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Προγραμματίζουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

Νέο Ιατρείο

Γεώργιος Ν. Κρίνας
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
Αρθροσκοπική,
Ελάχιστα επεμβατική (MIS) &
Ρομποτική Χειρουργική

ΣΕΛ. 5

Δέχεται κάθε

Τετάρτη 9:00-14:00 & 17:00-21:00
Καποδιστρίου 40Α, Τρίκαλα
Ραντεβού στα τηλ.:

24310 76455 & 6975702314
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

XΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 5€ | RES.: 6941 628 682
ΧΩΡΟΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ | ΟΡΓ.: Α.Ο. ΛΙΛΗ

Οι Τρικαλινοί συνταξιούχοι θα έχουν σύσκεψη
στις 19 Ιουνίου στο χώρο του Επιμελητηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

ΣΕΛ.
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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

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
CMYK
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Σαν Σήμερα
1932 Υπερψηφίζεται στη
Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση
του ΙΚΑ.
1949 Ο βρετανός συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ εκδίδει
το εμβληματικό μυθιστόρημά
του «1984».
1963 Ο Μίκης Θεοδωράκης
και είκοσι έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι
ιδρύουν το Κίνημα Νεολαίας
«Γρηγόρης
Λαμπράκης»
(ΔΚΝΓΛ). Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μία πολιτική
και πολιτιστική εκστρατεία. σ’
όλη την Ελλάδα.
1995 Η διευθύντρια της
Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα ανακοινώνει
την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος
Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο). Τα
290 εκατομμύρια δραχμές για
την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές
ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και
πολιτών.
2000 Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μ. Βρετανίας στην
Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.

Κ

ανονικά δεν
θα έπρεπε να
ξαφνιαζόμαστ
ε και να
παραξενευόμαστε:
η εκλογή ενός
Εβραίου Έλληνα ως
δημάρχου
ελληνικής πόλης,
του γιατρού Μωυσή
Ελισάφ στα
Γιάννενα, δεν έχει
τίποτε το
παράδοξο, το
αλλόκοτο, και
βέβαια τίποτε το
απειλητικό. Το
ζήτημα, όμως,
κουβάρι
μπερδεμένο, είναι
πώς ακριβώς
ορίζεται το
κανονικό.

Μέσα από ποιους μηχανισμούς της πολιτείας, φανερούς και κρυφούς, κατασκευάζεται,
και μέσα από ποιους
μηχανισμούς της συλλογικής μνήμης (ή μεροληπτικής αμνησίας)
γίνεται ανεκτό.
Οι μηχανές που παράγουν ιδέες και στερεότυπα είναι γνωστές:
η εκπαίδευση, η Εκκλησία, ο στρατός, τα κόμ-

Από τον Σαμπεθάι
στον Μωυσή
ματα, τα ΜΜΕ.
Εχει και η λογοτεχνία
φυσικά το μερτικό της.
Η παραγωγή της δεν είναι μονοφωνική. Αλλοτε
καθαγιάζει τα στερεότυπα, ξεπέφτοντας στην
προπαγάνδα (συνήθως
δε «δικαιώνεται» αμέσως, αποκομίζοντας τα
κέρδη του μπεστ σέλερ), κι άλλοτε τα πολεμάει. Στη δεύτερη περίπτωση γεύεται αρχικά
τη χολή που εκτοξεύεται εναντίον της, αλλά
δικαιώνεται σε βάθος
χρόνου.
Αρκεί ένα απόσπασμα
από το περίφημο διήγημα «Σαμπεθάι Καμπιλής» του Δημήτρη Χατζή για να συμπεράνουμε πόσο σπουδαία είναι
η εκλογή του Μωυσή
Ελισάφ. Μέσα από λίγες
λέξεις φαίνεται καθαρά
πόσα βαλτοτόπια γεμάτα λερναίες προκαταλήψεις έπρεπε να διαβεί

η νεοελληνική κοινωνία
ώσπου να καταφέρει να
κατανοήσει, να συμμεριστεί, να συμπεριλάβει,
να αγκαλιάσει - και κάπως να ανακουφίσει τις
ενοχές της:
«Οι μανάδες λέγανε
κι αυτές στα παιδιά τους
να μην αργούνε το βράδυ να γυρίσουνε σπίτι,
γιατί έξω απ’ τα τζίνια,
τα φαντάσματα που
βγαίνουν άμα πέσει το
σκοτάδι - είναι κι οι
Οβραίοι που πιάνουνε
τα μικρά τα παιδιά και
τα βάνουνε στα βελόνια
κι από το αίμα τους
φκιάχνουνε τα ματσόθ
- τ’ άζυμα δηλαδή.
Πάλι ανοησίες φυσικά, γιατί παιδί κανένα
δε χάθηκε ποτέ απ’
αφορμή τους Οβραίους».
Πρόκειται για την αποτρόπαιη «συκοφαντία
αίματος», που γνώρισε
μακρά πανευρωπαϊκή

ακμή, σαν μια από τις
γεννήτριες μίσους προς
τους Εβραίους.
Ο Χίτλερ και οι υποτακτικοί του, παρά τη
φρικαλέα ακρότητά
τους, δεν βγήκαν από
την Κόλαση. Οντα του
Πάνω Κόσμου ήταν, του
«κανονικού», έτσι όπως
τον είχαν διαμορφώσει
προκαταλήψεις αιώνων.
Τα Γιάννενα ήταν κάποτε η πρωτεύουσα του
ρωμανιώτικου εβραϊσμού, που οι ρίζες του
βυθίζονται στον χρόνο.
Οι ναζί αποδεκάτισαν
τους Γιαννιώτες Εβραίους. Στις 25 Μαρτίου
1944 συνέλαβαν 1.850
και τους οδήγησαν στο
Αουσβιτς. Μόνο 163 γύρισαν. Ο Μωυσής Ελισάφ είναι γιος όλων.
Των 163, αλλά και των
1.687 που πέθαναν.

Το Άγγελμα

Του Παντελή
Μπουκάλα
από την
«Καθημερινή»

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

Μην λυπάσαι, γιατί δεν παίρνεις

```

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Βαρδής
Βαρδινογιάννης:

"Κάλπες με "εφορευτική" από Βρυξέλλες"

αμέσως εκείνο που ζητάς από
το Θεό, γιατί θέλει να σε
ευεργετήσει περισσότερο με το

```
«Να φτιάξουν τη χώρα όπως πρέπει»

