαίνουν «ήταν λάθος ο χωροταξικός σχεδιασμός στον “Καλλικράτη” το
2011 για τον ν. Τρικάλων, καθώς θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί άλλοι 2-3 δήμοι».
Ματθαίος Μπίνας

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Τον Δήμαρχο Τρικκαίων επισκέφθηκε την Παρασκευή 10
Μαΐου 2019 η ευρωβουλευτίνα και εκ νέου υποψήφια με τη
ΝΔ, κ. Νίκη Τζαβέλλα.
Στη συνάντηση στο Δημαρχείο, συζητήθηκαν ζητήματα
κυρίως σε σχέση με την Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της
ΕΕ, με βάση τους υπάρχοντες
συσχετισμούς και το όραμα

για τις επόμενες γενιές, στο
«μεγάλο σπίτι» της Ευρώπης.
Συζητήθηκαν, επίσης, οι
πρωτοπορίες του Δήμου Τρικκαίων με βάση την αξιοποίηση
πλήθους ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που ήδη πρόσφεραν στην τρικαλινή κοινωνία, είτε σε έργα, είτε σε εμπειρία, είτε σε θέσεις απασχόλησης.

12 Μαΐου
Η Γιορτή της Μητέρας
Χρόνια Πολλά σε όλες τις μητέρες!
Χρόνια Πολλά στην Ελληνίδα μάνα,
στην ηρωίδα της κοινωνίας μας.
Που μέσα στην κρίση, η δύναμή της
μας συγκλόνισε. Που σήκωσε, ασήκωτα πολλές φορές, βάρη για να έχει
η οικογένεια μια καλύτερη ζωή.
Είμαστε πολύ περήφανοι για την
Ελληνίδα μάνα!
Λιούτας Θανάσης

Πρόγραμμα περιοδειών

"ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Κώστα Μαράβα

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 - 5 - 2019

για Σάββατο και Κυριακή

08:00: ΒΛΑΧΑΒΑ (Βλαχάβεια), ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ (4Χ4),
18:00: ΕΛΑΦΙ, ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 - 5 - 2019
08:00: ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΑ
18:00: ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ, ΜΑΤΟΝΕΡΙ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Μ. ΚΕΡΑΣΙΑ

ΤΡΙΤΗ 14 - 5 - 2019
18:00: ΜΥΚΑΝΗ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ, ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙ, ΟΞΥΝΕΙΑ
•Η αναχώρηση θα γίνεται από το γραφείο του συνδυασμού “Δύναμη Ευθύνης” στην οδό Ομογενών Αμερικής 6.

Κυριακή 12/05/2019
Πρωί
10:00 Αθαμανία
10:30 Γαρδίκι
11:00 Δέση
11:30 Αγιος Νικόλαος
12:00 Δροσοχώρι

12:30 Πύρρα
13:00 Περτούλι

Απόγευμα
20:00 Φιλύρα
20:30 Αγιος Βησσαρίωνας
21:00 Πιαλεία

Πρόγραμμα ομιλιών
του υποψηφίου Δημάρχου

Μεριβάκη Αθανασίου
Περιοδείες Δημάρχου Τρικκαίων
Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Πρωί

Πρωί

10:00 Ελληνόκαστρο
11:00 Πλάτανος
12:00 Κρηνίτσα

09:00 Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης & Σταγών
11:00 Εργοστάσιο Γάλακτος “ΤΡΙΚΚΗ”
12:00 Υπεραστικό ΚΤΕΛ
Τρικάλων

Απόγευμα
19:00 Εξάλοφος
19:30 Ματσουκιώτικα
20:00 Δενδροχώρι
21:00 Βαλτινό

Απόγευμα
19:00 Λογγάκι
20:00 Χαϊδεμένη
20:30 Ράξα

Πρόγραμμα Επισκέψεων
Κυριακή 12/05/2019
•Επίσκεψη στο Καλοχώρι στις 18:30
•Επίσκεψη στη Νέα Ζωή στις 19:30
•Επίσκεψη στην Αύρα στις 20:30
Αναχώρηση από το Εκλογικό Κέντρο στις 18:00.

Δευτέρα 13/5/19
•Επίσκεψη στην Κουτσούφλιανη (Πλατάνιστος, οικισμός
της Κοινότητας Παναγιάς) στις 9:00. Εκδήλωση μνήμης
για το Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης.
•Επίσκεψη στην Αγία Παρασκευή στις 18:30
•Επίσκεψη στο Βυτουμά στις 19:00
•Επίσκεψη στη Σαρακίνα στις 20:00
Αναχώρηση από το Εκλογικό Κέντρο στις 18:00

Το πρόγραμμα ομιλιών του υποψηφίου Δημάρχου Μεριβάκη Αθανασίου, επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί δημιουργούμε το Δήμο Φαρκαδόνας» έχει ως εξής:

Δευτέρα 13/05/2019
20:00-21:00 Σερβωτά

Τετάρτη 15/05/2019
20:00-21:00 Πετρόπορος
21:15-22:00 Νομή

Παρασκευή 17/05/2019
20:00-21:00 Ταξιάρχες
21:15-22:00 Φανερωμένη

Δευτέρα 20/05/2019
20:30-21:30 Γριζάνο

Τρίτη 21/05/2019
20:30-21:30 Πετρωτό

Τετάρτη 22/05/2019
20:30-21:30 Ζάρκο

Πέμπτη 23/05/2019
20:00-20:30 Κρήνη
20:40-21:40 Οιχαλία

Παρασκευή 24/05/2019
20:30-21:30 Φαρκαδόνα

8 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Όταν οι τρικαλινοί αποφασίσουν
για την… Ευρώπη
Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών,
ενώ καθημερινά υποψήφιοι ευρωβουλευτές περνάνε από τα Τρίκαλα

Σ

χεδόν σε καθημερινή
βάση υποψήφιοι
ευρωβουλευτές όλων
των κομμάτων περνάνε και
από τα Τρίκαλα και ζητάνε
από τους Τρικαλινούς να
αποφασίσουν ποια…
Ευρώπη που θέλουμε!

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα διεξαχθούν μεταξύ 23 και
26 Μαΐου 2019 και θα δώσουν
την ευκαιρία σε όλους τους ενήλικες πολίτες της ΕΕ να επιλέξουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σημειώνεται
ότι
οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα θα
διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019,
από τις 07.00 το πρωί ως τις
19.00 το απόγευμα.
Οι τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 ήταν οι μεγαλύτερες
διεθνικές εκλογές που είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ ταυτόχρονα.
Αυτή τη φορά το διακύβευμα
είναι ακόμη μεγαλύτερο. Με την
ψήφο σας, βοηθάτε να αποφασιστεί τι είδους Ευρώπη θα έχουμε
τα επόμενα χρόνια.
Οι ευρωπαϊκές εκλογές τον
Μάιο του 2019 θα έχουν άμεσο
αντίκτυπο στη ζωή σας. Θα αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο
θα δράσει η Ευρώπη τα επόμενα
χρόνια για να αντιμετωπίσει τους
προβληματισμούς σας σχετικά
με τις θέσεις εργασίας, τις επιχειρήσεις, την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή.

Πώς ψηφίζω;
Αν και υπάρχουν ορισμένοι κοινοί κανόνες σχετικά με τις εκλογές, ορισμένες πτυχές μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα,
όπως η δυνατότητα ψήφου μέσω
ταχυδρομείου ή από το εξωτερικό.
Συγκεκριμένες λεπτομέρειες
όπως ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι

Οι αγρότες για να κάνουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο 6.3 «
Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» δεν χρειάζεται να
είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.
Επίσης, δυνατότητα ένταξης
στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν
και όσοι υπηρετούν την θητεία
τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,
καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Το εν λόγω πρόγραμμα θα ενισχύει με 14.000 σε δύο δόσεις
χωρίς επιλεξιμότητα των δαπανών και θα στηρίζει επιχειρηματικά σχέδια διάρκειας έως 4 έτη
για την ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ,εκείνων
που βρίσκονται σε οριακό σημείο
από άποψη δυναμικότητας και
οικονομικής επιβίωσης . Ενισχύονται 100% μέχρι του ποσού
των 14.000 ευρώ δαπάνες οικονομικής βιωσιμότητας , περιβαλλοντικές και διαρθρωτικές, ενώ
οι δικαιούχοι πρέπει να συγκεντρώσουν 50/100 Μόρια στο Ερωτηματολόγιο όπως οι Νέοι Αγρότες

Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι
της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο

και πού θα είναι το τοπικό σας
εκλογικό κέντρο θα γνωστοποιούνται σταδιακά. Για τα τελευταία
στοιχεία, ενημερωθείτε από την
εθνική εκλογική σας αρχή.
Αν ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ,
θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα
να ψηφίζετε για τον ευρωβουλευτή σας εκεί. Αν η χώρα καταγωγής σας επιτρέπει την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος από
το εξωτερικό, μπορεί επίσης να
έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε
εκεί. Εννοείται ότι μπορείτε να
ψηφίσετε μία μόνο φορά. Συνεπώς, ψηφίζετε είτε στη χώρα καταγωγής σας είτε στη νέα χώρα
υποδοχής σας, όχι και στις δύο.

Πρέπει να εγγραφώ για να
ψηφίσω;
Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε
εκ των προτέρων, καθώς αυτό
γίνεται αυτομάτως από τις αρχές.
Σε περίπτωση ωστόσο που βρίσκεστε στο εξωτερικό (εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) και επιθυμείτε
να ψηφίσετε για πολιτικά κόμματα
ή συνδυασμούς που συμμετέχουν
στις Ευρωπαϊκές Εκλογές στην
Ελλάδα, οφείλετε να απευθυνθείτε στην οικεία Ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή ως
τις 29 Μαρτίου 2019.
Σημειώστε ότι αυτή η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 25 Μαΐου.
Ποια έγγραφα πρέπει να φέρω
στο εκλογικό τμήμα;

Πρέπει να φέρετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή διαβατήριο
για τον απαραίτητο έλεγχο. 'Αλλα
δημόσια έγγραφα μπορούν να
γίνουν δεκτά υπό προϋποθέσεις.
Ποια είναι η ηλικία ψήφου;
Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου
έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν
το 17ο έτος της ηλικίας τους
κατά το έτος των εκλογών. Αρα
για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του
2019, μπορούν να ψηφίσουν όσοι
έχουν γεννηθεί μέχρι τις
31/12/2002.

Πόσοι ευρωβουλευτές εκλέγονται από κάθε χώρα;
Η κατανομή των εδρών καθορίζεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Λαμβάνει υπόψη το μέγεθος
του πληθυσμού κάθε χώρας, με
τις μικρότερες χώρες να καταλαμβάνουν περισσότερες έδρες
απ' ό,τι θα συνεπαγόταν ένα αυστηρά αναλογικό σύστημα. Επί
του παρόντος, ο αριθμός των ευρωβουλευτών κυμαίνεται από έξι
για τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο
και την Κύπρο έως 96 για τη Γερμανία. Στην Ελλάδα οι εκλογείς
θα εκλέξουν εφέτος 21 ευρωβουλευτές όπως και στις εκλογές
του 2014.

Ποιο εκλογικό σύστημα χρησιμοποιείται;
Σύμφωνα με τους κανόνες,
κατά την εκλογή των ευρωβουλευτών θα πρέπει να εφαρμόζεται
μια μορφή αναλογικής εκπροσώ-

πησης. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι, αν ένα κόμμα λάβει
το 20% των ψήφων, θα κερδίσει
και περίπου το 20% των διεκδικούμενων εδρών, έτσι ώστε και
τα μεγάλα και τα μικρότερα πολιτικά κόμματα να έχουν τη δυνατότητα να στείλουν αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι χώρες είναι ελεύθερες να
αποφασίσουν για πολλές άλλες
σημαντικές πτυχές της διαδικασίας ψηφοφορίας. Για παράδειγμα, ορισμένα κράτη διαιρούν την
επικράτειά τους σε εκλογικές περιφέρειες, ενώ σε άλλα υπάρχει
μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Ποια είναι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα;
Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ως μέλη
κόμματα σε εθνικό επίπεδο και
ιδιώτες, και εκπροσωπούνται σε
διάφορα κράτη μέλη. Τα εθνικά
κόμματα είναι αυτά που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές,
αλλά συχνά είναι συνδεδεμένα
με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα,
και, μετά τις εκλογές εντάσσονται
σε μια πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άλλα
κόμματα παρόμοιας ιδεολογικής
κατεύθυνσης από την πολιτική
τους οικογένεια.
Οι ελληνικές ονομασίες των
πολιτικών ομάδων:
-Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP)
Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D)
- Συμμαχία Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη
(ALDE)
- Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
- Βόρεια Πράσινη Αριστερά
(GUE/NGL)
- Οι Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (G/EFA)
- Ευρώπη της Ελευθερίας και
της Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD)
- Ευρώπη των Εθνών και της
Ελευθερίας (ENF)
- Μη εγγεγραμμένοι (NI)
- Συμμαχία Συντηρητικών και
Μεταρρυθμιστών στην Ευρώπη
(ECR).

Οι παραγωγοί μέχρι 15/5, τονίζει ο διευθυντής
Θεσσαλίας του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθ. Βαλιώτης

Να σπεύσουν
για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ
Δεν υπάρχει τίποτα ακόμη για παράταση
της προθεσμίας από την ΕΕ
Να σπεύσουν στις “πύλες” υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ οι παραγωγοί, διότι η ημερομηνία λήξης
της φετινής διαδικασίας λήγει στις
15 Μαΐου, τονίζει ο διευθυντής
Θεσσαλίας του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Βαλιώτης.
«Δεν γνωρίζουμε τίποτα για παράταση της προθεσμίας, η οποία
αν δοθεί, θα γίνει από την αρμόδια
Υπηρεσία της ΕΕ, οπότε οι παραγωγοί, όπως και εμείς, υποχρεούμαστε να θεωρούμε πως καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η
Μαΐου» υπογραμμίζει ο κ. ΒαλιώΟ διευθυντής Θεσσαλίας
της, επισημαίνοντας «καλό είναι
λοιπόν οι παραγωγοί να λάβουν
του ΟΠΕΚΕΠΕ
τα μέτρα τους για να μην βρεθούν
Αθ. Βαλιώτης
σε δύσκολη θέση».
Ο κ. Βαλιώτης, υπενθυμίζει:
«Μετά την 15η Μαΐου και μέχρι την 9η Ιουνίου, για κάθε ημέρα
καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ, ο παραγωγός θα
χρεώνεται 1% επί της ενίσχυσης πρόστιμο, ενώ διορθώσεις και
αποσφαλματώσεις μπορούν να γίνουν μέχρι και 12 Ιουνίου. Μετά
τις ημερομηνίες αυτές όλες οι διαδικασίες λήγουν και περνάμε
πλέον στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους, ώστε στο ερχόμενο
φθινόπωρο να αποδοθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους παραγωγούς, το ταχύτερο δυνατό. Αυτές οι ημερομηνίες ισχύουν
με το δεδομένο πως η διαδικασία λήγει στις 15 Μαΐου».
Όσον αφορά την μέχρι τώρα πορεία της διαδικασίας, ο κ. Βαλιώτης αναφέρει πως πλέον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές
και δεν έχει παρουσιαστεί κανέναν πρόβλημα.

Το ΟΣΔΕ
Η δήλωση ΟΣΔΕ του 2013 έπαιξε ρόλο για την κατοχύρωση
δικαιώματος συμμετοχής στην πρώτη κατανομή των νέων δικαιωμάτων του 2015 και η αξία δικαιωμάτων το 2014 ήταν η
βάση αναφοράς για τον υπολογισμό της Αρχικής Μοναδιαίας
Αξίας των νέων δικαιωμάτων του κάθε παραγωγού, ενώ το 2015
δόθηκαν τόσα νέα δικαιώματα, όσα εκτάρια (στρέμματα) δηλώσει
κάθε αγρότης.
Με τον νέο Κοινοτικό Κανονισμό οι περισσότερες ενισχύσεις
του παρελθόντος ενοποιήθηκαν σε μία, την Ενιαία Ενίσχυση.
Παράλληλα, εφαρμόζονται τα καθεστώτα ενίσχυσης που εξαιρέθηκαν εν όλω ή εν μέρει από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
(μη αποσυνδεδεμένα καθεστώτα), καθώς και το μέτρο της χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας,
οι οποίοι είναι σημαντικοί για την προστασία ή τη βελτίωση του
περιβάλλοντος ή για την βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών
προϊόντων.
Για την διαχείριση και τον έλεγχο των παραπάνω καθεστώτων
και μέτρων στήριξης, έχει θεσπισθεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), το οποίο ενσωματώνει επίσης
την διαχείριση και έλεγχο των Κανόνων Πολλαπλής Συμμόρφωσης,
της διαφοροποίησης και της Δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Ματθαίος Μπίνας

Μέτρο 6.3 « Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»
• Μπορούν να αιτηθούν ένταξης αγρότες χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και επίσης, που
υπηρετούν την θητεία τους ή είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή οικογενειακές) εφόσον στο πρόσωπό
τους, κατά την ημερομηνία υποβολής
της
αίτησης
ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής
εφαρμογής του Μέτρου.
Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστη παραγωγική
δυναμικότητα (εκφρασμένη σε
τυπική απόδοση) 5.000 ευρώ έως
μέγιστη 7.999 ευρώ.

Υποβάλλουν Επιχειρηματικό
Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο
να προβλέπει ότι ο δικαιούχος
θα αναλάβει δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσής
του έτσι ώστε να αποκτήσει την
ιδιότητα του «επαγγελματία»
αγρότη καθώς και επαρκή επαγγελματικά προσόντα.
Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως
κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.
Εμπίπτουν στον ορισμό των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής
2003/361/ΕΚ).
Η επιλογή δικαιούχων θα γίνει
μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και
η αξιολόγηση τους θα είναι συγκριτική βάσει σχετικών κριτηρίων
επιλογής & επίτευξης ελάχιστου
ορίου βαθμολογίας

Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα
εξής:

συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων και συνάφεια
εργασιακής εμπειρίας,
στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,
συμμετοχή σε συνεργασία ή
συστήματα ποιότητας ή δράσεις
για το περιβάλλον (όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, συμμετοχή σε διαδικασίες για βιολογική παραγωγή
ή ολοκληρωμένη διαχείριση και
γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα),
εισοδηματικά κριτήρια (όπως
ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων
με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα),
χαρακτηριστικά περιοχών
(όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά
κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά),
χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά
ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης),
στήριξη υποψηφίων δικαιούχων που είναι «επαγγελματίες»
αγρότες,
προσέγγιση επιχειρηματικού
σχεδίου και θετική συμβολή της
μελλοντικής κατάστασης σε στο-

χεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή
των Περιφερειακών Στρατηγικών
για τον γεωργικό τομέα λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές
συνθήκες π.χ. βελτίωση οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, επιλεγμένοι
τομείς παραγωγής).

Ενίσχυση
Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γεωργό
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε τουλάχιστον 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν
φθίνουσες, με την 1η δόση (έως
70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την
απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός
5 ετών από την ένταξη με την
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού
σχεδίου και ειδικότερα με την
απόκτηση από τον δικαιούχο της
ιδιότητας του «επαγγελματία»
αγρότη και των κατάλληλων
επαγγελματικών προσόντων
μέσω κατάρτισης.
Τα βασικά στοιχεία του επι-

χειρηματικού σχεδίου είναι τα
εξής:
Διάρκεια 3-4 έτη.
Έναρξη υλοποίησης εντός 9
μηνών από την έγκριση.
Δράσεις – ενέργειες για την
οικονομική ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή εν γένει τη διαρθρωτική τους προσαρμογή (π.χ.
αύξηση έκτασης, αγορά ζωικού
ή φυτικού κεφαλαίου, αναπροσαρμογή παραγωγικής κατεύθυνσης, εξοικονόμηση πόρων
κλπ.)
Ο παραγωγός που θα ενταχθεί
στο εν λόγω πρόγραμμα οφείλει
να τηρεί τα παρακάτω:
Απόκτηση ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη, εφόσον δεν
τη διαθέτουν, εντός 2 ετών από
την έγκριση και διατήρηση μέχρι
πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου.
Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων , εφόσον
δεν τα διαθέτουν, μέσω κατάρτισης του υπομέτρου 1.1 του
ΠΑΑ (εντός 3 ετών από την έγκριση).
Διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (ως τυπική απόδοση) μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου.
Ματθαίος Μπίνας
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Τιμάται το «Ολοκαύτωμα της Κουτσουφλιανης»
Μια μεγαλειώδη ηρωική πράξη των κατοίκων της περιοχής Παναγίας, τιμάται αύριο Δευτέρα 13/5
ο “ολοκαύτωμα της
Κουτσουφλιανης”, 13
Μαίου 1898, αποτέλεσε
ένα μεγαλειώδες ξέσπασμα του
ελληνισμού, σε μια δύσκολη
εποχή που το μικρό ελληνικό
βασίλειο είχε ηττηθεί
στρατιωτικά και δεχόταν
συνεχώς διπλωματικές πιέσεις
και εξευτελισμούς, ενώ
βρισκόταν και υπό διεθνή
οικονομικό έλεγχο!

Τ

Όταν οι Κουτσοφλιανιωτες ενημερώθηκαν ότι ο τόπος τους έμελλε
να προσαρτηθεί στην Οθωμανική
αυτοκρατορία διαμαρτυρήθηκαν με
επιστολές τους προς όλες τις ευρωπαϊκές αυλές, τα ανακτοβούλια
και τους πρεσβευτές των μεγάλων
δυνάμεων. Η αντίδραση των κατοίκων του χωριού επέφερε εμπλοκή
στην χάραξη των συνόρων Ελλάδας
– Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν
η διεθνής επιτροπή χάραξης συνό-

ημαντική είναι η σημερινή ημέρα για την Καλαμπάκα και τη Βλαχάβα
καθώς είναι ημέρα τιμής και
μνήμης για τον ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως «Παπαθύμιο Βλαχάβα», η προτομή του
οποίου δεσπόζει στην Κεντρική
πλατεία Καλαμπάκας καθώς και
στην Βλαχάβα, στο χώρο όπου
κάθε χρόνο τιμάτε η μνήμη του.
Για σήμερα Κυριακή ο Δήμος
Μετεώρων έχει ετοιμάσει εκδηλώσεις μνήμης με Θεία Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων στο
ήρωα του ήρωα.. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από το πρωί με την
Θεία Λειτουργία και από στις
10:30 και μετά θα τελεστεί το
πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Ο ΠαπαΘύμιος Βλαχάβας
Ο Θύμιος Βλαχάβας ήταν περίφημος αρματολός στα Χάσια
(περ. 1760-1809).
Γεννήθηκε στο συνοικισμό Τριφύλλι του χωριού Ασπροκκλησιά
Καλαμπάκας στα 1770 και ήταν
γιος του Αθανάσιου Βλαχάβα.
Είχε χειροτονηθεί ιερέας, αλλά
όταν ο πατέρας του πέθανε, τον
διαδέχτηκε στο αρματολίκι και
ανέπτυξε αξιόλογη δραστηριότητα.
Πέτυχε να ενώσει όλους τους
αρματολούς της Στερεάς Ελλάδας και ενισχύθηκε και από τα
Επτάνησα με τη σύμπραξη των
Ρώσων. Ο Αλή πασάς ανησύχησε πολύ και με δόλια μέσα σιγάσιγά κατάφερε να κυριεύσει το
Σούλι το 1803, ενώ απειλούσε
όλο τον αρματολισμό (1805).
Τότε έγινε συνέλευση στο Καρπενήσι των αρματολών και ο
Βλαχάβας μίλησε για οργανωμένη αντίσταση ενάντια στο σχέδιο του Αλή και για την απελευθέρωση της Ελλάδας.

