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Νικηφόρου Κωνστ.
Αν. Ηλ. 6.04’
Δύση 20.42’

Σελήνη 29 ημ.
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Μετά τη σύγκρουση για το Επικρατείας

Δόθηκε το πράσινο φως
>> 4

Πραγματοποιήθηκε προχθές
το βράδυ στο Δημαρχείο Πύλης

Μεγάλη γιορτή
Διοργανώθηκε από τον δήμαρχο
Κων. Μαράβα και τον συνδυασμό
“Πρώτα ο Άνθρωπος”, για την μεγάλη
νίκη στις αυτοδιοικητικές εκλογές
>> 6
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

«Το σχέδιο της κ. Γεννηματά κάνει το ΚΙΝΑΛ ουρά του ΣΥΡΙΖΑ», λέει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

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

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

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
CMYK

ΣΕΛ.
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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
1891 Υιοθετείται από τη
Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου
-την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας,
Ουαλίας και Ιρλανδίας- ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε
μία ιδέα του ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα
Γουίλιαμ ΜακΚραμ.
1941 Ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών Χρύσανθος αρνείται
να ορκίσει την κυβέρνηση των
δωσίλογων του Τσολάκογλου
και καθαιρείται.
1941 Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρρενες
κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων, ως αντίποινα για τη συμμετοχή του
ντόπιου πληθυσμού στη Μάχη
της Κρήτης. Είναι τα πρώτα
από μία σειρά αντιποίνων που
θα γίνουν στην Κρήτη από τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
1964 Ο Γιάσερ Αραφάτ
ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την
Οργάνωση για την Απελευθέρωση
της
Παλαιστίνης
(P.L.O.).
1971 Ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε
ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον
Άγιαξ για το Κύπελλο Πρωταθλητριών και ηττάται με 2-0
στον 16ο τελικό της διοργάνωσης.

Ξ

επέρασε κάθε όριο
ο μεγαλομανής και
αυτάρεσκος Ταγίπ
Ερντογάν. Δεν σέβεται πανάρχαιους και πολιτισμένους
λαούς, που με κόπους, με
οράματα υψηλά, καθάρια
και ευγενικά έστησαν τρόπαια και μεγαλεία στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, στην κοινωνική και
πολιτική οργάνωση, στο εμπόριο, στην οικονομία, στη
ναυτιλία, στα ιδεώδη της
Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Σκύλεψε, πρόσφατα,
και την ιερή μνήμη της απάνθρωπης γενοκτονίας των Ελληνο-Ποντίων, των πανάρχαιων και περήφανων αυτών
Ελληνικών φύλων, που κατοίκησαν και δημιούργησαν
αξιοθαύμαστο πολιτισμό
γύρω από τον Εύξεινο Πόντο
και τον Κιμμέριο Βόσπορο.
Πολύχρονη και αξιοζήλευτη η παρουσία τους στις
Ανατολικές και Νότιες παραλίες του Ευξείνου Πόντου
μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή και συμφορά του
1922 και μετέπειτα με πρωτοφανείς θηριωδίες και
απάνθρωπες γενοκτονίες.
Κύριε Ερντογάν οι πολιτείες των Πόντων στον Εύξεινο Πόντο ιδρύθηκαν το
800 π.Χ. από τολμηρούς εμπόρους ναυτικούς της τριλίμενης, πλούσιας και δυναμικής Μιλήτου στα Μικρασιατικά παράλια. Αυτή η Μίλητος, αποικία περίφημη και
δοξασμένη των Ελλήνων Ιώνων, που συνδέονταν με την
μητέρα Ελλάδα με το όμαιμον (= το ίδιο αίμα), το ομόθρησκον (= την ίδια θρησκεία), το ομότροπον (=τα
ίδια ήθη και έθιμα) και το
ομόγλωσσο (= ίδια γλώσσα), αυλάκωνε με τον ισχυ-

Ανιστόρητος, προκλητικός, αυθάδης ο
πρόεδρος της Τουρκίας, διαστροφέας
της Ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
ρότατο εμπορο-ναυτικό της
στόλο τις θάλασσες της
Ανατολικής Μεσογείου, του
Αιγαίου Πελάγους, της Προποντίδας, του Βοσπόρου και
του Ευξείνου Πόντου, απλώθηκε νωρίς στον Εύξεινο
Πόντο και δημιούργησε σημαντικότατες Πολιτείες, κέντρα ανάπτυξης του εμπορίου, της ναυτιλίας, της προόδου και της οικονομίας,
όπως την Ηράκλεια, την
Ποντική, την Κύτωρο, την
Κρώμνα, την Σινώπη, την
Αμισό, τα Κοτόωρα, την Κερασούντα, την Τραπεζούντα,
την Φάση, την Διοσκουριάδα, την Πιτυούντα (ΝότιοΑνατολικά του Ευξείνου
Πόντου) και την Θεοδοσία,
το Νυμφαίο, το Παντικάπαιο
(στα Βόρεια του Ευξείνου
Πόντου), καθώς και άλλες
μικρότερες. Αυτές οι περίφημες αρχαιο-ελληνικές
εστίες δημιουργίας, ακμής,
προόδου, ευημερίας και πο-

λιτισμού στήθηκαν από το
800 π.Χ. έως το 600 π.Χ. και
διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα.
Εσείς, κύριε Ερντογάν εμφανιστήκατε στις περιοχές
αυτές με βιαιότητα, θηριωδία και πρωτογονισμό γύρω
στο 1460 μ.Χ. Ποιος λοιπόν
είναι ο “εισβολέας”, που είπατε εσείς, οι Ελληνο-Πόντιοι που κατοικούσαν εκεί
αδιάλειπτα, χωρίς διακοπή,
σε όλες τις φάσεις των περιόδων που ακολούθησαν
από το 800 π.Χ. και κάτω ή
εσείς που φτάσατε εκεί με
τα γιαταγάνια και την ανείπωτη θηριωδία μετά το 1460
μ.Χ.; Έλεος επί τέλους.
Εκεί υπήρξαν τα σπίτια
των Ελληνο-Ποντίων, οι περιουσίες τους, οι εκκλησίες
οι πολλές και περίφημες και
τα πολλά και ξακουστά μοναστήρια, που τα ξεθεμελιώσατε ή τα μετατρέψατε
σε τζαμιά. Εκεί υπήρχαν
Σχολές για μάθηση και προκοπή, εκεί οι Απόστολοι Ανδρέας και Πέτρος κήρυξαν
τη νέα θρησκεία. Εκεί έζησαν οι εξέχουσες μορφές
της θεολογίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος
ο Θεολόγος που μόνασαν
στον Πόντο. Εκεί συστάθηκαν επισκοπές και μητροπόλεις. Εκεί δημιουργήθηκαν οι αυτοκρατορίες της
Τραπεζούντας και της Νίκαιας. Εκεί οι Μεγάλοι Κομνηνοί, εκεί η Δημοκρατία
του Πόντου. Εκεί οι Σχολές

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

(Αλλά οι πολιτικοί
τον… χαβά τους!)

Κωστής Χρήστος
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)

δεν έχουμε κανένα
όφελος από τη Θεία Κοινωνία.

Η Δικαιοσύνη στα
χέρια γυναικών

```

της ημέρας

Χωρίς την ψυχήν μας καθαρήν,
Φωτίου:

```

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

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Μαθηματικών και Αστρονομίας, τα πολλά Σχολεία Αρρένων και τα Παρθεναγωγεία. Εκεί ο Βησσαρίων ο
Επιφανής και ο Γεώργιος
Τραπεζούντιος, εκεί ο θρυλικός Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης, που στην τελετή ενθρόνισής του είπε το περίφημο: “Προτιμώ ιπτάμενος
ως αετός να πέσω ή έρπων
πια να ζήσω”. Αυτούς τους
περήφανους σταυραετούς
του Πόντου βάλθηκαν οι Νεότουρκοι από το 1908 έως
το 1919, 1922, 1924 μαζί με
τον Κεμάλ και τους άγριους
Τσέτες να τσακίσουν, να
τους εξοντώσουν. Ατέλειωτα
καραβάνια προσφύγων μετά
από άγριο κυνηγητό και φρικιαστικές θηριωδίες έφτασαν ξυπόλητοι, άρρωστοι,
πληγωμένοι άλλοι στη μητέρα Ελλάδα και άλλοι στη
Σοβιετική Ένωση. Και δεν
χαλάσατε τότε από το 1396,
1453, 1460 και μετά τις
πλούσιες και πολιτισμένες
αυτές Ποντιακές Ελληνικές
πόλεις, όπως και τις ξακουσμένες Ελληνίδες πόλεις
των παραλίων της Μικράς
Ασίας και το θάμβος της
Ανατολής, την Κωνσταντινούπολη, γιατί απ' αυτές
απομυζούσατε πλούσιους
φόρους για τα Σουλτανικά
ανάκτορα τα χαρέμια σας
και τις “Βαλεντέ Σουλτάν”.
Όταν σάπισε το καθεστώς
σας, έντρομοι αρχίσατε την
εθνοκάθαρση, τις γενοκτονίες, τις θηριωδίες σας. Αυτοί είστε! Βάρβαροι κι απολίτιστοι!