να υπομένεις καρτερικά στην

```

προσευχή.

(Θα μας πουν και τι να
ψηφίσουμε;)

(Όλοι στο… πρέπει είμαστε

Όσιος Νείλος ο Ασκητής

, για να δούμε και την πράξη!)

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)

Σε ένα πεζοδρόμιο κάθονται ένας κουφός,
ένας τυφλός και ένας κουτσός.
Ξαφνικά ο κουφός λέει:
- Ρε παιδιά, ακούω να έρχεται
η αστυνομία.
Ο τυφλός προσθέτει:
- Εγώ τη βλέπω κιόλας.
Και προσθέτει και ο κουτσός:
- Εγώ λέω να το βάλουμε
στα πόδια.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Ηθικό… μειονέκτημα
To τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας
λύνεται ταχύτατα και με συνοπτικές
διαδικασίες. Προσλήψεις επί προσλήψεων.
Σε υπουργεία, σε δημόσιους οργανισμούς, σε φορείς του κράτους.
Και όχι μόνο. Υπάρχει και «βόλεμα»
σε καλύτερες θέσεις. Μετατάξεις επί
μετατάξεων. «Χρυσός» προορισμός
η Βουλή.
ΟΥΤΕ προκηρύξεις ούτε ΑΣΕΠ. Εννοείται πως δεν χρειάζεται κάποιος
να έχει και τα «απαραίτητα προσόντα».
Μοναδικό διαβατήριο τα κομματικά
ένσημα, οι γνωριμίες, οι συγγένειες.
ΤΡΑΓΙΚΟ και επιεικώς απαράδεκτο,
αλλά ακόμα και ο Πρόεδρος της Βουλής «βόλεψε» την πρώην σύζυγό του.
Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου οποιοσδήποτε άλλος Πρόεδρος
Βουλής θα είχε παραιτηθεί. Αντιθέτως,
ο Νίκος Βούτσης απάντησε πως δεν
υπάρχει λόγος για να απολογηθεί.
Τουλάχιστον, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, για το διορισμό της κόρης
της, ομολόγησε με σοκαριστική ειλικρίνεια πως υπάρχει ηθικό θέμα και
πως το «βόλεμα» έγινε επειδή υπήρχαν… διασυνδέσεις.
ΟΙ πολιτικοί που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση καταγγέλλοντας το παλιό,
το διεφθαρμένο, τη διαπλοκή και είχαν
ως «σημαία» το ηθικό τους πλεονέκτημα και την αξιοπρέπεια του λαού,
έχουν φτάσει στο απώτατο σημείο…
αυτοεξευτελισμού.
ΤΡΕΧΟΥΝ να προλάβουν πριν κλείσει η Βουλή για τις εθνικές εκλογές.
Παντελώς αχόρταγοι. Προφανώς δεν
τους έφτασαν τέσσερα χρόνια για να
ικανοποιήσουν όλα τα ρουσφέτια. Θέλουν να τακτοποιήσουν και τις τελευταίες εκκρεμότητες.
ΚΑΙ πιθανότατα ακόμα έχουμε μάθει
ελάχιστα από όσα συμβαίνουν. Ως
συνήθως οι «διευθετήσεις» που αφορούν μεγάλες μπίζνες έρχονται στο
φως πολύ καιρό αργότερα. Σιγά σιγά
όταν «ξεψαχνιστούν» οι τροπολογίες
και οι υπουργικές αποφάσεις των τελευταίων μηνών, τότε θα μάθουμε και
ποιοι «παράγοντες» ευνοήθηκαν.
ΜΕ απύθμενο θράσος, όμως, τόσο
ο Αλέξης Τσίπρας όσο και κορυφαία
κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να
κουνούν το δάχτυλο και προς τα υπόλοιπα κόμματα αλλά και προς τους
πολίτες. Συνεχίζουν να μιλούν για την
Αριστερά, την ισότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη. Συνεχίζουν να προσπαθούν να εξαπατήσουν κατάμουτρα
τους ψηφοφόρους.
ΣΤΗΝ πραγματικότητα, όμως, το
μόνο που τους ένοιαζε ήταν το «βόλεμα» των ίδιων, των «δικών τους παιδιών» και των διαπλεκομένων, με τους
οποίους είναι σφιχταγκαλιασμένοι. Γι’
αυτό και επιθυμούσαν να γίνουν οι
εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο. Οσο
περισσότερο καιρό στην εξουσία τόσα
περισσότερα και τα «βολέματα». Απλά,
η ψήφος των πολιτών τούς ανέτρεψε
το σχεδιασμό. Και καθώς δεν υπάρχει
χρόνος, διευθετούν απροκάλυπτα
οποιοδήποτε ρουσφέτι.
ΚΑΙ ας μη γελιόμαστε. Το «ξαφνικό»
χθεσινό πάγωμα μόνο του δεύτερου
πακέτου μετατάξεων και διορισμών
στη Βουλή μετά την κοινωνική κατακραυγή, απλά αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση εκτέθηκε ανεπανόρθωτα για
μια ακόμη φορά.

Σάββατο 8/6/2019
Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και
απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως
της Θεσσαλίας.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5
και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 34 και κατά
τόπους 35 βαθμούς Κελσίου.

*Ο Γιάννης Τσαπρούνης
είναι διευθυντής σύνταξης
του Ελεύθερου Τύπου

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Επίσκεψη του Μητροπολίτη
Σταγών και Μετεώρων
στο νέο Δήμαρχο Μετέωρων
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σελίδα 3

Ισχυρό ρεύμα ανανέωσης
με Μικέλη Χατζηγάκη

Παίξε πρώτος!
Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων κ.Θοδωρής
Αλέκος ευχαριστεί το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και
Μετεώρων κ. Θεόκλητο, για τις ευχές του και για την άκρως
τιμητική επίσκεψή του, την επομένη ημέρα των εκλογών, στο
εκλογικό του γραφείο. Η στενή και άψογη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της Μητρόπολης θεωρείται δεδομένη.
Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος
του Δήμου Μετεώρων
Θοδωρής Αλέκος

Ο προεκλογικός αγώνας
Δεν έχουμε προλάβει να “συνέλθουμε” από τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ευρωβουλή και έχουμε ήδη εισέλθει σε έναν
ακόμη προεκλογικό αγώνα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα διακηρύσσουν
τα κόμματα είναι ο πλέον κρίσιμος (“μητέρα των μαχών”, “το μεγάλο
δίλλημα” κλπ), οπότε ανάλογη αναμένεται να είναι και η έντασή του.
Πάντως, στις ευρωεκλογές και στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν καταγράφηκαν ακραία γεγονότα, παρά την πόλωση, κάτι που ευελπιστούμε να γίνει και στην τρέχουσα πια προεκλογική περίοδο.
Η προεκλογική αντιπαράθεση μπορεί να είναι έντονη, αλλά μέσα σε
πολιτισμένο πολιτικό διάλογο, μέσω του οποίου θα αναδειχθούν οι θέσεις και τα προγράμματα των κομμάτων και ο λαός θα αποφασίσει.

Η εμπειρία του Δεσπότη στον Ιερό Βράχο της Χρυσοπηγής Σίφνου
Η χώρα μας έχει στην κυριολεξία
ατέλειωτες ομορφιές! Είτε στην στεριά είτε στην θάλασσα! Έτσι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσόστομος είχε την
δική του εμπειρία, όχι μόνο σε λατρευτικό επίπεδο, αλλά και πως οι νησιώτες τιμούν τους αγίους μας! Την
περασμένη Τετάρτη ταξίδεψε στην
Σίφνο όπου εκεί το καράβι παρέλαβε
κατά το έθιμο την ιερά Εικόνα της Παναγίας Χρυσοπηγής, το πλοίο Speed Runner και προσορμίσθηκε έναντι του ιερού Βράχου της Χρυσοπηγής, όπου εκεί ανέμεναν την αγία Εικόνα οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Μεσογαίας κ. Νικόλαος, Ιλίου κ. Αθηναγόρας, Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και Σύρου κ. Δωρόθεος Β’,
επικεφαλής εκατοντάδων προσκυνητών από τη Σίφνο και τα πέριξ νησιά. Μετά την αποβίβασή της η ιερά Εικόνα μετεφέρθη στον Ιερό Ναό υπό τους παιάνες της Φιλαρμονικής του Λιμενικού Σώματος, διά χειρών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας
κ. Νικολάου, ο οποίος προεξήρχε του αμέσως μετά τελεσθέντος Πολυαρχιερατικού
Εσπερινού και κήρυξε το θείο λόγο. Το σίγουρο είναι ότι και ο θρησκευτικός τουρισμός
είναι σε άνθηση σε κάθε γωνιά της χώρας…

∫χρ.παπ.

∫ Μ.α.Μπ.

Είναι πραγματικότητα ότι μια μεγάλη αλλαγή έχει συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια και αποτυπώθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και στις
πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.
Η κοινωνία μας απαιτεί ανανέωση και μάλιστα με ανθρώπους νέους, μορφωμένους
και άφθαρτους. Που δεν τάζουν «λαγούς με
πετραχήλια», που λένε την αλήθεια και παρουσιάζουν στους πολίτες ένας σαφές και
εμπεριστατωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης.
Αυτό το μεγάλο αυτό ρεύμα ανανέωσης
και μάλιστα με ποιοτικά χαρακτηριστικά
εκπροσωπεί σε τοπικό επίπεδο ο Μικέλης
Χατζηγάκης:
Έχει γνώσεις, δοκιμασμένες στην πραγματική οικονομία, είναι άφθαρτος και έχει την
θέληση να βοηθήσει τους Τρικαλινούς συμπολίτες του, κυρίως όσους έχουν όρεξη για
να πάνε μπροστά.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς

Εγκύκλιος μεταθέσεων

Ξεκινά από σήμερα η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020, που αφορά στους δημόσιους και ιδιωτικούς
παιδικούς σταθμούς καθώς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, όπου και αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες. Παράλληλα, μέχρι και τις 28 Ιουνίου, οι αιτούντες θα πρέπει
να αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Αίτησης, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς (courier) στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος των μεταθέσεων για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2018-2019. Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής
Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00.

∫Ε.Κ.

∫Ε.Κ.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Κ. Σκρέκας: «Όργιο»
ρουσφετολογικών ρυθμίσεων
από τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρά
πέντε των εκλογών

ι πρόσφατες
αυτοδιοικητικές
εκλογές στον
Δήμο Φαρκαδόνας
έβγαλαν νέο Δήμαρχο,
τον Γιάννη Σακελλαρίου,
αλλά οι αλλαγές δεν
σταμάτησαν εκεί. Το νέο
Δημοτικό Συμβούλιο, που
αναλαμβάνει από τον
Σεπτέμβριο θα είναι
ανανεωμένο. Ίσως και να
το είχε ανάγκη ο Δήμος
Φαρκαδόνας, αφού
αρκετές φορές υπήρξαν
κάποιες αρρυθμίες ως
προς την εικόνα του. Το
σημαντικό είναι ότι
αυξάνεται και ο αριθμός
των γυναικών, κάτι που
σχολιάζεται ιδιαίτερα
θετικά.

Ο

Άνεμος ανανέωσης
στην Φαρκαδόνα
Οι κάλπες στον Δήμο Φαρκαδόνας δεν έβγαλαν
μόνο νέο Δήμαρχο, αλλά και αρκετά νέα
πρόσωπα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Δ.Ε. Οιχαλίας: Καπνουτζή –
Σπήλιου Δέσποινα με 302
σταυρούς
Δ.Ε. Πελινναίων: Μπλέτσας
Δημήτριος με 181 σταυρούς.
Δ.Ε. Φαρκαδόνας: Μεριβάκης Αθανάσιος (ως επικεφαλής συνδυασμού), Μέμηλας
Ιωάννης με 418 σταυρούς,
Αναγνώστου Ιωάννης με 412
σταυρούς και Κοσμάς Κωνσταντίνος με 359 σταυρούς.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Την πλήρη περιφρόνηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τη νομιμότητα
και το δημόσιο συμφέρον αποδεικνύει η σωρεία ρουσφετολογικών ρυθμίσεων που προωθεί και στον ενεργειακό τομέα λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, όπως καταγγέλλει
ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας.
Πρόκειται για πρακτικές που προκαλούν το κοινό περί
δικαίου αίσθημα και υποτιμούν βάναυσα τη νοημοσύνη των
Ελλήνων, τονίζει ο πρώην υπουργός, επισημαίνοντας ότι
μοναδικός στόχος της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα είναι να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα λίγων και εκλεκτών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ποινική ασυλία
που παρέχει η απερχόμενη κυβέρνηση στα μέλη της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με διάταξη που περιλαμβάνεται στην τροπολογία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό 2248/209 6.6.2019.
Όπως επισημαίνει ο Τρικαλινός βουλευτής, πρόκειται για
μια εξοργιστική ρύθμιση με την οποία παρέχεται ασυλία
έναντι των συνεπειών του νόμου και αφορά σε αποφάσεις
που προφανώς είναι αντίθετες προς τους εθνικούς
και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οι οποίες έχουν δυναμιτίσει τα θεμέλια της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα
φέρνει στη Βουλή αυτή τη ρύθμιση. Αντίστοιχες διατάξεις
είχε επιχειρήσει να νομοθετήσει στις αρχές Μαρτίου, ωστόσο αναγκάστηκε να υποχωρήσει έπειτα από την κατακραυγή της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και τις έντονες αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη του θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής και οι τοποθετήσεις των εκλεκτών του ΣΥΡΙΖΑ σε καίριες θέσεις θα
ελεγχθούν μία προς μία ως προς τη νομιμότητά τους από
τη νέα κυβέρνηση της χώρας, κατέληξε στη δήλωση του
ο κ. Σκρέκας.

Οι έδρες στο Δήμο Φαρκαδόνας ανέρχονται στις 27 και
αναλογούν 12 στη Δημοτική
Ενότητα Φαρκαδόνας, 10 στη
Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας
και 5 στη Δημοτική Ενότητα
Πελινναίων.
Συγκεκριμένα από το σύνολο των 5 συνδυασμών που
συμμετείχαν στις εκλογές
εκλέγονται οι:

«Νέα Πνοή
Δημιουργίας»
Δ.Ε. Οιχαλίας: Αγναντής
Σπυρίδων με 675 σταυρούς,
Κουκώνης Βασίλειος με 607
σταυρούς, Παπαγεωργίου Ανδρέας με 539 σταυρούς, Κοσμάς Ευάγγελος με 530 σταυρούς, Ζαφείρης Ευάγγελος
(Κοντός) με 529 σταυρούς.
Δ.Ε. Πελινναίων: Σακελλα-

Ο Συνδυασμός "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΡΑΞΑΣ", αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους κατοίκους του Δημοτικού διαμερίσματος ΡΑΞΑΣ και ΧΑΙΔΕΜΕΝΗΣ, που μας τίμησαν με την ψήφο τους και μας έδωσαν το προβάδισμα στις εκλογές.
Ευχόμαστε, να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας
και να προχωρήσουμε ΜΑΖΙ ενωμένοι κι αγαπημένοι.
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΤΣΙΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ρίου Ιωάννης (ως επικεφαλής
συνδυασμού), Γεωργολόπουλος Ιωάννης με 325 σταυρούς και Κακαϊτσα Ειρήνη με
268 σταυρούς.
Δ.Ε. Φαρκαδόνας: Στεργίου
– Μπότη Ελένη με 490 σταυρούς και Ζώτος Αθανάσιος
με 263 σταυρούς.

«Νέο Ξεκίνημα»
Δ.Ε. Οιχαλίας: Μπαγιώτης
Μιχαήλ (ως επικεφαλής συνδυασμού), Βαϊου Κυριάκος με
489 σταυρούς, Μιχαλάκης

Χρήστος με 404 σταυρούς.
Δ.Ε. Πελινναίων: Θωμοπούλου Χριστίνα και Χατζή
Κων/ναι με 220 σταυρούς. Δημοτική σύμβουλος θα αναδειχτεί μια εκ των δυο γυναικών
μετά από δημόσια Κλήρωση
στο Πρωτοδικείο Τρικάλων.
Δ.Ε. Φαρκαδόνας: Κοκκινίδης Κωνσταντίνος με 418
σταυρούς και Δημότσιος Δημήτριος με 392 σταυρούς.
«Μαζί Δημιουργούμε το
Δήμο Φαρκαδόνας»

Δ.Ε. Οιχαλίας: Γεωργίου
Αθανασία – Σοφία με 162
σταυρούς.
Δ.Ε. Πελινναίων: Τσιακάρας
Ευάγγελος με 141 σταυρούς.
Δ.Ε. Φαρκαδόνας: Χαλβατζά Ελένη (ως επικεφαλής
συνδυασμού) και Καραμάνος
Χρήστος με 343.
«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Φαρκαδόνας»
Δ.Ε. Οιχαλίας: Δεν λαμβάνει
έδρα.
Δ.Ε. Πελινναίων: Δεν λαμβάνει έδρα.
Δ.Ε. Φαρκαδόνας: Στεργίου
Ευαγγελία (ως επικεφαλής
συνδυασμού) και Βανακάρα
Αφροδίτη με 171.

Ο κορυφαίος τρικαλινός επιστήμονας
Κ. Μπαλάνης στον Δήμαρχο Τρικκαίων
ο βιβλίο του
«Κεραίες» είναι
«οδηγός για
φοιτητές ηλεκτρολόγους
μηχανικούς και Φυσικής.
Η συμβολή του στην
έρευνα για τεχνολογία
«Στελθ», σημαντική. Το
βιογραφικό σε έρευνα
(πχ ΝΑΣΑ) και διδασκαλία
σε αμερικανικά
πανεπιστήμια,
πλουσιότατο.

Τ
Ευχαριστήριο

«Ο Τόπος μας Αύριο»

Η αναγνώριση της επιστημονικής προσφοράς, παγκόσμια. Ο τρικαλινός (εκ Γαρδικίου) κορυφαίος επιστήμονας,
Κωνσταντίνος Μπαλάνης, συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Ιουνίου 2019 με τον
Δήμαρχο Τρικκαίων, στο γραφείο του δεύτερου.
Ο κ. Μπαλάνης, επισκέφθηκε τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου σε μια συνάντηση γνωριμίας και ουσίας. Διότι, ναι μεν
η εθιμοτυπική επίσκεψη σχετίστηκε με τα ζητήματα της
επανεκλογής του Δήμαρχου
Τρικκαίων και τις ευχές του κ.
Μπαλάνη για τη νέα θητεία,
αλλά η ουσία ήταν τα επιστημονικά ζητήματα.
Οι δύο μηχανικοί συζήτησαν για τις επιστημονικές εξε-

λίξεις, σε σχέση με τις κεραίες και τη χρήση τους, τα ραδιόφωνα, αλλά και τις εξελίξεις
σε ζητήματα τεχνολογικής
πρωτοπορίας. Κυρίως, σε όσα
έχουν ήδη κάνει διάσημα τα
Τρίκαλα και στις ΗΠΑ, για τις
σύγχρονες, «έξυπνες» πόλεις
με την εφαρμογή πρωτοποριακών πιλοτικών συστημάτων.
Παρόντος και του προέδρου
της e-trikala ΑΕ κ. Γ. Κωτούλα,
έγινε αναφορά σε θέματα σχέσεων Τρικάλων – Τιουσόν
(αδελφοποιημένες πόλεις)
αλλά και για την προσωπική
διαδρομή του κ. Μπαλάνη στις
ΗΠΑ σε επίπεδο επιστημονικό.
Ο κ. Παπαστεργίου δώρισε
στον εξέχοντα τρικαλινό επιστήμονα, ένα νόμισμα από τη
συλλεκτική έκδοση για τον
Βασίλη Τσιτσάνη για τα 100
χρόνια από τη γέννησή του,
καθώς και αναμνηστικά από
τον Δήμο Τρικκαίων.
O κ. Κωνσταντίνος Μπαλάνης είναι διακεκριμένος καθηγητής (regents professor)
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Arizona State
University των ΗΠΑ. Επίσης, είναι επίτιμος καθηγητής στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

τοπικά
Χωρίς προβλήματα άνοιξε χθες η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ

Βατά αλλά απαιτητικά τα θέματα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Στην λαϊκή αγορά Πύλης
ο Μικέλης Χατζηγάκης

•Τη σκυτάλη θα πάρουν σήμερα Σάββατο οι υποψήφιοι
των ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στα Μαθηματικά

Β

ατά και
απαιτητικά ήταν
τα θέματα χθες
πρώτη ημέρα των
πανελληνίων εξετάσεων,
ενώ το ποσοστό αποχής
σε τοπικό επίπεδο
έφθασε το 2,22%.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων από τους
1.035 υποψήφιους που δήλωσαν συμμετοχή, στα θρανία
κάθισαν και εξετάστηκαν στη
Νέα Ελληνική Γλώσσα 1.012
μαθητές.
Οι εξετάσεις, στα εξεταστικά κέντρα των διεξήχθησαν
ομαλά και δεν αναφέρθηκε