Σ

ρων άφησε τελικώς εκτός της ελληνικής επικράτειας την Κουτσουφλιανη οι κάτοικοι της έλαβαν μια
τραγική όσο και μεγαλειώδη απόφαση.
Στις 13 Μαΐου 1898 έκαψαν τις πα-

τρογονικές τους εστίες, ξέθαψαν
τα οστά των προγόνων τους, έκαψαν
τα λείψανα των νεκρών του πρόσφατου πολέμου του 1897 για να μην
τα βεβηλώσουν οι Τούρκοι και με επικεφαλής τους προκρίτους και τον ιε-

ρέα τους με τα εικόνισμα τα από την
εκκλησία τους ανά χείρας, διεβησαν
την νέα μεθόριο και επέστρεψαν
στην Ελλάδα διαλέγοντας μια νέα τοποθεσία για να ξαναχτίσουν το χωριό
τους από την αρχή.
Η γενναία στάση των κατοίκων
της Κουτσουφλιανης προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση, και πολλοί ποιητές εμπνεύστηκαν και απαθανάτισαν σε έργα τους την υπερηφάνεια
των κατοίκων.
Φέτος συμπληρώνονται 121 χρόνια από την ημέρα του ολοκαυτώματος Κουτσούφλιανης και του εκπατρισμού των κατοίκων. Ο Δήμος
Μετεώρων και οι κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, τιμούν την ημέρα αυτή με σειρά εκδηλώσεων στον
οικισμό Πλατάνιστο, της Τοπικής
Κοινότητα της Παναγίας.
Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται
από τον Δήμο και από το πρωί της
Δευτέρας 13 Μαϊου θα γίνει αρχιε-

Η Καλαμπάκα και η Βλαχάβα τιμούν
τον ήρωα «Παπαθύμιο Βλαχάβα»

Το 1806 που κηρύχθηκε ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, ο Βλαχάβας αναδείχτηκε με τους αγώνες του εναντίον των Τούρκων.
Ο Αλή πασάς με ισχυρές δυνάμεις τον καταδίωξε και έτσι
αναγκάστηκε ο Βλαχάβας, ο Νικοτσάρας, ο Σταθάς κ.ά. να καταφύγουν στη Σκιάθο. Εκεί το
1807 κατασκεύασαν πειρατικό
στόλο από 70 πλοία, που έκανε
επιθέσεις στα τούρκικα πλοία.
Το 1808, ενώ συνεχιζόταν ο
ρωσοτουρκικός πόλεμος, ο Βλαχάβας με την υποκίνηση των
Ρώσων και σε συνεννόηση με τον
ηγεμόνα των Σέρβων Καραγεώργη, συγκάλεσε συνέδριο των
αρχηγών των αρματολών και
εκλέχτηκε γενικός αρχηγός
τους.
Τότε κατάρτισε σχέδιο επανάστασης της Στερεάς και ζήτησε και τη βοήθεια των δυσα-

ρεστημένων Τούρκων της Λάρισας και των Τρικάλων, οι οποίοι
καταπιέζονταν από τους Αλβανούς του Αλή πασά. Σαν ημέρα
εξέγερσης ορίστηκε η 29η Μαΐου 1808, αλλά το σχέδιο στην
αρχή του ακόμα προδόθηκε από
τον αρματολό του Μέτσοβου
Ντεληγιάννη.
Ο Βλαχάβας είχε τοποθετήσει
τον Ντεληγιάννη και τον Ευθύμιο
Στουρνάρη στα στενά Μέτσοβο
και Καλλαρυτών, για να εμποδίσουν τους Αλβανούς. Επίσης
οχύρωσε το μοναστήρι στα Μετέωρα. Ο Αλή πασάς, όταν έμαθε το σχέδιο, έστειλε αμέσως το
γιο του, Μουχτάρ, να καταδιώξει
τον Βλαχάβα.
Αυτός έκανε επίθεση στους
αδερφούς του Βλαχάβα, Θεόδωρο και Δημήτριο, στο Καστράκι, κοντά στα Μετέωρα, καθώς και στη γέφυρα Μπαμπά. Η

σύγκρουση που ακολούθησε
ήταν φονική. Ο Βλαχάβας έφτασε στον τόπο της μάχης με 500
άντρες, όταν πια είχε συντελεστεί το κακό και είχε σκοτωθεί ο
αδερφός του Θεοδωράκης και οι
άνδρες του. Μετά από την καταστροφή αυτή ο Βλαχάβας
πήρε 200 άντρες και ανέβηκε
στον Όλυμπο. Από εκεί πήγε
στη Σκόπελο και κατασκεύασε
πάλι πειρατικό στόλο. Η Πύλη,
αργότερα υποσχέθηκε γενική
αμνηστία στους αρματολούς,
και όλοι επέστρεψαν στις θέσεις
τους.
Ο Βλαχάβας καταζητούνταν
από τον Αλή επίμονα και γι' αυτό
το σκοπό ο Αλή μεταχειρίστηκε
πλαστή επιστολή, γράφοντας
ότι τον καλούσαν σε συνάντηση
οι Λαζαίοι. Ο Βλαχάβας ανύποπτος πήγε και αιχμαλωτίστηκε
από τους Τούρκους, οι οποίοι
τον παρέδωσαν στον Αλή στα
Ιωάννινα, ο οποίος διέταξε τους
δημίους του να του σπάσουν τα
κόκαλα και να τον κομματιάσουν στα τέσσερα.
Κρέμασαν μάλιστα από ένα
κομμάτι σε τέσσερα σημεία των
Ιωαννίνων για να τρομοκρατηθούν οι Έλληνες κάτοικοι. Η
ζωή και το ηρωικό τέλος του
Βλαχάβα ενέπνευσαν τον Παναγιώτη Σούτσο να γράψει το ομώνυμο δραματικό έργο του Ευθύμιος Βλαχάβας».
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

ρατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών
κ.κ. Δαυιδ, δοξολογία στις 10:30 και
επιμνημόσυνη δέηση 10:30-10:50
και κατάθεση στεφάνων αλλά και σειρά ομιλιών.
Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν
γύρω στη μια το μεσημέρι αφού
προηγηθούν απαγγελίες ποιημάτων
των μαθητών του σχολείο Παναγίας
και παραδοσιακοί χοροί.
Στην Κουτσούφλιανη τη σκλάβα
που σκορπά φωτιές και λάβα.
Ω! χωριό που καις τα σπίτια, τους
σταυρούς, τα μνήματα σου
τι ντροπές ασπρίζει μαύρες η καπνίλα της φωτιάς σου.
Μες στη στάχτη σου της Δόξας θεμελιώνετ’ εκκλησιά,
κάθε σπίθα κι ένας ήλιος, κάθε
φλόγα και δροσιά.
(Γεώργιος Σουρής)
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

Συνεδριάζει η οικονομική
επιτροπή
του Δήμου Μετεώρων

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μετεώρων, έπειτα από πρόσκληση του Πρόεδρου της κ. Χρήστου Παπαγεωργίου
«Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 9/2019 δημόσια
τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την 14η Μαϊου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:
1.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης
δημοτικού αγρού στη θέση «Διάσπαρτα» είκοσι οκτώ (28)
στρεμμάτων της Τοπικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς του
Δήμου Μετεώρων.
2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης
δημοτικού ακινήτου (παλαιό τυροκομείο) της Τοπικής
Κοινότητας Φλαμπουρεσίου του Δήμου Μετεώρων.
3.-Έγκριση Πρακτικού Ι διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα σε Τ.Κ. Δήμου Μετεώρων»
4.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Ιωάννας Βλαχάβα
5.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Χρήστου Τασίκα
6.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Αθανάσιου Φακίτσα»
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Σε ρυθμούς τεχνολογίας η Φαρκαδόνα
Εκπαιδευτική-Ψυχαγωγική Ημερίδα "Ρομποτική & Ανακύκλωση"

Η

σημερινή μέρα θα
βάλει σε…
ρυθμούς
τεχνολογίας την
Φαρκαδόνα. Κάτι
σύγχρονο, αλλά και
ωφέλιμο, αφού οι ρυθμοί
πλέον είναι διαφορετικοί
σε κάθε τομέα.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας σε
συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό STEM
Education πρόκειται να διοργανώσει Εκπαιδευτική - Ψυχαγωγική Ημερίδα Ρομποτικής, με θέμα την ανακύκλωση, για τους μαθητές των
Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας. Η συγκεκριμένη
δράση τελεί υπό την αιγίδα
της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού &
Πρασίνου, την υποστήριξη
του Τμήματος Προγραμματισμού και σε συνεργασία
με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.
Τρικάλων και το Γραφείο

Σχολικών Δραστηριοτήτων
της.
Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 12 Μαΐου 2019
από τις 11:00 – 19:00 στο 2ο
Δημοτικό Σχολείο Φαρκαδόνας και 2ο Δημοτικό Σχολείο
Οιχαλίας.
Σκοπός της δράσης η διάδοση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας STEM και των
διαγωνισμών εκπαιδευτικής
ρομποτικής WRO Hellas, καθώς επίσης η ανάπτυξη της
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και του πνεύματος
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
Οι δράσεις για τα παιδιά
του Δήμου μας:
1) Νέοι Μηχανικοί για παιδιά Α - Γ δημοτικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νέοι
Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο
για τους μαθητές των τριών
πρώτων τάξεων του δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν
σε μικρούς επιστήμονες. Με

στόχο πάντα να δώσουν τη
λύση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, μαθαίνουν να
συνεργάζονται και να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους.
Κατασκευάζοντας απλά αλλά
και περίπλοκα μοντέλα, οι
μικροί μηχανικοί μαθαίνουν
πειραματικά τη χρησιμότητα
των «Απλών Μηχανών» (γρανάζια, τροχαλίες, μοχλοί, τροχοί και άξονες) και εξοικειώνονται με τη λειτουργία μηχανισμών.
2) Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με WeDo
για παιδιά Δ - ΣΤ δημοτικού
Το πρόγραμμα Εισαγωγή
στην Εκπαιδευτική Ρομποτική
είναι σχεδιασμένο για τους
μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, όπου
μέσω της ομαδικής δραστηριότητας γύρω από την κατασκευή ενός ρομποτικού
μοντέλου που αλληλεπιδρά
με τον αληθινό κόσμο σε
πραγματικό χρόνο, τα παιδιά
ζουν μια συναρπαστική και

ψυχαγωγική εμπειρία. Κάθε
κατασκευή διαθέτει «τεχνητή
νοημοσύνη Η πραγματοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας εμπλέκει τα παιδιά
σε πρακτική, ενεργητική,
ομαδική εργασία διερευνητικού & πειραματικού χαρακτήρα (πρώιμοι επιστήμονες),
τα βοηθά να κατακτήσουν
τη μάθηση, τη γνώση αλλά
και γλωσσικές δεξιότητες,
μέσω της διατύπωσης ερωτήσεων, αναζήτησης μοτίβων, επιλογής στρατηγικών
και της διατύπωσης συμπερασμάτων. Ειδικά για την
συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα παιδιά θα κατασκευάσουν ένα απορριμματοφόρο
το οποίο θα ταξινομεί τα
απορρίμματα σε ανακυκλώσιμα και μη με τη χρήση των
φυσικών ιδιοτήτων.
Στο τέλος της δράσης θα
δοθεί αναμνηστικό δώρο
“LEGO Education” στον κάθε
μαθητή.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

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

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€
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Εγκαίνια σύγχρονου φαρμακείου στην Μεγάρχη
Μ

ε ιδιαίτερη
επιτυχία
πραγματοποιήθη
κε η έναρξη λειτουργίας
του φαρμακείου της
φαρμακοποιού
Αλεξάνδρας Σπ.
Παπαηλία, χθες
το απόγευμα στην
Μεγάρχη.
Πλήθος κόσμου έδωσε το
παρών στο νέο φαρμακείο,
το οποίο πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές για την
βέλτιστη εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Ο «Π.Λ.» εύχεται καλές δουλειές.

CMYK
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΤΟ 1919
ε ένα δριμύτατο κατηγορώ
εναντίον του πρωθυπουργού
Δ. Γούναρη κι’ όσων ευθύνονταν για την τραγωδία άλωσης της
Σμύρνης απ’ τους άτακτους Τούρκους
του Κεμάλ Ατατούρκ και τελικά της Μικρασιατικής καταστροφής και ξερριζωμού του Ελληνισμού, από την αντίπερα όχθη του Αιγαίου, κυκλοφόρησε η
ιστορική εφημερίδα των Τρικάλων «Θάρρος», την Κυριακή 12 Απριλίου 1919,
εκατό δηλαδή χρόνια πρίν σαν σήμερα.
Η εφημερίδα κάνει λόγο γιά τη δίκη των
«Γερόντων», όπως αποκαλεί τον τότε
πρωθυπουργό Δημήτρ. Γούναρη και τους
άλλους στρατιωτικούςς και πολιτικούς της
Κυβέρνησής του, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να την αναστείλουν ή
και να ματαιώσουν Ως γνωστόν, στην
«δίκη εκείνη των έξι», όπως καταγράφη-

Μ

κε στην ιστορία, υπήρξε η θανατική κατσδίκη και η εκτέλεση των κατηγορουμένων στου Γουδή.
Στ’ άλλα θέματα της επικαιρότητας
εκείνης της μέρας, συγκαταλέγεται το
σχόλιο για το πρόβλημα των αδέσποτων
σκυλιών, που δημιουργούνταν και τότε,
όπως υπάρχει και σήμερα και η εφημερίδα τάσσονταν υπέρ της εξόντωσής
τους με την χρήση της περιβόητης «φόλας», που τα έρριχναν οι χωροφύλακες
και τέλος υπερασπίζονταν την άποψη
ότι. δεν πρέπει να παραταθούν τα μαθήματα του Γυμνασίου και των Δημοτικών
Σχολείων τον Ιούνιο, για να συμπληρωθούν τα κενά λόγω της γρίππης και επίταξης των διδακτηρίων. Ακόμα αναγγέλλεται η λειτουργία γραφείου στην Αθήνα,
του Βουλευτή των Τρικάλων Θεοδώρου
Φίλιου (εκ Νεοχωρίου) του κόμματος

των Φιλελευθέρων, η αύξηση της τιμής των κρεάτων, η εξαγωγή καπνών στην Αυστρία, η επίμονη
βροχόπτωση κι’ εκείνον το Μάϊο και η εκστρατεία
ραφής λινοστολών για τους στρατευμένους
Τρικαλινούς με πρωτοβουλία γυναικών και κοριτσιών, σε συνέχεια της εκστρατείας, για το πλέξιμο της «Φανέλλας» και της «Κάλτσας του
στρατιώτη».

CMYK

στη σέντρα των
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΥΣΤΑΤΗ ΠΙΝΕΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΒΟΛΤΑ
Στην οικογένεια του ΑΟΤ περιμένουν
την διαδικασία για την αναδιάρθρωση
και αναλόγως θα γίνουν κινήσεις (σελ 5)

Οι Ικαροι θα σπεύσουν να αποχαιρετίσουν
την χρονιά με θετικό τρόπο, ενώ ο ΑΟΚ
πήρε τις αποφάσεις του (σελ 3)

Μικροί και μεγάλοι θα κάνουν
τις πεταλιές τους στον σημερινό 23ο
Λαϊκό γύρο στη μνήμη Β. Τσαρουχά (σελ 7)

4 Με καλή διάθεση και εμπνεύσεις ολοκλήρωσαν τον μαραθώνιο
τα στελέχη της Α’ Ερασιτεχνικής και είπαν εις το επανιδείν
προκειμένου να καταθέσουν περισσότερες προτάσεις
(σελ. 4,6,7)
CMYK
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Α

ν δεν βγει μπροστά
το νέο αίμα του
Τρικαλινού
κλασικού
αθλητισμού και μάλιστα σε
πρώτη ευκαιρία, τότε ποιο
θα βγει;

Με την γνωστή ορμή
Για μια ακόμη φορά το νέο αίμα του Τρικαλινού στίβου έδωσε
τον αγώνα τον καλό στους χθεσινούς αγώνες τετράθλου στο Στάδιο

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Είναι αλήθεια ότι οι πιτσιρικάδες του στίβου λατρεύουν αυτό
που κάνουν, ενώ έχουν επίγνωση
του μεγάλου βάρους που κουβαλούν στους ώμους τους. Διότι
γνωρίζουν πολύ καλά την λαμπρή
αθλητική παράδοση, αφού τον
χώρο και την περιοχή υπηρέτησαν
μεγάλες μορφές.
Αφήνουν λοιπόν χώρο στο μυαλό τους για να μπορέσουν να καταθέσουν και αυτοί την δική τους
πρόταση σε πρώτη ευκαιρία.
Ασφαλώς η υπόθεση θέλει υπομονή αφού το χτίσιμο ενός αθλητή
προϋποθέτει μια σειρά ενεργειών.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει
από την αλυσίδα μπορεί να χαθεί
το στοίχημα ή γενικά να μην σημειωθούν οι ύψιστες διακρίσεις
σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που υπάρχουν.
Φυσικά σ’αυτές τις ηλικίες τα
αγόρια και τα κορίτσια δεν βλέπουν την ώρα να βρεθούν στον
αγωνιστικό χώρο. Εκεί αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στην αποστολή τους. Οποιος δει από κοντά
αυτά τα παιδιά διαπιστώνει ότι
κινούνται με συνέπεια και προσπαθούν να συλλέξουν καινούργια στοιχεία από κάθε εκδήλωση.
Γενικά αυτό το διάστημα το
πρόγραμμα είναι γεμάτο και
υπάρχουν συνάξεις σε πολλά μέτωπα. Πριν λίγες μέρες είχαμε
τον πρώτο κύκλο αγωνισμάτων
τετράθλου και στην εκδήλωση
φάνηκε ότι προέκυψε εξαιρετική
προεργασία.
Δικαίως οι προπονητές έλεγαν
τα καλύτερα για τον ζήλο, την
ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα των πρωταγωνιστών.
Την περασμένη Κυριακή τα νιάτα ξεχείλιζαν στο Trikala city run,
αφού η νεολαία δεν μπορούσε
να διανοηθεί ότι θα έλειπε από
την γιορτή της πόλης.
Οι ειδικοί εντόπισαν και στην
συγκεκριμένη περίπτωση πολύ
καλές επιδόσεις άρα σύμπτωση
επαναλαμβανόμενη παύει να απο-

Στιγμιότυπα από τους χθεσινούς αγώνες μικρών ηλικιών στο Στάδιο
τελεί σύμπτωση.
Δεν υπάρχει πάντως μεγαλύτερη χαρά για τους ανθρώπους
του χώρου να βλέπουν τη αφετηρία γεμάτη από νέα πρόσωπα,
που κάνουν τα δικά τους όνειρα.

Εχουν τα εφόδια
Η αλυσίδα των εκδηλώσεων

Χρόνια τώρα ο ΣΟΧΤ κάνει αθόρυβη
αλλά ουσιαστική δουλειά και δίνει χρήσιμα
εφόδια στους αθλητές του.
Ετσι αυτοί σαν έτοιμοι από καιρό απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και σε πρώτη
ευκαιρία ανοίγουν τα φτερά τους, αφού
το ταλέντο τους είναι πανθομολογούμενο.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 30ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγωνιστικής Αναρρίχησης το Σαββατοκύριακο 4 & 5 Μαΐου
στο Rockway Climbing Gym με το αγώνισμα του bouldering.
Πριν από αυτό τον αγώνα προηγήθηκε
το αγώνισμα της δυσκολίας όπου πραγματοποιήθηκε στον Βόλο στις 20 & 21
Απριλίου. Στο αγώνισμα της δυσκολίας
συμμετείχαν 10 αθλητές και αθλήτριες
του ΣΟΧΤ δίνοντας τον καλύτερό τους
εαυτό. Οι κατατάξεις που πήραν είναι οι
εξής:
Δήμου Υακίνθη (5η)
Μάνθος Πούλιος (6ος)
Ζιάκας Νικόλαος (7ος)
Μαργαρίτης Χρήστος (7ος)
Προδρόμου Κωνσταντίνος (10ος)

μεγάλωσε χθες αφού φιλοξενήθηκε στο Στάδιο ο δεύτερος κύκλος αγώνων τετράθλου.
Αφορούσε τους ππ-πκβ’ που
κόλλησαν από την πρώτη στιγμή
με τον στίβο και είναι λογικό να
θέλουν να διανύσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαδρομή.

Όλα ξεκινούν από την συστηματική δουλειά στις προπονήσεις,
όπου τα φρέσκα πρόσωπα βάζουν
τις απαραίτητες βάσεις.
Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι όλη η ουσία βρίσκεται στα
επίσημα.
Γιατί σ’αυτά οι συνθήκες και
κυρίως η πίεση είναι πολύ διαφορετικές.
Στον χρόνο που είχαν στην διάθεσή τους κλήθηκαν να ανεβάσουν στροφές και να διαβάσουν
σωστά όλα τα δεδομένα του αγώνα.
Με την τακτική αυτή κατάφεραν
να κάνουν θετικό ταμείο. Γενικά
δεν έλειψαν για μια ακόμη φορά
οι καλές επιδόσεις ,αφού η Τρικαλινή στιβική νεολαία κατέχει
καλά την συνταγή των διακρίσεων, ενώ δίνει πάντα το 100%.
Ακόμη όμως και αν δεν προκύψει σε πρώτη φάση η επιτυχία το
βέβαιο είναι ότι στο μέλλον τα
ταλέντα θα έχουν πολλές ευκαιρίες για να βρεθούν εκεί που
οραματίζονται.
Κοινώς κάθε εκδήλωση κομίζει
καινούργια στοιχεία για κάθε
αθλητή και αθλήτρια, οπότε δένοντας όλο το υλικό θα επέλθει
η επιθυμητή αγωνιστική έκρηξη
την κατάλληλη στιγμή.
Στους χθεσινού αγώνες το νεανικό έμψυχο δυναμικό αγωνίστηκε με την γνωστή του ορμή
και ενθουσιασμό. Ετσι ανεξαρτήτως αποτελέσματος έφυγε με
την ικανοποίηση ότι έκανε ότι καλύτερο περνούσε από το χέρι
του. Να σταθούμε φυσικά και
στην πειθαρχία που διακρίνει τους
πρωταγωνιστές. Προσέγγισαν λοιπόν τα αγωνίσματα από την κατάλληλη οπτική γωνία και προσπάθησαν να εφαρμόσουν κατά
γράμμα τις οδηγίες των προπονητών τους. Σε αρκετές περιπτώσεις ο συναγωνισμός ήταν άκρως
ικανοποιητικός και μέσω αυτού
τα αγόρια και τα κορίτσια κινήθηκαν στα όριά τους.
Δικαίως πάντως εισέπραξαν το
χειροκρότημα του κοινού.
Ακολουθεί η β’ φάση διασυλλογικού Α-Γ στα Τρίκαλα.

Εχουν ταλέντο
Οι αθλητές του ΣΟΧΤ έβαλαν τα δυνατά
τους και δικαιώθηκαν σε σημαντικούς
αγώνες αναρρίχησης
Αναστασίου Άλκις (11ος)
Ευαγγελακόπουλος Αριστοτέλης (12ος)
Κόπανος Στέφανος (16ος)
Κωστάκης Ιωάννης (17ος)
Πατέρα Βικτώρια (17η)
Στο αγώνισμα του boulder , όπου πραγματοποιήθηκε στο Rockway Climbing Gym,
ο ΣΟΧΤ συμμετείχε με 7 αθλητές, με ποιο
σημαντική διάκριση αυτή του Μαργαρίτη
Χρήστου ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο
μετάλλιο στην κατηγορία ΝΕΟΙ Β.
Ενώ τις εξής θέσεις κατέλαβαν οι παρακάτω αθλητές:
Κωστάκης Ιωάννης (7ος)
Δήμου Υακίνθη (8η)
Αναστασίου Άλκις (10ος)
Ο ΣΟΧΤ συγχαίρει όλους του αθλητές
για την συμμετοχή τους. Ακολουθεί το

Το ένα μεγάλο παιχνίδι διαδέχεται το άλλο για
τους Γόμφους οι οποίοι έχουν φτιάξει αλυσίδα
μεγάλων αποτελεσμάτων και υπερβάσεων.
Ομολογουμένως έχουν παίξει σπουδαίο μπάσκετ,
με σωστή τακτική, μέγα πάθος και αποτελεσματικότητα.
Σήμερα(19.00) έχουν την πιο δύσκολη ίσως
αποστολή αφού η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι

Οι γερές βάσεις φέρνουν αποτελέσματα
για τον ΣΟΧΤ
11ο Κύπελλο Ανάπτυξης Νέων όπου θα
διεξαχθεί 22 & 23 Ιουνίου στην Κομοτηνή.

* Μακράς διαρκείας θα είναι και η σημερινή μέρα αθλητικά, αφού όσοι
διακονούν τον χώρο ετοιμάζουν εκδηλώσεις για όλα τα γούστα σε
πρώτη ευκαιρία. Η δράση θα ξεκινήσει πολύ νωρίς το πρωί με σήμα
κατατεθέν τον ενθουσιασμό και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα.
Συνεπώς ο χρόνος θα κυλήσει με συνοπτικές διαδικασίες.
* Ειδικά πάντως σε κάποια κομβικά παιχνίδια οι πρωταγωνιστές καλούνται
να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να πετύχουν τον ιδανικό
συνδυασμό. Μακάρι να διατηρηθεί η καλή παράδοση που έχει χτιστεί.
* Σε κεντρικό επίπεδο πάντως όλοι περιμένουν το ξεκαθάρισμα του
χάρτη αλλά και τις επιλογές των ιθυνόντων του ΑΟΤ, που καλείται σε
πρώτη ευκαιρία να υποστηρίξει τον ιστορικό του ρόλο.
* Πάντως οι πρεσβευτές δεν λείπουν κατά γενική ομολογία και ο
Κώστας Φορτούνης πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά. Δικαίως
λοιπόν τον ψήφισαν ως καλύτερο παίκτη οι προπονητές και οι
αρχηγοί των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας.
* Πρόκειται για ότι καλύτερο έχει να επιδείξει το Ελληνικό ποδόσφαιρο
και με το ταλέντο και τις εμπνεύσεις του ομορφαίνει κάθε αγώνα.
Δεν είναι τυχαίο ότι και οι φίλαθλοι άλλων ομάδων, που κρίνουν
χωρίς παρωπίδες βγάζουν το καπέλο στον Καλαμπακιώτη άσο.
* Αρκετά εύσημα εισέπραξε και ο πρώην τεχνικός του ΑΟΤ Σάββας
Παντελίδης, ο οποίος στο διάστημα που είχε στα χέρια του τον Αρη
τον μεταμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό και του εμφύσησε πίστη και σιγουριά.
* Οσοι ξέρουν σημειώνουν ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα
στον κόσμο για έναν κόουτς να αναλάβει ένα συγκρότημα στου
δρόμου τα μισά, δηλαδή χωρίς να το χτίσει ο ίδιος το καλοκαίρι, και
να παρουσιάσει έργο. Ωστόσο ο συγκεκριμένος τεχνικός με την εργασιομανία του βρήκε την συνταγή.
* Γάντι ταιριάζει το Ισπανικό πρωτάθλημα στον πρώην παίκτη των Τρικάλων Κώστα Βασιλειάδη. Και μπορεί η ομάδα του η Ομπραντόϊρο να
έχασε 96-82 από την Γκραν Κανάρια αλλά ο ίδιος ήταν από τους
πρωταγωνιστές σημειώνοντας 16 πόντους και κάνοντας και άλλες
δουλειές στο παρκέ.
* Στον χώρο του μπάσκετ πολλά καλά λόγια ακούγονται για τον προπονητή Γιώργο Παντελάκη, που πέρασε ένα φεγγάρι από τον Αίολο
και φέτος πήρε πρωτάθλημα με τις γυναίκες του Ολυμπιακού.
* Η πολύπειρη Κ. Σωτηρίου μίλησε στα «Νέα» και τον αποθέωσε.
Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Παντελάκης διακρίνεται για την ταπεινότητα και εργατικότητά του, ενώ διαθέτει τρομερή παιδεία. Επίσης
σέβεται τις αθλήτριες, είναι ανοιχτόμυαλος και έχει όλα τα φόντα για
να φτάσει ψηλά.
* Η σειρά Run Greece συνεχίζεται σήμερα στην Καστοριά και με έντονο
Τρικαλινό χρώμα.
* Πλούσιο υλικό πρόσφερε η χθεσινή εκδήλωση ΓΕΑΤ και athletico,
όσον αφορά το άκρως σημαντικό θέμα της διατροφής.
* Καστρίτης, Ματαλών, Βαρυτιμιάδης επιστρέφουν Τρίκαλα σε πρώτη
ευκαιρία, αφού διατηρούν ισχυρούς δεσμούς φιλίας.
* Την τέχνη τους θα σπεύσουν να ξεδιπλώσουν Γιώτα και Μπαλλας
των Diamonds Fighters σε εκδήλωση μαχητικών τεχνών, που θα φιλοξενηθεί στην Νέα Ιωνία Βόλου. Γενικά στον χώρο υπάρχουν
πολλές δυνατές Τρικαλινές φωνές, που βλέπουν μακριά, ενώ σε
πρώτη ευκαιρία προκύπτουν νέα αστεράκια.

13:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Μπανταλόνα - Μανρέσα
13:30 Novasports 1HD
Τορίνο - Σασσουόλο
15:30 COSMOTE SPORT 7
HD
Κιέλο - Φλένσμπουργκ
15:30 Novasports 3HD
Αλκμααρ - Αϊντχόφεν
15:30 Novasports 1HD
Αγιαξ - Ουτρέχτη
16:00 Novasports 5HD
Γιουργκόρντεν - ΑΪΚ
16.00 Cosmote 5
Φόρμουλα 1 Ισπανία
16:00 Novasports 2HD
Φροζινόνε - Ουντινέζε
16:00 Novasports 4HD
Σαμπντόρια - Εμπολι
17:00 COSMOTE SPORT 9
HD
Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΚάρντιφ
17:00 COSMOTE SPORT 8
HD
Λέστερ-Τσέλσι

Χωρίς άγχος οι Γόμφοι
πανίσχυρη και ειδικά στο σπίτι της δεν δίνει δικαιώματα.
Βέβαια στην κανονική διάρκεια ο εκπρόσωπός
μας είχε πετύχει ανατροπή και έτσι υπάρχει οδη-

γός.
Πάντως όλοι στην ομάδα είναι προσγειωμένοι
και σέβονται απεριόριστα τον αντίπαλο.
Σίγουρα πάντως η όρεξη άνοιξε και από την

17:00 COSMOTE SPORT 7
HD
Μπέρνλι-Άρσεναλ
17:00 COSMOTE SPORT 6
HD
Τότεναμ-Έβερτον
17:00 COSMOTE SPORT 3
HD
Λίβερπουλ-Γούλβς
17:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Μπράιτον-Μάντσεστερ
Σίτι
18:00 Novasports 2HD
Ζάλτσμπουργκ - ΛΑΣΚ
19:00 COSMOTE SPORT 7
HD
Άιντραχτ -Μάιντς
19:00 COSMOTE SPORT 7
HD
Κονελιάνο - Νοβάρα
19:00 Novasports 1HD
ΣΠΑΛ - Νάπολι
19:30 COSMOTE SPORT 9
HD
Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης
19:30 COSMOTE SPORT 8

HD
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλη
19:30 COSMOTE SPORT 4
HD
Μπαρτσελόνα-Χετάφε
19:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Βαλένθια-Αλαβές
19:30 COSMOTE SPORT 2
HD
Τζιρόνα-Λεβάντε
19:30 COSMOTE SPORT 6
HD
Τελικός
ATP Masters 1000 Mutua
Madrid Open
20:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Ανδόρα - Μπαρτσελόνα
21:30 Novasports 1HD
Ρόμα - Γιουβέντους
22:00 COSMOTE SPORT 8
HD
Ρίο Άβε-Μπενφίκα
22:00 Novasports 2HD
Μαρσέιγ - Λυών
04.

στιγμή που βγουν στο παρκέ θα προσπαθήσουν
να φτάσουν με αξιοπρέπεια μέχρι τέλους.
Ουσιαστικά η τοπική ομάδα καλείται να κάνει
το τέλειο παιχνίδι με μεγάλη προσήλωση στην
άμυνα και καθαρό μυαλό στην επίθεση, περιορίζοντας παράλληλα τα φρεναρίσματα στο ελάχιστο.

τοπιΚΑ
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Να χαρούν το παιχνίδι
Οι Ικαροι θα παίξουν ελεύθερα κόντρα στον Μαντουλίδη
για την τελευταία υποχρέωση της χρονιάς, ενώ ο ΑΟΚ δεν κατεβαίνει

Η

διαδρομή ήταν
μακρά στην
φετινή Γ’ Εθνική
με τους Ικάρους
να βιώνουν έντονα
συναισθήματα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Σίγουρα η αποστολή τους
δεν ήταν εύκολη, αφού μετά
την περσινή χρονιά οι αντίπαλοι
τους έμαθαν καλύτεροι, οπότε
ο εκπρόσωπός μας έπρεπε να
καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να φτάσει στον
αντικειμενικό στόχο.
Οι κιτρινόμαυροι είχαν διαστήματα που απέδωσαν καλό
μπάσκετ και σημείωσαν μεγάλα
αποτελέσματα αλλά δεν έλειψαν και τα σκαμπανεβάσματα,
που οδήγησαν σε ήττες που
μπορούσαν να αποφύγουν.
Εν τέλει όμως το πλασάρισμα
κρίνεται ικανοποιητικό και αφήνει καλή γεύση.
Οσο για τα ντέρμπι με τα
βαριά χαρτιά έγινε προσπάθεια
στο μέτρο του δυνατού αλλά
οι αντίπαλοι εμφανίστηκαν στην
μέρα τους και πέτυχαν τον στόχο τους.
Σίγουρα πάντως οι Ικαροι
έχουν καλό μπούσουλα για το
μέλλον.
Η αυλαία των υποχρεώσεων
πέφτει σήμερα στις 17.00. Ο
εκπρόσωπός μας υποδέχεται
τον Μαντουλίδη και παίζοντας
ελεύθερα θα προσπαθήσει για
το καλύτερο σκηνικό.
Σίγουρα η τοπική ομάδα διαθέτει την εμπειρία για να διαβάζει σωστά τέτοια ματς αλλά
από την άλλη οι Θεσσαλονικείς
διαθέτουν χαμηλό μέσο όρο
ηλικίας και ως εκ τούτου και
ενθουσιασμό.
Συνεπώς οι Ικαροι θα πρέπει
να ελέγξουν τον ρυθμό και να
πάρουν λύσεις απ’ όλους τους
πρωταγωνιστές.
Βέβαια το ρόστερ έχει περιοριστεί, αφού την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν αγωνιστεί: Αργύρης, Χατζής, Βλάχος.
Οσοι συμμετάσχουν όμως
θα μοχθήσουν για το καλύτερο,
ενώ μεγάλο ρόλο θα παίξει και
η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν οι ομάδες.
Δίνοντας το στίγμα του ο

Σωστή νοοτροπία διαθέτουν οι μικρές των Τρικάλων
πέρα από το αδιαμφισβήτητο
ταλέντο τους.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία
κάνουν θαύματα, ενώ το ένα
συμπληρώνει το άλλο.
Παρακολουθώντας κανείς
τα παιχνίδια των κυανέρυθρων κοριτσιών διαπιστώνει
εύκολα ότι είναι ιδιαίτερα
πειθαρχημένα και έχουν αρχές στο παιχνίδι τους.
Φροντίζουν συνεπώς να
μπαίνουν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και δεν βγαίνουν από την πρίζα αν δεν
ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα.

Οι Ικαροι θέλουν να κλείσουν με νίκη την χρονιά κόντρα
στον Μαντουλίδη, ενώ η Καλαμπάκα επέλεξε να μην κατέβει
κόουτς Σδράκας σημείωσε: «
Ο αντίπαλος διαθέτει πολύ καλές βάσεις και εξαιρετική μπασκετική σχολή.
Επιπρόσθετα οι παίκτες του
τρέχουν πολύ, οπότε εμείς θα
πρέπει να προσέξουμε την
ενέργειά μας.
Σίγουρα θα προσπαθήσουμε
να χαρούμε το παιχνίδι και να
αφήσουμε καλή γεύση στους
φιλάθλους».
Εννοείται πάντως ότι το καλοκαίρι θα γίνει συστηματική
δουλειά σε όλους τους τομείς
ώστε οι Ικαροι να συνεχίσουν
πιο δυνατά(υπάρχει καλή πρόθεση από βασικά στελέχη).
Να θυμίσουμε ότι η είσοδος
σήμερα θα είναι ελεύθερη, ενώ
στο ημίχρονο η Τρικαλινή ομάδα θα τιμήσει αθλητές του Μαντουλίδη, που διακρίθηκαν στο
Πανελλήνιο σχολικό.
Αντίθετα για την Καλαμπάκα
γράφτηκαν άδοξα οι τίτλοι τέλους. Όπως ενημερώσαμε ήδη
ο ΑΟΚ δεν θα κατέβει στον
αγώνα με την Βέροια και φυσικά η επιλογή του αυτή έχει κόστος και σε βαθμούς.
Ασφαλώς και το γόητρο υπέστη πλήγμα, ενώ την απόφαση
θα την κρίνει η ιστορία.

ιδανικό σκηνικό
Οι μπασκετικοί έχουν έφεση
στα στατιστικά στοιχεία, οπότε
θέλουν να θυμούνται σε πρώτη
ευκαιρία τα δεδομένα του πρώτου γύρου.
Πιο ευχάριστη σύμπτωση δεν
μπορούσε να υπάρξει για τις
τοπικές ομάδες στην μπασκετική Γ’ Εθνική.

Σε μια κρίσιμη στροφή έβαλαν τα δυνατά τους και κατάφεραν να επιστρέψουν με γεμάτα χέρια από τις εξόδους
τους.
Μπορεί λοιπόν παλαιότερα
οι αποδράσεις να αποτελούσαν
αχίλλειο πτέρνα για το δίδυμο
αλλά αυτή την φορά πέτυχαν
το ιδανικό σενάριο με εκκωφαντικό τρόπο.
Ας κάνουμε όμως την καταγραφή.
Το είχαμε γράψει εδώ και
καιρό ότι οι Ικαροι έδιναν το
βασίλειό τους για ένα μεγάλο
διπλό.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα δικαιώνει την προσπάθεια και κυρίως εκτοξεύει την ψυχολογία.
Πολλές φορές λοιπόν οι κιτρινόμαυροι έφτασαν στην βρύση αλλά για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν ήπιαν νερό.
Σε άλλα ματς ενώ είχαν φέρει
την υπόθεση στα μέτρα τους
ορισμένα λάθη κόστισαν ακριβά.
Σε άλλες συναντήσεις μέτρησε το κακό ξεκίνημα, ενώ
δεν απουσίασαν και οι αναμετρήσεις με κακό επίλογο.
Όμως την Κυριακή 27 Γενάρη
2019 κόντρα στον Μαντουλίδη
κατάφεραν να φτάσουν στο
πολυπόθητο αποτέλεσμα λυγίζοντας με 74-77 την ομάδα
της Θεσσαλονίκης.
Πολύ σωστά έλαβαν όλα τα
μέτρα αφού ο αντίπαλος ήταν
σε καλή κατάσταση και με παίκτες που μπορούν να κάνουν
την ζημιά ανά πάσα ώρα και

στιγμή.
Ακόμη μέσα στην εβδομάδα
δεν έλειψαν τα αγωνιστικά προβλήματα αλλά άπαντες έσφιξαν
τα δόντια τους και έδωσαν
όρκο νίκης.
Κατάφεραν λοιπόν να υλοποιήσουν στο επίσημο κάλεσμα
όσα δούλεψαν στην προετοιμασία.
Και μπορεί οι κιτρινόμαυροι
να πήγαν να κάνουν κάποια
στιγμή να προσδώσουν χαρακτήρα θρίλερ στο παιχνίδι αλλά
αυτή την φορά δεν έχυσαν την
καρδάρα με το γάλα.
Ισα- ίσα πήραν πανάξια το
ροζ φύλλο και το συγκεκριμένο
παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει
οδηγό για την συνέχεια.
Πλέον με λιγότερο άγχος οι
Ικαροι μπορούν να κινηθούν
πιο άνετα και αξιοποιώντας την
φόρμα τους να αναρριχηθούν
αρκετά βαθμολογικά.
Στον συγκεκριμένο αγώνα
ξεκίνησαν με μεγάλη συγκέντρωση και ήταν φανερό ότι διάβασαν καλά τον αντίπαλο.
Κατάφεραν λοιπόν να βγάλουν τους Θεσσαλονικείς από
τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης
αναγκάζοντας τους να ακολουθούν στο σκορ.
Εκεί που τα έδωσαν όλα ήταν
στην δεύτερη περίοδο. Εχοντας
ατσάλινη άμυνα και σωστές
επιλογές στην επίθεση άνοιξαν
εντυπωσιακά την ψαλίδα. Ωρεςώρες οι Ικαροι έβλεπαν το καλάθι σαν βαρέλι και έδειξαν να
είναι το αφεντικό.
Όμως το ματς είχε αρκετό
δρόμο και ο Μαντουλίδης έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι.
Εκανε λοιπόν την αντεπίθεσή
του πλησιάζοντας σε απόσταση
αναπνοής.
Στην τελική ευθεία όμως οι
κιτρινόμαυροι του κ. Σδράκα
έκαναν εξαιρετική διαχείριση
και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου με
ψηλά το κεφάλι.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 31-47,
58-61, 74-77
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης Ι.Καραμανώλης): Νικολαϊδης
18(2), Τάκης 10(1), Μπέλλος
4, Ρεφατλλάρι, Καλόγηρος
12(1), Φόρογλου 4, Μαλανδρής
6, Σίμογλου 20(1), Ψαθάς.
Ίκαροι (Σδράκας): Κολότσιος
Α. 11(1), Μέξης 11, Βλάχος 2,
Κολότσιος Β. 3(1), Αργύρης
7(2), Χατζής 1, Ντούρβας 2,
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Η βαθμολογία
1) ΠΑΣ Γιάννινα --------------------43 -----1814-1435 -------3 7 9
2) Δόξα Λευκάδας ----------------42 -----1825-1493 ------3 3 2
3) Πρωτέας Γρεβενών -----------42 -----1711-1472 ------2 3 9
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων ------------------39 -----1715-1578 ------1 3 7
5) Ικαροι Τρικάλων ----------------35 -----1595-1612 --------17
6) Ολυμπιακός Βόλου -----------35 -----1803-1811 ------- -8
7) Τιτάνες Παλαμά ----------------34 -----1631-1710 -------79
8) Μαντουλίδης ---------------------33 -----1792-1754 ------38
9) Εύαθλος Πολυκάστρου ------32 ------1544-1563 -------19
10) ΓΑΣ Μελίκης--------------------32 -----1548-1668 -------120
11) ΑΟ Καλαμπάκας --------------30 -----1457-1579 -------122
12) ΑΟΚ Βέροιας -------------------28 -----1431-1645 ------- -214
13) Νικόπολη Πρέβεζας ---------25 -----1428-1974 -------546
Τζιοβάρας 6(2), Φούντας 29(4),
Στάνκοβιτς 5.
Στον αθλητισμό είναι μεγάλη
υπόθεση να αξιοποιείς τα καλά
σου φεγγάρια.
Η Καλαμπάκα μετά τη νίκη
επί της Μελίκης ανέβασε στροφές αφού άπαντες στην οικογένεια πιστεύουν ακράδαντα
ότι η ομάδα αξίζει να συνεχίσει
στο συγκεκριμένο μετερίζι.
Πέραν όλων των άλλων οι
πρωταγωνιστές έχουν δουλέψει
σκληρά για να κάνουν τις υπερβάσεις τους.
Φυσικά η αποστολή είναι δύσκολη και όλα τα ματς θέλουν
τεράστια προσοχή.
Ετσι αντιμετώπισαν τον αγώνα στον ΑΟΚ Βέροιας με την
ιδέα ενός μεγάλου τελικού.
Πέρα από τακτικές και σχήματα ο κόουτς Κωνσταντινίδης
εστίασε ιδιαίτερα και στο κομμάτι της ψυχολογίας.
Ετσι οι παίκτες έδειξαν ότι
ήταν αποφασισμένοι να πέσουν
και στην μπασκετική φωτιά. Το
μάτι τους γυάλιζε και μετά την
επιτυχία με 73-79 έστειλαν ηχηρό μήνυμα ότι είναι εδώ.
Και μπορεί ο αντίπαλος να
καιγόταν για νίκη όμως οι κιτρινομπλέ φρόντισαν να δώσουν την δική τους παράσταση,
ενώ μετέφεραν την πίεση στους
Ημαθιώτες.
O AOK αγωνίστηκε με τεράστια αυτοπεποίθηση και από
τα πρώτα λεπτά πέρασε το μήνυμα. Από την στιγμή που βρέθηκε στην θέση του οδηγού
κοίταξε μόνον μπροστά πετυχαίνοντας μια κρυστάλλινη επιτυχία.
Αυτή την φορά όλα λειτούργησαν εξαιρετικά, ενώ και τα
νεκρά διαστήματα περιορίστηκαν σε εντυπωσιακό βαθμό.
Με μεγάλη φλόγα έλεγξαν
τον ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο, οπότε οι γηπεδούχοι άρχισαν να νιώθουν άβολα. Το
σκηνικό συνεχίστηκε και στην
δεύτερη περίοδο αλλά ο ΑΟΚ
είχε το πάνω χέρι.
Ο εκπρόσωπός μας προετοιμάστηκε να δεχτεί πίεση στην
γ’ περίοδο αλλά είχε και πάλι

το αντίδοτο.
Οσο για την τελική ευθεία
είχε κρύο αίμα. Ετσι στο 38’ το
ταμπλό έγραψε 69-73 και ήταν
φανερό ότι οι Καλαμπακιώτες
δεν μπορούσαν να περιμένουν.
Με ολύμπια ψυχραιμία πέτυχαν και τους τελευταίους
πόντους για να βρεθούν έτσι
στους εφτά ουρανούς. Οι επόμενες αγωνιστικές όμως δεν
έφεραν τα επιθυμητά χαμόγελα
με την επίτευξη του στόχου.
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 40-43,
54-59, 73-79
ΑΟΚ Βέροιας: (Ηλιάδης)
Τρομπούκης 2, Καραθανάσης,
Ουσουλτζόγλου 6 (2), Γκσνάς
11 (3), Βλάχος 18 (1), Μαυρίδης
21 (2), Ντουλαβέρης, Κασαμπαλής 6, Ιωαννίδης 3, Στοΐτσης,
Χατζηλαμπρινός, Χαραλαμπίδης 6.
Καλαμπάκα: (Κωνσταντινίδης) Μασάδης 22 (1), Παουλεάνου 6 (1), Σπανός 8 (2), Γαϊτανίδης 6, Ρέπας, Τούλας,
Γκαντιάς 15 (1), Οικονόμου,
Παπακώστας 20 (1), Κιουρτζίδης 2.

το πρόγραμμα
Μελίκης 17.00 Μελίκη-Δόξα
Λευκάδας
Γαζέτας-Δέλλας (Καλότσης)
Νέα ΚΓ Ιωαννίνων 17.00 ΑΓΣ
Ιωαννίνων-Νικόπολη
Διαμαντής Θ.-Κάννης (Παππάς)
Παλαμά 14.30 Τιτάνες Παλαμά-ΠΑΣ Γιάννινα
Ντόγκας-Χατζηχαρίσης (Μανάσης)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας
Γρεβενών-Εύαθλος
Πράττος-Τσαρδούλιας (Πλεξίδας)
Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-Μαντουλίδης
Χατζημπαλίδης-Χρυσάφης
(Χλωρός Ν.)
Ρεπό: Ολυμπιακός. Β
*Ο Ολυμπιακός Βόλου ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του.

Πάντα με όρεξη
Οι Νέες των Τρικάλων αντιμετωπίζουν τις Ελπίδες
Καρδίτσας σημαδεύοντας πρόκριση στο φάϊναλ φορ
Ασφαλώς παίζουν παντού
και πάντα για το ιδεατό αποτέλεσμα.
Χάρηκαν λοιπόν την πανάξια άνοδο αλλά θέλουν να
διακριθούν και σε άλλο μέτωπο. Αλλωστε και πέρυσι
είχαν παίξει δυνατά στον δεύτερο τη τάξει θεσμό.
Ετσι θα προσπαθήσουν να
πραγματοποιήσουν μια ακό-

μη παράσταση και με ομαδική προσπάθεια να πάρουν
το εισιτήριο.
Για την προημιτελική φάση
του κυπέλλου Ελλάδας κορασίδων λοιπόν, οι Νέες Τρικάλων, υποδέχονται τις Ελπίδες Καρδίτσας στο γήπεδο
Ελευθεροχωρίου σήμερα Κυριακή 12 Μαϊου στις 17.00.
Η νικήτρια ομάδα θα προ-

κριθεί στο φάιναλ φορ της
διοργάνωσης. Διαιτητές οι
Μπουρουζίκας-ΔεδικούσηςΝάκας (Λάρισας).
Τα άλλα παιχνίδια
12.00 Χανιά-Αγία Παρασκευή
17.00 Αετοί Θεσ/νικης-Καστοριά
17.00 Ίκαρος Πετρωτού
Πατρών -Βριλήσσια.

_3

Υψηλό κίνητρο έχουν οι νέες των Τρικάλων
και στον θεσμό του κυπέλλου.

CMYK
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Τάεκβοντό

Εχει το DNA της πρωταθλήτριας
•Ξανά πρώτευσε σε πανελλήνιο επίπεδο η Ολυμπιονίκης Φανή Τζέλη

Ε

πιβεβαιώνοντας όλα τα
προγνωστικά η Ολυμπιονίκης και
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Φανή
Τζέλη, αθλήτρια του ΣΟΑΤ,
κατέκτησε ξανα το Χρυσο μετάλλιο στους
Πανελλήνιους αγώνες Γυναικών που έγιναν
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στην
Ολυμπιακή κατηγορία των έως 57 κιλών.

Για το προπονητικό τιμ του ΣΟΑΤ το ερώτημα
ήταν η διαχείριση του ψυχολογικού βάρους,
λόγω ότι η κατάκτηση Ολυμπιακού και του Παγκόσμιου Μεταλλίου επιφέρει πολλές φορές αγωνιστικό στρες. Ολα τα βλέμματα ήταν πάνω της
και υπήρχε ένα ΠΡΈΠΕΙ. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο βάρος για μια παγκόσμια αθλήτρια που
δεν έκλεισε καν τα 18. Αλλά και ένας μικρός
τραυματισμός που την ταλαιπωρούσε.
Να σημειωθεί ότι και το 2018, στην πρώτη
της χρονιά στις Γυναίκες στέφθηκε Πρωταθλήτρια.
Όμως η Φανή απέδειξε για ακόμη μια φορά
ότι είναι μια από τις αθλήτριες του Ελληνικού
Ταεκβοντό που είναι για να παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο στο Παγκόσμιο στερέωμα..
Το ΔΣ του ΣΟΑΤ συγχαίρει θερμά την Φανή
Τζέλη και προπονητές για το Χρυσό Μετάλλιο
στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών στο Ολυμπιακό
άθλημα του Ταεκβοντό.

Ο Αντιδήμαρχος Τρικκαίων κ. Ακης Αναστασίου
με τους κ. Παϊταρίδη και Βαργιάμη
Ο ΣΟΑΤ ευχαριστεί τον Άκη Αναστασίου
Το ευχαριστώ στον αντιδήμαρχο Τρικκαίων, Άκη
Αναστασίου εξέφρασε ο υπεύθυνος του ΣΟΑΤ κ.
Νίκος Παϊταρίδης. Αναλυτικά: Από την επίσκεψη
του Αντιδημάρχου Αθλητισμού στον ΣΟΑΤ ΆΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣIΟΥ. Αν και περίοδος προεκλογική και η
σιωπή είναι σοφία, δεν μπορώ να μην καταθέσω
δημόσια ότι ο Άκης Αναστασίου στάθηκε δίπλα

Η Φανή Τζέλη για μια χρονιά ακόμα, σε ένα ακόμα «μεγάλο» γεγονός ήταν η πρωταγωνίστρια
στον ΣΟΑΤ σκύβοντας στα δίκαια αιτήματα του
αλλά και συμβάλλοντας στις επιτυχίες του.
Δεν είναι στην φύση μου να κρύβομαι και να
μην αποδίδω τον καλό λόγο σε αυτούς που βοήθησαν άμεσα η έμμεσα τους αθλητές μου αλλά

Α’ Ερασιτεχνική

Α

ν και απομένει
ένας αγώνας
ακόμα (αυτός
με τα Καλύβια)
βαθμολογικά η Πηγή δεν
τον έχει ανάγκη. Με την
ισοπαλία που πήρε χθες
στη Μπαλκούρα 1-1, ο
βαθμός της έδωσε την
δεύτερη θέση και
περιμένει αν όσα
ακούγονται για άνοδο και
δεύτερης ομάδας των
Ενώσεων, θα ισχύσει
τελικά ή όλα ήταν
φήμες…

Και μαθηματικά… δεύτερη
•Η Πηγή απέσπασε ισοπαλία 1-1 στη
Δήμητρα και περιμένει μήπως και…

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο,τι και να συμβεί η πορεία
της Πηγής στο φετινό πρωτάθλημα, μόνο επιτυχημένη
μπορεί να χαρακτηριστεί με
την κατάκτηση της δεύτερης
θέσης και την συμμετοχή στον
τελικό της ΕΠΣΤ.
Από την άλλη, επιτυχημένη
ήταν και η παρουσία της Δήμητρας για ακόμα μια χρονιά.
Οι Αποστόλης Γκαραγκάνης
και Νίκος Γιαγιάκος έζησαν
έντονες ποδοσφαιρικές στιγμές ενώ χρησιμοποίησαν αρκετά νέα παιδιά από τα τμήματα υποδομής τους και αυτό
είναι το πραγματικό κέρδος.
Στο χθεσινό παιχνίδι που
έγινε στο γήπεδο «Αθ. Γαντζούλας» το οποίο σε λίγο
καιρό θα μεταμορφωθεί προς
το καλύτερο με έργα ουσίας,
οι δύο ομάδες έπαιξαν «ανοικτό ποδόσφαιρο προσφέροντας θέαμα και ουσία. Οι γηπεδούχοι πάτησαν καλύτερα
στο α’ ημίχρονο δημιουργώντας αρκετές καλές ευκαιρίες,
πέρα από το γκολ που πέτυχαν. Η καλύτερη όμως σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο
όταν ο Τσιγαρίδας με μακρινό

και όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό.
Να με συγχωρέσουν όλοι οι υποψήφιοι αλλά
συνεργάστηκα με τον Αντιδήμαρχο και θεωρώ
χρέος μου να το κάνω, και όσοι με ξέρουν γνωρίζουν καλά τι αισθάνομαι και εννοώ.

Ο Τσιαντούλας σε
μια προσπάθειά του

Ο Βασιλείου, με σουτ απειλεί τον Παπαδόπουλο, ο οποίος μπλόκαρε
σουτ σημάδεψε το οριζόντιο
δοκάρι του Παπαδόπουλου.
Και στην επανάληψη βέβαια
ήταν θετικοί, αλλά ευκαιρίες
έχασαν και οι φιλοξενούμενοι.
Το σκορ «άνοιξε» στο 11’ ο
Θάνος Γριζανίτης κάνοντας το
1-0, ενώ ο Φλωρόπουλος στο
70’ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Ε.), Τάμπος, Βασιλείου (75’
Κατόπης), Τσιαντούλας, Γριζανίτης.
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος,
Δάσσιος, Ντόσας, Λεγάκης,
Αλεξόπουλος (46’ Τεντολούρης Γ.), Μπέτσας, Φλωρόπουλος, Κατσάρας (46’ Μαγουλιώτης) Μαντζώρος, Νικολαρέας, Δημητρίου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ: Καρατζάς, Γκοβίνας, Ξάνθος (85’ Αναστασόπουλος), Τσιαμάντας, Τσιγαρίδας,
Καραγκούνης,
Μπαλτάς (65’ Καρακώστας

Ο Ντόσας ψάχνει συμπαίκτη
του, υπό την πίεση
των Καραγκούνη και Τάμπου
CMYK

CMYK

FOOtbAll lEAguE
Σήμερα οι 3 από τις
4 ομάδες που θα
πάρουν άνοδο στην
Φούτμπολ Λιγκ
Σήμερα 12 και στις 15
Μαΐου διεξάγονται οι ρεβάνς των μπαράζ της Γ'
Εθνικής που θα κρίνουν ποιες τέσσερις ομάδες θα πάρουν τα εισιτήρια της ανόδου μέσω της διαδικασίας
και η ΚΕΔ/ΕΠΟ γνωστοποίησε την Τετάρτη (8/5) τους
διαιτητές που θα σφυρίξουν
στα ματς.
Στην Ηγουμενίτσα για τον
αγώνα του Θεσπρωτού με
τη Νίκη Βόλου θα βρεθεί ο
Άγγελος
Αγγελάκης
(ΦΩΤΟ) του Συνδέσμου Μακεδονίας και στη Νεάπολη
για την αναμέτρηση του Ιωνικού με τον Αιολικό ο Δημήτρης Καραντώνης του
Συνδέσμου Ημαθίας.
Στο Νέστος Χρυσούπολης – Τριγλία ορίστηκε ο
Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου) και στο Καλαμάτα – Διαγόρας ο Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής
Αττικής).
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Κυριακή (12/5)
15:00 Ιωνικός – Αιολικός
Διαιτητής: Καραντώνης
(Ημαθίας)
Βοηθοί: Παρασίου (Ημαθίας), Γιάντσης (Ημαθίας)
17:00 Νέστος Χρυσούπολης – Τριγλία
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Θανασιάς (Ηπείρου), Λιόντος (Ηπείρου)
17:00 Θεσπρωτός – Νίκη
Βόλου
Διαιτητής: Αγγελάκης
(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος
(Μακεδονίας), Νταβέλας
(Μακεδονίας)
Τετάρτη (15/5)
15:00 Καλαμάτα – Διαγόρας
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτικής Αττικής), Καραθανάσης (Ανατολικής Αττικής)
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Τ

ην Δευτέρα και
την οριστική
ψήφιση της
αναδιάρθρωσης
του ελληνικού
ποδοσφαίρου περιμένει ο
ΑΟΤ. Όλα δείχνουν ότι ο
υποβιβασμός είναι
δεδομένος και η ομάδα
θα παίξει στην 3η τη τάξη
επαγγελματική
κατηγορία, που θα
ονομάζεται Φούτμπολ
Λιγκ.

