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Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες

Λαμπρή υποδοχή της Τίμιας Κάρας
του Αγίου Βησσαρίωνα,
με παρουσία πλήθος κόσμου
στις λατρευτικές εκδηλώσεις
>> 11

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

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:

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τις τρεις επιλογές

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

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

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

24320 78007-24320 22507-24320 22426

88138
CMYK

ΣΕΛ.
5

Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη
υποβολή της δήλωσης απαιτείται o κωδικός
εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς taxisnet καθώς και η προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του
Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα
Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την
επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση
φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος
22 & Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ.
Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293
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Σαν Σήμερα
1770
Λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ
και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. (Ορλοφικά)
1879
Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη Συνθήκη του
Γκανταμάκ, με την οποία
ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
1930
Ο Υπουργός Παιδείας,
Γεώργιος Παπανδρέου, τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού Εθνικού Μελοδράματος.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα
ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940
επί δικτατορίας Μεταξά.
1941
Ο στρατηγός Φρέιμπεργκ,
διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την
εκκένωση της Κρήτης. Δύο
Λόχοι του Ελληνικού 5ου Συντάγματος Πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 γερμανούς αιχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. (Μάχη της Κρήτης)
1969
Ο Τζον Λένον και η Γιόκο
Ονο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την Ειρήνη στο
κρεβάτι του δωματίου 1472
στο Queen Elizabeth Hotel
του Μόντρεαλ.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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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

Τ

ι να πρωτο-επαινέσει
κανείς για τα προτερήματα των Ελλήνων, του
υπέροχου αυτού λαού, που έλαμψε και καταύγασε την οικουμένη
στο διάβα των αιώνων και των
εποχών. Ευφυέστατος, δραστήριος, φιλότιμος, θερμόαιμος, λάτρης των ευγενέστερων αξιών
και ιδανικών, πηγαίος, δημιουργικός, αξιοπρεπής και φωτισμένος. Ενεργητικός, εργατικός και
δημιουργός ενός αξιοθαύμαστου
πολιτισμού στα γράμματα, στις
τέχνες, στις επιστήμες, στη σοφία, στην πολεμική ανδρεία, στην
κοινωνικο-πολιτική οργάνωση,
στη Δημοκρατία και με πάθος
πρωτόγνωρο υπερασπιστής της
ελευθερίας, της τιμής, των αρετών και των μεγάλων ιδανικών.
Και τι να γράψει κανείς για τα
αντίθετα των προτερημάτων, για
τα ελαττώματά μας;
Έχει ο αιώνιος Έλλην ένα
σωρό από ελαττώματα, που
αμαυρώνουν τα περίλαμπρα προτερήματα-κατορθώματα. Αρχομανής, οιηματίας, κακός, δολερός, σφαλερός, καβγατζής, φωνακλάς, κακόβουλος, κακόγνωμος, κακοδαίμονας, κακόζηλος,
κακοήθης. Το πάθος του για
αναρρίχηση τον φέρνει σε σύγκρουση σφοδρή πολλές φορές,
στον αντίπαλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, για το
Έθνος. Δύσκολα ομονοεί, δύσκολα γαληνεύει.
Γέμισε, σήμερα, η ελληνική
πατρίδα από πολλούς αρχηγούς
πολιτικών κομμάτων, από πολλούς υποψηφίους Δημάρχους,
από πολλούς περιφερειάρχες,
από πάμπολλους υποψήφιους
ευρω-βουλευτές, από πολλούς
υποψηφίους δημοτικούς. Μας

Eλαττώματα και προτερήματα των
Ελλήνων από περιγραφές ξένων
περιηγητών, στοχαστών και ερευνητών
στα χρόνια 1770-1880

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
συνοδεύει, πολλές φορές, η κατάρα των εμφυλίων διενέξεων
και εμφυλίων σπαραγμών.
Ας αναφερθούμε στην περίοδο
των Ορλωφικών 1769-1774, τότε
που η τσαρίνα της Ρωσίας, Αικατερίνη έστειλε στην Ελλάδα,
τους Ορλώφ για να ξεσηκώσουν
τους Έλληνες σε επανάσταση
και μετά τους άφησε “στα κρύα
του λουτρού” για να κατασφαγούν
από τους Τουρκαλβανούς. Τότε
είχαν καταληφθεί από τους Ρώσους και μερικά νησιά του Αιγαίου. Σ' αυτά έκαμε ανασκαφές
για ανεύρεση αρχαιοτήτων ο Ρώσος Πασχ Κρίνεν. Αυτός λοιπόν
ερχόμενος σε επαφή με τους
νησιώτες “πικρώς ελέγχων των
νησιωτών την αμάθειαν, λέγει
ότι κατ' ουδέν ούτοι δύνανται
να παραβληθώσι προς τους ενδόξους προγόνους των”. Ακο-

λουθεί ο παραδοξολόγος Πάουβ,
που σε φιλοσοφικό του σύγγραμμα διέχυσε “όλην την του μισελληνισμού την χολήν ισχυρισθείς -όπως και μισέλλην Φαλμεράυγερ- ότι απόγονοι των Ελλήνων δεν υπάρχουσι”.
Τις παραδοξολογίες αυτές
του Ολλανδού επιστήμονα “δι'
αναντιρρήτων” αποδείξεων ανέτρεψαν πολλοί, και ιδίως ο Γάλλος διανοούμενος Σοννίχης: “ο
κατοίκων την θελκτικήν ταύτην
χώραν Έλλην έχει ωραίον ανάστημα, φέρει την κεφαλήν υψωμένην και είναι ευγενής, ευτράπελος εν τη συμπεριφορά... οι
οφθαλμοί του είναι πλήρεις ζωηρότητος, η παρρησία αυτού ειλικρινής, η φυσιογνωμία του επαγωγός. Καθάριος και λαμπρός,
ενεργητικός, εργατικός και επιδεικτικός προς σύλληψιν μεγάλων πραγμάτων. Ομιλεί μετά ευφραδείας και εξηγείται μετά θερμότητος· γνωρίζει την γλώσσαν
των παθών και καταπλήσσει δια
της φυσικής του ευγλωττίας.
Αγαπά τας τέχνας και τα γράμματα που δεν ημπορεί να καλλιεργήσει, ένεκα του βαρύνοντος
επί του τραχήλου άθλιου οθωμανικού σιδηρού ζυγού...”. Και
ο σοφός Γάλλος περιηγητής Μ.
Guys έγραψε: “Το αίσθημα της
προς την πατρίδα αγάπης, το
τοσούτον βαθέως υπό της φύσεως εις όλας τας καρδίας χα-

ραχθέν, η Ελλάς εξαιρέτως διατηρεί, μη δυνηθέν να σβεσθή
υπό τα ερείπια ωραιοτέρων μνημείων της προ τοσούτων αιώνων
εκλιπούσης δόξης της... Αδύνατον να συμμερισθή τις την χαράν και του ενθουσιασμού μεθ'
ων οι Έλληνες λαλούσι περί της
γενεθλίου γης...” (Περισσότερα:
Κων/νου Σάθα: Τουρκοκρατούμενη Ελλάς 1453-1821).
Και θα κλείσουμε με το βραβείο που πήρε σε διαγωνισμό
μεταξύ 20.000 Αμερικανών επιστημόνων ο δικαστής Κέλλυ για
το χαρακτηρισμό των Ελλήνων:
“... Ο Έλλην είναι εφυέστατος,
αλλά και οιηματίας, δραστήριος,
αλλά αμέθοδος... έκτισε τον
Παρθενώνα και μεθυσθείς εκ
της αίγλης του τον αφήκε βραδύτερον να γίνει στόχος οβίδων.
Ανέδειξε έναν Σωκράτη δια να
τον δηλητηριάσει. Εθαύμασε τον
Θεμιστοκλέα δια να τον αποπέμψει... Γέννησε τον Βενιζέλον
δια να τον δολοφονήσει, έκτισε
το Βυζάντιο για να το εκτουρκίσει... ετριπλασίασε την Ελλάδα
και παρ' ολίγον να την κηδεύσει.
Κόπτεται την μίαν στιγμήν δια
την αλήθειαν και την άλλην μισεί
τον αρνούμενο να υπηρετήσει
το ψεύδος. Περίεργον, παράδοξον πλάσμα, ατίθασον, ημίκακον,
ημίκαλον, αβεβαίων διαθέσεων,
εγωπαθές και σοφόμωρον ο Έλλην. Οικτίρατέ τον, θαυμάσατέ
τον αν θέλετε ταξινομήσατέ τον
αν ημπορείτε”. Ευχές ολόθερμες
σε όλους τους υποψηφίους: Δημοτικών, Περιφερειακών και Ευρωβουλευτικών εκλογών να επιτύχουν το καλύτερο εκλογικό
αποτέλεσμα. Οι ψηφοφόροι να
επιλέξουν τους άριστους!

Το Άγγελμα

της ημέρας

Economist:

```
Η κριτική
στον καπιταλισμό δεν
δικαιώνεται από τα
δεδομένα- η
απασχόληση ανθεί
```

Ο χρόνος δεν αποτελείται

Παναγιώτης
Ρουμελιώτης:

μόνο από ώρες και λεπτά, αλλά
από αγάπη και θέληση.

Το ΔΝΤ αναγνώρισε τα λάθη του, αλλά

Έχουμε λίγο χρόνο, όταν

αρκετοί σε Ελλάδα και ΕΕ επιμένουν

έχουμε λίγη αγάπη.

στην λιτότητα

(Ζούμε στον…
Παράδεισο και
δεν το ξέρουμε!)