κανένα πρόβλημα.
Όσον αφορά τα θέματα,
στους υποψήφιους δόθηκε
απόσπασμα από το βιβλίο του

Norberto Bobbio «Το μέλλον
της δημοκρατίας». Μεταξύ
άλλων οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αναπτύξουν τις θέσεις τους για την δημοκρατία
και τον ρόλο των πολιτών,
αλλά και τις δράσεις με τις
οποίες το σχολείο μπορεί να
συμβάλλει στη διαμόρφωση
ενεργών πολιτών με δημοκρατικό ήθος.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς το θέμα ήταν επίκαιρο και ενδιαφέρον και έχει
να «πέσει» σε Πανελλαδικές
Εξετάσεις πριν από το 2000.
Οι ασκήσεις ήταν βατές, αλλά
κάπως απαιτητικές, ωστόσο,
ο καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να απαντήσει
άρτια.
Οι ασκήσεις ανταποκρίνον-

ταν στην εξεταστέα ύλη.
Ωστόσο, αρκετά από τα ερωτήματα διακρίνονταν από το
στοιχείο της πρωτοτυπίαςαποκλίνοντας από το «μοτίβο»
των ασκήσεων προηγούμενων
ετών- γεγονός που απαιτούσε
όχι μόνο καλή προετοιμασία,
αλλά και ουσιαστική κατανόηση του κειμένου.
Τη σκυτάλη θα πάρουν σήμερα Σάββατο οι υποψήφιοι
των ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν
στα Μαθηματικά (Άλγεβρα).
Οι εξετάσεις των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού για τα ΓΕΛ και
Ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ θα
ολοκληρωθούν στις 18 και 20
Ιουνίου αντίστοιχα. Σειρά θα
έχουν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα, από τις 21
Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου.
Ευαγγελία Κάκια

Οι Τρικαλινοί Μικροβιολόγοι – Βιοπαθολόγοι από αυτή τη Δευτέρα 10 Ιουνίου

Κατεβάζουν ρολά επ’ αόριστον
•Διαμαρτύρονται για τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ
αλλά και για τις περικοπές που έχουν υποστεί

Τ

ην συνέχιση των
κινητοποιήσεών
τους αποφάσισαν
οι Μικροβιολόγοι –
Βιοπαθολόγοι του Νομού
Τρικάλων,
διαμαρτυρόμενοι για τα
παραπεμπτικά του
ΕΟΠΥΥ αλλά και για τις
περικοπές που έχουν
υποστεί τα τελευταία
χρόνια.

«Για επτά συνεχόμενα έτη,
οι εργαστηριακοί ιατροί υφίστανται τη συστηματική κοροϊδία από την πλευρά του
υπουργείου υγείας. Οι ανα-

γραφόμενες αμοιβές στα παραπεμπτικά τού ΕΟΠΥΥ είναι
εικονικές και δεν καταβάλλονται» αναφέρουν σε σχετική
ανακοίνωση και προσθέτουν
ότι «Οι περικοπές, μαζί με το
rebate και το claw back, ξεπερνούν το 70%. Αυτό οδηγεί
σε συστηματική υποβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών,
κλείσιμο των εργαστηρίων,
στερώντας έτσι από τους πολίτες τις εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις, που
τόσο έχουν ανάγκη. Για τους
λόγους αυτούς απέχουμε και
κλείνουμε τα ιατρεία μας από
Δευτέρα 10/06/2019 και επ’

αόριστο.

Στηρίζει ο Ιατρικός
Σύλλογος Τρικάλων
Τις κινητοποιήσεις των μικροβιολόγων στηρίζει και ο
Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων
και όπως γνωστοποιεί σε σχετική ανακοίνωση «Στις 6 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση των Ιατρών Βιοπαθολόγων-Μικροβιολόγων
του Νομού μας και αποφασίστηκε η συμμετοχή τους στις
Πανελλαδικές κινητοποιήσεις
που ξεκινούν στις 10 Ιουνίου
ημέρα Δευτέρα».

Κατά τον Ιατρικό Σύλλογο
βασικά αιτήματα είναι η κατάργηση του rebate και claw
back, η αύξηση του προϋπολογισμού για το 2019, η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
«Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων στηρίζει την κινητοποίηση των Ιατρών Μικροβιολόγων και ζητά την κατανόηση
των ασφαλισμένων για την
ταλαιπωρία που θα υποστούν»
υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
Ευαγγελία Κάκια

Στην λαϊκή αγορά της Πύλης βρέθηκε ο Μικέλης Χατζηγάκης στέλνοντας για μια ακόμη φορά σαφές μήνυμα
ότι βρίσκεται κοντά στους παραγωγούς που κάτω από
αντίξοες συνθήκες παλεύουν για την επιβίωσή τους.
Άκουσε τα προβλήματά τους, συνομίλησε μαζί τους
και επεσήμανε ότι η βελτίωση της ζωής αυτών των ανθρώπων θα είναι μια από τις βασικές του προτεραιότητές
του, όχι μόνο γιατί έχουν χτυπηθεί άδικα την τελευταία
δεκαετία, αλλά και γιατί οι αδύναμοι έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη στήριξης από όλους μας.
«Θα είμαι δίπλα τους με όλες μου τις δυνάμεις», τόνισε
χαρακτηριστικά ο Μικέλης Χατζηγάκης προσθέτοντας
ότι «η πολιτική δεν μπορεί να γίνει μακριά από τον κόσμο».

Ευχετήριο μήνυμα
Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ιωάννου, τα μέλη του Δ.Σ., οι
μέτοχοι και οι εργαζόμενοι του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Τρικάλων
εύχονται στα παιδιά που ρίχνονται στη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία.
Να γνωρίζουν πως αυτή η προσπάθειά τους είναι
μόνο η αρχή στη νέα τους ζωή, την οποία έχουν όλη
μπροστά τους.
Εκ της διοικήσεως
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6 σελίδα
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Τους συμμετέχοντες στο ψηφοδέλτιο του, δεξιώθηκε
ο νέος Δήμαρχος Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος
Άριστο το κλίμα σε μια βραδιά που όλοι χαλάρωσαν και είχαν πολλά να πουν για το εκλογικό αποτέλεσμα

Τ

ους υποψηφίους
συμβούλους του,
τοπικούς και του
Γενικού ψηφοδελτίου,
δεξιώθηκε την Πέμπτη το
βράδυ στο εστιατόριο
«Πολύζος» της Καλαμπάκας,
ο νέος Δήμαρχος του Δήμου
Μετεώρων, κ. Θοδωρής
Αλέκος.

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com

κλήσεις του δύσκολου έργου του
που θα αναλάβει σε τρεις περίπου

μήνες.
Ευχαρίστησε μέσα από την καρ-

διά του, όλους τους συμβούλους
για την υπεροχή εμπειρία και τους

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

Ο κ. Αλέκος, έπειτα από την
«φόρτιση» των εκλογικών ημερών,
συγκέντρωσε τους ανθρώπους
του συνδυασμού του και πέρασαν
όλοι μαζί μια υπέροχη βραδιά, μακριά από το άγχος της καθημερινότητας. Ο νέος Δήμαρχος του
Δήμου Μετεώρων, ήταν πολύ ευδιάθετος και έτοιμος για τις προ-

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

CMYK

κάλεσε σε συστράτευση απέναντι
στα προβλήματα του τόπου! Ενός

ευλογημένος τόπου, ο οποίος πρέπει και οφείλει να κάνει άλματα
προόδου, προς το μέλλον.
Επίσης, να σημειώσουμε πως
χθες Παρασκευή ο κ. Αλέκος υποδέχτηκε εκ νέου κόσμο στο εκλογικού του γραφείο στην Καλαμπάκα, το οποίο από σήμερα και
πέρα θα είναι κλειστό.
Σε ότι αφορά τον Δήμο, ήδη
κάνει καθημερινά επαφές και μιλά
με ανθρώπους του ώστε να έχει
μα ολοκληρωμένη εικόνα. Επίσης
στο προσεχές χρονικό διάστημα
αναμένεται να επιδιώξει και μια
συνάντηση με τον νυν Δήμαρχο,
τον κ. Σινάνη για να ενημερωθεί
για τον Δήμο.
Σε ότι αφορά τις πολιτικές του
κινήσεις στην σκακιέρα του Δήμου, ακόμη είναι πολύ νωρίς για
να πει κάτι, πάντως θα έχει ενδιαφέρον καθώς, όπως έχει δηλώσει
και ο ίδιος θα έχει συνεργασίες
πέραν των δικών του συμβούλων
αφού αυτό επιτάσσει ο Κλεισθένης. « Ήμασταν πολύ ξεκάθαροι
από την αρχή. Θα συνεργαστούμε
για το καλό του Δήμου και των
Δημοτών μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ως απάντηση σε ερώτηση
μας. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε
πως ο νέος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων βρίσκεται καθημερινά στο
γραφείο του στη ΔΟΥ Τρικάλων,
αφού έπειτα από τη νίκη του στην
εκλογική αναμέτρηση της 2ας Ιουνίου, επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντα του ως Προϊστάμενος Δικαστικού.

τοπικά

ΣΑΒΒΑΤΟ

Προγραμματίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
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Με το βλέμμα στην 7η Ιουλίου

Προεκλογικοί
Κινητοποιήσεις μετά τις εκλογές
ρυθμοί στον
•Οι Τρικαλινοί συνταξιούχοι θα έχουν σύσκεψη στις 19 Ιουνίου στο
χώρο του Επιμελητηρίου για να προγραμματίσουν τις όποιες δράσεις
τοπικό ΣΥΡΙΖΑ
ην πραγματοποίηση
μαζικών
αγωνιστικών
περιφερειακών
συσκέψεων για την
προετοιμασία από τώρα
αγωνιστικού
προγράμματος δράσης
αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της
εκλογικής διαδικασίας
αποφάσισε η
Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα των
Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών
Οργανώσεων.

Τ

Σε τοπικό επίπεδο οι Τρικαλινοί συνταξιούχοι θα έχουν
σύσκεψη στις 19 Ιουνίου στο
χώρο του Επιμελητηρίου για
να προγραμματίσουν τις όποιες δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν μετά τις εκλογές.
«Η κάλπικη αντιπαράθεση
που παρακολουθούμε μπροστά στις εκλογές ανάμεσα
στα κόμματα που κυβέρνησαν, ψήφισαν τα μνημόνια,
τους αντιλαϊκούς, αντισυνταξιουχικούς, εφαρμοστικούς
νόμους, που τσάκισαν τη ζωή
μας, τις συντάξεις μας, την
Υγεία, τις κοινωνικές παροχές
και ό,τι με θυσίες και αγώνες
κερδίσαμε, γίνεται με στόχο
για το ποιο κόμμα θα κάτσει
στην κυβερνητική καρέκλα
για να συνεχισθούν οι ίδιες πολιτικές με ακόμα μεγαλύτερη
ένταση» τονίζουν οι συνταξιούχοι.

επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου
για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου
δίνεται σήμερα από την ΝΕ Τρικάλων του
ΣΥΡΙΖΑ και από τους
τρεις βουλευτές, Σάκη
Παπαδόπουλο,
Παναγιώτα Δριτσέλη
και Χρήστο
Σιμορέλη.

Η

Όπως ανέφεραν «Θεωρούμε ότι οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα
όλα αυτά τα χρόνια δεν θα
πρέπει να πέσουν στην παγίδα της πόλωσης, αλλά να κρίνουν τα κόμματα, τις πολιτικές
δυνάμεις, με βάση τις πολιτικές τους και τη στάση που
κράτησαν στα δίκαια αιτήματά μας. Κάνουμε γνωστό
στους επίδοξους μνηστήρες
της κυβερνητικής εξουσίας
ότι οι συνταξιούχοι της χώρας
δηλώνουν αγωνιστικό "παρών"
για σήμερα και στο μέλλον θα
μας βρίσκουν μπροστά τους.
Οδηγός μας οι μαχητικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας
που πραγματοποιήθηκαν σε
όλη τη χώρα, για τη διεκδίκη-

ση των δίκαιων αιτημάτων
μας, για τη λύση των προβλημάτων που μας έχουν
φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις. Αυτή η αγωνιστική πορεία αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέχισή τους με
ακόμα μεγαλύτερη ορμή, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα
θα βρεθεί στο τιμόνι της κυβέρνησης».
Οι συνταξιούχοι απαιτούν
κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών αντεργατικών νόμων που έχουν ψηφισθεί από
όλες τις κυβερνήσεις. Άμεση
ανακεφαλαιοποίηση
των
ασφαλιστικών ταμείων, να επιστραφούν όλες οι περικοπές
στις συντάξεις μας σε όλους
τους συνταξιούχους δίχως
προσφυγές και προαπαιτού-

μενα και να δοθούν άμεσα
αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ με
ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ από
τα 360 που είναι σήμερα.
Όπως σημειώνουν «όχι στην
περικοπή των οικογενειακών
μας επιδομάτων. Απόδοση
στις συντάξεις του ΟΑΕΕ ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης.
Άμεση έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων σύνταξης.
Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης. Αποκλειστικά, δημόσια δωρεάν Υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για
όλους, κατάργηση και απαγόρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση».
Ευαγγελία Κάκια

Παραχωρείται συνέντευξη Τύπου στην Καλαμπάκα, στο ξενοδοχείο “Αντωνιάδη” στις
12μμ, κατά την οποία
μάλλον θα παρουσιαστούν και οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές που μαζί με τους προαναφερθέντες θα απαρτίσουν
το ψηφοδέλτιο του κόμματος στον Νομό μας. Αυτό ασφαλώς θα εξαρτηθεί από τις χθεσινές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ) του ΣΥΡΙΖΑ για την συγκρότηση των
ψηφοδελτίων πανελλαδικά και αν μέσα σ’ αυτά που θα ανακοινωθεί η σύνθεσή τους, θα περιλαμβάνεται και του Νομού μας.
Εκτός από το ψηφοδέλτιο, στην συνέντευξη Τύπου έχει
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί απολογισμός έργου
της Κυβέρνησης, γενικά, αλλά και όσον αφορά ειδικά τον
Νομό μας, δηλαδή δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί,
έργα, κλπ.
Στην ημερήσια διάταξη είναι και τα Μετέωρα και οι σχεδιασμοί για την προστασία τους και την αξιοποίησή τους.
Γενικά, η συνέντευξη Τύπου αναμένεται να είναι εφ’ όλης
της ύλης και να δώσει το στίγμα και τον χαρακτήρα του
προεκλογικού αγώνα που θα κάνει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, οποίος θα έχει “τρέξιμο” πολύ, με πληθώρα συσκέψεων και
επαφών με την τοπική κοινωνία, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των πολιτών για την πολιτική που έχει εφαρμοστεί,
τα επιτεύγματα και τι σχεδιάζεται για το μέλλον, ασφαλώς,
όλα αυτά στο πλαίσιο της προσπάθειας ανατροπής του
αποτελέσματος των ευρωεκλογών.
Οπωσδήποτε, πρόκειται για μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
συνέντευξη Τύπου.
Ματθαίος Μπίνας

ΕΝΠΕ: Ζητεί παράταση έως τον Οκτώβριο
των προθεσμιών για το Κτηματολόγιο
•Επιστολή στον Γιώργο Σταθάκη, απέστειλε ο Κώστας Αγοραστός.
α δοθεί καθολική (για όλες
τις εντασσόμενες περιοχές
της χώρας) και γενναία
παράταση –τουλάχιστον έως το
τέλος Οκτωβρίου 2019- της
προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
εγγραπτέων δικαιωμάτων στο
Κτηματολόγιο, ζητεί από την
κυβέρνηση η Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Ν

Υλοποιώντας σχετική απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΠΕ, ο
πρόεδρός της και περιφερειάρχης
Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, απέ-

στειλε χθες στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, επιστολή, την οποία κοινοποιεί και στη διοίκηση της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.»
(ΕΚΧΑ Α.Ε.).
Αιτιολογώντας την πρόταση της
ΕΝΠΕ να δοθεί παράταση στην τρέχουσα κατάθεση δηλώσεων, που
αφορά το 63% της χώρας, περιλαμβάνει αστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, οικισμούς με διαφορετικά
χαρακτηριστικά (πυκνοδομημένοι,
αραιοδομημένοι σε αγροτικές πε-

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

ριοχές, ορεινοί σε έντονο ανάγλυφο,
νησιωτικοί, παραδοσιακοί, κ.λ.π.),
όπως και δασικές εκτάσεις και υδάτινους όγκους, καθώς και νησιά και
βραχονησίδες της Ελλάδας, ο κ. Κ.
Αγοραστός επισημαίνει: «Η υποβολή
δηλώσεων, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσχέρειες καθώς αφορά, σε πληθώρα
περιπτώσεων, δήλωση δικαιωμάτων
με αιτία κτήσης την κληρονομιά,
όπου οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους προγόνους τους ακίνητα, δεν έχουν συν-

τάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή και οι
απώτεροι δικαιοπάροχοι - γονείς τους
αλλά και δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης τη χρησικτησία, καθώς μεγάλο μέρος της ελληνικής γης έχει
αποκτηθεί με χρησικτησία, η οποία θα
πρέπει να αποδειχθεί κατά την υποβολή δηλώσεων, με στοιχεία ή έγγραφα, από το οποία να προκύπτει
συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή των
ακινήτων επί εικοσαετία.
Περαιτέρω, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος εξαιτίας της οποί-

ας τα Δικαστήρια και τα Υποθηκοφυλακεία δεν λειτουργούσαν επί εικοσαήμερο αλλά και το δεδομένο ότι
δεν θα λειτουργήσουν για εύλογο
χρονικό διάστημα πριν και μετά την
διεξαγωγή των επικείμενων εθνικών
εκλογών, επιφέρει πρόσθετα προβλήματα.
Επίσης, δεν πρέπει να υποβαθμιστεί
η ανάγκη υποβολής δηλώσεων μεγάλου αριθμού δικαιωμάτων από διαμένοντες στο εξωτερικό, οι οποίοι στερούνται ή έχουν ελλιπή ενημέρωση
για τις υποχρεώσεις τους ή ακόμη και
από δικαιούχους δικαιωμάτων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί και διαμένουν σε
άλλες περιοχές – μακριά από τα περιουσιακά τους δικαιώματα.
Ένα τελευταίο δεδομένο το οποίο
θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί
αναλόγως, είναι αυτό του υποβληθέντος αριθμού δηλώσεων που παραμένει ακόμη σε χαμηλά επίπεδα».
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Σ

ταθερά προσηλωμένος
στην υλοποίηση του
φράγματος Πύλης
παραμένει ο Δήμος Πύλης,
σύμφωνα με τον δήμαρχο
Κώστα Μαράβα.

Ο Δήμος βρίσκεται σε αναμονή
αποφάσεων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ωστόσο, οι εθνικές εκλογές
αναβάλλουν οποιαδήποτε απόφαση, οπότε αναμένεται η νέα Κυβέρνηση για να ασκηθούν οι πολιτικές προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτού του μείζονος σημασίας έργου.
Μελέτη για το έργο υπάρχει και
ο δήμος Πύλης το προτείνει στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας για να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.
Για το φράγμα Πύλης, στόχος
είναι η χρηματοδότηση, καθώς το
έργο εκτιμάται στα 100 εκ. ευρώ,
ποσό που δεν είναι δυνατό να διατεθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Απ' αυτά, τα 50 αφορούν την ανέγερση του ίδιου του φράγματος