Για αυτό να μη διστάζετε,

Εμείς έχουμε κυβερνήσει
μόνο εννέα μήνες

να μην ντρέπεστε

```

και να εξομολογείσθε.

(Τα προηγούμενα τρία
ήταν… αόρατα;)

Άγιος Ιάκωβος εν Ευβοία

Το ανέκδοτο της ημέρας
Εκεί που καθόταν μια φορά ένα λυκόσκυλο πάει και κάθεται πάνω του
μια αλογόμυγα.
- "Φύγε από πάνω μου", της λέει.
- "Τι είσαι εσύ;" τον ρωτάει η αλογόμυγα.
- "Λυκόσκυλο", της λέει.

- "Δηλαδή;"
- "Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν
λύκος και η μάνα μου σκυλί και
διασταυρώθηκαν.
Εσύ τι είσαι;"
- "Αλογόμυγα", του λέει.
- "Α, κόψε τις χαζομάρες

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 2/6/2019
Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και
απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους
αυξημένες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές
και κυρίως στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες
οι οποίες στη Θεσσαλία θα τοπικά ισχυρές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και μετά το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί στα νότια τοπικά
5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 28 βαθμούς
Κελσίου.

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

σελίδα 2

Οσονούπω θα πάρουμε
τα βουνά
Σαν λαός,
προφανώς
και είμαστε
βυθισμένοι
στον κακό (ριζικό μας) εαυτό μας, κυνηγώντας χίμαιρες. Εξακολουθούμε
όμως να περπατάμε στα
ίδια χνάρια
για μια 60τία,
Toυ
Γιώργου Γκάγκα αντάμα με
την πολιτική
ηγεσία ανώμαλων διαβαθμίσεων, χωρίς να νοιαστούμε για
ό,τι συμβαίνει γύρω μας.
Τα χαρακτηριστικά των χωρών (ιδία
τα δικά μας), είναι ότι έχουν συνηθίσει
στην εσωστρέφεια, σκεπτόμενοι ότι
αποτελούν το κέντρο του κόσμου και
ότι πρέπει να τις “αναγνωρίσουμε”
κάθε προσφορά, ακόμη και την ιδιομορφία των.
Στην ουσία σαν χώρα δεν μπορούμε
να επηρεάσουμε τις Διεθνείς εξελίξεις,
όμως Πολιτεία και Λαός με την ιδεοληψία που τις διακρίνει, αποστέργουν
σώνει και καλά να ασχολούνται με τα
κρίσιμα γεγονότα που μας καίνε.
Εύλογη και ανάλογη η συζήτηση,
γιατί οι εξελίξεις στο Διεθνές (πλατό)
περιβάλλον επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή μας, προς τούτο οι ενέργειές μας θα πρέπει να είναι ανάλογες
του περιβάλλοντος, άλλως, αν η στάση
μας μείνει ανενεργός, πρέπει επομένως
να θεωρηθεί έγκλημα καθοσίωσης.
Για αυτό οι αναφερόμενες Μαξιμαλιστικές περιπτώσεις πολλές φορές
συμβάλλουν στην αύξηση των πεσιμιστών σε βάρος βέβαια του ίδιου του
εαυτού τους. Το κακό όμως είναι ότι
μένουν απλοί Ευρωπαϊστές, όταν πληθαίνουν οι Ευρωσκεπτικιστές, αλλά και
κείνοι που επουδενί να θέλουν το ιδεατό.
Τουναντίον υπάρχει από την αντίπερα όχθη, μερίδα ανθρώπων που πιστεύουν ότι είναι σε θέση να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, όμως στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, αυτή η τακτική είναι ουτοπιστική και επικίνδυνη,
διότι πολλές φορές οδηγείται, μέσα
από τους μύθους του εθνικοσοσιαλισμού σε αυταρχικές τάσεις.
Τα δεινά των ανθρώπων, δεν προέρχονται από το προσφυγικό-μεταναστευτικό, αλλά από τις επεμβάσεις
των δυνάμεων των ιμπεριαλιστικών κύκλων (ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία
κ.ά.) σε βάρος εκατομμυρίων λαών.
Αιτία και λόγος ήταν να αναπτυχθεί σε
μεγάλο βαθμό ο Φονταμενταλισμός,
που αποτελεί όνειδος για την ανθρωπότητα.
Αυτό τον καιρό, ήρθε στο φως ένα
νέο (διάταγμα) σενάριο Τραμπ, που
ούτε λίγο ούτε πολύ τετραπλασίασε
τα (στρατιωτικά) κονδύλια ως διατείνεται από “αγάπη” για τους αδύνατους
της υφηλίου (Ανατολής). Κάτι ανάλογο
έλεγε και στο παρελθόν, ο περιβόητος
εθνικιστής Ράμσφελντ, μάλιστα τις ονόμασε ως δημιουργία, μια “Νέα Ευρώπη”...
Όμως τα όσα συμβαίνουν στο πλατό
της Υφηλίου, οσονούπω μία των ημερών θα κτυπήσουν και τη δική μας
πόρτα, εμπεδώνοντας έτι περισσότερο
την ήδη υπάρχουσα (τεταμένη) κατάσταση.
Συνεπώς ένα είναι το βέβαιον, πως
πολύ σύντομα σαν λαός θα καταντήσουμε ανέστιοι και πένητες από τις
εωσφορικές ατάκες των μέχρι χθες
κυβερνώντων την έρμη χώρα, φορτώνοντας στις πλάτες μας ασήκωτους
φόρους, όταν προηγούμενα αφαίμαξαν
κάθε δραχμή από τα γηρατειά, αλλά
και τα αποθεματικά των ταμείων τους.
Προ αυτών των φαινομένων δεν μας
μένει τίποτα άλλο, από το να πάρουμε
τα βουνά για νέους αγώνες, για την
επιβίωση ημών, αλλά και των απογόνων
μας.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Περισσότερες από 36.000 αιτήσεις
για τη ρύθμιση των 120 δόσεων
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«Φρένο» στις ενστάσεις
των προστίμων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ευχαριστώ από καρδιάς
όλες και όλους τους συνδημότες του Δήμου Τρικκαίων,
που με τίμησαν με την ψήφο
τους, στις εκλογές της 26ης
Μαίου 2019. Η αποδοχή της
υποψηφιότητάς μου και η
υπερψήφισή μου από 1.828
δημότες με γεμίζει ικανοποίηση αλλά ταυτόχρονα και μεγάλες ευθύνες.
Διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να φανώ αντάξιος
της εμπιστοσύνης προς στο
πρόσωπό μου, θα πορευθώ με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος και θα συνδράμω, με
κάθε τρόπο, στην λήψη επωφελών για τον τόπο αποφάσεων.
Μετά τις εκλογές δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.
Οφείλουμε και υποχρεούμαστε όλοι μας, συμπολίτευση και
αντιπολίτευση, να συμβάλουμε καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης και του Δήμου μας.
Δεν υπάρχουν άλλωστε περιθώρια ούτε για πανηγυρισμούς ούτε για αντιπαλότητες και μικροπολιτικές.
Όλοι μαζί για να πάμε τα Τρίκαλα μπροστά.
Γιώργος Π. Παναγιώτου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων
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«Φρένο» στους οδηγούς που επιχειρούσαν
μέσω ένστασης να γλιτώσουν το πρόστιμο
που τους υποβλήθηκε μπαίνει με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών.
Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» η νέα
εγκύκλιος προβλέπει ότι «η μη ταυτόσημη
αναγραφή του χρώματος του οχήματος
στο έντυπο της παράβασης και στην άδεια
κυκλοφορίας του οχήματος δεν συνιστά
λόγο ακύρωσης της παράβασης στην περίπτωση που από τα υπόλοιπα αναφερόμενα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για το
ίδιο όχημα».
Τα τελευταία χρόνια πολλά πρόστιμα κατέληγαν να μπαίνουν στο συρτάρι καθώς οι
πολίτες αμφισβητούσαν ότι είχαν υποβληθεί
στους ίδιους, αν για παράδειγμα η κλήση
έγραψε κόκκινο χρώμα ενώ το αμάξι είναι
μπορντό.

Καλό Καλοκαίρι!

∫Ε.Κ.

Ξεκινούν οι αιτήσεις
για τον Κοινωνικό
Τουρισμό

Περισσότεροι από 36.000 μη μισθωτοί ασφαλισμένοι υπέβαλαν, μέχρι το πρωί της Παρασκευής, ηλεκτρονική αίτηση
για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, έγιναν περισσότερες από 9.000 ρυθμίσεις εργοδοτών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι συνολικές επισκέψεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και
του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για
τη ρύθμιση οφειλών έφτασαν τις 210.000.
«Με τη ρύθμιση των 120 δόσεων και την ιδιαίτερα σημαντική ελάφρυνση που αυτή προσφέρει, εκατοντάδες χιλιάδες
ασφαλισμένοι και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να
απαλλαγούν οριστικά από τα βάρη του παρελθόντος», σημειώνει το υπουργείο Εργασίας.

Ξεκινά αύριο στις 8 το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
περιόδου 2019-2020.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν
να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους -δικαιούχους και παρόχους- μέχρι την Παρασκευή 14
Ιούνη στις 23.59.
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.

∫χρ.παπ.

∫Ε.Κ.

Η προεκλογική περίοδος
«Οι ευρωπαϊκές κάλπες έφεραν εθνικές, γεγονός που σηματοδοτεί
την συνέχιση, για περισσότερο από ακόμη έναν μήνα, της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.
Η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία είναι η κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και είναι ευθύνη και ευκαιρία των κομμάτων να ενημερώσουν
αναλυτικά τους πολίτες για τα προγράμματα για τις προτεραιότητες
τους» τονίζουν συνδικαλιστές έμποροι.
«Το άμεσο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας και του εμπορικού κόσμου προς τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου που διεκδικούν τη
ψήφο μας είναι να αποφύγουν την αχρείαστη πόλωση και να μεριμνήσουν έμπρακτα ώστε η νέα, δεύτερη στη σειρά προεκλογική περίοδος, να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική πορεία της
χώρας και στη ψυχολογία της αγοράς, των επενδυτών και του καταναλωτικού κοινού» υπογραμμίζουν συνδικαλιστές έμποροι, σημειώνοντας «καλούμε τα πολιτικά κόμματα να θέσουν στο επίκεντρο της
προεκλογικής ατζέντας τα μέτρα και τις προτάσεις τους που θα ενισχύουν τη θέση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του εμπορίου, ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας
και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής».

∫ Μ.α.Μπ.

Κατάστημα οπτικών ειδών επί της οδού
Ιουλιέτας Αδάμ και Καρανάσιου 10
Υπεύθυνες Καταστήματος:
Βάγια Μεσιακάρη - Βάσω Αργυρούση
Υπεύθυνη πτυχιούχος οπτικός-οπτομέτρης Βάγια Μεσιακάρη
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«Πρόοδος ή συντήρηση»
το δίλημμα της επόμενης μέρας
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε
να βγάλει τη χώρα από
τη μνημονιακή μέγγενη,
τα οικονομικά της χώρας σήμερα βρίσκονται
σε θετική πορεία (ανακοίνωση ΕΛΣΤΑΤ, Απρίλης 2019), διατηρήσαμε
υγιή και σταθερά τα δημοσιονομικά, νοικοκυρέψαμε το κράτος με
στόχο να πιάσουν τόπο
οι τόσες θυσίες που
έκαναν οι πολίτες, στηρίξαμε τους αδύναμους
και προχωρήσαμε σε
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις για τον κόσμο της εργασίας. Οι τελευταίοι εννέα μήνες, έξω από τα μνημόνια, δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών στον βαθμό που
θα θέλαμε. Τα θετικά μέτρα που λάβαμε δεν αποτυπώθηκαν άμεσα στην καθημερινότητα, ειδικά η μείωση του
ΦΠΑ. Το αμέσως επόμενο διάστημα και όσο περνά ο χρόνος, θα γίνεται όλο και πιο αισθητή η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Εστί και αλλιώς για εμάς αποτελούν
προσεχτικά σχεδιασμένες ρυθμίσεις για μόνιμες ελαφρύνσεις και όχι μέτρα για προεκλογικού χαρακτήρα εφάπαξ καταβολής.
Είναι γεγονός ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι κάτω από τις προσδοκίες μας. Το ζήτημα της ερμηνείας, είναι σύνθετο, χρειάζεται ανάλυση και προσεχτική
ανάγνωση αλλά προφανώς αποτυπώνεται μια κόπωση μετά
από οκτώ χρόνια μνημονίων. Έχουμε λάβει το μήνυμα και
γι’ αυτό προχωράμε σε εθνικές εκλογές καθώς χρειαζόμαστε, όπως πάντα, τη λαϊκή στήριξη και τη λαϊκή νομιμοποίηση. Είναι ωστόσο σημαντικό να τονίσουμε πως ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν η πολιτική δύναμη που χρεοκόπησε τη
χώρα, ότι, αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που σταθεροποίησε τη χώρα και ανέκτησε το κύρος της στην Ε.Ε.
Οι εθνικές εκλογές που έρχονται έχουν ένα ξεκάθαρο
διακύβευμα, το μέλλον της χώρας καθώς η στιγμή είναι
κρίσιμη. Ο κάθε πολίτης θα σταθεί απέναντι στην κάλπη
και απέναντι στο τι θα συμβεί από την επομένη των εκλογών, στη ζωή του, στο σπίτι του, στα παιδιά του, κτλ. Το
επόμενο διάστημα πρέπει να ξεδιπλωθούν τα δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και ο λαός θα κρίνει ποιο προτιμά από τα δύο. Από την πλευρά μας θα επιμείνουμε σε προγραμματική αντιπαράθεση και εκεί είναι
που χάνει η ΝΔ και κάθε φορά που ξεδιπλώνει το πρόγραμμά της ή της ξεφεύγει το πρόγραμμά της καθώς
υπάρχει κοινωνική αντίδραση.
Εμείς έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα για την επόμενη
μέρα το οποίο ξεκάθαρα λέει: αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με αύξηση μισθών, στοχευμένη μείωση της φορολογίας για τη μεσαία τάξη με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, σε αντίθεση με τη ΝΔ που διαρκώς λέει ότι θα συρρικνώσει κοινωνικές δαπάνες (Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική
ασφάλιση) για να μειώσει τη φορολογία ευνοώντας κυρίως
στους πολύ πλούσιους. Επίσης μιλάμε για στήριξη των
νέων ανθρώπων και ιδίως των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Ταυτόχρονα έχουμε έργο που αποτελεί εχέγγυό αξιοπιστίας. Υλοποιούμε συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα: μείωση του ΕΝΦΙΑ (μεγαλύτερη για τα λαϊκά νοικοκυριά, μικρότερη για τα υψηλότερης αξίας ακίνητα), κατάργηση του
τέλους επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμούς, μείωση
ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες μεσαίων εισοδημάτων με αποτέλεσμα το 90% των
ελευθέρων επαγγελματιών να πληρώνει πλέον λιγότερα απ’
ότι πριν, αύξηση του κατώτατου μισθού, κατάργηση του
υποκατώτατου μισθού, ρύθμιση 120 δόσεων και δράσεις
για τους αγρότες. Από την άλλη η ΝΔ προτάσσει το ασφαλιστικό Πινοσετ, την επαναφορά του μνημονιακού μέτρου
1 προς 5 για προσλήψεις στο Δημόσιο, ιδιωτικοποιήσεις
παντού, δε δεσμεύεται για μη μείωση των συντάξεων ενώ
θεωρεί προβληματικές τις 120 δόσεις.
Θα είναι μία δύσκολη μάχη αλλά είναι μία ανοιχτή μάχη
και είναι αντιστρέψιμη. Με συστράτευση όλων και αποφασιστικότητα τα μέλη, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι φίλοι μπαίνουμε στη μάχη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, με πίστη πως η ανατροπή είναι εφικτή αλλά και αναγκαία για την κοινωνία και τη χώρα. Ο διάλογος είναι ειλικρινής, ιδεολογικός και προγραμματικός. Το προσκλητήριο είναι ανοιχτό, όποιος θέλει να συνδιαμορφώσει το
σχέδιο για την προοδευτική Ελλάδα και να βάλει φρένο
στην παλινόρθωση της εμμονικά νεοφιλελεύθερης και
ακραία συντηρητικής Ν.Δ. είναι ευπρόσδεκτος.

Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Ζητάει ο εμπορικός κόσμος από τον πολιτικό

Πολιτική σταθερότητα
και κυβέρνηση μακράς πνοής
ο τοπικό εμπόριο
μετά από μία
εξαιρετικά μεγάλη
σε διάρκεια και ένταση
προεκλογική περίοδο,
αναμένει μετεκλογικά τις
απαραίτητες κινήσεις για
την βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης
και κυρίως την πολιτική
σταθερότητα, ώστε να
μπορέσει να ξεπεράσει
τις συνθήκες
αβεβαιότητας, που
ενισχύουν συνεχώς την
ανασφάλεια σε
επιχειρηματίες και
καταναλωτές, τονίζουν
συνδικαλιστές έμποροι.

Τ

Ο εμπορικός κόσμος των
Τρικάλων παρακολουθεί με
έκδηλη ανησυχία την διαρκή
και συνεχιζόμενη αδυναμία
των πολιτικών δυνάμεων της
χώρας να συνεννοηθούν επισημαίνουν συνδικαλιστές έμποροι και σημειώνουν πως «οι
προσδοκίες μας για την αποκατάσταση του σταθερού κλίματος και την επιστροφή της
ομαλότητας τόσο στις αγορές
όσο και στην κοινωνία δείχνουν εξωπραγματικές, μπροστά στην απροθυμία του πολιτικού κόσμου να συνεννοηθεί στις κρισιμότερες στιγμές
που περνάει η χώρα μας. Η
έλλειψη πολιτικής σταθερότητας εντέλει εντείνει την πίεση στην αγορά, επηρεάζει τα
δημόσια έσοδα και με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τις
επιχειρήσεις μας ή σε μετανάστευση ή στο οριστικό λουκέτο, με τραγικό αποτέλεσμα
την αύξηση της ανεργίας ερ-

γοδοτών και εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα».

Προτάσεις
Συνδικαλιστές έμποροι καταθέτουν προτάσεις, που πρέπει να πραγματοποιηθούν
μετά τις εκλογές, από την
οποιαδήποτε κυβέρνηση:
1) Η επίτευξη πολιτικής σταθερότητας με κυβέρνηση μακράς πνοής και ορίζοντα τετραετίας, η οποία θα αποκαταστήσει την κοινωνική και
επιχειρηματική πίστη. Απαιτείται άσκηση κυβερνητικού
έργου με συνεννόηση, συναίνεση και σοβαρότητα στο
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
2) Η επανεκκίνηση της
πραγματικής οικονομίας και
επαναλειτουργία της αγοράς.
Απαιτείται απόλυτη προσήλωση στη πραγματική μεγέθυνση και όχι στο «φούσκωμα» της οικονομίας. Καθήκον
της νέας Κυβέρνησης, όποια

και είναι αυτή, θα πρέπει να
είναι η εξισορρόπηση των
απαιτήσεων των εταίρων με
τις πραγματικές δυνατότητες
της οικονομίας. Απαιτούνται
προτάσεις με ισοδύναμα από
«νέους πόρους χρήματος» για
τη σταδιακή χαλάρωση των
δυσβάσταχτων υποχρεώσεων.
3) Επιλογή του αναπτυξιακού μοντέλου της ελληνικής
οικονομίας. Η χάραξη και η
εφαρμογή μίας συντεταγμένης Εθνικής Στρατηγικής για
Ανάπτυξη με Απασχόληση,
μπορεί να γίνει μόνο μέσα
από τον κοινωνικό διάλογο
και τη συστράτευση όλων των
υγιών δυνάμεων της κοινωνίας
και της αγοράς.

Προσδοκία
ανάπτυξης
«Το ελληνικό εμπόριο έχει
επανειλημμένως καταθέσει
επικαιροποιημένες προτάσεις
για την αποτύπωση και ανά-

δειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της οικονομίας,
την εξασφάλιση υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
απαλλαγμένου από την γραφειοκρατία, τον αθέμιτο ανταγωνισμό την εξόφθαλμη παρανομία και τις αυθαιρεσίες
του Δημοσίου τομέα με τις
εξωπραγματικές καθυστερήσεις, που κλείνουν την πόρτα
στις επενδύσεις» υπογραμμίζεται από συνδικαλιστές εμπόρους και τονίζεται «προσδοκούμε την ανάπτυξη, εκμεταλλευόμενοι τα δικά μας
μέσα. Η ταύτιση του ελληνικού χαρακτήρα με το επιχειρηματικό και εμπορικό δαιμόνιο και η εκμετάλλευση των
υπαρκτών υποδομών και της
τεχνογνωσίας που διαθέτουμε
σε παραδοσιακούς τομείς,
όπως το διεθνές εμπόριο, η
αγροτική παραγωγή, η ελαφρά βιομηχανία, ο τουρισμός,
οι υπηρεσίες, αλλά και οι νέες
τεχνολογίες είναι η απάντηση
για την έξοδο από την κρίση,
για την καταπολέμηση της
ανεργίας και την επιστροφή
στην ανάπτυξη. Οργανωμένα
και συντεταγμένα με συμφωνημένο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, όπου θα εκτιμώνται
όλα τα δεδομένα εκ των προτέρων, θα αξιολογούνται διαρκώς και θα διαμορφώνονται
αναλόγως».
«Όλα αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα, καθώς έχουμε
την επίγνωση ότι ο χρόνος αντοχής, που μας έχει απομείνει
είναι πλέον ελάχιστος» δηλώνουν κλείνοντας συνδικαλιστές έμποροι.
Ματθαίος Μπίνας

Από το Δ.Σ. Τρικκαίων για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Δόθηκε το πράσινο φως
•Το Σώμα κλήθηκε να εγκρίνει την αποδοχή της ένταξης του συγκεκριμένου έργου
κατασκευή του
Σταθμού
Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων του
Δήμου Τρικκαίων στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» του Ε.Π.
«Περιφερειακό
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» συνολικού
προϋπολογισμού
691.283,50 €
απασχόλησε την
προχθεσινή συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων.

H

Το Σώμα κλήθηκε να δώσει
το πράσινο φως στην αποδοχή της ένταξης της πράξης
καθώς και την κατάθεση φακέλου – πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση του

εν λόγω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 «Άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση
και προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των Πόρων(ΤΣ) κατόπιν της με
αριθμ, πρωτοκ. 2698/7-9-2017
σχετικής πρόσκλησης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού
691.283,50 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η προτεινόμενη προς έν-

ταξη και χρηματοδότηση
Πράξη, περιελαμβάνει τα
εξης δύο (2) υποέργα: 1ο
Υποέργο: Συμπλήρωση και
εκσυγχρονισμός των υποδομών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του
Δήμου Τρικκαίων προϋπολογισμού
313.083,50€
(252.486,69
+Φ.Π.Α.
60.596,80) στο οποίο προβλέπεται να γίνουν όλες οι
απαραίτητες οικοδομικές εργασίες προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να συμ-

πληρωθούν οι υφιστάμενες
υποδομές και να πληρούν τις
προδιαγραφές ορθής και
ασφαλής λειτουργίας του.
2ο Υποέργο: Εξοπλισμός λειτουργίας του Σταθμου και
συγκεκριμένα την προμήθεια
δύο (2) ημιρυμουλκών οχημάτων με συμπίεση και ενός
(1) πολυμηχανήματος μεταφόρτωσης ειδικών απορριμμάτων συνολικού προϋπολογισμού
359.600,00
€
(290.000,00 € + Φ.Π.Α 69.600
€) και 3ο Υποέργο: Σύνδεση
του ΣΜΑ Τρικάλων με τα δίκτυα ΟΚΩ συνολικού προϋπολογισμού18.600
€
(15.000,00 € + Φ.Π.Α. 3.600
€).
Έτσι ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός των
τριών υποέργων ανέρχεται
στο ποσό των 691.283,50
€(συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.).
Ε.Κ.

τοπικά
Για το β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών

Στις κάλπες σήμερα στους Δήμους
Μετεώρων και Φαρκαδόνας
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Με τον Χρήστο Σινάνη
συναντήθηκε
ο Κώστας Σκρέκας

•Οι δημότες θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, στα ίδια
εκλογικά τμήματα που προσήλθαν και την προηγούμενη Κυριακή
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ο κ. Χρήστος Σινάνης

Σ

τις κάλπες θα
προσέλθουν
σήμερα οι δημότες
των Δήμων Μετεώρων
και Φαρκαδόνας,
προκειμένου να εκλέξουν
το πρόσωπο που θα
κρατήσει το τιμόνι του
δημαρχιακού θώκου.

Στο Δήμο Μετεώρων η μάχη
θα δοθεί μεταξύ του νυν Δημάρχου κ. Χρήστου Σινάνη
και του υποψηφίου Δημάρχου
κ. Θοδωρή Αλέκου. Την περασμένη Κυριακή ο κ. Σινάνης
κατάφερε να συγκεντρώσει
ποσοστό 43,76% και ο Θοδωρής Αλέκος ποσοστό
37,74%, ενώ στο Δήμο Φαρκαδόνας μεταξύ του Γιάννη
Σακελλαρίου που έλαβε ποσοστό 34,77% και του Μιχάλη
Μπαγιώτη 22,22%.
Οι δημότες θα ασκήσουν

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Ο κ. Θοδωρής Αλέκος

Ο κ. Γιάννης Σακκελαρίου

Ο κ. Μιχάλης Μπαγιώτης

το εκλογικό τους δικαίωμα,
στα ίδια εκλογικά τμήματα
που προσήλθαν και την προηγούμενη Κυριακή. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07.00
ώρα και θα λήξει την 19.00
ώρα και θα χρησιμοποιηθούν
οι ίδιες εφορευτικές επιτροπές, οι ίδιοι αντιπρόσωποι της
δικαστικής αρχής και οι ίδιοι
έφοροι αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών θα οριστεί ένας γραμματέας.

ή τους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών
που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την
πρώτη ψηφοφορία.
Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν
μόνο το ψηφοδέλτιο με την
παράταξη που επιθυμούν.
Αν δεν βρείτε το όνομά σας,
απευθυνθείτε στο δήμο που
είστε εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια μέχρι και το πέρας
της ψηφοφορίας. Οι εκλογικοί
κατάλογοι έχουν καταρτισθεί
με βάση τα στοιχεία που
υπάρχουν στα δημοτολόγια
και οι δήμοι έχουν κατανείμει
τους εκλογείς σε εκλογικά
διαμερίσματα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της διεύθυνσης που είναι καταχωρημένα
στα δημοτολόγια.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαβατήριό σας ή

την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων
των ασφαλιστικών ταμείων
που έχουν εκδοθεί από τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η
«κομμένη» ταυτότητα είναι
αποδεκτή. Στη περίπτωση
νέας αστυνομικής ταυτότητας, μπορείτε να ψηφίσετε
κανονικά, εφόσον δεν έχουν
αλλάξει τα προσωπικά σας
στοιχεία.
Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία, θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας
χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Οι πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να προσκομίσουν
έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.
Ε.Κ.

Χωρίς σταυροδοσία
Στις επαναληπτικές εκλογές
οι πολίτες δεν σημειώνουν
σταυρό προτίμησης σε κανένα
υποψήφιο σύμβουλο, καθόσον η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους
υποψηφίους περιφερειάρχες

Με τον Δήμαρχο Μετεώρων και εκ νέου υποψήφιο
Χρήστο Σινάνη συναντήθηκε χθες ο πρώην Υπουργός,
Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας.
Ο κ. Σκρέκας εξέφρασε τη στήριξή του στο πρόσωπο
του κ. Σινάνη για το έργο που έχει προσφέρει, τονίζοντας
ότι ο Δήμος Μετεώρων βαδίζει σε σταθερή αναπτυξιακή
τροχιά.
Επίσης, υπογράμμισε ότι από όποια θέση και αν βρεθεί,
θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε να ενισχυθεί η προβολή
του Δήμου Μετεώρων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο, καθώς και να υλοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις, ιδίως στον κρίσιμο τομέα των υποδομών, προς
όφελος όλων των πολιτών των Μετεώρων.

Εκλογές 2019: Επαναληπτικός
γύρος με άστατο καιρό
Α
στάθεια θα
εμφανίσει ο
καιρός, ιδίως στα
κεντρικά και στα βόρεια
τμήματα της χώρας,
σήμερα Κυριακή που θα
διεξαχθεί ο δεύτερος
γύρος των Δημοτικών και
Περιφερειακών Εκλογών,
σύμφωνα με την
μετεωρολογική υπηρεσία
meteo του Εθνικού
Αστεροσκοπείου
Αθηνών.

Αναμένονται αραιές νεφώσεις, που κατά περιόδους θα
είναι πυκνές στα ηπειρωτικά,
στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ βροχές ή καταιγίδες
θα σημειωθούν από το πρωί
και έπειτα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στο
Ιόνιο και πιθανώς στο Βόρειο
Αιγαίο.
Τα φαινόμενα θα είναι κατά
τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται σε κάποιες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις. Με-

γαλύτερη πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων
υπάρχει στη Μακεδονία, στη
Θράκη, στην Ανατολική Θεσσαλία και δευτερευόντως στο
Βόρειο Αιγαίο.
Η θερμοκρασία στη Δυτική
Μακεδονία θα κυμανθεί από
11 έως 21 βαθμούς, στην
Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά
και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο από 12 έως 23, στα
υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13
έως 30, στα νησιά του Ιονίου

από 14 έως 21, στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου από 16
έως 30 και στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου και την Κρήτη
από 15 έως 26.
Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο
θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως 4 με 5 μποφόρ. Στο
Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα
πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3
μποφόρ, από το μεσημέρι
όμως θα γίνουν νότιοι 3 έως

5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο
Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις
3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ,
όμως από το μεσημέρι στα
νοτιοδυτικά θα ενισχυθούν
και θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα
πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως
4 και το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται
ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο
νεφώσεις το μεσημέρι και
απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν νότιοι 2 έως

4 μποφόρ, και προς το βράδυ
βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Στο Σαρωνικό οι άνεμοι
θα πνέουν από βορειοδυτικές
διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά
6 μποφόρ, όμως το μεσημέρι
και απόγευμα θα στραφούν
σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία στο κέντρο
των Αθηνών θα κυμανθεί από
20 έως 27 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές
και πιθανώς καταιγίδες από
το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν
από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως 4
μποφόρ. Η θερμοκρασία στο
κέντρο της πόλης θα κυμανθεί
από 19 έως 25 βαθμούς.

Μ
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εγάλο πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε προχθές το βράδυ στο κάλεσμα του δημάρχου Πύλης Κώστα Μαράβα,
για να γλεντήσουν στην πλατεία του Δημαρχείου, με
ποτό, φαγητό, τραγούδι και
χορό, την μεγάλη νίκη του
συνδυασμού “Πρώτα ο Άνθρωπος” στις εκλογές της περασμένης Κυριακής.
«Ευχαριστώ θερμά όλο τον
κόσμο για την απλόχερη στήριξη που μας παρείχε στην
κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση,