Δροσοσταλίδες, Β’, σ. 347

```
(Για να έχουν… ρόλο!)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Η δασκάλα μια μέρα ζητάει από τα
παιδιά να γράψουν μια έκθεση με θέμα
ένα ζώο..
Πάνε τα παιδιά την επόμενη μέρα σχολείο και έρχεται η σειρά του Μπόμπου
να διαβάσει αλλά επειδή η έκθεσή του
ήταν 10 σελίδες, η δασκάλα του λέει να
τους διαβάσει μόνο την αρχή και το
τέλος της.
-"Ο καβαλάρης ανέβηκε στο άλογο."

-"Ο καβαλάρης κατέβηκε από το άλογο."
-"Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά έτσι", λέει η δασκάλα,
"γιατί δεν μας διαβάζεις τι έχεις γράψει
και στη μέση;"
"Γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκα
γκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,
γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν.."

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Φταίει η Μέι μόνο για
το χάος του Brexit;
Στις δημοκρατίες, εφόσον δώσεις
στον κόσμο τη δυνατότητα να επιλέξει, έχεις καθήκον να εφαρμόσεις
τη θέλησή του. Αυτή ήταν η θέση
της Τερέζα Μέι για το δημοψήφισμα
του 2016 και αυτός ήταν ο λόγος
που κατά τα λεγόμενά της υπερασπίστηκε μέχρι κεραίας το Brexit.
Στην Ιστορία όμως της βρετανικής
πολιτικής η Μέι θα περάσει ως η
πρωθυπουργός που ηττήθηκε από
το Brexit. Ανεξάρτητα από το ποιες
άλλες φιλοδοξίες είχε όταν ανέβηκε
στον πρωθυπουργικό θώκο, τα τρία
χρόνια στην Ντάουνινγκ Στριτ καθορίστηκαν -και την καθόρισαν- από
τις προσπάθειές της να φέρει αυτήν
την αποστολή εις πέρας. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το χάος του
Brexit;
Στόχος της Μέι ήταν να συμφιλιώσει ένα βαθιά διχασμένο έθνος,
το οποίο προέκυψε από ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα δημοψηφίσματος. Εάν το Brexit που οραματίστηκαν οι Brexiters, χωρίς παράπλευρες απώλειες, είναι εφικτό,
τότε ναι, η Μέι σίγουρα απέτυχε να
το διαπραγματευτεί. Στην πραγματικότητα όμως, η Μέι κλήθηκε να
διαχειριστεί ένα προϊόν εσωτερικών
εντάσεων στο Συντηρητικό Κόμμα
της. Σε αυτή τη βάση, το Brexit
ήταν καταδικασμένο από την αρχή.
Στην πορεία βεβαίως υπήρξαν
λανθασμένοι χειρισμοί. Αναλαμβάνοντας την εξουσία στον απόηχο
του δημοψηφίσματος, η Μέι έκανε
ένα μεγάλο λάθος, από το οποίο
θα μπορούσε να πει κανείς ότι προέκυψαν όλα τα υπόλοιπα. Επέλεξε
να εκπροσωπήσει τη μία μόνο πλευρά του διαλόγου, τους «σκληρούς»
του Brexit, αφήνοντας κατά μέρους
την άλλη πλευρά, που σήμερα θα
μπορούσε να είναι πολύτιμος σύμμαχός της. Η Μέι λησμόνησε ότι
για ένα συναινετικό διαζύγιο είναι
απαραίτητη η καλή συνεργασία
όλων των πλευρών.
Στον βωμό της καλής συμβίωσης
με τους αντάρτες Τόρις, η Μέι θυσίασε τη λογική και έκανε σημαία
το «Brexit σημαίνει Brexit». Αυτού
του είδους το Brexit όχι μόνο οδήγησε στην πόλωση του εθνικού διαλόγου, αλλά προφανώς ήταν καταδικασμένο προτού καν τεθεί στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με
τις Βρυξέλλες.
Στο λυπηρό σημερινό αποτέλεσμα
ασφαλώς, περίοπτη θέση κατέχουν
και οι Εργατικοί, οι οποίοι στρουθοκαμήλιζαν ακολουθώντας τη λεγόμενη «εποικοδομητική ασάφεια»,
μία γνώριμη τακτική στη βρετανική
διπλωματία, η οποία επικεντρώνεται
σε σκόπιμα ασαφείς και διφορούμενες διατυπώσεις.
Στη σκιά των γεγονότων, υπάρχει
ένας άνθρωπος που παρακολουθεί
τις εξελίξεις με κύματα ανακούφισης. Ο Ντέιβιντ Κάμερον, που πυροδότησε τη βόμβα και άφησε το
φιτίλι στο χέρι της Μέι.

Αίθριος. Αργά το απόγευμα
θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από ανατολικές

Της Μάρως Βακαλοπούλου
από naftemporiki

διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Θερμοκρασία: Από 12 έως
31 βαθμούς Κελσίου.

Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Αρχές Ιουνίου
οι αιτήσεις

Για όσους
δε γνωρίζουν!

Αρχές Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για
το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ.
Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και αναμένεται
η Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των εργαζομένων και ανέργων για τα
voucher του προγράμματος.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι μισθωτοί με 50 ένσημα το 2018, ασφαλισμένες που έλαβαν 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας το 2018, ασφαλισμένοι που έλαβαν τουλάχιστον 50
ημερήσια επιδόματα ανεργίας το 2018 και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του
ΟΑΕΔ.
Οι προϋποθέσεις μπορεί να καλύπτονται και αθροιστικά. Για παράδειγμα μητέρα που έλαβε 20 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας το 2018 και έχει
και 30 ένσημα.

Να βρουν χρήσιμες πληροφορίες που
αφορούν σε όλες τις εκλογές, καθώς και το
εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν μπορούν οι
εκλογές μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr.
Σε αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα (π.χ. 123Α,
123Β). Στο Α ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Περιφέρεια και στο Β
για τον Δήμο και την Κοινότητα. Αντίστοιχη
ενημέρωση μπορούν οι ψηφοφόροι να
έχουν και από τις σχετικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου. Λόγω της αύξησης των εκλογικών τμημάτων, ενδέχεται να ψηφίζετε σε
διαφορετικό σχολικό συγκρότημα από τις
προηγούμενες εκλογές.

∫Ε.Κ.

Και όποιος απόψε δεν καταφέρει να βγει
δημοτικός σύμβουλος, να μην το βάλει κάτω η ζωή
είναι μπροστά γεμάτη νέες προκλήσεις

Το αποκούμπι
του παραγωγού
«Αν ο καθένας από τους παραγωγούς μας προσπαθήσει να πουλήσει μόνος το προϊόν του ή τα προϊόντα
του, θα είναι κάτι πολύ δύσκολο και δεν θα επιτύχει τις
τιμές που θέλει» τονίζουν αγροτοσυνεταιριστές και
υπογραμμίζουν «αν όμως το κάνει μέσω του συνεταιρισμού , τότε θα είναι καλύτερα γι' αυτόν, αφού, εκτός από
την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει ο συνεταιρισμός
σε τέτοια θέματα, έχει την δυνατότητα να διαπραγματεύεται από άλλη θέση, ισχυρότερη, λόγω των μεγάλων
ποσοτήτων που συγκεντρώνει, αλλά και του ότι μπορεί
να έρθει σε επαφή με πολύ περισσότερους ενδιαφερομένους, ακόμη και από το εξωτερικό. Το συνεταιριστικό κίνημα είναι το αποκούμπι του παραγωγού».

∫ Μ.Α.Μπ.

Η μεγάλη ημέρα

∫Ε.Κ.

Θεατρική θρησκευτική
παράσταση στα Τρίκαλα
Την Πέμπτη και την Παρασκευή στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς
Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» πραγματοποιήθηκε
η θεατρική παράσταση «Νεομάρτυς Άγιος
Παύλος, διακόσια χρόνια από το μαρτύριό
του» από την Θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
Πλήθος κληρικών και κόσμου παρακολούθησαν την παράσταση για τον βίο του
Αγίου Παύλου, αποκομίζοντας διδάγματα
ζωής και ευφροσύνης που τα μέλη της θεατρικής ομάδας απέδωσαν με μεγάλη επιτυχία μέσα από τους ρόλους τους.
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε ευγνωμόνως το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο για την άδεια να έρθει
στην πόλη μας η Θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεώς του, συνεχάρη τα μέλη ομάδας για την εξαιρετική ερμηνεία και
την εκφραστικότητα που επέδειξαν στην απόδοση των ρόλων τους.

∫χρ.πΑπ.

Η μεγάλη ημέρα ξημέρωσε και σήμερα ο λαός αποφασίζει για την Ευρωβουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Οι υποψήφιοι ότι ήταν να πράξουν το έχουν κάνει και
αναμένουν εναγωνίως, στην πλειονότητά τους, την ετυμηγορία του ψηφοφόρων, μεταξύ των οποίων για πρώτη φορά συγκαταλέγονται και 17 ετών.
Για τις ευρωεκλογές, ότι βγάλει η σημερινή κάλπη, αυτό
και θα ισχύσει, όμως για τις αυτοδιοικητικές υπάρχει το
ενδεχόμενο της 2ης Κυριακής(2 Ιουνίου), όπου δεν θα
καταγραφεί ποσοστό 50% +1ψήφος για έναν συνδυασμό. Όσοι “πάνε” στην “παράταση” τους περιμένει
νέος γύρος προεκλογικού αγώνα, ο οποίος θα είναι πιο
σκληρός και κυρίως πιο … διπλωματικός.
Σε αναμονή λοιπόν της απόφασης του λαού.

∫ Μ.Α.Μπ.
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ενικά ήρεμα και
πολιτισμένα κύλησε η
προεκλογική περίοδος
στον ν. Τρικάλων, κάτι βέβαια
που παρατηρείται στις
τελευταίες εκλογικές
αναμετρήσεις, τόσο σε εθνικό,
όσο και σε αυτοδιοικητικό
επίπεδο.

Κύλησε η προεκλογική περίοδος στην περιοχή μας

Γ

Στα εξαιρετικής σημασίας γεγονότα της προεκλογικής περιόδου
ήταν η έλευση στον ν. Τρικάλων του
πρωθυπουργού και προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
Αλέξη Τσίπρα και του προέδρου της
ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, με διαφορά δύο ημερών ο ένας από τον άλλον. Αμφότεροι δεν πυροδότησαν ένταση, αλλά έδρασαν και μίλησαν
πολιτικά, κάτι που ασφαλώς πέρασε
και στην βάση. Ασφαλώς εκατέρωθεν
μομφές υπήρξαν, όμως εντός του
πλαισίου του πολιτικού διαλόγου.
Έτσι, η πόλωση και η οξεία αντιπαράθεση στην κεντρική πολιτική
σκηνή δεν μεταφέρθηκε και στον
τόπο μας, ασφαλώς και διότι οι τοπικοί πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί
πρωταγωνιστές επέλεξαν να πορευθούν επιδεικνύοντας πολιτικό
πολιτισμό, ενώ και οι ευρωβουλευτές
που επισκέφτηκαν τον τόπο μας κινήθηκαν στο ίδιο πλαίσιο.
Βέβαια, κατηγορίες, καταγγελίες,

Με πολιτικό πολιτισμό
• Δεν μεταφέρθηκε στον ν. Τρικάλων το κλίμα της κεντρικής πολιτικής σκηνής

υπονοούμενα μεταξύ των υποψηφίων καταγράφηκαν, όπως εξάλλου
είναι φυσιολογικό σε προεκλογική
περίοδο, αλλά και εντός των συλλογικών οργάνων κατά την θητεία τους,
όμως, και πάλι κινήθηκαν και αυτά σε

ευπρεπή και πολιτικά πολιτισμένα
επίπεδα.
Και σ’ αυτήν την προεκλογική περίοδο, πίσω από τα φώτα των εκδηλώσεων υπήρξαν οι πατροπαράδοτες κινήσεις, πόρτα – πόρτα κλπ, κά-

ποιες “πιέσεις” και παρακλήσεις, οι
οποίες πάντως καταγράφονται σε
παγκόσμια κλίμακα, αλλά πάντα εντός των πλαισίων.
Από προχθές Παρασκευή το βράδυ επίσημα όλα τα προεκλογικά

• Μεγάλα
γεγονότα ήταν
η επίσκεψη
στα Τρίκαλα του
πρωθυπουργού και
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
– Προοδευτική
Συμμαχία Αλ. Τσίπρα
και του προέδρου
της ΝΔ Κυρ.
Μητσοτάκη
έληξαν, διότι ανεπίσημα συνεχίζονται και μέχρι το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.
Σήμερα “μιλάει” ο λαός και το
βράδυ θα γίνει η σούμα!
Ματθαίος Μπίνας

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τις εκλογές
Σήμερα ο ελληνικός λαός σε… τέσσερις κάλπες θα επιλέξει τους εκλεχτούς του
ήμερα από τις 7 το πρωί οι Έλληνες
πολίτες ψηφίζουν για τις εκλογές
της Κυριακής 26 Μαΐου 2019, όπου
για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα
υπάρχουν τέσσερις κάλπες (Ευρωβουλή,
περιφέρειες, δήμοι, κοινότητες), με
αποτέλεσμα να είναι πολλές και
διάφορες οι απορίες του εκλογικού
σώματος για τον τρόπο που θα διεξαχθεί
η εκλογική διαδικασία.

Σ

Στον διαδραστικό χάρτη του υπουργείου
Εσωτερικών ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να πατήσει πάνω στην εκλογική περιφέρεια που ανήκει και να δει περισσότερες πληροφορίες για
τη σταυροδόσια, κτλ.

Πώς ψηφίζετε σε κάθε
εκλογική διαδικασία
Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές:
-Στους δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, μπορείτε να βάλετε μέχρι
τρεις σταυρούς προτίμησης. Αν, παρόλ' αυτά,
βάλετε περισσότερους από τρεις σταυρούς, το
ψηφοδέλτιο εξακολουθεί να θεωρείται έγκυρο
και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να
λαμβάνεται όμως υπόψη κανένας σταυρός
προτίμησης.
-Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, βάζετε
σταυρό ως εξής:
σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν
η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική,
διεδρική ή τριεδρική
σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες
ή/και
σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από
όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Στις Ευρωεκλογές:
Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με
σταυρό προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους την δυνατότητα να πριμοδοτήσουν συγκεκριμένους υποψήφιους. Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ή συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις σταυροί
προτίμησης. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης
εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους έχει
εξασφαλίσει έδρα. Οι εκλογείς θα εκλέξουν 21

ευρωβουλευτές, το 2019, όπως και στις εκλογές του 2014.
Με τι έγγραφα ψηφίζω; Τι κάνω αν έχω χάσει την αστυνομική μου ταυτότητα;
Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική
ταυτότητα, το διαβατήριό σας, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των
ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή.
Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία
(π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα
πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά.
Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα
ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή
τους ταυτότητα.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο αποδεικτικό
ταυτότητας ή διαβατήριο.
Πότε θα είναι κλειστά τα σχολεία;
Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν
την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.
Σε όσες περιφέρειες ή δήμους θα διεξαχθεί
επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 2 Ιου-

νίου 2019, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 και
τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019, αντίστοιχα.
Ακολουθεί ένας οδηγός με χρήσιμες απαντήσεις για την εκλογική διαδικασία:
Ποια είναι η ηλικία ψήφου;
Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι
όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας
τους κατά το έτος των εκλογών. Άρα για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις
31/12/2002.

Πού μπορώ να ψηφίσω;
Οι εκλογείς στην Ελλάδα ψηφίζουν σε συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Ποια είναι η ημερομηνία
των εκλογών;
Οι εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν
στις 26 Μαΐου 2019, από τις 07:00 το πρωί ως
τις 19:00 το απόγευμα.
Πόσα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
εκλέγονται στην Ελλάδα;
Οι εκλογείς θα εκλέξουν 21 ευρωβουλευτές,
το 2019, όπως και στις εκλογές του 2014.
Ποια έγγραφα πρέπει να φέρω στο εκλογι-

κό τμήμα;
Πρέπει να φέρετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή διαβατήριο για τον απαραίτητο έλεγχο. Άλλα δημόσια έγγραφα μπορούν να γίνουν
δεκτά υπό προϋποθέσεις.

Ποιες είναι οι εκλογικές
περιφέρειες;
Στην Ελλάδα, για την εκλογή των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Τα πολιτικά κόμματα προτείνουν λοιπόν
ενιαία ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια.
Πώς θα εκλεγούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα;
Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με
σταυρό προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους την δυνατότητα να πριμοδοτήσουν συγκεκριμένους υποψήφιους. Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ή συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί
προτίμησης. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης
εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους έχει
εξασφαλίσει έδρα.
ΧΡ.ΠΑΠ.
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Για την ανάδειξη νέων εκπροσώπων στους τέσσερις Δήμους
του ν. Τρικάλων και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες
Δεύτερη εκλογική Κυριακή, θα υπάρξει στις 2 Ιουνίου για όσους δήμους και
περιφέρειες δεν υπήρξε υποψήφιος που συγκέντρωσε το 50% + 1

Σ

τις κάλπες θα προσέλθουν σήμερα
από τις 7 το πρωί έως τις 7 το
απόγευμα οι Τρικαλινοί/ες για την
ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους,
στους τέσσερις Δήμους του ν. Τρικάλων
και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Χωρίς να καταβάλουν διόδια θα διέρχονται σήμερα
Κυριακή οι πολίτες σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας, στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και στην
Αττική Οδό, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις
τους προς τον τόπο όπου ψηφίζουν για τις ευρωεκλογές
και αυτοδιοικητικές εκλογές.
Η ίδια απόφαση αφορά και την ερχόμενη Κυριακή 2
Ιουνίου.
Για τους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα μεταβούν
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η ελεύθερη διέλευση από τους σταθμούς διοδίων άρχισε την Παρασκευή
24 Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου
στις 24:00, με την επίδειξη του εγγράφου τοποθέτησης
του δικαστικού αντιπροσώπου και του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας τους.

Ο καιρός την ημέρα
των εκλογών
Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα,
ημέρα των εκλογών με αρκετή ηλιοφάνεια και παροδικά
αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες
της ημέρας.
Εξαίρεση θα παρουσιάσουν τα ορεινά της Ηπείρου
όπου τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι
άνεμοι στα πελάγη δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα
στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.
Παράλληλα, κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.
Οι συνθήκες στο οδικό δίκτυο θα είναι γενικά καλές,
ενώ απαιτείται προσοχή κατά τις θερμές ώρες της ημέρας
στα ορεινά των περιοχών όπου αναμένονται φαινόμενα.

Τη ψήφο των πολιτών διεκδικούν 20 υποψήφιοι
Δήμαρχοι, 962 Δημοτικοί Σύμβουλοι και 1.212
υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοί (2.191 υποψήφιοι συνολικά). Επίσης, σε αυτές τις εκλογές
είναι υποψήφιοι 100 Περιφερειακοί Σύμβουλοι
που συμμετέχουν στους οκτώ (8) συνδυασμούς
που διεκδικούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι υποψήφιοι
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Οκτώ είναι οι συνδυασμοί που σήμερα ρίχνονται στη μάχη των εκλογών και ζητούν τη
ψήφο των Θεσσαλών πολιτών, ενώ το νέο δεδομένο σε αυτή τη διαδικασία είναι η κατάργηση
της θέσης του αιρετού αντιπεριφερειαρχή, λόγω «Κλεισθένη».
Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν το νέο
Περιφερειάρχη και τους 51 Περιφερειακούς Συμβούλους μέσα
από εξής οκτώ συνδυασμούς. Τη «Συμμαχία υπέρ των πολιτών»
με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη και εκ νέου υποψήφιο κ.
Κώστα Αγοραστό, τη «Η Θεσσαλία στην καρδιά μας» με επικεφαλής τον καρδιοχειρουργό κ. Νίκο Τσιλιμίγκα, τη «Λαϊκή
Συσπείρωση» με επικεφαλής τον κ. Τάσο Τσιαπλέ, την «Πρωτοβουλία» με επικεφαλής τον καθηγητή του Π.Θ κ. Δημήτρη
Κουρέτα, την «Πράσινη Θεσσαλία» με επικεφαλής τον κ. Αθανάσιο Ακρίβο, την «Ανυπότακτη Θεσσαλία» με επικεφαλής
τον κ. Κωνσταντίνο Δελημήτρο, την «Αριστερή Παρέμβαση
στη Θεσσαλία» με επικεφαλής τον κ. Ευστάθιο Ντούρο και την
«Ελληνική Αυγή» με επικεφαλής την κα. Μαρία Μπίλλη- Τσιτσέ.

Οι υποψήφιοι στους τέσσερις Δήμους
Είκοσι συνδυασμοί έδωσαν έως και σήμερα την προεκλογική
μάχη στους τέσσερις Δήμους του ν. Τρικάλων. Οι επτά στο
Δήμο Τρικκαίων, τέσσερις στο Δήμο Πύλης, τέσσερις στο
Δήμο Μετεώρων και πέντε στο Δήμο Φαρκαδόνας.
Συγκεκριμένα, το Δήμο Τρικκαίων διεκδικούν η «Επανεκκίνηση
τώρα» με επικεφαλής νυν Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου,
«Μαζί για τα Τρίκαλα» με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Κρεμμύδα, «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τον Γιώργο Καΐκη,
«Τρίκκης Πολιτεία» με επικεφαλής τον Γιώργο Μητσιούλη,
«Πρώτα οι πολίτες» με επικεφαλής τον Σπήλιο Τσιγάρα, «Νέο
όραμα για τα Τρίκαλα» με επικεφαλής τον Στέλιο Μπετσιμέα
και «Ελληνική Αυγή για τα Τρίκαλα» με επικεφαλής τον

Μετάδοση εκλογικών αποτελεσμάτων
Θεσσαλίας 26ης Μαΐου 2019
Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι από το μηχανογραφικό σύστημά της θα
εκδίδονται αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της 26ης Μαΐου 2019, για:
Περιφερειακές υπέρ Συνδυασμώνκαι υπέρ Υποψηφίων
Δημοτικές
υπέρ Συνδυασμών
Ευρωεκλογές υπέρ Συνδυασμώνκαι
υπέρ Υποψηφίων (ειδικά για τα αποτελέσματα
υπέρ Υποψηφίων των Ευρωεκλογών θα ανακοινώνονται από το ΥΠΕΣ)
Ο ιστότοπος εμφάνισης
των αποτελεσμάτων είναι:
https://ekloges.thessaly.gov.gr/
Με την καταχώρηση
στα συστήματα υπολογιστών από συνεργεία της
Περιφέρειας, η μετάδοση
των αποτελεσμάτων είναι
άμεση [online], για όλες
τις Περιφερειακές Ενότητες (Λάρισας, Μαγνησίας - Β.Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας),
καθώς το σύστημα είναι
σχεδιασμένο να μεταφέρει τα αποτελέσματα άμεσα στον κεντρικό server και στο site (κατά
μέσο όρο 1’ μετά την καταχώρησή τους).
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα - απ’ την ίδια διεύθυνση - και σε κινητές συσκευές (με μικρότερες οθόνες: τηλέφωνα, tablets).

Χρήστο Τσιόλα.
Στο Δήμο Πύλης οι μνηστήρες του δημαρχιακού θώκου είναι
ο συνδυασμός «Πρώτα ο Άνθρωπος» με επικεφαλής τον νυν
Δήμαρχο κ. Κώστα Μαράβα, ο συνδυασμός «Πύλης Όραμα»
με επικεφαλής τον Θεόδωρο Χήρα, η «Λαϊκή Συσπείρωση» με
επικεφαλής τον Βαΐο Καλύβα, και «Πύλη Αξιών» με επικεφαλής
τον Βαλάντη Τσιούτσια.
Στο Δήμο Μετεώρων τη ψήφο των δημοτών ζητούν ο συνδυασμός του νυν Δημάρχου Χρήστου Σινάνη «Δύναμη Ευθύνης»,
ο συνδυασμός «Νέο Ξεκίνημα» με επικεφαλής τον Θοδωρή
Αλέκο, η Λαϊκή Συσπείρωση με επικεφαλής τον Θεόδωρο Χαντζιάρα και ο συνδυασμός «Ανάπτυξη Τώρα» με επικεφαλής τον
Γιάννη Παπαμιχαήλ.
Και τέλος, στο Δήμο Φαρκαδόνας οι μνηστήρες του δημαρχιακού θώκου είναι ο συνδυασμός του νυν Δημάρχου κ. Αθανάσιου Μεριβάκη «Μαζί Δημιουργούμε το Δήμο Φαρκαδόνας»,
η Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής την Ευαγγελία Στεργίου,
ο συνδυασμός «Νέο Ξεκίνημα – Δήμος Φαρκαδόνας» με επικεφαλής τον Μιχάλη Μπαγιώτη, ο συνδυασμός «Νέα Πνοή» με
επικεφαλής το Γιάννη Σακελλαρίου και ο συνδυασμός «Ο
Τόπος μας Αύριο- Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση» με επικεφαλής της Ελένη Χαλβατζά.
Σημειωτέον, δεύτερη εκλογική Κυριακή, θα υπάρξει στις 2
Ιουνίου για όσους δήμους και περιφέρειες δεν υπήρξε υποψήφιος που συγκέντρωσε το 50% + 1 .
Ευαγγελία Κάκια

Αυξημένα μέτρα της τροχαίας ενόψει εκλογών
Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει
των Δημοτικών και Περιφερειακών
εκλογών και των εκλογών για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης
Μαΐου 2019, έχει εκπονήσει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων
για την εφαρμογή αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας, σε όλη
την επικράτεια.
Ο σχεδιασμός των μέτρων εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικότερων
εντολών και κατευθύνσεων για
αυξημένη παρουσία και δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών Τροχαίας, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση συνθηκών ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας και διευκόλυνσης των πολιτών στις μετακινήσεις τους, καθώς επίσης και στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των
μέτρων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τις επιμέρους παρεμβάσεις, με βάση τα
τοπικά προβλήματα και τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν, ανά ευρύτερη
περιοχή ή περιφέρεια.
Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση
των μέτρων, καθώς και τον απαιτούμενο συντονισμό και εποπτεία των εμπλεκομένων
Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, θα διατεθεί σταδιακά το σύνολο του διαθέσιμου προσωπικού της Τροχαίας
καθώς και μεγάλος αριθμός περιπολικών, μοτοσικλετών και συμβατικών οχημάτων με τον
ανάλογο εξοπλισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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τα πλαίσια της
εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, ο κ. Σπύρος
Δημ. Νικολογιάννης,
ιδιοκτήτης και διαχειριστής
της ξενοδοχειακής
επιχείρησης ‘EPAVLIS
METEORA
SUITES’εμπνεύστηκε και
διοργάνωσε σε συνεργασία
με την ορειβατική λέσχη
Καλαμπάκας (Ο.Λ.Κ.),
εκπαιδευτικό πρόγραμμα
αναρρίχησης στα Μετέωρα
προσφέροντας σε μαθητές
και καθηγητές των πέντε
(05) χωρών που
συμμετείχαν (Ιταλία,
Πολωνία, Φινλανδία,
Ισπανία και Λουξεμβούργο)
μοναδικές βιωματικές
εμπειρίες!

ΜΑΪΟΥ 2019

τοπικά

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναρρίχησης στα Μετέωρα
Πραγματοποιήθηκε σε μαθητές και καθηγητές των πέντε χωρών του προγράμματος erasmus+

Η εν λόγω δραστηριότητα
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
του ευρωπαϊκού προγράμματος
διακρατικής συνεργασίας ERASMUS+ και πρόσφερε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να
γνωρίσουν το μοναδικό φαινόμενο των Μετεώρων και τις απαράμιλλες ομορφιές της περιοχής
μας ενισχύοντας την προβολή
και τη διαφήμιση του τόπου μας!
Με την παρούσα επιστολή, τιμούμε και ευχαριστούμε δημόσια
όσους συντέλεσαν στην επιτυχία

της δράσης αυτής του Πολιτιστικού Τουρισμού, ανοίγοντας
νέους ορίζοντες με χαρακτηριστικά στοιχεία την εξωστρέφεια,
την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών!
Ιδιαίτερη μνεία προς την ομάδα της Ο.Λ.Κ. τα ως κάτωθι μέλη
της οποίας συντέλεσαν στην
ασφαλή και πετυχημένη διοργάνωση:
1. ΣΙΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Πρό-

εδρος
2. ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - αναρριχητής
3. ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ αναρριχητής
4. ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ αναρριχητής
5. ΑΔΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ αναρριχητής
6. ΒΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - αναρριχητής,

προς τα στελέχη του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας :
1. Παππάς Βασίλειος - Διευθυντής
2. Κουράκου Γεωργία - Υπεύθυνη προγράμματος ERASMUS+
και προς τη διοίκηση της ξενοδοχειακής
επιχείρησης
‘EPAVLIS METEORA SUITES’
στην Καλαμπάκα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

6 σελίδα

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

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

τοπικά

26

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 7

Διορισμοί Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

α καταθέσουν τα
απαραίτητα
δικαιολογητικά έχουν
από αύριο οι εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
με εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή, καθώς ξεκινά η σχετική
διαδικασία.

Ν

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη
4 Ιουλίου και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας
στην πρόσκληση, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16,
ΔΕ01 και ΔΕ02, με εξειδίκευση στην
Ειδική Αγωγή, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα που επικαλούνται για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας
στους αξιολογικούς πίνακες (Β’ και
Επικουρικό) Ειδικής Αγωγής και
Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε’ του ν.
4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’), στο πλαίσιο
των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ : αριθμ.
4ΕA/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/215-2019), «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ» και 5ΕΑ/2019
(ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019),
«Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας,
κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ».
(α) Οι υποψήφιοι που δεν έχουν
ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.,

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξεκινά αύριο η κατάθεση
των δικαιολογητικών
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη
4 Ιουλίου και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν
ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.
(https://opsyd.sch.gr/), αναζητώντας

κδόθηκε από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την
εισαγωγή φοιτητών/τριών και
σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και
Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε
πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 –
2020.

Ε

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες για την υποβολή των
σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν ως εξής: Η προθεσμία
ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης
στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από
την Τρίτη 18-06-2019 έως και την Τρίτη 25-06-2019 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης
Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την
Τετάρτη 19-06-2019 έως και την Τετάρτη 26-06-2019 και από
ώρα 08:00 έως 16:00 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται
στην προκήρυξη.
Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη
Σχολή Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα καθοριστεί με τις
προβλεπόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες), πρέπει: α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος
τουλάχιστον από την απόκτησή της. β. Να μην υπερβαίνουν
το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η
Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της
αίτησης συμμετοχής, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την
01/01/1994 και μεταγενέστερα.
Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία των Εθελοντών Πυροσβεστών Π.Σ., το ως άνω ανώτατο
όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό τρίτο (33ο) έτος ήτοι
να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1987 και μεταγενέστερα.
γ.
Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για ει-

το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και
Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για

την εγγραφή και αυθεντικοποίηση
του χρήστη. Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι αιτούντες υποψήφι-

οι/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την
αποκλειστική και ορθή χρήση των
κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών
στοιχείων ταυτοποίησής τους.
Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιβεβαιώνει ότι ο εκπ/κός έχει
εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ.
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εγγραφής του υποψηφίου, δεν παραλαμβάνει την ειδική έντυπη αίτηση
της παρούσας πρόσκλησης και του
επισημαίνει την ως άνω υποχρέωση.
(β) Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη
ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.,
οφείλουν να εισέλθουν στον φάκελό
τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να διαπιστώσουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν, κατά την εναρκτήρια ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, καταχωρισμένα και επικυρωμένα, κατόπιν των
αναγκαίων διεργασιών προσαρμογής
του Ο.Π.ΣΥ.Δ. στο νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΚΕΦ. Ε’ του ν. 4589/2019).
Ε.Κ.

Η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης
για τους υποψηφίους στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Εως 25 Ιουνίου
Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων θα καθοριστεί με τις προβλεπόμενες
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας

σαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν
αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπο-

ρούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία
τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από το υπόλοιπο αυτής
κατά το χρόνο κατάταξής τους.
E.K.

8 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

26

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Οι παραγωγοί το συντομότερο δυνατό, τονίζουν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ

Να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019
•Θα αποφευχθούν ταλαιπωρίες και η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά
•Η προθεσμία λήγει στις 18 Ιουνίου 2019 και μετά επιβάλλονται πρόστιμα

Γ

ια ακόμη μία φορά
στελέχη του
ΟΠΕΚΕΠΕ
προτρέπουν τους
γεωργούς και τους
κτηνοτρόφους να
σπεύσουν στις “πύλες”,
προκειμένου να
υποβάλλουν τις δηλώσεις
τους για το ΟΣΔΕ 2019.

Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2010, μπορούν να υποβληθούν μέχρι
18 Ιουνίου 2019, ενώ μετά
την προθεσμία αυτή επιβάλλονται πρόστιμα.
«Η προθεσμία λήγει στις 18
Ιουνίου και φαινομενικά υπάρχει χρόνος, όμως, καλό είναι
να ολοκληρωθεί η διαδικασία
το συντομότερο δυνατό, ώστε
αφενός να υπάρχει καιρός
για διορθώσεις και αφετέρου
να μην ταλαιπωρηθούν από
μεγάλο αριθμό δηλώσεων σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα,
τόσο οι παραγωγοί κυρίως,
όσο και το σύστημα» τονίζουν
στελέχη του Οργανισμού.
Πάντως, μέχρι τώρα η δια-

δικασία κυλάει ομαλά, το σύστημα δουλεύει καλά και αναμένεται να “πάει” έτσι μέχρι
τέλους, ενώ εκτιμάται πως
γύρω στο 50% των παραγωγών έχουν υποβάλλει δηλώσεις και από τους υπόλοιπους,
οι μισοί και περισσότεροι
έχουν ήδη πραγματοποιήσει
μία ενέργεια, όπως επίσκεψη
στις “πύλες” για ενημέρωση.
Επίσης, υπενθυμίζεται από
στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως
πρόστιμα προβλέπονται για
καθυστερημένες δηλώσεις,
τα οποία με την νέα παράταση
μέχρι 18/6, έχουν ως εξής:
• μείωση των ποσών ενίσχυσης κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα
• μείωση των ποσών κατά
3% ανά εργάσιμη ημέρα για
όσους λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα για πρώτη φορά το 2019
Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή
υποβολής της αίτησης μετά
την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019,

η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Το ΟΣΔΕ
Η δήλωση ΟΣΔΕ του 2013
έπαιξε ρόλο για την κατοχύρωση δικαιώματος συμμετο-

χής 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 ενο-

ποιήθηκαν 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

Από την ΕΑΣΚ “ΜΕΤΕΩΡΑ” για την δημιουργία Ζώνης Γάλακτος

Αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου
•Η μελέτη είναι έτοιμη και θα υποβληθεί μέσω ΚΕΝΑΚΑΠ στο “LEADER”

Σ

τυγχάνεται η βέλτιστη τιμή
διάθεσης του κτηνοτροφικού
προϊόντος από τους παραγωγούς, ώστε να αυξηθούν τα
έσοδα και άρα η βιωσιμότητα
και η ανταγωνιστικότητα της
ντόπιας κτηνοτροφίας.
Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό της ΕΑΣΚ “ΜΕΤΕΩΡΑ”
για την καθετοποίηση της
αγροτικής παραγωγής, με την
δημιουργία της Ζώνης Γάλακτος στην περιοχή να είναι
ένα σημαντικό βήμα προς την
κατεύθυνση αυτή.
Η ΕΑΣΚ γενικά προωθεί τις
συνεργασίες και τον συνεταιρισμό μεταξύ των αγροτών
και έχει ήδη δημιουργήσει οργάνωση παραγωγών, στον
κτηνοτροφικό κλάδο.
«Πάγιος σκοπός μας είναι
να ενισχύσουμε με όσο το

ε στάση αναμονής
βρίσκεται η ΕΑΣ
Καλαμπάκας
«ΜΕΤΕΩΡΑ» για την
υλοποίηση της Ζώνης
Γάλακτος στην περιοχή.

Η μελέτη του έργου είναι
έτοιμη και θα υποβληθεί από
το ΚΕΝΑΚΑΠ στο “LEADER”,
αμέσως μετά την προκήρυξη
του Μέτρου χρηματοδότησής
του.
Στην παρούσα φάση έχουν
επίσης συγκεντρωθεί προσφορές για την εγκατάσταση
των παγολεκανών, του κέντρου συγκέντρωσης γάλακτος
και άλλου εξοπλισμού, ενώ
έχει οργανωθεί ο τρόπος θα
υλοποιηθεί το εγχείρημα και
το πώς θα λειτουργήσει.
Στόχος της δημιουργίας της
Ζώνης Γάλακτος είναι να επι-

CMYK

δυνατό περισσότερους παραγωγούς το συνεταιριστικό
μας κίνημα» δηλώνουν αγροτοσυνεταιριστές και επισημαίνουν «μόνο έτσι μπορούμε να
επιβιώσουμε και μόνο μ’ αυτόν
τον τρόπο ισχυροποιούμαστε
και παίρνουμε τις τύχες μας
στα χέρια μας. Να μην γίνουν
έρμαια των ορέξεων της αγοράς οι αγρότες μας, αλλά να
“ακουμπήσουν” στο νέο συνεταιριστικό κίνημα και αυτό
θα τους στηρίξει. Το κρίσιμο
ζήτημα ωστόσο, δεν είναι η
παραγωγή προϊόντων, αυτό
είναι το εύκολο κομμάτι, αλλά
η διάθεσή τους και μάλιστα
σε τιμές συμφέρουσες που
θα αποδώσουν τουλάχιστον
αξιοπρεπές εισόδημα στους
αγρότες».
Ματθαίος Μπίνας
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ΟΑΕΔ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός
ρχές Ιουνίου αναµένεται να
ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το
πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού
του ΟΑΕΔ.

Α

Η σχετική ΚΥΑ δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και αναµένεται η ∆ηµόσια Πρόσκληση του Οργανισµού ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των εργαζοµένων και ανέργων για τα voucher του
προγράµµατος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ
δικαιούχοι είναι:
ασφαλισµένοι µισθωτοί µε 50 ένσηµα το
2018
ασφαλισµένες που έλαβαν 50 ηµέρες ειδικής
παροχής προστασίας µητρότητας το 2018
ασφαλισµένοι που έλαβαν τουλάχιστον 50
ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας το 2018
άνεργοι εγγεγραµµένοι στο Ειδικό Μητρώο
Ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.
Οι προυποθέσεις µπορεί να καλύπτονται και
αθροιστικά. Για παράδειγµα µητέρα που έλαβε 20 ηµέρες ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας το 2018 και έχει και 30 ένσηµα

«Ωφελούμενοι»
Επίσης ωφελούµενοι είναι :
τα παιδιά δικαιούχων ηλικίας άνω των 5 και
έως 18 ετών (ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης
του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2019).
παιδιά δικαιούχων ηλικίας 18 έως 24 ετών έµµεσα ασφαλισµένα από τον δικαιούχο ή τον
άλλο γονέα
παιδιά δικαιούχων ηλικίας από 18 ετών και
ανεξαρτήτως ορίου µε οποιαδήποτε αναπηρία
σε ποσοστό 67% και άνω
σύζυγοι δικαιούχων, όταν είναι έµµεσα
ασφαλισµένα µέλη αυτών

συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουµένων ατόµων
µε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνωκαι
µόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας.
Προσοχή, δεν θεωρούνται δικαιούχοι:
οι περσινοί δικαιούχοι – ωφελούµενοι του
προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού 20182019, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση
της παροχής ή όχι
οι δικαιούχοι ωφελούµενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για
την ίδια χρονική περίοδο
1-5 διανυκτερεύσεις
Οι ασφαλισµένοι δικαιούνται από µια έως
πέντε διανυκτερεύσεις, ενώ όσοι επιλέξουν κα-

ταλύµατα στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λέρο και
Κω δικαιούνται (λόγω προσφυγικού) έως 10
διανυκτερεύσεις.
Οι αιτήσεις συµµετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕ∆ αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ∆ιαδικτυακής Πύλης
του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr). Υποψήφιοι των
οποίων τα ένσηµα δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως υποχρεούνται είτε να
επισυνάψουν στην αίτησή τους τα σχετικά παραστατικά είτε να τα προσκοµίσουν στα αρµόδια ΚΠΑ2.
Η µοριοδότηση των δικαιούχων πραγµατοποιείται από τον ΟΑΕ∆ και στηρίζεται σε ειδι-

κά κριτήρια επιλογής, όπως το ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα κατά περίπτωση, ο αριθµός των ανήλικων τέκνων, ο χρόνος συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας και ο αριθµός
ηµερών ασφάλισης της τριετίας που προηγείται του έτους έναρξης του προγράµµατος
µε εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας.
Η βαθµολογία προσαυξάνεται κατά 50%
προκειµένου για άτοµα µε αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Μετά τη µοριοδότηση οι
δικαιούχοι κατατάσσονται σε προσωρινό Μητρώο ∆ικαιούχων/Ωφελουµένων.
Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής έχουν δικαίωµα υποβολής
προς το ∆Σ του ΟΑΕ∆ µίας και µόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσµάτων
του προσωρινού Μητρώου ∆ικαιούχων-Ωφελουµένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειοµένων εντός 3 εργασίµων ηµερών από την
εποµένη ηµέρα της δηµοσιεύσεώς τους στη
διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆.
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων καταρτίζεται το Οριστικό Μητρώο ∆ικαιούχων Ωφελουµένων.
Για τη διαµονή στα καταλύµατα καταβάλλεται από τους δικαιούχους και ιδιωτική οικονοµική συµµετοχή. Για τους δικαιούχους ωφελούµενους που επιλέγουν για τη διαµονή
τους τουριστικά καταλύµατα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω η ιδιωτική
συµµετοχή είναι µηδενική.

Εθνική σύνταξη: Όλα τα σενάρια
για την αύξησή της
ο ενδεχόµενο αύξησης της εθνικής
σύνταξης για τους
χαµηλοσυνταξιούχους που έχασαν
το ΕΚΑΣ βρίσκεται στο µικροσκόπιο του
οικονοµικού επιτελείου. Οπως
αποκάλυψε το «Εθνος της Κυριακής»,
στο… τραπέζι του οικονοµικού
επιτελείου πέφτουν σενάρια και
εναλλακτικοί τρόποι µόνιµης ενίσχυσης
των χαµηλοσυνταξιούχων που έχασαν το
ΕΚΑΣ την περίοδο της κρίσης.

Τ

Στο πλαίσιο αυτό, έχει εξεταστεί το σενάριο
αύξησης της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ
κατά περίπου 40 ευρώ για όσους εισπράττουν
-για παράδειγµα- έως 600 ευρώ κύρια σύνταξη. Αυτό σηµαίνει πως για µια σηµαντική µερίδα χαµηλοσυνταξιούχων η εθνική σύνταξη θα
µπορούσε να υπερβεί αισθητά το φράγµα των
400 ευρώ και να φτάσει τα 424 ευρώ. Φυσικά,
όλα εξαρτώνται από τα δηµοσιονοµικά περιθώρια και ειδικότερα από το αν και κατά πόσο
θα υπάρξει επιπλέον
Η εθνική σύνταξη ανέρχεται σήµερα στα 384
ευρώ για όσους έχουν τουλάχιστον 20ετία
ασφάλισης δηµοσιονοµικός χώρος, πέραν του
χώρου που έχει ήδη προβλεφθεί και καλυφθεί
µε το νέο πακέτο θετικών µέτρων µόνιµου χαρακτήρα. Υπενθυµίζεται πως η εθνική σύνταξη,
που συνιστά την καθαρή συµµετοχή του κράτους στη συνταξιοδοτική παροχή του ΕΦΚΑ, είναι σταθερού ποσού για όλους από το 2016,
όταν ψηφίστηκε ο νόµος Κατρούγκαλου, και
ανέρχεται στα 384 ευρώ για όσους έχουν
τουλάχιστον 20ετία ασφάλισης.

Νέα αρχιτεκτονική
Η εθνική σύνταξη αποτελεί τη βάση πάνω

στην οποία χτίζεται το σύνολο της σύνταξης,
καθώς στην εθνική προστίθεται η ανταποδοτική, η οποία αντιστοιχεί στις εισφορές που έχει
καταβάλει ο ασφαλισµένος, ενώ οι παλαιοί διατηρούν ενίοτε και προσωπική διαφορά. Στην
καρδιά του εν λόγω σεναρίου βρίσκεται η λογική που διατρέχει τη νέα αρχιτεκτονική του
συνταξιοδοτικού. Στόχος είναι η ενίσχυση του
«ΕΚΑΣ» να επιστρέψει όχι ως προνοιακού τύπου επίδοµα που θα χορηγείται ειδικά στους
συνταξιούχους, αλλά ως µόνιµο τµήµα της συνταξιοδοτικής τους παροχής. Ενδεχόµενο επαναφοράς του ΕΚΑΣ άνοιξε τις προάλλες ο
υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος σε συνέντευξή του είπε πως «σκεφτόµαστε την επαναφορά του, µε διαφορετική µορφή, πιο στοχευµένο».

CMYK

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, έχει
υποστηρίξει πολλές φορές πως η τύχη του
ΕΚΑΣ είχε ήδη προδιαγραφεί από το 2010, όταν
το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων διαχωρίστηκε από τη σύνταξη στο πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισµού προνοιακώνασφαλιστικών παροχών και εντάθηκε στις προνοιακές παροχές µαζί µε το εξωιδρυµατικό επίδοµα και το επίδοµα απολύτου αναπηρίας.
Ο ίδιος υποστήριξε πρόσφατα στη Βουλή
πως οι συντάξεις δεν θα είχαν ΕΚΑΣ από το
2015, στο πλαίσιο αυτού του διαχωρισµού. Ο
προνοιακός χαρακτήρας του ΕΚΑΣ ήταν, άλλωστε, µόνιµη αφορµή για την επιµονή των δανειστών στην περικοπή και κατάργησή του…
«∆εν διαφεύγει της προσοχής µας η προ-

στασία των κατώτερων συντάξεων, ώστε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα από τη µείωση µέχρι και την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Από
το 2010 είχε προβλεφθεί η απόσπαση του ΕΚΑΣ
από τη σύνταξη. Μοναδική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να αντιµετωπίζει τέτοιες περιπτώσεις» δήλωνε τον ∆εκέµβριο του 2017 ο κ.
Πετρόπουλος.
∆είγµα γραφής
Οπως αναφέρουν ειδικοί, η αρχή έγινε µε τις
αυξήσεις που δόθηκαν από 1/1/2019 σε 620.000
συνταξιούχους, στο πλαίσιο του επανυπολογισµού. Σε αυτούς περιλαµβάνονται και πολλοί
χαµηλοσυνταξιούχοι, που εισέπρατταν το
ΕΚΑΣ. Από 1/1/2019 έλαβαν το 1/5 της αύξησης
που δικαιούνται, ενώ τα επόµενα τέσσερα
χρόνια θα λάβουν σταδιακά και τα υπόλοιπα.
Υπενθυµίζεται πως από το 2016 το ΕΚΑΣ δίνεται σε συνταξιούχους που εισπράττουν ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης
έως 660 ευρώ και φέτος -τελευταία χρονιά χορήγησής του- έχει φτάσει τα 12 ευρώ µηνιαίως.
Την ίδια στιγµή, η εθνική σύνταξη χορηγείται
σε όλους, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης και τις συντάξιµες αποδοχές. Ανέρχεται
στα 384 ευρώ για όσους αποχωρούν µε 20 και
άνω έτη ασφάλισης.
Οσοι συνταξιοδοτούνται µε 15-20 χρόνια
ασφάλισης έχουν αποµείωση 2% για κάθε
έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών.
Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης δεν
εξαρτάται µόνο από τον χρόνο ασφάλισης αλλά
και από τη µόνιµη και νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα.
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Τ

ο Γραφείο Βορείου
Ελλάδος της Εφορείας
Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας συμμετείχε στους
εορτασμούς για τη Διεθνή Ημέρα
Μουσείων που φέτος είχε θέμα «Τα
Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το
μέλλον της παράδοσης».

Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού:
το μέλλον της παράδοσης»

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 για μαθητές
του 1ου και του 12ου δημοτικού σχολείου
Τρικάλων με τίτλο «Κέντρο Τεκμηρίωσης
και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας:
κόμβος πολιτισμού και εκπαίδευσης με
καινοτόμες μεθόδους».
Το πρόγραμμα περιλάμβανε περιήγηση
στα εκθέματα του Κέντρου, προβολή
βίντεο, εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές και ομαδικό παιχνίδι.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

6975 815 674
Delivery: 19:30 - 23:30

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€
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Τα Τρίκαλα τιμούν τον Πολιούχο τους
•Λαμπρή υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα,
με παρουσία πλήθος κόσμου στις λατρευτικές εκδηλώσεις
ης Πύλης το
βλάστημα και
της Τρίκκης το
σέμνωμα», τον προστάτη
και πολιούχο της Άγιο
Βησσαρίωνα τίμησε με
λαμπρότητα η Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και
Σταγών χθες το
απόγευμα.

«Τ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Οι εόρτιες θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στα προπύλαια του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Αγίου Βησσαρίωνος όπου πραγματοποιήθηκε
η υποδοχή της χαριτοβρύτου Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσα-

ρίωνος προερχομένης από την
Ιερά Μονή Δουσίκου.
Την Τίμια Κάρα κόμισαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Στα-

γών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος
και ο οικείος Ποιμενάρχης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος
και υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης Σερρών κ.
Θεολόγος. Ακολούθως τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός χο-

ροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών κ. Θεολόγου
και συγχοροστατούντων των Σεβ.
Μητροπολιτών: Αυλώνας κ. Χριστόδουλου, Λαγκαδά κ. Ιωάννη,
Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμοθέου, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου
και του οικείου Ποιμενάρχου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Επειτα έγινε η Λιτανεία της Κά-

CMYK

ρας και της Εικόνας του Αγίου
Βησσαρίωνα, καθώς και της
Αγίας Χειρός του Αγίου Ανδρέα,
που από την περασμένη Πέμπτη
ευλογεί τα Τρίκαλα.
Πλήθος πιστών βρέθηκαν στην
κεντρική πλατεία των Τρικάλων,
όπου τελέστηκε η Αρτοκλασία.
Σήμερα το πρωί της Κυριακής 26
Μαΐου θα λάβει χώρα λαμπρό
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο.
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έτε Ευρώπη, αλλά
σκέφτεστε γη για
στρατιώτες,
ελεγχόμενες βιομηχανίες,
καθοδηγούμενη διανόηση.
Μήπως υπερβάλλω;
Τουλάχιστον, όμως, ξέρω ότι,
όταν λέτε Ευρώπη, ακόμη και
στις καλύτερες στιγμές σας,
όταν παρασύρεστε από τα ίδια
σας τα ψέματα, τίποτα δεν σας
εμποδίζει να σκέφτεστε ένα
πλήθος από πειθήνια έθνη που
οδηγούνται από μια Γερμανία
αφεντάδων προς ένα
απίστευτο, αιματοκυλισμένο
μέλλον….»

«Λ

ΙΔΕΟπολις

«Οι Ευρωεκλογές και
το δίλημμα των Ελλήνων»

(Αλμπέρ Καμύ, «Γράμματα
σ’ έναν φίλο Γερμανό»,
1943-1944).

Ευρώπη και πολυμορφία

Στο δρόμο προς τις Ευρωεκλογές οι παραπάνω διαπιστώσεις – καταγγελία του Γάλλου
διανοούμενου παραμένουν επίκαιρες και ενισχύουν το διάχυτο
σκεπτικισμό για το παρόν και το
μέλλον της Ευρώπης. Μια υπόγεια και υπόρρητη σύγκρουση
επιτελείται ανάμεσα σε Ευρωπαϊστές και Ευρωσκεπτικιστές.
Η Ευρώπη μετά και το πολυθρύλητο Brexit φαίνεται διχασμένη
που για πολλούς σημαίνει την
απαρχή μιας χρόνιας αποσύνθεσης. Κι αυτό γιατί ενισχύονται οι
φυγόκεντρες τάσεις μέσα από
την ανάδυση επικίνδυνων εθνικισμών που επωάζονται στο κλίμα
ανασφάλειας και αβεβαιότητας
πολλών λαών – κρατών (Ουγγαρία, Ιταλία…).
Ωστόσο, σε μια εποχή και σε
έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται
από συνεχείς μεταβολές, ακραίες αντιθέσεις (Βορράς – Νότος), από μεγάλους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς, από ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, έντονες δημογραφικές
ανακατατάξεις κι από μεγάλα
μεταναστευτικά ρεύματα η Ευρώπη εξακολουθεί να παραμένει
η μόνη «σταθερά» για την ευδοκίμηση του πολιτισμού, του ορθολογισμού και της ειρηνικής
συνύπαρξης ανθρώπων και λαών
με διαφορετικές (γλωσσικές,
εθνικές…) καταβολές.

τοπικά

Για πολλούς αυτή η πολυμορφία και πολυποικιλία της Ε.Ε., ως
πολυκρατικού μορφώματος, συνιστούν τη δύναμη και την αδυναμία της. Άλλοτε η πολυμορφία
και ανομοιογένεια (οικονομική,
πολιτική…) γεννά θετικά αποτελέσματα κι άλλοτε αρνητικά.
Τα θετικά απορρέουν από το
γεγονός ότι διαφορετικοί άνθρωποι μέσα από διαφορετική
γλώσσα και διαφορετικές πολιτισμικές αφετηρίες καταγράφουν
και εκφράζουν με έναν ιδιαίτερο
δικό τους τρόπο τις θέσεις και τις
προτάσεις τους για ένα πλήθος
ζητημάτων. Διαφορετικοί άνθρωποι, λαοί και κράτη συνυφαίνουν το μωσαϊκό του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εξάλλου η
πρόοδος και η εξέλιξη γονιμοποιούνται από τη σύγκρουση –
σύνθεση διαφορετικών στοιχείων.
Υπάρχουν, όμως, κι εκείνοι που
στην ποικιλομορφία και ετερογένεια της Ε.Ε. διαβλέπουν τη
βασική αιτία των αρνητικών της
γνωρισμάτων. Η ανομοιογένεια
(γλωσσική, πολιτική, οικονομική,
εθνολογική..) δημιουργεί προβλήματα στη χάραξη μιας ενιαίας
πολιτικής και νομοθεσίας για την
επίλυση ζωτικών προβλημάτων.
Στη γέννηση των προβλημάτων
της Ε.Ε. δρα ενισχυτικά και ο
ηγεμονισμός κάποιων κρατών
και ιδιαίτερα της Γερμανίας. Δεν
είναι λίγοι εκείνοι που διαβλέπουν
στον Γερμανικό ηγεμονισμό την
ανάδυση μιας Νέας Ρώμης.

Η Ευρωπαϊκή ταυτότητα
Οι παραπάνω αντιτιθέμενες
αξιολογήσεις καθιστούν επικίνδυνη κάθε απόπειρα ορισμού
της έννοιας της Ευρώπης και της
Ε.Ε. Ακόμη δυσκολότερος είναι ο
ορισμός και η ανίχνευση του πυρήνα του Ευρωπαίου πολίτη. Η
Ευρωπαϊκή Ταυτότητα – το με-

γάλο ζητούμενο – ορίζεται από
παραδοσιακές παραδοχές και
στερεότυπα που είχαν σημείο
αναφοράς τον αρχαιοελληνικό
ορθολογισμό, τη Ρωμαϊκή νομοθεσία και την πνευματικότητα
του Χριστιανισμού.
Τα στοιχεία, όμως, αυτά τείνουν να ανατραπούν από την
πολυπολιτισμικότητα της σημερινής Ε.Ε. εξαιτίας και του μεταναστευτικού ρεύματος. Ακόμη
πιο δύσκολος καθίσταται ο καθορισμός της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας, αφού ποικίλλει από κράτος σε κράτος ως απόρροια δυο
μορφών δικαίων. Το δίκαιο του
αίματος (jus sanguinis) και το δίκαιο του εδάφους (jus soli). Το
εγχείρημα του «ορισμού» καθίσταται δυσκολότερο όταν εκλαμβάνουμε την Ε.Ε. ως μια παγιωμένη κατάσταση και όχι ως μια
διαδικασία «εν τω γίγνεσθαι».
Ίσως τον καλύτερο «ορισμό»
να τον έδωσε ο Αλμπέρ Καμύ,
όταν διείδε το φωτεινό και σκοτεινό πρόσωπο της Ευρώπης
της δεκαετίας του 1940.

ληνες πολίτες, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η ουσία του Ευρωπαίου πολίτη – το ζωντανό κύτταρο της Ε.Ε. – εδράζεται πάνω στις
ευκαιρίες που έχει να συμμετέχει
και να διεκδικεί. Να προτείνει και να
απορρίπτει. Να δρα και να σκέπτεται. Να αξιολογεί, να συνθέτει
και να αναλαμβάνει ευθύνες. Να
αμύνεται και να επιτίθεται. Να οραματίζεται και να δρα με ρεαλισμό.
Πολίτης που να μπορεί να απελευθερωθεί από τα γρανάζια της
«μάζας» και της εξουσίας των fake
news. Ένας πολίτης «δημιουργός
πολιτικής» και όχι «καταναλωτής»
ιδεολογημάτων. Όλα αυτά συνθέτουν τον τύπο του «Homo politicus» που ακυρώνει τον τύπο του
συμβιβασμένου, του άπραγου και
της ιδιώτευσης, του «Homo idiot».
Το μεγάλο, δηλαδή, στοίχημα
της Ε.Ε. είναι: Ή θα ανοιχτούμε
προς την «κοινωνία των πολιτών»
ή θα οπισθοδρομήσουμε στην κοινωνία των «ειδικών» και των τεχνοκρατών. Αυτό ακριβώς υπονοούσε και ο Ζακ Ντελόρ όταν είχε
διακηρύξει «Δεν ενοποιούμε οικονομίες, αλλά ενοποιούμε την
πολιτική».

Ανθρωποκεντρική Ευρώπη

«Θα ήθελα να συνειδητοποιήσετε καλά τούτη τη διαφορά: Η
Ευρώπη είναι για σας αυτός ο τόπος που περιβάλλεται από θάλασσες και βουνά, που χωρίζεται
από φράγματα, ο σκαμμένος στα
έγκατά του από ορυχεία…. όπου
η Γερμανία παίζει μια παρτίδα με
μοναδικό διακύβευμα το ίδιο το
μέλλον της. Για μας όμως είναι
αυτή η γη του πνεύματος όπου
εδώ και είκοσι αιώνες συνεχίζεται
η πιο καταπληκτική περιπέτεια
του ανθρώπου. Είναι αυτή η προνομιούχος αρένα, όπου η πάλη
του ανθρώπου της Δύσης ενάντια
στον κόσμο, ενάντια στους θεούς,
ενάντια στον εαυτό του, φτάνει
σήμερα στην πιο συγκλονιστική
φάση της. Όπως βλέπετε, δεν
υπάρχει κοινό μέτρο για σας και
για μας».

Ο Ευρωπαίος πολίτης
Επαγωγικά βαδίζοντας, όχι μόνο
ως ψηφοφόροι αλλά και ως Έλ-

Επιπρόσθετα στην κοινωνική και
πολιτική φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και του Ευρωπαίου Πολίτη θα πρέπει να ενταχθεί
και η έννοια άνθρωπος ως «αυταξία», χωρίς προσδιορισμούς χρώματος, φυλής, θρησκείας και καταγωγής. Η δόμηση και ο σαφής
προσδιορισμός της Ευρωπαϊκής
Ταυτότητας κατέστη στις μέρες
μας «κατηγορική προσταγή», γιατί βοηθά τους πολίτες να ισορροπούν με επιτυχία πάνω σε δυο
αναγκαιότητες: Στην εθνική και ευρωπαϊκή συνείδηση.
Η εθνική προσκόλληση στο
«εθνικό» στοιχείο είναι τόσο επικίνδυνη όσο και η άκριτη αποκόλληση από τις εθνικές ρίζες. Κι αν
αυτόν τον διαχωρισμό τον προεκτείνουμε σε άλλο επίπεδο, τότε
θα ανακαλύψουμε το μέτρο και τον
κωδικό με τα οποία θα οικοδομήσουμε σε στέρεα βάση την Ευρώπη του μέλλοντος. Το εύρημα αυτής της πορείας είναι ο άνθρωπος.
Αυτός πρέπει να είναι και ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο
θα πρέπει να περιστρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση στις Ευρωεκλογές αλλά και το μέλλον της Ευρώπης.
Η διάσωση του ανθρώπου είναι
και το διακύβευμα αυτών των Ευ-

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

ρωεκλογών. «Τουλάχιστον όμως
θα έχουμε συμβάλλει στη διάσωση της ανθρώπινης ύπαρξης
από τη μοναξιά, όπου θέλατε να
τη φυλακίσετε, επειδή περιφρονήσατε την πίστη στον άνθρωπο…..» («Γράμματα σ’ έναν φίλο
Γερμανό» Α. Καμύ)
Το δίλημμα
Ο Έλληνας ψηφοφόρος στο δίλημμα «Ευρωλατρεία» ή «Ευρωσκεπτικισμός» μπορεί να αντιτάξει