Είναι η υλοποίηση του φράγματος Πύλης

Σταθερός βασικός στόχος
Αναμένονται εξελίξεις μετά τις εθνικές εκλογές

Ο δήμαρχος Πύλης Κων. Μαράβας
και τα άλλα 50 την κατασκευή
οδοποιίας, κεντρικής και παρά-

πλευρης.
Οι δυνατότητες του φράγματος
Πύλης είναι να αποθηκεύει 64 εκ.
κ.μ. νερό και να είναι ικανό να διαθέσει για ύδρευση περίπου στα
10. Θα υδρεύονται η πόλη των
Τρικάλων και τα πεδινά χωριά του
δήμου Πύλης, εξοικονομώντας 1,2
εκ. ευρώ σε ηλεκτρική ενέργεια
για τα Τρίκαλα ετησίως και 271.000
για τον δήμο Πύλης. Θα αρδεύονται 80.000 στρέμματα, που σημαίνει απίστευτη οικονομία στο κόστος της αγροτικής παραγωγής.
Το κόστος του έργου εκτιμάται
πως θα ξεπεράσει τα 100 εκ. ευρώ.
Από το φράγμα της Πύλης θα
μπορεί επίσης να παράγεται με
χαμηλό κόστος «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια αξίας στο 20%
αυτής από το υδροηλεκτρικό της
Μεσοχώρας, που σημαίνει έσοδα
σε 5-6 εκ. ευρώ ετησίως. Επίσης,
θα είναι και πόλος έλξης επισκεπτών, ενισχύοντας το τουριστικό
προϊόν της ευρύτερης
Ματθαίος Μπίνας

Θα προκηρυχθεί τον Μάρτιο του 2020

Νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων
Νέα δυνατότητα θα υπάρχει, καθώς οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιδοτηθούν για την αλλαγή της απόστασης φύτευσης

Μ

ε μία νέα δυνατότητα θα
ανοίξουν οι αιτήσεις για το
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης
αμπελώνων την επόμενη άνοιξη, καθώς
οι δικαιούχοι θα μπορούν να
επιδοτηθούν για την αλλαγή απόστασης
φύτευσης.

Η ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό των ριζών πριν και μετά την αναδιάρθρωση
θα είναι 20% χωρίς αλλαγή συστήματος
διαχείρισης, την περίοδο 2019-2023.
Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την 1η
Μαρτίου2020 και οι αμπελουργοί θα μπορούν
να κάνουν αίτηση για δράσεις που περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:
α) Εκρίζωση - αναφύτευση, που επιμερίζεται
σε: Ι. εκρίζωση ΙΙ. προετοιμασία εδάφους ΙΙΙ.
αναφύτευση
β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:
Ι. προετοιμασία εδάφους ΙΙ. φύτευση
γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)
δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης
των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται
σε: Ι. υποστύλωση ΙΙ. κατασκευή αναβαθμίδων
ΙΙΙ. αλλαγή αποστάσεων φύτευσης (ελάχιστη
ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων πριν και μετά την αναδιάρθρωση 20%)
χωρίς αλλαγή συστήματος διαχείρισης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος
αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων
για τα μέτρα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και
η έδρα της εκμετάλλευσης τους μπορεί να
βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.,
ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης όπως αυτές
περιγράφονται παρακάτω: Ι) Βάσει αδειών
φύτευσης οι οποίες έχουν προέλθει από μετατροπή, ΙΙ)βάσει άδειας αναφύτευσης της
ίδιας εκμετάλλευσης.

Ποσά στήριξης
Σε μειονεκτικές Περιφέρειες και περιοχές
Ορεινές, με Φυσικούς Περιορισμούς και Ειδικά Μειονεκτήματα (ευρώ ανά στρέμμα):
α. Εκρίζωση -αναφύτευση ...................1.455
1. εκρίζωση ..............................................210
2. προετοιμασία εδάφους .......................245
3. αναφύτευση ........................................500

4. απώλεια εισοδήματος .........................500
β. Φύτευση αμπελώνων ..........................745
1. προετοιμασία εδάφους .......................245
2. φύτευση ..............................................500
γ. Επανεμβολιασμός ...............................680
1. εμβολιασμός .......................................180
2. απώλεια εισοδήματος .........................500
δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση/Αναβαθμίδες) ................................390
Σε μειονεκτικές Περιφέρειες και περιοχές
Ορεινές, με Φυσικούς Περιορισμούς και Ειδικά Μειονεκτήματα: Περιοχές χωρίς Περιορισμούς (ευρώ ανά στρέμμα):
α. Εκρίζωση -αναφύτευση ...................1.260
1. εκρίζωση ..............................................140
2. προετοιμασία εδάφους .......................170
3. αναφύτευση ........................................450
4. απώλεια εισοδήματος .........................500
β. Φύτευση αμπελώνων ..........................620
1. προετοιμασία εδάφους .......................170

2. φύτευση ..............................................450
γ. Επανεμβολιασμός ...............................680
1. εμβολιασμός .......................................180
2. απώλεια εισοδήματος .........................500
δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση/Αναβαθμίδες) ................................ 360
Λοιπές Περιφέρειες: περιοχές Ορεινές, με
Φυσικούς Περιορισμούς και Ειδικά Μειονεκτήματα (ευρώ ανά στρέμμα):
α. Εκρίζωση -αναφύτευση ...................1.175
1. εκρίζωση ..............................................160
2. προετοιμασία εδάφους .......................205
3. αναφύτευση ........................................310
4. απώλεια εισοδήματος .........................500
β. Φύτευση αμπελώνων ..........................515
1. προετοιμασία εδάφους .......................205
2. φύτευση ..............................................310
γ. Επανεμβολιασμός ...............................620
1. εμβολιασμός .......................................120
2. απώλεια εισοδήματος......................... 500

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση/Αναβαθμίδες) ................................260
Σε μειονεκτικές Περιφέρειες και περιοχές
Ορεινές, με Φυσικούς Περιορισμούς και Ειδικά Μειονεκτήματα: Περιοχές χωρίς Περιορισμούς (ευρώ ανά στρέμμα)
α. Εκρίζωση -αναφύτευση ...................1.020
1. εκρίζωση ..............................................130
2. προετοιμασία εδάφους .......................120
3. αναφύτευση ........................................270
4. απώλεια εισοδήματος .........................500
β. Φύτευση αμπελώνων ..........................390
1. προετοιμασία εδάφους .......................120
2. φύτευση ..............................................270
γ. Επανεμβολιασμός ...............................620
1. εμβολιασμός .......................................120
2. απώλεια εισοδήματος .........................500
δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση/Αναβαθμίδες) ................................240
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας:
Η αυλή της ανάγνωσης

Ο θερμός καιρός της
Άνοιξης μας υποκινεί
όλους να εκτιμήσουμε
τον αισθητηριακό κόσμο
της φύσης. Ο χώρος της
αυλής στη Βιβλιοθήκη
Καλαμπάκας αποκτά
ακόμη ένα πρόσωπο.
Στον όμορφο εξωτερικό
χώρο της Βιβλιοθήκης
πραγματοποιούνται μουσικές παραστάσεις, κινηματογραφικές βραδιές, παιδικές εκδηλώσεις. Το φετινό καλοκαίρι οι αναγνώστες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το ήρεμο περιβάλλον και να
απολαύσουν την ανάγνωση των αγαπημένων τους βιβλίων
κάτω από τη σκιά.
Επίσκεψη μαθητών του 5ου και 7ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου Οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς του 5ου και
7ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου επισκέφθηκαν σήμερα τη Βιβλιοθήκη και ξεναγήθηκαν στους χώρους της.
Οι μικροί μας φίλοι, είχαν την ευκαιρία μέσα από μια
κατασκευή να μάθουν για το ηλιακό μας σύστημα και γενικότερα για το σύμπαν.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάγνωση του παραμυθιού "Ο Γιος της Αστερόσκονης" από το προσωπικό
της Βιβλιοθήκης, όπου τα παιδιά έμαθαν για τη δημιουργία
του σύμπαντος, το νέφος σκόνης, τα ηφαίστεια μέχρι το
ασβέστιο που βρίσκεται στο γάλα μας!

Το καλοκαίρι είναι εδώ!
Μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε
στα Τρίκαλα το Σαββατοκύριακο
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Την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο στις 11:45 π.μ.

Σημαντικές Προσωπικότητες στην Εκδήλωση
που είναι αφιερωμένη στον επίγειο
και επουράνιο Πατέρα και την Πατρότητα
Σ
ημαντικές Προσωπικότητες
συμμετέχουν στην Εκδήλωση
που είναι αφιερωμένη στον
επίγειο και επουράνιο Πατέρα και
την Πατρότητα και θα
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις 11:45
π.μ. στην αίθουσα «Δημήτριος
Καβράκος» του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων
«Αθανάσιος Τρυγώνης».

Για πρώτη φορά ο Σύλλογος «Οι Φίλοι
του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων
Τρικάλων» παίρνει την πρωτοβουλία να
πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών , την
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και το
Δήμο Τρικκαίων εκδήλωση αφιερωμένη
στον Πατέρα τον Eπίγειο και τον Επουράνιο, τιμώντας τον σημαντικό ρόλο του
Πατέρα.
Σκοπός της σπάνιας και μοναδικής
αυτής εκδήλωσης είναι να τιμηθεί και να
αναδειχθεί η πολυδιάστατη μορφή του
Πατέρα στην κοινωνία.
“Για ένα παιδί” λέει ένας ποιητής, “η
λαμπρότερη δόξα είναι, του ενάρετου
Πατέρα του να μοιάσει”.
Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο Πατέρας
του Περιθαλπόμενου και ο Περιθαλπόμενος Πατέρας, Ο Πατέρας Πρόσφυγας,
ο Πατέρας Φίλος, ο Πατέρας Μετανάστης, ο Επίγειος Πατέρας, ο Επουράνιος
Πατέρας, ο Πατέρας Δάσκαλος, ο Πατέρας του Ασώτου, ο Αιώνιος Πατέρας,
ο δικός μας Πατέρας…
Στην εκδήλωση θα παρέμβουν διακεκριμένοι Επιστήμονες, Άνθρωποι της Εκκλησίας και της Τέχνης και του Πολιτισμού.
Στο πάνελ της Εκδήλωσης συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες με μεγάλη προσφορά, εμπειρία και καταξίωση.
Συγκεκριμένα, συμμετέχουν:
1) Ο Φιλέλληνας και Ελληνομαθής Θεοφιλέστατος Σέρβος Επίσκοπος Βιέννης κ.κ. Ανδρέας
2) Ο Γιώργος Μπασδάρης, κοινωνικός
λειτουργός και θεολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού. Αποτελεί,

εκ της φύσεως του ρόλου του σε συμβολικό επίπεδο τον «πατέρα» των παιδιών
στο Παιδικό Χωριό του Πλαγιαρίου και
στη Στέγη νέων Θεσσαλονίκης. Είναι
υπεύθυνος για τα όλα τα προγράμματα
που υλοποιούν τα Παιδικά Χωριά SOS
στην Βόρεια Ελλάδα
3) Ο Άκης Δρεπανίδης, κοινωνικός
Λειτουργός επίσης, διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Βορείου Ελλάδος.
Και οι δύο κύριοι εκ του ρόλου τους και
της φύσεως της εργασίας του είχαν και
συνεχίζουν να έχουν μία σειρά «πατρικές
λειτουργίες».
4) Ο Πασχάλης Σκορδάς, εκπρόσωπος
της Κιβωτού του Κόσμου, παιδαγωγόςθεολόγος
5) Ο Αλέξης Κωστάλας, ο οποίος θα
συντονίσει την εκδήλωση, θα παρέμβει
και θα απαγγείλει ποιήματα για τον «ΠΑΤΕΡΑ»
Επίσης το πρωί της ίδιας μέρας θα
πραγματοποιηθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο για όλους τους
Πατέρες. Σκοπός του μνημόσυνου είναι
η προσευχή και η δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των αποθανόντων
Πατέρων , που πολλοί από αυτούς ήταν
μοναχικά και εγκατελελειμμένα, ξεχασμένα άτομα, χωρίς κάποιους συγγενείς.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων» έκρινε σκόπιμο να τιμήσει τη μνήμη
των νεκρών Περιθαλπόμενων Πατέρων
αλλά και παράλληλα να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο του Πατέρα στην Οικογέ-

νεια και στην Κοινωνία.
Έτσι με τις ευχές του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ.κ.
Χρυσοστόμου θα πραγματοποιηθεί Αρχιερατικό Μνημόσυνο χοροστατούντος
του Φιλέλληνος και Ελληνομαθούς Θεοφιλεστάτου Σέρβου Επισκόπου Βιέννης
κ.κ. Ανδρέου για τις ψυχές των αποθανόντων Πατέρων την ερχόμενη Κυριακή
9 Ιουνίου 2019 στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Με το μνημόσυνο αυτό για τον Πατέρα Περιθαλπόμενο και τον Πατέρα του
Περιθαλπόμενου και ειδικότερα για τον
εγκαταλελειμμένο και ξεχασμένο Πατέρα αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο ο
σημαντικός ρόλος του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων».
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι του
Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων» και τέως Διοικητής του Θεραπευτηρίου Νίκος Ευθυμιάδης, το Δ.Σ. , τα
μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου καλούν
τους φορείς και τους πολίτες του ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, να τιμήσουν με την
παρουσία τους τόσο την Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία με τον Ελληνομαθή
Σέρβο Επίσκοπο Βιέννης και το Ιερό
Μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων όσο και την μοναδική και πρωτοπόρο εκδήλωση για
τον Πατέρα και την Πατρότητα στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων την ερχόμενη Κυριακή 9 Ιουνίου
2019 στις 11:45 π.μ..

Πιάστηκε 36χρόνος για κλοπή σε συνεργείο!
Η Ασφάλεια Τρικάλων βρέθηκε μπροστά σε μια… περίεργη κλοπή εργαλείων!
Μπορεί μέχρι τώρα ο καιρός να μην θύμιζε άνοιξη και
καλοκαίρι, αλλά ήδη από χθες αργά το μεσημέρι η εικόνα αλλάζει. Το καλοκαίρι φτάνει και στα Τρίκαλα!
Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα, με την πρόγνωση των μετεωρολόγων να κάνει λόγο ακόμη και για 36°C την Κυριακή
9 Ιουνίου 2019. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί συμπολίτες θα…
ζυγίσουν την κατάσταση ώστε να οδηγηθούν σε κάποια
παραλία από τις… κοντινές!
Οι καιρικές συνθήκες
Οι αντικυκλωνικές συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που θα επικρατήσουν στην χώρα μας τις επόμενες
ημέρες, θα έχουν ως αποτέλεσμα την ηλιοφάνεια και την
άνοδο της θερμοκρασίας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Όπως φαίνεται στον χάρτη που ακολουθεί, το Σάββατο
08/06 η μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει
τους 35 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας, ενώ η απολύτως μέγιστη αναμένεται να είναι οι 37
βαθμοί στην Κεντρική Μακεδονία. Ανάλογα υψηλές θα είναι οι τιμές της θερμοκρασίας και την Κυριακή 09/06, οπότε αναμένεται άνοδος και στα δυτικά. Σας ευχόμαστε καλό
Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές!
ΧΡ. ΠΑΠ.

καιούχο.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν
δύο συσκευασίες με ποσότητα κάνναβης, συνολικού βά-

Στα χέρια της Ασφάλειας
Τρικάλων έπεσε ένας 36χρόνος τρικαλινός σε μια υπόθεση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως περίεργη! Και αυτό διότι η κλοπή έγινε σε συνεργείο ενός 64χρόνου συμπολίτη μας! Αναλυτικά συνελήφθη, προχθές το
απόγευμα στα Τρίκαλα από
αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφάλειας Τρικάλων, ένας

36χρονος, διότι σε νομότυπες
έρευνες που διενεργήθηκαν
σε δύο οικίες του βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν διάφορα
ηλεκτρικά εργαλεία και τμήματα κουφωμάτων αλουμινίου, τα οποία όπως εξακριβώθηκε, είχαν αφαιρεθεί την
(29/30-01-2019) από συνεργείο 64χρονου στα Τρίκαλα.
Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα
αποδόθηκαν στο νόμιμο δι-

ρους (10,5) γραμμαρίων, δύο
γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου με πέντε φυσίγγια και
ένα μαχαίρι.
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Εργασίες αποκατάστασης
στο Εθνικό
και Επαρχιακό δίκτυο

Στον Δήμαρχο
Τρικκαίων
ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Τρικάλων

Σ

υνεχίζεται η αποκατάσταση ζημιών που

προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά
φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα

Τρικάλων , Πραγματοποιώντας εργασίες
οδοστρωσίας και ασφαλτικών στο Εθνικό και
Επαρχιακό δίκτυο. Συγκεκριμένα στα
τμήματα των επαρχιακών οδών από Άγιο
Προκόπιο – Καλόγηροι – Βροντερό προς
Ελάτη.
Δεδομένου ότι μπαίνουμε στην θερινή περίοδο
και θα ακολουθήσει μεγάλη επισκεψιμότητα των
κατοίκων η βελτίωση του οδικού δικτύου κρίνεται
απολύτως απαραίτητη για την ασφαλή μετακίνηση
τους.
Τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλη
Γιαγιάκο δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Τρικκαίων
κ . Δημήτρης Παπαστεργίου. Το πρωί της Παρασκευής 7
Ιουνίου 2019 ο κ. Γιαγιάκος επισκέφθηκε τον Δήμαρχο,
προκειμένου να τον συγχαρεί και διά ζώσης για την
εκλογική νίκη.
Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με δεδομένη την υπάρχουσα συνεργασία προς
όφελος του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων
κ. Χρήστο Μιχαλάκη έχοντας σαν κύριο μέλημα
τους την κατά το δυνατό ασφαλέστερη μετακίνηση
των ανθρώπινων κοινοτήτων και των εμπορευμάτων
