ΠΕΜΠΤΗ 6
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
†Ανάληψη του Κυρίου

40

Ιλαρίωνος νέου
Αν. Ηλ. 6.03’
Δύση 20.45’

Σελήνη 4 ημ.

KAΘHMEPIΝH EΦHMEPIΔA TΩN TPIKAΛΩN
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: M. Tσαρoυχάς και Σία A.B.E.E.
l ΠΡΩΙΝΟΣ ΛOΓOΣ A.E.
l EKΔOTHΣ: Mιχ. Tσαρoυχάς

Ευχές στους υποψήφιους
των πανελλαδικών

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.938 l Τιμή: EYPΩ 1

ΣEΛIΔEΣ

ΔIEYΘYNΣH: ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA
THΛ. ΔIEYΘYNΣHΣ 23.727 l ΣYNTAΞHΣ 24.230
l e-mail: plogos@otenet.gr l FAX: (24310) 24.953
l www.proinoslogosnews.gr

Χθες το απόγευμα από το παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Σε όλους τους υποψήφιους των πανελλαδικών
εξετάσεων εύχομαι από
καρδιάς καλή δύναμη και
κουράγιο ώστε να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη
αυτή δοκιμασία .Καλή επιτυχία.
Ο Νεοεκλεγείς Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων

Θοδωρής Αλέκος

Η καθιερωμένη εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Τρικάλων
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
CMYK

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

ΣΕΛ.
8-9

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη
υποβολή της δήλωσης απαιτείται o κωδικός
εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς taxisnet καθώς και η προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του
Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα
Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την
επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση
φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος
22 & Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ.
Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293
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Σαν Σήμερα
1850
Ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν.
1923
Στη Διάσκεψη της Λωζάνης
καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύνορο
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
ορίζεται το μέσο του ρου του
ποταμού Έβρου. Η Άγκυρα
ανακαλεί κάθε αντίρρηση για
παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία.
1933
Νέα δολοφονική απόπειρα
σημειώνεται κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου, αυτή τη
φορά στην Αθήνα, την ώρα
που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο.
1944
«D-Day». Οι Σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Νορμανδία και
αρχίζει η μεγάλη επίθεση, που
θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό
νικητή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
1965
Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το «(I Can’t Get No)
Satisfaction».
1984
O ρώσος μαθηματικός Αλεξέι Παζίτνοφ παρουσιάζει το
δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι παζλ «Tetris». Η ονομασία του
προέρχεται από το ελληνικό
αριθμητικό πρόθημα «τέτρα» και τη λέξη «τένις».

Τ

ο μπλε χρώμα
σε όλη την
ελληνική
επικράτεια, με
μοναδική εξαίρεση
την Κρήτη που
παραμένει «πράσινο
νησί», είναι
φαινόμενο μοναδικό
και πολιτικά
εντυπωσιακό στα
μεταπολιτευτικά
χρονικά.

Η «άλλη επιλογή»

Ανάλογη, βεβαίως, θα
ήταν η τηλεοπτική εικόνα και οι εντυπώσεις που
θα παράγονταν και με
το εκλογικό αποτέλεσμα
της 17ης Νοεμβρίου
1974, όταν στις εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες
εκείνης της εποχής ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής απέσπασε το 54%
των ψήφων, αλλά τότε
η τηλεόραση δεν είχε
τις χάρες της σημερινής
τεχνολογίας στη διάθεσή της.
Ο πολιτικός χάρτης τη
δεύτερη Κυριακή των
αυτοδιοικητικών εκλογών είναι δημιούργημα
και φέρει την υπογραφή
του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας του.
Είναι το αποτέλεσμα
των λόγων και έργων

των στελεχών και της
ηγεσίας μιας πολιτικής
παράταξης που βιάστηκαν να ανέλθουν στους
κυβερνητικούς θώκους
με οδηγό την έλλειψη
γνώσης για το κυβερνάν
και πυξίδα τις ιδεολογικές αυταπάτες τους για
την Ελλάδα και τους
αδυσώπητους καταναγκασμούς που επιβάλλουν ο ευρωπαϊκός και
διεθνής συσχετισμός και
οι δεσμεύσεις της χώρας.
Με ιδεοληπτική μανία
οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ
στράφηκαν εναντίον
επαγγελματικών-κοινωνικών ομάδων που θα
μπορούσαν να ήταν πολιτικοί σύμμαχοί τους
και συνοδοιπόροι σε
αναγκαίες αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις και τις
οδήγησαν σε οικονομικό
μαρασμό και αφανισμό,
για να έχουν μετά την
ικανοποίηση να μοιράζουν επιδόματα πτωχοκομείου.
Με τη ρητορική τους,

τα στελέχη και η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ, εγκατέστησαν την εχθροπάθεια ως
μόνιμο στοιχείο στον δημόσιο βίο, άνοιξαν κι όρθωσαν εκ νέου χαρακώματα στην κοινωνία, το
«εμείς ή αυτοί» επανέφερε στην καθημερινότητα των Ελλήνων το
φάσμα του διχασμού.
Και μάλιστα, σε εποχές
που η συστράτευση και
η κοινή προσπάθεια
ήταν προϋποθέσεις εκ
των ων ουκ άνευ για την
ασφαλή και γρήγορη
έξοδο της χώρας από
την κρίση, όπως ακριβώς συνέβη με την Πορτογαλία, την Κύπρο, την
Ιρλανδία και την Ισπανία,
όπου το πολιτικό προσωπικό διατήρησε ένα
ελάχιστο συναίνεσης,
υπηρετώντας μια εθνική
υπόθεση.
Η αλαζονεία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, η
ακηδία για τους θεσμούς, η εργαλειοποίηση νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας ει-

σπράχθηκαν από μια
πλειοψηφία πολιτών ως
ύβρις και προσβολή της
πολιτικής αισθητικής.
Με την πολιτική πρακτική του ο ΣΥΡΙΖΑ απενοχοποίησε πλήρως τη
Ν.Δ., ως έχουσα βασική
ευθύνη για τη χρεοκοπία
της χώρας.
Αυτή είναι η παρακαταθήκη τεσσάρων ετών
κυβερνητικής εξουσίας
του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες,
σε δύο Κυριακές, έκαναν
τις επιλογές τους.
Κι αυτές αποτυπώθηκαν εναργέστατα στον
χάρτη της επικράτειας,
αλλά η εντύπωση που
προκαλείται αποκρύπτει
το ζητούμενο.
Η χώρα και η πολιτική
ζωή δεν θα επανέλθουν
στην κανονικότητα για
όσο χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα
παραμένει η «άλλη επιλογή» του δικομματικού
παιγνίου.
Του Δημήτρη
Η. Χατζηδημητρίου
naftemporiki.gr

Το Άγγελμα

της ημέρας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:

Αν οι φίλοι μάς διαφθείρουν με
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τις κολακείες τους, οι εχθροί

"Σε χαμηλή πτήση
η οικονομία"

πολλές φορές μας
Κομισιόν:

```

διαπαιδαγωγούν με τις
Οι παροχές Τσίπρα στοιχίζουν πολύ και

(Όλοι ψάχνουν
για… φτερά!)

προσβολές τους.

είναι σε λάθος κατεύθυνση

```

Άγιος Αυγουστίνος

(Τα ακούς… Κυριάκο!)

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

Κωστής Χρήστος

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια ωραία
λίμνη στο πίσω μέρος του.
Μια μοναχική βραδιά αποφάσισε να πάει μια βόλτα μέχρι την
λίμνη. Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο τσιγάρο, άκουσε φωνές και γέλια.
Όταν έφτασε είδε πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα
στα νερά. Μόλις όμως κατάλαβαν την παρουσία του, πήγαν στα βαθιά για να μην φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσια του φώναξε: «Δεν πρόκειται
να βγούμε αν δεν φύγεις».
Και απαντάει κι αυτός: «Ναι, σιγά μην ήρθα για να σας δω να κολυμπάτε γυμνές. Απλά εγώ ήρθα για να ταΐσω τον κροκόδειλο.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 6/6/2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις
μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα
ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια
δυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά
6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 βαθμούς
Κελσίου.
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Η αποχή και «τα μπάνια
του λαού»
Ο Ανδρέας Παπανδρέου μάς
κληροδότησε πολλά, όχι πάντως
τα ίδια σε όλους. Η κληρονομιά
του ούτε απολύτως αγαθή είναι,
όπως κηρύσσουν όσοι τον αντιμετωπίζουν ειδωλολατρικά, ούτε
απολύτως καταστροφική, όπως
αντιτείνουν οι δαιμονολογούντες.
Οταν τα πρόσωπα της πολιτικής
κρίνονται με τους όρους της παραθεολογίας, η σκέψη πνίγεται
από την απολυτότητα του μανιχαϊσμού.
Τμήμα της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου είναι και κάποιες, θρυλικές πια, φράσεις του.
Μία από αυτές ειπώθηκε τον Ιούλιο
του 1987, όταν ορισμένοι στενοί
συνεργάτες του, που αυταπατώνταν ότι μπορούσαν να τον επηρεάσουν, του πρότειναν να γίνουν
εκλογές καλοκαιριάτικα.
Πρόωρες, «για το καλό της πατρίδας», των κυβερνώντων δηλαδή,
κατά την κομματοπαράδοτη συνήθεια. Κάποιος «σοβαρός εθνικός
λόγος» θα βρισκόταν, άλλωστε
εκείνη την εποχή οι εκλογικώς επισπεύδοντες επικαλούνταν με μονότονη επιπολαιότητα το Κυπριακό.
Ο Ανδρέας, εντούτοις, απέκρουσε
την πρόταση των υφισταμένων
του με τη φράση «Ε, δεν θα χαλάσουμε τα μπάνια του λαού», που
έκτοτε απέκτησε αξία δόγματος.
Φέτος τα μπάνια του λαού απειλούνται. Και ίσως τα χαλάσουν οι
πολιτικά και ηθικά υποχρεωτικές
πρόωρες εθνικές εκλογές της 7ης
Ιουλίου.
Ή μήπως όχι; Μήπως τίποτε δεν
θα κλονίσει τα παραθεριστικά σχέδια όσων έχουν την πραγματική
οικονομική δυνατότητα να σχεδιάζουν, μια και τώρα πια οι τράπεζες
δεν χορηγούν αφειδώς διακοποδάνεια, στη σαγήνη των οποίων,
όπως και στη σαγήνη ποικίλων άλλων «εύκολων» δανείων, είχαν υποκύψει πολλοί, και ας ήξεραν ότι
αδυνατούν να τα αποπληρώσουν;
Η τεράστια αποχή στον προχθεσινό δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι ένα κριτήριο,
όχι απολύτως ασφαλές πάντως.
«Για μπάνιο φυσικά, ποιες εκλογές...» απαντούσαν οι εξοδίτες
γιωταχήδες στους ρεπόρτερ που
καιροφυλακτούσαν στα διόδια της
Αττικής. Και το ’λεγαν περίπου με
καμάρι, σαν κάτι αυτονόητο: «Σιγά
τώρα...».
Σίγουρα, στις ερχόμενες εθνικές
εκλογές, πολύ μεγαλύτερης κρισιμότητας από τον δεύτερο γύρο
των αυτοδιοικητικών, πολλοί θα
επιλέξουν να χαλάσουν τα μπάνια
τους. Αυτό το διαβρωτικό «σιγά
τώρα...» όμως, που αποτυπώνει
την υποχώρηση της εμπιστοσύνης
στους θεσμούς της δημοκρατίας,
οδήγησε προχθές την αποχή στο
58% πανελλαδικά, και στην Αθήνα
στο 66,5%.
Προφανώς, οι του ΠΑΣΟΚ θυμήθηκαν και τίμησαν τη δροσιστική
εντολή του ιδρυτή τους. Αλλά και
πάλι, με τόση αποχή, οι αναμενόμενα ενθουσιώδεις δηλώσεις των
νεοεκλεγέντων ίσως έπρεπε να είναι ελαφρώς πιο γνωστικές και
συγκρατημένες.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΠΕΜΠΤΗ

Το φιλανθρωπικό Gala
του Παραρτήματος Τρικάλων

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Τρικαλινή γιατρός
σε Πανευρωπαϊκό
ιατρικό συνέδριο

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
Το φιλανθρωπικό Gala του Παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας πραγματοποιείται σήμερα στις
20:30 στο bar – restaurant “Ivy”, που βρίσκεται επί της οδού
Καποδιστρίου 18Α.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την ψυχολογική στήριξη καρκινοπαθών και των οικογενειών τους.
Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας έχει ξεκινήσει δράση, χάρη στην οποία συγκεντρώνονται ποσά για την εξασφάλιση vouchers που θα χρησιμοποιηθούν στην στήριξη και βοήθεια πασχόντων από την επάρατο νόσο και η προαναφερθείσα εκδήλωση στοχεύει ακριβώς
σ’ αυτό, την οικονομική βοήθεια για την πρωτοβουλία αυτή.
Τα vouchers θα εκδίδονται από το Παράρτημα και θα αποδίδονται σε καρκινοπαθείς, προκειμένου να έχουν ψυχολογική στήριξη και παρακολούθηση από εξειδικευμένο επιστήμονα στον τομέα αυτό.
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Να ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά. Έχουμε ακόμη καιρό για τις εκλογές!

∫ Μ.α.Μπ.

Ανακοινώθηκε το μηχανογραφικό δελτίο

Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων

Aνακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Παιδείας τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019. Οι
υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει, ενώ για τη διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος από το υπουργείο Παιδείας.

Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με
102.000 περίπου
υποψηφίους να
διεκδικούν 78.335
θέσεις στα ελληνικά ΑΕΙ. Την αρχή
θα κάνουν οι υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι θα εξεταστούν στο μάθημα των
Νέων Ελληνικών.
Αύριο, στη «μάχη» των πανελλαδικών μπαίνουν και οι υποψήφιοι
των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) οι οποίοι θα δώσουν το μάθημα της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας, Γενικής Παιδείας.
Οι εξετάσεις των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού για τα ΓΕΛ και Ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν έως
τις 18 και 20 Ιουνίου, αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα,
από τις 21 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου.

∫Ε.Κ.

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

∫Ε.Κ.

Η ιατρική είναι μια επιστήμη που συνεχώς
προοδεύει. Έτσι είναι σημαντικό τόσο για
τους επιστήμονες, όσο όμως και για τους
ασθενείς να υπάρχουν γιατροί που θέλουν
να ενημερώνονται και μάλιστα σε τακτά χρονικά περιθώρια. Η τρικαλινή ιατρός Ελένη
Λάσδα –Α’ Επιμελήτρια στο αναισθησιολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας – είχε την εμπειρία ενός σημαντικού συνεδρίου. Συγκεκριμένα βρέθηκε πριν από λίγες στην Βιέννη, όπου έλαβε
μέρος στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο αναισθησιολογίας.
Εκεί είχε την μοναδική εμπειρία να παρακολουθήσει και να ακούσει για την πρόοδο της επιστήμης όπως την μετέφεραν επιστήμονες από όλη την Ευρώπη.

∫χρ.παπ.

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

Δεκτές συνταγές ΕΟΠΠΥ
24310 20088

CMYK

diorasi2b@gmail.com

Οπτικά Διόραση

4 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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την τελική φάση για
τις Πανελλαδικές
εξετάσεις βρίσκεται
η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Σ

Στο πλαίσιο αυτό, χθες
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
μεταξύ της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων και των προέδρων
των Λυκειακών Επιτροπών των
Εξεταστικών Κέντρων για μια
τελευταία ενημέρωση πριν
την έναρξη των εξετάσεων.
Η κα. Κάκλα τόνισε πως
έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και έχουν
δοθεί οι οδηγίες, ώστε να μην
προκύψουν ζητήματα, επεσήμανε την ευθύνη που βαρύνει
όλους τους εμπλεκόμενους
για τη διατήρηση του αδιάβλητου, της αξιοπιστίας και
του κύρους των Πανελλαδικών εξετάσεων
Παράλληλα,
ευχήθηκε
στους υποψήφιους «καλή επιτυχία και καλή δύναμη», τονίζοντας πως «οι πανελλαδικές
δεν είναι όλη η ζωή, αλλά μια
στιγμή που κρίνει τη ζωή
τους».
Η αυλαία των πανελλαδι-
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Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις

Στην τελική ευθεία

Έναρξη εγγραφών στην
Ξυλογλυπτική Καλαμπάκας

Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ της
Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

κών ανοίγει σήμερα για τους
υποψήφιους των ΕΠΑΛ, ενώ οι
μαθητές των Γενικών Λυκείων
θα καθίσουν στα θρανία την
Παρασκευή.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις
για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

θα ξεκινήσουν με το μάθημα
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γενικής Παιδείας) και με
το μάθημα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των
ΕΠΑΛ.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις

για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
θα ολοκληρωθούν στις 18 Ιουνίου με το μάθημα της Βιολογίας (Ο.Π. Θετικών Σπουδών)
και τη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), ενώ ως ώρα έναρξης
εξέτασης ορίζεται η 08:30
π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να
προσέρχονται στις αίθουσες
εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Επίσης, οι εξετάσεις για
τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ
θα ολοκληρωθούν στις 20 Ιουνίου με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική,
Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
και Κινητήρες Αεροσκαφών /
Κινητήρες Αεροσκαφών II
(ν.4473).

Ο εμπορικός κόσμος, για να αναθερμανθεί η αγορά

Αναμένει τις θερινές εκπτώσεις
Περιμένει ήπια προεκλογική περίοδο από τον πολιτικό κόσμο
ην θερινή περίοδο των
εκπτώσεων αναμένει ο
εμπορικός κόσμος,
προσδοκώντας σε ανάκαμψη της
ζήτησης και άνοδος στους τζίρους
των καταστημάτων.

Τ

Παράλληλα, περιμένουν από τον πολιτικό κόσμο ήπια προεκλογική περίοδο,
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες
που πάγια και σταθερά υφίσταται το εμπόριο από τις εκλογικές διαδικασίες,
λόγω της ψυχολογίας που δημιουργείται
στο καταναλωτικό κοινό, κατάσταση που
καταγράφονταν ακόμη και στις λεγόμενες “χρυσές” εποχές, πριν την κρίση.
«Η κίνηση στην αγορά κυμαίνεται σε
χαμηλά επίπεδα αυτήν την εποχή, κάτι
άλλωστε αναμενόμενο μετά από 10 χρόνια κρίσης, κατά τα οποία μειώθηκαν τα
εισοδήματα, αυξήθηκε η ανεργία, διογκώθηκαν οι φόροι και καταναλώθηκε
όλο το “λίπος” που πολλοί διατηρούσαν
σε τράπεζες, θυρίδες και σεντούκια.
Επιπρόσθετα, έχουμε και την πιο μακρά
προεκλογική περίοδο, η οποία ουσιαστικά
έχει αρχίσει από το φθινόπωρο του 2017
και ακόμη δεν έχει τελειώσει, αφού προέκυψαν και οι βουλευτικές εκλογές της
7ης Ιουλίου» τονίζουν έμποροι με πολύχρονη παρουσία στην αγορά.
«Ανέκαθεν οι εκπτώσεις δημιουργούν
κλίμα αισιοδοξίας στον εμπορικό κό-

Σπουδές για μια σύγχρονη Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση προσφέρει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε νέους/-ες, κάτοχους τουλάχιστον ενδεικτικού Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να
απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.
Οι εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του Οργανισμού γίνονται σε δύο περιόδους:
α. από τη Δευτέρα 03 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και
β. από τη Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 16
Σεπτεμβρίου 2019.
Θα λειτουργήσουν οι κατωτέρω έξι (6) Σχολές στις ακόλουθες ειδικότητες:
Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων (τηλ. 26510-92219, email: galateei@otenet.gr)
Γαλακτοκομία – Τυροκομία
ΕΠΑΣ
Καλαμπάκας(τηλ.24320-22781,
email: ogee43@otenet.gr)
Ξυλογλυπτική – Διακοσμητική Επίπλου
ΕΠΑΣ Κρήτης – Μεσσαρά Ν. Ηρακλείου (τηλ. 28920-31259,
e-mail: epaskritis@gmail.com) Θερμοκηπιακές Κατασκευές και
Καλλιέργειες
Αβερώφειος
ΕΠΑΣ
Λάρισας
(τηλ.
2410-611093,
email: geosxoli@otenet.gr)
Ζωοτεχνία Αγροτικά Μηχανήματα
ΕΠΑΣ Αμαρουσίου [Κτήμα Συγγρού] (τηλ. 210-8012701, email: epasmar@otenet.gr)
Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις – Αρχιτεκτονική Τοπίου
ΕΠΑΣ Νεμέας (τηλ. 27460-23032, e-mail: epasnemeas@hotmail.gr)
Αμπελουργία – Οινοτεχνία
Η φοίτηση και το διδακτικό υλικό στις ΕΠΑΣ, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, είναι δωρεάν, οι σπουδές διαρκούν δύο έτη και
οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ.
γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 και επιπέδου 4
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ECVET) και τους παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ώστε να απασχοληθούν
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους θέσεις ή να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να συνεχίσουν σπουδές σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ,
ενώ μοριοδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε Προγράμματα Νέων Αγροτών και απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης για τη συμμέτοχή
τους σε αυτά.
Οι ΕΠΑΣ διαθέτουν άριστη υλικοτεχνική υποδομή, σύγχρονα
εξοπλισμένα εργαστήρια, έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και
εφοδιάζουν τους σπουδαστές/ -στριες με τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Στις Σχολές που λειτουργούν χώροι φιλοξενίας, παρέχεται
σε όσους σπουδαστές/-στριες πληρούν τα σχετικά κριτήρια,
δωρεάν στέγαση και σίτιση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ:
https://www.elgo.gr.

Ευχαριστήριο Μήνυμα
Λίλας Μπαντέκα Νάνη
σμο, οπότε και οι φετινές θερινές έχουν
ίδια επίδραση» αναφέρουν έμποροι και
επισημαίνουν «οι ανάγκες στον κόσμο
υπάρχουν, ρευστό να τις ικανοποιήσει
δεν διατίθεται, όμως, ελπίζουμε οι καταναλωτές να βρούνε χρήματα και να ψωνίσουν, πάντα τηρουμένων των αναλογιών».
«Ευτυχώς τουλάχιστον οι εκλογές θα
διενεργηθούν στις αρχές των θερινών εκπτώσεων, οπότε, δεν θα τις επηρεά-

σουν στην συνέχεια» υπογραμμίζουν έμποροι και τονίζουν «βέβαια, για το γεγονός πως δεν πάνε καλά τα τελευταία χρόνια οι εκπτώσεις γενικά, δεν ευθύνονται
μόνο η κρίση και οι εκλογές, αλλά και η
μακρά περίοδός τους, αλλά και το πλήθος τους. Δεν χρειαζόμαστε τέσσερις εκπτωτικές περιόδους τον χρόνο, αλλά
δύο καλές, των 2-3 εβδομάδων και πάνω
απ’ όλα ρευστό, και ηρεμία».
Ματθαίος Μπίνας

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας όλους τους συνδημότες μου του Δήμου Μετεώρων
και κυρίως τους συμπολίτες μου στην πόλη της Καλαμπάκας, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου
και με εξέλεξαν για δεύτερη φορά στη θέση της δημοτικής συμβούλου. Για μένα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη.
Υπόσχομαι πως όπως τόσα χρόνια από τη θέση της Αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων, έτσι και τώρα από τα
έδρανα της Αντιπολίτευσης, θα καταβάλω κάθε δυνατή
προσπάθεια, ώστε να σταθώ αντάξια των προσδοκιών τους.
Λίλα Μπαντέκα - Νάνη
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ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΜΕ - Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΕΠΟΧΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Οι Ευρωεκλογές έληξαν με εκκωφαντικά μηνύματα :

Η

ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ακόμη κι
όταν διατηρεί τα
προτάγματά της τον ιδεολογικοπολιτικό
προσανατολισμό της - τις
ταξικές της ευαισθησίες,
δεν μπορεί να κυβερνά σε
συνθήκες μνημονιακής
κηδεμονίας μιας
ευρωπαϊκής χώρας, χωρίς
να υποστεί τις συνέπειες
της λαϊκής δυσφορίας για
επιλογές που έχουν τη
σφραγίδα των εκβιασμών
του ΔΝΤ και της
νεοφιλελεύθερης λογικής
της Ευρωπαϊκής
Νομενκλατούρας

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ δεν μπορεί να
κυβερνά χωρίς συνέπειες, με
συμμάχους εθνικολαϊκιστές,
ακόμη κι όταν αυτοί είναι προσηλωμένοι στα καθήκοντα της
κάθαρσης και στις αντιμνημονιακές ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιόδου
Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν επέλεξε για
συγκεκριμένους λόγους εθνικής
αναγκαιότητας να προωθήσει
μια δύσκολη Εθνική Συμφωνία,
όπως η Συμφωνία των Πρεσπών,
δεν έπρεπε να επιτρέψει την συνέχιση της παρουσίας στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενός
εθνικολαϊκιστή αρχηγού συνεργαζόμενου Κόμματος, που θεωρούσε προδοτική τη βαθιά πατριωτική Συμφωνία των Πρεσπών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε έγκαιρα να
προετοιμάσει τη πολιτική συμμαχιών που συνάδουν με τον ριζοσπαστικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό του και τη προγραμματική σύγκλιση με τις οικολογικές – προοδευτικές δυνάμεις
και τους σοσιαλδημοκράτες που
απαλλάσσονται από τον εναγκαλισμό τους με τη ΔΕΞΙΑ
Η Συμμαχία των Προοδευτικών
και Οικολογικών Δυνάμεων στην

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ –
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΕ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα ήταν εφικτή όταν ξεπεράστηκε ο διαχωρισμός σε μνημονιακές και αντι-μνημονιακές
δυνάμεις και ειδικά όταν η χώρα
απαλλάσσονταν από την ασφυκτική κηδεμονία των δανειστών
της και τις νεοφιλελεύθερες θεωρίες τους της εσωτερικής υποτίμησης
Τα κυβερνητικά και κομματικά
στελέχη της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ δεν μπορούν επικαλούνται το ηθικό πλεονέκτημα της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, αλλά
να το αποδεικνύουν, χωρίς αλαζονικές συμπεριφορές.
Οι ρυθμίσεις υπέρ των πολλών,
τα φιλολαϊκά κυβερνητικά μέτρα,
δεν αποδίδουν όταν λαμβάνονται
καθυστερημένα, στην έναρξη
της προεκλογικής περιόδου.
Τα μηνύματα αυτά, ή και άλλα,
προς τη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
οδηγούν προς μια έντιμη αναγνώριση των αίτιων της ήττας
και κυρίως σε έμπρακτες αναπροσαρμογές :
Να συγκροτηθεί το νέο επιτελείο της κρίσιμης εκλογικής μά-

χης. Το οργανωτικό και επικοινωνιακό επιτελείο που θα επιδιώκει ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ότι η Ελλάδα δεν πρέπει
να επιστρέψει στο σύστημα εξουσίας που τη χρεοκόπησε - στη
νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση
και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κεντρική
πολιτική δύναμη που προωθεί
σταθερά τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΏΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ για την ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ στην ΡΙΖΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
Να παρουσιάσουμε μεθοδικά
τα κυβερνητικά μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης – της φτώχειας – της ανεργίας, για τη σταθεροποίηση και ανάκαμψη της
οικονομίας, για τη βιώσιμη εξυπηρέτηση του χρέους, για την
έξοδο από τη μνημονιακή κηδεμονία
Να παρουσιάσουμε όλες τις
προωθητικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, όλες τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν,
ακόμη και σε συνθήκες μνημονιακής επιτροπείας
Να αναλύσουμε τις νέες δυνατότητες άρσης των αδικιών,
φιλολαϊκών ρυθμίσεων, επιστροφής στην Ελλάδα των χαρισματικών νέων που μετανάστευσαν,
καθώς και στήριξης των μεσαίων
στρωμάτων και της υγιούς επιχειρηματικότητας, που δίνει σε
μια ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
η νέα εποχή για τη χώρα, η χειραφέτησή της από την ασφυκτική κηδεμονία των δανειστών
της
Να αναλύσουμε το σχέδιό μας
για την ολιστική ανασυγκρότηση,
τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη,
τη προοδευτική αναγέννηση στην
Ελλάδα της νέας εποχής
Να εξηγήσουμε τις επιπτώσεις
της ΔΕΞΙΑΣ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗΣ.

Να δώσουμε τη δυνατότητα
στους πολίτες να συγκρίνουν
τους διαφορετικούς Κομματικούς
σχεδιασμούς – επιλογές – μέτρα
– ρυθμίσεις για όλα τα κρίσιμα
ζητήματα για τη ζωή τους και ειδικά να συγκρίνουν τους σχεδιασμούς της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ
Να μην επιτρέψουμε νέα λάθη
– παραλείψεις – αυταπάτες, συμπεριφορές που πληγώνουν, φαινόμενα αλαζονίας - υποτίμησης
των πολιτικών αντιπάλων – υποβάθμισης της ανεξαρτησίας των
θεσμών - αδιαφορίας για την
αντίθετη άποψη
Να καταργήσουμε τα εμπάργκο, να μην δαιμονοποιούμε την
κριτική των δημοσιογράφων –
ακόμη και τη πολεμική που μας
γίνεται, να απαντάμε με ψυχραιμία και πειστικά επιχειρήματα
Να προσδιοριστούν οι εμβληματικοί προεκλογικοί προγραμματικοί μας στόχοι και να αναζητούνται, στη βάση τους, ευρύτατες συγκλίσεις με ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ.
Να παραμένουμε σταθεροί
στην προώθηση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, όποιες επιθέσεις κι αν δεχόμαστε. Η δυναμική της προοδευτικής συνεργασίας ενισχύεται με την απομάκρυνση από το
ΚΙΝΑΛΛ του Βαγγέλη Βενιζέλου,
εμπνευστή της θεωρίας περί «
στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ»
και περί στρατηγικής συνεργασίας ΚΙΝΑΛΛ – ΝΔ.
ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑ
με την οποία κερδίσαμε τις εκλογικές μάχες της 26ης/1/2015 και
της 20ης / 9/2015.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ – ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΜΕ – ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
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Κ.Σκρέκας:
Ενωμένοι όλοι μαζί
για το περιβάλλον

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί μια
ακόμα ευκαιρία για να συστρατευθούμε απέναντι στο
μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα:
Την κλιματική κρίση που απειλεί ευθέως τη συνέχεια
της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη Γη.
Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που ευθύνονται για την υπερθέρμανση, την επιδείνωση της δημόσιας υγείας και την κλιματική κρίση, είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση που αποτελεί άλλωστε και το κεντρικό
θέμα των εφετινών εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι η ώρα για πράξεις. Χρειάζεται η άμεση δράση σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, ώστε να προστατεύσουμε τη φύση και τη βιοποικιλότητα, να μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου και την ατμοσφαιρική ρύπανση,
να προωθήσουμε την καθαρή ενέργεια και να αναπτύξουμε την κυκλική οικονομία.
Η ενεργοποίηση της οργανωμένης Πολιτείας και
όλων των πολιτών αποτελεί μονόδρομο για τη σταθερή
και ασφαλή πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική ευημερία και την οικολογική ισορροπία.
Είναι χρέος μας απέναντι στις προηγούμενες αλλά και
στις επόμενες γενεές να παραδώσουμε ένα καλύτερο,
πιο καθαρό και υγιή κόσμο, μια ανθρωπότητα που θα
ζει σε πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Ομολογία της Φώφης για έλλειμμα ηγεσίας!
Ο πρώην Δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας σχολίασε την διαγραφή του Ευαγγέλου Βενιζέλου από το ΚΙΝΑΛ
μίζει λίγο την εκπαραθύρωση
κάποτε του Κώστα Σημίτη. Γίνεται σε μια εποχή που θα
έπρεπε να υπάρχει συνένωση
δυνάμεων και όχι ακρωτηριασμός.
Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω με όρους πολιτικού ορθολογισμού, μόνο με όρους
κοινωνικής ψυχολογίας εξηγείται. Εάν η πρόεδρος αισθάνεται ότι δεν μπορεί το

Μ

ια ζωή στο…
ΠΑΣΟΚ και τώρα
στο ΚΙΝΑΝ ο
Χρήστος Λάππας έχει
δείξει ότι έχει πάντα την
ευθύνη του λόγου.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Έτσι μετά τις εξελίξεις
γύρω από το Κίνημα με την

διαγραφή του Ευαγγέλου Βενιζέλου εμφανίστηκε επικριτικός για την κίνηση της Φώφης Γεννηματά, αν και ζήτησε
από τους ψηφοφόρους να
μην γυρίσουν τον πλάτη στο
ΚΙΝΑΛ.
Μιλώντας στη Ραδιοφωνική
Λέσχη 97,6 ο πρώην Δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας:
« Θεωρώ ότι η πράξη της
Φώφης Γεννηματά απέναντι
στον Ευάγγελο Βενιζέλο θυ-

δικό της πολιτικό προφίλ να
σκιάσει το προφίλ ενός στελέχους, τότε το πρόβλημα το
έχει η ίδια. Με την πράξη της
ομολογεί ότι έχει έλλειμμα
ηγεσίας.
Πιστεύω ότι ο Ευάγγελος
Βενιζέλος πρέπει να παραμείνει μαχητής της παράταξης, είναι ο άνθρωπος που
έσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία και του φορτώνουν ‘ψυ-

χώσεις’ οι Παπανδρεικοί ότι
ανέτρεψε τον Γιώργο Παπανδρέου, κάτι που κινείται στο

επίπεδο της ιδεοληψίας και
δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.».
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Μήνυμα Κ. Αγοραστού για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος:
Προφυλάσσουμε τη δημόσια υγεία και πρωτοπορούμε
με ολοκληρωμένες στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Η

Θεσσαλία πρωτοπορεί μέσα από τις
ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη που
υλοποιούνται στις πρωτεύουσες της
Θεσσαλίας και συμβάλλουν αποφασιστικά
στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και
την ποιοτική αναβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος. Τα παραπάνω επισημαίνει
μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Κ.
Αγοραστός, στο μήνυμά του με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2019, που
φέτος εστιάζει στην καταπολέμηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
κού περιβάλλοντος. Ενώ περιβαλλοντική ελάφρυνση
φέρνει το έργο της ηλεκτροκίνησης του Θεσσαλικού
σιδηροδρόμου και συγκεκριμένα του προαστιακού
σιδηροδρόμου Παλαιοφάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα. Το έργο έχει ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με 57,7 εκατ. ευρώ και με την
ολοκλήρωσή του η Θεσσαλία θα είναι η πρώτη
περιφέρεια στην Ελλάδα που θα έχει προαστιακό
με ηλεκτροκίνηση.
Να σημειωθεί ότι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κ. Αγοραστός είναι πρεσβευτής στο «Σύμφωνο
για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή» της
Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης, με τη
Θεσσαλία να συμμετέχει στην μεγαλύτερη αστική
πρωτοβουλία για το κλίμα και την ενέργεια παγκο-

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

«Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνουμε τα πάντα
για να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Προχωράμε
τακτικά σε ελέγχους και μετρήσεις ατμοσφαιρικών
ρύπων ενώ τοποθετούνται και νέοι μετρητές αέριας
ρύπανσης» τόνισε ο Κ. Αγοραστός. Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας έχει βαθύ πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με τις ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στις πρωτεύουσες της
Θεσσαλίας, με 45 έργα προϋπολογισμού 48 εκατ.
ευρώ. Οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που υλοποιούνται ήδη σε Λάρισα,
Βόλο και ξεκινούν σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και την ποιοτική αναβάθμιση του αστι-

σμίως.«Η διάκριση αυτή έρχεται ως αναγνώριση
των μεγάλων περιβαλλοντικών έργων που έχουμε
κατασκευάσει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και του
εμβληματικού έργου της ανασύστασης της λίμνης
Κάρλα, που αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό
έργο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και θα μας
δώσει τη δυνατότητα να δράσουμε σε ένα νέο
πεδίο, το οποίο απασχολεί σήμερα όλο τον κόσμο,
την κλιματική αλλαγή» δηλώνει ο κ. Αγοραστός.
Το «Σύμφωνο για την Ενέργεια και την Κλιματική
Αλλαγή» ενώνει χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές
αρχές που δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το κλίμα και την ενέργεια στην περιοχή τους. Αυτή
η μοναδική κίνηση από τη βάση προς τα πάνω, η
οποία ξεκίνησε το 2008 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τώρα αριθμεί πάνω από 7.600
υπογράφοντες -Περιφέρειες και Δήμους- που δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και την προσαρμογή σε αυτήν.
Στη Θεσσαλία, με στρατηγικό σχεδιασμό και σε
συνεργασία με δήμους και φορείς σχεδιάσαμε,
χρηματοδοτήσαμε και υλοποιήσαμε 234 έργα για
το περιβάλλον με προϋπολογισμό 399 εκατ. ευρώ:
Έργα βραβευμένα και αναγνωρισμένα διεθνώς,
όπως η ανασύσταση της Κάρλας. Έργα αντιπλημμυρικά και αρδευτικά, για την ενίσχυση της αγρο-

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

CMYK

τικής παραγωγής (λιμνοδεξαμενές σε Ξηριά, Γλαύκη,
Καστρί, υπογειοποιήσεις αγωγών κ.α.) και έργα
για την αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας
του πόσιμου νερού, όπως το φράγμα στο Μαυρομάτι, αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και νέα
έργα ύδρευσης.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πιο «πράσινη»
Περιφέρεια της χώρας με ούτε έναν ΧΑΔΑ (Χώρο
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) ενεργό,
με τρεις ΧΥΤΑ (Βόλου, Λάρισας Τρικάλων) οι οποίοι
επεκτάθηκαν πρόσφατα και χωρίς περιβαλλοντικά
πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξαμε
με 31,3 εκατ. ευρώ το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Θεσσαλίας
για τη μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, πρωτοπορώντας έτσι όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και στην
Ελλάδα. Ανάλογες Μονάδες δρομολογούνται σε
Λάρισα και Βόλο. Όλες οι υποδομές είναι δημόσιες
που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για τον πολίτη. Ακόμη, το σύνολο των
οικισμών με πληθυσμό 2.000-15.000 κατοίκους καλύπτεται με έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, δηλαδή αποκτούν όλοι, Βιολογικό
Καθαρισμό.
Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
και δίνει κίνητρα για τη χρήση φυσικού αερίου στα
νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

τοπικά

Φαίνεται η φετινή, με τα μέχρι τώρα δεδομένα

Καλή χρονιά για τα σιτηρά
•Τα αλώνια αναμένεται να αρχίσουν από την ερχόμενη εβδομάδα
•Στα 20 λεπτά το κιλό δίνει αυτή τη στιγμή κλειστή τιμή
για το σκληρό σιτάρι η ΕΑΣΤ
ολύ καλή χρονιά
είναι η φετινή για
τα σιτηρά, με τα
μέχρι τώρα δεδομένα,
αναφέρει ο πρόεδρος
της ΕΑΣ Τρικάλων
Αχιλλέας Λιούτας.