τη νηφαλιότητα και τη δυνατότητά
του να αφομοιώνει το «ξένο» και να
το μετατρέπει σε δική του κατάκτηση. Όπως «το φοινικικό εμπορικό αλφάβητο στην Ελλάδα έγινε
Λόγος, οι ορφικές λατρείες Θέατρο και η αιγυπτιακή αστρολογία,
Αστρονομία» έτσι και η Ευρώπη
μπορεί να γίνει η αφετηρία για μια
άλλη ματιά για το ρόλο της Ελλάδας στο σύγχρονο κόσμο.
Ο Γ. Σεφέρης προβάλλει το δίλημμα του Έλληνα απέναντι στο
δυτικό πολιτισμό και συμβουλεύει
την υπέρβασή του:

«Το δίλημμα είναι αμείλικτο:
είτε θα αντικρίσουμε το δυτικό
πολιτισμό που είναι κατά ένα μέρος και δικός μας, μελετώντας με
λογισμό και με νηφάλιο θάρρος
τις ζωντανές πηγές του – κι αυτό
δε βλέπω πως μπορεί να γίνει αν
δεν αντλήσουμε τη δύναμη από
τις δικές μας ρίζες και χωρίς ένα
συστηματικό μόχθο για τη δική
μας παράδοση˙ είτε θα του γυρίσουμε τις πλάτες και θα τον
αγνοήσουμε, αφήνοντάς τον να
μας υπερφαλαγγίσει, με κάποιον
τρόπο από κάτω, με τη βιομηχανοποιημένη, την αγοραία, τη χειρότερη μορφή της επίδρασής
του».
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στη σέντρα των
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΩΡΑΙΟ ΑΝΤΙΟ
Αναλύσεις επί αναλύσεων
για τις καινούργιες κατηγορίες, δυσκολίες
αλλά και κρυφές ελπίδες (σελ 5)

Την Τετάρτη στον Πυργετό τελικός
και μικρός τελικός του πρωταθλήματος
παλαιμάχων (σελ 6)

Και η δεύτερη μέρα του πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου ΣΕΦΑΑ είχε αύρα
και ανοιχτές συναντήσεις (σελ 8)

4 Οι γυναίκες των Τρικάλων πραγματοποίησαν τρομερό
πρωτάθλημα φέτος κερδίζοντας τον σεβασμό των πάντων
4 Στα βήματά τους και οι Νέες, που έρχονται με φόρα
(σελ. 2-3)
CMYK
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Μπήκαν για
Οι γυναίκες των Τρικάλων πραγματοποίησαν χρονιά

Υψηλές πτήσεις πραγματοποιούν οι Νέες των Τρικάλων,
που ετοιμάζονται για το κύπελλο

Τ

ι μπορεί να θέλει ένας
φίλαθλος από μια
ομάδα; Μα πρώτα και
κύρια να σφύζει από
υγεία και στην συνέχεια να
προσφέρει ωραίο θέαμα αλλά
και να εκπροσωπεί επάξια τον
νομό από την στιγμή που
μετέχει σε υψηλό επίπεδο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Το συγκεκριμένο τρίπτυχο το
υλοποιούν με αξιοθαύμαστη ακρίβεια και συνέπεια οι γυναίκες των
Τρικάλων.
Πραγματικά οι άνθρωποι του χώρου υποκλίνονται στην αξιοσύνη
τους, ενώ τις βγάζουν το καπέλο
για την εντυπωσιακή τους πρόοδο.
Ομολογουμένως οι κυανέρυθρες
έχτισαν με υπομονή και δεν απογοητεύτηκαν στις δύσκολες στιγμές, όταν ήπιαν ορισμένα πικρά
ποτήρια.
Ισα- ίσα πείσμωσαν στον μέγιστο
βαθμό και από την στιγμή που διακρίνονται για την εργασιομανία και
τελειομανία τους κοίταξαν μόνο
μπροστά.
Ετσι γράφουν ιστορία, αφού
έφτασαν στο σημείο να κοιτάζουν
στα μάτια ακόμη και τα πιο βαριά
χαρτιά του χώρου.
Ασφαλώς τίποτα δεν είναι τυχαίο
στην αθλητική ζωή. Τα κορίτσια
έδεσαν τέλεια μεταξύ τους και
αυτή η εντυπωσιακή χημεία φωνάζει
από μακριά.
Φυσικά πορεύονται με σύστημα,
οπότε ξέρουν τις ανάγκες κάθε
παιχνιδιού. Ενεργώντας με ολύμπια
ψυχραιμία κατάφεραν να φέρουν
στα δικά τους κυβικά ακόμη και τα
πιο δύσκολα ματς.
Για να το γράψουμε λαϊκά δεν
μάσησαν ακόμη και όταν οι ισορροπίες ήταν λεπτές.
Γενικώς δεν στέρεψαν ποτέ από
εμπνεύσεις αφού είχαν την απαραίτητη πολυφωνία. Είτε λοιπόν
στο πρώτο μέρος, είτε στην επανάληψη ο εκπρόσωπός μας πήρε
λύσεις από αρκετό κόσμο και έτσι
γέμισε το βαθμολογικό σακούλι.
Οσο για τους αντιπάλους αν και
το προσπάθησαν δεν κατάφεραν
να βρουν την συνταγή αναχαίτισης
των Τρικάλων πλην των βαριών
χαρτιών του χώρου.
Στα περισσότερα παιχνίδια λοιπόν
ο εκπρόσωπος μας ήταν χάρμα
ιδέσθαι. Οι παίκτριες έβγαλαν τις
απαραίτητες συνεργασίες, ενώ
στην εκτέλεση είχαν τα καθαρό
μυαλό για να βρίσκουν δίχτυα.

Με όλα αυτά είχαν μια χρονιά
σαν όνειρο και μόνο και μόνο το
γεγονός ότι κάποια στιγμή μπήκε
στην κουβέντα και το θέμα εξόδου
στην Ευρώπη μιλάει από μόνο του.
Ισως το συγκεκριμένο στοίχημα
να αποτελεί το νέο μεγάλο κίνητρο
για τις κυανέρυθρες, που δεν σταματούν να εξελίσσονται.
Όπως και να’χει η παρακολούθηση αγώνα της γυναικείας ομάδας
συνιστά απόλαυση, ενώ πλέον αρκετοί αντίπαλοι αναγνωρίζουν και
την τεχνογνωσία της τοπικής ομάδας.
Ας θυμηθούμε όμως τα αγωνιστικά πεπραγμένα στον δεύτερο
γύρο, όπου συμπεριλαμβάνεται και
ο εξ αναβολής αγώνας με τον Αρη.

Αψογη εκκίνηση
Στην θέση του οδηγού φρόντισαν
να περάσουν για μια ακόμη αγωνιστική οι γυναίκες των Τρικάλων.
Ετσι κατάφεραν να διευρύνουν
την εντυπωσιακή βαθμολογική αλυσίδα επιτυχιών, αφού λύγισαν με
1-0 την αντίσταση της Γλυφάδας
στο Κυριακάτικο παιχνίδι 2 Φλεβάρη
2019 του Πυργετού.
Μελετώντας κανείς τα στατιστικά
έβγαζε εύκολα το συμπέρασμα ότι
το ματς είχε όλα τα στοιχεία του
ντέρμπι.
Για τα δικά μας κορίτσια δεν
χρειάζονται συστάσεις. Όμως και
ο αντίπαλος είναι καλά οργανωμένος και σαφώς πιο βελτιωμένος
από τον αγώνα του πρώτου γύρου.
Όλα αυτά τα συνυπολόγισαν τα
στελέχη της Τρικαλινής ομάδας,
που για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία τους.
Γενικά αναπτύσσεται μια σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ του εκπροσώπου μας και των φιλάθλων, αφού
οι δεύτεροι ξέρουν ότι οι πρωταγωνίστριες θα καταθέσουν κάθε
ικμάδα των δυνάμεών τους και θα
πάνε μέχρι τέλους.
Είναι εντυπωσιακός εξάλλου ο
τρόπος με τον οποίο κλειδώνουν
τα αποτελέσματα όταν τα παιχνίδια
ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί.
Ασκώντας ασφυκτική πίεση είναι
μαθηματικά βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα φτιάξουν την φάση που θέλουν και θα πανηγυρίσουν την επίτευξη του αντικειμενικού τους στόχου.
Κοντά στην φαντασία μπορεί να
προσθέσει κανείς αβίαστα και τον
ρεαλισμό, οπότε η ζυγαριά γέρνει
στην Τρικαλινή πλευρά.
Σίγουρα οι φιλοξενούμενες αντιστάθηκαν όσο μπορούσαν αλλά
στο τέλος άπαντες ήταν στο ίδιο

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση με την Γλυφάδα
έργο θεατές, δηλαδή είδαν Τρικαλινή υπογραφή.
Αξίζει να εξάρουμε τον χαρακτήρα του εκπροσώπου μας, που κινείται πάντα στα όρια και δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος.
Ασφαλώς η ομάδα θα πορευτεί
με την ίδια λογική μέχρι τέλους.
Τα κορίτσια κατάφεραν τελικά
να πάρουν τη νίκη και τους τρεις
βαθμούς με ένα γκολ στο 75’ της
Αλεξίου.
Τρίκαλα: Χαρακόπουλου, Παναγιωτίδη (84’Τσακνάκη) Γεραγόρη,
Χύμα, Έιερς, Σέντερλουντ(87’ Ντόκου), Μπαρμπόσα, Σάλομον, Αλεξίου, Βαΐτση (89´Τροχουτσου),
Γιαννούλα(90’ Λουλέ)

Ηρωϊκή απόδραση
Εύκολο παιχνίδι στην Α’ Εθνική
γυναικών δεν υπάρχει και τέτοιο
το καθιστά μια ποιοτική ομάδα με
την μπάλα που παίζει και τον χαρακτήρα που δείχνει.
Πραγματικά ο Εργοτέλης την Κυριακή 10 Φλεβάρη 2019 ήταν για
μεγάλο διάστημα σκληρό καρύδι
αλλά για πολλοστή φορά φέτος οι
κυανέρυθρες είπαν τον τελευταίο
λόγο επικρατώντας με 1-2.
Θαρρείς ότι πείσμωσαν μετά το
0-1 των Κρητικών και ανέβασαν
στροφές στην επανάληψη, οπότε
συνέχισαν την προέλασή τους.
Να θυμίσουμε ότι απουσίασε ο
ευρισκόμενος στο Αγρίνιο για προπονητικό σεμινάριο κόουτς Λουλές
αλλά όλες έπαιξαν και γι’αυτόν.
Ετσι εκπρόσωπός μας παρέμεινε
στην 2η θέση και ετοιμάζεται για
τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
Προηγήθηκε η Κρητική ομάδα
στις καθυστερήσεις του πρώτου
ημιχρόνου. Ισοφάρισε για τα Τρίκαλα η Σάλομον στο 55’με κεφαλιά
και έκανε το 1-2 η Σάντερλουντ με
σουτ έξω από την περιοχή στο 60’.
Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη
κάρτα η Δρακογιαννάκη του Εργοτέλη στο 67’.
Εργοτέλης: Λιατίφη, Πιτροπάκη
(25’ λ.τ. Φουκάκη), Κωτσάκι, Παχάκη, Τσώνη, Ξέρα, Καμαρίτη (81’
Ψυχαράκη), Δρακογιαννάκη, Ηλιάδη (86’ Ραπάνη), Τζανάκη, Τζαφά
(86′ Χαριτάκη).
Τρίκαλα : Χαρακοπούλου,Χύμα
(90’ Μαθιουδάκη), Γεραγόρη,Έιερς,
Σακελλάρη,Σέντερλουντ, Γιαννούλα
(88’ Τροχούτσου), Σάλομον,Μπαρμπόσα,Αλεξίου (90’ Τσιάρα),Βαΐτση
(90’ Τσιάντα).
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Η Τρικαλινή ομάδα κατήγγειλε
επίθεση μετά το τέλος του αγώνα
με γρονθοκόπημα της Σάλομον,
ενώ η Μπαρμπόσα μεταφέρθηκε
με σπασμούς στο νοσοκομείο από
το οποίο πήρε εξιτήριο μια ώρα
μετά.

Ακρως ανταγωνιστικές
Το παραδέχονται και το ομολογούν όλοι. Οι γυναίκες των Τρικάλων ανέβηκαν επίπεδο ειδικά φέτος
και κοιτάζουν στα μάτια ακόμη και
τα πιο βαριά χαρτιά.
Ακόμη και αν ο αντίπαλος είναι ο
χρυσοποίκιλτος ΠΑΟΚ.
Τα κορίτσια υποσχέθηκαν ότι θα
παλέψουν με όλες τις δυνάμεις
τους στην Μεσημβρία και τήρησαν
την δέσμευση την Κυριακή 17 Φλεβάρη 2017.
Τελικά λύγισαν με 1-0 φλερτάροντας για μεγάλο διάστημα με
την υπέρβαση.
Πάντως η αναγνώριση των αντιπάλων αποτέλεσε το μεγαλύτερο
παράσημο λέγοντας ότι τα Τρίκαλα
ήταν η καλύτερη ίσως ομάδα που
πέρασε από την μελανόλευκη έδρα.
Η ομάδα των Τρικάλων λύγισε
στο 77’μετά από γκολ που σημείωσε η Κακαμπούκη και πλέον στόχος είναι το πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα στο πρωτάθλημα της Α
Εθνικής.
ΠΑΟΚ: Παπακωνσταντίνου, Χατζηγιαννίδου (95′ Δοϊρανλή), Κακαμπούκη, Βαρδαλή, Γκάτσου, Σπυριδωνίδου, Στράντζαλη (46′ Πούλιου), Γεωργίου, Betancourt,
Smiljkovic, Καραπέτσα
Τρίκαλα (Λουλές) : Χαρακοπούλου,Τροχούτσου,Χύμα,Έιερς(85’
Μαθιουδάκη),Σακελλαρη(65’ Τσακνακη),Μπαρμποσα,Γιαννούλα(86’
Τσιάρα),Σάλομον,Σέντερλουντ,Αλεξίου,Βαίτση(87’ Τσιάντα)

Δυνατές στο Στάδιο
Είναι φανερό ότι δεν μπορούν
να μείνουν για καιρό μακριά από
τα θετικά αποτελέσματα.
Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, η
γυναικεία ομάδα των Τρικάλων επέστρεψε στις επιτυχίες . Επικράτησε
στο στάδιο Τρικάλων(Κυριακή 24
Φλεβάρη 2019), της Αγίας Παρασκευής με σκορ 2-0 και παραμένει
στην πρώτη τριάδα.
Στο 10’πλασέ της Μπαρμπόσα
χλιαρό μάζεψε η Δασκαλοπούλου
Στο 27’ φάουλ της Μπαρμπόσα
εντυπωσιακά η τερματοφύλακας

της φιλοξενούμενης ομάδας έβγαλε
σε κόρνερ.
Στο 40’η Χύμα το σουτ μπλόκαρε
η Δασκαλοπούλου.
Στο 50’διπλή ευκαιρία για τα Τρίκαλα. Η Αλεξίου από πλάγια έκανε
το σουτ, η τερματοφύλακας δεν
έπιασε την μπάλα, η Βαίτση στην
επαναφορά πλασέ μεγάλη απόκρουση η Δασκαλοποόυλου.
Στο 64’η Γιαννούλα με ωραίο γυριστό σουτ άνοιξε το σκορ για το
1-0.
Στο 85’η Ντόκου από μακριά το
ψηλοκρεμαστό για το τελικό 2-0.
Τρίκαλα (Λουλές): Χαρακοπούλου, Χύμα, Εϊερς, Σακελάρη
(47’Ντόκου), Σούντερλουντ, Μπαρμπόσα, Σάλομον(78’Τσιάρα), Αλεξίου, Γιαννούλα (87’Τσακνάκη), Βαίτση(87’Αργύρη).
Αγία Παρασκευή: Δασκαλοπούλου, Πρίφτη (53’Παρμαξή), Μπαδά,
Μιχαλοπούλου, Καμαριάνου (67’Ανδικοπούλου), Γαννόγλου, Γούλια
(90’Κωστάκη), Βιτούλα,Μπριασούδη(90’ Μακρή),Πέιου,Γατή.

Σπουδαίο διπλό
Πως χτίζεται η υστεροφημία μιας
ομάδας; Μα πολύ απλά με τα αποτελέσματα που σημειώνει εντός
και εκτός έδρας.
Το συγκεκριμένο στοιχείο βέβαια
είναι ένα από τα βασικά αλλά υπάρχουν και άλλα που συμπληρώνουν
το κάδρο.
Διότι χωρίς ποιότητα, χαρακτήρα
και ομοιογένεια δεν πας πουθενά.
Ολες αυτές τις αγωνιστικές παραμέτρους τις διαθέτουν οι γυναίκες των Τρικάλων, που δείχνουν
στην πράξη ότι δεν στερεύουν από
εμπνεύσεις και βγάζουν συνέχεια
άσους από το μανίκι τους.
Είναι φανερό ότι οι κυανέρυθρες
έχουν βρει την συνταγή για τα
εκτός έδρας ματς. Σέβονται τους
αντιπάλους αλλά δεν τους φοβούνται.
Πολύ απλά σπεύδουν να κάνουν
το παιχνίδι τους και με την τακτική
αυτή καταφέρνουν να μιλήσουν
την στιγμή που πρέπει κλειδώνοντας το αποτέλεσμα.
Κάποιες φορές ο εκπρόσωπός
μας αιφνιδιάζει νωρίς- νωρίς και
μεταδίδει μεγάλη πίεση στον αντίπαλο.
Σε άλλες περιπτώσεις κρατάει
το καλύτερο για το τέλος.
Η ουσία είναι ότι τα τρίποντα
μπαίνουν στο σακούλι και έτσι τα
Τρίκαλα μένουν σε περίοπτη βαθμολογική θέση και δικαιούνται να
κάνουν πολλά όνειρα.
Το Κυριακάτικο παιχνίδι(10 Μάρτη 2019) έκρυβε παγίδες για το
συγκρότημα του Γιώργου Λουλέ.
Από την μια το γηπεδούχο σωματείο κάνει καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κομμάτι και διαθέτει αξιόλογες παίκτριες σχεδόν σε όλες
τις θέσεις. Ειδικά από το κέντρο
και μπροστά ορισμένες δεν μπορείς
να τις χάσεις από τα μάτια σου.
Όμως για μια ακόμη φορά οι
κυανέρυθρες διάβασαν σωστά τα
δεδομένα και αποχώρησαν με ψηλά
το κεφάλι υλοποιώντας το ιδανικό
σενάριο.
Και να φανταστεί κανείς ότι μέσα
στην εβδομάδα δεν έλειψαν τα
προβλήματα τραυματισμών. Όμως
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τα καλά στον χάρτη
σαν όνειρο κερδίζοντας την καθολική αναγνώριση του χώρου
όσες αγωνίστηκαν έσφιξαν τα δόντια τους και έβαλαν το λιθαράκι
τους στην επιτυχία.
Πάντως η θέληση των κοριτσιών
ήταν εμφανής την Παρασκευή το
βράδυ στην χοροεσπερίδα του συλλόγου.
Διάβαζε κανείς στα μάτια τους
την αποφασιστικότητα για ένα ακόμη ηχηρό αποτέλεσμα. Πες το και
έγινε λοιπόν, οπότε οι ειδικοί του
χώρου έβγαλαν για μια ακόμη φορά
το καπέλο στις γυναίκες του ΑΟΤ.
Με υπομονή και καθαρό μυαλό
ο εκπρόσωπός μας έφερε την συνάντηση στα μέτρα του. Περίμενε
λοιπόν να εντοπίσει μια χαραμάδα
προκειμένου να φτάσει στην πεμπτουσία του ποδοσφαίρου.
Δύσκολη λοιπόν αλλά πολύτιμη
και άξια νίκη για τα κορίτσια των
Τρικάλων μέσα στο Περιστέρι έναντι του Ατρομήτου, αφού επικράτησαν με 1-0 με γκολ της Donya Salomon στο 74′ .
Η ομάδα σύμφωνα με το Trikalasportiva ήταν πιο ουσιαστική στο
μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού
χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα με
εξαίρεση τα τελευταία 2 λεπτά
όπου οι γηπεδούχες είχαν δύο
πολύ αξιοσημείωτες στημένες φάσεις στις οποίες η τερματοφύλακας
Ρεβέκκα Χαρακοπούλου απέκρουσε
σωτήρια.
Τρίκαλα (Λουλές) Χαρακοπουλου, Τροχούτσου (Τσιάρα 90′),Γεραγόρη, Χύμα,Ayers, Σουντερλουντ,
Βαΐτση (Τσιακνάκη 90′),Μπαρμπόσα, Αλεξίου, Γιαννούλα (Αργύρη
90′),Σαλομον (Τσιάντα 90′)
Η νίκη ήταν εξαιρετικά αφιερωμένη στον γενικό αρχηγό της ομάδας Θανάση Κωστόπουλο ο οποίος
έχασε τον πατέρα του.

Είχαν άνεση
Ασταμάτητες στο γυναικείο ποδόσφαιρο οι ομάδες μας. Η ομάδα
των γυναικών επικράτησε 2-0 εύκολα της αδύναμης Πανσερραϊκής(Κυριακή 17 Μάρτη 2019) και
είναι πλέον δεύτερη στην βαθμολογία μετά την ήττα του Άρη από
τον ΠΑΟΚ.
Το ματς δεν αντέχει σε κριτική
καθώς η ομάδα των Σερρών ήρθε
στα Τρίκαλα με δέκα παίκτριες. Τα
γκολ σημείωσαν οι Έϊερς και Αλεξίου.
Τρίκαλα (Λουλές) : Σπυροπούλου, Χύμα,Τροχούτσου,Τσιάρα (84’
Τσιάντα), Έιερς,Σάντερλουντ (60’
Μαθιουδάκη), Γιαννούλα, Γεραγόρη
(88’ Τσακνάκη), Αλεξίου, Βαΐτση,Σακελλάρη(75’ Αργύρη)

Βγήκε εκκρεμότητα
Το ήθελαν πολύ, το πάλεψαν όσο
μπορούσαν αλλά μέτρησε η εμπειρία και η ποιότητα του αντιπάλου.
Οι γυναίκες των Τρικάλων έχασαν
ένα κρίσιμο ματς στην μάχη της
2ης θέσης με σκορ 0-2 από τον
Άρη στο γήπεδο Πυργετού(Κυριακή
24 Μάρτη 2019) αλλά η εξέλιξη
αυτή δεν πτόησε τον εκπρόσωπό
μας, που έχει την ίδια φιλοσοφία
σε όλα τα ματς. Ο αγώνας ήταν
εξ’αναβολής από την 10η αγωνιστική και τον 1ο γύρο. Τον παρακολούθησαν αρκετοί φίλαθλοι αλλά
ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν και
τόσο καλός και δεν βοήθησε να

Δικαίωμα στην ήττα
Ολες οι ομάδες του κόσμου
έχουν τα φρεναρίσματά τους.
Ετσι και οι κυανέρυθρες δεν μπόρεσαν να πιάσουν τα γνωστά επίπεδα απόδοσης απέναντι βέβαια
σ’ ένα από τα πιο βαριά χαρτιά
του χώρου. Όλα αυτά την Κυριακή
21 Απρίλη 2019.
Δεν τα κατάφεραν τα κορίτσια
στον εκτός έδρας αγώνα με τον
Άρη από τον οποίο γνώρισαν βαριά
ήττα με 4-0. Όπως και να έχει η
φετινή πορεία και η 3η θέση είναι
μια μεγάλη επιτυχία.
Στο 20’η Κοκοβιάδου το 1-0, στο
39’η Γεωργατζή το 2-0, στο 45’πάλι
η Γεωργατζή το 3-0 και στο 53’η
Κοκοβιάδου το 4-0.
Τρίκαλα
:
Τσιάντα,Τροχούτσου,Γεραγόρη,Αλε
ξίου,Έιερς,Χύμα(λ τρ στο 60’ Αργύρη),Σέντερλουντ,Γιαννούλα,Μπα
ρμποσα,Σακελλάρη,Τσακνακη(70’
Τσιάρα)

Ανετες στην Καρδίτσα

Με επιβλητική εμφάνιση κόντρα στην Προοδευτική Περάματος
ολοκλήρωσαν οι κυανέρυθρες
παιχθεί καλό ποδόσφαιρο.
Δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα οι
παίκτριες της Τρικαλινής ομάδας
σε αντίθεση με αυτές του Άρη που
έκαναν ίσως το καλύτερό τους παιχνίδι την φετινή σεζόν.
5’ Κοκοβιάδου σουτ άουτ για
τον Άρη
11’ Σέντρα της Τσιανταρίδου κεφαλιά η Κοκοβιάδου 0-1.
13’ Σουτ της Έϊερς άουτ για τα
Τρίκαλα.
30’ Έϊερς και πάλι το σουτ μακρινό ψηλά άουτ η μπάλα.
55’ Κεφαλιά η Κοκοβιάδου άουτ
από πλευράς Άρη.
70’ Γεωργαντζή κεφαλιά 0-2 για
τις φιλοξενούμενες.
Τρίκαλα : Χαρακοπούλου,Τροχούτσου (83’Τσιάρα),Χύμα, Έϊερς
,Αλεξίου, Γιαννούλα (90’ Αργύρη),
Βαίτση (90’Τσακνάκη), Γεραγόρη,
Μπαρμπόσα,Σάντερλουντ,Σάλομον.
Άρης: Μαργαρίτη ,Κατιρτσίδου,
Παράσχου, Τσιανταρίδου, Ζήγρα,
Ματαντζή, Ντόρντεβιτς (88’ Αναστασιάδου), Τσιακλίδου (66’Τσιατσιά), Γεωργάκη, Κοκοβιάδου,Χατζηνικολάου.

προέκυψε μοιρασιά
Τα γειτονικά ντέρμπι έχουν την
δική τους λογική και τίποτα δεν
είναι εύκολο.
Για να προκύψει το ιδεατό σενάριο θα πρέπει να συντρέξουν αρκετές προϋποθέσεις.
Πάντως και σε αυτό το παιχνίδι
άπαντες κράτησαν τον χαρακτήρα
των κυανέρυθρων κοριτσιών, που
δεν συμβιβάστηκαν όταν το ματς

στράβωσε και πήραν τον βαθμό.
Στο στάδιο Τρικάλων η γυναικεία
ομάδα
των
Τρικάλων
φιλοξένησε(Κυριακή 31 Μάρτη
2019) την αντίστοιχη της ΑΕΛ, με
την οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 11.
Προηγήθηκε η ομάδα της Λάρισας με την Ζντράκοβιτς και ισοφάρισε η Σάλομον για την ομάδα
των Τρικάλων
Τρίκαλα: Χαρακοπούλου,Σακελλάρη (89’ Αργύρη), Χύμα, Γεραγόρη, Έιερς, Σέντερλουντ (89’ Τσιάν-
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τελικό 0-5.
Τρίκαλα: Χαρακοπούλου(62’ Σπυροπούλου), Τροχούτσου, Γεραγόρη, Σακελλάρη, Κένταλ(70’ Τσιάντα), Σούντερλουντ, Μπαρμπόσα,
Βαϊτση, Αλεξίου, Τσακνάκη(67’
Τσιάρα), Λουλέ(51’ Αργύρη).

Μαγικός επίλογος

τα), Γιαννούλα(89’ Τσακνάκη), Σάλομον, Μπαρμπόσα, Αλεξίου, Βαΐτση(70’ Τσιάρα)

Οι γυναίκες των Τρικάλων όπως παρατάχθηκαν στον αγώνα της Καρδίτσας
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Το καθήκον τους και με το παραπάνω έκαναν για μια ακόμη φορά
οι γυναίκες των Τρικάλων, οπότε
ξέσπασαν στον εξ αναβολής αγώνα
της Μ. Τετάρτης (24 Απρίλη
2019)με τις Ελπίδες Καρδίτσας.
Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Στάδιο της γειτονικής πόλης με τις
κυανέρυθρες να παίζουν ωραία
μπάλα και να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές.
Η ιστορία έγραψε 0-5 σε μια δηλαδή, πεντακάθαρη επικράτηση.
Το 0-1 σημείωσε η Αλεξίου στο
20’ που πήρε ριμπάουντ και πλάσαρε.
Στο 35’ η Σακελλάρη κέρδισε πέναλτι και η Μπαρμπόσα το εκτέλεσε
εύστοχα για το 0-2.
Στο 50’ η Λουλέ με κεφαλιά σημείωσε το 0-3.
Στο 60’ η Κένταλ με φοβερό μακρινό σουτ ανέβασε τον δείκτη του
σκορ στο 0-4.
Στο 80’ η Γεραγόρη με ωραίο
σουτ έξω από την περιοχή έστειλε
την μπάλα δοκάρι και μέσα για το

Με τι ενθουσιάζονται οι φίλαθλοι
στα γήπεδα; Μα τι άλλο από μαζεμένα γκολ και εξαιρετικό ρυθμό.
Στον επίλογο της χρονιάς οι εκπρόσωποί μας επιφύλαξαν ένα χορταστικό πρόγραμμα για το κοινό
τους.
Κοινώς είχαν χίλιους δυο τρόπους
για να σκοράρουν, οπότε η ψαλίδα
άνοιξε εντυπωσιακά.
Oι γυναίκες συνέτριψαν την Προοδευτική Περάματος(άργησε σχετικά να φτάσει στο Στάδιο, αφού
χάλασε το λεωφορείο) με 5-0. Όλα
αυτά την Κυριακή 5 Μάη 2019.
Τα γκολ σημείωσαν οι Μπαρμπόσα στο 15’, 55’, 74’ και οι Σέντερλουντ στο 38’, Τσακνάκη στο
80’.
Τρίκαλα: Τσιάντα, Αργύρη(55’
Τσιάρα), Γεραγόρη, Τροχούτσου,
Έιερς, Σέντερλουντ(70’ Σάλομον),
Μπαρμπόσα, Σακελλάρη (55’ Τσακνάκη), Βαΐτση, Αλεξίου, Μαθιουδάκη.
Πλέον το επιτελείο θα πάρει τις
απαραίτητες ανάσες και θα ετοιμάσει με την άνεσή του το πλάνο
για την καινούργια χρονιά, όπου
σίγουρα θα δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση από τους αντιπάλους,
που είναι λογικό να θέλουν να κερδίζουν τις ομάδες από το πάνω
ράφι.

Φορμαρισμένες Νέες
Στο αφιέρωμα αυτό θα ήταν κρίμα να μην καταθέσουμε ορισμένες
αράδες για τις Νέες των Τρικάλων,
που έρχονται με φόρα και αρκετοί
θεωρούν ότι μπορούν να κινηθούν
σε πολύ υψηλό επίπεδο και για
πολλά χρόνια.
Αυτό είναι λογικό αφού δουλεύουν υποδειγματικά επί αρκετά
χρόνια και η προπονητική δουλειά
βγαίνει στο γήπεδο.
Λέτε να είναι τυχαίες οι φιλοφρονήσεις των αντιπάλων, που θεωρούν ως πρότυπο τις Τρικαλινές
μικρές;
Οι κυανέρυθρες πάντως είναι
προσηλωμένες στον στόχο και ετοιμάζονται με χαμηλούς τόνους για
το F4 του κυπέλλου, όπου στις 7
Ιούνη θα αντιμετωπίσουν την Καστοριά στον Βόλο.
Αυτή η ήρεμη δύναμη θα τα δώσει όλα για το καλύτερο.

Πιάνουν δουλειά
Οι φίλοι του Τρικαλινού μπάσκετ δεν ξεχνούν ότι
ένας πρώην προπονητής των κυανέρυθρων προσφέρει
τις υπηρεσίες του και σε αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Ο Γιάννης Καστρίτης κάλεσε 17 παίκτες στην προετοιμασία της Εθνικής U19 που θα λάβει μέρος στο
Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί 29 Ιουνίου με
7 Ιουλίου στο Ηράκλειο.
Στο προσκλητήριο υπάρχουν παίκτες με μεγάλη
προοπτική, όπως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος της ΑΕΚ,
ο Νίκος Αρσενόπουλος του Ολυμπιακού (δανεικός
φέτος στο Ψυχικό), ο Ζώης Καράμπελας του Περιστερίου και οΧρυσόστομος Σανδραμάνης του Προμηθέα.
Οι αθλητές που καλούνται να βρίσκονται την Δευτέρα 27 Μαΐου στις 17.15 στο προπονητήριο του
ΟΑΚΑ είναι οι:
Ζώης Καράμπελας 27.04.2001 1.82 Περιστέρι
Τηλέμαχος Βησσαρίου 28.01.2002 1.97 Περιστέρι
Κωνσταντίνος Κάδρας 03.10.2001 2.05 Περιστέρι

Δημήτρης Ερμείδης 18.09.2000 1.89 Λαύριο
Νίκος Αρσενόπουλος 19.05.2000 1.98 Ψυχικό
Νίκος Ρογκαβόπουλος 27.06.2001 2.02 ΑΕΚ
Χρυσόστομος Σανδραμάνης 05.04.2000 1.96 Προμηθέας Πάτρας
Περικλής Μπαζίνας 20.11.2000 1.98 Απόλλων Πάτρας
Χρυσοβαλάντης Κουρτίδης 17.11.2001 2.00 Άρης
Ευστράτιος Βουλγαρόπουλος 31.10.2000 2.17 Άρης
Νίκος Χουγκάζ 04.10.2000 2.08 Πανιώνιος
Αριστοτέλης Σωτηρίου 13.07.2001 2.03 Παναθηναϊκός
Βασίλης Γάργαλης 02.01.2000 2.04 Πρωτέας Βούλας
Φώτης Γεωργαλάς 26.06.2001 2.04 Ηρακλής
Μάνος Χατζηδάκης 21.04.2000 2.08 Μαρούσι
Γιώργος Αρνόκουρος 10.12.2000 2.02 Δάφνη Δαφνίου
Σταμάτης Κουλούρης 28.11.2000 2.04 Bard College

CMYK
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Σ

ε προηγούμενο
σημείωμα είχαμε
αναφερθεί στην
υπερπροσπάθεια
που έκανε η Καλαμπάκα
μέσα στο «Βλαχάβειο»
προκειμένου να πετύχει την
καλύτερη δυνατή
συγκομιδή.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι όταν μια ομάδα έχει
κάποιον στόχο να κυνηγάει θα
πρέπει να ψάξει και υπερβάσεις,
δηλαδή αποτελέσματα μακριά
από το σπίτι της, ακόμη και απέναντι σε βαριά χαρτιά.
Οι κιτρινομπλέ προσπάθησαν
να γείρουν την ζυγαριά προς
το μέρος τους μεταφέροντας
την πίεση στους αντιπάλους.
Αυτοί όμως κάθε άλλο παρά
χθεσινοί ήταν στον χώρο. Κάθε
άλλο μάλιστα. Θητεύοντας επί
χρόνια στην Γ’ Εθνική και ακόμη
ψηλότερα είχαν τον τρόπο να
φέρνουν την υπόθεση στα δικά
τους κυβικά.
Ομολογουμένως κάθε εκτός
έδρας παιχνίδι έχει τα δικά του
κλειδιά και ο ΑΟΚ κλήθηκε να
εντοπίσει την αχίλλειο πτέρνα
των ανταγωνιστών.
Εννοείται ότι κάθε λάθος μέτραγε ιδιαίτερα, αφού οι οικοδεσπότες και με την βοήθεια
του κόσμου έβρισκαν τρόπο να
ξεκολλήσουν ακόμη και όταν
δεν εμφανίζονταν στην μέρα
τους.
Ουσιαστικά οι κιτρινομπλέ
έπρεπε να αποδώσουν το τέλειο
μπάσκετ για να περάσουν στην
θέση του οδηγού. Σίγουρα είχαν
αρκετά καλά διαστήματα αλλά
τα όποια φρεναρίσματα δεν τα
άφησαν αναξιοποίητα οι ανταγωνιστές.
Βέβαια οι έξοδοι στο δεύτερο
μισό είχαν μεγάλη δυσκολία.
Ετσι ο εκπρόσωπός μας έκανε
την ανατροπή στον Παλαμά, ενώ
δεν προέκυψε το φύσημα που
ήθελε απέναντι στην Μελίκη.

Διαφορά εμπειρίας
Αποστολή βουνό είχε η Καλαμπάκα στην έδρα της Δόξας
Λευκάδας και έπρεπε από την
μια να κάνει απίστευτο παιχνίδι
και να κολλήσουν οι ποιοτικοί
γηπεδούχοι για να έρχονταν
υπέρβαση.
Ο αντίπαλος όμως βρέθηκε
στην μέρα του, οπότε έφτασε
στο ευρύ 84-63.
Σίγουρα καμία ήττα δεν αρέσει
στους πρωταγωνιστές των ομάδων και φυσικά και στους κιτρινομπλέ αλλά κάποια παιχνίδια
ανήκουν στην κατηγορία που
δεν αγγίζονται.
Διότι οι ανταγωνιστές διαθέτουν το πακέτο όλο και συνήθως
δεν αφήνουν να πέσει τίποτα
κάτω.
Επιπρόσθετα η Λευκάδα ξεκίνησε αντεπίθεση εδώ και καιρό
προκειμένου να τελειώσει με
τον καλύτερο δυνατό απολογισμό περιμένοντας και φρεναρίσματα των υπόλοιπων ομάδων
από τα πάνω ράφι.
Από την πλευρά του ο ΑΟΚ
έχει σημαδέψει συγκεκριμένα
παιχνίδια και σ’αυτά θα δώσει
ότι έχει και δεν έχει για να πάρει
τα πολύτιμα ροζ φύλλα, που θα
δώσουν τις απαραίτητες ανάσες.
Η συγκεκριμένη ήττα δεν ήταν
λοιπόν από τις κακές αλλά ακόμη
και από τέτοια ματς βγαίνουν
στοιχεία και συμπεράσματα,
οπότε το προπονητικό επιτελείο
θα προσπαθήσει να διορθώσει
πράγματα για να είναι έτοιμη η
ομάδα όταν πρέπει.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο ΑΟΚ αιφνιδιάστηκε μπρο-

Δύσκολη εξίσωση
Οι εκτός έδρας αναμετρήσεις του β’ γύρου έκρυβαν αρκετές παγίδες
για την Καλαμπάκα, που πάλεψε στο μέτρο του δυνατού

Στιγμιότυπο από την απόδραση του ΑΟΚ από τον Παλαμά
στά στην πίεση της Δόξας και
έτσι δεν μπόρεσε να βρει λύσεις
επιθετικά, ενώ και στην επίθεση
δεν κλείδωσε τους έμπειρους
αντιπάλους αρκετοί από τους
οποίους έχουν βαθιά γνώση ακόμη και πολύ μεγαλύτερων κατηγοριών.
Το ίδιο σκηνικό διατηρήθηκε
και στην δεύτερη περίοδο, ενώ
η Λευκάδα άνοιξε κι άλλο την
ψαλίδα στο γ’ δεκάλεπτο.
Στην τελική ευθεία η Καλαμπάκα ανέβασε στροφές και απάλυνε κάπως τις εντυπώσεις της
ήττας.
Τα δεκάλεπτα: 30-11, 47-23,
70-39, 84-63
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 11(2), Αργυρός 5, Φέτσης, Αναγνωστόπουλος 10(2), Τσιαβές 17(1),
Βαγενάς 11(1), Γεωργάκης 11(1),
Μακρόπουλος 5, Βλαχάκης, Κόγκας, Ζαμπάκης 14(2), Κελλάριου.
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 9(1), Μπαλωμένος,
Σπανός 13(3), Γαϊτανίδης 10,
Παουλεάνου 6(1), Σούλκο 7,
Ταμπάκου, Γκαντιάς 11(2), Παπακώστας 7, Κιουρτζίδης.

Εξοδος βουνό
Μια από τις πιο δύσκολες
κατά γενική ομολογία αποστολές
είχε η Καλαμπάκα στην έδρα
του ΠΑΣ Γιάννενα(Κυριακή 17
Φλεβάρη).
Ετσι οι κιτρινομπλέ δεν απέφυγαν την βαριά ήττα με 81-44.
Ο ΠΑΣ έχει διαφορετικούς
στόχους και ειδικά στο σπίτι του
δεν χαρίζει τίποτα.
Δεν άλλαξε λοιπόν συνήθειες
και έτσι η Καλαμπάκα δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την συνάντηση.
Ουσιαστικά η ομάδα του κ.
Κωνσταντινίδη ήταν στο πνεύμα
του αγώνα μόνο για το πρώτο
δεκάλεπτο.
Εκεί είχε καλές επιλογές και
ψυχραιμία. Στην συνέχεια όμως
οι Γιαννιώτες αξιοποίησαν τους
παίκτες που ήταν στην μέρα
τους και η ψαλίδα άρχισε να
ανοίγει.
Οι κιτρινομπλέ κόλλησαν και
στην επίθεση, οπότε οι γηπεδούχοι κατάφεραν να δώσουν
διαστάσεις στη νίκη τους.
Τα δεκάλεπτα: 16-12, 42-20,
60-34, 81-44
Διαιτητές: Δέλλας-Αναστασιάδης

ΠAΣ Γιάννινα(Κωστόπουλος):
Γεωργίου 17, Πανάρας 3(1),
Tσίρμπας, Πρέντζας 11(3),
Kαραγκιολίδης 10(1), Mάντζιος
Π., Mάντζιος Δ. 17, Πανταζής
9(3), Πιστιόλης 6, Γιωτάκης 8(1).
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 2, Μπαλωμένος 5(1),
Σπανός, Γαϊτανίδης 5, Παουλεάνου 4, Σούλκο 3, Γκαντιάς 7,
Οικονόμου, Παπακώστας 8(1),
Κιουρτζίδης 10.

Μαντουλίδης (Νικολαϊδης):
Νικολαϊδης 3, Τάκης 9(1), Λαγός,
Ρεφατλλάρι 9(1), Ψαθάς 1, Ντίαθ
7, Καλόγηρος 20(1), Φόρογλου
12(4), Μαλανδρής 3, Σίμογλου
3(1).
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 8(2), Μπαλωμένος,
Σπανός 6(2), Γαϊτανίδης 5(1),
Παουλεάνου 5, Σούλκο 8(1),
Γκαντιάς 7, Οικονόμου 4, Παπακώστας 12(1), Κιουρτζίδης 2.

Σε δεύτερο χρόνο

Απώλεια στο ντέρμπι

Το παιχνίδι της Καλαμπάκας
στον Μαντουλίδη αναβλήθηκε
σε πρώτο χρόνο λόγω συμμετοχής του Καλόγηρου των Θεσσαλονικέων στην Εθνική Εφήβων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μάρτη 2019
Τα πρώτα αγωνιστικά μηνύματα ήταν θετικά από πλευράς
ΑΟΚ στον Μαντουλίδη.