δίνοντάς μας ένα τόσο υψηλό
ποσοστό από την πρώτη Κυριακή.
Θα είμαι Δήμαρχος όλων

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
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Πραγματοποιήθηκε προχθές το βράδυ στο Δημαρχείο Πύλης

Μεγάλη φαντασμαγορική γιορτή
Διοργανώθηκε από τον δήμαρχο Κων. Μαράβα
και τον συνδυασμό “Πρώτα ο Άνθρωπος”, για
την μεγάλη νίκη στις αυτοδιοικητικές εκλογές
των δημοτών και το γραφείο
το δικό του, όπως και όλων
των συνεργατών του, θα είναι
ανοιχτό στον κάθε πολίτη»
τόνισε ο κ. Μαράβας στον
σύντομο χαιρετισμό του.
Ακολούθησε γλέντι με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από
λαϊκή και δημοτική ορχήστρα,
με πολύ χορό και πολύ κέφι

απ’ όλους, ενώ το πρόγραμμα
περιελάμβανε και βεγγαλικά
που φώτισαν τον ουρανό της

Πύλης, δίνοντας έτσι και μία
άλλη διάσταση στην γιορτή.
Μ.Α.Μπ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

6 σελίδα

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

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

τοπικά
ους όρους και τις
προϋποθέσεις για
την παράλληλη
στήριξη και τα
δικαιολογητικά που
απαιτούνται για τους
μαθητές με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ορίζει μέσω
σχετικής εγκυκλίου το
Υπουργείο Παιδείας.
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Εκδόθηκε η εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας

Παράλληλη στήριξη
•Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους
δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ
(ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη –
βάσει της γνωμάτευσης του
ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών
εκπαιδευτικών τους αναγκών».
Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατόπιν αιτήματος
του/της κηδεμόνα, αφορά σε
μαθητές/τριες Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης σχολικών μονάδων του ΥΠΠΕΘ για
τους/τις οποίους/ες έχει εκ-

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος
του υπουργείου παιδείας, οι
μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
μπορούν να φοιτούν: «Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το
βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη
στήριξη παρέχεται σε μαθητές
που μπορούν με κατάλληλη
ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της

δοθεί ανάλογη γνωμάτευσηεισήγηση από το ΚΕΣΥ ή από
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης
(ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται σε
ισχύ.
Σχετικά με τα δικαιολογητικά απαιτείται η αίτηση κηδεμόνα, η γνωμάτευση ΚΕΣΥ,
ανανέωση του τμήματος της
ισχύουσας γνωμάτευσης που
αφορά στην εισήγηση – πρόταση για παράλληλη στήριξησυνεκπαίδευση από το οικείο
ΚΕΣΥ, βεβαίωση φοίτησης του
μαθητή/μαθήτριας,
στην
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οποία αναγράφεται η τάξη
στην οποία θα φοιτήσει ο/η
μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο
του 2019, παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την
μαθητή /τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη
κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι.
Συγκεκριμένα, καλούνται οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα
ΚΕΣΥ και οι Διευθυντές/ντριες,
Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών σχετικά με την υποβολή
και την τεκμηρίωση των αιτημάτων: α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών, β) έγκρισης στήριξης μαθητών από
ΕΒΠ και γ) έγκρισης στήριξης
μαθητών από Σχολικούς Νοσηλευτές, για το σχολικό έτος
2019-2020.
Ε.Κ.

Καταγγέλλεται χωρίς φόβο
την κακοποίηση παιδιών!
•Με αφορμή πολλά περιστατικά με θύματα παιδιά ο ψυχολόγος του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Δημήτρης Μπουρσινός συμβουλεύει γονείς και ενήλικους μέσα από τον «Πρωινό Λόγο»
ια χαραμάδα
ελπίδας για το
κοινωνικό σύνολο
και την αντιμετώπιση
φαινομένων
κακοποίησης ανηλίκων
φαίνεται πως ανοίγει το
τελευταίο διάστημα με τα
συνεχόμενα κρούσματα
βίας. Και αυτό διότι
πολλοί συμπολίτες
αποφασίζουν να
ανοίξουν τα στόματά
τους και να βοηθήσουν
να μειωθούν αυτά τα
απάνθρωπα φαινόμενα.

Μ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Όπως αποκαλύπτει στον
«Πρωινό Λόγο» ο ψυχολόγος
από το «Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Δημήτρης Μπουρσινός, τα τελευταία συμβάντα
βίας αφύπνισε τους πολίτες οι
οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να
μιλούν με περισσότερη ευκολία και κυρίως να καταγγέλλουν αντίστοιχα ειδεχθή εγκλήματα. «Από την ημέρα δημοσιοποίησης των περιστατικών που είχαμε που δυστυχώς
οδήγησαν και στον θάνατο

παιδιών, έχουν αυξηθεί τα τηλεφωνήματα στο 1056 που
αφορούν καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
και όχι μόνο», αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, τα
στοιχεία της «γραμμής sos
1056» δείχνουν αύξηση των
καταγγελιών κακοποίησης σε
848 το 2017 έναντι 835 μια
χρονιά νωρίτερα, εξέλιξη που
οφείλεται στην ενεργοποίηση
των πολιτών.
Ωστόσο, όπως προκύπτει
από τα στατιστικά στοιχεία,
πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά προς την κατεύθυνση της
προστασίας αυτών των παιδιών, καθώς τα στερεότυπα, οι
προκαταληψεις και ο φόβος
παραμένουν. Ενδεικτικό της
κατάστασης είναι, σύμφωνα
με τον κ. Μπουρσινό, το γεγονός ότι από τις εκατοντάδες
καταγγελίες για παιδική κακοποίηση που δέχθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το περασμένο έτος, μόλις οι 22
ήταν επώνυμες. «Ο κόσμος
φοβάται για τη σωματική του
ακεραιότητα αλλά και για τις
νομικές συνέπειες που ενδεχομένως θα έχει μια επώνυμη
καταγγελία. Οι περισσότεροι
δεν επιθυμούν να μπλέξουν

τρός μόλις το παιδί βρεθεί
στο νοσοκομείο.
Τι είναι όμως εκείνο που
ωθεί κάποιον στη σεξουαλική
κακοποίηση ενός ανήλικου
παιδιού; Ο κύριος Μπουρσινός υποστηρίζει ότι πρόκειται
για έναν συνδυασμό παραγόντων που σχετίζονται με
κοινωνικούς και πολιτισμικούς
λόγους αλλά και με προβλήματα ψυχιατρικής φύσης. «Η
κάθε περίπτωση θα πρέπει
να εξετάζεται διαφορετικά.
Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η
σεξουαλική ή άλλου είδους
κακοποίηση που ενδεχομένως δέχθηκε ο γονέας κατά
την παιδική του ηλικία. Πρόκειται για τον λεγόμενο κύκλο
της βίας που πολλές φορές
επαναλαμβάνεται».

Σημάδια

Ο κ. Μπουρσινός τόνισε ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού»
ήταν πάντα έτοιμο να βοηθήσει τα παιδιά, αλλά ζητάει την συνεργασία όλων
και θέλουν απλά να έχουν
ήσυχη τη συνείδησή τους.
Πολλές φορές μας παίρνουν
τηλέφωνο, περιγράφουν γρήγορα ένα περιστατικό και στο

τέλος μας λένε κλείνοντας το
τηλέφωνο »κάντε ό,τι νομίζετε, ήθελα απλά να το βγάλω
από μέσα μου». Όταν δε πρόκειται για πιο κλειστές κοινω-

νίες, το αίσθημα του φόβου
ακόμη πιο έντονο. Ανησυχούν
για το μετά, για το πως θα συνυπάρξουν με τους γείτονες
και τους συγγενείς την επόμενη ημέρα».
Βέβαια, σε πιο ακραίες περιπτώσεις, το ρόλο του καταγγέλλοντα αναλαμβάνει ο
ίδιος ο παιδίατρος. Σύμφωνα
με τον κ. Γρηγόρη Λέων, ιατροδικαστή, πρόεδρο της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας και δρα. του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν είναι λίγα τα
περιστατικά κακοποίησης που
δεν καταγγέλονται από κάποιον γονέα ή από το ευρύτερο περιβάλλον του ανηλίκου
αλλά τα αντιλαμβάνεται ο για-

Η παιδική κακοποίηση αφήνει στα θύματά της σημάδια
που στιγματίζουν την φυσική
και ψυχική τους υγεία. Τα συνεχόμενα τραύματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές
αλλά και οι πληγές στην περιοχή των γεννητικών οργάνων
ή γύρω από αυτά, αποδεικνύουν ότι ενδεχομένως ένας
ανήλικος κακοποιείται σεξουαλικά. «Όταν ένα παιδί
κλείνεται στο εαυτό του ή παρουσιάζει μια άνευ προηγουμένου επιθετικότητα απέναντι
στο στενό του κύκλο, θα πρέπει να μας θορυβήσει,. Επίσης,
οι ζωγραφιές των παιδιών πολλές φορές κρύβουν ιστορίες
κακοποίησης. Έχουν υπάρξει
για παράδειγμα παιδιά που
ζωγράφιζαν φαλλικά σύμβολα
κι όταν ρωτήθηκαν από τους
δασκάλους τους τι ακριβώς
ζωγραφίζουν, αποκάλυψαν το
Γολγοθά που βίωναν», εξηγεί
ο κ. Μπουρσινός.
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Διευκρινήσεις δίνουν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεταβίβαση δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης
•Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων είναι η 1η Ιουλίου 2019

Ν

έες διευκρινήσεις
για το ζήτημα της
μεταβίβασης
δικαιωμάτων δίνουν
στους παραγωγούς
στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είναι γνωστό, η καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης
2019 ορίζεται η Δευτέρα, 1
Ιουλίου 2019, ενώ αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν
καταχωρηθεί στη διαδικτυακή
εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται
ως μη υποβληθείσες στον
ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019.

Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και
εξαιρετικών περιστάσεων, οι
οποίοι δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος
2019, δηλαδή ως 1 Ιουλίου
2019, είναι δυνατή η υποβολή
της αίτησης μεταβίβασης μέσω
της διαδικτυακής εφαρμογής
ως την Δευτέρα, 15 Ιουλίου
2019. Στην περίπτωση αυτή,
συνοδεύεται των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών και από αποδεικτικά
έγγραφα που στοιχειοθετούν
ανωτέρα βία ή εξαιρετική περίσταση. Με την επιλογή της
οριστικοποίησης της αίτησης
μεταβίβασης, οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και
Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτου της περιοχής, στην
οποία ανήκει η εκμετάλλευση
του αιτούντα.
Σε περίπτωση που δεν γίνουν
δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι
ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικής περίστασης για την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης
για το έτος 2019, οι παραγωγοί
ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης
μεταβίβασης. Οι αιτήσεις δεν
λαμβάνονται υπόψη και δεν
εξετάζονται αυτόματα για το
επόμενο έτος ενίσχυσης 2020.

Ακύρωση
μεταβίβασης
Ακύρωση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβα-

σης είναι δυνατή μόνο εφόσον
συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι. Στην περίπτωση
συμφωνίας για ακύρωση της
εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, επιλέγεται
στη διαδικτυακή εφαρμογή η
υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι επιθυμητή η ακύρωση, επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο με
τα υποδείγματα Υ/Δ ακύρωσης
της αίτησης μεταβίβασης, πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για
το γνήσιο της υπογραφής και
για τους δύο συμβαλλόμενους
και η αίτηση οριστικοποιείται
και υποβάλλεται.
Ως καταληκτική ημερομηνία
ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα,
15 Ιουλίου 2019. Αιτήσεις ακύρωσης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή
εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί και υποβληθεί ως
την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
για το έτος 2019 και η αρχική
αίτηση μεταβίβασης θα παραμείνει σε ισχύ.

Τροποποίηση
μεταβίβασης
Τροποποίηση εμπρόθεσμα
υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο
εφόσον συμφωνούν και οι δύο
συμβαλλόμενοι και μόνο όσον
αφορά:
α) στην αλλαγή κατηγορίας
μεταβίβασης,
β) στα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης
γ) στα προς μεταβίβαση
αγροτεμάχια. Σε περίπτωση
αλλαγής του συμβαλλόμενου
αποδέκτη, απαιτείται ακύρωση

της αίτησης μεταβίβασης.
Στην περίπτωση συμφωνίας
για τροποποίηση της εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης
μεταβίβασης, επιλέγεται στη
διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης,
για την οποία είναι 4/5 επιθυμητή η τροποποίηση, η αίτηση
μεταβίβασης καταχωρείται
τροποποιημένη συνοδευόμενη
υποχρεωτικά από ηλεκτρονικό
αρχείο με το τροποποιημένο
υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης και τα κατά περίπτωση
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ως καταληκτική ημερομηνία
τροποποίησης εμπρόθεσμα
υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα,
15 Ιουλίου 2019. Αιτήσεις τροποποίησης, οι οποίες έχουν
καταχωρηθεί στη διαδικτυακή
εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες
στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος
2019 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης παραμένει ως έχει.
H παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των αιτήσεων μεταβίβασης δεν
επηρεάζει την ημερομηνία,
κατά την οποία ο αγρότης
πρέπει να αποδεικνύει πως
έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το
έτος 2019, δηλαδή στις
31/05/2019. Συνεπώς στις αιτήσεις μεταβίβασης ΔΒΕ με
γη η αναγραφόμενη ημερομηνία στα συνημμένα δικαιολογητικά (υποδείγματα μεταβίβασης, πράξη εκμίσθωσης,
συμφωνητικό λύσης μίσθωσης,
συμβολαιογραφική πράξη) δεν
μπορεί να είναι μεταγενέστερη
από τις 31/05/2019.
Ματθαίος Μπίνας

Η καινοτομία στην αγροτιά
βασίζεται και στον Δήμο Τρικκαίων
•Σημαντική εκδήλωση στον κόμβο καινοτομίας GiSeMi
από το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Μ

ε εξαιρετικά
αποτελέσματα και
ουσιαστική
συζήτηση για το παρόν και
το μέλλον της
αγροδιατροφής στη χώρα
μας, η εκδήλωση στα
Τρίκαλα.

Εκδήλωση – ημερίδα, από το
πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για
τη Νέα Γενιά», με τίτλο «Πρωτογενής τομέας & Μεταποίηση:
Δημιουργία προϊόντος από την
ιδέα στο ράφι!», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31
Μαΐου 2019 στο GiSeMi Hub.
Πρόκειται για τον κόμβο καινοτομίας που ίδρυσαν, ο Δήμος
Τρικκαίων και η e-trikala ΑΕ, και
ο οποίος φιλοξένησε τη σημαντική αυτή εκδήλωση στο πλαίσιο
των μηνιαίων και τακτικών εκδηλώσεων για τους νέους αγρότες, που διοργανώνει το πρόγραμμα.
Ο Δήμος Τρικκαίων, έχοντας
δώσει βαρύτητα στην αγροδιατροφή, ως τομέας ικανός να
αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και να καταστεί ισχυρός παράγοντας διατήρησης και επιστροφής νέων
στα Τρίκαλα, συνεργάστηκε για
τη συγκεκριμένη ημερίδα. Σε
αυτή, αναδείχθηκαν επί τρίωρο,
συγκεκριμένοι τομείς για τους
νέους αγρότες, στο πλαίσιο,
αφ’ ενός των δραστηριοτήτων
που αποτελούν αιχμή για τον
γεωργικό τομέα.
Αφ’ ετέρου, στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων, συνεργειών, προϋποθέσεων και δράσεων που
θα πρέπει να αναπτυχθούν,
ώστε ο αγροτικός τομέας τα
επόμενα χρόνια να αναδείξει τη
σημαντικότητά του για τη χώρα
μας.
Στο πλαίσιο της ημερίδας, μίλησαν οι:
- Γ. Μπαλαφούτη, Δημιουργός
προϊόντων, Kαθηγήτρια Γαστρονομίας
- Γ. Καρβέλας, Σύμβουλος
Επιχειρήσεων, Διευθυντής Paratus Europe Ltd.
- Ελ. Παπακώστα, εκπρόσωπος και υπεύθυνη του Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων
και Μουσείου Μανιταριών.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην
προσπάθεια που ξεκίνησε ο Δήμος, με την ίδρυση και λειτουργία του κόμβου καινοτομίας
GiSeMi. Και επί της ουσίας τόνισε, πόσο σπουδαίο για τα Τρίκαλα και τα χωριά, είναι να διαμορφωθεί ένας συγκεκριμένος
τρόπος εργασίας και προβολής
των αγροτικών προϊόντων, υπό
το πρίσμα των καινοτόμων δράσεων στον τομέα αυτόν.
Η δε κ. Εφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, του

προγράμματος, έδωσε έμφαση
στην ανάγκη διάχυσης της γνώσης, προκειμένου να ενισχυθεί
η διαδικασία παραγωγής στο
πλαίσιο των νέων δεδομένων
και της καινοτομίας.
Εξάλλου, η καινοτομία απετέλεσε και βασικό στοιχείο των
ομιλητών. Η μεν κ. Μπαλαφούτη
εστίασε στα παραγόμενα προϊόντα, στις οικοτεχνίες, στις νέες
μονάδες, στις μικρές εταιρείες,
στις πρωτοτυπίες ανά περιοχή
της χώρας, στον τρόπο διατήρησης των διατροφικών ουσιών,
στα νέα δεδομένα και τις νέες
τάσεις παγκοσμίως στη διατροφή. Ο κ. Καρβέλας, με το παράδειγμα του ελαιολάδου, έδωσε έμφαση και βαρύτητα στην
ανάγκη εύρεσης νέων, πιο επαγγελματικών τρόπων, που να αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα,
να προωθούν τη συνέργεια και
στηρίζουν την ουσία των προϊόντων. Η κ. Παπακώστα, εξή-

γησε τους τρόπους με τους
οποίους το Μουσείο Μανιταριών
αποτελεί συστατικό στοιχείο της
διατήρησης της καλλιέργειας
και της προβολής των μανιταριών, ως διατροφικών στοιχείων
για τον άνθρωπο, με δεδομένα
τα πωλούμενα προϊόντα και τη
γενικότερη σχέση με τη φύση.
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία
για τη Νέα Γενιά» υλοποιείται
με την καθοδήγηση του Rutgers
University, σε συνεργασία με
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, με αποκλειστική
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος.
Ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάστηκε για ακόμη μία φορά
με το πρόγραμμα, προκειμένου
να ενισχυθεί η διαδικασία γνώσης και στροφής στον τομέα
της αγροδιατροφής, στο πλαίσιο
ανάδειξης των πλεονεκτημάτων
της περιοχής των Τρικάλων.
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«ΚΕΝΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ Η ΖΩΗ ΤΟΥ»
ια ιστορία για
αυτόν που όσα
δεν έζησε τα
ζωγράφισε στην πέτρα.

Μ

Παλιά πολύ παλιά ζούσε
ένα αγόρι. Γεννήθηκε όμορφο και δυνατό. Σωστός άντρας είπαν, όσοι ήρθανε να
το δουν. Μάτια γλυκά σαν
φουντούκια. Πρόσωπο σα
ζωγραφιά και το κλάμα του
τραγούδι...
Η κακιά ώρα ήρθε ένα
βαρύ χειμώνα. Μια νύχτα το
αγόρι ξύπνησε λουσμένο
στον ιδρώτα. Τα πόδια του
πέτρινα.
Κάποια μορφή παραλυσίας στα κάτω άκρα είπαν οι
γιατροί στην Αθήνα. Ίσως
κρύωσε όταν βοσκούσε το
κοπάδι, ίσως του έκαναν μά-

για οι νεράιδες. Κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε,
καθώς δεν υπήρχαν τα μέσα
κι έτσι έμεινε ανάπηρος.
Πέρασε καιρός πολύς και
ακόμη περισσότερος. Τι ν’
απόγινε εκείνο το αγόρι το
διαφορετικό απ’ τ’ άλλα;
Ήρθαν ήλιοι και έφυγαν
φεγγάρια. Και το αγόρι μας,
κοίταζε από το παράθυρό
του τον ουρανό, τη θάλασσα
κι έπειτα το χώμα και τις πέτρες του νησιού του, σαν να
μη τα είχε προσέξει τόσα
χρόνια.
Ξαφνικά φωτίστηκε το
πρόσωπό του. Σύρθηκε με
κόπο πήρε το σφυρί και το
καλέμι βγήκε από το σπίτι
και από εκεί άρχισαν όλα...

Ένα παραμύθι που μιλάει
για τις αλήθειες της ζωής
όπως ξέρουν να κάνουν τα
παραμύθια. Μια ιστορία για
να γνωρίσουμε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων.
Να σκεφτούμε ότι τα άτομα με κινητικά προβλήματα
έχουν κάτι που εμείς δεν
έχουμε ή δεν έχουν κάτι που
έχουμε εμείς.
Έχουν όμως τις ίδιες
ανάγκες για τη ζωή, τη χαρά,
το γέλιο και το δάκρυ.
Σας προσκαλούμε στη θεατρική μας παράσταση τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στις 20:30
το βράδυ στο Πνευματικό
Κέντρο.
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
«Το Ρόδι»

Έτοιμο να υποδεχτεί του 5.665 φοιτητές

Κέρδισε το στοίχημα
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ανέτοιμο να
υποδεχθεί και
τους 5.665
φοιτητές στα 18
υφιστάμενα και στα 17
νέα τμήματά του, που θα
λειτουργήσουν από το
νέο ακαδημαϊκό έτος,
είναι το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας.

Π

«Κερδίσαμε το στοίχημα και
πλέον είμαστε πανέτοιμοι να
υποδεχθούμε τους φοιτητές.
Αυτή τη στιγμή είμαστε ενδεχομένως το πρώτο Πανεπιστήμιο που είναι σε πλήρη
ετοιμότητα να δεχθεί τους νέους φοιτητές στα νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν», δήλωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ζήσης
Μαμούρης.
Χθες, στη συνεδρίαση της
Συγκλήτου άναψε πράσινο
φως για το πρόγραμμα σπουδών στα 17 νέα τμήματα που
από φέτος μπαίνουν στο μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων και από το
Σεπτέμβριο θα υποδεχθούν
τους πρώτους εισακτέους,
συνολικά 2.845 φοιτητές.
Σύμφωνα με τον κ. Μαμούρη οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν για τη δημιουργία
του προγράμματος σπουδών
σε κάθε τμήμα κινήθηκαν σε
τρεις άξονες: να περιλαμβάνουν τα προγράμματα πολύ
νέες θεωρίες και γνωστικά
αντικείμενα, να συνδυάζουν
την προηγούμενη εμπειρία
των μελών ΔΕΠ των πρώην
ΤΕΙ και να «παντρεύουν τις
ιδιομορφίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται
σε μία περιοχή τουριστική και
αγροτική.
«Θέλουμε να δώσουμε ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση
και να διαφοροποιηθούμε από
τα υπόλοιπα τμήματα που ξε-

φυτρώνουν ανά την Ελλάδα»
δήλωσε ο κ. Μαμούρης. Ηδη
έχουν κατανεμηθεί και οι θέσεις μελών ΔΕΠ στα καινούρια
τμήματα: υπάρχουν 65 συμβασιούχοι με ακαδημαϊκή εμπειρία, και 20 πιστώσεις συμβασιούχων με το Ν. 407 που
αντιστοιχούν σε περίπου 60-65
θέσεις.
«Εχουμε την υπόσχεση του
υπουργού ότι θα μας δοθούν
26 θέσεις ΔΕΠ για τα παλιά
τμήματα και επιπλέον αριθμός
συμβασιούχων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των
νέων τμημάτων», ανέφερε ο κ.
Μαμούρης.
Με βάση τον αριθμό των καθηγητών, ορισμένα από τα
νέα τμήματα καλύπτουν τις
ανάγκες τους σε προσωπικό
σε ποσοστό 80% για ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών
διάρκειας τετραετίας ή πενταετίας.
Υπάρχουν όμως και νέα τμή-

ματα που δεν έχουν να αντλήσουν από τα πρώην ΤΕΙ και
οι ανάγκες τους καλύπτονται
για τα δύο πρώτα εξάμηνα του
πρώτου έτους. «Μέσα στο
2019 θα φροντίσουμε για την
εξ ολοκλήρου κάλυψή τους σε
προσωπικό», σημείωσε ο πρύτανης του Π.Θ.
Παραπάνω οι φοιτητές απ’
όσους μπορεί να διαχειριστεί
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καλείται φέτος να υποδεχθεί διπλάσιο αριθμό φοιτητών. Στον διπλασιασμό του
αριθμού των φοιτητών συμβάλλει μεν η αύξηση των εισακτέων στα 18 τμήματα, καθοριστικός όμως παράγοντας
είναι η λειτουργία επιπλέον 17
τμημάτων μετά τη συνένωση
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας τα οποία
μπαίνουν από φέτος στο μηχανογραφικό. Χαρακτηριστικό
είναι ότι στα 17 νέα τμήματα

που θα λειτουργήσουν θα εισαχθούν συνολικά 2.845 φοιτητές.
Αλλά και στα 18 τμήματα
που λειτουργούν και σήμερα
ο αριθμός των φοιτητών θα είναι αυξημένος σε σχέση με
πέρυσι: από τους 2.677 φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος
2018- 2019, το νέο ακαδημαϊκό έτος θα φοιτήσουν 2.820
φοιτητές.
«Με λύπη θα το πω ότι ο
αριθμός των εισακτέων είναι
εκτός πλαισίου επιθυμιών μας.
Είναι πάρα πολλοί. Το Υπουργείο διαχρονικά δεν εισακούει
τις επιθυμίες μας να έχουμε
ένα σχετικό μικρότερο αριθμό
φοιτητών για να μπορέσουμε
να τον διαχειριστούμε. Παρ’
όλα αυτά επειδή είμαστε πολύ
συνηθισμένοι και κάθε χρόνο
αυτό γίνεται θα μπορέσουμε
να ανταποκριθούμε», σημείωσε ο κ. Μαμούρης.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Σε ποιες περιοχές
δίνεται παράταση
αράταση στην ανάρτηση των δασικών
χαρτών που εκπνέει στις 27 και 28 Ιουνίου
2019 προβλέπει το νέο σχετικό ν/σ που
κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Η νέα καταληκτική
ημερομηνία θα είναι η 30η Αυγούστου 2019 και
αφορά την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων
πρόδηλων σφαλμάτων, αιτήσεων εξαγοράς ή
έγκρισης επέμβασης.

Π

Υπό την αίρεση της ψήφισης του νομοσχεδίου, η παράταση αυτή δίνεται κατ’ εξαίρεση για τις περιοχές όπου
ο δασικός χάρτης αναρτήθηκε από 19-10-2018 έως 1-32019 και αφορά τις περιοχές:
-Ανατολικής Αττικής (1.δήμων Αμαρουσίου, Ν.Ιωνίας,
Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα καθώς και των δημοτικών ενοτήτων: α) Μελισσίων δήμου Πεντέλης, β) Φιλοθέης δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, γ) Πικερμίου & Ραφήνας
δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, δ) Ν.Μάκρης δήμου Μαραθώνα, 2.Δήμου Χαλανδρίου και των δημοτικών ενοτήτων:
α) Γλυκών Νερών & Παιανίας Δήμου Παιανίας, β) Σπάτων
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, γ) Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής).
-Δυτικής Αττικής (Προκαποδιστριακού ΟΤΑ: Μεγαρέων Π.Ε. Δυτ. Αττικής)
-Κυκλάδων (πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου,
Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σικίνου ν. Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς,
Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς Κυκλάδων)
-Θεσσαλονίκης: Δημοτικών ενοτήτων Αμπελοκήπων
και Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, δημοτικής ενότητας Ιωνίας (Διαβατά-Νέα Μαγνησίας) του Δήμου Δέλτα, δημοτικών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης, δημοτικών ενοτήτων Ελευθέριου-Κορδελιού και Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, δημοτικών ενοτήτων Αγίου Παύλου, Νεαπόλεως,
Πεύκων, Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, δημοτικών
ενοτήτων Ευκαρπίας, Πολίχνης, Σταυρούπολης του Δήμου
Παύλου Μελά, δημοτικών ενοτήτων Πανοράματος και Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και της δημοτικής ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου
-Δράμας (Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε.
Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ
Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου
Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου)
-Κοζάνης (προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης)
-Ανατολική Αττική: προκαποδιστριακός ΟΤΑ Κρωπίας
-Μαγνησία: προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Βόλου, Νέας Αγχιάλου, Αλοννήσου και Σκιάθου
-Καρδίτσα: το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας

10 σελίδα
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Δύο αρσενικοί Ασπροπάρηδες
στον ουρανό των Μετεώρων

Σ

ημαντικές
αναφορές έχουν
γίνει από τα
ελληνικά μέσα έντυπα
και ηλεκτρονικά για τον
Ασπροπάρη γύπα, ο
οποίος ζει στα Μετέωρα
και στις μέρες μας
απειλείται με εξαφάνιση!

Το ηλεκτρονικό site lifo.gr
είχε χθες αναφορά στο σπάνιο πτηνό που επισκέπτεται
κάθε καλοκαίρι την Καλαμπάκα και τα Μετέωρα.
Αναφέρεται φυσικά στα
δυο αρσενικά πουλιά που
βρίσκονται ήδη στον ουρανό
των Μετέωρων και αναμένεται εφόσον όλα πάνε καλά κι
κάποιο θηλυκό, ώστε να γίνει
το ζευγάρωμα και να αναπαραχθεί το είδος.
Αξίζει να διαβάσετε λίγες
γραμμές για τον Ασπροπάρη
γύπα όπως φιλοξενήθηκαν
στο lifo.gr με στοιχεία και
από το ΑΠΕ.
«Μόνο δύο Ασπροπάρηδες
γύπες έχουν απομείνει στα
Μετέωρα οι οποίοι περιμένουν εναγωνίως να επιστρέψει κάποιο θηλυκό. Δυστυχώς, στις μέρες μας ο πληθυσμός του Ασπροπάρη έχει
καταρρεύσει.
«Η εποχή που η Ελλάδα
φιλοξενούσε περισσότερα
από 250 αναπαραγόμενα ζευγάρια αποτελεί μακρινό παρελθόν. Πλέον ο πληθυσμός
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Ταξιδεύουν από την μακρινή Αφρική 5000 χλμ και φτάνουν στα ιερά βράχια των Μετεώρων

της Ελλάδας αριθμεί λιγότερα από 5 ζευγάρια. Τα Μετέωρα και η ευρύτερη περιοχή των Χασίων-Αντιχασίων
αποτελούσαν στο παρελθόν
το βασίλειο του Ασπροπάρη!»
δηλώνει ο Δημήτρης Βαβύλης ο οποίος είναι βιολόγοςορνιθολόγος, συνεργάτης
της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας/ BirdLife Greece
και κατάγεται από τα Τρίκαλα.
Από το 2012 εμπλέκεται

ενεργά σε προγράμματα για
τη διατήρηση του Ασπροπάρη στην περιοχή των Μετεώρων και του Κόζιακα. Είναι
τοπικός υπεύθυνος για τη
δημιουργία ενός δικτύου ανθρώπων της υπαίθρου ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα.
Από το 2014 είναι χειριστής
τού ειδικά εκπαιδευμένου
σκύλου για την ανίχνευση
δηλητηριασμένων δολωμά-

των και έχει ερευνήσει έως
σήμερα πάνω από 45 περιστατικά δηλητηρίασης.
Οι Ασπροπάρηδες, όπως
κάθε χρόνο άφησαν πίσω
