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Από αυτή την Τρίτη 4 Ιουνίου έως την Πέμπτη 4 Ιουλίου

Συνάντηση Χρήστου Σινάνη
με Κώστα Αγοραστό
και Χρήστο Μιχαλάκη
>> 5

Τα Τρίκαλα και
στη «μικρή οθόνη»
Το "Κόκκινο Ποτάμι" έρχεται
για γυρίσματα και ζητάει ηθοποιούς
>> 9
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:

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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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

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
1495 Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την
παραγωγή του σκοτσέζικου
ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ.
1930 Ο Παναθηναϊκός
νικά 8-2 τον Ολυμπιακό, στη
μεγαλύτερης έκτασης νίκη
που έχει πετύχει ποτέ επί
του αιώνιου αντιπάλου του.
1967 Με διαταγή του αρχηγού ΓΕΣ Οδυσσέα Αγγελή,
«απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετάδοσις
ή εκτέλεσις μουσικής ή
ασμάτων του κομμουνιστού
Μίκη Θεοδωράκη [...] τα
οποία, συν τοις άλλοις, αποτελούν και μέσον συνδέσμου μεταξύ των κομμουνιστών». Οι παραβάτες απειλούνται με έκτακτα Στρατοδικεία.
1973 Η χούντα των συνταγματαρχών προχωρεί
στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην
εγκαθίδρυση Προεδρικής
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, με Συντακτική Πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου.
1973 Υπογράφεται η Συμφωνία σύνδεσης Κύπρου ΕΟΚ.
1998 Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με
έδρα τη Φραγκφούρτη.

Α

ντιμέτωποι με
μια νέα
πραγματικότη
τα βρίσκονται οι
διπλωμάτες
σημαντικών
πρεσβειών στην
Αθήνα που
αντιμετώπιζαν
«πολύ θετικά» την
κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα.

Οταν, σε επανειλημμένες περιπτώσεις, ο
γράφων επεσήμαινε ότι
η στήριξη προς την κυβέρνηση έδειχνε υπερβολική, οι απαντήσεις
των περισσοτέρων κινούνταν στο ίδιο πνεύμα:
«Δεν έχουμε προτιμήσεις, απλά η συνεργασία
είναι εξαιρετική και το
λέμε». Κάποιοι σημείωναν ότι τα τελευταία
χρόνια οι χώρες τους είχαν αναπτύξει τις στενότερες σχέσεις που είχαν ποτέ με την Ελλάδα.
Οι επισημάνσεις τους
δεν στερούντο βάσης.
Οντως, η συνεργασία είναι πολύ καλή. Και όταν
στην κυβέρνηση βρίσκεται ένα κόμμα που είχε
γιγαντωθεί επικρίνοντας,
αν όχι υβρίζοντας, τις
χώρες τους, συχνά και
τους ηγέτες τους προσωπικά, είναι δικαιολογημένη η ικανοποίηση
για τη στροφή του ηγέτη
και των περισσότερων

Οι πρεσβείες
και οι προτιμήσεις
κορυφαίων στελεχών και
υπουργών προς τον ρεαλισμό, την εντελώς διαφορετική ρητορική, και
την έμπρακτη σύμπλευση σε ένα ευρύ φάσμα
δράσεων.
Δεν υιοθετώ την υπεραπλουστευτική εξήγηση ότι «ο Τσίπρας τους
έκανε τη δουλειά». Σε
γενικές γραμμές στις
σχέσεις του με εταίρους
και συμμάχους ο ηγέτης
του ΣΥΡΙΖΑ απλά προσχώρησε στην κανονικότητα.
Μετά τις αυταπάτες
και τις παραπλανήσεις και από τα δύο είχε η
εξίσωση- κατανόησε την
πραγματικότητα και άλλαξε πολιτική, ακόμη και
συμπεριφορά.
Βέβαια, προτιμούσαν,
ο πρώην αντισυστημικός, ριζοσπάστης πολιτικός να βρίσκεται στο
Μέγαρο Μαξίμου και όχι
στους δρόμους, διαδηλώνοντας. Εως ένα βαθμό, λοιπόν, κατανοητή
η στενή συνεργασία με
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
που είχε και θετικές πτυχές, οικονομικά και γεωπολιτικά.

Ωστόσο, η στάση αρκετών διπλωματών ήταν
υπερβολική.
Υπήρξε μια σχεδόν
απόλυτη ταύτιση με τον
κ. Τσίπρα, η οποία σε
αρκετές περιπτώσεις
έλαβε προσωπικά χαρακτηριστικά και αυτό όχι
μόνο ήταν λάθος, αλλά
ήταν και άδικο έναντι
πολιτικών δυνάμεων όπως η Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα Αλλαγής,
ακόμη και το Ποτάμιπου απλά δεν είχαν παραπλανήσει και δεν είχαν άγνοια της πραγματικότητας. Ηταν φιλοδυτικοί και το έδειχναν από
πριν, δεν άλλαξαν όταν
ανέλαβαν την εξουσία,
όπως συνέβη με τον κ.
Τσίπρα.
Μάλιστα, κατά το παρελθόν είχαν «πληρώσει» τη σύμπλευση με
την «ιμπεριαλιστική Αμερική» και την «Ευρώπη
των μνημονίων». Κάποιοι
είχαν υποστεί και επιθέσεις, οι οποίες ενίοτε
δεν ήταν μόνον ρητορικές (γιαούρτια στον Θόδωρο Πάγκαλο, γρονθοκοπήματα κατά των
Κωστή Χατζηδάκη, Γιώρ-

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
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Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

γου Κουμουτσάκου).
Είναι προφανές ότι οι
διπλωμάτες μπορούν να
εκφράζουν την ικανοποίησή τους για συγκεκριμένες δράσεις μιας κυβέρνησης -εμβάθυνση
διμερούς συνεργασίας,
αρμονική σχέση με θεσμούς, υπογραφή μιας
συμφωνίας, συνέχιση
πολυμερών σχημάτων
όπως αυτά με Κύπρο,
Ισραήλ και Αίγυπτοαλλά όχι με τρόπο που
να προκαλεί τα κόμματα
της αντιπολίτευσης τα
οποία, με ελάχιστες εξαιρέσεις (βλ. Πρέσπες),
είχαν τις ίδιες στρατηγικές προσεγγίσεις.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπήρχαν
ιδεολογικές προτιμήσεις
προς τη μια πλευρά, σε
άλλες κακή προσωπική
χημεία με την άλλη.
Ομως, αποστολή του
διπλωμάτη είναι να διασφαλίζει τις καλύτερες
δυνατές σχέσεις με τη
χώρα στην οποία υπηρετεί, όχι με μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ως
γνωστόν, στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις αλλάζουν.
Του Αθανάσιου
Έλλις από την
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

της ημέρας

ΒΒG:

Η σάρκα δεν μπορεί

```
Γιατί οι Έλληνες
έστρεψαν τη πλάτη
τους στον «επαναστάτη» Τσίπρα

Μητσοτάκης:

να αμαρτήσει από μόνη της.
Πρέπει να την παρασύρει
Δεσμεύομαι πως ο αντικαπνιστικός

```
(Καλά αν περιμένουμε
να μας απαντήσουν
σε αυτό οι…
Βρετανοί σωθήκαμε!)

και να την δελεάσει η ψυχή.