Οι παίκτες του είχαν την απαραίτητη προσαρμογή και έκαναν
δύσκολη την ζωή των βαριών
χαρτιών του αντιπάλου.
Οσο για την επίθεση είχαν
υπομονή και καθαρό μυαλό, οπότε έβρισκαν τον δρόμο προς το
αντίπαλο καλάθι.
Υπό το πρίσμα αυτό η συνάντηση ζεστάθηκε για τα καλά κάτι
που δείχνουν και τα επι μέρους
περάσματα.
Σίγουρα οι κιτρινομπλέ είχαν
μπόλικη δουλειά να επιτελέσουν
στην περιφέρεια αλλά και οι ψηλοί κλήθηκαν να βρουν τις διόδους για να ανεβάσει η ομάδα
τον μέσο όρο πόντων.
Και ενώ αμυντικά η Καλαμπάκα στάθηκε καλά σε γενικές
γραμμές στην επίθεση δεν άνοιξε η κάνουλα στον επιθυμητό
βαθμό.
Ετσι ο Μαντουλίδης έκανε την
έκρηξη και από την στιγμή που
πήρε τα ηνία δεν κοίταξε ξανά
πίσω.
Και στο β’δεκάλεπτο ο εκπρόσωπός μας έδειξε ότι ήταν στο
πνεύμα του αγώνα. Ωστόσο η
συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στο
β’ μέρος ο αντίπαλος φάνηκε
ότι βρήκε το κουμπι των κιτρινομπλέ και με επιμέρους σερί
20-10 πάτησε γερά στα πόδια
του.
Συνέχισε δε με εκνευριστική
ευστοχία παίρνοντας αυτό που
ήθελε.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 33-28,
53-38, 67-57

Αγρια ομορφιά είχε το τοπικό
ντέρμπι.
Τελικά η μπίλια κάθισε στο κιτρινομπλέ με τους Ικάρους να
λυγίζουν στην παράταση τον
ΑΟΚ με 72-70(Κυριακή 24 Μάρτη
2019).
Το πρώτο καλάθι σημείωσε ο
Αχιλλέας Ντούρβας, ενώ λίγο
αργότερα ο Ντίνος Αργύρης με
τρίποντο έγραψε το 5-0.
Οι Ικαροι έδειχναν να έχουν
την αύρα της έδρας του, ενώ ο
ΑΟΚ προσπαθούσε να κλείσει
διαδρόμους, να μπει στο πνεύμα
και να ανεβάσει στροφές.
Ο Παπακώστας πέτυχε τον
πρώτο Καλαμπακιώτικο πόντο
με βολή για το 5-1, ενώ στα
πρώτα λεπτά ο ΑΟΚ σκόραρε
από την γραμμή της φιλανθρωπίας.
Στα 4.35 ο Φούντας με τρίποντο σημείωσε το 11-3 και η
εξέλιξη αυτή φάνηκε ότι αφύπνισε τους κιτρινομπλέ.
Αυτός που ζεστάθηκε ήταν ο
Οικονόμου που μείωσε σε 11-5
και 11-7 2.54 πριν την λήξη.
Απάντησε ο Χατζής για το 137 αλλά ο Σπανός με γκολ φάουλ
έκανε το 13-10(2.16) δείχνοντας
ότι ο ΑΟΚ είχε σφυγμό.
Στο καπάκι ο Μασάδης με
κλέψιμο μείωσε σε 13-12, απάντησε ο Μέξης, που έχασε και
βολή αλλά ο Σπανός με τρίποντο
πέτυχε το 15 όλα 50’’πριν την
λήξη.
Στα 22’ ο Παπακώστας έβγαλε
μπροστά τον ΑΟΚ με 15-17.
Στα 6’’ ο Αλ. Κολότσιος ισοφάρισε 17-17 με εκτέλεση από
το πλάϊ.
Στην επαναφορά η Καλαμπάκα έκανε λάθος και ο Α. Κολότσιος έκλεψε και σκόραρε σε
σχεδόν νεκρό χρόνο για τα ο
19-17 του πρώτου δεκαλέπτου.
Στην β’ περίοδο ο Παπακώστας με γκολ φάουλ έγραψε το
27 όλα στα 1.53.
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Στο 1.06 ο Μασάδης με 1
βολή έβγαλε μπροστά τον ΑΟΚ
27-28 για να ισοφαρίσει με μια
βολή ο Αργύρης.
Στα 24’’ ο Χατζής σημείωσε
το 30-28, ενώ στα 10’’ αστόχησε
ο Σπανός και χρεώθηκε με αντιαθλητικό, οπότε ο Αργύρης με
βολές διαμόρφωσε το 32-28 του
πρώτου μέρους.
Το ματς είχε αρκετό δρόμο
ακόμη με τους Ικάρους να έχουν
πιο ορθολογικές επιλογές στην
γ’ περίοδο χτίζοντας μια σχετική
διαφορά.
Όμως ο ΑΟΚ δεν τα παράτησε
και έκανε την δική του αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο.
Ετσι το ματς έγινε θρίλερ και
με το 58 όλα οι διαφορές κρίθηκαν στην παράταση.
Εκεί οι κιτρινόμαυροι έδειξαν
πιο ψύχραιμοι καταφέρνοντας
να κλειδώσουν τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 32-28,
49-43, 58-58 κ.α., 72-70 παρ.
Ίκαροι (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 10, Μέξης 6, Βλάχος 10(1),
Αργύρης 12(3), Χατζής 6, Ντούρβας 2, Τζιοβάρας 11(3), Φούντας
10(2), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 3.
ΑΟ Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 10, Μπαλωμένος, Σούλκο 6(2), Σπανός 6(1),
Γαϊτανίδης 6(2), Παουλεάνου 3,
Γκαντιάς 2, Οικονόμου 12, Παπακώστας 25(2), Κιουρτζίδης.

Εβγαλε διπλό
Στην πιο κρίσιμη καμπή του
πρωταθλήματος ο ΑΟΚ ανέβασε
στροφές και πήγε καλά διαβασμένος στον Παλαμά την Κυριακή 7 Απρίλη 2019.
Εκεί πια πραγματοποίησαν εμφάνιση θαρρείς βγαλμένη από
κομπιούτερ, οπότε πήραν καθαρό νίκη με 58-69.
Οι γνώστες του μπάσκετ ξέρουν ότι η απόδραση από τον
Παλαμά μόνο εύκολη υπόθεση
δεν είναι. Διότι οι Τιτάνες εμφανίζονται πολύ σκληροί στο σπίτι
τους, και ξέρουν να μένουν στεγνοί.
Τα παιδιά του ΑΟΚ όμως κυνήγησαν στα όρια το δικαίωμα
στην ελπίδα, ενώ μελέτησαν
πολύ το παιχνίδι του πρώτου
γύρου, οπότε διόρθωσαν τις
ατέλειες.
Κάθε παίκτης διεκπεραίωσε
σωστά τον ρόλο του, ενώ η ομάδα είχε απαντήσεις στις αντίπαλες εμπνεύσεις.
Ακόμη και για τα απρόοπτα
είχε λύσεις, όπως με τον τραυματισμό του Μασάδη στο ημίχρονο.
Οι περιφερειακοί είχαν ολύμπια ψυχραιμία με την μπάλα να

περνάει από τα σίγουρα χέρια
των: Σούλκο, Γαϊτανίδη.
Και οι ψηλοί όμως έκαναν άριστα την δουλειά τους ξεδιπλώνοντας την τέχνη τους. Ασφαλώς
η συγκέντρωση έπιασε ταβάνι,
ενώ όλα τα λεφτά ήταν η υποδειγματική άμυνα.
Όταν μια ομάδα κρατάει τους
Τιτάνες στους 58 πόντους στην
έδρα τους δικαιούται μια τέτοια
επιτυχία.
Το ματς είχε έντονα συναισθήματα και μετά το πρώτο δεκάλεπτο ο ΑΟΚ έδειξε ότι ήταν
για τα καλά στο πνεύμα του
αγώνα.
Κράτησε πάντως το καλύτερο
για το τέλος και με αψεγάδιαστο
δ’δεκάλεπτο(επιμέρους 9-18)
έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα
για τον στόχο, που δυστυχώς
δεν ήρθε.
Τα δεκάλεπτα:21-20, 35-37,
49-51, 58-69
Διαιτητές:Τσουμαχίδης-Κοντογιάννης (Μανάσης)
Τιτάνες Παλαμά(Ζαχαρέλης):
Τσιαμπάς 2, Ζωιτσάκος 4, Καραϊσκάκης 2, Γκογκίδης 9, Καραδήμας 4, Τσουμας 4, Μακρής
12(4), Φαλιάκης, Αρχοντούλης,
Κατσαδούρος 21(3).
Καλαμπάκα(Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 5(1), Μπαλωμένος,
Τούλας, Σπανός 9(2), Γαϊτανίδης
11(1), Παουλεάνου , Σούλκο 9(1),
Γκαντιάς 11(1), Οικονόμου 6,
Παπακώστας 11, Κιουρτζίδης 7.

Ασχημη απώλεια
Εδώ και καιρό η Καλαμπάκα
είχε σημαδέψει το παιχνίδι με
την Μελίκη. Γενικά φάνηκε νωρίς
ότι το συγκεκριμένο δίδυμο θα
τα έπαιζε όλα για όλα όσον αφορά την υπόθεση παραμονή.
Τελικά οι γηπεδούχοι επικράτησαν 55-48 κάνοντας το μεγάλο
βήμα σε αντίθεση με τον ΑΟΚ
που είπε το αντίο.
Τα δεκάλεπτα:13-12, 27-22,
45-37, 55-46
Διαιτητές : Γαζέτας-Βασιλόπουλος
ΓΑΣ Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος 16(3), Μαυρίδης Β. 8(1),
Κυριακού, Σαζακλίδης 11(1), Λέφας 4, Καρατζάς, Πεϊμανίδης,
Σταυρουλάκης 5(1), Κοτζαμπάσης 11(1), Εσερπόγλου, Λαπατούρας, Ρογγότης.
ΑΟ Καλαμπάκας (Κωνσταντινιδης): Μασάδης 5, Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός, Γαϊτανίδης 6, Παουλεάνου, Σούλκο
10(2), Γκαντιάς 9, Οικονόμου,
Παπακώστας 7, Κιουρτζίδης 9.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

«Βροχή»
τα εξώδικα
στην Κέρκυρα
Όσο περισσότερο αργεί η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην
Κέρκυρα, τόσο περισσότερα προβλήματα θα
βρει μπροστά της η επόμενη διοίκηση.
Είναι χαρακτηριστικό
ότι το Σάββατο (25/5)
έγινε γνωστό πως άλλοι
δύο παίκτες κινήθηκαν
νομικά, καθώς οι Αντώνης Αναστασίου και τον
Εμιλιάνο Βίλα έστειλαν
εξώδικα.
Μάλιστα, αν δεν τακτοποιηθούν εντός οκτώ
ημερών, τότε οι υποθέσεις τους θα φτάσουν
ενώπιον της ΠΕΕΟΔ της
ΕΠΟ.
Επίσης νομικά έχουν
ενεργήσει και οι Αθανασόπουλος, Χαντάκιας,
Κούρος, Βέρτζος, Στέλιος Κρητικός και Αποστολίδης.
Οι πληροφορίες από
το νησί των Φαιάκων επιμένουν ότι τις επόμενες
μέρες έρχονται και άλλα
εξώδικα από παίκτες της
ομάδας, που είναι απλήρωτοι.
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Εξετάζουν τα σενάρια
Στον ΑΟ Τρίκαλα παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο για να μπορέσουν να σχεδιάσουν

Σ

ε αναμονή
βρίσκονται στον
ΑΟ Τρίκαλα ώστε
να λυθούν οι…
λεπτομέρειες στο
επαγγελματικό
ποδόσφαιρο και να
παγιωθεί η κατηγορία που
θα αγωνίζεται τη νέα
αγωνιστική περίοδο.
Άλλωστε μέχρι να
ξεκαθαρίσει το τοπίο,
αναμένεται μέχρι 15
Ιουνίου, δύσκολα θα
υπάρξουν εξελίξεις.

Του ΧΡΙΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣΙοΥ
xristoforospap@gmail.com

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι
θα πράξει ο Ηρακλής, αφού
δεν αποκλείεται να υπάρξει
κενή θέση.
Με όλα αυτά είναι σχεδόν
βέβαιο ότι μέχρι τα μέσα Ιουνίου πολύ δύσκολα στον ΑΟΤ
θα υπάρχουν ειδήσεις που
έχουν να κάνουν με προπονητή
ή ποδοσφαιριστές. Σίγουρα η
διοίκηση Αϊβάζογλου παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις

Στον ΑΟ Τρίκαλα είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν τις εξελίξεις
γύρω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
ανάλογα με τους ρυθμούς που
θα υπάρξουν θα κινηθεί και
ανάλογα. Το τοπίο παραμένει
θολό, αλλά σαφώς κάποια
πράγματα που γίνονται στο
παρασκήνιο δείχνουν προς τα
που πάει η εξέλιξη των πραγμάτων…

Τελειώνει η επικύρωση
στη Football league
Την προσεχή Τρίτη (28/05,
13:00) θα επικυρωθεί από τη
Διοργανώτρια Αρχή το δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα.
Τελειώνει η επικύρωση της
βαθμολογίας στη Football
League, καθώς την επόμενη
εβδομάδα θα επικυρωθεί από
την 11η θέση και κάτω και

θα... κλείσει και τυπικά το πρωτάθλημα.
Αναλυτικά:
«Σας γνωρίζουμε πως την
Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα
13.00, θα πραγματοποιηθεί
στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 42, 4ος όροφος)
Διοικητικό Συμβούλιο της Football League με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
-Επικύρωση βαθμολογίας.
-Διάφορα Θέματα».

Έδειξε κατανόηση ο Βασιλειάδης για τα αιτήματα των
ομάδων της νέας Football
League…Σε πολύ καλό κλίμα
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Γιώργου Βασιλειάδη
με τον Λεωνίδα Λεουτσάκο και
τους εκπροσώπους των 12
ομάδων που θα λάβουν μέρος
στη νέα Football League.
Το ραντεβού διεξήχθη στα
γραφεία της ΓΓΑ, με τις ομάδες που ανέβηκαν από την
περσινή Γ’ Εθνική να θέτουν
στον υφυπουργό Αθλητισμού
τις ανησυχίες τους.
«Πήραμε πρωτάθλημα, ανεβήκαμε και θα παίξουμε πάλι
στην τρίτη κατηγορία», του είπαν χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, οι ομάδες του
νέου πρωταθλήματος της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας έθεσαν επίσης το θέμα
της αύξησης των εσόδων για
να είναι αυτή βιώσιμη.
Μάλιστα, υπογράμμισαν ότι
η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική
από τη στιγμή που τη νέα σεζόν θα είναι υποχρεωτική και
η δημιουργία από όλες τις
ΠΑΕ ομάδων Νέων.
Από τη μεριά του, ο Γιώργος
Βασιλειάδης άκουσε με προσοχή τα αιτήματα και είπε ότι
θα τα δει με τη δέουσα προσοχή.

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

www.okeanistrikala.gr •
CMYK
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Απίστευτος Τσιάνος

Πρωτάθλημα παλαιμάχων

Την Τετάρτη το φινάλε
•Στο «μεγάλο» τελικό η Οιχαλία θα αντιμετωπίσει την Αστυνομία
και στο «μικρό» οι Πολύτεκνοι τους Δασκάλους
γινε γνωστή
και η δεύτερη
ομάδα του
τελικού, του
1ου ποδοσφαιρικού
πρωταθλήματος
παλαιμάχων που
διοργανώνει το
επιμελητήριο. Αυτή
είναι η ομάδα των
Παλαιμάχων Οιχαλίας
η οποία νίκησε με 5-0
στον δεύτερο ημιτελικό
της διοργάνωσης τους
Πολύτεκνους σε αγώνα
που έγινε στο γήπεδο
του Νεοχωρίου.

Ε
Οι επικές προσπάθειες είναι στο αίμα του Γιώργου Τσιάνου
Εχει αποδείξει ατέλειωτες φορές πως δεν έχει όρια. Είναι φτιαγμένος από ξεχωριστά υλικά και με την δράση του
κάνει υπερήφανους τους Τρικαλινούς.
Ετσι στην κορυφή του Εβερεστ έφθασε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Γιώργος Τσιάνος. Ο Ελληνας γιατρός και αθλητής πέτυχε τον στόχο του μετά από δύο μήνες απαιτητικής ανάβασης, αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες στην προσπάθεια του.
Το kathimerini.gr ακολούθησε το εγχείρημα του Γιώργου από την πρώτη στιγμή, όπου και αναχώρησε από το
Λονδίνο ως γιατρός μίας αποστολής 30 Βρετανών αθλητών που είχε στόχο την κατάρριψη του ρεκόρ Γκίνες για
διεξαγωγή αγώνα ράγκμπι στα 6.400 μέτρα. Από την Κίνα
στην Λάσα, πρωτεύουσα του Θιβετ και από εκεί στη Γιανγκτσέ και τη μαγευτική της λίμνη μέχρι και τη βάση του Εβερεστ, το ταξίδι του Γιώργου είχε όμορφες στιγμές.
Βέβαια, και οι «αναποδιές» ήταν πολλές. Ο Τρικαλινός
γιατρός χρειάστηκε να κατέβει από τα 6 χιλιάδες μέτρα
στην κατασκήνωση βάσης, ώστε να μεταφέρει ένα μέλος
της ομάδας που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας
στο νοσοκομείο.
Εν τέλει η ομάδα κατάφερε να «σπάσει» το ρεκόρ και ο
Γιώργος συνέχισε το ταξίδι ως μέλος άλλης αποστολής
με στόχο την κορυφή. Τώρα ήρθε η ώρα της κατάβασης.

Θα γίνει διερεύνηση
Μετά την πληροφορία για την επίσημη καταγγελία του
Εμμανουήλ Καραλή σε βάρος του Δημήτρη Κυτέα για ρατσιστική συμπεριφορά το Sport24.gr επικοινώνησε με τους
ανθρώπους του ΣΕΓΑΣ για να μάθει τη θέση τους σχετικά με το θέμα.
Από την πλευρά της Ομοσπονδία τονίστηκε πως η έγγραφη καταγγελία δεν έχει φτάσει ακόμα στα χέρια του
προέδρου της, Κώστα Παναγόπουλου.
Ωστόσο, ξεκαθαρίστηκε πως μόλις αυτό συμβεί τότε θα
προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και θα καλέσουν
όλους τους εμπλεκόμενους στην αρμόδια επιτροπή, ενώ
δεν αποκλείεται το θέμα να φτάσει ακόμα και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ.
Από την πλευρά τους οι καταξιωμένες αθλήτριες: Στεφανίδη, Κυριακοπούλου πήραν θέση υπέρ Καραλή.

Έτσι λοιπόν το πρώτο αυτό
πρωτάθλημα, θα διεκδικήσουν την ερχόμενη εβδομάδα
στον τελικό οι ομάδες των
Αστυνομικών και των Παλαιμάχων Οιχαλίας.
Την ερχόμενη Τετάρτη στο
γήπεδο του Πυργετού, στις
16.30 θα γίνει ο μικρός τελικός ανάμεσα στις ομάδες
των Πολυτέκνων και των Δασκάλων.
Θα ακολουθήσει στις 18.00
ο μεγάλος τελικός ανάμεσα
στις ομάδες των Παλαιμάχων Οιχαλίας και των Αστυνομικών.
Στην πρώτη ομάδα θα απονεμηθούν κύπελλο και μετάλλια. Σε όλες τις ομάδες
που συμμετείχαν θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες.
Ειδική βράβευση θα γίνει
στην ομάδα των παλαιμάχων
Βασιλικής η οποία είχε τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας.
Στο 1ο αυτό πρωτάθλημα
συμμετείχαν οι ομάδες Αστυνομία, Δάσκαλοι, Φίλοι Νοσοκομείου, Παλαίμαχοι Βασιλικής, Παλαίμαχοι Νεοχωρίου, Πολύτεκνοι, Πυροσβεστική.
Διεξήχθησαν 14 αγωνιστικές, δύο ημιτελικοί και δύο τελικοί αγώνες, σύνολο 46 ανα-

Το Νεοχώρι θα διεκδικήσει στον τελικό το τρόπαιο

Η Αστυνομία θα επιδιώξει να σηκώσει την κούπα

Οι Πολύτεκνοι αποκλείστηκαν την περασμένη Παρασκευή από την Οιχαλία
μετρήσεις.
Οι διοργανωτές στοχεύουν
την επόμενη σεζόν να αυξή-

σουν τον αριθμό των ομάδων
και να γίνει ακόμη καλύτερη
η διοργάνωση με στόχο την

άθληση και την ευχαρίστηση
των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Τρικάλων.

Προσπάθεια για το… αυτονόητο
αγώνας για να μπορούν οι
απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ να
αξιοποιήσουν τις σπουδές
τους στον προπονητικό
τομέα του ποδοσφαίρου, απασχολεί
εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχίζει
να απασχολεί. Εχουν γίνει πολλές
ενέργειες ώστε να μπορούν να
αποκτήσουν το δικαίωμα του
προπονητή, έτσι όπως αρμόζει στις
σπουδές του και σίγουρα έχουν γίνει
κάποια θετικά βήματα. Απομένει
δρόμος ακόμα. Ή καλύτερα οι
υποσχέσεις των αρμόδιων να
αποκτήσουν «σάρκα και οστά».

Ο

Το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων δεν μένει άπραγο και σ’ αυτή την κατεύθυνση, μιας και
το αφορά άμεσα. Ο τελειόφοιτος Μανώλης Μανωλικίδης, μας ενημέρωσε

•Να αποδοθεί «δικαιοσύνη» σχετικά με την αναγνώριση του πτυχίου
προπονητικής ποδοσφαίρου ζητούν οι απόφοιτοι του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων
σχετικά με τις ενέργειες της ειδικότητας
ποδοσφαίρου αλλά και τις υποσχέσεις
των αρμοδίων. «Μετά από e-mail που
στείλαμε ως ειδικότητα ποδόσφαιρου
στο γραφείο του κ. Βασιλειάδη δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον σύμβολο
του υπουργού κ. Ηρακλή Κέλλη για να
πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση εντός της μεγάλης εβδομάδας. Στην συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν ο υπουργός Κ. Βασιλειάδης, ο σύμβουλος του
Κ. Κέλλης και μια τετραμελής επιτροπή
φοιτητών την οποία αποτελούσαν οι:
Μανώλης Μανωλικίδης, Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος, Οδυσσέας Γεωρ-

γιάδης και Γιάννης Αλεξέλης.
Συζητήθηκε η αναγνώριση του πτυχίου μας ως ειδικότητα ποδοσφαίρου
από την UEFA παραχωρώντας σε όσους
φοιτητές τελειώσουν την ειδικότητα εντός του 4ου ακαδημαϊκού έτους το
πτυχίο UEFA B και έπειτα με έναν μόνο
χρόνο εργασίας σε φορέα αναγνωρισμένο από την UEFA η δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου UEFA A
ΔΩΡΕΑΝ.
Οι φοιτητές της ειδικότητας 3ου 4ου
αλλά και παλαιοτέρων χρόνων είναι
απόλυτα σύμφωνοι με αυτήν την πρόταση. Επίσης από μεριάς του, το υπουρ-

γείο έδειξε πόσο θετικό είναι στην επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Με δέσμευση του υπουργού εάν στην συνάντηση που θα έχει ο ίδιος με τους κοσμήτορες των ΤΕΦΑΑ μετά το Πάσχα
δεν υπάρξει απόλυτη συμφωνία από
όλους του κοσμήτορες, θα έρθει σε επικοινωνία ο ίδιος ο υπουργός με την
UEFA έτσι ώστε να την οδηγήσει να κάνει ιδιωτικό συμφωνητικό με όποιο ΤΕΦΑΑ είναι σύμφωνο με την πρόταση της»
μας ενημέρωσε ο κ. Μανωλικίδης.
Τι θα συμβεί στη συνέχεια και πόσο
γρήγορα θα υπάρξουν εξελίξεις; Θα το
μάθουμε….
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Είναι μέσα σε όλα
•Σε πολλά μέτωπα έπαιξαν στελέχη του Συλλόγου δρομέων
Τρικάλων δείχνοντας ότι γνωρίζουν την συνταγή των επιτυχιών

Στιγμιότυπα από πρόσφατες μαζεμένες εξορμήσεις του Συλλόγου δρομέων Τρικάλων
ρέπει να ψάξει κανείς
πολύ για να εντοπίσει κενή
από αγωνιστική δράση
εβδομάδα στον Σύλλογο
δρομέων Τρικάλων.

Π

Οι προσκλήσεις έρχονται από παντού
και φυσικά οι πρωταγωνιστές ανταποκρίνονται με χαρά συμμετέχοντας σε
προσεγμένους αγώνες.
Μάλιστα αρκετές φορές οι πρωταγωνιστές παίζουν σε πολλά μέτωπα.
Ας παραθέσουμε στοιχεία για διοργανώσεις που χρωστούσαμε.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Πέρα από την πολύ μεγάλη ομαδική
συμμετοχή του Συλλόγου μας στο Koziaka Mountain Race είχαμε πολλές συμμετοχές και σε άλλους αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από την πόλη μας!
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* Διαφορετική και μάλιστα κατά πολύ θα είναι η σημερινή
Κυριακή. Ειδικά το τελευταίο διάστημα οι αγωνιστικές εκδηλώσεις και τα κρίσιμα παιχνίδια έπεσαν βροχή, οπότε
τα συναισθήματα ήταν έντονα. Πάνω απ’όλα διαφημίστηκε
η περιοχή μας και εκτός νομού, οπότε οι επισκέπτες έλεγαν τα καλύτερα για την Τρικαλινή αθλητική παιδεία.
* Πλέον τον πρώτο λόγο έχουν οι εκλογικές διαδικασίες,
που θα στείλουν ένα σημαντικό μήνυμα για τα θέλω των
συμπολιτών. Εννοείται ότι αυτό πρέπει να το αφουγκραστούν οι πάντες και να κομίσουν λύσεις στην πράξη.
* Και στο συγκεκριμένο κομμάτι πάντως η συμμετοχή εκπροσώπων του αθλητισμού είναι κάτι παραπάνω από έντονη. Οι μπροστάρηδες των συνδυασμών εκτιμούν ότι οι
αθλητικοί είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες με διορατικότητα και επιθυμούν ότι αναλαμβάνουν να το εκτελούν σωστά.
* Αναμφίβολα τα οικεία τοπικά πρόσωπα των σπορ διαθέτουν ιδέες, εργασιομανία και κυρίως αποτελεσματικότητα. Είναι λοιπόν δυνατόν να μην τα εμπιστευτεί κανείς;
* Πραγματικά έχουν τα φόντα να διακριθούν και σ’έναν ξεχωριστό χώρο κάνοντας πρωταθλητισμό και στο συγκεκριμένο μετερίζι. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να
μας απασχολούν σε πολλούς τομείς, καθώς είναι ανήσυχα
πνεύματα, ενώ ξέρουν να χαράζουν νέους δρόμους.
* Ασφαλώς φίλοι και γνωστοί τους εύχονται μέσα από την
καρδιά τους κάθε επιτυχία την οποία θεωρούν δεδομένη
αφού ξέρουν την νοοτροπία, που τους χαρακτηρίζει
από τα πρώτα τους βήματα.
* Ουκ ολίγοι Τρικαλινοί εκπρόσωποι των ατομικών σπορ
έχουν μπροστά τους σημαντικές αγωνιστικές προκλήσεις
και θέλουν να εμφανιστούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ειδικά στα Πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των
ηλικιών του στίβου επιθυμούν διακαώς να βάλουν την
σφραγίδα τους.
* Αλλωστε φαίνεται ότι έχουν πάρει τον αέρα, αφού στις
τελευταίες διοργανώσεις κινούνται με άνεση. Αρκετοί όμως
ρίχνουν ματιές και στις εκδηλώσεις του εξωτερικού.
Εκεί μολονότι ο συναγωνισμός είναι μεγαλύτερος τα δικά
μας παιδιά θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους.
* Σε κάθε περίπτωση οι αγώνες εκτός συνόρων αποτελούν
μεγάλο σχολείο, αφού συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των
γνώσεων, ενώ προσφέρουν και μεγαλύτερη καταξίωση.
Ασφαλώς όλα θα γίνουν στην ώρα τους με την απαραίτητη υπομονή και σύστημα.
* Μετά την «Καθημερινή» και τα «Νέα» προχώρησαν σε εκτενές αφιέρωμα για την πιστοποίηση των δρομικών αγώνων.
Πρόκειται για ένα θέμα που παίζει έντονα το τελευταίο
διάστημα και έχει δημιουργήσει πικρίες και σε τοπικό επίπεδο. Φυσικά φιλοξενήθηκαν οι απόψεις και των δυο πλευρών στις έγκριτες αυτές εφημερίδες.
* Το ζητούμενο είναι να αποφευχθεί η ψύχρανση των σχέσεων και να βρεθεί η φόρμουλα ώστε να «τρέξουν» κανονικά εκδηλώσεις, που μπήκαν στην καρδιά του κόσμου.
* Εδώ και καιρό είχαμε γράψει ότι ετοιμάζονται φρεσκαρίσματα και βελτιώσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικών συλλόγων. Οι άνθρωποί τους που μας ενημέρωσαν
δεν έκρυβαν την χαρά τους για την εξέλιξη αυτή, αφού
θέλουν να προσφέρουν στους πρωταγωνιστές όλες τις
ανέσεις.
* Πραγματικά αρκετοί χώροι μεταμορφώθηκαν και καλύπτουν πλέον και τα πιο δύσκολα γούστα. Πολύ απλά έχουμε να κάνουμε με τομείς που αποτελούν πια κόσμημα και
στολίδι. Ετσι μπορεί να γίνει ευκολότερα και η προσέγγιση νέου αίματος.

Με Τέσσερις συμμετοχές
στο Pourlia Trail
Στον ορεινό όγκο του Κάτω Ολύμπου,
πάνω από το κάστρο του Πλαταμώνα, με
επίκεντρο το γραφικό χωριό των Παλαιών Πόρων ή Πούρλια όπως ήταν παλιότερα γνωστό, διοργανώθηκαν ορεινοί
αγώνες 25 χιλιομέτρων (με θετική υψομετρική+1300 μέτρων) καθώς και αγώνας 7 χιλιομέτρων (με θετική υψομετρική 280 μέτρων) με την ονομασία Pourlia
Trail. Στον μεγάλο αγώνα των 25 χλμ. έλαβαν μέρος ο Νίκος Ρέμμας και η Φλόρα
Οικονόμου οι οποίοι τερμάτισαν μαζί σε
χρόνο 4:43:25!
Στον μικρό αγώνα των 7 χλμ. συμμετείχαν δύο από τα πιο ενεργά μέλη του
Συλλόγου μας. Ο Αποστόλης Τσόγιας ο
οποίος τερμάτισε στην 20η θέση με επίδοση 46:17 ενώ η Κωνσταντίνα Χάνου
τερμάτισε σε 1:05:51.

Πρώτη μάζωξη
Ο πρώτος Trail Stage Race στην Ελλάδα διεξήχθη το τριήμερο 10-12/05/2019
στην περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας!
Το Tihio Stage Race αποτελούμενο από
3 ετάπ, ένα των 17 χλμ., ένα στην δια-

δρομή του Wolf’s Race 52χλμ. και ένα 3ο
σχεδόν 30χλμ. οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να χορτάσουν φύση, μονοπάτια και
την πρωτόγνωρη εμπειρία ενός αγώνα 3
ημερών. Οι δρομείς κάλυψαν συνολικά 97
χιλιόμετρα και 5350 θετικής υψομετρικής.
O Γιάννης Πατσιατζής κάλυψε την απόσταση σε συνολικό χρόνο 18:01:03.Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά στον
υπερμαραθωνοδρόμο μας!

Κώστας Τσικρικάς κάνοντας νέο ατομικό
ρεκόρ στο αγώνισμα του HalfIronman
τερμάτισε σε 4:38’44″ στην 3η θέση
στην κατηγορία του και 6ος γενικής!
Θυμίζουμε ότι ο αγώνας HalfIronMan
αποτελείται από 1900 μέτρα κολύμπι, 90
χλμ. ποδήλατο και κλείνει με το αγώνισμα
του Ημιμαραθωνίου δρόμου! Λίγο πιο
πίσω σε χρόνο 5:10’20″ τερμάτισε ο
Γιώργος Γαλάνης.
Συμμετοχές είχαμε και στον αγώνα
Almira Spint (750 μέτρα κολύμπι, 20 χλμ.
ποδήλατο και 5 χλμ. τρέξιμο) με τον Βασίλη Ζηντζόβα να ολοκληρώνει την προσπάθεια του σε 1:27’01″ ενώ έναν ακόμη τερματισμό σε αγώνα τριάθλου είχαμε για τον Βαγγέλη Λιακούμη με επίδοση 1:35’11″.

Εφεση στο τρίαθλο

Αρωμα Καστοριάς

Τέσσερις συμμετοχές για τον Σύλλογό
μας και σε αγώνα τριάθλου, στο AlmiraMan στην Πιερία το Σαββατοκύριακο! Μάλιστα είχαμε και σημαντική διάκρισή! Ο

Τέλος, συμμετοχή είχαμε και στο 10άρι
του Run Greece στην Καστοριά! Ο Δημήτρης Γουρζιώτης με επίδοση 48:24
τερμάτισε στην 39η θέση.
CMYK

03.30: COSMOTE SPORT 4 HD
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks
Τελικός Ανατολικής Περιφέρειας-NBA
08:05 FOX Sports
Sharks - Dragons, NRL
12:00 ΕΡΤ Sports HD
Πρώτος γύρος, Roland Garros
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Φούσε Βερολίνου - Ράιν Νέκαρ
Bundesliga
15:50 ΕΡΤ Sports HD
Αγώνας, Formula 1 Grand Prix de
Monaco
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD
Αγώνας, Formula 1 Grand Prix de
Monaco
16:00 Novasports 1HD
Τορίνο - Λάτσιο, Serie A
16:00 Novasports 5HD
Γιουργκόρντεν - Εστερσουντ
Allsvenskan
16:00 Eurosport 2
Πρώτος γύρος, Roland Garros

17:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Τουρκ Τέλεκομ - Φενέρμπαχτσε
TBF Basketball Super League
18:00 Eurosport 2
Πρώτος γύρος, Roland Garros
18:15 Eurosport 1
Πρώτος γύρος, Roland Garros
18:30 ΕΡΤ Sports HD
Πρώτος γύρος, Roland Garros
20:00 Novasports 1HD
Ζάλτσμπουργκ - Σεντ Πόλτεν
Αυστριακή Bundesliga
20:00 Eurosport 1
Πρώτος γύρος, Roland Garros
21:00 Novasports 1HD
Λεπτό προς λεπτό, Serie A
21:30 Novasports 5HD
Φιορεντίνα - Τζένοα, Serie A
21:30 Novasports 4HD
Ιντερ - Εμπολι, Serie A
21:30 Novasports 3HD
Αταλάντα - Σασσουόλο, Serie A
21:30 Novasports 2HD
ΣΠΑΛ - Μίλαν

_7
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Οι ομορφιές
του ποδοσφαίρου
•Για πρώτη φορά στο εσωτερικό τουρνουά ποδοσφαίρου της
ειδικότητας του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων συμμετείχαν γυναικείες ομάδες

στο ΤΕΦΑΑ
Τρικάλων
Ο Επίκουρος
καθηγητής κ. Κώστας
Φαμίσης με τον
Καθηγητή κ. Κουστέλιο.
Ο πρώτος είχε την
ευθύνη του τουρνουά
την δεύτερη μέρα στην
οποία όλα κύλησαν
όπως έπρεπε και
ο δεύτερος «εραστής»
του ποδοσφαίρου και
πάντα ανήσυχος για τον
ΑΟΤ και το Ελληνικό
ποδόσφαιρο γενικότερα

Ο κ. Φαμίσης, με τους φοιτητές Μιχάλη Μουρελάτο
και Γιώργο Δημητρόπουλο. Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός,
χαρακτηρίζουν τη σχέση καθηγητή και μαθητών
Ευχάριστη «έκπληξη»
στο εσωτερικό τουρνουά
του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων
η παρουσία του πρώην
διεθνή διαιτητή και
εξαιρετικού χαρακτήρα
Αλέξανδρου Αρετόπουλου.
Προσωρινά ή μόνιμα,
δεν γνωρίζουμε
αν θα ασχοληθεί με την
διαιτησία, αλλά ως
Δευτεροετής φοιτητής
στο τμήμα σίγουρα
θα ασχοληθεί με το
ποδόσφαιρο. Και έχει
πολλά να προσφέρει.
Στο τουρνουά βοήθησε
με κάποιες διαιτησίες
σε «κρίσιμα» παιχνίδια

ὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ
εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ
τὸ πολύ» λέει η
γνωστή ρήση η
οποία ισχύει στις περισσότερες
δραστηριότητες της ζωής μας, όχι
όμως στο 16ο εσωτερικό τουρνουά
που διοργάνωσαν στο ΤΕΦΑΑ οι
τελειόφοιτοι της ειδικότητας
ποδοσφαίρου.

«Ο

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα «το καλό» ταίριαξε απόλυτα
με το «πολύ» παρουσιάζοντας ένα διήμερο ποδοσφαιρικό ραντεβού το οποίο
χαρακτηρίστηκε από την ποσότητα και
την ποιότητα.
Ποσότητα διότι, πέρα από τις 21 ομάδες αγοριών που συμμετείχαν σ’ αυτό,

πήραν φέτος -για πρώτη φορά- και έξι
ομάδες κοριτσιών και ποιότητα γιατί
όλοι μαζί, έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό προκειμένου να αποτυπώσουν
μέσα κι έξω από τα γήπεδα, όλα όσα
έχουν διδαχθεί και θ’ αποτελέσουν εφόδια για την πορεία τους στο χώρο του
αθλήματος.
Τα κορίτσια λοιπόν του ΤΕΦΑΑ Τρικά-

λων αποτέλεσαν τη δεύτερη μέρα του
τουρνουά την ευχάριστη έκπληξη όχι
μόνο γιατί στόλισαν την εκδήλωση με
τη φυσική τους ομορφιά, αλλά και γιατί
έδειξαν στους συμφοιτητές τους, πως
και «θέλουν» και «μπορούν» να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλήματος όχι