τους τις περιοχές διαχείμασής τους στην Υποσαχάρια
Αφρική και ξεκίνησαν το δύσκολο ταξίδι της μετανάστευσης.
Αφού διένυσαν περισσότερα από 5.000 χιλιόμετρα και
αποφεύγοντας επιδέξια τους

κινδύνους της μετανάστευσης, πιστοί στο ραντεβού
τους, έφτασαν στη χώρα μας
σηματοδοτώντας τον ερχομό
της άνοιξης.
Δυστυχώς όμως η φετινή
χρονιά έχει μια δυσάρεστη
νότα, καθώς τα βράχια των
Μετεώρων μέχρι στιγμής
έχουν υποδεχτεί μόνο τα δυο
αρσενικά πουλιά του είδους
(τον αρσενικό του μοναδικού
ζευγαριού που έχει απομείνει

στην περιοχή και τον εργένη
της περιοχής, γνωστό ως
«Στραβοουρά»).
Ο πληθυσμός της Ελλάδας
αριθμεί λιγότερα από 5 ζευγάρια Ασπροπάρηδων Το
Πρόγραμμα LIFE «ΖΩΗ για
τον Ασπροπάρη» Το Πρόγραμμα LIFE «ΖΩΗ για τον
Ασπροπάρη» αποτελεί το πιο
φιλόδοξο πρόγραμμα διατήρησης που έχει υλοποιηθεί
ποτέ για την προστασία των
γυπών.
Αποτελεί ένα διασυνοριακό
Πρόγραμμα που ενώνει Οργανώσεις και φορείς από 14
χώρες στα Βαλκάνια, τη
Μέση Ανατολή και την Αφρική
με ένα κοινό σκοπό τη διάσωση του Ασπροπάρη, του
πιο απειλούμενου γύπα των
Βαλκανίων, αποδεικνύοντας
ότι οι δράσεις προστασίας
δεν γνωρίζουν σύνορα».
Επιμέλεια Γιώργος
Χρ. Σιαμουρέλης

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€
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Βραβείο Αριστείας στον πανελλήνιο
διαγωνισμό Φυσικής “Αριστοτέλης”
2019 για Τρικαλινό μαθητή
Ο μαθητής της Β’ τάξης του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» Αναστάσιος Μπατατέγας του Νικολάου απέσπασε το 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής ‘Αριστοτέλης’ που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής) στις 13/04/2019.
Στο διαγωνισμό αυτό βραβεύονται-σύμφωνα με το πρότυπο βράβευσης των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής- οι μαθητές με: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ,
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ και ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ. Στους υπόλοιπους μαθητές που διαγωνίστηκαν απονέμεται ΕΠΑΙΝΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,ενώ υπήρξαν και αρκετές ισοβαθμίες,
πολύ περισσότερες των προηγουμένων ετών λόγω των πολλών συμμετοχών και των υψηλών επιδόσεων.

Θάνατος στο κέντρο της πόλης!
Πέθανε στο παγκάκι που καθόταν Σύρος πρόσφυγας στα Τρίκαλα
Ένας Σύρος πρόσφυγας περίπου 60 ετών πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στην οδό
Κανούτα παραποταμίως, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του στο παγκάκι που καθόταν μαζί
με φίλους.
Περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία όπου έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στο Νοσοκομείο Τρικάλων, με προσπάθεια καρδιακών μαλάξεων στο δρόμο και στα έκτακτα του νοσοκομείου που συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης από το ιατρικό team αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα.
Να σημειωθεί πως η οικογένειά του είναι στην Τουρκία η οποία ειδοποιήθηκε άμεσα από
την Αστυνομία. Βεβαίως θα γίνει η προβλεπόμενη νεκροψία για να διαπιστωθούν θα ακριβή αίτια του θανάτου του.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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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σελίδα 11

Μία πράξη ζωής για τα παιδιά
της Κιβωτού του Κόσμου
ια δεύτερη συνεχή
χρονιά η
γαλακτοβιομηχανί
α ΟΛΥΜΠΟΣ γιορτάζει
την Παγκόσμια Ημέρα
Γάλακτος, στηρίζοντας
τα παιδιά της “Κιβωτού
του Κόσμου”.

Γ

Με το μήνυμα «Μια πράξη
ζωής μπορεί να είναι μια
δική σου πράξη», παρακινούμε τους χρήστες στο
Facebook να κάνουν κλικ
και να παρακολουθήσουν το
σχετικό video, ενισχύοντας
έτσι μαζί με την ΟΛΥΜΠΟΣ
το έργο του γνωστού εθελοντικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού. Γιατί με
κάθε κλικ γεμίζει και ένα ποτήρι γάλα ζωής για ένα παιδί της Κιβωτού του Κόσμου.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ, η οποία βρίσκεται διαχρονικά δίπλα σε
ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας, με την ενέργειά της αυτή, σκοπό έχει να
ευαισθητοποιήσει όσο και
να κινητοποιήσει την ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε όλα
τα παιδιά να απολαμβάνουν
ένα ποτήρι γάλα κάθε μέρα.
Κάνε με τη συμμετοχή σου

μία πράξη ζωής, ώστε η προσφορά μας της ΟΛΥΜΠΟΣ

στα παιδιά της Κιβωτού να
γίνει ακόμα μεγαλύτερη.

12 σελίδα
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΑ,
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΝΘΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Μετά την αναγκαία και σχετικά μεγάλη παρένθεση των Ευρωεκλογών και Νομαρχιακών
και Δημοτικών εκλογών, που είχαν την δική
τους προτεραιότητα, η σελίδα επιστρέφει
στον κανονικό ρυθμό τής παρενθοντολογίας, με τίς καταγραφές σε πρόσωπα και γεγονότα, που καταγράφονται στην πρό εκατονταετίας επικαιρότητα, που σε πολλές περιτπτώσεις αναμοχλεύει τις θύμησες των παλιότερων και μεταφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους νεότερους, που επιθυμούν
να μαθαίνουν δια το παρελθόν τους.Έτσι σήμερα, αποτυπώνεται το πρωτοσέλιδο της
εφημερίδας «Θάρρος» της 2ας Ιουνίου 1919,
με την προσθήκη ορισμένων άλλων πλήροφοριών και φωτογραφιών.

Τα ωραίο διώροφο νεοκλασσικό του
Φαρμακοποιού Καθάριου στην οδό
Ασκληπιού, σήμερα πολυκατοικία
Γεωργίου Τσαγκούλη

Η τοποθεσία στο πρανές του Φρουρίου, που παλιά
λειτουργουσε το εξοχικό κέντρο «Πόρτ Αρθούρ», που
συναγωνίζινταν με το άλλο κέντρο «Μαρούγγαινα» στην
παρόχθια περιοχή του Ληθαίου, όπου επιί σειρά ετών οι ρεμίζες
και το Σταθμαρχείου του υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων

CMYK
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΒΑΘΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
Ζάρκο και Πιαλεία θα κυνηγήσουν
με αξιώσεις τον στόχο στο μπαράζ
της Β’ Ερασιτεχνικής (σελ 7)

Ουκ ολίγα στιβικά σημεία αναφοράς
έχει ο Ιούνιος και οι Τρικαλινοί
θα παίξουν δυνατά (σελ 4)

Σε υπέροχο περιβάλλον οι ταλαντούχοι
Τρικαλινοί γοήτευσαν στο 1ο τουρνουά
μπιτς βόλεϊ στο Διαλεχτό (σελ 8)

4 Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του επιτελείου του Α.Ο. Τρίκαλα
προκειμένου η ομάδα να αποκτήσει ξανά το ειδικό βάρος
που της αρμόζει 4 Παράλληλα έμαθε στοιχεία για το κύπελλο
(σελ. 5)
CMYK
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Απίστευτη
Τα κομβικά παιχνίδια των Γόμφων μετά την κανονική διάρκεια ,

Οι Γόμφοι βρήκαν το κουμπί και του Αμπελώνα

Σ

αν ευαγγέλιο θα
κρατήσουν οι φίλοι των
Γόμφων συγκεκριμένα
παιχνίδια από την
φετινή χρονιά.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Το κερασάκι στην τούρτα βέβαια
ήταν όλοι οι αγώνες που ακολούθησαν την κανονική διάρκεια του
πρωταθλήματος.
Τα τοπικά στελέχη έδειξαν σαν
έτοιμα από καιρό και εμφανίστηκαν
καλά διαβασμένα και αποφασισμένα.
Παράλληλα φρόντισαν να έχουν
καλές προσαρμογές τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση. Διότι αποτελεί προτέρημα για κάθε ομάδα
που σέβεται τον εαυτό της να μπορεί
να αμύνεται σε πρώτη ευκαιρία αλλά
με την ίδια άνεση να βρίσκει τον
δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι.
Η ουσία είναι ότι τα «βουβάλια»
εμφανίστηκαν φορμαρισμένα απέναντι σε ομάδες, που από την πρώτη
στιγμή είχαν χαρακτηριστεί ως μεγάλα φαβορί.
Προς τιμήν τους τα Τρικαλινά
στελέχη δεν επηρεάστηκαν καθόλου
και προσπάθησαν να κάνουν την
δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούσαν.
Στην πράξη πια ξεπέρασαν τον
εαυτό τους και έτσι κέρδισαν την
καθολική αναγνώριση.
Πραγματικά στα περισσότερα παιχνίδια το συγκρότημα πρόσφερε
ελκυστικό μπάσκετ.
Οσα χρόνια και αν περάσουν τα
μέλη της ομάδας θα θυμούνται την
φετινή χρονιά.
Βέβαια η ζωή συνεχίζεται και
άπαντες θα αξιοποιήσουν την φετινή
εμπειρία αναζητώντας ακόμη καλύτερες μέρες, όπου και αν αγωνιστούν, αφού είχε παίξει σενάριο
πλήρωσης θέσης σε ανώτερη κατηγορία.
Ο επίλογος γράφτηκε με οικογενειακή μάζωξη σε εξαιρετικό κλίμα,
οπότε όλοι ξέρουν πως να κινηθούν
στο μέλλον κάνοντας τις επαφές
με στελέχη, που είναι να ανανεώσουν την συνεργασία, ενώ σχεδιάζονται και ποιοτικές προσθήκες.
Ας θυμηθούμε όμως τα μεγάλα
φετινά παιχνίδια των Γόμφων.

Απόδραση από Αμπελώνα
Η κανονική διάρκεια του μαραθωνίου της Α1 ΕΣΚΑΘ άνοιξε την
όρεξη, οπότε οι φίλαθλοι περίμεναν
με αδημονία την επιπλέον διαδικασία.
Ασφαλώς σε τέτοια ματς όλοι θέλουν το καλύτερο, οπότε παίζουν
στα όριά τους ψάχνοντας το κάτι
παραπάνω.
Οι άνθρωποι του χώρου μιλούν
για το ειδικό βάρος τέτοιων συναν-

τήσεων αλλά και τον ιερό ζήλο των
πρωταγωνιστών.
Αυτόν ακριβώς έδειξαν το Σάββατο 13 Απρίλη 2016 οι παίκτες
των Γόμφων, που τα έκαναν όλα
υπέροχα. Ετσι μετά το τεράστιο διπλό 55-60 στον Αμπελώνα πήραν
πανάξια το εισιτήριο για τα πλέϊ
οφ.
Το όλο σκηνικό κάθε άλλο παρά
τυχαίο είναι αφού τα στελέχη αρκετών ομάδων φροντίζουν να ξεπερνούν τον εαυτό τους για να μπορέσουν να φτάσουν εκεί που πραγματικά πιστεύουν. Και όλα αυτά με
δεδομένη την ποιότητα.
Οποιος ρίξει μια ματιά στα ρόστερ
θα εντοπίσει στελέχη με βαρύ βιογραφικό και εμπειρίες ακόμη και
σε πολύ υψηλές Εθνικές κατηγορίες.
Αποτελεί τιμή λοιπόν για το πρώτο
τη τάξει πρωτάθλημα Θεσσαλίας
να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους
στα τοπικά γήπεδα.
Παράλληλα φέρνουν και την σωστή νοοτροπία, οπότε ειδικά οι πιτσιρικάδες συνάδελφοί τους μόνο
κέρδη μπορούν να έχουν.
Όλα αυτά τα στοιχεία αναπτύσσονται στον μέγιστο βαθμό στις συναντήσεις: μια και έξω.
Πάντως το σίγουρο είναι ότι στον
φετινό μαραθώνιο προέκυψαν αγώνες που συζητήθηκαν έντονα, ενώ
τα συναισθήματα ήταν έντονα.
Αρκετές ομάδες βγήκαν μπροστά
θέλοντας να υλοποιήσουν τους αρχικούς τους στόχους.
Φυσικά η αποστολή δεν ήταν εύκολη και χρειάστηκε από ένα διάστημα και μετά να κάνουν διορθωτικές κινήσεις και κυρίως να βρουν
ψυχικές και σωματικές δυνάμεις για
να εξαπολύσουν αντεπίθεση διαρκείας.
Όπως και να’ χει σε κάποιες περιπτώσεις ομάδων η αγωνία θα παραταθεί και το νέο κύμα αγώνων
θα προσφέρει πλούσιο υλικό κρατώντας ζεστούς τους φιλάθλους.
Πέραν όλων των άλλων λοιπόν
τα σωματεία που ρίχτηκαν στην
συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να
μοιράσουν σωστά τις δυνάμεις τους
και να φροντίσουν να κάνουν αψεγάδιαστες εμφανίσεις.
Ασφαλώς η διαχείριση της πίεσης
θα κάνει πιο εύκολη την ζωή τους.
Πριν περάσουμε στα φρέσκα στοιχεία αξίζει να κάνουμε μια σύνοψη.
Ετσι όλα τα σωματεία προσπάθησαν δυναμικά σε κάθε αγώνα.
Σίγουρα οι νίκες στα ντέρμπι εκτόξευσαν την ψυχολογία αν και επί
της ουσίας οι ίδιοι βαθμοί μπήκαν
στο σακούλι.
Ωστόσο το μυστικό ήταν στην συνέπεια απέναντι σε θεωρητικά βατούς αντιπάλους.
Πάντως όλοι παραδέχονται ότι η
Α1 ΕΣΚΑΘ ασκεί μπασκετική γοητεία
και η παράδοση συνεχίζεται και φέτος.

Ουκ ολίγες φορές πανηγύρισε φέτος η Τρικαλινή ομάδα
Επίσης ο συγκεκριμένος χώρος
πρέπει να αποτελεί εκ των πραγμάτων την βιτρίνα του μπάσκετ της
περιφέρειας.
Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή
υπάρχει μεράκι για το άθλημα και
κάθε σωματείο έχει την δική του
προσφορά.
Οσα παράσημα πάντως και να
διαθέτει ένα τμήμα δεν σταματάει
να ψάχνεται, αφού λίγο αν βγει από
την πρίζα θα δει την προηγούμενη
προσπάθεια του να μένει ημιτελής.
Πάντως φέτος φώναζε από μακριά
ότι ο συναγωνισμός θα ήταν έντονος. Αρκετές ομάδες είτε προέβησαν σε μελετημένες κινήσεις, είτε
δεν είχαν απώλειες.
Γενικά υπάρχουν παίκτες που
βγαίνουν μπροστά και με τις αρετές
τους αλλάζουν πολλές φορές την
ροή των συναντήσεων.
Με όλα αυτά οι ελκυστικές συναντήσεις ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Από την πλευρά τους οι φίλοι της
Α1 ΕΣΚΑΘ έμαθαν απ’ έξω και ανακατωτά τα δεδομένα των ομάδων.
Κάθε αγωνιστική αποτέλεσε μεγάλο σχολείο δίνοντας το δικαίωμα
σε αρκετό κόσμο να γίνει μπασκετικά
σοφότερος.
Εννοείται ότι οι ομάδες έσπευσαν
να αναδείξουν τα δυνατά τους χαρτιά μέχρι την ύστατη ώρα.
Σίγουρα κάποιες πλειοδότησαν
σε ταλέντο και ποιότητα και ως εκ
τούτου γοήτευσαν το κοινό.
Ωστόσο και οι υπόλοιπες διέθεταν
φιλότιμο και οι παίκτες τους από
την στιγμή που έμπαιναν στο παρκέ
δεν έκαναν δεύτερες σκέψεις.
Πολύ σωστά οι προπονητές τήρησαν χαμηλούς τόνους και υπογράμμισαν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι κάθε συνάντηση ξεκινούσε από την ίδια αφετηρία για
όλες τις ομάδες.
Ακόμη και όταν μια ομάδα ήταν
στα πάνω της ήταν λογικό να ψάχνει
την μέγιστη δυνατή βελτίωση.
Οσα συγκροτήματα πάλι είχαν
μεταπτώσεις έσπευσαν να διορθώσουν πράγματα και πορεύτηκαν με
καλύτερο βηματισμό.
Στο τοπίο αυτό οι Τρικαλινές ομάδες έδωσαν τις μάχες τους για να
μείνουν στο πλάνο που χάραξαν.
Κανείς δεν είπε βέβαια ότι η αποστολή τους ήταν εύκολη, αφού και
οι ανταγωνιστές το πάλεψαν γερά,
ενώ διέθεταν και αξιόλογους παίκτες, όπως επιβεβαιώνουν οι στατιστικοί δείκτες που βγήκαν στον

αέρα σε πρώτη ευκαιρία.
Ξέρετε πολλές ομάδες που να
πάνε σε μια από τις πιο δυνατές
έδρες της Α1 ΕΣΚΑΘ και να δείχνουν
ολύμπια ψυχραιμία και κυρίως όλα
τα σπουδαία στοιχεία που αποτελούν σήμα κατατεθέν;
Οι Γόμφοι παρά την πίεση φρόντισαν να πραγματοποιήσουν εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά
τους, ενώ κυριολεκτικά μπήκαν στο
πετσί του ρόλου τους.
Διάβασαν απίστευτα καλά το ματς
στον Αμπελώνα και δεν άφησαν να
πέσει τίποτα κάτω.
Και μπορεί φέτος τα «Βουβάλια»
να χαρακτηρίστηκαν και δικαίως ως
η ομάδα των αποδράσεων και των
μεγάλων διπλών αλλά ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι στο πιο κρίσιμο
ματς της χρονιάς δεν έπρεπε να
λείψει ούτε ένας κρίκος από την
αλυσίδα.
Πες το και έγινε λοιπόν με την
ομάδα του Μάκη Αλεξίου να δείχνει
ότι είναι από πανίσχυρο μέταλλο.
Κάθε παίκτης φρόντισε να διεκπεραιώσει άριστα την αποστολή
του, αφού ήξερε ότι τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται και κάθε
μέρα.
Φυσικά και η αγωνία των φιλάθλων
χτύπησε κόκκινο. Ετσι όταν πληροφορήθηκαν την υπέρβαση βρέθηκαν
στους εφτά ουρανούς.
Αρκετοί μάλιστα μίλησαν για την
πιο ιστορική στιγμή των Γόμφων
μέχρι την επόμενη, όπως θέλουν
να ελπίζουν.
Είναι φανερό ότι η Τρικαλινή μηχανή πήρε για τα καλά μπροστά
στο πιο καυτό και συνάμα σημαντικό
κομμάτι της χρονιάς.
Δεν είναι διόλου εύκολο για ένα
σωματείο να φορμαριστεί για παιχνίδια που η μπάλα ζυγίζει πολλά
κιλά.
Όμως οι Γόμφοι έδειξαν ότι φέτος
είναι ικανοί για μεγάλα πράγματα.
Όλα φυσικά θα γίνουν στην ώρα
τους και οι πρωταγωνιστές αξίζει
να χαρούν αυτές τις στιγμές που
αποτυπώνονται ανεξίτηλα στο μυαλό.
Ηδη η χρονιά έχει θετικό πρόσημο
αλλά ο εκπρόσωπός μας αφού μπήκε στον χορό θα σπεύσει να χορέψει.
Οσον αφορά τον αγώνα τα «βουβάλια» παρότι αγωνίστηκαν σε κατάμεστο κλειστό όπου οι ντόπιοι φίλαθλοι με ταμπούρλα έκαναν εκκωφαντικό θόρυβο τα ίδια επιφύλαξαν αψεγάδιαστη εμφάνιση.

Με άρμα μάχης την άμυνα μπλόκαραν τους πραγματικά σπουδαίους
και έμπειρους παίκτες των Λαρισαίων και ήταν μπροστά στην συντριπτική διάρκεια του ματς.
Και όλα αυτά με απίστευτη αυταπάρνηση, ενώ οι παίκτες δεν υπήρξε
μια μπάλα που να μην κυνηγήσουν
φτάνοντας στην τεράστια δικαίωση.
Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι σύμφωνα με το billkara μείωσαν στους 2 πόντους , ο Αποστολάκης έχασε λέι απ οπότε οι Γόμφοι
με συνεχόμενα καλάθια έκαναν το
42-52, 5 λεπτά πριν το τέλος .
Το ματς είχε δρόμο με τον Αμπελώνα να πλησιάζει 55-58.
Τελικά οι Γόμφοι με 2 βολές του
Ροδόπουλου , μετά από δυο άστοχα
τρίποντα του Γκανέτσα που προσπάθησε να ισοφαρίσει στα τελευταία δευτερόλεπτα , πήραν την πρόκριση που πανηγυρίστηκε δεόντως.
Δεκάλεπτα:10-13, 28-30, 37-46,
55-60
Διαιτητές:Ξέρας - Καρακώστας
Γ.Σ.Αμπελώνα (Γιαννόπουλος):
Γκανέτσας 14, Τεκούσης Β. , Μανώλας 3, Κοτσώνας 12, Κονδυλόπουλος 9, Τσακνάκης 5(1), Βλησσαρούλης , Τεκούσης Ε. , Τεκούσης
Π. , Αποστολάκης 12 .
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς) Καγιαμανίδης 6, Λιάσκος , Ζαχόπουλος
4, Ροδόπουλος 9(1), Τσίγκας , Ψύρρας Δ. 17(2), Μάρκος , Οικονόμου ,
Κουρμέτζας 1, Στρακάτσαλος 10(1),
Κουρέπης 13.

Ορθιοι στον Σπάρτακο
Το γαλατικό μπασκετικό χωριό
των Γόμφων συνεχίζει να εκπλήσσει
ευχάριστα και βάζει τα γυαλιά σε
αντιπάλους που έχουν μεγάλη εμπειρία, οργάνωση και βαριά φανέλα.
Όταν όμως παντρεύονται το ταλέντο και η καρδιά προκύπτουν
αγωνιστικοί άθλοι.
Τα «βουβάλια» δεν άλλαξαν συνήθειες ούτε στον πρώτο αγώνα
των πλεϊ οφ(Κυριακή 21 Απρίλη
2019).
Φαίνεται ότι οι παίκτες τους σεληνιάζονται όταν παίζουν εκτός
έδρας, οπότε διεύρυναν την συλλογή τους αλώνοντας και το κάστρο
του Αγίου Θωμά.
Η ιστορία έγραψε 57-61 για την
Τρικαλινή ομάδα που δείχνει απίστευτη ψυχραιμία, πειθαρχία και
αποτελεσματικότητα.
Μέσα σε λίγες μέρες κατάφεραν
να αφήσουν πίσω τους την υπέρβαση στον Αμπελώνα και να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα
στοιχεία για τον Σπάρτακο.
Εμφανίστηκε συνεπώς καλά διαβασμένη και κατάφερε να οδηγήσει
την συνάντηση στα δικά της κυβικά.
Αρμα μάχης ήταν και πάλι η άμυνα, που αποτελεί το βαρύ Τρικαλινό
χαρτί. Από την στιγμή που οι Γόμφοι
έχουν καθηλώσει αρκετές σπουδαίες ομάδες το σκηνικό αυτό σίγουρα
δεν αποτελεί σύμπτωση.
Όμως και στην επίθεση ο εκπρόσωπος μας ξέρει να σημειώνει μεγάλα καλάθια, που εκτροχιάζουν
τους ανταγωνιστές.
Την Κυριακή το απόγευμα το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ντέρμπι με τα
όλα του.
Στην δεύτερη περίοδο όμως οι
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διαδρομή
του πρωταθλήματος που τους έφεραν σε περίοπτη θέση
Γόμφοι πάτησαν γκάζι και άνοιξαν
την διαφορά. Με θετική αύρα πήγαν
με χίλια προς τον στόχο.
Κάποια στιγμή μάλιστα η ψαλίδα
έφτασε και στους 17 πόντους.
Όμως ο ποιοτικός Σπάρτακος δεν
τα παράτησε και έκανε την αντεπίθεσή του δίνοντας άγρια ομορφιά
στο ματς.
Όμως οι Τρικαλινοί δεν είχαν καμία διάθεση να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων ότι με κόπο
έχτισαν το προηγούμενο διάστημα.
Με ολύμπια ψυχραιμία συνεπώς
έβαλαν ξανά την υπογραφή τους.
Στα αξιοσημείωτα του αγώνα και
η συμμετοχή του καθηγητή διαιτησίας κ. Κορομηλά πέρα των δυο
ορισμένων διαιτητών.
Φυσικά μετά την λήξη οι μεγάλοι
νικητές ξεχύθηκαν στην κερκίδα πανηγυρίζοντας τρελά με τους δικούς
τους ανθρώπους.
Πάντως οι πρωταγωνιστές καλούνται να ξεχάσουν άμεσα το παιχνίδι, αφού μεσολαβεί διακοπή, ενώ
είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ο Σπάρτακος θα ψάξει την επιστροφή.
Συνεπώς οι Γόμφοι καλούνται να
είναι υποψιασμένοι για να πάνε στο
πολυπόθητο 2-0,που δίνει εισιτήριο
για τον τελικό.
Τα δεκάλεπτα:18-18, 25-34, 3649, 57-61
Διαιτητές: Τζαφλέρης - Ζαχαρής
- Κορομηλάς
Σπάρτακος(Βαρδακούλης) Μπαμπανάτσας 6(2), Αθανασόπουλος
24(2), Γοργόλης 6(2), Καφάσης ,
Καλέτσιος 3, Φαρμακάς 3, Αγαπίου
6(1), Καραδήμος , Πάσχος 9.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης
7(1), Λιάσκος, Ζαχόπουλος, Ροδόπουλος 3, Τσίγκας 2, Μάρκος, Οικονόμου, Κουρμέτζας 10(2), Ψύρρας 15(3), Στρακάτσαλος 9(3) Κουρέπης 14

πήραν εισιτήριο
Καλά διαβασμένοι με άψογη στόχευση και ατσάλινα νεύρα εμφανίστηκαν οι Γόμφοι, που φρόντισαν
με το καλημέρα να πάρουν τα ηνία
απέναντι στον Σπάρτακο την Κυριακή 5 Μάη 2019.
Η πρώτη περίοδος έκλεισε 26-19
με καλές επιδόσεις σε άμυνα και
επίθεση, οπότε η ψυχολογία εκτοξεύτηκε.
Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στο
δεύτερο ημίχρονο σύμφωνα και με
το billkara με τους Γόμφους να ανεβάζουν την διαφορά με το τέλος
του ημιχρόνου να βρίσκει τους γηπεδούχους να προηγούνται με +15
(50-35).
Στην 3η περίοδο ο Σπάρτακος
δοκίμασε να ξαναμπεί στο παιχνίδι
αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν
να μειώσει την διαφορά στους 9
πόντους στο τέλος της 3ης περιόδου (61-52).
Στην 4η περίοδο η ομάδα των
Γόμφων με τον ασταμάτητο στην
επίθεση Ψύρρα που πέτυχε 11 πόντους με 2 τρίποντα , πήρε το ροζ
φύλλο αγώνα και ταυτόχρονα την
πρόκριση στους τελικούς για την
άνοδο στην Γ Εθνική , εκεί που θα
βρει μπροστά της την Αναγέννηση
που επικράτησε στον άλλο ημιτελικό
του Αλμυρού με 76-67.
Και ο τελικός θα είναι διπλός με
τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται
στην Καρδίτσα.

Συναρπαστικά ήταν τα παιχνίδια με την Αναγέννηση. Κ

Σπουδαία δουλειά έκανε ο Μ. Αλεξίου και το επιτελείο του
Από το Σπάρτακο δεν μπόρεσε
να αγωνιστεί τελικά ο Σπανούλης.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές
αλλά και του αγώνα ο αφιονισμένος
Ψύρρας με 33 (8) ενώ ο Αθανασόπουλος 21(2) ήταν ο πρωταγωνιστής
από τους ηττημένους , στον αγώνα
που έγινε όπως και στον πρώτο
ματς , με την συμμετοχή και του
καθηγητή διαιτησίας Κώστα Κορομηλά σαν τρίτου διαιτητή πέρα των
δυο ορισμένων διαιτητών.
Τα δεκάλεπτα:26-19, 50-35, 6152, 80-67
Διαιτητές: Καρακατσούνης - Τζαφλέρης - Κορομηλάς
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης
19(2), Λιάσκος, Ζαχόπουλος 1, Ροδόπουλος 8, Τσίγκας 2, Μάρκος,
Οικονόμου, Κουρμέτζας 9(1), Ψύρρας 33(8), Στρακάτσαλος , Κουρέπης 8.
Σπάρτακος(Βαρδακούλης) Μπαμπανάτσας 10(2), Αθανασόπουλος
21(2), Γοργόλης 9(1), Καφάσης ,
Καλέτσιος 5, Φαρμακάς 8(1), Αγαπίου 7(1), Καραδήμος 2, Πάσχος
5(1), Σπανούλης.

Επεσαν ηρωϊκά
Τα παιχνίδια Αναγέννησης και
Γόμφων αποδεικνύονται μακράς
διαρκείας.
Στον πρώτο αγώνα της σειράς
των τελικών(Κυριακή 12 Μάη 2019)
οι γείτονες αξιοποίησαν την έδρα
τους και πήραν το ροζ φύλλο με
94-90 στην παράταση.
Οι Γόμφοι πάντως ήταν συγκινητικοί και έμειναν με την πίκρα ότι
έφτασαν μια ανάσα από έναν ακόμη
τεράστιο άθλο.
Πάντως το παιχνίδι αποτέλεσε
διαφήμιση του μπάσκετ.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιεστικά
και έβρισκαν λύσεις, οπότε έκλεισαν
το πρώτο δεκάλεπτο 28-22.
Όμως ο εκπρόσωπός μας ήταν
στο πνεύμα του αγώνα.
Στο β’δεκάλεπτο η συνάντηση
άνοιξε για τα καλά και το 50-46
άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για
την συνέχεια.
Στην γ’ περίοδο οι Γόμφοι έπαιξαν
το μπάσκετ που ξέρουν και τους
έδωσε τόσες μεγάλες επιτυχίες. Με
επιμέρους σκορ 11-23 πήραν σημαντική διαφορά 8 πόντων, ήτοι 6169.
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκπρόσωπός μας λειτούργησε υποδειγματικά στην επίθεση, ενώ και
στην άμυνα κατάφερε να βραχυκυκλώσει τα βαριά χαρτιά των αντι-

πάλων.
Ωστόσο η συνάντηση είχε μπόλικο
δρόμο ακόμη.
Η ομάδα του Μ. Αλεξίου κρατούσε
γερά και 42’’ πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας ήταν μπροστά
77-81.
Εκεί όμως η Αναγέννηση βρήκε
μεγάλα καλάθια με τον Μπράχο και
τρίποντο του Κοβάτσεβ.
Ο Καγιαμανίδης με βολές έδωσε
προβάδισμα δυο πόντων στους Γόμφους αλλά ο πολύπειρος Καλλιάρας
έστειλε το ματς στην παράταση 3’’
πριν την λήξη.
Η παράταση ξεκίνησε με σχετική
καθυστέρηση, αφού όπως έγραψε
το billkara έγιναν συστάσεις στους
φίλους των γηπεδούχων να απομακρυνθούν πίσω από την μπασκέτα.
Στην επιπλέον διαδικασία με καλύτερη ψυχολογία η έμπειρη Αναγέννηση πήρε την πρώτη νίκη, αφού
οι Γόμφοι(εξαιρετικός ξανά ο Ψύρρας, άξιος συμπαραστάτης ο Καγιαμανίδης, συγκινητικός για πολλούς λόγους ο Κουρέπης και φιλότιμοι άπαντες) που είχαν ξεπεράσει
τον εαυτό τους προηγουμένως δεν
μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή
των ανατροπών.
Το καλύτερο εύσημο για τον εκπρόσωπό μας ήρθε από το κόουτς
της Αναγέννησης κ. Κρομμύδα, που
χαρακτήρισε εξαιρετικούς τους Γόμφους.
Δεκάλεπτα:28-22, 50-46, 61-69,
84-84, 94-90
Διαιτητές:Καλογερόπουλος , Γερακίνης , Φακίτσας.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης , Μπράχος 9(1), Πανταζής 2, Τσέλιος 18(2),
Αραμπατζής , Πεσλής , Κοβάτσεβ
19(3), Αργύρης 8(2), Σπανόπουλος
6, Νότος 7(1), Καλιάρας 25.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης
22(5), Λιάσκος, Ζαχόπουλος 6, Ροδόπουλος 5(1), Τσίγκας 2, Μάρκος,
Οικονόμου, Κουρμέτζας 6, Ψύρρας
26(4), Στρακάτσαλος 9(2), Κουρέπης
14.

Με ψηλά το κεφάλι
Με ενθουσιασμό ξεκίνησαν το Κυριακάτικο παιχνίδι(19 Μάη 2019) οι
Γόμφοι σ’ένα κατάμεστο κλειστό
Μουζακίου από φιλάθλους και των
δυο ομάδων.
Τα «βουβάλια» πρόσεξαν ιδιαίτερα
την άμυνα τους δυσκολεύοντας
αφάνταστα τους ποιοτικούς φιλοξενούμενους.
Και στην επίθεση όμως έβρισκαν

λύσεις μένοντας στην θέση του
οδηγού για το πρώτο δεκάλεπτο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Κουρέπης έκανε το 12-9 και λίγο αργότερα(3.40) πριν το τέλος ο ίδιος
παίκτης με τρίποντο από την κορυφή
της ρακέτας σημείωσε το 15-9.
Ηταν το καλό διάστημα των Γόμφων, αφού στα 2.53 ο Καγιαμανίδης
πέτυχε το 17-9 με δυο βολές, ενώ
ο Κουρμέτζας πραγματοποίησε το
19-9 στα 1.28 δίνοντας διψήφια διαφορά στο σκορ.
Όμως η Αναγέννηση μάζεψε αμέσως την διαφορά με τρίποντο του
πολύπειρου Τσέλιου για το 19-12,
ενώ ο ίδιος παίκτης με τετράποντο
έγραψε το 19-16.
Το διάστημα αυτό έληξε 21-16
μετά από μπάσιμο του Καγιαμανίδη.
Η δεύτερη περίοδος δεν ξεκίνησε
θετικά για τα Τρικαλινά χρώματα,
που δυσκολεύτηκαν στην επίθεση,
όπου είχαν αστοχία, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις δεν ολοκλήρωσαν τις
επιθέσεις μέσα στον προβλεπόμενο
χρόνο.
Η Αναγέννηση μείωσε σε 21-19
με μακρινό τρίποντο του Μπράχου,
ενώ ακολούθως ο οικείος Καλλιάρας
πέτυχε 6 μαζεμένους πόντους για
το 21-25 7.37 πριν την λήξη.
Ακολούθως ο επίσης οικείος Στ.
Αργύρης ευστόχησε σε μια βολή
για το 21-26.
Λύση για την αφλογιστία του εκπροσώπου μας βρήκε ο Καγιαμανίδης κάνοντας το 23-26, ενώ απάντησε ο Τσέλιος με βολές για το 2328.
Ο Ροδόπουλος με γκολ φάουλ
μείωσε 26-28 4.40 πριν το τέλος,
ενώ ο Ψύρρας με κλέψιμο και παλικαρίσιο καλάθι ισοφάρισε 28 όλα.
Όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν ψύχραιμοι και σκόραραν με Κοβάτσεβ,
ενώ ο Καλλιάρας με γκολ φάουλ
στο 1.10 έκανε το 28-34, που ήταν
και σκορ ημιχρόνου, αφού στις τελευταίες επιθέσεις οι πρωταγωνιστές των δυο ομάδων δεν βρήκαν
στόχο.
Στην γ’ περίοδο ο Ροδόπουλος
πέτυχε το πρώτο καλάθι για το 3034 αλλά οι γείτονες έβρισκαν λύσεις.
Ετσι ο Καλλιάρας έκανε το 30-36
για να μειώσει ο Κουρέπης σε 3236. Ωστόσο ο ψηλός των Γόμφων
φορτώθηκε με 4 φάουλ κάτι που
αποτέλεσε πονοκέφαλο.
Η Αναγέννηση είχε τρόπο να διατηρεί την πρωτοπορία φτάνοντας
σε διψήφιες διαφορές ήτοι: 32-42,
35-45, ενώ έφτασε και στους 12
πόντους 37-49 μετά από προσπάθεια
του Νότου.
Ο Καγιαμανίδης με τρίποντο έδωσε ανάσα για το 40-49 στα 50’’ αλλά
ο Καλλιάρας πέτυχε το 40-51.
Ο Ψύρρας μείωσε 42-51, ενώ ο
Κουρμέτζας αστόχησε στην τελευταία προσπάθεια.

Στην δ’ περίοδο ο Μπράχος πέτυχε το πρώτο καλάθι για το 42-53
αλλά οι Γόμφο έκαναν μια ύστατη
προσπάθεια.
Με καλάθια των: Κουρέπη, Καγιαμανίδη και 1 βολή του Ροδόπουλου ο εκπρόσωπός μας μείωσε σε
48-55.
Όμως ο Τσέλιος με δυο βολές
έκανε το 48-57, ενώ ο Μπράχος με
απίστευτα δύσκολο καλάθι στην
λήξη του χρόνου πραγματοποίησε
το 48-59 4.03.
Τα βουβάλια συνέχισαν να παλεύουν και ο Ροδόπουλος με γκολ
φάουλ έκανε το 51-59 στα 3.21.
Απάντησε με δυο βολές ο Μπράχος, ενώ ο Κουρέπης πέτυχε το 5361.
Ακολούθως ο Ψύρρας σκόραρε
για το 55-61, ενώ λίγο αργότερα
σημειώθηκε το 57-61. Ο Τσέλιος
σκόραρε από τις βολές.
Επειτα είχαμε τρίποντο του Ψύρρα για το 60-64 στα 1.42, ενώ φάουλ
συμπλήρωσε και ο Κουρμέτζας.
Αμέσως μετά προέκυψε μικροένταση αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν
άμεσα.
Ο Κοβάτσεφ με μια βολή έκανε
το 60-65, ενώ ακολούθησαν 2 άστοχες βολές του Τσίγκα και άστοχο
τρίποντο του Καγιαμανίδη.
Ο Μπράχος με δυο βολές ανέβασε