_5

Η επόμενη μέρα
Στον ΑΟ Τρίκαλα περιμένουν το… τυπικό για την νέα Φούτμπολ Λιγκ,
ενώ υπάρχει μπροστά πολύ δουλειά να γίνει και την νέα σεζόν

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Έτσι το επόμενο βήμα είναι
ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο, που τελείωσε
με προπονητή τον Δημήτρη
Σίτσα. Βέβαια το όνομα του
νέου προπονητή θα δείξει πολλά για την διάθεση που μπορεί
να υπάρξει για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Κατόπιν υπάρχει το ζήτημα
του έμψυχου δυναμικού. Όλα
τα συμβόλαια ολοκληρώνονται
τον Ιούνιο. Οι υπεύθυνοι θα
αποφασίσουν σε ποιους θα
γίνει πρόταση να συνεχίσουν
και τη νέα περίοδο αλλά και
τις μεταγραφικές ενισχύσεις.
Ενώ και από τις μεταγραφές
που θα γίνουν θα φανούν και
οι στόχοι και οι φιλοδοξίες
για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Αναμένεται να παραμείνει
στην θέση του τεχνικού διευθυντή ο Νίκος Σαμολαδάς καθώς οι διοικούντες έχουν μείνει ευχαριστημένοι από το διάστημα της εργασίας του στην
ομάδα των Τρικάλων.
Ενώ έχει ανακοινωθεί και η
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Ο ΑΟ Τρίκαλα περιμένει τις οριστικές αποφάσεις γύρω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και πολλά
θα κριθούν από τις κινήσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με προπονητή και ποδοσφαιριστές
έναρξη δοκιμαστικών για την
ομάδα Νέων από την Δευτέρα
13/5 έως και την Τετάρτη 15/5
(ώρα προπονήσεων 17:00) στο
βοηθητικό γήπεδο του Δημοτικού Σταδίου. Οι δοκιμές αφορούν ποδοσφαιριστές που
έχουν γεννηθεί τα έτη 20002001-2002-2003. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
μέχρι την Παρασκευή 10/5
επικοινωνώντας με τα γραφεία

της ΠΑΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2431
302822. Στις δοκιμαστικές
προπονήσεις των Νέων αναμένεται να βρεθούν και οι Σίτσας-Σαμολαδάς.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι
μετά την φετινή αποτυχημένη
σεζόν θα πρέπει να μπουν
στόχοι ρεαλιστικοί χωρίς να
προκαλούν την… κοινή λογική.
Άλλωστε δεν μπορείς να μιλάς
για πρωταθλητισμό στο λόγια,

αφού αυτό είναι κάτι που κρίνεται μόνο στον αγωνιστικό
χώρο. Φέτος στον ΑΟΤ μίλησαν για Σούπερ Λίγκα και τελικά… υποβιβάστηκαν! Αν
αυτό δεν τους δίδαξε, τότε
δεν μπορεί να τους διδάξει
τίποτα!

Δεν πτοείται ο Αϊβάζογλου
Ακόμα στον… αέρα βρίσκεται η κατάσταση με τις ομάδες
που θα παίζουν του χρόνου

στη Σούπερ Λίγκα2 και μία
από αυτές που είναι στην αναμονή αποτελούν και τα Τρίκαλα. Το ενδεχόμενο να μην
περάσουν ούτε το δεύτερο
στάδιο επιτήρησης οι Απόλλων
Λάρισας, Απόλλων Πόντου και
Εργοτέλης οδηγεί τους ιθύνοντες των «κυανέρυρθων» να
θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να ευνοηθούν από τις
συγκυρίες.
Σύμφωνα με το a-sports.gr
με τα δεδομένα, πάντως, που
υπάρχουν αυτή την στιγμή (το
θετικό για τον ΑΟΤ είναι ότι ο
μεγαλομέτοχος Ηλίας Αίβάζογλου, έχει την πρόθεση να
διατηρήσει τα ηνία της ομάδας
και μάλιστα διαθέτει μεγαλόπνοα σχέδια για το μέλλον.
Παράλληλα, είναι ευχαριστημένος από την παρουσία
του Νίκου Σαμολαδά, ο οποίος
τα έβγαλε πέρα σε μια κρίσιμη
καμπή της ομάδας και επιθυμεί να τον κρατήσει ως δεξί
του χέρι και τον άνθρωπο που
θα κινεί τα νήματα.
Μία, πάντως, από τις βασικές προτεραιότητες είναι να
βρεθεί προπονητής μακράς
πνοής και να μην γίνουν τα
λάθη της σεζόν, που τελείωσε
με Ντόστανιτς, Γράφα και Κόστιτς στην τεχνική ηγεσία και
στο τέλος το φίδι από την
τρύπα να βγάζει ο Δημήτρης
Σίτσας.

Βετεράνοι
σε δράση
Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΑΟΤ και της
Αναγέννησης Άρτας θα
αναμετρηθούν σήμερα Κυριακή 12 Μαίου και ώρα 5
στο δημοτικό στάδιο. Στην
αποστολή θα είναι και ο
Περικλής Σπυράκος ο οποίος και θα αγωνιστεί από
ένα ημίχρονο και στις δυο
ομάδες.Το τρίτο ημίχρονο
θα παιχτεί στην ταβέρνα
του παλαίμαχου Γιώργου
Λούκα στην Κρηνίτσα.

Ξ εκ ίν ησ αν
τα μ αθ ήμ ατ α
στ ην μ ικ ρή πι σί να

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Επιτυχία στόχου
Ο πρώτος στόχος της
αποστολής του Ελληνα γιατρού και αθλητή Γιώργου
Τσιάνου και των 30 Βρετανών αθλητών επιτεύχθηκε
και το ρεκόρ Γκίνες για τη
διεξαγωγή μικτού αγώνα
touch ράγκμπι στο μεγαλύτερο υψόμετρο καταρρίφθηκε.

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)

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

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

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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Νίκη για το γόητρο
•Πέτυχε η Φήκη κερδίζοντας
στη Διάβα την Κρύα Βρύση με 2-1
Με νίκη γοήτρου ολοκλήρωσε τη φετινή της
προσπάθεια η ομάδα της
Φήκης η οποία τερμάτισε
στην 3η θέση της βαθμολογίας. Στην τελευταία
αγωνιστική του πρωταθλήματος κέρδισε στη Διάβα
την Κρύα Βρύση με 2-1 σε
ένα ανοιχτό παιχνίδι, χωρίς
σκοπιμότητα.
Στο πρώτο ημίχρονο οι
Στιγμιότυπο από το χθεσινό
φιλοξενούμενοι προηγήθηπαιχνίδι στη Διάβα
καν με 0-1 ύστερα από τέρμα του Βερβέρα.
Στο δεύτερο μέρος στο 68’ από σέντρα του Χασιώτη ο Τσερέπι με γωνιακό σουτ πέτυχε το 0-2. Στο 83’ σε χέρι του Κοτόρι ο
διαιτητής έδωσε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Βερβέρας, αλλά ο
Μαλακασιώτης απέκρουσε. Στο 91’ σε χέρι του Σκρέκα ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για την Κρύα Βρύση το οποίο εκτέλεσε εύστοχα
ο Κοτόρι και διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Μαλακασιώτης, Ούτος, Παπαγεωργίου, Κοτόρι, Μερτσιώτης, Σιαμούτης, Κοτσιλιάνος, Ντίνος (81’ Μπαλαούρας), Σπυρόπουλος (83’ Χιούσα), Θεοδώρου (46’ Παππάς), Βάλλας (68’ Κυρίκος)
ΦΗΚΗ: Μπέκιος, Χασιώτης, Βουτσελάς, Σκρέκας Α., Σκρέκας
Γ., Μπασιάκας, Τσάγκας, Μέξι, Τσερέπι, Ντούβλης, Βερβέρας.

Β’ Ερασιτεχνική

Σε Παλ/ρο και Ζάρκο
τα βλέμματα
Συνεχίζεται σήμερα η δράση στο πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και όπως συνηθίζεται δεν απουσιάζουν τα ντέρμπι. Στον
2ο όμιλο ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ενωσης Δ.Μ στο Παλαιομονάστηρο, ενώ στον 1ο όμιλο η αναμέτρηση του Ζάρκου με το Ριζαριό.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια-Βαλτινό
Διαιτ. Νότος (Τζιοτζιος-Τουλουμης)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα-Βυτουμας
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας-Παφης)
Γηπ. Παλ/ρου: Παλαιομ/ρο-Δροσερό
Διαιτ. Μανασης Κ (Μπαλας Χ-Καλογριας)
Γηπ. Φωτεινου: Φωτεινό-Ροπωτό
Διαιτ. Ζησης (Κουτσαγιας-Καπερωνης)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια-Πρίνος
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Σταφυλας-Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι-Δενδροχωρι
Διαιτ. Κοντινος (Μανασης Μ-Κωτουλας)
Κεφαλ/κος-Ασπροβαλτος

0-3α.α

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 17:00
Γηπ. Κηπακίου: Κηπάκι-Αγ Κυριακή
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μπαλας Χ-Τουλουμης)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος-Αρδάνι
Διαιτ. Αλεξοπουλος (Μανασης Μ-Ντίνος)
Γηπ. Ζάρκου: Ζαρκο-Ριζαριό
Διαιτ. Πετσας (Νταλουκας-Σταφυλας)
Γηπ. Λεπτοκαρυας: Αστερας-Καρυες
Διαιτ. Δουλοπουλος (Τατσιοπουλος-Καψουρας)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων-Κρηνη
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Νότος-Πλοκας)
Γηπ. Ριζωματος: Παραληθαιοι-Πετρωτό
Διαιτ. Μανασης Κ (Κωτουλας-Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο-Λόγγος
Διαιτ. Κοντινος (Αποστολου-Κωστηρας)
Γηπ. Αγ. Κυριακης: Ακαδημια 1-Βασιλική
Διαιτ. Ζήσης (Καλογριας-Τζιοτζιος)
Ρεπό: Κεραμίδι

Η ΒΑθΜoΛoγΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

1 Νεοχώρι
97
32 1 1
112-7
2 Πηγή
81
25 6 2
69-18
3 Φήκη
80
26 2 6
77-25
4 Κεφαλόβρυσο
68
21 5 7
71-32
5 Μεγαλοχώρι
63
19 6 8
65-32
6 Δήμητρα Απόλλων
60
18 6 10
73-49
7 Καστράκι
58
17 7 10
65-29
8 Σαράγια
56
18 2 14
55-46
9 Πυργετός
52
15 7 12
56-45
10 Αγία Μονή
43
12 7 15
47-49
11 Ταξιάρχες
42
13 3 18
49-57
12 Καλύβια
40
10 10 13
32-39
13 Πορταϊκός
39
11 6 17
37-63
14 Κρύα Βρύση
38
11 5 18
44-63
15 Πύργος
34
10 4 20
40-54
16 Αχιλλέας
15
4 3 27
32-118
17 ΑΕΤ
0
0 2 32
0-96
18 Γλίνος
0
0 2 32
3-105
•Δεν υπολογίζονται οι αγώνες Καλύβια – Πηγή και Μεγαλοχώρι- Κεφαλόβρυσο οι οποίοι θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Δεν άλλαξε συνήθειες
•Νίκη και στο φινάλε ο πρωταθλητής «Διγενής» 0-3 στον Πυργετό
έχρι το τέλος του
πρωταθλήματος
στο ύψος των
περιστάσεων ο «Διγενής»
Νεοχωρίου. Χθες
ολοκλήρωσε τις
αγωνιστικές του
υποχρεώσεις με τρίποντο
στον Πυργετό
κερδίζοντας τον
«Δικέφαλο» 3-0 σε ένα
παιχνίδι όπου οι
φιλοξενούμενοι ήταν
ανώτεροι και θα
μπορούσαν με
περισσότερη ευστοχία να
διευρύνουν το σκορ.

Μ

Μικρή σημασία έχει αυτό
αφού έτσι και αλλιώς το Νεοχώρι δεν είχε ανάγκη τίποτα
περισσότερο απ’ όσα πέτυχε
φέτος. Καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, αισθητή διαφορά στον βαθμολογικό πίνακα από την 2η θέση και
μόνο μια ήττα στο παθητικό
του. Όλα αυτά συνθέτουν
έναν άξιο πρωταθλητή, ο οποίος την ερχόμενη αγωνιστική

πό τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι το παιχνίδι
στην Μπάρα θα άνοιγε
αρκετά, αφού Αχιλλέας και Ταξιάρχες δεν κοίταξαν σαν ευαγγέλιο το κομμάτι της τακτικής.
Ετσι ευχαριστήθηκαν όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο, αφού 7 γκολ
και αρκετές χαμένες φάσεις δεν
είναι διόλου ευκαταφρόνητη συγκομιδή.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν
να γυρίσουν το ματς και επικράτησαν 3-4.
Στόχος τους ήταν να κλειδώσουν την παραμονή κάτι που κατάφεραν νωρίς, οπότε στην πορεία προσπάθησαν να πετύχουν
ότι καλύτερο μπορούσαν χωρίς
άγχος.
Οσο για τον ιστορικό Αχιλλέα
δεν ήταν η χρονιά του και θα κοιτάξει να ανασυνταχθεί για να
επιστρέψει δριμύτερος.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν αποτελεσματικά. Ετσι στο 20’ ο Καταραχιάς με φάουλ έκανε το 1-0.
Στο 30’ μετά από προσπάθεια
του Αλεξέλη ο Μπαλάφας με κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα 11.
Στο 35’ ο Παρασκευόπουλος
με σουτ έβγαλε την Μπάρα
μπροστά με 2-1.
Λίγο αργότερα στο 40’ ο Ιωάννου με πλασέ σε τετ α τετ έκανε
το 3-1.
Στην ανάπαυλα ο κόουτς
Γουργούλιας ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα από τους παίκτες
του που άλλαξαν εικόνα.
Από την άλλη βγήκε και η κούραση της Μπάρας.

Α

Ο Διβανές ήταν ένας από τους σκόρερς του Νεοχωρίου

Φάση από το παιχνίδι στον Πυργετό

περίοδο θα μας εκπροσωπήσει μαζί με τα Μετέωρα στο
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Ο Καραστέργιος με κεφαλιά
«άνοιξε» το σκορ στο 29’ με
κεφαλιά, ενώ στο 42’ ο Διβανές με ψλοκρεμαστό σουτ πέτυχε το 0-2.
Το 0-3 έκανε στο 62’ ο Παπαθανασίου ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λανθασμένη αντίδραση του τερματοφύλακα
Τεντολούρη.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Τεντολούρης,
Κοθράς, Ψωμίδης, Μπουλογεώργος, Τσιάκαλος (70’ Τεντολούρης Γ.), Παπαδόπουλος, Νικολούσιος, Δερμάνης,
Φασούλας (21’ λ. τρ Παζαράς), Τζάρντο, Παπαχρήστος.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ζαφείρης, Τσιγαρίδας, Γιαννούλας (46’ Παπαθανασίου), Γούτσιος (46’
Νικόλαρος), Καραστέργιος,
Γκάτης (24’ Μανάφας), Μακρής, Διβανές, Γκαντιάς, Αλεξίου, Καλαμαράς.

Κάτι από Αγγλία
•Σε ανοιχτό
παιχνίδι όπου
τα γκολ έπεφταν
βροχή οι Ταξιάρχες
επικράτησαν 3-4
στον Αχιλλέα
Μπάρας

Στιγμιότυπο από τον χθεσινό αγώνα
Ετσι στο 76’ ο Τζιάννης με κεφαλιά μετά από σέντρα του Νίκα
μείωσε σε 3-2.
Στο 82’ μετά από σέντρα του
Πάτσου ο Παπανδρέου με προβολή ισοφάρισε 3-3.
Στο 88’ ατομική ενέργεια και
σουτ από τα πλάγια του Γεωργιάδη διαμόρφωσε το τελικό 3-4.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Αχιλλέας: Γαλανόπουλος (60’
Παρλιάρος), Καταραχιάς, Παπαγεωργίου, Μπαούσης, Παππάς, Χρηστάκης, Παρασκευόπουλος, Τσιόβολος, Γρηγορίου,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δημητρα – Πηγη ...............................................................1-1
Καλύβια – Καστρακι .........................................................0-0
Αχιλλέας – Ταξιάρχες .......................................................3-4
Πυργετός – Νεοχωρι .........................................................0-3
Κρ Βρύση – Φήκη ..............................................................1-2
Σαραγια – Πορταικός ........................................................ 2-1
Πύργος – ΑΕΤ ..............................................................3-0 α.α
Γλύνος – Αγ Μονη........................................................0-3 α.α
Μεγαλοχώρι – Κεφαλόβρυσο

Αναβλήθηκε διότι οι φοιτητές του Μεγαλοχωρίου βρίσκονται με την ειδικότητα ποδοσφαίρου του ΤΕΦΑΑ στην
Αταλάντα.

Ιωάννου, Πλαφάς
Ταξιάρχες: Καλατζής. Σ, Πάτσος, Γεωργιάδης, Μοσχόπουλος, Ντέλας, Γιώτας. Κ, Μπαλάφας (60’ Τζιάννης), Τσιώλης, Αλεξέλης (55’ Νίκας), Γούλας, Παπανδρέου.

«Λευκό» το τοπίο
Καλύβια και Καστράκι έμειναν στο 0-0
Αν και προσπάθησαν σε
όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού παίζοντας ανοιχτό
ποδόσφαιρο το γκολ δεν
ήρθε ποτέ. Καλύβια και
Καστράκι έμειναν στο 0-0
σε έναν αγώνα χωρίς βαθμολογική σημασία, ο οποίος σήμανε το φινάλε για
τους φιλοξενούμενους,
ενώ οι γηπεδούχοι έχουν
ακόμα μια υποχρέωση,
αυτή με την Πηγή, η οποία
θα γίνει την ερχόμενη
εβδομάδα. Πληροφορίες
Ο Μπαούτης προσπαθεί
αναφέρουν πως οι εξ’ αναν’ αποφύγει τον Κάβουρα
βολής αγώνες θα γίνουν
την Τρίτη αλλά τη μέρα
αυτή θα γίνει ο τελικός του παιδικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον
Πύργο και την Ακαδημία 1.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα Καλύβια στάθηκαν άτυχα στο 62’ όταν
το σουτ του Νουνού βρήκε το δεξί δοκάρι του Μπόμπολα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ: Πρέκας, Καραλής, Κάβρας (80’ Γκουτσούλιας), Κάβουρας, Πατρίκαλος Γ., Κωστόπουλος (70’ Παπαηλίας), Καρανίκας, Οικονόμου (55’ Σαμψών), Νουνός, Παπαευθυμίου, Μακρής
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Γιάννης, Γκόβαρης, Μπλούτσος, Μπαούτης Ε., Μπαλογιάννης, Μυλωνάς, Σικόλας, Ρόμπος, Αλμπάνης Β., Μπαούτης Αν.

A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Πράσινο γύρισμα Ωρα για πεταλιές

•Τα Σαράγια αν και βρέθηκαν να χάνουν από τον μαχητικό Πορταϊκό
κατάφεραν να πουν τον τελευταίο λόγο κερδίζοντας 2-1
ένε ότι η
τελευταία
εντύπωση είναι
αυτή που μένει
και οι πρωταγωνιστές
Σαραγίων και Πορταϊκού
έψαξαν το καλύτερο στον
μεταξύ τους χθεσινό
αγώνα.

Λ

•Εφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τον
23ο λαϊκό γύρο στην μνήμη Βασίλη Τσαρουχά
αθ’ όλη την
διάρκεια της
εβδομάδας οι
διοργανωτές
έτρεξαν όσο μπορούσαν
για να ετοιμάσουν μια
ελκυστική εκδήλωση.

Κ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τελικά τα χαμόγελα ήταν
για τους πράσινους, οι οποίοι
μια ανάσα πριν το τελευταίο
σφύριγμα κατάφεραν να σημαδέψουν σωστά, οπότε επικράτησαν με 2-1.
Σε κάθε περίπτωση αξίζουν
πολλά μπράβο στους παίκτες
και των δυο ομάδων, αφού
μολονότι φέτος ξόδεψαν αρκετή ενέργεια φρόντισαν να
μην κάνουν εκπτώσεις στο
ύστατο αντίο για την φετινή
χρονιά.
Ακόμη και στα σημεία που το
παιχνίδι δεν τους πήγαινε το
έμψυχο δυναμικό είχε την υπομονή να ψάξει τις ιδεωδέστερες λύσεις.
Αναλύοντας πάντως τα δεδομένα τα Σαράγια αισθάνθηκαν ικανοποίηση αφού είχαν
μια παραγωγική χρονιά. Και
καλό ποδόσφαιρο απέδωσαν
στα περισσότερα παιχνίδια και
σημαντικές νίκες κατέκτησαν.
Είναι φανερή λοιπόν η χημεία του σωματείου.
Από την πλευρά του ο Πορταϊκός έκανε την δική του φιλότιμη προσπάθεια την φετινή
χρονιά και φωνάζει από μακριά
ότι οι παίκτες του αγαπούν
αυτό που κάνουν.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε πολύ καλή προσέγγιση
του παιχνιδιού αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι τέλους.
Στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν με έξυπνη
αμυντική τακτική και κατάφεραν να βγάλουν τους γηπεδούχους από τον συνηθισμένο
τρόπο σκέψης τους, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι δεν
μπόρεσαν να φτιάξουν ευκαιρία.
Επίσης και στο επιθετικό
κομμάτι είχαν υπομονή και το
κατάλληλο διάβασμα των φάσεων.
Στην ανάπαυλα ο κόουτς
των Σαραγίων κ. Λιούλιος ζή-

Στιγμιότυπο από τον χθεσινό αγώνα ανάμεσα στα Σαράγια και τον Πορταϊκό
τησε από τους παίκτες του να
βάλουν φαντασία στο παιχνίδι
τους όσον αφορά την δημιουργία φάσεων και να παίξουν την μπάλα που ήξεραν.
Πραγματικά ανέβασαν στροφές έχοντας καλή κυκλοφορία
και έφεραν νωρίς το ματς στα
ίσα. Όμως το συγκρότημα του
κ. Σαργιώτη ήταν σκληρό καρύδι και πρόσεξε ιδιαίτερα τις
αντεπιθέσεις.
Τελικά ο πολύπειρος Τζέγκας σημάδεψε σωστά δίνοντας
το τρίποντο στην ομάδα του.
Πάντως στα Σαράγια κοιτάζουν το μέλλον και ετοιμάζονται για φρεσκάρισμα εγκαταστάσεων και άλλες εξωαγωνιστικές εκπλήξεις.

Το φιλμ του αγώνα
Η πρώτη καλή στιγμή στον
αγώνα σημειώθηκε στο 4’ όταν
μετά από καλή πράσινη κυκλοφορία ο Καμπέρης σούταρε μέσα από την περιοχή ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι.
Στο 18’ ωραίο σουτ με πολλά φάλτσα από τον Βαγενά. Ι
και παρά την πίεση του Σίμου
πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 19’ ομαδική ενέργεια
και σουτ του Καλιακούδα
μπλόκαρε ο καλά τοποθετημένος Θεοδωρούλας.
Στο 26’ καλοζυγισμένο σουτ
του Τζιουβάρα έξω από την περιοχή ο Ντάσκας απογειώθηκε
και παραχώρησε κόρνερ με
την βοήθεια και του δοκαριού.
Στο 35’ σέντρα-ξυράφι του
Τζιουβάρα από τα δεξιά και τεχνικό σουτ στην κίνηση του Ραμιώτη έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα για το 0-1.

Με το καλημέρα της επανάληψης τα Σαράγια ισοφάρισαν. Στο 49’ πρώτο σουτ του
Τζέγκα απέκρουσε ο τερματοφύλακας και στην συνέχεια
ο Σίμος(έπαιξε προωθημένος
στο β’ μέρος) πήρε το ριμπάουντ και με πλασέ έκανε το 11.
Στο 62’ ο Τζιουβάρας βρήκε
τον Ραμιώτη που σούταρε
αλλά μπλόκαρε ο Ντάσκας.
Στο 73’ ωραία ατομική ενέργεια και σουτ του Ραμιώτη
απέκρουσε ο Ντάσκας.
Στο 80’ τραυματίστηκε ο Κατζίη και ανέλαβαν τα ιατρικά
επιτελεία αφού κάθε χτύπημα
στο κεφάλι θέλει προσοχή(μεταφέρθηκε προληπτικά στο
νοσοκομείο). Ετσι ο Πορταϊκός
τελείωσε με αριθμητικό μειονέκτημα..
Στο 83’ ευθύβολο σουτ του
Ζώη βρήκε το αριστερό δοκάρι.
Στο 89’ ο Κοντοβουνήσιος
είχε την έμπνευση και με ωραία
σέντρα από τα δεξιά βρήκε τον
Τζέγκα που με κοντινό σουτ
έστειλε την μπάλα αρχικά στο
δοκάρι και μετά στα δίχτυα για
το τελικό 2-1.
Διαιτητής: Πέτσας, Βοηθοί:
Μανασής. Μ, Πάφης
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου, Σίμος, Μπεγλερίδης, Τζέτζιας, Καμπέρης, Γαδετσάκης
(54’ Κατσαρός), Καλιακούδας,
Ζώης, Τζέγκας, Γκένας (56’
Κοντοβουνήσιος).
Πορταϊκός: Θεοδωρούλας,
Κανάτας, Κατζίη, Βαγενάς Ι.,
Βαγενάς. Σπ, Κλιάφας, Τζιουβάρας, Κουβελας, Ταμπάκου,
Τσαρούχας (65’ Πατσιατζής),
Ραμιώτης

Γεμάτο
πρόγραμμα

Πρόκριση
για ενήλικες

Σχεδόν κάθε εβδομάδα τα μέλη του Συλλόγου δρομέων έχουν δράση.
Το περασμένο διάστημα όμως ξεπέρασαν
τον εαυτό τους.
Ηδη κάναμε αναφορά σε σημαντικές εκδηλώσεις που μετείχαν.
Το κάδρο συμπληρώθηκε με τον Ιπποκράτειο, όπου για 4η χρονιά ο Σύλλογος
πήρε βραβείο πολυπληθέστερης συμμετοχής.
Το δικό του χρώμα είχε ο αγώνας στην
Ανοπαία, ενώ μια ομάδα πρωταγωνιστών
έτρεξαν στον νυχτερινό της Λαμίας.