νόμος επιτέλους θα εφαρμοστεί

Αγ. Ιουστίνος, φιλόσοφος

```

και μάρτυρας
(Σε πρόλαβε ο… Παπαστεργίου!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Δικαστήριο...Ο δικαστής ρωτάει τον κατηγορούμενο:
- Γιατί θέλετε να χωρίσετε τη γυναίκα σας;
-Γιατί με αποκάλεσε ηλίθιο κύρια δικαστά
-Μα αυτό δεν είναι και τόσο σοβαρός λόγος.
-Τι λέτε κύριε Δικαστά μου. Τις προάλλες γυρίζω σπίτι μου και τη βρίσκω
στην αγκαλιά ενός μαντράχαλου. Φυσικά, τη ρώτησα αμέσως:" Τι κάνετε εσείς
εκεί;" και κείνη μου απάντησε "Δε βλέπεις βρε ηλίθιε;" Ε, αυτό το ηλίθιε
κύριε Δικαστά δε το ανέχομαι!!!!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 31/5/2019
Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις
μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη
Θεσσαλία, τη βόρεια Εύβοια και την κεντρική και ανατολική Στερεά όπου και θα
εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες
καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5
μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς
Κελσίου.
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Μια κανονικότητα
χωρίς κανόνες
Η αναμόρφωση του πολιτικού
χάρτη της χώρας συντελούνταν εδώ
και πολλούς μήνες. Οι διαλύσεις
κοινοβουλευτικών ομάδων, οι μεταγραφές βουλευτών, οι πρωτόγνωρες
για τα κοινοβουλευτικά ήθη συμμαχίες όπως η «ομάδα των έξι», οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στο
νέο τοπίο που βλέπουμε σήμερα. Η
κάλπη της 26ης Μαΐου ήταν απλώς
η θρυαλλίδα που πυροδότησε τις
εξελίξεις. Και αν στο κέντρο του
χάρτη βρίσκεται η πλήρης ανατροπή
δυνάμεων με τη νίκη της Ν.Δ. και
την εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ,
στην «περιφέρεια» τα σύνορα ακόμα
σχηματίζονται.
Ο Πάνος Καμμένος προανήγγειλε
το τέλος των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
ο Σταύρος Θεοδωράκης παραιτήθηκε από ό,τι είχε απομείνει στο
Ποτάμι, η Ενωση Κεντρώων απώλεσε
την κοινοβουλευτική της ομάδα, ενώ
από τα μακρινά μετόπισθεν αποχωρεί και ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
Η ευρωκάλπη επιβεβαίωσε ακόμα
την εξαΰλωση των μικρών κομμάτων,
από τη Λαϊκή Ενότητα και την Πλεύση Ελευθερίας μέχρι τα άκρα δεξιά.
Μοναδικοί επιζώντες, προς ώρας
τουλάχιστον, η Ελληνική Λύση του
Κυριάκου Βελόπουλου και η ΜέΡΑ25
του Γιάνη Βαρουφάκη.
Προοιωνίζουν όλα αυτά άραγε
ότι οι κάλπες της 7ης Ιουλίου θα
σημάνουν μια νέα εποχή σκληρού
διπολισμού και την επιστροφή σε
μια κοινοβουλευτική κανονικότητα
με λιγότερα κόμματα στο προσκήνιο;
Μια σύντομη αναδρομή στις συνθέσεις της Βουλής από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα δείχνει πως
η «κανονικότητα» στην Ελλάδα δεν
έχει σαφείς κανόνες.
Μία φορά μόνο, το 1981, υπήρξαν
3 κοινοβουλευτικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ,
Ν.Δ., ΚΚΕ), ενώ πέντε φορές εισήλθαν 4 κόμματα (1974, 1985, 1993,
2000, 2004). Αλλες πέντε φορές είχαμε 5κομματική Βουλή (1989 Ιούνιο
και Νοέμβριο, 1996, 2007, 2009) και
επίσης πέντε φορές είχαμε την είσοδο 7 κομμάτων (1977, 1990, 2012
Μάιο και Ιούνιο, 2015), ενώ η τελευταία Βουλή που σε λίγες ημέρες
διαλύεται και προέκυψε από τις
εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 ήταν
η μοναδική που ήταν 8κομματική.
Και μάλλον θα είναι η τελευταία.
Οσο για τα κόμματα που εμφανίστηκαν γρήγορα και εξαφανίστηκαν
ακόμα γρηγορότερα ή για πολιτικούς σχηματισμούς που απορροφήθηκαν διά συγχωνεύσεως με όμορες παρατάξεις, είναι μια άλλη ιστορία. Από το Κόμμα Νεοφιλελευθέρων
που είχε ιδρύσει το 1977 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μέχρι την
ΕΔΗΚ, την Ενωμένη Αριστερά, τη
ΔΗΑΝΑ, το ΔΗΚΚΙ έως τα «αντιμνημονιακά» κόμματα που γεννήθηκαν
και έσβησαν μέσα στην κρίση. Μια
μεγάλη ιστορία που ακόμα γράφεται.

*Η Δέσποινα Κονταράκη
είναι αρχισυντάκτρια
του Ελεύθερου Τύπου

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ποιοι εκλέγονται
από τη Λαϊκή Συσπείρωση
στο Δήμο Τρικκαίων
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Νέα τμήματα
στο φετινό
μηχανογραφικό

Οι Γιώργος Καΐκης, Δημήτρης Γκολοβράντζας, Βάιος Τάσιος,
Θανάσης Γεροκώστας (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας), και Γιώργος Κελεπούρης (Δ.Ε. Παλαιοπύργου) είναι αυτοί που θα καθίσουν
στα έδρανα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων από τη
Λαϊκή Συσπείρωση.
Ως γνωστόν, ο συνδυασμός εκλέγει τρεις Δημοτικούς Συμβούλους από την πόλη και δύο από την Περιφέρεια. Σημειωτέον, τα στοιχεία είναι ανεπίσημα, καθώς τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από το Πρωτοδικείο
Τρικάλων.

Το καλό με τις επαναληπτικές εκλογές είναι πως δεν πληρώνουμε διόδια!

∫Ε.Κ.

Επικριτικός ο Ηλιάδης για
την συνεργασία ΚΙΝΑΛ – ΣΥΡΙΖΑ
στον Δήμο Τρικκαίων
Σχολιασμό του αποτελέσματος των αυτοδιοικητικών εκλογών έκανε σε συνέντευξη του στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο
υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Ηλιάδης:
« Βλέπουμε ότι οι προοδευτικοί πολίτες συσπειρώθηκαν και
ψήφισαν πάλι το ΚΙΝΑΛ, γιατί κατάλαβαν ότι δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ
ο εκπρόσωπος της προοδευτικής συμμαχίας, όπως υποστήριζε. Του γύρισαν την πλάτη οι πολίτες με τις πολιτικές μεταγραφών που έκανε, ακόμα και από τον χώρο μας, με αποτέλεσμα για κάθε ένα στέλεχος που έπαιρνε από εμάς ο ΣΥΡΙΖΑ να μας συσπειρώνει και να γυρνάνε πίσω χίλιοι. Το ίδιο πιστεύω θα συμβεί και με πρώην δικό μας τρικαλινό στέλεχος,
τον Θανάση Ξάφο, που συζητάει να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ.
Η συνεργασία που κάναμε στο Δήμο Τρικκαίων με τον ΣΥΡΙΖΑ έφερε δυσαρέσκεια σε πολλά δικά μας μέλη και στελέχη. Ο στόχος που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν να εκλέξει κάποιον
αντιπρόσωπο, αλλά να κρύψει με τη συνεργασία αυτή τη δική
του αδυναμία να στελεχώσει μια αυτοδιοικητική παράταξη. Το
θεωρώ πολύ ανέντιμο, και δείχνει το ποιόν του ΣΥΡΙΖΑ και των
στελεχών του, να δηλώνει τώρα ο κ. Μπάτζιος ότι ο κ. Κρεμμύδας δεν ήταν κατάλληλη επιλογή. Είναι πολύ άσχημο, και θα
συμβούλευα τον κ. Μπάτζιο εκεί που κάποτε έγλυφε τώρα να
μην φτύνει. Πιστεύω ότι αν ο κ. Κρεμμύδας πήγαινε μόνο με
τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ καλύτερο».

∫χρ.παπ.

Ο Παπαστεργίου πρόλαβε τον Μητσοτάκη!
Είναι γνωστό ότι τα Τρίκαλα, μετά την προσωπική απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου είναι από τις ελάχιστες πολλές που εδώ και χρόνια εφαρμόζουν τον αντικαπνιστικό νόμο. Φαίνεται πως το… ταξίδι στα Τρίκαλα
που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδωσε το κίνητρο να υποσχεθεί –και αυτός – ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του
στο twitter ότι ο αντικαπνιστικός νόμος θα εφαρμοστεί. Συνδύασε, μάλιστα, το
μήνυμά του με μία σχετική φωτογραφία.
«Πριν μερικούς μήνες έβγαλα μία φωτογραφία. Είναι ελληνικό παράδοξο ότι
από το 2009 υποτίθεται κόβουμε το κάπνισμα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος δεσμεύομαι πως ο αντικαπνιστικός νόμος επιτέλους
θα εφαρμοστεί!», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

∫χρ.παπ.

Το γεύμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τη σύζυγό του στο Ναύπλιο
Στιγμές χαλάρωσης στο Ναύπλιο απόλαυσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα. Ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας χθες το βράδυ πριν μιλήσει σε
πολιτική συγκέντρωση στο πλευρό του
υποψηφίου Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα
και... ξέκλεψε λίγο χρόνο, προκειμένου να
γευματίσει με την σύζυγό του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν «απλός, φιλικός, παρέα μόνο με την σύζυγό του και με
διακριτική ασφάλεια».

Νέα τμήματα αναμένεται να ενταχθούν στο φετινό Μηχανογραφικό των
υποψηφίων για τις Πανελλήνιες 2019.
Όπως έγινε γνωστό στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο οι θέσεις των εισακτέων είναι περισσότερες από πέρσι. Συγκεκριμένα την περασμένη χρονιά στο 4ο
Επιστημονικό Πεδίο οι υποψήφιοι ήταν
22.385 και οι θέσεις ήταν 21.138. Φέτος
οι θέσεις στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο είναι 28.683, οπότε δεν αναμένεται οι υποψήφιοι να διαφοροποιηθούν σημαντικά
από το 2018. Όσον αφορά τα νέα τμήματα, αυτά θα ενταχθούν κυρίως στο 4ο
πεδίο, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Τα νέα τμήματα θα ισχύσουν από φέτος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστημίου Πειραιώς.

∫Ε.Κ.

Συζητήσεις
και προβλέψεις
Ακόμη δεν τελείωσαν καλά – καλά οι
ευρωεκλογές, έχουμε και τον 2ο γύρο
στις αυτοδιοικητικές αύριο Κυριακή και
έχουν αρχίσει οι συζητήσεις και οι προβλέψεις για τις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Ασφαλώς στις συζητήσει και στις
προβλέψεις την κύρια επίδραση στον
κάθε πολίτη έχει το συναίσθημα, οπότε
αυτές κινούνται ανάλογα με τις κομματικές και πολιτικές αντιλήψεις, ενώ ενίοτε μετατρέπονται σε ευχολόγια.
Έχει ειπωθεί εξάλλου εδώ και πολλά
χρόνια, ότι ποδόσφαιρο και πολιτική
έχουν πολλά κοινά. Το ευτύχημα πλέον
είναι πως στην δεύτερη, μπορεί να
υπάρχει οπαδισμός, όμως δεν υπάρχει
φανατισμός και όλα διεξάγονται σε
ήπιο και δημοκρατικό κλίμα.

∫ Μ.α.Μπ.

∫Ω.

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

Δεκτές συνταγές ΕΟΠΠΥ
24310 20088
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diorasi2b@gmail.com
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Από αυτή την Τρίτη 4 Ιουνίου έως την Πέμπτη 4 Ιουλίου

Ξεκινούν οι αιτήσεις
για το φοιτητικό επίδομα
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας
του Υπουργείου https://stegastiko.minedu.gov.gr
η δυνατότητα να υποβάλλουν
τις αιτήσεις για να λάβουν το
φοιτητικό επίδομα έχουν από
αυτή την Τρίτη 4 Ιουνίου οι
ενδιαφερόμενοι, ενώ η διαδικασία
θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 4
Ιουλίου .

Τ

Διευκρινίζεται ότι με τροπολογία που
ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, για το
στεγαστικό επίδομα στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) δεν προσμετρούνται τα ημιτελή κτίσματα, εφαρμόζεται για το ακαδ. έτος 2018-2019
και εφεξής.
Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης
διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής
με την Ανεξά ρ τητη Αρχή Δημοσί ω ν
Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση
ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
4174/2013 (Α 1
́ 70), όπως προστέθηκε με
το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159).
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές
φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την
ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση
του στεγαστικού επιδόματος ο ένας
μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος,
ο οποίος στη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2018 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου
να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κρι-

τήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε
εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 20182019 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4
Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https:// stegastiko. minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το
στεγαστικό επί δ ομα. Απαραί τ ητη
προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας
υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακα-

δημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να
είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.. Διευκρινίζεται
ό τ ι η υπηκοό τ ητα αφορά μό ν ο στο
πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το
πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο
φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Σε
περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει
συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος
είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.
Ε.Κ.

Αποφάσισε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

Μείωση των τροφείων κατά 10%
Οι αιτήσεις επανεγγραφής
και νέων εγγραφών θα γίνονται
από τις 10 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019
Τη μείωση των
τροφείων κατά 10%
αποφάσισε χθες το
Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων κατά
τη διάρκεια της κατεπείγουσας συνεδρίασης, όπου συζητήθηκε ο καθορισμός των δικαιολογητικών για την
επανεγγραφή/εγγραφή
παιδιών
στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019-2020, με πληρωμή τροφείων.
Για τις αιτήσεις επανεγγραφής / νέων εγγραφών των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, προτείνεται
η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών καθώς και ο έλεγχος αυτών να γίνεται στην έδρα του εκάστοτε Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού του Δήμου, από 10 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας των σταθμών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί, δύνανται να
υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής. Κατά την επανεγγραφή/εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά
των ανέργων και τα παιδιά και τα παιδιά των οικονομικά αδύνατων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους(όπως παιδιά
ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών,
παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κλπ).
Όπως και ενταγμένων στη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2019-2020», του ύψους της
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και
μοριοδότησης αυτών.
Μετά από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε μείωση σε ποσοστό 10% στην πληρωμή των τροφείων.
Ε.Κ.

Το θέμα απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων

Αναβάθμιση του Κοινωνικού Εστιατορίου
Η λειτουργία της δομής θα εξυπηρετήσει τουλάχιστον 100 ωφελουμένους που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας
αναβάθμιση των κτιριακών
υποδομών για το Κοινωνικό
Εστιατόριο και το Ανοικτό Κέντρο
Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων
συζητήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων.

Η

Η μελέτη αφορά σε εργασίες που απαιτούνται για την προσαρμογή τμήματος δημοτικού κτιρίου (Κληροδότημα Αντωνίου) που βρίσκεται στην οδό Ομήρου 6, στο Ο.Τ. 112 του
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην περιοχή του
κέντρου, εντός της πόλης των Τρικάλων.
Η λειτουργία της δομής θα εξυπηρετήσει
τουλάχιστον 100 ωφελουμένους που διαβιούν
σε συνθήκες φτώχειας ή είναι άστεγοι. Μέσω
αυτής θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοσωματικής στήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Η μελέτη του έργου είναι προϋπολογισμού 223.000 ευρώ με Φ.Π.Α
και συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για
εσωτερικές εργασίες- επισκευές, επιστρώσεις πλακιδίων σε χώρους των WC και της κουζίνας, κατασκευή εξωτερικού, μεταλλικού LIFT
για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και εσωτερικό αναβατόριο για την διακίνηση των δίσκων
φαγητού κ.ά.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014 – 2020 και η μελέτη συντάχθηκε από τη

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.
Η συνολική προθεσμία κατασκευής είναι έξι
(6) μήνες. Συμβατική υποχρέωση του αναδόχου ενός έργου από την κείμενη νομοθεσία είναι η σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας – Υγείας
(Σ.Α.Υ) και η κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας –
Υγείας (Φ.Α.Υ) για κάθε έργο που κατα-

σκευάζει. Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη
των κινδύνων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του έργου ενώ το Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’όλη τη διάρκεια
της ζωής του έργου. Ο ανάδοχος υπέβαλε στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία τον παρόντα Σ.Α.Υ. –
Φ.Α.Υ. ο οποίος αφού ελέγχθηκε και θεωρή-

θηκε αρμοδίως υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ.) προς έγκριση.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω μικρής έκτασης εσωτερικές εργασίες- επισκευές οι οποίες και νέα χωρίσματα από γυψοσανίδα για την διαμόρφωση των χώρων υγιεινής και εσωτερικοί χρωματισμοί, επιστρώσεις
πλακιδίων σε χώρους των WC και της κουζίνας,
κατασκευή εξωτερικού, μεταλλικού LIFT για την
εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και εσωτερικό αναβατόριο για την διακίνηση των δίσκων φαγητού, συντηρήσεις των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων (τρίψιμο , ελαιοχρωματισμός), επισκευές και διασκευές των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στην
κουζίνα και στον χώρο των WC και καθαίρεση
των ταβανιών (από μπαγδατί) στον διάδρομο
του ορόφου και τοποθέτηση γυψοσανίδας,
κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κίνησης (γενικός πίνακας και αποξήλωση της παλιάς εγκατάστασης), πλήρης εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας , νέα
εγκατάσταση κλιματισμού για τον χώρο της
τραπεζαρίας και τον χώρο ψυχαγωγίας και εγκατάσταση εξαερισμού στο χώρο της κουζίνας.
Θα κατασκευαστεί πλήρης εγκατάσταση φυσικού αερίου και θα γίνουν εξωτερικοί χρωματισμοί του κτιρίου με χρήση ικριωμάτων, ενώ
θα γίνει συντήρηση και επισκευή της υπάρχουσας πέργκολας στον αύλειο χώρο του οικήματος.
Ε.Κ.

τοπικά

Συνάντηση Χρήστου Σινάνη με
Κώστα Αγοραστό και Χρήστο Μιχαλάκη

Σ

υνάντηση είχε ο επικεφαλής
του συνδυασμού μας
Χρήστος Σινάνης με τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστό και τον
Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο
Μιχαλάκη.
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Νέος ποδηλατόδρομος
στα Τρίκαλα: Μουσείο
Τσιτσάνη - Πάρκο Αη Γιώργη
•Δράσεις του Δήμου Τρικκαίων
για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Μετά την πανηγυρική επανεκλογή τους
στις περιφερειακές εκλογές, δήλωσαν
τη στήριξη τους στο πρόσωπο του Χρήστου Σινάνη εν όψει των εκλογών της
Κυριακής, με σκοπό να συνεχιστεί αυτή
η καρποφόρα συνεργασία προς όφελος
των δημοτών του Δήμου Μετεώρων.
Τη στήριξή του στο συνδυασμό Δύναμη
Ευθύνης για τις εκλογές στις 2 Ιουνίου
δηλώνει και ο επιχειρηματίας της περιοχής μας Βασίλης Τσίνας.
Τους ευχαριστούμε θερμά!

1+1 πλατείες στο Δενδροχώρι
Με 1+1 πλατείες στο Δενδροχώρι, ο Δήμος Τρικκαίων
συνεχίζει το έργο βελτίωσης
της καθημερινότητας στα χωριά. Οι εκλογές τελείωσαν,
αλλά τα έργα συνεχίζονται,
καθώς ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε
την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
με τον εργολάβο, το συμφωνητικό για την κατασκευή του
έργου «Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Δενδοχωρίου». Με 24.800€ ο εργολάβος κ. Βασίλης Μέγας ανέλαβε το έργο, που αφορά σε:
- καθαίρεση του υπάρχοντος σιντριβανιού
- καθαίρεση 70 τ.μ. υπάρχουσας πλάκας πεζοδρομίου
- πλακόστρωση 765 τ.μ. με
πλάκα πεζοδρομίου
- κατασκευή νέων στηθαίων
περιμετρικά του νέου τμήματος της πλατείας
- κατασκευή κρασπέδων,
όπου είναι απαραίτητο.
Όμως, όπως επεσήμανε ο
Δήμαρχος Τρικκαίων, τα έργα
δεν σταματούν εδώ. Σύντομα

ΣΑΒΒΑΤΟ

24.800€ για ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας
του χωριού, σύντομα η δεύτερη πλατεία

Με μια ποδηλατοβόλτα και εγκεκριμένα χρήματα ο Δήμος
Τρικκαίων τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου. Τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί μια
βόλτα στελεχών του Δήμου και φορέων, με στόχο να ελεγχθεί
ο ένας από τους νέους ποδηλατόδρομους στα Τρίκαλα.
Πρόκειται για αυτόν που θα ενώσει το κέντρο της πόλης και
δη το Μουσείο Τσιτσάνη, με το πάρκο του Αη Γιώργη!
Μια διαδρομή όμορφη, χωρίς πολλά αυτοκίνητα, που δίνει
διέξοδο και συνδέει το συγκεκριμένο αθλητικό πάρκο με το
πολιτιστικό κέντρο του Μουσείου Τσιτσάνη. Μια διαδρομή
που αποσυμφορεί το κέντρο, ενισχύει τους ποδηλατόδρομους
και συμβάλλει στον τίτλο «Τρίκαλα – πρωτεύουσα του ποδηλάτου».
Διότι τα 40.000 περίπου ποδήλατα στην πόλη, επιβάλλουν
υλοποίηση νέας πολιτικής και συνεχείς δράσεις σε αυτόν
τον τομέα.
Ετσι, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων και με χρηματοδότηση από το
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, ο Δήμος προωθεί σε πρώτη
φάση, δημιουργία των νέων ποδηλατοδρόμων και ολοκλήρωση
– επισκευές στους υπάρχοντες, με προϋπολογισμό 725.000€.
Το απόγευμα της Δευτέρας, λοιπόν, στελέχη του Δήμου,
της ΕΛΑΣ με ποδήλατα αι της Δημοτικής Αστυνομίας με ποδήλατα, θα διανύσουν μια διαδρομή, στην οποία θα δημιουργηθεί ο νέος αυτός ποδηλατόδρομος. Η διαδρομή είναι:
Πεζογέφυρα όπισθεν Ι.Ν. Αγίων Κων/νου & Ελένης, Εθν. Αντίστασης, Κατσιμήδου, Σπετσών, Σπετσοπούλας, Καρδίτσης,
Αρριανού και Καλυψούς. Στόχος, να διαπιστωθούν επί τόπου
τυχόν ιδιαιτερότητες, προβλήματα, χρόνος διαδρομής, που
θα προστεθούν στον υπάρχοντα σχεδιασμό.
Οπότε… η γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου
στα Τρίκαλα είναι η αρχή για να γιορτάζει το ποδήλατο κάθε
μέρα. Με τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση όλων, με
δράσεις σε επίπεδο ενημέρωσης που ήδη ετοιμάζονται, με
ορθή οδηγική συμπεριφορά και Παιδεία, τα Τρίκαλα εκσυγχρονίζονται και στον τομέα του ποδηλάτου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
θα υλοποιηθούν και οι εργασίες στη δεύτερη πλατεία του
χωριού, οι κάτοικοι του οποίου
ζήτησαν τη συνέχιση των έργων, μέσω και των συζητήσεων και της ψήφου στις πρόσφατες εκλογές, με την εμπιστοσύνη στη νυν δημοτική
αρχή.
Οι εργασίες στη δεύτερη
πλατεία θα αφορούν επίσης

Μήνυμα του Γιάννη Μπουτίνα
Yποψηφίου Περιφερειακού Συμβούλου
με τον Κώστα Αγοραστό

στο έργο «Διαμορφώσεις προσπελασιμότητας ΑμεΑ στην
Τ.Κ. Δενδροχωριου Δ. Τρικκαίων», όπως ψηφίστηκε την
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι εργασίες θα γίνουν στο
οικοδομικό τετράγωνο που
βρίσκεται απέναντι από την
εκκλησία στην Τ.Κ. Δενδροχωρίου στο οποίο εδράζονται
το κοινοτικό κατάστημα της
πρώην Κοινότητας και ο Μορ-

φωτικός Σύλλογος του χωριού.
Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι
καθαιρέσεις παλαιών άοπλων
σκυροδεμάτων, γενικές εκσκαφές, τοποθέτηση κρασπέδων, σκυροδέτηση νέων διαδρόμων, πλακόστρωση με
πλάκα πεζοδρομίου και κατασκευή νέων στηθαίων και
ραμπών. Και για αυτό το έργο
ο προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 24.800€.

Ευχαριστήριο μήνυμα
του γιατρού Ιωάννη Κουτσονάσιου

Οι εκλογές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας τελείωσαν
την Κυριακή 26 Μαίου, με το
τεράστιο ποσοστό αυτοδυναμίας του Κώστα Αγοραστού πάνω από 55% σε όλη
τη Θεσσαλία.
Είμαι πολύ χαρούμενος για
τη στήριξη που μου δώσατε
όλοι εσείς που σταθήκατε
δίπλα μου από την πρώτη
στιγμή που ανακοίνωσα την
υποψηφιότητα μου.
Ευχαριστώ την οικογένεια μου και τους φίλους μου που
ήταν δίπλα μου ενεργά σε όλη την προεκλογική περίοδο.
Ευχαριστώ όλους εσάς που με τιμήσατε με την ψήφο
σας και με αναδείξατε εκ νέου Περιφερειακό Σύμβουλο.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συμπολίτες μου στο Δήμο Μετεώρων που με ποσοστό πάνω από 60% εμπιστεύθηκαν
την ψήφο τους και μας έδωσαν τη δύναμη, με τον Κώστα
Αγοραστό, να συνεχίσουμε το έργο μας.
Είμαστε δίπλα σας!!! Συνεχίζουμε μαζί!!!

Συνδημότισσες και συνδημότες
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο,
που πολιτεύεται, να τον εκλέγουν οι συνδημότες του για
τρίτη συνεχή θητεία στον
Δήμο Πύλης.
Το 2010 πρώτο Δημοτικό
σύμβουλο σε όλο τον Δήμο
και το 2014 και 2019 πρώτο
στην Δημοτική ενότητα που
κατήλθα υποψήφιος.
Είναι στενή η καθημερινή μας επαφή μέσα από τον
χώρο εργασίας μου ως οικογενειακός ιατρός Γενικής Ιατρικής καθώς και από την τοπική αυτοδιοίκηση και θα παραμείνει έτσι.
Είμαι εδώ...ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ!!!
Με τιμή

Γιάννης Μπουτίνας

Ιωάννης Α. Κουτσονάσιος

Περιφ. Σύμβουλος
Περιφ. Θεσσαλίας

Επιμελητής Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Κ.Υ. Πύλης
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλης- π. Αντιδήμαρχος

Φίλες και Φίλοι, αγαπητοί
συγχωριανοί μου. Μετά την
ολοκλήρωση των Αυτοδιοικητικών Εκλογών, αισθάνομαι
την ανάγκη να απευθύνω ένα
μεγάλο ευχαριστώ, και να
εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου σε όλες και όλους που
μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους στις εκλογές της
26ης Μαϊου 2019. Ευχαριστώ
μέσα από την καρδιά μου
όλους όσους συνέβαλαν
στην διαμόρφωση του νικηφόρου εκλογικού αποτελέσματος, και συγχαίρω πραγματικά όλους τους Υποψήφιους
του συνδυασμού μας και συγκεκριμένα τον ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ-ΝΤΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΡΑΠΟΤΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ-ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΣΙΟΥΚΑ
ΤΕΡΕΖΑ για τον έντιμο, πολιτισμένο και αξιοπρεπή αγώνα
που έδωσαν όλες αυτές τις ημέρες. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την οικογένεια μου, που από την
πρώτη στιγμή βρέθηκαν όλοι μαζί στο πλευρό μου χωρίς
να λογαριάσουν κόπο, μόχθο, αγωνία, και πολλά άλλα,
καθώς και εκείνους που βοήθησαν στον αγώνα εμφανώς
ή αφανώς και βεβαίως εκείνους που μας συμπαραστάθηκαν
στις δύσκολες στιγμές κατά την διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους, όσους έκαναν
άλλη επιλογή και δεν οραματίστηκαν το αύριο και το
μέλλον του τόπου μας με τον ίδιο τρόπο με εμάς, ότι ο σεβασμός μας είναι απόλυτος στη δική τους απόφαση. Θα
συνεχίσουμε να βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα σε όλους
τους κατοίκους και συγχωριανούς μας, και να εργαζόμαστε
με όλες τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο μέλλον για την
περιοχή μας, με ισχυρή φωνή στην κοινότητα και στον
Δήμο Τρικάλων. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για την
εκλογή του τον καλό μας φίλο και Δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου, που μας εμπιστεύτηκε για την τοπική κοινότητα
του Πρίνους, και εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς
μου καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο
του, προς όφελος του τόπου μας.
Με εκτίμηση

ΒΑΪΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τοπικού Διαμερίσματος Πρίνους

6 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης
του έργου «Αναβάθμιση παιδότοπων
στον Δήμο Καλαμπάκας»

Υ

πογράφηκε χθες
μεταξύ του
Δημάρχου
Μετεώρων Χρήστου
Σινάνη και του αναδόχου
μηχανικού Ορέστη
Μουστακίδη η σύμβαση
εκτέλεσης του έργου
«Αναβάθμιση
παιδότοπων στον Δήμο
Καλαμπάκας».

πλατεία Κόκα Ρόκα του Σοπωτού.
Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Πράσινο Τα-

μείο και η διάρκειά του είναι
6 μήνες.
Η εργολαβία δίνει έμφαση
στην ποιότητα, την ασφάλεια,

Στη συντήρηση του
οδικού δικτύου του
Δήμου Μετεώρων
προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη
σύμβαση του έργου
προϋπολογισμού
240.000 ευρώ. Το
έργο αφορά τη συντήρηση του ασφαλτοστρωμένου οδικού
δικτύου του Δήμου Μετεώρων και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Θεσσαλίας.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής:
«Με σχέδιο και προγραμματισμό, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο
χρηματοδοτικό εργαλείο, που οδηγεί σε χρήσιμα έργα για τους
πολίτες και τις ανάγκες τους. Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, του Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες μας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε
έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους πολίτες. Με το έργο αυτό
ενισχύουμε την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων
και τη διακίνηση των προϊόντων. Ακόμη στηρίζουμε θέσεις εργασίας και δημιουργούμε μόχλευση στην τοπική οικονομία. Οι
σύγχρονοι και ασφαλείς δρόμοι είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας μας».

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

Με την παρούσα σύμβαση
ο Δήμος εκτελεί έργα προϋπολογισμού
μελέτης
148.000,00 € στις παρακάτω
παιδικές χαρές:
1. Στην Βασιλική στο Ο.Τ.
13.
2. Στην Διάβα στη θέση
«Πλατάνια».
3. Στην Οξύνεια κοντά τον
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.
4. Στην Καλαμπάκα στην

την αισθητική και το οικολογικό αποτύπωμα των παιδοτόπων. Οι εργασίες αφορούν:
α) την αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων οργάνων
των παιδικών χαρών με νέα
πιστοποιημένα και ασφαλή,
β) την κατασκευή περιφράξεων που ακολουθούν τις νέες
προδιαγραφές ασφαλείας,
γ) την υδροδότηση των χώρων,
δ) την τοποθέτηση αστικού
εξοπλισμού (παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων κ.λπ.),
ε) την βελτίωση του φωτισμού των χώρων. Στην Οξύνεια η ενέργεια για τον φωτισμό του χώρου θα παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Με 240.000 ευρώ συντηρεί το
οδικό δίκτυο του Δήμου Μετεώρων
η Περιφέρεια Θεσσαλίας

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Έτοιμοι για τον προεκλογικό αγώνα η τοπική οργάνωση της Ν.Δ.

Επτασφράγιστο μυστικό
η στελέχωση του ψηφοδελτίου
άλλον έτοιμο ή
σχεδόν έτοιμο
είναι το
ψηφοδέλτιο της ΝΔ και
για τον ν. Τρικάλων από
τα κεντρικά του
κόμματος.

Μ

Κάποιες διαρροές ασφαλώς υπάρχουν, διάφορα ονόματα ακούγονται, άλλοτε ως
πληροφόρηση, έστω και ανεπιβεβαίωτη, άλλοτε επιτηδευμένα, όμως, στα γραφεία της
ΝΔ στην Αθήνα διαφυλάσσουν το ψηφοδέλτιο ως επτασφράγιστο μυστικό.
Την ερχόμενη εβδομάδα,
ίσως Δευτέρα, αλλά το πιθανότερο την Τρίτη ή την Τετάρτη, μάλλον θα σπάσουν οι
σφραγίδες και θα ανακοινωθούν τα πέντε ονόματα που
μαζί με τον νυν βουλευτή και
πρώην υπουργό Κώστα Σκρέκα θα απαρτίσουν το ψηφο-

δέλτιο της ΝΔ στον ν. Τρικάλων(συνολικά έξι άτομα και
υποχρεωτικά 4-2 ή 3-3 ως
προς το φύλο των υποψηφίων).
Άλλες πληροφορίες, πάντα ανεπιβεβαίωτες, κάνουν
λόγο για γράψε - σβήσε στο
ψηφοδέλτιο, δηλαδή αυτό να
περιέχει τους/τις υποψηφί-

ους, ωστόσο, να αλλάζει μέρος αυτού, με την έξοδο κάποιου/κάποιας και την είσοδο
ενός άλλου ή μίας άλλης κ.ο.κ.
Αυτή είναι μία διαδικασία που
γενικά συμβαίνει στην κατάρτιση ψηφοδελτίων, ιδίως όταν
υπάρχουν πολλές πιέσεις από
πολλούς και από πολλές κατευθύνσεις.

Με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου, η τοπική οργάνωση του κόμματος δραστηριοποιείται άμεσα στον προεκλογικό αγώνα για τις εθνικές
εκλογές, κάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερο χρόνο και
προσπάθεια, αφού ήδη βρίσκεται σε προεκλογικούς ρυθμούς, τόσο εξαιτίας των ευρωεκλογών, όσο και λόγω της
2ης Κυριακής στις αυτοδιοικητικές.
Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες για μία θέση στο ψηφοδέλτιο λοιπόν δεν έχουν παρά
να περιμένουν λίγες ημέρες,