Π

«Εφόσον ο καιρός βοηθήσει
και στην συνέχεια τις καλλιέργειες, θα έχουμε συγκομιδή καλύτερη από την περυσινή, που σημαίνει ότι οι
στρεμματικές αποδόσεις θα
ξεπεράσουν τα 550 κιλά» τονίζει ο κ. Λιούτας και σημειώνει
«όσον αφορά τις τιμές, η Ένωση τώρα αγοράζει σκληρό σιτάρι με κλειστή τιμή στα 20 λεπτά το κιλό και ανοικτή 10.
Όσον αφορά το κριθάρι, εκτιμάται πως θα “πιάσει” τουλάχιστον 18 λεπτά το κιλό. Το
σκληρό σιτάρι προσδοκούμε,
για το καλό των παραγωγών,
ότι θα ξεπεράσει τελικά τα 20
λεπτά, όμως ασφαλείς προβλέψεις δεν μπορούν να
Γίνουν. Όπως πάντα η ΕΑΣΤ

Ο πρόεδρος της ΕΑΣΤ
Αχ. Λιούτας

θα πράξει το καλύτερο για
τους γεωργούς».
«Τα αλώνια, καιρού πάντα
επιτρέποντος, αναμένεται να
αρχίσουν από την ερχόμενη
εβδομάδα για το κριθάρι και λίγες ημέρες αργότερα για το
σιτάρι» ενημερώνει ο κ. Λιούτας, προσθέτοντας «τότε θα
μπορέσουμε να μετρήσουμε
με ακρίβεια την στρεμματική
απόδοση και την ποιότητα.
Σημαντικό ρόλο στην τιμή των
σιτηρών θα παίξει η ποιότητα».
Μιλώντας για την έκταση

που καλλιεργήθηκε φέτος
στον Νομό μας με σιτηρά, ο κ.
Λιούτας σημειώνει πως είναι
μικρότερη από την περυσινή
και εξηγεί «δεν υπάρχουν κέρδη στον παραγωγό από τα σιτηρά, λόγω κυρίως της χαμηλής τιμής που έχουν, ενώ πρέπει να έχουν και υψηλή στρεμματική απόδοση. Καλλιεργούν
αναγκαστικά σιτηρά, διότι είναι προτιμότερο από το να
μπουν τα χωράφια σε αγρανάπαυση».
Ματθαίος Μπίνας
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Ευκαιρίες μικροπιστώσεων
για νέους αγρότες
στην Καρδίτσα
ο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»
διοργανώνει το Σάββατο 8 Ιουνίου (12:0014:00) ενημερωτική εκδήλωση με θέμα
«Μικροπιστώσεις: Ένα εργαλείο για νέους
επιχειρηματίες στον κλάδο της αγροδιατροφής» στο
Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας (Ανδρέα
Παπανδρέου 15). Η εκδήλωση που πραγματοποιείται
σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής
Θεσσαλίας, απευθύνεται σε νέους αγρότες και
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή.

Τ

Εκπρόσωποι από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,
την AFI (Action Finance Initiative) και τον οργανισμό Microstars/ΚΕΠΑ, θα παρουσιάσουν τις ευκαιρίες μικροπιστώσεων που προσφέρουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις από το κοινό.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σειράς
ενημερωτικών εκδηλώσεων «Toolkit Events» που διοργανώνει το πρόγραμμα σε διαφορετικά μέρη στην Ελλάδα,
όπου υπάρχει συγκεντρωμένος αγροτικός πληθυσμός και
μεγαλύτερη ανάγκη για ενημέρωση και υποστήριξη.
Πρόκειται για ευέλικτα και σύντομα εργαστήρια, τα οποία
πραγματοποιούνται από καταξιωμένους επιστήμονες και
επαγγελματίες του χώρου αλλά συμπεριλαμβάνουν και παρουσιάσεις καλών πρακτικών από τους ίδιους τους νέους
που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά», είναι μια πρωτοβουλία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα, της
οποίας ηγείται το Πανεπιστήμιο Rutgers σε συνεργασία με
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική
Γεωργική Σχολή. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Έχει ολοκληρωθεί το 70%

Γιορτή λήξης σχολής
Παραδοσιακών Χορών
του Δήμου Μετεώρων

•Οι υπόλοιποι του 30%, οφείλουν να σπεύσουν να διεκπεραιώσουν
την διαδικασία μέχρι 18/6, διαφορετικά “πέφτουν” πρόστιμα

«Τα παλαιά τα ξαναζώ,
με μουσική και με χορό»

Της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019 από τους παραγωγούς

ο 70% των δηλώσεων
ΟΣΔΕ 2019 έχει
υποβληθεί μέχρι
τώρα από παραγωγούς
στις “πύλες”.

Τ

Το υπόλοιπο 30% οφείλει μέχρι 18 Ιουνίου να έχει ολοκληρώσει την σχετική διαδικασία,
καθώς από κει και πέρα και μέχρι τις 15/7/2019, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη
μέρα, 1% επί του ποσού ενίσχυσης που θα είχε δικαίωμα να
λάβει ο παραγωγός και 3% για
όσους λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα
για πρώτη φορά το 2019. Μετά
τις 15/7/2019 οι αιτήσεις θα θεωρούνται απαράδεκτες και δε
θα πληρώνονται.
Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει

δοθεί παράταση ενός μήνα από
την ΕΕ, καθώς η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 15η
Μαΐου.
Στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητού από τους παραγωγούς να
επισπεύσουν την διαδικασία
υποβολής της αίτησής σας, είτε
ONLINE μέσω του συστήματος
του
ΟΠΕΚΕΠΕ
στο www.opekepe.gr, είτε μέσω
του πολυπληθούς δικτύου ΚΥΔ.

Βασικές οδηγίες
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνονται
οδηγίες προς τους παραγωγούς για την διαδικασία υποβολής
δηλώσεων
ΟΣΔΕ
2019(Ενιαία Ενίσχυση), από τις
οποίες οι βασικές είναι οι εξής:
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
2019 υποβάλλεται οε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ
από τον ίδιο τον παραγωγό ή

από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του:
- Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ
μέσω online συστήματος, στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.opekepe.gr
Επισημαίνεται, ότι η υπηρεσία
αυτή είναι δωρεάν και διαθέσιμη για όλους τους παραγωγούς.
-Μέσω ενός πιστοποιημένου
Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων
(ΚΥΔ) της επιλογής του που
έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία
ανήκει η έδρα της αγροτικής
του εκμετάλλευσης.
Ο παραγωγός προκειμένου
να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης 2019 θα πρέπει υποχρεωτικά να τακτοποιηθεί μέσω
taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του.

Συγκεκριμένα, εάν επιθυμεί
να υποβάλλει μόνος του μέσω
του online συστήματος την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 μεταβαίνει στην ιστοσελίδα
www.opekepe.gr όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφεται στο σύστημα
και ακολουθεί τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω taxisnet. Παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από
προηγούμενα έτη (2014-2018) ή
έχουν υποβάλλει αίτηση στα
αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα
(Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την
είσοδο τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροπσιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό).
Ματθαίος Μπίνας

«Πήγαινε λοιπόν στα δημοτικά τραγούδια…..για να βρεις
τη γλώσσα σου και την ψυχή σου και μ’ αυτά τα εφόδια,
αν έχεις ορμή μέσα σου και φύσημα…θα πλάσεις ότι θέλεις…
Ίων Δραγούμης

Αθανάσιος Καλύβας
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Συντονιστής Ασφαλειών
και συνεργάτες
B. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 3 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. & ΦΑX: 24310 78 230
KIN.: 6947 881 412 - 6947 896 666
e-mail: asfaleies_kalyva@yahoo.gr

Τα χορευτικά τμήματα της Σχολής Παραδοσιακών Χορών του
Δήμου Μετεώρων θα ταξιδέψουν στην μουσικοχορευτική μας παράδοση, ξαναζώντας τα παλιά, ώστε να πάρουμε τα εφόδια προκειμένου να συνεχίσουμε αυτό το αέναο ταξίδι στο χρόνο που ο
Έλληνας έχει στιγματίσει με τρόπο μοναδικό. Αυτό το ταξίδι θα
ξεκινήσει την Κυριακή 09-06-2019 και ώρα 20.30, στο Υπαίθριο
Θέατρο Καλαμπάκας. Σας περιμένουμε όλους και όλες να χαρούμε και να καμαρώσουμε μικρούς και μεγάλους σ’ αυτή την προσπάθεια, δίνοντας το καλύτερο χειροκρότημα που τόσο χρειάζονται.
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Τ

ην προσπάθεια, το μεράκι, την αγάπη για τα μαθηματικά,
αλλά και τη διάκριση που κατάφεραν να αποσπάσουν,
συμμετέχοντας σε διάφορους διαγωνισμούς βράβευσε
χθες το απόγευμα το παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας.
Η καθιερωμένη εκδήλωση έγινε
στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου Τρικάλων, παρουσία τοπικών και πολιτικών φορέων, συγγενών των παιδιών, αλλά και εκπαιδευτικών.
Ειδικότερα το παράρτημα νομού Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας βράβευσε
συνολικά 314 μαθητές που διακρίθηκαν στους Μαθηματικούς
Διαγωνισμούς της σχολικής χρονιάς 2018-19, διαχωρίζοντας την
εκδήλωση σε τρεις διαδοχικές
φάσεις.
Χαιρετισμό στην έναρξη της
εκδήλωσης απηύθυνε ο πρόεδρος του παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρίας (ΕΜΕ) κ. Δημήτρης Θε-

Χθες το απόγευμα από το παράρτημα

Βραβεύτηκαν
•Η καθιερωμένη εκδήλωση έγινε στην
Τρικαλινούς μαθητές να διακρίνονται στο μάθημα των μαθηματικών
Ειδικότερα,
βραβεύτηκαν 60
μαθητές γυμνασίων και λυκείων
του νομού που
συμμετείχαν και
διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρίας Ελλάδος,
ενώ ακολούθησαν οι βραβεύσεις 254 μαθητών δημοτικών σχολείων
εκτός πόλης Τρικάλων.
Αναλυτικά οι βραβευθέντες μαθητές είναι οι εξής:

οχάρης, που στάθηκε στην προσφορά του τοπικού παραρτήματος που φέτος συμπλήρωσε 25
χρόνια λειτουργίας. Επικεντρώθηκε παράλληλα στο γεγονός
της παράδοσης, που θέλει τους

Διαγωνισμός Ευκλείδης
Γ Λυκείου
1
2

Γ Λυκείου
Γ Λυκείου

ΛΩΛΑΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

B Λυκείου
1

B Λυκείου

ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Α Λυκείου
1

Α Λυκείου

ΒΡΑΧΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γ Γυμνασίου
1

Γ Γυμνασίου

ΧΑΜΟΣ

ΘΩΜΑΣ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Β Γυμνασίου
1

Β Γυμνασίου

ΘΕΜΕΛΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Γ Λυκείου
Γ Λυκείου
Γ Λυκείου
Γ Λυκείου
Γ Λυκείου
Γ Λυκείου

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ
ΛΩΛΑΣ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ
ΣΑΡΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

1
2
3
4
5
6

B Λυκείου
B Λυκείου
B Λυκείου
B Λυκείου
B Λυκείου
B Λυκείου

ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΛΥΧΟΣ
ΜΟΣΧΟΒΟΣ
ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου
Α Λυκείου

ΒΡΑΧΝΟΣ
ΓΟΥΣΙΟΣ
ΖΩΓΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ
ΚΟΥΚΙΑ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΜΑΡΤΗ
ΜΙΣΙΑΚΑΣ
ΜΙΣΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ
ΡΑΔΟΥ
ΣΙΟΥΤΑΣ
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΑΜΗΛΟΥ
ΤΣΟΥΠΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΛΗΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΙΘΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

B Λυκείου
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Α Λυκείου
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γ Γυμνασίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου

ΑΥΓΕΡΗ
ΒΟΥΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΚΑΡΑΟΥΛΗ
ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΟΥΛΗ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΓΚΟΥΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΠΑΜΠΑΝΗ
ΜΠΑΤΑΤΕΓΑ
ΤΡΥΠΑΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ
ΤΣΙΑΝΑΣ
ΤΣΟΓΚΑ
ΧΑΜΟΣ

ΕΛΕΝΗ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΟΥΙΖΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ

Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Β Γυμνασίου

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ
ΜΠΟΥΡΛΙΟΥ
ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ
ΝΤΟΚΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΣΠΑΧΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

Παιχνίδι και μαθηματικά

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαγωνισμός Θαλής
1
2
3
4
5

Β Γυμνασίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
Ε
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
Ε
ΣΤ
Ε
ΣΤ
ΣΤ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ

Καλόγηρος
Πούλιος
Φυσικόπουλος
Αυγέρη
Γκούτσιας
Δούγγαρης
Δουλόπουλος
Καλαμποκίνης
Καραούλη
Κόκκα
Μπραγανά
Μπρέλλας
Πανταζή
Πανταζής
Παπανικολάου
Στεργίου
Τζάρτζος
Χρισακοπούλου
Ανδρουλιδάκης
Καρανάσιου
Μάνθος
Βουτσάς
Μπάνου
Παπαναστασίου
Κατσιώπη
Μπάλια
Παπαχρήστου
Ευαγγελακόπουλος
Παπαγιαννούλη
Θεμελής
Λαφαζάνη
Μελέτη
Τσιγάρα
Βάγιας
Μανθοπούλου
Φούσκας
Δασκαλάκης
Μαγαλιός
Μανθέλας
Μεγαρχιώτης
Μουστάκα
Μπατάλας
Παζαΐτης
Σίμου
Δημητρίου
Καλαρούτη
Αναστογιάννη
Καντζούρα
Πατέρα
Παχής
Ράγγας
Μουζιούρας
Πατέρας
Σιακαβάρα
Γαλάνης
Ζαμπραΐλα
Κωτούλας
Μπρέντα
Μυλωνάς
Στεργιόπουλος
Γεωργίου
Λυμπέρη

Λεωνίδας
Κωνσταντίνος
Ευάγγελος
Ειρήνη
Χρήστος
Ελευθέριος
Δημήτριος
Χρίστος
Ελένη - Ελπίδα
Μηχαέλα
Δήμητρα
Αθανάσιος
Δανάη
Φώτιος
Νεκτάριος
Ευαγγελία
Άγγελος
Βασιλική
Θεόδωρος
Ιωάννα
Νικόλαος
Γεώργιος
Μαρία-Γαρυφαλλιά
Αλκιβιάδης
Ηλιάνα
Ευθυμία
Μαρία
Αλέξανδρος
Κωνσταντίνα
Παντελεήμων
Αναστασία
Αργυρώ - Νίκη
Σεβαστή
Θωμάς
Κωνσταντίνα
Στέργιος
Γεώργιος
Ορέστης
Αλέξανδρος
Ευάγγελος
Ζωή
Κωνσταντίνος
Θεόδωρος
Σοφία
Αλέξανδρος
Ευαγγελία
Ευθυμία
Μαριάντα
Βικτώρια
Άρης
Αχιλλέας
Απόστολος
Κωνσταντίνος
Μαρία
Ξενοφών
Φένια
Βασίλης
Χρυσάνθη
Βάιος
Βασίλης - Σωκράτης
Αθανασία - Λήδα
Έλενα

1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
1ο Δημοτικό Σχολείο "Δωρόθεος Σχολάριος" Τρ.
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
3ο Δημοτικό Σχολείο "Κώστας Βίρβος"
3ο Δημοτικό Σχολείο "Κώστας Βίρβος"
3ο Δημοτικό Σχολείο "Κώστας Βίρβος"
3ο Δημοτικό Σχολείο "Κώστας Βίρβος"
3ο Δημοτικό Σχολείο "Κώστας Βίρβος"
4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

τοπικά
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της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

τα μαθηματικά μυαλά
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Τρικάλων
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158
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ΣΤ
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Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ

Ντινόπουλος
Τζιάντζιου
Ράκκου
Στεφανή
Καρανίκας
Μπαλτούνα
Κουτή
Λύτρα
Σάρρη
Στρίβας
Σαλταγιάννης
Τσίπρας
Ζάχος
Αμπράζης
Ιακωβάκη
Παπαγεωργίου
Σακοράφα
Θανασάκης
Ποντίκα
Αντωνίου
Δεληντζή
Ζιάκας
Μπαλούκα
Σιακαβάρας
Σφονδύλη
Σφονδύλης
Κουβάτα
Τσιαμίτα
Βράντζα
Ζαφειρόπουλος
Καραγιάννη
Κουτσιούμπα
Μαγκούφη
Ρακοβίτη
Βράντζας
Γρατσάνης
Αντωνάκης
Καραγεώργου
Κλιάφας
Κόγια
Κωστάκης
Στρατίκης
Κωστόπουλος
Πλεξίδα
Μαλέμη
Αβράμης
Χαρίτος
Βουγιούκας
Καλαντζής
Μπαλτόπουλος
Παπακέμος
Θεοχάρη
Καλοπήτας
Καρατζούνης
Καρύδα
Μαλισιώβας
Τράντος
Λαμπροπούλου
Πλιάτσικα
Κατσιαμάνης
Πάντενα
Ζαούτσου
Καραγεώργου
Κατσανός
Μπέης
Βαϊόπουλος
Βαϊοπούλου
Ζήσης
Καραγεώργος
Καραγεώργου
Κείος
Σαρμάς
Αθανασούλα
Ζάρα
Νάτση
Αλεξίου
Παπανίκου
Γκέτσιου
Βαΐου
Γιαννούλας
Μέκρας
Μέμηλας
Μπακόλα
Πινιάρας
Σινάνη
Γκοτζαμάνης
Γάτσας
Γκουντής
Ζαρκάδας
Καψάλη
Πεσλής
Πούλιος
Σακελλαρίδη
Τρικάλης
Καβούλη
Παπανικολάου

Θάνος
Αθηνά - Μαρία
Ζωή
Άννα
Φίλιππος
Βασιλική
Καλλιόπη
Ζωή
Δανάη
Στέφανος
Γεώργος
Κωνσταντίνος - Μάριος
Ευθύμιος
Κωνσταντίνος
Αικατερίνη
Νικόλαος
Κωνσταντίνα - Ελένη
Παναγιώτης
Μαρία
Στεφανία
Ουρανία
Νικόλαος
Θεοδώρα
Γεώργιος
Δήμητρα - Λουκία
Κωνσταντίνος
Ελευθερία
Παναγιώτα - Ευθαλία
Θεολία
Αθανάσιος - Ραφαήλ
Λουκία
Μαρία
Μελίνα
Αθανασία
Απόστολος
Πέτρος
Σωκράτης
Μαγδαληνή
Χρήστος
Ελένη
Ιωάννης
Βασίλειος
Ευάγγελος
Δανάη
Μαρία - Αθανασία
Αθανάσιος
Λεωνίδας
Νικόλαος
Θεόδωρος
Νίκος
Κωνσταντίνος
Αθανασία-Ειρήνη
Αριστείδης
Σωτήριος
Σταυρούλα
Απόστολος
Νικόλαος
Κατερίνα
Έφη
Χρήστος
Ναταλία
Ευαγγελία
Κωνσταντίνα
Στυλιανός
Ιάσονας - Παναγιώτης
Νίκος
Βικτωρία
Ανδρέας
Αθανάσιος
Παναγιώτα
Χάρης
Γιώργος
Μαρίλια
Θωμαή
Φυγαλεία - Ευαγγελία
Κωνσταντίνος
Δέσποινα
Χριστίνα
Στέφανος
Δημήτρης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Ζωή
Κωνσταντίνος
Ευαγγελία
Χρήστος
Ιωάννης
Αλέξανδρος
Αλέξανδρος
Χριστίνα-Μαρία
Αθανάσιος
Γεώργιος
Λεμονιά
Αχιλλέας
Αικατερίνη
Δημήτριος

10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
13ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
13ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
14ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
14ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
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ντυπωσιακούς
ρυθμούς
καταγράφει η
διείσδυση του φυσικού
αερίου σε Θεσσαλονίκη &
Θεσσαλία, καθώς οι νέες
συμβάσεις σύνδεσης που
υπογράφηκαν από τα
νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τον μήνα
Μάιο ξεπέρασαν τις
1.900 στο Δίκτυο
Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Επισημαίνεται ότι από την
αρχή του έτους έγιναν 8.250
νέες Συμβάσεις Σύνδεσης φυσικού αερίου, με αύξηση κατά
23,3% έναντι της αντίστοιχης
περιόδου του περσινού έτους
2018, ενώ παράλληλα οι διανεμηθέντες όγκοι φυσικού αερίου στο 5μηνο παρουσιάζουν
αύξηση κατά 27,6% συγκριτικά με το 2018.
Το Δίκτυο Διανομής της
ΕΔΑ ΘΕΣΣ με όλες τις επεκτάσεις δικτύου φυσικού αερίου, αναπτύσσεται σύμφωνα
με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης
της Εταιρείας σε υφιστάμενες
αλλά και σε νέες περιοχές
της Θεσσαλονίκης και της
Θεσσαλίας.
Οι επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου υλοποιούνται με βάση
τεχνικά κριτήρια που αφορούν
τη δυνατότητα κατασκευής
και την ασφάλεια του έργου,
αλλά και σύμφωνα με οικονομικά κριτήρια που αφορούν
τη ζήτηση και τη δυναμικότητα
της κάθε περιοχής, καθώς και
την απόδοση της επένδυσης.
Σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία
τηρεί απαρέγκλιτα τις προ-

τοπικά
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Κλειδί των εντυπωσιακών αποδόσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός της
05.06.2019

διαγραφές ασφαλείας του Δικτύου και των εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου.
Η προώθηση και περαιτέρω
διείσδυση του φυσικού αερίου
στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αποτελεί
καθήκον, αλλά και στρατηγικό
στόχο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ώστε
να εξυπηρετούνται περισσότεροι κάτοικοι, νοικοκυριά, εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες στις περιοχές της
Αδείας.
Ταυτόχρονα, η εφαρμογή
των χαμηλότερων τιμολογίων
διανομής στην Ελλάδα αποτελεί επιστέγασμα της επιτυχημένης στρατηγικής για την
ανάπτυξη των δικτύων και του
ορθού σχεδιασμού τους με
τεχνικοοικονομικά κριτήρια.

Με προτεραιότητα την αξιόπιστη και ασφαλή ανάπτυξη
του δικτύου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εντάσσει στο στρατηγικό σχεδιασμό της τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών και πρωτοπορεί στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων στο ρυθμιζόμενο περιβάλλον της διανομής αερίου. Ήδη από το
2018, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατέχει
ηγετικό ρόλο στην διαμόρφωση του πλαισίου τροφοδοσίας απομακρυσμένων περιοχών με συμπιεσμένο φυσικό
αέριο, και βεβαίως στην άμεση
υλοποίηση και εφαρμογή του.
Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές σε 6
περιοχές στη Θεσσαλονίκη
και στη Θεσσαλία (Λαγκαδάς,
Κουφάλια, Χαλάστρα, Τύρνα-

CMYK

βος, Καλαμπάκα, Ελασσόνα)
απολαμβάνουν τα οφέλη του
φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με το προγραμματισμό της Εταιρείας, εντός
του έτους 2019 θα τροφοδοτηθούν 3 νέες περιοχές με
συμπιεσμένο φυσικό αέριο
(Αγιά, Παλαμάς και Σοφάδες)
της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
ενώ με δίκτυο διανομής θα
γίνει η σύνδεση περιοχών
στους Δήμους Θέρμης (Βασιλικά, Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή, Ταγαράδες), Θερμαϊκού
(Αγ. Τριάδα) του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Ν.
Αγχίαλο & Μικροθήβες του
Δήμου Βόλου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Υπό το πρίσμα της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των
υπηρεσιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
προβλέπονται επενδύσεις άνω
των 5 εκ. € για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Εταιρείας, σε τεχνολογίες αιχμής, σε
σύγχρονο εξοπλισμό και πληροφοριακές υποδομές.

Παράλληλα, εμπλουτίζει το
μίγμα των τεχνολογικών εφαρμογών που υιοθετεί και με
εξωστρέφεια, επενδύει σε νέα
εργαλεία για την περαιτέρω
ανάπτυξη του δικτύου διανομής. Η συνεχόμενα ανοδική
πορεία, οι ισχυρές επιδόσεις
σε συνδυασμό με την επίτευξη
του συνόλου των επιχειρησιακών στόχων που θέτει η Εταιρεία, αποτελούν επιβεβαίωση
της επιτυχίας του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της, ο οποίος υλοποιείται με συνέπεια από τη Διοίκηση της Εταιρείας καθ’ όλη
τη διάρκεια της λειτουργίας
της.
Εστιάζοντας στον άνθρωπο,
η πρότυπη επιχειρησιακή λειτουργία και η ενίσχυση της
αποδοτικότητας αποτελούν
επίσης κύριους πυλώνες της
στρατηγικής της Εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ
επενδύει σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού για τη
βελτιστοποίηση των παρεχό-

μενων υπηρεσιών, με γνώμονα
πάντα τις αξίες της διαφάνειας, της αμεροληψίας, του
επαγγελματισμού και της συνεργασίας.
Η στρατηγική ανάπτυξη της
ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται σε μια
ολιστική και ισόρροπη θεώρηση των αρχών και δεσμεύσεων της Εταιρείας, ως ανεξάρτητου Διαχειριστή Δικτύου
Διανομής.
Oι στρατηγικές επιλογές
της Εταιρείας αποσκοπούν
στη διατήρηση της ηγετικής
θέσης στη διανομή του φυσικού αερίου, γεγονός που
προσδίδει πολλαπλά οφέλη
στη δημιουργία αξίας για την
αγορά ενέργειας, τους καταναλωτές και τους Χρήστες
Διανομής, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό της και
τους Μετόχους της.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία μάρκα
γαλακτοκομικών προϊόντων
στο διαγωνισμό Corporate
Superbrands 2018 -2019
Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη μία φορά
ως κορυφαία εταιρική
επωνυμία στον κλάδο των
γαλακτοκομικών τροφίμων πιστοποιώντας την
αμέριστη εμπιστοσύνη
των καταναλωτών στα
προϊόντα της.
Η εκδήλωση απονομής
των βραβείων Corporate
Superbrands Greece 2018-2019 πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην
οποία τιμήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, σε όλο το φάσμα της
οικονομίας.
Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, μέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώμης από την εταιρεία Marc, με κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και η δύναμη της
φήμης, η αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια, αλλά και
η εταιρική υπευθυνότητα.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται με επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίμων παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκομικά
προϊόντα, χυμούς, τσάι και φυτικά ροφήματα τα οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισμούς ανά τον κόσμο.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει με αφοσίωση υψηλής διατροφικής
αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιμώντας σε κάθε βήμα της την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

έντε ολοκαίνουργια
επιδαπέδια
παιχνίδια κοσμούν
από εδώ και καιρό το
προαύλιο του 35ου
Δημοτικού Σχολείου.
Δημιουργίες των μαθητών
που δημιουργήθηκαν για
να περνούν στιγμές
ανεμελιάς οι μαθητές.

Π

Το προαύλιο του 35ου Δημοτικού Σχολείου ξεχωρίζει
για τα πέντε ολοκαίνουργια επιδαπέδια παιχνίδια

Μια αυλή γεμάτη με χρωματιστά παιχνίδια
Με την όμορφη αυτή πρωτοβουλία οι μαθητές όλων των τάξεων του
σχολείου έχουν την ευκαιρία να γυμναστούν και να ψυχαγωγηθούν

Ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων, ο Δήμος Τρικκαίων, ο
Σύλλογος Τρικαλινών Ζωγράφων με αρχηγό την Μαριάνθη
Χαρίση και όλη η σχολική κοινότητα συνεργάστηκαν για μια
αυλή γεμάτη με χρωματιστά
παιχνίδια και παιδιά γεμάτα
χαμόγελα.
Με την όμορφη αυτή πρωτοβουλία οι μαθητές όλων των
τάξεων του σχολείου έχουν
την ευκαιρία να γυμναστούν, να
ψυχαγωγηθούν αλλά και να
καλλιεργήσουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την ευγενή άμιλλα και να γνωρίσουν
καλύτερα τον εαυτό τους αλλά
και τους άλλους, συμμετέχοντας σε μια σειρά επιδαπέδιων

παιχνιδιών στον αύλειο χώρο
του σχολείου.
Ε.Κ.

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€

12 σελίδα
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Γιά να μη ξεχνιόμαστε…

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ… ΧΙΛΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
•Πρόσωπα, πράγματα και γραπτά, μιάς εποχής που ζήσαμε
αθώς όλες ετούτες τις ημέρες, οι εκλογικές
αναμετρήσεις (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές
και Δημοτικές εκλογές) κυριαρχούν στην
επικαιρότητα που βιώνουμε, ενδιαφέρον παρουσιάζει
και μία φωτογραφία της εποχής που στα Δημοτικά
μας πράγματα, κυριαρχούσε η προσωπικότητα του
αείμνηστου Δημάρχου Ιωάννου Μάτη, ο οποίος, από
το 1969 και για 13 χρόνια, βρέθηκε στον Δημαρχιακό
θώκο(εκλεγμένος του Τρικαλινού και διατηρημένος
για λίγο και από την Δικτατορία των Συνταγματαρχών
του 1967), αφίνοντας πολύ θετικό έργο, με κορυφαίο
το δίκτυο ύδρευσης, που έλυσε ένα μεγάλο πρόβλημα,
αλλά έδωσε και μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της
πόλης, καθώς κι’ ορισμένα λάθη, όπως θεωρήθηκαν
εκ των υστέρων, (η κατεδάφιση της κεντρικής
δημοτικής αγοράς του Κανούτα, όπου τώρα το κτίριο
της Νομαρχίας, (Περιφερειακής Διοίκησης). το
χάλασμα των γκαλντεριμιών του Βαρουσιού).

ζωοπανήγυρης κάθε Σεπτέμβριο. Το εργοστάσιο εκείνο, καταστράφηκε από μεγάλη πυρκαγιά, ενώ επήλθε και διαχωρισμός της
επιχείρησης και δημιουργία άλλων εργοστασίων, σε διαφορετικές
θέσεις.

Κ

Η φωτογραφία, που δίνει την αφορμή τούτης της αναφοράς, αποτυπώνει την παρουσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης παρέλασης, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων εθνικής
επετείου του 1974, μετά δηλαδή την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα μας.