τους, προχωρούν πιστά στις δεσμεύσεις τους για
ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο στον
νομό μας.
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Στα Τρίκαλα οι Βλάχοι όλης της Ελλάδας
Το 35ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων το τριήμερο 21-23 Ιουνίου 2019 με πλήθος εκδηλώσεων
ια πολύ μεγάλης
σημασίας
πολιτιστική
διοργάνωση φιλοξενούν τα
Τρίκαλα. Ο Δήμος
Τρικκαίων με την
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων
Βλάχων, υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας –
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων διοργανώνουν το
35ο Πανελλήνιο Αντάμωμα
Βλάχων.

Μ

Το τριήμερο 21, 22, 23 Ιουνίου
2019 στα Τρίκαλα, ο βλάχικος πολιτισμός παρουσιάζεται σε
όλους, με περισσότερους από
2500 χορευτές και χιλιάδες επισκέπτες.
Τα Τρίκαλα, κέντρο της βλάχικης παρουσίας στην ηπειρωτική
Ελλάδα και κόμβος της βλάχικης
δραστηριότητας για εκατοντάδες
χρόνια, φιλοξενούν τη διοργάνωση που, εκτός από τον χορό
και τις παραδόσεις, τιμούν και τη
σύγχρονη δημιουργία. Για τον
λόγο αυτόν , το πρόγραμμα του
Ανταμώματος έχει διανθιστεί από

διάφορα δρώμενα, με στόχο να
συμπλεχθούν παλιότερες και νεότερες δραστηριότητες.
Κυρίαρχο, πάντως, ρόλο, κατέχουν ο χορός και το τραγούδι
των Βλάχων, όλων των περιοχών
της χώρας, με τις διαφορετικές
και ιδιότυπες τοπικές εκδοχές
κάθε πολιτιστικής έκφρασης.
Οι Βλάχοι του Ασπροποτάμου,
της Πίνδου, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, οι μεταναστεύσαντες
στο εξωτερικό, οι εσωτερικοί μετανάστες σε καμποχώρια, είναι οι
προσκεκλημένοι και ταυτόχρονα
οι πρωταγωνιστές αυτού του με-

γάλου Ανταμώματος.
Η πόλη των Τρικάλων υποδέχεται τους επισκέπτες στα βλάχικα: Γκίνι βίνιτς οάσπιτς αμέι!
Ο Δήμος Τρικκαίων επισημαίνει ότι για ένα τριήμερο, θα
υπάρχουν ρυθμίσεις στην κίνηση
των οχημάτων, κάτι που συζητήθηκε εκτενώς σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι
της Πέμπτης 6 Ιουνίου 2019 στο
Δημαρχείο Τρικκαίων. Σε αυτή, ο
πρόεδρος τουτ Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων κ. Μιχ. Λάππας, οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων κ.
Σοφία Αλεστά, Παν. Ντιντής, Τ.

CMYK

Παζαΐτης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. ντ. Μπάρδας, ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΒ κ. Μιχ. Μαγειρίας, ο πρ. αντιδήμαρχος κ.
Χρ. Αναστασίου, στελέχη της
ΕΛ.ΑΣ, της Π.Υ. Τρικάλων, της
Δημοτικής Αστυνομίας Τρικκαίων
και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Τρικκαίων, συζήτησαν για τα
θέματα βελτιωμένων παροχών
και ενισχυμένων δράσεων, για
την καλύτερη διοργάνωση του
Ανταμώματος.
Ανακοινώσεις για τις αλλαγές
στην κίνηση οχημάτων θα γίνουν
το επόμενο διάστημα.Το πρόγραμμα του Ανταμώματος είναι
το ακόλουθο:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

21:00 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ (ΦΡΟΥΡΙΟ)
Παρουσίαση λαϊκών δρώμενων, ηθών και εθίμων από την
πλούσια πολιτιστική παράδοση
του Βλαχόφωνου Ελληνισμού .
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
11:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Εκδήλωση για παιδιά- Εργαστήρι ζωγραφικής με θέμα: «Ζωγραφίζοντας τα
Βλαχοχώρια μας και χορεύοντας τα τραγούδια μας».
18:30 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων: Συγκέντρωση χορευτικών και έναρξη πατινάδας
σε ζευγάρια.
19:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παρουσίαση σε ομάδες των
χορευτικών συγκροτημάτων της
Ομοσπονδίας με βάση την κοινή
καταγωγής τους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8:30 Εκκλησιασμός στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
10:00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: Συγκέντρωση χορευτικών και έναρξη
πατινάδας σε ζευγάρια.
10:15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ : Ο «Μεγάλος Χορός»,
«Κόρλου Μάρι» με τη συμμετοχή
όλων των Συλλόγων που συμμετέχουν στο Αντάμωμα.
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Σ . Π . Ο Ρ . Τ . Μ Ι Α Μ Ε ΓΑ Λ Η
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
πό τότε που ο άνθρωπος έκανε τα πρώτα του
ταξίδια παρατηρώντας τα τοπία γύρω του
προσπαθεί να καταλάβει και περιμένει να του
αφηγηθούν ιστορίες. Ιστορίες παλιές και μύθους,
που συγκινούν και αγγίζουν βαθιά τη ψυχή.

Α

Από το μικρό Αργιθεάτικο χωριό, το Φουντωτό ξεκινά και
η δική μας διαδρομή για να φτάσει διασχίζοντας πλαγιές
– ράχες – ρεματιές και ιστορικά μονοπάτια ως τα Επινιανά των Αγράφων.
Το πρωινό του Σαββάτου μας βρίσκει να ξεκινάμε την
πορεία μας προς τα νότια και με κατεύθυνση στην αρχή
την καταπράσινη πλαγιά της Αφορισμένης. Εκεί η παράδοση λέει πως ο Κοσμάς ο Αιτωλός κατά το 1777 περίπου
αφόρισε τον τόπο αυτό επειδή οι τσοπάνηδες άφησαν τα
σκυλιά τους να ορμίσουν στον «άγνωστο» ρασοφόρο.
Τώρα δε βόσκουν πρόβατα και γίδια, παρά μόνο κάπου
κάπου μικρά και λιγοστά κοπάδια.
Με την πρωινή δροσιά και το ψηλό λεπτό χορτάρι δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε το μονοπάτι, που ανηφορίζει προς τους βραχώδεις σχηματισμούς του Ντελιδήμι του Σαλαγιάννη και της φούρκας. Τώρα η ανηφορική και η κοπιαστική διαδρομή στη δυτική πλαγιά του Ντελιδήμι, που είναι γεμάτη από χαλιάδια κουράζει περισσότερο τα πόδια μας. Πιο ψηλά στο μεγάλο Λούκι είναι
στοιβαγμένο και παγωμένο το τελευταίο χιόνι. Το περνάμε
με προσοχή και σύντομα βρισκόμαστε στη ράχη του μεγάλου αυχένα. Αριστερά μας υψώνεται η κορυφή Ντελιδήμι με τα 2.163 μ. Ως εδώ έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες.
Προς τα νότια ξεχωρίζει ένας άλλος τόπος, δυσπρόσιτος
και συνάμα επιβλητικός. Ξανοίγονται τα Άγραφα με τις
ομορφιές της άγριας φύσης. Χαμηλά διακρίνεται να αρχίζει η μεγάλη ρεματιά με το γνωστό φαράγγι του Ασπρορέματος.
Από δω πάνω τώρα το κατηφορικό μονοπάτι ξεχωρίζει
στην Αλπική πλαγιά. Ακολουθούμε την κατεύθυνσή του νότια και σύντομα μας περνά στη δεύτερη κάθετη και γεμάτη
από χαλίκι πλαγιά. Τώρα μια πηγή μας ξεκουράζει με το
δροσερό νερό της. Λίγο πιο κάτω σε χαμηλότερη ράχη και
με σχήμα εξέδρα θεάτρου, μια ερειπωμένη στρούγκα ξεχωρίζει, λίγο πιο κάτω σε απότομο καραούλι είναι τα ερείπια μιας άλλης πετρόστρουγκας.
Κοιτάζοντας ανατολικά αντικρίζουμε την Τσούκα Σάκκα. Νότια υψώνονται οι κορυφές της Λιάκουρας και της
πολυτραγουδισμένης φτέρης. Η κατεύθυνσή μας τώρα είναι η απότομη κάθοδος της σαθρής ράχης και για μια ολόκληρη ώρα κάθετης κατάβασης βγαίνουμε σε χαμηλή βλάστηση του κέδρου, του αγριόβατου και του θάμνου.
Χαμηλότερα μέσα στο πυκνό διάβα σωροί τα ερείπια μερικών σπιτιών, με τις πεζούλες να συγκρατούν μερικά κέδρινα ξύλα απομεινάρια από τις ξυλοκατασκευές για συγκράτηση της κάθε σκεπής.
Συνεχίζουμε την κάθετη πορεία μας και σύντομα ξεχωρίζουμε το τέλος ενός εγκαταλελειμμένου δρόμου από
αρκετά χρόνια. Ακολουθούμε την πορεία του και χαμη-

ε μεγάλη επιτυχία έγινε
η εκλογοαπολογιστική
συνέλευση την Πέμπτη
6 Ιούνη των συνταξιούχων
αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) Ν.
Τρικάλων.

Μ

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, τόσο στην παρουσία των
συνταξιούχων στη συνέλευση, όσο
και στην μεγάλη συμμετοχή στις
εκλογές για ανάδειξη νέου Δ. Συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και
αντιπροσώπων στην Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συνταξιούχων.
Τη συνέλευση άνοιξε ο πρόεδρος
του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου Γιαταγάνας Παναγιώτης,
που έκανε τον διοικητικό απολογισμό
και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους
αγώνες των συνταξιούχων για τη
λύση των σοβαρών προβλημάτων
που τους απασχολεί και κάλεσε τους
συνταξιούχους αυτοκινητιστές του Ν.

λότερα βουίζει το ρέμα με τα αφρισμένα νερά. Βρισκόμαστε τώρα μέσα στην πιο άγρια φύση ξεκομμένη και απομονωμένη από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Για μια
ώρα περπάτημα πάνω στην άγονη γραμμή, συναντάμε μικρή διασταύρωση με πορεία δεξιά προς τον οικισμό, με
την οικογένεια Ζαρκαδούλα. Ο δρόμος τελειώνει στην
αυλή τους.
Το τελευταίο και υπόλοιπο της διαδρομής μας που θα
κρατήσει ως το σούρουπο, θα μας κατευθύνει πλέον μέσα
από μονοπάτι που είναι σχεδόν ξεχασμένο. Περνάμε από
τα ερείπια των σπιτιών και του σχολείου, που δε θυμίζει
κάτι για ιστορία του. συνεχίζουμε με σύντομες εναλλαγές
πάνω – κάτω και αριστερά – δεξιά και σε μικρή ράχη υπάρχει ένα πέτρινο εικονοστάσι με ανάγλυφο σταυρό σκαλισμένο στην ποταμίσια πέτρα. Συνεχίζοντας χαμηλότερα,
τα νερά του ασπρορέματος χάνονται σε απότομη στροφή στο στενό απότομο φαράγγι. Η βουή του χάνεται. Ξανασυναντιόμαστε μετά σχεδόν μιας ώρας στην εγκαταλελειμμένη τσιμεντένια γέφυρα. Από δω τώρα στα δεξιά,
περνώντας τα νερά του σκυλορέματος, που ενώνονται με
το ασπρόρεμα συναντάμε και πιο καλοδιατηρημένο μονοπάτι. Είναι το πιο εντυπωσιακό και πρόκειται για μονοπάτι μοναδικής αξίας, που εισχωρεί σε μια από τις πιο παρθένες περιοχές της Ελλάδας. Η διάνοιξη έγινε τη δεκαετία του 1950 μέσα σε κάθετες και πετρώδης πλαγιές κρεμασμένοι με τριχιές να αιωρούνται δεκάδες μέτρα στο
γκρεμό.

Η κούρασή μας δε μας επιτρέπει για περισσότερα επιφωνήματα, πρέπει να συνεχίσουμε προς το χωριό Επινιανά,
που φτάνουμε κοντά στο σούρουπο.
Η διανυκτέρευσή μας γίνεται στα Επινιανά στον ξενώνα Πανόραμα με όλες τις ανέσεις. Η άλλη μέρα είναι της
επιστροφής προς το Φουντωτό μέσω του Τροβάτου. Μέσω
του χωματόδρομου και πλάι στα νερά του Αγραφιώτη ποταμού ανηφορίζουμε και περνώντας το όμορφο Τροβάτο με τους οικισμούς του κατευθυνόμαστε προς τα τρία
σύνορα. Πριν το πέρασμα εγκαταλείπουμε το δρόμο και
πάνω σε ράχη μετά από μεγάλη ανάβαση βγαίνουμε στον
αυχένα της Αφορισμένης με τις κοκκινόλακκες. Εγκαταλείπουμε την Ευρυτανική περιοχή και βγαίνουμε στην περιοχή της Αργιθέας, όπου χαμηλά στο βάθος διακρίνεται
το Φουντωτό, από όπου είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη
μέρα. Έτσι, η πορεία μας αυτή διήρκησε την πρώτη μέρα
11 ώρες και τη δεύτερη μέρα, 8 ώρες. Συγκεντρώσαμε
2.935 μέτρα ανάβασης και 1.800 μέτρα κατάβασης.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Σ.Π.ΟΡ.Τ.
Την Κυριακή 9/6 θα ανεβούμε στο Καταφίδι, την ψηλότερη κορφή των Τζουμέρκων, ξεκινώντας από τα Θεοδώριανα της Άρτας. Πληροφορίες για τις δραστηριότητές
μας μπορείτε να πάρετε από τα γραφεία του συλλόγου
– Ομήρου 6, κάθε βράδυ Παρασκευής από τις 9 έως τις
10. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: www.trikalasport.gr και στο τηλέφωνό μας 2431072077.

Εκλογές στο Σωματείο Συνταξιούχων
Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) Ν. Τρικάλων
Τρικάλων να βρίσκονται σε συνεχή
αγωνιστικότητα γιατί τα προβλήματα είναι μπροστά μας και ότι μαζί
όλοι οι συνταξιούχοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για νέους σκληρούς
αγώνες ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση
θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης
Ιουλίου.
Την συνέλευση παρακολούθησε το
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων (ΠΟΣ) Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος ανέλυσε την κατάσταση που υπάρχει στο χώρο των
συνταξιούχων, αναφέρθηκε στους
αγώνες που θα χρειασθεί να συνε-

χισθούν καλώντας τους συνταξιούχους αυτοκινητιστές να πάρουν μέρος στη σύσκεψη, που θα γίνει στις
19 Ιούνη, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.30
π.μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ν. Τρικάλων και θα πάρουν μέρος
στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων συνταξιούχων ΤρικάλωνΚαρδίτσας, με την παρουσία αντιπροσώπων από τις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες ΟΑΕΕ-ΙΚΑ-Δημοσίου κ.λπ.,
για ενημέρωση και χάραξη νέων
αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
Τη Γενική Συνέλευση παρακολούθησε και ολόκληρο το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξι-

ούχων ΟΑΕΕ (Πρώην ΤΕΒΕ), άλλοι
φορείς, καθώς και ο πρόεδρος του
Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Τρικάλων Ηλίας Ζωγράφος.
Μετά το πέρας των εργασιών ψηφίσθηκε ομόφωνα ο διοικητικός και
οικονομικός απολογισμός, καθώς
και ο προϋπολογισμός του 2019.
Ακολούθησαν οι εκλογές όπου
μετά την καταμέτρηση από την Εφορευτική Επιτροπή εκλέχθηκαν ανάλογα των ψήφων που έλαβαν, οι
παρακάτω:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Γιαταγάνας Παναγιώτης
Μπουκοβάλας Βασίλης

Παπαγεωργίου Γιώργος
Αυγέρος Οδυσσέας
Μπεμπές Παντελής
Ελεγκτική Επιτροπή
Σχορτσιανίτης Στέφανος
Αλεξόπουλος Κώστας
Παπαγεωργίου Γιάννης
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Σ.
Γιαταγάνας Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Γιώργος
Την επόμενη εβδομάδα το νέο διοικητικό συμβούλιο θα συγκροτηθεί
σε σώμα.
Η συνέλευση ψήφισε ομόφωνα
για την ενοποίηση των 2 σωματείων
ΤΣΑ-ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ).
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΑΡΕΑ
Πλούσιος είναι ο όγκος δουλειάς
για τον ΑΟΤ και χρειάζονται
ιδανικές αποφάσεις (σελ 5)

Οι Τρικαλινοί βετεράνοι στίβου
βάζουν τις τελευταίες πινελιές
για το Πανελλήνιο της Καρδίτσας (σελ 2)

Εξαιρετικό βαθμό πήρε και
η 10η διοργάνωση μπιτς βόλεϊ
για λογαριασμό της ΣΕΦΑΑ (σελ 8)

4 Με οδηγό τον Στέλιο Βάσκο ο Σύλλογος δρομέων και
οι Ποδηλάτες Τρικάλων απόλαυσαν μια εξαιρετική διαδρομή
με τους φίλους τους και τους λάτρεις του αγαπημένου διτρόχου
(σελ. 4)
CMYK
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Γ

ια τους
Τρικαλινούς
βετεράνους στίβου
όσα χρόνια και να
περάσουν το άρωμα της
δράσης δεν αντικαθίσταται
με τίποτα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πολύ απλά το έχουν σε νου
και καρδιά.
Πραγματικά η αύρα των αγώνων δεν αλλάζεται με τίποτα,
οπότε φροντίζουν πάντα για το
καλύτερο.
Ειδικά όταν έχουν μπροστά
τους σημαντικές εκδηλώσεις αντιμετωπίζουν τα πράγματα ως
ιεροτελεστία.
Δουλεύουν λοιπόν με θρησκευτική ευλάβεια στις προπονήσεις, αφού θέλουν να σημειώνουν πάντα τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.
Αλλωστε τόσα χρόνια στα γήπεδα έχουν αποκτήσει τη νοοτροπία του μαχητή και νικητή,
οπότε από την στιγμή που αναλαμβάνουν μια αποστολή θέλουν
να την φέρνουν σε πέρας με
την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.
Πλέον το Πανελλήνιο βετεράνων, που θα φιλοξενηθεί στην
γειτονική Καρδίτσα είναι προ
των πυλών και όλοι βάζουν τις
τελευταίες πινελιές.
Μέλημά τους είναι να εμφανιστούν σε πλήρη φόρμα και να
κάνουν το καθήκον τους για μια
ακόμη φορά.
Οποιος μελετήσει τις προηγούμενες διοργανώσεις αυτού
του επιπέδου διαπιστώνει εύκολα ότι οι παλιές Τρικαλινές στιβικές δόξες έχουν την συνταγή
για να κερδίζουν τα στοιχήματα,
είτε με την άνοδο στο βάθρο,
είτε με το ξεπέρασμα των ατομικών ορίων.
Το βιογραφικό τους είναι γεμάτο, οπότε δεν θα αλλάξουν
συνήθεις στην γειτονική πόλη.
Θα εφαρμόσουν λοιπόν το
κλασικό: πιο γρήγορα, πιο ψηλά,
πιο δυνατά, ενώ ξέρουν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις
κάθε εκδήλωσης με οδηγό τους
χαμηλούς τόνους.
Από την πλευρά τους οι διοργανωτές είναι στις επάλξεις για
να ετοιμάσουν μια σπουδαία εκδήλωση, ενώ το στοιχείο της
συγκίνησης θα είναι έντονο,
αφού οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στην μνήμη των: Γιάννη
Παλαμιώτη, Θανάση Καλογιάννη.

Τα μυστικά της γιορτής
Κάθε σύναξη αυτού του επιπέδου περιλαμβάνει αρκετές λεπτομέρειες.

Μετρούν αντίστροφα
Οι βετεράνοι στίβου των Τρικάλων βάζουν τις τελευταίες πινελιές
για το Πανελλήνιο της Καρδίτσας το επόμενο διήμερο

Τα δυνατά τους θα βάλουν για μια ακόμη φορά οι Τρικαλινοί
βετεράνοι στίβου στο Πανελλήνιο της Καρδίτσας
Ο μπούσουλας λοιπόν μέσα
από την προκήρυξη έχει ως
εξής:
Η Επιτροπή Αγωνιστικού της
ΟΕΒΑΣ ενέκρινε το πρόγραμμα
των αγώνων που θα ξεκινήσει
το Πρωΐ του Σαββάτου
15/06/2019 με ώρα έναρξης την
08:00 π.μ και θα συνεχιστεί την
Κυριακή 16/06/2019 με ώρα
έναρξης την 08:00 π.μ.
ΚΡΙΤΕΣ Την Αγωνόδικο Επιτροπή θα στελεχώσει ο ΣΚΚΑ
Καρδίτσας και Τρικάλων.
ΗΛΙΚΙΕΣ Ως γνωστόν οι μετέχοντες αθλητές-τριες χωρίζονται
σε κατηγορίες ανά 5 έτη. Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όλοι οι αθλητές-τριες
που είναι εγγεγραμμένοι σε Συνδέσμους Βετεράνων και έχουν
γεννηθεί έως 15/6/1984
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι κατηγορίες
είναι Α35,Α40,Α45,Α 50,Α 55,Α