οπότε όλα θα ξεκαθαρίσουν
και οι “επιτυχόντες” και οι
“επιτυχούσες” θα έχουν μέχρι
και στις 7 Ιουλίου έναν “Μαραθώνιο”
με
ρυθμούς
“100σταριού” να διανύσουν!
Ματθαίος Μπίνας

Κ. Σκρέκας: Ύποπτη πρεμούρα του κ. Τσίπρα
για τον άρον - άρον ορισμό των ανωτάτων
δικαστικών λίγο πριν τις εθνικές εκλογές
αντιθεσμική
διαδικασία για τον
ορισμό της
ηγεσίας του Αρείου
Πάγου, με την οποία η
κυβέρνηση του κ, Τσίπρα
επιχειρεί απροκάλυπτα
να χειραγωγήσει τη
Δικαιοσύνη, βρέθηκε την
Παρασκευή στο
στόχαστρο του Τομεάρχη
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτή
Τρικάλων, κ. Κώστα
Σκρέκα, κατά την
παρέμβαση του στην
πρωινή εκπομπή
"Απευθείας" της ΕΡΤ.

Η

Ειδικότερα, ο κ. Σκρέκας
εξέφρασε την ανησυχία του
για τη ωμή παρέμβαση της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη λίγες ημέρες πριν και την τυπική προκήρυξη των εθνικών
εκλογών, καθώς μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών
είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απολέσει την πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση για να προχωρήσει σε σημαντικές θεσμικές αλλαγές.
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Μικέλης Χατζηγάκης:

«Η ΝΔ θα καταγράψει
μια ιστορική νίκη
στις εκλογές»
υνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό TV 10
παραχώρησε ο Μικέλης Χατζηγάκης, ο
οποίος μίλησε για τις εκλογές στις 7 Ιουλίου
και ανέλυσε το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών
και ευρωεκλογών.

Σ

Ο Μικέλης Χατζηγάκης τόνισε πως «Το βασικό μήνυμα της Κυριακής είναι ότι αυτή την στιγμή συντελείται
μια τεράστια αλλαγή στην κοινωνία. Είναι μια πολιτική
αλλαγή, μια αλλαγή ανανέωσης. Αυτό το έπιασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί και ο ίδιος εκφράζει αυτό το
καινούργιο πνεύμα. Το πνεύμα του νέου, μορφωμένου
και άφθαρτου. Του νέου που δεν τάζει λαγούς με πετραχήλια, που λέει την αλήθεια και παρουσιάζει στους
πολίτες ένας σαφές και εμπεριστατωμένο πρόγραμμα.
Για αυτό και οι 9.5% μονάδες διαφορά είναι και μια προσωπική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και των ιδεών του
και του ύφους του».
Επίσης, ο Μικέλης Χατζηγάκης έκανε μια εκτίμηση για
το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών και υπογράμμισε
τους στόχους της ΝΔ. Συγκεκριμένα είπε:
«Η Νέα Δημοκρατία θα καταγράψει μια μεγάλη νίκη σε
αυτές τις εκλογές. Αλλά η πραγματικά μεγάλη νίκη της
ΝΔ θα είναι όταν καταφέρει να μειώσει την ανεργία και
να δημιουργήσει νέες δουλείες για τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες. Η πραγματικά μεγάλη νίκη της ΝΔ θα είναι όταν
καταφέρει να δώσει στους συνταξιούχους μια αξιοπρεπή
σύνταξη. Θα είναι όταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
μας αποκτήσουν ένα καλό εισόδημα. Σε αυτά πρέπει να
δώσουμε έμφαση από την πρώτη κιόλας μέρα”.

OMOΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προγράμματα
επαγγελματικής
κατάρτισης
Όπως επισήμανε ο Τρικαλινός βουλευτής, η πρεμούρα
του κ. Τσίπρα προκαλεί εύλογες απορίες για τις πραγματικές προθέσεις του, ενώ οι
ισχυρισμοί περί του κινδύνου
να παραμείνει ακέφαλη η ηγεσία της Δικαιοσύνης δεν πείθουν κανέναν, αφού το 2015
ήταν η ίδια κυβέρνηση που
άφησε χωρίς ηγεσία τη Δι-

καιοσύνη επί πέντε μήνες περίπου.
Ο πρώην υπουργός συμπλήρωσε ότι οι αλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς καμία
πίεση μετά τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας, ταυτόχρονα,
ότι οποιαδήποτε κίνηση που
θα δεσμεύσει την επόμενη
κυβέρνηση θα είναι τραγικό
λάθος.

Τέλος, αναφερόμενος στις
επικείμενες βουλευτικές εκλογές, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι ο ελληνικός λαός θα
αφήσει πίσω τα διχαστικά διλήμματα και θα εμπιστευτεί
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε
η χώρα μας να αλλάξει σελίδα
και να προχωρήσει μπροστά
για το καλό όλων των Ελλήνων.

Έναρξη υποβολής προτάσεων προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49, έτους 2018.
Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν. Τρικάλων
και με τη συμβολή της ΟΕΒΕ, θα προβούν άμεσα στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέλη τους, τα οποία θα
επιδοτηθούν από το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων
σε επιχειρήσεις από 1-49, έτους 2018.
Στα προγράμματα ΛΑΕΚ εντάσσονται οι επιχειρήσεις
που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24) για
τους εργαζόμενους και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση
από άλλο φορέα για το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο
θα συμμετάσχουν.
Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα της ειδικότητας των
συμμετεχόντων με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του
προσωπικού τους.
Η διάρκεια των προγραμμάτων, θα είναι 40 ώρες και θα
πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας, οι δε εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν θα λάβουν εκπαιδευτικό
επίδομα ανά ώρα (5 € x40=200 €).
Όσοι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στους προέδρους των σωματείων δύναμης της
ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων, Απόλλωνος 8-10 και στο τηλ.
2431028465.
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έχρι τις 25 Ιουνίου
παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής
αιτήσεων στο Μέτρο 6.3
«Ανάπτυξη Μικρών
Εκμεταλλεύσεων», από τις 4 του
μηνός που είχε αρχικά
καθοριστεί.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξηςφακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί
στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δέκα εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ,
δηλαδή από τις 26 Ιουνίου 2019 έως
και τις 15 Ιουλίου 2019 (στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αποσταλεί ταχυδρομικά, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του
ταχυδρομείου), οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και
αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας (ΔΑΟ) της Περιφερειακής
Ενότητας (ΠΕ) του τόπου μόνιμης
κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής
εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό
πρωτόκολλο υποβολής.

Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:
συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών
προσόντων και συνάφεια εργασιακής
εμπειρίας,
στήριξη της γυναικείας και νεανικής
επιχειρηματικότητας,
συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το
περιβάλλον (όπως ενδεικτικά συμμε-

Σ

υμβουλές προς τους
βαμβακοκαλλιεργητές δίνουν γεωπόνοι,
καθώς οι βαμβακοφυτείες
βρίσκονται πλέον σε ανάπτυξη.
Σκοπός είναι η οι βαμβακοπαραγωγοί να βελτιστοποιήσουν τις καλλιεργητικές
τους μεθόδους, αποκομίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και
άρδευση, προς αποφυγή
υπερβολικής και τρυφερής
βλάστησης, προκειμένου τα
φυτά να μην είναι ελκυστικά
για την ανάπτυξη επιβλαβών
οργανισμών.
Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι χημικές επεμβάσεις,
επειδή την περίοδο αυτή αρχίζουν να εμφανίζονται τα
ωφέλιμα έντομα που παρασιτούν τους επιβλαβείς οργανισμούς (πράσινο και ρόδινο
σκουλήκι) του βαμβακιού.
Τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι είναι κυρίως:
αφίδες, θρίπες τετράνυχοι

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Έχει δοθεί για υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο
6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Εκμεταλλεύσεων»

Προθεσμία μέχρι 25 Ιουνίου

τοχή σε ομάδα παραγωγών, συμμετοχή σε διαδικασίες για βιολογική παραγωγή ή ολοκληρωμένη διαχείριση
και γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα),
εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα),
χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα
χαρακτηριστικά),
χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία
έναντι μίσθωσης),
στήριξη υποψηφίων δικαιούχων που
είναι «επαγγελματίες» αγρότες,
προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του

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

Ενίσχυση
Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται
στο δικαιούχο Νέο Γεωργό από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ σε τουλάχιστον 2 δόσεις,
οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την
1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με
την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5
ετών από την ένταξη με την ολοκλή-

ρωση του επιχειρηματικού σχεδίου
και ειδικότερα με την απόκτηση από
τον δικαιούχο της ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη και των κατάλληλων
επαγγελματικών προσόντων μέσω κατάρτισης.
Τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα εξής:
Διάρκεια 3-4 έτη.
Έναρξη υλοποίησης εντός 9 μηνών
από την έγκριση.
Δράσεις – ενέργειες για την οικονομική ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή εν
γένει τη διαρθρωτική τους προσαρμογή (π.χ. αύξηση έκτασης, αγορά
ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, αναπροσαρμογή παραγωγικής κατεύθυνσης, εξοικονόμηση πόρων κλπ.)
Ο παραγωγός που θα ενταχθεί στο
εν λόγω πρόγραμμα οφείλει να τηρεί
τα παρακάτω:
Απόκτηση ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη, εφόσον δεν τη διαθέτουν, εντός 2 ετών από την έγκριση
και διατήρηση μέχρι πέρας ορθής
υλοποίησης σχεδίου.
Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών
προσόντων , εφόσον δεν τα διαθέτουν,
μέσω κατάρτισης του υπομέτρου 1.1
του ΠΑΑ (εντός 3 ετών από την έγκριση).
Διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (ως τυπική απόδοση) μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης
σχεδίου.
Ματθαίος Μπίνας

Δίνουν γεωπόνοι

Συμβουλές για τους βαμβακοκαλλιεργητές
κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα
100 φύλλων.
Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται χημική επέμβαση, αφενός
μεν διότι τα προσβεβλημένα
φυτά ανακάμπτουν από την
προσβολή, αφετέρου δε με
την χρήση εντομοκτόνων εξολοθρεύονται τα ωφέλιμα έντομα.
Λύγκος: Το κατώτερο όριο
επέμβασης είναι τα 5 άτομα
ανά 100 φυτά κ.μ.ο.

Ψεκασμοί
που προκαλούν συστροφές
φύλλων, κατσάρωμα, φυλλόπτωση, σχισίματα κλπ.
Οι βαμβακοπαραγωγοί να
παρακολουθούν 1-2 φορές
την εβδομάδα τις φυτείες
προκειμένου να διαπιστώνουν
τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις ζημιές των εντόμων, ώστε να επεμβαίνουν
όταν οι πληθυσμοί είναι κοντά

στα όρια επέμβασης όπως
παρακάτω:
Τετράνυχος: Επεμβαίνουμε
όταν προκαλείται φυλλόπτωση και οι πληθυσμοί είναι υψηλοί.
Αφίδες: Επεμβαίνουμε μόνο
εάν οι πληθυσμοί παραμένουν
υψηλοί για 7 ή περισσότερες
μέρες, με κατώτερο όριο
επέμβασης: 25 άτομα αφίδων

Όσον αφορά τους ψεκασμούς, αν και είναι νωρίς ακόμη, γεωπόνοι συνιστούν να
μην πραγματοποιούνται επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις
βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο
της πυκνότητας των επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων, διότι
άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί
επιβαρύνουν αρνητικά την
καλλιέργεια, το περιβάλλον

και την ανθρώπινη υγεία.
Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι
για την τελική απόφαση να
επέμβουν με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για κάθε
επικείμενο ψεκασμό να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που
δεν πετούν οι μέλισσες, κατά
τις απογευματινές κυρίως
ώρες μετά τη δύση του ηλίου.
Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες
χρήσης φυτοπροστατευτικών
για τη δοσολογία, τη συνδιαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας
επέμβασης και συγκομιδής
καθώς και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.
Ματθαίος Μπίνας

Τροποποιήθηκε

η προκήρυξη
για τη
Βιολογική
Γεωργία

Τροποποιήθηκε η προκήρυξη για τη βιολογική
γεωργία και με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κασίμη και η
Δημόσια Δαπάνη (Εθνική
+ Κοινοτική συμμετοχή)
της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια έξι εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες εκατόν
ογδόντα ευρώ και είκοσι
λεπτά (206.012.180,20)
Από αυτά κατανέμονται
για τοΥπομέτρο 11.1
(«νεοεισερχόμενοι»):
Δράση 11.1.1: 50.074.810
ευρώ και για το Υπομέτρο 11.2 («παλιοί»):Δράση 11.2.1: 155.937.370
ευρώ.
Για την περιφέρεια
Θεσσαλίας δίδεται επιπλέον το ποσό των
19.642.710 ευρώ για να
προστεθούν και επιπλέον
δικαιούχοι στο πρόγραμμα.
Για άλλη μια φορά
αποδεικνύεται έμπρακτα
ότι προτεραιότητες της
Κυβέρνησης αποτελούν
η βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας και η
στήριξη των αγροτών.
Διεκδικούμε ένα παραγωγικό μοντέλο δίκαιης
ανάπτυξης για την κοινωνία και τον παραγωγό.
Ενισχύουμε λοιπόν συνεχώς τη συμμετοχή του
αγρότη, αναβαθμίζοντας
το ρόλο του και προχωράμε μαζί για μια δίκαιη
ανάπτυξη και στον τομέα
της αγροτικής οικονομίας.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

τοπικά
πόλη των
Τρικάλων για μια
ακόμη φορά στο…
προσκήνιο, αυτή τη φορά
από την «μικρή οθόνη»
και την φιλόδοξη σειρά
του OPEN το «Κόκκινο
Ποτάμι». Έγινε γνωστό
ότι το "Κόκκινο Ποτάμι"
έρχεται για γυρίσματα
στην πόλη των Τρικάλων,
από τις 15 Ιουνίου μέχρι
και τις 21 Ιουνίου.

Η

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Η παραγωγή της σειράς καλεί όσους και όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί, μπορούν να
στείλουν το τηλέφωνο τους και
δύο φωτογραφίες (μια κοντινή
και μια ολόσωμη) στο mail:
kokkinotrikala@gmail.com.
Δεν απαιτείται εμπειρία ενώ
με τη δήλωση της συμμετοχής,
ο βοηθός σκηνοθέτη θα επικοινωνήσει μαζί τους για περισσότερες πληροφορίες.

Η παρουσίαση
της νέας μεγάλης
παραγωγής του Open
Η παρουσίαση της κινηματογραφικών προδιαγραφών σειράς, Το Κόκκινο Ποτάμι, που ταξιδεύει στα χρόνια του διωγμού
των Ελλήνων του Πόντου μέσα
από έναν θυελλώδη έρωτα.
«Λαός χωρίς μνήμη είναι

έρυσι στην χώρα μας
ζήσαμε ένα δράμα με
απώλειες
ανθρώπινων ψυχών από τις
φονικές πυρκαγιές. Λογικό
να υπάρχει για το φετινό
καλοκαίρι εγρήγορση, με
στόχο να μην υπάρξουν τα
ίδια τραγικά αποτελέσματα.

Π

O Δήμος Φαρκαδόνας, συμμετέχοντας στην προσπάθεια
ενημέρωσης για προστασία από
τις πυρκαγιές, κοινοποιεί στους
δημότες του τις οδηγίες της εθνικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας:
Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο
• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά
χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.
• Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους
που υπάρχουν ξερά χόρτα το
καλοκαίρι.
• Αποφύγετε εργασίες που
ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις,
χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
• Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
• Μην αφήνετε τα σκουπίδια
στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος
ανάφλεξης.
• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά
πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.
Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα
ή κοντά σε δάσος
• Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα
και φύλλα, τις πευκοβελόνες και
τα κλαδιά.
• Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι
το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα
με την ηλικία και την κατάστασή
τους.
• Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.
• Μην τοποθετείτε πλαστικές
υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.
• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και
φροντίζετε για τη συντήρησή
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Τα Τρίκαλα και στην «μικρή οθόνη»
•Το "Κόκκινο Ποτάμι" έρχεται για γυρίσματα στα Τρίκαλα και ζητάει ηθοποιούς
λαός χωρίς μέλλον...»
Κάπως έτσι ο Μανούσος Μανουσάκης υπογράμμισε την
ανάγκη να στρέφουμε το βλέμμα μας στην ιστορία στην μεγάλη εκδήλωση του Open στον
Ελληνικό Κόσμο ανήμερα της
Κυριακής 19 Μαΐου, ημέρα της
επετείου των 100 χρόνων από
τη γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, όπου παρουσιάστηκε η
νέα μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή του καναλιού «Το Κόκκινο
Ποτάμι» σε σκηνοθεσία του ίδιου.
Βασίζεται στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημα του Χάρη
Τσιρκινίδη, που μας ταξιδεύει
στα σκληρά χρόνια του διωγμού
των Ελλήνων του Πόντου, μέσα
από έναν θυελλώδη έρωτα.
Τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της σειράς, τον Μίλτο
Παυλίδη και την Ιφιγένεια Νικολαϊδη στη σειρά ενσαρκώνουν ο Ιωάννης Παπαζήσης και
η Αναστασία Παντούση. Οι δύο
ηθοποιοί μίλησαν με ενθουσιασμό για την πρόκληση που αποτελούν για εκείνους οι ρόλοι
τους, με τον Ιωάννη Παπαζήση
να μοιράζεται και τη δική του
ιστορία, καθώς μεγάλωσε με
τους Ποντίους παππούδες του
από την πλευρά της μητέρας
του και μέσα του έχει κατα-

Το Κόκκινο Ποτάμι Συντελεστές

γραφεί ο πόνος από τις δικές
τους αναμνήσεις.
Η ιστορία που διηγείται «Το
Κόκκινο Ποτάμι» ξεκινά στην
κωμόπολη Ακ Νταγ Ματέν του
νομού Αγκύρας το Μάιο του
1895. Ξεκινά όταν η οικογένεια
του Γεωργίου Παυλίδη αρραβωνιάζει το 12χρονο γιο της, τον
Μίλτο, με την μόλις 9χρονη Ιφιγένεια, κόρη του Μιχάλη Νικολαϊδη. Ένας αρραβώνας σκοπιμότητας, όπως συνηθιζόταν
εκείνη την εποχή, καθώς σύμφωνα με το μουσουλμανικό
νόμο αν ένα κορίτσι αρραβω-

νιαζόταν θεωρείτο ατιμασμένο
και δεν επιτρεπόταν να γίνει
γυναίκα μουσουλμάνου. Οι επιθέσεις των φανατικών Τούρκων θα αναγκάσουν τις δύο οικογένειες, να εγκαταλείψουν
τον τόπο τους. Οι δυο νέοι θα
ξανασυναντηθούν τυχαία στην
Κωνσταντινούπολη 11 χρόνια
μετά. Xωρίς να γνωρίζουν την
οικογενειακή σχέση που τους
δένει, ερωτεύονται κεραυνοβόλα. Ένας έρωτας που θα βρεθεί
αντιμέτωπος με πολλά δεινά.
Στην εκδήλωση ακούστηκε
για πρώτη φορά το τραγούδι

των τίτλων, σε σύνθεση Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους Κώστα Μπαλαχούτη, με
την αισθαντική ερμηνεία της
Ελεονώρας Ζουγανέλη. Η στιγμή που ο Μανούσος Μανουσάκης ανέβασε στη σκηνή σύσσωμο το καστ της σειράς, με τη
σκηνή να γεμίζει από μια dream
team Ελλήνων ηθοποιών καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από
τις 19 Απριλίου και για έναν
ολόκληρο μήνα το OPEN ανέδειξε και τίμησε την ιστορία και
τον πολιτισμό του Πόντου.

Ενημερωτικό υλικό
για προστασία από πυρκαγιές
•Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει για τους κινδύνους
του καλοκαιριού ζητώντας την καλύτερη συνεργασία όλων
τοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.
• Αν παραμείνετε στο σπίτι:
- Κλείστε καλά τις πόρτες και
τα παράθυρα.
- Φράξτε τις χαραμάδες με
βρεγμένα πανιά για να μην μπει
μέσα ο καπνός.
- Απομακρύνετε τις κουρτίνες
από τα παράθυρα.
- Μεταφέρετε στο εσωτερικό

Σκηνοθεσία: Μανούσης Μανουσάκης
Σενάριο: Νίκος Απειρανθίτης,
Δώρα Μασκλαβάνου
Διευθυντής φωτογραφίας:
Γιώργος Παπανδρικόπουλος
Διευθυντής Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς
Σκηνογράφος: Κατερίνα Ζουράρη
Ενδυματολόγος: Μαρία Μαγγίρα
Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Μανουσάκη
Ηθοποιοί: Ιωάννης Παπαζήσης, Αναστασία Παντούση, Τάνια Τρύπη, Κωνσταντίνος Καζάκος, Τάκης Βαμβακίδης, Χαρά
– Μάρα Γιαννάτου, Τατιάνα Παπαμόσχου, Δημήτρης Δρόσος, Σωτήρης Χατζάκης, Στέφανος Κυριακίδης, Πέτρος Ξεκούκης, Κώστας Ξηκομηνός,
Αργύρης Πανταζάρας, Νικόλας
Παπαγιάννης, Γιώργος Παυλίδης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης,
Γιώργος Τσαμπουράκης, Θοδωρής Φρατζέσκος, Κέλλυ Γιακουμάκη καθώς και πολλοί ακόμα ταλαντούχοι ηθοποιοί.
Το Κόκκινο Ποτάμι θα προβληθεί από το OPEN το φθινόπωρο του 2019.

των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και
τις εξωτερικές πόρτες.
- Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με
εφεδρικό νερό.
- Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε
ένα δωμάτιο.
- Φροντίστε να υπάρχει φακός
και εφεδρικές μπαταρίες μαζί
σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αν διαταχθεί εκκένωση της
περιοχής ακολουθείστε πιστά τις
οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.
Ενώ καταλήγει ότι ως Δήμος
Φαρκαδόνας θα καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια για την
προστασία των ζωών, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου
της περιοχής μας, αλλά η συμβολή της ατομικής και συλλογικής
ευθύνης στην εκπλήρωση του
στόχου αυτού είναι καθοριστική.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Επαναληπτική Γενική
Συνέλευση του Σωματείου
Συντ/χων Αυτ/στών Ν. Τρικάλων
τους.
• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της
περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.
• Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που
λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.
Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην
Πυροσβεστική
Υπηρεσία
(τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:
- την τοποθεσία και το ακριβές
σημείο που βρίσκεστε,
- την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
- το είδος της βλάστησης που

καίγεται.
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο
σπίτι σας
• Διατηρείστε την ψυχραιμία
σας.
• Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του
κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
• Κλείστε όλες τις διόδους
(καμινάδες, παράθυρα, πόρτες
κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό
του σπιτιού.
• Κλείστε τις παροχές φυσικού
αερίου και υγρών καυσίμων μέσα
και έξω από το σπίτι.
• Μαζέψτε τις τέντες στα
μπαλκόνια και στα παράθυρα.
• Διευκολύνετε την πρόσβαση
πυροσβεστικών οχημάτων ανοί-

γοντας την πόρτα του κήπου.
Μόλις περάσει η πυρκαγιά
• Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που
απομένουν.
• Ελέγξτε για τουλάχιστον 48
ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους
εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.
Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο
σπίτι σας
• Μην εγκαταλείπετε το κτίριο
εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
• Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης
σε ένα σπίτι κατασκευασμένο
από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυ-

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών Ν. Τρικάλων (ΤΣΑ) σε επαναληπτική Γενική
Συνέλευση την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 10 το πρωί,
στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
2) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3) Έγκριση προϋπολογισμού 2019
4) Λήψη απόφασης για ενοποίηση του Σωματείου Συνταξιούχων Ν. Τρικάλων ΤΣΑ με το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ).
5) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων.
Υ.Γ.: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι
να υποβάλλουν αίτηση στο Δ. Συμβούλιο μέχρι την 3η Ιούνη, ημέρα Δευτέρα, το βράδυ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γιαταγάνας Παναγιώτης
Στάμος Κίμωνας
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αρουσιάστηκε στο
Μουσείο Τσιτσάνη στα
Τρίκαλα Το Οδοιπορικό
του Νίκου Καζαντζάκη.

Οι Τρικαλινοί και ο Καζαντζάκης!
Πολυκοσμία σε εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη στα Τρίκαλα

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Συγκεκριμένα η Τοπική Επιτροπή νομού Τρικάλων, της Διεθνούς Εταιρείας
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, το βράδυ της
Πέμπτης στο Μουσείο Τσιτσάνη, διοργάνωσαν ένα ταξίδι γνώσης και συζήτησης για τον μεγάλο μας πεζογράφο πρεσβευτή του Ελληνισμού. Η σχετική εκδήλωση είχε τίτλο: «Οδοιπορικό στον
πρεσβευτή του Ελληνισμού Νίκο Καζαντζάκη».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε
ως εξής:
Καλωσόρισμα από την Ιουλία Τσαγάκη, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου
Κρητών Ν. Τρικάλων.
Πρόλογος για τον Νίκο Καζαντζάκη
Μανώλης Αποστολάκης, Φιλόλογος
Παρουσίαση του βιβλίου Ο Νίκος Καζαντζάκη και η Πολιτική»
Αποστόλης Ζώης, Υπεύθυνος για τον
Νομό Τρικάλων της ΔΕΦΝΚ, Δημοσιογράφος
Παρουσίαση του βιβλίου «Καζαντζάκης
– Ζορμπάς, μια αληθινή φιλία»
Από τον πρόεδρο της ΔΕΦΝΚ Γιώργο
Στασινάκη
Ομιλία του προέδρου της ΔΕΦΝΚ κ.
Γιώργου Στασινάκη με θέμα «Η επικαιρότητα της σκέψης του Καζαντζάκη»
Στην συνέχεια υπήρξε συζήτηση για
το έργο του σπουδαίου Έλληνα.
Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος Λάζαρος Τσουμένης
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα
του Δήμου Τρικκαίων.
Το βιβλίο ήταν στη διάθεση του κοινού
στον χώρο της εκδήλωση από το βιβλιοπωλείο «Τσιοπελάκος».

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

CMYK

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

CMYK
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Ξεκινούν οι αιτήσεις στον
ΟΑΕΔ για κοινωνικό τουρισμό
εκινά τη Δευτέρα 3
Ιουνίου 2019 και
ώρα 08.00 η
ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων δικαιούχων και
παρόχων τουριστικών
καταλυμάτων για τη
συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα Επιδότησης
Διακοπών Εργαζομένων,
Ανέργων και των
Οικογενειών αυτών, με
Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισμού περιόδου
2019-2020. Οι
ηλεκτρονικές αιτήσεις
μπορούν να
υποβάλλονται από όλους
τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και
παρόχους- μέχρι την
Παρασκευή 14 Ιουνίου
2019 και ώρα 23:59.

Ξ

Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν
να πραγματοποιηθούν από
την 1 Αυγούστου 2019 έως
τις 31 Ιουλίου 2020 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:
•από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν
για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου,
Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή
•από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν
για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των

ηλεκτρονικών υπηρεσιών της
Διαδικτυακής Πύλης του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι
χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή
τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν
να προσέλθουν εγκαίρως
στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν,
για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η
προσέλευση στις Υπηρεσίες
για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης
για το TAXISnet, καθώς με
την εισαγωγή στο σύστημα
των κωδικών αυτών, μπορούν
να πιστοποιηθούν αυτόματα
και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες
και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες
κατά το έτος 2018:
•είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του
ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ
Εργατικής Εστίας) ή

•έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50
ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
•έλαβαν τακτική επιδότηση
ανεργίας τουλάχιστον δύο
μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
•συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας,
ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας και επιδότησης
ανεργίας),
καθώς και εγγεγραμμένοι
άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του
ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία
λήξης υποβολής αιτήσεων.
Το σύστημα επιλογής των
δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων
κριτηρίων με αντικειμενικό
και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Η επιδότηση θα γίνει με τη
χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει
τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού κωδικού αριθ-

Δημιουργίες Decoupage
από το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων

μού.
Ο συνολικός αριθμός των
δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι
140.000 άτομα, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος
ανέρχεται
στα
10.000.000 €.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε
ισχύ κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης και
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα δικαιολογητικά
λειτουργίας τους.
Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά
επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς,
δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για
την προσκόμιση δικαιολογητικών. Παρ’ όλα αυτά, αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν
να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους,
όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την
προσκόμισή τους μέχρι την
Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και
ώρα 13:00. Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι τις 14
Ιουνίου και ώρα 23.59.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του
Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό
τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Εργαστήριο συμβουλευτικής ανέργων
ο Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Πύλης σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ)
Γ.Σ.Ε.Ε. θα υλοποιήσει για το μήνα
Ιούνιο ομαδικό εργαστήριο
πληροφόρησης και
συμβουλευτικής για ανέργους στο
Δήμο Πύλης. Τα ομαδικά
εργαστήρια παρέχονται δωρεάν
και υλοποιούνται με στόχο την
ένταξη ή επανένταξη ανέργων
στην αγορά εργασίας.

Τ

Μέσα από τα ομαδικά εργαστήρια οι
εξειδικευμένοι σύμβουλοι εργασίας της
ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε. θα ενημερώσουν τους
συμμετέχοντες για τους τρόπους αναζήτησης εργασίας. Πρόκειται για το δεύ-

τερο ομαδικό εργαστήριο ανέργων με
θέμα: «Διαμορφώνοντας ένα πλάνο
αναζήτησης εργασίας». Το εργαστήριο

θα υλοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο
Πύλης.Οι αιτήσεις για το ομαδικό εργαστήριο μπορούν να γίνουν μέχρι και
τις 14 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή
.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εργαστήριο
είτε διά ζώσης είτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης (Ερμού 5, εντός ΚΕΠ).
Τηλ. Επικοινωνίας: 2434350303.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Πύλης εντάσσεται στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 20142020» και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

o decoupage ή πιο συγκεκριμένα η
«τεχνική της χαρτοπετσέτας» ήταν το
θέμα του εργαστηρίου που
οργανώθηκε στο 2ο Σ.Δ.Ε. Τρικάλων την
Τετάρτη, 22 Μαΐου.

T

Η λέξη decoupage προέρχεται από το Γαλλικό
«decouper» που σημαίνει «κόβω». Είναι η τέχνη ή
τεχνική του να διακοσμείς διάφορα αντικείμενα με
μικρά κομμάτια χαρτί. Πολλές φορές το ντεκουπάζ
εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το κολλάζ και τη ζωγραφική και το απoτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