Και πρίν επιχειρηθεί η καταγραφή των προσώπων-που όλα
δεν βρίσκονται πιά στην ζωή-άς γίνει μία…τοπογραφική, κατά
κάποιο τρόπο, περιγραφή του χώρου, όπως παραμένει στη
μνήμη μου.
Στο κέντρο, λοιπόν, το παλιό διώροφο κτίριο, στην θέση του
οποίου υψώνεται σήμερα το κεντρικό υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, στην γωνία των οδών 28ης Οκτωβρίου και Κονδύλη. Ένα οίκημα, που γνώρισε πολλές δόξες, αλλά και αλλεπάλληλες χρήσεις. Στην φωτογραφία, εκτός από την σημαία, στην θέση όπου μετά η πανύψηλη σε-κόβια και ο ανδριάντας του Στέφανου Σαράφη, είναι χαρακτηριστική η έλλειψη δένδρων-όπως συγκυριακά συμβαίνει και σήμερα-καθώς και πρασίνου, ενώ και η μικρή λίμνη στο κέντρο της πλατείας, με τον τσίτσιδο πιτσιρίκο που «σφυρίζει», έργο του Λαρισαίου γλύπτη Γεντέκου, στήθηκε αργότερα. Πάντως οι πιτσιρίκοι εύρισκαν την ευκαιρία να δροσίζονται κατά τους θερινούς μήνες του 1990, όπως δείχνει και η φωτογραφία εκείνου του χρόνου.

Παράλληλα δημιουργήθηκαν και οι μεγάλες πρασσιές, στις
τέσσερες γωνίες της πλατείας, όπου στήθηκαν και οι προτομές των ηρώων της περιοχής μας, που επαναστάτησαν και
πολέμησαν τους Τούρκους.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΕΠΙΠΛΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Υπήρξε Δημαρχείο και προσωπικά θυμάμαι, όταν απ’ τό 1953, αρχάριος δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Ελευθέρα Γνώμη», ανεβοκατέβαινα πολλές φορές την ημέρα, την μεγάλη εσωτερική ξύλινη
σκάλλα, για την συγκέντρωση ειδήσεων, κυρίως με την βοήθεια του
τότε Διευθυντή αείμνηστου Βασίλη Τζαβέλλα, που διατηρούσε
στενές φιλικές σχέσεις με τον Διευθυντή μου Αλέκο Κορδαλή. Στή
συνέχεια και μετά τον σεισμό του 1954, το Δημαρχείο εγκαταλείφθηκε
κι’ οι υπηρεσίες του μεταφέρθηκαν σε ξύλινο παράπηγμα, στην θέση
του σημερινού Δημοτικού οι-κοπέδου, όπου παλιότερα ήταν το Γυμναστήριο της πόλης,

Στη συνέχεια στον ίδιο χώρο, ο θερινός σινεμάς, το «Ρέξ» των αδελφών Αλέκου και Λεωνίδα Κώτση, που λειτουργούσαν έπειτα τον θερινό «Στάρ». Δίπλα από το παλιό Δημαρχείο, βρίσκεται και το διώροφο παραδοσιακό των Αδελφών Αυγέρη, που για την απόκτηση της
κυριότητάς του έγινε μεγάλη προσπάθεια, να μη πέσει στα χέρια ιδιωτών για να γίνει εμπορεύσιμη πολυκατοικία, την εποχή που η αντιπαροχή σάρωνε, ώστε να παραμείνει στον Δήμο, ο οποίος όμως ακόμα δεν το αξιοποίησε για πολιτιστικούς σκοπούς, όπως συμβαίνει και
με άλλα οικήματα πού αποκτήθηκαν επί Δημάρχου Μιχάλη Ταμήλου
στην παραδοσιακή συνοικία του Βαρουσιού, όπως του Μάντζαρη,
παρά τους Αγίους Αναργύρους, του Βασιλείου Παδιώτη, παρά την
Αγία Φανερωμένη κλπ).
Στη φωτογραφία λοιπόν, που ανοίγει…χίλιες μνήμες προς το παρεθλόν, από αριστερά. Μία κυρία, μάλλον σύζυγος του τότε Βουλευτή
Δημητρίου Χατζηγάκη δίπλα της, μετά ο Ιωάννης Παπαζήσηςς, επί
πολλά χρόνια Προέδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών
Τρικάλων, Δημοτικός Σύμβουλος, σαγματοποιός το επάγγελμα(είχε
το σαμαραδικό του στην οδό Περσεφόνης, πολυγραφότατος, σε χρονογραφήματα και αναμνήσεις, πολύτιμες για την ιστορία του τόπου
μας, που δημοσίευε στην εφημερίδα «Αναγέννησις», ενυπόγραφα ή
με τα ψευδώνυμα «Σμόλικας» και Τρικάλ. Είχε ένα αδελφό, τον Βασίλειο Παπαζήση, από τους πιό παλιούς δικηγόρους των Τρικάλων.
Δίπλα του, στην πρώτη σειρά, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος
Τάχας, από την Αγία Μονή, από τους πρώτους εκλεγόμενους επί πολλά χρόνια με τον Συνδυασμό του Δημάρχου Μάτη και πίσω (λίγο διακρινόμενος) ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κατσίκης, λεωφορειούχος, από τους δημιουργούς του 17ου ΚΤΕΛ Τρικάλων και του
πρώτου Σταθμαρχείου λεωφορείων στην οδό Όθωνος, πατέρας του
Κώστα Κατσίκη (Διευθυντή του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου στα Τρίκαλα, αλλά και ενεργά πολιτικοποιημένου στο χώρο της Νεας Δημοκρατίας, με συχνή αρθρογραφία στον Τύπο και δημόσιες παρεμβάσεις σε επίκαιρα πολιτικά, αλλά και τοπικά θέματα. Δίπλα του,
λίγο εμφανιζόμενος με μαύρα γυαλιά, ο Δημήτριος Βαβύλης, Δημοτικός Σύμβουλος, εκλεγόμενος με τον Συνδυασμό του Μιχαήλ Πίσπα, που το 1967, απολύθηκε με απόφαση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών για τις δημοκρατικές του πεποιθήσεις και την όλη δραστηριότητά του, στον αγροτικό χώρο. Πρόκειται για τον πατέρα της
πρώην Βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Σούλας Μερεντίτη και του πρώην Αντιδημάρχου Θανάση Βαβύλη. Ο Δημήτριος Βαβύλης, στενός φίλος
του αείμνηστου υπουργού του ΠΑΣΟΚ Κώστα Αλεξιάδη, υπήρξε εισαγωγέας των Ρώσικων τρακτέρ «Μπελαρούς» και άλλων γεωργικών μηχανημάτων (είχε την αντιπροσωπεία του στην οδό 25ης Μαρτίου, παρά την πλατεία του ΟΤΕ). Στην πρώτη σειρά της φωτογραφίας, μεταξύ του Δημητρίου Τάχα και του Δημάρχου Ιωάννου
Μάτη, εμφανίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Κλωτσοτήρας
(με το ρεπούμπλικο), ο μεγαλύτερος των Αδελφών που είχαν το γνωστό κλωστήριο, στον χώρο, όπου παλιά γίνονταν η ετήσια εμπορο-

Συνεχίζοντας την…ανάγνωση της φωτογραφίας, διακρίνει κανένας στην πρώτη σειρά, δίπλα απ’ τον Δήμαρχο, μία νεαρά κυρία και
μετά την σύζυγο του Ιωάννου Μάτη, Νίκη, κόρη Θεοχαροπούλου από
την Άμφισσα, η οποία στάθηκε με πολλή διακριτικότητα δίπλα στον
επί 13 χρόνια Πρώτο Πολίτη των Τρικάλων και αγάπησε ιδιαίτερα τα
Τρικαλα και την συνοικίκα του Βαρουσιού. Θυμάμαι πώς ενώ είχε πολλά προσωπικά ρολόγια, ήθελε να ακούει την ώρα απ’ την καμπάνα
του ρολογιού του Φρουρίου, που όταν χαλούσε, πρώτη έσπευδε να
ειδοποιεί τον αρμόδιο, της Δημαρχίας, ώστε να σπεύσει ο αείμνηστος ωρολογοποιός Κώστας Παπαευθυμίου, για την αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα η Νίκη Μάτη, είχε αναπτύξει και έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα και ως μέλος της Αδελφότητας Κυριών «Αγία Βαρβάρα», με πρόεδρο την Ευανθία Παπακυριαζή. Δίπλα
της στη φωτογραφία, ο Γιώργος Καλογερομήτρος, που διετέλεσε
και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων, ο μεγαλύτερος
των αδελφών εμπόρων αποικιακών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.
Δίπλα(με τα γυαλιά)ο επίσης έμπορος Ζήνων Κατσάρος, με το ωραίο
παραδοσιακό στο Βαρούσι(παρά τον ιερό ναό της Αγίας Φανερωμένης)που διαμένει τώρα ο γιός του Μιλτιάδης Κατσάρος με την οικογένειά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σπίτι αυτό, φιλοξενήθηκε
τον περασμένο αιώνα, όταν ήλθε στα Τρίκαλα ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνστάντιος. Και άκόμα ότι, κάποια χρόνια, που
ακατοίκητο, χρησιμοποιήθηκε για την φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής μας, πρίν αυτά προω-θηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου.
Πίσω από τον Κατσάρο στην φωτογραφία, διακρίνεται(με τα μαύρα γυαλιά), ο Τάκης Χατζηστεργίου, που με τον μικρότερο αδελφό
του Μιχάλη, είχαν ένα από τα πρώτα πρατήρια υγρών καυσίμων μέσα
στα Τρίκαλα (στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου(τώρα Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη)και κατάστημα ελαστικών και ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Στο κατάστημα αυτό, συνήθιζε να σταματά για λίγο, πηγαινοερχόμενος στο Μέτσοβο κι’ ο Ευάγγελος Αβέρωφ, όταν πρόεδρος της ΕΡΕ κι’ υπουργός Εξωτερικών, κάποια δε φορά οι Χουντικοί δημιούργησαν επεισόδιο σε βάρος του, επειδή είχε αποδοκιμάσει το πραξικόπημα των Συνταγμταρχών του 1967. Ο Τάκης Χατζηστεργίου, εκλεγμένος με τον Συνδυασμό Μάτη, διετέλεσε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ο αδελφός του Μιχάλης, απείχε από τα πολιτικά και δημοτικά δρώμενα, Η σύζτγος του Τάκη, η Καίτη, διετέλεσε πρόεδρος της Αδελφότητας κυριών «Αγία Βαρβάρτα»,
ενώ του Μιχάλη, η Αμαλία, κόρη Τυρογιάννη, έγραψε αρκετά αξιόλογα βιβλία και συνεργασίες στον τοπικό Τύπο.
Στην φωτογραφία και πάλι, πίσω απ’ τον Κατσάρο, διακρίνεται ο
Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Παπαμάνος, εκλεγμένος με τον Συνδυασμό του Μιχάλη Πίσπα, που κι’ αυτός είχε την ίδια τύχη με τον
Δημήτριο Βαβύλη και απολύθηκε απ’ την Δικτατορία των Συνταγματαρχών του 1967. Οι Αδελφοί Παπαμάνου, είχαν φούρνο και μεγάλο παντοπωλείο στην γωνία της οδού Ασκληπιού με την οδό Ελευθερίας, όπου κι’ η κατοικία τους. Υπήρξαν συνεπείς δημοκρατικοί πολίτες, ιδιαίτερα αγαπητοί απ’ όλους τους Τρικαλινούς.
Δίπλα από τον Παπαμάνο, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού Μιχάλη Πίσπα, ο Στέργιος Στόφας, ένας ακόμα απολυμένος
από την Χούντα, για το δημοκρατικό του φρόνημα. Είχε επιδείξει ιδιαίτερη αγάπη για το τοπικό ποδόσφαιρο και πρόσφερε τις υπηρεσίες του με τόση επιμέλεια στους ποδοσφαιριστές του ΑΟ Τρίκαλα.
ώστε να του δώσουν το προσωνύμιο της «μάννας» που φρόντιζε για
όλα, πρίν και μετά τους αγώνες.
Στην ίδια σειρά, εικονίζονται επίσης πολλές κυρίες και δεσποινίδες, ενώ πιο πίσω και ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού Μάτη,
ο Τάκης Δεληλίγκας, πατέρας του πρώην Αντιδημάρχου και αδιάκοπα
στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα με τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες του (διάθεση μεγάλου οικοπέδου για την ανέγερση και λειτουργία στέγης
για άπορα και απροστάτευτα παιδιά)

CMYK

στη σέντρα των
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΤΙΑΖΟΥΝ ΚΟΥΠΑ
Το επιτελείο του ΑΟΤ θα προσπαθήσει
να κάνει διάνα όσον αφορά
την επιλογή του προπονητή (σελ 5)

Οι πρωταγωνιστές Κ14 Δήμητρας
και Ακαδημίας 1 θα μοχθήσουν για
το καλύτερο στον σημερινό τελικό (σελ 6)

ΣΠΟΡ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΑΠΟΙΟ ΦΩΣ
Το ενδιαφέρον του Χρ. Φαμίση
στην Γ.Σ. των Μετεώρων άφησε χαραμάδα
ελπίδας για το μέλλον (σελ 7)

4 Τα νιάτα της Τρικαλινής καλαθοσφαίρισης, που μετέχουν
στις εκδηλώσεις μίνι και παμπαίδων κάνουν κατάθεση ψυχής
προκειμένου να εξελιχτούν όσο καλύτερα μπορούν
(σελ. 4)
CMYK
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ε τις
αναμνήσεις
από τα
πρόσφατα
μπασκετικά
πρωταθλήματα να είναι
ακόμη νωπές τα
επιτελεία των ομάδων
αλλά και οι φίλαθλοι
άρχισαν ήδη να ρίχνουν
ματιές στην επόμενη
μέρα.

Δυνατές… φωνές
Αρχίζουν να συγκροτούνται σιγά-σιγά οι μπασκετικές κατηγορίες
αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η αναμονή δεν θα λείψει
αναφωνούν: χαλάλι στον
κόπο.
Ωστόσο όλοι ξέρουν ότι δεν
μπορούν να γίνουν θαύματα.
Δεν λείπουν βέβαια και οι
ομάδες υψηλού επιπέδου, που
λόγω οικονομικής ευρωστίας
οργανώνονται σωστά με ποιοτικές επιλογές, οπότε από
την στιγμή που βρίσκουν τον
ρυθμό πηγαίνουν … τρένο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Θέλουν να μάθουν λοιπόν
από πρώτο χέρι την καινούργια συγκρότηση των ομίλων.
Κάποια πράγματα έχουν
κλειδώσει αλλά όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει
άπαντες να κάνουν υπομονή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περσινό της Καλαμπάκας, που πήρε αργότερα το πράσινο φως καθόδου στην Γ’ Εθνική.
Κάτι ανάλογο είναι να γίνει
φέτος και με τους Γόμφους,
οι οποίοι ως γνωστόν κατέλαβαν την 2η θέση σε επίπεδο
Θεσσαλίας. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν η υπόθεση να ξεκαθάριζε με συνοπτικές διαδικασίες αλλά πρέπει να δηλωθούν όλες οι συμμετοχές
και να δούμε αν προκύψουν
αποσύρσεις.
Πάντως τα στελέχη κάθε
ομάδας πασχίζουν για το καλύτερο σε όποιο μετερίζι και
αν βρεθούν τελικά.
Σε κάθε περίπτωση η παράδοση του Θεσσαλικού μπάσκετ είναι πλούσια. Και στα
Εθνικά αλλά και στο τοπικό
γίνεται φιλότιμη προσπάθεια
και προκύπτουν συγκινήσεις.
Αλλωστε δεν είναι τυχαία η
παράδοση που υπάρχει, αφού
ως γνωστόν από τους κόλπους ομάδων της Περιφέρειας αναδείχτηκαν παίκτες πρώτης γραμμής που έκαναν ή
συνεχίζουν να κάνουν μεγάλη
καριέρα.
Πάντως αν και είναι νωρίς
οι πιστοί του είδους επιδιώκουν να συλλέξουν τελευταία
νέα.
Εννοείται ότι η χαρά τους
δεν κρύβεται όταν βλέπουν
τα τμήματα να θωρακίζονται
και να έχουν τα φόντα να δου-

Ιδιαίτερες προτάσεις

Το Θεσσαλικό χρώμα καλά κρατεί στην καινούργια
έκδοσης της Α2 Εθνικής κατηγορίας.
λέψουν σε υψηλές στροφές.
Ακόμη και όσοι διαπιστώνουν οποιουδήποτε είδους
στενότητα βρίσκουν τρόπους
να συνεχίσουν το ταξίδι.
Εννοείται ότι κανείς δεν θέλει να βλέπει σωματεία να
γράφουν τίτλους τέλους ή να
κινούνται μεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας.
Ασφαλώς τα στενά οικονομικά δεδομένα αποτελούν
τροχοπέδη για αρκετό μπασκετικό κόσμο. Σίγουρα οι
ιθύνοντες σπάζουν το κεφάλι
τους για να βρουν λύσεις
αλλά αυτό δεν είναι και το
πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
Διότι ειδικά αυτή την εποχή
δεν μπορεί να ανακαλύψει κανείς πακτωλό χρημάτων.
Φυσικά το βάρος πέφτει
στις σωστές επιλογές παικτών, που όμως είναι λογικό
να εξετάζουν την πλέον συμφέρουσα πρόταση.
Ενας μεγάλος βραχνάς έχει
να κάνει με τις μετακινήσεις,
ενώ δεν λείπουν και τα έξοδα
εκτός προγράμματος.
Γενικά στην καθημερινότητα
μιας ομάδας τρέχουν πράγματα που δεν τα συνυπολογίζει εύκολα η κοινή γνώμη.
Ετσι οι φίλαθλοι πάντα

Πήρε τα ηνία
Στον προεδρικό θώκο του ΠΣΑΚ
θα βρίσκεται πλέον ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης
Ευρύτητα πνεύματος έχουν οι μπασκετικοί και προσπαθούν για το καλύτερο σε κάθε πόστο που κατέχουν.
Ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης λοιπόν είναι ο νέος πρόεδρος
του ΠΣΑΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών). Ο Κρητικός σέντερ διαδέχεται τον Μανώλη
Παπαμακάριο και αναμένεται να μείνει στη θέση του
μέχρι τον Ιούνιο του 2020, όταν και θα γίνουν οι εκλογές
του Συνδέσμου.
Ο Γλυνιαδάκης, ο οποίος στο φινάλε της σεζόν 2018/19
αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ήταν μέχρι πρόσφατα
ο Β' αντιπρόεδρος του συνδέσμου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΚ:
"Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, ανακοινώνει, πως ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης αναλαμβάνει χρέη προέδρου, μέχρι τις επόμενες εκλογές,
οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Ιούνιο του
2020".

έχουν απαιτήσεις χωρίς όμως
να γνωρίζουν τον γολγοθά
που ανεβαίνουν παράγοντες
και πρωταγωνιστές.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι
απευθύνουν πρόσκληση σε
πρώτη ευκαιρία σε τοπικούς
φορείς και χορηγούς να στηρίξουν την προσπάθεια.
Πραγματικά στις μέρες μας
η κοινή προσπάθεια κάνει πιο
εύκολη την επιβίωση των συλλόγων.
Γιατί πλέον υπάρχουν πολλά παραδείγματα ομάδων που
ξεκινούν κοιτάζοντας μόνον
την χρονιά που έχουν μπροστά τους, ενώ αμέσως μετά
περνούν αρκετά πράγματα
από μικροσκόπιο για να διαπιστώσουν αν αντέχουν και
για το επόμενο βήμα.
Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει
και ο απαραίτητος μακροχρόνιος σχεδιασμός. Εκ των
πραγμάτων τα σωματεία προχωρούν βήμα- βήμα και οι άνθρωποί τους προσπαθούν να
μην ξεφύγουν ούτε εκατοστό
από το αρχικό πλάνο.
Αξίζουν λοιπόν πολλά μπράβο για την επιμονή τους και
την αντοχή τους. Όταν βέβαια
αρχίζει η δράση και προκύπτουν ορισμένα μεγάλα αποτελέσματα ως έναν βαθμό

Για την Α1 ΕΣΑΚΕ έχουμε
κάνει αρκετές αναφορές,
αφού κατά γενική ομολογία
δεν ξεχνιέται το πέρασμα των
Τρικάλων από τα σαλόνια,
οπότε οι φίλαθλοι θέλουν να
παίρνουν κλίμα σε πρώτη ευκαιρία, ενώ θυμούνται τις επιδόσεις αθλητών, που πέρασαν
από το Δημοτικό.
Γενικά στο σύνολο των εθνικών πρωταθλημάτων καταγράφεται πολυφωνία και
υπάρχουν ιδιαίτερες προτάσεις.
Μεγάλες μάχες γίνονται
στην Α2 Εθνική, όπου αρκετός
κόσμος δεν κρύβει τις προθέσεις του.
Πάντως είναι αλήθεια ότι
τα τελευταία χρόνια ανέβηκε
πολύ το επίπεδο στον εν λόγω
μαραθώνιο. Δεν είναι τυχαίο
ότι αρκετοί αθλητές που έκαναν σπουδαία καριέρα στην
Α1 ΕΣΑΚΕ επιλέγουν την δεύτερη τη τάξει κατηγορία, επειδή αισθάνονται μεγαλύτερη
ασφάλεια και με το ταλέντο
κα τον επαγγελματισμό τους
ανεβάζουν και τους υπόλοιπους.
Γενικά κάτι καλό ετοιμάζεται, ενώ ο συναγωνισμός θα
είναι έντονος. Μέσω αυτό
όμως γίνονται όλοι καλύτεροι.
Πάντως αξίζει να εστιάσουμε
στο γεγονός ότι όσοι διακονούν τον χώρο αγαπούν αυτό
που κάνουν, οπότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι και την

Τ

ο καλοκαίρι του 2020 ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο θα
μπορεί να υπογράψει την
supermax επέκταση, τη
μεγαλύτερη στην ιστορία του ΝΒΑ,
ώστε να μείνει στους Μπακς μέχρι
το καλοκαίρι του 2026. Μέχρι
τότε, ο Greek Freak θα έχει μια
πολύ γεμάτη χρονιά να διανύσει,
μια χρονιά που θα ξεκινήσει στις
αρχές Αυγούστου με την
προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας
για το Παγκόσμιο Κύπελλο της
Κίνας και ελπίζουμε πως θα
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020
στους NBA Finals.
Όσο περνάει ο καιρός, όσο πλησιάζουμε προς το επόμενο καλοκαίρι, τόσο
θα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που
θα υποστηρίζουν πως οι Λέικερς είναι
έτοιμοι να κάνουν τα πάντα, κυριολεκτικά
τα πάντα, για να βάλουν στο ρόστερ
τους τον 24χρονο σούπερσταρ της ομάδας του Μιλγουόκι.

καινούργια χρονιά οι αγώνες
θα είναι ένας και ένας σε όλες
τις κατηγορίες.
Αναμφίβολα τα συναισθήματα αλλάζουν πολλές φορές
οπότε όσοι θέλουν να καταθέσουν το στίγμα τους θα
πρέπει να δώσουν τα λιγότερα
δυνατά δικαιώματα και να είναι αγωνιστικά τύπος και υπογραμμός.
Φυσικά χρόνος υπάρχει και
μάλιστα μπόλικος. Αρκετές
ομάδες εξάλλου θα περιμένουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να κλείσουν το ρόστερ τους. Περισσότερα λοιπόν θα φανούν μετά την εκκίνηση της προετοιμασίας για
να ακολουθήσουν τα φιλικά
και τα επίσημα που έχουν την
δική τους αίγλη.
Καιρός όμως να ρίξουμε
μια ματιά στην καινούργια έκδοση της Α2 Εθνικής την
οποία αποδεδειγμένα παρακολουθούν πολλοί Τρικαλινοί
διότι αγωνίζονται αρκετά οικεία πρόσωπα.
Μάλιστα αρκετά απ’αυτά
έκαναν εντυπωσιακή χρονιά
κα φλέρταραν με πολύ μεγάλα κατορθώματα.
Μέλημά τους είναι να εμφανίζονται πάντα ανταγωνιστικά και να βάζουν το λιθαράκι τους στην επιτυχία των
ομάδων. Σε κάθε περίπτωση
οι φίλαθλοι περιμένουν να
δουν την τύχη του Ολυμπιακού μετά τις τελευταίες εξελίξεις και επιλογές.
Επίσης ερωτηματικό υπάρχει και για το Λαύριο με τον
Κολοσσό. Οσες ομάδες πάντως ανέβηκαν ή παραμένουν
θα σπεύσουν να κάνουν όσο
καλύτερα μπορούν την μπασκετική τους δουλειά.
Την Θεσσαλία θα εκπροσωπήσουν και φέτος δυο σύλλογοι. Ο λόγος για τον ΑΣ.
Καρδίτσας, που πέρυσι έκανε
εξαιρετική χρονιά με τον Γιάν-

νη Τζήμα στο τιμόνι και αρκετά γνωστά παιδιά στο ρόστερ.
Ο Χρήστος Δεληγιάννης δεν
έκρυψε την ικανοποίησή τους
και σημείωσε ότι η χρονιά θα
αποτελέσει οδηγό.
Φυσικά υπάρχουν καλές
σχέσεις και μένει να δούμε
αν δοθούν τα χέρια.
Και ο Ερμής Αγιάς ήταν
εξαιρετικός για μεγάλο διάστημα αλλά στην τελική ευθεία δεν συνέχισε ανάλογα.
Διαθέτει όμως την εμπειρία
και ήδη άρχισε κινήσεις. Δεν
συνεχίζει βέβαια ο Τσιαμπαλής, ενώ ακούστηκε για κρούση στον πολύπειρο Βαγγέλη
Κουτσοκέρα.
Πάντως στην συγκεκριμένη
ομάδα αναγνωρίζουν όσο τίποτα άλλο την προσφορά του
δικού μας Λεωνίδα Τριανταφύλλου.
Από την Αθήνα τις δυνάμεις
τους θα καταθέσουν ο μπαρουτοκαπνισμένος στον χώρο
Αμύντας, το Ψυχικό, ο Διαγόρας Δρυοπιδέων και η νεοφώτιστη Δάφνη Δαφνίου
στην οποία ολοκλήρωσε την
χρονιά ο πρώην παίκτης των
Τρικάλων Διονύσης Τάταρης.
Οσον αφορά την Βόρεια
Ελλάδα με την μεγάλη έφεση
στην καλαθοσφαίριση θέση
στην αφετηρία θα πάρουν η
Καστοριά, που πήγε πολύ
καλά πέρυσι, το φρέσκο Ανατόλια, όπως και η Ελευθερούπολη στην οποία αγωνίστηκαν
πέρυσι Χαρισμίδης και Καραγεώργος.
Την Πελοπόννησο θα εκπροσωπήσουν ο ιστορικός
Απόλλων Πατρών, ο Κόροιβος
Αμαλιάδας, που έδωσε ομηρικές μάχες με τα Τρίκαλα
στην Α1 ΕΣΑΚΕ, χωρίς όμως
να αντέξουν την φθορά του
χρόνου, αλλά και ο Χαρίλαος
Τρικούπης στον οποίο ο κ.
Καλαμπάκος έκανε εξαιρετική
δουλειά.
Νεοφώτιστος είναι ο Οιαξ
Ναυπλίου, που δείχνει να έχει
καλή οργάνωση και δυναμική.
Τέλος το μαγευτικό Αιγαίο θα
έχει συμμετοχή μέσω του Ιππποκράτη Κω στον οποίο αγωνίστηκε ο Γ. Χατζηνικόλας.
Εννοείται ότι σε πρώτη ευκαιρία θα γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων, ενώ θα
κάνουμε εκτενείς αναφορές
και στις τοπικές κατηγορίες.

Είναι περιζήτητος
Κι αν ο ίδιος ο Γιάννης υποστηρίζει
πως "δεν θα παίξω ποτέ στο Λος Άντζελες", εξαίρετοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν την κορυφαία Λίγκα του κόσμου
επιμένουν πως οι Λιμνάνθρωποι θα πιέσουν καταστάσεις, θα κάνουν την κίνησή
τους και θα τον διεκδικήσουν.
"Οι Μπακς ήταν μία από τις πιο λαμπερές ιστορίες της σεζόν 2018/19, ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο καθιερώθηκε
ως ένας από τους κορυφαίους αστέρες
και είναι το φαβορί για το βραβείο του
MVP. Παρόλα αυτά, δεν κέρδισαν τον
τίτλο παρά το γεγονός ότι έφτασαν τις
60 νίκες στην κανονική περίοδο.
Αν δεν φτάσουν την επόμενη χρονιά
στους Τελικούς, τότε θα έχουν κάνει
βήματα προς τα πίσω.
Έχουν σημαντικές αποφάσεις να πάρουν φέτος το καλοκαίρι, ειδικά με τους
free agents Κρις Μίντλετον, Μάλκολμ

Μπρόγκντον, Μπρουκ Λόπεζ, Νίκολα Μίροτιτς.
Πάνω απ' όλα όμως βρίσκεται το
συμβόλαιο του Αντετοκούνμπο που εκπνέει μετά τη σεζόν 2020/21, αλλά τον
βάζει στην θέση που βρισκόταν πέρυσι
ο Άντονι Ντέιβις με τους Πέλικανς" αναφέρει ο Έρικ Πίνκους στην ιστοσελίδα
Bleacher Report.
Οι Λέικερς παρακολουθούν στενά και
τους Μπακς και τον Αντετοκούνμπο. Είναι
τυχαίο που πήραν τον Τζέισον Κιντ ως
assistant coach;
Εκείνος βοήθησε τον Γιάννη στο Μιλγουόκι για πάνω από τρία χρόνια και ο
Γιάννης δήλωνε απογοητευμένος όταν
ο Κιντ απολύθηκε τον Ιανουάριο του
2018.
Σε κάθε περίπτωση το θέμα θα είναι
καυτό και θα τροφοδοτεί την μπασκετική
επικαιρότητα.

τοΠΙΚΑ
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ην Τρικαλινή
ποδηλασία έχουν
υπηρετήσει
μεγάλες μορφές.
Αυτές προς τιμήν τους δεν
έμειναν στο ταλέντο που
τους χάρισε απλόχερα η
φύση αλλά δούλεψαν
σκληρά και μεθοδικά,
οπότε γέμισαν
εντυπωσιακά το
βιογραφικό τους.
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Σταθερή αξία
Την ποδηλατική του τέχνη ξεδίπλωσε ο Γιώργος Μπούγλας
στην Κίνα και όχι μόνον επιβεβαιώνοντας την Τρικαλινή παράδοση

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κατάφεραν λοιπόν να ξεπεράσουν εμπόδια ποιοτικών συναδέλφων τους άλλων χωρών,
που είχαν όλες τις ανέσεις στην
διάθεση τους.
Όταν όμως υπάρχει μεράκι,
που παντρεύεται με τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία του νικητή το νερό μπαίνει στο αυλάκι.
Ομολογουμένως οι ξένοι ειδικοί υποκλίθηκαν στους Τρικαλινούς πρωταγωνιστές, οι
οποίοι με τα κατορθώματά τους
και την συνολική στάση ζωής
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης
για τους νεώτερους αθλητές.
Διότι ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική υπόθεση
είναι η σκυτάλη να αλλάζει χέρια και το υλικό να ανανεώνεται.
Χαίρεται λοιπόν να βλέπει
κανείς φρέσκα πρόσωπα να
βγαίνουν μπροστά και να διεκδικούν τον δικό τους ζωτικό
χώρο.
Ασφαλώς ειδικά οι μπαρουτοκαπνισμένοι αθλητές έχουν
αναπτύξει ερωτική σχέση με
την ποδηλασία.
Δεν αφήνουν λοιπόν να πέσει
τίποτα κάτω γνωρίζοντας εξαιρετικά ότι για να αντέξουν την
αγωνιστική πίεση πρέπει να εμφανίζονται κάθε μέρα και καλύτεροι. Ακόμη και το πιο μικρό
κενό να αφήσουν ή αν λείψει
ένας κρίκος από την αλυσίδα
μπορεί να γίνει η ζημιά.
Συνεπώς το Τρικαλινό έμψυχο δυναμικό πασχίζει να ανακαλύπτει νέους δρόμους και
να βελτιώνει τους δείκτες του

Στο χθεσινό φύλλο παραθέσαμε στοιχεία για μια σπουδαία παλαιστική σύναξη.
Συμπληρωματικά έρχεται το
δελτίο τύπου του ΑΣ. Τρικάλων,
που είδε τον αθλητή του Δημήτρη
Θάνο να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά.
Ο ίδιος εμφανίστηκε σε πολύ
καλή κατάσταση και μίλησε στην
κατάλληλη στιγμή.
Συγκινητική ήταν όμως η προσπάθεια και των υπόλοιπων συναδέλφων του.
Κατακτήθηκαν λοιπόν μια 5ή
θέση με τον Σωτήρη Μπακόπουλο
και Θωμά Βασδέκη και δυο 7ες
θέσεις με τον Στέλιο Ψωμά και
Άκη Καζάλα.
Αγωνιστικά ξεκίνησε με πολύ
μεράκι και όρεξη για την φετινή
χρονιά η διοργάνωση “Central
European Wrestling League U15”
στην πόλη Zrenjanin της Σερβίας.
Η αρχή έγινε την πρώτη ημέρα
με το ομαδικό πρωτάθλημα όπου
αγωνίζονται οι ομάδες μεταξύ
τους και την δεύτερη ημέρα με
το ατομικό όπου αγωνίζεται ο
κάθε αθλητής μόνος του.
Στους αγώνες πήρε συμμετοχή
και η ελληνική ομάδα, Amerfoot
Hellas η οποία πέρυσι κατέκτησε
τη Πέμπτη θέση.
Την Παρασκευή 31 Μαΐου η
“Amerfoot Hellas” στον πρώτο
αγώνα αντιμετώπισε την ομάδα
“Vojvodina” από την Σερβία, στον

Ο Τρικαλινός ποδηλάτης με άλλους συναθλητές του
σε πρώτη ευκαιρία. Οι προπονήσεις θυμίζουν ιεροτελεστία
και το πρόγραμμα είναι επίπονο. Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα καλά κόποις
κτώνται.
Δεν είναι τυχαίο ότι στα Πανελλήνια πρωταθλήματα προκύπτουν συχνά θετικές ειδήσεις
όσον αφορά τα Τρικαλινά χρώματα.
Διότι οι πρωταγωνιστές δείχνουν στην πράξη ότι κατέχουν
την συνταγή και ξέρουν να διαβάζουν σωστά τις καταστάσεις
ανεβάζοντας στροφές στην κατάλληλη στιγμή.
Ενας όμιλος συμπολιτών
πρωταγωνιστών πάντως δεν διστάζει να βγει εκτός συνόρων
συνεργαζόμενος με αξιόλογες
ομάδες.
Μέσω αυτών των κινήσεων
διευρύνουν τους ορίζοντες και
κρατούν ψηλά την τοπική σημαία. Ετσι οι ειδικοί σπεύδουν
να συλλέξουν στοιχεία για την
προέλευσή τους και υποκλίνονται και αυτοί στην ποδηλα-

τική αύρα των Τρικάλων.
Από την πλευρά τους οι συμπολίτες φίλοι της ποδηλασίας
έχουν πάντα απαιτήσεις και θέλουν να βλέπουν σημαντικές
επιτυχίες σε πρώτη ευκαιρία
αν και κάθε εποχή είναι διαφορετική.
Είναι αδήριτη ανάγκη βέβαια
να συνεχιστεί η δουλειά στις
μικρές ηλικίες για να μπορέσουν να βγουν στον αφρό παιδιά με προοπτικές, που θα συντηρήσουν τον ποδηλατικό
μύθο.