60,Α 65,Α 70,Α 75,Α 80,Α 85,Α
90,Α 95, 100+ για τους Άνδρες,
και , Γ 35,Γ 40,Γ 45,Γ 50,Γ 55,Γ
60,Γ 65,Γ 70,Γ 75,Γ 80,Γ 85,Γ
90,Γ 95,Γ 100+ για τις Γυναίκες.
141.1 Η ηλικιακή κατηγορία ενός
αθλητή καθορίζεται με βάση την
ημερομηνία γέννησής του. Καθ
'όλη τη διάρκεια οποιουδήποτε
πρωταθλήματος, ο αθλητής θα
πρέπει να αγωνίζεται στην ηλικιακή κατηγορία στην οποία δικαιούται και έχει τοποθετηθεί
κατά την πρώτη ημέρα των αγώνων και σε καμία άλλη, με εξαίρεση ό, τι επιτρέπεται από ειδι-

κούς κανόνες σύστασης των
ομάδων και τις σκυταλοδρομίες.
Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να
διεξάγεται μόνο στις παραπάνω
ηλικιακές ομάδες (WMA Εγχειρίδιο άρθρο 141) Σημειώσεις:
Δύο ή περισσότερες ηλικιακές
ομάδες, ανδρών και γυναικών,
μπορούν να ανταγωνιστούν μαζί
υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει
να υπάρχουν χωριστά αποτελέσματα και βραβεία για κάθε ηλικιακή ομάδα ανδρών και γυναικών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓ.ΓΥΝ. ΚΑΤΗΓ.ΑΝΔ. ΑΠΟ
ΕΩΣ Γ 35 Α 35 16/6/1979
15/6/1984 Γ 40 Α 40 16/6/1974
15/6/1979 Γ 45 Α 45 16/6/1969
15/6/1974 Γ 50 Α 50 16/6/1964
15/6/1969 Γ 55 Α 55 16/6/1959
15/6/1964 Γ 60 Α 60 16/6/1954
15/6/1959 Γ 65 Α 65 16/6/1949
15/6/1954 Γ 70 Α 70 16/6/1944
15/6/1949 Γ 75 Α 75 16/6/1939
15/6/1944 Γ 80 Α 80 16/6/1934
15/6/1939 Γ 85 Α 85 16/6/1929
15/6/1934 Γ 90 Α 90 16/6/1924
15/6/1929 Γ 95 Α 95 16/6/1919
15/6/1924 Γ 100+ Α 100+ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ 15/6/1919
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι
ΣΕΒΑΣ μέλη της ΟΕΒΑΣ θα αποστείλουν την Δήλωση Συμμετοχής, που σας υποβάλλεται συνημμένα σε μορφή Excel με την
προκήρυξη των αγώνων, πληρώντας τις παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις: Ο κάθε
αθλητής που θέλει να συμμετέχει

στους συγκεκριμένους αγώνες,
καταθέτει στον ΣΕΒΑΣ όπου
ανήκει, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ,
ότι έχει εξετασθεί από ιατρό και
ότι αναλαμβάνει απόλυτα την
ευθύνη συμμετοχής του ως άτομο. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή
αθλητή χωρίς να έχει εγγραφεί
σε ΣΕΒΑΣ. Οι ηλικίες και οι κατηγορίες (π.χ Α 35) είναι ευθύνη
του κάθε ΣΕΒΑΣ ο οποίος έχει
αντίγραφο της ταυτότητας του
αθλητή-τριας. Σε περίπτωση ένστασης για την ηλικία, αποδεικνύεται αυτή, με την επίδειξη
της ταυτότητας και φυσικά αν
δεν υπάρχει, με Ληξιαρχική πράξη Γέννησης ή Διαβατήριο.(Παρακαλούνται οι αθλητές οπωσδήποτε να είναι εφοδιασμένοι
με ένα από τα παραπάνω έγγραφα). Η μετακίνηση διαμονή,
διατροφή των μετεχόντων είναι
.
Στις σκυταλοδρομίες ισχύουν
οι Κατηγορίες: 35+ / 40+ / 45+
/ 50+ / 55+ / 60+ / 65+ / 70+ /
75+ οι αθλητές-τρις πρέπει να
ανήκουν στην κατηγορία που
θα αγωνιστούν,μπορούν να χρησιμοποιήσουν αθλητές-τριες μεγαλύτερης Κατηγορίας.Π.Χ στην
κατηγορία 45+ θα υπάρχουν
αθλητές της Κατηγορίας 45 και
μεγαλύτεροι. Το ωρολόγιο θα
δημοσιευθεί σύντομα,αλλά το
τελικό θα ανακοινωθεί την τελευταία εβδομάδα μετά το κλείσιμο των συμμετοχών,οπότε για
ορισμένα αγωνίσματα θα «ανοίξει» ή θα «κλείσει» το χρονικό
περιθώριο.Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρχει ενημέρωση.
Στους τρεις πρώτους νικητές
του κάθε αγωνίσματος, της κάθε
κατηγορίας, θα δοθούν μετάλλια
και διπλώματα. Οι απονομές των
μεταλλίων και των διπλωμάτων
θα γίνονται με την επίδειξη του
αριθμού του αθλητή και ευθύνη
της Οργανωτικής Επιτροπής.
Στον Καλύτερο αθλητή του Αγωνίσματος,όλων των Κατηγοριών
θα δοθεί Κύπελο. Πριν υποβάλλετε την δήλωση συμμετοχής
παρακαλούμε όπως έχετε πληρώσει το κόστος συμμετοχής
στον λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης, IBAN: GR 1801101030
000010329601099 Δικαιούχος
ΟΕΒΑΣ Στην συνέχεια ή θα «σκανάρετε» ή θα φωτογραφίσετε
την απόδειξη της τράπεζας την

οποία φωτογραφία θα την κάνεται αρχείο, για να έχετε την
δυνατότητα να την υποβάλλετε
ως συνημμένη στο email. Προσοχή:Καμμία συμμετοχή δεν θα
καταχωρείται αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο της Τράπεζας. Η Δήλωση Συμμετοχής
σας καθώς και η απόδειξη της
Τράπεζας θα υποβληθεί συνημμένα στο Email που λάβατε konneof@yahoo.com Παρακαλούμε
όπως τη συμπληρώσετε (την δήλωση συμμετοχής) και σύμφωνα
με τις οδηγίες που αναφέρονται
να αποσταλεί πίσω (στο ίδιο
email ( konneof@yahoo.com ).
Εάν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε
αγώνισμα σκυταλοδρομίας για
τον σύλλογός σας, παρακαλούμε να το κάνετε στην δήλωση
συμμετοχής ώστε να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Την
εξασφάλιση της συμμετοχής
σας στην σκυτάλοδρομία για
τον σύλλογός σας θα την κάνετε
(ο TEAM MANAGER) με την
έναρξη των Απογευματινών ή
πρωϊνων Αγωνισμάτων ερχόμενοι στην Γραμματεία των Αγώνων,πληρώνοντας το παράβολο
των 10 ευρώ και καταχωρόντας
τα ονόματα των αθλητών που
επιθυμείτε να συμμετάσχουν
στην συγκεκριμένη σκυτάλη με
την σειρά που θα αγωνιστούν.
Για οποιοδήποτε προβληματισμό
σχετικά με την Δήλωση Συμμετοχής ή οποιοδήποτε άλλο θέμα
επικοινωνήστε με το τηλέφωνο
επικοινωνίας:6983895380 (Νεοφώτιστος Κωνσταντίνος). Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα αποσταλούν ΕΩΣ την 9/6/2019 ΚΑΙ ώρα
23:59:59, πέραν της ημερομηνίας και καταλυτικής ώρας που
αναφέρονται παραπάνω, καμία
συμμετοχή δεν θα ληφθεί υπόψιν,(οι δηλώσεις συμμετοχής θα
περάσουν στα πινάκια με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθούν στην συνέχεια νέες συμμετοχές), επίσης, η αποστολή
των συμμετοχών θα γίνει συγκεντρωτικά από τους συλλόγους, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Δήλωση Συμμετοχής,
δεν θα ληφθεί υπόψιν καμία μεμονωμένη συμμετοχή, εκτός
συνδέσμου. Την 11η /6/2019 στο
Site που έχει δημιουργηθεί για
τις ανάγκες των συγκεκριμένων

αγώνων (και που μπορείτε να
το επισκεφθείτε) στην Διεύθυνση
http://veterkard.wixsite.com/kardit
sa2019 (παρακαλούμε την διεύθυνση να την γράψετε κατευθείαν εκεί που γράφονται οι διευθύνσεις και όχι στην αναζήτηση του Google, θα αναρτηθούν οι συμμετοχές ανά αγώνισμα και κατηγορία. Την 13η
/6/2019 και συγκεκριμένα και
αφού γίνει κλήρωση στα γραφεία της ΟΕΒΑΣ, θα αναρτηθούν
οι Start Lists ανά αγώνισμα ανά
κατηγορία ανά σειρά και διάδρομο (για τα δρομικά) και ανά
σειρά εκτέλεσης των Ριπτικών
και Αλτικών Αγωνισμάτων. Συγχρόνως θα αναρτηθεί επίσης
και το ωρολόγιο πρόγραμμα
ώστε ο κάθε αγωνιζόμενος να
γνωρίζει και την ώρα που θα
αγωνιστεί. Στις Start List θα εμφανιστούν επίσης και οι αριθμοί
των Αθλητών-τριών.
Η ΑΓΩΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και η
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου Βετεράνων Θα ανακοινωθούν στο
Site σύντομα και αφού συγκροτηθούν.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι αθλητές-τριες που θα
συμμετέχουν στους αγώνες απαραίτητα να είναι εφοδιασμένοι
με την αστυνομική τους ταυτότητα ή Πιστοποιητικό Γέννησης
ή Διαβατήριο για να έχουν την
δυνατότητα επίδειξης, σε περίπτωση ενστάσεως. ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΛΗΣΗΣ: Θα λειτουργήσει εντός
του Κλειστού Σταδίου.Οι αθλητές θα Προθερμανθούν στο Βοηθητικό χώρο έξω από το Στάδιο,στην συνέχεια θα μεταβαίνουν στο Κλειστό Γυμναστήριο
όπου θα λειτουργούν 3 διαφορετικές αίθουσες κλίσης (ΔΡΟΜΟΙ-ΑΛΜΑΤΑ-ΡΊΨΕΙΣ),μετά το
τσεκάρισμα στην αίθουσα κλίσης
θα μεταφέρονται στην θύρα από
όπου θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του
αγωνίσματος. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η προθέρμανση των αθλητών
θα γίνεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο και συγκεκριμένα
στο βοηθητικό χώρο,πίσω από
τις κερκίδες και έξω από το στάδιο.Η είσοδος και η έξοδός των
αθλητών-τριών εντός του αγωνιστικού χώρου θα γίνεται με τη
φροντίδα του εφόρου κάθε αγωνίσματος.(από την θύρα που είναι κοντά το κλειστό Στάδιο,όπου
και θα είναι η Αίθουσα κλίσης).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής θα είναι καταλυτική. Καμία συμμετοχή και
καμία αλλαγή στα πινάκια ούτε
από τους εφόρους, ούτε από
την αίθουσα κλίσης δεν θα γίνει
δεκτή την ημέρα των αγώνων.

Πανάξια στον τελικό
Οι Νέες των Τρικάλων παίζοντας με αυτοπεποίθηση επικράτησαν
1-3 της Καστοριάς και πέρασαν στην Κυριακάτικη γιορτή
Με μικρά Τρίκαλα έμοιαζε χθες ο
Βόλος και συγκεκριμένα το γήπεδο της
Νεάπολης. Φρόντισαν γι’αυτό οι συμπολίτες φίλοι των κυανέρυθρων Νέων,
που έδωσαν τον ημιτελικό με την Καστοριά.
Τα πανό αναρτήθηκαν σε περίοπτη
θέση, ενώ η φράση Τρικαλάρα ομαδάρα
ακούγονταν παντού.
Ασφαλώς όσοι έκαναν το ταξίδι ένιωσαν δικαιωμένοι, αφού το τοπικό συγκρότημα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Εχοντας καθαρό μυαλό, σωστό πλάνο
και τις ανάλογες αντιδράσεις στις δύσκολες στροφές επικράτησε με 1-3 των

«γουναράδων».
Σε τελική ανάλυση μέτρησε η Τρικαλινή ποιότητα αλλά και οι παραστάσεις.
Και όλα αυτά απέναντι σε μια καλά δομημένη και μαχητική ομάδα.
Ωστόσο τα κορίτσια του κ. Λουλέ
ήθελαν όσο τίποτα το εισιτήριο και το
πήραν με το σπαθί τους.
Ο εκπρόσωπός μας ξεκλείδωσε την
αντίπαλη άμυνα στην καλύτερη στιγμή,
λίγα δευτερόλεπτα δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος.
Ηταν το 40’ όταν η Στεργιούλη με
ψηλοκρεμαστό σουτ έγραψε το 0-1.
Στην επανάληψη και στο 67’ πάλι η
Στεργιούλη πήρε το ριμπάουντ μετά

από σουτ της Κωστοπούλου και με κοντινό πλασέ σημείωσε το 0-2.
Στο 75’ η Μπουρτσέκα εκτέλεσε φάουλ και ο βοηθός έδειξε ότι η μπάλα
πέρασε την γραμμή για το 1-2.
Όμως τα Τρικαλινά κορίτσια αντέδρασαν υποδειγματικά και στο 77’ η
Πλακιά με άψογο πλασάρισμα διαμόρφωσε το τελικό 1-3 για να ξεσπάσουν
στο τέλος τα γνωστά Ολε.
Νέες Τρικάλων: Γεωργούλα, Πιπερά,
Σταμούλη (76’ Πρεβέντα), Καραλή (41’
Κωφού), Μπέου, Ακριβού (81’ Καραντάκου), Πλακιά, Τσόγκα, Μπουκουβάλα
(81’ Τσόγια), Κωστοπούλου, Στεργιούλη

ΓΠΟ Καστοριάς: Δημητριάδη (80’
Βέλλιου), Γκανά, Σιδοπούλου (65’ Παστρεμά Χ), Μουρτσέκα, Μάρκου, Κωστάρα, Κυζιράκη, Κωνσταντινίδου (38’
Παστρεμά Ρ.), Παπαδηλέρη, Σιαραφέρα,

Τσιούκρα
Στον Κυριακάτικο τελικό(19.00, Νεάπολη) τα Τρίκαλα θα αντιμετωπίσουν
τα Βριλήσσια που κέρδισαν 1-0 την Αγ.
Παρασκευή.

ΤοπιΚΑ
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ι προσεκτικοί
αναγνώστες των
τοπικών ΜΜΕ
δεν έχουν
πρόβλημα να εντοπίσουν
μαζεμένες ειδήσεις, που
αφορούν την δουλειά στις
παραγωγικές ηλικίες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φροντίζουν φυσικά οι πρωταγωνιστές που δείχνουν σε
πρώτη ευκαιρία ότι ήρθαν για
μόνιμα αλλά και οι προπονητές
τους που πασχίζουν να τους
δώσουν σωστά ερεθίσματα και
οδηγίες.
Ετσι το έμψυχο δυναμικό
ξέρει πώς να κινηθεί ανά πάσα
ώρα και στιγμή, ενώ αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει περιθώρια
για χαλάρωση.
Διότι αν μείνουν κενά στις
νευραλγικές ηλικίες δύσκολα
θα καλυφθούν στο μέλλον.
Επιπρόσθετα οι τεχνικοί δίνουν μεγάλη βαρύτητα και
πολύ σωστά σε θέματα νοοτροπίας.
Πάντως όλοι οι φίλαθλοι
απολαμβάνουν να βλέπουν την
καινούργια φουρνιά να δίνει
μάχες και να κερδίζει όλο και
περισσότερα στοιχήματα.
Αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι
το σκηνικό δεν μπορεί να είναι
τυχαίο.
Και όπως λένε και έμπειρα
στελέχη του χώρου όταν βλέπει κανείς τους αθλητικούς
χώρους να είναι γεμάτοι από
νεολαία δεν έχει να φοβάται
τίποτα.
Γενικά οι ιθύνοντες πρέπει
να κινούνται στην γραμμή προσέλκυσης νέων προσώπων.
Αρκετά θα γράψουν ιστορία
και θα μνημονεύονται από τον
κόσμο, ενώ όλοι θα διδαχθούν
πολύτιμα πράγματα, που θα
τους κάνουν καλύτερους ανθρώπους.
Αναμφίβολα η προεργασία
στην υποδομή είναι εκ των ων
ουκ άνευ για να συνεχιστεί η
Τρικαλινή αθλητική παράδοση.
Ασφαλώς στην αθλητική ζωή
η υλοποίηση των στοιχημάτων
έχουν την εξήγησή τους.
Οι νεαροί πρωταγωνιστές
διαθέτουν το ταλέντο, την θέληση, την υπομονή, ενώ ευτύχησαν να συνεργαστούν με
ανθρώπους που βλέπουν μακριά.
Από την στιγμή λοιπόν που
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Αισιόδοξα μηνύματα
Η νέα γενιά του Τρικαλινού αθλητισμού φροντίζει να εκπλήσσει
ευχάριστα σε πρώτη ευκαιρία, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον

Η εικόνα από την δουλειά με τα ταλέντα αφήνει υποσχέσεις
για ευοίωνο μέλλον στον τοπικό αθλητισμό
δεν λείπει κάποιος κρίκος από
την αλυσίδα αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.
Το βασικό πλάνο επιβάλλεται
να εφαρμόζεται σαν ευαγγέλιο
αλλά η προσαρμογή και το
ανακάτεμα της τράπουλας παίζουν μεγάλο ρόλο.
Και όλα αυτά σε μια δύσκολη
εποχή αλλά οι ιθύνοντες δίνουν
ευκαιρίες και τα αθλητικά λουλούδια ανθίζουν.
Η χαρά τους είναι μεγάλη
όταν βλέπουν τα νιάτα να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα
και να ρουφούν κάθε οδηγία
των προπονητών.
Τα ομαδικά αθλήματα έχουν
πάντα καινούργιο υλικό σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού, οπότε τα επιτελεία μπορούν να
χτίσουν ελκυστικά σύνολα.
Βέβαια πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αυτά
πρέπει να ψάχνουν όσοι διακονούν τον χώρο.
Αυτό το γράφουμε διότι όταν
οι νεανικές ομάδες διασταυρώνουν ξίφη με αντιπάλους
σε Πανελλήνια πρωταθλήματα
έχουν τις δυσκολίες τους.
Από την στιγμή που επιμείνουν όμως θα μπορέσουν να
πετύχουν κάτι καλύτερο από
απλά πλασαρίσματα.
Είναι φανερό ότι όταν οι
συμπολίτες εντοπίζουν στα ρόστερ νέες προτάσεις σπεύδουν

στα γήπεδα για να απολαύσουν εμπνεύσεις και να στηρίξουν δικά τους παιδιά.
Αλλωστε οι μετεγγραφές αμφιβόλου αξίας δεν οδηγούν
πουθενά.
Με όλα τα προεκτεθέντα ο
καθένας αντιλαμβάνεται ότι
όσοι ειδικεύονται στην υποδομή έχουν όλες τις αισθήσεις
τους σε επιφυλακή για να εντοπίσουν παιδιά με καλές προοπτικές εξέλιξης.
Ετσι δεν είναι τυχαίο ότι
πολλά ζευγάρια μάτια βρίσκονται σε μαζικούς αγώνες προκειμένου να ανακαλύψουν χαρισματικά στελέχη.
Όπως γίνεται αντιληπτό οι
Τρικαλινοί είναι παντού και
από την στιγμή που υπάρχουν
σχέδιο και φλόγα μπορούν να
έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες.
Αξίζει να εστιάσουμε ακόμη
στο γεγονός ότι οι συμπολίτες
έχουν μεγάλο εύρος επιλογών
και δεν είναι μονοδιάστατοι.
Ακόμη και τα πιο φρέσκα
αθλήματα έχουν νεαρόκοσμο,
που δείχνει να έχει τις προδιαγραφές να εξελιχτεί σωστά.
Δίπλα του βρίσκονται οι κατάλληλοι άνθρωποι, που δεν
θα χαϊδέψουν αυτιά λέγοντας
την πάσα αλήθεια και κυρίως
θα στηρίξουν τους πρωταγω-

Ξανά πόλος έλξης
Για 3η συνεχή χρονιά το METEORA WRESTLING ACADEMY 2019 διοργανώνεται στα Τρίκαλα(28-30 Ιουνίου, 1-5 Ιουλίου). Αθλητές και αθλήτριες απ’όλα τα σημεία της Ελλάδας, μεγάλοι
Ευρωπαϊκοί σύλλογοι, 45μελή αποστολή από τις ΗΠΑ και 35μελή αποστολή από τη Ρωσία δημιουργούν προστιθέμενη αξία στη διοργάνωση, ανεβάζοντας κατακόρυφα το επίπεδο των
αγώνων και της προπονητικής-εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει.
Η αξία και η φήμη των προπονητών που θα συμμετάσχουν δίνουν το δικαίωμα στους
διοργανωτές να ελπίζουν στο χτίσιμο και στη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα προπονητικά
camp πάλης στον κόσμο.

Στο στόχαστρο ο Χότον
Από το ρόστερ των Τρικάλων πέρασαν αρκετοί αξιόλογοι παίκτες σε όλες τις θέσεις.
Μάλιστα ακόμη και αυτοί που δεν ήταν άκρως θεαματικοί έδιναν λύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό το Ρέθυμνο έριξε δίχτυα για τον πρώην κυανέρυθρο σέντερ Ντέϊβιντ Χότον
και κάνει τις προσπάθειές του για να τον φέρει στην Κρήτη.
Οι ιθύνοντες ποντάρουν στην γνώση της Ελληνικής πραγματικότητας από πλευράς Αμερικανού.
• Εξάλλου Τριανταφύλλου, Ιωάννου του Αιόλου συνεχίζουν τις προπονήσεις με το κλιμάκιο
Εθνικής παμπαίδων.
Σε άλλο θέμα συγκίνηση στο Μεγαλοχώρι για τον χαμό του Θωμά Τσουρλίδα που έκανε
καριέρα στον ΠΑΣ Γιάννενα.

νιστές στα δύσκολα.
Στον βασιλιά των σπορ οι
Ακαδημίες είναι στις επάλξεις
και δεν σταματούν να αναζητούν νέους δρόμους.
Παράλληλα σε πρώτη ευκαιρία μετέχουν σε τουρνουά
εκτός των τειχών, οπότε οι πιτσιρικάδες πλουτίζουν τις παραστάσεις.
Σε πρώτη ευκαιρία εξάλλου
διοργανώνουν τις δικές τους
συνάξεις, που γοητεύουν τους
επισκέπτες.
Και στα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ καταγράφεται
προσπάθεια φρεσκαρίσματος,
οπότε θα είναι ευχής έργον ο
μέσος όρος ηλικίας στις βασικές εκδόσεις να πέσει αισθητά.
Δυνατή αθλητική κυψέλη
όμως καταγράφεται και στο
βόλεϊ με τη νέα γενιά να ξεπερνάει πολλές φορές τον
εαυτό της.
Όμως και στα ατομικά αθλήματα το ψάξιμο δεν σταματάει
ποτέ, οπότε η παραγωγή εντυπωσιάζει ακόμη και αυτούς