Όπως τόνισε η κα. Άννα Στούπα, εθελόντρια εικαστικός, εκπαιδεύτρια στο 2ο Σ.Δ.Ε. Λάρισας
«το ντεκουπάζ είναι μια τεχνική που θέλει κέφι και
φαντασία. Είναι ένα μέσο έκφρασης και δημιουργίας».
Δε χρειάζονται πολλά υλικά για να διακοσμήσουμε
αντικείμενα με την συγκεκριμένη τεχνική: ξύλο,
αστάρι, χαρτοπετσέτες, κόλλα ντεκουπάζ, χρώματα
και κάποια στολίδια που δίνουν όμορφη πινελιά στα
έργα μας και ιδού το αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε θερμά την κα. Άννα Στούπα που
μας δίδαξε την τεχνική του ντεκουπάζ στο ξύλο.
Πολλά μπράβο σε όλη την ομάδα για τις υπέροχες
δημιουργίες!!!

CMYK

στη σέντρα των
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΠΟΡ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΛΕΙΔΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ
Η σωστή οργάνωση θα επιστρέψει
στον Α.Ο. Τρίκαλα να ανοίξει περπατησιά
και να κερδίσει στοιχήματα (σελ 5)

Σήμερα η ημιτελική φάση της Κ 14,
όπου τα ταλέντα θα τα δώσουν
όλα για τον στόχο (σελ 7)

Ανάδειξη του υδάτινου στοιχείου
σε σπουδαία εκδήλωση για τους λάτρεις
των αποστάσεων (σελ 4)

4 Όλα τα τελευταία στοιχεία για το Πανελλήνιο ΠαίδωνΚορασίδων στίβου, που λόγω εκλογών μετατέθηκε
για 4 και 5 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο των Τρικάλων
(σελ. 2)
CMYK
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Π

υκνά είναι τις
τελευταίες
ημέρες τα
γεγονότα, όπως
συνηθίζουν να λένε οι
πολιτικοί.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ετσι αρκετοί φίλοι του κλασικού αθλητισμού δεν συνειδητοποίησαν άμεσα την σύμπτωση.
Οι Εθνικές εκλογές προκηρύχτηκαν για τις 7 Ιούλη και
έτσι έπεσαν πάνω στο Πανελλήνιο παίδων-κορασίδων των
Τρικάλων, που αρχικά είχε οριστεί για το συγκεκριμένο διήμερο.
Οι πιο ψαγμένοι βέβαια δεν
άργησαν να αντιληφθούν την
σύμπτωση, οπότε περίμεναν
την επιλογή της ομοσπονδίας.
Διότι ξέρουν πολύ καλά ότι
οι ημερομηνίες είναι σφιχτές,
οι εκδηλώσεις μαζεμένες και
ως εκ τούτου και τα χέρια δεμένα.
Σύμφωνα με την γνωστή παροιμία: το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι, οπότε
με συνοπτικές διαδικασίες λήφθηκε η καινούργια απόφαση.
Αυτή την μεταφέραμε ήδη
από το χθεσινό φύλλο.
Αντί λοιπόν η γιορτή στο Στάδιο να απλωθεί το διήμερο 6-7
Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί
ένα κλικ νωρίτερα και συγκεκριμένα την Πέμπτη και την Παρασκευή 4 και 5 Ιούλη.
Σίγουρα για αρκετούς φιλάθλους που είχαν συνδέσει στο
μυαλό τους την συγκεκριμένη
σύναξη με δράση το Σ-Κ το γεγονός θα φανεί λιγάκι παράξενο.
Επί της ουσίας όμως δεν αλλάζει κάτι και έτσι όλοι θα μπουν
άμεσα στο πνεύμα των καινούργιων δεδομένων.
Απλά οι συνοδοί θα κινηθούν
λίγο πιο γρήγορα για να κάνουν
τις κρατήσεις τους, αφού θέλουν να βιώσουν από μέσα την
ομορφιά και τον συναγωνισμό,
που χαρακτηρίζουν την διοργάνωση.
Σε κάθε περίπτωση η καρδιά
του στίβου θα χτυπήσει ξανά
στα Τρίκαλα και μάλιστα έντονα,
αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση
είναι η πολυπληθέστερη.
Μέσω του πρωταθλήματος
θα τονωθεί και ο αθλητικός τουρισμός, αφού τα στοιχεία κάνουν λόγο για μεγάλη προσέλευση.
Την ώρα λοιπόν που οι πολιτικοί θα κάνουν τις τελευταίες
προσπάθειες το έμψυχο δυναμικό θα βάλει τα καλά του για

Με την ίδια φλόγα
Η μικρή τροποποίηση στις ημέρες διεξαγωγής του Πανελληνίου
πρωταθλήματος Π-Κ δεν επηρεάζει τους πρωταγωνιστές

Αν και σε διαφορετικές μέρες λόγω εκλογών, το Πανελλήνιο Π-Κ
των Τρικάλων θα γνωρίσει και φέτος μεγάλες πιένες
να κερδίσει την δική του αθλητική ψήφο εμπιστοσύνης.
Τούτο μεταφράζεται σε όσο
το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικά αγωνίσματα και φυσικά σε πρωτιές και καλά πλασαρίσματα.
Ομολογουμένως ο τίτλος του
Πανελληνιονίκη δεν αλλάζεται
με τίποτα.
Επιπρόσθετα ένα ακόμη στοίχημα έχει να κάνει με την βελτίωση των επιδόσεων. Η συγκεκριμένη φουρνιά καταρρίπτει
το ένα ρεκόρ μετά το άλλο,
οπότε η λογική υπαγορεύει ότι
η παράδοση θα συνεχιστεί για
μια ακόμη φορά.
Αλλωστε και το Στάδιο έχει
συνδεθεί με σημαντικά στιβικά
κατορθώματα σε όλες τις ηλικίες.
Απλά τα νεαρά αγόρια και
κορίτσια θα τροποποιήσουν
ελαφρώς το προπονητικό πρόγραμμα για να δώσουν το 100%
την ώρα της δράσης.
Οσο για τους διοργανωτές
είναι δεδομένο ότι θα κινηθούν
ακόμη πιο γρήγορα προκειμένου να ετοιμάσουν τα πάντα
στην εντέλεια και να προσφέρουν όλες τις συνθήκες στους
αθλητές προκειμένου να αποδώσουν αυτά που πραγματικά
μπορούν.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς
το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις επί
συσκέψεων για να είναι καθένας

Πλούσια δράση
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η μια σύναξη διαδέχεται την
άλλη στον χώρο του στίβου.
Καταξιωμένες εκδηλώσεις, μίτινγκ, ημερίδες συνθέτουν
ένα πλούσιο σκηνικό.
Ασφαλώς όλα αυτά έχουν το δικό τους αποτύπωμα και
φυσικά οι αθλητές, Ελληνες και ξένοι φροντίζουν να καταθέτουν τον καλύτερο εαυτό τους μετρώντας δυνάμεις.
Όπως ομολογούν τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν
μεγάλο σχολείο.
Εννοείται ότι σε αρκετές απ’αυτές θα λάβουν μέρος
και Τρικαλινά παιδιά, που γνωρίζουν πολύ καλά το κλίμα.
Ηδη ο κύκλος άνοιξε και αναμένεται με ενδιαφέρον η
συνέχεια.
Εξάλλου στα «Βενιζέλεια» εκτός από Ζήκο(θα ψάξει
όριο για Κ23 Γκέλβε Σουηδίας), Καϊκη θα αγωνιστεί και η
Μαρινάκου(800μ).

έτοιμος στον τομέα του.
Παρά την δεδομένη εμπειρία
η επικαιροποίηση δεδομένων
χαρακτηρίζεται αδήριτη ανάγκη.
Σε εγρήγορση βρίσκονται
ασφαλώς και οι κριτές για να
προσφέρουν τις γνωστές υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους,
ενώ πολλά εύσημα αξίζουν
στους αφανείς ήρωες οι οποίοι
πάντα βάζουν πλάτη για να κερδίσουν τα Τρίκαλα ένα ακόμη
στοίχημα.

Χρήσιμα στοιχεία
Από την στιγμή που άλλαξε
η ημερομηνία διεξαγωγής του
Πανελληνίου έγινε και το απαραίτητο φρεσκάρισμα στην προκήρυξη του πρωταθλήματος.
Μεταφέρουμε λοιπόν τα πιο
χαρακτηριστικά κομμάτια αυτής.
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα
θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 και
την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019,
στα Τρίκαλα στο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
ΠΑΙΔΩΝ
ΔΡΟΜΟΙ :
100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ.
- 1.500μ. - 3.000μ. - 2.000μ. Φυσικά Εμπόδια –
110μ. Εμπόδια - 400μ. Εμπόδια - 4Χ100μ. - 4X400μ.
ΑΛΜΑΤΑ :
Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί
Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα
Τριπλούν
ΡΙΨΕΙΣ :
Σφαιροβολία - Δισκοβολία Σφυροβολία – Ακοντισμός
ΒΑΔΗΝ: 10.000 μ.
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:
ΔΡΟΜΟΙ :
100μ. – 200μ. – 400μ. - 800μ.
- 1.500μ. – 3.000μ – 2.000μ.
Φυσικά Εμπόδια - 100μ. Εμπόδια – 400μ. Εμπόδια - 4Χ100μ.
- 4Χ400μ.
ΑΛΜΑΤΑ :
Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί
Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα
Τριπλούν
ΡΙΨΕΙΣ :
Σφαιροβολία - Δισκοβολία Σφυροβολία – Ακοντισμός
ΒΑΔΗΝ: 5.000μ.
ΗΛΙΚΙΕΣ:
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα
Κ18 (Παίδων-Κορασίδων) έχουν
δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές – τριες που έχουν γεννηθεί
τα έτη 2002 - 2003.

Επίσης συμμετέχουν οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας
Κ16 (Παμπαίδων - Παγκορασίδων Α’) που έχουν γεννηθεί τα
έτη 2004 – 2005 και μόνο στα
αγωνίσματα που αναφέρονται
παρακάτω στην παράγραφο
6.2.
Δηλώσεις συμμετοχής - Διαδικασία:
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν με email μέχρι
τη Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019
και ώρα 15:00 στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
development @segas.gr καθώς
και στις κατά τόπου Ε.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Μετά την παρέλευση αυτής
της προθεσμίας δεν θα γίνεται
δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.
Σημείωση: σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κ. Μαίρη Παναγιωτάκη, στο τηλέφωνο 211
1877732.
Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα καταχωρεί
την ηλεκτρονική δήλωση του
σωματείου και παράλληλα με
ευθύνη των Τεχνικών Συμβούλων των Ε.Α.Σ. οι δηλώσεις θα
ελέγχονται για την ορθότητά
τους (δικαίωμα συμμετοχής –
όρια πρόκρισης – ηλικία – επίδοση) και θα υπογράφονται
από τον Τεχνικό Σύμβουλο.
Οι Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. υποχρεούνται μέχρι την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 να έχουν ενημερώσει
πρώτα τα σωματεία τους και
στη συνέχεια το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με
email
στο
development@segas.gr ΜΟΝΟ
εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε
διορθώσεις - συμπληρώσεις
στις δηλώσεις των σωματείων.
Προσοχή: Οι Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
θα έχουν την τελική ευθύνη να
ενημερώσουν τα σωματεία της
δύναμής τους για οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις γίνουν στις δηλώσεις που έχουν καταθέσει
τα σωματεία στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και
στις Ε.Α.Σ.
Η υποβολή της δήλωσης θα
γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγγραφής (Excel) που σας έχει
αποσταλεί και έχει αναρτηθεί
στο site της Ομοσπονδίας.
Σημειώνεται ότι στο έντυπο
συμμετοχής πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναγράφεται και ο
αγώνας που έχει επιτευχθεί το

όριο συμμετοχής.
Ταυτόχρονα με την υποβολή
της δήλωσης συμμετοχής το
σωματείο δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται τους όρους
της Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος
και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα στοιχεία
που αναφέρονται στη συνημμένη δήλωση συμμετοχής θα
πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα και οι αθλητές –
αθλήτριες θα δηλωθούν μόνο
σε εκείνα τα αγωνίσματα που
δικαιούνται και στα οποία θα
λάβουν μέρος.
Μετά την επεξεργασία και
καταχώρηση των δηλώσεων
συμμετοχής θα ανακοινώνονται
στο site της Ομοσπονδίας οι
λίστες συμμετοχής των αγωνισμάτων προκειμένου να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ανακοίνωση των συμμετοχών στο site
της ομοσπονδίας δεν θα γίνεται
δεκτή καμία νέα δήλωση συμμετοχής ούτε και συμπληρωματική, εκτός των περιπτώσεων
όπου δεν υπάρχει ευθύνη των
σωματείων.
Δικαίωμα συμμετοχής :
Οι αθλητές – τριες της κατηγορίας Κ18 (Παίδες – Κορασίδες) «2002 – 2003», μπορούν
να δηλωθούν και να συμμετέχουν σε δύο (2) αγωνίσματα,
ανεξάρτητα από το χαρακτήρα
που έχουν (ατομικά ή ομαδικά).
Οι αθλητές – τριες της κατηγορίας Κ16 (Παμπαίδες – Παγκορασίδες Α’) «2004 – 2005»,
μπορούν να δηλωθούν και να
συμμετέχουν, σε δύο (2) αγωνίσματα ανεξάρτητα από το χαρακτήρα που έχουν (ατομικά ή
ομαδικά) και εκτός από δύο
ατομικά αγωνίσματα δρόμων,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται
παρακάτω:
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α’ (έτος γεν.
2004) :
100μ – 200μ – 400μ - 800μ –
1.500μ – 3.000μ – 110μ Εμπόδια
– 400μ Εμπόδια – 10.000μ Βάδην – Άλμα σε Ύψος – Άλμα
Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος –
Άλμα Τριπλούν - Σφαιροβολία
– Δισκοβολία – Σφυροβολία –
Ακοντισμός - 4Χ100μ – 4Χ400μ.
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α’ (έτος γεν.
2005) :
3.000μ – Άλμα σε Ύψος –
Άλμα Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Τριπλούν
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ (έτος γεν.
2004):
100μ – 200μ – 400μ - 800μ –
1.500μ – 3.000μ. – 100μ Εμπόδια
– 400 μ. Εμπόδια – 5.000μ Βάδην – Άλμα σε Ύψος – Άλμα
Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος –
Σφαιροβολία – Δισκοβολία –
Σφυροβολία – Ακοντισμός 4Χ100μ – 4Χ400μ.
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ (έτος γεν.
2005):
Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί
Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός.
Ορια βαθμολόγησης - Αξιολόγηση:
Θα ισχύσουν τα ειδικά όρια
βαθμολόγησης, ξεχωριστά για

κάθε κατηγορία (συνημμένος
Πίνακας 4 Κ18 - Π/Κ) που θα
πρέπει να επιτύχουν οι αθλητές
– αθλήτριες στους αγώνες για
να βαθμολογηθούν – αξιολογηθούν. Σε αντίθετη περίπτωση
ανεξάρτητα από τη θέση που
θα καταλάβει ένας αθλητής –
αθλήτρια, ΔΕΝ θα βαθμολογείται – αξιολογείται.
Οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν τα σωματεία από το
πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18
(Παίδων – Κορασίδων), θα υπολογισθούν για την αξιολόγηση
του 2019.

Επαθλα- απονομές
Νικητές ατομικών αγωνισμάτων:
Στους τρεις πρώτους νικητές
– νικήτριες θα απονεμηθούν:
Στους πρώτους – πρώτες:
Κύπελλο – Δίπλωμα – Μετάλλιο
Πανελληνιονίκη Χρυσό
Στους δεύτερους – δεύτερες:
Δίπλωμα – Μετάλλιο Πανελληνιονίκη Αργυρό
Στους τρίτους – τρίτες: Δίπλωμα – Μετάλλιο Πανελληνιονίκη Χάλκινο
Νικητές σύλλογοι βαθμολογίας:
Στον πρώτο νικητή σύλλογο
της βαθμολογίας Παίδων και
στον πρώτο νικητή σύλλογο
της βαθμολογίας Κορασίδων
του πρωταθλήματος Κ18 (Παίδων – Κορασίδων) θα απονεμηθούν κύπελλα.
Νικητές Σύλλογοι Επαρχίας:
Κύπελλα επίσης θα απονεμηθούν στον πρώτο νικητή σύλλογο της βαθμολογίας Παίδων
και στον πρώτο νικητή σύλλογο
της βαθμολογίας Κορασίδων
του πρωταθλήματος Κ18 (Π/Κ)
για τους συλλόγους της επαρχίας (εκτός Αθηνών, Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης).
Σε άλλο θέμα η Ε.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Θεσσαλίας είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει με
κάθε τρόπο την παροχή ιατρικής φροντίδας κατά την διάρκεια των αγώνων. Γι’ αυτό πέρα
από την παρουσία γιατρού θα
πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να
εξασφαλιστεί η παρουσία
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη την
διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων.
Στους αγώνες θα γίνει έλεγχος DOPING , από το ΕΣΚΑΝ
και πάντα σύμφωνα με της
όρους και της διατάξεις της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού (I.A.A.F.).
Εξάλλου οργανωτικός εκπρόσωπος του πρωταθλήματος ορίζεται το μέλος του Δ.Σ. του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ. Δημήτρης Χαχάμης.
Τεχνικός Υπεύθυνος των
αγώνων ορίζεται ο κ. Χάρης
Βαρυτιμίδης, τεχνικός σύμβουλος ανάπτυξης του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,
με αρμοδιότητες όσα αναφέρει
το σχετικό άρθρο των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και σε συνεργασία με το διευθυντή αγώνων της ομοσπονδίας, τους τεχνικούς συμβούλους ανάπτυξης, τον εθνικό προπονητή Κ18
(Π/Κ), τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αλυτάρχη, το γυμνασίαρχο των αγώνων και τον
υπεύθυνο της υπηρεσίας του
προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τεχνικοί υπεύθυνοι εγκατάστασης
ορίζονται οι κ.κ. Θανάσης Μπουλογεώργος και Χρήστος Χαλίτσιος, τεχνικοί σύμβουλοι της
Ε.Α.Σ. Θεσσαλίας, οι οποίοι θα
συνεργάζονται με τον τεχνικό
υπεύθυνο, τον αλυτάρχη και το
γυμνασίαρχο των αγώνων, σε
θέματα προετοιμασίας του αγωνιστικού χώρου, λειτουργίας
ηλεκτρονικών συστημάτων, οργάνων κ.λ.π.
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Τίποτα στην τύχη

Φάση αποτίμησης
Σφαιρική ανάλυση για το παρόν και
το μέλλον των γυναικών του Ασκληπιού
έκαναν οι ιθύνοντες του συλλόγου.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Ακόμη μια αγωνιστική περίοδος , για
τις γυναίκες , έφτασε στο τέλος της.
Μετά από μια δύσκολη και απαιτητική
σαιζόν ο Ασκληπιός κατάφερε και κέρδισε άνετα την παραμονή του (για 4η
συνεχόμενη χρονιά) στην Α2 γυναικών
καθώς τερμάτισε στην 7η θέση (του
ενιαίου πλέον 2ου ομίλου και όχι με
υπο ομίλους όπως άλλες χρονιές) .
Βέβαια το ξεκίνημα κάθε άλλο παρά
ιδανικό ήταν καθώς, στην εκκίνηση της
χρονιάς και στα πρώτα παιχνίδια, η
ομάδα δεν είχε αγωνιστική συνοχή
,υστερούσε πολύ στο κομμάτι της τακτικής , δεν είχε ξεκάθαρο αγωνιστικό
προσανατολισμό αλλά και μια πολύ
άσχημη ψυχολογία λόγω των πολλών
άσχημων αποτελεσμάτων και εμφανίσεων με αποτέλεσμα στις πρώτες 10
αγωνιστικές να έχει μόλις 9 βαθμούς
και τίποτα δεν έδειχνε ικανό να φέρει
την ανάκαμψη.
Η αντίδραση της διοίκησης να αλλάξει την προπονήτρια κ.Βασίλεβα και
στη θέση της να φέρει τον κ.Γεροβάιο
είχε άμεσο αντίκτυπο στην ομάδα.Πρώτα απ όλα στο ψυχολογικό τομέα καθώς
ο καινούργιος προπονητής δούλεψε
πάρα πολύ πάνω στην ψυχολογία αλλά
και αγωνιστικά έφερε κάποια καινούργια πράγματα.
Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να
φανούν και στα επόμενα 3 παιχνίδια
πήρε 6 βαθμούς και βαθιά βαθμολογική
ανάσα. Η αγωνιστική άνοδος ήταν διαρκής και σε όλα τα επόμενα παιχνίδια
καθώς διεκδίκησε βαθμό ή βαθμούς
από όλους τους αντιπάλους (μόνο στον
αγώνα με την πρωταθλήτρια ομάδα
του Ν.Βότση δεν κέρδισε σετ).
Μεταξύ 13 ομάδων συγκέντρωσε 32
βαθμούς πετυχαίνοντας 10 νίκες σε
σύνολο 24 αγώνων.Είχε την 4η θέση
σε κερδισμένους πόντους (1987) ενώ
έδειξε και μια αξιοσημείωτη ισορροπία
στα παιχνίδια αφού κέρδισε 19 βαθμούς
εντός έδρας(6-6) ενώ εκτός έδρας κέρδισε 13(4-8).
Έκλεισε λοιπόν μια ακόμη χρονιά
για τις γυναίκες του Ασκληπιού και
τώρα πρέπει να ξεκινήσει η δημιουργία
ενός ανταγωνιστικού συνόλου για την
επόμενη περίοδο.Υπάρχουν αθλήτριες
που αποχωρούν (Κοτσίρα, Αθανασοπούλου, Γεωργοπούλου) και θα πρέπει
η διοίκηση του συλλόγου να κάνει όλες
τις απαραίτητες κινήσεις για τη διατήρηση του βασικού κορμού της ομάδας
αλλά και τις απαραίτητες ενέργειες να
καλυφθούν τα κενά.
Κύριο και βασικό μέλημα πρώτα από
όλα η ανανέωση της συνεργασίας με
τον προπονητή κ.Γεροβάιο του οποίου
η έλευση στην ομάδα έδωσε άλλον
αέρα και άλλη διάθεση στις αθλήτριες
(μικρές και μεγάλες).
Καθώς η αγωνιστική δράση για τα
αναπτυξιακά τμήματα συνεχίζεται (οι
παγκορασίδες είναι ήδη στην 8αδα
της περιφέρειας) είναι μια μοναδική
ευκαιρία μέσα από τους αγώνες και
τις προπονήσεις να δείξουν ότι έχουν
τα φόντα και τη διάθεση να στελεχώσουν τη γυναικεία ομάδα την επόμενη
περίοδο.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναζητηθούν όλες οι συνεργασίες και εκτός
γηπέδου που θα επιτρέψουν στις αθλήτριες να αφοσιωθούν σε αγωνιστικά
και μόνο θέματα.
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Η συστηματική δουλειά που γίνεται στα τοπικά σωματεία βόλεϊ φέρνει
τις καλές ειδήσεις τόσο στην βιτρίνα, όσο και στον τομέα της υποδομής

Ε

δώ και χρόνια οι
Τρικαλινοί φίλοι του
βόλεϊ δεν πρέπει να
έχουν παράπονο όσον
αφορά την κινητικότητα στο
άθλημα.

Αστέρας Γρεβενών , Φιλαθλητικός
Λαρισαϊκός.
Ετσι ξέρουν πώς να ενεργήσουν
και που να ρίξουν το βάρος.
Πλώρη για σπουδαία πράγματα
φυσικά βάζουν και οι παγκορασίδες.

Του Αρη Κόντα

Δυνατές φωνές

arispenna@yahoo.gr
Από ένα διάστημα και μετά η μια
εκδήλωση διαδέχεται την άλλη, οπότε το κοινό πλουτίζει τις παραστάσεις.
Ασφαλώς την προσοχή προσελκύει σε πρώτο χρόνο η λεγόμενη
βιτρίνα, δηλαδή τα τμήματα κορυφής των συλλόγων, αλλά αδυναμία
για αρκετό κόσμο αποτελεί η υποδομή.
Διότι μέσω αυτής θα βγουν στον
αφρό οι καινούργιες προτάσεις.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε
ότι συγκεκριμένα Τρικαλινά τμήματα
παραμένουν στις επάλξεις για νέα
κατορθώματα.
Πάντως ειδικά φέτος το πρόγραμμα ήταν γεμάτο με αγώνες για τα
πρωταθλήματα, ενώ ακολούθησαν
μπαράζ και ανάλογες εκδηλώσεις.
Στο κάδρο μπήκε και το σχολικό
όπου τα παιδιά του 4ου ΓΕΛ κατέθεσαν ωραία εικόνα.
Μακάρι να συνεχιστεί αυτό το
ψάξιμο, αφού με τον τρόπο αυτό
θα έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες.
Εννοείται ότι τίποτα δεν γίνεται
στην τύχη αλλά με οδηγό την συστηματική δουλειά.
Τα επιτελεία επιμένουν ξανά και
ξανά και έτσι το νερό μπαίνει στο
αυλάκι.
Βέβαια οι Τρικαλινοί φίλαθλοι
γνωρίζουν πολύ καλά ότι στον αθλητισμό τα συναισθήματα αλλάζουν
εύκολα, οπότε σπεύδουν να δίνουν
δύναμη στους πρωταγωνιστές στα
δύσκολα σημεία.
Η ουσία είναι ότι το βόλεϊ τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξεύσει τις
μετοχές του. Τα κορίτσια και τα
αγόρια κάνουν κατάθεση ψυχής και
τα παιχνίδια είναι ελκυστικά.
Μάλιστα πολλά τραβούν σε μάκρος καθηλώνοντας το κοινό.
Φυσιολογικά οι φίλοι του είδους
ρωτούν σε πρώτη ευκαιρία όλο και
περισσότερες λεπτομέρειες για τα
μικρά ή μεγάλα μυστικά των συλλόγων, τα ρόστερ, τα τουρνουά,
τις προπονήσεις, τις κλήσεις σε κλιμάκια και άλλα πολλά.
Από την στιγμή λοιπόν που όσοι
διακονούν τον χώρο ψάχνονται αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.
Μάλιστα οι φωνές είναι αρκετές
και εξόχως δυνατές. Κάθε ομάδα
έχει την φιλοσοφία της και επιδιώκει
σε πρώτη ευκαιρία να δικαιώνει τις
προσδοκίες.
Tα τελευταία χρόνια ο Ασκληπιός
παίζει πολύ δυνατά στον χώρο του
γυναικείου βόλεϊ.
Με συστηματική δουλειά το νερό
έχει μπει για τα καλά στο αυλάκι
και το βιογραφικό γεμίζει με εντυπωσιακό τρόπο.
Μάλιστα τα μικρότερα ηλικιακά
τμήματα δείχνουν απίστευτη διάθεση αφήνοντας υποσχέσεις για το
μέλλον.
Φυσικά το βάρος πέφτει στην γυναικεία ομάδα η οποία εκπροσωπεί

Παραγωγική χρονιά για τα τμήματα της Αμιλλας,
που κάνουν τον δικό τους αγώνα στον χώρο του βόλεϊ

Φορμαρισμένες είναι οι παγκορασίδες του Ασκληπιού
επάξια το σωματείο και το νομό
στην Α2 Εθνική.
Ασφαλώς η συγκεκριμένη εξέλιξη
κομίζει πλούσιο υλικό, αφού η τοπική ομάδα αγωνίζεται με αξιόλογες
ομάδες και σίγουρα το όνομα του
συλλόγου βγήκε πολλές φορές
εκτός του νομού. Δεν έλειψαν άλλωστε οι μεγάλες εμφανίσεις τόσο
εντός, όσο και εκτός έδρας.
Αυτό το διαπίστωσε εύκολα κανείς
μέσα από το πρόσφατο αφιέρωμα
της εφημερίδας μας.
Τα Τρίκαλα έχουν ανάγκη απ’
όσο το δυνατόν περισσότερους
αθλητικούς πρεσβευτές και η φωνή
του βόλεϊ είναι έντονη τα τελευταία
χρόνια.
Μάλιστα από την στιγμή που έγινε
η αρχή οι φίλαθλοι θέλουν να βιώσουν ακόμη πιο έντονες συγκινήσεις
στο μέλλον.
Με την ευκαιρία να προσθέσουμε
ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος πιστεύει στην ομάδα και στην
δουλειά που γίνεται.
Κάθε συνάντηση έχει τα κλειδιά
της, οπότε η σωστή αποκρυπτογράφηση παίζει σημαντικό ρόλο.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται επίσης
ότι οι δυνατές αναμετρήσεις μόνο
καλό κάνουν στο έμψυχο δυναμικό.
Γιατί όποιος δουλεύει στα κόκκινα
ανακαλύπτει τις πραγματικές του
δυνατότητες. Στην πορεία και με
τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις
παρουσιάζει θέαμα υψηλού επιπέδου.
Αναμφίβολα και το γεγονός ότι
αρκετά Τρικαλινά κορίτσια βγήκαν
και εκτός συνόρων φορώντας τις
φανέλες άλλων ομάδων δείχνει την
ποιότητα της ατομικής και ομαδικής
δουλειάς.
Συνεπώς το κίνητρο παραμένει

υψηλό για τα μέλη της οικογένειας
του βόλεϊ και συνεχίζοντας με διάθεση και χαμηλούς τόνους μπορούν
να συνεχίσουν τις παραστάσεις.
Για να επιστρέψουμε στα καθαρά
αγωνιστικά δεδομένα το επιτελείο
της γυναικείας ομάδας του Ασκληπιού ήταν σε εγρήγορση και την
φετινή χρονιά.
Διότι η κάνουλα δεν άνοιξε από
την αρχή, ενώ κάποιες απώλειες
προβλημάτισαν. Ωστόσο έγιναν άμεσα διορθωτικές κινήσεις, οπότε
στον δεύτερο γύρο τα γαλάζια κορίτσια βγήκαν μπροστά στους αγώνες που χρειάστηκε.
Γενικά οι γυναίκες εκτός από ταλέντο και οργάνωση είχαν αυτοπεποίθηση, οπότε προέκυψε γλυκιά
δικαίωση. Εννοείται ότι πλέον πήραν
τον αέρα της κατηγορίας.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το
αγωνιστικό κομμάτι αποτελεί τον
καθρέπτη αλλά μια ομάδα πρέπει
να κομίζει νέα ερεθίσματα.
Συνεπώς οι παράγοντες θέλουν
να προσφέρουν στο κοινό όσο το
δυνατόν πιο πλούσιο υλικό, οπότε
στην περίπτωση αυτή οι φίλαθλοι
θα έχουν αρκετούς λόγους να σπεύσουν στο Δημοτικό.
Ασφαλώς τα μέλη της γυναικείας
ομάδας θα γεμίσουν τις μπαταρίες
τους και με την γνωστή διάθεση
και στοχευμένες κινήσεις θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις του μέλλοντος.
Εννοείται ότι οι επιτυχίες δεν χορταίνονται με τίποτα.
Πάντως οι γυναίκες έμαθαν τους
αντιπάλους τους στον όμιλο για τη
νέα χρονιά που είναι: ΜΑΣ Νέα Γενεά, ΑΣ Ακαδημίες Πρωταθλητών
Πεύκων, ΑΣ Ελπίς, ΓΣΓ Νίκη, ΕΑ
Λαρίσης, ΕΟ Σταυρούπολης,ΑΣ
Γιάννενα,ΑΟ Καβάλα, ΜΕΝΤ, ΑΣ

Συγκινητικό αγώνα κάνουν τα επιτελεία και των υπόλοιπων ομάδων
προκειμένου να πάρουν το καλύτερο
από τα τμήματά τους.
Σίγουρα υπάρχουν εποχές, που
βγαίνουν όλα τα πράγματα, οπότε
προκύπτουν επιτυχίες πρώτης γραμμής.
Δεν λείπουν όμως και τα χρόνια
που η κάνουλα δεν ανοίγει. Εκεί τα
επιτελεία δουλεύουν διπλάσια για
να επιστρέψουν εκεί που όλοι τα
έχουν συνηθίσει.
Πολλές αγωνιστικές μάχες έδωσαν τα κορίτσια του Φιλαθλητικού,
που βίωσαν έντονα συναισθήματα.
Κυνήγησαν όλους τους στόχους
τους και υπερέβαλαν εαυτούς.
Σε κάποιες περιπτώσεις η τύχη
γύρισε την πλάτη, αφού αγώνες
όπως στην Αταλάντη κρίθηκαν οριακά.
Κάθε εμπόδιο όμως για καλό και
οι μελανόλευκες έχουν τα φόντα
για να βρεθούν σύντομα εκεί που
επιθυμούν.
Αλλωστε όταν ένα τμήματα έχει
από πίσω φρέσκα πρόσωπα δεν
έχει να φοβάται τίποτα.
Πολλά εύσημα αξίζουν και στον
Φιλαθλητικό Καλαμπάκας ο οποίος
με το παιδομάζωμα που έκανε έχει
πάντα πλούσιο και ελκυστικό υλικό,
οπότε δικαιούται να ονειρεύεται.

Ανοδική τροχιά
Από την πλευρά της η Αμιλλα
δείχνει ότι πάει κάθε χρόνο και καλύτερα.
Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά έχει
συστήσει αρκετά παιδιά στον χώρο
του βόλεϊ, ενώ η καλή χημεία και
το κλίμα κάνουν την διαφορά.
Πραγματικά όταν οι παίκτες απολαμβάνουν αυτό που κάνουν είναι
λογικό να αυξάνουν τις πιθανότητες
επιτυχίας.
Χαίρεται κανείς να βλέπει το έμψυχο δυναμικό των πρασίνων να
καταθέτει τις εμπνεύσεις του και
να κυνηγάει κάθε μπαλιά.
Ετσι όταν έρχεται η ώρα του ταμείου είναι κάτι παραπάνω από θετική.
Από την αρχή της χρονιάς το
συγκρότημα του Θέμη Γούλα είχε
ξεκάθαρο προσανατολισμό και υπηρέτησε σωστά το πλάνο του.
Από τις πρώτες φάσεις φαινόταν
πόσο δουλεμένα ήταν τα τμήματα,
οπότε το νερό έμπαινε στο αυλάκι.
Να θυμίσουμε ότι το παιδικό τμήμα ξεπέρασε τον εαυτό του φτάνοντας μέχρι τους αγώνες των Αμπελοκήπων απέναντι σε βαριά χαρτιά του χώρου, όπως η Ελπίδα και
η Αλεξανδρούπολη.
Αυτό το θησαύρισμα γνώσεων
θα φανεί χρήσιμο στην πορεία.
Και οι παμπαίδες έρχονται με
φόρα για να διεκδικήσουν και αυτό
το στοίχημά τους.
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έσω του αθλητισμού
μπορεί να περάσει
κανείς σημαντικά
μηνύματα και να
ευαισθητοποιήσει την κοινή
γνώμη.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αλλωστε πολλές φορές αρκεί ένα
ερέθισμα για να δούμε όλοι με άλλο
μάτι κάποια πράγματα.
Ασφαλώς η ιεράρχηση δεδομένων
παίζει μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητα και σε πρώτο πλάνο επιβάλλεται
να έχουμε την προστασία της φύσης.
Στην προκειμένη περίπτωση λάθη
δεν χωρούν. Διότι πολύ απλά θα τα
βρούμε στην πορεία.
Η κλιματική αλλαγή έχει σίγουρα
την εξήγησή της. Και μπορεί αρκετοί
να μην έχουν ακούσει ακόμη το καμπανάκι κινδύνου αλλά αν μελετήσουν
προσεκτικά τα πράγματα θα αντιληφθούν ότι οι πρωτοβουλίες για την
διάσωση του περιβάλλοντος έπρεπε
να γίνουν εδώ και καιρό.
Διότι όσο περνάει ο χρόνος είναι
κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος
να ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση με
καταστροφικά αποτελέσματα.
Εστω και έτσι όμως πάντα υπάρχουν
ανήσυχα πνεύματα τα οποία φροντίζουν με τον τρόπο τους να περνούν
το κατάλληλο μήνυμα.
Πριν από λίγες μέρες ο αγώνας Κόζιακας race ήταν αφιερωμένος στην
διάσωση του Ασπροπάρη.
Αρκετοί Τρικαλινοί μέσα από την
συγκεκριμένη σύναξη έσπευσαν να
συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση
και ξεκίνησαν τον αγώνα τους βάζοντας και άλλους συμπολίτες στο πνεύμα.
Μπροστά λοιπόν είναι μια φρέσκια
εκδήλωση, που και αυτή ενέχει ισχυρό
συμβολισμό.
Γηγενείς και επισκέπτες, μικροί και
μεγάλοι δεν έχουν πρόβλημα να αναγνωρίσουν την ξεχωριστή νότα που
προσφέρει στα Τρίκαλα ο Ληθαίος.
Πραγματικά αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης και ασφαλώς είναι απόλυτα δικαιολογημένα τα παινέματα.
Ολοι παραδέχονται την χαλάρωση
που προσφέρει μια βόλτα στις όχθες
του, όπου το υγρό στοιχείο ενέχει και
ιαματικό ρόλο.

Δίπλα στο ποτάμι
Ο θεματικός αγώνας δρόμου Follow the river θα αναδείξει
την ομορφιά του Ληθαίου, που αποτελεί σημείο αναφοράς

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται ο δρομικός αγώνας
με σήμα κατατεθέν τον Ληθαίο
Λέτε να είναι τυχαίο το γεγονός ότι
όσοι φιλοξενούμενοι έρχονται στα Τρίκαλα η πρώτη στάση που κάνουν είναι
δίπλα στο ποτάμι;
Αναμφίβολα αυτή η εικόνα αποτυπώνεται έντονα στο μυαλό τους και
την μεταφέρουν σε φίλους και συγγενείς.
Είναι φυσιολογικό λοιπόν ότι όσοι
έρχονται μετά απ’αυτό στην πόλη να
αναζητήσουν την αύρα του Ληθαίου.
Είστε τυχεροί που έχετε το ποτάμι
δίπλα στα πόδια σας λένε κάτοικοι
άλλων περιοχών και έχουν απόλυτο
δίκιο. Συνεπώς πρέπει να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας για χίλιους
δύο λόγους.
Με όλα αυτά έφτασε το πλήρωμα
του χρόνου να αξιοποιηθεί και αθλητικά.
Το δρομικό κίνημα γνωρίζει μεγάλη
άνθιση, οπότε ετοιμάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες ένας αγώνας που
θα καλύψει και τα πιο δύσκολα γούστα.
Ανάλογα με την φυσική κατάσταση
ο κάθε Τρικαλινός και όχι μόνον μπορεί
να επιλέξει συγκεκριμένη διαδρομή

και να αγωνιστεί δίπλα στο ποτάμι.
Με τον τρόπο αυτό θα ανακαλύψει
ακόμη καλύτερα τις ομορφιές του και
θα το βάλει καλύτερα στην καρδιά
του.
Τα πρώτα μηνύματα είναι ιδιαίτερα
θετικά, αφού οι συμπολίτες ανταποκρίνονται ασμένως σε κάθε καινούργια
σύναξη. Πόσο μάλλον όταν αυτή έχει
να κάνει σχέση με αγαπημένο κομμάτι.
Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά οι διοργανωτές σήκωσαν τα μανίκια προκειμένου να προσέξουν ακόμη και τις
λεπτομέρειες προσφέροντας έτσι ένα
ελκυστικό πακέτο στο κοινό.
Εχουμε την αίσθηση ότι οι λάτρεις
του είδους θα σπεύσουν μαζικά στην
εκκίνηση για να γίνουν μέρος της παρέας, ενώ τα χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα θα φτάσουν σε
κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Ειδικά η νεολαία θα βρεθεί ξανά
στην πρώτη γραμμή, αφού δεν υπάρχει
καλύτερο σκηνικό από το να τρέχει
σε μια απίστευτη διαδρομή.
Κοινώς μόνο και μόνο η ανακοίνωση
της σύναξης αποτέλεσε το καλύτερο

Eπηρέασε ο καιρός

Δυναμική αρχή
Καιρός όμως να δώσουμε τα απαραίτητα χρηστικά στοιχεία:
Στις 16 Ιουνίου για πρώτη φορά στα
Τρίκαλα, αλλά και στην Ελλάδα, έρχεται ο θεματικός αγώνας δρόμου
FOLLOW THE RIVER με παραποτάμιες
διαδρομές μήκους 10.000μ , 5.000μ
αλλά και 1.000 μέτρων για μικρούς
και μεγάλους !
Η έναρξη όπως και ο τερματισμός
των αγώνων, θα γίνουν στην Κεντρική
πλατεία Τρικάλων το πρωί της Κυριακής,
ενώ το προηγούμενο βράδυ θα διεξαχθεί η τελετή έναρξης του αγώνα
πάλι στο ίδιο σημείο με χορευτικές επι-

Μεγάλη ανταπόκριση
Κάποια πράγματα διαφαίνονται από
την αρχή και φωνάζουν από μακριά.
Από τις πρώτες κιόλας μέρες που
ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον αγώνα
υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και
ενθουσιασμός που κλιμακώνεται εντυπωσιακά . Για την συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι δρομείς , μπορούν να
εξυπηρετούνται για την διαδικασία
της
εγγραφής
τους
μέσω
του www.viva.gr με το οποίο η διοργάνωση «Follow The River » συνεργάζεται .

Συμφωνία με γυμναστή

Τα ιδιαίτερα στοιχεία της Στοκχόλμης δεν επέτρεψαν
σε Ελληνες στιβικούς να πιάσουν την γνωστή απόδοση
Η εξαιρετικά χαμηλή, για τα δεδομένα της
εποχής, θερμοκρασία, αλλά και ο δυνατός
άνεμος δημιούργησε αρκετά προβλήματα
στους αθλητές και τις αθλήτριες που μετείχαν
την Πέμπτη το απόγευμα στο Diamond League
της Στοκχόλμης. Τάδε έφη η ιστοσελίδα του
ΣΕΓΑΣ
Στο επί κοντώ των Ανδρών ο Εμμανουήλ
Καραλής κατέλαβε την τέταρτη θέση με καλύτερη προσπάθεια τα 5,36 μ., ύψος στο
οποίο ξεκίνησε τον αγώνα και πέρασε με την
πρώτη και στη συνέχεια απέτυχε στα 5,48
μέτρα.
Ο δεύτερος Έλληνας του συγκεκριμένου
αγώνα, ο Κώστας Φιλιππίδης δεν κατάφερε
να καταταχθεί, αφού είχε τρία άκυρα άλματα
στο αρχικό ύψος των 5,36 μέτρα. Ο αέρας
φάνηκε πως επηρέασε ιδιαίτερα τους μετέχοντες, αφού από τους επτά που ξεκίνησαν
μόνο τρεις κατάφεραν να συνεχίσουν μετά
το 5,36 μέτρα.
Νικητής στο επί κοντώ ήταν ο Σάμ Κέντρικς
(ΗΠΑ) με 5,72 μ., ύψος που ξεπέρασε με την
πρώτη, ενώ επέλεξε στη συνέχεια να μην δοκιμάσει υψηλότερα. Δεύτερος με 5,60 μ. ήταν
ο Πιοτρ Λίσεκ (Πολωνία) και τρίτος ο Ιάπωνας
Σίτο Γιαμαμότο (5,48 μ.).

κίνητρο, οπότε φαίνεται ότι σε λίγες
μέρες η καρδιά των Τρικάλων θα αποκτήσει και πάλι αθλητική ζωντάνια.
Φυσικά η αξία βρίσκεται στην συμμετοχή αλλά και στην ανάδειξη του
Ληθαίου. Συμπερασματικά το πάντρεμα
αθλητισμού και τουρισμού αποτελεί
εκρηκτικό συνδυασμό, ενώ τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν διαχρονικά
δυο από τα πιο δυνατά χαρτιά των
Τρικάλων.

δείξεις από συλλόγους της Πόλης !
Η Ελλάδα έχει την ευλογία να διασχίζεται από δεκάδες πανέμορφα ποτάμια ποικίλου μεγέθους , μορφής και
κάλους.
Η φυσική αυτή ομορφιά που προσφέρει απλόχερα η φύση στην χωρά
μας αποτελεί αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα
ισχυρό όπλο για την προβολή των πόλεων που διασχίζονται από αυτά και
την ανάπτυξη του θεματικού τους τουρισμού .
Η πρόταση του DIELPIS είναι αποτέλεσμα μελέτης που επινοήθηκε για
την δημιουργία ενός ΝΕΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ και ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ αθλητικού κυρίως προϊόντος το οποίο θα μπορεί
να φιλοξενείται σε πόλεις που επιλέγονται μέσα από τις 27 που ανήκουν
στο '' Δίκτυο Πόλεων Με Ποτάμια '' .
Για το 2019 έχουν επιλεγεί τα Τρίκαλα , η Έδεσσα και η Άρτα . Οι αγώνες αυτοί είναι εγκεκριμένοι από το
ΣΕΓΑΣ και υπό την αιγίδα διαφόρων
φορέων .
Η προοπτική του θεσμού αυτού είναι
για το 2020 να αυξηθεί ο αριθμός των
πόλεων που θα συμμετέχουν από 3
σε 5 έως 6 και για το 2021 σε 8.
οι άνθρωποι του DIELPIS εγγυώνται
για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων
που έχουν προγραμματιστεί και ζητούν
την συμμετοχή όλων για την επίτευξη
του στόχου που είναι η ΕΠΙΤΥΧΙΑ και
μόνο .
Το Dielpis σε συνεργασία με τα
αθλητικά σωματεία της πόλης των
Τρικάλων Γ.Σ.Τ. και ΖΕΥΣ καλούν τους
λάτρεις των αγώνων Δρόμου από όλη
την Ελλάδα να στηρίξουν και να συμμετάσχουν στο νέο αλλά ΠΟΛΛΑ υποσχόμενο αθλητικό θεσμό.

Στο επί κοντώ των Γυναικών, το οποίο δεν
ήταν στα αγωνίσματα που βαθμολογούνταν,
η Ελένη Πόλακ έμεινε στο 4,15 μ., επίδοση
που της έδωσε την πέμπτη θέση. Νικήτρια
στο αγώνισμα ήταν η Αντζέλικα Μπένγκτσον
με 4,57 μέτρα.
Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την έκτη
θέση στο μήκος στο Diamond League της
Στοκχόλμης, σε ένα απόγευμα που οι 12 βαθμοί Κελσίου και ο άνεμος που ξεπερνούσε τα
6,00 μ. δεν άφησε τους αθλητές να δείξουν
τις δυνατότητες τους.
Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι είχε καλύτερο
άλμα στα 7,99 μ. (6,0) στην τρίτη του προσπάθεια, ενώ είχε ακόμη άλματα στα 7,76 μ.,
7,83 μ., 7,36 μ., 7,71 μ. και 7,75 μέτρα. Νικητής
στο σημερινό αγώνα ήταν ασημένιος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Γλασκώβης, Τόμπιας Μόντλερ (Σουηδία), που "προσγειώθηκε"
στα 8,22 μ. (1,5), επίδοση που αποτελεί
ατομικό του ρεκόρ.
Μία θέση κάτω από τον Τεντόγλου βρέθηκε
ο Σέρχι Νικοφόροφ (Ουκρανία) με 7,97 μ., ο
άλτης που στις 9 Ιουνίου θα είναι στα Χανιά
για το μίτινγκ "Βενιζέλεια- Χανιά".
CMYK

Όπως μεταφέραμε και στο χθεσινό φύλλο ήταν θέμα χρόνου η ανακοίνωση καινούργιου
γυμναστή για τους Ικάρους.
Μετά από ενδελεχή έρευνα αποφάσισαν να εμπιστευτούν για το νευραλγικό αυτό
πόστο, έναν άνθρωπο με μεράκι για τον χώρο και με πλούσιες ιδέες.
Ο λόγος για τον κ. Βασίλη Μητροτάσιο, που έχει άρωμα Αθηνών αλλά η μητέρα του
είναι από τα Τρίκαλα και ο ίδιος διαμένει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας.
Δούλεψε σε πολλές ομάδες: Αθηνών, Χαλκίδας και όχι μόνον, οπότε θα προσπαθήσει
να κολλήσει και με τους κιτρινόμαυρους προσφέροντας έργο.
Εξάλλου την Τετάρτη(17.30) ξεκινούν μεταβατικές προπονήσεις.

Δίνουν φώτα
Είναι σημαντικό να εμπλουτίζει κανείς τις γνώσεις του σε πρώτη ευκαιρία.
Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει και η ποιότητα των αναλυτών.
Ξεκίνησε λοιπόν χθες στον Παλαμά το σημαντικό σεμινάριο προπονητικής Μπάσκετ
που διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο Παλαμά το διήμερο 31Μαΐου και 1 Ιουνίου, το
οποίο συνδιοργανώνουν ΕΟΚ , ΣΕΠΚ , ΕΣΚΑΘ, Τιτάνες Παλμά και Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. με
ομιλητές τους Κώστα Μίσσα , Ηλία Παπαθεοδώρου και Δημήτρη Ξουρίδα.
Σάββατο, 01/06/2019
09:30 - 10:30 ΞΟΥΡΙΔΑΣ - Motion Offense για αναπτυξιακές ηλικίες
10:45 - 11:45 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 12:00 - 13:00 ΜΙΣΣΑΣ - Basic principles of mtm defense
Η συμμετοχή των προπονητών στο σεμινάριο είναι ελεύθερη.
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Ξεδίπλωσε τις σκέψεις του
Ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Τρίκαλα Νίκος Σαμολαδάς μίλησε
για τον σχεδιασμό τις ανανεώσεις και το θέμα του προπονητή

Ά

νοιξε τα χαρτιά
του ο
αθλητικός
διευθυντής του
ΑΟ Τρίκαλα, Νίκος
Σαμολαδάς. Ο κ.
Σαμολαδάς αναφέρθηκε
στην χρονιά που
ολοκληρώθηκε, την
επόμενη σεζόν, την
συνεργασία του με τον
Αιβάζογλου και τους…
Τρικαλινούς
ποδοσφαιριστές.

Του ΧΡιΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Μιλώντας τον FM100 ο Ν.
Σαμολαδάς και σημείωσε μάλιστα πως δούλεψε για δύο
πλάνα (ένα για συμμετοχή
στη Σουπερ Λιγκ -2 και ένα
για Φούτμπολ Λίγκ) αλλά
ανέφερε πως: “Δεν πιστεύω
ότι μπορούν να αλλάξουν
πολλά πράγματα, όμως το
πλάνο της Football League
αν τελικά έχουμε την τύχη
και παίξουμε στην S2 θα είναι
σχεδόν το ίδιο. Αν θέλουμε
να είμαστε αντικειμενικοί και
να μην βλέπουμε φαντάσματα
η να περιμένουμε θαύματα
νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι μπορεί να στεναχωρεί τον κόσμο των Τρικάλων αυτό που λέω αλλά
πιστέψτε με οτι είναι καλύτερα να ξέρουμε την αλήθεια
και να βαδίζουμε πάνω σε
αυτό παρά να λέμε πράγματα
που μπορεί να μην γίνουν” .
Μιλώντας τους στόχους
του ΑΟΤ είπε : Επειδή δεν
θέλω να λεω πάρα πολλά λόγια και να λέμε και να δίνουμε
υποσχέσεις στον κόσμο , δεν
χρειάζεται να πω εγώ ότι στόχος του είναι να βγει κατηγορία άμεσα.
Ο ΑΟΤ ‘εχει απο πίσω του
μια ιστορία, έχει κόσμο είναι
μια ολόκληρη πόλη , ξέρω
έχω παίξει αντίπαλος, ξέρω
τι σημαίνει , θέλοντας και μη
είμαι υποχρεωμένος να χτίσω
μια ομάδα θα είναι μια ομάδα
τέτοιου είδους.
Φυσικά η ομάδα που θα
χτίσω και φαντάζομαι εγώ σε
συνεργασία με τον προπονητή και φυσικά με τον πρόεδρο
που είναι ο πρωτεργάτης θα
είναι μια ομάδα που θα έχει
και βάσεις και πλάνο και πιστεύω ότι η επιτυχία θα έρθει
μέσα από τη δουλειά που θα
κάνουμε.
Για το θέμα του προπονητή:
Σε μια εβδομάδα το πολύ θα
είμαστε τελειωμένοι. Τον λόγο
τον έχω αποκλειστικά και
μόνο εγώ σε συνεργασία με
τον πρόεδρο . Ο πρόεδρος
αποφασίζει εγώ απλά προτείνω με βάση τις γνώσεις
μου και θα αποφασίσουμε το
καλύτερο για την ομάδα. Φυσικά και έχω βρει ανθρώπους
προπονητές που είναι επαγ-

Ο Νίκος Σαμολαδάς έπιασε δουλειά για τον σχεδιασμό του ΑΟ Τρίκαλα
γελματίες και που θα στηρίξουν το όνομα του ΑΟΤ. Ένας
προπονητής που θα είναι φιλόδοξος, πετυχημένος που
θα έχει στο dna του τη νίκη.
Και να γνωρίζει πολύ καλά
σε πια ομάδα είναι.
Οταν θα έρθει ο καινούργιος προπονητής, θα του δείξω τη λίστα με ποιους έχω
μιλήσει και τι επαφές έχω κάνει , πια παιδιά μπορούν να
μείνουν στην ομάδα από την
προηγούμενη χρονιά και μαζί
με τον προπονητή θα αποφασίσουμε ότι αυτά τα παιδιά
που έχω προσεγγίσει εγώ μας
κάνουν. Αν ο προπονητής πει
πχ ότι ο Σαμολαδάς δεν μου
κάνει εννοείται πως δεν θα
προχωρήσω καμία κίνηση μόνος μου.
Για τις ανανεώσεις ανέφερε πως Ο αριθμός παικτών
που θα παραμείνουν δεν είναι
μεγάλος. Από 5 έως 7 άτομα.
Για τους Τρικαλινούς παίκτες: θεωρώ παράδοξο και
όχι μόνο για την ομάδα των
Τρικάλων να μην υπάρχουν
παιδιά που θα απαρτίζουν το
1/3 του ρόστερ με ποδοσφαιριστές που θα είναι από το
νομό. Θα πρέπει να δώσουμε

στα παιδιά αυτό το έναυσμα.
Να καταλάβουν ότι ο ΑΟΤ
δεν θέλει να φάει τα παιδιά
του αλλά θα είναι μια ομάδα
που θα βοηθήσει. Ίσως και ο
ΑΟΤ να μην κινήθηκε σωστά
προς αυτά τα παιδιά που ήταν
ταλέντα στην περιοχή και
έπρεπε να τα απορροφήσει.
Ίσως να μην υπήρχε καλή
προσέγγιση. Ίσως τα παιδιά
να ήταν διστακτικά γιατί δεν
έβλεπαν ενέργειες να προωθηθούν.
Οι συζητήσεις που έχω κάνει είναι σε καλό επίπεδο.
Βρήκα και αντίδραση όσο
αφορά τα προηγούμενα χρόνια και προσπαθώ να τους
δώσω να καταλάβουν ότι εγώ
η προσέγγιση που κάνω δεν
είναι γιατί είναι παιδιά από
τα Τρίκαλα αλλά γιατί μου
κάνουν στην ομάδα.
Για την προετοιμασία: Νομίζω πρέπει να έρθει ο προπονητής να μας πει το ΟΚ.
Πιστεύω το πρωτάθλημα θα
ξεκινήσει κανονικά οπότε και
ο προπονητής μπορεί να ξέρει
το πλάνο του.
Για τις συνθήκες που βρήκε
στα Τρίκαλα: Διαπίστωσα ότι
είναι ένας άνθρωπος που απο
μόνος του είχε πει απο την
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πρώτη στιγμή ότι δεν ήξερε
τον χώρο. Από τη μέρα που

ήρθα μπορώ να σας πω με
βεβαιότητα ότι η συμφωνία

που είχαμε κάνει για να με
ακούσει σε αυτά που θα του
πω , το έχει τηρήσει 100%.
Αγάπησε παρά πάρα πολύ τα
Τρίκαλα. Έχει βάλει πάρα
πολλά λεφτά. Δεν θα σας πω
το νούμερο.
Ποτέ μου δεν είχα πρόεδρο
να βάλει τα λεφτά που έβαλε
ο κ. Αιβάζογλου σε 4 μήνες
σε όλη τη χρονιά. Σε αυτό το
διάστημα. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μην ξέρει
το ποδόσφαιρο και τι είναι
ακριβώς. Αλλά είναι πανέξυπνος. Ίσως και να το έχει μάθει και γρήγορα.
Ας ελπίσουμε οτι την επόμενη χρονιά να μπορέσω να
τον δικαιώσω. Μου αρέσει να
δουλεύω σε δύσκολες συνθήκες όσο αφορά την επιτυχία και να δώσω σε αυτόν
τον άνθρωπο τη χαρά ότι δεν
έκανε λάθος επιλογή που
πήρε την ομάδα του ΑΟΤ. Σε
αυτό φυσικά θα βοηθήσουν
όλοι οι παράγοντες της πόλης. Ο ΑΟΤ είναι ενιαίος και
θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε
αυτή την προσπάθεια”.
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Για το άγιο δισκοπότηρο
•Λίβερπουλ και Τότεναμ θα επιδιώξουν να σηκώσουν σήμερα το βράδυ την κούπα του Τσάμπιονς Λιγκ
ρόκειται έναν
αγώνα που
τραβάει σαν
μαγνήτης το
ενδιαφέρον των
ποδοσφαιρόφιλων όλου
του κόσμου.

Π

Φυσικά οι προσεγγίσεις είναι
ατέλειωρες. Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση ετοίμασε ο
Τσάρλυ για το sport 24.
Tότεναμ και Λίβερπουλ
έφθασαν στον τελικό του
Champions League μέσα από
επικές προκρίσεις. Η ομάδα
του Ποκετίνο πέρασε την Σίτι
με ένα buzzer beater που ακυρώθηκε και με ένα επίσης
buzzer beater του Λούκας Μόουρα έκανε το απόλυτο κόλπο
στην Ολλανδία.
Η Λίβερπουλ επικράτησε με
4-0 της Μπαρτσελόνα, δίχως
τους Φιρμίνο, Σαλάχ, Κειτά.
Και οι δύο ομάδες βρέθηκαν
με την πλάτη στον τοίχο στους
ημιτελικούς και βρήκαν τον
τρόπο να ανατρέψουν την κατάσταση, όταν όλος ο κόσμος
τους είχε χαμένους. Δεν είναι
εύκολο να αποφασίσει κάποιος, αν είναι πιο επικό αυτό που
πέτυχε η Λίβερπουλ στην ρεβάνς στο Άνφιλντ ή το κατόρθωμα του Άγιαξ στο δεύτερο
ημίχρονο. Ή αλήθεια είναι πως
Τότεναμ και Λίβερπουλ μας
χάρισαν δύο αξέχαστες ποδοσφαιρικές βραδιές, κατάφεραν και ανέτρεψαν την δύσκολη κατάσταση που είχε
δημιουργηθεί και βρίσκονται
στον τελικό της Μαδρίτης.

Εμαθε να ζει
χωρίς τον Κέϊν
Πέρα από τις ανατροπές, η
πορεία τους έχει ακόμα ένα
κοινό στοιχείο, πέτυχαν να νικήσουν σημαντικές απουσίες
που προέκυψαν την κρίσιμη
ώρα. Η Τότεναμ έμαθε να ζει
χωρίς τον Χάρι Κέιν. Όταν
έφυγε τραυματίας στο πρώτο
προημιτελικό με την Σίτι, τα

Λίβερπουλ και Τότεναμ θα σπεύσουν να δώσουν την καλύτερη παράσταση για να κερδίσουν το Τσάμπιονς Λιγκ
Αγγλικά ΜΜΕ, ανέφεραν πως
έχασε ολόκληρη την σεζόν.
Κανένας δεν υπολόγιζε τότε,
πως η Τότεναμ μπορεί να φθάσει στον τελικό. Σε αυτήν την
διαδρομή βρήκε ανέλπιστους
ήρωες, πήρε υπερβατικά
πράγματα από τους Σόν, Λούκας που κλήθηκαν με διαφορετικό τρόπο να καλύψουν το
κενό του και επέτρεψαν στον
Χάρι Κέιν να βρεθεί στον τελικό της Μαδρίτης.

Αντίδραση στο
ξέγραμμα
Οι φίλοι της Λίβερπουλ μία
ημέρα πριν την μεγάλη ανατροπή στο Άνφιλντ, είχαν βρεθεί σε κατάθλιψη. Ήταν σκληρή η πραγματικότητα που είχε
δημιουργηθεί το βράδυ τις 6
Μαϊου. Η οβίδα του Κομπανί,
έκανε τους οπαδούς της Λίβερπουλ να καταλάβουν πως
οι 97 βαθμοί δεν φθάνουν για
να κατακτήσουν το πρωτά-

Γιορτινή εικόνα
•Οι φίλοι των δυο φιναλιστ δημιουργούν
εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Μαδρίτη
Τα γιορτινά της έχει φορέσει η Μαδρίτη. Η πρωτεύουσα της Ισπανίας ζει και αναπνέει για τον μεγάλο τελικό
του Champions League. Σε αυτόν Λίβερπουλ και Τότεναμ,
σε έναν αγγλικό εμφύλιο στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από 11 χρόνια, θα διεκδικήσουν την κούπα με τα "μεγάλα αυτιά".
Κάθε ομάδα έχει λάβει 17.000 εισιτήρια και οι οπαδοί της
καταφθάνουν εδώ και λίγες μέρες στη Μαδρίτη. Ταξιδεύουν με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο από το Λίβερπουλ
και το Λονδίνο, είτε με αεροπλάνα, είτε με λεωφορεία, είτε
με αυτοκίνητα.
Από την Πέμπτη (30/5) έρχονται οι πρώτες εικόνες από
την ισπανική πρωτεύουσα. Χιλιάδες οπαδοί των δύο ομάδων έχουν στήσει το δικό της πανηγύρι στη "Πλάζα Μαγιόρ" και ξεσηκώνουν την πόλη με τα συνθήματα τους. Την
ίδια ώρα στολίζουν τις τοπικές καφετέριες δεκάδες πανό
των ομάδων δίνοντας το δικό τους χρώμα στη Μαδρίτη.
Τάδε έφη sport 24. Παράλληλα όλα σχεδόν τα μεγάλα
ονόματα του χώρου κάνουν προβλέψεις για την ομάδα,
που θα φτάσει στο τέλος του δρόμου με τον επιθυμητό
τρόπο.

θλημα, ενώ το άδικο αποτέλεσμα στο Καμπ Νου και οι
απουσίες των Φιρμίνο, Σαλάχ,
Κεϊτά δεν άφηνα πολλά περιθώρια. Όμως το ποδόσφαιρο
έδειξε πως έχει τον τρόπο να
αποδίδει δικαιοσύνη.
Η Λίβερπουλ αντέδρασε,
μπόρεσε με τους Οριγκί, Σακίρι, να κερδίσει με 4-0 την
Μπαρτσελόνα και να προκριθεί στον τελικό του θεσμού.
Θα ήταν άδικο μία τόσο καλά
δουλεμένη ομάδα, να αποκλειστεί από την προβληματική Μπαρτσελόνα του Βαλβέρδε, που περιστρέφεται
αποκλειστικά γύρο από τον
Μέσι, είχαν όμως διαμορφωθεί
όλες οι προϋποθέσεις για να
συμβεί και η ομάδα του Κλοπ
αντέδρασε.

Υπάρχει φαβορί
Στον τελικό οι εταιρίες εκτιμούν πως υπάρχει φαβορί,
αυτόν τον τίτλο, τον έχουν
δώσει στην Λίβερπουλ. Η απόδοση κατάκτησης από το stoiximan.gr για την Λίβερπουλ είναι 1,47, για την Τότεναμ 2,70.
Ασφαλώς και είναι λογική
αυτή η απόκλιση. Τις δύο ομάδες τις χώρισαν στο πρωτάθλημα 26 βαθμοί, η Λίβερπουλ κέρδισε οριακά όπως
παραδέχτηκε ο Κλοπ, με 2-1
και τα δύο παιχνίδια που έδωσαν. Ασφαλώς και αυτά δεν
μετράνε, κάτι που αποδείχτηκε και στα προημιτελικά με την
Σίτι, όμως στο καθορισμό του
ποιος είναι το φαβορί παίζουν
τον ρόλο τους, χωρίς να σημαίνει πως το φαβορί πρέπει
να έχει και την απόλυτη επιβεβαίωση.

Ετοιμάστηκε
για επιστροφή
Υπάρχει μία διαφορά που δίνει ένα αρχικό προβάδισμα
στην Λίβερπουλ, πως την φετινή σεζόν ετοιμάστηκε για να
κατακτήσει μεγάλα τρόπαια,
αντίθετα στην Τότεναμ, οι στόχοι ήταν διαφορετικοί και η
συμμετοχή στον τελικό, μοιάζει σαν να προέκυψε.

Αν κάποιος έχει διαφορετική
γνώμη, προκύπτει και από τις
δηλώσεις των προπονητών
πριν τον τελικό. Ο Κλοπ δήλωσε πως ¨ο περσινός τελικός
είχε μεγάλη επίδραση πάνω
μας. Ένα χρόνο πριν ήμασταν
όλοι στο αεροδρόμιο της επιστροφής στεναχωρημένοι, με
κακή ψυχολογία και τα κεφάλια σκυμμένα, ο στόχος ήταν
να επιστρέψουμε και επιστρέψαμε.¨
Για να συμβεί αυτό, έγινε
δουλειά, βελτίωσε ένα πολύ
σημαντικό κομμάτι από τις παθογένειες που υπήρχαν στην
ομάδα, τόσο στο ρόστερ, όσο
και στην αδυναμία της Λίβερπουλ, να επιβληθεί και σε ένα
πιο κοντρόλ παιχνίδι. Ενισχύθηκε εκεί που πονούσε, έμαθε
να κερδίζει και χωρίς να πρέπει μόνιμα να παίζει σε οριακή
ένταση και επέστρεψε.

Προέκυψε
Αντίθετα ο Ποκετίνο, στις
δηλώσεις που έκανε σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον
του, έβαλε σαν κίνητρο παραμονής, το να γίνουμε ¨πραγματικοί διεκδικητές¨. Ασφαλώς το πραγματικό επίτευγμα
είναι να βρίσκεσαι στον τελικό,
ο Ποκετίνο καταλαβαίνει πως
διάρκεια αποκτάς, όταν είσαι
σε θέση να βάζεις τόσο μεγάλους στόχους, στην Τότεναμ
απλά προέκυψε.
Στον τελικό επιστρέφει ο
Κέιν και οι Φιρμίνο, Σαλάχ. Τα
πράγματα για τον Κλοπ μοιάζει
να είναι ξεκάθαρα, Η ενδεκάδα φαντάζει προκαθορισμένοι. Οι Άρνολντ, Ρόμπερτσον
θα είναι στα δύο άκρα, Μάτιπ,
Φαν Ντάικ του αμυντικό δίδυμο, Φαμπίνιο, Βεϊνλαντουμ,
Χέντερσον στον άξονα και
Μανέ, Σαλάχ, Φιρμίνο η επιθετική τριάδα.

Το δίλημμα
Ο Ποκετίνο είναι αυτός που
πρέπει να πάρει τις σημαντικές
αποφάσεις. Όπως ο ίδιος δήλωσε ο Χάρι Κέιν προπονείτε
με την ομάδα από την περα-

σμένη Παρασκευή. Σημαίνει
πως έχει μία εβδομάδα γεμάτη, ο Αργεντίνος τεχνικός γνωρίζει αν το απόλυτο επιθετικό
του όπλο, είναι σε θέση να
αγωνιστεί σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Υπάρχει μία λεπτομέρεια που κάνει την κατάσταση πιο περίπλοκη. Ο
Κέιν πράγματι είναι ένα τεράστιο όπλο, αυτήν την εποχή πιθανότητα να είναι και ο καλύτερος κλασικός στράικερ στον
κόσμο, λείπει όμως από τις 9/4
και η Τότεναμ, προχώρησε
χωρίς αυτόν. Μάλιστα για να
φθάσει στον τελικό χρειάστηκε οι Σον, Λούκας Μόουρα
κυριολεκτικά να οργιάσουν.
Αν ο Κέιν είχε έναν τραυματισμό πρόσφατο και η ομάδα
δεν είχε μάθει να κερδίζει χωρίς αυτόν, τότε δεν θα υπήρχε καμία συζήτηση, παίζει και
στο ψυχολογικό κομμάτι ρόλο,
να έχεις στο γήπεδο τον καλύτερο σου παίκτη. Η Τότεναμ
όμως το τελευταίο διάστημα
κατάφερε να απογαλακτιστεί,
από τα τέρματα που προσέφερε ο Κέιν. Πως αφήνεις
στον πάγκο έναν εκ τον Λούκας-Σον, για να βάλεις τον
Κέιν χωρίς να έχει παιχνίδι
από τις 9 Απριλίου, αλλά και
πως αφήνεις σε τελικό στον
πάγκο τον καλύτερο στράικερ στον κόσμο, όταν τον
έχεις διαθέσιμο;
Είναι ένα δίλλημα στο οποίο
καλείτε να απαντήσει ο Αργεντίνος τεχνικός.

Τότεναμ για ρυθμό
Η λογική λέει πως ένας εκ
των Κέιν, Σον, Λούκας θα μείνει στην πάγκο. Από εκεί και
πέρα, τα παιχνίδια με τον
Άγιαξ, έδειξαν στον Ποκετίνο
πως λειτουργεί καλύτερα σε
αγώνες υψηλής έντασης, η
ομάδα του με τρία χαφ, από
ότι με τρία στόπερ. Αναμένεται
λοιπόν δίδυμο των Αρντεβάιλερντ, Βερτόγκεν, στα άκρα
παίζουν οι Τρίπιερ, Ρόουζ. Για
την θέση 6 η απουσία του
Γουίνκς κάνει φαβορί τον

Γουανιάμα έναντι του Ντάιερ,
εσωτερικοί οι Σισοκό, Ντελέ
Άλι και δύο εκ των Σον Κέιν,
Λούκας στο επιθετικό δίδυμο. Ασφαλώς και ο Ποκετίνο
αξιοποιεί τα προσόντα των
Έρικσεν, Ντελέ Αλι, Σόν ώστε
να πηγαίνει σε διάφορες παραλλαγές.
Όταν έχεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, είναι πολύ εύκολο να μετατρέψεις τον ρόμβο σε 4-3-3 και σε
4-2-3-1. Να πάρεις πλάτος και
ταυτόχρονα πίεση στο κέντρο άμυνας του αντιπάλου. Ο
Ποκετίνο εκμεταλλεύεται την
ικανότητα των Έρικσεν, Ντελε
Άλι, Σον να παίξουν σε πολλούς χώρους και το πλεονέκτημα της Τότεναμ σε σχέση
με την Λίβερπουλ, είναι πως σε
νορμάλ τέμπο με τον Δανό,
έχει καλύτερη δημιουργία.
Το είδαμε στην ρεβάνς στο
Άμστερνταμ, όταν η Τότεναμ
μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό
της, ο τρόπος που αναπτύσσεται είναι εξαιρετικός, στον
άξονα έχει ένα μικρό προβάδισμα η τριάδα των Γουανιάμα, Έρικσεν, Ντελε Άλι, απέναντι σε αυτήν των Φαμπίνιο,
Βεϊνάλντουμ, Χέντερσον. Χρειάζεται ένα εξαιρετικό παιχνίδι
από τον Βραζιλιάνο ο Κλόπ,
ώστε να μην μπορέσει να κάνει ζημιά και ο Έρικσεν από
τον χώρο του επιτελικού χαφ,
αλλά και να αναδειχτεί πως
στη θέση 6 έχει μία καλύτερη
λύση η Λίβερπουλ.

Δυνατή τριάδα
Όπως έγραψα και πιο πάνω,
η Λίβερπουλ έμαθε φέτος να
κερδίζει και σε πιο χαμηλό
τέμπο, όμως για να επικρατήσει σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου, το όπλο της παραμένει
το ποδόσφαιρο υψηλής έντασης. Είναι ξεκάθαρο πως αν
καταφέρει η Τότεναμ να πάει
τον τελικό σε χαμηλή ρυθμό
και σε έλεγχο, στον άξονα της
έχει με τον Έρικσεν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή για να
χτίσει την δημιουργία της, αν
ο τελικός όμως έχει ρυθμό, η
τριάδα των Σαλάχ, Φιρμίνο,
Μανέ, δύσκολα κοντρολάρεται. Μην ξεχνάμε πως με την
Μπαρτσελόνα η επιθετική
τριάδα δεν ήταν διαθέσιμη και
το γεγονός αυτό δημιουργεί
και ένα ερωτηματικό σχετικά
με το επίπεδο ετοιμότητας,
που βρίσκεται.
Αν είναι καλά, θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, για τους Βερτόνγκεν, Αλντερβέιρελντ, με
στήριξη από την θέση 6 του
Γουανιάμα να αντέξουν.
Όλα αυτά όμως θα αποδειχτούν στο γήπεδο, το φετινό
Τσάμπιονς Λιγκ, μας χάρισε
μοναδικές βραδιές, ανατροπές
οι οποίες δεν γινόντουσαν εύκολα να αξιολογηθούν. Όλες
τους όμως είχαν έναν κοινό
παρανομαστή, το θάρρος η
επιθετικότητα δικαιωνόταν.
Όποιος επιτίθεται έχει πλεονέκτημα, όποιος το καταλαβαίνει προχωρά, όποιος έχει
μείνει στο παρελθόν, το άθλημα τον αφήνει πίσω.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ 14

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

27

_7

Για μια θέση στον τελικό
•Σήμερα (5.30 μ.μ) οι ημιτελικοί ανάμεσα σε Δήμητρα – ΑΕΤ και Πύργο – Ακαδημία 1
το τέλος της φετινής
διαδρομής φτάνει και το
πρωτάθλημα Κ 14 της
ΕΠΣΤ. Σήμερα (5.30 μ.μ)
θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί της
διοργάνωσης με τις ομάδες να
ψάχνουν τα εισιτήρια για τον
τελικό.

Σ

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Δήμητρα και ΑΕΤ στο γήπεδο του
Πυργετού, Πύργος και Ακαδημία 1
στη Μπαλκούρα θα επιδιώξουν, πέρα
από το κέρδος του τελικού, να παίξουν σωστό ποδόσφαιρο και να το
ευχαριστηθούν.
Οι διαιτητές των ημιτελικών:
Γηπ. Πυργετού: Δημητρα - ΑΕΤ
Διαιτ. Τζιοτζιος (Κωστηρας - Σακκας)
Γηπ. Μπαλκουρας: Πύργος - Ακαδημια 1
Διαιτ. Ντινος (Σινδρος - Μαρκοπουλος)

Η Δήμητρα θα παίξει στον Πυργετό με την ΑΕΤ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δήμητρα Απόλλων – Μπάρα

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-3

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

0-3

Μπάρα- Ακαδημία 1

3-5

Αμπελάκια- Ακαδημία 1

0-3

Ακαδημία 1- ΑΟΤ

5-2

Πύργος – Δήμητρα Απόλλων Β’

0-0

Πύργος- Βαλτινό
Αγία Μονή – Πύργος

Βαλτινό – Πύργος

3-1

Πύργος – Αγία Μονή

0-2

0-3
0-5

0-3

Βαλτινό – ΑΕΤ

2-0

ΑΕΤ – Πυργετός

2-0

ΑΕΤ – Μετέωρα

4-1
3-0

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1-1

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

3-0
0-1

Μετέωρα- ΑΕΤ

0-1

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δήμητρα Απόλλων Β’ – ΑΕΤ

1-0

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤ – Αγία Μονή

3-0

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤ – Πύργος

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πυργετός- ΑΕΤ

2-0

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΤ

0-2

0-3

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

3-0

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πύργος- ΑΕΤ

2-0

ΑΕΤ- Πορταϊκός

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πύργος- Πορταϊκός

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πυργετός- Πύργος

Πύργος- ΑΕΤ

1-2

Πύργος – Μετέωρα

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-3

3-2

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤ – Πύργος

Αγία Μονή – ΑΕΤ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-4

0-0

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1-2

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-5

Πορταϊκός- ΑΕΤ

1-0

ΑΕΤ- Βαλτινό

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

2-2

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3-0

Καλοκαίρι στα… γήπεδα

Ρεπό: Ακαδημία 1

3-0

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
5-0

Πετρωτό- Ακαδημία 1

1-3

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Αν παρατηρήσει κάποιος τους πίνακες βαθμολογίας των δύο ομίλων
θα διαπιστώσει πως η Δήμητρα Απόλλων και η Δήμητρα Απόλλων Β’ έχει
τερματίσει στις πρώτες θέσεις. Μια όμως ομάδα από τον ίδιο σύλλογο μπορεί να συμμετάσχει στην ημιτελική φάση, οπότε αποκλείεται η
Δήμητρα Απόλλων Β’

1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ
Α.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1
Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ
Α.Ο. ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΑΚΑΔ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ

Β
33
28
21
19
14
7
0

Ν-Ι-Η
11-0-1
9-1-2
6-3-3
6-1-5
4-2-6
2-1-9
0-0-12

ΤΕΡΜ
46-10
37-11
22-15
28-24
19-30
10-36
0-36

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ 2
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ο. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ
Α.Ο. ΒΑΛΤΙΝΟΥ
Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ 2014

Β
37
32
23
22
14
13
12
0

Πρωτάθλημα Κ 10

3-0

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

5-1

0-2

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Δήμητρα Απόλλων Β’ – Πύργος

ΑΕΤ- Δήμητρα Απόλλων Β’

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΥΡΓΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δήμητρα Απόλλων – ΑΟΤ

ΑΟΤ – Ακαδημία 1

Πορταϊκός- Πύργος

Πύργος- Πυργετός

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
5-2

3-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημία 1 – Δήμητρα Απόλλων

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δήμητρα Απόλλων – Αμπελάκια

3-0

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μπάρα- Δήμητρα Απόλλων

Ακαδημία 1- Αμπελάκια

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-0

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μεγαλοχώρι – Ακαδημία 1

Ρεπό: Δήμητρα Απόλλων

Δήμητρα Απόλλων – Πετρωτό

0-4

Ρεπό: Ακαδημία 1
Ακαδημία 1 – Πετρωτό

4-3

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-5

Δήμητρα Απόλλων – Μεγαλοχώρι

Ακαδημία 1 – Μπάρα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ακαδημία 1 – Δήμητρα Απόλλων

Δήμητρα Απόλλων – Ακαδημία 1

Μετέωρα – Πύργος

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-4

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΟΤ- Δήμητρα

4-3

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μεγαλοχώρι- Δήμητρα Απόλλων

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3-0

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αμπελάκια- Δήμητρα

Ακαδημία 1- Μεγαλοχώρι

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πετρωτό- Δήμητρα Απόλλων

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ρεπό: Δήμητρα Απόλλων
Δήμητρα Απόλλων – Ακαδημία 1

Η Ακαδημία 1 θα αντιμετωπίσει στη Μπαλκούρα τον Πύργο

Ν-Ι-Η
12-1-1
10-2-2
7-2-5
7-3-4
5-3-6
3-4-7
3-3-8
0-0-14

ΤΕΡΜ
38-8
26-6
24-14
25-21
19-18
13-25
13-24
0-4

•Ξεχωρίζει το αυριανό μπαράζ της Β’ Ερασιτεχνικής
ανάμεσα στο Ζάρκο και την Πιαλεία
υτυχώς μας… ξεγελάει ο
καιρός και δεν
αισθανόμαστε όσο
έπρεπε το Καλοκαίρι
διότι από σήμερα ξεκινάει μια
άλλη εποχή…

Ε

Παρ’ όλα αυτά η μπάλα παίζει ακόμα και το Σαββατοκύριακο που διανύουμε έχει να προσφέρει έντονες
συγκινήσεις. Πέρα από τους ημιτελικούς που θα γίνουν σήμερα και αναφερθήκαμε παραπάνω, ξεχωρίζει το
μπαράζ για την 3η θέση της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο ανάμεσα στο Ζάρκο (3ο
στον 1ο όμιλο) και Πιαλεία (3η στον 2ο
όμιλο), έτσι ώστε αν υπάρξει «κενό»
στην Α’ Ερασιτεχνική να το καλύψει η
ομάδα που θα κερδίσει στο μπαράζ.
ΟΙ διαιτητές των σημερινών αγώνων
από το πρωτάθλημα Κ 10 (οι μισοί αγώνες θα γίνουν στα χαρτιά) και από την
Γ’ Ερασιτεχνική, ένα πρωτάθλημα ιδιαίτερα προβληματικό, αν συμπεράνουμε την εικόνα που αντικρίσαμε
πρόσφατα σε αγώνα πρωτοπόρων.

Πρωτάθλημα Κ 10
ΩΡΑ 10:30
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Αγ. Μονη
Διαιτ.: Μαργιωλης
Γηπ. Μπαλκούρας: Δημητρα β - Ακαδημια 1
Διαιτ.: Αβρααμ
Γηπ. Πύργου: Πύργος β - Πυργετός
Διαιτ.: Κουτσαγιας
Ακ Αμπελακιων-Σαραγια 2017
3-0α.α
Δημητρα α - Μετεωρα α
3-0α.α
ΑΕΤ - Μετεωρα β
3-0α.α
Ρεπό: Πύργος

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Κ 10-ΩΡΑ 10:30
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β - ΑΟΤ
Διαιτ.: Μαρκοπουλος
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη - Δημητρα α
Διαιτ.: Σακκας
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 - ΑΕΤ
Διαιτ.: Μουστακας
Γηπ. Πυργετου: Πυργετός - Πύργος α
Διαιτ.: Σινδρος
Μετεωρα α - Ακ Αμπελακιων
3-0α.α
Μετεωρα β - Πυργος β
0-3α.α
Ρεπό: Σαραγια 2017

Γ’ Ερασιτεχνική

Γ’ Ερασιτεχνική

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 17:30

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 17:30

Γηπ. Ασπρ/σιας: Ασπρ/σια - Λιλή
Διαιτ. Αβρααμ (Κατσογιαννος - Καπερωνης)
Γηπ. Πρίνους: Γενέσι - Ανταλλάξιμα
Διαιτ. Μαργιωλης (Καψουρας - Αργυροπουλος)

Γηπ. Αποστόλων: Απόστολοι - Διαμαντι
Διαιτ. Μαργιωλης (Καπερωνης - Αργυροπουλος)
Γηπ. Παλ/ργου: Παλ/ργος - Διαλεχτό
Διαιτ. Μουστακας (Κατσογιαννος Καψουρας)

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 17:30
Γηπ. Λεπτοκαρυας: Ακ Τρικαλων – Λεπτοκαρυα
Διαιτ. Μουστακας (Τατσιοπουλος - Τοτης)

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΩΡΑ 17:00
Γηπ. Πυργετου: Ζάρκο - Πιαλεία
Διαιτ. Κοντινος (Κωτουλας - Παπαγεωργοπουλος)

CMYK
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Σε καινούργια δράση
•Ο ΑΠΣΤ είχε μια ακόμη έμπνευση εκτός των ταπί
ευαισθητοποιώντας σε θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής

Ο

υκ ολίγες
φορές ο ΑΠΣΤ
πρωταγωνίστη
σε σε
συνάξεις εκτός γραμμών.

Αυτές κόμισαν χρήσιμα
στοιχεία ευαισθητοποιώντας
τη νεολαία. Διότι οι πιτσιρικάδες είναι αυτοί που πρέπει
να δείξουν τον δρόμο και ειδικά σε ζητήματα αιχμής.
Οι οδηγικές συνήθειες στην
Ελλάδα δεν είναι οι καλύτερες
δυνατές και τα στατιστικά