μόνο με «ἐν τῷ πολλῷ» αλλά κυρίως με
το «τὸ εὖ»…
Αλλωστε το γυναικείο ποδόσφαιρο
απλώνεται, οργανώνεται και κάνει βήματα
προόδου κατακτώντας κορυφές που κάποτε ήταν «ένα» με τον ουρανό… Στα
Τρίκαλα άλλωστε το γνωρίζουμε καλά
αυτό! Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει
ανάγκη πολλά απ’ αυτά τα κορίτσια, τα
οποία «χθες» διασκέδασαν και διδάχτηκαν παίζοντας μπάλα, «αύριο» όμως μπορούν να συμβάλλουν επιστημονικά στην
ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλήματος.
Το δεύτερο αφιέρωμα στο 16ο εσωτερικό τουρνουά ποδοσφαίρου του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, ανήκει στα κορίτσια…
CMYK

Συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο.
Κάποιο χτύπημα και η αγωνία στο κατακόρυφο

Με προσοχή παρακολούθησαν τα αγόρια την προσπάθεια
των κοριτσιών. Ετσι όπως πρωχωράει η εξέλιξή τους μετά
από χρόνια θα κατακτήσουν και αυτόν τον χώρο

τοπικά
ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:
Εργάζομαι από το 1993 (άρα
νέος ασφλισμενος) στο ΙΚΑ
Έχω πάνω από 7000 βαρέα και
ανθυγιεινά και ένα χρόνο ταμείο ανεργίας. Λόγω προβλημάτων υγείας τώρα δεν
μπορώ να εργαστω .Θα ήθελα
να ξέρω τη μπορώ να κάνω
(θα βγαίνω συνέχεια στην
Επιτροπή του ΙΚΑ) και αν
υπάρχει τρόπος να βγω με
πρόωρη συνταξιοδότηση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύνταξη γήρατος σε κάθε περίπτωση πριν από τα 62 δεν δικαιούστε. Να εξετάσετε την λύση
της σύνταξης αναπηρίας ανάλογα με το πρόβλημα της υγείας
σας και την βαρύτητά του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:
Μπορώ να βγο στη συνταξη
στο τέλος του 2019 με 10500
ενσημα ΙΚΑ περιπου μέχρι σήμερα; Ευχαριστώ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν εργάζεσθε μέχρι σήμερα
δικαιούστε χωρίς αναγνωρίσεις
πλήρη σύνταξη στην ηλικία των
67. Διαφορετικά εφόσον αναγνωρίσετε 5 έτη από πλασματικό
χρόνο δικαιούστε άμεσα πλήρη
σύνταξη. Εναλλακτικά δικαιούστε (χωρίς αναγνωρίσεις) μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών
εφόσον έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία
5ετία πριν από τα 62. Θεωρούμε
ότι το σενάριο της μειωμένης χωρίς αναγνωρίσεις (εφόσον δεν
θέλετε να περιμένετε μέχρι τα 67)
είναι η πλέον συμφέρουσα για
εσάς επιλογή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:
Εργάζομαι ως πωλήτρια από
1 Οκτωβρίου 1995 μέχρι σήμερα αλλά πολύ νεότερη, το
1989 είχα κολλήσει 75 ένσημα
για μερικούς μήνες με καρτέλα. Εχω 2 παιδιά, 19 και 27
ετών σημερα. Πότε θα πάρω
συνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
Δικαιούστε πλήρη σύνταξη με
40 ετη ασφάλισης σε ηλικία 62
ετών, ή μειωμένη στα 62 εφόσον
θα έχετε 100 τουλάχιστον ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από τα 62.Διαφορετικά πλήρη σε ηλικία 67 ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Έχω πρωτοασφαλιστεί
1/1/1987 στο ΤΕΒΕ για περίπου
10 χρόνια και στη συνέχεια
ασφαλισμένος στο ΙΚΑ έως και
σήμερα με κάποιες μέρες μειωμένες συνολικά για περίπου 5
χρόνια. Έχω ένσημα οδηγού
από 11 /5/2004 έως και σήμερα.Πότε βγαίνω σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τις διατάξεις των βαρέων δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62
ετών εφόσον θα έχετε συμπληρώσει συνολικά 4500 ημέρες
ασφάλισης εκ των οποίων 3600 σε
βαρέα και από αυτά 1000 βαρέα
τα τελευταία 13 έτη πριν από τα
62.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:
H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ
ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: mouselimis@hotmail.com.

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

&

ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Είμαι γεννημένη τον3/1953 και
έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ
έως σήμερα περί τα 5300 ημε-

Βάσει των στοιχείων που μας
αναφέρετε, έως 12/2017 έχετε
40 έτη ασφάλισης, άρα μέχρι
12/2012 είχατε 35 έτη. Για θεμελίωση με 35ετία το 2012από τον
ΟΑΕΕ, ο νόμος προέβλεπεότι
πρέπει να έχετε συνολικό χρόνο
ασφάλισης 37 έτη και ως όριο ηλικίας το 60ο έτος. Ωστόσο, ως γεννηθείς τον 11/1957 γίνατε 60 ετών
τον 11/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015 και συνεπώς
πλέον θα συνταξιοδοτηθείτε σε
ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

Γίνομαι 62 ετών τον
2/2018,ασφαλισμένος στο ΙΚΑ
ανελλιπώς και έχω 4.955 ένσημα έως σήμερα, όλα βαρέα.
Πότε μπορώ να λάβω πλήρη
σύνταξη;

Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ συνεχώς
μέχρι και σημερα με 10700 ένσημα μέχρι 31-12-2018. Εχω
γεννηθεί το 1958 και είμαι
άγαμη. Δικαιούμαι σύνταξης;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη με
40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62
ετών, κατόπιν αναγνώρισης και
πλασματικού χρόνου. Επειδή ενδεχομένως το σενάριο της πλήρους με αναγνωρίσεις να μην σας
συμφέρει (λόγω κόστους) να εξατάσετε και το σενάριο της μειωμένης σύνταξης χωρίς αναγνωρίσεις.

Είμαι γεννημένος τον 11/1957
και έχω διαδοχική ασφάλιση
πρώτα στο ΙΚΑ και μετά στο
ΤΣΑ, ως τελευταίο ασφαλιστικό
φορέα. Υπολογίζω ότι μέχρι
12/2017 έχω 40 έτη ασφάλισης. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

www.e-syntaxi.gr
τηλ.επικοινωνίας2103632026και2103645912
ρομίσθια. Είμαι ήδη συνταξιούχος από τον ΟΑΕΕ. Μπορώ να
πάρω μειωμένη δεύτερη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε έχετε
5300 ημερομίσθια έως σήμερα και
ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον

έχετε 4800 ημέρες ασφάλισης
μπορείτε να αιτηθείτε δεύτερης
σύνταξης μειωμένης κατά 50% σε
ηλικία 67 ετών. Έχετε συμπληρώσει τον αναγκαίο αριθμό ημερών αλλά ως γεννηθείσα το 1953
γίνεστε 67 ετών τον 3/2020, έτος
κατά το οποίο μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

Προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις των βαρέων απαιτείται να έχετε 4500 ένσημα εκ των οποίων 3600 βαρέα
και εξ’ αυτών 1000 τα τελευταία
13 πριν η συμπλήρωση του 62ουέτους της ηλικίας σας. Εσείς έχετε ήδη τουλάχιστον 4500 ημερομίσθια όλα βαρέα. Εφόσον έχετε
και τα 1000 ένσημα την τελευταία
δεκαετία μπορείτε να αιτηθείτε
σύνταξης μόλις συμπληρώσετε
το 62ο έτος της ηλικίας σας, το
οποίο αν και το συμπληρώνετε
μετά τη ψήφιση του νόμου
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4336/2015, δεν αλλάζει καθώς
πρόκειται για συνταξιοδότηση με
τις διατάξεις των βαρέων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:
Είμαι γεννημένος τον 4/1958
και είχα περί τις 5.600 ημέρες
ασφάλισης στο ΙΚΑ έως
31/12/2017. Θα ήθελα να μάθω
πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για μειωμένη και για
πλήρη σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να συνταξιοδοτηθείτε από
το ΙΚΑ με μειωμένη σύνταξη θα
πρέπει να έχετε συνολικά τουλάχιστον 4500 ένσημα, να έχετε
συμπληρώσει το 62ο έτος της
ηλικίας σας και παράλληλα να
πληροίτε και την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία
πενταετία πριν την υποβολή της
αίτησης συνταξιοδότησης. Πλήρη
σύνταξη μπορείτε να λάβετε στο
67ο έτος της ηλικίας σας εφόσον
έχετε τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή με 40 έτη ασφάλισης
στην ηλικία των 62 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:
Είμαι ασφαλισμένος τον ΤΕΒΕ
από το 1977 και έχω γεννηθεί
τον 8/1956. Τι προβλέπεται
συνταξιοδοτικά για τη δική μου
περίπτωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην δική σας περίπτωση εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
μέχρι 31/12/2012. Όπως μας λέτε
ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά
στο ΤΕΒΕ το 1977, οπότε μέχρι
31/12/2012 έχετε συμπληρωμένη την 35ετία. Ο νόμος προέβλεπε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών
ασφάλισης και του 60ου έτους
της ηλικίας για έτος θεμελίωσης
το 2012. Ως γεννηθείς τον 8/1956
συμπληρώσατε το 60ο έτος τον
8/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του
Ν. 4336/2015 συνεπώς με τα νέα
ηλικιακά δεδομένα μπορείτε να
βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία
των 60 ετών και 6 μηνών.

ΒΙΒΛΙΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Σαράντου Ιω. Καργάκου «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821», τόμοι Α’, Β’, Γ’, Εκδόσεις «Περί Τεχνών», Αθήνα 2019
Ένα ακόμη μνημειώδες έργο
2076 σελίδων, το 102ο της πνευματικής προσφοράς τού Σαράντου
Ιω. Καργάκου, εκδόθηκε λίγο μετά
την αναχώρησή του για την αιωνιότητα στις 13-1-2019. Ο ακριβός φίλος και συνάδελφος Σαράντος πρόλαβε να διορθώσει τα
τυπογραφικά δοκίμια, αλλά δεν
αξιώθηκε να ιδεί τυπωμένο το βιβλίο. Η παρουσίασή του έγινε ήδη
στην Αθήνα από τις γνωστές Εκδόσεις «Περί Τεχνών» και την οικογένεια του εκλιπόντος. Το έργο
είναι καλοτυπωμένο και ευανάγνωστο, όπως όλα τα βιβλία αυτού
του Εκδοτικού Οίκου.
Ο Σαράντος υπήρξε «χαρισματικός Δάσκαλος του Ελληνισμού»,
και όχι απλώς αγαπημένος δάσκαλος των χιλιάδων μαθητών,
αναγνωστών και ακροατών του.
Ήταν κορυφαίος φιλόλογος και
διαπρεπής ιστορικός, το σέμνωμα
του φιλολογικού κόσμου.
Ήταν φαινόμενο και για την
εκτεταμένη συγγραφική του παραγωγή. Προσωπικά, μια ολόκληρη ζωή διαβάζω και γράφω, αλλά
το υλικό που έχω, δεν ξεπερνά τα
30 βιβλία (μόνο τα 10 είναι εκδομένα). Και η ποικιλία θεμάτων τών
βιβλίων τού Σαράντου έχει ξεχωριστή σημασία: Έγραψε σπουδαία φροντιστηριακά βιβλία, πολυσέλιδα ιστορικά συγγράμματα,
βιβλία φιλολογικού, γλωσσικού
και εθνικού περιεχομένου. Η πνευματική παρακαταθήκη του συμπληρώνεται με τις χιλιάδες άρθρων
του στον ημερήσιο και περιοδικό
Τύπο, καθώς και με τις εκατοντάδες ομιλιών, συνεντεύξεων και τη-

να. Ο καλύτερος εορτασμός ενός
μεγάλου γεγονότος είναι η ακριβής γνώστη τού γεγονότος».
Αξεπέραστε Σαράντο Καργάκο, ενώ έδινες σφοδρή μάχη «στα
μαρμαρένια αλώνια» ωσάν άλλος
Διγενής, μας συμβούλευες πώς
έπρεπε να εορτάσουμε το Εικοσιένα μετά από δύο χρόνια!
Η Ελλάδα σε κατέταξε στη χορεία τών μεγάλων Δασκάλων της.
Όλος ο Ελληνισμός υποκλίνεται
στη μνήμη σου. Μακάρι να ενστερνιστεί τις αξίες που του κληροδότησες με τη ζωή σου και με το
φωτισμένο διδακτικό και συγγραφικό σου έργο!

Επιμέλεια

ΝικολάουΚατοίκου
Καθηγητής Φιλολογίας

λεοπτικών εμφανίσεών του.
Οι δύο πρώτοι τόμοι τού εν
λόγω βιβλίου (σελίδες 766+703)
περιλαμβάνουν τα στρατιωτικά γεγονότα τής Επανάστασης (από
τον Μάρτιο του 1821 μέχρι την άφιξη του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο στις 6 Ιανουαρίου 1828). Το πρώτο μέρος
τού Α΄ τόμου καλύπτεται από τις
«Πνευματικές καταβολές τού
1821». Ο τρίτος τόμος (σελίδες
607) περιλαμβάνει τη σύνολη πολιτική, διπλωματική, οικονομική,
εκπαιδευτική και θρησκευτική Ιστορία τού Αγώνα. Τα κείμενα των τόμων διανθίζονται με 174 εικόνες
(Α΄ 63, Β΄ 73, Γ΄ 38).
Το έργο «αφιερώνεται στους
προγενέστερους και διαπρεπέστερους ιστορικούς, που άνοιξαν
τον δρόμο, για να περάσουμε

εμείς, χωρίς συχνά να τους ανάβουμε ένα κεράκι ευγνωμοσύνης».
Στον πρόλογο του Α’ τόμου ο συγγραφέας μεταξύ άλλων γράφει:
«Παράκλησή μας προς το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, που επί 50
χρόνια και πλέον τιμά το συγγραφικό μας έργο, είναι να στηρίξει όπως μέχρι τώρα στήριξε- και
αυτή την προσπάθειά μας, για να
μπει η ‘Ελληνική Επανάσταση του
1821’ σε κάθε σπίτι, κι έτσι να τεθεί κάποιος φραγμός σε κάθε λογής ασυναρτησίες και κακοήθειες».
Στη σελίδα 33 ο συγγραφέας
γράφει: «Φιλοδοξία μου είναι να
δείξω στα Ελληνόπουλα από πού
και από ποιους προέρχονται, για
να ξέρουν προς τα πού θα πορευτούν στο μέλλον. Κυρίως όμως
τί είδους άνθρωποι οφείλουν να γίνουν. Θα είναι θλιβερό, η παρούσα και η μέλλουσα γενεά να γίνουν
τα ... ‘ρέστα’ ή τα ‘ψιλά’ τών ευά-

θλων αγωνιστών τού Εικοσιένα».
Στο οπισθόφυλλο του Α’ τόμου
γράφει χαρακτηριστικά και τούτο:
«Δεν πρέπει να μικροποιούμε τους
ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν και δημιούργησαν το δικό
μας παρόν (με ό,τι καλό ή κακό).
Συχνά η μικροποίηση του χθες
δεν γίνεται από αντικειμενικότητα
αλλά από σκοπιμότητα· κρύβει τη
δική μας μικρότητα».
Στο οπισθόφυλλο του Β΄ τόμου
διαβάζουμε και τούτη τη σκέψη
τού συγγραφέα: «Μόλις δύο χρόνια μάς χωρίζουν από τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη
της Ελληνικής Επαναστάσεως.
Η Πολιτεία πρέπει εγκαίρως να
αρχίσει την προετοιμασία, για να
προσλάβει η επέτειος κατά το
έτος 2021 τη λαμπρότητα που
της ταιριάζει. Οφείλει όμως και ο
λαός να είναι πλήρως κατατοπισμένος σχετικά με το πολύπλευρο
και πολύπτυχο Έπος τού Εικοσιέ-
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Αποθέωση για τον Κώστα
Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε καφέ στο Παγκράτι
η συνάντηση με δημοσιογράφους
•Ημέρα χαλάρωσης πριν τις σημερινές κάλπες

Έ

να καφέ στο
Παγκράτι
επέλεξε ο
πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης για τη
συνάντησή του με
δημοσιογράφους,
λιγότερες από 24 ώρες
πριν ανοίξουν οι κάλπες
για τις εκλογές 2019.

Αποθέωση γνώρισε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας
Καραμανλής ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να
παρακολουθήσει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πολίτες από το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο,
μόλις τον αντίκρυσαν, άρχισαν να τον αγκαλιάζουν και
να φωτογραφίζονται μαζί του.

Tη νέα στρατηγική στον τουρισμό
παρουσίασε ο Γ. Τζιάλλας στο Παρίσι
Τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για την προσέλκυση
νέων επενδύσεων στον ελληνικό τουρισμό, παρουσίασε ο
γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
Γιώργος Τζιάλλας, ο οποίος συμμετείχε ως ομιλητής στην
ημερίδα με θέμα «Οι ευκαιρίες επενδύσεων ακινήτων στην Ελλάδα-Η κατάλληλη στιγμή», που διοργανώθηκε από το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία
με το EnterpriseGreece, στο Παρίσι, υπό την αιγίδα της ελληνικής
πρεσβείας στη Γαλλία.
Μίλησε για τις προσπάθειες του υπουργείου να επιμηκύνει
την τουριστική περίοδο και τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού
στηρίζει με την παρουσία του σε διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια τις προσπάθειες που γίνονται προς την κατεύθυνση της
προσέλκυσης των επενδύσεων, με γνώμονα την αύξηση της
δυναμικότητας με υψηλής ποιότητας υποδομές και υπηρεσίες.
Ειδικότερα επεσήμανε ότι η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη
που υπήρξε την περίοδο 2015-2018 στην Ελλάδα, με θεαματική
αύξηση του ελληνικού τουρισμού πάνω από 38% την τελευταία
τετραετία, με συνεχή ιστορικά ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, έχει
καταστήσει την Ελλάδα ιδιαίτερα ελκυστική για νέα μεγάλα
επενδυτικά projects στον τουρισμό, και έχει κινητοποιήσει το
ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών ομίλων να δραστηριοποιηθούν
στην χώρα μας.
Επιπλέον, ο κ. Τζιάλλας έκανε λόγο για το νέο νομοθετικό
πλαίσιο του θεματικού τουρισμού, που ενισχύει την προσπάθεια
προσέλκυσης νέων επενδύσεων σε θεματικά τουριστικά προϊόντα,
όπως ο τουρισμός υγείας, το yachting και οι δραστηριότητες
αθλητικής αναψυχής, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε προορισμού.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Τζιάλλας είχε σειρά επαφών
με στελέχη της κτηματαγοράς, οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους ιδιαίτερα για την ελληνική τουριστική αγορά, καθώς
και επαγγελματίες από το χώρο των ακινήτων, των επενδύσεων
και εκπρόσωποι καινοτόμων σχεδίων.

«Το βράδυ της Κυριακής
θα υπάρχει ένας νικητής και
ένας ηττημένος», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνάντηση με τους
πολιτικούς συντάκτες πριν τις
εκλογές. Ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας ήταν ήρεμος και αισιόδοξος για την
αυριανή εκλογική αναμέτρηση. «Αφού δεν έκλεισε η φωνή
από τόσες ομιλίες και περιοδείες είμαστε μια χαρά», είπε
όταν τον ρώτησαν πώς είδε
την προεκλογική περίοδο.
Ο κ. Μητσοτάκης γύριζε σε
όλα τα τραπέζια και μίλησε
με όλους τους δημοσιογρά-

φους ενώ απόψε το βράδυ,
σύμφωνα με πληροφορίες
από την Πειραιώς, θα βγει
έξω με την οικογένεια του.
Ο συντονιστής στρατηγικού
σχεδιασμού Τάκης Θεοδωρι-

κάκος αν και μιλούσε στα τηλέφωνα συνεχώς, νούμερα
δημοσκοπήσεων δεν έλεγε.
Στο τραπέζι ήταν η εκπρόσωπος της ΝΔ Σοφία Ζαχαράκη, ο αν. εκπρόσωπος Γιάν-

νης Μαστρογεωργίου, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου
Κωνσταντίνος Ζούλας, η αν.
διευθύντρια Κύρα Κάπη και
ο υπεύθυνος ξένων μέσων
Αργύρης Παπαστάθης.

Στο Περιστέρι παραμονή των εκλογών ο Δ. Κουτσούμπας

Γευμάτισε με υποψήφιους και δημοσιογράφους

Τ

ο εκλογικό
περίπτερο του
ΚΚΕ, στο
Περιστέρι επισκέφθηκε
λίγο μετά τις 12 χθες το
μεσημέρι ο γγ της ΚΕ του
κόμματος, Δημήτρης
Κουτσούμπας.
Τον υποδέχθηκαν μέλη και
φίλοι του ΚΚΕ, ο υποψήφιος
δήμαρχος Περιστερίου με την
«Λαϊκή Συσπείρωση», Γιώργος
Σιδέρης, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, Κώστας Παπαδάκης, Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, Λευτέρης Νικολάου-

Αλαβάνος και η βουλευτής Λιάνα Κανέλλη.
Στη συνέχεια ο γγ του ΚΚΕ
παρακάθισε στο καθιερωμένο,
πριν την Κυριακή των εκλογών,
γεύμα με στελέχη του ΚΚΕ,
όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, υποψήφιους με
την «Λαϊκή Συσπείρωση» για
τους δήμους και την Περιφέ-

ρεια, προσωπικότητες από τον
χώρο των Τεχνών και του Πολιτισμού και δημοσιογράφους.
Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων οι: Γ. Πρωτούλης, υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής, Ν. Σοφιανός, υποψήφιος
για τον Δήμο Αθήνας, Δ. Μανωλάκου, υποψήφια για τον
Δήμο Πειραιά, οι δήμαρχοι και

εκ νέου υποψήφιοι, Η. Σταμέλος, Καισαριανής, Β. Σίμος,
Πετρούπολης, Μ. Σελέκος, Χαϊδαρίου, Λ. Καρατζά, υποψήφια
για τον Δήμο Χαλανδρίου.
Επίσης οι: Γ. Βέη, Ε. Γερασιμίδου, Ε. Ράντου, Κ. Καζάκος,
Γ. Κιμούλης, Σ. Δρογώσης, Π.
Ορκόπουλος, Δ. Τζουμάκης,
Γ. Μαργαρίτης

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
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τιγμές χαλάρωσης
πέρασε χθες ο
πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας ενόψει των
εκλογικών μαχών της
Κυριακής.
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σελίδα 31

Αλέξης Τσίπρας: Στιγμές χαλάρωσης
σε ουζερί πριν τις εκλογές

Ευδιάθετος και χαμογελαστός,
ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε
με τους δημοσιογράφους που
κάλυπταν το κυβερνητικό ρεπορτάζ σε ουζερί στο Κερατσίνι.
Σημειώνεται πως παραδοσιακά
την προηγούμενη ημέρα των
εκλογών οι αρχηγοί των κομμάτων συναντούν τους δημοσιογράφους που κάλυπταν στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τη δραστηριότητά τους.

Υπ. Εσωτερικών: Πλήρης ετοιμότητα
για τις τέσσερις κάλπες
ια ένα πρωτόγνωρο εκλογικό εγχείρημα, έκανε
λόγο ο γενικός γραμματέας του υπ. Εσωτερικών
Κώστας Πουλάκης, διαβεβαιώνοντας ότι
υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για την ομαλή έναρξη και
ολοκλήρωση της «πρωτόγνωρης εκλογικής
διαδικασίας στην ιστορία του ελληνικού κράτους».

Γ

Ο κ. Πουλάκης επισήμανε ότι «είναι μια εκλογική διαδικασία που δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά, δηλαδή να υπάρχουν την ίδια μέρα τέσσερις διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες, με τέσσερις διαφορετικές κάλπες και όλες με υποψηφίους που χρειάζονται σταυρό προτίμησης.
Είναι ένα πρωτόγνωρο εκλογικό εγχείρημα, μια πρωτόγνωρη εκλογική διαδικασία, για την οποία το υπουργείο Εσωτερικών, με την τεχνογνωσία που διαθέτει, με τη σωστή οργάνωση την οποία έκανε τους τελευταίους έξι μήνες και με
τη σωστή πολιτική καθοδήγηση της ηγεσίας του υπουργείου,
είναι σε θέση να δηλώσει, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ότι όλα θα εξελιχθούν εντάξει».
Διευκρίνισε ότι ο αριθμός των εκλογικών τμημάτων 39.063- είναι περίπου διπλάσιος από τον συνηθισμένο και
έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προμήθειες, «ώστε όλα τα
εκλογικά τμήματα να μην έχουν καμία έλλειψη σε κάλπη, παραβάν ή στο χαρτί που χρειάζεται, σε λευκό χρώμα για όλες
τις ψηφοφορίες εκτός από τις Ευρωεκλογές, που είναι σιέλ,
όπως και οι φάκελοι».
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών επισήμανε ακόμη ότι στο 85% των εκλογικών τμημάτων θα
υπάρχουν «Α» και «Β» εκλογικό τμήμα. Στο πρώτο θα ψηφίζουν οι πολίτες για τις ευρωεκλογές και για τις περιφερειακές εκλογές και στο δεύτερο, ουσιαστικά στη διπλανή
αίθουσα, θα καταθέτουν την ψήφο τους για τις δημοτικές
και τις κοινοτικές.
«Υπάρχει και ένα 15% των εκλογικών τμημάτων, μεταξύ
των οποίων τα μισά είναι σε δήμους που δεν έχουν κοινότητες -59 είναι αυτοί οι δήμοι- όπου οι ψηφοφόροι θα ψηφίζουν ενιαία στην ίδια αίθουσα, σε τρεις κάλπες.
Και υπάρχουν και κάποια άλλα εκλογικά τμήματα, περίπου 3.000, τα οποία είναι επίσης ενιαία, έχουν μεν και τις
τέσσερις κάλπες αλλά έχουν πολύ μικρό εκλογικό κατάλογο,
δηλαδή ένα εκλογικό σώμα που δεν υπερβαίνει τους 250 ανθρώπους», εξήγησε ο κ.Πουλάκης.
Ο ίδιος υπενθύμισε ότι για τις ευρωεκλογές οι πολίτες μπο-

ρούν να βάλουν μέχρι τέσσερις σταυρούς, ενώ ο αριθμός
των σταυρών διαφέρει στις υπόλοιπες τρεις εκλογικές διαδικασίες, αναλόγως του αριθμού των μελών του περιφερειακού, δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου.
Σε κάθε εκλογικό τμήμα, πάντως, θα υπάρχει αφίσα με σαφείς οδηγίες για τη σταυροδοσία στον συγκεκριμένο δήμο
ή περιφέρεια.
Ως προς το πόσοι θα είναι οι δεκαεπτάχρονοι και δεκαεπτάχρονες, που θα ψηφίσουν φέτος για πρώτη φορά, ο κ.
Πουλάκης ανέφερε ότι θα είναι συνολικά περίπου 520.000-

CMYK

530.000.
Για το αν θεωρεί ότι στα επόμενα χρόνια θα μπορούσαμε να δούμε στην Ελλάδα ηλεκτρονική ψηφοφορία και στις
εθνικές εκλογές -αφού ήδη το σύστημα έχει υιοθετεί στις
ψηφοφορίες της Βουλής, αλλά και στις αρχαιρεσίες αρκετών
φορέων ανά τη χώρα, ο κ.Πουλάκης απάντησε: «Τις σκέψεις
για ηλεκτρονική ψηφοφορία ας τις αφήσουμε για τις επόμενες γενιές».
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“H Bασιλεία των Ουρανών” “Η Αναζήτησις Του Θεού”

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Ο Χριστός και η Σαμαρείτισσα

(Αποκ. Ιωάννου, ΚΑ)
Όπως μας λέγει ο Κύριος, ο Σωτήρ και Λυτρωτής του κόσμου: “Η
Βασιλεία των Ουρανών
βιάζεται και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν” (Ματθ.
1Α’). Κατ' αρχήν βασιλεία, είναι ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός και όπου επισκοπεί το φως του προσώπου του, όπως μας
λέγει η Εκκλησία μας.
Εκεί ακριβώς εν τω Θεώ
αναπαύονται πάντες οι
άγιοί του και πάντες οι
ευαρεστήσαντες εις ΑυΤου Γεωργίου Δ. Κατσικά
τόν, εις όλας τας εποχάς
της εφημέρου ταύτης
ζωής των, η οποία επλάσθη υπό του Θεού διά την αιωνιότητά Του.
Ο Θεός είναι η Αρχή και το Τέλος, ολόκληρος η Δημιουργία άρχεται απ' αυτόν, ζει εντός του ιδίου, κινείται
και καταλήγει πάλιν εις Αυτόν: “ότι εξ Αυτού και δι'
Αυτού και εις Αυτόν τα πάντα” (Ρωμ. 1Α’). Γι' αυτό στη
ζωή αυτή την παροδικήν που ευρισκόμεθα πρέπει πρώτα
να ζητώμεν την Βασιλείαν του Θεού και τη δικαιοσύνη
Αυτού, που είναι αγαθά αιώνια και κατόπιν όλα τ' άλλα,
τα οποία θα μας χορηγήσει ο Θεός, όταν τον ακολουθώμεν σωστά και εφαρμόζωμεν τας θείας εντολάς Του.
-Ο Θεός ζητεί πολύτιμους συνεργάτας. Φεύγοντας
ο Ιησούς διά της Αναλήψεως του εις τους ουρανούς,
μετά την Ανάστασιν του είπε προς τους μαθητάς και
προς όλους τους Ανθρώπους, όλων των αιώνων: “Και
ιδού εγώ μεθ' υμών ειμί πάσας τας ημέρας της ζωής
υμών μέχρι της συντέλειας των αιώνων” (Ματθ. Κ4’).
Κατοικείς παντού, εντός των ψυχών μας, εντός του σώματος που είναι κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος.
Δεν υπάρχει χώρος που να μην είσαι μαζί μας και
δίδεις παντού ζωήν-πνοήν και τα πάντα. Δεν χρειάζεται
παρά να σε ζητήσωμεν και να επικαλισθώμεν την βοήθειάν Σου και Συ σπεύδεις χωρίς καθυστέρησιν κι αναβολήν δια να σώσης τον εκζητούντα Σε. Εν βήμα να
κάμη προς εσένα ο άνθρωπος, εσύ κάμνεις δέκα προς
αυτόν διά να ενωθής το ταχύτερον μετ' αυτού και να
του παράσχης τις ευεργεσίες Σου. Εσύ μας είπες
σαφώς και κατηγορηματικώς διά του στόματος του κορυφαίου Αποστόλου Σου: “Ζητείν τον Κύριον ει άραγε
ψηλαφίσει αν αυτόν και ευροίειν καίτοι γε ου μακράν
ενός εκάστου ημών υπάρχοντα”, διά να μας δείξεις
πόσον πλησίον είσαι μαζί μας και πόσον έτοιμος είσαι
να μας παράσχης την πολύτιμον βοήθειάν Σου, ανά
παν βήμα της επιγείου ζωής μας. “Ώστε εάν γενώμεθα,
εάν τε αποθνήσκωμεν του Κυρίου ασμέν” (Ρωμ. 8).
-Θεός, δηλαδή η παναγία Τριάς, τουτέστιν ο Πατήρ,
ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιος κι αχώριστος.
Αν θέλεις να είσαι συνεργάτης μου και να είσαι πάντοτε
μαζί μου κατά πρώτον πρέπει να τηρείς τους λόγους
μου, διότι όπως σας είπα: “Ο τηρών τους λόγους μου
και ποιών αυτούς, εκείνος εστίν ο αγαπών Με” (Ιωαν.
1Δ’). Με την τήρησιν των λόγων μου θα είσθε και φίλοι
μου, αδελφοί, κληρονόμοι της αιώνιας Βασιλείας μου.
Κύριε, πώς θα δυνηθώμεν να τηρήσωμεν τας εντολάς
Σου αφού είμεθα σου ασταθείς κι ευάλωτοι εις την
αμαρτίαν κι αδύνατοι, επιρρεπείς εις το κακόν;
-Κύριος: Άμα παιδί μου ευωθής μαζί μου με τα Μυστήρια της Εκκλησίας και προσπαθείς -αγωνίζεσαι για
το καλό, Εγώ θα σου δώσω δύναμη να νικήσεις το κακό
και ν' απελευθερωθής από κάθε δυσκολία που βαραίνει
την ψυχήν και το σώμα σου.
-Κύριε, πολλές φορές αγωνίσθηκα και πάλιν έπεσα
από εκεί που ξεκίνησα, πώς είναι δυνατόν ν' αρχίσω
πάλιν απ' την αρχήν;
-Κύριος: Εγώ, επειδή γνωρίζω τις αδυναμίες σου,
σου παραγγέλλω όσες φορές πέσης, τόσες φορές θα
σηκωθείς και να είσαι βέβαιος ότι η τελική νίκη θα είναι
δική σου, γιατί εγώ θα σου την δώσω άμα θα ιδώ την
αγαθήν προαίρεσίν σου. Άλλωστε μη νομίσεις ότι απέκτησες κάτι καλόν μόνος σου, Εγώ σου το έδωσα, διότι
χωρίς εμένα τίποτε δεν μπορεί ν' αποκτηθεί καλόν και
μόνιμον, διότι όπως κι αλλού σας παρήγγειλα: “Χωρίς
Εμού, ου δύνασθαι ποιείν ουδέν” (Ιωάν. 1Ε’).
Αν μερικοί από εσάς με αγαπάτε ειλικρινώς, μάθετε
ότι Εγώ σας ηγάπησα πρώτα κι Εγώ σας έδωσα την δύναμιν της αγάπης για να με αγαπήσετε. Εγώ επίσης
σας είπα: “ότι ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς
εκείνος εστίν ο αγαπών με” (Ιωάν. 1Δ’).
Υ.Σ. Δεν υπάρχει γαλήνη και ανάπαυση στα οστά
μου, εξαιτίας των αμαρτιών μου (Ψαλμ. 37).-

“...Εγώ ειμί ο λαλών σοι” (Ιωάν. δ’, 26)

Ο

άνθρωπος όσο κι αν
απομακρυνθεί από το
Θεό, όσο κι αν ξεπέσει
στην αμαρτία και στη
διαφθορά, όσο κι αν σκοτιστεί
ο νους του και μολυνθεί η
καρδιά του, δεν θα παύσει να
είναι εικόνα του Θεού και να
νοσταλγεί την άγια ζωή και τον
απωλεσθέντα παράδεισο. Και ο
Θεός δεν θα παύσει να τον
αγαπά και να του παρουσιάζει
ευκαιρίες για διόρθωση και
επιστροφή. Ο κάθε αμαρτωλός
μοιάζει με πολύτιμο
μαργαριτάρι βουτυγμένο στο
βούρκο, που αν καθαριστεί, θα
αστράψει και πάλι.

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η
Σαμαρείτισσα γυναίκα, την οποία
προβάλλει σήμερα η Εκκλησία
μας.

Ύδωρ ζων
Στο πηγάδι του Ιακώβ κοντά στη
Συχάρ της Σαμάρειας, συναντά ο
Ιησούς τη γυναίκα αυτή και με
αφορμή το φυσικό νερό βρίσκει
την ευκαιρία να ανοίξει μαζί της
έναν θεολογικό διάλογο, για τον
οποίο φαίνεται πως η αμαρτωλή
αυτή γυναίκα ήταν ώριμη. Με τον
αριστοτεχνικό αυτό διάλογο θέλει
ο καρδιογνώστης ουράνιος αλιέας
να οδηγήσει σταδιακά τη Σαμαρείτισσα από τα υλικά στα πνευματικά, από τα επίγεια στα ουράνια, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια,