Μεγάλη νίκη για τις ενήλικες του
Ασκληπιού επί της ΑΕΛ εκτός έδρας
με το εμφατικό 0-3 σε 62 λεπτά!!!!
Μια νίκη που τους έδωσε το χρυσό
εισιτήριο για το Final 4 της περιφέρειας και έρχεται ως επιβράβευση
της προσπάθειας των αθλητριών (μαμάδες και εργαζόμενες όλες) και της
προπονήτριας τους κας Ραντόμσκα.
Στο F4 η ομάδα έπαιξε χθες με
ΑΕΛ, ενώ σήμερα ο μικρός τελικός είναι στις 14.30 και ο τελικός στις
16.30.

Από την πλευρά τους οι λάτρεις της ποδηλασίας ζεστάθηκαν για τα καλά και
δηλώνουν πανέτοιμοι για
κόλπα.
Με την βοήθεια και του
καιρού θα προκύψουν ωραίες εικόνες στην καρδιά της
πόλης. Φυσικά οι μυημένοι ξέρουν άριστα τα κατατόπια,
ενώ και οι νέοι φίλοι βρίσκουν άμεσα τον ρυθμό, οπότε τερματίζουν στο άνετο.
Πρόκειται για μια σύναξη
που αντέχει στον χρόνο, ενώ
οι υπεύθυνοι προσπαθούν να
την διανθίσουν με καινούργια
στοιχεία.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει:
Ο ποδηλατικός σύλλογος
Ασκληπιός, ο Δήμος Τρικκαίων, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και η εφημερίδα Πρωινός Λόγος συνδιοργανώνουν τον 23ο λαϊκό
ποδηλατικό “Γύρο των Τρικάλων” εις μνήμη Βασιλείου
Τσαρουχά.
Η εκκίνηση θα γίνει από την
κεντρική πλατεία Τρικάλων
σήμερα Κυριακή 12 Μαϊου
2019 και ώρα 12μ.
Διαδρομή: Β. Τσιτσάνη –
Διονυσίου-Απ. Ιακωβάκη- γέφυρα Γκίκα-φανάρια Αγ. Κων-

Την τιμητική της θα έχει η ποδηλασία
στον σημερινό 23ο λαϊκό γύρο στη μνήμη Β. Τσαρουχά
σταντίνου-Καποδιστρίου-παλιό Δεσποτικό-Κοραή –Καλαμάτας-Λάκμωνος-γέφυρα
Τρικκαίογλου-Καλαμπάκαςφανάρια Πράσινης ΓωνιάςΗρ. Ρέτου-Γεροδήμου-Μετεώρων-διασταύρωση ΚηπάκιΚαλαμπάκας-Πράσινη ΓωνιάΚαλαμπάκας-Ηπείρου-γέφυρα Τρικκαίογλου-Σαράφη-Αγ.
Νικόλαο-τερματισμός κεντρική πλατεία 6,6 χ.λ.μ.
Καλούμε όλους τους δημότες των Τρικάλων, μικροί
και μεγάλοι να συμμετέχουν
στον Λαϊκό Γύρο των Τρικάλων, έτσι ώστε να περάσουμε σημαντικά μηνύματα για
την χρήση του ποδηλάτου,
διεκδικώντας μεγαλύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμων μέσα
στην πόλη αλλά και έξω από

την πόλη, όπως είναι η οδός
Λαρίσης, οδός Καρδίτσης,
οδός Πύλης αλλά και το πανεπιστήμιο των ΤΕΦΑΑ.
Εκατοντάδες πολίτες κάνουν χρήση του ποδηλάτου
μέσα στην πόλη των Τρικάλων και τα οφέλη είναι πάρα
πολλά, γι’ αυτό μας δίνεται η
ευκαιρία σήμερα Κυριακή 12
Μαΐου στην κεντρική πλατεία
Τρικάλων να δώσουμε αισιόδοξα μηνύματα.
Επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί από
ένας έπαινος και ένα μπλουζάκι.
Οι εγγραφές των συμμετεχόντων θα γίνουν από τις
10:00 έως τις 11:50 στην
γραμματεία που θα βρίσκεται
στο χώρο της εκκίνησης.

Στο στοιχείο τους

Τρέξιμο με μήνυμα

•Τα σχολικά νιάτα θα ξεδιπλώσουν
το ταλέντο τους στην αθλητική
συνάντηση του «Αθηνά»

•Ο φετινός 4ος Κόζιακας race
είναι αφιερωμένος στην διάσωση
του Ασπροπάρη

Τα Τρικαλινά νιάτα δείχνουν σε πρώτη ευκαιρία ότι μπορούν να πάρουν άριστα τόσο
στα μαθήματα αλλά και στον αθλητισμό.
Αυτό θα επιβεβαιωθεί για μια ακόμη φορά
σε μια εκδήλωση που χρόνια τώρα έχει σωστό βηματισμό.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει: Σήμερα
Κυριακή 12 Μαίου 2019 με ώρα έναρξης 9:00
π.μ. τα Εκπαιδευτήρια “ΑΘΗΝΑ”, συνεπή
στο καθιερωμένο ραντεβού, διοργανώνουν
για 15η συνεχή χρονιά την “15η Μαθητική
Αθλητική Συνάντηση” στο Αθλητικό Κέντρο
“ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ”.
Περισσότεροι από 200 μαθητές – μέλη των
ομάδων μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου θα
λάβουν μέρος στο συναρπαστικό αυτό πρωτάθλημα.
Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στους
αγώνες αλλά και όσοι επιθυμούν να τους παρακολουθήσουν μπορούν να συγκεντρωθούν στο «παλαιό» ΚΤΕΛ (γέφυρα), απ’ όπου
θα αναχωρήσουν τα λεωφορεία στις
08:00π.μ.. Η μετακίνηση των μαθητών στο
Αθλητικό Κέντρο μπορεί επίσης να γίνει με ευθύνη των ίδιων των γονέων των μαθητών, οι
οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι στην αθλητική
αυτή εκδήλωση του Σχολείου μας.
Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος τα εξής
Γυμνάσια: 1ο, 2ο, 4ο, 6ο, 9ο, Eκπαιδευτήρια
«Αθηνά».

Μεγάλος όγκος δρομέων από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα βρεθεί σήμερα σε ένα από τα πιο αγαπημένα Τρικαλινά μέρη.
Μάλιστα οι πρωταγωνιστές θα στείλουν ηχηρό
μήνυμα, αφού ο αγώνας είναι αφιερωμένος στην
διάσωση του Ασπροπάρη.
Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου
Τρικάλων ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ προκηρύσσει τον 4ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος με την ονομασία
KOZIAKAS MOUNTAIN RACE.
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή
12/05/2019. Και οι δύο (2) διαδρομές θα έχουν εκκίνηση και τερματισμό το χωριό Ελάτη Τρικάλων.
Ώρα εκκίνησης του αγώνα των 20 χλμ είναι η
9:30π.μ. και του αγώνα των 10 χλμ η 9:45 π.μ.
Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν
τους κανόνες και τις οδηγίες που περιγράφονται,
οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με την ασφάλεια
τους, αλλά και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα των 20 χλμ
έχουν όσοι αθλητές έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας. Στον αγώνα των 10 χλμ μπορούν
να συμμετέχουν και οι αθλητές κάτω των 18 ετών
με υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα και μέχρι του κατώτατου ορίου που ορίζεται στο 16ο έτος της ηλικίας.

CMYK

CMYK

τοπικά
Μέρος 18ο
7. Ματσουκιώτικα (Σεπτ.
2018-Μάιος 2019, συνέχεια)
12) 20.12.2018: Έλαβα
γράμμα από τον πρώην Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο,
απάντηση στις ευχές μου
με βιβλία για την ονομαστική του γιορτή (τα έστειλα κάπως γρήγορα, γι' αυτό και η
απάντηση πριν του αγίου
Ιγνατίου, 20 Δεκ.):
“†Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗC πρ.
ΑΡΤΗΣ
ΙΓΝΑΤΙΟC Δ’
Ι. Μονή Φανερωμένης-Άρτα
47131
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47ο Οδοιπορικό στο Τζουμέρκο (23-25 Μαρτίου 2019)

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον” (Απολυτίκιο)
•Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

Εν Άρτη τη 12-12-2018
Κύριον
Δημήτριον Καλούσιον
Τρίκαλα
Αγαπητέ κ. Καλούσιε
Σας ευχαριστώ θερμά για
τα “Τρικαλινά Σύμμεικτα”,
“Ιερά Μονή του Λυμποχόβου” και τα αποκόματα της
εφημερίδος “Πρωινός Λόγος”, που συνοδεύουν τις
εόρτιες ευχές σου, αντιπροσωπευτικές όλων των
Ματσουκιωτών.
Συγχαίρω την προσπάθειά
σου, το πάθος και τον καϋμό
σου για το παναγιοσκέπαστο, πανέμορφο και αξιοθαύμαστο Ματσούκι, που
αναπαύεται στην αγκαλιά
των Τζουμέρκων και δροσίζεται από τα πλούσια και
δροσερά νερά τους.
Και η αφεντιά σου, με το
αγέρωχο ανάστημά σου, “τη
σύγχρονη φωτογραφική μηχανή σου”, τη γλαφυρή σου
πέννα και την ακούραστη
προσπάθειά σου, αναδεικνύεις το μεγαλείο, την αξιόλογη παράδοση και την ταυτότητα του Ματσουκίου.

Ο Άρτης Ιγνάτιος στο λατρευτό μας Ματσούκι ανάμεσα στην
ηγουμένη της Μονής Ροβέλιστας Θεοκλήτης και του
πανεπιστημιακού Κώστα Κωνσταντινίδη (3.7.2016).

Το εμπεριστατωμένο γράμμα του πρώην Άρτης Ιγνατίου στον
Δημήτριο Γ. Καλούσιο (12.12.2018).

Την Αγιοβασιλιάτικη πίτα των Ματσουκιωτών Θεσσαλίας ευλόγησε
ο παπα-Γιώργης Γραδούλας Ματσουκιώτης γαμπρός (27.1.2019).

Η νέα γενιά μαθητεύει χαρούμενη στις ελληνοχριστιανικές
παραδόσεις (Ι.Μ. Βύλιζας, 24.3.2019).

Συναυλία Ροκ
Μουσικής Μουσική
Σχολή Δήμου Μετεώρων
Το κιθαριστικό σύνολο «ΣΕΝΤΕΦΙ» του
Κώστα
Δριτσέλη
αφήνει για λίγο τις
κλασικές κιθάρες, οι
μαθητές παίρνουν
στα χέρια τους τις
ηλεκτρικές και σε
συνεργασία τους:
Μαράϊκε
Ζάρα
,Κωνσταντία Λάσκου
, Αντώνη Λαγούδη
και την Παιδική Χορωδία του Δήμου
Μετεώρων , θα μας
παρουσιάσουν τραγούδια των Pink
Floyd,
Metallica,
Scorpions, αλλά και
Π. Σιδηρόπουλο, Δ.
Σαββόπουλο, κλπ. σε
μια βραδιά γεμάτη μουσική και εκπλήξεις.
Επιμέλεια- οργάνωση: Κώστας Δριτσέλης
Κυριακή 12 Μαΐου 2019
Ώρα: 21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Είσοδος ελεύθερη

Εύχομαι χαριτωμένα Χριστούγεννα και ευλογημένο
το νέο έτος.
Με πολλή εκτίμηση και
αγάπη εν Χριστώ
†Ο πρ. Αρτης Ιγνάτιος”.

13) 29.12.2018: Ο σύλλογος της Βύλιζας έκαμε πετυχημένο γλεντάκι στην ταβέρνα Ούντρα του Πεντάλοφου Αιτωλοακαρνανίας,
100 άτομα, οι 30 Ματσου-

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 29

κιώτες της περιοχής.
14) 6.1.2019: Αγιασμός
των υδάτων στη γέφυρα για
τον Άι-Θανάση με 24 πιστούς.
Λόγω δυσμενών καιρικών
συνθηκών κανένας δεν έπιασε τον Σταυρό στο ποτάμι,
επίσης ο σύλλογος δεν έκοψε ούτε την καθιερωμένη
πρωτοχρονιάτικη πίτα.
15) 7.1.2019: Λόγω καιρού δεν λειτούργησαν στον
Άι-Γιάννη της Βύλιζας, αλλά
στον Άγιο Παντελεήμονα του
χωριού, 10 ψυχές. Αλλά το
μεσημέρι τρεις λεβέντες (παπάς, Μπίλιος και Γκούμας)
πήγαν, με δική τους πρωτοβουλία, στον Άι-Γιάννη, άναψαν καντήλια κι ένα κεράκι.
16) 8.1.2019: Λίγο χιόνι
μέσα στο χωριό, μεγάλος
παγετός, στο Ματσούκι μείον 10 βαθμούς, στα Τρίκαλα
μηδέν.
17) 14.1.2019: Ημέρα Δευτέρα, κοιμήθηκαν απόψε στο
Ματσούκι, κατά μέτρηση
παπα-Χρήστου 56 άτομα,
κατά την Ευγενία 59.
18) 19-20.1.2019: Το χορευτικό της Βύλιζας στις
εορταστικές εκδηλώσεις της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων στη Θεσσαλονίκη.
19) 27.1.2019: Ο σύλλογος των Ματσουκιωτών Θεσσαλίας Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
κόβει την πρωτοχρονιάτικη
πίτα στο ΚΤΕΛ Τρικάλων.
Πετυχημένη πατριωτική σύναξη.
(Συνεχίζεται)

Μ α μ ά . Γλ υ κ ι ά λ έ ξ η
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τη σημασία της μάνας στη ζωή μας. Γι’αυτό και οι λέξεις δεν αρκούν για να μπορέσουμε ποτέ να πούμε όλα αυτά που νιώθουμε για εκείνη. Ούτε για να την ευχαριστήσουμε για όσα έκανε και συνεχίζει
να κάνει για εμάς.
Η μητέρα είναι τα πάντα. Αυτή είναι η παρηγοριά μας στην θλίψη, η ελπίδα μας
στην δυστυχία και η δύναμή μας στην απελπισία.
Είναι η πηγή της αγάπης, του ελέους, της συμπόνοιας και της συγχώρεσης.
Αυτός που χάνει την μητέρα του, χάνει μία αγνή ψυχή που τον ευλογεί και τον
προστατεύει συνεχώς.
Δυστυχώς όσο μεγαλώνουμε τόσο ξεχνάμε αυτή την μικρή λέξη. Δεν την προσφέρουμε συχνά, την αντικαθιστούμε με άλλες λέξεις πιο ψυχρές και απρόσω-

πες. Υποβαθμίζουμε την μοναδικότητά της, την θεωρούμε μια λέξη δεδομένη στο
λεξιλόγιό μας που μόνο αν χαθεί συνειδητοποιούμε την αξία της!!!
Άραγε, αξίζει αυτή η αντιμετώπιση στον άνθρωπο, που μας δίνει απλόχερα και
ανιδιοτελώς την αγάπη του από την πρώτη στιγμή της ζωής μας;
Η αγάπη της μάνας είναι ένας βροντερός καταρράκτης και ένα αστείρευτο
πηγάδι..
Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά. Μια αγκαλιά, ένα φιλί
και ένα «σ’αγαπώ μαμά» αρκούν.
Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμο!!!
Γιαννοτάκη Μάνη
Υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων ΝΟΔΕ Τρικάλων

Απογευματινή εκδήλωση
από το Δ ΚΑΠΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19,42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

H Συντονιστική Επιτροπή του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων
διοργανώνει απογευματινή εκδήλωση την Πέμπτη 16 Μαΐου
2019 και ώρα 18:00 στον χώρο του ΚΑΠΗ.

Ενημερωτική
εκδήλωση στο Ε ΚΑΠΗ
Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση συνδιοργανώνουν η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) Τρικάλων και το Ε ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Πτώσεις
στην Τρίτη ηλικία – Πρόληψη, Φροντίδα, Ευεξία». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 στις 10:00,
στον χώρο του Ε ΚΑΠΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Τρικάλων, ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου ότι οι
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου, θα πραγματοποιηθούν οριστικά στις 15 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ έως 19:00 μ.μ, στην αίθουσα του
Εργατικού Κέντρου Ν. Τρικάλων (Βασ. Τσιτσάνη 28).
Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, να προσέλθουν στην εκλογική διαδικασία, καθώς
η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία
του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

30 σελίδα
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Κικίλιας: Το βράδυ της 26ης Μαΐου θα είναι εδώ Τ. Θεοδωρικάκος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα
η μεγάλη πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα συντριβεί σε όλες τις κάλπες»

«Ο

κ. Πολάκης προσέβαλε με τον
πιο χυδαίο και
απάνθρωπο τρόπο, έναν αγωνιστή της ζωής, τον Στέλιο
Κυμπουρόπουλο. Οι εκφράσεις
του αποτελούν ντροπή. Ακόμα
μεγαλύτερη ντροπή είναι ότι
ο κ. Τσίπρας όχι απλά έσπευσε
να τον καλύψει, αλλά λίγες μέρες μετά, έκαναν και διακοπές
μαζί» τονίζει σε συνέντευξή
του στα Παραπολιτικά ο Βασίλης Κικίλιας κατηγορώντας τον
πρωθυπουργό πως μετατρέποντας την πρόταση μομφής
σε βάρος του κ. Πολάκη, σε
ψήφο εμπιστοσύνης για όλη
την κυβέρνηση, ταύτισε το σύνολο της κοινοβουλευτικής
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με τον
«πολακισμό». «Όσοι ανέχονται
τέτοιες φασίζουσες συμπεριφορές, όσοι καλύπτουν την
"ανθρωποφαγία" δεν έχουν καμία στάλα ήθους και "ξεγυμνώνονται" απέναντι στον ελληνικό
λαό. Χαρακτηριστική η σκηνή
προχτές στη Βουλή. Είπε ο
Τσίπρας στον Μητσοτάκη: "είσαι πολύ λίγος να μιλάς για
μένα" και μετά έστειλε εν είδει
μπράβου τον Πολάκη να πουλάει τσαμπουκά από κοντά»
λέει χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο πακέτο
μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ο Τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ χαρακτηρίζει τον
Αλέξη Τσίπρα «καιροσκόπο»
λέγοντας πως το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής του
το πλήρωσε ακριβά η χώρα
με 100 δισ. λογαριασμό. «Στα
τρία επόμενα χρόνια έδειξε
πόσο ιδεοληπτικός είναι. Διέλυσε τη μεσαία τάξη με βαριά
υπερφορολόγηση. Τον τελευταίο του χρόνο ως πρωθυπουργός, απέδειξε πόσο επικίνδυνος είναι. Έδωσε τη μα-

Ο Τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ
χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα
«καιροσκόπο» λέγοντας πως το
πρώτο εξάμηνο της
διακυβέρνησής του το πλήρωσε
ακριβά η χώρα με 100 δισ.
λογαριασμό.
κεδονική γλώσσα, εθνότητα
και ταυτότητα. Και τώρα φέρνει
ένα πακέτο μέτρων "για να
αποκαταστήσει τις αδικίες",
όπως λέει, που όμως αυτός
δημιούργησε επί 4,5 χρόνια.
Θα μείνει στην ιστορία ως ο
πρωθυπουργός, που κυβέρνησε από το 2015 μέχρι και το
2019 και εξήγγειλε μέτρα για
το 2020 και μετά, όταν και θα
έχει φύγει από την εξουσία»
λέει προσθέτοντας πως έχει
αντιγράψει αποσπασματικά το
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέει μάλιστα
την ίδια στιγμή αρνείται να ψηφίσει την ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου όπως
τον κάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έτσι μισθωτοί και
συνταξιούχοι χάνουν ένα μισθό
και μία σύνταξη.
Αναφερόμενος στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις ευρωεκλογές ο κ. Κικίλιας εκ-

φράζει την εκτίμηση πως θα
έχουν το ίδιο αποτέλεσμα που
θα είναι η αποδοκιμασία του
κ. Τσίπρα ο οποίος και οδήγησε, όπως τονίζει, τη χώρα ξανά
στα μνημόνια τη στιγμή που
έβγαινε στο ξέφωτο. «Το βράδυ
της 26ης Μαΐου, όταν θα κλείσουν οι κάλπες, δεν θα υπάρχει
ούτε ένας Έλληνας ο οποίος
θα αμφιβάλλει ότι η μεγάλη
πολιτική αλλαγή την οποία χρειάζεται η χώρα είναι ήδη εδώ»
τονίζει.
Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά ο κ. Κικίλιας επισημαίνει
πως η ΝΔ έχει αποδείξει ότι
στηρίζει την εθνική γραμμή
απέναντι στην πολιτική έντασης
που συνειδητά εφαρμόζει η
Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο αγνοώντας το Διεθνές
Δίκαιο της Θάλασσας και αμφισβητώντας έμπρακτα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
«Είναι σαφές ότι οι ενέργειες
της Τουρκίας, εκτός από επικίνδυνες, υποσκάπτουν τον
στρατηγικό στόχο της Ευρώπης να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια. Προβλέπω,
ότι σύντομα να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία, έναντι της προκλητικής
και παράνομης συμπεριφοράς
της» τονίζει.
Απαντώντας σε ερώτηση για
το αν πιστεύει ότι δέκα μήνες
μετά την τραγωδία στο Μάτι
έχουν βελτιωθεί τα πράγματα
στο ζήτημα πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών, ο Τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ δηλώνει
πως έχοντας αντιμετωπίσει ως
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αποτελεσματικά, τις πυρκαγιές του 2014, γνωρίζει από
πρώτο χέρι ότι η πρόληψη είναι
ανώτερη της θεραπείας.
«Για ποια πρόληψη μιλάμε,

όταν το νομοσχέδιο για την
Πολιτική Προστασία, 10 μήνες
μετά την τραγωδία στο Μάτι,
δεν έχει έρθει ακόμα στη Βουλή;» ρωτά ο κ. Κικίλιας.
Τέλος αναφερόμενος στη
στάση της ΝΔ που καταψήφισε
το νομοσχέδιο του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας στη Βουλή ο
αρμόδιος Τομεάρχης κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ πως επί τέσσερα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα
για τις Ένοπλες Δυνάμεις και
πως τώρα στα τελειώματα,
όπως λέει χαρακτηριστικά, ψήφισε ένα ιδεοληπτικό πόνημα,
ραμμένο στα μέτρα της κομματικής νεολαίας του. «Ένα
νομοσχέδιο που υπονομεύει
τη δομή και την πειθαρχία των
Ενόπλων Δυνάμεων με τη σύσταση των "Γραφείων Νομικής
Προστασίας". Αναφορικά με
το θέμα των αντιρρησιών συνείδησης, αναρωτιέται κανείς
ποιος έγραψε το ν/σ: Ο κ. Αποστολάκης ή ο κ. Καρανίκας;
Προσβάλλουν και απαξιώνουν
το κύρος των στελεχών των
ΕΔ, καθόσον τροποποιούν τη
σύνθεση της ειδικής επιτροπής
των αντιρρησιών συνείδησης,
με αύξηση συμμετοχής των
καθηγητών ΑΕΙ από δύο σε
τρεις και αντίστοιχη μείωση
των αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων από δύο σε έναν. Άρα
δεν εμπιστεύονται τους άνδρες
και τις γυναίκες των Ενόπλων
Δυνάμεων, ντροπή! Ό,τι ζημιώνει τις Ένοπλες Δυνάμεις
και την εθνική ασφάλεια της
χώρας, θα ξηλωθεί, από την
επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ.
Φιλοδοξούμε να φέρουμε το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας
στον 21ο αιώνα» καταλήγει ο
κ. Κικίλιας.

Ως απέλπιδα προσπάθεια του πρωθυπουργού να αποτρέψει
την πανωλεθρία στις 26 Μαΐου, αποτιμά το πακέτο παροχών ο
συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ,
Τάκης Θεοδωρικάκος, με συνέντευξή του στην εφημερίδα Παρασκήνιο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη «13η σύνταξη» «προεκλογικό
επίδομα» και τονίζει ότι στις εκλογές οι Έλληνες θα πουν «ως
εδώ!» με τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο κ. Τσίπρας δεν πίστεψε ποτέ, ούτε και τώρα, στην πολιτική
των λιγότερων φόρων, στις επενδύσεις και στις νέες ποιοτικές
θέσεις εργασίας. Μοιράζει απλώς προεκλογικές ασπιρίνες με μοναδικό σκοπό να αποτρέψει μια πανωλεθρία το βράδυ της 26ης
Μαΐου. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες όμως τον ξέρουν πλέον πολύ
καλά. Και θα τον τιμωρήσουν παραδειγματικά», δήλωσε μεταξύ
άλλων, ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Καμία 13ησύνταξη δεν πρόκειται να νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πρόκειται για ένα ακόμη προεκλογικό επίδομα που σκοπό έχει να
εξαγοράσει συνειδήσεις» σημειώνει χαρακτηριστικά, ενώ προσθέτει,
πως «το μόνο που στην πραγματικότητα κάνει ο κ. Τσίπρας, αρνούμενος να ψηφίσει την τροπολογία της ΝΔ για κατάργηση του
αφορολογήτου από το 2020, που ο ίδιος νομοθέτησε, είναι να
πάρει πίσω μια ολόκληρη σύνταξη από τους χαμηλοσυνταξιούχους».
Σχετικά με την πρόταση μομφής κατά του Παύλου Πολάκη και
την τριήμερη διαδικασία στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, ο κ. Θεοδωρικάκος τονίζει πως
«οι μάσκες έπεσαν οριστικά», καθώς όπως λέει, ο κ. Τσίπρας ταυτίστηκε πλήρως με τον κ. Πολάκη, ασπαζόμενος τις συμπεριφορές
του και χυδαιολογώντας κατά του Προέδρου της ΝΔ και βουλευτών
της αντιπολίτευσης».
Το κυριότερο όμως, σύμφωνα με το κορυφαίο στέλεχος της
οδού Πειραιώς, είναι ότι κατέπνιξε κάθε φωνή μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ
που αντιτίθεται στον Πολακισμό, όπως του κ. Φίλη. «Όσες ψήφους
εμπιστοσύνης και να λάβει ο κ. Τσίπρας και ο κ. Πολάκης από
βουλευτές που αντάλλαξαν την ψήφο κατά συνείδηση με την
υπουργική καρέκλα, το βράδυ της 26ηςΜαΐου οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες θα αποδοκιμάσουν και τους δυο με εκκωφαντικό τρόπο»,
επισημαίνει.
Σχολιάζοντας τα ζητήματα ηθικής της κυβέρνησης, (ταύτιση
Τσίπρα-Πολάκη, Μάτι και διακοπές του πρωθυπουργού στο
σκάφος της οικογένειας Παναγόπουλου), ο κ. Θεοδωρικάκος,
τονίζει πως «κανένα απολύτως «ηθικό πλεονέκτημα» δεν διέθετε
ο κ. Τσίπρας. Ως καλός ηθοποιός, παρίστανε τον «κληρονόμο»
του «ηθικού πλεονεκτήματος» της Αριστεράς, αλλά το διέλυσε
στο Μάτι και τη Μόρια περιφρονώντας την ανθρώπινη ζωή και το
αποτέλειωσε με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του».
«Το σύνθημα του κ. Τσίπρα «με τους πολλούς ή με τις ελίτ»
ηχεί πλέον ως κακόγουστη φάρσα», αναφέρει, και προχωρώντας
σε μια εκτίμηση για το αποτέλεσμα της 26ηςΜαίου, δηλώνει πως
τη ΝΔ «θα την ψηφίσουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι του
μέτρου και της κοινής λογικής, που θέλουν ενότητα, που θέλουν
να βάλουν τέλος στον εφιάλτη του διχασμού, του μίσους και της
αποτυχίας». Όπως λέει, στόχος του είναι «μια βαριά ήττα για τον
κύριο Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική τους και η πρώτη
θέση, η νίκη και η καθοριστική ενίσχυση της ΝΔ, σε σχέση με τις
προηγούμενες εκλογές», ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, δηλαδή,
«που θα ξεδιαλύνει προς πάσα κατεύθυνση ότι ήρθε η ώρα της
πολιτικής αλλαγής».