που ζουν τα πράγματα από
μέσα. Με όλα αυτά το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι
ο αθλητισμός ταιριάζει γάντι
στους Τρικαλινούς.
Εννοείται πάντως ότι τέτοιες
προσπάθειες θέλουν υπομονή.
Σίγουρα στην αρχή θα σημειωθούν απώλειες και θα έρθουν δύσκολες στιγμές. Από
την στιγμή όμως που οι πάντες
είναι αποφασισμένοι και δεν
σταματούν να ψάχνονται θα
γυρίσουν το κλίμα και θα μιλήσουν την στιγμή που πρέπει
γεμίζοντας το κάδρο σε βάθους χρόνου.
Ετσι δεν θα έχουμε αθλητική
αναλαμπή και φωτοβολίδα
αλλά προσπάθειες μακράς
πνοής.
Ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε για τους καταξιωμένους
αθλητές οι οποίοι πολύ σωστά
δεν κρατούν πράγματα για τον
εαυτό τους αλλά τα μοιράζονται με τους νέους συναδέλ-

φους τους.
Είναι αλήθεια ότι με το παράδειγμά τους ζεσταίνουν τα
ταλέντα και τα βάζουν καλύτερα στο πνεύμα, οπότε σπεύδουν να βαδίσουν στα χνάρια
τους.
Όταν υπάρχει λοιπόν αθλητική υγεία ένας νομός μπορεί
να έχει το κεφάλι του αθλητικά
ήσυχο γα πολλά χρόνια.
Και όλα αυτά χωρίς να επιβαρύνεται το ταμείο των σωματείων, που δεν μπορούν να
δώσουν γη και ύδωρ στους
εκλεκτούς όπως παλαιότερα.
Η κρίση έκανε πάντως όλους
σοφότερους και μεταξύ άλλων
εμπιστεύονται το δικό τους
υλικό.
Πάντως ο συνδυασμός εμπειρίας στην σωστή δοσολογία
και ταλέντων με προδιαγραφές
μπορεί να κάνει θαύματα.
Και το κοινό βέβαια έχει αρχίσει να αποκτά υπομονή όσον
αφορά την ανανέωση των κυττάρων των συλλόγων, ενώ δεν
ζητάει μαζεμένες νίκες με το
καλημέρα.
Κοινώς έχουν περιοριστεί οι
γκρίνιες σε μεγάλο βαθμό με
τους λάτρεις του είδους να
είναι πιο επιεικείς στην κριτική
τους.
Με το έμπειρο μάτι τους
όμως ξέρουν να εντοπίζουν
σημάδια βελτίωσης στους
αθλητές, που δεν πρέπει να
μένουν στα κεκτημένα τους
αλλά να ενισχύσουν το αγωνιστικό οπλοστάσιο.
Οι ειδικοί πάντως συνιστούν
σε όλους τους τόνους στα επιτελεία των ομάδων να ρίχνουν
στα βαθιά τους πιτσιρικάδες
και από την συγκεκριμένη τακτική δεν θα χάσουν.

Αίσθημα ευθύνης
Ένα από τα βασικά στοιχεία
που πρέπει να διαθέτει το νέο
αίμα πέρα από το ταλέντο είναι
η πειθαρχία.
Αρκετές μεγάλες προσωπικότητες έχουν περιγράψει την
αθλητική ζωή ως ασκητική
αλλά δεν μετανιώνουν για την

επιλογή τους.
Διότι μέσα από την ενασχόλησή τους με το αντικείμενο
βίωσαν έντονα συναισθήματα,
ενώ ήρθαν πιο κοντά με αντιπάλους.
Αυτή άλλωστε είναι η μαγεία
του αθλητισμού, που φέρνει
κοντά τους πάντες, ενώ υπάρχει και η αναγνώριση της προσπάθειας.
Οσοι λοιπόν είναι συγκεντρωμένοι στην αποστολή τους
και δεν επηρεάζονται από σειρήνες αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας.
Ακόμη και την ώρα της μεγάλης χαράς είναι σημαντικό
το έμψυχο δυναμικό να διαβάζει δεδομένα με όρους μέλλοντος εστιάζοντας στην διόρθωση ατελειών.
Εννοείται ότι η αγωνιστική
εκτόξευση προϋποθέτει παραμονή μακράς διαρκείας
στους αγωνιστικούς χώρους
καθώς και ατέλειωτες επαναλήψεις.
Όταν όμως ανοίξει η κάνουλα των διακρίσεων τα νεαρά
αγόρια και κορίτσια ξεχνούν
όλες τις θυσίες.
Τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα είναι άκρως ικανοποιητικά
και άνοιξαν την όρεξη.
Ετσι οι επόμενοι μήνες θα
είναι άκρως παραγωγικοί,
αφού υπάρχουν κομβικοί αγώνες.
Συνεπώς η εργασία στην
υποδομή θέλει τρόπο, σχέδιο
αλλά και σωστή προσέγγιση.
Από την στιγμή που οι ιθύνοντες μιλήσουν στην καρδιά των
πρωταγωνιστών είναι σίγουρο
ότι θα τους δουν να εξελίσσονται με βάση τις προδιαγραφές.
Πάντως ο νομός δεν έχει
την πολυτέλεια να χάσει ούτε
ένα χαρισματικό αθλητικό στέλεχος.
Το κίνητρο λοιπόν είναι υψηλό και ο καθένας οφείλει να
ψάχνεται καθημερινά στον τομέα του.

Επεσαν υπογραφές
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης
υπέγραψε την Πέμπτη προγραμματική σύμβαση με τον Δήμαρχο ΤρικκαίωνΔημήτρη Παπαστεργίου, παρουσία των Βουλευτών Τρικάλων
Παναγιώτας Δριτσέλη, Χρήστου Σιμορέλη και Σάκη Παπαδόπουλου
για το έργο:
«Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο
του Δήμου Τρικκαίων, Νομού ΤριΣτιγμιότυπο από την συνεργασία Τρικαλινών φορέων
κάλων».
με τον Υφυπουργό κ. Βασιλειάδη για το ταρτάν
Μετά την υπογραφή ο Δήμος Τρικκαίων θα δημοπρατήσει άμεσα το
έργο για την τοποθέτηση νέου ταρτάν μιας και το παλιό έχει φτάσει στα όρια του και έχει καταστραφεί σε αρκετά σημεία του με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η διεξαγωγή αγώνων.
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Στον Τρικαλινό ορίζοντα
Οι συμπολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα Συλλόγου Δρομέων
και Ποδηλατών για εξαιρετική βόλτα με οδηγό τον Στέλιο Βάσκο

Ο πολύπειρος Στέλιος Βάσκος δείχνει τον δρόμο
έχοντας δίπλα του τον Βαγγέλη Διβάνη

Με την φανέλα που είχε φορέσει ο Στέλιος στο εγχείρημα: ΤρίκαλαΑθήνα- Τρίκαλα συμμετείχε ο νεαρός Θάνος Μανίκας

Π

οιο σκηνικό
μπορεί να
προκύψει από
την στιγμή που
ενώνουν τις δυνάμεις
τους ο Σύλλογος
δρομέων Τρικάλων και οι
Ποδηλάτες των
Τρικάλων;

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μα πολύ απλά μια εξαιρετική εκδήλωση με σημείο αναφοράς το αγαπημένο ποδήλατο.
Πραγματικά η σχέση των
συμπολιτών με το συγκεκριμένο δίτροχο είναι ερωτική
και σε πρώτη ευκαιρία ανταποκρίνονται στα καλέσματα
προκειμένου να δουν την περιοχή μας αλλιώς.
Διότι κάθε ποδηλατική βόλτα έχει το δικό της χρώμα είναι απολαυστική και ξεχωριστή, ενώ συμβάλλει στην ευεξία των συμμετεχόντων μακριά και πέρα δηλαδή από το
άγχος της καθημερινότητας.
Χωρίς τυμπανοκρουσίες τα
μέλη του Συλλόγου και των
Ποδηλατών έκαναν το κάλεσμά τους και το βράδυ της
Πέμπτης είδαν τους φίλους
τους να δίνουν δυναμικό παρών. Φρόντισαν φυσικά να
ετοιμαστούν όσο καλύτερα
μπορούσαν, ενώ οι περισσότεροι πρόσεξαν ιδιαίτερα το
θέμα της ασφάλειας, κάτι στο
οποίοι πρέπει να επιμείνουν
άπαντες.
Ειδικά τα νιάτα πρέπει να
διδαχτούν σωστά τις αρχές
της ποδηλασίας και γενικότερα της κυκλοφορίας στην
πόλη και όχι μόνον.
Από την στιγμή που μάθουν
κάτι σωστά και το κάνουν κτήμα τους θα μεταφέρουν τα
δεδομένα στους συνομηλίκους τους, οπότε οι εκδηλώσεις θα θυμίζουν γιορτή και
θα λείπουν τα απρόοπτα.
Τώρα που άνοιξε ο καιρός
προκύπτει το γνωστό σκηνικό.
Τα ποδήλατα κατακλύζουν
την πόλη κάτι που χαροποιεί
ιδιαίτερα τους φίλους του είδους.

Ποδηλατικές ευαισθησίες από τον κ. Μικέλη Χαζηγάκη
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα
καλύτερο από την μετακίνηση
με άνεση και ικανοποιητικό
χρόνο.
Πάνω απ’όλα όμως η χρήση
του ποδηλάτου είναι ότι καλύτερο για την υγεία κάτι που
επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί
του κόσμου.
Λίγα λεπτά ενασχόλησης
με το αγαπημένο δίτροχο γυμνάζει απίστευτα το σώμα και
χαλαρώνει το μυαλό.
Παράλληλα με τον τρόπο
αυτό προστατεύει κανείς και
το περιβάλλον το οποίο αρκετά έχουμε πληγώσει με
λάθη και παραλείψεις μας.
Μάλιστα όσοι μελετούν τα
σχετικά στοιχεία διαπιστώνουν
εύκολα ότι δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια για «εγκλήματα» στο είδος.
Η κλιματική αλλαγή είναι
ραγδαία και ακόμη και μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 1,5
βαθμό, όπως δείχνουν οι τελευταίες έρευνες μπορεί να
είναι μοιραία.
Οι ποδηλάτες λοιπόν δείχνουν τον δρόμο και το σύνθημα, που ακούστηκε το βράδυ της Πέμπτης ήταν ηχηρό
και ξεκάθαρο: Βάλτε τα ποδήλατα στην καθημερινότητά
σας και θα μακαρίζετε την
ώρα και την στιγμή, που κάνατε την συγκεκριμένη επιλογή.
Κατά γενική ομολογία οι
συμπολίτες είναι μπροστάρηδες σε πολλά πράγματα, οπό-

τε μπορούν να πάρουν άριστα
και σε θέματα μετακινήσεων
και γενικότερα οδηγικής παιδείας.
Το ποδήλατο στα Τρίκαλα
έχει παρελθόν, παρόν και επιβάλλεται να υπάρξει ανάλογο
μέλλον.
Από την πλευρά τους οι ειδικοί εστιάζουν στις μετακινήσεις των επόμενων ετών
και δίνουν προτεραιότητα στο
ποδήλατο.
Η τοπική παράδοση θα παίξει τον ρόλο της, ενώ πρέπει
να αναπτυχθούν υποδειγματικά οι ποδηλατόδρομοι.
Αλλωστε όλοι παραδέχονται
ότι οι διαδρομές των Τρικάλων
είναι μαγευτικές.

Με άριστο οδηγό
Καιρός όμως να μεταφέρουμε κλίμα από την ποδηλατική σύναξη της Πέμπτης.
Ο Σύλλογος δρομέων και
οι Ποδηλάτες των Τρικάλων
έχουν αγαστή συνεργασία.
Ειδικά στον ημιμαραθώνιο
Θανάση Σταμόπουλου η χημεία είναι εξαιρετική και θα
έλεγε κανείς ότι: το ένα χέρι
νίβει το άλλο και τα δυο το
πρόσωπο.
Με την ρήση αυτή θέλουμε
να καταδείξουμε την επιτυχία
της σύναξης, αφού οι δρομείς
της χώρας νιώθουν δίπλα
τους δικούς τους ανθρώπους.
Και επειδή οι δυο πλευρές
θέλησαν να δώσουν έναν ισχυρό συμβολισμό στην εκδήλωση την οποία επιθυμούν να
καθιερώσουν κάλεσαν την μεCMYK

γάλη μορφή της Τρικαλινής
ποδηλασίας, τον Στέλιο Βάσκο
να δώσει τα φώτα του.
Ομολογουμένως η αγάπη
των συμπολιτών για τον δικό
τους Στέλιο είναι απίστευτη.
Αναγνωρίζουν το πλούσιο ταλέντο του και κυρίως τις ψυχικές δυνάμεις.
Οι εικόνες άλλωστε από τις
μεταβάσεις σε όλη την Ευρώπη είναι νωπές.
Αλλοτε με τον αέρα να τον
χτυπάει αλύπητα, άλλοτε με
την βροχή να πέφτει με ένταση, άλλοτε με την θερμοκρασία να εκτοξεύεται.
Όμως ο Βάσκος ήταν πάντα
εκεί, δηλαδή στο αγαπημένο
του δίτροχο να ξεπερνάει
όλες τις δυσκολίες.
Κλήθηκε λοιπόν να οδηγήσει αυτή την ποδηλατική βόλτα και το έκανε με όλη την
καρδιά του.
Χάρηκε φυσικά όταν είδε
γνωστούς και φίλους να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα
και να συμμετέχουν στην εκδήλωση.
Ολοι μαζί θυμήθηκαν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από
τις αποστολές του και άπαντες του έβγαλαν για μια ακόμη
φορά το καπέλο.
Όταν μάλιστα ανακοινώθηκε το όνομά του το αυθόρμητο και ζεστό χειροκρότημα
τα έλεγε όλα.
Ασφαλώς αδυναμία του Στέλιου είναι τα μικρά παιδιά τα
οποία έσπευσαν να δουν από
κοντά το ίνδαλμά τους, ενώ
ο ίδιος φρόντισε να λύσει
όλες τις απορίες τους.
Το χαμόγελο στα χείλη δεν
αλλάζονταν με τίποτα.
Μάλιστα ο πιτσιρικάς Θάνος
Μανίκας έτρεξε με την εμφάνιση που είχε φορέσει ο Βάσκος στο εγχείρημα: Τρίκαλα- Αθήνα- Τρίκαλα ξυπνώντας έτσι ευχάριστες αναμνήσεις.
Οσο για την διαδρομή αν
και ήταν σχετικά μεγάλη αποδείχτηκε παιχνιδάκι, αφού όλοι
βρήκαν γρήγορα ρυθμό.
Η απόσταση ήταν 13,5 χιλιόμετρα και η διάρκειά της
υπολογίστηκε περίπου σε 1
ώρα και 15 λεπτά.
Πραγματικά προέκυψε μια

Οι απαραίτητες οδηγίες και γενικότερα ενημέρωση
από τον πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων

Δεδομένη η λατρεία των συμπολιτών
για το ποδήλατο και ειδικά της νεολαίας
εντυπωσιακή βραδινή νότα
που άρεσε σε μικρούς και μεγάλους.
Η βόλτα κινήθηκε από Κεντρική πλατεία στις οδούς
Β.Τσιτσάνη προς το γήπεδο
με κατεύθυνση προς Άι Γιώργη. Από εκεί προς Καρυές,

Φλαμούλι. Κατόπιν από Αγία
Μονή προς Πύργο – Πυργετό
– Πράσινη Γωνιά και από την
Καλαμπάκας επιστροφή στην
κεντρική πλατεία.
Εννοείται ότι άπαντες είναι
ανοιχτοί σε νέες πρωτοβουλίες.
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Παρακολουθούν τις εξελίξεις
Στον ΑΟ Τρίκαλα πέρα από το θέμα του προπονητή ρίχνουν την ματιά τους
και σε όσα αφορούν τα οργανωτικά θέματα της Φούτμπολ Λιγκ

Έ

τσι όπως τα…
κατάφερε ο
ΑΟ Τρίκαλα
να μην
αγωνιστεί στην Σούπερ
Λίγκα 2 όπου τα
οικονομικά είναι
δεδομένα, τώρα στην 3η
τη τάξη επαγγελματική
κατηγορία η κατάσταση
παραμένει ρευστή.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Αυτό σημαίνει ότι η τρικαλινή διοίκηση ρίχνει την ματιά
και προς εκεί, αν και έχει βέβαια και τα δικά της ανοιχτά
μέτωπα. Μπορεί να υπάρχει
μια βεβαιότητα ότι νέος προπονητής του ΑΟΤ θα είναι ο
Περικλής Αμανατίδης, αλλά
σε μια συμφωνία αυτό που
έχει ενδιαφέρον είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.
Μέχρι αυτές να έρθουν θα
πρέπει όλοι να κρατάνε επιφυλάξεις.
Βέβαια το θέμα του προπονητή θα πρέπει να λυθεί,
ώστε από εκεί και πέρα να
πάρει σειρά το θέμα της οργάνωσης, που έχει να κάνει
με το ρόστερ.
Αλλά βέβαια σε εκκρεμότητα μένει και ο τρόπος, αλλά
και η προκήρυξη του νέου
πρωταθλήματος. Με άλλα λόγια όλα είναι στον αέρα, αλλά
θα πρέπει στον ΑΟΤ να βρουν
τους ρυθμούς και κυρίως να
κατανοήσουν ότι τα περυσινά
τραγικά λάθη που οδήγησαν
στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να γίνουν μάθημα, ώστε
η ομάδα να βρει τα πατήματά
της για την αγωνιστική πρόοδο. Αυτό βέβαια δεν μπορείς
να το κερδίσεις με λόγια αλλά
με πράξεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι μόνο…

Ο ΑΟΤ εκτός από τις δικές του εκκρεμότητες θα πρέπει να περιμένει και τις εξελίξεις γύρω από τις τηλεοπτικές συμφωνίες της διοργανώτριας αρχής

Συναντήθηκε με την ΕΡτ
ο Λεουτσάκος, στον αέρα
τα τηλεοπτικά
της Football league
Συνάντηση με εκπροσώπους της ΕΡΤ είχε την περασμένη Τετάρτη ο Λεωνίδας
Λεουτσάκος, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν
έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία
αναφορά με την τηλεοπτική
κάλυψη του πρωταθλήματος
της νέας Football League.
Η ΕΡΤ έχει εγκρίνει κανονικά το κονδύλι για τη μετάδοση των αγώνων της Super
League 1 και της Super
League 2 για τη νέα σεζόν,
όμως προς το παρόν τίποτα
δεν είναι ακόμη δεδομένο
για τις ομάδες της Football

League, έστω κι αν ο Γιώργος
Βασιλειάδης είχε δεσμευτεί
ότι θα υπάρχουν πόροι από
τηλεοπτικό συμβόλαιο προκειμένου οι ομάδες της νέας
Football League να είναι βιώσιμες.
Συγκεκριμένα ο υφυπουργός Αθλητισμού φέρεται να
έχει δεσμευτεί για ένα συμβόλαιο ύψους 1,8 εκατ. το
οποίο θα μοιραστεί στις ομάδες της λίγκας, ωστόσο οι
εκλογές επιβραδύνουν τις
εξελίξεις και προς το παρόν
όλα είναι στον αέρα αναφορικά με το αν η ΕΡΤ θα καλύψει τελικά το πρωτάθλημα
της Football League.
Πλάνο για 8 ομίλους στην
Γ’ Εθνική.

Με Προοδευτική και Αν. Καρδίτσας οι Παλαίμαχοι
Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές των Τρικάλων, της Αναγέννησης Καρδίτσας και της
Προοδευτικής θα συναντηθούν σήμερα Σάββατο 8 Ιουνίου και ώρα 5.30 μμ στο γήπεδο του Πυργετού Τρικάλων
σε ένα τουρνουά όπου θα θυμηθούμε τα παλιά. Όπως σημειώνουν οι βετεράνοι του
ΑΟΤ “να σας θυμίσουμε ότι
στα 90 αγωνιστικά λεπτά γινόταν πόλεμος με τις συγκεκριμένες ομάδες αλλά μέχρι
εκεί. Απο το ποδόσφαιρο μόνο
φίλους έχουμε κάνει”.
?Μπέος για το ΑΦΜ του
Ηρακλή: «Στην Ελλάδα οι νόμοι είναι για να αλλάζουν»
«Δεν επιτρέπεται σε μια
ΠΑΕ να φύγει π.χ. από τον
Βόλο και να πάει στη Θεσσαλονίκη», είπε ο ισχυρός άν-

δρας των «κυανέρυθρων»
Το… ανοιγοκλείνει ο Αχιλλέας Μπέος το θέμα της παραχώρησης του ΑΦΜ από τον
Βόλο στον Ηρακλή, καθώς
στην ίδια ραδιοφωνική συνέν-

τευξη του την Παρασκευή
(7/6) στο Metropolis από μια
λέει ότι δεν γίνεται και από
την άλλη ότι οι νόμοι στην
Ελλάδα αλλάζουν εύκολα.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Διακρίσεις
στα Ζδράγκεια
Σε μια ακόμη στιβική διοργάνωση οι Τρικαλινοί αθλητές
έβαλαν το δικό τους χρώμα.
Ο λόγος για τα «Ζδράγκεια» όπου άπαντες τίμησαν την
μνήμη ενός χαρισματικού αθλητή.
Στο βάθρο μεταξύ άλλων ανέβηκαν.
Στα 100μ ανδρών ο Κ. Ζήκος (ΓΕΑΤ) με 10.62.
Στα 200μ πρώτευσε ο Γ. Τουλούμης (ΓΣΤ) με 22.14 και
ακολούθησε ο Ε. Καϊκης (ΓΕΑΤ) με 22.35.
Στα 400μ είχαμε τριάδα ΓΣΤ με πρώτο τον Κ. Νάκο 48.24,
2ο τον Τουλούμη Γ. με 49.77 κα 3ο τον Μέρμηγκα Δ. με
50.89.
Στο μήκος ο Α. Παπαγεωργίου του ΓΣΤ ήταν 2ος με 6.46.
Στα 200μ. γυναικών η Κυδωνιάτη Μ. του ΓΣΤ τερμάτισε
2η με 26.49.
Στα 400 πρώτευσε η Καραπάνου Σπ. του ΓΣΤ με
1.01.50.
Στο μήκος πρώτη ήταν η Φατούρου Μ. της ΓΕΑΤ με άλμα
στα 5.10.
Στα 400μ με εμπόδια κορασίδων επικράτησε η Β. Μητσιούλη του ΖΕΥΣ με 1.02.47.
Τέλος στα 300μ παγκορασίδων είχαμε 2η την Χατζή Ρ.
με 46.04, 3η την Χατζή Θ. με 47.01 και 4η την Κελεπούρη
Μ. με 47.04. Ολες ανήκουν στο δυναμικό του ΖΕΥΣ.

Μεταβατικές
Δαναών
Ξεκινούν μεταβατικές προπονήσεις για την ανδρική ομάδα των Δαναών στο κλειστό της Μπάρας. Οι προπονήσεις
θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 12 Ιουνίου και θα διεξάγονται
κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Δευτέρα από τις 7 μ.μ. έως
τις 8.20 μ.μ. για διάστημα ενός μηνός.
Καλούνται οι παίκτες της ανδρικής ομάδας να λάβουν
μέρος στο πρόγραμμα μεταβατικών προπονήσεων αλλά
και όσοι άλλοι Τρικαλινοί αθλητές επιθυμούν να λάβουν
μέρος και να αγωνιστούν στην ομάδα των Δαναών.
Οι προπονήσεις θα στοχεύσουν στην ατομική βελτίωση
του κάθε παίκτη αλλά και στη βελτίωση της φυσικής τους
κατάστασης.

Συνεχίζονται οι εγγραφές
•Μεγάλη ανταπόκριση για το 4ο Summer School:
ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
υνεχίζονται οι εγγραφές