από το φυσικό νερό στο πνευματικό νερό.
Ζητάει από τη γυναίκα νερό να
πιει, αλλά στην πραγματικότητα
θέλει να της προσφέρει την αιώνια
ζωή. “Αν ήξερες ποιος είναι αυτός
που σου λέει “δος μου να πιω”,
τότε εσύ θα του ζητούσες τη δωρεά του Θεού, κι εκείνος θα σου
έδινε ζωντανό νερό...”. “Όποιος
πίνει απ' αυτό το νερό θα διψάσει
πάλι· όποιος όμως πιει από το
νερό που θα του δώσω εγώ δε
θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό
που θα του δώσω θα γίνει μέσα
του μια πηγή που θ' αναβλύζει
νερό ζωής αιώνιας” (Ιωάν. δ’,
10,13,14).
Αν χωρίς το φυσικό νερό δεν
υπάρχει ζωή, κατά ανάλογο τρόπο
χωρίς το πνευματικό νερό δεν
είναι δυνατόν να υπάρχει πνευματική ζωή. Κι αν το νερό πηγάζει
ασταμάτητα από τα σπλάχνα της
γης, το πνευματικό νερό πηγάζει
άφθονο από τον ίδιο το Χριστό
και την Εκκλησία και προσφέρεται
ολοκάθαρο, γάργαρο, ανόθευτο
και αμόλυντο στους ανθρώπους,
ώστε να μπορούν να ζουν και να
δροσίζονται πνευματικά.
Ο Χριστός προσκαλεί τους ανθρώπους που διψούν για αλήθεια,
για πνευματική ζωή να έρθουν
κοντά του, για να βρουν την αληθινή ανακούφιση, την αληθινή δροσιά: “Όποιος διψάει, να 'ρθει σε
μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον
που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει
η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό
CMYK

θα τρέξουν”. “Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το Πνεύμα που
θα έπαιρναν όσοι είχαν πιστέψει
σ' αυτόν” (Ιωάν. ζ’, 37-39).

Η αληθινή λατρεία
του Θεού
Όταν στη συνέχεια ο Κύριος
της αποκάλυψε την αμαρτωλή
ζωή της, αυτή διαπίστωσε ότι είναι
προφήτης και άρπαζε την ευκαιρία
να λύσει κάποιες θεολογικές απορίες που την απασχολούσαν. Στο
ερώτημά της αν ο Θεός πρέπει
να λατρεύεται στο όρος Γαριζίν
ή στο ναό του Σολομώντα, ο Χριστός της απαντάει: “Πίστεψέ με,
γυναίκα, είναι κοντά ο καιρός,
ήρθε κιόλας, που όσοι πραγματικά
λατρεύουν, θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος,
που αποκαλύπτει την αλήθεια...
Ο Θεός είναι Πνεύμα. Και αυτοί
που τον λατρεύουν, πρέπει να τον
λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια”.
Η λατρεία του Θεού δεν είναι
τυπολατρία, δεν έχει σχέση με
την υποκρισία και το φαρισαϊσμό
και δεν πρέπει να γίνεται για “το
θεαθήναι τοις ανθρώποις”. Δεν
περιορίζεται σε λόγια ή σε κάποιες
τυπικές πράξεις, δεν περιορίζεται
σε κάποιο τόπο, αλλά απλώνεται
σ' ολόκληρη την οικουμένη. Δεν
είναι κάτι το εξωτερικό ή υλικό,
αλλά εσωτερικό και πνευματικό
και πλημμυρίζει ολόκληρο το είναι
του ανθρώπου. Είναι λατρεία που
προέρχεται από αγνή και καθαρή
καρδιά και από ζωή υποταγμένη
στη χάρη του Θεού. Το όρος Γα-

ριζίν και ο ναός του Σολομώντα,
οι θυσίες, οι προσφορές και τα
ολοκαυτώματα ήταν τύποι και σκιά
που έχουν περάσει πια. Τώρα έγιναν όλα καινούργια.
Δυστυχώς και σήμερα πολλοί
χριστιανοί νομίζουν ότι εξαντλούν
την ψυχική ανάγκη για λατρεία
του Θεού με ένα τυπικό εκκλησιασμό ή με συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, χωρίς πνευματική αναγέννηση.

“Εγώ ειμί ο λαλών σοι”
Μολονότι η Σαμαρείτισσα δεν
ήταν άμεμπτης διαγωγής, ωστόσο
είχε μέσα της πνευματικές αναζητήσεις και περίμενε το Μεσσία.
“Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας,
δηλαδή ο Χριστός· όταν έρθει
εκείνος, θα μας τα εξηγήσει όλα”
(Ιωάν. δ’, 25). Γι' αυτό και αξιώθηε
ν' ακούσει από τον ίδιο το Χριστό
τα αποκαλυπτικά λόγια: “Εγώ ειμί
ο λαλών σοι”. Αυτό που ο Κύριος
δεν έκαμε σε πολλούς από τους
αποστόλους του και το έκανε μόνο
στον απόστολο Παύλο, το κάνει
τώρα σε μια αμαρτωλή γυναίκα.
Η διδασκαλία του Ιησού και η
φανέρωση ότι αυτός είναι ο Μεσσίας συγκλόνισαν τη Σαμαρείτισσα
και την έκαναν ν' αλλάξει ζωή.
Έγινε η πρώτη ιεραπόστολος για
τους συγχωριανούς της. Βαπτίστηκε αργότερα χριστιανή και
ονομάστηκε Φωτεινή. Από τότε
αφιέρωσε τη ζωή της στη διάδοση
του Ευαγγελίου στην Αφρική και
στη Ρώμη, όπου υπέστη μαρτυρικό
θάνατο στο διωγμό του Νέρωνα.
Η Εκκλησία μας την τιμά ως ισαπόστολο στις 26 Φεβρουαρίου.-

τοπικά

Συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδας
ραγματοποιήθηκε
την έδρα της
Τράπεζας της
Ελλάδας στην Αθήνα,
συνάντηση της ΕΣΕΕ με
τον Διοικητή της ΤτΕ κ.
Γιάννη Στουρνάρα.
Επικεφαλής της
αντιπροσωπείας της
Ελληνικής
Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας
ήταν ο Πρόεδρος της
ΕΣΕΕ κ. Γιώργος
Καρανίκας και
συμμετείχαν ο
Αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ
κ. Παντελής Φιλιππίδης,
το μέλος του Δ.Σ της
ΕΣΕΕ κ. Κωνσταντίνος
Μουζακίτης, η
Επιστημονική
Διευθύντρια του ΙΝ.ΕΜ.Υ
– ΕΣΕΕ κ. Βάλια Αρανίτου
και η οικονομολόγος,
εμπειρογνώμων της
ΕΣΕΕ κ. Μαρία Μυζήθρα.

Π

Στην ατζέντα της συζήτησης, η οποία διεξήχθη σε
πολύ φιλικό κλίμα, κυριάρχησε το θέμα της ρευστότητας
και της πρόσβασης των ΜμΕ
στη χρηματοδότηση.
Ειδικότερα, από την πλευρά
της ΕΣΕΕ επισημάνθηκε πως
ενώ η εγγύηση που παρέχει η
ΕΤΕΑΝ φθάνει έως το 80% επί
του ύψους της πίστωσης προς
τις επιχειρήσεις, η ΤτΕ καταγράφει στα βιβλία τραπεζών
μόλις το 40%, καθώς το υπόλοιπο λογίζεται ως κρατικό
ρίσκο που αναλαμβάνει η ίδια.
Η ΕΣΕΕ έθεσε με έμφαση
το ζήτημα των συνεταιριστικών τραπεζών που έχουν τεθεί
σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ζητώντας να τροποποιηθεί η Οδηγία της ΤτΕ σύμφωνα με την οποία, οι ρυθμίσεις στα επιχειρηματικά δάνεια των εν λόγω τραπεζών θα
είναι μάξιμουμ 10ετούς διάρκειας, ανεξάρτητα από την
πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Πρότεινε, για λόγους κοινωνικής
δικαιοσύνης και βέλτιστης

Ευρώπη σε πολλά
ζητήματα δεν έχει
κοινή φωνή.
Ευρωασφάλεια,
ευρωσύνορα,
μετανάστευση,
προσφυγικό. Η
δυσαρέσκεια μεγαλώνει.
Η Γερμανία δε γίνεται
Γκωλική, παρά θέλει να
καταπιεί την Ευρώπη.

Η

Ο οικονομικός εθνικισμός
κυριεύει όλο και συχνότερα
τους μεγάλους. Παρότι πλέον οι ανισότητες είναι μικρότερες και ο πλούτος σε σχέση με το παρελθόν επιμερίζεται καλύτερα, τα προβλήματα δεν είναι τα ίδια παντού,
ούτε υπακούουν στα στερεότυπα του παρελθόντος.
Αλλού είναι τα κοινωνικά
ζητήματα ενώ στο νότο κυρίως τα οικονομικά και η
εσωτερική μετανάστευση.
Εμείς πάλι φτιάξαμε μια σο-

απόδοσης της ρύθμισης, να
αξιολογείται το οικονομικό
προφίλ του δανειολήπτη και
ανάλογα να προσαρμόζεται η
διάρκεια του χρόνου αποπληρωμής και το ύψος της μηνιαίας δόσης. Επιπλέον ζήτησε να υπαχθεί ο εκάστοτε εκκαθαριστής στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, ο
οποίος καθιστά υποχρεωτική
την επικοινωνία με το δανειολήπτη και την ενημέρωση
του για το ύψος και την πορεία της οφειλής του.
Η ΕΣΕΕ υπογράμμισε πως
την προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα δυσχεραίνει η χαμηλή
ανταπόκριση των τραπεζών
στα αιτήματα ρύθμισης ή νέων
συνεργασιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία
οφείλεται είτε στη μείωση
προσωπικού των πιστωτικών
ιδρυμάτων, είτε στην επιλογή
τους να εξυπηρετήσουν κατά
προτεραιότητα τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε η πολυπλοκότητα της σχέσης τραπεζών- ΜμΕ σε οικονομικό, νομικό και εποπτικό επίπεδο, η
οποία είτε καθιστά πολλές

φορές αδύνατο για τις μικρές
επιχειρήσεις να ανταποκριθούν, ή τις υποχρεώνει να
πληρώνουν για έξτρα υπηρεσίες.
Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ
αναφέρθηκαν επίσης στις
υψηλές επιβαρύνσεις που εξακολουθούν να υφίστανται οι
επιχειρήσεις στη χώρα μας,
λόγω αφενός των υπερβολικών επιτοκίων δανεισμού και
αφετέρου λόγω των υπέρμετρων χρεώσεων και προμηθειών των τραπεζικών εργασιών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ.
Γιώργος Καρανίκας δήλωσε
σχετικά:
«Θεωρούμε πως η επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης στην οικονομία και την αγορά, αλλά
και η σταθερότητα και αποτελεσματική λειτουργία του
πιστωτικού συστήματος, εξαρτώνται απόλυτα από την πλήρη αποκατάσταση και εμπέδωση της εμπιστοσύνης, ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα,
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν υπερβολικά όπως και το συνολικό

κόστος πρόσβασης των ΜμΕ
στα τραπεζικά ιδρύματα, ενώ
η ταχύτητα και το επίπεδο
εξυπηρέτησης τους δεν είναι
αυτό που θα έπρεπε. Τονίσαμε στον κ. Στουρνάρα ότι στις
διατραπεζικές προμήθειες είναι απαραίτητο να εξεταστούν
λύσεις που εφαρμόζονται και
σε άλλες χώρες, στη κατεύθυνση μείωσης των επιβαρύνσεων. Εξαιρετικής σημασίας είναι και το θέμα των υπό
εκκαθάριση συνεταιριστικών
τραπεζών. Οι προτάσεις της
ΕΣΕΕ κατατείνουν σε ένα πιο
λειτουργικό σύστημα ρύθμισης των οφειλών και στην εν
γένει καλύτερη αντιμετώπιση
των δανειοληπτών από τον
εκάστοτε εκκαθαριστή. Ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας
της Ελλάδος στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας είναι εξαιρετικά σημαντικός και ευελπιστούμε πως τα
δίκαια αιτήματα του εμπορίου
και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας θα μεταφερθούν θεσμικά μέσω του Διοικητή της ΤτΕ στις διοικήσεις
των τραπεζών».

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ!
Τώρα πλέον οι επιλογές!
Με αφορμή τις σημερινές εκλογές
Αν μπορείς θα καταφέρεις να
περάσεις τις συμπληγάδες για
να φτάσεις μακριά, σε καινούργιες στεργιές και θάλασσες, να γνωρίσεις νέους πολιτισμούς, να αντλήσεις δύναμη
και σοφία και πάλι να επιστρέψεις στις ρίζες σου να μεγαλουργήσεις!
Αν τα καταφέρεις πέτυχες,
αν όχι έ, τότε πάρε άλλες στράΤου Χρήστου
τες, άλλες λεωφόρους, άλλες
Παπαπολύκαρπου
θάλασσες και όπου βγείς.
Μόνο πρόσεξε να σταθείς
Ερευνητή - Λαογράφου
στα πόδια σου γιατί αλλιώς
χάθηκες.
Μην απελπίζεσαι όμως, γιατί αν έχεις φλόγα μέσα σου κράτησέ την αναμμένη ώστε να τη μεταφέρεις από το σήμερα στο
αύριο στο πάντα!
Προχώρα, μην στέκεσαι, μην υποτιμάς τις δυνάμεις σου,
τώρα που μπορείς, γιατί ο χρόνος είναι ασυμβίβαστος, ο δρόμος τραχύς και το διάβα σου Γολγοθάς.
Και όταν φθάσεις εκεί, μην χάσεις την αυτοπεποίθηση, μην
λυγίσεις, στηρίξου πάνω σου και προχώρα στο ταξίδι της ζωής
σου.
Θα υπάρξουν πολλοί που θα κρίνουν αυστηρά τον κάθε δρασκελισμό σου. Όμως, μην εγκαταλείψεις την προσπάθεια γιατί τότε χάθηκες.
Χάθηκες σε τάρταρα και μην περιμένεις θαύματα, θα μείνεις μόνος.
Μόνος και έρημος στις εσχατιές του χωροχρόνου.
Προχώρα …..!

Υπουργείο Εσωτερικών:
Χρήση λευκών σε περίπτωση έλλειψης
ψηφοδελτίων των κομμάτων
Σε λευκά ψηφοδέλτια θα πρέπει να συμπληρώνουν την ψήφο
τους οι εκλογείς, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν ψηφοδέλτια του συγκεκριμένου κόμματος, διευκρινίζει το υπουργείο Εσωτερικών, με αφορμή την καταγγελία που έκανε η Λαϊκή Ενότητα για την απουσία ψηφοδελτίων της από την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο, κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία για τους Έλληνες του εξωτερικού.
Παραπέμπει μάλιστα στο κατεπείγον έγγραφο που έχει σταλεί,
με το οποίο διευκρινίζεται τι προβλέπει η εκλογική νομοθεσία.
Ειδικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει πως αποτελεί ευθύνη του κάθε κόμματος η εκτύπωση και έγκαιρη παράδοση
των ψηφοδελτίων στο εσωτερικό αλλά και στις κατά τόπους πρεσβείες του εξωτερικού.
Το υπουργείο επικαλείται την εκλογική νομοθεσία (άρθρο 71
του π.δ. 26/2012) που αναφέρει τα παραπάνω περί ευθύνης των
κομμάτων, ενώ συμπληρώνει πως «Παρ’ όλα αυτά, με γνώμονα
τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την διασφάλιση της γνήσιας
αποτύπωσης της βούλησης του εκλογικού σώματος, τόσο η πολιτική ηγεσία, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και
όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία δημοσίων αρχών, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης των τυχόν προβλημάτων».

Στροφή στα θεμελιώδη
βιετία με οθωμανικές καταβολές και συγχέουμε τα δικά
μας προβλήματα με εκείνα
της Ευρώπης.
Ένα αόρατο διευθυντήριο
λοιπόν με πολλαπλές επικαλύψεις και οι αγορές, είναι
μέρος της αποδυνάμωσης
των πολιτών, με άμεσες συνέπειες στη Δημοκρατία. Οι
πολίτες θεωρούν πως δεν
ακούγονται και ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον τους σε μια απρόσωπη
κοινότητα, όπου η αίσθηση
του μακροχρόνιου φαντάζει
ουτοπική.
Η ρευστότητα κυριαρχεί,
μαζί με μία χαοτική συνέχεια νεωτερικότητας. Βεβαιότητες κλονίζονται ή χάθηκαν, ενώ η προοδευτική,

πλουραλιστική κοινωνική συναίνεση των διεθνιστών και
εκλεπτυσμένων ελίτ, φαντάζει οργουελικό πείραμα.
Χάρη στις υποτιθέμενες αλτρουιστικές πολιτικές του δικαιωματισμού, οι πολίτες
οδηγούνται σε ιδεολογικές
φλύκταινες, με μια ετερόκλιτη και περίπλοκη αλχημεία ως συνεκτικό δεσμό.
Υποκύπτοντας στη γοητεία του λαϊκισμού και του
αντικοινοβουλευτισμού, ενώνονται σε πολιτικο-κοινωνικά
μορφώματα ριζοσπαστικοποίησης και ενίοτε βίαιου εξτρεμισμού, καθώς τα άκρα
συχνά συναντώνται και σταδιακά συνιστούν παράγοντα πολιτικής.
Η ριζική μεταβλητότητα

CMYK

αφορά τα κοινά ιδεώδη, την
ασφάλεια, τις δομές, τους
ηθικούς κώδικες, τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, τα
όρια της ανεκτικότητας, την
οικογένεια ακόμη και τη διαφορά των φύλλων. Η γενικότερη ανασφάλεια όμως
κάνει την πρότερη αποπολιτικοποίηση, να δίνει τη θέση
της στην επιλογή της διατήρησης των κεκτημένων.
Οι πολίτες στρέφουν σε
κεντρικές κοινωνικές αξίες,
σε μια αμυντική στάση απέναντι στον άνωθεν πολύχρωμο διεθνισμό, απέναντι
στην επιβαλλόμενη ρευστότητα του νόθου προοδευτισμού. Οι υποτιθέμενες προοδευτικές πολιτικές του λαϊκισμού δεν εξασφαλίζουν την

εμπιστοσύνη των πολιτών.
Αυτή ανακτάται μόνο με
την άσκηση πολιτικών ενδυνάμωσης των μεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας, τα
οποία αγαπούν τα θεμελιώδη
και τις παραδοσιακότερες
αξίες. Εκείνες που αντιμάχονται οι λογής προοδευτικοί
αυταπατώμενοι.
Οι πολιτικές αυτές δεν
αφορούν έναν αρνητικό συντηρητισμό, ούτε σχετίζονται
με άκρα, παρά εστιάζουν και
αναδεικνύουν τις κλασσικές
αστικές αρετές της φιλελεύθερης Δημοκρατίας, της κοινωνίας της μεσαίας τάξης,
της ισότητας, δικαιοσύνης,
μόρφωσης και ασφάλειας.
Οι αρχές αυτές διασφαλίζουν τη Δημοκρατία της με-

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
σότητας του Αριστοτέλη. Αυτές τις δυνάμεις θα πρέπει να
υπερψηφίσουμε στις εκλογές και όχι τη δικαιοφάνεια
των προοδευτικών Φαρισαίων.
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08.00 Παιδικό πρόγραμμα «Σούπερ
γιαγιά», «Ταρζάν»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σεβάχ»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία

07:30
08:00
08:30
08:45

Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
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16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
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19.00 Εν λευκώ
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPOR
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΡΙΟΣ: Η Κυριακή από την άλλη μπορεί να κρύβει κάποιες απογοητεύσεις ή κάποιες πιο σκοτεινές σκέψεις που θα σε κάνουν να αναζητήσεις χρόνο με τον εαυτό σου προκειμένου
να μπορέσεις να τις διαχειριστείς.
ΤΑΥΡΟΣ: Την Κυριακή ίσως απογοητευτείς
ανακαλύπτοντας ότι δεν τυγχάνεις της στήριξης που υπολόγιζες από άτομα του φιλικού
σου περίγυρου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Στα πιθανά σενάρια είναι και το να
λάβεις χρήματα που σου οφείλονται. Προσοχή χρειάζεται το ενδεχόμενο να αναζητήσεις
τη συντροφικότητα σε λάθος ανθρώπους
που μπορεί να σε απογοητεύσουν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Την Κυριακή δεν αποκλείεται να
νιώθεις τύψεις και κενό, γι’ αυτό αν είσαι απ’
αυτούς τους Καρκίνους φρόντισε να κάνεις
πιο ουσιαστικές επιλογές.
ΛΕΩΝ: Είναι μια μέρα πολύ ευνοϊκή για την
ερωτική σου ζωή, αφού είτε είσαι σε σχέση
είτε όχι θα έχεις τη δυνατότητα να αφήσεις
πίσω ό,τι σε δυσαρεστεί και να απολαύσεις
χρόνο με το ταίρι σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ισως δεν τύχεις της ίδιας αναγνώρισης στα προσωπικά σου όπου είτε
έχεις καταβάλει προσπάθεια να προσαρμόσεις το πρόγραμμα σου στις ανάγκες που έχει
το ταίρι σου, είτε έχεις κάνει κάποια προσπάθεια για να αρέσεις και τα αποτελέσματα είναι εμφανή.
ΖΥΓΟΣ: Οσον αφορά τον ιδανικό σύντροφο,
στην πράξη ίσως διαπιστώσεις ότι υπάρχει
πρόβλημα με τη χημεία στο σεξουαλικό τομέα.
Βέβαια, είναι φυσιολογικό κάποιες φορές στην

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η νέα ταινία της Ντίσνεϊ
“ΑΛΑΝΤΙΝ”

στα ελληνικά.
Σε βραδινές προβολές

“ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΚ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3”
Με τον ΚΙΑΝΟΥ ΡΙΒΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται η ταινία

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
με υπότιτλους
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090

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

10:00 Εκλογές 2019: Η Ώρα της
Κάλπης
14:00 Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
15:10 Η Ευρώπη για Μένα
15:15 Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη
17:30 Εκλογές 2019: Η Ώρα της
Απόφασης
17:40 Open News στη Νοηματική
22:00 Αλέξανδρος (Alexander)
01:30 Νιότη (Youth)
02:00 Εκλογές 2019: Τα Αποτελέσματα
03:45 French Kiss
05:30 Εκλογές 2019: Τώρα ο,τι
Συμβαίνει

Μαιευτήριο
2431023780

Δευτέρα 27 Μαΐου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Τραικάπης Μιχαήλ

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
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πρωτεύουσα
της Λετονίας - Ευνοούν τη βλάστηση.
2. Ρήμα... μεταστροφής (γ' πρόσωπο).
3. Του παρόντος
έκφραση- Φωνήεντα από τα...σύμφωνα.
4. Προσόν του η
καλλιφωνία (με άρθρο).
5. Νησί των Κυκλάδων (γεν.)- Πόλη
του Περού.
6. Επτά αναφέρονται ιδιαίτερα Εξοικειωμένοι με αυτόν οι οδηγοί
(αρχικά).
7. Το μικρός όνομα του συγγραφέα του μυθιστορήματος «Το έγκλημα του Σιλβέστρ Μπονάρ».
8. Η αιτιατική ανδρικού υποκοριστικού (αντιστρ.).
9. Νησιωτικό βουνό μας (αιτ.) - Γίνεται συχνά ενοχλητικός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Στρέφεται κατά μειονοτήτων.
2. Τροφός του Διονύσου και θεία
του - Σκακιστικό σύμβολο - Ο αιώνας των πρώτων Σταυροφοριών.
3. Λουλούδι, σε κοινή ονομασία
του.
4. Παραθαλάσσιο χωριό της Αττικής (αντιστρ.) - Δικός του ο «Αρχισιδηρουργός».

Στουρνάρα 7
24310 26886
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Λεβέντης Φώτης
Κονδύλη 24
2431032657

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

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου
5. Διάκριση νοσημάτων.
6. Είναι κτισμένη στις όχθες του
Ροδανού (αντιστρ.) - Επικίνδυνο
έντομο αν... διπλασιαστεί
7. Τίτλος ποιητικής συλλογής του
Μιλτιάδη Μαλακάση.
8. Φιλικό ή... υβριστικό- Και με
αλεύρι γίνεται (με άρθρο).
9. Σε αυτήν εκβάλλει ο Βόλγας
(αντιστρ.) - Ακολουθείται από ρήμα.
ΛΥΣΗ (25-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΛΜΑ (ΑΤΑ) ΕΤΣΙ 2. ΜΟΥΣΙΚΟΙ 3. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ
4. ΚΑΦΑΣΙΑ 5. ΠΑ -ΝΤΙ6. Η ΚΗΔΕΙΑ
7. ΡΑΧΗΛ - ΣΚΙ 8. ΑΝΟΣΙΑ - ΟΜ 9.
ΣΑΣ - ΣΟΥΣΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΜΑ - ΠΑΡΑΣ 2.
ΛΟΡΚΑ - ΑΝΑ 3. ΜΥΓΑ - ΗΧΟΣ 4.
ΑΖΟΦΙΚΗΣ 5. ΙΝΑ -ΗΛΙΣ 6. ΔΙΣΑΚΙ ΑΟ 7. ΣΟΥΙΤΕΣ 8. ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ 9. ΑΙΜ
Α
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της Ελίνας Ψύκου
το πορτρέτο ενός διάφανου
ανθρώπου-κατασκεύασμα της
showbiz, με αρωγό έναν σπαρακτικά λιτό Χρήστο Στέργιογλου
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

7

7

1
5

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

5

5

3

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

Sudoku

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

Τσόγιας-Ρίζωμα
Κατσάνας-Μ.Καλύβια

Δευτέρα 27 Μαΐου
Καραγιάννης-7 χλμ. ΤρικάλωνΚαλαμπάκας
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων
-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καρανίκας-Μ.Καλύβια
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μπάλλας-Πύλη
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό

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

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννης-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδίτσης
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Λεβέντης Φώτης
Τσιτσάνη 11 & Γαμβέτα
2431020962
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Σακκά Αθανασία

αρχή να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα
και να αξίζει τον κόπο να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η Κυριακή απ’ την άλλη είναι πολύ
καλή μέρα για να την περάσεις με το σύντροφο
ή τα παιδιά σου, αν και ειδικά αν είσαι ελεύθερος το βράδυ της ίδιας μέρας θα σου πρότεινα να μην κλειστείς μέσα, τουλάχιστον για
τα αποτελέσματα των εκλογών.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είσαι δεν είσαι υποψήφιος η επικοινωνιακή σου ικανότητα αυτές τις μέρες είναι κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτείς, γιατί και προβλήματα μπορείς να λύσεις στις διάφορες σχέσεις σου και σε νέες ενδιαφέρουσες γνωριμίες μπορείς να ελπίζεις.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτό που δε σε ευχαριστεί ιδιαίτερα, ειδικά την Κυριακή είναι κάποιες ειδήσεις που μπορεί να σχετίζονται είτε με τα
επαγγελματικά σου είτε με κάποιο θέμα
υγείας, που όμως δε χρειάζεται να τις πάρεις
πολύ στα σοβαρά και να τις αφήσεις να σου
χαλάσουν τη διάθεση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν δεν κρατήσεις κάποιες αποστάσεις είναι πιθανό η Κυριακή να σε βρει απογοητευμένο κυρίως όσον αφορά τα συναισθηματικά σου και τον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι.
ΙΧΘΕΙΣ: Την Κυριακή από την άλλη, θα σου συνιστούσα να κοιτάξεις να βρεις χρόνο για τον
εαυτό σου και ενδεχομένως να κάνεις κάτι μόνος σου, νωρίς τουλάχιστον, αφού το βράδυ
αναμένεται να είναι ερωτικό και ευχάριστο.

8
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περδιπλάσιος είναι ο αριθμός των
φορολογικών δηλώσεων που έχουν
υποβληθεί φέτος σε σχέση με το
αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Υ

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το Taxis άνοιξε φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Συγκεκριμένα, πέρυσι είχαν υποβληθεί 682.150 δηλώσεις
(έως 18 Μαΐου 2018), ενώ φέτος έχουν υποβληθεί
1.560.252 δηλώσεις (έως 23 Μαΐου 2019) και είναι
εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο να μη χρειασθεί
να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία της 30ής
Ιουνίου.
Σύμφωνα με στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, τις τελευταίες ημέρες έχει αυξηθεί ο ρυθμός υποβολής δηλώσεων (περισσότερες από 70.000 ημερησίως) και εφόσον συνεχισθεί
ο ανοδικός ρυθμός και προσεγγίσει τις 100.000 ημερησίως, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς στις
30 Ιουνίου. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ απομένουν περίπου 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις για να
κλείσει το Taxis.
Μέχρι τις 23 Μαΐου είχαν υποβληθεί 1.560.252
φορολογικές δηλώσεις που ισοδυναμούν σε
2.152.817 εκκαθαριστικά σημειώματα. Η διαφορά
αυτή (στις υποβληθείσες δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά) οφείλεται στο ότι φέτος για πρώτη φορά
τα ζευγάρια θα έχουν ξεχωριστά εκκαθαριστικά σημειώματα.
Από την επεξεργασία των εκκαθαριστικών προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
• Το 26,01% των φορολογουμένων καλείται να
πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που
απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για
559.912 δηλώσεις το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης
είναι χρεωστικό με το συνολικό ποσό του φόρου να
ανέρχεται σε 330,57 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος
για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 590 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα καλούνται να πληρώσουν τον φόρο σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη λήγει στις

Την πλήρη αναβίωση του εργοστασίου παραγωγής κερμάτων
της πρώην Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου (ΜΒΗ) υποσχέθηκε χθες η διοίκηση της ElvalHalcor. Οι μέτοχοι της τελευταίας, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που
διεξήχθη χθες, ενέκριναν το σχέδιο απόσχισης των περιουσιακών
στοιχείων του υποκαταστήματος
παραγωγής δισκίων κέρματος και
δακτυλίων της εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία. Η νέα
εταιρεία θα είναι 100% θυγατρική
της ElvalHalcor, θα ονομαστεί
Μεταλλουργική Ηπείρου Μονο-

Φορολογικές δηλώσεις: Χρεωστικό
ένα στα τρία εκκαθαριστικά το 2019

Μέχρι τις 23 Μαΐου είχαν υποβληθεί 1.560.252 φορολογικές δηλώσεις
που ισοδυναμούν σε 2.152.817 εκκαθαριστικά σημειώματα
31 Ιουλίου, η δεύτερη στις 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη στις 29 Νοεμβρίου. Εκτός από τον φόρο εισοδήματος στα εκκαθαριστικά ενσωματώνονται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος και

το τέλος επιτηδεύματος.
• Το 62,59% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο 2.152.817 εκκαθαριστικών σημειωμάτων,
1.347.436 είναι μηδενικά.

• Για το 11,4% των φορολογουμένων ή 245.469
φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
που κατά μέσον όσο φθάνει τα 268 ευρώ. Συνολικά, το ποσό που θα επιστρέψει ή θα συμψηφίσει το
Δημόσιο με άλλες οφειλές των φορολογουμένων
ανέρχεται σε 65,8 εκατ. ευρώ.
Πολλοί φορολογούμενοι πριν ξεκινήσουν τη
διαδικασία υποβολής της δήλωσής τους θα πρέπει να περάσουν από την εφορία. Συγκεκριμένα, το
μητρώο της ΔΟΥ τους θα πρέπει να επισκεφθούν
οι φορολογούμενοι που συμπλήρωσαν το 18ο
έτος της ηλικίας τους, όσοι παντρεύτηκαν ή υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης το 2018, αλλά και οι
φορολογούμενοι που δεν εισέπραξαν το 2018
ενοίκια από την εκμίσθωση των ακινήτων. Οι νέοι
που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους θα
πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, όσοι παντρεύτηκαν θα πρέπει να δηλώσουν
την έγγαμη σχέση, όσοι υπέγραψαν σύμφωνο
συμβίωσης πρέπει να το δηλώσουν, για να έχουν
την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους, ενώ όσοι χώρισαν θα δηλώσουν τη διακοπή
της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει
στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2019. Η πρώτη
δόση θα καταβληθεί στα τέλη Αυγούστου εκτός και
αν παραταθούν οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων μετά την 30ή Ιουνίου.

Εκσυγχρονίζεται το εργοστάσιο παραγωγής κερμάτων στην Ήπειρο
πρόσωπη Α.Ε. και θα αναλάβει το
ενεργητικό της πρώην Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου
(ΜΒΗ) με εγκαταστάσεις στο Κεφαλόβρυσο Ηπείρου.
Η εταιρεία, όπως ανέφεραν τα
στελέχη της ElvalHalcor, θα ανακαινισθεί πλήρως, ο εξοπλισμός
της θα αναβαθμισθεί με στόχο να
καλύψει ανάγκες παραγωγής κερμάτων μέχρι 5.000 τόνους ετησίως. Σήμερα η εταιρεία έχει μόλις δύο συμβόλαια (Τράπεζα Ελλάδος και Τράπεζα Κύπρου) και η
παραγωγική ικανότητά της δεν ξε-

περνά τους 500 τόνους ετησίως.
Η αναβάθμιση ωστόσο των εγκαταστάσεων θα της επιτρέψει να
διεκδικήσει και άλλα έργα (παραγωγής κερμάτων), τόσο εντός
Ευρωζώνης όσο και σε ολόκληρο
τον πλανήτη.

Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας φέτος είναι ιδιαίτερα βαρύ,
κυρίως λόγω της νέας επένδυσης