Μέσα σε όλα
Ενας ποδηλάτης, που φροντίζει να ανταποκρίνεται σε πολλά καλέσματα είναι ο Γιώργος
Μπούγλας.
Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά
δίνει τις μάχες του, οπότε καλείται να καταθέσει τις απόψεις
του σε ΜΜΕ και ιστοσελίδες
του χώρου. Ο συμπολίτης
αθλητής έχει άποψη και την
καταθέτει σε πρώτη ευκαιρία.
Πάνω απ’ όλα όμως είναι πολίτης του κόσμου, οπότε έχει

Ο Γιώργος Μπούγλας στο βάθρο στην μακρινή ήπειρο
βρεθεί σε πολλές χώρες προκειμένου να δώσει τις μάχες
του.
Πέραν όλων των άλλων η
προσαρμογή στα δεδομένα της
κάθε εκδήλωσης αποτελεί το
Α και το Ω, ενώ ο ίδιος προσπαθεί να τερματίζει με ψηλά
το κεφάλι.
Η πιο πρόσφατη εξόρμηση
ήταν αυτή στην Κίνα την οποία
γνωρίζει πια πολύ καλά, αφού
είχε τρέξει εκεί και το 2016.
Την ώρα της αλήθειας έκανε
καλά την δουλειά του. Τα στοιχεία που αλιεύσαμε από το
sportsfeed αναφέρουν:
Ο Γιώργος Μπούγλας συμμετείχε στο γύρο της Ταϊγιουάν
που ξεκίνησε στις 26 Μαΐου
και ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στον
οποίο κατάφερε να πάρει την
τρίτη θέση στην κατάταξη πόντων.
Επίσης τερμάτισε δεύτερος
στο 3ο και στο 6ο ετάπ και τρίτος στο 5ο ετάπ και πήρε επιπλέον βαθμούς για την παγκό-

Eλπιδοφόρα αρχή
Θετική η αποτίμηση της συμμετοχής στο τουρνουά
πάλης της Σερβίας από πλευράς ΑΣ. Τρικάλων

Ο Δ. Θάνος του ΑΣ. Τρικάλων κατέλαβε την 3η θέση στα 85 κιλά
δεύτερο αγώνα αντιμετώπισε την
ομάδα “Heracles” από την Μολδαβία, στον τρίτο αγώνα την ομάδα “Zagreb” από την Κροατία,

και στον τέταρτο αγώνα την ομάδα “Honved” από την Ουγγαρία.
Στην Ελληνική ομάδα που φέτος φιλοδοξεί να ανεβεί μια θέση

παραπάνω αγωνίζονται και πέντε
παλαιστές του Α.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, οι
οποίοι θα προσπαθήσουν να προσφέρουν τα μέγιστα με την απόδοση τους.
Η αθλητές που αγωνίζονται
από τον Α.Σ.Τ είναι οι Σωτήρης
Μπακόπουλος στα 52 κιλά , Στέλιος Ψωμάς στα 68 κιλά , Θωμάς
Βασδέκης στα 75 κιλά , Άκης Καζάλας και Δημήτρης Θάνος στα
85 κιλά.
Ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Timisoara
της Ρουμανίας στις 5 με 7 Ιουλίου,
με την “Amerfoot Hellas” να είναι
έτοιμη να αναμετρηθεί με τις εξής
ομάδες, “Munkachevo” από την
Ουκρανία, “Beograd” από την
Σερβία και “Heracles” από την
Ρουμανία.
Ο προπονητής της ομάδας του
Α.Σ.Τ Βασίλης Μότσιος μετά το
τέλος των αγώνων δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση
των παλαιστών, περιμένοντας
ακόμα καλύτερα αποτελέσματα
σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
στις προσεχείς αναμετρήσεις.

σμια κατάταξη.
Ο Έλληνας ποδηλάτης δρόμου βρίσκεται πλέον στην 609η
θέση της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Εδώ να σημειωθεί ότι στο
σύνολο η ελληνική ομάδα με
καλύτερους τους Τζωρτζάκη,
Φαραντάκη, Καστραντά και
Μπούγλα έχει μαζέψει ήδη φέτος 259 βαθμούς από διεθνείς
διοργανώσεις και είναι σίγουρο
ότι θα ξεπεράσει το ρεκόρ των
298 βαθμών από την προολυμπιακή χρονιά του 2015. Υπάρχει
αρκετός δρόμος ακόμα για το
Τόκιο, αλλά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ελληνική
ομάδα δείχνει εδώ και καιρό
το καλό της πρόσωπο.
Προηγουμένως είχε παίξει
κα σε άλλα μέτωπα με αξιώσεις.
Στο πλαίσιο της αγωνιστικής
του προετοιμασίας με τα χρώματα της Ningxia Sports Lottery
– Livall, ο Γιώργος Μπούγλας
κατάφερε να ανέβει στο πρώτο
του διεθνές βάθρο για το 2019.
Ο 29χρονος Τρικαλινός έλα-
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βε μέρος σε δύο μονοήμερους
αγώνες κατηγορίας 1.2 στις 11
και 12 Μαΐου, κατακτώντας την
έκτη και την τρίτη θέση. Πρόκειται για το Minsk Cup (176
χλμ) και το Grand Prix Minsk (147 χλμ) στα οποία όπως
αναφέρει στη συνέχεια, έλαβε
μέρος περισσότερο για να “δέσει” με την ομάδα παρά για το
αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα όμως ήρθε
και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο
για έναν αθλητή που τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει
σε καλές επιδόσεις μετά τον
Ιούνιο. Δείχνει πως ο Γιώργος
φέτος έχει δουλέψει με συνέπεια και συνέχεια.
Το my athlete του έθεσε μια
σειρά ερωτημάτων αρχής γενομένης από την εγχώρια διοργάνωση Σίγουρα έχω στο μυαλό μου σαν στόχο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όπως όλοι
πιστεύω. Θα προσπαθήσω για
το καλύτερο δυνατό.
Με τα καλά αποτελέσματα
μπορεί να έρθει και μια πρόταση από δυνατότερη ομάδα. Θα
σε ενδιέφερε ένα καλύτερο
συμβόλαιο σε μια ομάδα στην
οποία δεν θα είσαι ο μοναδικός
αρχηγός;
Από θέμα ομάδας είμαι ευχαριστημένος. Δεν θα ήθελα
κάτι άλλο γιατί μου προσφέρουν τα πάντα. Ακόμα και από
Pro Continental ομάδα να μου
έκαναν πρόταση να πάω (σ.σ.η
Ningxia Sports Lottery – Livall
είναι κατηγορίας Continental)
θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ.
Το να είμαι ο σπρίντερ της ομάδας μου δημιουργεί σίγουρα
μεγάλο άγχος, γιατί οι περισσότεροι αγώνες στην Ασία είναι
τέτοιου στιλ και εγώ είμαι αυτός
που πρέπει να φέρει το αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό είναι και
το κίνητρό μου για να αντεπεξέλθω, γνωρίζοντας ότι όλοι οι
συναθλητές μου έχουν εμπιστοσύνη σε εμένα και θα κάνουν τα πάντα για να είμαι όσο
το δυνατόν καλύτερα μέσα
στον αγώνα.
Συμπερασματικά πεταλιά –
πεταλιά πορεύεται ο Μπούγλας
απολαμβάνοντας κάθε στιγμή.

Αρχή
μεταβατικού
Σιγά- σιγά οι Ικαροι οργανώνονται για το καινούργιο
πρωτάθλημα και ήδη ανακοινώθηκαν οι πρώτες συνεργασίες.
Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν προτεραιότητες και αποτελέσματα.
Φυσικά εκτός από το σταφ προχώρησαν οι προσεγγίσεις
και με παίκτες από τον βασικό κορμό σε καλό κλίμα.
Οι κιτρινόμαυροι θέλουν να διατηρήσουν την ραχοκοκαλιά,
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα παλέψουν πολύ, αφού
πληροφορίες μας αναφέρουν ότι συγκεκριμένοι αθλητές
είναι στο στόχαστρο και άλλων ομάδων.
Χθες πάντως ξεκίνησε το μεταβατικό στάδιο, που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα σημαντικό από τον κόουτς Σδράκα
σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Στα γήπεδα
η Ελλάδα αναστενάζει».
*Στο στόχαστρο υπάρχουν παίκτες με εξαιρετικό βιογραφικό(περιφερειακοί και ψηλοί) που αν προχωρήσουν
οι υποθέσεις θα συζητηθούν.
Λεπτομέρειες θα παραθέσουμε σε επόμενο φύλλο.

CMYK
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Μ

πορεί ο
μεγαλύτερος
όγκος δουλειάς
να βγήκε στον
χώρο του τοπικού μπάσκετ,
όμως η δράση στην
υποδομή καλά κρατεί.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φροντίζουν γι’αυτό τα μίνι και
οι παμπαίδες, που δεν βλέπουν
την ώρα να βγουν στο παρκέ
προκειμένου να κάνουν τα μαγικά
τους. Ετσι προσφέρουν εξαιρετικές εικόνες, αφού και διάθεση
βγάζουν και τον αθλητικό πολιτισμό τιμούν. Ομολογουμένως δεν
υπάρχει καλύτερη εικόνα από το
να βλέπει κανείς στελέχη και των
δυο ομάδων να δίνουν τα χέρια
στο τέλος των αναμετρήσεων.
Ασφαλώς στον αθλητισμό η
αποδοχή κάποιων πραγμάτων παίζει μεγάλο ρόλο.
Φυσικά κάποια δεδομένα πρέπει να διδάσκονται σωστά στην
κατάλληλη στιγμή και να αφομοιώνονται άμεσα.
Η νέα γενιά μπορεί λοιπόν να
καταθέσει την δική της πρόταση
μένοντας μακριά από τις όποιες
εντάσεις και καταστάσεις που
πληγώνουν.
Πολύ σωστά λοιπόν οι άνθρωποι των ομάδων δίνουν βαρύτητα
στην ισόρροπη ανάπτυξη.
Σε κάθε περίπτωση οι συγκεκριμένες ηλικίες υπόσχονται πολλά. Είναι λογικό το νέο αίμα που
τώρα ξεκινάει την καριέρα του
να κάνει πολλά όνειρα. Εννοείται
ότι θέλει την απαραίτητη πίστωση
χρόνου για να μπορέσει να πατήσει γερά στα πόδια του, να χτίσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και να ατενίσει έτσι το μέλλον με αισιοδοξία.
Καθοριστική στο κομμάτι αυτό
είναι η συμβολή των προπονητών
και των παραγόντων. Οφείλουν
λοιπόν να φτιάξουν ωραία αθλητική ατμόσφαιρα, που θα εμπνεύσει τους πιτσιρικάδες και θα τους
κάνει να αφοσιωθούν ολοκληρωτικά στην αποστολή.
Αυτό σημαίνει ότι ειδικά στις
δύσκολες στροφές θα πρέπει να
ανεβάσουν την ψυχολογία των
πιτσιρικάδων και με την απαραίτητη υπομονή να τους δώσουν
να καταλάβουν που έγιναν τα
λάθη.
Ετσι τα αγωνιστικά σφάλματα
θα διορθωθούν άμεσα και στο
διάβα του χρόνου οι ελπίδες της
Τρικαλινής καλαθοσφαίρισης θα
συνδυάσουν ουσία και θέαμα.
Βέβαια τα συγκεκριμένα στελέχη που προαναφέραμε δεν θα
πρέπει να παρεμβαίνουν μόνον

Χτίζουν με υπομονή
Τα ταλεντάκια που μετέχουν σε μίνι και παμπαίδων προσπαθούν
σε πρώτη ευκαιρία να διανθίζουν το αγωνιστικό τους υπόβαθρο

Ανοιχτό παιχνίδι έγινε ανάμεσα στους παμπαίδες
των Δαναών και του Αιόλου

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση μίνι
ανάμεσα στους Δαναούς και την ΑΕΤ

Απόλαυσαν την αναμέτρηση οι πιτσιρικάδες Αιόλου και Σπάρτακου
όταν δεν βγαίνει το πλάνο.
Ακόμη λοιπόν και όταν όλα
δουλεύουν υποδειγματικά και τα
ροζ φύλλα μπαίνουν στο βαλιτσάκι θα πρέπει οι υπεύθυνοι να
ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε
το νέο αίμα να αφήνει άμεσα
πίσω τις καλές στιγμές και να
ψαχτεί για τα επόμενα.
Διότι όποιος θεωρήσει ότι με
ορισμένες αγωνιστικές εκρήξεις
κέρδισε το στοίχημα κινδυνεύει
να προσγειωθεί απότομα. Αλλωστε στο θέμα αυτό δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι στον αθλητισμό ο
έλεγχος συναισθημάτων παίζει
πολύ μεγάλο ρόλο.
Ειδικά στην σύγχρονη καλαθοσφαίριση το προβάδισμα αλλάζει πολλές φορές χέρια.
Μάλιστα σε αρκετά ματς ο νικητής θέλει φώτο φινις για να
αναδειχτεί.
Ετσι στην μνήμη των φιλάθλων

είναι τα μεγάλα καλάθια που φέρνουν τα πάνω-κάτω.
Πέρα λοιπόν από το ταλέντο
και τα ψυχικά αποθέματα παίζουν
σημαντικό ρόλο, όπως βέβαια και
η σωστή διαχείριση.
Γενικά το μπάσκετ έχει τους
δικούς του κώδικες και απαιτεί
αντοχή από τους αθλητές. Δεν
λέει τίποτα λοιπόν ένα εκρηκτικό
ξεκίνημα με κατέβασμα του διακόπτη στην συνέχεια.
Διότι στην περίπτωση αυτή ο
εκάστοτε αντίπαλος θα σπεύσει
να πιάσει την ευκαιρία από τα
μαλλιά και να πει τον τελευταίο
λόγο. Υπό το πρίσμα αυτό πολύ
σωστά οι προπονητές επιμένουν
ιδιαίτερα στην διάρκεια στην απόδοση.

Το γνωστό σκηνικό
Πριν από κάθε παιχνίδι των
συγκεκριμένων ηλικιών το σκηνικό

Συνέλευση ΕΣΚΑΘ

είναι γνωστό.
Οι πιτσιρικάδες εκτελούν την
προθέρμανση με θρησκευτική ευλάβεια και ακούν με τεράστια
προσοχή τις οδηγίες των προπονητών τους.
Μέλημά τους είναι να εκτελέσουν πιστά την κάθε κίνηση για
να φτάσουν μέχρι το καλάθι ή να
βγάλουν την καλή άμυνα.
Εννοείται ότι όλα αυτά τα στοιχεία εμπεδώνονται μέσα από τους
πολλούς αγώνες, οπότε όσο περισσότερα ματς δίνουν οι πιτσιρικάδες τόσο καλύτερο θα είναι
τα τελικό αποτέλεσμα.
Πάντως μετά από έναν κύκλο
αγώνων το νέο αίμα κινείται με
μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση. Ετσι προσφέρει φάσεις,
που κερδίζουν το χειροκρότημα
ακόμη και των αντιπάλων που ξέρουν να αναγνωρίζουν τις καλές
προσπάθειες απ’ όπου και αν
προέρχονται. Φυσικά η προσήλωση στον στόχο είναι δεδομένη,
αφού ακόμη και μια μικρή χαλάρωση μπορεί να κάνει την ζημιά.
Επιπρόσθετα το σωστό διάβασμα μπορεί να παίξει τον ρόλο
του. Αλλωστε έχουμε να κάνουμε
με σύνθετο άθλημα.
Από την στιγμή που οι αθλητές
έχουν την αίσθηση του παρκέ
μπορούν να εντοπίσουν άμεσα
που βρίσκονται οι συμπαίκτες
τους και να τους δώσουν την σωστή πάσα την κατάλληλη στιγμή.
Ασφαλώς στο θέμα της πάσας
στέκονται ιδιαίτερα οι προπονητές

με τα κλασικά στελέχη του είδους
να υπογραμμίζουν ότι αυτή κάνει
χαρούμενους δυο παίκτες.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι
είχαμε και με στοιχεία από τo
bilkara:
Ακόμα μια νίκη(20-56) για την
ομάδα μίνι του Αίολου (1) που
επικράτησε της αντίστοιχης ομάδας των Μάγων σε πρόσφατο
αγώνα για το πρωτάθλημα της
ΕΣΚΑΘ.
Διαιτητής: Ροδόπουλος
Μάγοι (Πασχάλης-Ευαγγέλου):
Γεωργάκης Σ., Παπαδοπουλος,
Γεωργάκης Φ., Μαντζάνας, Ευαγγέλου, Κλιάφας, Καραγεώργος,
Πασχάλης, Πορτικα, Τσίγκας, Παπαγιάννης.
Αίολος 1 (Αλεξίου-Μπραχάλας)Μπουρούσης, Μπαρμπούτης,
Αντωνόπουλος, Καρατζάς, Καλύβας, Τρέλλης, Γιώτας, Οικονόμου,
Κανατάς, Αλεξίου, Κατσιαλής,
Τσίκας .
Ένα όμορφο παιχνίδι είδαν
όσοι βρεθήκανε στο γήπεδο της
Μπάρας, με ωραίες φάσεις, μεταξύ των ομάδων Αίολου (2) και
Σπάρτακου Τρικάλων με νικήτρια
την ομάδα του Αίολου (2) για την
5η αγωνιστική του πρωταθλήματος μίνι Τρικάλων.
Διαιτητής: Γκότας Θ.
Αίολος (2) (Ευαγγελακόπουλος
Κ.-Μπραχάλας): Δημητρίου, Μπακλάκος, Σκυλογιάννης, Ράκος,
Αποστόλου, Μπαλάφας, Αναγνώστου, Γαρούφας, Ζαγκλαβάρας,
Ευαγγελακόπουλος, Βαγιας, Κα-

νούλης.
Σπάρτακος (Κατσανος): Κατσανος, Μανθόπουλος Μ., Πουλιανίτης Χ., Παναγιώτου, Αλευράς,
Πουλιανίτης Μ., Χαραλάμπους,
Μανθόπουλος Α., Μίσιος, Πουλιανίτης Δ..
Για το πρωτάθλημα μίνι Τρικάλων, η ομάδα της ΑΕΤ σε αγώνες
που έδωσε το Σαββατοκύριακο,
γνώρισε μια νίκη και μια ήττα καθώς επικράτησε του Σπάρτακου
Τρικάλων την Κυριακή, ενώ έχασε
από τους Δαναούς το Σάββατο.
Διαιτητές: Ροδόπουλος
Δαναοί (Μητσας) Σίμος, Αναστασίου, Κεφαλάκης, Κωτούλας,
Παπαθεοδώρου, Μπούρας, Χανδακας, Πελεκάνης, Τίγκας Κ., Σιούτας, Τίγκας Γ., Σίμος .
A.E.T (Γκότας Χ.): Σαβουλίδης,
Λαναράς, Αλεξίου Χ, Στρατίκης,
Μπατατέγας, Γελαδάρης, Αλεξιου
Σ, Πρίφτης, Ζώης, Μπαλκίζας
Στο ζευγάρι ΑΕΤ- Σπάρτακου
το φύλλο αγώνα είχε ως εξής:
Διαιτητής: Γεωργούλας
A.E.T (Γκότας Χ.): Σαβουλίδης,
Λαναράς, Αλεξίου Χ, Στρατίκης,
Μπατατέγας, Γελαδάρης, Αλεξιου
Σ, Πρίφτης, Ζώης, Μπαλκίζας
Σπάρτακος (Κατσανος): Μανθόπουλος, Πουλιανίτης Χ., Παναγιώτου, Αλευράς, Πουλιανίτης
Μ., Χαραλάμπους, Μανθόπουλος,
Μίτσιος.
Ανοιχτή αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό της Μπάρας όπου ο Αίολος επικράτησε
των Δαναών για το πρωτάθλημα
παμπαίδων της ΕΣΚΑΘ.
Διαιτητές: Λίλης - Κουτιβής
Δαναοί (Μητσας) Αναστασίου,
Γκούρας, Πελεκάνης, Παπαθεοδώρου, Τίγκας Κ., Σιμος, Σιούτας,
Στεργίου .
Αίολος(Παπαδημητρίου) Οικονόμου, Ντόβας, Τασος, Λιούτας,
Χαχαλής, Δούγας, Κοντος, Μπετσιμέας, Μπαμπαλης, Μπαζιαγουρας, Παπαγιάννης, Καριστης .

Αποτελέσματα
Παμπαίδων
ΚΡΟΝΟΣ- ΦΟΥΝΤΑΣ
ΔΑΝΑΟΙ- ΑΙΟΛΟΣ

56-75
45-100

Αποτελέσματα Μίνι
1ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
ΦΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛ/ΚΑ
ΜΑΓΟΙ-ΑΙΟΛΟΣ (1)
2ος Όμιλος
5η Αγωνιστική

30-40
20-56

ΔΑΝΑΟΙ-ΑΕΤ
ΑΙΟΛΟΣ 2- ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
6η Αγωνιστική

77-34
44-30

ΑΕΤ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

43-38

Βγήκαν στον αφρό

Πλούσια είναι η θεματολογία στην σχετική διαδικασία, που αναμένεται να κομίσει χρήσιμα στοιχεία

Ο

Μεγάλη ζήτηση αναμένεται να έχουν τα μαγικά
χαρτάκια για το Παγκόσμιο κύπελλο της Κίνας

ι τοπικοί
μπασκετικοί
έχουν πάντα
άποψη και την
εκφράζουν αβίαστα.

Στην κυκλοφορία έχουν τεθεί τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας, που
θα διεξαχθεί από τις 31 Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως έκανε γνωστό η FIBA.
Επίσης, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ενημέρωσε πως θα υπάρξει έκπτωση ύψους 10% σε
όσου προμηθευτούν day pass για να παρακολουθήσουν και τα δύο παιχνίδια της ημέρας,
που θα φιλοξενεί κάθε μία από τις οκτώ πόλεις της Κίνας.
Να θυμίσουμε πως η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στον όμιλο της Νανζίνγκ, μαζί με τις
Βραζιλία, Νέα Ζηλανδία και Μαυροβούνιο.
Από την πλευρά του ο γνώριμος στο Ελληνικό κοινό Ντάνιελ Χάκετ δήλωσε μεταξύ
άλλων στην Gazzetta dello sport.
«Ο επόμενος στόχος μου είναι να έχω ένα εξαιρετικό καλοκαίρι με την Εθνική ομάδα»,
υποστήριξε ο Χάκετ, ενώ στην συνέχεια πρόσθεσε:
Έχουμε το ταλέντο και την εμπειρία να παίξουμε ένα καλό τουρνουά. Απλά πρέπει να
δουλέψουμε με ταπεινότητα και να αποφύγουμε τα μεγάλα λόγια. Στο Παγκόσμιο
Κύπελλο δεν παίζονται μόνο τα μετάλλια, αλλά και η πρόκριση στο Προολυμπιακό τουρνουά.
Τέλος, ο Ιταλός άσσος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ομοσπονδιακό προπονητή
Ρομέο Σακέτι λέγοντας χαρακτηριστικά: « Είναι ένας καλός προπονητής που μας αφήνει
να απολαμβάνουμε το παιχνίδι στο παρκέ».

Σίγουρα λοιπόν θα καταθέσουν ένα πακέτο σε μια
σημαντική διαδικασία.
Για την Κυριακή 9 Ιουνίου
2019 ορίστηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑΘ
με κύρια θέματα εκτός των
άλλων , τον απολογισμό και
έγκριση πεπραγμένων της
απερχόμενης διοίκησης, την
έγκριση οικονομικού απολογισμού , αλλά και αρχαιρεσίες
εκλογής μελών Δ.Σ. , που
σύμφωνα με πληροφορίες
του billkara θα είναι υποψήφιος και ο Άρης Ζώης.
CMYK

CMYK

Football lEaguE

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Στο προσκήνιο
ο προπονητής
Στον ΑΟ Τρίκαλα ελπίζουν ότι τις επόμενες μέρες θα βρεθεί
ο άνθρωπος που θα τρέξει την ομάδα στο νέο πρωτάθλημα

Σε αναζήτηση προπονητή είναι ο ΑΟ Τρίκαλα με τα σενάρια να είναι πολλά

Ο

ι επόμενες
μέρες
αναμένεται
να βγάλουν
ειδήσεις γύρω από τον
ΑΟ Τρίκαλα, αφού ο
μεγαλομέτοχος της
ΠΑΕ Ηλίας Αϊβάζογλου
δείχνει
αποφασισμένος να
τελειώσει το θέμα με
τον προπονητή. Για το
λόγο αυτό έχουν
πυκνώσει οι
συναντήσεις με τον
τεχνικό διευθυντή Νίκο
Σαμολαδά, ώστε να
κατασταλάξουν στον
άνθρωπο εκείνο που
θα κληθεί να
δημιουργήσει μια
ομάδα που να μπορεί
να σηκώσει κεφάλι στο
νέο πρωτάθλημα της
Φούτμπολ Λιγκ.
Του ΧΡιΣΤοΦοΡοΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Άλλωστε η επιλογή θα
πρέπει να γίνει με προσοχή, αφού ο ΑΟΤ κατάφερε
να κάνει την δυσάρεστη
έκπληξη κατά τη φετινή
σεζόν και να υποβιβαστεί
στην 3η τη τάξη επαγγελματική κατηγορία.
Βέβαια δεν είναι η εποχή
για άλλη γκρίνια, αλλά ο
στόχος θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρος. Πως θα μπο-

ρέσει να διορθώσει τα
λάθη του για να έρθουν οι
καλύτερες μέρες.
Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή στη θέση του προπονητή θα δείξει πολλά
πράγματα για τις δυνατότητες και τις προθέσεις.
Όσο αφορά τα ονόματα,
φαίνεται πως αυτό του Περικλή Αμανατίδη είναι
ψηλά, αν και ο ίδιος φαίνεται πως δεν έχει ακόμη
πάρει διαζύγιο με τον
Ολυμπιακό Βόλου.
Όπως και να έχει σύντομα αναμένεται να λυθεί
το… μυστήριο!

Για Σεπτέμβριο
η σέντρα
Εντός των προσεχών
ημερών θα συνεδριάσει για
πρώτη φορά με τα νέα της
μέλη η Super League 2.
Βασικό θέμα, βέβαια, ο
τρόπος διεξαγωγής του
πρωταθλήματος και η ημε-

ρομηνία έναρξης, ενώ δεν
αποκλείεται να πάρουν
θέση και για την Φούτμπολ
Λιγκ.
Στο προηγούμενο συμβούλιο η ημερομηνία που
είχε πέσει στο τραπέζι ήταν
η 15η Σεπτεμβρίου και
αυτή δείχνει η πλέον πιθανή.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στη Θεμιστοκλέους
αποκλείουν η σέντρα να
γίνει στις 24 Αυγούστου.
Τη συγκεκριμένη ημερομηνία έχει προγραμματιστεί η έναρξη του πρωταθλήματος της Super
League 1, η οποία θα περιλαμβάνει 36 αγωνιστικές
μαζί με τα πλέι οφ και τα
πλέι άουτ.
Η Super League 2, εάν
αποφασιστεί να διεξαχθεί
με τον ίδιο τρόπο, τότε θα
περιλαμβάνει 32 αγωνιστικές στο σύνολο.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Δικογραφία-σοκ
για έξι
χειραγωγημένους
αγώνες
της Football League
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαβίβασε στην
Οικονομική Αστυνομία τη δικογραφία του εισαγγελέα
Αθηνών Σωτήρη Μπουγιούκου για έξι χειραγωγημένους
αγώνες της Football League και τέσσερις του Κυπέλλου
Ελλάδος.
Η δικογραφία σχηματίστηκε με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε τρία έγγραφα της εισαγγελέως Εφετών
Αθηνών Βιργινίας Σακελλαροπούλου.
Περιέχονται καταγγελίες, μαρτυρίες και επικοινωνίες
μέσω κινητών τηλεφώνων.
Η «Δίκη» αποκαλύπτει ότι όταν ολοκληρώσει την έρευνα
η Οικονομική Αστυνομία, θα κριθεί αν η εισαγγελική
αρχή προχωρήσει σε άρση τηλεφωνικού απορρήτου και
άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων
παραγόντων και ποδοσφαιριστών.
Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της δικογραφίας είναι
η μέθοδος που ακολουθούσαν οι ιδιοκτήτες ομάδας της
Football League, οι οποίοι στοιχημάτιζαν live με ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop) στον πάγκο της ομάδας
τους!
Κατηύθυναν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους
σε ήττες με μεγάλα σκορ, τους υποχρέωναν να παραδίδουν τα κινητά τους τηλέφωνα και τους έλεγαν ότι
όποιος διαφωνεί πρέπει να εξέλθει των αποδυτηρίων.
Η έρευνα γίνεται σε βάθος τριετίας.
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Πρωτάθλημα Κ 14

Ο τελικός των «μικρών»
•Δήμητρα Απόλλων και Ακαδημία 1 θα παίξουν σήμερα (5.30 μ.μ) για τον τίτλο
ώρα του τελικού
στην κατηγορία
Κ 14 έφτασε.
Σήμερα (5.30 μ.μ)
ολοκληρώνεται η
προσπάθεια των «μικρών»
και στόχος των φιναλίστ
Δήμητρα Απόλλων και
Ακαδημία 1, είναι να
τερματίσουν όσο πιο ψηλά
γίνεται, αφήνοντας τις
καλύτερες αναμνήσεις.

Η

Οι δύο ομάδες κατάφεραν
να παρουσιάσουν την καλύτερη αγωνιστική εικόνα στα παιχνίδια τους και δεν είναι τυχαίο
ότι θα βρεθούν στον τελικό. Η
Ακαδημία 1 κέρδισε το εισιτήριο για το σημερινό παιχνίδι
αποκλείοντας στα πέναλτι τον

Η Ακαδημία 1 (Κ 14) θα διεκδικήσει τον τίτλο,
ενώ πριν από λίγες μέρες το έκανε το τμήμα Κ 16

Η Κ 14 της Δήμητρας θα παίξει στον σημερινό τελικό
Πύργο, ενώ η Δήμητρα κερδίζοντας στα χαρτιά την ΑΕΤ
αφού δεν βρέθηκε ποτέ στο

γήπεδο του Πυργετού, ένα μελανό σημείο της διοργάνωσης, το οποίο μπορεί να μην

Στην τελική ευθεία
•Όλα έτοιμα για το πανελλήνιο ποδοσφαιρικό
ραντεβού της Αστυνομίας που θα διεξαχθεί
από 11 έως 14 Ιουνίου στο νομό μας

επηρεάζει την ουσία του θέματος, σίγουρα όμως έχει τη
σημασία του, δείχνει αδυναμίες

της διοργάνωσης γενικότερα
και αποτέλεσε σημείο συζήτησης. Τον σημερινό τελικό

θα «σφυρίξει» ο Αλέξανδρος
Ντίνος με βοηθούς τους κ.
Μαρκόπουλο και Σακκά Θ.

Δήμητρα Απόλλων

Φιλικά στην Καρδίτσα
υπό το βλέμμα του Ατρομήτου

να ακόμα
πανελλήνιο
αθλητικό
ραντεβού θα
υποδεχτεί ο νομός μας.
Αυτή τη φορά θα
πρωτοτυπήσει, όχι στο
άθλημα, αλλά στο
επάγγελμα των…
ποδοσφαιριστών,
δείχνοντας έτσι πως πέρα
από τις πολύτιμες- για
πολλούς λόγουςδραστηριότητες, φροντίζει
να παρουσιάζει, πέρα από
την ποιότητα και ποικιλία…
Για πρώτη φορά, θα γίνει
στο νομό Τρικάλων, εξ’
ολοκλήρου, το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
Αστυνομικών Διευθύνσεων
Ελλάδος.

Έ

Με δύο κατηγορίες (Κ16,
Κ14) συμμετέχει η Δήμητρα
Απόλλων σε φιλικά παιχνίδια
που διεξήχθησαν στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στο
γήπεδο Καμινάδων με αντίπαλο συνεργαζόμενη ακαδη-

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Σε αντίθεση δηλαδή με τις προηγούμενες 18 διοργανώσεις που
το πρωτάθλημα διεξαγόταν τμηματικά. Μια σπουδαία διοργάνωση η οποία πέρα από τα οφέλη,
πολιτιστικά, οικονομικά, διαφημιστικά, θα έχουν την ευκαιρία οι
συμπολίτες μας να απολαύσουν
και μια άλλη πλευρά των αστυνομικών, πέρα από το καθήκον και
το λειτούργημά τους… σε μια
διοργάνωση που όλοι θα έχουν
την ίδια αποστολή, δεν θα μετρούν τα «γαλόνια» αλλά μόνο η
αγάπη για το ποδόσφαιρο και η
προσπάθεια να τη δείξουν. Το
19ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων Ελλάδος θα ξεκινήσει
στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Ιουνίου.
Οι αγώνες θα γίνουν σε διάφορα γήπεδα του νομού, ενώ λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν προσεχώς. Οι υπεύθυνοι του πρωταθλήματος και κυρίως οι Τρικαλινοί

μία (Πανελλήνιος) του Ατρομήτου Αθηνών που απαρτιζόταν από αθλητές της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας
ενώ ο σκάουτερ και υπεύθυνος υποδομών του Ατρομήτου
Κ. Αποστόλου Απόστολος που

Γ’ Εθνική

(μιας και διοργανώνεται εδώ το
πρωτάθλημα) τρέχουν περισσότερο, εδώ και καιρό για να βγάλουν εις πέρας μια διαφορετική
αποστολή.
«…Κάπου εδώ πρέπει να πούμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους
στάθηκαν δίπλα μας έτσι ώστε να
φιλοξενήσουμε στην πόλη μας
200 και πλέον συναδέλφους...
μέσα σε μια προεκλογική περίοδο
κάποιοι μας "ανέχτηκαν" και ικανοποίησαν αρκετά απ' τα αιτήματά μας...ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ στον Ερυθρό Σταυρό και την
Ε.Π.Σ.Τ. Τρικάλων για την πολύτιμη προσφορά τους, καθώς και

στα σωματεία που μας παραχώρησαν τα γήπεδα τους ...Το τρέξιμο και οι δυσκολίες πολλές... Ελπίζουμε να το απολαύσουμε και
να σας έχουμε δίπλα μας στην
γιορτή που ΈΡΧΕΤΑΙ!!!» ήταν η
πρόσφατη ανακοίνωσή τους, οπότε περιμένουμε «κάτι» καλό…
Την ερχόμενη Τρίτη 11 Ιουνίου
στις 9 μ.μ το Παράρτημα Βορείου
Ελλάδος της Αθλητικής Ενωσης
Αστυνομικών Ελλάδος θα πραγματοποιήσει στο Restaurant
FORTESS στο Φρούριο Τρικάλων δεξίωση, στην οποία θα γίνει
η παρουσίαση των ομάδων που
συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

παρακολούθησε τους αγώνες έμεινε ευχαριστημένος
από το γενικότερο αγωνιστικό
επίπεδο.
Η Δήμητρα Απόλλων ευχαριστεί τον Πανελλήνιο και τις
Καμινάδες για την πρόσκληση.