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
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Τσίπρας από Άρτα: Στο τέλος του χρόνου
θα υπάρχει περιθώριο για νέα
μέτρα ελάφρυνσης των πολλών
η σιγουριά ότι στο
τέλος του χρόνου θα
υπάρχει το
περιθώριο να σχεδιάσει
και νέα μέτρα
ελάφρυνσης των πολλών,
εφόσον συνεχίζονται και
θα συνεχίζονται τα θετικά
βήματα στην οικονομία,
εξέφρασε ο
πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας από την Άρτα,
ξεκαθαρίζοντας ότι η
κυβέρνηση σχεδιάζει με
ασφάλεια, χωρίς να θέλει
να δημιουργήσει
προϋποθέσεις
δημοσιονομικού
εκτροχιασμού.

Τ

«Έχω συνειδητοποιήσει γιατί λυσσομανάνε, το γιατί φαίνεται στη σημερινή συγκέντρωσή σας, εδώ στην Άρτα,
αλλά και σε όλες τις περιοχές
που γίνονται συγκεντρώσεις
γιατί αυτές είναι η πραγματική δημοσκόπηση», είπε ο πρω-

Οι κάτοικοι της Άρτας επιφύλαξαν ιδιαίτερα θερμή υποδοχή
στον πρωθυπουργό καθώς είναι και συμπατριώτης τους.
θυπουργός και σημείωσε ότι
σε δύο εβδομάδες θα πάρουν
το μήνυμα τους στην κάλπη,
όπως έγινε στις εκλογές του
2015 και στο δημοψήφισμα.

Ο κ. Τσίπρας επικαλέστηκε
παροιμία που λένε οι συγχωριανοί στο Αθαμάνιο Άρτας
που λέει: «ο λύκος τρίχα αλλάζει, χούι δεν αλλάζει» και

είπε προς τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον
ακούσουν: «αφήστε τους να
λυσσομανάνε κι εμείς ας προχωρήσουμε μπροστά».
Για τον πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι προκάλεσε
μία τριήμερη συζήτηση στη
Βουλή «για να αποδείξει ότι είναι ο κύριος Πολάκης υβριστής και απέδειξε ότι είναι ο
ίδιος υβριστής αμαυρώνοντας τη μνήμη της οικογένειας
μου και του νεκρού πατέρα
μου».
Οι κάτοικοι της Άρτας επιφύλαξαν ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό καθώς είναι και συμπατριώτης
τους.
Ο πρωθυπουργός περπάτησε στον κεντρικό πεζόδρομο Νικολάου Σκουφά και πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν
να τον χαιρετήσουν, σχηματίζοντας ένα πλήθος που τον
ακολούθησε μέχρι την πλατεία

όπου μίλησε στους συγκεντρωμένους.
«Είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός» ήταν το σύνθημα
που κυριάρχησε στη συγκέντρωση, ενώ πολλοί του φώναζα «καλώς ήρθες πατριώτη».
Τον πρωθυπουργό στην
Άρτα υποδέχτηκαν η υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Όλγα Γεροβασίλη και ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Κώστας Μπάρκας, ενώ τον συνοδεύει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Θανάσης Μωραΐτης.

Τέλος Ιουνίου
τα εγκαίνια
της επέκτασης
του αεροδρομίου
Ιωαννίνων
Μετά από 13 χρόνια ολοκληρώνονται τώρα τα έργα

επέκτασης στο αεροδρόμιο
Ιωαννίνων και στα τέλη Ιουνίου θα τα εγκαινιάσει, είπε ο
Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επιθεώρησε τα
εκτελούμενα έργα.
Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι τα Ιωάννινα είναι
ένας σημαντικός κόμβος και
επιτέλους αποκτούν το αεροδρόμιο που τους αξίζει, ενώ
παρατήρησε πως η επέκταση
του αεροδρομίου είχε καταντήσει ένα «γιοφύρι της Άρτας», στα Ιωάννινα και υπογράμμισε ότι αυτή η μεγάλη
καθυστέρηση είναι ενδεικτική
της παθογένειας του ελληνικού κράτους.
Έχω κουραστεί να εγκαινιάζω έργα που είχαν καθυστερήσει τα προηγούμενα
χρόνια» είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Τσίπρας.

Την επόμενη εβδομάδα η ψήφιση των μέτρων ελάφρυνσης
μεσα θα εφαρμοστούν τα
μέτρα ελάφρυνσης που
εξαγγέλθηκαν την Τρίτη από
το Ζάππειο, όπως διαβεβαίωσε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε
δήλωσή του, μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
«Μετά το σημερινό αποτέλεσμα,
την επόμενη εβδομάδα όλα όσα
εξαγγείλαμε, μέτρα ελάφρυνσης
των πολλών, μέτρα στήριξης της
οικονομίας, μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, θα γίνουν πράξη
άμεσα.
Όλα όσα αφορούν το 2019 θα
ψηφιστούν την άλλη εβδομάδα και
θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από

την μεθεπόμενη εβδομάδα. Είναι
μια στρατηγική που αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής πλειοψηφίας
για να νιώσουν οι πολίτες που ακόμα δεν έχουν αισθανθεί το τέλος της
κρίσης και το τέλος των μνημονίων,
να αισθανθούν στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, ανάσα, ελάφρυνση και προοπτική», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.
Σε ερώτηση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός για το εάν η θετική ψήφος εμπιστοσύνης του βουλευτού
της Ένωσης Κεντρώων Γίαννη Σαρίδη συνεπάγεται ενός ακόμα προσώπου στην προοδευτική συμμαχία,
ο πρωθυπουργός είπε: «Είχα πει

Ά

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.
Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

www.xoutos-interior.gr
CMYK

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

στην πρωτομιλία μου, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη ότι κινδυνεύει
να πάει για μαλλί και να βγει κουρεμένος. Έτσι και έγινε».
Σε άλλη ερώτηση εάν περιμένουμε και άλλα μέτρα ελάφρυνσης
εκτός από αυτά, που ανακοινώθηκαν
και ψηφίζονται την επόμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός είπε: «Έχουμε μια στρατηγική η οποία δεν είναι
στρατηγική συγκυριακή ή ευκαιριακή.
Αυτά που ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τα έχουμε σχεδιάσει εδώ και δύο χρόνια, είναι μόνιμα μέτρα».
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ατά την πρώτη μέρα
της εβδομάδας, τα
βαθιά χαράματα, “έτι
σκοτίας σύσης”, ήλθαν οι
γυναίκες, μαθήτριες του
Κυρίου, στο μνημείο,
προκειμένου να αλείψουν το
σώμα του Ιησού με
πανάκριβα αρώματα που
είχαν μαζί τους. Η αγάπη
τους,η ευγνωμοσύνη τους
και ο σεβασμός τους προς
τον Κύριο δεν τις αφήνουν
να κοιμηθούν. Ξυπνούν και
ξαναξυπνούν και σχεδόν
αγρυπνούν περιμένοντας το
ανοιξιάτικο γλυκοχάραμα. Ο
ζήλος τους παραμένει
άσβεστος· θέλουν να φέρουν
σε πέρας οπωσδήποτε το
σκοπό τους. Δεν τις φοβίζει
ούτε η νύχτα, ούτε η φρουρά
των Ρωμαίων στρατιωτών,
ούτε η μεγάλη πέτρα που
κάλυπτε τον τάφο.

Τη στιγμή που οι μαθητές του
Χριστού είναι κλεισμένοι στο υπερώο “δια τον φόβον των Ιουδαίων”, γυναίκες αυτές, με δεδομένη
τη φυσική γυναικεία δειλία, σκέφθηκαν, σχεδίασαν και απετόλμησαν κάτι που οι μαθητές δεν
επιχείρησαν. Γι' αυτό αξιώθηκαν
πρώτες αυτές ν' ακούσουν από
το στόμα του αγγέλου το πιο χαρμόσυνο μήνυμα που ακούστηκε
ποτέ, της Ανάστασης του Χριστού.
Εν τω μεταξύ, πριν φθάσουν οι
μυροφόρες στο μνημείο, έγινε
“σεισμός μέγας”, γιατί άγγελος
Κυρίου “απεκύλησε τον λίθον από
της θύρας του μνημείου”. Έχουμε
δύο σεισμούς στους οποίους επηκολούθησαν υπερφυσικά φαινόμενα: Κατά τη Σταύρωση έχουμε
ανάσταση των σωμάτων των αγίων
και τώρα την Ανάσταση του Κυρίου. Αιτία του σεισμού είναι ο
Άγγελος. Ο σεισμός έγινε για να
προσδώσει μεγαλείο και επισημότητα στο υπερφυές γεγονός
της Ανάστασης.
Μόλις οι γυναίκες έφθασαν στο
μνημείο, αντίκρισαν το λίθο “αποκολισθέντα του μνήματος”, τον
τάφο άδειο και δύο αγγέλους κα-

Ζούμε σε μία εποχή που δεν
αναπαύεται στην αγάπη, στην αλληλεγγύη, στη φιλανθρωπία, στη
συμπόνοια, στη διάκριση, στην ταπείνωση, στο σεβασμό. Οι παραπάνω έννοιες, χρόνο με το χρόνο,
παίρνουν διαζύγιο από την καθημερινότητα των ανθρώπων και οι
σχέσεις τους γίνονται ολοένα και
απόμακρες.
Επιτρέψετε μου, για πρώτη
φορά, να μιλήσω προσωπικά. Είχα
την ευλογία από τον Θεό να ακολουθήσω την ιεροσύνη. Είχα επίσης την ευλογία και τη χαρά να
ενταχθώ στους κόλπους της Ιεράς
Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, μιας Μητρόπολης που η

τοπικά
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Η οπτασία των Μυροφόρων
και το μήνυμα των Αγγέλων
“Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών; Ουκ έστιν ώδε, αλλ' ηγέρθη” (Λουκ. κδ’, 5-6)
Γράφει ο Κων. Χαρ. Κορλός, θεολόγος

†ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
θισμένους στα δύο άκρα του τάφου. Το ένδυμα των αγγέλων ήταν
κατάλευκο και η μορφή τους εξέπεμπε υπερκόσμιο φως. Είναι το
ανέσπερο πνευματικό φως της
Αναστάσεως του Κυρίου που

πλημμύριζε ολόκληρο το σύμπαν.
“Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός...” και “νυν πάντα
πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε
και γη και τα καταχθόνια”, ψάλλει
η αγία μας Εκκλησία. Είναι το

άγιο φως που πηγάζει δυο χιλιάδες χρόνια τώρα από τον Πανάγιο
Τάφο του Κυρίου κάθε Κυριακή
του Πάσχα. Το πανάγιο αυτό φως
παίρνει μόνο ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και το με-

ταδίδει σ' όλους τους χριστιανούς
του κόσμου.
Οι στρατιώτες της ρωμαϊκής
κουστωδίας που φύλαγαν τον
τάφο του Κυρίου κατατρόμαξαν
και λιποθύμησαν από τα συμβάν-

Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΟΜΟΡΦΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
παρουσία της έχει ιδιαίτερη σημασία για την ορθοδοξία, την περιοχή, τον κόσμο. Έχω, όμως, και
τη χαρά να έχω χειροτονηθεί από
τον άνθρωπο που με ενέπνευσε
και γι’ αυτό τον ακολούθησα και
ακολουθώ∙ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Θεόκλητο, ο
οποίος στις καρδιές μας υπάρχει
ως πατήρ Θεόκλητος. Και δεν το
μετάνιωσα ούτε μια στιγμή που
βρέθηκα στην Μητρόπολη μας,
στα όμορφα μοναστήρια μας με
τους γέροντες, τις γερόντισσες,
τους μοναχούς και τις μοναχές
που εκφράζουν σε κάθε συνάντη-

ση τη χαρά τους και την αγάπη
τους για τον κάθε άνθρωπο. Κι
αυτό είναι ευλογία για την Μητρόπολη μας.
Προ δύο μηνών χειροτονήθηκα
πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Θεόκλητο και τοποθετήθηκα στο χωριό της Διάβας,
τόπο καταγωγής μου. Εκεί, ο π.
Φώτιος Βούρλας, μία χαρισματική
μορφή πνευματικού ανδρός, άφησε ανεξίτηλη την παρουσία του.
Αγαπήθηκε και βρίσκεται στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Στη Διάβα, λοιπόν, κι ενώ ο χρόνος κυλάει,
χωρίς να σου αφήνει πολλές φορές περιθώρια εφησυχασμού, διαπίστωσα μέσα από το συσχετισμό
με τα πρόσωπα των ανθρώπων,
του κάθε ανθρώπου, πως οι άνθρωποι μπορούμε με τη βοήθεια
του Θεού να δημιουργήσουμε γη
θαυμάτων. Δεν μου αρέσουν οι
ωραιοποιήσεις. Πολλές φορές τα

πράγματα έχουν σκληρότητα και
το αδυσώπητο της πραγματικότητας, υπενθυμίζει πως εμείς οι
άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε
χειροκροτητές αλλά και σταυρωτές των συνανθρώπων μας.
Κάνοντας τη χάρη στο χρόνο
να αποκαλύψει όσα κρύβονται
αλλά και να ερμηνεύσει όσα σημαίνονται, καταλήγω σ’ ένα συμπέρασμα. Δεν μ’ ενδιαφέρει η ηθική. Η ηθική έχει καταντήσει άλλοθι
στα χέρια των ευσεβιστών, των
ηθικιστών. Μ’ ενδιαφέρει ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί ικανοποιητικά να μας εμπνεύσει
όλους, στη γνωριμία με τον εαυτό
μας, στις σχέσεις με τους άλλους.
Όσα όμορφα περιγράφονται στα
βιβλία των Πατέρων της Εκκλησίας, σχετίζονται με την αγάπη,
τη φιλανθρωπία, τη διάκριση, την
ταπείνωση, καταστάσεις πέρα από
την ηθική, καταστάσεις εγκεντρι-

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

σμένες στο πρόσωπο του Χριστού.
Η αγάπη και η αλληλεγγύη αναδεικνύουν την απλότητα των ανθρωπίνων σχέσεων και συνεργασιών. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη
ομορφιά από την απλότητα. Η
αγάπη και η αλληλεγγύη. Ο εγωισμός, ο ατομισμός, η μοναδικότητα
του εαυτού ανάμεσα σε άλλους
πολλούς, είναι καταστάσεις που
έχουν πάρει διαζύγιο από τον ανθρωπισμό που πρεσβεύει η ορθόδοξη ζωή και πνευματικότητα. Στην
εκκλησία, στην ενορία, δεν υπάρχει
ένας, δεν υπάρχουν δύο, υπάρχουν όλοι. Δεν υπάρχει χώρος για
ατομισμούς και πρωτοκαθεδρίες.
Στην εκκλησία είμαστε διαχειριστές
των πραγμάτων και όχι ιδιοκτήτες
των. Σήμερα είμαστε, αύριο απουσιάζουμε. Διακονούμε το πρόσωπο
του Χριστού, τον άνθρωπο και
εκτελούμε το διοικητικό έργο με
διαφάνεια και νομιμότητα. Κάθε
μονομερής ενέργεια, κάθε εγωιστική διάθεση, δεν έχει θέση. Υφίσταται μία ιεραρχική τάξη στην
εκκλησία, όχι, όμως, εξουσιαστικής
φύσεως, αλλά διακονικής. Γι’ αυτό
και ο Επίσκοπος, ο οποίος κατά
Ιγνάτιο Θεοφόρο βρίσκεται «εἰς
τύπον και τόπον Χριστοῦ», είναι ο
Πατέρας τον οποίο ενημερώνουμε
και με τον οποίο συνεννοούμαστε.
Η εκκλησία δεν είναι τσιφλίκι κανενός και δεν έχει ανάγκη από
μάγκες αλλά από διακόνους.
Διαπιστώνω, κατόπιν όλων αυτών, πως η Διάβα έχει όμορφους
ανθρώπους, ανθρώπους που μπορεί, ακόμη, και να μην έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με την εκκλησία,
αλλά έχουν αγαθή προαίρεση στην
καρδιά τους και η ψυχή τους έχει
γλυκύτητα. Ε, λοιπόν, όλα αυτά
μέσα στην εκκλησία αποκτούν
άλλη διάσταση καθώς ελκύονται
από τη χάρη του Θεού. Η τοπική

τα. Μόλις συνήλθαν εξαφανίσθηκαν. Τότε οι άγγελοι είπαν στις
μυροφόρες: που κατατρομαγμένες είχαν σκυμμένο το πρόσωπό
τους προς τη γη: “Τι ζητάτε τον
ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς;
Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε!”. Να
και το μέρος όπου τον είχαν βάλει.
Πηγαίνετε τώρα να πείτε στους
μαθητές του και στον Πέτρο: πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία
και σας περιμένει· εκεί θα τον
δείτε, όπως σας το είπε”.
Έχουμε εδώ επίσημη και εξ ουρανού μαρτυρία ότι ο Κύριος αναστήθηκε και ζει, γιατί είναι η αυτοζωή. “Μάτην φυλάττεις τον τάφον κουστωδία, ου γαρ καθ' έξει
τύμβος αυτοζωίαν”. Αυτό αποτελεί
ενίσχυση και παράκληση των
αγίων, καθένας από τους οποίους
διακηρύσσει: Αφού ο Λυτρωτής
μου ζει και εγώ θα ζήσω. “Ότι
εγώ ζω και υμείς ζήσεσθε” (Ιωάν.
14,19) βεβαίωσε ο Κύριος.
Όπως ο Αδάμ έγινε με την παρακοή του αιτία θανάτου για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, έτσι
και ο Χριστός έγινε πηγή ζωής
και αθανασίας για όλες τις γενιές
των ανθρώπων με το Σταυρό και
την Ανάστασή Του. Η Ανάσταση
του Χριστού έγινε ο θάνατος του
θανάτου και ο δρόμος για την
αθανασία. “Χριστός αναστάς εκ
νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων
εγένετο”.
Με ανάμικτα συναισθήματα φόβου και χαράς οι μυροφόρες Μαρία η Μαγδαληνή, Μαρία η του
Ιακώβου, Ιωάννα, Σαλώμη και οι
άλλες γυναίκες της συντροφιάς
τους που ήταν παρούσες στη
Σταύρωση του Χριστού, σπεύδουν
να αναγγείλουν στους μαθητές
του Ιησού το χαρμόσυνο μήνυμα
της Αναστάσεως και γίνονται έτσι
απόστολοι και Ευαγγελιστές χαράς για τους Αποστόλους.
Αυτοί όμως δεν πίστεψαν. Τους
φάνηκαν σαν φλυαρίες και σαν
αποκυήματα φαντασίας τα λεγόμενά τους. Χρειάστηκε να δουν
οι ίδιοι πολλές φορές σε πολλές
περιπτώσεις τον Κύριο Αναστημένο επί σαράντα ολόκληρες μέρες, να συζητήσουν, να φάνε μαζί
του, για να πιστέψουν!-

κοινωνία ενός χωριού αποτελεί το
ψηφιδωτό των ευκαιριών και των
προοπτικών. Δεν είναι μόνο το εκκλησιαστικό συμβούλιο, οι κυρίες
της ερανικής επιτροπής, τα μέλη
του φιλοπτώχου ταμείου, ο πολιτιστικός σύλλογος της Διάβας
(ΜΕΕΣ). Είναι όλοι αυτοί και όλοι
οι άλλοι. Όλοι οι παραπάνω αγαπούν το χωριό, αγαπούν την εκκλησία και δεν έχουν να χωρίσουν
τίποτε. Δεν υπάρχει μόνο το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Δεν υπάρχει μόνο ο σύλλογος. Δεν υπάρχουν μόνο οι κυρίες της ερανικής
επιτροπής. Δεν υπάρχουν μόνο
τα μέλη του φιλοπτώχου. Ας μιλήσουμε ξεκάθαρα. Έχουμε ανάγκη την παρουσία του άλλου στη
ζωή μας, στις δραστηριότητες και
ενέργειες μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτε να καταφέρουμε.
Να διαλεχθούμε. Να συνυπάρξουμε. Να συνειδητοποιήσουμε ότι
αποτελούμε το μέρος και όχι το
όλον.
Η αγάπη και η αλληλεγγύη είναι
καταστάσεις που βλέπω στα μάτια
ανθρώπων που αγαπούν τον Χριστό, αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν τον συνάνθρωπο. Ο άλλος
δεν είναι ο ξένος, δεν είναι η
απειλή μου, είναι ο παράδεισος
μου. Δεν θα ομορφύνουν αλλιώς
οι σχέσεις μας. Δεν θα υπάρξει
κανένας μόνος του. Όλοι μαζί θα
προσπαθήσουμε με τη βοήθεια
του Θεού για τα μεγάλα θαύματα.
Να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση στη γη μας. Να γνωριστούμε με τον εαυτό μας, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να συνυπάρξουμε στον τόπο μας, στη Διάβα μας, για να έχουμε την ευλογία
και πλούσιες τις δωρεές του Θεού
στη ζωή μας, στα σπίτια μας.
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Φίλιος

τοπικά
ο εσφαλμένο
παραγωγικό
μοντέλο και η κρίση
που επακολούθησε
οδήγησαν σε λουκέτο
χιλιάδες επιχειρήσεις.
Είναι φανερό πως οι
θέσεις στον ιδιωτικό
τομέα προσφέρουν
έσοδα στο κράτος για να
συντηρήσει τους
υπόλοιπους, ενώ οι
απώλειες αυτές οδηγούν
το κράτος στην αδυναμία
να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του.

Τ

Για να δημιουργηθούνε
όμως νέες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα και επομένως να
αυξηθούνε οι μισθοί και οι
συντάξεις απαιτούνται ηπιότερη φορολόγηση, εξορθολογισμός των εισφορών και

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Οι δύο πλευρές

Νικόλαος Χρ. Γκίκας

επενδύσεις. Μάλιστα επενδύσεις ουσίας, ελληνικό, logistics, μεταφορές, ενέργεια
και τεχνολογία με εξωστρεφή
προσανατολισμό και όχι ψησταριές, καφετέριες και αρωματικά φυτά. Γιατί οι πρώτες
θα δώσουν έσοδα, ενώ οι
δεύτερες παραοικονομία.
Οι επιδοματικές πολιτικές
τονώνουν πρόσκαιρα την αγορά αλλά φαλκιδεύουν το αύριο, ιδιαίτερα μάλιστα όταν
δεν είναι καρπός ανάπτυξης.
Προσθέτουν απλά ακόμη μια
ημέρα στην υφιστάμενη κατάντια μας, δημιουργώντας
πελατειακή προσδοκία. Επιπλέον, δεδομένης της αδυ-

ναμίας του παραγωγικού μοντέλου αλλά και του εσφαλμένου προσανατολισμού του,
ενισχύουν τις εισαγωγές.
Δεν είναι τυχαία η αύξησή
τους κατά το πρώτο τρίμηνο
του έτους. Αντίθετα η πλειονότητα των εξαγωγών της
χώρας αφορά ευπαθή προϊόντα και όχι υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Το παραγωγικό μοντέλο πάσχει. Η καραμέλα του τουρισμού, της συγκυριακής επιδρομής της low budget society, δημιουργεί πλέον προβλήματα στους πολίτες. Η
αντίφαση είναι τεράστια. Από
τη μια πλευρά υπάρχει η Ελ-

λάδα των “rooms to let”, των
τουριστικών καταλυμάτων και
του Airbnb, των αναρίθμητων
χώρων εστίασης και των ανεξέλεγκτων κάμπινγκ, με αποτέλεσμα η χώρα να αποτελεί
ένα φθηνομάγαζο με τσολιαδάκια, εικονίτσες και λογής
χαϊμαλιά.
Και από πίσω ένα κράτος
αστυνόμος, που διαλαλεί χαιρέκακα ότι πατάσσει τη φοροδιαφυγή. Αλλά το κυνήγι
μαγισσών δεν θα σώσει τη
χώρα, ούτε ο τουρισμός βέβαια.
Στον αντίποδα είναι η Ελλάδα που δεινοπαθεί και ταλαιπωρείται. Που βιώνει την

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 33

έλλειψη σχεδίου πολιτικών
για λειτουργία μηχανισμών
προώθησης και υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, από
τη φορολογία μέχρι τη γραφειοκρατία.
Που εγκαταλείπει τη χώρα
ή οδηγείται στην επιχειρηματικότητα της ανάγκης για να
μείνει στον τόπο της. Που
ακροβατεί στον φαύλο κύκλο
της ανεργίας και του περιθωρίου, με αγορά εξαθλιωμένη
και μεροκάματα ανύπαρκτα.
Η αποεπένδυση των τελευταίων ετών ήταν τεράστια και
η χώρα θα πρέπει πλέον να
κάνει άλματα νοοτροπίας στο
επενδυτικό και αναπτυξιακό
πεδίο. Αλλά πρώτιστα χρειάζεται εμπιστοσύνη και αξιοπιστία προκειμένου για ένα
νέο ξεκίνημα.

Ήπαρ: το φίλτρο του οργανισμού θέλει αποτοξίνωση!
ο συκώτι αποτελεί
το βασικό
«φίλτρο» του
οργανισμού. Καθαρίζει
το αίμα, μεταβολίζει τις
θρεπτικές αλλά και τις
φαρμακευτικές ουσίες,
συμβάλλει στην
αποβολή των τοξινών.