αποτελούν κάτι σαν γροθιά
στο στομάχι.
Υπό το πρίσμα αυτό πρέπει
να προσέχουμε για να έχουμε.
Η νέα στοχευμένη πρωτοβουλία του συλλόγου άρεσε σε
όλους.
Το ενημερωτικό κείμενο του
Νίκου Τσιακάρα αναφέρει:
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αναμνηστική οργανωμένη δράση του συλλόγου
μας «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», στα πλαίσια του κοινωνικού προγράμματος «Παλεύω» και του υποπρογράμματος «Παλεύω για τον πολιτισμό».
Πραγματοποιήθηκε ημερίδα
για την κυκλοφοριακή αγωγή
που διεξήχθη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Τρικκαίων.
Φέτος επιλέχθηκε και πάλι
η δράση να έχει βιωματικό
χαρακτήρα. Συμμετείχαν οι
γονείς- μέλη και τα παιδιά
τους- μαθητές μας του συλλόγου.
Στόχος ήταν η ενημέρωση,
η συμμετοχή και η μίμηση
όσο το δυνατόν μεγαλύτερων
ομάδων του πληθυσμού σε
ζητήματα που σχετίζονται γενικότερα με την αλληλεγγύη
και την κοινωνική προσφορά
και ειδικότερα με τον πολιτισμό.

Στιγμιότυπα από την μάζωξη
του ΑΠΣΤ με θέμα αιχμής την
κυκλοφοριακή αγωγή
Ο σύλλογός μας πιστός στα
παραπάνω και με βασική του
αρχή το τρίπτυχο συνεργασίας γονέα- δασκάλου- αθλητή να είναι απαραίτητο για
την επιτυχή εκπαίδευση των
μαθητών του.
Η συμμετοχή των μαθητών
μας, η τακτική προπόνησή
τους, η ομάδα μέσα στην
οποία μαθαίνουν να λειτουργούν κάτω τέτοιες συνθήκες,
αποτελούν όλα μαζί, μια σημαντική ασπίδα απέναντι σε
άσχημες συνήθειες που επικρατούν σε παιδιά που είναι
ανενεργά- αδρανή.
Αναμφίβολα η ενεργή συμμετοχή των γονιών σε όλες
τις πτυχές της ζωής των παιδιών τους και μαθητών μας
έχει πρωταρχική σημασία. Τα
μαθήματα που μπορούμε να
δώσουμε εμείς οι γονείς και
οι δάσκαλοι στα παιδιά- μαθητές μας με την ευκαιρία
των καταστάσεων που προκύπτουν από τη συμμετοχή
τους αποβαίνουν πολύτιμα
για τα ίδια όταν θα ενηλικιωθούν.
Τέλος πρέπει να καταλάβουμε κυρίως εμείς οι γονείς
και προπονητές και να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας
ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Είναι κοινωνική ευαισθησία, προσφορά και αλληλεγγύη. Εάν ο αθλητισμός
αποσυνδεθεί από αυτά, απογυμνώνεται και δεν έχει ουσία
και ιδιαίτερο νόημα.
Τι κι αν ξέρει κάποιος να
παλεύει άριστα ή να κλωτσά
καλά μια μπάλα ή να βάζει
καλάθια ή να τρέχει γρήγορα,
εάν δεν συμμετέχει ταυτόχρονα και σε πράξεις που
σχετίζονται με τον πολιτισμό.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Τρικκαίων και τον κ. Ηλία Ζιντζόβα
(υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων) που παρουσίασε το
πρόγραμμα κυκλοφοριακής
αγωγής στα παιδιά.
ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ να δημιουργήσουμε ενεργούς ανθρώπους και όχι παθητικούς θεατές...
ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ για τη δια
βίου άσκηση...

Ωραία
εμπειρία
Σε προηγούμενο φύλλο
είχαμε γράψει για την
έξοδο νεαρών Τρικαλινών
παλαιστών προκειμένου
να αγωνιστούν σ’ έναν
φρέσκο θεσμό στο Ζρένιανιν της Σερβίας.
Το έμψυχο δυναμικό
προσαρμόστηκε άμεσα
στα δεδομένα της περιοχής και έτυχε πολύ καλής
φιλοξενίας.
Ετσι αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στο αντικείμενο. Χθες σύμφωνα με το
πρόγραμμα διεκπεραιώθηκε το ομαδικό κομμάτι, ενώ σήμερα η σκυτάλη θα περάσει στο ομαδικό.
Ολοι θα βάλουν τα δυνατά τους, ενώ κατά την
επιστροφή θα έχουν πολλά να αφηγηθούν.
CMYK

* Επιχείρηση προσαρμογής στα καινούργια δεδομένα επιβάλλεται να γίνει στον ΑΟΤ, έχοντας την πεποίθηση ότι
κάτι εμπόδιο για καλό. Οι κυανέρυθροι πρέπει να κινηθούν
συντονισμένα και να κάνουν στοχευμένες επιλογές προκειμένου να προκύψει ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό
σύνολο.
* Με οδηγό την βαριά φανέλα αλλά και την εμπειρία ο
εκπρόσωπός μας μπορεί να βάλει τους όρους εκεί που
θα αγωνιστεί. Φυσικά η δουλειά θα ξεκινήσει από
μηδενική βάση και κάθε συνάντηση θα είναι ξεχωριστή,
οπότε οι χαμηλοί τόνοι είναι απαραίτητοι, όπως και το
συνεχές ψάξιμο.
* Εννοείται ότι η πίεση από πλευράς αντιπάλων θα είναι
ιδιαίτερα μεγάλη, οπότε οι πρωταγωνιστές χρειάζεται
να έχουν πάντα απαντήσεις καθώς και ολύμπια ψυχραιμία,
ειδικά στις δύσκολες στροφές.
* Γενικά ένας όμιλος ομάδων δεν κρύβει τις προθέσεις
τους αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σχεδόν πάντα
προκύπτουν και ευχάριστες εκπλήξεις. Συνεπώς τα
φαβορί οφείλουν να λάβουν τα μέτρα τους για να
κάνουν πιο εύκολη την αποστολή τους.
* Ένα οικείο στέλεχος, ο γνωστός προπονητής Σάκης Θεοδοσιάδης επέστρεψε από παρακολούθηση σεμιναρίου
και έχει τις τελευταίες συζητήσεις με την Βέροια την
οποία οδήγησε σε προαγωγή. Σε δηλώσεις του σε σταθμό
της Θεσσαλονίκης στάθηκε στην πολύ καλή οργάνωση
της «Βασίλισσας του Βορρά» αλλά και στην διαδρομή
της στο διάβα του χρόνου.
* Οσο για το μέλλον και από την στιγμή που δοθούν εκ
νέου τα χέρια, όπως όλα δείχνουν η συγκεκριμένη
ομάδα σύμφωνα με τον κόουτς Θεοδοσιάδη θα πρέπει
να διαδραματίσει ρόλο πρωταγωνιστή και όχι κομπάρσου
στο καινούργιο μετερίζι.
* Κάθε μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση αποτελεί πόλο
έλξης για τεράστια αριθμό φιλάθλων σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Κάποια παιχνίδια ομολογουμένως δεν χάνονται
με τίποτα.
* Ετσι οι λάτρεις του είδους κάνουν φύλλο και φτερό όλα
τα δεδομένα του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ γνωρίζουν απίστευτες λεπτομέρειες τόσο για την προϊστορία,
όσο και για τις τωρινές εκδόσεις. Παραδέχονται φυσικά
την βαθιά παιδεία των Αγγλων στον βασιλιά των σπορ.
* Όμως μια τόσο μεγάλη γιορτή μαγνητίζει και τους φίλους
όλων των σπορ. Σε μια πρόχειρη κουβέντα που κάναμε
πριν λίγες μέρες αντιληφθήκαμε ότι αρκετοί μπασκετικοί
είναι πλήρως ενημερωμένοι για το ζευγάρι του μεγάλου
αγώνα και γνωρίζουν απίστευτες λεπτομέρειες.
* Εκτιμούν συνεπώς ότι από την στιγμή που δεν θα υπάρξουν απρόοπτα και απώλειες της τελευταίας στιγμής θα
διεξαχθεί ένας ανοιχτός τελικός, που θα έχει το δικό του
χρώμα.
* Ορισμένοι μάλιστα πάνε λίγο πιο μακριά και σημειώνουν
ότι η μάχη Λίβερπουλ- Τότεναμ θα είναι μακράς διαρκείας,
ενώ προβλέπουν ότι δεν θα λείψουν και οι ανατροπές.
Σε κάθε περίπτωση όμως ο καλύτερος καθρέπτης είναι
ο αγωνιστικός χώρος, που φυσικά θα είναι χαλί.
* Εφεση για καινούργια πράγματα έχουν οι Τρικαλινοί,
οπότε σε πρώτη ευκαιρία βγαίνουν στον αφρό φρέσκες
εκδηλώσεις, που μιλούν στην καρδιά των συμπολιτών.
Καλή προσπάθεια συνεπώς γίνεται και στο κομμάτι του
μπιτς βόλεϊ, οπότε και φέτος θα προκύψουν φάσεις
υψηλού επιπέδου και όμορφα συναισθήματα. Όλα αυτά
σήμερα στο πάρκο του Διαλεχτού μετά τις 10.00.

05:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Phoenix Mercury - Las Vegas Aces
WNBA
11:30 COSMOTE SPORT 8 HD
SS9 Cabaceiras 1
WRC Πορτογαλίας
12:00 ΕΡΤ Play3
Αγώνες στο Suzanne Lenglen
Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play4
Αγώνες στο Simonne Mathieu
Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play2
Αγώνες στο Philippe Chatrier
Roland Garros
13:30 COSMOTE SPORT 5 HD
Κατατακτήριες δοκιμές
Moto3 Gran Premio d’ Italia Oakley
14:00 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας, Ποδηλασία
17:00 ΕΡΤ Sports HD
Τρίτος γύρος, Roland Garros
17:20 COSMOTE SPORT 5 HD
Red Bull MotoGP Rookies Cup
Μουτζέλο, Ιταλία

18:00 Eurosport 2
Τρίτος Γύρος, Roland Garros
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Περιστέρι Βίκος
Cola, Basket League Playoffs
18:15 Eurosport 1
Τρίτος γύρος, Roland Garros
19:00 ΕΡΤ2
Προμηθέας - ΑΕΚ
Basket League Playoffs
19:15 COSMOTE SPORT 8 HD
SS13 Amarante 2
WRC Πορτογαλίας
20:00 FOX Sports
Twins - Rays, MLB
20:00 Eurosport 2
Τρίτος γύρος, Roland Garros
20:00 Eurosport 1
Τρίτος γύρος, Roland Garros
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Τότεναμ - Λίβερπουλ
Τελικός Champions League
22:00 ΕΡΤ Sports HD
Τότεναμ - Λίβερπουλ

τοπικά
Εύξεινος Λέσχη
Ποντίων και
Μικρασιατών Ν.
Τρικάλων πραγματοποίησε
στην πόλη των Τρικάλων
σειρά εκδηλώσεων,
τιμώντας τα 100 χρόνια
Μνήμης από την έναρξη της
δεύτερης και πιο σκληρής
φάσης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου.
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Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:
Μουσικοχορευτική Παράσταση
Το Σάββατο 11 Μαΐου 2019
πραγματοποιήθηκε η μεγάλη
Μουσικοχορευτική παράσταση
με τίτλο «Η Ρωμανία και αν επέρασεν…» στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων. Υπό την καθοδήγηση και
την επιμέλεια του υπεύθυνου του
χορευτικού μας, Κωνσταντίνου
Δημόπουλου, παρουσιάστηκαν
χοροί από διάφορες περιοχές
της Ελλάδος με κεντρικό θέμα την
ξενιτιά, τους διωγμούς και το ξεριζωμό των Ελλήνων.
Συμμετείχαν τα χορευτικά των
συλλόγων (αλφαβητικά): Εκπολιτιστικός και Λαογραφικός Όμιλος Μεγ. Καλυβίων (Ε.ΛΟ.Κ.),
Κέντρο Χορού Τρικάλων «Η ΤΡΙΚΚΗ», Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου
Τρικάλων, Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαγουλιτσιωτών
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΠΡΙΜΠΗ», Σύλλογος
Γυναικών Μαγούλας, Σύλλογος
Κρητών Ν. Τρικάλων «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ», Χορευτικός Καταγραφικός Σύλλογος «ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ζωντάνευσαν μνήμες
και δημιουργήθηκαν συναισθήματα νοσταλγίας και συγκίνησης
στο κοινό, το οποίο παρακολουθούσε ενθουσιασμένο και στο τέλος χειροκρότησε θερμά όλους
τους συντελεστές της παράστασης.
Μας τίμησαν με την παρουσία
τους ο Δήμαρχος Τρικκαίων κος
Παπαστεργίου, Αντιδήμαρχοι, ο
Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας,
εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών, εκπρόσωπος της ΣΜΥ και
πλήθος κόσμου.
Κεντρική Εκδήλωση
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Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία
των Ελλήνων
του Πόντου
Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019
πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση Μνήμης, στο Κέντρο
Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη,
με κεντρικό ομιλητή το δημοσιογράφο Νίκος Ασλανίδης. Χαιρετισμό έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου Κοσμάς Αποστολίδης, ενώ
η χορωδία του συλλόγου τραγούδησε τα παραδοσιακά τραγούδια «Αητέν’ς επαραπέτανεν»
και «Εμείς είμες αργοναυτών».
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το
νέο βιβλίου του Νίκου Ασλανίδη
«Μάρτυρες… 100 χρόνια μέτα»,
όπου η γραμματέας του συλλόγου Νόπη Παπαδοπούλου διάβασε δυο από τις μαρτυρίες του
βιβλίου. Πρόκειται για μαρτυρίες
προσφύγων πρώτης γενιάς, τις
οποίες κατέγραψε ο συγγραφέας,
στα 30 χρόνια της δημοσιογραφικής του πορείας. Στη συνέχεια
προβλήθηκε το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Η Μπάντα». Πρόκειται
για ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο
στο βιβλίο που έγραψε ο Γιάννης
Παπαδόπουλος, από την Κερασούντα του Πόντο. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ήταν μουσικός, και ο
μοναδικός επιζήσαντας της φιλαρμονικής ορχήστρας της Κερασούντας που "επιστρατεύτηκε" βίαια από τον σφαγέα των
Ποντίων Τοπάλ Οσμάν. Ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, στο
οποίο η δημοσιογραφική έρευνα
και σκηνοθεσία έγινε από τον
Νίκο Ασλανίδη.
Η συγκίνηση του κοινού καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
ήταν διάχυτη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέ-

Νέα παράσταση των...
νέωντου Δημοτικού
Θεάτρου Τρικάλων
Το Θεατρικό Εργαστήρι Νέων του
Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων ανεβάζει το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου ¨Τα Σκουπίδια¨ του
Γιάννη Ξανθούλη.
Πρόκειται για ένα δυνατό κείμενο
που παραμένει διαχρονικό ακόμη και
στις μέρες μας σχολιάζοντας την καθημερινότητα του τότε και του τώρα..
Τα Σκουπίδια είναι τα χαμένα όνειρα κάποιων ανθρώπων που ζωντανεύουν στη σκηνή και έρχονται να
καυτηριάσουν όλα όσα συμβαίνουν
στις ζωές μας.. Είναι τα όνειρα όλων
μας που πετάχτηκαν στη χωματερή
αλλά ευτυχώς η Ελπίδα παραμένει…
Πραγματικά είναι αξιοσημείωτο
πόσο επίκαιρο μπορεί να παραμένει
ένα έργο που γράφτηκε πριν από 30
χρόνια…
Συντελεστές
Σκηνοθεσία : Γωγώ Κατσιανάκου
Σκηνικά Κοστούμια : Μαρία Κατσιάβα-Τάχου
Μουσική Επιμέλεια: Αρτέμης Αρκουμάνη
Μελοποίηση – Ενορχήστρωση : Σοφία Λαμπρογιώργου
Β.σκηνοθέτη : Δημήτρης Χριστάνας
Φωτογράφιση : Στέφανος Γώγος
Σχεδιασμός Αφίσας : Γιώργος Μακρής
Παίζουν: Βούλα Θεοδοσίου, Κατερίνα Κατέ, Κατερίνα Κελεπούρη, Γιώργος Μακρής

ΣΑΒΒΑΤΟ

Δηώ Μενούνου, Μαριρένα Σιδέρη,
Ρένα Τσαντούλη, Γωγώ Τσιαούση
Βαγγέλης Τυρογιάννης, Γιάννης
Χονδρός
Ειδική Συμμετοχή: Μαρία Κατσιάβα-Τάχου
Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Κινηματογράφο
του Μύλου Ματσόπουλου.
Σάββατο : 22:00
Κυριακή : 21:30
Είσοδος: 3 ευρώ.

κας, ο πρόεδρος του δημοτικού
σύμβουλος Μιχάλης Λάππας, οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ντίνος
Μπάρδας και Γιάννης Μπουτίνας,
και εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών και φυσικά τα μέλη και οι
φίλοι του συλλόγου.
Παράλληλες Εκδηλώσεις:
Προβλήθηκε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τα Χνάρια των Αργοναυτών», του Δρ. Ιστορίας Θεοδοσίου Κυριακίδη, στους μαθητές
των Γυμνασίων και Λυκείων της
πόλης των Τρικάλων, από τις 8
έως τις 10 Μαΐου 2019, στο Κινηματοθέατρο του Μύλου Ματσόπουλου.
Πραγματοποιήθηκε η έκθεση
φωτογραφίας «Μνήμες Πόντου»,
στο Οθωμανικό Χαμάμ του Μουσείου Τσιτσάνη, από τις 5 έως τις
19 Μαΐου 2019. Η έκθεση περιελάμβανε φωτογραφίες από πρόσωπα, κτήρια, εκκλησίες, σχολεία, μνημεία καθώς και στιγμιότυπα της κοινωνικής ζωής από
διάφορες περιοχές και πόλεις
του ιστορικού Πόντου, από το
αρχείο της Άννας Θεοφυλάκτου,
τις οποίες η ίδια έχει παραχωρήσει εδώ και χρόνια στο Κέντρο
Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Καθ’ όλη
τη διάρκεια της έκθεσης προβαλλόταν βίντεο με συνέντευξη
που έχει παραχωρήσει η Άννα
Θεοφυλάκτου στο e-pontos.gr .
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών, στο Ριζαριό Τρικάλων
Εδώ και τέσσερα χρόνια βρίσκεται και τιμάται αντίγραφο της
εικόνας της Παναγίας Σουμελά,
στην ενορία του Αγίου Χαραλάμπους στο Ριζαριό. Φέτος πραγ-

ολοκλήρωση της διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής στον
άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης
βελτίωσε μεν την συγκοινωνία
με την Αθήνα, αλλά δυστυχώς
έφερε και μεγάλη χειροτέρευση στη συγκοινωνία με
την Θεσσαλονίκη και τον
Βόλο.
Συγκεκριμένα η χρονοαπόσταση Τρικάλων-Αθηνών με
το πρωινό τρένο είναι μόνο
τρεις ώρες και οκτώ λεπτά
ενώ και σε όλα τα άλλα δρομολόγια δεν είναι πολύ μεγαλύτερη.
Έτσι το τρένο στην συγκοινωνία με την Αθήνα καθίσταται πλέον το γρηγορότερο
μεταφορικό μέσον.
Αντίθετα στην συγκοινωνία
με την Θεσσαλονίκη, την Λάρισα και τον Βόλο αντί για βελτίωση προέκυψε μεγάλη χειροτέρευση, επειδή ο σχεδιασμός των δρομολογίων δεν
πήρε υπόψη τις ανάγκες των
επιβατών της δυτικής Θεσσαλίας.
Δεν είναι δυνατόν το πρώτο
δρομολόγιο της ημέρας να
φτάνει στην Θεσσαλονίκη στις
μία το μεσημέρι. Δεν είναι δυνατόν ο Βόλος να απέχει σιδηροδρομικά από τα Τρίκαλα
τέσσερις ώρες.
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ματοποιήθηκαν θρησκευτικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα
100 χρόνια από τη Γενοκτονία
των Ποντίων. Το απόγευμα του
Σαββάτου 18 Μαΐου έγινε Μέγας
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου,
ενώ ομιλία για τη Γενοκτονία
πραγματοποίησε εντός του Ναού
ο Πρόεδρος του συλλόγου Κοσμάς Αποστολίδης. Στη συνέχεια
έγινε Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας
της Παναγίας Σουμελά με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα στην
πλατεία της συνοικίας.
Μετά το πέρας του Εσπερινού
ακολούθησε, στον ίδιο χώρο, εκδήλωση με τη συμμετοχή του χορευτικού τμήματος της Ευξείνου
Λέσχης Τρικάλων, υπό τη συνοδεία των μουσικών Ηλία Παναγιωτίδη στη λύρα και Γιώργου
Παρασκευόπουλου στο νταούλι.
Επίσης, η χορωδία του συλλόγου
τραγούδησε το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι «Τραντέλλενοι».
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Το πρωί της 19ης Μαΐου ο
σύλλογος μας συμμετείχε στις
εκδηλώσεις Μνήμης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπου
μεταφέρθηκε το αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά, από τον Άγιο Χαράλαμπο Ριζαριού στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Νικολάου Τρικάλων. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμη των
353.000 νεκρών. Το μέλος του
συλλόγου μας και φιλόλογος, Σοφία Λαζαρίδου, πραγματοποίησε

ομιλία για τα «100 χρόνια από τη
Γενοκτονία».
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου και της
Μικράς Ασίας, στην πλατεία προσφυγικού συνοικισμού, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών
αρχών της πόλης.
Για την πραγματοποίηση όλων
των παραπάνω εκδηλώσεων ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Τρικκαίων και προσωπικά το Δήμαρχο
Δημήτρη Παπαστεργίου για την
αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση τους. Την Κυρία Άννα Θεοφυλάκτου και το Κέντρο Ιστορίας
του Δήμου Θεσσαλονίκης για την
παραχώρηση του φωτογραφικού
αρχείου. Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων για την παραχώρηση του αίθουσας του Δίδυμου
Οθωμανικού Χαμάμ (Παλαιές Φυλακές) για την πραγματοποίηση
της έκθεσης φωτογραφίας. Τον
Θεοδόση Κυριακίδη για την παραχώρηση του ντοκιμαντέρ «Τα
Χνάρια των Αργοναυτών». Τον
Θεόφιλο Κωτσίδη για την παραχώρηση αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού καθώς και για την
βιντεοσκόπηση και φωτογραφική
κάλυψη των εκδηλώσεων μας.
Τον Στέφανο Τσότσο για τη βιν-

τεοσκόπηση της μουσικοχορευτικής εκδήλωσης. Τη Βασιλένα
Μητσιάδη, τον Στέλιο Καραγιώργο και το προσωπικό του Κέντρου
Έρευνας-Μουσείου Τσιτσάνη για
την πολύτιμη βοήθεια τους κατά
τη διάρκεια της έκθεσης φωτογραφίας και της κεντρικής μας εκδήλωσης. Το προσωπικό του Κινηματοθεάτρου του Μύλου Ματσόπουλου για τη βοήθεια τους
κατά τη διάρκεια των προβολών
του ντοκιμαντέρ στα σχολεία της
πόλης μας. Τα καταστήματα
PARANOIA και ADMIRAL για τις
κούκλες, τις οποίες ντύσαμε με
παραδοσιακές φορεσιές του πόντου στην έκθεση φωτογραφίας.
Τον κεντρικό μας ομιλητή, Νίκο
Ασλανίδη.
Τον υπεύθυνο διδασκαλίας του
χορευτικού μας Κωνσταντίνο Δημόπουλο. Όλους του μουσικούς.
Τους χορηγούς επικοινωνίας για
την προβολή των εκδηλώσεων
μας. Όλους τους πολιτιστικούς
συλλόγους που συμμετείχαν στη
Μουσικοχορευτική μας παράσταση. Και φυσικά τα μέλη και
τους φίλους του συλλόγου που
για ακόμη μια φορά στήριξαν τις
εκδηλώσεις μας.
Οι εκδηλώσεις τελούσαν υπό
την Αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Κοσμάς Αποστολίδης

Η Γραμματέας
Νόπη Παπαδοπούλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σ.Φ.Σ.Τ

Βελτίωση της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας
με την Αθήνα,χειροτέρευση της συγκοινωνίας με την
Θεσσαλονίκη,ανύπαρκτη συγκοινωνία με τον Βόλο
νοποιηθούν το γρηγορότερο
τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας.
Με εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΕΓΡΗΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιδοτείται
από το ελληνικό δημόσιο για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Ο σύλλογός μας απέστειλε
διαμαρτυρία προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κάνοντας πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στο πλέγμα δρομολογίων, ώστε και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της, για τις οποίες επιδοτείται
άλλωστε, και οι επιβάτες να
μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Καλούμε τους τοπικούς παράγοντες της κεντρικής πολιτικής σκηνής όσο και της αυτοδιοίκησης να δραστηριοποιηθούν άμεσα ώστε να ικα-
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α πρώτα οκτώ
ονόματα
υποψηφίων
βουλευτών με
διαφορετικές
ιδεολογικές αφετηρίες
και διακριτή
επαγγελματική
δράση ανακοίνωσε η ΝΔ.

Το μήνυμα του Κυριάκου
Μητσοτάκη ότι θέλει να ενώσει όλους τους Έλληνες στην
κοινή προσπάθεια για να γίνει
η Ελλάδα μια φωτεινή χώρα,
συμβολίζουν τα πρώτα οκτώ
ονόματα υποψηφίων βουλευτών με διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και διακριτή
επαγγελματική δράση που
ανακοινώνει σήμερα η ΝΔ
μετά την προκήρυξη των εθνικών εκλογών.
Η διακεκριμένη καθηγήτρια
του ΕΜΠ Τώνια Μοροπούλου
που ανήκε την ηγεσία του
φοιτητικού κινήματος κατά
της Δικτατορίας και έχει μείνει
στη μνήμη όλων ως η φωνή
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, οι καταξιωμένοι δημοσιογράφοι Μπάμπης Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος
Μπογδάνος και Δημήτρης
Μαρκόπουλος, ο Τάκης Φύσσας της χρυσής Εθνικής Ομάδας του 2004, αλλά και άνθρωποι διακεκριμένοι στο
χώρο τους, όπως ο αρχιτέκτονας Αντώνης Γιαννικουρής
με μεγάλη εμπειρία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οικονομολόγος Βασιλική Τσιλιγγίρη που έχει εξειδίκευση στην
Οργάνωση Αθλητικών Επιχει-
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Μπογδάνος, Φύσσας, Παπαδημητρίου
και Μοροπούλου στα ψηφοδέλτια της ΝΔ
Τα 8 νέα ονόματα

Ρένα Βασιλάκη

Αντώνης Γιαννικουρής

Δημήτρης Μαρκόπουλος

Τώνια Μοροπούλου

Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Μπάμπης Παπαδημητρίου

Χριστίνα Τσιλιγκίρη

Τάκης Φύσσας

ρήσεων και έχει ασχοληθεί
ενεργά με τον ερασιτέχνη
Ολυμπιακό και η έμπειρη στη
δημόσια διοίκηση Ρένα Βασιλάκη που έχει υπηρετήσει επί

χρόνια την παράταξη της ΝΔ
είναι τα πρώτα οκτώ ονόματα
των νέων υποψηφίων βουλευτών της ΝΔ οι οποίοι ποτέ
στο παρελθόν δεν έχουν διεκ-

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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δικήσει την ψήφο για την είσοδό τους στη βουλή.
Συγκεκριμένα, η κ. Μοροπούλου όπως και ο κ. Γιαννικουρής θα είναι υποψήφιοι

στα Δωδεκάνησα, ο Μπάμπης
Παπαδημητρίου και η Ρένα
Βασιλάκη θα κατέλθουν στον
Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών,
ο Κ. Μπογδάνος στην Α’ Αθη-

νών, ο Δημ. Μαρκόπουλος και
η Χριστίνα Τσιλιγγίρη στην Β’
Πειραιά, ενώ ο Τάκης Φύσσας
στον Ανατολικό τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

τοπικά

Τάσος Πετρόπουλος:
Στην κάλπη της 7ης Ιουλίου
θα κριθεί αν θα μειωθούν
ξανά οι συντάξεις
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Εισήγηση Τσίπρα: Να μην
επιτρέψουμε προσβολή
στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
ριμεία επίθεση στη
Νέα δημοκρατία
σχετικά με τη στάση
της αξιωματικής
αντιπολίτευσης στη
διαδικασία ανάδειξης της
ηγεσίας της Δικαιοσύνης,
εξαπέλυσε -σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές- ο
πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας.

Δ

«Στην κάλπη της 7ης Ιουλίου θα κριθεί, αν θα μειωθούν
ξανά οι συντάξεις» δήλωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.
«Αν έρθει η ΝΔ, οι μειώσεις των συντάξεων θα επισυμβούν, γιατί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το
20% στο 15% για τους μισθωτούς οδηγεί σε 2,5 δισ. ευρώ
έλλειμμα το χρόνο. Και για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα,
θα έρθουν περικοπές στις συντάξεις» υποστήριξε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογραμμίζοντας ότι «και
οι επικουρικές θα εξαφανιστούν, καθώς η ΝΔ έχει πει ότι
θα κάνει μία διχοτόμηση των ασφαλισμένων. Οι νέοι θα
μπουν σε έναν νέο πυλώνα και οι παλιοί θα μείνουν εκεί που
είναι, οπότε θα γίνει αυτό που συνέβη με τους συνταξιούχους της Εθνικής, οι οποίοι δεν λαμβάνουν, επί ενάμιση χρόνο, επικουρική σύνταξη».
Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία,
ο κ. Πετρόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Όπως είπε, σε μία εβδομάδα, έχουν επισκεφθεί την
πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) περισσότερα από 185.000 άτομα, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 36.000 και, έως χθες, είχαν γίνει 11.800 ρυθμίσεις οφειλών.
Αναφορικά με το αποτέλεσμα των εκλογών της περασμένης Κυριακής και την ψήφο των συνταξιούχων, ο κ. Πετρόπουλος απάντησε: «Εγώ δεν είδα χαρά και πανηγύρια
στον ελληνικό λαό για τη ΝΔ από το αποτέλεσμα των εκλογών. Εμείς δεν επιλέξαμε κομματικό πελατολόγιο για την
πολιτική μας. Επιλέξαμε να υποστηρίξουμε τους συνταξιούχους, γιατί οφείλαμε τη στήριξη σε αυτές τις ηλικίες και,
έτσι, δεν κάναμε ούτε την περικοπή των συντάξεων».
«Ο κόσμος είχε μεγαλύτερες προσδοκίες για γρηγορότερη βελτίωση της ζωής του και δεν έγινε με τον τρόπο που
και εμείς θα θέλαμε. Από τις 20 Αυγούστου, αποκτήσαμε
ένα περιθώριο να κάνουμε πολιτικές, αλλά δεν κάναμε τα
πάντα» κατέληξε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατά την εισήγησή του στο
υπουργικό συμβούλιο ο κ. Τσίπρας τόνισε πως η όλη διαδικασία, «που είναι και θεσμικά έγκυρη και επιβεβλημένη, είχε ξεκινήσει ήδη όπως ο νόμος ορίζει πολύ
πριν τις ευρωεκλογές, μέσα από
τη διαδικασία προεπιλογής από τη
Διάσκεψη των Προέδρων της
Βουλής. Σε αυτήν συμμετείχαν
όλα τα κόμματα, εκφράζοντας
μάλιστα και τις προτιμήσεις τους».
Όπως ανέφεραν οι κυβερνητικές πηγές ο κ. Τσίπρας «για λόγους δεοντολογίας αλλά και δημοκρατικής ευαισθησίας» ζήτησε
από τον υπουργό Δικαιοσύνης
να αποστείλει επιστολή στην αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου να βρεθεί μία συναινετική
λύση.
«Ζητήσαμε συναίνεση, προκει-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

των προθέσεών της. Δεν εξέφρασε θεσμικά επιχειρήματα
αλλά δεοντολογικά. Μετά τη χθεσινή πρότασή μας όμως για συναινετική λύση, επιβεβαίωσε ότι
ουδόλως την ενδιαφέρει ούτε η
ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
ούτε η τήρηση του Συντάγματος
και των νόμων. Ονειρεύεται την
επάνοδο στην διακυβέρνηση προκειμένου να ελέγξει κρίσιμους
θεσμικούς κρίκους, για να προστατεύσει άνομα συμφέροντα
αλλά και για να εκδικηθεί».
Συνεχίζοντας την επίθεσή του
στην αξιωματική αντιπολίτευση
ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως
«η χθεσινή άρνηση της Ν.Δ. στη

συναινετική επιλογή της ηγεσίας
της Δικαιοσύνης φανερώνει επίσης την αλαζονεία της και τη βαθιά περιφρόνηση των δημοκρατικών θεσμών. Ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους οι πολίτες από
αυτή τη συμπεριφορά της Ν.Δ. και
ας κρίνουν.
«Εγώ σας προτείνω σήμερα να
μην επιτρέψουμε την περαιτέρω
προσβολή στην ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης, στη διάκριση των
εξουσιών καθώς και στο Σύνταγμα και τους νόμους», κατέληξε ο
κ. Τσίπρας.

Η Δήμητρα Kοκοτίνη νέα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου - Πρόεδρος η Ειρήνη Καλού
Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
εναπόκειται η απόφαση για την αλλαγή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καθώς σύμφωνα με τοποθετήσεις συνταγματολόγων ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι σε θέση να μην υπογράψει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του
υπουργικού συμβουλίου που συνεδρίασε για τρεις περίπου ώρες, για τη
θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου
επελέγη η αντιπρόεδρος του Ανωτάτου
Δικαστηρίου Ειρήνη Καλού, η οποία
είχε χειριστεί το σύνολο της ανάκρισης
για την υπόθεση του Βατοπεδίου, καθώς και άλλες σημαντικές υποθέσεις.
Είχε επιλεγεί ως αντιπρόεδρος του
ανωτάτου δικαστηρίου πριν από ένα
χρόνο και θα παραμείνει στην Προ-

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

μένου κανείς να μην μπορεί να
ισχυριστεί ψευδώς ότι η εκάστοτε ηγεσία της Δικαιοσύνης είναι
ενεργούμενο της εκάστοτε κυβέρνησης. Ήλπιζα ότι η ΝΔ υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος
από την άρνησή της, δε θα έκανε
αυτή την επιλογή», επεσήμανε ο
κ. Τσίπρας.
Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα «η
άρνησή της φανερώνει βαριές
πολιτικές σκοπιμότητες» και στο
πλαίσιο αυτό -συνέχισε- «είναι
ηλίου φαεινότερο ότι αντιλαμβάνεται τη διαδικασία επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης με τρόπο
προσβλητικό για την ανεξαρτησία
του θεσμού, αλλά και δηλωτικό

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
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εδρία του Αρείου Πάγου για μία ακόμη διετία.
Για τη θέση του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου επελέγη η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Δήμητρα
Κοκοτίνη, η οποία πρόσφατα υπήρξε
πρόεδρος του ποινικού τμήματος του
ανωτάτου δικαστηρίου που εκδίκασε
την υπόθεση για την άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των
αλλαγών στην ηγεσία της Δικαιοσύνης,
η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για
«θεσμικά πρωτοφανή απόφαση, η
οποία μάλιστα εμπλέκει - κατά τρόπο
απαράδεκτο - και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς εκείνος πλέον καλείται να αποφασίσει αν θα εγκρίνει μια
θεσμικά παράνομη και αντισυνταγμα-

τική ενέργεια, όπως την έχει χαρακτηρίσει σύσσωμος ο νομικός κόσμος
της χώρας».
Πηγές ΠτΔ: Αναμένουμε
το επίσημο κείμενο
Πηγές της Προεδρίας της Δημοκρατίας, μετά από ερώτηση για το τι θα
πράξει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος

όταν έρθει το Σχέδιο Διατάγματος για
τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης υπογεγραμμένο από το υπουργικό Συμβούλιο, τόνιζαν πως «όταν έρθει το
σχέδιο, θα μάθετε τι θα κάνει ο ΠτΔ».
Όπως σημείωναν, ό,τι πράξει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα το κάνει μετά τις 30 Ιουνίου.
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Κύριος συχνά
χρησιμοποιούσε
φυσικά στοιχεία,
προκειμένου μέσω της
χρησιμότητος και των
ιδιοτήτων αυτών να
οδηγήσει τους ακροατές
του στην κατανόηση
πνευματικών
καταστάσεων, να τους
μυήσει στα μυστικά της
πνευματικής ζωής της
Βασιλείας του Θεού, να
τους κατευθύνει από τα
υλικά στα πνευματικά,
από τα πρόσκαιρα στα
αιώνια.

Στην παρούσα περίσταση
χρησιμοποιεί δύο στοιχεία
απαραίτητα και αναγκαία για
τη ζωή του ανθρώπου: το
φως και τα αλάτι και δίνει σ'
αυτά ηθική και πνευματική
έννοια και διάσταση. Τα συνδέει με τα προσόντα που
πρέπει να έχουν όσοι θέλουν
να εισέλθουν στη Βασιλεία
των Ουρανών, όπως αυτά
διαγράφονται στους "μακαρισμούς". Οι μαθητές του
Χριστού και κατ' επέκταση
κάθε Χριστιανός μπορεί να
γίνουν πρόξενοι, μεγάλης
πνευματικής ωφέλειας στην
κοινωνία, αλλά και αίτιοι μεγάλης πνευματικής ζημίας.

"Υμείς εστέ το άλας
της γης"
Το αλάτι έχει δύο ιδιότη-
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OΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΦΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
"Ύμείς εστέ το άλας της γης. Υμείς εστέ το φως του κόσμου"
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