Γ’ Ερασιτεχνική

Επιστροφή στη… πατρίδα Ένα για…
•Για τον Σέρβο Ράτκο Ντόστανιτς
δείγμα

Ο προπονητής που ξεκίνησε πέρυσι μια «προβληματική» ποδοσφαιρική χρονιά στον ΑΟΤ προσθέτοντας ακόμα περισσότερους «πονοκεφάλους» οι οποίοι δεν ξεπεράστηκαν ποτέ και στη συνέχεια δεν κατάφερε να οδηγήσει τη Νίκη Βόλου στη Football Leauge επιστρέφει στη
πατρίδα του. Ο λόγος για τον Ράτκο Ντόστανιτς.
Η σερβική ομάδα υποβιβάστηκε φέτος στη Β’ Εθνική
και στοχεύει στην επιστροφή της στη πρώτη τη τάξει κατηγορία.
Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως ο Ράτκο Ντόστανιτς δεν
θα είναι προπονητής της Νίκης Βόλου τη νέα αγωνιστική
σεζόν.

Ένα παιχνίδι θα γίνει σήμερα (5.30 μ.μ) στο πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας και αυτό αφορά
την αναμέτρηση της Ακαδημίας Τρικάλων με τον Παλαιόπυργο.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις
5.30 μ.μ και διαιτητής θα είναι ο κ. Αβραάμ (ΚαπερώνηςΚατσόγιαννος).

Γ’ εθΝΙΚη
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Στο «κόκκινο» η αγωνία…
•Η «επόμενη μέρα» των Μετεώρων απασχολεί Καλαμπακιώτες και Τρικαλινούς φιλάθλους
•Παρελθόν και τυπικά ο Θανάσης Θώμος. Ενδιαφέρον από τον επιχειρηματία Χρ. Φαμίση
ο είχε δηλώσει
πριν από
κάποιες
εβδομάδες και
το επανέλαβε…
επίσημα. Η θητεία της
διοίκησής του
ολοκληρώθηκε και δίνει
πλέον τη σκυτάλη στον
επόμενο… Ο λόγος για
τον Καρδιολόγο
Θανάση Θώμο και τους
συνεργάτες του στη
διοίκηση των
Μετεώρων, ο οποίος
ολοκλήρωσε –σαφώς
με επιτυχία – το έργο
του και εγκαταλείπει τα
διοικητικά αφήνοντας
χώρο για την επόμενη
διοίκηση του ιστορικού
σωματείου.

Τ

Επιτυχημένη, πέρα για πέρα, η διετής παρουσία του Θανάση Θώμου
στον προεδρικό θώκο του ΑΣ Μετεώρων

Είπε επίσης ότι το επόμενο
βήμα είναι η επαναληπτική
Γενική Συνέλευση που θα οριστεί, και ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις από τους
παραβρισκόμενους.
Ως εκπρόσωπος της νέας
δημοτικής Αρχής, ο Νίκος
Βλαχογιάννης μετέφερε την
πρόθεση του νέου Δημάρχου
Θοδωρή Αλέκου να είναι κοντά και να βοηθήσει τη νέα Διοίκηση που θα προκύψει.
Ο Βασίλης Μπακάλης είπε

κεντρώσουν από έσοδα. Ο
Θανάσης Θώμος ωστόσο είπε
ότι θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν αρκετά περισσότερα, σημειώνοντας ότι σε αυτό
τον τομέα δεν υπήρξε πολύ
τρέξιμο.
Ο απερχόμενος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού Κώστας Ράντος είπε ότι
η δημοτική Αρχή βοήθησε
όσο μπορούσε την ομάδα, κυρίως σε όσα είχαν να κάνουν
με τη λειτουργία των αθλητι-

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Ακρως επιτυχημένες οι δύο
αγωνιστικοί περίοδοι, αρχικά
με την άνοδο από την Α’ Ερασιτεχνική στην Γ’ Εθνική και
στη συνέχεια η περσινή επιτυχημένη παρουσία με την
κατάκτηση της 4ης θέσης,
σφράγισαν την διετή θητεία
ανεβάζοντας αρκετά ψηλά
τον πήχη στην Καλαμπάκα.
Προχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε στο εργατικό
Κέντρο Καλαμπάκας η Γενική
Συνέλευση της ομάδας των
Μετεώρων, μετά την πρώτη
αποτυχημένη προσπάθεια,
από την οποία προέκυψε…
είδηση με το ενδιαφέρον του
γνωστού επιχειρηματία Χρ.
Φαμίση, το οποίο θα φανεί
στη συνέχεια αν τελικά πάρει

σοι ξέρουν τον Τρικαλινό προπονητή
Θόδωρα Παπαβασιλείου δεν νιώθουν καμιά έκπληξη για το επιτυχημένο
σερί που «χτίζει» στις ακαδημίες του Ευκλή Σορώνης
στη Ρόδο.

Ο

Για να γράψουμε τι συμβαίνει εκεί και να τον «ευχαριστήσουμε» γιατί το αξίζει
αλλά και να το ευχαριστηθούμε γιατί είναι ένα «δικό»
μας παιδί δεν δυσκολευτήκαμε. Για την ακρίβεια το…
διαβάσαμε σε ένα σχόλιο γιαυτόν. Οπότε γιατί να ψάχνουμε λέξεις;
«ΗΘΟΣ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ,ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ....
αυτά είναι που μας κάνουν
υπερήφανους εκεί στον ΕΥΚΛΗ οι κατακτήσεις των πρωταθλημάτων είναι απλά η επιβράβευση των κόπων σας
και η αναγνώριση της δουλειάς σας»
Ενώ ο ίδιος μας συστήνει

Ολοι θέλουν το καλό της ομάδας και οι εξελίξεις θα δείξουν τι θα καταφέρουν…

Οπου δραστηριότητα στην
Καλαμπάκα και ο Κώστας
Φαμίσης αφήνει το στίγμα του.
Δεν θα μπορούσε να απουσιάσει
από τη Γενική Συνέλευση των
Μετεώρων, ούτε από την
«ομάδα» που θα «τρέξει»
θέματα γύρω από τον
ΑΣ Μετεώρων. Πάντα να
συμβάλλει…
σάρκα και οστά συνεχίζοντας
την πορεία του σωματείου,
έτσι όπως αρμόζει η ιστορία
του αλλά και η δυναμική του.

Ο πρώην πρόεδρος του ΑΣ
Μετεώρων κάνοντας την απαραίτητη αναφορά είπε ότι τα
έξοδα την πρώτη αυτή σεζόν
στη Γ’ Εθνική ανήλθαν στα
135.000 ευρώ και τα έσοδα
στα 78.000 ευρώ, αφού κάποιοι δεν τήρησαν τον λόγο
τους για οικονομική βοήθεια.
Είπε επίσης ότι η ομάδα
δεν έχει οικονομικές υποχρεώσεις και ότι η νέα Διοίκηση
που θα προκύψει θα βοηθηθεί
στην αρχή της κατά το δυνατό.
Ευχαρίστησε όσους βοήθησαν τη Διοίκηση και ευχήθηκε να βρεθεί η νέα που θα

αναλάβει τις τύχες της ομάδας στη νέα σεζόν στη Δ’
Εθνική που προκύπτει μετά
από την αναδιάρθρωση. Σημείωσε επίσης ότι τα έξοδα
στο νέο πρωτάθλημα θα είναι
σχεδόν τα μισά.
Τόσο ο Θανάσης Θώμος,
όσο και τα μέλη της απερχόμενης Διοίκησης καταχειροκροτήθηκαν από τους παρόντες στη συνέλευση.
Πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε δια βοής ο
Κώστας Φαμίσης, ο οποίος
ρώτησε αν υπάρχουν κάποιοι
για να αναλάβουν τη Διοίκηση,
χωρίς να λάβει απάντηση.

ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης δέχθηκε τηλεφώνημα από τον γνωστό
Καλαμπακιώτη ξενοδόχο-επιχειρηματία Χρήστο Φαμίση,
που εξέφρασε την επιθυμία να
αναλάβει την προεδρία στο
νέο Δ.Σ.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας και πρώην
Πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Μπουτίνας συγχάρηκε
τον απερχόμενο Πρόεδρο για
την προσφορά του στα Μετέωρα, σημειώνοντας ότι αποτελεί ρεκόρ το ποσό των
78.000 ευρώ που κατάφεραν
τα μέλη της διοίκησης να συγ-

κών εγκαταστάσεων.
Ο Δημήτρης Κρίτσας είπε
ότι πρέπει να συγκροτηθεί
ένας πυρήνας 3-4 ατόμων που
θα αναλάβει πρωτοβουλίες
για το μέλλον της Διοίκησης.
Τα ονόματα που ανέλαβαν
είναι οι Κώστας Φαμίσης, Δημήτρης Κρίτσας, Γιώργος Μακρής, Βασίλης Μπακάλης και
Δημήτρης Γκαντάλης.
Την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει
πιθανότατα η επόμενη επαναληπτική συνέλευση στην
οποία θα υπάρξουν εξελίξεις.
Θετικές εξελίξεις, για το καλό
του ΑΣ Μετεώρων και του
Τρικαλινού ποδοσφαίρου.

Χτίζει σερί με επιτυχίες
•Ο Τρικαλινός Θοδωρής Παπαβασιλείου πανηγύρισε διπλά με τον Ευκλή Σορώνης

την ακαδημία στην οποία «ζωγραφίζει» και ταυτόχρονα μας
συστήνεται. Μάλλον σ’ αυτούς που δεν τον ξέρουν…
ΑΚΑΔΗΜΙΑ Α.Ε.Σ ΕΥΚΛΗΣ
ΣΟΡΩΝΗΣ
*4 πρωταθλήματα σε 3
χρόνια
-2017 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Κ14
-2018 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Κ12

-2019 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Κ14
και Κ16
* 5 παιδιά της ακαδημίας
μας πήραν μεταγραφή σε
ομάδες της σούπερ λιγκ!
*Πολλά παιδιά κάθε χρόνο
συμμετέχουν στις μεικτές
ομάδες της Δωδεκανήσου!
*Πολλά παιδιά που έρχονται, είναι σε υψηλό επίπεδο

και αργά ή γρήγορα θα κάνουν το επόμενο μεγάλο
βήμα!
Η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ
ήταν η αρχή αλλά οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς πολλών
ανθρώπων, έβαλαν τις βάσεις για αυτές τις επιτυχίες.....
η προσπάθεια συνεχίζεται με
συνέπεια, γνώση και υπευ-

θυνότητα και βασικός στόχος
ήταν, είναι και θα είναι, να
βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και
καλύτεροι ποδοσφαιριστές!
Αν κάποιοι νομίζουν ότι όλα
αυτά είναι τυχαία ή γίνονται
από συγκυρίες καλό θα είναι
να αναθεωρήσουν πολλές
απόψεις, γιατί στην ιστορία
αυτού του κόσμου πότε κανένας δεν έγινε καλύτερος,
μόνο με ψεύτικες υποσχέσεις, ωραία λόγια για την δημιουργία εντυπώσεων και
προσπαθώντας να μειώσει
την προσπάθεια των άλλων
και όχι να βελτιωθεί ο ίδιος!
Οι επιτυχίες και τα πρωταθλήματα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ο υγιής ανταγωνι-

σμός και ο αλληλοσεβασμός
όλων όσοι ασχολούνται με το
ευαίσθητο κομμάτι των ακαδημιών, είναι το βασικότερο
στοιχείο για να γινόμαστε
όλοι καλύτεροι, προς όφελος
των παιδιών!
Είμαστε δίπλα με όλες τις
ομάδες και όλους τους ανθρώπους που βρισκόμαστε
στο χώρο του ποδοσφαίρου
και μοιραζόμαστε μαζί, τις
ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες
αξίες και τα ίδια όνειρα για
ένα καλύτερο ποδόσφαιρο
και μία καλύτερη κοινωνία!
Με απόλυτο σεβασμό σε
όλους, συνεχίζουμε το μαγικό ταξίδι στον κόσμο του ποδοσφαίρου!
Καλό καλοκαίρι σε όλους».
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Πρωτότυπος επίλογος
Τα στελέχη της Ακαδημίας του ΣΚΑΜ
είχαν την ευκαιρία για πνευματική ανάταση

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη της Ακαδημίας του ΣΚΑΜ στην Ι.Μ Αγίας Τριάδος Μετεώρων

Τ

ο έχουμε γράψει πολλές
φορές ότι ο αθλητισμός
δεν εξαντλείται στις
γραμμές του αγωνιστικού

χώρου.

Σε πρώτη ευκαιρία λοιπόν οι υπεύθυνοι
των συλλόγων πρέπει να πιάνουν την ευκαιρία και να προσφέρουν ξεχωριστό υλικό,
ειδικά στα νέα στελέχη, που διψούν για
εμπλουτισμό παραστάσεων σε όλους τους
τομείς.
Υπό το πρίσμα αυτό αξίζουν χίλια μπράβο
οι υπεύθυνοι του ΣΚΑΜ που είχαν την ιδέα

για μια ξεχωριστή επίσκεψη, που όπως
ομολόγησαν άπαντες αποτέλεσε ισχυρή
πνευματική ανάταση.
Γιατί ειδικά στις μέρες μας τα λόγια του
Θεού δείχνουν τον δρόμο.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Ήταν μια ακόμη χρονιά γεμάτη άσκηση,
αθλητικές δραστηριότητες και φυσική αγωγή για τα μικρά μέλη της Ακαδημίας Στίβου
του ΣΚΑΜ, τους εκκολαπτόμενους μελλοντικούς αθλητές της Καλαμπάκας. Το
Σάββατο 01 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης, με μια εκδρομή/επίσκεψη στην ιερά μονή Αγίας Τριάδος Με-

τεώρων. Ο ηγούμενος της μονής, ιερομόναχος Δομέτιος Ντελλής, υποδέχτηκε την
«ομάδα του Φωτός», δηλ. τους μικρούς
αθλητές, την προπονήτριά τους, κυρία Γιούλη Κισκίνη, γονείς και φίλους, και τούς
κέρασε απλόχερα την ευλογία του αλλά
&… πολλά πολλά γλυκά!
Οι προπονητές και τα μέλη της Ακαδημίας Στίβου του Σ.Κ.Α.Μ. ευχαριστούν θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους & την
έμπρακτη συμπαράστασή τους όλους όσοι
συνέδραμαν στην επιτυχή λειτουργία της
Ακαδημίας σε όλη τη διάρκεια της φετινής
χρονιάς.

Υψηλό εμπόδιο
Π

ολύ δύσκολη
αποστολή απέναντι
σε αξιόλογη ομάδα,
που είχε στο τιμόνι της
έναν παλιό γνωστό, τον
κόουτς Ιόβτσεφ είχαν τα
γαλάζια ταλέντα.
Παρά την φιλότιμη προσπάθεια δεν μπόρεσαν να αλλάξουν
το σκηνικό.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Την ήττα, που σηματοδότησε
και τον αποκλεισμό τους από
τη συνέχεια, γνώρισαν οι παγκορασίδες του Ασκληπιού.
Σε ένα πολύ ωραίο και συναρπαστικό παιχνίδι, ανάμεσα
σε δυο αήττητες μέχρι τη στιγμή εκείνη ομάδες, η φιλοξενούμενη ομάδα πιο αποτελεσματική και πιο ψύχραιμη πήρε
τη νίκη με σκορ 0-3 και την
πρόκριση για το Finaλ 4 της
περιφέρειας.
Οι παγκορασίδες του Ασκληπιού πίεσαν όσο μπορούσαν
τις φιλοξενούμενες και κατά
διαστήματα είδαμε φάσεις πολύ
υψηλού επιπέδου.Δεν είχαν
όμως την διάρκεια που χρειάζεται και έτσι γνώρισαν δίκαια

•Οι παγκορασίδες του Ασκληπιού λύγισαν 3-0
από τον δυνατό Φιλαθλητικό Λάρισας

Το ταξίδι των παγκορασίδων του Ασκληπιού ολοκληρώθηκε
την ήττα.
Τα σετ 19-25, 16-25, 11-25.
ΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (Γεροβάιος): Κολίτσα Α., Γκιούρκη, Κολίτσα, Τζίκα, Κοντοκώστα, Κεραμιώτη, Κόκκαλη, Σούλκο, Τα-

ρατόρα(λ), Παπαγιάννη, Κόκκαλη Σ., Μπρουσιάκη.
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ (Γιόβτσεβ):
Νταφοπούλου, Πίτσα, Βαιοπούλου, Ζιώγα, Γαργάλα, Κατσιάρα,
Μάγγα, Στατήρη, Καρακίτσιου
CMYK

(λ), Μαυρομάτη, Καραγιάννη,
Τσιλιάκου, Ευθυμιοπούλου(λ).
Εξάλλου το ΔΣ του ΑΣ Ασκληπιός καλεί όλα τα μέλη και τους
φίλους του συλλόγου στη γενική συνέλευση του συλλόγου
την Παρασκευή 7/06/2019 και
ωρα 19.00 στην αίθουσα Αίγλη
του Ξενοδοχείου Πανελλήνιον
με θέματα:
1. Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής
2. Οικονομικός και διοικητικός
απολογισμός
3. Εκλογή νέου ΔΣ
4. Έγκριση αλλαγής καταστατικού
5. Ορισμός μόνιμου αντιπροσώπου στις συνελεύσεις ΕΟΠΕ
και ΕΣΠΕΚΕΛ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας
την προαναφερόμενη μέρα η
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
το
Σάββατο
08/06/2019 στο ίδιο μέρος και
την ίδια ώρα. (Αίθουσα Αίγλη,
Ξενοδοχείο Πανελλήνιο 19.00)

* Καθάρισε ο χάρτης της νέας Γ’ Εθνικής την οποία
αρκετοί λάτρεις πλέον θα μελετήσουν απ’ έξω και ανακατωτά. Στην σύνθεση περιλαμβάνονται πάντως αρκετά
γνωστά ονόματα του χώρου αλλά και φρέσκες προτάσεις.
Από τα ερασιτεχνικά εξάλλου πήραν τον τίτλο σωματεία
με διαδρομή, που δείχνουν διάθεση να επιστρέψουν
στον χώρο.
* Όλα αυτά σημαίνουν ότι το επιτελείο του ΑΟΤ επιβάλλεται
να σταθμίσει και να υπολογίσει αρκετά δεδομένα προκειμένου να φτιάξει μια έκδοση παντός καιρού, που θα
αντέξει τους κραδασμούς.
* Οι φίλαθλοι βέβαια από την πλευρά τους θέλουν να
βλέπουν ένα μαχητικό σύνολο, που θα απαρτίζεται από
παίκτες οι οποίοι θα δίνουν πάντα το 100% των αρετών
τους ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος.
* Απόλυτα συγκεντρωμένες στον στόχο είναι οι Νέες
των Τρικάλων, που δούλεψαν όσο καλύτερα μπορούσαν
το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να ανταποκριθούν στις απατήσεις της καινούργιας τους αποστολής.
Μέλημά τους είναι να πραγματοποιήσουν τις εμφανίσεις
της χρονιάς στο F4, που είναι μπροστά.
* Πολύ σωστά το μυαλό των παικτριών είναι συγκεντρωμένο στον πρώτο αγώνα με την Καστοριά, όπου θα επιδιώξουν να κάνουν το αρχικό βήμα. Σίγουρα τα κορίτσια
τα περιμένει αρκετή δουλειά αλλά έχουν αποδείξει τα
τελευταία χρόνια ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος.
* Μικρή είναι η πίτα όσον αφορά τους αξιόλογους παίκτες
που θα αγωνιστούν στην καινούργια έκδοση της Α1
ΕΣΚΑΘ. Ομολογουμένως είναι περιζήτητοι και ζυγίζουν
τα θετικά και αρνητικά κάθε επιλογής.
* Ως εκ τούτου τα περισσότερα ονόματα ακούγονται για
2,3 ή και περισσότερα συγκροτήματα. Για να το γράψουμε
χαρακτηριστικά την μια ημέρα βρίσκονται στο κατώφλι
κάποιας ομάδας και λίγες ώρες αργότερα φαίνεται να
είναι κοντά σε κάποια άλλη.
* Σε κάθε περίπτωση η σωστή προσέγγιση των παραγόντων,
οι καθαρές κουβέντες με την απαραίτητη φερεγγυότητα,
καθώς και το καλό κλίμα είναι στοιχεία που θα μετρήσουν
καταλυτικά στην επιλογή των αθλητών.
* Ανθρωποι που ξέρουν σημειώνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα έχουμε μετεγγραφικά ντέρμπι, που θα
κριθούν την ύστατη ώρα, ενώ δεν αποκλείουν και εκπλήξεις όσον αφορά τις μετακομίσεις. Εννοείται ότι και
συγκροτήματα γειτονικών νομών έχουν σε μεγάλη υπόληψη Τρικαλινούς καλαθοσφαιριστές.
* Καλή διάθεση για επέκταση συνεργασίας έχουν Γόμφοι
και Μάκης Αλεξίου αλλά πρέπει να γίνει η τελική συνάντηση για να προκύψουν χειροπιαστά νέα. Πάντως
αν τα «βουβάλια» μείνουν στην Α1 ΕΣΚΑΘ τότε σύμφωνα
με τις πληροφορίες θα επιδιώξουν πορεία πρωταθλητισμού.
* Αν όμως πάρουν το σήμα για Γ’ Εθνική θα ψάξουν ορισμένες ποιοτικές προσθήκες προκειμένου να αντέξουν
τους κραδασμούς και την πίεση της συγκεκριμένης κατηγορίας.
* Οσο για τον ΑΟΚ κυκλοφόρησε σενάριο για αρκετά νέα
παιδιά στο ρόστερ αλλά η τελική απόφαση και οι στόχοι
θα οριοθετηθούν σύντομα. Πάντως η συμμετοχή στην
Α1 ΕΣΚΑΘ είναι τιμητική, ελκυστική, διαθέτει αίγλη,
οπότε αξίζει να γίνει το καλύτερο δυνατό για μια
περιοχή, που έδειξε ότι αγαπάει το μπάσκετ, ενώ τα
στελέχη έχουν ιδέες.
* Τριήμερο τουρνουά (21-23 Ιούνη) μπιτς βόλεϊ στον Αη
Γιώργη με 52 συμμετοχές μέχρι τώρα και έπεται συνέχεια.
Είναι φανερό ότι η πρωτοβουλία άρεσε.
* Στην Βροντού έτρεξε ο Σύλλογος δρομέων, ενώ βγήκε
το πρόγραμμα για το Follow the river.

04.00 COSMOTE SPORT 4 HD
Golden State Warriors - Toronto Raptors
NBA Finals
12:00 ΕΡΤ Play2
Αγώνες στο Philippe Chatrier
Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play3
Αγώνες στο Suzanne Lenglen
Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Sports HD
Ημιτελικά, Roland Garros
13:00 Eurosport 2
Ημιτελικά, Roland Garros
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Ημιτελικά, Roland Garros
16:00 Eurosport 2
Ημιτελικά, Roland Garros
16:00 Eurosport 1
Ημιτελικά, Roland Garros

17:00 ΕΡΤ Play1
Final 8, Αννόβερο
Champions League
18:00 Eurosport 2
Ημιτελικά, Roland Garros
18:15 Eurosport 1
Ημιτελικά, Roland Garros
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Τόφας - Φενέρμπαχτσε
TBF Basketball Super League
20:00 FOX Sports
World Cup of Darts, Darts
21:00 ΕΡΤ Sports HD
Ρώμη, Diamond League
21:45 OPEN TV
Ολλανδία - Αγγλία
UEFA Nations League Finals
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Ολλανδία - Αγγλία

τοπικά
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Bιβλιοπαρουσίαση

Μέρος 2ο (τελευταίο)
ΙΧ. Πιο πολύ λυπάμαι για
την πατρίδα... Πώς την καταντήσαμε έτσι;..
Στο δοκίμιο αυτό ξεχειλίζει ο
πόνος και ο θυμός του κ. Βασιλού, ο οποίος εύλογα διερωτάται πώς είναι δυνατόν, εν
καιρώ ειρήνης, μια ευλογημένη χώρα, σαν την Ελλάδα, η
οποία συνέλαβε όλες τις ανώτερες ιδέες και αξίες, που δίνουν νόημα στη ζωή μας, και
(παράλληλα) δίδαξε σ' όλο
τον κόσμο έναν ανώτερο πολιτισμό, να οδηγηθεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση και
“να γίνει χώρα επαιτών, χώρα
υποταγής, χρεωκοπίας και ξεπουλήματος των πάντων”. Την
αιτία βρίσκει ο συγγραφέας
(και έχει δίκαιο) “στην εξυπηρέτηση του διεθνούς κομπιναδόρικου συστήματος, που
μας έστειλε τον “λογαριασμό”,
αποφασίζοντας για μας χωρίς
εμάς, το Δίκαιο της Αγγλίας, ή
το Δίκαιο της Αυστραλίας, μια
καινούργια μέθοδος “αναίμακτου πολέμου”, που εξασφαλίζει κέρδη με τρόπο “νόμιμο
και ασφαλή”...
Για να είμαστε, όμως, δίκαιοι, πρέπει να παραδεχθούμε ότι και η Ελλάδα, ως κράτος, έχει μεγάλη ευθύνη για τη
θλιβερή αυτή κατάσταση. Ο
λαός, όμως, ο οποίος πληρώνει τις άδικες πράξεις των ξένων “προστατών” και των ημετέρων αρχόντων, “μιλάει πάντα τελευταίος, και όταν “μιλάει” μιλάει με οργή”. Οι Έλληνες, “όπως πάντα αντιστάθηκαν σε ξένες επιβουλές”, έτσι
και τώρα “έχουν καθήκον να
αντισταθούν (και θα αντισταθούν με τον τρόπο που αυτοί
ξέρουν) σε όλες αυτές τις αισχρές αποφάσεις που παίρνονται και μας έχουν αλυσοδέσει χειροπόδαρα”. Και θα το
πράξουν “ακούγοντας και τη
φωνή και το κάλεσμα του Μακρυγιάννη να ενωθούμε (και να
αντισταθούμε) όλοι οι Έλληνες για το καλό της πατρίδας
που στενάζει”...
Χ. Μακρυγιάννης: “Όχι
ωρέ, δεν θα σας περάσει!!!”
Μεγάλες οι παρακαταθήκες
που μας άφησε ο Ιωάννης Μακρυγιάννης (1794-1864), ένας
από τους επιφανέστερους
στρατιωτικούς της επαναστάσεως του 1821, από το χωριό
Αβορίτη της Δωρίδος. Από
αυτές (τις παρακαταθήκες)
παραθέτουμε εκείνες, που μας
αφορούν σήμερα, “και ακούγονται τόσο επίκαιρες όσο
ποτέ” (όπως σημειώνει ο συγγραφέας): “Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ορθοποδήσει, εάν
το κράτος δεν ασκεί κυρίαρχα
την πολιτική του”. “Αυτήνη την
λευτεριάν ζητάτε να μας φέρετε, να κάμετε τα κέφια τα
δικά σας, να χαθή και η πατρίδα μας”. “Την δικαιοσύνη
οπούχουν ετούτοι εδώ να μην
την έχουν κι εκείνοι εκεί, και να
κυβερνήσουν πατριωτικώς, ότι
κινδυνεύει η πατρίς κι εγώ
γρόσια δεν θέλω, δεν πουλιώμαι διά γρόσια, δεν ορκίστηκα δι' αυτό, ορκίστηκα δια
πατρίδα...” κ.ά. Επίκαιρα,
πράγματι, μηνύματα από έναν
γνήσιο Έλληνα, “σοφές παρακαταθήκες, γεμάτες λεβεντιά, ανιδιοτέλεια και σπάνιο
ήθος”, σημειώνει ο κ. Βασιλός,
“που περιέχονται στην έκρηξη
οργής του “Όχι ωρέ, δεν θα
σας περάσει!!!”...
“Από τότε, όμως, ξεκίνησε -

ΠΕΜΠΤΗ

Περικλής Κ. Βασιλός

Κρίση-Χρονογράφημα στα γεγονότα 2011-2018
Γράφει ο Βασίλειος Κ. Αρβανίτης

συνεχίζει ο συγγραφέας- και
γίναμε αποικία των ξένων,
αποικία των τοκογλύφων Ευρωπαίων, που έρχονται σήμερα και αποφασίζουν, επιβάλλοντας τις παράλογες θελήσεις τους και σκληρά οικονομικά μέτρα εις βάρος μιας φίλης και συμμάχου χώρας”, για
να μας σώσουν -όπως υποκριτικά ισχυρίζονται- ενώ εκείνο που πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση
των δικών τους συμφερόντων.
Ο λαός πίστεψε ότι υπήρχε πολιτική διέξοδος και ελπίδα σωτηρίας. Οι ελπίδες, όμως, αποδείχθηκαν φρούδες. Οι πολίτες εξακολουθούν να επιβαρύνονται με νέους φόρους
και μειώσεις των εισοδημάτων τους. “Το σκληρό αυτό παραμύθι και το θέατρο του παραλόγου συνεχίζονται”. Και
το χειρότερο είναι ότι κανείς
πια δεν γνωρίζει πότε η πατρίδα μας θα βγει οριστικά
από τη μέγκενη, στην οποία
πιάστηκε εξαιτίας και των δικών μας κραυγαλέων λαθών...
ΧΙ. Αγιά Σοφιά -Πανανθρώπινο μνημείο Χριστιανοσύνης
(που αιώνια θα μας οδηγεί)
Η εικοστή ενάτη Μαΐου
1453, η αποφράδα εκείνη ημέρα, κατά την οποία κυριεύτηκε η Πόλη και έπαψε να είναι
πλέον η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι και η ημέρα κατά
την οποία η Αγιά Σοφιά, ο
υπέρλαμπρος ναός του χριστιανικού ελληνισμού στην
Κωνσταντινούπολη, το μεγαλοπρεπέστερο μνημείο της
βυζαντινής τέχνης, έργο των
περίφημων αρχιτεκτόνων Ανθεμίου από τις Τράλλες και Ισιδώρου από τη Μίλητο, μετατράπηκε σε μουσουλμανικό
τέμενος (τζαμί) και αιώνες αρ-

γότερα (το 1931) σε μουσείο
και εξακολουθεί να είναι μουσείο μέχρι σήμερα, αν και το
τουρκικό κράτος απειλεί, κατά
καιρούς, να την μετατρέψει και
πάλι σε τζαμί. Και εκτός αυτού,
οι Τούρκοι δεν χάνουν την ευκαιρία να βεβηλώσουν τον
ιερό αυτό χώρο, που δεν τους
ανήκει. “Είναι κατακτητές,
αλλά και μουσαφίρηδες” όπως ειπώθηκε από Κούρδο
βουλευτή μέσα στην τουρκική
Βουλή- σε έναν τόπο που ιστορικά, πνευματικά και θρησκευτικά ανήκει στους Έλληνες...”.
Πρόσφατο παράδειγμα βεβήλωσης της Αγιά Σοφιάς
(από την πλευρά της Τουρκίας) είναι η εισβολή σ' αυτή
των “Λύκων της Ανατολής”, για
να κάνουν την προσευχή,
όπως είπαν, ενώ πίσω από την
ενέργειά τους αυτή κρύβονται
άλλοι δόλιοι σκοποί, όπως το
συνηθίζουν οι γείτονές μας. Ας
συνέλθουν και ας σοβαρευτούν επιτέλους, αποφεύγοντας τέτοιες άστοχες και επικίνδυνες ακροβασίες...
ΧΙΙ. Η ιστορία μας που εμπνέει τους λαούς... Στα χνάρια του Λεωνίδα...
Αναμφίβολα, η μέχρι της τελικής πτώσης των 300 του Λεωνίδα (για την ακρίβεια 298)
και των 700 Θεσπιέων (να μην
το ξεχνάμε κι αυτό) στις Θερμοπύλες “έμεινε στην ιστορία
ως η πιο ξακουστή πράξη
ηρωισμού και αυταπάρνησης
για τη σωτηρία της πατρίδας”.
Αυτό το κορυφαίο έργο πολεμικής αρετής και αυτοθυσίας,
αλλά και όλοι οι Τιτάνιοι αγώνες των Ελλήνων εναντίον των
Περσών (ιδιαίτερα, ο Μαραθώνας, η Σαλαμίνα και οι Πλαταιές) εμπνέουν και παραδειγματίζουν όλους τους λαούς δια μέσου των αιώνων.