την διαφορά στο 60-67 39’’ πριν
την λήξη.
Ο Ψύρρας με τρίποντο έκανε το
63-67 στα 30’’.
Νέο ζευγάρι βολών του Μπράχου
για το 63-69.
Ο Κουρέπης στα 17’’ μείωσε σε
65-69.
Πάλι στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο Μπράχος για το 65-71 στα
14’’, ενώ φάουλ συμπλήρωσε και ο
Ροδόπουλος.
Τρίποντο του Ψύρρα για το 6871 στα 2’’.
Το τελικό 68-72 διαμόρφωσε με
½ βολές ο Μπράχος.
Συμπερασματικά οι Γόμφοι παρότι
δεν βρέθηκαν σε τρελή μέρα έκαναν
ότι περνούσε από το χέρι τους, ενώ
μέτρησε και η εμπειρία της Αναγέννησης.
Πάντως οι Γόμφοι έκαναν υπερήφανους τους φιλάθλους τους και
με το παραπάνω.
Τα δεκάλεπτα:21-16, 28-34, 4251, 68-72
Διαιτητές:Σταματόπουλος , Παγώνης , Πιτσίλκας (Χλωρός Ν.)
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης
11(1), Λιάσκος, Ζαχόπουλος , Ροδόπουλος 9, Τσίγκας , Μάρκος, Οικονόμου, Κουρμέτζας 5, Ψύρρας
26(4), Στρακάτσαλος , Κουρέπης
17(1).
Αναγέννηση Καρδίτσας (Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης , Μπράχος 16(1), Πανταζής , Τσέλιος 20(4),
Αραμπατζής , Πεσλής , Κοβάτσεβ
8, Δράμαλης , Αργύρης 3, Σπανόπουλος , Νότος 2, Καλιάρας 23.
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Εντονο στιβικό άρωμα
Γεμάτο είναι το πρόγραμμα στον κλασικό αθλητισμό για τον Ιούνιο
και τα Τρικαλινά παιδιά θα σπεύσουν να κάνουν το καθήκον

Έ

να από τα πρώτα
πράγματα που
κάνουν οι
πρωταγωνιστές
και οι φίλοι του κλασικού
αθλητισμό στο ξεκίνημα
κάθε χρονιάς είναι να
πάρουν στα χέρια τους το
καλεντάρι των αγώνων,
τόσο στο εσωτερικό, όσο
και στο εξωτερικό.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μέλημά τους λοιπόν είναι να
εντοπίσουν τους κορυφαίους
αγώνες αλλά και τις εκδηλώσεις
με ειδικό βάρος.
Γενικά όπως λένε και οι ειδικοί
από κάθε σύναξη έχει κάθε αθλητής να κερδίσει και μπορεί να
πατήσει ακόμη πιο γερά στα πόδια του. Ασφαλώς αυτοί που βρίσκονται στην πρίζα και γράφουν
ατέλειωτα χιλιόμετρα είναι οι
πρωταγωνιστές με τους προπονητές τους.
Διότι ξέρουν ότι το φορμάρισμα μοιάζει με επιστήμη. Προσπαθούν λοιπόν να χτίζουν καθημερινά με υπομονή προκειμένου το έμψυχο δυναμικό να κάνει
υποδειγματικές
εμφανίσεις
στους αγώνες- στόχους.
Οσοι είναι εκτός γραμμών μπορεί να θεωρούν εύκολο κάτι τέτοιο. Η πράξη όμως δείχνει ότι
δεν είναι. Ακόμη και ένας κρίκος
αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά.
Συνεπώς οι πρωταγωνιστές
ξέρουν ότι δεν μπορούν να αφήσουν να πέσει τίποτα κάτω, ενώ
εκτός από το βασικό πλάνο επεξεργάζονται και εναλλακτικά σενάρια. Πρώτα και κύρια θέλουν
να έχουν την υγεία τους, οπότε
στην περίπτωση αυτή θα μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους αλλά και να καταθέσουν
και ορισμένα καινούργια στοιχεία, που μπορούν να αλλάξουν
τους συσχετισμούς.
Τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής είναι αρκετά καλά για τα
Τρικαλινά στιβικά παιδιά.
Η αρχή φάνηκε από το Πανελλήνιο ανωμάλου στις Σκαμνιές, ενώ θετικές ειδήσεις προέκυψαν και από τις δυο φάσεις
των διασυλλογικών.
Η αρχή έγινε από τα Γιάννενα,
ενώ ακολούθησαν πριν λίγες μέ-

Πλούσιες στιβικές δραστηριότητες μέσα στον Ιούνιο,
που θα καθηλώσουν τους φίλους του είδους
ρες οι αγώνες του Δημοτικού
Σταδίου Τρικάλων.
Οι επιχώριοι αθλητές ήταν
καλά διαβασμένοι, ετοιμοπόλεμοι
και ουσιαστικοί, οπότε σημείωσαν καλές επιδόσεις.
Το εντυπωσιακό όμως είναι
ότι έχουν σταθεροποιηθεί εδώ
και καιρό σε υψηλό επίπεδο,
οπότε οι πρωτιές και τα πλασαρίσματα τείνουν να γίνουν μόνιμο
σκηνικό.
Συνταγή που κερδίζει δεν την
αλλάζεις παρά μόνο την βελτιώνεις και αυτό προσπαθούν να
κάνουν οι ντόπιοι πρωταγωνιστές. Εννοείται ότι όταν βγαίνει
στην πράξη η δουλειά εκτοξεύεται και η ψυχολογία, που παίζει
τεράστιο ρόλο στον αθλητισμό
και ειδικά στα ατομικά σπορ.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
έχουμε να κάνουμε με μοναχικό
αγώνα. Από την στιγμή που γυαλίζει το μάτι του αθλητή και είναι
στα πολύ πάνω του τότε πολύ
δύσκολα θα χάσει το στοίχημα.
Εντυπωσιάζει πάντως η σοβαρότητα των αθλητών, που ξέρουν
να χειρίζονται σωστά τόσο τις
επιτυχίες, όσο και τις δύσκολες
στροφές.
Σε κάθε περίπτωση μετά τον
απολογισμό έχουν μόνιμα στραμμένο το βλέμμα τους στο μέλλον.

Σε πολλά μέτωπα
Μπορεί η ζέστη να ανεβαίνει
αυτές τις μέρες αλλά οι αγώνες
έρχονται βροχή.
Ο Ιούνιος είναι από τους πιο
γεμάτους μήνες, ενώ φυσικά το
κάδρο θα συμπληρωθεί και με
τους επόμενους.
Όλα όμως θα γίνουν στην ώρα

τους κάτι που το ξέρουν τα στελέχη των Τρικαλινών συλλόγων.
Φυσικά θα προσπαθήσουν να
βάλουν έντονη την υπογραφή
τους στους βασικούς αγώνες
της χρονιάς, ενώ σε πρώτη ευκαιρία θα γράψουν συμμετοχή
σε μίτινγκ και ημερίδες.
Ορισμένες μάλιστα υποχρεώσεις κλείνονται την ύστατη ώρα.
Ολοι βέβαια ξέρουν ότι ο συναγωνισμός μόνο καλό κάνει και
ως εκ τούτου θέλουν να έχουν
πολλούς αγώνες στα πόδια τους.
Διότι δεν λέει τίποτα να επιλέγει κανείς βατές δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις αυτές
θα φτάσει εύκολα στο βάθρο
αλλά ελλοχεύει κίνδυνος να μείνουν κενά. Αυτά θα αποκαλυφθούν στους μεγάλους αγώνες
όταν μια πλειάδα αθλητών θα
τα δώσει όλα μέχρι το νήμα.
Όπως και να’χει τα δικά μας
στιβικά παιδιά κάνουν θετικές
σκέψεις, ενώ έχουν δίπλα τους,
τους προπονητές που ξέρουν
που να εστιάσουν, τους παράγοντες και τους γονείς.
Πραγματικά αντλούν δύναμη
από τα οικεία πρόσωπα και τα
δίνουν όλα γι’αυτά αλλά κυρίως
για την Τρικαλινή σημαία.
Το σίγουρο είναι ότι η μια εκδήλωση θα διαδέχεται την άλλη
το προσεχές διάστημα, οπότε η
επιχώρια στιβική κοινότητα βρίσκεται σε εγρήγορση.
Ας δούμε εν τάχει ορισμένες
κομβικές δραστηριότητες που
θα απλωθούν μέσα στον Ιούνιο.
Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκαν τα «Χειμωνίδεια» στην Θεσσαλονίκη με παρουσία αρκετού
αξιόλογου στιβικού κόσμου.

Την Τετάρτη 5 του μήνα θα
πραγματοποιηθούν στην Λάρισα
τα «Ζδράγκεια» και ήδη αρκετά
Τρικαλινά παιδιά έχουν κλείσει
συμμετοχή.
Θέλουν λοιπόν να αφήσουν
το στίγμα τους και σ’αυτή την
άκρως συναισθηματική εκδήλωση. Στις 8 έχουμε τα Ζαχαριάδεια, ενώ εκείνο το διήμερο
υπάρχουν και σύνθετα στη Νάξο.
Στις 9 τα φώτα θα πέσουν στα
Βενιζέλεια- Χανιά για τα οποία
ανακοινώθηκαν ήδη εκλεκτές
συμμετοχές Ελλήνων και ξένων
αθλητών.
Δεν είναι δυνατόν να λείψουν
από την σπουδαία αυτή στιβική
γιορτή οι Τρικαλινές παρουσίες.
Ηδη η ΓΕΑΤ ανακοίνωσε την
συμμετοχή των: Ζήκου, Καϊκη,
Μαρινάκου και μένει να δούμε
πως θα κλειδώσουν και οι επιλογές των άλλων τοπικών σωματείων.
Εκδηλώσεων συνέχεια όμως
και στις 12 υπάρχει μια εξειδικευμένη μάζωξη. Ο λόγος για
το Woman gala στην Φιλοθέη.
Στις 15 θα πραγματοποιηθούν
οι εκδηλώσεις στην μνήμη του
Κ. Σπανίδη. Λογικά οι εκπρόσωποι των ριπτικών αγωνισμάτων
θα έχουν την τιμητική τους και
θα αγωνιστούν στην μνήμη του
μεγάλου δάσκαλου του χώρου.
Την ίδια μέρα έχουμε και την
εκδήλωση «Δ. Βραϊμάκης» στην
Χαλκίδα.
Λίγο αργότερα, στις 19 θα
πραγματοποιηθούν τα «Παπαφλέσσεια», που και αυτά δεν
χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση
για την ποιότητά τους.
Όπως όλα δείχνουν τα βαριά
χαρτιά του χώρου θα κάνουν το
πέρασμά τους από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Στο διάστημα 23-28 του μήνα
προγραμματίστηκαν Ευρωπαϊκοί
αγώνες στο Μινσκ, όπου αρχικά
δηλώθηκε και ο Κ. Νάκος.
Ο συγκεκριμένος μήνας θα
κλείσει με ενθουσιασμό αφού
στις 29-30 θα φιλοξενηθεί στην
Λάρισα το Πανελλήνιο Κ23.
Όπως γίνεται αντιληπτό η καρδιά του κλασικού αθλητισμού θα
χτυπήσει έντονα, ενώ λίγες στροφές αργότερα τα Τρίκαλα θα
βρεθούν στο προσκήνιο λόγω
Πανελληνίου Παίδων- Κορασίδων.
Συνεπώς οι ειδήσεις θα πέσουν μαζεμένες.

Επιστροφή στο παρκε

Xτίσιμο Εθνικής

Στην ιστορία πέρασε ο φετινός μαραθώνιος της μπασκετικής Γ’
Εθνικής και οι πρωταγωνιστές των Ικάρων πήραν ανάσες.
Ωστόσο η δουλειά δεν σταματάει ποτέ, οπότε τα μέλη της ομάδας
σε κάθε πόστο θα επιστρέψουν στους συνηθισμένους ρυθμούς.
Για αυτό σας είχαμε προϊδεάσει σε προηγούμενα φύλλα.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει:
Την Τετάρτη 5 Ιουνίου θα ξεκινήσει στο Κλειστό της Μπάρας το
μεταβατικό στάδιο προπονήσεων της ομάδας των Ικάρων.
Οι παίκτες της ομάδας, υπό τις οδηγίες του Κώστα Σδράκα θα
επιστρέψουν στο παρκέ προκειμένου να μη μείνουν εκτός προπονήσεων για μεγάλο διάστημα καθώς η προετοιμασία για τη νέα σεζόν
θα ξεκινήσει περίπου στο τέλος Αυγούστου.
Την Τρίτη 11 Ιουνίου μάλιστα οι προπονήσεις θα είναι ανοικτές
για παίκτες που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και
εάν ικανοποιήσουν, να μπουν στο ρόστερ της νέας ομάδας που θα
πάρει εκκίνηση στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Να θυμίσουμε ότι όπως είχαμε ενημερώσει οι κιτρινόμαυροι
έκλεισαν συνεργασία με τον γυμναστή Βασίλη Μητροτράσιο και
έπεται συνέχεια για τους παραμένοντες αλλά και για τις καινούργιες
προσθήκες. Εξάλλου μια ακόμη νίκη σημείωσε το μίνι Αιόλου επί
των Μάγων.

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής
Ανδρών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας (31/8 – 15/9) στο
ΟΑΚΑ.
Την Δευτέρα 5/8 θα γίνει αναχώρηση για το Ηράκλειο Κρήτης,
όπου θα γίνουν και οι πρώτες αγωνιστικές δοκιμές. Το Ιράν, που
έχει προκριθεί επίσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα είναι αντίπαλος στις 8/8 σε αγώνα προπονητικού χαρακτήρα και στις 11/8
σε επίσημο, ενώ δύο μέρες νωρίτερα, στις 9/8 η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, η οποία συμμετέχει στα προκριματικά
του Ευρωμπάσκετ 2021.
Το βράδυ της 11/8 η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα και
θα συνεχίσει την προετοιμασία της για το καθιερωμένο «Ακρόπολις
Eurobank». Στις 16, 17 και 18/8 θα αντιμετωπίσει κατά σειρά
την Ιταλία, την Τουρκία και την Σερβία.
Η αναχώρηση για την Κίνα είναι προγραμματισμένη για τις
21/8. Στην πόλη Σουτσόου (Suzhou), θα συμμετάσχει σε τουρνουά
με την Ιορδανία στις 24/8, την Κίνα στις 26/8 και μία εκ των
Τουρκίας ή Σενεγάλης στις 27/8. Στις 28/8 θα ταξιδέψει για την
Ναντζίνγκ, την πόλη που θα φιλοξενήσει τον όμιλο στον οποίο
θα συμμετάσχει η Εθνική Ομάδα.Στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου
Κυπέλλου 2019 την 1η Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο.
CMYK

Ολα
οργανωμένα

Σήκωσαν τα μανίκια τους εδώ και καιρό οι διοργανωτές
μιας σπουδαίας εκδήλωσης και θέλουν να προσφέρουν
στο κοινό ένα υλικό που θα ξεχωρίζει παντού.
Ασφαλώς οι λεπτομέρειες και η οργάνωση κάνουν
την διαφορά, οπότε μελετήθηκαν και καταγράφηκαν τα
πάντα όσον αφορά την διαδρομή.
Με επιτυχία λοιπόν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
31 Μαΐου η μέτρηση των διαδρομών του 1ου θεματικού
αγώνα δρόμου Follow The River.
Η μέτρηση έγινε από τον διεθνή μετρητή Γιώργο
Δούση , διαπιστευμένο από την IAAF και την AIMS σε
συνεργασία με τους διοργανωτές την εκδήλωσης .
Κάτι ανάλογο έγινε και στο πρόσφατο Trikala city run,
οπότε όλοι είχαν στα χέρια τους καλό μπούσουλα.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Έμαθε τις λεπτομέρειες για το κύπελλο
Ο ΑΟ Τρίκαλα και οι υπόλοιπες ομάδες της Φούτμπολ Λιγκ θα μπουν στο θεσμό του κυπέλλου
από την 3η φάση, ενώ θα αγωνιστεί στην 1η φάση και η ομάδα των Μετεώρων

Ό

ταν με το καλό ΑΟ
Τρίκαλα και Μετέωρα
λύσουν τα
προβλήματα τους
τότε θα αγωνιστούν στο νέο
θεσμό του κυπέλλου. Η ομάδα
της Καλαμπάκας από την πρώτη
φάση και ο ΑΟ Τρίκαλα, όπως
και οι υπόλοιπες ομάδες της
Φούτμπολ Λιγκ θα λάβουν μέρος
από την 3η φάση.

Του ΧΡΙΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣΙοΥ
xristoforospap@gmail.com

Η απόφαση της Επο
Οριστική είναι απόφαση της Επιτροπής
Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ αναφορικά
με τον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου
της επόμενης σεζόν.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι η έδρα
του τελικού θα είναι αποκλειστικά επιλογή
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, αφότου γίνει γνωστό το ζευγάρι
των δύο φιναλίστ. Μάλιστα η ΕΠΟ θα έχει
το δικαίωμα να ορίσει αν θέλει τον τελικό
ακόμη και στο εξωτερικό.
Από εκεί και πέρα την ερχόμενη σεζόν
θα συμμετέχουν στους δύο πρώτους γύρους 47 ομάδες ως κυπελλούχοι των Ενώσεων.
Αμφίβολη εδώ η συμμετοχή του κυπελλούχου ΕΠΣ Τρικάλων Α Σ Μετέωρα αν
δεν προκύψει διοίκηση , αν θα δηλώσει
συμμετοχή τόσο στο κύπελλο Ελλάδας
όσο και στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.

Σε ρυθμούς κυπέλλου και ο ΑΟ Τρίκαλα, αφού έμαθε τα νέα δεδομένα που υπάρχουν
Α’ ΦΑΣΗ -ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ ΕΠΣ
Δημιουργία 6 ζωνών με γεωγραφικά
κριτήρια. Οι 47 Κυπελλούχοι των ΕΠΣ
μετά από κλήρωση συγκροτούν 23 ζευγάρια από τα οποία προκύπτουν 23 νικήτριες
ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που
κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι μονοί.
Η 47η ομάδα που παρέμεινε στην κληρωτίδα προκρίνεται στην επόμενη ΦΑΣΗ άνευ
αγώνα. Από την 1η Φάση προκρίνονται 23
νικήτριες ομάδες και μια (1) άνευ αγώνα.
Σύνολο ομάδων 24 και σύνολο αγώνων
23.
Γ’ ΦΑΣΗ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ
Οι 14 ομάδες της Football League (ανάμεσά τους και ο ΑΟΤ) θα μπουν στη διορ-

γάνωση από την τρίτη φάση και οι ομάδες
της Super League 2 από την τέταρτη.
Συμμετέχουν οι 12 νικήτριες ομάδες
της 2ης ΦΑΣΗΣ και οι 14 ομάδες της φουτμπολ λιγκ. Σύνολο 26 ομάδες. Σχηματίζονται 2 γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο
(1ο) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται
από τις ομάδες (14) της FL ,και το δεύτερο
(2ο) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται
από τις 12 ομάδες που προκρίθηκαν από
την 2η ΦΑΣΗ. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται 13 ζευγάρια από τα οποία
προκύπτουν 13 νικήτριες ομάδες. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες
των αδυνάτων (2ο γκρουπ).
Οι δυο (2) ομάδες της FL που θα παραμείνουν στην κληρωτίδα, αφού έχει ολο-

κληρωθεί η διαδικασία της κλήρωσης θα
αγωνισθούν μεταξύ τους με γηπεδούχο
ομάδα την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη.
Σύνολο αγώνων 13.
Οι εννέα ομάδες της Super League 1,
δηλαδή αυτές που δεν θα παίξουν στην
Ευρώπη, θα λάβουν μέρος από την πέμπτη
φάση και οι «Ευρωπαίοι» από την έκτη
που θα είναι η φάση των «16».
Μέχρι εδώ όλοι οι αγώνες θα είναι μονοί.
Μέχρι την τέταρτη φάση οι αγώνες θα γίνονται στην έδρα της πιο αδύναμης, βάσει
κατηγορίας, ομάδας και από την πέμπτη
και έκτη φάση στην έδρα της ομάδας που
κληρώνεται πρώτη.
Στη προημιτελική και στην ημιτελική
φάση οι αγώνες θα είναι διπλοί.
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«Να είναι
η τελευταία
δοκιμασία»
Οι ευχές της Football
League στον Αριστοτέλη
Καραγιαννίδη μέσω του
προέδρου της διοργανώτριας αρχής, Λεωνίδα
Λεουτσάκου
Την πόρτα του χειρουργείου για δεύτερη φορά
μέσα σε λίγους μήνες θα
περάσει ο Αριστοτέλης
Καραγιαννίδης. Ο αμυντικός του Καραϊσκάκη θα
υποβληθεί σε επέμβαση
στην καρδιά στις Βρυξέλλες και η Football League
έστειλε τις ευχές της
μέσω του Λεωνίδα Λεουτσάκου. Ο πρόεδρος της
διοργανώτριας αρχής ευχήθηκε αυτή να είναι η
τελευταία δοκιμασία της
υγείας του 29χρονου:
«Ευχόμαστε αυτή η παρένθεση στη ζωή του Αριστοτέλη να κλείσει οριστικά, και η αισιοδοξία σε
συνδυασμό με τον δυνατό
του χαρακτήρα να τον
επαναφέρουν δριμύτερο
στους αγωνιστικούς χώρους. Η δοκιμασία αυτή
της υγείας του να είναι
και η τελευταία με την
οποία θα έρθει αντιμέτωπος σε ολόκληρη τη ζωή
του».

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

www.okeanistrikala.gr •
CMYK
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Πρωτάθλημα Κ 10

Το χάρηκαν…

Δήμητρα και Ακαδημία 1
στον τελικό

ν
Η πρώτη κέρδισε άνευ αγώνα τη
-1)
ΑΕΤ και η δεύτερη στα πέναλτι (3
τον Πύργο μετά το ισόπαλο 1-1

αλήθεια είναι
πως
ξαφνιαστήκαμε
στην
ανακοίνωση των
ημιτελικών αγώνων της
Κ 14. Δεν γνωρίζαμε πως
έχει προγραμματιστεί η
συγκεκριμένη διαδικασία.

Η

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Για την 7η
αγωνιστική στο
πρωτάθλημα
της ηλικιακής
κατηγορίας
Κ10, στο γήπεδο Φλαμουλίου, συναντήθηκαν τα παιδιά του Α Ο
Τρίκαλα και
του Άρη Αγίας
Μονής,
απ’
όπου και τα
στιγμιότυπα.
Ολα παιδιά αγωνίστηκαν και έδειξαν διάθεση, παίζοντας
καλό ποδόσφαιρο και προσπάθησαν να δείξουν στο γήπεδο αυτά που τους μαθαίνουν οι προπονητές τους και
όπως πάντα σε αυτές τις ηλικίες χωρίς σκοπιμότητες.

Οι σημερινοί αγώνες
Για το πρωτάθλημα Κ 10 θα γίνουν σήμερα (10.30 π.μ)
οι παρακάτω αγώνες:
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
3-0 α.α
Μετεωρα β – Πυργος β
0-3 α.α
Ρεπό: Σαραγια 2017

Γ’ Ερασιτεχνική

Λάθος μας… Στο ότι η ΑΕΤ δεν
βρέθηκε ποτέ στο γήπεδο Πυργετού και η Δήμητρα κέρδισε
άνευ αγώνα τον ημιτελικό, αιφνιδιαστήκαμε… Πόσο πιο χαμηλά
μπορεί να φτάσει ένα πρωτάθλημα υποδομής. Μάλιστα η αποστολή της Δήμητρας βρέθηκε
στο γήπεδο, όχι όμως η αντίπαλη
ομάδα και οι διαιτητές. Και αυτό
έχει τη σημασία του…
Στον άλλο ημιτελικό, που έγινε
στη Μπαλκούρα, η Ακαδημία 1
κέρδισε στα πέναλτι 3-1 τον Πύργο με την ισοπαλία 1-1 να στέλνει
τις ομάδες στην «άσπρη βούλα».
Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να
«σφραγίσουν» το εισιτήριο από
νωρίς αλλά δεν απέφυγαν τις
συγκινήσεις των πέναλτι. Η Ακαδημία 1 πάτησε καλύτερα, έχασε
περισσότερες ευκαιρίες, προηγήθηκε με αυτογκόλ, αλλά ισοφαρίστηκε λίγο πριν το τέλος, με
ένα υπέροχο γκολ.

Η Ακαδημία 1 πήρε το εισιτήριο για τον τελικό

Ο Πύργος έχασε στα πέναλτι
από μακριά, είχε την ίδια κατάληξη. Νέα χαμένη προσπάθεια
από την Ακαδημία 1 με τον Κατράνα να σουτάρει από καλή
θέση, αλλά να αστοχεί στο 61’.
Στο 64’ ο Πύργος έφερε το παιχνίδι στα ίσα με σουτ του Τσάκαλου από γύρισμα του Τσάτσου
ισοφαρίζοντας 1-1.

Ο αγώνας
Στο 5’ η Ακαδημία 1 προσπάθησε να απειλήσει με σουτ του
Τσαφίτσα το οποίο κατέληξε
άουτ. Στο 9’ ο Πύργος απάντησε
μα φάουλ του Τσάτσου. Η μπάλα
όμως βρήκε σε πλάτη αντιπάλου
και για λίγο δεν βρήκε τον στόχο
της.
Στο επόμενο λεπτό απείλησε
ξανά η Ακαδημία 1 με τον Κατράνα να σουτάρει με αξιώσεις,
ενώ ο Τσάκαλος από καλή θέση
αστόχησε στο 15’. Στο 28’ ο Λάλλας εξ’ επαφής δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τζανόπουλο. Στο 30’
από κόρνερ που εκτελέστηκε από
δεξιά, ο Λάλλας πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο
και κατέληξε στα δίκτυα του Τζανόπουλου κάνοντας το 0-1.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε
με την Ακαδημία 1 να απειλεί αισθητά. Ο Κατράνας στο 38’ σούταρε δυνατά αλλά απέκρουσε ο
Τζανόπουλος σε κόρνερ. Εκτελέστηκε από αριστερά και στη συνέχεια της φάσης ο Τσαφίτσας
σούταρε από καλή θέση, αλλά η
μπάλα βρήκε σε αντίπαλο και δεν
κατέληξε στον αρχικό της στόχο.
Στο 40’ ο Τσάτσος πραγματοποίησε ατομική προσπάθεια από
δεξιά, σούταρε διαγώνια αλλά
δεν πρόλαβε κανένας συμπαί-

Τα πέναλτι

Οι παίκτες της Ακαδημίας 1 πανηγυρίζουν

Ο Τσάτσος ξεκίνησε για λογαριασμό του Πύργου ευστοχώντας,
παρά την προσπάθεια του Ντόντα, ο οποίος αποτέλεσε εσωτερική αλλαγή. Ο Λάλλας ισοφάρισε
1-1, ενώ ο Ντόντα απέκρουσε το
πέναλτι του Μπαλντούνα και το 11 παρέμεινε.
Ο Οικονόμου έκανε το 1-2.
Εκτέλεσε ο Τσάκαλος στη συνέχεια στέλνοντας τη μπάλα άουτ.
Ο Κατράνας πέτυχε το 1-3 και ο
Πρεβέντης σημάδεψε δοκάρι,
οπότε το αποτέλεσμα παρέμεινε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Κατράνας ευστοχεί και κάνει το 1-3
κτης του να ολοκληρώσει τη
φάση. Στο 52’ και πάλι ο Τσάτσος
σούταρε δυνατά αλλά απέκρουσε
ο Γιώτας.

Ο Κατράνας στο 54’ απείλησε
με δυνατό σουτ αλλά για λίγο
αστόχησε.
Στο 59’ νέο σουτ του Τσαφίτσα,

ΠΥΡΓΟΣ: Τζανόπουλος, Σκαρλέας, Ευθυμίου, Κόκκαλης, Πρεβέντης, Καμπλιώνης, Τζιάννης,
Μπαλντούνας, Τσάκαλος, Τσάτσος, Οικονόμου
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1: Γιώτας, Καμήτας, Λάλλα, Ντόντα, Οικονόμου,
Τσαφίτσας, Παπαευθυμίου, Παπαευθυμίου, Τζιαμούρτος, Κατράνας, Μπίχτας, Γαϊτάνας (68’
Σιώμος)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντίνος (ΣίνδροςΜαρκόπουλος).

Δύο αγώνες
Δύο αγώνες θα γίνουν σήμερα (5.30 μ.μ) στο πρωτάθλημα της Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Αυτοί είναι:
Γηπ. Αποστόλων: Απόστολοι – Διαμαντι
Διαιτ. Μαργιωλης (Καπερωνης – Αργυροπουλος)
Γηπ. Παλ/ργου: Παλ/ργος – Διαλεχτό
Διαιτ. Μουστακας (Κατσογιαννος – Καψουρας)

Η Δήμητρα πήγε στο γήπεδο και μετά ενημερώθηκε πως δεν θα παίξει

Ο Πρεβέντης σημαδεύει το δοκάρι

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία…
•Το Ζάρκο θα αντιμετωπίσει σήμερα (5μ.μ.) την Πιαλεία σε αγώνα κατάταξης, που θα γίνει στον Πυργετό

πό τη στιγμή που και
στην ποδοσφαιρική…
ζωή συμβαίνουν
απρόοπτα η ΕΠΣΤ
φροντίζει να «μαγειρέψει»
πριν… πεινάσει. Συγκεκριμένα;
Εχει προγραμματίσει μπαράζ
κατάταξης, ανάμεσα στις τρίτες
ομάδες των δύο ομίλων, έτσι
ώστε αν υπάρξει κενό στη
μεγαλύτερη κατηγορία να
υπάρχει ήδη ο
«αντικαταστάτης» και να μην
τρέχουν οι ομάδες…
Καλοκαιριάτικα.

Α

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Οπότε Ζάρκο και Πιαλεία καλούνται
σήμερα (5 μ.μ) στο γήπεδο του Πυργετού να διεκδικήσουν την 3η θέση της
Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, με το
παιχνίδι να παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, εφόσον προκύψει δεύτερη
ευκαιρία. Αν δεν προκύψει, απλά θα είναι ένα ανούσιο παιχνίδι. Τι θα συμβεί
πραγματικά θα το γνωρίζουμε όταν θα
ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων στην Α’ Ερασιτεχνική
κατηγορία.

ΤΟ ΖΑΡΚΟ
Τρίτο τερμάτισε το Ζάρκο στο φετινό πρωτάθλημα. Ο στόχος της ομάδας
του «Ηρακλή» επιτεύχθηκε παρότι αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες.
64 γκολ υπέρ και 37 κατά με 19 νίκες, 8 ισοπαλίες και 5 ήττες συγκεντρώνοντας 65 βαθμούς.
Ας θυμηθούμε από το αρχείο του Θ.
Αλεξιάδη τα γκολ που πέτυχε αλλά και
αυτά που δέχτηκε ο «Ηρακλής».

Το Ζάρκο πήρε την 3η θέση στον 1ο όμιλο και θα παίξει για το… καλύτερο

13ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζάρκο-Καρυές
2-1
Κουκούδας, Καρλιάμπας - Α.Τσιγάρας

Καρυές-Ζάρκο
2-2
Μπαρκονίκος, Φ.Στεφόπουλος Δ.Παππάς, Ν.Στεφόπουλος

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ριζαριό-Ζάρκο
3-0
Κ.Παπακώστας, Α.Αναγνώστου,
Γ.Παπαποστόλου

Ζάρκο-Ριζαριό
2-2
Δ.Κύρκος, Δ.Παππάς-Δ.Κοθράς,
Α.Θανόπουλος

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζάρκο-Αγ. Κυριακή
2-1
Δ.Παππάς [2]- Μ.Σκουρτανιώτης

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο-Κηπάκι
1-3
Δ.Παππάς - Β.Ζαφειρόπουλος [2],
H.Τσαρούχας

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αστέρας-Ζάρκο
3-4
Ραφαήλ [2], Π.Δημόπουλος Π.Βούλγαρης [2], Πουλιανίτης, Γκράβας

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο-Κρήνη
Α.Αναγνώστου -

1-1
Ι.Στάμος

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κεραμίδι-Ζάρκο
2-2
Θ.Παππάς, Α.Μπουραζάνας - Α.Αναγνώστου, Δ.Κύρκος

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο-Αρδάνι

0-0

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγ. Οικουμένιος-Ζάρκο
2-4
Β.Μπανάσιος, Σ.Σικουβέλας- Τέλιος
[2], Γκράβας, Κουκούδας

Ζάρκο-Λόγγος
Δ.Παππάς [2]
Κρήνη-Ζάρκο
Π.Βούλγαρης [2]
Ζάρκο-Κεραμίδι
Σ.Τέλλιος

1-0

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αρδάνι-Ζάρκο
1-3
Αυτογκόλ - Ν.Στεφόπουλος, Δ.Παππάς, Π.Βούλγαρης

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο-Αγ. Οικουμένιος

0-0

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ρεπό: Ζάρκο

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

0-2

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ρεπό: Ζάρκο
Ζάρκο-Αμπελάκια
3-0
Π.Βούλγαρης, Ν.Στεφόπουλος

2-0

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αμπελάκια-Ζάρκο
Σ.Τέλιος, Π.Βούλγαρης

0-2

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πετρωτό-Ζάρκο
Δ.Παππάς

Ακαδημία 1-Ζάρκο
Σ.Τέλιος

0-1

Ζάρκο-Πετρωτό
Δ.Παππάς [2] - Β.Λουκάς

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-3 α.α

Πιαλεία-Παλ/ρο
Σ. Δημουλάς -Αθ.Τζέλιος

1-1

Πιαλεία-Θεόπετρα
Σ.Δημουλάς [2]-Νικολάου

2-1

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πιαλεία-Ενωση Δ.Μ
2-6
Μ.Τσάτσος, Ν.Ζαρίδας - Σ.Κούζας
[2], αυτογκόλ, Ι.Μπελετσιώτης, Ε.Ζυγολίκας, Π.Παπαϊωάννου

Πιαλεία-Βυτουμάς
6-1
Σ.Δημουλάς [3], Ι.Τσάτσος [2], Ν.Πανάγος - Α.Βουλτσίδης

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ενωση Δ.Μ-Πιαλεία
2-1
Π.Παπαϊωάννου [2]-Ι.Τσάτσος

Ασπρόβαλτος-Πιαλεία
2-1
Ρ.Ντραγκότι, Θ.Κατσαρός -Σ.Αγγέλης

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

2-1

Βυτουμάς-Πιαλεία
4-2
Χ.Κοντολόλης [2], Α.Βουλτσίδης,
Ντάρδας - Σ.Δημουλάς [2]

2-0

Γόμφοι-Πιαλεία
0-5
Σ.Δημουλάς [2], Σ.Δημόπουλος [2],
Ν.Ζαρίδας

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία-Φωτεινό
5-0
Μ.Τσάτσος, Σ.Δημουλάς, Β.Πατέρας, Κ.Τζερεμές, Αθ.Καλαντζής

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φιλύρα-Πιαλεία

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία-Ασπρόβαλτος
Σ.Δημουλάς

1-0

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πρίνος-Πιαλεία
4-1
Π.Μάμαλης, Δ.Κουφονίκος, Β. Καλογράνας, Π.Αλεξίου -Α.Μητσιάκης

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

0-3 α.α

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βαλτινό-Πιαλεία
1-3
Σ.Σταμούλης-Σ.Δημουλάς [3]

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία-Γόμφοι
3-1
Ν.Πανάγος, Ν.Ζαρίδας, Σ.Δημουλάς - Γ.Μπαλκίζας

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φωτεινό-Πιαλεία
2-5
Ι.Β.Παπαχρήστος, Ι.Γ.Παπαχρήστος
- Σ.Δημουλάς [3], Ν.Πανάγος, Σ.Αγγέλης

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία-Φιλύρα

3-0 α.α

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πιαλεία-Βαλτινό
5-0
Σ.Δημουλάς [3], Ν.Πανάγος [2]

Πιαλεία-Τζούρτζια
4-0
Ν.Ζαρίδας, Μ.Τσάτσος, αυτογκόλ,
Σ.Δημουλάς

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πιαλεία-Χρυσομηλιά

3-0 α.α

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ρεπό: Πιαλεία

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-1

Πιαλεία-Ροπωτό
6-2
Σ.Δημουλάς [5], Παπαβαγγέλης Κ.Παπαρσένης [2]

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία-Δενδροχώρι
Ν.Ζαρίδας, Σ.Δημουλάς

0-1

Ρεπό: Πιαλεία

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ροπωτό-Πιαλεία
Σ.Δημουλάς

Τζούρτζια-Πιαλεία
Α.Μητσιάκης

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Χρυσομηλιά-Πιαλεία
0-5
Σ.Δημουλάς [3], Μ.Τσάτσος, Μητσιάκης

2-0

Δενδροχώρι-Πιαλεία
2-4
Δ.Τάτσιος, Β.Κωτούζας - Ν.Πανάγος
[2], Ι.Τσάτσος, Α.Μητσιάκης

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λυγαριά-Πιαλεία
4-1
Κ.Δημόπουλος [3], Χ.Λιάκος- Π.Τσαβαλιάρης

Πιαλεία-Λυγαριά
1-2
Σ.Δημουλάς- Σ.Τσορλιανός, Α.Τσιώκος
ΠΙΑΛΕΙΑ ΣΚΟΡΕΡΣ: Σ.Δημουλάς
[34], Ν.Πανάγος [8], Μ.Τσάτσος [6],
Ν.Ζαρίδας [5], Α.Μητσιάκης [4], Ι.Τσάτσος [4], Σ.Αγγέλης [2], Σ.Δημόπουλος
[2], Β.Πατέρας [1], Κ.Τζερεμές [1],
Αθ.Καλαντζής [1], Π.Τσαβαλιάρης [1],
Α.Τσάτσος [1], Παπαβαγγέλης [1],
αυτογκόλ [1]
Διαιτητής θα είναι ο κ. Κοντίνος με
βοηθούς τους κ. Κωτούλα και Παπαγεωργόπουλο.

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία-Κεφ/κός

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
0-1

Στην 3η θέση της βαθμολογίας του
2ου ομίλου τερμάτισε η Πιαλεία η
οποία συγκέντρωσε 68 βαθμούς,