στον τομέα έλασης αλουμινίου.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της ElvalHalcor, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος θα ανέλθουν σε 150

εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες
κατά 63% σε σύγκριση με το 2018
(92 εκατ. ευρώ).
Εξ αυτών, τα 2/3 των κεφαλαιουχικών δαπανών αφορούν τη
νέα επένδυση σχετικά με την αναβάθμιση και αύξηση της παραγωγικότητας στην έλαση αλουμινίου. Συνολικά ο κλάδος αλουμινίου θα απορροφήσει επενδύσεις
ύψους 120-130 εκατ. ευρώ και ο
κλάδος χαλκού τα υπόλοιπα.
Απαντώντας χθες σε ερωτήσεις των μετόχων στη διάρκεια
της ετήσιας τακτικής Γ.Σ., τα στελέχη της ElvalHalcor ανέφεραν ότι
η νέα εταιρεία που προέκυψε
από τη συγχώνευση ικανοποιεί
τους στόχους της σχετικής απόφασης. Οπως σημείωσαν, η νέα
εταιρεία διαθέτει νέο και μεγαλύτερο μέγεθος, το οποίο είναι πιο
ορατό στην αγορά. «Αυτό δεν
ισχύει μόνο για τον τραπεζικό τομέα, αλλά και για τους προμηθευτές της», είπε στέλεχος της
επιχείρησης. Πρόσθεσε δε ότι
ήδη τα αποτελέσματα είναι ορα-

τά στους μετόχους της, με δεδομένο το μικρότερο χρηματοοικονομικό κόστος που πέτυχε κατά
την τελευταία αναχρηματοδότηση
του δανεισμού.
Επίσης χθες οι μέτοχοι της
εταιρείας ενέκριναν την πρόταση
της διοίκησης για διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή
από τα κέρδη της χρήσης του
2018. Το μέρισμα θα αποκοπεί την
28η Μαΐου 2019, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων
ορίσθηκε η επομένη, 29η Μαΐου
2019. Η διαδικασία καταβολής
θα ξεκινήσει την 4η Ιουνίου 2019.
Τέλος, οι μέτοχοι της εταιρείας
εξέλεξαν το νέο 15μελές διοικητικό συμβούλιο της ElvalHalcor.
Νέο μέλος της αποτελεί ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος, πρόεδρος
του ΙΟΒΕ, ο οποίος έλαβε θέση
ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους. Ο κ. Αθανασόπουλος
θα αναλάβει πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας,
στη θέση του απερχόμενου κ. Νικόλαου Γαλέτα.

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

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

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Προσωρινή διακοπή
Δύο ενδιαφέροντα βότανα
κυκλοφορίας τροχοφόρων
για το ουροποιητικό
1. Έλαιο σπόρου κολοκύθας: Καλοήθης υπερτροφία
του προστάτη, συχνές φλεγμονές.
Για τη διευκόλυνση της ούρησης και τα προβλήματα του
προστάτη.
Αυτό το έλαιο περιέχει σε
μεγάλη ποσότητα (50%) ένα
από τα δύο «καλά» λιπαρά
που δεν μπορούμε να παρασκευάσουμε: το λινελαϊκό οξύ.
Περιέχει επίσης cucurbitine
(ανθελμινθικό), ιχνοστοιχεία
(ψευδάργυρος...), βιταμίνες
(Β, C, Ε...) και φυτοστερόλες.
Αυτά τα τελευταία συστατικά εμποδίζουν τη φλεγμονή ή
την ανάπτυξη του προστατικού ιστού (καλοήθης υπερτροφία του προστάτη), κύριο
αίτιο των προβλημάτων της
ούρησης.
Άριστα αποτελέσματα αναφέρθηκαν από ασθενείς που
παρουσίαζαν προβλήματα του
προστάτη (άνδρες) ή λοιμώξεις του ουροποιητικού (γυναίκες) και τους χορηγήθηκε
έλαιο σπόρου κολοκύθας.
Δοσολογία: 1 κάψουλα το
πρωί, 1 το μεσημέρι και 1 το
βράδυ πριν από κάθε γεύμα,
μαζί με ένα μεγάλο ποτήρι
νερό.

Επιμέλεια:

Βασιλείου Τσιούτσια,
φαρμακοποιός ΑΠΘ

2. Serenoa Repens: Καλοήθης υπερτροφία του προστάτη, προβλήματα ουροποιητικού.
Μία αποτελεσματική λύση
στη θεραπεία της καλοήθους
υπερτροφίας του προστάτη.
Η Καλοήθης Υπερτροφία
του Προστάτη (ΚΥΠ) η οποία
είναι μία σταδιακή και φυσιολογική αύξηση του όγκου του
προστάτη αφορά 2 στους 3
άνδρες άνω των 50. Με την
αύξηση του όγκου του, ο προστάτης ασκεί πίεση στην ουρήθρα προκαλώντας διάφορα
συμπτώματα όπως δυσουρία,

επείγουσα ανάγκη για ούρηση, συχνοουρία με μικρή ποσότητα ούρων και νυκτουρία,
τα οποία με την πάροδο του
χρόνου γίνονται όλο και πιο
ενοχλητικά.
Η ΚΥΠ οφείλεται στη συσσώρευση τεστοστερόνης στον
προστάτη η οποία υπό την επίδραση ενός ενζύμου (της 5-ααναγωγάσης) μετασχηματίζεται σε διυδροτεστοστερόνη
(DΗΤ), διεγείροντας έτσι τον
πολλαπλασιασμό των προστατικών κυττάρων και προκαλώντας υπερτροφία. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η συχνή δόση περίπου 320 mg
Serenoa repens, μειώνει κατά
28% τα συμπτώματα ούρησης και κατά 23% τις νυκτουρίες. Ο καρπός του Serenoa
repens αναστέλλει το ένζυμο
5-α-αναγωγάση, μειώνοντας
έτσι τη διέγερση και τον πολλαπλασιασμό των προστατικών κυττάρων. O όγκος του
προστάτη έτσι μειώνεται χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες. Επίσης, ο καρπός του
Serenoa repens βοηθά στις
περιπτώσεις ανδρογενούς
αλωπεκίας.
Δοσολογία: 1 κάψουλα το
πρωί και 1 το βράδυ κατά τη
διάρκεια του γεύματος, μαζί
με ένα μεγάλο ποτήρι νερό.

Μετέφερε παράνομα μετανάστες στο πορτμπαγκάζ!
Συνελήφθη 22χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη
ια παράνομη μεταφορά
μεταναστών συνελήφθη σήμερα
στη Θεσσαλονίκη ένας 22χρονος
οδηγός αυτοκινήτου.

Γ

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης
Μετανάστευσης ακινητοποίησαν το όχημα,
το οποίο οδηγούσε ο 22χρονος, ξένος υπήκοος στην οδό Λαγκαδά και κατά τη διάρκεια

ελέγχου που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό του, εντόπισαν οκτώ αλλοδαπούς, δύο
από τους οποίους ήταν μέσα στο χώρο αποσκευών.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι μετανάστες εισήλθαν στη χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου και κατέβαλαν χρηματικά ποσά προκειμένου να μεταφερθούν στη
Θεσσαλονίκη.

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ
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

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ

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
ΘΕΣΣ/ΚΗ - τΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )

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

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–ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

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,

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ

Σαββατοκύριακα: 6.30, 11.15 (Σαβ.), 13.00
(Κυρ.), 14.00, 16.30 21.15

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

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ

7:00 π.μ.: Ὄρθρος Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου
καὶ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, μετὰ πλειάδος Ἀρχιερέων. Τό Θεῖον Λόγον θά κηρύξει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί
Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου
Βησσαρίωνος.

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

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων από αύριο Δευτέρα 27/05/2019 έως την Παρασκευή 31/05/2019 και κατά
τις ώρες 07:00’-15:00’, στις
κάτωθι οδούς του Δήμου
/Τρικκαίων:
- Στην οδό Πριάμου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Λ. Κατσώνη και Αγαμέμνονος.
- Στην οδό Ρίτας Παππάς
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Στ. Σαράφη και
Αμαλίας.
- Στην οδό Σαμολαδά και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Βεργίνας και Παπαγεωργίου.
- Στην οδό Θεμιστοκλέους
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Καποδιστρίου και
Φλέμιγκ.
- Στην οδό Ε.Ο. ΤρικάλωνΠεριστέρας και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Καλαμπάκας και Ηρακλέους Ρέτου.
- Στην οδό Αλκιβιάδη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Διογένη και Παπαδιαμάντη.
- Στην οδό Ευρικλείδη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Εργοτίμου και Απ. Καλδάρα.
- Στην οδό Ιόλης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των

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

7:30 π.μ.: Ὅρθρος καὶ Θεία
Λειτουργία.
11:30 π.μ.: Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί
Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου
Βησσαρίωνος.
9:30-12:30 βραδινή: Ἱερὰ
Ἀγρυπνία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ.
Χρυσοστόμου.

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὅρθρος καὶ Θεία
Λειτουργία.
11:30 π.μ.: Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου, Χοροστα-

οδών Β. Τσιτσάνη και Ιόλης
Τέρμα.
- Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Χ. Τρικούπη και Δεληγιώργη.
- Στην οδό Πύρρωνος και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Παράντος και Πάροδος
Πύλης.
- Στην οδό Κόντογλου
Φώτη και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Αγγ. Σικελιανού και Σαμολαδά.
- Στην οδό Μετεώρων και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Στεργιοπούλου και
Αθαμνηών (Κατάληψη οδοστρώματος).
- Στην οδό Μαλακασίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Καστανίας και Κορυδαλλού.
- Στην οδό Αλεξάνδρειας
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Πυργετού και Κερασούντος.
- Στην οδό Ιμιας και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κερκύρας και Ανωνύμου οδού.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διεξάγεται από
παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περί-

πτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει
μόνο, από την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά
τα ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας
στην εδαφική δικαιοδοσία
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας
Τρικάλων και την τεχνική
εταιρεία του αιτούντα, για
την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και
για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
Πολιούχου Τρικάλων
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος 26 Μαΐου 2019
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 6:30 μ.μ.
Στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Τρικάλων
τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί
Χαιρετισμοί τῶν Ἁγίων.
9:30-12:30 βραδυνή: Ἱερὰ
Ἀγρυπνία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὅρθρος καὶ Θεία
Λειτουργία.
11:00 π.μ.: Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης καί
Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου.
6:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί
Ἱερὰ Παράκλησις τοῦ Ἁγίου
Βησσαρίωνος.
9:30-12:30 βραδινή: Ἱερὰ
Ἀγρυπνία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ.
Χρυσοστόμου. Θά ψάλλει ὁ
χορός τῶν πατέρων τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ
7:30 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία
Λειτουργία.
11:00 π.μ.: Δέησις καί Ἱερά
Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου.
Ἀναχώρησις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
τοῦ Πρωτοκλήτου.
Ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου
Βησσαρίωνος καί τό Ἱερό
Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
τοῦ Πρωτοκλήτου θά παραμείνουν στον Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τοῦ Ἁγίου
Βησσαρίωνος Τρικάλων ἕως
τήν Πέμπτη 30 Μαΐου, ὅπου
καθημερινῶς θα ἐκτίθενται
σέ προσκύνηση προς ἁγιασμόν τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 7:00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ
12:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

εκδρομές

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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

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

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή. 14-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΑΙΔΗΨΟΣ-ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ-ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΩΣΣΟΣ- ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ»
3ήμερη εκδρομή. 15-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή

ΣΚΙΑΘΟΣ το σμαραγδένιο νησί!
30 ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα Κυριακή
Ημερησία κρουαζιέρα στη Σκιάθο και Κουκουναριές (μπάνιο)
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Ηappenings εν πλω, Κουκουναριές,
ξενάγηση στη Σκιάθο.

Μονοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα «ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ»
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ οργανωμένα πακέτα διακοπών
8ημέρες & 7 νύχτες στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
Ημερομηνίες: από 16.07.19 έως 23.07.19, από 23.07.19 έως 30.07.19
από 19.08.19 έως 26.08.19, από 26.08.19 έως 02.09.19
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή στο τουριστικό συγκρότημα ΣΙΘΩΝ, all inclusive
(πρωινό,μεσημεριανό, βραδινό).

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΙΔΗΨΟ» ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
14 - 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ(Σάββατο & Κυριακή)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή στο νησί της Αίγινας και Άγιο Νεκτάριο
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο, πρωινό, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Ξεναγήσεις /περιηγήσεις στο νησί.

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

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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ
27 εως 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (4ημέρες & 3 νύχτες)
Τετραήμερη οργανωμένη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή σε ξενοδοχείο στην πλατεία Ταξίμ, πρωινό, Ξεναγήσεις/περιηγήσεις.

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα στις 1 Ιουνίου

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

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

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

Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου
Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.
Από 29-30 Ιουνίου (αναχώρηση 28/6 βράδυ)
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 18-24 Ιουλίου
(Ηράκλειο-Αγ.Νικόλαο-Ελούντα-Σπιναλόγκα-Ρέθυμνο-Χανιά)
3ήμερη εκδρομή Ανδριανούπολη-Θράκη 10-12 Ιουνίου
με το φιλόπτωχο σωματείο “Αγία Βαρβάρα”.
Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου
9 ήμερη εκδρομή από 22-30 Αυγούστου.
Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Μπρατισλάβα
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300\
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος.
Κυριακή 9 Ιουνίου.
Ι.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.)

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ). 14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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

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

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

σελίδα 37

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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.

ΜΑΪΟΥ 2019

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

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

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

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

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

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

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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«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
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπόρων
Τρικάλων -ΤΑΕ. Από 21 - 23/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ)
Σε συνεργασία με τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Από 04-07/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019
ΠΑΤΜΟΣ
Από 31/08-03/09/2019
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
«Εορτασμός της Αρμάτας». Από 06-08/09/2019
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΓΚΥΡΑ - ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ - ΣΜΥΡΝΗ-ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ)
Από 16-23/09/2019
ΤΟΣΚΑΝΗ (ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΣΑΝ
ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ)
Από 22-28/10/2019

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

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

26

τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Που «έφυγε» στα 96 χρόνια του

Ο ΤΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,
ένας πολυσχιδής και
ακούραστος Τρικαλινός

Ο αείμνηστος πιά Τάκης Τριαναφύλλου, (πρώτος από δεξιά) με τα
στελέχη του Συλλόγου των Βορειοηπειρωτών της «Ομόνοιας»
Αλβανίας,Βαγγέλη Παπαχρήστο και Θεόδωρο Παπαχρήστο,που
ήλθαν πρίν πολλά χρόνια στα Τρίκαλα,προσκεκλημένοι του,ενώ
δίνουν συνέντευξη στα γραφεία της εφημερίδας «Τρικαλινά Νέα»
, τι και να γράψει κανένας θάναι λειψό και
πρόχειρο για τον Τάκη Τριανταυυφύλλου, τον
συμπολίτη, που σε ηλικία που ερωτοτροπεί με
τον αιώνα ζωής και κηδεύτηκε χθές από τον ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Θάναι λίγα
μπροστά σ’ αυτά τα πολλά που μπόρεσε πραγνατικά.

Ο

Ένας άνθρωπος αδιάψευστη μαρτυρία της πορείας τού τόπου μας και της επιβίωσης των κατοίκων του, απ’ τα προπολεμικά ακόμα χρόνια, την τετράχρονη ξενική κατοχή, τον
εμφύλιο που την διαδέχτηκε και την μεταπολίτευση. Ένας
επαγγελματιίας και έμπορος. που ξεκίνησε μ’ ένα μπόγο γεμάτο είδη, φορτωμένο στον ώμο, γυρολόγος από χωριό σε
χωριό, με τα πόδια.
Έστησε αργότερα έν μαγαζάκι, παρά την κεντρική πλατεία
και τελικά, επί πολλά χρόνια υπήρξε, ο καταστηματάρχης μεγάλου κατάστήματος, στην γωνία των οδών 25ης Μαρτίου
και Χατζηπέτρου, που λανσάριζε την ανδρική και γυναικεία
μόδα ετοίμων εδυμάτων. Ακόμα δραστηριοποιήθηκε και στο
συνδικαλισμό του χώρου του κι’ αναδείχηθηκε πρόεδρός του
σε Πανελλήνια κλίμακα.
Τέλος υπήρξε ο μακροβιώτερος πρόεδρος του Συλλόγου
Πολυτέκνων Τρικάλων. Κοντολογής υπήρξε άνθρωπος
ακούραστος, υπόδειγμα διά όσους ξεκινούν από το μηδέν
και φθάνουν σε επίπεδα αξιοθαύμαστα αναγνώρισης και καταξίωσης. Έ, το ελάχιστο που έχει χρέος να καταθέσει κανένας πού τον γνώρισε, είναι ένας ύστατος αποχαιρετισμός,
μαζί με την ευχή να μείνει όσο γίνεται περισσότερο η αγαθή μνήμη του.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ

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

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου
από 27 έως 31 Μαΐου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ αύριο Δευτέρα 27 Μαΐου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος
Τρικάλων με την ευκαιρία της πανηγύρεως του Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος και επί τη ελεύση του Ιερού Λειψάνου της Τιμίας Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.
Την Τρίτη 28 Μαΐου το απόγευμα και την Τετάρτη 28 Μαΐου
το πρωί, ευγενώς προσκληθείς, θα παραβρίσκεται στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας όπου θα συμμετάσχει στον λαμπρό πανηγυρισμό για την ανάμνηση την μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως από την Κριμαία στη Βέροια.
Την Τετάρτη 29 Μαΐου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων
με την ευκαιρία της πανηγύρεως του Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος και επί τη ελεύση της Τιμίας Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.
Την Πέμπτη 30 Μαΐου το πρωί στις 11:00 θα Χοροστατήσει
κατά την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων και εν συνεχεία θα προπέμψει το Ιερό Λείψανο της Τιμίας Χειρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.
Την Παρασκευή 31 Μαΐου το απόγευμα θα βρίσκεται στην
Καλαμαριά όπου θα συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις για
τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας
Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου.

Ιερα Αγρυπνία
Σήμερα Κυριακή 26 Μαΐου
με την με την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος και της ελεύσεως της Τιμίας Χειρός του
Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίω-

Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
26 Μαΐου, Κυριακή Σαμαρείτιδος (Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος): Ι. Προσκυνηματικός Ν. Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
27 Μαΐου, Αγίου Ιωάννου Ρώσου: (Ι. Ν. Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, παρεκκλήσιο Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων).
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 26 ΜΑΪΟΥ (ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ,
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΑΡΧ. ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΗΣ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκδρομή του Α’ ΚΑΠΗ
Δ. Τρικκαίων στη Σκύρο
Το Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων διοργανώνει τριήμερη εκδρομή
στη Σκύρο 5- 7 Ιουνίου 2019. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2431076614.

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
78435 •

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚE τσάντα πλάτης, χρώματος μαύρη, με ψηφοδέλτια, κλειδιά
αυτοκινήτου και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Όποιος την βρει να επικοινωνήσει στο τηλ. 6980058648.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου στην Πράσινη Γωνιά. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6981074945.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου
Mitsubishi, στο κέντρο της πόλης.
Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431034406.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην Καποδιστρίου (κοντά στην πλατεία του Πα-

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σνίτσελ κοτόπουλο
• ντομάτες γεμιστές με ριζότο λαχανικών
• ριγκατόνι 4 τυριά
• μοσχάρι κοκκινιστό
• μουσακά

νος Τρικάλων από 9:30-12:30
βραδινή, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προγραμματισμένη Ιερά Αγρυπνία
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων δεν θα τελεσθεί.

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
έως 27 Μαΐου 2019

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

λιού Δεσποτικού). Όποιος τα έχασε
να περάσει από τα γραφεία της
εφημερίδας μας να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κάρτα πολυτέκνων και
κάρτα της ΑΝΕΚ στο όνομα Ανδρουλάκης Δημήτριος. Όποιος τη
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6979306307.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου
με μπρελόκ της Hyundai, επί της
οδού Συγγρού. Όποιος τα έχασε
μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431074480.
ΒΡΕΘΗΚΕ ποδήλατο. Όποιος το
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6983643610.

τηλ.: 24310

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

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος
μας για τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και θείου

ΤΑΚΗ ΒΑΣ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 26-5-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στέλλα και Σωτήρης Νάκος, Ελένη και Γιώργος Βασιλειάδης,
Ζωή και Γιώργος Θηβαίος, Βασίλης Τριανταφύλλου, Φιλιώ Παπαδημητρίου, Γιάννης και Ρίτσα Τριανταφύλλου, Αλεξάνδρα
Τριανταφύλλου-Δρόσου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ.

Διήμερο στην Κέρκυρα
Σάβββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
Προγραμματίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων σε Μοναστήρια, Ι. Ναούς, Ι. προσκυνήματα, ιστορικά και
θρησκευτικά μνημεία και άλλα αξιοθέατα του νησιού.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον π. Κωνσταντίνο, τηλ.: 2431031454 & 2431037415
Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Με την χάρη του Θεού και φέτος θα εορταστεί μεγαλοπρεπώς η μνήμη του Αγίου Ιωάννου
του Ρώσου στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Το πρόγραμμα της εορτής
έχει ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ
7:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
και Θείου Κηρύγματος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ
7:00-10:00 π.μ.: Όρθρος και εν
συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος.
ΩΡΑ 7:00 μ.μ.: Παράκλησις προς τον Θαυματουργό Άγιο
Ιωάννη τον Ρώσο.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΣ του Βαΐου και της Αικατερίνης
το γένος Τσιάμη που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη
Φαρκαδόνα Τρικάλων και η ΤΡΙΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αχιλλέα
και της Φωτεινής το γένος Τριγώνη που γεννήθηκε στο Λουντβιχσχάφεν Γερμανίας και κατοικεί στη Φαλώρεια Τρικάλων πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στη
Μεγάρχη Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΚΟΣ του Χαραλάμπους και της
Ζωής, το γένος Αναστασίου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ του Παντελή και της
Σοφίας, το γένος Μπατατόλη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που
θα γίνει στα Τρίκαλα.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Έπρεπε δε να πέραση δια
της Σαμαρείας» (Ιωαν.4.4)
Ένα υπερβατικό «πρέπει» διαμόρφωνε πολλές φορές τη ζωή
του Ιησού. Το πρέπει του Πατέρα
το σύμφωνο με το θέλημα Του.
Στη Γεθσημανή έπρεπε να πιει το
ποτήρι της εγκατάλειψης για τη
δική μας σωτηρία. Τώρα, έπρεπε
να περάσει από τη Σαμάρεια. Ο
λόγος ήταν μια γυναίκα από τη
Σαμάρεια που διψούσε για την
αλήθεια. Τα μάτια του Θεού είδαν
τη δίψα της και οδήγησαν εκεί τον
Ιησού. «Κανείς δεν έρχεται προς
εμέ αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας
μου» είπε ο Ιησούς (Ιωαν.6:44). Η

γυναίκα αυτή ήταν αμαρτωλή,
ηθικά άρρωστη, αλλά δεν το ήξερε, ώσπου ήρθε στον Ιησού. Είχε
όμως και πνευματικά ενδιαφέροντα όπως το πού και πώς λατρεύεται ο Θεός. Και ο Χριστός
της έδωσε τη μεγαλύτερη αποκάλυψη που δόθηκε ποτέ: Ο Θεός
είναι πνεύμα και η λατρεία Του
πρέπει να είναι πνευματική και
αληθινή (Ιωαν.4:23-24). Μαρτύρησε για την πίστη της. Η Εκκλησία την εντάσσει στο μαρτυρολόγιο ως Αγία Φωτεινή. Και υπήρξε τέτοια, όλη φως! Αυτή, μια
πρώην αμαρτωλή. Αυτό είναι το
θαύμα που κάνει ο Χριστός!

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

Υποδείξεις Ακάρ
στην Ελλάδα: Όχι
σε ανεύθυνες δηλώσεις
και προκλητικές ενέργειες
Προκλητικός εμφανίστηκε για μία
ακόμα φορά ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ που…
κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα
λέγοντας πως οι
προκλήσεις και οι
ανεύθυνες δηλώσεις δεν βοηθούν
«Η πιο ειλικρινής ελπίδα μας είναι να μην επιτραπούν προβοκατόρικες συμπεριφορές και ανεύθυνες δηλώσεις που
δεν ωφελούν στην επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο
και στην Ανατολική Μεσόγειο», επισήμανε ο κ. Ακάρ.
Παράλληλα, σε σχέση με την συνεχιζόμενη παρουσία
τουρκικών πλοίων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
και aμια «ανάσα» από την Κύπρο ο κ. Ακάρ σημείωσε: «Στα
πλαίσια του διεθνούς δικαίου το πλοίο Μπαρμπαρός συνεχίζει τις σεισμικές έρευνες του στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το εθνικό μας γεωτρύπανο Φατιχ βρίσκεται δυτικά της Κύπρου και συνεχίζει τις γεωτρήσεις εντός της Τουρκικής
υφαλοκρηπίδας με συνοδεία πλοίων του Ναυτικού!».
Νωρίτερα, ο Χουλουσί Ακάρ τόνισε πως «πιστεύω οι συνομιλίες είναι προς όφελος των δύο χωρών και ελπίζω να
συνεχιστούν».

Από Τρίτη έως Σαββατο

Τρελές προσφορές
Φέτα Ποπ
ΤΡΙΚΚΗ

5,29

Λευκό Τρικάλων Στήθος κοτόπουλο Παγωτά 2lt Λαναρα
όλες οι γεύσεις
Κατερίνης Μ/Ο
για πίττες

το κιλό

3,49 το κιλό

3,39 το κιλό

3,49 το τεμ.
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