τες, διατηρεί και νοστιμίζει
τις τροφές. Όπως το αλάτι
προφυλάσσει από τη σήψη
ορισμένες τροφές, έτσι και
οι μαθητές είναι μέσα στον
κόσμο το στοιχείο εκείνο,
το οποίο προφυλάσσει την
κοινωνία από την ηθική σήψη
και την διατηρεί σε κατάσταση ηθικής υγείας.
Είναι τα πρότυπα που δείχνουν το σωστό δρόμο στη
ζωή. Γιατί, δυστυχώς, και
σήμερα, όπως και σε κάθε
εποχή, παρατηρούμε σε
κάθε εμφάνιση, σε κάθε πτυχή της προσωπικής και κοινωνικής ζωής νοσηρές ηθικές καταστάσεις, αντιλήψεις,
νοοτροπίες και συνήθειες.
Πάθη ποικίλα και αδυναμίες
ταλαιπωρούν και βασανίζουν
τους ανθρώπους και τους
κρατούν δέσμιους σε μια
κατάσταση κακοδαιμονίας
και ηθικής δουλείας. "Ο κόσμος εν τω πονηρώ κείται"
διαλαλεί το αψευδές στόμα
του Κυρίου.
Οι μαθητές του Χριστού
είναι ακόμη για την ανθρωπότητα, ό,τι και το αλάτι για

το τραπέζι. Ομορφαίνουν
και νοστιμίζουν τη ζωή, εξευγενίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και ανυψώνουν την ανθρωπότητα στην τελειότητα
που ευαρεστείται ο Θεός.
Πράγματι, χωρίς αληθινούς
χριστιανούς, η ζωή θα είναι
άχαρη και θα έχει φθάσει
στο ναδίρ της ηθικής εξαχρείωσης. Οι άγιοι "τα των
ανθρώπων ήθη κατεκόσμησαν" με το εξαίρετο ήθος
τους και την αγιότητα τους.
Γιατί ο Χριστιανός είναι ο
αληθινά χαριτωμένος και ευλογημένος άνθρωπος, όπως
έλεγε ο Μάνανδρος: "ως χαρίεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος η".

"Υμείς εστέ το φως
του κόσμου"
Το φως έχει πολλές ιδιότητες: φωτίζει, θερμαίνει,
καίει, καθαρίζει, Φως του
κόσμου με την κύρια και
απόλυτο σημασία είναι ο
Χριστός, ο οποίος διεκήρυξε: "εγώ ειμί το φως του κόσμου". Είναι το αληθινό φως,
που φωτίζει την ψυχή και

το νου και οδηγεί στη θεογνωσία και την αρετή.
Αλλά και οι μαθητές καθώς και όλοι οι χριστιανοί
είναι ηθικά φώτα, γιατί με
το φωτεινό παράδειγμα της
αρετής να οδηγούν τους ανθρώπους που βρίσκονται
στο σκοτάδι της πλάνης και
της αμαρτίας στη βασιλεία
του Θεού.
Αν ο χριστιανός οφείλει
να ζει στον κόσμο, για να
τον σώζει από την ηθική
σήψη και κατάπτωση πρέπει
επίσης να ζει πάνω από τον
κόσμο και σε απόσταση από
αυτόν, μη "συσχηματιζόμενος" με τις πονηρές πράξεις
και συνήθειες του, ώστε,
όπως το φως, από ψηλά να
φωτίζει παντού γύρω του
και να οδηγεί με το παράδειγμα του κυρίως στην αληθινή χριστιανική ζωή.
Οι χριστιανοί με την άγια
ζωή τους ελέγχουν και αφυπνίζουν τους συνανθρώπους
τους από το λήθαργο της
αμαρτίας.
Αν το λυχνάρι που έχει
προορισμό να φωτίζει το-

ποθετείται στο λυχνοστάτη
του σπιτιού, ώστε να φωτίζει
κάθε γωνιά του, πολύ περισσότερο τα πνευματικά
φώτα που είναι οι χριστιανοί
δεν πρέπει να κρύβονται,
αλλά να φωτίζουν το περιβάλλον τους με την ακρίβεια
της διδασκαλίας τους και
περισσότερο με την καθαρότητα της ζωής τους. Γιατί
όπως τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος "ουδέν ούτως επίσημον άνθρωπον ποιεί, καν
μυριάκις λανθάνειν βούληται, ως αρετής επίδειξις".
Οι Χριστιανοί όμως δεν
μπορούν να αποφύγουν να
είναι πόλη κτισμένη πάνω
στο βουνό.
Είναι δηλαδή περίβλεπτοι
και τα μάτια όλων είναι
στραμμένα επάνω τους και
ελέγχουν κάθε πράξη και
ενέργειά τους.
Γι' αυτό η ζωή τους πρέπει
να είναι αγία και άμεμπτη
και να αποτελεί υπόδειγμα
για μίμηση και όχι να σκανδαλίζει. Δεν μπορεί να είναι
δάσκαλοι που δίδασκαν και
νόμο δεν κρατούσαν.

Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα μιμούνται το παράδειγμα ανθρώπων διεφθαρμένων που "εναυάγισαν περί
την πίστιν".
Γιατί αυτοί είναι δάσκαλοι
της εύκολης ζωής της αμαρτίας. Καθένας που αγαπάει
την αμαρτία μισεί το φως
και δεν έρχεται προς το φως
για να μη γίνουν φανερά τα
έργα του:
"Πας ο τα φαύλα πράσσων μισεί το φως και ουκ
έρχεται προς το φως, ίνα
μη ελεγχθή τα έργα αυτού".
Και "το φως ελήλυθεν εις
τον κόσμον, και ηγάπησαν
οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως· ήν γαρ πονηρά αυτών τα έργα" (Ιωάν. 3,
ε9-20).
Εμείς όμως οφείλουμε να
ζούμε "ως τέκνα φωτός", ενδεδυμένοι "τα όπλα αυτού",
"εν πάσει αλαθωσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια". Να
ζούμε άμεμπτοι και ακατηγόρητοι και να αποτελούμε
παράδειγμα μίμησης στο περιβάλλον μας.-

Ο Θεός που βλέπεται, ο Θεός που τρώγεται
Α

φορμή για τον
παραπάνω τίτλο δίνει
η Κυριακή του
Τυφλού, την οποία
εορτάζουμε αυτή την
Κυριακή στην εκκλησία.
Σύμφωνα με το ευαγγελικό
ανάγνωσμα της Κυριακής, ο
Χριστός κατά την ημέρα του
Σαββάτου θεράπευσε έναν
άνθρωπο γεννημένο τυφλό.
Ας σταθούμε στα λόγια του
Χριστού: «Διά κρίση εγώ
ήρθα στον κόσμο τούτο, για
να αποκτήσουν το φως
εκείνοι που δεν βλέπουν και
να γίνουν τυφλοί εκείνοι που
βλέπουν» (Ιω. 9, 39).

Πώς βλέπεται ο Θεός; Η προσέγγιση του Θεού μέσα από το
νου, ταλαιπώρησε πολύ την ανθρώπινη σκέψη. Βλέπουμε, ιδίως,
στη Δύση, όλες οι προσπάθειες
των φιλοσόφων και των θεολόγων
να στρέφονται στην απόδειξη
της ύπαρξης του Θεού μέσα από
τη χρήση της λογικής, του νου.
Μάλιστα, ο Descartes, στο βιβλίο του «Στοχασμοί περί της
πρώτης φιλοσοφίας», αν και ξεκινάει τον τρίτο στοχασμό (οντολογικό) σημειώνοντας πως θα
κλείσει τα μάτια, θα βουλώσει
τα αυτιά, θα απομονώσει όλες
τις αισθήσεις, εντούτοις, επιλέγει
μέσα από ην εξώθηση της λογικής στα άκρα, να αποδείξει την
ύπαρξη του Θεού.
Είχε προηγηθεί βέβαια ο Άνσελμος Καντερβουρίας και ακο-

λουθούσε ο Spinoza. Γιατί, άραγε, η αθεΐα γεννήθηκε στη Δύση;
Έχει να κάνει, σαφώς, με τον
τρόπο προσέγγισης και την αντίληψη περί Θεού. Ο Θεός στη
Δύση κατάντησε ιδέα μέσα από
τα μάτια των φιλοσόφων. Αυτόν
τον Θεό πολέμησε ο Νίτσε, ο
οποίος πολύ σωστά σημειώνει
στη «Χαρούμενη Γνώση» πως ο
«Θεός είναι νεκρός» (Gott ist tot).
Η δημιουργία μιας εικόνας περί
Θεού ανάξιας του Θεού, σημαίνει
τον Θεό ως είδωλο, επουδενί,
ως εικόνα.
Κι έρχονται οι Πατέρες της ορθόδοξης Ανατολής. Και τί μας
λένε; Δεν είναι ο Θεός έτσι, δεν
είναι αλλιώς∙ ο Θεός δεν είναι!
Στον Θεό είναι καλύτερο να προσδίδουμε το «μη είναι» όπως θα
πει ο Μάξιμος Ομολογητής. Αμέσως, ο Θεός ξεφεύγει από τις
αποδείξεις και την νοησιαρχία,
στις οποίες τον εγκλώβισε η δυτική σκέψη και, πλέον, γίνεται ο
Θεός της αποφατικής θεολογίας,
του Μαξίμου Ομολογητού, του
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, όπου
κάθε αντίληψη περί Θεού απέχει
από κάθε ειδωλοποιημένη και ανθρωπομορφική εικόνα.
Όλα αυτά, μας λέει στο «Περί
θείων ονομάτων» ο Διονύσιος
Αρεοπαγίτης, ξεπερνούν λόγο,
νου και ουσία και πρέπει να στραφούμε στην αγνωσία αν θέλουμε
να μιλήσουμε για τον Θεό.
Αυτή η αρνητικότητα για τους
Πατέρες αποτελεί και την πιο

ασφαλή οδό για παραγωγή θεολογίας.
Μέσα από την αναζήτηση του
Θεού, δύο μπορεί να συμβούν.
Ο άνθρωπος να απιστήσει προς
τον Θεό ή να πιστέψει.
Το σίγουρο είναι πως αυτές οι
δύο καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος, σχετίζονται
με τον τρόπο αντίληψης, λειτουργίας των άδηλων πραγμάτων εντός του εαυτού του.
Κάποιος, λοιπόν, χρειάζεται να
προφυλάξει τον άνθρωπο ώστε
να αποφευχθεί η αντικειμενοποίηση του Θεού, η οποία με πολύ
εύκολο τρόπο γεννά την αθεΐα.
Ο λόγος των Πατέρων της Εκκλησίας αποβαίνει καταλυτικός
για την προσέγγιση των πραγμάτων.
Η του «Θεού θεωρία» δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Δεν θέλει στοχασμούς, εμπιστοσύνη στο νου,
αλλά κάτι άλλο.
Κι αν ο όρος έχει προέλευση
πλατωνική, ο Γρηγόριος Νύσσης
τον μεταποιεί, σημειώνοντας πως
«η θεωρία του Θεού δεν γίνεται
ούτε με την όραση, ούτε με την
ακοή, ούτε με κάποια άλλη από
τις γνωστές έννοιες κατανοείται
ο Θεός».
Πώς επιτυγχάνεται; Συνεχίζει,
ο Νύσσης, με τα εξής: «…πρέπει
από πριν να καθαρίσει τη μέθοδο
από κάθε αισθητική κι άλογη διάθεση, όπως επίσης και κάθε γνώμη που διαμορφώνει στο νου από
κάποια προκατάληψη και αφού

απαλλαγεί και χωρισθεί από τη
συνηθισμένη συνομιλία με τη σύζυγο του, δηλαδή την αίσθηση,
που είναι σαν σύζυγος και σύνοικος με τη φύση μας, και αφού
καθαρισθεί και από αυτήν, τότε
ας επιχειρήσεις να ανέβει στο
όρος».
Δεν υπάρχει στην Ανατολή
Θεός που αποδεικνύεται. Υπάρχει
Θεός που τρώγεται. Θεός που
προσφέρεται «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».
Με τον τρόπο αυτό γνωρίζεται
ο Θεός στον άνθρωπο∙ δι’ Υιού.
Και συγκεκριμένα μέσα από το
μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,
όπου ο άνθρωπος δεν μεταλαμβάνει έναν Θεό ιδέα, αλλά το
Σώμα και το Αίμα του Χριστού.
Κάτι τέτοιο πρόκειται για την πιο
μεταφυσική ουτοπία στην πιο οντολογική της αναφορά!
Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι
ένας ακόμη μύθος, ένα τελούμενο
που διαδραματίζεται στο πλατωνικό σπήλαιο, δεν έχει ιδεολογική
αναφορά αλλά οντολογική ταυτότητα, την οποία αντλεί εξάπαντος από το πρόσωπο του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος.
Η δυνατότητα να μεταλαμβάνει
ο πιστός Σώμα και Αίμα Χριστού
σημαίνει τον ισχυρότερο και ανεξάντλητο μεταφυσικό οπτιμισμό,
τον οποία ο ανθρώπινος νους
δεν θα κατανοήσει ποτέ. Δεν θα
υπάρξει πιο ατελεύτητος υπερβατισμός από αυτή την πράξη,

από αυτό το τελούμενο.
Αυτή η βρώση και πόση του
Θεού αποτελεί ενέργεια που
πλήττει σοβαρά τον ανέραστο
ηθικισμό, αφήνοντας τα τραύματα
του να αναζητούν αγωνιωδώς
την υπερβατική λειτουργικότητα
των πραγμάτων υπό τη σκιά της
αμεθεξίας, εκείνων των ανεκπλήρωτων διαπροσωπικών επαφών
Θεού και ανθρώπων, οι οποίες
ως ξένες και ακοινώνητες μιας
διαλογικής εκστατικότητας και
αμοιβαίας συνεργίας (Μάξιμος
Ομολογητής), ακολουθούν μεμονωμένους (Πλωτίνος) ή παράλληλους βίους (Heidegger).
Αλλά, ας αφήσουμε, καλύτερα,
γι’ αυτά να μιλήσει το αισθητικό
βίωμα και η μυσταγωγική εμπειρία
του γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστή:
«Ἀφοῦ εἶναι διαρκῶς παρὼν ὁ
Θεός, διατί ἀνησυχεῖς; Ἐν αὐτῷ
ζῶμεν, κινούμεθα.
Εἰς τὴν ἀγκάλην του βασταζόμεθα. Θεὸν ἀναπνέομεν· Θεὸν
περιβαλλόμεθα· Θεὸν ψηλαφῶμεν· Θεὸν ἐσθίομεν ἐν Μυστηρίῳ. Ὅπου στρέψῃς ὅπου
ἰδῇς, παντοῦ Θεός· ἐν οὐρανοῖς,
ἐπὶ γῆς, εἰς τὰς ἀβύσσους, εἰς
τὰ ξύλα, μέσα στὶς πέτρες, εἰς
τὸν νοῦν σου, εἰς τὴν καρδίαν
σου».
Για την HuffPost Greece,
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)
Κληρικός Ι.Μ. Σταγών
& Μετεώρων
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Σύνδρομο Gilbert (ίκτερος)
ο συκώτι είναι το
μεγαλύτερο όργανο
του ανθρωπίνου
σώματος και παίζει
σημαντικό ρόλο στην
αποτοξίνωση του
οργανισμού. Στις
λειτουργίες του
περιλαμβάνονται η
σύνθεση σημαντικών
πρωτεϊνών του σώματος
(π.χ. αλβουμίνη,
πρωτεΐνες μεταφορείς,
πρωτεΐνες που ρυθμίζουν
την πήξη του αίματος), ο
μεταβολισμός χημικών
ενώσεων (π.χ. φάρμακα,
χολερυθρίνη, κατιόντα)
και η παραγωγή της
χολής.

Τ

Το σύνδρομο Gilbert είναι ο
συνδυασμός των συμπτωμάτων μιας καλοήθους αλλά συνεχούς ή χρόνιας παρουσίας
ίκτερου που συμβαίνουν χωρίς άλλα συμπτώματα ηπατικής νόσου.
Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μια κληρονομική ανεπάρκεια του
ενζύμου UGT (Uridine 5΄diphospho -glucuronosyltransferase) που βοηθά στη
σύζευξη της ελεύθερης μη
συζευγμένης χολερυθρίνης.

Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια
Φαρμακοποιού
Αυτή η διαδικασία σύζευξης
μέσω γλυκουρονοποίησης
(μετατροπής της σε μονογλυκουρονίδιο και δι-γλυκουρονίδιο - υδατοδιαλυτές μορφές που μπορούν να απεκκριθούν στην χολή) βοηθά
στο να γίνει η χολερυθρίνη
υδατοδιαλυτή και τελικά να
απεκκριθεί μέσω των ούρων
και των κοπράνων.
Η χολερυθρίνη είναι το προϊόν λύσης των νεκρών και μεγάλων σε ηλικία ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Ενώ το τμήμα της πρωτεΐνης της αιμοσφαιρίνης παρα-

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε με μεγάλη διαφορά στις ευρωεκλογές αλλά είναι στην αυτοδιοίκηση όπου
κυριολεκτικά απογοήτευσε. Το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τα τοπικά χαρακτηριστικά σιγά σιγά υποχωρούν και αυτό που μετράει
είναι κυρίως οι τάσεις στα εθνικά και διεθνή κέντρα. Αυτό εξηγείται με τη συνεχή ροή πληροφοριών από και προς όλες τις κατευθύνσεις που
καταλήγει σε ένα είδος συμμόρφωσης του ειδικού στο γενικό.
Η κυβέρνηση δεν έπαιξε με το μεγάλο της όπλο
που ήταν η συμφωνία των Πρεσπών και πάρα το
γεγονός ότι οι ευρωεκλογές πρόσφεραν ευνοϊκό πλαίσιο. Στους ψηφοφόρους πέρασε έτσι η
ιδέα ότι μπορεί και να έκανε λάθος και τώρα μετάνιωσε. Αυτό απογοήτευσε το προοδευτικό
ακροατήριο, ο ΣΥΡΙΖΑ αφοπλίστηκε ιδεολογικά
και μοιραία έχασε απ' τον εθνικισμό με τις μεγάλες ρίζες.
Βέβαια ήταν σχεδόν μόνος αναφορικά με τις
Πρέσπες ακόμα και το ΚΚΕ ήταν εναντίον του.
Όμως αυτό δεν έχει κυβερνητικές φιλοδοξίες,
στοχεύει στα γνωστά ποσοστά του και έχει σταθερά διαφορετικό προσανατολισμό τον οποίο
υπηρετεί με συνέπεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα χειρίζεται τις επιλογές του τόπου με άλλες προκλήσεις και ευθύνες.
Τελικά επιλέχτηκε ο κοινωνικός αντί για τον πολιτικό λόγο που όμως αποδείχτηκε παθητικός θυμίζοντας λίγο και τον καλό Σαμαρείτη που βοηθά τους φτωχούς κλπ. Η έκκληση που έγινε
στους «πολλούς» δεν έπιασε, αποδείχτηκε ότι και
αυτοί ψηφίζουν περισσότερο με βάση την πολιτική και όχι την κοινωνική τους θέση. Αν έπαιζαν
οι Πρέσπες θα έδιναν έναν ορισμένο δυναμισμό
και το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ καλύτερο.
Ωστόσο μέχρι τον Ιούλιο η Β. Μακεδονία θα έχει
ανοίξει διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και δίνεται
άλλη μια ευκαιρία να αξιοποιηθεί αυτό.
Τέλος πρέπει να σχολιαστεί η έντονη αίσθηση
παρουσίας αστυνομικών στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ με πολιτικά η και με στολή. Να συγκινήθηκαν άραγε απ' τον αριστερό
λόγο και τελικά να ψήφισαν ή απλώς έψαχναν στο
πλήθος για κακούς όπως ο Ιαβέρης του Βίκτωρος Ουγκώ; Δεν ξέρουμε τι απ' τα δυο συμβαίνει, αλλά γούρι δεν έφεραν.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΛΙΑΣ

μένει ασφαλές στα ερυθρά αιμοσφαίρια, το τμήμα της αίμης απεκκρίνεται μέσω της
χολερυθρίνης.
Το σύνδρομο Gilbert εμφανίζεται σε 1 κάθε 20 ανθρώπους και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο ίκτερος.
Ωστόσο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που
δεν γνωρίζει ότι πάσχει από
την συγκεκριμένη κατάσταση.
Υπάρχει μια προσωρινή αύξηση στα επίπεδα της χολερυθρίνης στο αίμα που επανέρχεται στο φυσιολογικό και
παραμένει φυσιολογική, το
περισσότερο διάστημα.
Εμφάνιση συμπτωμάτωνδιάγνωση
Το σύνδρομο Gilbert διαγιγνώσκεται κατά κανόνα μεταξύ 15 και 30 ετών. Ο ήπιος
ασυμπτωματικός ίκτερος είναι
το πρώτο σύμπτωμα που παρατηρείται συνήθως σε εφήβους.
Συμπτώματα: Τα συμπτώματα του συνδρόμου Gilbert
περιλαμβάνουν ίκτερο, κόπωση, αλλά μερικές φορές δεν
υπάρχουν καθόλου συμπτώματα.
Ικτερος: Οι ασθενείς με
σύνδρομο Gilbert είναι δυνα-

τόν να παρουσιάσουν ίκτερο
από καιρού εις καιρόν. Η πιθανότητα να γίνει αυτό αυξάνεται με την παρουσία άλλων
προβλημάτων, όπως η πείνα,
η αφυδάτωση, οι επαναλαμβανόμενοι και ποσοτικοί εμετοί, οι λοιμώξεις, η κόπωση και
το άγχος και μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Η έμμηνος ρύση μπορεί επίσης να είναι ένας παράγοντας για αυξημένες τιμές χολερυθρίνης
στο αίμα.
Ο ίκτερος προκαλείται από
την αυξημένη χολερυθρίνη
στο αίμα.
Τα κλασικά συμπτώματα
του ίκτερου περιλαμβάνουν
τον κίτρινο χρωματισμό των:
-Δέρμα
-Στοματικό βλεννογόνο
-Βάση των νυχιών
-Λευκό του ματιού
Η χολερυθρίνη έχει ένα
πορτοκαλοκίτρινο χρώμα.
Ο χρωματισμός του δέρματος και των βλεννογόνων οφείλεται στην εναπόθεση της περίσσειας χολερυθρίνης.
Τα μάτια είναι το πιο συχνά
επηρεαζόμενο όργανο σε
ασθενείς με σύνδρομο Gilbert
με ίκτερο. Μπορεί επίσης να
σκουρύνει το χρώμα των ούρων.

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο είχε χθες, Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 ο
νέος Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος.
Το νέο Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής υποδέχθηκε
στην είσοδο της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής ο πρωτοσύγκελος, Επίσκοπος
Θεσπιών κ. Συμεών ο οποίος και τον καλωσόρισε.
Στη συνέχεια ο κ. Ελπιδοφόρος έτυχε θερμής υποδοχής από τον Αρχιεπίσκοπο
Ιερώνυμο, ο οποίος τον συνεχάρη για την επάξια εκλογή του στον Αρχιεπισκοπικό
θρόνο της Αμερικής. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την θερμή υποδοχή, τονίζοντας ότι είναι πάντοτε ιδιαίτερη χαρά για αυτόν να συναντηθεί και συνομιλεί μαζί του.
Ο νέος Αρχιεπίσκοπος αφού ζήτησε τις πατρικές συμβουλές του Μακαριωτάτου, υπογράμμισε ότι "στα καθήκοντά του είναι η διατήρηση της συνείδησης
του συνδέσμου με την πατρίδα, την Ελλάδα, αλλά και η διατήρηση της εθνικής,
πολιτισμικής, γλωσσικής συνέχειας και της πιστότητας στην Ορθόδοξη παράδοση".
Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ευχήθηκε στον κ. Ελπιδοφόρο ο Θεός να του δώσει δύναμη, τονίζοντας ότι "είναι ευτύχημα να υπάρχει
στην Αμερική ο πρώτος της Εκκλησίας, ο οποίος θα καθοδηγεί, θα συμπάσχει,
θα συναγωνίζεται για αυτούς τους ανθρώπους, που το αντίκτυπο στη ζωή τους
είναι ένα μήνυμα για τη δική μας ζωή"
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας της συνάντησης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, είχε μια ολιγόλεπτη συνομιλία με τον πρ. Δικαίο της Ιεράς Σκήτης των Καυσοκαλυβίων Αρχιμ. Γεώργιο Αλευρά.
Ο Γέροντας Γεώργιος παρέδωσε στον νέο Αρχιεπίσκοπο ένα λεύκωμα για την
Σκήτη των Καυσοκαλυβίων, καθώς και ένα πρωτότυπο λεύκωμα που αφορά τις
Ελληνο - Αμερικανικές σχέσεις.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΕΚΛΑΠΕΙ σκύλος χρώματος μαύρο με
καφέ, απέναντι από το ΚΤΕΛ. Όποιος γνωρίζε
κάτι να επικοινωνήσει στο τηλ.: 6987349001.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά. Όποιος τα έχασε να
περάσει από τα γραφεία μας να τα παραλάβει.
ΒΡΕΘΗΚΕ κυνηγόσκυλο σέτερ, στην περιοχή της ΣΜΥ. Όποιος το έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: 24310 31129.
ΧΑΘΗΚE τσάντα πλάτης, χρώματος μαύρη, με ψηφοδέλτια, κλειδιά αυτοκινήτου και
άλλα προσωπικά αντικείμενα. Όποιος την βρει
να επικοινωνήσει στο τηλ. 6980058648.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου στην Πράσινη

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

Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στο
πρώτα πρωινά ούρα.
Τα σκούρα ούρα είναι ένα
κοινό χαρακτηριστικό της ιογενούς ηπατίτιδας ή του
ικτέρου που οφείλεται σε
άλλα αίτια, και δεν πρέπει να
συγχύζεται.
Πολλοί ασθενείς με σύνδρομο Gilbert δεν έχουν σκούρα ούρα και ενδεχομένως
ούρα με κανονικό χρώμα.
Μια επιδείνωση του ίκτερου ή εμφάνισή του, μπορεί
να οφείλεται επίσης σε ορισμένα φάρμακα όπως την
αταζαναβίρη και ινδιναβίρη
(για τη θεραπεία του ΑΙDS),
την γεμφιβροζίλη ή τον συνδυασμό της γεμφιβροζίλης
με στατίνες για τη μείωση της
χοληστερόλης και την ιρινοτεκάνη που χρησιμοποιείται
στην ογκολογία.
Κόπωση και αδυναμία
Άλλα συμπτώματα του συνδρόμου Gilbert περιλαμβάνουν:
-κούραση
-ήπια αδυναμία και κόπωση
-ήπιο κοιλιακό άλγος, ειδικά
στην άνω κοιλιακή χώρα
-ήπια ναυτία και μερικές φορές εμετό
-σοβαρή απώλεια της όρεξης

-δυσανεξία σε λιπαρά
-ζάλη
-Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου
-δυσκολία στη συγκέντρωση
ή την εστίαση σε χειρονακτικές εργασίες, κλπ.
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να παρουσιαστούν σε
ασθενείς με σύνδρομο Gilbert
ανεξάρτητα από την παρουσία
ή απουσία ίκτερου. Παρόλα
ταύτα οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Αυτοί οι ασθενείς είναι πιθανόν
κάποιες φορές να παρουσιάσουν αύξηση της χολερυθρίνης που θα οδηγήσει στην εικόνα του ίκτερου.
Τουλάχιστον, το 30% των
ασθενών με σύνδρομο Gilbert
διάγουν αυτή την σιωπηρή
μορφή του συνδρόμου χωρίς
να παρουσιάσουν ποτέ συμπτωματολογία.
Θεραπεία
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, διότι η πρόγνωση είναι
άριστη. Είναι σημαντικό κατά
την ιατρική εξέταση να αποκλειστούν σοβαρά ιατρικά νοσήματα, που μιμούνται το σύνδρομο Gilbert και χρειάζονται
θεραπεία, όπως είναι οι καταστάσεις αιμόλυσης.

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

1

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Μεσοποταμία, 'Eνας Λησμονημένος
Πολιτισμός (Ε)
Ιστορικές Αναπαραστάσεις (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ιστορικοί Περίπατοι Κ2 (Ε)
Ερωτικά Παιχνίδια
Spectre
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
ΕΡΤ Ειδήσεις
Το Ημερολόγιο μιας Διαφορετικής
Εφηβείας

07:30 Γιάκαρι E29 (Ε)
08:00 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E7 (Ε)
08:30 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E33
09:00 Old Tom E33
09:30 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E10 (Ε)
10:00 Ανιμάλια E25 (Ε)
10:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E19 (Ε)
12:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε53 (Ε)
13:00 Επιχειρήματα
14:00 Το Πρόσωπο της Ημέρας
15:30 Εδώ Που Τα Λέμε
16:30 On the Road (Ε)
17:00 Μπάσκετ: Προμηθέας Πάτρας - ΑΕΚ
(Ζ)
19:00 Selfie Κ2 Ε7
20:00 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ11 Ε6
21:00 Βικτώρια Κ2 Ε9
22:00 Μικρά Αθώα Ψέματα
00:40 Το Μικρό Νησί
02:30 Η Αυλή των Χρωμάτων

07:45 Ταξιδεύοντας στην Αλβανία
08:30 Μπετόβεν, 3η Συμφωνία "Ηρωική" (Ε)
09:30 Χορεύοντας με τα Αστέρια-Μπολερό
(Ε)
10:00 Ανθρώπων Πράξεις E5 (Ε)
11:00 11 το Σάββατο
12:30 'Eκτη Αίσθηση Κ4
13:00 Ειδήσεις
13:30 ΑΓΡΟweek Κ3
14:30 Μικρές Φάρμες Κ2 Ε5
15:00 Κάθε Τόπος και Τραγούδι E6 (Ε)
16:00 Άγρια Ελλάδα E5 (Ε)
17:00 Χαρά Θεού Κ4 (Ε)
18:00 ALLERT3 Κ6
19:00 Αντιδραστήριο Κ4
20:00 Μιλάμε Ελεύθερα Κ3
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ2 Ε2
22:00 Ειδήσεις
22:30 24 Εβδομάδες
00:15 Απόψε Κάνεις Μπαμ
01:15 Τα Φονικά Μυστήρια της Κυρίας
Φίσερ

07:45
08:45
09:45
10:45
11:45

Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Daddy Cool (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε48
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7

τηλεόραση
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ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Εκπαιδεύοντας την Τζένη
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Ψαρώνεις E28 (Ε)
ANT1 News
Ο Κατεργάρης
The Amazing Spider-Man
Vice

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Η Barbie και οι Μυστικοί Πράκτορες
Ben 10
Scooby-Doo! Η Μυστηριώδης
Μουσική
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε20
Jurassic Park
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ2 Ε1
Star News
Garfield 2
Ημέρα Ανεξαρτησίας 2
Ζευγάρια στα Βαθιά
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Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Ρεπορτάζ στην Ελλάδα

07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Ο σερίφης του
διάστηματος», «Κάμελοτ»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Τα σκυλιά της
Δαλματίας»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ- ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗΣ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Οδοιπορικό στη χώρα
των Ελλ..οίνων»
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»- Μουσική
εκπομπή
22.30 Ντοκυμαντέρ «Σαντορίνη, λευκό και
απέραντο γαλάζιο»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Jack London Story»

ΚΡΙΟΣ: Έχεις δουλέψει και περιμένεις αυτοί
σου οι κόποι να αναγνωριστούν και να ανταμειφθούν; Αυτές τις μέρες θα μπορέσεις να πάρεις μια δόση που στην πραγματικότητα θα σε
βοηθήσει και σε ψυχολογικό επίπεδο.
ΤΑΥΡΟΣ: Για σένα αυτό το τρίγωνο της «κουμανταδόρισας» σου, της Αφροδίτης με τον Κρόνο μιλάει για ερωτικές καταστάσεις που μπορεί να μην έχουν το στοιχείο του ξαφνικού, του
διαφορετικού, του κεραυνοβόλου, ούτε είναι από
αυτές που μπορεί να σου δώσουν μια εμπειρία που θα σου αλλάξει τη ζωή.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Αφροδίτη κι ο Κρόνος προσθέτουν
βάρος, βάθος, όγκο...σε μια σχέση που μπορεί να ξεκίνησε σαν περιπετειούλα, αλλά νιώθεις να λειτουργεί ανεξήγητα θεραπευτικά κι
ανακουφιστικά πάνω σου, γιατί σου καλύπτει
κάποιες βαθύτερες ανάγκες.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ξέρω ότι δεν περνάς πολύ καλά με
τον Κρόνο εκεί απέναντι να σε κρατάει σε μια
ψυχολογία να βάζεις την ουρά στα σκέλια κάθε
φορά που γνωρίζεις κάποιον ή που πρέπει να
αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε παρεξήγηση προκύπτει στις σχέσεις σου και δε μιλάω μόνο για
τις ερωτικές.
ΛΕΩΝ: Το σίγουρο είναι ότι οι προσπάθειες σου
δεν περνάνε στα ψιλά, αλλά γίνονται "πρωτοσέλιδο", ακόμα κι αν δούλεψες σαν να είσαι ο
τελευταίος τροχός της αμάξης σου ανήκει ένα
κομμάτι "δόξας". Είναι μια στιγμή που πρέπει
να δείξεις ότι ξέρεις να διαχειρίζεσαι την επιτυχία και ότι μπορείς να της δώσεις διάρκεια
στο χρόνο.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το τρίγωνο που σχηματίζουν
Αφροδίτη και Κρόνος από τα άλλα γήινα ζώδια

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η υπερπαραγωγή

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

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

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
με υπότιτλους
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
20:50
22:50
01:20

06:00
10:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:15
18:30
19:30
20:50
22:00
01:00

Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Βελούδο από Μετάξι E19 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε59
(Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε54 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Pretty Woman
Μετά τα Μεσάνυχτα

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Ακραία Φαινόμενα
Eco News
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Food n' Friends
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!
WWE Raw

07:00 Τηλεαγορές
08:00 Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
09:00 Τηλεαγορές

http://cine-mylos. blogspot.com
07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30

ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

09:45
12:50
14:00
14:30
17:40
17:50
18:55
20:00
22:20
01:00

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη
'Eνοχο Μυστικό
Gold

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ο συνθέτης
του έργου «Ενας
Αμερικανός στο
Παρίσι».
2. Τη χωρίζει
ένας παράλληλος
- Ομοια γράμματα.
3. Συχνά γίνεται
μουσείο.
4. Ασιατική έρημος, με έκταση διπλάσια της Ελλάδας.
5. Τα βρίσκουμε και στα φαρμακεία.
6. Συμπληρώνουν χρονολογίες.
7. Ιδιαίτερα έντονοι, σύμφωνα
με μία έννοια.
8. Ρήμα που εισάγει σε κλασική
γλώσσα - Γυναικείο υποκοριστικό
(με άρθρο).
9. Τον χαρακτηρίζει μία αρετή.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κράτος της Δυτικής Αφρικής
- Δημοφιλή αθλητικά αρχικά.
2. Συνδέει ιταλικούς μουσικούς
όρους - Οινοπνευματώδες ποτό.
3. Η μυθολογία μας τη θέλει
εφευρέτιδα του χορού - Είδος
μουσικής.
4. Περίφημη για την ομορφιά
και το πνεύμα της Γαλλίδα του
19ου αιώνα.

ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΝΟΥΤΑ 1, 2431031180
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 16
2431035101
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 46
2431027277
ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ - ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431020290
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 24
2431032657
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 3
2431027340
ΜΥΛΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2431024733
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2431032067
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ 18, 2431023885
ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ& ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431029797
ΤΡΑΙΚΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 7

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

2431026886

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

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

ΛΥΣΗ (31-5-2019)

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΠΟΓΙΑΣ 2.
ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ 3. ΟΛΟΙ - ΑΧΟΣ 4.
ΡΑΣΩΝ - ΑΤΙ 5. ΑΜ - ΝΕΥΜΑ 6.
ΑΔΗΣ 7. Η ΚΙΣΣΗΡΙΣ 8. ΕΙΑ ΑΣΕ 9. ΔΑΣΟΥΣ - ΑΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1
ΜΠΟΡΑ - ΔΕΗ 2. ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ 3.
ΟΡΟΣ - ΔΙΑΣ 4. ΓΚΙΩΝΗΣ 5. ΙΕ ΝΕΣΣΟΥ 6. ΑΤΑ 7. ΣΙΧΑΜΑΡΑ 8.
ΝΟΤΑ - ΙΣΑ 9. ΝΗΣΙ - ΙΣΕΣ

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

Sudoku

Πώς παίζεται

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

5. Ελληνικός νομός (αντιστρ.) Αρθρο ή αντωνυμία.
6. Εχει τη σειρά του (ουδ.).
7. Είδος πήλινου αγγείου - Το
μικρό όνομα του διαβόητου κατάσκοπου Φίλμπι.
8. Μέρος του σώματος - Τίτλος
ποιήματος του Κώστα Καρυωτάκη.
9. Συντομογραφία ανέμου Αναφέρεται και τέτοια σκέψη
(γεν.).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί
επομένης
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70
ΤΗΛ 2431076140
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22
2431077297
Από τις 9 το πρωί έως τις
10 το βράδυ
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 8
2431024874

είναι ο,τι χρειαζόσουν για να αφήσεις τη θεωρία, τη γκρίνια, τις ανασφάλειες και το πολύ
μπλα μπλα και να περάσεις στην πράξη.
ΖΥΓΟΣ: Μες στο καλοκαίρι είναι πιθανό το σπίτι ή η οικογένεια να σε απασχολήσουν με έξοδα που δεν υπολογίζεις αυτή τη στιγμή, γι' αυτό
θα σου πρότεινα να κάνεις τα κουμάντα σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η συνάντηση της Αφροδίτης στον
3ο ηλιακό σου οίκο μιλάει για μια περίοδο που
μπορείς να γνωρίσεις κάποιον που θα έρθει στη
ζωή σου για να μείνει, έστω κι αν αυτό μπορεί
να μεταφραστεί σαν "να μείνει ανεξίτηλος στη
μνήμη σου".
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η Αφροδίτη που αυτές τις μέρες θα
βρίσκεται σε τρίγωνο με τον Κρόνο έρχεται αφενός να σου ανεβάσει την αυτοπεποίθηση και
την αισιοδοξία κι αφετέρου να δώσει μια ανάσα στα οικονομικά σου μέσω της δουλειάς.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Αφροδίτη, η οποία τριγωνίζοντας τον Κρόνο στο ζώδιο σου έρχεται να κάμψει λίγο τους περιορισμούς και τη σοβαρότητα με την οποία σε φορτώνει ο τελευταίος και
να σε κάνει να αφεθείς στις χαρές της ζωής.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτές τις μέρες, η Αφροδίτη, δε
θα επέμβει τόσο στο να βελτιώσει το κλίμα ή
τις συνθήκες κάτω απ' τις οποίες καλείσαι να
ανταπεξέλθεις, αλλά βοηθώντας σε να βρεις
τρόπους να βελτιώσεις την ψυχολογία σου.
ΙΧΘΕΙΣ: Η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Κρόνο
αυτές τις μέρες σε βοηθάει να κάνεις δημόσιες σχέσεις, όχι πουλώντας αέρα κοπανιστό