όσους και ο Ασπρόβαλτος.
Μετράει 22 νίκες, 2 ισοπαλίες και 8
ήττες. Οσες ο Ασπρόβαλτος.
Στο πρώτο, μεταξύ τους παιχνίδι, ο
Ασπρόβαλτος είχε κερδίσει 2-1, ενώ
στο δεύτερο παιχνίδι νίκησε η Πιαλεία
1-0. Οπότε η διαφορά μεταξύ τους
ήταν 2-2. Στη γενική εικόνα των γκολ
η Πιαλεία πέτυχε 86 και δέχτηκε 37,
ενώ ο Ασπρόβαλτος σκόραρε 81 φορές και δέχτηκε 36 γκολ. Οπότε η Πιαλεία είχε το προβάδισμα σ’ αυτό το
κομμάτι και το εισιτήριο για το… μπαράζ.
Ο Θ. Αλεξιάδης έχει καταγράψει τα
γκολ που πέτυχε αλλά και αυτά που δέχτηκε ο «Ασκληπιός».

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο-Γριζάνο
2-2
Σ.Τέλιος, Κουκούδας-Λ.Κακάλιας,
Δ.Καραγιάννης

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κεφ/κός-Πιαλεία

Γριζάνο-Ζάρκο
0-3
Δ.Παππάς, Σδράλης, Κουκούδας
Ζάρκο-Ακαδημία 1
3-0
Κουκούδας [2], Τ.Αναγνώστου

Κηπάκι-Ζάρκο
4-2
Σ.Κακάβας [2], Λ.Κωσταρέλος [2]Δ.Παππάς [2]

Η ΠΙΑΛΕΙΑ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πιαλεία-Πρίνος
Μ.Τσάτσος [2]

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζάρκο-Παραληθαίοι
2-1
Ν.Στεφόπουλος [2] - Φ.Νάκος

Λόγγος-Ζάρκο
0-3
Ν.Στεφόπουλος [2], Δ.Παππάς

1-3
[2],

Βασιλική-Ζάρκο
2-1
Σ.Παναγιώτου [2] - Α.Σδράλης

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παραληθαίοι-Ζάρκο
2-1
Φ.Νάκος [2] - Ν.Στεφόπουλος

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγ. Κυριακή-Ζάρκο
Β.Ακρίβος-Ν.Στεφόπουλος
Α.Αναγνώστου

Ζάρκο-Αστέρας
5-1
Παππάς(2), Πουλιανίτης(2) και Δήμας – Μεσίτι
ΖΑΡΚΟ ΣΚΟΡΕΡΣ: Δ.Παππάς [17],
Ν.Στεφόπουλος [11], Π.Βούλγαρης
[8], Σ.Τέλιος [6], Κουκούδας [5], Α.Αναγνώστου [3], Πουλιανίτης [3], Δ.Κύρκος [2], Α.Σδράλης [2], Γκράβας [2],
Τ.Αναγνώστου [1], Καρλιάμπας [1],
Δήμας [1]

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζάρκο-Βασιλική
2-2
Ν.Στεφόπουλος, Π.Βούλγαρης Σ.Παναγιώτου [2]

Η Πιαλεία είχε καλύτερη διαφορά στα γκολ – γενικότερα- από τον ισόβαθμο
Ασπρόβαλτο και απέκτησε δικαίωμα να παίξει στον αγώνα κατάταξης

3-0 α.α

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παλ/ρο-Πιαλεία
Γαγάκης

1-0

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θεόπετρα-Πιαλεία
Χ.Φουρτούνης - Α.Τσάτσος

1-1

CMYK
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Ε

ίναι
αποδεδειγμένο
ότι η περιοχή
μας έχει έφεση
στον αθλητισμό.

Με συνοπτικές διαδικασίες
ετοιμάζονται εκδηλώσεις που
καλύπτουν και τα πιο δύσκολα
γούστα, οπότε είναι λογικό οι
συμπολίτες να ανταποκρίνονται ασμένως.
Πραγματικά κάθε σπορ έχει
την δική του ομορφιά και από
τις πρώτες προσπάθειες οι
πρωταγωνιστές μπαίνουν στο
κλίμα.
Και μπορεί στα Τρίκαλα να

Mαζεμένες
εμπνεύσεις
Ωραίο σκηνικό στο πάρκο του Διαλεχτού με τους αγώνες
του μπιτς βόλεϊ να προσφέρουν πλούσιο θέαμα

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το χθεσινό 1ο τουρνουά μπιτς βόλεϊ στο Διαλεχτό, ενώ ο Δήμαρχος κ. Παπαστεργίου
υποκλίθηκε στο ταλέντο των Τρικαλινών
μην διαθέτουμε θάλασσα,
ωστόσο υπάρχει τεράστια
διάθεση και αγάπη για το
αθλητικό γίγνεσθαι.
Υπό το πρίσμα αυτό δεν
προκαλεί καμία έκπληξη το
γεγονός ότι οι αθλητικοί χώροι
γεμίζουν από κόσμο και οι εκδηλώσεις τραβούν σε μάκρος
προσφέροντας όμορφα συναισθήματα.
Μέσα από το πέρασμα από
το σύνολο των αθλημάτων θα
μπορέσει να βρει κανείς την
κλίση του.
Σε κάθε περίπτωση και το
μπιτς βόλεϊ μπαίνει στον χάρτη, αφού ταιριάζει στην εποχή
και το αγαπούν οι Τρικαλινοί,
που θέλουν να ξεφύγουν λίγο
από τα συνηθισμένα.
Πραγματικά όσοι διακονούν
το είδους εστιάζουν στην

ευεξία που προσφέρει, ενώ
το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι
διεξάγεται μέσα στην φύση.
Ασφαλώς δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός από το
να υπηρετεί κανείς το αγαπημένο του άθλημα και να
το κάνει στον φυσικό χώρο,
που συνήθως αποτελεί όαση.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται
ένα άνοιγμα στο είδος, οπότε
να θυμίσουμε ότι πραγματοποιήθηκε τουρνουά στον Αη
Γιώργη, που άρεσε σε όλους.
Επίσης οι φοιτητές της ΣΕΦΑΑ οργανώνουν άψογα την
εσωτερική τους εκδήλωση.
Από την στιγμή που υπάρχουν μεράκι, εμπειρία, γνώσεις ήταν μαθηματικά βέβαιο
ότι θα πετύχαινε και το χθεσινό 1ο τουρνουά μπιτς βόλεϊ,
που φιλοξενήθηκε στο πάρκο

του Διαλεχτού.
Σ’ έναν υπέροχο χώρο οι
υπεύθυνοι και το στελεχιακό
επιτελείο με την αεικίνητη
Βούλα Θεοδοσίου έβαλαν
τα δυνατά τους για να μην
λείψει τίποτα από κανέναν και
όλο να λειτουργήσουν ως καλοκουρδισμένη μηχανή.
Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική και έβαλε τους πάντες
στο κλίμα.
Τα χαμόγελα λοιπόν ήταν
διάπλατα, ενώ την ώρα της
δράσης τα στελέχη των 16
και πλέον ομάδων που συμμετείχαν ξεδίπλωσαν την τέχνη τους.
Προέκυψαν λοιπόν μεγάλες
μάχες πάνω στο φιλέ, ενώ τα
μακροβούτια στην άμμο ήταν
στην ημερήσια διάταξη.
Δικαιολογημένα λοιπόν το

κοινό χειροκρότησε τους πρωταγωνιστές, οπότε η ώρα κύλησε σαν νεράκι, ενώ δεν έλειψαν τα δώρα και οι εκπλήξεις.
Η εκδήλωση έγινε υπό την
αιγίδα του Δήμο, που αγκαλιάζει τέτοιες πρωτοβουλίες
και το μήνυμα που εκπέμφθηκε ήταν ότι το άκρως καλοκαιρινό άθλημα ταιριάζει γάντι
στους Τρικαλινούς.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος κ. Παπαστεργίου αφέθηκε και αυτός στην μαγεία
του αθλήματος και της περιοχής και στάθηκε στην διάθεση και το αθλητικό πνεύμα
των πρωταγωνιστών.
Ο καλύτερος καθρέπτης
φυσικά ήταν ο αγωνιστικός
χώρος με πόντους μακράς
διαρκείας.

Στα βαθιά του χώρου
Στο Balkan Mini Volley Festival στο Νόβισαντ συμμετέχει το κλιμάκιο της ΕΣΠΕΠ. Η ετήσια γιορτή του μίνι βόλεϊ πραγματοποιείται το διάστημα 31/05-02/06 στη πόλη της Σερβίας.
Συνολικά 14 αθλητές και αθλήτριες βρίσκονται στο Νόβισαντ με αρχηγό αποστολής τον πρόεδρο της ΕΣΠΕΠ Θοδωρή
Κανελλόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. Τάκη Αντωνόπουλο και τους Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές
τον Γιώργο Χριστόπουλο και τον Σταύρο Γεράνιο. Μαζί τους βρίσκονται και αρκετοί γονείς που ακολούθησαν την αποστολή.
Το Balkan Mini Volley Festival στηρίζουν οι Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες που παραχώρησαν τα αγωνιστικά μπλουζάκια
στους συμμετέχοντες, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα ετοίμασε ένα CD στα αγγλικά με την ιστορία της περιοχής για να
μοιραστούν στο Νόβισαντ, ενώ η εταιρεία LOUX ετοίμασε δώρα και μπρελόκ για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες.
Μάλιστα χθες Σάββατο 1/6 οι αθλητές και οι αθλήτριες της ΕΣΠΕΠ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από
κοντά παιχνίδια του Volley Nations League ανδρών, όπως Ιαπωνία-Ρωσία και Σερβία-Γαλλία, μετά την πρόσκληση της
Σερβικής Ομοσπονδίας.
CMYK

* Το φίλαθλο κοινό είναι λογικό να θέλει να μαθαίνει νέα
και μάλιστα από πρώτο χέρι σχετικά με τον αγαπημένο
του ΑΟΤ και ειδικά όταν προκύπτουν δυσκολίες και εμπόδια. Οι λάτρεις του είδους πιστεύουν ότι είναι εφικτό
να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για να μπορέσει να
πάρει μπροστά η μηχανή.
* Εξάλλου οι δυνατές ομάδες φαίνονται από τις αντιδράσεις
τους στα δύσκολα. Από την στιγμή που πεισμώνουν και
κινούνται μεθοδικά αυξάνονται οι πιθανότητες για να
μπει το νερό στο αυλάκι.
* Στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκε ενδελεχώς η συνέντευξη
του κ. Σαμολαδά. Ολοι έσπευσαν να καταγράψουν τα
βασικά μηνύματα αλλά και να διαβάσουν πίσω από τις
γραμμές. Αναμφισβήτητα συγκροτήματα της εμβέλειας
του ΑΟΤ έχουν μεγάλο όγκο δουλειάς και οι ιθύνοντες
πρέπει να λειτουργούν συντονισμένα και αυτοματοποιημένα σε όλους τους τομείς.
* Σίγουρα η στελέχωση του έμψυχου δυναμικού αποτελεί
το Α και το Ω. Οσο ρομαντικό και αν ακούγεται στις
μέρες μας χρειάζονται παίκτες που να αγωνίζονται για
την φανέλα και να δίνουν το 100% των δυνατοτήτων
τους. Επιπρόσθετα είναι αδήριτη ανάγκη να προκύψει
και Τρικαλινό στοιχείο, όπως παλιά.
* Παράλληλα απασχολεί ιδιαίτερα και το θέμα του προπονητή. Χωρίς υπερβολή ένας τεχνικός αν δέσει με ένα
σωματείο είναι σε θέση να κάνει θαύματα από την
άποψη ότι και υψηλές βαθμολογικές πτήσεις μπορεί να
προσφέρει και ωραίο θέαμα να παρουσιάσει.
* Ηδη στα στέκια ακούστηκαν αρκετά ονόματα. Κυρίως
έχουν να κάνουν με τεχνικούς που πέρασαν από τον
ΑΟΤ και πρόσφεραν πλούσιο έργο. Δεν λείπουν όμως
και ορισμένες καινούργιες αναφορές, που δείχνουν να
διαθέτουν το πακέτο για να κρατήσουν επάξια το τιμόνι.
* Μέσες άκρες γράψαμε σε προηγούμενα φύλλα τα ονόματα που παίζουν καθώς και ορισμένους κρυφούς άσους.
Το ζητούμενο όμως βρίσκεται στην επιλογή της διοίκησης,
που καλείται να σταθμίσει πράγματα και να επιλέξει
πρόσωπο το οποίο θα εμπνεύσει τους πάντες. Ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι είναι μεγάλη υπόθεση οι παίκτες να
παίζουν για τον προπονητή τους και οι φίλαθλοι να αναγνωρίζουν το ταλέντο του.
* Συμπληρώνεται σιγά- σιγά το εκλογικό κάδρο και αρκετοί
εκπρόσωποι παραμένουν και σήμερα σε επιφυλακή,
αφού θέλουν να δώσουν το στίγμα τους έστω και σε
δεύτερο χρόνο. Οι αθλητικοί πάντως έπαιξαν δυνατά και
απολαμβάνουν τον σεβασμό της κοινής γνώμης.
* Αλλωστε για να πετύχουν τους στόχους τους δούλεψαν
συστηματικά με πειθαρχία και σεβασμό στους αντιπάλους.
Εννοείται ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα θα χρησιμοποιήσουν και κατά την διάρκεια δράσης τους στα κοινά.
* Πλούσιο είναι το στιβικό υλικό αυτή την εποχή και το
έμψυχο δυναμικό βρίσκεται σε εγρήγορση. Γιατί οι
έμπειροι αθλητές θέλουν να επιβεβαιώσουν τις συστάσεις,
ενώ οι νέοι για να δείξουν ότι έρχονται με φόρα.
* Από την πλευρά της η ΓΕΑΤ ετοιμάζει για το προσεχές
Σάββατο μια μικρή γιορτή για την λήξη της χρονιάς στην
Ακαδημία. Θα περιλαμβάνει λοιπόν ένα δίαθλο αλλά και
πολλά χαμόγελα.
* Δράση και σήμερα στην μπασκετική υποδομή, ενώ και
οι εργαζόμενοι θα σπεύσουν να κάνουν τα κόλπα τους.

10:05 COSMOTE SPORT 7
HD
Πρώτος ημιτελικός γυναικών
FIVB Beach Volleyball WT,
Οστράβα, Τσεχία
11:05 COSMOTE SPORT 7
HD
Δεύτερος ημιτελικός γυναικών
FIVB Beach Volleyball WT,
Οστράβα, Τσεχία
11:45 COSMOTE SPORT 5
HD
Αγώνας
Moto3 Gran Premio d’ Italia
Oakley
12:00 ΕΡΤ Play3
Αγώνες στο Suzanne
Lenglen
Roland Garros
12:35 COSMOTE SPORT 7
HD
Πρώτος ημιτελικός ανδρών
FIVB Beach Volleyball WT,
Οστράβα, Τσεχία
13:20 COSMOTE SPORT 6
HD

Σαραγόσα - Μπασκόνια
ACB Liga Endesa
13:35 COSMOTE SPORT 7
HD
Δεύτερος ημιτελικός ανδρών
FIVB Beach Volleyball WT,
Οστράβα, Τσεχία
16:00 Novasports 1HD
ΑΪΚ Στοκχόλμης - Χάμαρμπι
Allsvenskan
16:05 COSMOTE SPORT 7
HD
Μικρός τελικός ανδρών
FIVB Beach Volleyball WT,
Οστράβα, Τσεχία
16:20 COSMOTE SPORT 7
HD
Τελικός γυναικών
FIVB Beach Volleyball WT,
Οστράβα, Τσεχία
16:30 COSMOTE SPORT 9
HD
Αναντολού Εφές - Γαλατάσαραϊ
TBF Basketball Super
League

17:00 ΕΡΤ Sports HD
Τέταρτος γύρος
Roland Garros
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ζενίτ
VTB United League
18:35 COSMOTE SPORT 7
HD
Τελικός ανδρών
FIVB Beach Volleyball WT,
Οστράβα, Τσεχία
19:00 Novasports 2HD
Ντιζόν - Λανς
Μπαράζ ανόδου/παραμονής
Ligue 1
20:00 COSMOTE SPORT 6
HD
Μπανταλόνα - Μπαρτσελόνα
ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 8
HD
Pocono 400
NASCAR Cup Series
22:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Γαλλία - Βολιβία

τοπικά
EΡΩΤΗΣΗ 1η:
Είμαι άνεργος από το 2010
αλλά μέχρι τότε είχα 5500
ένσημα,σχεδόν όλα βαρέα.
Πότε μπορώ να βγω σε
σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να δικαιούστε σύνταξη
με τις διατάξεις των βαρέων
σε ηλικία 62 ετών, θα πρέπει
να έχετε 3600 βαρέα εκ των
οποίων 1000 τα τελευταία
17έτη πριν από την συμπλήρωση των 62 ετών. Διαφορετικά θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία των 67
ετών. Τέλος για μειωμένη στα
62 πρέπει να έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την
τελευταία πενταετία πριν από
τα 62.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Καλησπέρα. Εχω περίπου
6400 ένσημα στο ΙΚΑ και
είμαι 61 ετών. Δικαιούμαι
κάποιου είδους σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε σύνταξη με τις
κοινές διατάξεις δικαιούστε
μειωμένη σύνταξη σε ηλικία
62 ετών εφόσον θα έχετε
100 ημέρες ασφάλισης κατά
έτος την τελευταία 5ετία πριν
από τα 62 ή πλήρη σε ηλικία
67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Είμαι 60 χρονών κι έχω
4600 ένσημα. Μπορώ να
πάρω μειωμένη στα 62;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε μόνο αν θα έχετε
100 ημέρες ασφάλισης κατ'
έτος την τελευταία πενταετία
πριν από τα 62. Για τις 100
ημέρες λαμβάνεται υπόψη
και ο χρόνος τακτικής και
άρα επιδοτούμενης ανεργίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:
Είμαι 53 ετών και το 2010
ειχα 5500 ενσημα και ανηλικο παιδι. Πειτε μου σας
παρακαλω με τον νεο
νομο, σε ποια ηλικια
μπορω να βγω σε μειωμένη συνταξη και πότε σε
πληρη.
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Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Επειδή συμπληρώσατε το
50ο έτος το 2016,δικαιούστε
μειωμένη σε ηλικία 56 ετών
και 9 μηνών.Πλήρη σύνταξη
ως μητέρα ανηλίκου δικαιούστε σε ηλικία 65 ετών και 6
μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
Λόγω μετανάστευσης στις
ΗΠΑ (χωρίς εργασία), είχα
εργαστεί στην Ελλάδα την
περίοδο 1990-2000 και έχω
περίπου 3000 ένσημα. Δικαιουμαι σύνταξη και ποτε;
Είμαι 65 ετών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

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

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

www.e-syntaxi.gr
τηλ.επικοινωνίας
2103632026
και2103645912

&

ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

Για να δικαιούστε πλήρη
σύνταξη θα πρέπει κατ' ελάχιστον να έχετε συμπληρώσει
4500 ημέρες ασφάλισης και
την ηλικία των 67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Έως 12/2011 έχω 5700
ημερομίσθια και είμαι γεννημένη τον 12/1960. Το
τέκνο μου γεννήθηκε το
1995. Δεν έχω άλλο πλασματικό χρόνο παρά μόνο
από το τέκνο μου. Πότε
μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις
των μητέρων ανηλίκων έχετε
θεμελιώσει το 2011 καθώς
τότε είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο οπότε
με το μέχρι 18/8/2015 νομικό
πλαίσιο δικαιούσασταν πλήρη
σύνταξη στην ηλικία των 57
ετών και μειωμένη στην ηλικία
των 52 ετών. Ως γεννηθείσα
τον 11/1960 γίνατε 57 ετών
τον 11/2017, ήτοι μεταγενέστερα της ψήφισης του Ν.
4336/2015 και βάσει αυτού
μπορείτε πλέον να βγείτε σε
σύνταξη στην ηλικία των 60

21η Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου
για το βόρειο ημισφαίριο
της γης (θερινό ηλιοστάσιο) και γίνεται αφορμή εδώ και 20 χρόνια,
χιλιάδες ερασιτέχνες, ανερχόμενοι
και καταξιωμένοι καλλιτέχνες να
παρουσιάζουν ζωντανά τη μουσική σε χιλιάδες πολίτες.
Μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να ανακαλύψει, να γνωρίσει
και να απολαύσει πολλές φορές σε
απρόσμενα σημεία της χώρας,
μουσικές όλων των ειδών.
Το 2018 η Κοιλάδα του Αχελώου γιόρτασε την Ευρωπαϊκή
Ημέρα της Μουσικής στις 24 Ιουνίου με εκδηλώσεις στα γεφύρια
του Αχελώου και στο μοναστήρι
της Μεγαλόχαρης.
Για φέτος, 2019, η ομάδα «European Music Day Acheloos Valley»
οργανώνει τη γιορτή κατά μήκος
του Αχελώου στους Δήμους Αργιθέας (Δ. Ε. Δυτικής Αργιθέας και
Αχελώου), Γ. Καραϊσκάκη (Δ. Ε. Τετραφυλλίας), Αγράφων (Δ. Ε.
Ασπροποτάμου) και Αμφιλοχίας
(Δ. Ε. Ινάχου).
Η γιορτή θα γίνει το Σαββατο-
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ετών και 9 μηνών. Και επειδή
ήσασταν 52 ήδη από το 2012
έχετε ήδη θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:
Είμαι γεννημένος
τον9/1960 και μέχρι
31/12/2012 υπολογίζω πως
έχω 11.000 ημερομίσθια.
Έχω 2 τέκνα και εξακολουθώ να δουλεύω. Πότε
μπορώ να καταθέσω τα
χαρτιά για σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα στοιχεία
που μας αναφέρετε, καθώς
μέχρι 31/12/2012 έχετε 11000
ημερομίσθια και με δεδομένο
ότι κάθε έτος επικολλούσατε
300 ένσημα, προκύπτει ότι

έως 31/12/2010 έχετε 10400
ένσημα. Προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις της 35ετίας ο νόμος όριζε ότι πρέπει έως 31/12/2010
να έχετε 10500 ώστε σε ηλικία 58 ετών να μπορούσατε
να αιτηθείτε συντάξεως. Για
τησυμπλήρωση όμως των
10500 σας λείπουν ακόμη
100 ημερομίσθια και επειδή ο
νόμος δεν σας δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για να θεμελιώσετε το έτος 2010,
αναγκαστικά θεμελιώνετε το
έτος 2011. Το προηγούμενο
νομικό καθεστώς προέβλεπε για τη θεμελίωση το 2011
να έχετε έως 31/12/2011
10500 ένσημα ώστε με συνολικό χρόνο 10800 ημερομι-

σθίων να βγαίνατε στη σύνταξη στην ηλικία των 58 ετών.
Στην περίπτωση σας υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα
ημερομίσθια έως 31/12/2011
και συνυπολογίζοντας και την
ασφάλιση σας από το 2011
και έπειτα πληροίτε τις χρονικές προϋποθέσεις. Πρέπει
όμως να σταθούμε στο θέμα
της ηλικίας, διότι εσείς συμπληρώσατε την ηλικία των
58 ετών τον 9/2018, δηλαδή
μετά την ψήφιση του Ν.
4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των
ηλικιακών ορίων και μπορείτε
πλέον να καταθέσετε για σύνταξη από την ηλικία των 60
ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:
Είμαι γεννηθείς τον4/1961
και έχω 9000 έως
31/12/2011 στην ασφάλιση
του ΙΚΑ. Έχω υπηρετήσει 2
έτη στο στρατό και έχω και
2 παιδιά. Πότε μπορώ να
βγω στη σύνταξη με τις
διατάξεις της 35ετίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχετε έως 31/12/2011 9000
και με χρήση των 1320 ημερών από πλασματικούς έχετε
10320 και όχι 10500 που απαιτούνται, οπότε θεμελιώνετε
το έτος 2012 με την αναγνώριση χρόνου στρατού και των
2 τέκνων σας και έτσι συμπληρώνετε τα 10500 το 2012
καθώς και τα 11100 συνολικά
με συνυπολογισμό και της
ασφάλισης από το 2013 και
εφεξής για να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών.
Επειδή όμως γίνεστε 59
τον4/2020, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σας στα 61 έτη
και 3 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:
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Είμαι γεννηθείς τον8/1963
και μέχρι 31/12/12 έχω
10500 όλα βαρέα. Έχω 2
παιδιά και 2 έτη στρατό.
Μπορώ να βγω στα 56,6 σε
πλήρη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη θεμελίωση
το 2011. Έως 31/12/2011 και
με δεδομένο ότι κάθε έτος
έχετε 300 ημέρες ασφάλισης συμπληρώνετε 10200
ημερομίσθια πραγματικής
απασχόλησης και με αναγνώριση 300 ημερών από το
τέκνο συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 10500 ημερομίσθια
και εξ’ αυτών 7500 βαρέα. Η
θεμελίωση το 2011 σας επιτρέπει να βγείτε σε πλήρη
σύνταξη νωρίτερα, ήτοι στα
55 και 9 μήνες και σε μειωμένη στα 53 και 9 μήνες.
Μόλις συμπληρωθεί αυτή η
ηλικία μπορείτε να αιτηθείτε
πλήρους σύνταξης, χωρίς να
επηρεάζεστε από την αύξηση
των ηλικιακών ορίωνπου επέβαλε ο Νόμος 4336/2015.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:
Είμαι γεννημένη τον
11/1959 και έχω συνολικά
4700 ημερομίσθια. Πότε
μπορώ να βγω σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τις γενικές
διατάξεις για την πλήρη σύνταξη εξετάζουμε το έτος που
συμπληρώνετε το 60ο έτος
της ηλικίας σας. Ως γεννηθείσα τον 11/1959 γίνεστε 60
ετών τον 11/2019, συνεπώς
ανήκετε στην κατηγορία των
ασφαλισμένων που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2013 και ως εκ
τούτου συνταξιοδοτείστε με
τα 4500 ημερομίσθια για πλήρη σύνταξη στην ηλικία των
67 ετών και για μειωμένη
στην ηλικία των 62 ετών και
με την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ενσήμων ανά έτος
την τελευταία πενταετία.

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής
στην Κοιλάδα του Αχελώου

κύριακο 22 & 23 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει εκτός από μουσική - έντεχνη & παραδοσιακή - και απαγγελία σχετικών ποιημάτων κοντά σε
μνημεία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.
Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν

ενεργά - με κάθε τρόπο - ο Σύνδεσμος Πετρωτιωτών «ΤΟ ΛΙΑΣΚΟΒΟ», ο Σύλλογος Ανθηρού
Αθήνας «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βραγκιανιτών και η Αδελφότητα Πηγιωτών
Άρτας.

Τις εκδηλώσεις στηρίζουν η τοπική κοινωνία, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
- το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίτσας που συντονίζει ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ "ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ",
- το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου και
- η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ & ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν
την υποστήριξή τους θα αναφερθώ σε επόμενο άρθρο.
Τα σημεία που προγραμματίζονται εκδηλώσεις για φέτος
(2019) είναι:
- Γέφυρα Πετρωτού
- Επισκοπή Βραγκιανών
- Άγιος Βασίλειος Πηγών
- Κεντρική πλατεία Μεγαλόχαρης
- Γέφυρα Τέμπλας/Παλιογέφυρο
- Κάστρο Περδικακίου/Καλάνα
- Παλαιός οικισμός Εμπεσού

30 σελίδα
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πρώην πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ,
Ευάγγελος
Βενιζέλος, με δήλωσή
του έθεσε εαυτόν εκτός
του Κινήματος Αλλαγής
μετά τη συνάντηση που
είχε νωρίτερα με την
Φώφη Γεννηματά η
οποία του γνωστοποίησε
την απόφασή της να
τοποθετήσει τον Γιώργο
Καμίνη ως επικεφαλής
του ψηφοδελτίου
επικρατείας ενώ τον κ.
Βενιζέλο στην τελευταία
θέση.

«Δεν της ευχήθηκα καλή
επιτυχία σε ένα σχέδιο που
καθιστά το ΚΙΝΑΛ ουρά του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ευχαρίστησα γιατί θα έχω πλέον τη
δυνατότητα, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, να υπερασπιστώ δυναμικά τις θέσεις
μου για το μέλλον της Πατρίδας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η δήλωσή
του:
«Η κυρία Φώφη Γεννηματά

«Ε

σείς στέλνετε το
μήνυμα της μεγάλης πολιτικής
αλλαγής που θα ολοκληρωθεί
στις 7 Ιουλίου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε όσους ήταν στην
κεντρική προεκλογική εκδήλωση του υποψηφίου περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Παναγιώτη Νίκα στο Άργος.
Ο κ. Μητσοτάκης τους κάλεσε να στηρίξουν τον κ. Νίκα
για να είναι ο επόμενος περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
«Σας ζητώ να τον στηρίξετε
γιατί είναι ένας άνθρωπος με
μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, ακέραιος που απέδειξε στην Καλαμάτα ότι μπορεί να κάνει έργο προς όφελος όλων των δημοτών του.
Και είναι ένας άνθρωπος με
τον οποίο προσβλέπω να συνεργαστώ την επόμενη μέρα,
εφόσον με εμπιστευτείτε στις
εκλογές που έρχονται στις 7

εσωτερικά
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Αποχωρεί από το ΚΙΝΑΛ
ο Ευ. Βενιζέλος

ζήτησε να συναντηθούμε σήμερα.
Στη συνάντηση μας μου
είπε πως θεωρεί ότι έχουμε
διαφορές ως προς τη γραμμή
του ΚΙΝΑΛ, ότι είχε υποθέσει
πως επιθυμώ να διαδραματίζω ένα ευρύτερο ρόλο και

ότι σε κάθε περίπτωση έχει
δεσμευθεί να τοποθετήσει
στη θέση του επικεφαλής
του ψηφοδελτίου επικρατείας
του ΚΙΝΑΛ άλλο πρόσωπο.
Μου είπε επίσης ότι δεν
θα ήθελε να φανεί ότι δεν
στηρίζω εκλογικά το ΚΙΝΑΛ

και ως εκ τούτου η τελευταία
θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας θα μπορούσε να
καλυφθεί από εμένα.
Ευχαρίστησα την κυρία
Γεννηματά γιατί αντιλαμβάνεται το ρόλο μου ως ευρύτερο, αυτό όμως αντιφάσκει
με την πρόταση της για τη
συμμετοχή μου στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου
επικρατείας.
Εξέφρασα τη βεβαιότητα
μου ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τις πολιτικές συνέπειες
της επιλογής της. Δεν της
ευχήθηκα καλή επιτυχία σε
ένα σχέδιο που καθιστά το
ΚΙΝΑΛ ουρά του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά την ευχαρίστησα γιατί
θα έχω πλέον τη δυνατότητα,
χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, να υπερασπιστώ δυναμικά τις θέσεις μου για το
μέλλον της Πατρίδας».

Β. Κικίλιας:
Εμπιστευθείτε τη Ν.Δ.
Να εμπιστευτούν τη ΝΔ
κάλεσε τους πολίτες ο Βασίλης Κικίλιας, ασκώντας
έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο Τομεάρχης 'Αμυνας της ΝΔ τονίζει πως τα
τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα οπισθοδρόμησε στην
οικονομία, στην ασφάλεια,
στην παιδεία, στην υγεία,
ενώ όπως επισημαίνει και
τα εθνικά μας δίκαια αποΟ Τομεάρχης 'Αμυνας της ΝΔ
μειώθηκαν.
«Ο κ. Τσίπρας διέψευσε
Βασίλης Κικίλιας
πλήρως όσους τον πίστεψαν. Αν και νέος ηλικιακά και άφθαρτος διοικητικά, δυστυχώς αντέγραψε τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος στα πάντα: στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση,
στις απόπειρες χειραγώγησης της Δικαιοσύνης και στην
υπονόμευση των θεσμών. Πρόλαβε δε, μέσα σε μόλις 4
χρόνια, με τα συνεχόμενα ψέματά του και τις κάκιστες
πολιτικές επιλογές του, να προκαλέσει τέτοια καταστροφή
στην ελληνική κοινωνία και να φτάσει από το ζενίθ στο
ναδίρ» σημειώνει ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας πως οι Έλληνες την περασμένη Κυριακή τον προσπέρασαν τάχιστα.

Κ. Μητσοτάκης: Η πολιτική αλλαγή
θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουλίου
Ιουλίου», υπογράμμισε.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. ανέφερε ότι από το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
έδωσαν από την πρώτη στιγμή πολιτικό χρώμα στην μάχη
των Περιφερειών όχι μόνο
για να βαφτεί, όπως είπε, ο
χάρτης της Ελλάδας γαλάζιος
για δεύτερη φορά, αλλά:
«Το κάναμε και για έναν
λόγο παραπάνω: Διότι η επόμενη κυβέρνηση που είμαι
πια απολύτως πεπεισμένος
ότι θα είναι η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας που θα
έρθει να ενώσει όλους τους
Έλληνες, θα πρέπει να συνεργαστεί με περιφερειάρχες,
με δημάρχους, για να μπορέσει να υλοποιήσει το φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο το
οποίο έχει για τη χώρα.
Και το δικό μας όραμα για
μια Ελλάδα με χαμηλότερους
φόρους, με περισσότερες
επενδύσεις, με πολλές καλές
νέες θέσεις δουλειάς για τα
νέα παιδιά, για μια Ελλάδα
με περισσότερη ασφάλεια,
για όλες τις Ελληνίδες και
για όλους τους Έλληνες»,
συνέχισε και δήλωσε πεπεισμένος ότι αυτό είναι ένα
όραμα που ο Παναγιώτης Νίκας μπορεί να το υπηρετήσει.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε
ότι την περασμένη Κυριακή
έγινε ένα πολύ σημαντικό
πρώτο βήμα, για μια μεγάλη
πολιτική αλλαγή στη χώρα
μας.
«Αντιμετώπισα καθ' όλη τη
διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου των ευρωεκλογών, τους Έλληνες πολίτες με ειλικρίνεια και πολιτική
εντιμότητα. Τους ζήτησα να
ξεφύγουμε από το τοξικό κλί-

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
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μα της πόλωσης και να μιλήσουμε για την Ελλάδα του
μέλλοντος, έτσι όπως την
ονειρευόμαστε όλοι. Τους ζήτησα να σταματήσουμε να διχάζουμε τους Έλληνες σε
καλούς και κακούς, σε λίγους
και σε πολλούς και να δώσουμε, όλοι μαζί, έναν αγώνα
για να προχωρήσουμε ενωμένοι μπροστά.
Είπα πολλές φορές ότι δεν
είμαι εδώ για να "τελειώσω
κανέναν". Είμαι εδώ για να
ενώσω όλες τις Ελληνίδες
και όλους τους Έλληνες»,
υπογράμμισε και ευχαρίστησε
τους πολίτες για το εκλογικό
αποτέλεσμα το οποίο, όπως
είπε, «δικαίωσε όσους πραγματικά πιστεύουν ότι μπορούμε να μιλήσουμε θετικά για
το μέλλον της Ελλάδος μας
και ότι δεν έχουμε τίποτα να
χωρίσουμε».
«Είμαστε πάρα πολύ λίγοι