Τ

Και το ίδιο όμως χρειάζεται καθαρισμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
όπως κάθε φίλτρο άλλωστε. Ένα υγιές συκώτι έχει
την ικανότητα να αυτοκαθαρίζεται. Εάν όμως δέχεται βομβαρδισμό από διατροφικές και περιβαλλοντικές τοξίνες, μπορεί να φτάσει στο σημείο να μην αποτοξινώνεται αποτελεσματικά, κάτι που έχει αντίκτυπο
φυσικά στη λειτουργία του.
Ακριβώς σε αυτό το σημείο
μπορείτε και πρέπει να παρέμβετε!
Σε έναν υγιή οργανισμό, η
διαδικασία της αποτοξίνωσης ολοκληρώνεται ομαλά.
Όταν όμως ένας οργανισμός γίνεται τοξικός, τότε ο
μηχανισμός αποτοξίνωσης
υπολειτουργεί με αποτέλεσμα ορισμένες τοξίνες να
παραμένουν ενεργές για
περισσότερο χρόνο από
όσο μπορεί το σύστημά μας
να τις διαχειριστεί. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται ο φυσιολογικός
μεταβολισμός, να προκαλείται κατακράτηση υγρών
και να εκδηλώνουμε συμπτώματα ασθένειας.
Τι μπορεί να δυσχεράνει
τη φυσιολογική διαδικασία της αποτοξίνωσης;
Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ, το
σώμα βομβαρδίζεται από
στρεσογόνους παράγοντες, μόλυνση, χημικές ουσίες που υπάρχουν στα
καλλυντικά προϊόντα, αλλά
και τα συντηρητικά των τροφίμων. Επομένως, είναι καθοριστικής σημασίας η αποτοξίνωση του ήπατος, ώστε
κι αυτό με τη σειρά του να
λειτουργεί αποτελεσματι-

Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια
Φαρμακοποιού

κά.
Αν και δεν μπορούμε να
ελέγξουμε ιδιαίτερα την έκθεση μας σε όλες τις μολυντικές και χημικές ουσίες, σίγουρα μπορούμε να
εφαρμόσουμε στρατηγικές
αλλαγές σε επίπεδο διατροφής και καθημερινών
συνηθειών που να ελαφρύνουν, τον οργανισμό από το
τοξικό φορτίο.
Θυμηθείτε τον εαυτό σας
σε μία περίοδο που αισθανόσασταν απόλυτα υγιείς
και σε πλήρη φόρμα. Συγκρίνετε εκείνη την περίοδο
με την τωρινή σας κατάσταση.
Αν αισθάνεστε ότι έχετε
σημαντικά μειωμένη ενέργεια, τότε αυτό μπορεί να
είναι ένα σημάδι ότι το συκώτι σας χρειάζεται κάποια
υποστήριξη ή ότι η διατροφή και ο γενικότερος τρόπος ζωής σας χρήζουν μίας
γενικότερης αναθεώρησης.
• Λαμβάνετε συγκεκριμένα συμπληρώματα
Ορισμένα συμπληρώματα, όπως η βιταμίνη Α, η νιασίνη και το εκχύλισμα του
πράσινου τσαγιού, μπορεί
να καταστρέψουν το συκώτι όταν λαμβάνονται σε
πολύ υψηλές δόσεις. Θα
πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας πριν
τη λήψη τους.
• Εκτίθεστε σε χημικές
ουσίες
Ουσίες που υπάρχουν

στα φυτοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα τις μπογιές ή
ακόμα και η χρόνια έκθεση
στη μόλυνση, έχουν συνέπειες για το συκώτι. Θα
πρέπει να τις αποφεύγετε
και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε να χρησιμοποιείτε
μάσκα.
5 τρόποι για να αποτοξινωθείτε με φυσικό τρόπο
Ακολουθούν μερικοί εύκολοι τρόποι για να υποστηρίξετε το συκώτι σας
ώστε να δουλεύει σαν καλολαδωμένη μηχανή και να
το προστατέψετε από τους
εξωτερικούς στρεσογόνους
παράγοντες.
• Υιοθετήστε μία διατροφή φιλική προς το
ήπαρ
Ακολουθούν ορισμένα
σημάδια που δείχνουν ότι
το συκώτι μπορεί να έχει
ανάγκη υποστήριξης:
• Λαχταράτε συχνά ζάχαρη
• Αισθάνεστε συνέχεια
κουρασμένοι
• Υποφέρετε συχνά από
δυσκοιλιότητα
• Τρέφεστε υγιεινά αλλά
δεν αισθάνεστε υγιείς
• Ταλαιπωρείστε από
εποχιακές αλλεργίες
• Το δέρμα σας δείχνει
θαμπό ή σας φαγουρίζει
• Πονάτε στις αρθρώσεις
• Είστε υπέρβαροι
• Έχετε ευαισθησία στις
χημικές, αρωματικές ή φαρμακευτικές ουσίες
• Υποφέρετε από κακοσμία σώματος ή αναπνοής
• Είστε αγχώδεις
• Δυσκολεύεστε να χάσετε βάρος
• Είστε συχνά κυκλοθυμικοί
• Υποφέρετε από φούσκωμα
Μήπως καταπονείτε το
συκώτι σας;
Αν και οι περισσότεροι
άνθρωποι σχετίζουν το καταπονημένο συκώτι με
ασθένειες όπως την ηπατίτιδα, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που μπορεί

να επιβαρύνουν το κύριο
όργανο αποτοξίνωσης του
οργανισμού.
• Είστε υπέρβαροι
Αν είστε υπέρβαροι, τότε
είστε εξ ορισμού τοξικοί,
καθώς οι περισσότερες περιβαλλοντικές χημικές ουσίες, όπως τα φυτοφάρμακα, αποθηκεύονται στον λιπώδη ιστό. Επιπλέον, μπορεί να συσσωρευτεί περίσσιο λίπος στο συκώτι και να
προκαλέσει μη-αλκοολική
λιπώδη νόσο του ήπατος
(ΝΑFLD), που εμποδίζει τη
σωστή ηπατική λειτουργία.
• Καταναλώνετε υπερβολική ζάχαρη
Η υπερβολική λήψη επεξεργασμένης ζάχαρης μπορεί επίσης να προκαλέσει
μη-αλκοολική λιπώδη νόσο
του ήπατος. Έρευνες έχουν
δείξει ότι η ζάχαρη μπορεί
να είναι εξίσου καταστροφική για το συκώτι όσο και
το αλκοόλ, ακόμα κι αν δεν
θεωρείστε υπέρβαροι.
• Πίνετε πολύ αλκοόλ
Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 10-15% των ανθρώπων που καταναλώνουν
πολύ αλκοόλ, προξενούν
πληγή στο συκώτι. Οι γυναίκες δεν θα πρέπει,να ξεπερνούν το ένα ποτό την
ημέρα, ενώ αντιθέτως οι
άντρες τα δύο.
• Λαμβάνετε φάρμακα
αλόγιστα
Η αλόγιστη χρήση φαρμάκων καταπονεί το συκώτι. Μην λαμβάνετε φάρμακα
όταν δεν τα έχετε πραγματικά ανάγκη, τηρείτε πάντα
τις οδηγίες δοσολογίας και
μην συνδυάζετε ποτέ τη
λήψη φαρμάκων με αλκοόλ.
Ένα καλό πρώτο βήμα
θα ήταν να ελαχιστοποιήσετε τα επεξεργασμένα
τρόφιμα, την καφεΐνη και το
αλκοόλ, και να αυξήσετε
αντιθέτως τα οργανικά τρόφιμα, τα φρούτα, τα λαχανικά, τους σπόρους ολικής
άλεσης, τους ξηρούς καρπούς, τα ψάρια, τα αυγά και
τα ελάχιστα επεξεργασμένα έλαια, όπως το ελαιόλα-

δο. Προσπαθήστε να πίνετε
καθημερινά 8-10 ποτήρια
φιλτραρισμένο νερό. Κάποιοι ειδικοί πιστεύουν ότι
το ζεστό νερό (με ή χωρίς
λεμόνι) είναι ακόμα καλύτερο, καθώς συμβάλλει
στην καλύτερη πέψη και
την τέλεια λειτουργία του
λεμφικού συστήματος, που
και τα δύο υποστηρίζουν
εμμέσως την υγεία του ήπατος.
Επιπλέον, προσθέστε στο
μενού σας τρόφιμα φιλικά
προς το ήπαρ. Τα αμύγδαλα, οι αγκινάρες, τα μούρα,
τα παντζάρια, το μπρόκολο,
τα εσπεριδοειδή, τα πρασινόφυλλα λαχανικά, το πράσινο τσάι, τα ρεβίθια και ο
σολομός είναι μερικά από
τα τρόφιμα που συμβάλλουν στη μείωση των χρόνιων φλεγμονών, επανορθώνουν τους ιστούς, καταπολεμούν το οξειδωτικό
στρες και ενεργοποιούν την
αποβολή τ«5ν βαρέων μετάλλων και των τοξινών από
τον οργανισμό.
• Δοκιμάστε μία μορφή
νηστείας
Το κλειδί είναι μία διατροφή πλούσια σε θρεπτικές ουσίες. Άπαξ και το πετύχετε αυτό, δοκιμάστε μια
μορφή διαλειμματικής νηστείας για έξτρα αποτοξινωτική, υποστήριξη του
ήπατος. Έρευνες έχουν δείξει ότι τις ημέρες νηστείας,
τα κύτταρα στο συκώτι παράγουν εντατικά μία πρωτεΐνη που σχετίζεται με τον
βελτιωμένο μεταβολισμό
των σακχάρων και τα μειωμένα επίπεδα του ηπατικού λίπους.
Μία καλή εισαγωγή στη
διαλειμματική νηστεία θα
ήταν να μην τρώτε τίποτα
για 16 ώρες και να περιορίζετε όλη την κατανάλωση
τροφής το υπόλοιπο οχτάωρο, δίνοντας έτσι στον
οργανισμό σας την ευκαιρία
να αποκαταστήσει βλάβες
και αυτοκαθαριστεί. Δοκιμάστε αυτήν την τακτική
για 1-2 βδομάδες και δείτε

αν θα διαπιστώσετε,:αλλαγές στην ενέργεια και τη
διάθεσή σας.
• Κάντε «έξυπνη» χρήση
υποστηρικτικών συμπληρωμάτων
Υπάρχουν ορισμένες θρεπτικές ουσίες που μπορούν
να υποστηρίξουν την υγεία
του ήπατος, καθώς μειώνουν τις φλεγμονές, προστατεύουν απέναντι στις
βλάβες από τις χημικές ουσίες και τις τοξίνες, διεγείρουν την παραγωγή χολής
κτλ. Τέτοιες θρεπτικές ουσίες είναι το γαϊδουράγκαθο, ο κουρκουμάς, η χλωρέλλα, ο ενεργός άνθρακας, που έχει αποδειχτεί
ότι ευνοούν την αναγέννηση των ηπατικών:κυττάρων,
περιέχουν αντιοξειδωτικά
συστατικά, προστατεύουν
από τις βλάβες που μπορεί
να προκαλέσει το αλκοόλ,
συμβάλλουν στην αποβολή
των τοξινών. Φυσικά συμβουλευτείτε πρώτα τον ιατρό σας.
• Ιδρώστε σε καθημερινή βάση
Το δέρμα αποτελεί ένα
σημαντικό όργανο αποτοξίνωσης του οργανισμού
και η εφίδρωση είναι ένας
αποτελεσματικός τρόπος
για να αποβληθούν οι τοξίνες από το συκώτι. Αρκούν
30 λεπτά αερόβιας άσκησης ημερησίως. Επίσης, ιδιαίτερα αποτελεσματική
μπορεί να είναι και η χρήση
σάουνας.
Φροντίστε τον εαυτό σας
Το υπερβολικό στρες έχει
αρνητικό αντίκτυπο και στη
λειτουργία του ήπατος. Υιοθετήστε συνήθειες που να
προάγουν την ηρεμία στην
καθημερινότητά σας. Εσείς
ξέρετε καλύτερα τι είναι
αυτό που μπορεί να σας
καλμάρει. Ενδεχομένως,
μία συνεδρία γιόγκα, μια
αγαπημένη σειρά στην τηλεόραση, μία βόλτα με τον
σκύλο, η τακτοποίηση του
προσωπικού χώρου σας, η
ενασχόληση με τα χόμπι
σας, μία έξοδος με φίλους...
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά
ΕΡΤ Report
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
'Eνα Βότσαλο στη Λίμνη
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Peaky Blinders
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
00:05 Να Πεθαίνεις στα Τριάντα

19:30
20:45
00:00
02:45

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
13:20

07:00
08:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:30
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:30
01:15

Η Κουκλαποθήκη E3 (Ε)
Θεία Λειτουργία
Φωτεινά Μονοπάτια Κ2 (Ε)
Εν Συνόλω
Οι Δρόμοι της Ανάπτυξης
Σάντα Τσικίτα
Σαν Μαγεμένοι
Άξιον Εστί
Η Δεκαετία του '90 E7 (Ε)
Τα Στέκια Κ3
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ11 Ε1
Βικτώρια Κ2 Ε1
Πριν το Κόκκινο Χαλί (Eurovision) E2
Chevalier
Fargo

07:30 Άγρια Ελλάδα (Ε)
08:30 Ο Τζόσουα Μπελ Ερμηνεύει
Τσαϊκόφσκι (Ε)
10:00 Χαρά Θεού Κ4
11:00 Σπορ στο 3
12:30 Κατασκοπεύοντας την Τεχνολογία
(Ε)
13:00 Ειδήσεις
13:30 Κυριακή στο Χωριό Κ2 (Ε)
15:00 ΑΓΡΟweek (Ε)
16:00 24 Ώρες Ελλάδα Κ3 Ε1 (Ε)
17:00 Χάντμπολ: ΠΑΟΚ - Νέα Ιωνία
18:30 7 Κινέζοι Αδερφοί
20:00 Απόψε Κάνεις Μπαμ Κ3
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1 Ε12
22:00 Ειδήσεις
22:30 Ο Καλοστεκούμενος
00:00 Η Δύναμη της Σόουλ E3 (Ε)
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Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά E22 (Ε)
Thrive
Μια Ζωή Κ2 Ε44
Το Καφέ της Χαράς E29 (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
Διακαναλική Συνέντευξη
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε29 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:00 Καλώς Ήλθε το Δολλάριο
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ANT1 News
Your Face Sounds Familiar Κ5
Spotlight: 'Oλα στο Φως
Κάρμα (Ε)

Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Η Barbie και οι Τρεις
Σωματοφυλακές
Mecard
Τομ και Τζέρι: Περιπέτειες με τον
Σέρλοκ Χόλμς
Ευρωεκλογές 2019: Διακαναλική
Συνέντευξη ΝΔ
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε12
The Big Bang Theory Κ12 Ε19
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Η Μούμια: Η Αυτοκρατορία του
Δράκου
Star News
Ο Εξυπνάκιας
Το Γαμήλιο Πάρτυ

Δεκάλεπτα Κομμάτων
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε19 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε49 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε53
(Ε)
Ant-Man
Οιωνός
Μετά τα Μεσάνυχτα (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Συνέντευξη Τύπου Κυριάκου
Μητσοτάκη
13:20 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love
16:00 The Tourίστες
17:00 Δελτίο στη Νοηματική
17:15 dot.
18:30 Food n' Friends
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:50 Survivor
01:00 WWE SmackDown Live

07:00
08:00
16:00
17:00

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές

19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50
00:50

Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία Ακούει;

07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Λασίθι»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σεβάχ»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 «Θεσσαλία LIVE»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Καταρράκτης των
Ιωαννίνων»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Τhe red house»

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
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21.30
23.30
01.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPOR
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
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 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Ελληνική ταινία
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

09:50 'Eλα Χαμογέλα
12:00 Διακαναλική Συνέντευξη του
Κυριάκου Μητσοτάκη
13:00 Open Sport
13:55 Η Ευρώπη για Μένα
14:00 Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
14:30 'Oλα... Λάθος
17:05 Open News στη Νοηματική
17:15 Τύφλα να 'χει ο Μάρλον Μπράντο
18:55 Open News
20:00 My Greece
21:00 It's Show Time
23:15 Ο Εκλεκτός
01:30 Η Εσχάτη των Ποινών

ΚΡΙΟΣ: Δε σας φοβίζουν οι ευθύνες και αυτό
είναι το πιο σημαντικό, γιατί απαλλαγμένοι απ'
το φόβο μπορείτε να βάλετε στη θέση τους άτομα που σας εκμεταλλεύονται κι ας είναι πιο
ισχυρά, αλλά και να αναλάβετε ευθύνες που κρίνετε ότι σας προάγουν, όπως πχ ένας γάμος.
ΤΑΥΡΟΣ: Είναι μια πολύ καλή στιγμή να θέσετε σε εφαρμογή την υλοποίηση σχεδίων που πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία που
έχετε χτίσει και στο πως φαντάζεστε τη ζωή σας
στο μέλλον.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Προφανώς τα περισσότερα από αυτά
θα τα χαρακτηρίζατε ως εξαρτήσεις, αλλά μην
πάει το μυαλό σας μόνο σε τσιγάρα και ουσίες,
αλλά και σε συναισθηματικού τύπου εξαρτήσεις,
οι οποίες μπορεί ως τώρα να νομίζατε ότι σας
έδιναν νόημα, όμως σήμερα καταλαβαίνετε ότι
σας το έκλεβαν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τώρα όμως που βρισκόμαστε υπό
την επιρροή του τριγώνου Ήλιου/Κρόνου μπορείτε να βρείτε τη χρυσή τομή και να βάλετε
κάποια όρια σε όλο αυτό, κάνοντας τα πράγματα ιδανικά σε επίπεδο σχέσεων και δίνοντας σας την ευκαιρία να ανακαλύψετε νέα σημεία ισορροπίας των πραγμάτων.
ΛΕΩΝ: Παράλληλα, αποτελεί κι έναν καλό οιωνό στο ενδεχόμενο που θέλετε να εντάξετε
στο καθημερινό σας πρόγραμμα συνήθειες που
απαιτούν στόχο και προσήλωση για να έχουν
αποτελέσματα, αφού σας γεμίζει με δύναμη και
διάθεση να δουλέψετε σκληρά.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορείς να διοχετεύσεις την
ενέργεια σου και σε ζητήματα που είτε αφορούν
την εξέλιξη σου, πιθανά μέσω σπουδών ή σεμιναρίων, ενώ ευνοούνται και οι επαφές σου

ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Μιαούλη Ανδρέα 3 & Τσιτσάνη
2431028876

24310 21789

τσης
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Στραπάτσας
-Κόκκινος Πύργος
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Βουτσελάς-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βότσιος-Μέλιγος
Καλαμπανίδας
-Αγ. Βησσαρίωνας
Καλαντσής-Πηγή
Καλκαντέρας-Φήκη
Καραντάκος-Δροσερό
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μερεντίτης-Πύλη

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

“ΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”
Μια μοναδική ταινία
Σε βραδινές προβολές

“ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ”
Η τελευταία πράξη
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Σάββατο και Κυριακή
προβάλλεται η παιδική
ταινία

“Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΙΝΚ”
στα ελληνικά.
Για τις ώρες στο 78775

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αντίθετός του
ο κατσικοπόδαρος.
2. «...πολέμου»,
τίτλος έργου του
Ηλία Βενέζη - Αναγκαία για τις περισσότερες εργασίες.
3. Φημισμένο ανάκτορο του κόλπου
της Τεργέστης.
4. Αλαβάστρινος
ναός της υπήρχε
κοντά στη Σφίγγα Αχώριστο μόριο ελληνικών λέξεων (αντιστρ.).
5. Αρχικά υψηλής διακρίσεως -Περιλαμβάνεται στα οινοπνευματώδη
(αντιστρ.).
6. Ομοια γράμματα -Παιχνίδι για
δύο (με άρθρο).
7. Κατερίνα και αυτή - Ο αιώνας
του Σικελικού Εσπερινού.
8. Γιος του Σολομώντα -Μισή...
δόση.
9. Ο,τι και η ζωντάνια, μεταφορικά (γεν.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο Ελληνας για τους... Ελληνες
- Μεγαλόσωμα ψάρια... ηχητικά.
2. Απεικονίζεται στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα - Στο ποδόσφαιρο καθορίζεται από τα γκολ.
3. Οταν τα χρησιμοποιούμε, τα...
πετάμε - Το «χαίρε» γνωστής προσευχής των καθολικών.
4. Συζυγός του ήταν η Αλκηστίς.

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

5. Αναφέρεται και επί καύσωνος Πρωτοπόρος στο έγκλημα (αντιστρ.).
6. Επιρρηματική έκφραση που
έχει την έννοια της ομοιότητας ή της
μίμησης - Προκλητικά και αναιδή.
7. Δημοφιλής ελληνική οπερέτα.
8. Κέραμος... καταπλήξεως (με
άρθρο).
9. Αρχαίο κτητικό -Ενας... γενειοφόρος.
ΛΥΣΗ (11-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. ΛΑΜΑΡΚ-ΚΦ 3. ΙΝΩ - ΑΙΗΤΗ 4. ΚΑΘΕΚΑΣΤΑ 5. ΔΟ - ΕΠΟΣ 6. ΑΒΑΝΑ ΣΟΣ 7. ΑΛΕΒΙ8. ΕΙ - ΔΕΟΣ 9. ΑΣΦΑΛΤΩΣΗ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΙΛΙΑΔΑ - ΤΑ 2.
ΜΑΝΤΟΒΑ 3. ΣΩΜΑ - ΑΛΕΦ 4. ΤΑΑΓΝΕΙΑ 5. ΙΡΑΚ - ΑΒ 6. ΣΚΙΕΣ - ΙΣΤ
7. ΗΘΟΣ - ΟΩ 8. ΟΚΤΑΠΟΔΕΣ 9.
ΣΦΗΚΕΣ - ΔΗ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

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

Sudoku

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

9
ΟΘΩΝΟΣ 2, 2431022622

6

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Παπαθανασίου Αφοί
-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων
-Λαρίσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Σαλταγιάννης-Οδ. Ριζαριού
Νταούλας-Οδ. Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Λιάπης-Οδ. ΤρικάλωνΚαλ/κας
Νταϊλιάννης-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδί-

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΙΛΙΑ,

Δευτέρα 13 Μαϊου 2019

ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12,

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
08:00-14:00 &17:0008:00 (Επόμενης)
Κελεπούρη Δήμητρα Σ.
Καραϊσκάκη Γεωργίου 46,
2431027277
08:00-23:00

με το εξωτερικό ή κάποια σχέδια σου που μπορεί να σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο.
ΖΥΓΟΣ: Μπορείς να κινηθείς αποφασιστικά και
έχοντας πολύ καλή γνώση των συνθηκών
προκειμένου να βρεις λύσεις που θα σε ανακουφίσουν ή να κλείσεις οικονομικές εκκρεμότητες.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μέσα από συζητήσεις ή νέες γνωριμίες που κάνεις μπορείς να σημειώσεις σημαντικές επιτυχίες, είτε επαγγελματικές, είτε
προσωπικές, αφού εμπνέεις σεβασμό κι εμπιστοσύνη.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι μπορείς να βρεις μια ισορροπία στην
οικονομική σου διαχείριση, τέτοια που να μην
ξοδεύεις χωρίς αύριο, αλλά και που να μη γκρεμίζεις ολόκληρο το οικοδόμημα της ρουτίνας
σου προκειμένου να κάνεις οικονομία.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι αδέσμευτοι στον ερωτικό τομέα μπορείτε να κυκλοφορήσετε και να φλερτάρετε με τον αέρα του τύπου που εμπνέει σιγουριά, δύναμη και αυτοπεποίθηση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτές τις μέρες με την επιρροή
του τριγώνου του Ήλιου με τον Κρόνο μπορείς
να βάλεις τα όρια σου και να καταλάβεις που
τελειώνει το συναίσθημα και που πρέπει τα
πράγματα να αντιμετωπιστούν με ρεαλισμό και
λογική για να επανέλθουν οι ισορροπίες.
ΙΧΘΕΙΣ: Μπορείς να μιλήσεις για όσα ονειρεύεσαι και να βρεις μάλιστα και ανθρώπους
που θα είναι πρόθυμοι να σταθούν δίπλα σου,
αφού κι εσύ εμπνέεις σεβασμό, αλλά και οι προτάσεις σου έχουν μεγάλη δόση πρακτικότητας.

Μπαρτζίγκας-Φήκη
Οικονόμου
-Μικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη
Παπαβασιλείου
-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Παππά-Χρυσαυγή
Πρεβέντας
-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τζέλης-Μεγαλοχώρι
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσεκούρας-Γλίνος
Μπαλάφας Γεώργιος-Παραπόταμος
Μπαλάφας Γεώργιος
Μ. Καλύβια

Κουβελάς-Γόμφοι
Τσιάκας-Γόμφοι
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
Τσόγιας-Ρίζωμα
Κατσάνας-Μ.Καλύβια

Δευτέρα 13 Μαϊου 2019
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας-Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Κουτσίρας-Ράξα
Χατζής-Ταξιάρχες
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Γραμμένου-Πετρωτό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
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Στις 20 Μαΐου θα καταβληθεί η 13η σύνταξη Πόσα θα πάρουν οι συνταξιούχοι
ην καταβολή της 13ης
σύνταξης στις 20 Μαΐου
ανακοίνωσε ο
υφυπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης Τάσος
Πετρόπουλος.

Τ

Ο κ. Πετρόπουλος υπογράμμισε
ότι η 13η σύνταξη θα είναι ακατάσχετη και θα καταβληθεί και σε
όσους παίρνουν προσωρινή σύνταξη με την πρόβλεψη να καταβληθούν τυχόν διαφορές, μόλις εκδοθεί
η οριστική σύνταξη. Επιπλέον, ο
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης διευκρίνισε ότι όσοι δικαιούνται
περισσότερες κύριες συντάξεις, θα
λάβουν το ποσό της 13ης σύνταξης
που αντιστοιχεί στο άθροισμα των
κύριων συντάξεών τους.
«Η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης θεω-

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης διευκρίνισε ότι όσοι δικαιούνται
περισσότερες κύριες συντάξεις, θα λάβουν το ποσό της 13ης σύνταξης που
αντιστοιχεί στο άθροισμα των κύριων συντάξεών τους.

ρούν λαϊκισμό και είχαν αποκλείσει
τη χορήγηση της 13ης σύνταξης,
την οποία κατήργησαν, μαζί με τα
δώρα, ολοσχερώς το 2012. Εμείς
την επαναθεσμοθετούμε, αξιοποιώντας τα δημοσιονομικά περιθώρια»
τόνισε ο κ. Πετρόπουλος.
Τα ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη
Τρίτη, εξειδικεύοντας τον τρόπο
και το χρόνο καταβολής, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου,
υποστήριξε:
Για συντάξεις μέχρι 500 ευρώ, οι
συνταξιούχοι θα λαμβάνουν επιπρόσθετα το 100% της σύνταξης
που λαμβάνουν.
Για συντάξεις από 501 έως 600
ευρώ θα λαμβάνουν επιπρόσθετα το
70% της σύνταξης που λαμβάνουν.