Γιατί, αν δεν υπήρχαν οι αγώνες αυτοί, σίγουρα θα συντελούνταν η διά της επικρατήσεως και εξαπλώσεως του
ασιατικού δεσποτισμού εκβαρβάρωση της Δύσεως και
του κόσμου ολοκλήρου...
Η βαριά αυτή κληρονομιά
των προγόνων μας δημιουργεί
σε μας τους νεότερους Έλληνες την υποχρέωση να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές
τους, παραδειγματιζόμενοι
από τους υπέρ πάντων ηρωικούς αγώνες τους. Έχουμε
χρέος, με την απαραίτητη εθνική ομοψυχία, να αντισταθούμε
σε κάθε είδους επιβουλή ή
“πόλεμο”...
Ας προσέξουν, λοιπόν, περισσότερο αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες του τόπου
μας ή τις τύχες των λαών, γενικότερα, γιατί η κρίση της
ιστορίας θα είναι αμείλικτη
απέναντί τους και “θα βάλει
τον καθένα εκεί που του αξίζει”, δηλαδή στο βάθρο της
αξιοσύνης ή... στο “βάθρο”
της αιώνιας καταισχύνης...
ΧΙΙΙ. Γείτονας να σου πετύχει... Ερντογάν και Τζένγκις
Χαν: Βίοι παράλληλοι.
Οι προκλήσεις της γείτονος
Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας, οι οποίες οσημέραι γίνονται συχνότερες και σοβαρότερες, κατά παράβαση του
Διεθνούς Δικαίου και άλλων
συμβάσεων και κανόνων, δοκιμάζουν τις αντοχές μας, δημιουργώντας, ταυτόχρονα και
μια γενικότερη αναστάτωση
και έκρυθμη κατάσταση στην
περιοχή του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου Οι διαθέσεις και βλέψεις του ανιστόρητου και εκτός τόπου και
χρόνου Ερντογάν, ο οποίος
δεν παύει, ευκαίρως- ακαίρως, να μιλά για “τα σύνορα
της καρδιάς του” και να ονειρεύεται την ανασύσταση της
παλαιάς Οθωμανικής αυτοκρατορίας, συνειρμικά φέρνει στο νου του συγγραφέα
ανάλογο παράδειγμα του Μογγόλου κατακτητή Τζένγκις Χαν
(1162-1227).
Τα “Έργα και Ημέραι” του
σουλτάνου Ερντογάν δεν
έχουν όρια: συνεχείς παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, υφαλοκρηπίδα, απαράδεκτες εδαφικές διεκδικήσεις
εις βάρος της χώρας μας, παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες στην ΑΟΖ της Κύπρου,
που δείχνουν ότι ο Ερντογάν
παίζει με τη φωτιά, χωρίς μάλιστα να υπολογίζει τις αυστηρές προειδοποιήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλων
φίλων χωρών της περιοχής, με
αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο
κίνδυνος να συμβεί κάποιο
θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή
(το και χειρότερο) να ηχήσουν
τα τύμπανα του πολέμου, και
να προκληθεί μια γενικότερη
σύρραξη στην περιοχή, “χωρίς
να μπορεί” ή να θέλει “να βοηθήσει ουσιαστικά κανείς”...
Ούτως εχόντων των πραγ-

μάτων εκείνο που απομένει
να κάνουμε είναι να ευχηθούμε (χωρίς, βέβαια, να παραλείψουμε να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για κάθε ενδεχόμενο) να αποφευχθούν τα
χειρότερα για την πατρίδα
μας, δεδομένου ότι -όπως είπε
ένας βουλευτής και υπουργός προηγουμένων ελληνικών
κυβερνήσεων- “κακή τη μοίρα
είμαστε γείτονες με την Τουρκία”, ενώ ο Ησίοδος από τα
βάθη των αιώνων επισημαίνει: “Πήμα κακός γείτων, όσσον τ' αγαθός μέγ' όνειαρ”
(Έργα και Ημέραι, στιχ. 346)
(δηλ. ο κακός γείτονας είναι
συμφορά, όσο μεγάλο όφελος
(μεγάλος θησαυρός) είναι ο
καλός).
ΧΙV. Ύμνος στη Δημοκρατία και την Ελευθερία...
Ο απόηχος της επίσκεψης
Ομπάμα...
Στο υπό τον ανωτέρω τίτλο
κείμενο του βιβλίου ο κ. Βασιλός ασχολείται με δύο βασικές
αξίες της ανθρώπινης ζωής,
ήτοι την δημοκρατία και την
ελευθερία, εξ αφορμής της
επίσκεψης στη χώρα μας του
τέως Προέδρου των ΗΠΑ
Μπαράκ Ομπάμα και των όσων
αξιοπρόσεκτων και επαινετικών είπε σχετικά με την αρχαία
(κυρίως) Ελλάδα και τον σπουδαίο πνευματικό της πολιτισμό, οι αξίες του οποίου (ελευθερία, δημοκρατία, φιλοπατρία, αγωνιστικότητα, φιλοσοφία, τέχνη κ.ά.) μεταλαμπαδεύθηκαν αργότερο στις
χώρες της Ευρώπης και στην
Αμερική και αποτέλεσαν το
θεμέλιο και τη βάση για τη δημιουργία των δικών τους πολιτισμών.
Εδώ ο συγγραφέας εύστοχα
κάνει δύο θλιβερές διαπιστώσεις: α) Εμείς οι νεότεροι Έλληνες δεν σεβαστήκαμε, όσο
έπρεπε, και δεν κρατήσαμε
τις βασικές αυτές ηθικές αξίες
και τα διδάγματα των προγόνων μας και β) οι ευεργετηθέντες από την πατρίδα μας
Ευρωπαίοι “φίλοι” μας δεν
έδειξαν την ανάλογη αναγνώριση για όσα αυτή τους πρόσφερε, αφού: 1) Επιτρέπουν
στους θρασείς και προκλητικούς γείτονές μας να απειλούν
ευθέως την εθνική μας κυριαρχία στο Αιγαίο και να διεκδικούν μερίδιο, που δεν τους
ανήκει, στην Κυπριακή ΑΟΖ, με
αποτέλεσμα οι σχέσεις Τουρκίας-Κύπρου να βρίσκονται
αυτή τη στιγμή “επί ξυρού ακμής” (στην κόψη του ξυραφιού) και 2) δεν παρέχουν, ως
σύμμαχοι, με ανιδιοτέλεια τη
βοήθειά τους στους Έλληνες,
που φορτώθηκαν, όλα αυτά τα
χρόνια, στις πλάτες τους τα
σκληρά και απάνθρωπα μνημόνια από τα οποία, δυστυχώς, ακόμη δεν έχουν απαλλαγεί οριστικά και αμετάκλητα.
Για το τελευταίο αυτό -όπως
αναφέρθηκε και παραπάνωτεράστια ευθύνη έχει και το
πολιτικό σύστημα της χώρας
μας, το οποίο δεν φαίνεται -γενικά- να έχει καταλάβει πώς
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έχουν τα πράγματα και να
ενεργήσει ανάλογα...
Τελειώνοντας, θα ήθελα να
σημειώσω ορισμένες βασικές
αρετές, που πρέπει -κατά τη
γνώμη μου- να διακρίνουν
τους πολιτικούς, αλλά -κατ'
επέκταση- και κάθε απλό πολίτη: εντιμότητα, συνέπεια
λόγων και πράξεων, αφιλοχρηματία, δύναμη αντιστάσεως, σύνεση και πραγματική αγάπη για τον τόπο και
τον λαό.
Ιδού τώρα, ενδεικτικά και
δύο παραδείγματα Ελλήνων
πολιτικών που αποτελούν πρότυπα για όλους τους πολιτικούς.
1. Ο μεγάλος Περικλής, ο
οποίος, κατά τον Θουκυδίδη
(Β, 65), υπήρξε “διαφανώς
αδωρότατος” (δηλ. ήταν, χωρίς καμιά αμφισβήτηση, εντελώς αδωροδόκητος). Και ο
Ισοκράτης (Περί Ειρήνης, παρ.
126), επιβεβαιώνοντας τη γνώμη του Θουκυδίδη, γράφει:
“Περικλής τον μεν οίκον ελάττω τον αυτού κατέλιπεν ή
παρά του πατρός παρέλαβεν”
(δηλ. ο Περικλής άφησε στους
απογόνους του περιουσία μικρότερη από όση αυτός κληρονόμησε από τον πατέρα
του).
2. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, για τον οποίο ο μισέλλην Αυστριακός διπλωμάτης Μέττερνιχ είπε: “ο μόνος
αντίπαλος, ο οποίος δυσκόλως
ηττάται, είναι ο απόλυτα έντιμος άνθρωπος, και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας”. Περί του
Καποδίστρια, επίσης, λέγεται
ότι, όταν ο υπάλληλος πήγε να
του δώσει τον πρώτο μισθό
του, ως πρωθυπουργού, εκείνος είπε: “Εγώ δεν δικαιούμαι
να πάρω χρήματα, όταν και ο
τελευταίος Έλληνας υποφέρει”...
Είναι ανάγκη, όμως, να επαναληφθεί εδώ κάτι που ειπώθηκε και σε άλλα σημεία της
βιβλιοπαρουσίασης αυτής (ότι,
δηλ., είναι “εκ των ων ουκ
άνευ” η σύμπνοια και ομοψυχία όλων των πολιτικών δυνάμεων και όλων των Ελλήνων,
για να ορθοποδήσει η χώρα
και να προχωρήσει σε όλους
τους τομείς...
Κλείνοντας, θέλω, κατ' αρχήν, να επαινέσω τον φίλτατο
και αξιοσέβαστο Περικλή Βασιλό για την παρρησία (αλλά
και ευθυκρισία) με την οποία
διατυπώνει τις απόψεις του
για τα διάφορα θέματα, που
διαπραγματεύεται στο βιβλίο
του, και να τον συγχαρώ θερμά για την πολύ πετυχημένη
διαπραγμάτευση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο
πολύ αξιόλογο πόνημά του,
ευχόμενος, συνάμα, μακροημέρευση, υγεία και συνέχιση
της πολύτιμης προσφοράς
του σε όλους τους τομείς. Τέλος, επιθυμώ να εξάρω την ευγενική και φιλάνθρωπη χειρονομία του να προσφέρει όλα
τα έσοδα από τη διάθεση του
βιβλίου στο Γενικό Φιλόπτωχο
Ταμείο της Ι.Μ. Τρίκκης και
Σταγών. Είναι μια πράξη που
πραγματικά χαρακτηρίζει τον
άνθρωπο Π. Βασιλό.
Φίλτατε Περικλή, για το
έργο σας αυτό ένα μεγάλο
εύγε σας αξίζει...

30 σελίδα
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Μητσοτάκης στο Κερατσίνι: Στο πλευρό όλων
των δημάρχων ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης
Σ
ε μια συμβολική,
κυρίως, κίνηση ο
Κυριάκος
Μητσοτάκης επισκέφθηκε
το Κερατσίνι και
συναντήθηκε με τον
δήμαρχο Χρήστο Βρεττάκο,
ο οποίος εξελέγη με τη
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως επισημαίνουν στη ΝΔ, ο
κ. Μητσοτάκης θέλησε με αυτόν
τον τρόπο να σηματοδοτήσει τη
δέσμευσή του -εφόσον οι πολίτες
τον τιμήσουν με την εμπιστοσύνη

Τ

ους τρεις πρώην
υποψήφιους για την
ευρωβουλή
ανακοίνωσε η ΝΔ,
επισημαίνοντας πως
ο Γιώργος Αμυράς θα
είναι υποψήφιος στα
Ιωάννινα, η Τόνια
Αράχωβα, που επελέγη
από το μητρώο στελεχών,
στην Αιτωλοακαρνανία,
και ο καθηγητής
Δημήτρης Καιρίδης στον
βόρειο τομέα της Β’
Αθηνών.

Ο αρχηγός της ΝΔ συζήτησε με τον κ. Βρεττάκο για τα αποτελέσματα των
εκλογών στον δήμο, αλλά και για τα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή.

«Γεννήθηκα στην Αθήνα και
πέρασα τα μαθητικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησα από τη Νομική Αθηνών και εργάστηκα ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και
τηλεοπτικούς σταθμούς.
Το 2010 εξελέγην δημοτικός
σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, ως επικεφαλής ανεξάρτητου συνδυασμού, ενώ στις
ευρωεκλογές του 2014 εντάχθηκα στο ευρωψηφοδέλτιο
της Νέας Δημοκρατίας και

σκέφθηκε μαζί με τον κ. Βρεττάκο
την περιοχή των Λιπασμάτων, στην
οποία ήδη εκτελούνται έργα ανάπλασης, με στόχο να αποτελεί
σύντομα έναν πόλο έλξης για τους
πολίτες της ευρύτερης περιοχής.
Ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε
τους δρόμους του Κερατσινίου
και συνομίλησε με πολίτες.
Ένας εξ αυτών είπε στον πρόεδρο της ΝΔ ότι χρειάζεται πολλή
δουλειά, για να λάβει την απάντηση
από τον κ. Μητσοτάκη: «υπάρχει
πολλή δουλειά για μας, για να δημιουργήσουμε δουλειές για
όλους».

ΝΔ: Ποιοι πάνε από το ευρωψηφοδέλτιο
στη μάχη των εθνικών εκλογών
χρόνια Λειτουργική Γενική Διευθύντρια στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος της οποίας
είμαι στέλεχος. Από το 1995
ενώ τον Μάρτιο του 2017
εκλέχθηκα μέλος του Governing Board της Διεθνούς
Ένωσης Βιβλιοθηκών (IFLA)
στη Χάγη. Είμαι μέλος της
επταμελούς Διεθνούς Επιτροπής για το Βραβείο IFLA International Libraries Marketing
Award.
Aπό το 2007 έως το 2010
διετέλεσα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γενικών
Αρχείων του Κράτους. Τον
τελευταίο χρόνο είμαι αποσπασμένη στην Προεδρία της

Και τα τρία πρόσωπα σηματοδοτούν με την υποψηφιότητά τους το άνοιγμα της
Νέας Δημοκρατίας σε ευρύτερους πολιτικούς χώρους
αλλά και στην κοινωνία των
πολιτών, αναφέρει η Πειραιώς.

Ποιοι είναι
Γιώργος Αμυράς

τους στις εθνικές εκλογές- να συνεργαστεί με όλους τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της
χώρας, ανεξαρτήτως κομματικής
προέλευσης.
Ο αρχηγός της ΝΔ συζήτησε με
τον κ. Βρεττάκο για τα αποτελέσματα των εκλογών στον δήμο,
αλλά και για τα έργα που πρέπει
να γίνουν στην περιοχή.
«Την επόμενη μέρα, ειδικά για
μεγάλα έργα, τα οποία χρειάζονται
και τη σφραγίδα του κράτους,
εμείς θα είμαστε αρωγοί» είπε χαρακτηριστικά στον κ. Βρεττάκο ο
κ. Μητσοτάκης. Στη συνέχεια επι-

Στη μάχη του σταυρού για τη ΝΔ στις εθνικές εκλογές
μπαίνουν οι Γ. Αμυράς, Τ. Αράχωβα και Δ. Καιρίδης,
που ήταν υποψήφιοι ευρωβουλευτές.
κατέλαβα την έβδομη θέση.
Τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015 εκλέχθηκα βουλευτής της Β’ Αθηνών με το
Ποτάμι, από το οποίο αποχώρησα τον Ιανουάριο του
2019 λόγω της αντίθεσής μου
στη συμφωνία των Πρεσπών».

Τόνια Αράχωβα
«Γεννήθηκα στην Αθήνα,
έχω πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας από το ΕΚΠΑ και δύο

μεταπτυχιακά, στη Δημόσια
Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ από το
ΕΚΠΑ. Η Διδακτορική μου διατριβή έχει ως θέμα «Στρατηγικές για την Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος».
Έχω διατελέσει για τρια

Δημοκρατίας με έργο την οργάνωση βιβλιοθήκης».

Δημήτρης Καιρίδης
«Γεννήθηκα στην Καβάλα
και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα νομικά στο
Αριστοτέλειο και διεθνείς σχέσεις στο Fletcher School, στο
πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης. Δίδαξα διεθνή πολιτική στο Harvard, στο Tufts,
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
και, τώρα, διδάσκω διεθνή και
ευρωπαϊκή πολιτική στο Πάντειο.
Έχω δουλέψει στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,

στην εκπαίδευση και τη διαχείριση προγραμμάτων και
οργανισμών, ως εμπειρογνώμονας και ως επιστημονικός
σύμβουλος σε κυβερνήσεις
και ιδρύματα.
Υπήρξα καθηγητής στην
Έδρα Καραμανλή στο Fletcher School και σήμερα είμαι
επιστημονικός υπεύθυνος στο
Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής». Από το 2002, διευθύνω τη «Θερινή Ακαδημία
της Ολυμπίας», γιατί η χώρα
μας μπορεί και πρέπει να γίνει
διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο.
Το 2009, ίδρυσα τo δίκτυο
προβληματισμού και δράσης
«Navarino Network» στη Θεσσαλονίκη.Τα τελευταία χρόνια
είμαι συνεργάτης της τηλεόρασης του Action 24 και αρθρογραφώ στο διαδίκτυο, γιατί πιστεύω στην ανάγκη του
δημόσιου διαλόγου με επιχειρήματα».

Λογιστικά - Φοροτεχνικά
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τοπικά
ς ένα ματς, στο οποίο
μπορεί να γίνει
ανατροπή,
χαρακτήρισε την προσεχή
εκλογική διαδικασία σε
εθνικό επίπεδο ο
γραμματέας της Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ,
Πάνος Σκουρλέτης. «Παρότι
φαίνεται ότι μαθηματικά δεν
είναι εύκολο, πολιτικά είναι
δυνατό να γυρίσει», δήλωσε
χαρακτηριστικά, για τη
δυνατότητα του κόμματός
του να καλύψει τη διαφορά
που καταγράφηκε με τη Νέα
Δημοκρατία στις
ευρωεκλογές.

Ω

«Τα χαρακτηριστικά της πολιτικής μάχης των εθνικών εκλογών
είναι τέτοια, που θα κάνουν πιο εμφανή τα πραγματικά διλήμματα.
Όπως και να το κάνουμε ο κόσμος
στο τέλος της ημέρας ψήφισε
για να στείλει μήνυμα, ψήφισε
για να στείλει αντιπροσώπους
στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Η
κρισιμότητα της εκλογικής μάχης βάζει πλέον τον καθένα προ
των ευθυνών του», είπε ο κ.
Σκουρλέτης, για να σημειώσει και
τη σημασία της συμμετοχής των
πολιτών στις εκλογές, «γιατί ο
παράγοντας αποχή είναι ένας παράγοντας, ο οποίος πάντοτε αλλάζει, αλλοιώνει τους πραγματικούς συσχετισμούς».
Σαν μια αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών και,
αναφορικά με τον ρόλο που εκτιμάται πως διαδραμάτισε η ψήφος
της λεγόμενης «μεσαίας τάξης»,
ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε ότι «η μεγάλη επιβάρυνση
στα μεσαία στρώματα της κοινω-

Να ψηφίσει τη μείωση του
αφορολογήτου κάλεσε τη ΝΔ, ο
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, διότι, όπως
τόνισε, αναφερόμενος και στις
συντάξεις, το αντίθετο δείχνει
ότι «επιμένει στο να κρατάει τις
"δίδυμες" περικοπές στο πρόγραμμά της».
Μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό ΑΝΤ1, με συνομιλητές
τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, Κωστή
Χατζηδάκη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέα Λοβέρδο, ο κ. Παππάς ανέφερε ότι «κάποιες ορέξεις, είναι
προφανές, ότι έχουν ανοίξει».
Όπως σημείωσε, υπάρχουν
διαρροές «από τον γνωστόάγνωστο Ευρωπαίο αξιωματούχο, ότι τα μέτρα τα θετικά τα
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Σκουρλέτης: Το «ματς» μπορεί
να γυρίσει μέχρι τις εθνικές κάλπες

Ο γραμματέας της Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ,
Πάνος Σκουρλέτης
νίας μέσω των φορολογικών μέτρων έγινε επί των ημερών του
πρώτου και δεύτερου μνημονίου», ωστόσο «καμιά φορά και μια
σταγόνα να προσθέσεις στο ποτήρι είναι ικανή να ξεχειλίσει» και
«η κόπωση και οι επιπτώσεις από
τα μέτρα στη ζωή του καθενός είναι σωρευτική στο τέλος της ημέρας».
«Το πακέτο των μέτρων δεν
ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής της κυβέρνησής μας και
παρόλα αυτά η αναλογία των μέτρων λιτότητας που πάρθηκαν
επί των δικών μας ημερών δεν
έχουν καμιά σχέση με την ένταση
των μέτρων που παρθήκαν επί των

ημερών της κυβέρνησης Παπανδρέου ή Σαμαρά-Βενιζέλου...
Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο,
έγινε γιατί βρέθηκε μια κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε να λειάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό
τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής. Πέρα από τις 120 δόσεις των
τελευταίων ημερών, πέρα από τη
μείωση του ΦΠΑ και τη μικρή
προς ώρας μείωση σε φορολογικούς συντελεστές, ακόμη και στο
πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε το μέτρο των
100 δόσεων για τις ρυθμίσεις
προς τα χρέη, η διασφάλιση του
φθηνού ρεύματος στα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις», υπενθύμισε.
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση
της κυβέρνησης να ψηφίσει την
κατάργηση της μείωσης αφορολόγητου και απαντώντας στην
κριτική πως πρόκειται για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελία,
επισήμανε: «Εδώ ο καθένας πρέπει να κρίνεται με βάση την ειλικρίνειά του, τις προθέσεις του και
την πρακτική του τελικά. Όταν
βγαίνει σύσσωμος ο πολιτικός
κόσμος και λέει να μειωθεί το
αφορολόγητο, τότε δεν θα πρέπει
να το κατοχυρώσουμε αυτό στο
πλαίσιο μιας διακομματικής εθνικής συνεννόησης και να το αφήσουμε παρακαταθήκη για την
επόμενη κυβέρνησή; Γιατί αυτό είναι προεκλογικό;

Εμείς είχαμε πει ότι το εξασφαλίσαμε αυτό και στο πλαίσιο
του προγράμματός μας και με δεδομένο πριν λίγο καιρό ότι θα
εξαντλούσαμε την τετραετία, είχαμε πει ότι ήταν κάτι που θα γινόταν τον Σεπτέμβρη. Η ΝΔ λέει
ότι διαφωνεί στο να μειωθεί το
αφορολόγητο, το ίδιο και τα άλλα
κόμματα. Γιατί λοιπόν από κοινού
να μη συμφωνήσουμε και να μη
δώσουμε ένα σήμα και μιαν ανάσα προς τους Έλληνες πολίτες;
Αυτό λοιπόν να μην το αγγίξει καμία από τις επόμενες κυβερνήσεις, όποια κι αν είναι αυτή».
«Τη νομιμότητα της Βουλής
την κρίνει το Σύνταγμα»
Σχετικά με την πρόθεση της
Νέας Δημοκρατίας να αποχωρήσει από όλες τις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες με το επιχείρημα πως
δεν μπορεί να παρίσταται σε μία
«απονομιμοποιημένη Βουλή», ο
Πάνος Σκουρλέτης παρατήρησε:
«Τη νομιμότητα την κρίνει το Σύνταγμα και οι νόμοι και όχι οι πολιτικές προθέσεις της αντιπολίτευσης, άρα μιλάμε για μια καθόλα νόμιμη διαδικασία και ηθικά
και πολιτικά επιβεβλημένη απέναντι σε μια καταταλαιπωρημένη
κοινωνία. Περί αυτού πρόκειται το
θέμα του αφορολογήτου. Η ΝΔ δε
θέλει να βρεθεί στη Βουλή και να
δεσμευθεί για τη μη μείωση του
αφορολογήτου».

Στο ίδιο ερμηνευτικό πλαίσιο
ενέταξε και τη διαφωνία της Νέας
Δημοκρατίας να κυρωθούν οι νέοι
Κώδικες Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας. «Οι αλλαγές
στον Ποινικό Κώδικα ενσωματώνουν μια διαδικασία που δε σχετίζεται άμεσα με επεξεργασίες
από την παρούσα κυβέρνηση, είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών
ετών Επιτροπών που αποτελούνται από καθηγητές Πανεπιστημίου και δικαστικούς, άρα ενσωματώνουν μια συσσωρευμένη εμπειρία και πρόθεση εκσυγχρονισμού των κωδίκων, άρα θα έπρεπε αυτό να γίνει αποδεκτό και δεν
το αντιλαμβάνομαι -ή μάλλον αντιλαμβάνομαι ότι λόγοι πολιτικού
εντυπωσιασμού και μιας αντιπολιτευτικής μιζέριας οδηγούν τη
ΝΔ να κρατήσει μια τέτοια στάση.
Εδώ θα επικαλεστώ ακόμη και τον
κ. Βενιζέλο, ο οποίος είχε πει να
έλθει ειδικά το θέμα των Ποινικών
Κωδίκων να συζητηθεί και δε νομίζω ότι ο κ. Βενιζέλος είναι κάποιος, ο οποίος είναι επιεικής
απέναντι στην παρούσα κυβέρνηση», παρατήρησε.
Σε σχόλιό του για τις εξελίξεις
στο Κίνημα Αλλαγής, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε πως
«αντανακλούν τα εσωτερικά προβλήματα αυτού του χώρου, ο
οποίος δεν κατόρθωσε τα τελευταία χρόνια να βγάλει τα σωστά

Ν. Παππάς: «Η ΝΔ δείχνει επιμονή στις δίδυμες περικοπές συντάξεων-αφορολογήτου»

Ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής,Νίκος Παππάς
οποία ψηφίσαμε, δεν του πολυαρέσουν» και πρόσθεσε ότι

«ο λαός έχει στα χέρια του την
επιλογή».
«Εδώ στρώνεται ένα έδαφος
δικαιολογιών αν, ο μη γένοιτο,
έχουμε εξελίξεις πολιτικές άλλες,
για να ακυρωθούν αυτά τα μέτρα» πρόσθεσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Ο κ. Παππάς
τόνισε πως θεωρούσε αυτονόητο για τη ΝΔ να «σπάσει το κοινοβουλευτικό εμπάργκο» για το
θέμα του αφορολογήτου.
Υπογράμμισε δε, ότι «βλέπουμε τη ΝΔ να θέτει τις βάσεις για
να κάνει άλλη πολιτική για το
αφορολόγητο από αυτή που λέει
ότι θα κάνει», καθώς, όπως είπε,
οι «δίδυμες» περικοπές ήταν στο
πρόγραμμά της και «είχε βουίξει

CMYK

ο τόπος ότι παρακαλούσατε να
μη μας αφήσουν να ακυρώσουμε τα μέτρα της δίδυμης μείωσης, του αφορολογήτου και
των συντάξεων, τα οποία είχατε
ενσωματωμένα στο πρόγραμμά
σας».
Για τις αιτίες της απώλειας
δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι
υπάρχει κόπωση του πληθυσμού
και εκτιμήθηκε λανθασμένα ότι τα
θετικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν
«αφομοιώνονται στην οικονομία
και αμέσως αλλάζουν τη διάθεση
του κόσμου».
Αναφέρθηκε επίσης, σε καθυστερήσεις που επηρέασαν τη
μεσαία τάξη, η οποία όμως, «κατεστράφη το 2010 με 2014».

Εξάλλου, σημείωσε ότι «έχει
αρχίσει και στήνεται ένα αφήγημα που στο τέλος της ημέρας και
μετά την απομάκρυνση από το
ταμείο θα έχει νέο κύμα λιτότητας» και «η μεσαία τάξη θα υποφέρει όπως το ‘10 με '14».
Για την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ,
ενόψει των εθνικών εκλογών, ο κ.
Παππάς είπε ότι μισό εκατομμύριο με 600.000 άνθρωποι που δεν
πήγαν στην ευρωπαϊκή κάλπη, θα
προσέλθουν στην εθνική και
«πάρα πολλοί πολίτες κάνουν
άλλες επιλογές από αυτές που
έκαναν στις ευρωπαϊκές εκλογές».
Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι
«ο ελληνικός λαός δεν θα επι-

συμπεράσματα από την καθοδική
πορεία του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ
αργότερα».
«Μου κάνει εντύπωση πως εμφανίζονται ευχαριστημένοι με
βάση αυτό το ποσοστό, που καταγράφηκε και είναι ποσοστό μικρής, αλλά πραγματικής, μείωσης
σε σχέση με το προηγούμενο
που είχαν. Όλο ο προηγούμενο
διάστημα ακολούθησαν την πολιτική της στρατηγικής ήττας του
ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά, λειτούργησαν αυτοί ως "αιμοδότες" της
Νέας Δημοκρατίας, γιατί νομιμοποίησαν μία κριτική από τη ΝΔ
προς την κυβέρνηση και με τη δικιά τους στάση, συντρέξανε στη
διαμόρφωση ενός αντικυβερνητικού μετώπου κι ενώ θα περίμενε
κανείς η αποχώρηση του κ. Βενιζέλου να σηματοδοτήσει μία
στροφή στην πολιτική του ΚΙΝΑΛ,
βλέπουμε ότι τα ίδια επιχειρήματα, οι ίδιες απόψεις εκφωνούνται
από την κ. Γεννηματα», σημείωσε.
Και καταληκτικά υπογράμμισε:
«Πραγματικά, είναι ακατανόητα
αυτά τα πράγματα και μόνο αν θεωρήσει κανείς ότι γίνονται για
τον "πόλεμο της καρέκλας" θα
μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν
υπάρχει μια επανατοποθέτηση
σε κρίσιμα ζητήματα του κόμματος αυτού».

τρέψει πισωγύρισμα». Όπως είπε,
«η ΝΔ δεν έχει βάλει μυαλό από
τις πολιτικές ‘10-‘14 που το ΔΝΤ
ήταν αυτό που έβαζε τις ορίζουσες των οικονομικών πολιτικών.
Είναι οι πολιτικές οι οποίες συμβάλλουν όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην κοινωνική και
την πολιτική αστάθεια. Άρα, ψήφος στη ΝΔ θα συμβάλει και
στην πολιτική αστάθεια».
Επίσης, ο κ. Παππάς τόνισε ότι
πρέπει να γίνει μία δημόσια τηλεοπτική συζήτηση, «όπως είχε
υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης»,
μεταξύ των δύο και μεταξύ όλων,
προσθέτοντας πως «μία οργανωμένη και σε θεματικές, αντιπαράθεση των δύο βασικών διεκδικητών της πρωθυπουργίας, είναι κάτι το επιβεβλημένο».
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ΘΕΜΑ:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
1.Παραπληροφόρηση,διαστρέβλωση πληροφοριών
απ’τα μέσα ενημέρωσης,η δημαγωγία(χειραγώγηση πολιτών→απώλεια ελευθερίας)
2.Ισχυρό κράτος, παρεμβατισμός του στην ιδιωτική ζωή:παρακολούθηση πολιτών με τη
σύγχρονη τεχνολογία: κάμερες,δορυφόροι κλπ.
3. Τεχνικός πολιτισμός –εξάρτηση από μηχανές(TV,αυτοκίνητο,υπολογιστές,κινητά ιδίως
οι έφηβοι κ.λπ.)Η τεχνολογία
ως εθισμός μας υποδουλώνει
4.Διαφήμιση, κατανάλωση ως
μηχανισμοί εξανδραποδισμού(υποταγή στην υλική ευμάρεια)
5.Παγκοσμιοποίηση→γενική
τυποποίηση-μαζοποίηση, ισοπέδωση εθνικών χαρακτηριστικών(κίνδυνος για την εθνική ελευθερία,εφόσον χάνουμε
σταδιακά την εθνική ταυτότητα)
6.Οικονομική,τεχνολογική,πολιτική εξάρτηση από άλλες
χώρες,γεγονός που συντελείται τα τελευταία χρόνια της
κρίσης και στη χώρα μας περιορίζοντας την εθνική μας
ελευθερία
7Φανατισμός κάθε είδους,ρατσισμός,προκαταλήψεις,δογματισμοί.Η ελευθερία της σκέψης αντικαθίσταται με παρωπίδες στην περίπτωση του φανατισμού
8.Η έλλειψη παιδείας,ο αναλφαβητισμός ή η κατευθυνόμενη μονομερής παιδεία που
ενδιαφέρεται όχι για γενική
καλλιέργεια αλλά για εξειδικευμένες γνώσεις.Πόσο ελεύθερη σκέψη μπορεί να έχει ο
αναλφάβητος αλλά και ο τεχνοκράτης που βλέπει όχι ανθρώπους αλλά αριθμούς;
9.Η επαγγελματική εξειδίκευση οδηγεί στην πνευματική
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του φιλολόγου Αχιλλέα Μπουλογιώργου
μονομέρεια ,μας αλλοτριώνει
και υπονομεύει την ελευθερία
μας
10.Ο γρήγορος ρυθμός ζωής
οδηγεί στην έλλειψη ελεύθερου χρόνου και ελευθερίας
επιλογών.Μοιάζουμε με κουρδισμένα ρομποτάκια που τρέχουν να προλάβουν κάτι (ίσως
τη χαμένη ευτυχία μας)
11.Ανεργία-φτώχεια→οικονομική και ψυχολογική βία και φυσικά εξάρτηση από δανειστές
12.Τρομοκρατική απειλή,εγκληματικότητα→δε νιώθουμε και
τόσο ελεύθεροι να κυκλοφορήσουμε οποιαδήποτε ώρα σε
όποιο χώρο,όπως κανονικά δικαιούμαστε.Ο φόβος της επίθεσης μας καθιστά εν μέρει
ανελεύθερους
Διαπίστωση:0 άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος αλλά η διατήρηση της ελευθερίας είναι
θέμα διαρκούς αγώνα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Χρειάζεται να
ανατρέψουμε ή να αναμορφώσουμε τις συνθήκες της ζωής
μας που υπονομεύουν την
ελευθερία μας
Αυτό θα γίνεται:α)με εσωτερικούς αγώνες και συνειδητή άρνηση της αλλοτρίωσης,β)με
εξωτερικούς(ατομικούς και
κοινωνικούς) αγώνες ενάντια
σ’όλους τους παραπάνω παράγοντες Προς τις κατευθύνσεις αυτές απαιτείται:
1.Αυτοαγωγή,δηλ.αυτομόρφωση - καλλιέργεια (διάβασμα, τέχνες)
2.Καλυτέρευση - εκσυγχρονισμός παιδείας προς ανθρωπιστική κατεύθυνση
*έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε
ότι η γνώση απελευθερώνει
τον άνθρωπο,γιατί του οξύνει

την κρίση,διευρύνει τους
ορίζοντές του,τον βοηθά
στον έλεγχο της φύσης(επιστήμη ,τεχνολογία),στον έλεγχο και καλλιέργεια των δυνατοτήτων του εαυτού του (αυτογνωσία)
3.Καχυποψία, κριτική αντιμετώπιση των Μ.Μ.Ε,διασταύρωση πληροφοριών
4.Ορθή πολιτικοποίηση χωρίς
φανατισμό και δογματισμό
(=απόλυτες,αναπόδεικτες θέσεις).Η ενασχόληση με τα κοινά
μας ωριμάζει και μας κάνει ολοκληρωμένους και ελεύθερους
πολίτες
5.Αντικαταναλωτική (όσο γίνεται) διάθεση,γιατί η στόχευση στην καταναλωτική ευτυχία μας καθιστά δούλους της
ύλης
6.Αυστηροί νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων(κάποιος πρέπει να σταματήσει ή να περιορίσει τις
παρακολουθήσεις πολιτών)
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ/ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Οι νόμοι (γραπτοί και άγραφοι - ηθικοί) είναι απαραίτητοι, επειδή:
1.οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πολυδιάστατες (οικογενειακές, οικονομικές, εργασιακές, πολιτικές→ρυθμιστές οι
νόμοι
2.εκφράζουν (οι γραπτοί) με
συγκεκριμένο τρόπο τα όρια
της ελευθερίας του καθενός
3.αποθαρρύνουν κάποιους να
φερθούν ιδιοτελώς,βίαια ή αυταρχικά (λόγω της
ποινής.Πρόκειται για την προληπτική της λειτουργία)

4.οι νόμοι περιορίζουν βεβαίως την ελευθερία μας, αλλά
εννοείται ως εκεί που δεν ενοχλούμε τους συνανθρώπους
μας(θεμιτός περιορισμός)
5.από την άλλη -κι αυτό είναι
το σημαντικότερο- διασφαλίζουν, κατοχυρώνουν και προστατεύουν τα δικαιώματα
(άρα διευρύνουν την ελευθερία μας,όταν βεβαίως πρόκειται για δημοκρατικούς νόμους) π.χ.Σύνταγμα, Διακηρύξεις Δικαιωμάτων κ.λπ.
6.επομένως η τήρησή τους
οδηγεί σε κοινωνική ομαλότητα και αρμονική συνύπαρξη,
ενώ το πολίτευμα της δημοκρατίας λειτουργεί ουσιαστικά (ευνομούμενη πολιτεία )
Προϋπόθεση: για να ισχύουν
τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο οι γραπτοί νόμοι να’ναι
κοινωνικά αποδεκτοί και αληθινά δημοκρατικοί, σύμφωνα
με τους κανόνες δικαίου των
πολιτισμένων χωρών, ενώ οι
άγραφοι ηθικοί να μη δημιουργούν ή ταυτίζονται με προκαταλήψεις , δεισιδαιμονίες ή και
παραβιάσεις δικαιωμάτων (π.χ.
των γυναικών)
Εκ του αντιθέτου: είτε σε περίπτωση μη τήρησης δημοκρατικών νόμων είτε ύπαρξης
αυταρχικών νόμων είτε άγραφων αλλά ξεπερασμένων αντιλήψεων περί ηθικής, τα αποτελέσματα είναι κυρίως αρνητικά.
1.κυριαρχία ισχυροτέρου, αυταρχισμός (κοινωνικός - πολιτικός)
2.κοινωνική απορρύθμιση,
οπισθοδρόμηση (Μεσαιωνικές
αντιλήψεις π χ.στις σχέσεις
των δύο φύλων)