ή γυρνώντας γύρω γύρω σκορπώντας ψεύτικα χαμόγελα στον κάθε ένα, αλλά κάνοντας ουσιαστικές γνωριμίες που μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμες στην πράξη.

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

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου

ΣΑΡΑΦΗ 21, 2431026644
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

6

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36
2431029828
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
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ΜΙΑΟΥΛΗ 19
2431031875
ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36
2431063833
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ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Μεσιακάρης ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μ. Καλύβια
Κουβελάς ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γόμφοι
Κουτσίρας --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ράξα
Χατζής ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ταξιάρχες
Οικονόμου ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αρδάνι
Γραμμένου ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πετρωτό
Τσιώκας ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μικρό Κεφαλόβρυσο
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ΣΑΒΒΑΤΟ

1

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Σημαντικά
κέρδη στο
Χρηματιστήριο

Ê

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να κινείται κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών
αγορών, κλείνοντας πάνω
από τα επίπεδα των 830
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μονάδων, σε νέα υψηλά
12 μηνών.
Γ.Δ. 830,24
Η αγορά παρουσιάστηκε
ιδιαίτερα δυνατή καθώς η
ζήτηση απορρόφησε την
1,46%
αρχική προσφορά που εκδηλώθηκε για κατοχύρωση
βραχυχρονίων κερδών,
βρίσκοντας στήριξη από
την υποχώρηση της απόΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
δοσης του 10ετούς ομολόγου κάτω από το 3%, σε
νέα ιστορικά χαμηλά.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 830,24 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 1,46%.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της
3ης Μαίου 2018(839,34 μονάδες)
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 807,00
μονάδες(-1,38%).
Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό
13,42%, έκλεισε το Μάιο με άνοδο 7,37%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 35,37%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 150,982 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 78.545.708 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο ποσοστό 1,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,57%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
ΔΕΗ(+8,68%), της Εθνικής (+6,47%), της Alpha
Bank(+5,63%), της ΕΧΑΕ(+3,37%), της Πειραιώς(+3,21%) και της Τιτάν(+3,17%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ(-2,44%), της Ελλάκτωρ(-1,83%), της Fourlis(1,58%) και της Coca Cola HBC(-1,14%).

Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες εκκρεμείς
αιτήσεις συνταξιοδότησης
Ξ
εμπλοκάρουν
χιλιάδες εκκρεμείς
αιτήσεις
συνταξιοδότησης.
Πρόκειται για
εργαζομένους σε ΝΠΔΔ
που συνταξιοδοτούνται
με ειδικό καθεστώς ΙΚΑ
αλλά για τρία ολόκληρα
χρόνια περίμεναν στην
αναμονή.

Τώρα εκδόθηκαν οι σχετικές
οδηγίες για τη διεκπεραίωση
των υποθέσεων αυτών.
Συγκεκριμένα εκδόθηκε
σχετικό έγγραφο στο οποίο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
4387/2016 κατά το μέρος που
οι διατάξεις αυτές αφορούν
τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των
σχετικών κρατήσεων των δημοσίων λειτουργών και των
υπαλλήλων των ΝΠΔΔ που
επιλέγουν για τη χορήγηση
κύριας σύνταξης τις διατάξεις του Ν. 3163/1955, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 6 του Ν. 4277/62 όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου
4 του ΝΔ 4579/66.

Μάλιστα στο έγγραφο αναφέρεται "παρακαλούμε για
την άμεση εφαρμογή τους
και την έκδοση των σχετικών
συντάξεων".
Υπαγόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο του Ν. 4354/2015.
1. Ασφαλισμένοι πριν από
την 1.1.1993. Από 1.1.2017
ως συντάξιμες αποδοχές των
"παλαιών ασφαλισμένων" οι
οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4354/2015 νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 του
ΠΔ 169/2002 όπως ισχύουν

δηλ.
- ο βασικός μισθός όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4354/2017
- το καταβαλλόμενο επίδομα ευθύνης
- το επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας
μόνο για όσους υπηρετούν
στους ΟΤΑ α' βαθμού και
έχουν ενταχθεί στο καθεστώς
των ΒΑΕ
2. Ασφαλισμένοι από
1.1.1993 και μετά. Από 1-12017 ως συντάξιμες αποδοχές
νέων ασφαλισμένων υπαλλήλων νοούνται αυτές επί των

οποίων καταβάλλονται εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.
2084/1992 δηλ.
- ο βασικός μισθός όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4354/2015
- η οικογενειακή παροχή
- το καταβαλλόμενο επίδομα ευθύνης
- το επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας
- το επίδομα απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών
3. Υπαγόμενοι στα ειδικά
μισθολόγια
Οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια εξακολουθούν να υπολογίζονται επί
των συντάξιμων αποδοχών,
όπως αυτές προσδιορίζονται
από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, με εξαίρεση το
ποσό των 140,80 ευρώ το
οποίο λόγω του ότι αποτελεί
εικονικό ποσό και δεν καταβάλλεται με τις αποδοχές,
δεν υπόκειται, από 1.1.2017
και μετά, σε κράτηση για κύρια σύνταξη.

Βράβευση του Γ. Στουρνάρα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
ον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννη Στουρνάρα
βράβευσε χθες το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το Χρυσό
Μετάλλιο σε αναγνώριση της
συμβολής της Τράπεζας για
την ανάπτυξη της έρευνας
στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Η απονομή
έγινε σήμερα το μεσημέρι
από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα
Ζώρα.

Τ

Εξάλλου, σε συνέδριο Μακροοικονομικής πολιτικής που
πραγματοποιήθηκε χθες στο
ίδιο Πανεπιστήμιο, ο κ. Στουρνάρας συμμετείχε σε συζήτηση, χθες το απόγευμα, με
θέμα την ανασκόπηση της νομισματικής πολιτικής κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στη
συζήτηση θα πάρουν μέρος ο
αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής
τράπεζας της Ελβετίας (SNB)

Fritz Zurbrügg, ο καθηγητής
Daniel Dăianu ο οποίος είναι
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας (NBR),

και ο καθηγητής Charles
Wyplosz από το Graduate Institute of International and Development Studies της Γενεύης.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

1

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής Ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Καθημερινά: Όρθρος:7:00 π.μ. • Εσπερινός: 7.00 μ.μ.
Κάθε Σάββατο Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία - Αγιασμός 7:00-9:00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-10:00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: 8:00 μ.μ.: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 8:30 μ.μ.-12:30 νυκτερινή επί τη απόδοση
της εορτής του Πάσχα.
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
(ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-10:00 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Σήμερα το βράδυ και από ώρας 9:30 μ.μ.-12:15 νυκτερινής
θα τελεσθεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Ελισαίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
7:00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΑΣ: Εσπερινός - Νεκρώσιμο Τρισάγιο
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία-Νεκρώσιμο Μνημόσυνο: 7:009:30π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ:
7:00-11:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)
Όρθρος & πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου & τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Μακαριστού Γέροντος
Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου: 7:00-10:30 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
(ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:30 π.μ.
Παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Από αύριο άρχεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων μέχρι 28
Ιουνίου.
Κατάλυση Ιχθύος εκτός Τετάρτης και Παρασκευής
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
(ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:30 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
(ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-10:00 π.μ.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Η καρδία είναι απατηλή
και σφόδρα διεφθαρμένη»
(Ιερεμ.17:19)
Μπορούμε να κάνομε το
ξύδι μέλι; Απαιτούμε, συμβουλεύουμε τους ανθρώπους
να κάνουν το σωστό, το καλό,
αυτό που πρέπει. Αλλά... το
ξύδι μένει αμετάβλητα ξύδι. Ο
Κύριος έβαλε τα πράγματα
στη σωστή τους θέση. Ζητούμε η καρδιά να βγάλει «το
αγαθό». Αλλά η φτωχή καρδιά
είναι γεμάτη κακό. Αμαρτία,
μίση και πάθη. Και βέβαια,

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

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

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00
πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ

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

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ

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

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

βγάζει αυτό που έχει (Λουκ.
6:45). Με απειλές, με αυστηρούς νόμους, με τη θεωρία
της αναμόρφωσης και τα αναμορφωτήρια, οι καρδιές δεν
αλλάζουν. Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ
απογοητευμένος θα καταλήξει: «Αφήστε τον άνθρωπο να
είναι αυτός που η φύση θέλει
να είναι». Αυτό όμως δεν είναι
λύση, κοινωνική συμβίωση.
Εύκολο να αραδιάζεις λέξεις
μπροστά στο πρόβλημα. Τι
θα απαντήσεις όμως στη μάνα
που αγωνιά; Στην απελπισία
του πατέρα; Πώς αλλάζει,
πώς καθαρίζεται η καρδιά;
Φίλε μου, μόνον ο Χριστός καθαρίζει καρδιές. Αλλάζει ζωές.
Ο Σταυρός Του είναι το εργαστήρι μιας τέλειας μεταβολής. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν την δύναμη που κλείνει ο
Σταύρος του Χριστού.

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.

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

Εκδρομή 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

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

Σύλλογος
Ηπειρωτών
Ν. Τρικάλων

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

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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ Ι.Χ.
• LEDA VILLAGE RESORT (Χόρτο Πηλίου): 5 νύχτες από 165 €/7ν. από 223 € ημιδιατροφή plus -2 παιδιά δωρεάν.
• AKS HINITSA BAY 4* Sup (Πόρτο Χέλι): 5ν. από 314 €/7ν. από 510 € με ημιδιατροφή
-1 παιδί δωρεάν.
• ATHOS PALACE 4* (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ): 5ν. από 348 €/7ν. από 480 € all inclusive-1 παιδί
δωρεάν
• SUNSHINE CORFU HOTEL 4* Sup (Κέρκυρα): 5ν. από 755 € + συνολική τιμή για
familly δωμάτιο -2εν.+2 παιδιά με All inclusive.
• SIKYON COAST HOTEL and RESORT 4* Sup (Ξυλόκαστρο): 5ν. από 305 €/7ν. από
420 € με ημιδιατροφή -1 παιδί δωρεάν
• LIMIRA MARE 3* (Νεάπολη Λακωνίας): 5ν. από 165 €/7ν. από 225 € με πρωινό -1
παιδί δωρεάν.
• NAUTICA BAY 3* Sup. (Πόρτο Χέλι): 5ν. από 160 €/7ν. από 215 € με ημιδιατροφή
-2 παιδιά δωρεάν.

FLY & DRIVE πακέτα με πτήση από Θεσ/νίκη
για τη νησιωτική Ελλάδα
• ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4ημ. από 219 €/5ημ. από 245 €/6ημ. από 275 €/7 ημ. από 379 €
• ΠΑΡΟΣ 5ημ. από 279 €/6ημ. από 299 €/8ημ. από 339 €
• ΡΟΔΟΣ 5ημ. από 245 €/6ημ. από 255 €/8ημ. από 335 €
• ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 8ημ. Από 389€
• ΧΑΝΙΑ 5ημ. από 349€/8ημ. από 399 €
• ΙΚΑΡΙΑ 5ημ. από 279 €/6ημ. από 299 €/7ημ. από 335 €/8ημ. Από 359 €
Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά και να σας προτείνουμε το πακέτο διακοπών που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας και στην οικονομική σας δυνατότητα!!!
ΓΑΜΗΛΙΑ ταξίδια σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ προορισμούς... σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσίαση προορισμών... μόνο για εσάς!!!
* Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο. Στα αεροπορικά πακέτα δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

Στρ. Σαράφη 19 Τρίκαλα • Τ+F: 24310 76106/24310 76105
E: xehorista@gmail.com • Info@xehorista-taxidia.gr•www.xehorista-taxidia.gr
F: www.facebook.com/xehoristataxidia • ΜΗ.Τ.Ε. 0727Ε60000011700

εκδρομές

ΣΑΒΒΑΤΟ

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

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

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

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

Μονοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα «ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ»
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019
ΑΙΔΗΨΟΣ 2019
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΙΔΗΨΟ» ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
14 - 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ(Σάββατο & Κυριακή)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή στο νησί της Αίγινας και Άγιο Νεκτάριο

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.

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

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

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

Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα στις 1 Ιουνίου

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

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

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

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

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

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

Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΥΚΙΑΣ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό. Τετάρτη 5 Ιουνίου

ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πέμπτη 6 Ιουνίου
Πρωινή εκδρομή για την Θεία Λειτουργία και παραδοσιακή φιλοξενία
στον Ν. Της Αναλήψεως Πεδινού.
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
Απογευματινή εκδρομή στον Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ξηρόκαμπο
Καλαμπάκας, για τον πανηγυρικό εσπερινό. Δευτέρα 10 Ιουνίου.
ΟΣΙΟ ΔΑΒΙΔ - ΑΓΙΑΝΝΗ ΡΩΣΟ - ΧΑΛΚΙΔΑ
Ημερήσια εκδρομή την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 17 Ιουνίου.

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

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας.
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019

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

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

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

•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
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για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡHΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜH ΣΤΗ ΠAΡΓΑ -ΠΗΓEΣ ΑΧEΡΟΝΤΑ -ΑΓIΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΠΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚH 2 ΙΟΥΝIΟΥ 2019
(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΜΕ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚO ΣYΛΛΟΓΟ "ΧΟΡOΣ & ΤΟΠΟΣ")

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

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

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

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

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

Προσκύνημα στον Ι.Ν. Αγίου Λουκά του Ιατρού Ξηροκάμπου
Τρίτη 11/06/2019
Για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας
Αναχώρηση στις 08:00 π.μ.
«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019

*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!

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300\
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος.
Κυριακή 9 Ιουνίου.

σελίδα 37

ΜΑΚΡΗ

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

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

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

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

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

1

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

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

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

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

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΥΘΝΟΣ
Από 04-06/10/2019

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

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

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

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

38 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος αύριο Κυριακή 2 Ιουνίου θα χοροστατήσει κατά τον
Όρθρον και θα λειτουργήσει στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Γάβρου.
Την Τετάρτη το απόγευμα 5 Ιουνίου θα χοροστατήσει κατά
τον πανηγυρικό εσπερινό στο Ιερό Εξωκλήσιο της Αναλήψεως στη Καλαμπάκα.
Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως,
θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον και θα λειτουργήσει στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως στη Τρυγόνα.

Ιερά Ακολουθία για τους
διαγωνιζομένους μαθητές
Ὁ μῆνας Μάιος καὶ Ἰούνιος
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ γεγονός τῆς δοκιμασίας στὴν
ὁποία ὑποβάλλονται τὰ νέα
παιδιά πού φοιτοῦν στὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς πατρίδος μας,
δηλαδὴ τὴν γραπτὴ ἐξέτασή
τους στὰ μαθήματα τὰ ὁποῖα
διδάχθηκαν κατά τήν διάρκεια τοῦ παρελθόντος σχολικοῦ ἤ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους.
Ἰδιαίτερο βάρος ἐπωμίζονται
οἱ ἐξεταζόμενοι νέοι σὲ Πανελλαδική κλίμακα, ἐπιχειρώντας γιὰ πρώτη φορὰ νὰ
ἀνοίξουν τά φτερά στὴν μορφωτική καὶ ἐπαγγελματική
τους πορεία στὴν κοινωνία
μας. Στὴν δοκιμασία αὐτὴ
εἰδικὸ βάρος σηκώνουν καὶ οἱ
γονεῖς, οἱ ὁποῖοι συμμερίζονται τὴν κοπιώδη προσπάθεια τῶν παιδιῶν τους. Ἡ
ἁγία μας Ἐκκλησία σὰν φιλόστοργος μητέρα, στὴν ἀγωνία
τῶν παιδιῶν της, μαθητῶν
καὶ γονέων, κατὰ τὴν προσπάθεια αὐτὴ στέκεται ἀλληλέγγυος καὶ προσεύχεται
θερμῶς γιὰ τὴν κατὰ Θεὸν
προκοπή τους.
Πρὸς τοῦτο αύριο Κυρια-

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

κήν 2 Ἰουνίου καὶ ὥραν 8:00
ἀπογευματινήν, στὸν Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, θὰ
τελεσθῇ γιὰ τοὺς μαθητὲς,
φοιτητὲς, γονεῖς καὶ ὅλους
τοὺς χριστιανοὺς τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας ἡ
ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως στὴν ὁποῖα θὰ συμμετέχει καὶ ὁ Μητροπολίτης
καὶ πνευματικὸς πατέρας μας
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ μὲ πλειάδα κληρικῶν. Στὸ τέλος τῆς
Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ὁ Ποιμενάρχης μας θὰ ἀναγνώσῃ
ἱκετευτικῶς εἰδικὴ εὐχὴ γιὰ
τὴν περίσταση καὶ θὰ ὁμιλήσῃ πατρικῶς στοὺς νέους
καὶ τοὺς γονεῖς τους.
Εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτικὴ νὰ
ἀπευθύνουμε παρακλητικὴ
προσευχὴ πρὸς τὸν Κύριό
μας καὶ τὴν Παναγία Μητέρα
Του, γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐνίσχυση τῆς εὐαίσθητης ὁμάδος τῶν νέων ἀνθρώπων
στὴν προκειμένη δοκιμασία
τους. Εἶναι ἐποφειλομένη
ὑποχρέωσή μας πρὸς τὴν
ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος, τοὺς
νέους μας, τὰ παιδιά μας.

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου από 1 έως 6 Ιουνίου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ το Σάββατο 1 Ιουνίου το πρωί, θα βρίσκεται στην Καλαμαριά όπου θα συμμετάσχει
στις εόρτιες εκδηλώσεις για τα
ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου.
Το απόγευμα στις 7, επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του
λαού, θα υποδεχθεί στην είσοδο
του χωρίου Μεγάρχη Τρικάλων
την Θαυματουργό Τιμία Κάρα
της Οσίας Υπομονής εκ της Ιεράς
Μονής Οσίου Παταπίου της Ιεράς
Μητροπόλεως Κορίνθου. Ακολούθως θα προεξάρχει της Ιεράς
Λιτανεύσεως της Τιμίας Κάρας
της Οσίας Υπομονής προς τον
Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης, θα Χοροστατήσει
και ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού.
Την Κυριακή 2 Ιουνίου το πρωί
θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ριζώματος επί τη μνήμη
του Αγίου Φιλοθέου του εκ Σκλαταίνης.
Το απόγευμα στις 8, θα τελέσει
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων την
ειδική Παράκληση και θα αναγνώσει ικετευτική ευχή για την
πρόοδο στις εξετάσεις των διαγωνιζομένων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης με
την ευκαιρία ελεύσεως της Τιμίας
Κάρας της Οσίας Υπομονής.

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στις 7 θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού, με την ευκαιρία της Πανηγύρεως της Ιεράς Εικόνος της
Παναγίας «ΕΛΕΟΥΣΑΣ», στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας.
Την Τρίτη 4 Ιουνίου το βράδυ
θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων επί τη εορτή
της Αποδόσεως του Πάσχα και
θα αναγνώσει ικετευτική ευχή
για την πρόοδο στις εξετάσεις
των διαγωνιζομένων μαθητών
στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Την Τετάρτη 5 Ιουνίου το απόγευμα και την Πέμπτη 6 Ιουνίου
το πρωί, ευγενώς προσκληθείς,
θα παραβρίσκεται στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας
της «Χρυσοπηγής» στη Σίφνο
όπου θα συμμετάσχει στον λαμπρό πανηγυρισμό της Ιεράς Μονής.

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 2 Ιουνίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Πρόδρομο.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 2 Ιουνίου το πρωί θα
λειτουργήσει στο Γαρδικάκι.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης την
Κυριακή 2 Ιουνίου το πρωί στο
Παλαιομονάστηρο.

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

Ράπτης
Δημήτριος

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.

Το κομμωτήριο Ράπτης,
θα παραμείνει κλειστό σήμερα Σάββατο 1 Ιουνίου.

Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 •
what’s up: 6986

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μοσχαροκεφαλή με πατάτες...........................................................6,50 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα.....................................................................6,50 €
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες.........................................6,00 €
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ή μουσακά...........................................5,00 €
Μπακαλιάρο με χόρτα .....................................................................6,50 €
ΣΑΛΑΤΕΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μοσχάριμεμελιτζάνεςκαιφέτα
στοφούρνο
• σπιτικήκαρμπονάραμεπένες
• κότσιψητόστηγάστρα
• σουτζουκάκια• μπάμιες

Ευχαριστούμε, θερμά, τον τοπικό, έντυπο και διαδικτυακό,
τύπο, που εδώ και καιρό στηρίζει τις προσπάθειες και δραστηριότητες του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διάβας, μέσα
από τη δημοσίευση του ενοριακού προγράμματος.
Ευχαριστούμε τις εφημερίδες Πρωινό Λόγο, Τα Μετέωρα,
καθώς και τα διαδικτυακά μέσα stagonnews, kalabakacity,
ekalampaka, tameteora, meteoravoice, meteora24, antilogosnews, trikalain, trikalaola, καθώς και τους ραδιοφωνικούς
σταθμούς της Καλαμπάκας Ράδιο Σταγών και Ράδιο Μετέωρα.
Μόνο με τη βοήθεια του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Σταγών & Μετεώρων κ.κ. Θεοκλήτου, με την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους (1 Σεπτεμβρίου), θα προσπαθήσουμε μέσα από το νέο μας πρόγραμμα, νέες δραστηριότητες και δράσεις να γνωρίσουμε τον
Χριστό στους ανθρώπους. Και σας θέλουμε δίπλα μας…
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Διάβας

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
έως 2 Ιουνίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και χωριά των Τρικάλων θα
τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Αύριο Κυριακή 2 Ιουνίου από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης Τρικάλων με την ευκαιρία της θρησκευτικών εκδηλώσεων επί τη συμπληρώσει διακοσίων ετών του Ιερού Ναού και της ελεύσεως της Τιμίας Κάρας της Οσίας Υπομονής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στο τέλος
θα αναγνωσθεί ικετευτική ευχή για την πρόοδο των διαγωνιζομένων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ
ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και θεία.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑ
Ετών 95
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 1 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 μ.
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Πιαλείας Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Πιαλεία Τρικάλων 1-6-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτήριος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος και Ντίνα Ζορμπά, Κωνσταντίνος και Τριανταφυλλιά Ζορμπά. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Σωτήριος, Πέτρος, Σωτήριος, Βιργινία. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πιαλείας σήμερα Σάββατο 1/6/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Κ. Ντόκα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ».

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ
Αύριο Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα τελεστεί
Ιερό Μνημόσυνο όλων των πεσόντων κατά την Άλωση της Πόλης (29 Μαΐου 1453).
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Κυριακή 2 Ιουνίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ
Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,
γιαγιάς, κόρης, αδελφής και θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ
ΜΠΕΚΟΥ ΜΠΑΖΟΥΚΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την
ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 1-6-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Μπαζούκης. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Μπαζούκη και Παναγιώτης Δημητρίου. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Βασίλης. Η
ΜΗΤΕΡΑ: Μαρία Μπέκου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Τελούμε αύριο Κυριακή 2 Ιουνίου
2019 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,
αδελφής και θείας

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 1-6-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Μαστοροδήμος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ηρακλής Μαστοροδήμος, Αναστασία Μαστοροδήμου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τελούμε αύριο Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων 40ήμερο μνημόσυνον υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και αδελφού

ΣΑΒΒΑΤΟ

1

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ του Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Κοτσάνη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής
και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΛΟΥ του Χρήστου
και της Ευαγγελής, το γένος Καρακικέ, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στην Πύλη Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ του Ευθυμίου και της
Ελένης, το γένος Τσιουπρά, που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΑΡΕΤΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, το γένος Τσίντζου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΩΤΑΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πανήγυρις
Ιεράς Εικόνος Παναγίας Οδηγήτριας
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 2ην του μηνός Ιουνίου
2019, πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο Ιερός
Ναός Αγίου Ευθυμίου Φωτάδος Τρικάλων
την Εφέστιο Ιερά Εικόνα της Παναγίας
«ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ».
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν
χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7
μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ'
αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Εν
συνεχεία Ιερά Λιτάνευσις Εικόνος Παναγίας «ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ» σε οδούς της ενορίας.
Μετά το πέρας θα παρατεθεί παραδοσιακή φιλοξενία στον αύλειο χώρο του Ναού και θα ακολουθήσει εκδήλωση, προς τιμή της
Παναγίας, από τα χορευτικά τμήματα του πολιτιστικού Συλλόγου
Φωτάδος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7.30 το πρωί: Όρθρος και εν
συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία της Παναγίας «ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ».
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟY ΝΑΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί
μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Πυργετός Τρικάλων 1-6-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος Αλεξίου, Χρήστος και Αλεξάνδρα Αλεξίου, Βασίλειος και Ελισσάβετ Αλεξίου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Ανοίγει πρεσβεία
στη Βόρεια Μακεδονία
η Ελλάδα
Και αντίστοιχα η γειτονική χώρα στην Αθήνα
Στην αναβάθμιση της διπλωματικής και της προξενικής αρχής
της Ελλάδας στη
Βόρεια Μακεδονία συμφώνησαν
τα υπουργεία
Εξωτερικών των
δύο χωρών.
Όπως τονίζεται
«τα ΥΠΕΞ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, δυνάμει του Άρθρου 10 της Τελικής Συμφωνίας
για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται
στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης
Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών, προχώρησαν σήμερα σε
ανταλλαγή Ρηματικών Διακοινώσεων για την αναβάθμιση
του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδος στα Σκόπια σε Πρεσβεία, του Γραφείου Προξενικών Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων Μοναστηρίου σε Γενικό Προξενείο και,
αντιστοίχως, για την αναβάθμιση του Γραφείου Συνδέσμου
της Βορείου Μακεδονίας στην Αθήνα σε Πρεσβεία και του
Γραφείου Προξενικών Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης σε Γενικό Προξενείο».

Από Τρίτη έως Σάββατο

Τρελές προσφορές
Φέτα Ποπ
ΤΡΙΚΚΗ

5,29

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

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