για να είμαστε διχασμένοι και
πρέπει να προχωρήσουμε,
επιτέλους, όλες και όλοι
μπροστά», επισήμανε ενώ ευχαρίστησε όχι μόνο τους παλιούς παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ΝΔ αλλά και εκείνους που την εμπιστεύτηκαν
για πρώτη φορά.
Παράλληλα ζήτησε από
τους πολίτες να αξιολογήσουν τη Ν.Δ. αυστηρά κατά
τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου μέχρι την
7η Ιουλίου, να συγκρίνουν
προγράμματα αλλά και το
ήθος και το ύφος.
«Την αντίληψή μας για το
πως πρέπει να λειτουργεί η
δημοκρατία, τον σεβασμό στη
διαφορετική άποψη, τη σημασία την οποία δίνουμε στο
να προχωρήσουμε όλες και
όλοι ενωμένοι. Και είμαι σί-

γουρος, φίλες και φίλοι, ότι
η Νέα Δημοκρατία σε πέντε
εβδομάδες από τώρα θα ολοκληρώσει το κεφάλαιο το
οποίο ξεκίνησε πριν από μία
εβδομάδα και η μεγάλη πολιτική αλλαγή θα γίνει πράξη.
Για να φύγουμε, όλες και όλοι
μαζί, μπροστά και να χτίσουμε
μια πιο φωτεινή Ελλάδα»,
συμπλήρωσε.
Επίσης τόνισε ότι οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας
θα είναι πολλές και ανέφερε
ότι ένας πολίτης του είπε:
«Κυριάκο φτιάξε κράτος».
«Κράτος χρειάζεται η χώρα
πάνω απ' όλα. Κράτος προς
όφελος όλων των πολιτών.
Αλλά το κράτος δεν είναι μόνο
το κεντρικό κράτος, είναι οι
δήμοι, είναι η Περιφέρεια.
Την επόμενη μέρα η οργάνωση του κράτους -τι κάνει
το κεντρικό κράτος, τι κάνει
η Περιφέρεια, τι κάνουν οι
δήμοι- θα αποτελέσει αντικείμενο τολμηρών μεταρρυθμίσεων για την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας.
Για να γίνει η ζωή όλων
των πολιτών όχι μόνο καλύτερη, αλλά πιο εύκολη. Για
να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να διευκολύνουμε τους πολίτες, ειδικά τους
νέους, να έρχονται σε επικοινωνία με το κράτος», υπογράμμισε και πρόσθεσε ενόψει του δεύτερου γύρου των
αυτοδιοικητικών εκλογών:
«Να εκλέξουμε τον Παναγιώτη περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για να ξημερώσει μία
νέα μέρα για την Πελοπόννησο και για να είναι και η
Πελοπόννησος γαλάζια το
βράδυ των εκλογών. Αυτό
σας αξίζει. Αυτό μας αξίζει.
Να είστε καλά».
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Δραγασάκης: Το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών είναι ανατρέψιμο

ην εκτίμηση ότι το
αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών είναι
ανατρέψιμο και ο ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί να κερδίσει τις
εθνικές εκλογές
εξέφρασε ο
αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης και
υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Γιάννης
Δραγασάκης, ο οποίος
παραδέχτηκε ότι έγιναν
και λάθη από την πλευρά
της κυβέρνησης, ενώ ένα
μέρος του έργου της δεν
έφτασε μέχρι τους
πολίτες.

Τ

«Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι κατώτερο των προσδοκιών που είχαν διαμορφωθεί, αλλά δεν είναι ευκαταφρόνητο, διότι εδραιώνεται
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί έναν
πόλο της πολιτικής ζωής. Οι
ήττες καμιά φορά είναι ζωογόνες. Η διαφορά υπάρχει είναι μεγάλη, η πολιτική παραμένει ο χώρος όπου το ανέφικτο γίνεται εφικτό, είναι ανατρέψιμο το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών και από τη ζωογόνα ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να
κερδίσει τις εθνικές εκλογές»,
δήλωσε ο κ. Δραγασάκης.
Επισήμανε ότι από το στάδιο της ηττοπάθειας ο ΣΥΡΙΖΑ
πέρασε πλέον στο στάδιο του
πείσματος και παρατήρησε:

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης
Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν
ΣΥΡΙΖΑ του 18-20%, δεν μιλάω
για τον εκλογικό ΣΥΡΙΖΑ που
είναι 24% και αύριο θα πάρει
30% δεν ξέρω πόσο, μιλάω για
ένα συμπαγές κοινωνικό σώμα
το οποίο συμφωνεί με αυτά
που λέμε, πιστεύει στις ικα-

νότητες και την προσφορά
του Αλέξη Τσίπρα, θέλει την
Ελλάδα να είναι παραγωγική,
δίκαιη και οικολογικά βιώσιμη
και πιστεύει ότι μόνο εμείς
μπορούμε να το κάνουμε.
Αυτό είναι μια ισχυρή κατάκτηση και αποτελεί μια βάση

και μία προϋπόθεση, με το κατάλληλο σχέδιο και τη σωστή
πολιτική και τακτική σήμερα
και με το απαραίτητο πολιτικό
υποκείμενο, πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια δεκαετία ΣΥΡΙΖΑ, με Αλέξη Τσίπρα στο τιμόνι».
Για τον κ. Μητσοτάκη είπε
ότι έχει σχέδιο, αλλά δεν έχει
πρόγραμμα διακυβέρνησης
της χώρας και είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή
ακούω ένα ωραίο σύνθημα:
Θέλουμε μια Ελλάδα με λιγότερους φόρους και λιγότερες εισφορές. Μου θυμίζει
αυτό που έλεγαν ορισμένοι σε
εμάς, στον ΣΥΡΙΖΑ, πριν τις
εκλογές, ότι με έναν νόμο και
με ένα άρθρο θα ακυρώσουμε τα Μνημόνια, που κι αυτό
λάθος ήταν».
Ενόψει των εθνικών εκλογών ο κ. Δραγασάκης έθεσε
και το εξής διακύβευμα: «Ποια
κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τα συμφέροντα της Ελλάδας στη
σημερινή Ευρώπη; Ενας πρω-

θυπουργός, αν εκλεγεί, ο
οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
στο οποίο συμμετέχουν και
όλες οι δυνάμεις που δεν θέλουν κανένα ευρώ για το
Νότο, ή ο Αλέξης Τσίπρας
που έχει κερδίσει κύρος στην
Ευρώπη και μιλάει με όλους;»
Σε ερώτηση αν υπάρχει πεδίο συνεννόησης του ΣΥΡΙΖΑ
με το Κίνημα Αλλαγής απάντησε ότι πάντα υπάρχει πεδίο
συνεννόησης και παρατήρησε: «Τώρα βρισκόμαστε σε
μια περίοδο λίγο πριν το 1989.
Και τότε είχε δημιουργηθεί
μια ψύχωση και τώρα πρέπει
να υπερβούμε και αυτοί και αν
υπάρχουν και σε μας, να δούμε πολιτικά τα θέματα. Αν θέλουν να πάνε με τη δεξιά, ας
πάνε. Αλλά η αντίφαση είναι
προφανής. Εάν πιστεύουν σε
κοινωνικό κράτος, σε στοχευμένη ανάπτυξη, δεν μπορούν
να γίνουν με τον κ. Μητσοτάκη, μπορούν να γίνουν μόνο
με τον ΣΥΡΙΖΑ και επομένως
με ενδιαφέρον θα δούμε τις
εξελίξεις και σε αυτόν τον

χώρο».
Σε ερώτηση αν υπήρξαν
φαινόμενα στην κυβέρνηση
και στον ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν
ζημιά και υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές ο
κ. Δραγασάκης απάντησε πως
και ο ίδιος έβλεπε φαινόμενα
που τον ενοχλούσαν, αλλά
σημείωσε πως η εικόνα αυτή
αδικεί το έργο της κυβέρνησης.
Τόνισε ότι ο κόσμος έχει αυξημένες απαιτήσεις από τα
μέλη μιας κυβέρνησης με κορμό την αριστερά και τους θέλει σαν κοσμοκαλόγερους.
Επισήμανε ότι μια ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές
θα είναι «άδικη» διότι δεν έκανε όσα ήθελε να κάνει και
από αυτά που έκανε πολλά
δεν έγιναν γνωστά.
Η φιλοδοξία του ΣΥΡΙΖΑ,
είπε, είναι στη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου να
προχωρήσει σε διαδικασία
συνελεύσεων όπου θα συζητήσουν με τους πολίτες για τα
σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων.

Μ. Σταθόπουλος: Συνταγματική η επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου
η θέση πως σε περίπτωση
που η κυβέρνηση
υποβάλει Προεδρικό
Διάταγμα στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας για τον διορισμό
της ηγεσίας του Αρείου Πάγου,
και πριν τις 30 Ιουνίου, ο κ.
Παυλόπουλος δεν θα
μπορούσε να αρνηθεί να το
υπογράψει, διατύπωσε ο
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης,
ακαδημαϊκός και νομικός,
Μιχάλης Σταθόπουλος, σχετικά
με την επιλογή ηγεσίας στον
Άρειο Πάγο.

Τ

Ο κ. Σταθόπουλος τόνισε: «Έστω
ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη
διαδικασία και υποβάλλει το σχέδιο
του διατάγματος για να το υπογράψει. Ο Πρόεδρος πράγματι έχει την
αρμοδιότητα να ελέγχει τη συνταγματικότητα. Αν ήταν θέμα συνταγματικότητας θα μπορούσε να αρνηθεί, όμως θέμα συνταγματικότητας
δεν υπάρχει.
Παράλληλα, εξήγησε ότι: «Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι δεν είναι πολιτικά ορθό, όμως εκεί ο Πρό-

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Σταθόπουλος
εδρος δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχει
την εξουσία, γιατί είναι πολιτικό το
ζήτημα που δεν είναι της θέσεως του
έστω κι αν πιστεύει ότι δεν είναι πολιτικά ορθό».

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα εμπόδιο από το Σύνταγμα, η κυβέρνηση που έχει την εμπιστοσύνη της
Βουλής και δεν έχει παραιτηθεί να
επιλέξει την ηγεσία της δικαιοσύνης»,
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υπογράμμισε ακόμη ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης. Εξάλλου, χαρακτήρισε την προσπάθεια του υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου
για συναινετική διαδικασία «πρωτόφαντη ενέργεια» που «θα ανύψωνε
τον πολιτικό μας πολιτισμό», ενεργεία που όπως είπε ήρε τις όποιες ενστάσεις είχε ο ίδιος ο κ. Σταθόπουλος διατυπώσει αρχικά σχετικά με
την πολιτική ορθότητα του ζητήματος».
Ο κ. Σταθόπουλος σημείωσε πως
«το Σύνταγμα δεν θέτει χρονικά
όρια, εμπίπτει στις αρμοδιότητες
τις οποίες το Σύνταγμα δίνει στην κυβέρνηση η επιλογή της ηγεσίας του
Αρείου Πάγου». «Διαφωνώ με όσους
λένε ότι υπάρχει ζήτημα αντισυνταγματικότητας», πρόσθεσε.
Χαρακτήρισε δε «δεοντολογική τη
στάση της κυβέρνησης να σπεύσει
σε προκήρυξη εκλογών λόγω δυσαρμονίας με το εκλογικό σώμα και
συμπλήρωσε πως αρχικά είχε κρίνει
αντιδεοντολογική τη στάση της στην
αλλαγή ηγεσίας στη δικαιοσύνη.
Όμως, όπως είπε, αυτό άλλαξε με τη
χειρονομία κ. Καλογήρου που ήταν

πολύ σημαντική γιατί το «Σύνταγμα
δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα στην προεργασία να ζητήσει συναίνεση πολιτική και ο κ. Καλογήρου
το τόλμησε». Η αποδοχή αυτής της
πρότασης «θα έδινε τη δυνατότητα
να αρθεί η δυσπιστία απέναντι στο
πρόσωπο των δικαστών που γίνονται
εργαλείο πολίτικης αντιπαράθεσης»
συμπλήρωσε και «θα έστελνε μήνυμα και σε δικαστές και στον λαό -καθώς δεν αρκεί να θέλεις είσαι αμερόληπτος πρέπει να το πιστεύει και
η κοινή γνώμη- υπέρ της αντικειμενικότητας και της ουδετερότητας
της πολίτικης εξουσίας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης».
Τέλος, ο κ. Σταθόπουλος εξήγε ότι
το Σύνταγμα είναι σαφές δεν έχει
προθεσμίες και θα μπορούσε το
διάταγμα να εκδοθεί πριν τις 30 Ιουνίου, χωρίς κανένα πρόβλημα. «Δεν
τίθεται ζήτημα διορισμού δύο προέδρων» εξήγησε, αν με σαφήνεια και
στο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται ότι η ουσιαστική θητεία του
νέου προέδρου του Αρείου Πάγου
ξεκινά την 1η Ιουλίου».
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Η θεραπεία του
εκ γενετής τυφλού
•“Εν οίδα, ότι τυφλός ων άρτι βλέπω” (Ιωαν. 9,25)

Ο

Χριστός συνήθιζε
να συνδέει τα
θαύματά του με
σχετικές μ' αυτά
πνευματικές αλήθειες,
έτσι ώστε να ανεβάζει
τους ακροατές του από
την σφαίρα της υλικής
καθημερινότητας στη
σφαίρα της πνευματικής
πραγματικότητας της
ζωής.

Συχνά τα θαύματα επικύρωναν την ουράνια διδασκαλία του. Το θαύμα “συνυφαίνεται ως χρυσή κλωστή με τη
διδασκαλία της Αγίας Γραφής
και συνδέεται άρρηκτα μ'
αυτή”. Στη Σαμαρείτισσα βρίσκει την ευκαιρία να μιλήσει
για το πνευματικό νερό εξ
αφορμής του φυσικού νερού
και στο θαύμα της θεραπείας
του εκ γενετής τυφλού χαρίζοντας το φως σ' ένα δυστυχισμένο άνθρωπο αδράζει την
ευκαιρία να μιλήσει για το

πνευματικό φως, που είναι ο
ίδιος. Ο μακροσκελής όμως
και συναρπαστικός διάλογος
μεταξύ του Κυρίου και των
παρόντων στο θαύμα περιέχει
πλήθος διδαγμάτων, από τα
οποία θα σταχυολογήσουμε
τα σημαντικότερα.

“Τις ήμαρτεν... ίνα
τυφλός γεννηθή;”
Υπάρχει ακόμα διάχυτη η
αντίληψη ότι για κάποια εκ
γενετής αναπηρία ευθύνονται
οι αμαρτωλοί γονείς. Στην παρούσα περίσταση την απάντηση δίνει ο ίδιος ο Χριστός:
“ούτε αυτός αμάρτησε ούτε
οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε
τυφλός για να φανερωθεί η
δύναμη των έργων του Θεού
πάνω σ' αυτόν”. Αυτό σημαίνει
ότι ο Χριστός, έδειξε τη θεία
του δύναμη και αγάπη με το
να δημιουργήσει μάτια στον
εκ γενετής τυφλός και να του
χαρίσει έτσι το πολυποθητο
και άγνωστο σ' αυτόν φυσικό

φως. Αλλά και ο ίδιος ο ανάπηρος και αναξιοπαθής ωφελήθηκε διπλά. Γιατί μαζί με
τα σωματικά μάτια φωτίστηκαν και τα μάτια της ψυχής
και γνώρισε προσωπικά τον
ήλιο της δικαιοσύνης. Έκτοτε
ο περιφρονημένος εκείνος ζητιάνος, ο εκ γενετής τυφλός,
θα γίνεται γνωστός σ' όλες
τις γενιές των ανθρώπων που
θα μελετούν την Αγία Γραφή.

“Εμέ δει εργάζεσθαι...
έως σήμερα εστιν”
Η ημέρα είναι συνήθως ο
χρόνος εργασίας των ανθρώπων. Εδώ ημέρα είναι ο χρόνος της παρούσης ζωής. Ο
Κύριος έπρεπε να ολοκληρώσει το κοσμοσωτήριο έργο
του μέσα στο καθορισμένο
από το Θεό χρονικό περιθώριο. Το κάθε τι έπρεπε να
γίνει στην “ώρα του”.
Το ίδιο οφείλει και ο άνθρωπος να εργάζεται με επιμέλεια και χωρίς οκνηρία για
την απόκτηση των αιωνίων

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
αγαθών, για την κατάκτηση
της αρετής, ακολουθώντας
το στενό και δύσκολο δρόμο
της θυσίας και της προσφοράς. “Τ' αγαθά κόποις κτώνται” και “της παιδείας αι μεν
ρίζαι πικραί, οι δε καρποί γλυκείς” έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Πολύ περισσότερη
θυσία και αγώνας πνευματικός
απαιτείται για να ακολουθήσει
κανείς το θέλημα του Θεού,
και το στενό δρόμο της αρετής. Η αναβολή της μετάνοιας, της συγχώρησης των εχθρών, της νέκρωσης των παθών μας, της προόδου στην
πνευματική ζωή μπορεί να ματαιώσει οριστικά την αιώνια
ευτυχία μας.

Ο Χριστός το φως
του κόσμου
Ο Χριστός διεκήρυξε ότι είναι το φως του κόσμου: “Εγώ
ειμί το φως του κόσμου, ο
ακολουθών εμοί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά

έξει το φως της ζωής” (Ιωαν.
8, 12). “Ήν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον” (Ιωαν. 1, 9). Είναι ο χορηγός όχι μόνο του φυσικού
αλλά και του πνευματικού φωτός. Όπως το φως του ήλιου
είναι η πηγή της φυσικής ζωής
και δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με τα τεχνητά ανθρώπινα φώτα, έτσι και ο Χριστός είναι το πνευματικό φως
της θείας αλήθειας που φωτίζει καθαρίζει και θερμαίνει
τις ψυχές των πιστών.
Ο Χριστός απαλλάσει τους
ανθρώπους από την άγνοια
του Θεού και από την πλάνη,
από παχυλές και ειδωλολατρικές αντιλήψεις για το Θεό,
από προλήψεις και δυσειδαιμονίες και τους οδηγεί στην
αληθινή γνώση του Θεού, στη
θεογνωσία.
Οδηγεί τον αμαρτωλό από
το σκοτάδι και το ζόφο της
αμαρτωλής ζωής στο φως

της καινούργιας εν Χριστώ
ζωής, της ηθικής και πνευματικής αναγέννησης, μέσω των
μυστηρίων του βαπτίσματος
και της Μετάνοιας - Εξομολόγησης. Η ζωή της αμαρτίας,
χαρακτηρίζεται ως νύχτα...”
και τα έργα ως “έργα του
σκότους”. Αντίθετα τα ενάρετα έργα χαρακτηρίζονται
ως έργα του φωτός. Καλεί
τον κάθε αμαρτωλό ν' απαρνηθεί τα πάθη του που τον
κρατούν στο πνευματικό σκοτάδι και να γυρίσει στη ζωή
της χάρης του Θεού και τη
δύναμη των όπλων του φωτός.
“Η νυξ προέκοψεν, η δε
ημέρα ήγγικεν, αποθώμεθα
ουν τα έργα του σκότους και
ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός” (Ρωμ. 13, 12).
“Η διαγωγή μας ας είναι
κόσμια τέτοια που ταιριάζει
στο φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η
ασύδοτη και ακόλαστη ζωή,
οι φιλονικίες και οι φθόνοι”
(Ρωμ. 13, 13).
Οι μαθητές του Χριστού και
κατ' επέκταση όλοι οι Χριστιανοί καλούνται να γίνουν
“το φως του κόσμου”, υιοί
φωτός και υιοί ημέρας” (1
Θεσσλ. 5,5) και να ζουν και
να πολιεύονται “ως τέκνα φωτός”. Οφείλουν να γίνουν και
αυτοί οδηγοί προς το χριστιανικό φως διδάσκοντες με την
ενάρετη ζωή τους και το φωτεινό παράδειγμά τους.-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Άγιος Μάρτυς Ερμείας ο Καππαδόκης

Ο

άγιος Ερμείας
καταγόταν από
τα Κόμανα της
Καππαδοκίας της Μικράς
Ασίας και έζησε τον 2ο
αιώνα, επί αυτοκράτορα
Μάρκου Αυρηλίου
Αντωνίνου Πίου. Από
νεαρή ηλικία εντάχθηκε
στις ρωμαϊκές λεγεώνες
και γρήγορα ξεχώρισε για
την γενναιότητα, την
ανδρεία και το
αγωνιστικό του φρόνημα.

Ο ίδιος ως στρατιώτης, συμμετείχε στους μεγάλους διωγμούς κατά των χριστιανών.
Όμως περί το τέλος της στρατιωτικής του θητείας και σε
μεγάλη πλέον ηλικία, έγινε
χριστιανός. Παρά τη μεγάλη
του προσφορά στο ρωμαϊκό

στρατό και τα σεβάσμια γηρατειά του, συνελήφθηκε και
οδηγήθηκε ενώπιον του δούκα
Σεβαστιανού. Ο Σεβαστιανός
τον διέταξε να αρνηθεί την
πίστη του και να θυσιάσει στα
είδωλα. Ο άγιος Ερμείας
όμως, ακλόνητος και ακατάβλητος, αρνήθηκε να ενδώσει
και να θυσιάσει στα μιαρά ειδωλολατρικά ξόανα. Με τη
γλυκύτητα δε που τον διέκρινε, απάντησε στις προτροπές
των τυράννων τα εξής: «Θα
ήταν πολύ ανόητο σεβαστέ
άρχοντά μου να αφήσω το
φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπασθώ το ψέμα,
να παραιτηθώ από τη ζωή και
να προτιμήσω το θάνατο. Θα
ήταν λοιπόν παράλογο στο
τέλος της ζωής μου να χάσω

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

αυτά τα πολύτιμα αγαθά».
Τότε εξοργισμένος ο Σεβαστιανός, διέταξε αφού τον βασανίσουν σκληρά πιστεύοντας
ότι έτσι θα κάμψει την αντίσταση και το φρόνημα του
αγίου Ερμεία. Αφού τον ξυλοκόπησαν, του συνέτριψαν
τις σιαγόνες, του έσπασαν τα
δόντια, του έγδαραν το δέρμα
του προσώπου, στο τέλος,
τον έριξαν σε αναμμένο καμίνι.
Ο άγιος Ερμείας, αντλώντας
δύναμη από την πίστη του
στον Ιησού Χριστό, υπέμενε
καρτερικά όλα αυτά τα βασανιστήρια. Με την δύναμη
της Θείας Χάρης, αποκαταστάθηκε η υγεία του και εξήλθε σώος και αβλαβής.
Βλέποντας αυτά οι δήμιοί
του, προσπάθησαν να τον δηλητηριάσουν. Αλλά και από

Delivery

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
αυτή τη δοκιμασία ο άγιος
Ερμεία εξήλθε άτρωτος. Αυτό
το γεγονός αποτέλεσε την αι-

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

Άγιος
Μάρτυς
Ερμείας ο εκ
Κομάνων
Καππαδοκίας
τία μεταστροφής του μάγου
που του χορήγησε το δηλητήριο και μερικών από τους
δημίους, να ασπαστούν τον
χριστιανισμό. Πληρώνοντας
όμως, αυτή τους την μεταστροφή, με την ζωή τους.
Τους αποκεφάλισαν αμέσως.
Ο άγιος Ερμείας υποβλήθηκε σε μια σειρά νέων βασανιστηρίων. Τον βάλανε
μέσα σε καυτό λάδι, στο οποίο
τυφλώθηκε και στη συνέχεια
για τρεις μέρες τον άφησαν
κρεμασμένο σε ένα δέντρο.
Όταν οι δήμιοι είδαν ότι κανένα βασανιστήριο δεν είναι
ικανό να κάμψει το χριστιανικό
φρόνημα και την πίστη του
αγίου Ερμεία, τον αποκεφάλισαν. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την μνήμη του
στις 31 Μαΐου.
«Χριστώ στρατευσάμενος,
τω Βασιλεί του παντός, γεν-

ναίως διέκοψας, τας παρατάξεις εχθρών. Ερμεία πανένδοξε, συ γαρ εγκαρτερήσας, πολυτρόποις αικίαις,
ήθλησας εν τω γήρα, ως του
Λόγου οπλίτης, ω πρέσβευε
Αθλοφόρε, σώζεσθαι άπαντας»
«Του Χριστού το όνομα,
ομολογήσας ευτόνως, και
σφοδρών κολάσεων, υπενεγκών τας οδύνας, ήσχυνας,
των παρανόμων τας επινοίας,
έδειξας, της ευσεβείας πάσι
το κράτος, διά τουτό σε Ερμεία, ο Αθλοθέτης Λόγος
εδόξασε»
«Όπλοις αληθείας περιφραχθείς, καθείλες του ψεύδους, Αθλοφόρε τον ευρετήν,
εν γήρα νεάζον, ψυχής φρόνημα φέρων, και ήθλησας
νομίμως, Ερμεία ένδοξε»

τοπικά

Φαντασιακές μεγαλειότητες
καραμανλισμού
ο πολιτικό σύστημα
στο παρελθόν
αποτέλεσε ένα
απόλυτο δείγμα
παρεοκρατικού
καπιταλισμού. Η
απροθυμία πολλών για
αυτοκριτική είναι
γεγονός. Ιδιαίτερα από
το παλιό δυναμικό που
διάκειται ιδεολογικά
κρατικοδίαιτα,
συναινετικά
νεοκεϋνσιανά.

Τ

Συχνά δεν γινότανε ούτε τα
αυτονόητα, επειδή παλιά και
νέα τζάκια, δεξιά και αριστερά, διακαώς ευνοούσαν τη
διατήρηση του πελατειασμού.
Μία ελεγχόμενη διαφθορά,
την οποία βιώσαμε πρόσφατα
με τα λογής επιδόματα, που
διαπότιζε την κουλτούρα του
πολίτη, διατηρώντας τον δέσμιο των κομμάτων.
Απέναντι στηνότανε αποδιοπομπαίοι τράγοι, είτε ως
ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, είτε ως κακοί
ξένοι τοκογλύφοι, Μέρκελ ή
Βέμπερ, είτε με την ιδεολογική τρομοκρατία και εχθρότη-

τα απέναντι στο μικρομάγαζο
και τον άμοιρο επαγγελματία, είτε πάλι με το διεθνή
σιωνισμό που επιβουλεύεται
τον ομφαλό της γης. Μακαριστότατα σενάρια, αγαπητά
από όλα τα λαϊκίστικα πολιτικά ρεύματα.
Αυτή η ανευθυνότητα και η
εφησύχαση του πελατειασμού
μας οδήγησε εδώ. Αλλά οι
πολιτικές αυτές, διεφθαρμένες και απόμακρες από την
κοινωνία, απέτυχαν. Παραδοσιακά οι βολεμένες ελίτ, αριστοκράτες και ραντιέρηδες,
επιδεικνύανε μεγάλη κινητικότητα στο κοινωνικό πεδίο με
ένα μανδύα αλτρουιστικό.
Η αφρόκρεμα αυτή, ενίοτε
και κληρονομικώ δικαίω, οικειοποιούταν την κοινωνική
και ιδεολογική κινητικότητα,
ως αποτέλεσμα των γνωριμιών και των διασυνδέσεων.
Και ενώ η Αριστερά έχτιζε
στα κάγκελα το υποτιθέμενο
ηθικό πλεονέκτημα, στην κεντροδεξιά, συχνά το “εγώ” του
καιροσκοπισμού υπερίσχυε
του συλλογικού.
Πλείστοι οι πρόεδροι στη

χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας. Ακόμη και σήμερα επικαλούνται το ριζικό τους κάποιοι για να διαπρέψουν, είτε
σα βουλευτές, είτε σα διοικητές. Αποκομμένοι από την
πραγματικότητα και ενίοτε με
συμπλέγματα και αρνητικά
προσωπικά βιώματα εγωισμού, κατατείνουν σε εύκολες
μεγαλοστομίες, θεωρώντας
τους πολίτες αμνήμονες και
ανόητους.
Η σταδιακή απομάκρυνση
των φαντασιακών αυτών μεγαλειοτήτων του “καραμανλισμού” σε φλύκταινες εκτός
της ΝΔ, ήταν μια ουσιώδης
επιλογή. Μια ιστορική ευκαιρία την οποία οφείλει να αξιοποιήσει ο Κυριάκος με τον
αέρα των 9 μονάδων, κρατώντας την πόρτα κλειστή σε
ρετάλια, προσωπίδες και κόμματα σφραγίδες. Καμία συνεργασία με φαιδρά πρόσωπα
του παρελθόντος, με τυχάρπαστους πολιτικούς σαλταδόρους.
Όσο και να παρακαλάνε.
Κύριο μέλημα η ανανέωση
πέρα από συνταξιούχους και

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
υπερήλικες, πέρα από τα κομματικά στεγανά που προσφέρουν ασφάλεια και οικειοποίηση της δημόσιας σφαίρας,
με πρόσωπα που εκτίθενται
στη βάσανο της κοινωνικής
αξιολόγησης και πολιτικές
που θα εστιάζουν στην καθημερινότητα και την κοινωνία.
Σήμερα χρειάζονται όλοι. Κύρια όμως χρειάζονται σύγχρονες αντιλήψεις, ώστε να
καμφθεί και η ελάχιστη δυσπιστία, προκειμένου να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης
και ασφάλειας.

Δυσκοιλιότητα και η φυσική πρόταση
δυσκοιλιότητα δεν
είναι νόσος, αλλά
σύμπτωμα, το οποίο
μπορεί να είναι είτε
ιδιοπαθές ή μπορεί να
αποτελεί εκδήλωση
πολλών παθήσεων και
διαταραχών.

Η

Μολονότι οι περισσότεροι θεωρούν ως φυσιολογικό ρυθμό
κένωσης την μια ημερησίως,
αυτό δεν είναι σωστό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός φυσιολογικών
κενώσεων. Αυτές μπορεί να είναι από 3 την ημέρα, έως 3 [την
εβδομάδα. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι σε κάποια φάση της
ζωής τους, πάσχουν από δυσκοιλιότητα, η οποία δεν είναι
ούτε μόνιμη ούτε σοβαρή. Είναι
σημαντικό λοιπόν να γίνει κατανοητό τι την προκαλεί, προκειμένου να την προλάβει και να
την θεραπεύσει κάποιος.
Δυσκοιλιότητα θεωρείται η
μείωση της συχνότητας των κενώσεων σε λιγότερες από 3
την εβδομάδα ή η ανάγκη για
σημαντικά αυξημένη εφαρμογή
πίεσης ώστε να επιτευχθεί η
αφόδευση. Ο κλινικός ορισμός
της δυσκοιλιότητας περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον από τα
παρακάτω εφ' όσον συμβαίνουν για τουλάχιστον 12 εβδομάδες, όχι απαραίτητα συνεχόμενες, κατά τους τελευταίους
12 μήνες.
-Λιγότερες από 3 κενώσεις
την εβδομάδα
-Προσπάθεια κατά την διάρκεια της κένωσης
-Σκύβαλα ή σκληρά κόπρανα
-Αίσθημα ατελούς κένωσης
-Αίσθημα ορθοπρωκτικής
απόφραξης
Σύμφωνα με το National

Τσιούτσιας Βασίλειος
Φαρμακοποιός ΑΠΘ

Health Interview Survey το 1996
στις USΑ περίπου 3 εκατομ.
πληθυσμού έπασχαν από δυσκοιλιότητα. Συνήθως οι πάσχοντες είναι γυναίκες και ενήλικες >65 ετών, οι οποίοι προσπαθούν να θεραπευτούν μόνοι
τους, αγοράζοντας διάφορα
υπακτικά ή φυτικά προϊόντα
που διαφημίζονται ως βελτιωτικά των κενώσεων.
Δυσκοιλιότητα: αίτια εμφάνισης
Τα αίτια εμφάνισης της δυσκοιλιότητας εντοπίζονται σε:
-Δίαιτα χαμηλή σε υπόλειμμα
-Όχι ικανοποιητική πρόσληψη
υγρών
-Έλλειψη σωματικής άσκησης
-Χρήση φαρμάκων
-Αλλαγές στις καθημερινές
συνήθειες (εγκυμοσύνη, ταξίδια)
-Αγνόηση της έπειξης για
αφόδευση
-Αυξημένη και χρόνια χρήση
καθαρκτικών
-Ειδικές νόσοι
-Προβλήματα της ορθοπρωκτικής περιοχής

-Γήρας
-Χρόνια ιδιοπαθής δυσκοιλιότητα
-Δίαιτα χαμηλή σε φυτικές
ίνες. Είναι η πιο συχνή αιτία δυσκοιλιότητας. Τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες είναι τα σιτηρά, όσπρια, δημητριακά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Οι
φυτικές ίνες διαλύονται στο
νερό και παίρνουν μια απαλή
σαν gel μορφή η οποία βελτιώνει τον όγκο των κενώσεων και
βοηθάει στο σχηματισμμό μαλακών κοπράνων.
Οι καθημερινές μας ανάγκες
είναι περίπου 20-35gr. Τα άτομα που προσλαμβάνουν τις
απαιτούμενες ποσότητες, σπάνια αποκτούν δυσκοιλιότητα.
- Μειωμένη πρόσληψη
υγρών. Το νερό και οι χυμοί αυξάνουν την ποσότητα του νερού
στο έντερο, με αποτέλεσμα την
αύξηση του όγκου των κοπράνων και τη βελτίωση της υφής

τους. Οι ημερήσιες ανάγκες σε
υγρά είναι 1,5ltr. Μειωμένη
πρόσληψη, προκαλεί αφυδάτωση και μειωμένο όγκο κοπράνων, τα οποία γίνονται σκληρότερα.
- Έλλειψη σωματικής άσκησης. Μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα, χωρίς να είναι γνωστός ο τρόπος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που
παραμένουν κλινήρεις μετά από
ατύχημα ή αρρώστια γίνονται
ξαφνικά δυσκοίλιοι.
Χρήση φαρμάκων. Στο πρόβλημα της δυσκοιλιότητας, δημιουργήσαμε μια φόρμουλα
άμεσης ανακούφισης και ταυτόχρονα αποκατάστασης της
φυσιολογικής υγείας του εντέρου. Περιλαμβάνει σαμπούκο,
σέννα, σύκο, πράσινο τσάι και
συνάμα προσφέρει αποτοξίνωση στον οργανισμό. Η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με
τις ανάγκες του καθενός.

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.
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Ν. Παππάς: Η ανάπτυξη
δεν θα έρθει με
νεοφιλελεύθερα δόγματα
«Η ανάπτυξη που
δημιουργεί ανισότητες είναι η μήτρα των
καινούργιων οικονομικών κρίσεων» τόνισε
ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.
Ο κ. Παππάς σημείωσε ότι «τελικά ο κόσμος θα εγγυηθεί τη
συνέχιση αυτής της
πορείας δίκαιης ανάπτυξης, διότι μία ανάπτυξη που ποτέ δεν
θα έρθει με τα δεδομένα των νεοφιλεΟ υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
λεύθερων, η οποία
Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης,
αφήνει μεγάλο κομΝίκος
Παππάς
μάτι του κόσμου στο
περιθώριο, είτε μη
αφήνοντας τον να ρυθμίσει τα χρέη, είτε μη αφήνοντάς τον
να αυξάνει το μισθό του και φέροντάς τον στην ιδιωτική
υγεία, δεν είναι δίκαιη και δεν είναι και βιώσιμη».
Όπως είπε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, «η κοινωνία έχει προβλήματα και αυτό πρέπει να γίνεται καθαρό (..)
και στις δημόσιες παρουσίες μας» και πρόσθεσε «καμιά
φορά κάνουμε κι εμείς το λάθος, να νομίζουμε ότι ένα θετικό μέτρο αλλάζει άρδην την καθημερινότητα του πολίτη».
Ανέφερε ως παράδειγμα την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 586 στα 650 ευρώ, μία «γενναία αύξηση» με
την οποία όμως «πάλι δεν βγαίνει ο μήνας» και τόνισε ότι
«πρέπει να κάνουμε καθαρό, ότι ακόμα και τα θετικά μέτρα δεν είναι ικανά, άρδην και από τη μια μέρα στην άλλη,
να αλλάξουν πραγματικά την οικονομική κατάσταση ενός
νοικοκυριού, που είναι στα χαμηλά εισοδήματα».
Όσον αφορά την ηγεσία της Δικαιοσύνης, είπε ότι η «κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για να προχωρά και να
εκτελεί τις αρμοδιότητές της» κατ' εφαρμογή του Συντάγματος και πρόσθεσε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε στη
βάση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.
Όπως είπε, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας λένε ότι ακόμα και υπηρεσιακές κυβερνήσεις έχουν πλήρη καθήκοντα και σημείωσε ότι η διαδικασία έγινε
κατ΄εφαρμογή του νόμου Καστανίδη, του 3841/10, ο οποίος προβλέπει ότι ακόμα και αν έχει διαλυθεί η Βουλή και