Για συντάξεις από 601 έως 1.000
ευρώ θα λαμβάνουν επιπρόσθετα το
50% της σύνταξης που λαμβάνουν.
Και για τις συντάξεις άνω των
1.000 ευρώ θα λαμβάνουν επιπρόσθετα το 30% της σύνταξης που
λαμβάνουν.
Στη συνέχεια η κ. Αχτσιόγλου διευκρίνισε επίσης πως το μέτρο θα
νομοθετηθεί άμεσα και σε αυτό το
πλαίσιο θα καταβληθεί και άμεσα η
13η σύνταξη.
Συνεπακόλουθα, λόγω του μόνιμου χαρακτήρα του μέτρου, η εν
λόγω παροχή θα κατατίθεται στους
λογαριασμούς των ασφαλισμένων
κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, δηλαδή
το Μάιο.

Εκτοξεύθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Απρίλιο
Α
ύξηση 20,4% σημείωσαν οι πωλήσεις των
αυτοκινήτων στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος,
καθώς, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ,
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.808 αυτοκίνητα
(καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι
17.283 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του
2018 (αύξηση 29,3% είχε παρουσιαστεί τον Απρίλιο
2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017). Τα
καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 12.996 έναντι
11.078 που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση 17,3%.

Το α' τετράμηνο εφέτος, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά
74.051 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού)
έναντι 68.511 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του
2018, παρουσιάζοντας αύξηση 8,1 % (αύξηση 32,2% είχε παρουσιαστεί το α' τετράμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο
του 2017). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 41.392 έναντι 39.781 που κυκλοφόρησαν το α' τετράμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4%.
Παράλληλα, τον Απρίλιο εφέτος κυκλοφόρησαν 3.642 νέες
μοτοσικλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 3.027 τον αντίστοιχο μήνα του
2018, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3% (αύξηση 10,5% είχε παρουσιαστεί τον Απρίλιο 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2017). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχονται σε 3.322
έναντι 2.709 που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 22,6%.
Το α' τετράμηνο εφέτος, κυκλοφόρησαν 10.202 νέες μοτοσικλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 9.106 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12% (αύξηση 21,9% είχε παρουσιαστεί το α' τετράμηνο του 2018 σε σχέ-

ση με το αντίστοιχο του 2017). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες
ανέρχονται σε 9.124 έναντι 8.139 που κυκλοφόρησαν το α' τετράμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,1%.

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

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

36 σελίδα
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΑΪΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ: 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 7:30-9:30μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ
(ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-10:30π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
(ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΛΑΡΙΣΗΣ)

Όρθρος - θεία Λειτουργία:
7:30-9:30π.μ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ (ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ)
Όρθρος - θεία Λειτουργία:
7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ
Σήμερα το βράδυ θα τελεσθεί
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ και από ώρας
8:30 μ.μ. έως 12:30 νυκτερινής επί
τη ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου
του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της
Λυκίας του Θαυματουργού Εοφόρου και Προστάτου ημών.
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-9:30π.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
(ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-10:00π.μ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ
(Η Γ’ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-10:00π.μ. (ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘ.
ΓΑΖΗ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ
(ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ,
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΑΡΧ. ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΗΣ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία:
7:30-10:30π.μ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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…

Τα Τρίκαλα αποχαιρετούν
ένα φωτισμένο Αρχιμανδρίτη
•Εκοιμήθη ο Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Γέροντας Αιμιλιανός
Εκοιμήθη την Πέμπτη 9 Μαΐου
2019 ο προηγούμενος της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.
Να αναφερθεί ότι η εξόδιος
ακολουθία του μακαριστού Γέροντα Αιμιλιανού έγινε την Παρασκευή 10 Μαϊου στην Ι.Μ. Ευαγγελισμού Ορμύλιας Χαλκιδικής.
Πλήθος κόσμου είχε καταφτάσει από νωρίς. Το πρωί, στο Μετόχι βρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από
τον Πρωτοσύγκελλο της Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Επίσκοπο Θεσπιών Συμεών και ετέλεσε Τρισάγιο.
Το παρών στην Εξόδιο Ακολουθία έδωσαν οι Μητροπολίτες
Τρίκκης και Σταγών Κ. Χρυσόστομος, Μεσογαίας Νικόλαος,
Κασσανδρείας Νικόδημος, Νέας
Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος, Βεροίας, Παντελεήμων, Αυλώνος Χριστόδουλος, και ο Επίσκοπος πρώην Ερζεγοβίνης Αθανάσιος Γιέφτιτς.
Επίσης, παρέστησαν οι Καθηγούμενοι Αγιορείτες Πατέρες,
Μεγίστης Λαύρας Πρόδρομος,
Γρηγορίου Χριστοφόρος, Εσφιγμένου Βαρθολομαίος, Ιβήρων Ναθαναήλ, ο Προηγούμενος της Ι.Μ.
Ιβηρών Γέρων Βασίλειος και ο Γέρων Νικόδημος Αγιοπαυλίτης.
Γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά στις 13 Νοεμβρίου 1934.
Πριν γίνει μοναχός ονομαζόταν
Αλέξανδρος Βαφείδης. Οι παππούδες του, Αλέξανδρος και Ευδοξία, από τα Σήμαντρα της Καππαδοκίας, ήταν δημοδιδάσκαλοι.
Με την ανταλλαγή των πληθυσμών η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο χωριό (Νέα) Σήμαντρα
της Χαλκιδικής. Αγαπούσαν όλοι
το μοναχισμό. Η γιαγιά και η μητέρα του κοιμήθηκαν ως μοναχές
με τα ονόματα Ευταξία και Αιμιλιανή και του μετέδωσαν από παιδί πνευματικά βιώματα. Παρακολούθησε ακολούθως δύο χρόνια
τα μαθήματα της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών και
μετά γράφτηκε στη Θεολογική
Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου.

Εντάχθηκε από νωρίς στο πνευματικό έργο της κατήχησης στην
αδελφότητα θεολόγων «ΖΩΗ».
Παράλληλα ελκυόταν από τον
πόθο του μοναχισμού και της ιεραποστολής.
Απευθύνθηκε στον μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών Διονύσιο,
πού είχε φήμη φιλομόναχου επισκόπου και αυτός ανέλαβε να
τον προετοιμάσει. Εκάρη μοναχός
και χειροτονήθηκε διάκονος σε
ηλικία 26 ετών προσωρινά τοποθετήθηκε στην Ι.Μ. Αγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου. Χειροτονήθηκε στη συνέχεια ιερέας, έλαβε
το οφφίκιο του αρχιμανδρίτου
και διορίστηκε καθηγούμενος της
εγκαταλειμμένης Ιεράς Μονής
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Μεγάλου Μετεώρου. Ο Μητροπολίτης του ανέθεσε, έπειτα από
περίοδο απόλυτης μόνωσης, την
πνευματική ποίμανση της ενορίας του θεομητορικού ναού Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων και
την οργάνωση του ενοριακού έργου της χριστιανικής κατήχησης
της νεότητας.
Το 1965 εγκαταστάθηκαν υπό
τον γέροντα Αιμιλιανό οι πρώτοι
μοναχοί στο Μεγάλο Μετέωρο,
λειτουργούντες εξ αρχής με τις
βάσεις της κοινοβιακής ζωής.

Το 1973 λόγω της τουριστικής
κοσμικής επιβάρυνσης στα Μετέωρα, των διαφωνιών με την
τότε τοπική εκκλησιαστική αρχή
και μετά από την επίμονη πρόσκληση των ελάχιστων μοναχών
της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέ-

τρας Αγίου Όρους, η αδελφότητα αποφάσισε την εκεί μεταφορά
αρχικά μέρους της συνοδείας.
Λόγω της κοιμήσεως του αρχιμανδρίτου Χαραλάμπους ο Αιμιλιανός εκλέχθηκε Καθηγούμενος
της Σιμωνόπετρας από τούς παλαιούς αδελφούς της Ιεράς Μονής την 25η Νοεμβρίου 1973.
Κατά την διάρκεια των 27 χρόνων που διατήρησε στην ηγουμενία της Μονής, ανακαινίσε τα
παλιά μετόχια της Μονής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ίδρυσε το γυναικείο Κοινόβιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια
της Χαλκιδικής και δημιούργησε
τρία νέα μετόχια στη Γαλλία και
ένα στη Γουμένισσα.
Καλέστηκε πολλές φορές εκτός
Αγίου Όρους πραγματοποιώντας
πλήθος διαλέξεων και ομιλιών σε
Ελλάδα και Κύπρο.
Στη θέση του Ηγουμένου πρέμεινε έως το 2000, έχοντας όμως
ουσιαστικά αποσυρθεί το από
1995. Έκτοτε παραιτήθηκε οικειοθελώς και εφησυχάζει.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...και έλεγον προς εαυτός, Τις θέλει αποκυλήσει
εις ημάς τον λίθον;» (Μαρκ.
16:3)
Οι μυροφόρες, γυναίκες
που αγαπούσαν και υπηρετούσαν τον Ιησού, πηγαίνουν
στον τάφο Του πολύ πρωί
φέρνοντας αρώματα για να
αλείψουν το νεκρό σώμα Του,
όπως ήταν το Ιουδαϊκό έθιμο.
Είναι θλιμμένες και προβληματισμένες γιατί ο τάφος ήταν
κλεισμένος με μια ασήκωτη
πέτρα. Ποιος λοιπόν θα την
κυλίσει; Καθώς όμως πλησιάζουν, βλέπουν έκπληκτες ότι
ο τάφος ήταν ανοικτός και
ένας άγγελος δίνει σ' αυτές
πρώτες, το χαρμόσυνο άγ-

γελμα: «Αναστήθηκε. Τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα
στους νεκρούς;» (Λουκ.24:56). Πόσες φορές στη ζωή μας
αγωνιούμε για δυσκολίες και
προβλήματα που πιστεύομε
ότι ίσως παρουσιαστούν
μπροστά μας και δεν τα αφήνομε με εμπιστοσύνη στα χέρια του Κυρίου μας. Αλλά Αυτός είναι ζωντανός, αναστημένος και δοξασμένος. Ζητάει να μη ταράζεται η καρδιά
μας, να μη δειλιάζει (Ιωαν.ΐ4:ι),
γιατί Αυτός θα είναι μαζί μας
μέχρι το τέλος (Ματθ.28:20).
Ας ζούμε λοιπόν με την πίστη
.στη δύναμη της παρουσίας
Του στη ζωή μας, ώστε να μην
χάνομε την ειρήνη μας.

*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!

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προσφέρουμε το ταξίδι που ονειρεύεστε.
Πληροφορίες, προγράμματα και κρατήσεις στο γραφείο μας.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΤΑ ΜΑΚΡΗ
Ν. & Ρ. Παππά 4 (Έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) 42132 Τρίκαλα. Tηλ.: 24310 78335
Α.Φ.Μ. 100276020 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Αρ. MH.T.E. 0727E61004600/e-mail: monpro@otenet.gr

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
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ κάρτα πολυτέκνων και
κάρτα της ΑΝΕΚ στο όνομα Ανδρουλάκης Δημήτριος. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6979306307.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο στην περιοχή της Πράσινης Γωνιάς. Όποιος το έχασε να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6984563441.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου με μπρελόκ της Hyundai, επί
της οδού Συγγρού. Όποιος τα έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431074480.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6983643610.
ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα αυτοκινήτου,
με αριθμό ΔΟΚ 9481, κοντά στην
περιοχή Πατουλιάς. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431035722.
ΒΡΕΘΗΚΕ γυναικείο μαύρο πορτοφόλι, στην οδό 28η Οκτωβρίου,
μεσημεριανές ώρες 12.00-15.00.
Όποιος το έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431024028.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην
Λαϊκή Αγορά. Όποιος το βρήκε
παρακαλείται να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6976164918.

εκδρομές
•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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
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

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

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

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.

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα
στις 1 Ιουνίου

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

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

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)

Πενθήμερη εκδρομή στην Μυτιλήνη
Από 5-9 Ιουνίου

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

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

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.
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Διήμερη εκδρομή
Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων
Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων διοργανώνει Διήμερη
Εκδρομή 18 & 19 Μαίου (Σάββατο και Κυριακή) με προορισμό Τρίπολη-Παναγία Μαλεβή-Καλάβρυτα- Αγία Λαύρα-Μέγα Σπήλαιο-Άρτα- Τρίκαλα.
Όσοι από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή μπορούν να δηλώσουν
στα τηλέφωνα 2431074345-κιν. 6972992217.

4ήμερη εκδρομή
14-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Ο Μορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος της συνοικίας εργοστασίου γάλακτος Τρικάλων, διοργανώνει ακόμη μία ημερήσια εκδρομή την 1 Ιουνίου 2019. Προορισμός αυτή τη φορά είναι η Ι.Μ.
Γενεσίου Θεοτόκου Ανθηρού Καρδίτσας με αναχώρηση από Τρίκαλα 7π.μ. από το SUPER MARKET Βασιλόπουλος στην οδό Καρδίτσης 65.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσκύνημα και στη συνέχεια περιήγηση στο χωριό του Ανθηρού με γεύμα σε ταβέρνα. Δηλώσεις
συμμετοχής από τα μέλη του Συλλόγου και των φίλων της κοινωνίας των Τρικάλων μέχρι 21 Μαΐου 2019 στα παρακάτω μέλη
α) Βαρώνης Κων/νος
6972702737
β) Σιδέρης Ηλίας
6936102489
γ) Σύρρος Ευάγγελος
6973901913

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΕΣΙΩΤΗΣΑ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2019

Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.
Από 29-30 Ιουνίου (αναχώρηση 28/6 βράδυ )
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 11-17 Ιουλίου
(Ηράκλειο-Αγ.Νικόλαο-Ελούντα-Σπιναλόγκα-Ρέθυμνο-Χανιά)

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

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

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

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
ΒΟΛΟΣ (Άφθαρτο Χέρι του Αγίου Διονυσίου)
Απογευματινή εκδρομή στον Βόλο για να προσκυνήσουμε
το Άφθαρτο χέρι του Αγίου Διονυσίου. Την Τρίτη 14 Μαΐου.
Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
προς Τιμήν του Αγίου Νικολάου. Κυριακή 19 Μαΐου.
Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΥΚΙΑΣ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό.
Τετάρτη 5 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.)

ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

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

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

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

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

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019
«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Από 21 - 23/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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

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

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

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

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 μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
Διαμονή, πρωινό.

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.

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ISERLOHN-LUNDENSCEID-HAGEN-DORTMUND-WUPPERTALDUSSELDORF KOLN-MANNHEIM-STUTTGART-MUNCHEIN
International Bus Line / Τακτική λεωφορειακή γραμμή

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

12

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος σήμερα Κυριακή 12 Μαΐου, ευγενώς προσκληθείς
υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεον, θα μεταβεί στην Καρδίτσα όπου
και θα λάβει μέρος στις εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις
επί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου.

Ιερά Αγρυπνία
Σήμερα Κυριακή 12 Μαΐου από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, με την ευκαιρία της εορτής
του Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας, ο Εσπερινός,
ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προγραμματισμένη Ιερά Αγρυπνία στον
Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων δεν θα τελεσθεί.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο Δευτέρα 13-5-19στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 στις 5.30 μμ. θα ομιλήσει
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χαρίτων Μανιτάρας
με θέμα: «οι μυροφόρες γυναίκες και ο ρόλος της γυναίκας
στην εκκλησιαστική ζωή μας».

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη,
Μονές και χωριά των
Τρικάλων έως 12 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί, Μονές και Παρεκκλήσια:
12 Μαΐου, Σύναξη Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος Παναγίας «ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ»: Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
12 Μαΐου, Κυριακή Μυροφόρων: (Κατακόμβη Ιερού Ναού
Αναλήψεως του Σωτήρος Τρικάλων).

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν προσκαλεῖ τό φιλόχριστο Ποίμνιό της νά συμβάλει εἰς τήν προσπάθειάν της νά
συγκεντρώσει ἱκανή Τράπεζα αἵματος συμβάλλουσα ἔτσι εἰς
τήν θεραπείαν ἤ τήν διατήρησιν τῆς ζωῆς ἀσθενῶν ἀδελφῶν
μας.
Οἱ ἡμερομηνίες αἱμοδοσίας εἶναι αύριο Δευτέρα 13 καί τήν
Τρίτη 14 Μαΐου 2019, 9-2:30 τό μεσημέρι στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας.
Πρόκειται διά πρᾶξιν εἰλικρινοῦς Χριστιανικῆς ἀγάπης.
Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε καί ἁπλόχερα νά τήν δώσετε εἰς
τούς πάσχοντας ἀδελφούς μας τήν ἐρχόμενη Τρίτη καί Τετάρτη.

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.

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου έως 17 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή το απόγευμα στις 7 θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας
στη θέση Λογγιές Ροπωτού.
Το βράδυ θα μεταβεί στο
χωρίο Αγία Κυριακή και θα παρακολουθήσει εορταστική
ενοριακή εκδήλωση.
Τη Δευτέρα 13 Μαΐου το
πρωί στις 10:30 θα μεταβεί
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου
Μπάρας Τρικάλων και θα συμμετάσχει στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και
Σταγών.
Την Τρίτη 14 Μαΐου το πρωί
στις 11 θα μεταβεί στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Πειραιώς όπου και θα
μεταφέρει την Ιερά, Χαριτόβρυτο και Θαυματουργό
Κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από τον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων όπου και φυλάσσεται. Το βράδυ θα τελέσει στον
ίδιο Ιερό Ναό Ιερά Αγρυπνία.
Την Πέμπτη 16 Μαΐου το
απόγευμα στις 7 επικεφαλής
του Ιερού κλήρου και του
λαού, θα υποδεχθεί έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου του εκ Μετσόβου
Τρικάλων την Τιμία Κάρα του
Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου καταγομένου και εν
Τρικάλοις αθλήσαντος. Εν συνεχεία θα συγχοροστατήσει
μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού.
Ακολούθως θα προεξάρχει
της Ιεράς Λιτανεύσεως της Τιμίας Κάρας και της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Νικολάου
του εκ Μετσόβου σε οδούς
της ενορίας.
Την Παρασκευή 17 Μαΐου
θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του
εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΙΩΗΛ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Ευγενώς προσκληθείς, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την Πέμπτη 16
Μαΐου το απόγευμα στις 7
θα συγχοροστατήσει μετά του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεοκλήτου και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών
κ. Χρυσοστόμου κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού
στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Την Παρασκευή 17 Μαΐου
το πρωί θα συλλειτουργήσει
μετά του Ποιμενάρχου ημών
κ. Χρυσοστόμου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ κ.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 16 Μαΐου το
απόγευμα στις 7, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα συγχοροστατήσει
μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου κατά την Ακολουθία του
Εσπερινού στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 12 Μαΐου
το πρωί θα λειτουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Αγίας Μονής Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Κυριακή 12 Μαΐου το πρωί
θα λειτουργήσει στον Ιερό
Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος
Τρικάλων.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• χοιρινά εσκαλόπ ψητά
• συκωτακια με καραμελωμενα
κρεμμυδια
• φιλετάκια κοτόπουλο με σάλτσα κάρι
• μουσακά •αρακά

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων)

Ανακοινώνεται στους συγγενείς των περιθαλπομένων και
τους φίλους του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων, ότι
αύριο Δευτέρα 13-5-2019 και ώρα 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο ομώνυμο παρεκκλήσι του Θεραπευτηρίου,
στο Μεγ. Κεφαλόβρυσο, Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας .
Την Τρίτη 14-5-2019 και ώρα 7.30 – 9.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί κανονικά στο παρεκκλήσι η Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία.
Εκ της Διοικήσεως του Θεραπευτηρίου

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μοσχαροκεφαλή με πατάτες......................................................6,50 €
Κατσικάκι γάστρας με πατάτες / Αρνάκι.....................................7,50 €
Σολομός με βραστά λαχανικά.....................................................8,00 €
Πέστροφα με χόρτα εποχής .......................................................6.50 €
ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα...........3,50 € Αγγουροντομάτα..........3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα .....................3,50 € Χόρτα...........................3,00 €
Πατατοσαλάτα......................3,50 € Μπρόκολο....................3,00 €
Μελιτζανοσαλάτα.................3,50 € Κουνουπίδι...................3,00 €
Πολίτικη με ελιές.................3,50 € Παντζάρια ....................4,00 €
Μαρούλι...............................3,00 € Λάχανο.........................3,00 €

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Φέρεται εις γνώσιν
των ευλαβών Χριστιανών ότι την 17ην
του μηνός Μαΐου
2019 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο Ιερός
Ναός Αγίου Νικολάου
του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
7:00 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, του
Κλήρου και του Λαού, έμπροσθεν των προπυλαίων του Ιερού Ναού.
7:15 μ.μ.: Δέησις επί τη αφίξει της Τιμίας Κάρας και εν
συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου και συγχοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
8:15 μ.μ.: Ιερά Λιτάνευσις της Τιμίας Κάρας σε οδούς
της ενορίας και ακολούθως θα τελεσθεί η Ακολουθία της
Αρτοκλασίας και Θείο Κήρυγμα υπό του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.

ΔΩΡΕΕΣ
-Ο κ. Βασίλειος Ευθυμίου Γιουβρής, συνταξιούχος δικαστικός επιμελητής, κάτοικος
Τρικάλων, οδός Δερβενακίων
12, προσέφερε, μέσω της
εφημερίδος μας, το ποσό των
πενήντα (50) ευρώ υπέρ του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, που εδρεύει στην
Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ εις μνήμην του αξέχαστου... φίλου μου ΒΑΣΙΛΗ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
Τρίκαλα 11 Μαΐου 2019
Β.Γ.
-Στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Τρικάλων “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”, προσέφεραν στην
μνήμη του αγαπημένου τους
εξαδέλφου Γιάννη Λιαγκούμη,
1) 50 ευρώ η οικογένεια Πέτρου & Ευγενίας Κουσαή, 2)
50 ευρώ η κ. Μαρία Μπλουγούρα και 3) 30 ευρώ η κ.
Ευαγγελία Τσάκαλου.

-Η οικογένεια της κ. Άννας
Παππά προσέφερε ένα πλήρες γεύμα στο Γηροκομείο
Μεγάλων Καλυβίων εις μνήμην συζύγου και πατέρα Νικολάου Παππά.
-Η κ. Ολυμπία Γιαγκίνα προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ στη μνήμη Ιωάννου Λιαγκούμη.
-Η οικογένεια Λιλίκας Κορίτσα προσέφερε στις “Φίλες
της Αγάπης” 100 ευρώ στη
μνήμη Ιωάννου Λιαγκούμη.
-Η κ. Ντίνα Μπασδέκη προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 30 ευρώ στη μνήμη Ιωάννου Λιαγκούμη.
-Η οικογένεια Νίκου και Χαρούλας Χασιώτη προσέφερε
στις “Φίλες της Αγάπης” 50
ευρώ στη μνήμη Ιωάννου
Λιαγκούμη.
-Η οικογένεια Δημητρίου
Καρατζούλη προσέφερε στις
“Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ
στη μνήμη Θοδωρή Ευαγ.
Τζέλη.

ΚΥΡΙΑΚΗ

12

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 39

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ
Ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου, π. Ηρακλής
Φίλιος, καθώς και τα μέλη αυτού, ευχαριστούμε θερμώς,
για μία ακόμη φορά, την Ιερά Μονή Βαρλαάμ για την προσφορά 3.000 € για την αποπεράτωση του τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα στη Διάβα.
Παραλλήλως, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των
κατοίκων της Διάβας, μεταφέρω τη συγκίνηση τους και τις
θερμές τους ευχαριστίες προς τον Καθηγούμενο της Ιεράς
Μονής Βαρλαάμ π. Ισίδωρο, καθώς και στους αδελφούς της
μοναστικής αδελφότητος. Ο Θεός να τους δίνει υγεία και
καλό παράδεισο.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
ΩΡΑ 6:30 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία
Ιερά Παράκλησις και τα Εγκώμια προς τον Άγιο Νικόλαο
τον εκ Μετσόβου.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία του Αγίου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

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

Μήνυμα του
Προκόπη Παυλόπουλου
για την Ημέρα της Μητέρας
Μήνυμα για την Ημέρα της
Μητέρας, που είναι η αυριανή
πρώτη Κυριακή του Μαΐου, απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο οποίο επισημαίνει ότι η
μητέρα αποτελεί πηγή έμπνευσης
και τονίζει πως ενόψει των προσεχών Ευρωεκλογών, η φετινή
Ημέρα της Μητέρας, θα πρέπει
να εμπνέει κάθε συνειδητοποιημένο Ευρωπαίο Πολίτη, ώστε με
την ετυμηγορία του να υπερασπισθεί, κατ' εξοχήν έναντι μορφωμάτων λαϊκισμού και ρατσισμού, τις θεμελιώδεις Ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Ακολουθεί το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλου: «Η Ημέρα της Μητέρας οφείλει ν' αποτελεί
αφετηρία διαρκούς σεβασμού και απότισης φόρου τιμής στη Μητέρα, ως πρόσωπο και πρότυπο το οποίο ακτινοβολεί και εμπνέει, τόσο αυτοτελώς όσο και ως λίκνο και στήριγμα του θεσμού της
Οικογένειας.
Αυτό τον σεβασμό και αυτό τον φόρο τιμής τον οφείλουμε στην
Μητέρα, ιδίως εμείς, οι Έλληνες, δοθέντος ότι υπό την ως άνω διπλή της ιδιότητα υπερασπίζεται, με ιδανικό τρόπο, αφενός τις θεμελιώδεις Ανθρωπιστικές αρχές και αξίες της αρμονικής και δημιουργικής κοινωνικής συμβίωσης και, αφετέρου -και συνακόλουθατον κοινωνικό ιστό και την εν γένει κοινωνική συνοχή. Τούτο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, όταν οι κίνδυνοι ρήξης του
κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής, εμφανείς και κυρίως
υποδόριοι, βρίσκονται σε εμφανή έξαρση.
Οφείλω όμως, ενόψει των προσεχών Ευρωεκλογών, να προσθέσω
ότι η φετινή Ημέρα της Μητέρας πρέπει να εμπνέει κάθε συνειδητοποιημένο Ευρωπαίο Πολίτη, ώστε με την ετυμηγορία του να
υπερασπισθεί, κατ' εξοχήν έναντι μορφωμάτων λαϊκισμού και ρατσισμού, τις θεμελιώδεις Ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, πάνω στις
οποίες στηρίζεται το όλο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, επέκεινα δε η
Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός».

Από Τρίτη έως Σάββατο
Φέτα Ποπ ΤΡΙΚΚΗ

5,29

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ χοιρινά
πικάντικα 400gr.

Αγοράζοντας 10 μπριζόλες
χοιρινές Φήκης

2,00 το τεμ.
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