3.εξεγέρσεις καταπιεσμένων,
επαναστάσεις,πολιτική κρίση,
πολιτικές ανακατατάξεις→αλλαγή πολιτεύματος κ.λπ. (οι τελευταίες επιπτώσεις είναι δικαιολογημένη βία και αναγνωρίζονται ακόμη και από το Σύνταγμα (υπεράσπιση της δημοκρατίας με κάθε μέσο)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΗΘΙΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
1.Πνεύμα:δεν είναι ιδεολογικά
δογματικός ή φανατισμένος .Αντίθετα είναι πνευματικά καλλιεργημένος, πολύπλευρα ενημερωμένος (η άγνοια οδηγεί
σε δουλεία). Έχει πνευματικά
ενδιαφέροντα: διάβασμα, τέχνες κ.λπ. (ευρύτητα πνεύματος)
2.Πολίτης: σέβεται τους νόμους (νομοταγής), τα δικαιώματα του άλλου (π.χ. μειονοτήτων ),σέβεται τη δημοκρατία και τους κανόνες (ενεργός
πολίτης-άσκηση κριτικής – πολιτικοποίηση) έχει θάρρος
γνώμης (παρρησία) και αντιστέκεται στον πολιτικό αυταρχισμό και τις πολιτικές αυθαιρεσίες
3.Πατριώτης-άνθρωπος:αντιστέκεται στη μόδα
(συρμό),την τυποποίηση κάθε
είδους, στην ξενομανία, στην
αλλοτρίωση
4.Σχέση του με το χρήμα:δε
θεωρεί το χρήμα μέγιστη αξία
( σωστή χρήση του –αντικαταναλωτική συμπεριφορά)
5.Επάγγελμα:αγαπά και τιμά
τη δουλειά του (σωστή και
ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος) ασκεί υπεύθυνα το επάγγελμά του
6.Ηθική:απορρίπτει όσους

άγραφους νόμους συνιστούν
ταμπού ή προκαταλήψεις άλλων εποχών(η ηθική γι’ αυτόν
δεν ταυτίζεται με τον συντηρητισμό).
7.Υπευθυνότητα:αναλαμβάνει
την ευθύνη των πράξεών
του,γιατί γνωρίζει ότι η ελευθερία επιλογών χρειάζεται ανθρώπους που αναλαμβάνουν
την ευθύνη των επιλογών
τους και δεν κατηγορούν άλλους για τις δικές τους πράξεις (υπευθυνότητα • όχι ευθυνοφοβία)
Τελευταίες συμβουλές προς
τους μαθητές
1.Ψυχραιμία και προσοχή στη
διατύπωση των θεμάτων/ζητουμένων.Να κατανοούμε τι
ακριβώς μας ζητούν
2.Ασχοληθείτε πρώτα με το
τμήμα των ασκήσεων και την
περίληψη κι ύστερα με την
παραγωγή λόγου(έκθεση)
3.Μη χάνετε την ψυχραιμία
σας, ακόμη κι αν το θέμα δεν
ανήκει σ’αυτά που περιμένατε. Σκεφτείτε και συνδυάστε
τις γνώσεις που αποκτήσατε
για όλα τα θέματα
4.Προσχεδιάστε σύντομα στο
πρόχειρο την επιχειρηματολογία που θα ακολουθήσετε
5.Προσέξτε και την εικόνα
του γραπτού (καθαρογραμμένο)
6.Σημαντικό είναι να φροντίσετε να σας μείνει λίγος χρόνος στο τέλος για την τελευταία επανάληψη- διόρθωση.
Οι απαντήσεις μας θα δημοσιευτούν την επόμενη μέρα
στην εφημερίδα.
Καλή επιτυχία σε όλους τους
υποψηφίους!
Οι καθηγητές του Φροντιστηριακού Ομίλου Διάκριση –Στόχος ,Καποδιστρίου 10
Α.Μπουλογεώργος ,Α. Σουλιμέτσης, Α.Κομματά, φιλόλογοι
Μ.Σίμος, Μ.Σακκά, μαθηματικοί, Κ.Παπανώτας, φυσικός,
Ε.Κουτσογιάννη, χημικός,
Πατσιώρα Ιφιγένεια, βιολόγος, Μ.Καπετανάκη,οικονομολόγος

H Ανάληψη του Ιησού Χριστού
Η

Ανάληψη του Κυρίου
μας! Μια γιορτή με
ξεχωριστό νόημα για
την , ανθρώπινη φθαρτή
φύση μας. Γιατί σύμφωνα με
την «απόφαση» του Θεού «δει
το φθαρτόν τούτο
ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το
θνητόν τούτο ενδύσασθαι
αθανασίαν» (Α' Κορ. 15, 53).
Γι' αυτό «λαμπρά τω όντι και
περιφανής η παρούσα
πανήγυρις, αυτό δη των
εορτών το κεφάλαιον
υπόθεσιν έχουσα...»
(Θεοφάνους Κεραμέως, εις
την σωτηρίον Ανάληψιν, ΡG
132, 744Β).

H Ανάληψη του Κυρίου μας!
Είναι η συγκεφαλαίωση όλων των
δεσποτικών εορτών, καθότι «των
μυστηρίων αύτη του Χριστού η
κορωνίς· αύτη της σωτηρίας ημών
η τελείωσις...» (Θεοφάνους Κεραμέως, ό.π.).
Σ' αυτή βρίσκουν την τελείωσή
τους όλες οι ενέργειες του Θεού
και όλα τα σωτη-ριολογικά γεγονότα της θείας Οικονομίας για
τη λύτρωση και την ολοκλήρωση
του ανθρώπινου προσώπου.
Την απόκτηση, δηλαδή, της
προπτωτικής ακεραιότητας που
δόθηκε από το Θεό ως δυνατότητα για την αφθαρσία του σώματος.
Η Ανάληψη του Κυρίου μας!
Τραγούδι του Θεού για τη Δημι-

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
ουργία Του! Ανθρώπινος ανασασμός στη χώρα του Παραδείσου.
Δεν υπάρχουν πια δερμάτινοι
χιτώνες, φθορά και θάνατος, σαν
φυσική συνέπεια της αμαρτίας.
Υπάρχει πραγματική πρόσληψη
του ανθρωπίνου σώματος, του
σώματος μας, και ένωση με τη
Θεότητα στο πρόσωπο του Λόγου
στη διάσταση της αλήθειας της
Χαλκηδόνειας Συνόδου. Υπάρχει
πραγματική αφθαρτοποίηση του
ανθρωπίνου σώματος μέσα από
το γεγονός της λαμπροφόρου
Αναστάσεως του Κυρίου μας.
Η Ανάληψη του Κυρίου μας!
Είναι μια γιορτή που «κόσμος
όλος εορτάζει ορατός και αόρατος εν αγαλλιάσει», γιατί «ήρθη

υπεράνω των αγγέλων η φύσις
ημών ή πάλαι έκπτωτος και θρόνω
ενί-δρυται θείω υπέρ έννοιαν»
(Πεντηκοστάριον, ύμνοι της εορτής).
Με την Ανάληψη πετυχαίνει ο
άνθρωπος κάτι που για τους αγγέλους είναι όχι μόνον ανέφικτο,
αλλά και αδιανόητο. Να συμμετέχει, δηλαδή, σωματικά στή Θεότητα.
Ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε
στη γη μας ως Θεός. Η Δημιουργία «φίλησε» τη δόξα Του, δέχθηκε τη λύτρωση, κέρδισε τη
χαρά. Εκείνος, όμως αναλήφθηκε
στον ουρανό ως Θεάνθρωπος!
Μεγάλο μυστήριο και άρρητο!
Με ποιο τρόπο και γιατί ο Θεός
στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού
«και την πεσούσαν φύσιν ημών
συμπαθώς ανυψώσας τω Πατρί
συνεκάθισεν», και «ίνα πέμψη τον
Παράκλητον, το Πνεύμα το Άγιον,
φέρον ειρήνην τω κόσμω» (Πεντηκοστάριον, ό.π.) μετά την Ανάληψη την ημέρα της Πεντηκοστής,
είναι μάλλον μια εμπειρία που
μας κεντρίζει η αγάπη του Κυρίου
μας, μέσα πάντοτε από το μυστήριο της θείας Κοινωνίας, που
έχουμε ανάκραση του Αναστημένου Σώματος Του με το δικό
μας, παρά ερωτήματα της διάνοιας που η λογική αδυνατεί να
προσδιορίσει και να ερμηνεύσει.
Την ημέρα της Ανάληψης «η
γη εορτάζει και χορεύει, αγάλλεται και ο ουρανός» (Πεντηκοστά-

ριον, ό.π.).
Σ' αυτή τη Θεανθρώπινη χαρά
μετέχει και σύμπασα η Δημιουργία, γιατί με την πτώση του ανθρώπου και η Δημιουργία «συστενάζει και συνωδίνει» (Ρωμ.
8,22). Με την Ανάστασή Του,
όμως, «πεφώτισται τα σύμπαντα
και ο παράδεισος πάλιν ηνέωκται»
(Παρακλητική, Στιχηρό Κεκραγαρίων Εσπερινού Σαββάτου, ήχος
γ'). Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή, εκπληρώνεται.
Όμως δεν τελειώνει! Γιατί ο άνθρωπος καλείται να γίνει κατά
χάρη θεός.
Να πετύχει την προσωπική του
θέωση. Αυτό γίνεται, όταν ζει τη
ζωή του Χρίστου μυστηριακά και
χαριτώνεται από τις άκτιστες
ενέργειες του Θεού. Γι' αυτό και
η θέωση είναι πρόγευση της ερχόμενης, αλλά και που ήδη «εντός
ημών έστιν» (Λουκ. 17, 21) Βασιλείας του Χριστού.
Η Ανάληψη του Κυρίου μας!
Είναι και μια επαγγελία. Γιατί «Ούτος ο ανερχόμενος εις τα ουράνια, ελεύσεται και πάλιν του κρίναι
τους εν τη γη ανθρώπους» (Πεντηκοστάριον ό.π.). Αφήνοντας
στον κόσμο την ουρανόφερτη διδασκαλία Του και το μυστήριο
της αδιάλειπτης παρουσίας Του,
θα έρθει να κρίνει τον κόσμο.
Όχι, βέβαια, αν έκανε «πολλά»
ή «καλά» έργα, αλλά αν κράτησε
την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα
σ' Εκείνον.

Γιατί τότε τά έργα αξιολογούνται θετικά ως μία προσφορά στον
Κύριο. Διαφορετικά είναι μια αόριστη καθηκοντολογία που δεν
σώζει.
Η Δεύτερη έλευση του Αναληφθέντος Θεανθρώπου θα είναι
και μία τελευταία ευκαιρία που
θα δώσει ο Θεός στον άνθρωπο
να μετανοήσει. Για να μετανοήσει,
όμως και τότε που θα βλέπει πρόσωπο με πρόσωπο το Θεό. Θα
πρέπει να ξέρει να μετανοεί από

τούτη τη ζωή.
Η Ανάληψη του Κυρίου μας!
Οδηγεί τη σκέψη μας και την ελπίδα μας στη δική μας προσωπική
«ανάληψη» την ημέρα της Κρίσεως. Τότε που θα εγερθούν και
θα αφθαρτοποιηθούν τα ανθρώπινα σώματα.
Τότε που άγγελοι και άνθρωποι
θα τραγουδούν την αιώνια δόξα
του Θεού, αλλά και το μεγαλείο
του ανθρώπου.

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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«Η Ορθή Στάση του Ανθρωπίνου Σώματος» ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΜΠΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Μια επιτυχής πρόταση του κ. Γ. Τσέρτου
Η εξελικτική πορεία του ανθρώπου στο πέρασμα του χρόνου
πέρασε πολλά στάδια, από αυτή
του «πιθηκανθρώπου» έως τη σημερινή του ολοκληρωμένη μορφή,
όπου η «όρθια στάση» τον ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα πλάσματα…
Η εδώ και καιρό πρόταση του
καταξιωμένου στο χώρο του φυσιοθεραπευτή κ. Γεωργίου Τσέρτου, με αναφορά στην «ορθή στάση του ανθρωπίνου σώματος»,
έγινε ευμενώς δεκτή από τον πανεπιστημιακό κόσμο, όπου κλήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας να αναπτύξει
το θέμα «Βασικές αρχές ορθής
στάσης του σώματος», θέμα που
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον ιατροί, μεταπτυχιακοί
φοιτητές του μαθήματος Επαγγελματικής Υγείας αλλά και φυσιοθεραπευτές και βιολόγοι. Στην
εισήγηση έγινε αναφορά για την
μέθοδο που είχε εκπονήσει ο κ.
Τσέρτος.
Έγινε με αυτό τον τρόπο κατανοητή, μια άριστη επιστημονική
πρόταση που έχει πάρει πλέον τον
δρόμο της, με συγκέντρωση στοιχείων και την αξιοποίησή τους,
αλλά και την περαιτέρω επιστημονική δυναμική που έχει επιδείξει στην εφαρμογή της από την
έναρξή της μέχρι σήμερα.
Η πρόταση της καταπληκτικής
αυτής ιδέας είναι εφαρμόσιμη,
αφού ο καθένας από εμάς μπορεί
να ενστερνιστεί και να ακολου-

Tου Περικλή Βασιλού
θήσει, αυτή την προσήλωση στην
σωστή στάση κάθε φορά του σώματος, ώστε να αποφεύγεται πληθώρα προβλημάτων αλλά και σημαντικών ιατρικών επεμβάσεων,
που προκύπτουν στον καθένα
μας, ως «αλλοίωση» του σώματος
όπως, κυρτοί ώμοι, προβλήματα
μέσης, ποδιών κ.α.
Στο θέμα, είχαμε αναφερθεί
και στο παρελθόν, και πως με την
υπάρχουσα Σχολή ΤΕΦΑΑ στα
Τρίκαλα, θα μπορούσε, και θα
έπρεπε να έχει, την πλήρη υποστήριξη του επιστημονικού δυναμικού, με την δημιουργία αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Τμήματος
στη Σχολή…
Στην πρόταση αυτή, συνηγο-

ρούν δύο σημαντικοί παράμετροι,
πρώτον, η παρουσία του πλέον
σχετικού με το θέμα αυτό Πανεπιστημίου στην πόλη μας, και
δεύτερον, η καταξιωμένη επιστημονική διαδρομή του συμπολίτη
μας, που είναι κι ο «πατέρας»
της πολύ ενδιαφέρουσας επιστημονικά αλλά και πρακτικά πρότασης.
Προσκαλώ, όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα, μαζί με τους αρμόδιους κ.κ. καθηγητές της Σχολής, κ.κ. βουλευτές και παράγοντες όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων, να ενεργοποιηθούν για
την υλοποίηση της ενδιαφέρουσας αυτής πρότασης, πιστεύουμε
ότι μόνο ωφέλεια στο γενικό σύνολο προκύπτει από αυτό, όπου
υπάρχει βούληση υπάρχει και η
πραγματοποίηση, πιστεύω ότι η
σημερινή «υπενθύμιση» θα φανεί
αρκετή ώστε να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για να πάρει
«σάρκα και οστά» μια τόσο σημαντική πρόταση, μια πρόταση
που, όπως είχα ήδη επισημάνει
στο προηγούμενό μου άρθρο
«…ευχόμαστε το σημερινό μας
άρθρο να αγγίξει ευαίσθητες χορδές και ευαισθησίες, και δη αυτές
των βουλευτών, αλλά και όλων
των φορέων και παραγόντων, να
αισθανθούμε, άλλη μια φορά, την
δικαίωση της προσφοράς στο
θέμα της υγείας, που τόσο σημαντικό φαίνεται και είναι, αφορά
όλους, δεν χωράει καμιά «έκπτωση» και δεν «παζαρεύεται»…

ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
π. Αθανασίου Πολ. Τύμπα, Θεολόγου- Μουσικού
Πριν λίγες ημέρες έφυγε για
την άλλη ζωή ο γνωστός οδηγός
της φόρμουλα ένα, Νίκι Λάουντα.
Αυτός σε μια από τις τελευταίες
του συνεντεύξεις δήλωσε: “στη
ζωή μου διδάχτηκα περισσότερο
από τις ήττες μου παρά από τις
νίκες μου”. Συχνά μια αποτυχία
μας ανοίγει νέους ορίζοντες για
την ζωή και νέα μονοπάτια που
μας οδηγούν στην ευτυχία. Ας
μην αγχώνουμε οι γονείς τα παιδιά μας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Το έχουμε μάλλον παρακάνει όπως και το παιδαγωγικό
μας σύστημα.
Είναι λογικό και παραγωγικό
για την πατρίδα μας το 95% των
νέων να έχουν ένα πτυχίο; Τι γίνεται με τις τέχνες, τι γίνεται με
την γεωργία, ποιος θα ασχοληθεί
με την κτηνοτροφία; Κάποιος γέροντας γεωργός προχθές στην
κρατική τηλεόραση έλεγε, πως αν
φύγουν οι Αλβανοί και οι λοιποί
αλλοδαποί από την χώρα μας
θα μείνουμε νηστικοί διότι κανείς
πια Έλληνας δεν είναι ικανός να
μαζέψει πατάτες, φράουλες και
τα υπόλοιπα φρούτα που παράγει η Ελληνική γη.
Ίσως γυρίσουμε στις παλαιότερες εποχές, που όταν ένας
νέος κατέβαινε στην Αθήνα, πρώτα έβρισκε δουλειά και στην συνέχεια με δικά του χρήματα σπούδαζε. Επίσης ας είμαστε ρεαλιστές. Σήμερα με την παρούσα
κρίση στην Ελλάδα ένας νέος,
π.χ. καθηγητής, θα διοριστεί στα
σαράντα πέντε του χρόνια. Έως
τότε θα κάθεται; Δεν πρέπει να
βρει μια δουλειά για να βγάζει τα
καθημερινά του έξοδα; Πόσοι
νέοι και νέες σήμερα δεν είναι γεμάτοι απελπισία και κατάθλιψη,
διότι συνειδητοποίησαν ότι τα
πολλά γράμματα και οι πολλές

ώρες που πέρασαν μπροστά σε
ένα υπολογιστή δε μπορούν να
τους εξασφαλίσουν το καθημερινό τους φαγητό!
Η σημερινή κρίση απέδειξε ότι
είναι μεγάλο λάθος οι γονείς να
μαθαίνουν τα παιδιά τους μόνο να
διαβάζουν για να αποφύγουν τις
γεωργικές ή τις κτηνοτροφικές
εργασίες. Τόσα μορφωμένα παιδιά, που είναι άνεργα και περνάνε το χρόνο τους στις καφετέριες,
δεν θα έπιναν πιο αξιοπρεπώς τον
καφέ τους, αν κάθε σπίτι είχε έναδύο στρέμματα, όπου θα μπορούσαν να περιποιηθούν λίγα
δέντρα ή λίγα ζώα προς όφελος
της οικιακής οικονομίας; Ο άνθρωπος προέρχεται από το χώμα,
γι' αυτό διαταράσσεται ψυχικά
όταν δεν ξέρει να φυτέψει έστω
λίγα λουλουδάκια στη βεράντα
του σπιτιού του.
Ο Άγιος γέροντας Πορφύριος
κάποτε σε ένα χωριό της Εύβοιας, στο κήρυγμα της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, άρχισε να
διδάσκει πώς φυτεύονται τα οπωροφόρα δέντρα και προέτρεψε
τους γονείς να μάθουν στα παιδιά
τους όλες τις γεωργικές εργασίες. Στο τέλος κάποιοι χριστιανοί τον ρώτησαν, τι σχέση έχει
αυτό το κήρυγμα με την πνευματική ζωή. Αυτός τους απάντησε
πως παρατήρησε ότι πολλά παιδιά στο χωριό τους, επειδή δεν
εκτίμησαν ποτέ με πόση περιποίηση γίνεται ένα δέντρο καρποφόρο, έκλεβαν τους καρπούς
από τα δέντρα των γειτόνων, ενώ
αυτά τα παιδιά και σχεδόν όλα τα
παιδιά του χωριού τις περισσότερες ώρες τους τις «σκότωναν»
γεμάτα μαλθακότητα και τεμπελιά στο καφενείο του χωριού.
Η ενασχόληση με την γη, την
κτηνοτροφία και τις τέχνες πρέ-

πει να γίνεται από το γυμνάσιο.
Εμείς εάν το παιδί μας είναι μαθητής του δέκα επτά ξοδεύουμε
χιλιάδες ευρώ να του κάνουμε ιδιαίτερα, να το στείλουμε στα καλύτερα φροντιστήρια ώστε να
του “φυτέψουμε” με το ζόρι τα
γράμματα στο κεφάλι για να περάσει στο Πανεπιστήμιο, να κάνει
μεταπτυχιακό, διδακτορικό και
στο τέλος να μείνει άνεργο και
ανίκανο να σηκώσει το χεράκι του
να βάλει νερό να πιει. Από την
πρώτη λυκείου τα παιδιά πρέπει
όσα δεν είναι ικανά για τα γράμματα να πηγαίνουν στα επαγγελματικά λύκεια για να μαθαίνουν μια τέχνη ή την ενασχόληση
με την γη.
Τέλος αγαπητοί γονείς, ποια είναι η αγωνία μας για τα πνευματικά χαρίσματα των παιδιών μας;
Ποια η αγωνία μας για το αν έχει
έναν καλό πνευματικό το παιδί
μας που θα το συμπαρασταθεί
και θα το συμβουλέψει σωστά
στις δύσκολες στιγμές της ζωής
του; Λείπουν οι ισορροπημένοι
άνθρωποι από την κοινωνία μας
και από όλα τα επαγγέλματα.
Λείπουν οι σωστές οικογένειες. Οι
περισσότεροι σήμερα είναι χωρισμένοι. Δεν πρέπει να αγωνιούμε για το τί οικογένειες θα κάνουν αύριο τα παιδιά μας; Κανένας νέος που διάλεξε τον δρόμο
της αρετής και της αγιότητος
δεν πρόκειται να απελπιστεί από
κάποια αποτυχία σε εξετάσεις
ενώ σίγουρα στην ζωή του θα ευτυχίσει με όποιο επάγγελμα και
επιλέξει.
Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία
στα παιδιά μας και ας γίνει αυτό
που η πρόνοια του Θεού επιτρέψει για την ωφέλεια της αθάνατης
ψυχής τους.

Επειδή με ενοχλεί αισθητικά
αυτή η εικόνα του πυρ ομαδόν κορυφαίων στελεχών της ΝΔ, απέναντι σε μια υποτιθέμενη προσχώρηση του Βαγγέλη Βενιζέλου
στο κόμμα τους, υποκύπτω στον
πειρασμό για ένα μικρό σχολιασμό. Με την αποπομπή Βενιζέλου
έφυγε το άγχος από την ηγεσία
του ΚΙΝΑΛ, και ως φαίνεται μετακόμισε σ’έναν κύκλο πρωτοκλασάτων στελεχών της ΝΔ. Χωρίς ο
ίδιος να αφήνει έστω και ως υπονοούμενο το ενδεχόμενο της συμμετοχής του στα ψηφοδέλτια της
ΝΔ, τουναντίον μάλιστα ρητώς
απέκλεισε μια τέτοια προοπτική,
το ένα μετά το άλλο μια σειρά κορυφαίων στελεχών της ΝΔ σπεύδει να δηλώσει αντίθετο στη συμμετοχή του Βαγγέλη Βενιζέλου
στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις επικείμενες εθνικές εκλογές της 7ης
Ιουλίου, με στόχο να δημιουργηθεί ένα κλίμα αποκλεισμού. Γιατί
ρε παιδιά, τόσο λίγος σας πέφτει. Ή μήπως είναι η βεβαιότητα
της νίκης που παράγει και λίγο
αλαζονισμό; Όταν υποδέχεσθε
με ανοιχτές αγκάλες επί παραδείγματι –τυχαίο είναι το παράδειγμα- τον πάλαι ποτέ βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ και νυν της ΝΔ Βασίλη Οικονόμου πλέκοντάς του εγκώμια και δίνοντας διθυραμβικό
τόνο στην προσχώρηση του, γιατί αυτή η τσιγκουνιά απέναντι
στον Βαγγέλη Βενιζέλο, όταν μάλιστα υπήρξατε και συγκυβερνήτες στο πρόσφατο παρελθόν, και
η συνεργασία ήτο ανέφελος και
αγαστή. Στο τέλος-τέλος αυτά τα
ανοίγματα και τα προσκλητήρια
που απευθύνεται στο κεντρώο
χώρο τι νόημα μπορεί να έχουν,
όταν επιτίθεσθε με τέτοια σφοδρότητα κατά μιας πιθανής εισδοχής ενός κορυφαίου στελέχους

Toυ Αποστόλη Β. Παππά
Δημοτικού Συμβούλου
Δήμου Τρικκαίων
του χώρου αυτού στην παράταξή
σας. Όλοι χωρούν πλην του Βενιζέλου. Γιατί αυτή η δυσθυμία μιας
ομάδας κορυφαίων στελεχών της
ΝΔ;Όλα έχουν την εξήγησή τους.
Εάν επιστρατεύσεις την απλή λογική μπορείς να τη διακρίνεις.
Στη ΝΔ, ή μάλλον για να ακριβολογούμε σ’ένα κομμάτι κορυφαίων στελεχών, πλανάται το Μητσοτάκειον σύνδρομον, του πατρός βεβαίως. Όταν στο μακρινό
1979 ο αείμνηστος Κων/νος Μητσοτάκης προσχωρούσε στη ΝΔ,
εισήρχετο παντελώς μόνος του και
μ’ένα δυσμενές προς το πρόσωπό
του παρελθόν, καθώς ήτο ο βασικότερος συντελεστής των δύο
ανένδοτων αγώνων της δεκαετίας του ‘ 60, που στρέφονταν
κατά του αείμνηστου Κων/νου Καραμανλή. Απέναντί του είχε ιερά
τέρατα της τότε πολιτικής σκηνής
Αβέρωφ, Ράλλη, Βαρβιτσιώτη,
Στεφανόπουλο κλπ. Όλοι με τεράστια κομματικά ερείσματα στη
ΝΔ. Όμως, με μοναδικό όπλο την
πολιτική του ευφυία και οξυδέρκεια κατάφερε να τους διεμβολί-

σει, να επιβληθεί και στην κορυφή
και στη βάση, και να έχει τη γνωστή πορεία που είχε. Καθώς λοιπόν ο Βενιζέλος απέχει παρασάγγας πολιτικά, ιδεολογικά και
πνευματικά από πολλούς εκ των
κορυφαίων στελεχών της ΝΔ που
θα’θελαν να παίξουν έναν ιδιαίτερο και πρωτοκαθεδρικό ρόλο, φοβούμενοι μια επανάληψη της περίπτωσης Κων/νου Μητσοτάκη
σ’άλλα επίπεδα βέβαια και όχι
κατ’ ανάγκην σ’ αυτό το κορυφαίο
της ηγεσίας, βγάζουν αυτή την αντίδραση. Παιδιά ηρεμείσθε. Ο
Βαγγέλης Βενιζέλος δεν πρόκειται
να συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια
της ΝΔ, όχι επειδή κάποιοι επιθυμούν τον αποκλεισμό του, αλλά
επειδή αποτελεί επιλογή του.
Τζάμπα λοιπόν εκτίθεσθε.
Υ.Γ.1: Σ’αντίθεση βέβαια με κάποιους κορυφαίους που αντιτίθενται για προσωπικούς λόγους
σε μια προσχώρηση του Βενιζέλου
στη ΝΔ, η αίσθηση που έχω είναι
ότι η συντριπτική πλειονότητα της
εκλογικής βάσης αλλά και των μεσαίων στελεχών της ΝΔ θα αντιμετώπιζαν θετικά μια τέτοια εξέλιξη. Υπάρχει ένας διάχυτος σεβασμός στο πρόσωπό του και μια
δηλωμένη εκτίμηση.
Υ.Γ.2: Εάν οι εκλογές ήταν
ντέρμπυ, τότε να δεις ύμνους,
υποκλίσεις, και διθυράμβους που
θα είχαμε προκειμένου να τον
προσελκύσουμε και βεβαίως όλοι
όσοι απεργάζονται σήμερα τον
αποκλεισμό του, θα μιλούσαν για
τη μεταγραφή του αιώνα.
Ή μήπως δεν θα γινόταν έτσι;
Τώρα, πανηγυρίζουν για την
απόρριψη του Μαραντόνα και
θριαμβολογούν για την απόκτηση
του κάθε Γκοϊκοετσέα.
Ε ρε ρουφιάνα ζωή, γούστα
που βγάζεις.
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ΠΕΜΠΤΗ

6

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις
Δεύτερη Ματιά
Μετά τον Εσκομπάρ: Κωδικό όνομα
JJ Κ1 Ε27 (Ε)

07:25 Γιάκαρι E45 (Ε)
08:00 Τέχνη και Πολιτισμός
08:30 Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη
στην Ελλάδα (Ε)
09:00 'Eλληνες Γελοιογράφοι (Ε)
09:30 Ακολουθώντας τα Παλιά Σημάδια
(Ε)
10:30 Μουσεία του Κόσμου E6
11:30 Οι Θησαυροί Αποκαλύπτονται
12:30 Social Growth E9 (Ε)
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E31 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E43 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E44
15:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε59 (Ε)
17:00 Γκουβερνάντα για 'Oλους
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε100
20:00 Δείπνο με τον Πλάτωνα E1
20:30 Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2
22:30 Ballers Κ2 Ε3
23:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2
00:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ3 Ε98
(Ε)
02:00 Δείπνο με τον Πλάτωνα
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E105 (Ε)
Το Αφρικανικό Μονοπάτι E4 (Ε)
ΕπιΚοινωνία
Περπατώντας τον Αμαζόνιο E1
Ειδήσεις
Το Αφρικανικό Μονοπάτι E4 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ6 Ε16
Περπατώντας τον Αμαζόνιο E1 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Χαρά Θεού Κ4 Ε1 (Ε)
Μύθοι και Αλήθειες E4
One Dollar E9
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Κολασμένη Λεωφόρος E10
Πρώιμη Σεξουαλικότητα
Η Επιστροφή E13 (Ε)

06:00
10:00
13:00
14:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)

15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E172
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E146
21:45 Μην Ψαρώνεις E31
22:45 StrEAT Food
23:45 Τhe 2night Show Κ3
02:00 4xxx4 (Ε)
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07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ3 Ε3
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε346
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
X-Men: Apocalypse
American Pie: Reunion
Συνάντησε τον Τζο Μπλάκ

21:50
00:15
01:20

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Το Παίζω και Πολύ Άντρας
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ1 Ε4
(Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε171
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε62
Το Τατουάζ Κ2 Ε277
360o
10η Εντολή
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03:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Η Κόρη Μου E4
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Power of Love (Ε)
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07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30

Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ,
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22,
2431077297
08:00 π.μ. – 23:00
0μ.μ.
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΚΟΝΔΥΛΗ 6,
2431070669
Από 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
ΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 23
2431027630
ΓΚΑΒΟΤZΗΜΑ ΒΑΣΙΛ
,Ρ.ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 4, 2431024844

τηλεόραση

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝ
ΚΟΝΔΥΛΗ 52
2431073736
ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 17
2431034412
ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 10
2431023000
ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
& ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431029797
ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ 19
2431031875
ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΕΛΗΓ.&ΚΑΝΑΡΗ 20,

2431073240
ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 17
2431034412
ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 10
2431023000
ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431029797
ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ 19
2431031875
ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΕΛΗΓ & ΚΑΝΑΡΗ 20
2431073240

23:30 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα “Η Παναγία των
Παρισίων»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Καταρράκτης των
Ιωαννίνων»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα –Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Ο διάβολος και η
ουρά του»
21.00 Γεγονότα –Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»
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18.00
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
KONTΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:50
17:05
18:55
20:30
21:30
00:00
02:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Φουσκοθαλασσιές
Open News
Για Πάντα Παιδιά Κ1
Ποδόσφαιρο: Ολλανδία - Αγγλία
Criminal Minds Κ13 Ε13
Birdman

ΚΡΙΟΣ: Κι ενώ εσείς θέλετε και έχετε όλη την
καλή διάθεση να επικοινωνήσετε ανοιχτά προκειμένου να λύσετε τα όποια θέματα μπορεί να
υπάρχουν στη σχέση σας με κάποιο άτομο, νιώθετε ότι κάτι δεν αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν όπως θα θέλατε.
ΤΑΥΡΟΣ: Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες είναι τα ζητήματα συναισθηματικού χαρακτήρα, ειδικά αν μιλάμε για
κάποια σχέση στην οποία νιώθετε ότι επενδύετε,
αλλά και οι οικονομικές σας συναλλαγές και συμφωνίες.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Προφανώς και θα κάνετε κάποια λάθη,
ωστόσο καλό είναι να προσπαθήσετε να τα εντοπίσετε, γιατί είναι πολύ πιθανό να βρεθούν άνθρωποι που θα σας υποδείξουν σαν λάθη
συμπεριφορές σας που απλώς δεν τους βολεύουν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σε θέματα υγείας χρειάζεται μεγάλη
προσοχή, αλλά και στα εργασιακά, ειδικά αν πρέπει να επενδύσεις χρήματα ή να θυσιάσεις μια
δουλειά ή μια ποιότητα ζωής που σε ικανοποιεί, απλά με την ελπίδα για κάτι καλύτερο.
ΛΕΩΝ: Βάλε κάτω τα συν και τα πλην μιας κατάστασης και άσε απέξω το πως νιώθεις, γιατί είναι πολύ πιθανόν να κοροϊδεύεις εσύ ο ίδιος
τον εαυτό σου ή να πέφτεις θύμα των ανασφαλειών σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορεί όλα να μοιάζουν ιδανικά και
να νιώθεις ότι θέλεις να αρπάξεις την ευκαιρία.
Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν πράγματα που δε σου είναι ξεκάθαρα και που στο τέλος θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.
ΖΥΓΟΣ: Μπορεί για παράδειγμα να θέλεις να
εφαρμόσεις κάποιο σχέδιο που πιστεύεις ότι θα

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

Κόσσυβας Βασ. ---------------------------------------------------οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας ---------------------------------------------------------------------Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ. ------------------------------------------------------- οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης ------------------------------------------------------ οδός Καλαμπάκας
Βότσιος---------------------------------------------------------------------Μέλιγκος
Καλκαντέρας--------------------------------------------------------------------Φήκη
Κωλέτσιος-----------------------------------------------------------------------Πύλη
Κωτούλας---------------------------------------------------------------Μεγαλοχώρι
Ρέππας --------------------------------------------------------------------------Νομή
Οικονόμου -------------------------------------------------------Μικ. Κεφαλόβρυσο

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

TELEMACHOS CINEMA

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτό το τετράγωνο του Ήλιου με
τον Ποσειδώνα είναι φαινομενικά δύσκολο,
αφού μπορεί ειδικά στα ερωτικά σου να σου δημιουργεί ψευδαισθήσεις και να νομίζεις πως κάποιος ενδιαφέρεται για σένα όσο εσύ, από την
άλλη όμως μπορεί να σε βοηθήσει να απομυθοποιήσεις κι εσύ μια κατάσταση.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
Η παιδική ταινία
της Ντίσνεϊ

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Ήλιο σε τετράγωνο με τον
Ποσειδώνα είναι πολύ πιθανό να νιώσεις απογοήτευση αφού θεωρείς ότι κάποια άτομα από
το οικογενειακό σου περιβάλλον δε συμμερίζονται τις ανησυχίες σου ή δεν λειτουργούν υποστηρικτικά στην προώθηση των όποιων σχεδίων
μπορεί να έχεις.