είναι αδύνατον να συγκληθεί η διάσκεψη των Προέδρων,
μπορεί να προχωρήσει στον ορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
«Η ΝΔ θέλησε να τραυματίσει την Δικαιοσύνη προφανώς.
Διαμόρφωσε μία εικόνα ότι κυβέρνηση βάζει τους δικούς
της, ενώ υπήρξε μία διαδικασία η οποία ήταν διαφανής, η
οποία ήταν δημόσια» είπε ο κ. Παππάς, προσθέτοντας ότι
οι δικαστές «πέρασαν» από τη Διάσκεψη των Προέδρων και
υπήρξε ψηφοφορία. «Αυτό δεν μπορούμε να το παρακάμπτουμε. Τι θα έκανε η ΝΔ δηλαδή, αν ο μη γένοιτο κέρδιζε τις εκλογές; Θα επέλεγε άλλους;» διερωτήθηκε.
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ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
19:30 ANT1 News
21:45 Σύζυγος για Ενοικίαση
00:00 Το πιο Λαμπρό Αστέρι

06:45
10:00
11:30
12:00
12:45
13:00
15:00
16:00
17:45
18:00
23:00
00:00
00:30

07:00
08:00
10:30
11:30
12:30
13:00
14:00
15:30
16:30
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:45

07:30
08:30
(Ε)
10:00
10:05
12:30
(Ε)
13:00
13:30
15:00
16:00
17:00
(Ε)
18:00
(Ε)
18:30
23:00
23:15
00:45

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Το Αλάτι της Γης
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Οι Εκλογές στην ΕΡΤ
Από τον Φρόιντ στο Διαδίκτυο
Ειδήσεις
Η Κινέζα

Η Κουκλαποθήκη E7 (Ε)
Θεία Λειτουργία
Φωτεινά Μονοπάτια (Ε)
Εν Συνόλω
Χωρίς Ερώτηση (Ε)
Οι Δρόμοι της Ανάπτυξης
Της Ζήλειας τα Καμώματα
Εδώ Που Τα Λέμε
Εικαστικοί (Ε)
Η Δεκαετία του 2000
Τα Στέκια Κ3
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ11 Ε5
Βικτώρια Κ2 Ε9
Άδικος Κόσμος
Fargo Κ2 Ε3

Άγρια Ελλάδα (Ε)
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Χαρά Θεού Κ4 (Ε)
Εκλογές (Ζ)
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E7
Ειδήσεις
Κυριακή στο Χωριό Κ3
ΑΓΡΟweek Κ3 (Ε)
24 Ώρες Ελλάδα Κ3 (Ε)
Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ E2
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E1
Εκλογές (Ζ)
Ειδήσεις
'Oταν Υπάρχει Αγάπη
Η Κατάκτηση της Αμερικής

07:00 Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
08:00 Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
09:00 Thrive (Ε)
09:45 Μια Ζωή Κ2 Ε49
10:45 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
11:45 Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
13:00 ANT1 News
13:45 Merenda Mania
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
16:00 Εκείνες κι Εγώ (Ε)
17:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:15 Ζητείται Επειγόντως Γαμπρός

07:30 Super Wings
08:00 Polly Pocket
08:30 Πέππα, το Γουρουνάκι
08:45 Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
09:15 Η Μάσα και ο Αρκούδος
09:45 Μπόμπι και Μπιλ
10:15 PJ Masks
10:45 Miraculous Lady Bug
11:15 Η Barbie και οι Μυστικοί
Πράκτορες
12:00 Mecard
12:30 Be Cool Scooby-Doo!
13:00 Eragon
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια Κ5 Ε21
17:00 Life is a Beach
17:30 Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
17:40 Red: Πράκτορες Παροπλισμένοι
αλλά Πάντα Επικίνδυνοι
19:50 Star News
21:00 Ο Μπακαλόγατος
22:50 Στα Καλά Καθούμενα

07:30 Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
08:00 Alpha Ρεπορτάζ
10:00 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται!
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Καλύτερα Δε Γίνεται!
17:50 Επαναληπτικές Δημοτικές και
Περιφερειακές Εκλογές 2019
22:30 Deja Vu: 4 Ημέρες, 6 Ώρες Πίσω
01:30 Μετά τα Μεσάνυχτα (Ε)
03:00 Beauty and The Beast Κ1 Ε16
04:40 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:10 Εικόνες (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
09:00 Σήμερα
11:00 Ακραία Φαινόμενα
13:00 Αταίριαστοι
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
15:00 Survivor
17:50 Δημοτικές & Περιφερειακές
Εκλογές 2019
01:00 WWE SmackDown
03:15 Alphas Κ1 Ε2

07:00
08:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά

23:50 Δυνατά και Ελληνικά
00:50 Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία
Ακούει;

07.00 Μουσικό πρόγραμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Ταύγετος, φύση και
περιπέτεια»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Κάστρα των
ιπποτών στα Δωδεκάνησα»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 Ελληνική ταινία «Ερωτας στους
αμμόλοφους»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30
01.30

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

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

10:00 Εκλογές 2019: Η Ώρα της Κάλπης
14:00 Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
14:45 My Greece
15:45 Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι
17:40 Open News στη Νοηματική
17:50 Celebrity Travel
18:00 Εκλογές 2019: Η Ώρα της
Απόφασης
18:55 Open News
22:00 Λαβύρινθος: Πύρινες Δοκιμασίες
00:45 Ο Αντι - Ήρωας
02:30 Αναρχία

ΚΡΙΟΣ: Αυτές τις μέρες θα μπορέσεις να πάρεις μια δόση που στην πραγματικότητα θα σε
βοηθήσει και σε ψυχολογικό επίπεδο, αφού θα
αποτελεί για σένα μια επιβεβαίωση ότι κάνεις
σωστά κάποια πράγματα.
ΤΑΥΡΟΣ: Μήπως έχει έρθει η ώρα να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να απολαύσει
ένα χαλαρωτικό μασάζ ή κάποιες άλλες υπηρεσίες ομορφιάς και χαλάρωσης; Όλα αυτά σήμερα αποτελούν καλύτερες επιλογές σε σχέση με το να ασχοληθείτε με διεκπεραιωτικές
υποθέσεις που δεν μπορούν να μας προσφέρουν ευχαρίστηση.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν αυτή η σχέση έχει "παράνομο" χαρακτήρα ή για κάποιο λόγο έχετε αποφασίσει
να την κρατάτε κρυφή, ίσως έχει έρθει η ώρα
να γίνουν αποκαλύψεις. Το ίδιο ισχύει και στο
ενδεχόμενο που τρέφεις συναισθήματα για κάποιον που ως τώρα δίσταζες να τα εκδηλώσεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τώρα όμως με το τρίγωνο που κάνει με την Αφροδίτη ήρθε η ώρα να τη βγάλεις
έξω την ουρίτσα σου και να αρχίσεις να την κουνάς πριν πάθει καμιά αγκύλωση. Βγες έξω, γνώρισε κόσμο και απλά προσπάθησε να μη δείχνεις ούτε ξελιγωμένος, ούτε κατατρεγμένος.
ΛΕΩΝ: Είναι μια στιγμή που πρέπει να δείξεις
ότι ξέρεις να διαχειρίζεσαι την επιτυχία και ότι
μπορείς να της δώσεις διάρκεια στο χρόνο. Να
επισημάνω ότι επιτυχία μπορεί να είναι ακόμα
και το ότι έκοψες το κάπνισμα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Άσε τον άλλο να είναι αυτός που
είναι και αντί να σκέφτεσαι πως θα τον φέρεις
στα μέτρα σου καλύτερα σκέψου αν χωράει ο
ένας στα μέτρα του άλλου, αν εκτός από αντιθέσεις υπάρχουν και κοινά.

Καποδιστρίου 14
2431022175
Δευτέρα 3 Ιουνίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Μέρμηγκας Χρήστος
Κονδύλη 28

2431037855
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Νίτσα Πένυ
Δεσποτικού

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

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

Δευτέρα 3 Ιουνίου
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας-Παλαιόπυργος
Γιώτας-Πρίνος
Οικονόμου-Λυγαριά
Κανάτας-Πύλη
Παπαποστόλου-Νομή
Παππά-Χρυσαυγή
Τσεκούρας-Γλύνος
Τσιάκας-Γόμφοι

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
Τηλ. 24310 20090

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πλούσια σε πετρώματα.
2. Αρχαία... συνήθεια
- Εκφράζει ανύψωση ή κατάργηση (αντιστρ.).
3. Ανδρικό υποκοριστικό - Εισάγει
ερωτηματική πρόταση.
4. Εχει και φιλοσοφική έννοια Ασος της Λίβερπουλ.
5. Σχετικό με συμφωνία - Στρατάρχης του Μ. Ναπολέοντα.
6. Εξετάζονται σε μικροσκοπικά
παρασκευάσματα - Λέξη γνωστού
ρητού του Ηράκλειτου (αντιστρ.).
7. Προορισμός των Αργοναυτών
- Πρωτεύουσα νησιωτικού κράτους.
8. Με υποζύγιο σχετικό - Αναφορικό ή τροπικό επίρρημα.
9. Είναι και η κονκάρδα - Ορισμένες φορές... στενοχωρεί.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Καρποφόρο δέντρο (γεν.).
2. Γυναικείο όνομα, που αναφέρεται και για την ψυχή (γεν.).
3. Από μία αιτιατική ακολουθείται
- Πρόκλησης χαρακτηρισμός.
4. Αναφορική αντωνυμία - Προηγούνται... εστεμμένων.
5. Προφυλακτικός ο ρόλος της.
6. Φωνήεντα που δεν σχηματίζουν

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

4
5

6
4

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

Sudoku
2

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Suntan,
του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι.
Τρίτη 7/5 και Τετάρτη 8/5

ΛΥΣΗ (1-6-2019)

Πώς παίζεται

8

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΓΚΕΡΣΟΥΙΝ 2.
ΚΟΡΕΑ - ΔΔΔ 3. ΑΝΑΚΤΟΡΟ 4. ΤΑΡ
5. ΑΡΩΜΑΤΑ
6. ΜΧ 7. ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ 8. ΑΜΟ - Η
ΤΙΝΑ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΓΚΑΝΑ - ΠΑΟ 2.
ΚΟΝ - ΡΟΥΜΙ 3. ΕΡΑΤΩ - ΡΟΚ 4.
ΡΕΚΑΜΙΕ 5.
ΑΡΤΑΣ - ΤΗΝ 6. ΤΡΙΤΟ 7. ΥΔΡΙΑ
- Κ1Μ 8. ΠΟΔΙ - ΜΟΝΟ 9. ΝΔ - ΜΥΧΙΑΣ

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

9

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

δίφθογγο - Μουσική νότα - Ο αριθμός των άρθρων του Συμβόλου της
Πίστεως (αντιστρ.).
7. Την περιγράφουν σε βιβλία
τους ο Καζαντζάκης και ο Ουράνης.
8. «Ερημη» στον τίτλο έργου του
Τ.Σ. Ελιοτ (αντιστρ.) - Ο πατέρας
του Μαθουσάλα.
9. Και προτρεπτικά χρησιμοποιείται - Χρησιμοποιείται σε αρκετά
φαγητά.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

24310 20333

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

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

http://cine-mylos. blogspot.com

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Ράπτης Γιάννης
28ης Οκτωβρίου
2431032067
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Τσαγκούλη Σοφία

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.
Για τα σεξουαλικά δεν πρόλαβα να σου πω, αν
και θα 'πρεπε, αλλά να ξέρεις...καλό Σαββατοκύριακο!
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: 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". Το θέμα είναι πως είτε
σαν φυσική παρουσία, είτε σαν ανάμνηση οι λόγοι που μένει είναι οι καλύτεροι.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η ψυχολογία σου φαίνεται να βελτιώνεται για πολλούς και διάφορους λόγους,
όπως το ενδεχόμενο να βρίσκεις λύση σε κάποιο θέμα υγείας ή το να απολαμβάνεις τα οφέλη της άσκησης ή μιας πιο ισορροπημένης διατροφής.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Εσύ θα είσαι ο εαυτός σου, λίγο
πιο χαλαρός, κι αυτή θα σου δείξει πως μπορείς να αξιοποιήσεις τη γοητεία σου για να περάσεις καλά κι όχι για να προστατεύεσαι
πίσω από μια παγωμένη εικόνα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πιθανόν τα προβλήματα να γίνουν
πιο συγκεκριμένα, να αποκτήσουν διαστάσεις
ή ονοματεπώνυμο. Και τότε όλα γίνονται πιο εύκολα...
ΙΧΘΕΙΣ: Έχεις την ευκαιρία να επιδιώξεις
επαφές με κάποιους φίλους που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο. Με αυτούς που δε χρειάζεται
να δώσετε μακροσκελείς εξηγήσεις για να ξεπεράσετε μια παρεξήγηση, αλλά αρκεί να πείτε και οι δυο "σιγά, δεν έγινε και τίποτα".
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Στα ραντάρ της εφορίας τα «κρυφά» εισοδήματα
από τα ακίνητα – Εντατικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ
Σ
τα ραντάρ της
Εφορίας βρίσκονται
και φέτος
φορολογούμενοι που
νοικιάζουν μέσω
πλατφορμών όπως το
Airbnb τα ακίνητα τους
αλλά «ξεχνούν» να
δηλώσουν τα εισοδήματα
που αποκτούν από την
εκμετάλλευση τους.

Οι φορολογικοί έλεγχοι επικεντρώνονται σε περιοχές
όπου κυριαρχεί το φαινόμενο
των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις
οι εφοριακοί προσεγγίζουν
τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των κατοικιών παριστάνοντας τους πελάτες.

«Σύμμαχος» των
ελεγκτών το Μητρώο
Ακινήτων
Όπως αναφέρει ρεπορτάζ
της «Ναυτεμπορικής» τους
ελέγχους διευκολύνει και η
ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ, το Μητρώο Ακινήτων
Βραχυχρόνιας Διαμονής,
όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων

οφείλουν να δηλώνουν τα
στοιχεία για τα ακίνητα που
εκμισθώνουν βραχυπρόθεσμα, στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, καθώς και
τα έσοδα που εισπράττουν
από τις συγκεκριμένες μισθώσεις. Όλες οι συμβάσεις
που έχουν συναφθεί από την
1η Ιανουαρίου 2018 και μετά
πρέπει να έχουν δηλωθεί υποχρεωτικά στο συγκεκριμένο
Μητρώο. Σε διαφορετική περίπτωση οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων απειλούνται, εκτός από τις χρη-

ματικές ποινές για φοροδιαφυγή, και με αυτοτελή πρόστιμα έως 5.000 ευρώ.
Ειδικότερα, μέσω του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ
πραγματοποιείται η καταγραφή και των ακινήτων και των
εισοδημάτων. Τα στοιχεία που
καταχωρούνται στη «Δήλωση
Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά
βραχυχρόνια μίσθωση είναι,
μεταξύ άλλων, τα εξής:
ο αριθμός εγγραφής στο
Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,

το συνολικό συμφωνηθέν
μίσθωμα ή το συνολικό ποσό
βάσει της πολιτικής ακύρωσης,
η επωνυμία εκάστης ψηφιακής πλατφόρμας,
τα στοιχεία του μισθωτή, η
έναρξη και η λήξη της μίσθωσης,
ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.
Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διασταυρώνουν τα στοιχεία από
τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
Airbnb, Booking και HomeAway, όπου αναγγέλλονται οι
βραχυχρόνιες μισθώσεις, με
τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ακινήτων
Βραχυχρόνιας Διαμονής και
εντοπίζουν τις περιπτώσεις
ιδιοκτητών με αδήλωτες μισθώσεις.
Η «μόδα» των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, που
ξεκίνησε από το κέντρο της
Αθήνας (Κουκάκι, Μεταξουργείο, Κεραμεικός, Ιλίσια,
Μετς), έχει κατακτήσει πλέον
όλη τη χώρα. Το έξτρα εισόδημα που μπορεί να έχει ένας

ιδιοκτήτης που ενοικιάζει το
σπίτι του μέσω Airbnb ή μέσω
άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ξεπερνά τα 500-600
ευρώ τον μήνα.
Οι ενεργές αγγελίες για
βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μόνο στην Αθήνα είναι σήμερα περισσότερες από
6.500, όταν πριν από σχεδόν
έναν χρόνο ο αριθμός τους
μόλις και ξεπερνούσε τις
2.500.

Τα «κρυφά»
εισοδήματα
Μόνο για το 2018 από ελέγχους που έκανε πιλοτικά η
ΑΑΔΕ προέκυψε πως 38 φορολογούμενοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, δήλωσαν εκ των υστέρων μέσο εισόδημα 23.222 ευρώ ή 1.935
ευρώ τον μήνα κατά μέσο
όρο και συνολικά 882.443
ευρώ.

Μη καταβολή ΕΝΦΙΑ
Σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική» το 2018 «έτρεξε» μία

ακόμα ελεγκτική δράση από
την ΑΑΔΕ με επίκεντρο τα
ακίνητα.
Από αυτή εντοπίστηκαν 600
αλλοδαποί νέοι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα να μην
έχουν δηλώσει τα στοιχεία
των ακινήτων τους στο Ε9. Οι
συγκεκριμένοι φορολογούμενοι υποχρεώθηκαν να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ συνολικού
ύψους 253.301 ευρώ. Παράλληλα «έτρεξε» και δράση για
τη διασταύρωση δήλωσης μισθωμάτων ακινήτων Ε2 με τα
στοιχεία της δήλωσης ακινήτων Ε9 σε σύνολο 464 φορολογουμένων, με το ποσοστό
συμμόρφωσης να ανέρχεται
σε 15,3%, καθώς και δράση
για τον εντοπισμό νομικών
προσώπων που δεν υπέβαλαν δήλωση ακινήτων Ε9 ως
όφειλαν, από την οποία επιτεύχθηκε συμμόρφωση 27,4%
(υπέβαλαν δήλωση Ε9 τα 26
από τα 95 νομικά πρόσωπα
που έλαβαν ειδοποίηση) και η
βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ διαμορφώθηκε στο ποσό των
414.899,33 ευρώ.

Στουρνάρας: Ανάγκη να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων
Υ

πέρ της δημιουργίας
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Εγγύησης Καταθέσεων τάχθηκε ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
Μιλώντας σε συνέδριο που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο
Κρήτης στο Ρέθυμνο, ο διοι-

κητής της ΤτΕ εξήρε το ρόλο
που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόσφατη κρίση.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ΕΚΤ αναλαμβάνοντας
ενεργό ρόλο παρενέβη στην
αγορά αγοράζοντας από την

αγορά πάσης φύσεως ομόλογα, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα τίτλους αξίας
άνω των 3,5 τρισ. ευρώ, ποσό
που αντιστοιχεί στο 1/3 του
ΑΕΠ της Ε.Ε.
Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που
έχουν αναληφθεί προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι τράπεζες αλλά και το εποπτικό
τους πλαίσιο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά ταύτα προκλήσεις συνεχίζουν να υπάρ-

χουν οι οποίες αφορούν κατά
κύριο λόγο τη μείωση των
κόκκινων δανείων, αλλά και
την αποτελεσματική εποπτεία
των λεγόμενων «σκιωδών τραπεζών», είπε.
Τέλος υπογράμμισε ότι η
νομισματική πολιτική από
μόνη της δεν μπορεί στο διηνεκές να συμβάλει στη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής
οικονομίας.
Για τον λόγο αυτό, όπως
είπε, χρειάζεται η συνδρομή

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας
της δημοσιονομικής πολιτικής σε όποιες χώρες διαθέ-

τουν επαρκή δημοσιονομικό
χώρο.

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

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

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

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

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής Ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Καθημερινά: Όρθρος:7:00 π.μ. • Εσπερινός: 7.00 μ.μ.
Κάθε Σάββατο Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 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.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις
ημέρες Δευτέρα 03/06/2019
έως και Παρασκευή 07/06/2019
και κατά τις ώρες από 07:00’ 15:00’ των ημερών αυτών, στην
επαρχιακή οδό Τρικάλων - Ριζώματος και στο τμήμα αυτής
μεταξύ της Ε.Ο. Τρικάλων Ιωαννίνων και του κυκλικού κόμβου εισόδου Λεπτοκαρυάς. Οι
εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τον τμηματικό αποκλεισμό της μίας λωρίδας κυκλοφορίας και την εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας από το εναπομείναν τμήμα
της οδού.
- Η κίνηση των οχημάτων θα
διεξάγεται από το ελεύθερο
ρεύμα κυκλοφορίας της οδού,
σύμφωνα με τις υποδείξεις του
συνεργείου καθώς και την σήμανση η οποία θα τοποθετηθεί
στα σημεία.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανά-

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

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

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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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

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.

2ήμερη εκδρομή στην «ΤΗΝΟ» μία διανυκτέρευση με πρωινό (ξενοδοχείο
ΤΗΝΟΣ BEACH), λεωφορείο που περνάει στην Τήνο, ξεναγός στην Τήνο,
επίσκεψη στην Αγία Πελαγία, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνο & επιστροφή,
φόρος διαμονής. 29-30 Ιουνίου 2019 (Αναχώρηση Παρασκευή 28/6 το βράδυ).

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
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο, πρωινό, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Ξεναγήσεις /περιηγήσεις στο νησί.

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

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

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

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)

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

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)

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

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

2

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

2

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
κ. Χρυσοστόμου έως 6 Ιουνίου
Θεόκλητος σήμερα 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 σήμερα Κυ-

ριακήν 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.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό ότι την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 στις 7:00 το απόγευμα
θα τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά
στα Δικαστήρια υπέρ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως, φωτίσεως και επιτυχίας των διαγωνιζομένων μαθητών στις προαγωγικές και Πανελλαδικές εξετάσεις.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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

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.

Ιερά Αγρυπνία

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.

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

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

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
78435 •

τηλ.: 24310

what’s up: 6986

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.

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• χοιρινά σκαλοπίνια ψητά
• σνίτσελ κοτόπουλο
• μουσακά
• σπετσοφάι με χωριάτικο λουκάνικο
• μοσχάρι κοκκινιστό

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.

55 Χρόνια Μαθητικές Κατασκηνώσεις

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και θεία

ΜΑΡΙΑ ΛΑΣΚΟΥ
Ετών 91
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00π.μ.
εκ του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδέυσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευθύμιος και Έφη Λάσκου, Αικατερίνη Παν. Λάσκου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαριλένα, Σωτήριος, Αρετή, Αθανάσιος,
Μαρία. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων σήμερα Κυριακή 2/6/2019 και ώρα 10.30 το
πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “ΑΚΑΚΙΕΣ”.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Χρήστος Παναγιώτου”.

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
από 2 έως 12 Ιουνίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί, Μονές και Παρεκκλήσια:
2 Ιουνίου, Σύναξη Ιεράς Εικόνος Παναγίας Οδηγήτριας: Φωτάδα.
2 Ιουνίου, Φιλοθέου εκ Σκλαταίνης, (Ρίζωμα)
4 Ιουνίου, Σύναξη Ιεράς Εικόνος Παναγίας Ελεούσας: Φιλύρα.
6 Ιουνίου, Αναλήψεως του Σωτήρος: Τρίκαλα, Μεγάρχη,
(Νομή).
8 Ιουνίου, Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου: Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου, Πηγή,
(Νεράιδα).
11 Ιουνίου, Σύναξη Παναγίας Ελευθερώτριας: Ιερός Ναός
Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.
12 Ιουνίου, Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως: (Γαρδικάκι)
«εκ μεταθέσεως».

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
από 2 έως 7 Ιουνίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα 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.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία 9-12:30 βραδινή και στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Φιλοθέου Ριζώματος Τρικάλων με
την ευκαιρία της εορτής του Αγίου, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία
Λειτουργία.
Την Τρίτη 4 Ιουνίου με την ευκαιρία της Αποδόσεως της Εορτής
του Πάσχα από 9-12:30 βραδινή στον Ιερό Μητροπολιτικό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Στο τέλος θα αναγνωσθεί ικετευτική ευχή για την
πρόοδο των διαγωνιζομένων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία και στους Ιερούς Ναούς: α) Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, β) Αγίου Κοσμά Αιτωλού
Τρικάλων, γ) Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, δ) Αγίου Αθανασίου Καρυών, και ε) Κοιμήσεως Θεοτόκου Διαλεκτού.
Την Τετάρτη 5 Ιουνίου με την ευκαιρία της εορτής της Αναλήψεως
του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος
και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία και στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Την Παρασκευή 7 Ιουνίου από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, με την ευκαιρία της εορτής της
Αγίας Παρθενομάρτυρος Καλλιόπης, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και
εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
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Συλλυπητήριο μήνυμα
των Ιεροψαλτών Τρικάλων
Το Δ.Σ. του Σωματείου Ιεροψαλτών Τρικάλων «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» επί τη εκδημία της συζύγου του ιδρυτικού μέλους
του Βασιλείου Κατσιαμαντού, Βασιλικής, εύχεται όπως ο
Θεός αναπαύσει την ψυχή της και της χαρίσει τον παράδεισο,
στον δε σύζυγό της και τα τέκνα της να δώσει την εξ ύψους
παρηγορία.
ΤΟ Δ.Σ.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...Ιησού, ελέησόν με» (Μαρκ.
10:47)
Ο τυφλός Βαρτίμαιος, καθισμένος στο δρόμο ζητάει την
ελεημοσύνη των περαστικών
όταν ακούει ότι από το δρόμο
περνάει ο Ιησούς. Τότε, χωρίς
καθυστέρηση και παρά τα εμπόδια από τον όχλο, φωνάζει:
«Ιησού ελέησέ με». Ο Ιησούς
ακούει την κραυγή του, σταματάει, τον καλεί και του χαρίζει το
φως του.
Ο άνθρωπος, σαν άλλος Βαρτίμαιος, ζητιανεύει για λίγη χαρά,
για ειρήνη στην καρδιά του, για
φως στο δρόμο του. Πολλοί
περνούν δίπλα του αλλά δεν
μπορούν να τον βοηθήσουν γιατί έχουν και αυτοί τις ίδιες ανάγκες. Ο Χριστός όμως, με χίλιους
τρόπους προσπαθεί να κάνει αισθητή την παρουσία Του. Με τον
Λόγο Του, με διάφορες περιστάσεις στη ζωή του καλές ή δύσκολες, με ένα μήνυμα που

ακούει ή διαβάζει. Αγαπητέ μου
φίλε, αν ζητάς φως, ο Χριστός
σήμερα περνάει από το δρόμο
σου. Μη χάσεις την ευκαιρία, μην
αφήσεις τίποτε να σταθεί εμπόδιο σε μια προσωπική συνάντηση μαζί Του. Ζήτησέ Του με πίστη να έρθει στη ζωή σου. Να τη
γεμίσει με το φως, με τη σωτηρία Του και τη χαρά της παρουσίας Του στην καρδιά σου. Θα
ανταποκριθεί γιατί σε αγαπά.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η κ. Βασιλική Κανάτα προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ, στη μνήμη Τάκη
Τριανταφύλλου.
-Με τη συμπλήρωση 20 ημερών από το θάνατο του αδελφού
του, η οικογένειά του προσέφερε στο συσσίτιο της Παναγίας
Φανερωμένης, ένα πλήρης γεύμα στη μνήμη του.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

Στη Ρωσία την επόμενη
εβδομάδα ο Γ. Κατρούγκαλος
Στην Αγία Πετρούπολη αναμένεται να μεταβεί την επόμενη
εβδομάδα
ο
υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, για να συμμετάσχει στο
Ο υπουργός Εξωτερικών,
Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ
Γιώργος Κατρούγκαλος
της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) στη Ρωσία που θα πραγματοποιηθεί 6 με 8 Ιουνίου.
Στο περιθώριο του Φόρουμ ο κ. Κατρούγκαλος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συναντηθεί με τον Ρώσο
ομόλογο του Σεργκέι Λαβρόφ, όπου θα συζητήσουν
διμερή και περιφερειακά θέματα.
Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) είναι ένα μοναδικό γεγονός στον επιχειρηματικό και οικονομικό κόσμο. Διεξάγεται από το
1997 και από το 2006 διοργανώνεται υπό την αιγίδα
του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ
Πούτιν.
Τα τελευταία 20 χρόνια, το Φόρουμ έχει καταστεί
ηγετική παγκόσμια πλατφόρμα για τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς δίνεται η δυνατότητα συναντήσεων και συζητήσεων για τα βασικά οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ρωσία, οι αναδυόμενες αγορές και η παγκόσμια κοινότητα στο σύνολό της.

Από Τρίτη έως Σάββατο

Τρελές προσφορές
Φέτα Ποπ
ΤΡΙΚΚΗ
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Λευκό Τρικάλων Στήθος κοτόπουλο Παγωτά 2lt Λαναρα
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