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
μεταγλωττισμένη
Σε κανονικές προβολές
η υπερπαραγωγή
της Μarvel

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: δεν είναι ώρα να πεις μεγάλα λόγια και να δεσμευτείς για πράγματα για τα οποία
δεν υπάρχουν πιθανότητες να βγεις φάουλ και
μην παίρνεις τοις μετρητοίς οποιαδήποτε πληροφορία φτάνει στ’ αυτιά σου.

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

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οι συναισθηματικές σου ανάγκες
και η ανάγκη σου για ασφάλεια μπορεί να σε φέρουν κοντά στα λάθος άτομα ή και αντίστροφα,
να πουλήσεις σε κάποιον το παραμύθι σου που
στην επόμενη σελίδα γράφει «κι έζησα εγώ καλά,
αλλά για σένα δεν ξέρω και δε με νοιάζει».

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
με υπότιτλους
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΧΘΕΙΣ: Εσύ ο ίδιος δεν έχεις καλή επαφή με
τον εαυτό σου, νιώθεις αδύναμος ή απογοητευμένος και απαιτείς από τους άλλους να σου
προσφέρουν πράγματα που όμως αδυνατούν να
σου δώσουν.

CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αγώνισμα της
αρχαιότητας.
2. Με την υποθήκη ανάλογο (αντιστρ.).
3. Ο ποιητής του
«Τάκη Πλούμα».
4. Επικίνδυνα για
τη δημόσια υγεία Διάσημη ελληνική
οικογένεια.
5. Καταστρέφουν
το σφρίγος (γεν.).
6. Δίφθογγος Ηρωίδα της «Καβαλερία Ρουστικάνα» (αντιστρ.).
7. Εγινε ολοκαύτωμα στην Επανάσταση του 1866.
8. Ποιητικός όρος.
9. Πικρή η γεύση της - Φωνήεντα από τα... φωνήεντα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Βαθμοφόρος ενός.. σώματος
(αιτ.).
2. Οι κάτοικοι μεσογειακού κράτους - Αντίστροφη γραφή άρθρου.
3. Αρχαίος σοφός -Του «Σ» δορυφόροι.
4. Σκηνοθέτης της ταινίας «Το
όνομα του ρόδου» (αντιστρ.) -Εκφραση ικανοποίησης.
5. Αγγλος φιλόσοφος, καγκελάριος της χώρας του επί Ιακώβου Α' -Σύμβολο του είχε τον

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
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

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

Sudoku
6

4

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

ΛΥΣΗ (5-6-2019)

Πώς παίζεται

9

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2.
ΧΕΙΡΟΤΟΝΩ 3. ΡΙΤΣΜΟΝΤ 4. ΔΗ
- ΕΙ 5. ΣΙΑ -ΚΑΚΟΣ 6. ΤΑΡΤΑΡΑ 7.
ΟΣΤΑ - ΦΑ 8. ΟΡΛΕΑΝΗ 9. ΣΟΣ ΕΛΚΟΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ
2. ΦΕΙΔΙΑΣ 3. ΡΙΤ · ΑΡΤΟΣ 4.
ΟΡΣΕ - ΤΑΡ 5. ΔΟΜΙΚΑ - ΛΕ 6. ΟΤΙ
- ΑΡΙΕΑ 7. ΤΟΝΓΚΑ - ΑΚ 8. ΗΝΤ ΑΝΟ 9. ΣΩ - ΑΣΑΦΗΣ

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

3

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

ήλιο.
6. Βρέχεται από τον Ινδικό
Ωκεανό - Είδος δερματοπάθειας.
7. Ασιατική πόλη, κτισμένη σε
ύψος 3.600 μέτρων - Καταστρέφει
ό,τι σκεπάζει.
8. Ο κυριότερος εκπρόσωπος
του διδακτικού έπους (αιτ.).
9. Ανύψωση ή κατάργηση - Ο
συνθέτης των Ουγγρικών Ραψωδιών.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

έχει καλύτερα αποτελέσματα ή αν πηγαίνεις με
τα μέσα στη δουλειά, να αποφασίσεις ότι στο
εξής θα πηγαίνεις με το μεταφορικό σου μέσο.

9
7

3
1

5

4

5

2

8

7

4

1

6

3

9

6

3

9

8

5

2

7

4

1

4

1

7

6

3

9

5

2

8

ΠΕΜΠΤΗ

6

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Άνοδος 0,99%στο Χρηματιστήριο
Με άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, πάνω από τα
επίπεδα των 820 μονάδων, με μοχλό το ενδιαφέρον για τις
τραπεζικές μετοχές, μετά την προχθεσινή ισχυρή διορθωτική
υποχώρηση. Η αγορά ενδοσυνεδριακά κινήθηκε με νευρικότητα, ενώ ο τζίρος υποχώρησε σημαντικά σε σχέση με τις
προηγούμενες συνεδριάσεις.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 821,40 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,99%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 808,93 μονάδες (-0,54%) και υψηλότερη τιμή
στις 822,68 μονάδες (+1,15%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 61,470 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.445.257 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,92%, ενώ
ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,69%.
Από τους επιμέρους δείΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
κτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες της
. 821,40
Τεχνολογίας (+4,92%) και
των Τραπεζών (+2,64%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες
0,99%
των Βιομηχανικών Προϊόντων (-0,33%) και των Τηλεπικοινωνιών (-0,32%).
Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 41 πτωτικά και 30
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
παρέμειναν σταθερές.

Ê

Γ.Δ

Μειώνεται στο 10% από 15%
η φορολογία στα μερίσματα
Με συντελεστή 10%, από 15% που ήταν, θα φορολογηθούν τα μερίσματα που διανέμονται εντός του 2019, σύμφωνα με εγκύκλιο της
ΑΑΔΕ. Ακόμα και τα προμερίσματα που ενδεχομένως δόθηκαν εντός
του 2018 θα φορολογηθούν με τον χαμηλότερο συντελεστή. Μάλιστα, στην περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (14.3.2019)
έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 15% (αντί του μειωμένου
συντελεστή 10%), ο τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς στην εταιρεία.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις που
τα τελευταία χρόνια έχουν σηκώσει μεγάλος βάρος από τη δημοσιονομική προσαρμογή μέσω των υψηλών φόρων και των τσουχτερών ασφαλιστικών εισφορών. Με τη μείωση αυτή ο μεσοσταθμικός
συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων περιορίζεται σημαντικά και συγκεκριμένα από 39,65% που είναι σήμερα μειώνεται στο
36,1%. Ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων 10% εφαρμόζεται επί των ακόλουθων διανομών:
α) Στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η
απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων
φορολογικών ετών) έχει ληφθεί από την 1.1.2019 και μετά.
Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή
έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών ΕΠΕ
ή ΙΚΕ μέσα στο φορολογικό έτος 2018, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα
πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2019, εφαρμόζεται
ο μειωμένος συντελεστής 10%.
β) Στα κέρδη που διανέμουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα
οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους από τα μέλη είναι
μετά την 1.1.2019.

υδείς αλάνθαστος
και το ΔΝΤ έκανε
λάθη», τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. «Η συμβολή του βεβαίως ήταν καθοριστική» σχολίασε προσθέτοντας
πως κατά την έναρξη της κρίσης οι
ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούσαν
το ΔΝΤ να αποτελεί μέρος της λύσης.
Ο Γιάννης Στουρνάρας στη συνέντευξη μίλησε για την οικονομία,
την πολιτική, την κατάσταση στην
Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση γενικότερα. Ο ίδιος, μάλιστα, δήλωσε πολύ πιο αισιόδοξος
για την κατάσταση σήμερα, τονίζοντας πως «οι κεντρικές τράπεζες
και οι δημοσιονομικές Αρχές πολλών χωρών του κόσμου έδρασαν
σωστά κατά τη διάρκεια αυτής
της πολύ μεγάλης κρίσης. Έτσι
μπορούμε σήμερα να ατενίσουμε
το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι τότε, δηλαδή το
2008, το 2009 και το 2010. Η αρχιτεκτονική ωστόσο της Ευρώπης
παραμένει ακόμα ατελής. Πρέπει
οπωσδήποτε να προχωρήσουμε
στην πλήρη τραπεζική ένωση με
μια πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων, με ένα δημοσιονομικό
εργαλείο στο κέντρο της Ευρωζώνης. Και αυτά είναι βήματα που
πρέπει να γίνουν».
Συνεχίζοντας, ο ίδιος μίλησε
και αποκάλυψε πράγματα για την
κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, τα «κόκκινα» δάνεια, τις επενδύσεις και την αξιοπιστία της χώρας δέκα χρόνια μετά την κρίση
και έπειτα από τρία μνημόνια, τονίζοντας πως «ένα σημαντικό συμπέρασμα από την κρίση είναι ότι η
προσαρμογή πρέπει να είναι συμμετρική. Δηλαδή όχι μόνο οι χώρες
που έχουν ελλείμματα, αλλά και οι
χώρες που έχουν πλεονάσματα

«Ο

Στουρνάρας: Έκανε λάθη το ΔΝΤ

“Το 2015 η κυβέρνηση έκανε την απαραίτητη
στροφή και παραμείναμε στο ευρώ»

Ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας
πρέπει να προσαρμόζονται».
Μιλώντας, εξάλλου, για τα
«κόκκινα» δάνεια είπε ότι «δε
μηδενίζονται από τη μια μέρα
στην άλλη. Εγώ θα έλεγα να γίνουν παράλληλα δύο πράγματα:
μείωση των “κόκκινων” δανείων
στον ευρωπαϊκό Νότο, αλλά να συναινέσουν και οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, σε μια προώθηση
της εγγύησης καταθέσεων. Τέτοιου είδους πολιτικές θέλουμε. Δεν
πρέπει να ξεφεύγουμε από λογικές
δημοσιονομικές πολιτικές και εννοώ να μην είναι λογικές τέτοιες
που να οδηγούν σε απόκλιση του
δημόσιου χρέους και σε αύξησή
του, αλλά σε μείωσή του. Σε μια
χώρα που έχει 180% δημόσιο χρέος δεν μπορείς να κάνεις πολιτικές
που θα το ανεβάσουν, αλλά θα το
μειώσουν. Από εκεί και πέρα, εκτός
από το τι πρέπει να κάνουν οι χώρες-μέλη, πρέπει και στο κέντρο
της Ευρωζώνης να προωθηθούν
τέτοιες πολιτικές».
Εξαιρετικής σημασίας όμως
ήταν και η απάντηση του κ. Στουρ-

νάρα στην ερώτηση εάν αποκλείει κατηγορηματικά ένα «κούρεμα» καταθέσεων, με τον ίδιο να
λέει πως «δεν υπάρχει αυτό το
πράγμα. Εδώ δεν έγινε στο βάθος
της κρίσης. Καταλαβαίνετε πως
δεν μπορεί και δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει τώρα», είπε, τονίζοντας
παράλληλα, όμως, πως «θα πρέπει να γίνουν ενέργειες και από
τις τράπεζες - και από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, και
από την κυβέρνηση - να απαλλαγούν από το βάρος των “κόκκινων” δανείων». O κ. Στουρνάρας
υπογράμμισε ως προς αυτό
ότι «έχουμε προωθήσει μια συστημική λύση, διότι ναι μεν οι τράπεζες με τις προσπάθειες που κάνουν θα τα μειώσουν, αλλά, εάν θέλουμε πραγματικά να απαλλαγούμε από αυτά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, χρειάζεται μια συστημική λύση, δηλαδή μια “bad
bank”, μια “κακή τράπεζα” όπως
θα λέγαμε, ένα μέσο δηλαδή στο
οποίο θα μεταφερθούν τα “κόκκινα” δάνεια, χωρίς αυτό να δημιουργεί ηθικούς κινδύνους».
Σήμερα, πάντως, οι τράπεζες
τόσο οι ελληνικές, όσο και οι ευρωπαϊκές έχουν γίνει πιο προσεκτικές, διότι κρίνονται και έχουν
διαδικασίες πιο αυστηρές, όπως
σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας, όμως, ταυτόχρονα ότι,
«τώρα που βλέπουμε τους όρους
δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου να βελτιώνονται, να αναμένετε
και βελτίωση των όρων δανεισμού
και των τραπεζών, όπως είπε, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως «αυτή
τη στιγμή μπορεί να έχουμε λιγότερες τράπεζες αλλά είναι πιο
ισχυρές και το μέλλον είναι δικό
τους».
Ο κ. Στουρνάρας δεν παρέλειψε

να αναφερθεί στο υψηλό φορολογικό σύστημα της Ελλάδας,
αλλά και στους τρόπους μείωσης
της φορολογίας, με ένα μείγμα,
όπως είπε, δημοσιονομικής πολιτικής πιο φιλικό στην ανάπτυξη, το
οποίο, όπως τόνισε, είναι αναγκαίο να γίνει. Μεγάλο ωστόσο ενδιαφέρον έχει το μήνυμα που στέλνει στο πολιτικό σύστημα, όπως και
το τι λέει για όσα βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. «Στην Ελλάδα η κρίση δεν οφειλόταν στον τραπεζικό
τομέα. Οφειλόταν στον δημόσιο
τομέα. Οι τράπεζες πλήρωσαν την
κρίση. Ωστόσο κάναμε το σωστό.
Και το καλό είναι πως, ακόμα και
εκείνοι που παλιά φώναζαν, έλαβαν
μέτρα και είχαν και αυτοί μια θετική συμβολή», είπε.
Αναφερόμενος στο πώς κρίνει
το ΔΝΤ και τι λέει για πρώτη φορά
ως αποτίμηση της δεκαετούς κρίσης και τους χειρισμούς των ελληνικών κυβερνήσεων, ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως «ουδείς είναι
αλάνθαστος. Όλοι κάνουμε λάθη.
Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
έκανε λάθη. Η συμβολή του βεβαίως και ήταν καθοριστική, και με
την τεχνογνωσία του και με τη συμβολή του, διότι οι ευρωπαϊκές χώρες ήθελαν το ΔΝΤ τότε να είναι
μέρος της λύσης του προβλήματος. Τώρα αν έκανε κάτι λάθος είναι σε ό,τι αφορά την υπερβολική
εμμονή σε πολιτικές λιτότητας,
θεωρώ εγώ», δήλωσε ο. Στουρνάρας, προσθέτοντας ότι, «όπως
υπήρχε λαϊκισμός στην Ελλάδα,
έτσι υπήρχε και στη Γερμανία.
Θυμίζω τα δημοσιεύματα που έγιναν και από τις δύο πλευρές. Αισθάνθηκα μάλιστα πως ορισμένες
ακραίες φωνές στο κέντρο της Ευρώπης ίσως να ήθελαν την τιμωρία
της Ελλάδας».

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN
CMYK

36 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

6

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής Ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Καθημερινά: Όρθρος:7:00 π.μ. • Εσπερινός: 7.00 μ.μ.
Κάθε Σάββατο Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-10:00 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Σήμερα το βράδυ και από ώρας 9:30 μ.μ.-12:15 νυκτερινής θα τελεσθεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου και Ενδόξου
Προφήτου Ελισαίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
7:00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΑΣ: Εσπερινός - Νεκρώσιμο Τρισάγιο
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία-Νεκρώσιμο Μνημόσυνο: 7:00-9:30π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: 7:00-11:00
π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)
Όρθρος & πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου & τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Μακαριστού Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου: 7:00-10:30 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
(ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:30 π.μ.
Παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Από αύριο άρχεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων μέχρι 28 Ιουνίου.
Κατάλυση Ιχθύος εκτός Τετάρτης και Παρασκευής
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-9:30 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)
Όρθρος - Θεία Λειτουργία: 7:00-10:00 π.μ.

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

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

Εκδρομή

Εκδρομή
του Ε’ ΚΑΠΗ
στη Σαμοθράκη
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων
Δ. Τρικκαίων σε
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Ν. Τρικάλων
διοργανώνει τριήμερη εκΠηγές Αχέροντα
δρομή στην Σαμοθράκη, στις
11-12-13 Ιουνίου. Πληροφο– Πάργα
ρίες στα γραφεία του συλλόγου μας ή στα τηλέφωνα
2431074707 και 6937233500
κ. Ρώσση Γεώργιο.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ρώσσης Γεώργιος

Με τον Π.Σ.
"Τό Βαρουσι"
στην Επιδαυρο
Ο Πολιτιστικός σύλλογος "ΤO
ΒΑΡΟΥΣΙ" στις 6 καί 7 Ιουλίου
2019, θά πραγματοποιήσει μία
πολιτιστική απόδραση στην
ΕΠΙΔΑΥΡΟ, για την παρακολούθηση τής παράστασης "ΙΚΕΤΙΔΕΣ" του Ευρυπίδη πού είναι
συμπαραγωγή του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ με τον Θ.Ο.Κ. (Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου), σέ
σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού.
Παίζουν: Κάτια Δανδουλάκη, Κόρα Καρβούνη, Θοδωρής
Κατσαφαδος, Τζινη Παπαδόπουλου, Αγλαΐα Παππά, Άκης
Σακελλαρίου, Τάνια Τρύπη, Νιόβη Χαραλάμπους κ.α.
Δύο εθνικά θέατρα τό Εθνικό
θέατρο καί ο Θ.Ο.Κ. συνεργάζονται για το ανέβασμα ενός
εμβληματικου έργου.
Μία τραγωδία για τόν πόλεμο, τούς νεκρούς, αλλά και την
υπαρξιακή αγωνία,την αξιοπρέπεια,την πίστη καί την αντοχή.
Παρακαλουνται όσοι ενδιαφέρονται νά συμμετάσχουν νά
τό δηλώσουν εγκαίρως στα τηλέφωνα:
24310
31771,
6974464799 καί 6979974390,
γιατί υπάρχει πρόβλημα με την
εξεύρεση δωματίων και εισιτηρίων.
Διανυκτέρευση στο Ναύπλιο.

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

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
του Δ’ ΚΑΠΗ
Δ. Τρικκαίων σε
Πηγές Αχέροντα Πάργα - Σύβοτα

Διήμερη εκδρομή με τον Σύλλογο
Πολυτέκνων Ν. Τρικάλων
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Τρικάλων διοργανώνει
διήμερη εκδρομή στην Ι.Μ. Αντίνιτσας - Καμμένα Βούρλα
– Καρπενήσι - Ι.Μ. Παναγίας Προυσιώτισσας, το Σαββατοκύριακο 15-16 Ιουνίου 2019.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει για την 1η ημέρα, προσκύνημα στην Ι.Μ. Αντίνιτσας και άφιξη στα Καμμένα Βούρλα, όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Στη
συνέχεια αναχώρηση για το Μοναστήρι της Παναγίας της
Προυσιώτισσας, όπου θα γίνει η διανυκτέρευση. Την 2η
ημέρα αναχώρηση από την Ιερά Μονή με προορισμό το κέντρο της πόλης του Καρπενησίου. Θα υπάρχει ελεύθερος
χρόνος για βόλτα στην πόλη και χρόνος για φαγητό. Το
απόγευμα αναχώρηση για την πόλη των Τρικάλων με ενδιάμεση στάση.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο
2431027370.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

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

Σύλλογος
Ηπειρωτών
Ν. Τρικάλων

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

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

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

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

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

εκδρομές

ΠΕΜΠΤΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
15 -16 -17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (βραδινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στην ΤΗΝΟ-ΑΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Ραφήνα, Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό.
ΣΚΙΑΘΟΣ το σμαραγδένιο νησί!
30 ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα Κυριακή
Ημερησία κρουαζιέρα στη Σκιάθο και Κουκουναριές (μπάνιο)
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Ηappenings εν πλω, Κουκουναριές,
ξενάγηση στη Σκιάθο.

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

Ημερομηνίες:

ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
14 - 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ(Σάββατο & Κυριακή)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή στο νησί της Αίγινας και Άγιο Νεκτάριο
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο, πρωινό, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Ξεναγήσεις /περιηγήσεις στο νησί.
ΤΗΝΟΣ το νησί της Παναγίας
21 -22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Σάββατο & Κυριακή)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή στη ΤΗΝΟ -ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ (Μοναστήρι)
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο στο νησί, Διαμονή ξενοδοχείο, πρωινό,
περιηγήσεις/Ξεναγήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ
27 εως 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (4ημέρες & 3 νύχτες)
Τετραήμερη οργανωμένη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, Διαμονή σε ξενοδοχείο στην πλατεία Ταξίμ, πρωινό, Ξεναγήσεις/περιηγήσεις.

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

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

2ήμερη εκδρομή στην «ΤΗΝΟ» μία διανυκτέρευση με πρωινό (ξενοδοχείο
ΤΗΝΟΣ BEACH), λεωφορείο που περνάει στην Τήνο, ξεναγός στην Τήνο,
επίσκεψη στην Αγία Πελαγία, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνο & επιστροφή,
φόρος διαμονής. 29-30 Ιουνίου 2019 (Αναχώρηση Παρασκευή 28/6 το βράδυ).
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΑΙΔΗΨΟΣ-ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ-ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΩΣΣΟΣ- ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ»
3ήμερη εκδρομή. 15-17 Ιουνίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή
Μονοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα «ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ»
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΙΔΗΨΟ» ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά Τρίκαλα
– Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο ποτών.
7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ ΜΠΛΕΝΤ
– ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Πενθήμερη εκδρομή στην Μυτιλήνη, από 5-9 Ιουνίου
Άγιος Ραφαήλ και Αϊβαλί από 15-19 Ιουνίου
Τριήμερη εκδρομή Αγ. Πνεύματος Τήνο και Μύκονο
15 έως 17 Ιουνίου με ξενοδοχείο στο κέντρο και το λεωφορείο καθ’
όλη την διάρκεια της εκδρομής για τον γύρο του νησιού.

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

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

Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου
9 ήμερη εκδρομή από 22-30 Αυγούστου.
Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Μπρατισλάβα
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300\

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

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

σελίδα 37

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ). 14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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

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

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!! Early booking - 31/05!!
*AMARONDA ERETRIA RESORT & SPA 4*SUP: 5 νύχτες από 270€/άτομο με ημιδιατροφή
*Αγαπημένο ξενοδοχείο για το καλοκαίρι 2018!!
*AKS HINITSA BAY 4* SUP: 5 νύχτες 314€ με ημιδιατροφή
*DOLPHIN BAY Family beach resort SYROS: 5 νύχτες από 319€ smart all inclusive
*KAVURAS VILLAGE NAΞΟΣ: 5 νύχτες από 279€ all inclusive
*MIRAMARE 4* HOTEL ERETRIA: 5 νύχτες από 312€ με πλήρη διατροφή.
*TINOS BEACH HOTEL & BUMGALOWS 4*: 5 νύχτες από 249€ all inclusive
*PORTO PAROS HOTEL - VILLAS AQUA PARK: 5 νύχτες από 213€ με πλήρη διατροφή
*PORTO RIO 4*: 5 νύχτες από 275€ all inclusive
*ELITE CITY RESORT -KAΛΑΜΑΤΑ: 5νύχτες από 264€ smart all inclusive
*ATHOS PALACE 4* -ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗ: 5 νύχτες από 348€ all inclusive
*LAGOMANDRA BEACH & LAGOMANDRA HOTEL: 5 νύχτες από 475€ με ημιδιατροφή
*ΑΜΑRYNTHOS RESORT: 5νύχτες από 215€ all inclusive
*LEDA VILLAGE RESORT- ΠΗΛΙΟ: 5νύχτες από 235€ με ημιδιατροφή
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ – ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ…
*Τιμές κατ’ άτομο, χαμηλής ή μεσαίας εποχικότητας!!

KAΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
*ΙΜΠΙΖΑ - Φορμεντέρα 5 και 8ημ. ....................................................................από 595€!!
*ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 7ημ. ..........................................................................................από 795€!!
*ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ 6ημ. ........................................................................από 645€!!
*ΣΚΩΤΙΑ 8ημ. .................................................................................................από 1195€!!
*ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΦΙΟΡΔ 11ημ ........................................από 1650€!
*ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 8ημ ...................................................................................από 1295€
*BENELUX 6ημ. ................................................................................................από 745€!!
*MAΛΤΑ 5ημ .....................................................................................................από 539€!!
*ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΡΚΟ GARDALAND 6ημ. ..............................................................από 895€!!
*ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ -ΕΛΒΕΤΙΑ- ΜΙΛΑΝΟ 6ημ .........................................από 795€
*ΤΟΣΚΑΝΗ-ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 6ημ. .............................................................από 745€
* Τιμές κατ’ άτομο. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος.
Κυριακή 9 Ιουνίου.
ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πέμπτη 6 Ιουνίου
Πρωινή εκδρομή για την Θεία Λειτουργία και παραδοσιακή φιλοξενία
στον Ν. Της Αναλήψεως Πεδινού.
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ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 8-10/06/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυρεσβεστών)

Προσκύνημα στον Ι.Ν. Αγίου Λουκά του Ιατρού Ξηροκάμπου
Τρίτη 11/06/2019
Για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας
Αναχώρηση στις 08:00 π.μ.
ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ - ΛΥΔΙΑ - ΔΡΑΜΑ - ΣΕΡΡΕΣ
Από 15-17/6/2019
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019

«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπόρων
Τρικάλων -ΤΑΕ. Από 21 - 23/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΝΟΒΙΣΑΝΤ-ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ-ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ
Σε συνεργασία με τον Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. Από 4-7/7/2019
«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

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

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

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

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

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

ΚΥΘΝΟΣ
Από 04-06/10/2019

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

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

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

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

38 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...βλεπόντων αυτών, ανελήφθη» (Πραξ. 1:9)
Δεν ήταν όραμα ή φαντασία
των μαθητών. Είδαν τον Ιησού
με τα μάτια τους να ανυψώνεται
και θαύμασαν για το ακατανόητο αυτό γεγονός. Ο ευαγ. Λουκάς το αναφέρει τόσο στο Ευαγγέλιο του όπου γράφει: «απεχωρίσθη από αυτούς και άνω
εφέρετο» (Λουκ.24:51). όσο και
στις Πράξεις: «Ενώ Τον έβλεπαν,
ανελήφθη»(1:9). Αλλά και ο προφήτης Δανιήλ αναφέρεται προφητικά στο γεγονός της Ανάληψης και μάλιστα στην υπερβατική συνέχεια του γράφοντας
ότι: ως Υιός ανθρώπου έρχεται
με τις νεφέλες του ουρανού
μπροστά στον Θεό και σ' Αυτόν
δίδεται η βασιλεία και η εξουσία
και η δόξα... (Δαν.7:13-14). Εμφανίζεται στον Θεό σαν εκπρό-

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου έως 6 Ιουνίου

σωπος της ανθρωπότητας. Αυτός είναι ο τελικός προορισμός
του ανθρώπου αν με πίστη συνδεθεί με τον δοξασμένο Χριστό. Ο απ. Παύλος γράφει: «Ο
Θεός μας συνανέστησε και μας
συνεκάθισε στα επουράνια δια
του Χριστού» (Εφεσ.2:4-6). Τι
θαυμάσια εξέλιξη! Ο πανάρχαιος πόθος του ανθρώπου να
ανέβει ψηλά εκπληρώνεται
μέσω του Χριστού αρκεί ο άνθρωπος με πίστη να ενωθεί με
τον Λυτρωτή του.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.

ΔΩΡΕΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

-Η οικογένεια Στεφάνου
Πλακιά προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ,
αντί στεφάνου στη μνήμη
Ιωάννου Μόσχοβου.

Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης και Σταγών

Ιερά Πανηγύρις Ιερού Ναού
θείας Αναλήψεως Τρικάλων
Σήμερα Πέμπτη 6-6-19 εορτάζεται η ανάληψη του Κυρίου.
Το απόγευμα της Τετάρτης στις 6.30 μμ στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως Τρικάλων θα τελεσθεί η ακολουθία της Ενάτης Ώρας
και στις 7 μμ ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετα θείου κηρύγματος και αρτοκλασίας. Το πρωί της Πέμπτης ο όρθρος η
θεία Λειτουργία μετα θείου κηρύγματος. Και αρτοκλασίας
Την ερχόμενη Κυριακή 9-6-19 στον ίδιο Ναό θα τελεσθεί η
καθιερωμένη θεία Λειτουργία.

Ιερά Αγρυπνία
Αναλήψεως του Κυρίου
& η εορτή του Αγίου Παναγή του Μπασιά
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Η ενορία Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων στέκεται δίπλα στους μαθητές και μαθήτριες με ακολουθίες υπέρ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως, φωτίσεως και επιτυχίας των διαγωνιζομένων μαθητών στις
προαγωγικές και Πανελλαδικές
εξετάσεις σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:
Πέμπτη 6 Ιουνίου 7:00 μ.μ.:
Παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης:
Ιερό Ευχέλαιο.
Κυριακή 9 Ιουνίου 7:00-9:45
π.μ.: Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως: Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 9 Ιουνίου 7:30 μ.μ.:
Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως: Παράκληση.

Τρίτη 11 Ιουνίου 7:00 μ.μ.:
Παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης:
Παράκληση.
Τετάρτη 12 Ιουνίου 7:00 μ.μ.:
Παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης:
Παράκληση.
Πέμπτη 13 Ιουνίου 7:00-8:30
π.μ.: Παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης: Θεία Λειτουργία.
Πέμπτη 13 Ιουνίου 7:00 μ.μ.:
Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως: Παράκληση.
Κυριακή 16 Ιουνίου 7:00-9:45
π.μ.: Ιερός Ναός Παναγίας Επισκέψεως: Θεία Λειτουργία.
Και σας καλεί όλους
σε ενεργή συμμετοχή

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ το απόγευμα και από ώρα 7:00μ.μ. μεγάλος Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Πατρός ημών
Παναγή του Μπασιά εκ Ληξουρίου Κεφαλλονιάς.
Παρασκευή πρωί και από ώρα 6:30π.μ. έως 9:30π.μ. πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το ύψωμα του Αγίου Παναγή.
Εκ του Ιερού Ναού

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

Ιερά Αγρυπνία
Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
έως 12 Ιουνίου 2019

Αύριο 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.

Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί, Μονές και
Παρεκκλήσια:
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».

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.

Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται γνωστό
ότι σήμερα 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

Kήρυγμα Ευαγγελίου

Αρ. Πρωτ: Δ.Υ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως,
θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019
λόγω της εορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού.
Εν Τρικάλοις τη 3η Ιουνίου 2019
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•παστίτσιο
•χοιρινό ριγανάτο
•ρεβύθια φούρνου •φασολάκια
•πένες ολικής με ντοματίνια
•μοσχάρι με μανιτάρια

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι

•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

Ουρά μόσχου γιουβέτσι ...................................................................6,50 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ...................5,00 €
Παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ ή μουσακά .............5,00 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα.....................................................................6,50 €
Κοτόπουλο κοντοσούβλι ή σνίτσελ χοιρινό......................................5,50 €
Μακαρόνια με κίμα..........................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες...................................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής........................................6,00 €

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
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΗ
Ετών 96
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 5.00μ.μ.,
εκ του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου Σταγιάδων Καλαμπάκας.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Σταγιάδες Καλαμπάκας 6-6-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος και Δήμητρα Αγγέλη, Μαρία και
Απόστολος Δήμου, Ευάγγελος Αγγέλης, Χρυσούλα και Βασίλειος Παπαστεριάδης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σταγιάδων Καλαμπάκας, σήμερα
Πέμπτη 6 - 6 - 2019 και ώρα 4.00μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† MNHMOΣΥΝO
Τελούμε το Σάββατο 8 Ιουνίου
2019, εκ του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου Τρικάλων,
40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγαπημένης
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και
θείας

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

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

Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους να προσέλθουν και ενώσουν
μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Τρίκαλα 6-6-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος Κογιάννης - Φανή και Νίκος Μπραζιτίκος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σιλουανός και Δέσποινα, Κωνσταντίνος και
Κλεοπάτρα. Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: Νικόλαος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝHΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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 σήμερα Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 στις 10:00 στον χώρο του ΚΑΠΗ.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ του Ηλία και της Γεωργίας
το γένος Αλεξίου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και
η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ του Δημητρίου και της Γεωργίας,
το γένος Ψύχου, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη
Χρυσαυγή Τρικάλων πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στη Χρυσαυγή Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΙΩΖΙΑΣ του Δημητρίου και της Σουλτάνας, το γένος Καστανούλη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΣΗ του Κωνσταντίνου και της Θεοφανείας, το γένος Μέγα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στα Τρίκαλα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη Διάβα εορτάζεται η
εορτή της Αναλήψεως στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητήριο). Οι ιερές ακολουθίες έχουν ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία
Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και υψώματος.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

Ομιλία στο Δ’ ΚΑΠΗ Δ. Τρικκαίων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

6

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΚΟΓΙΑΝΝΗ

Τελετές

ΠΕΜΠΤΗ

Στους εορτασμούς
για την επέτειο της
Απόβασης στη Νορμανδία
ο Πρ. Παυλόπουλος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

Τρελές προσφορές
Μπούτια
κοτόπουλο
Νιτσιάκος ημέρας

Ηλιέλαιο
1 λίτρο

1,20
2,99
το τεμ.
το κιλό

Στήθος
Λευκό Τρικάλων
κοτόπουλο
για πίττες

3,39 το κιλό
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην τελετή για την
55η επέτειο της Απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορμανδία το 1944.
Ο κ. Παυλόπουλος μάλιστα κάθισε δίπλα στη Βασίλισσα Ελισάβετ και το προεδρικό ζεύγος Ντόναλντ
και Μελάνια Τραμπ.
Επίτιμοι καλεσμένοι στην τελετή, εκτός πλήθους ηγετών από όλο τον πλανήτη, ήταν και 300 ήρωες που επιβίωσαν από την εισβολή στη Γαλλία.

3,49 το τεμ.

ν
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Αγορ ν-σιδήρ
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μετά φορτηγώ ν
και νημάτω
μηχα

CMYK