αλλά και οι προετοιμασίες
για το 4oSummerSchoolτου
ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τίτλο «Μαθαίνω μέσα
από την κίνηση» που θα
πραγματοποιηθεί από τις 24
Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου 2019 (10
ημέρες) στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα.

Σ

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Δρ. Γεροδήμος Βασίλειoς, Καθηγητής ΠροπονητικήςΤΕΦΑΑ-ΠΘ αναφέρει:
Οι επιστήμονες που το διοργανώνουν
δίνουν μεγάλη έμφαση στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και τις σχεδιαζόμενες δράσεις του (τοξοβολία, κρίκετ, μπάντμιντον,
πινγκπονγκ, TAEKWONDO, πάλη, baseball, μουσικοκινητικά προγράμματα,παιδαγωγικά παιχνίδια, φτιάχνω υγιεινό
σνακ κ.α.). Επιπρόσθετα, τη φετινή χρονιά τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν και σε νέες δραστηριότητες όπως: Ρομποτική, FitforKids, Take
10 inEnglish, τροποποιημένα παιδαγωγικάπαιχνίδιακ.α.
Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεταιγια
μια ακόμη χρονιάστις μετρήσεις - αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν.
Έχουν επιλεγεί δοκιμασίες - τεστ κατάλληλα για όλες τις ηλικίες των συμμετεχόντων και μέσα από αυτές θα αξιολογηθούν διάφοροι δείκτες υγείας(ορθοσωμία, δείκτες παχυσαρκίας, βασικός μεταβολισμός κ.α.), φυσικής κατάστασης (δύναμη, κινητικότητα, ισορροπία
κ.α.) και διατροφικές συνήθειες (προσήλωση στο πρότυπο μεσογειακής διατροφής).
Τα αποτελέσματα,μετά από κατάλληλη επιστημονική επεξεργασία (στατιστι-

Το δικό του χρώμα θα έχει και το φετινό 4ο summer school
κές αναλύσεις, συγκρίσεις με δείκτες και
πίνακες αναφοράς κ.α.), θα δοθούν
στους γονείς με χρήσιμες συμβουλές
άσκησης, διατροφής και υγείας που
μπορούν να ακολουθήσουν τα παιδιά
τους. Επιπρόσθετα, τη φετινή χρονιά
θα δοθούν και πολλές οδηγίες σχετικά με
την εργονομία στην καθημερινότητα

(συμβουλές για σωστή στάση σώματος
κατά το διάβασμα, τον ύπνο, τη χρήση
tabletκ.α.).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα
www.healthykids.gr/summerschoolκαι
στα τηλέφωνα 2431047030 και
6944640035.

Ποδόσφαιρο

Από τουρνουά σε τουρνουά
•Τα Τρικαλινά τμήματα υποδομής
Ε
ποχή για…
ποδοσφαιρικά
τουρνουά που θα
ρίξουν τη φετινή
αυλαία στις δραστηριότητες
των τμημάτων υποδομής. Το
ένα δίνει τη σκυτάλη στο
άλλο μ’ αυτό των Μετεώρων
να αποτελεί σημείο
αναφοράς.

Η Ακαδημία Α.Σ. Μετέωρα σε συνεργασία με την Soccer Link, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο
Μετεώρων διοργανώνει ένα τετραήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου
με την συμμετοχή ομάδων από όλη
την Ελλάδα από 21/6/2019 –
24/6/2019.
Όσοι αθλητές της Ακαδημίας μας
επιθυμούν να συμμετέχουν στο τουρνουά θα πρέπει να το δηλώσουν με
υπεύθυνη δήλωση έως και την Παρασκευή 7/6/2019.
Θα τηρηθεί αυστηρά η ημερομηνία
δηλώσεων για την ομαλή διεξαγωγή
καταμερισμού των ομάδων.
Για τους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας των Μετεώρων δεν θα υπάρχει συνδρομή για τη συμμετοχή τους
στο τουρνουά.

ΗΛΙΚΙΕΣ
• Κ18 (γεννηθέντες 2001-2002)
• Κ16 (γεννηθέντες 2003-2004)
• Κ14 (γεννηθέντες 2005-2006)
• Κ12 (γεννηθέντες 2007-2008)
• Κ10 (γεννηθέντες 2009-2010)
Τουρνουά διοργανώνει σήμερα η
Δήμητρα Απόλλων στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μπαλκούρας με την
παρουσία αρκετών ακαδημιών, ενώ θα
υπάρξει και συνέχεια σε διάφορες πόλεις για τους μικρούς του Αποστόλη
Γκαραγκάνη και Νίκου Γιαγιάκου.

Ο Πύργος θα διοργανώσει τουρνουά στο γήπεδό του με αρκετές
ομάδες την Πέμπτη 20 Ιουνίου, ενώ
την Παρασκευή θα πραγματοποιήσει τελετή λήξης με γιορτή.
Η Ακαδημία 1 θα παίξει πιθανότατα στον ΠΑΟΚ με την Κ 12, 14 έως 22
του μηνός θα βρεθεί στη Χαλκιδική
και θα κλείσει με τη συμμετοχή στο
respect cup στην Καρδίτσα.
Και φυσικά υπάρχουν και άλλες
ακαδημίες και άλλα τουρνουά για τα
οποία θα έχουμε την ευκαιρία να

αναφερθούμε αναλυτικά.
Ο ΑΟΤ σήμερα και ώρα 9 το πρωϊ,
τα παιδιά των τμημάτων Κ8 και Κ12,
θα αναχωρήσουν από το Δημοτικό
Στάδιο Τρικάλων για την Φαλάνη
Λάρισας, όπου και θα συμμετάσχουν
στο 5ο Πανελλήνιο Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου .
Αύριο στις 9.30 π.μ. θα διεξαχθεί
στο Αθλέτικ Παρκ «Απ. Καρακούσης» ο αγώνας πρωταθλήματος Κ10,
ΑΟΤ-Αμπελάκια.
Την ίδια μέρα θα φιλοξενηθεί στο
Αθλέτικ Παρκ «Απ. Καρακούσης» η

Ακαδημία ποδοσφαίρου της Πελασγιώτιδας Λάρισας. Το πρόγραμμα είναι :
10.30 π.μ. Αγώνας γεννηθέντων
2010-2011
11.30 π.μ. Αγώνας Κ12
11.30 π.μ. Αγώνας Κ9
Για το ίδιο τουρνουά, ο αγώνας Κ14
ΑΟΤ-Πελασγιώτιδα θα διεξαχθεί στο
γήπεδο Φλαμουλίου στις 10.30 π.μ.
Τέλος, γίνεται γνωστό ότι ο αγώνας
πρωταθλήματος Κ10 του Σαββάτου
8/6 με την ΑΕΤ ματαιώθηκε και κατακυρώνεται με 3-0 υπέρ του ΑΟΤ.

ΣΧΟΛΙΑ
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Το τερπνόν μετά του ωφελίμου

Το ποδήλατο στα Τρίκαλα

Πολλά τα ποδοσφαιρικά τουρνουά που θα συμμετάσχουν
οι Τρικαλινές ακαδημίες προσεχώς. Θα βρεθούν σχεδόν σε
όλη την Ελλάδα με εκατοντάδες παιδιά. Στόχος, πέρα από
την άθληση και την ψυχαγωγία αποτελεί και η «έκθεσή»
τους στους ειδικούς του αθλήματος έτσι ώστε να πάρουν
μια «γεύση» για το Τρικαλινό ταλέντο, το οποίο δυστυχώς
δεν αξιοποιείται από την κορυφαία ομάδα του νομού και
φεύγει νωρίς νωρίς από το νομό μας πλέον. Ηδη, οι υπεύθυνοι των ακαδημιών ετοιμάζουν το πρόγραμμα, το οποίο
πέρα από ποδόσφαιρο θα προσφέρει στα παιδιά και εμπειρίες συγκατοίκησης σε διαφορετικές πόλεις με την
ανάγκη συνεργασίας και αλληλοσεβασμού, έξω από το
γήπεδο, να είναι μεγάλη. Ευκαιρία λοιπόν να μάθουν να λειτουργούν τα παιδιά και μακριά από τα σπίτια τους στα σίγουρα χέρια των προπονητών τους. Τεράστια εμπειρία…

Είναι αλήθεια πως το ποδήλατο στα Τρίκαλα πρωταγωνιστεί. Όπου και να κοιτάξεις, όπου και να σταθείς,
όπου και να στρίψεις θα δεις πολλά… και ξεπετάγονται
σαν «μανιτάρια», όχι μόνο γιατί βολεύει στις μετακινήσεις, αλλά και γιατί βοηθάει στην άσκηση και στη…
τσέπη αφού δεν χρειάζεται καύσιμο. Ας μην το προσπερνάμε και αυτό, αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα. Χθες, πραγματοποιήθηκε στη πόλη μας μια
όμορφη και ξεχωριστή μαζική βόλτα με το ποδήλατο. Δημοσιογραφικά καλύψαμε το γεγονός
και το «ντύσαμε» όπως έπρεπε διότι η πρωτοβουλία του Συλλόγου Δρομέων και ποδηλατών
αποτέλεσε μια ξεχωριστή νότα. Ως πολίτες όμως συναντήσαμε τα γνωστά προβλήματα. Την
έλλειψη ποδηλατοδρόμων με ασφάλεια, τους επικίνδυνους δρόμους σε πολλά σημεία αλλά
και την κάκιστη οδήγηση καθώς πολλοί ποδηλάτες δεν σταματούν ούτε στα φανάρια. Δεν
είναι όλα «ρόδινα»… Απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα ώστε να είμαστε υπερήφανοι που κινούμαστε τόσοι πολλοί με το ποδήλατο στα Τρίκαλα. Μια μαζική βόλτα, για να περάσουμε
καλά, ποτέ δεν δείχνει τα πραγματικά προβλήματα. Στην καθημερινότητα φαίνονται και είναι
πολλά.
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. Ο μήνας Ιούνιος, μπορεί να μην
φιλοξενεί αγώνες των Ελληνικών
πρωταθλημάτων – χορτάσαμε
άλλωστε με όσα είδαμε στους
υπόλοιπους – αλλά συνήθως έχει
πολλές υποχρεώσεις…
. Συνήθως οι περισσότερες ομάδες
χρωστούν τους παίκτες και
περιμένουν να δουν τι μπορούν να
αποφύγουν από τα χρωστούμενα,
είτε κανονίζοντας για την επόμενη
χρονιά, είτε με «νταήδες», είτε με
«απειλές»…
. Συνήθως οι περισσότεροι
παίκτες βρίσκονται σε «πανικό»
αναζητώντας τον επόμενο
ποδοσφαιρικό σταθμό τους ή
τρόπο για να πληρωθούν από τον
προηγούμενο…
. Συνήθως οι διοικήσεις το
σκέφτονται και το ξανασκέφτονται αν
θα συνεχίσουν στην ομάδα, ποιόν
προπονητή θα πάρουν, ποιους
παίκτες…. Τα τελευταία χρόνια
σκέφτονται ποιος θα είναι ο τεχνικός
Διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής
και άλλα σημάδια της εποχής. Και
καλά κάνουν καθώς οι περισσότεροι
που χρηματοδοτούν το ποδόσφαιρο,
δεν κατέχουν το άθλημα…
. Συνήθως τέτοια εποχή
αναζητείται το προπονητικό κέντρο
του βασικού σταδίου
προετοιμασίας, γιατί το μόνιμο
προπονητικό κέντρο αναζητείται
καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς αν
είσαι Τρίκαλα.
. Με λίγα λόγια ο Ιούνιος μπορεί να
μην «αγγίζει» υψηλές θερμοκρασίες,
στο ποδόσφαιρο όμως θυμίζει
«καύσωνα». Και μοιάζει με τον κήπο.
Τα λαχανικά. Αν δεν εξασφαλίσεις
ιδανικές συνθήκες στα φυτά μέχρι να
ριζώσουν… καρπό δεν έχει.
. Στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο,
πρέπει να αλλάξουν πολλά. Είτε το
καταλάβουν οι υπεύθυνοι, είτε όχι
πρέπει να γίνει μια προσπάθεια
έτσι ώστε να τονωθούν και οι τρεις
κατηγορίες, να έχουν επιπλέον
κίνητρα οι ομάδες και να υπάρχει
ενδιαφέρον έως το τελευταίο
παιχνίδι.
. Αυτό απαιτεί χρόνο, κόπο και
φαντασία. Και αυτά –με τη σειρά
τους- απαιτούν ανθρώπους που δεν
έχουν κουραστεί…
. Για την ιστορία τα σεμινάρια των
διαιτητών, βοηθών που θα είναι
στον πίνακα της Superleague έχουν
προγραμματιστεί το διάστημα 14-18
Αυγούστου.
Βρε τους Αθεόφοβους…
15 Αυγουστο στα γήπεδα;

Διδακτέα η ιστορία του ΑΟΤ.
Είναι και διδαχτική;
άθε χρόνο τα ίδια ή μήπως όχι;
Ίδιοι στόχοι, ίδιες αδυναμίες,
ίδιες δικαιολογίες, ίδια
φιλοσοφία. Αλλάζουν τα
πρόσωπα (όχι πάντα) και το τίμημα
(πάντα)… Η ιστορία γράφει και…
ξεγράφει δίχως να επηρεάζει το
«αύριο», χωρίς να διδάσκει.

Κ

Τα δύο βιβλία που εξιστορούν τα «κατορθώματα» του ΑΟΤ (του Σ. Κύρμπα και του Θ.
Αλεξιάδη), διακοσμούν τις βιβλιοθήκες, όσων
τα κατέχουν. Και οι αριθμοί που γράφονται σ’
αυτά, μεταφράζονται σε νίκες, ισοπαλίες και ήττες. Διδακτέα η ποδοσφαιρική ύλη του ΑΟ Τρίκαλα, όχι όμως διδακτική -επαρκής. Φταίνε αυτοί που «πότισαν» τα γήπεδα της ποδοσφαιρικής ζωής της συγκεκριμένης ομάδας, με τον
ιδρώτα, τις επιδόσεις, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες; Μήπως φταίνε αυτοί που κατέγραψαν
την πορεία του ΑΟΤ ή μήπως αυτοί που αναλαμβάνουν τα ηνία και οδηγούν τις εξελίξεις
εκεί που μπορούν και όχι εκεί που θέλουν; Λέτε
να φταίνε αυτοί που παρακολουθούν από τις
κερκίδες ή τις σίτες, όσα συμβαίνουν γύρω από
την ομάδα ή αυτοί που τα καταγράφουν στις
σελίδες εφημερίδων ή ηλεκτρονικών ΜΜΕ;
Μπορεί και όλοι μαζί. Σημασία δεν έχει ποιος
φταίει, περισσότερο ή λιγότερο, αλλά η ουσία
που δεν είναι άλλη από το αποτέλεσμα.

Πέρασαν διοικήσεις και διοικήσεις απ’ αυτή
την ομάδα αλλά προπονητικό κέντρο δεν απέκτησε ποτέ, με αποτέλεσμα οι χώροι προπόνησης να προσβάλλουν κάθε επαγγελματική
ποδοσφαιρική προσέγγιση, μετά από κάθε δύσκολη εποχή.
Πέρασαν άνθρωποι με πολλά χρήματα,
αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν το αυτονόητο και το απαραίτητο. Τις βάσεις. Που
να στηριχθεί ένα δένδρο, όταν οι ρίζες του
βρίσκονται πάνω από το έδαφος; Πώς να
«καρπίσει» μια ποδοσφαιρική προσπάθεια,
όταν δεν «τρέφεται» σωστά από αξιόλογους
προπονητές, ταλαντούχους παίκτες, επιστημονική δουλειά, υπομονή και επιμονή; Όταν
οι προπονητές και οι παίκτες αλλάζουν κάθε
δίμηνο; Όταν επί εποχής Γιαλιά άλλαξαν σε
έναν χρόνο πέντε προπονητές και 40 παίκτες;
Όταν πέρυσι άλλαξαν τρεις διευθυντές, μια
ομάδα το Καλοκαίρι και μια ομάδα τα Χριστούγεννα; Όταν φέτος θα αλλάξει κατά 90%
το ρόστερ; Όταν ο προπονητής που θα έρθει
δεν ξέρει αν προλάβει «παρέλαση» τον Οκτώβριο; Όταν ο αγωνιστικός χώρος του σταδίου «μπαλώνεται» και δεν «ξηλώνεται» για να
γίνει το σωστό;
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι λέξεις «αισιοδοξία», «προετοιμασία», «ενότητα», «χτίσιμο»
αποκτούν ιδιαίτερη αξία γιατί έτσι συνηθίζεται
και όχι γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Διαβάζουμε

τελευταία και ακούμε όμορφες λέξεις, από τα
ίδια χέρια και τα ίδια χείλη… Κανένας δεν θέλει ν’ αποτύχει. Όλοι να πετύχουν θέλουν αλλά
πως τα καταφέρνουν να ξεκινούν για άνοδο και
να έρχεται υποβιβασμός; Είναι απλό. Δεν
υπάρχουν βάσεις. Δεν υπάρχει υπομονή. Δεν
υπάρχει «μόνιμη» διάθεση και κυρίως σωστή και
πολυδιάστατη οργάνωση. Θυμηθείτε τι γράφαμε πέρυσι τέτοιον καιρό. Τι ακούγαμε τέτοια
εποχή. Αν δεν τ’ ακούσατε και φέτος, να τα περιμένετε…
Παρ’ όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, όλοι θέλουν να κερδίσουν κάτι. Κατηγορία, βαθμούς,
γκολ, χρήματα, δόξα, μεροκάματο, νυχτοκάματο… και οι φίλαθλοι φυσικά θέλουν μια ομάδα να παίζει σε μια σοβαρή κατηγορία και να
την διοικούν σοβαροί άνθρωποι, με σοβαρά
έργα και σοβαρές κουβέντες.
Κάθε αρχή είναι και μια νέα δοκιμασία για
όλους. Εγιναν αυτά που έγιναν και τώρα ξεκινάει μια νέα προσπάθεια. Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας ομάδας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η συλλογική προσπάθεια φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Η στήριξη απ’ όλο το
νομό είναι απαραίτητη. Ο αλληλοσεβασμός
απαραίτητος. Μπροστά μας βρίσκεται μια νέα
δοκιμασία. «Οδηγός» τα λάθη του παρελθόντος… «Οπλο» η θέληση και η διάθεση. Θα τα
καταφέρουμε αυτή τη φορά ή θα δικαιωθούν
όσοι έχουν προδικάσει το αποτέλεσμα;

Του Πάνου Γιδόπουλου
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Το 10 το καλό
•Απόλυτα επιτυχημένη και η φετινή δέκατη εσωτερική διοργάνωση
beach volley της ΣΕΦΑΑ με σήμα κατατεθέν τον ενθουσιασμό

Διοργανωτές και συμμετέχοντες αφιέρωσαν στον φακό της «Σέντρας» το πιο ζεστό στιγμιότυπο

Ε

ποχή εσωτερικών
εκδηλώσεων
είναι αυτή που
διάγουμε στην
ΣΕΦΑΑ και οι φοιτητές
βρίσκονται σε εγρήγορση
προκειμένου να
παρουσιάσουν
υποδειγματικές συνάξεις
στον τομέα τους.

Πραγματικά κάθε πρωτοβουλία έχει το αποτύπωμά της, ενώ
οι πρωταγωνιστές κάνουν κατάθεση ψυχής.
Από την μια οι διοργανωτές
φροντίζουν να μην λείψει τίποτα
από κανέναν και από την άλλη
όσοι αναλαμβάνουν αγωνιστική
δράση προσφέρουν θέαμα υψηλών προδιαγραφών.
Αλλωστε έχουν τον αθλητισμό στο αίμα τους, ενώ διδάσκονται σωστά όλες τις αρχές
των σπορ.
Το σημαντικό είναι ότι διαθέτοντας τα απαραίτητα εφόδια
και χτίζοντας καθημερινά μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τις
γνώσεις τους στη νεολαία και
όχι μόνον.
Οι άνθρωποι του χώρου αναγνωρίζουν σε πρώτη ευκαιρία
ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά
στην ΣΕΦΑΑ, οπότε οι επιστήμονες που βγαίνουν από τα
σπλάγχνα τους είναι σε θέση
να δείξουν τον σωστό δρόμο
στέλνοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα.
Από την άλλη οι φοιτητές
βιώνοντας πράγματα από μέσα
αγωνιζόμενοι πολλές φορές για
λογαριασμό Τρικαλινών ομάδων
ξέρουν πολύ καλά τα θέλω των
συμπολιτών.
Με εύληπτο τρόπο λοιπόν
μεταφέρουν όλα εκείνα τα στοιχεία που ωθούν τους φίλους
των σπορ να καταπιαστούν πιο
ζεστά με τον αθλητισμό χωρίς
απαραιτήτως να θέλουν να κάνουν τρελή καριέρα.
Όλα αυτά θα απλωθούν στο
μέλλον αλλά στην προκειμένη
περίπτωση το ζητούμενο βρίσκεται στην έμπνευση των φοιτητών για το 10 τουρνουά μπιτς
βόλεϊ.
Αυτό πραγματοποιήθηκε στο
διάστημα 29-30 Μαϊου στις εγκαταστάσεις της σχολής από
την ειδικότητα πετοσφαίρισης
του γ’ έτους.
Αεικίνητο λοιπόν και με πολ-

Οσοι έτρεξαν την εκδήλωση
δεν ξέχασαν
να ευχαριστήσουν
τους χορηγούς που
τους στήριξαν απλόχερα

λές εμπνεύσεις ήταν το δυναμικό επιτελείο που απαρτίζονταν
από τους: Κοχαρίκ Κασαρτζιάν,
Σταύρο Χατζάτογλου, Χριστιάννα Λαϊου και Ειρήνη Αθανασοπούλου.
Ομολογουμένως τα παιδιά
τράβηξαν κουπί, αφού μια εκδήλωση δεν είναι μόνο το κυρίως πιάτο, δηλαδή οι αγώνες.
Πάνω απ’ όλα είναι η μεθοδική οργάνωση, το φτιάξιμο
του προγράμματος, ο εντοπισμός των λεπτομερειών και αρκετές ακόμη πτυχές που θέλουν
άριστα ανακλαστικά για να κυλήσουν τα πάντα στην εντέλεια.
Τα φώτα για τους διοργανωτές έπεσαν σε προχωρημένη
ώρα αλλά τα εύσημα που εισέπραξαν τους έκαναν να ξεχάσουν το τρέξιμο και την κούραση.

Απίστευτη ατμόσφαιρα
Το εσωτερικό τουρνουά μπιτς
βόλεϊ όχι μόνον αντέχει στον

χρόνο αλλά προσφέρει κάθε
περίοδο και καινούργια στοιχεία.
Ειδικά στην 10η σύναξη όλοι
έβαλαν τα δυνατά τους για να
πάρει άριστα.
Απαντες λοιπόν μίλησαν για
το 10 τα καλό, ενώ και ο υπεύθυνος καθηγητής κ. Αστέριος
Πατσιαούρας έμεινε ικανοποιημένος από τα όσα κατέγραψε
από την αρχή μέχρι το τέλος
της γιορτής.
Οι πρωταγωνιστές κινήθηκαν
σαν καλοκουρδισμένη μηχανή
με τον καθέναν να κάνει το καθήκον του στον τομέα του.
Τα στελέχη επικοινωνούσαν
με τα μάτια, οπότε βγήκαν σωστά τα βασικά στοιχεία αλλά
και τα λεγόμενα ψιλά γράμμα.
Σήμα κατατεθέν ήταν η απίστευτη ατμόσφαιρα και ο ένας
παρότρυνε τον άλλο για το καλύτερο σερβίς, το τέλειο καρφί
αλλά και γενικότερα για το διάβασμα κάθε φάσης.
CMYK

Να σημειώσουμε ότι στην
πρωτοβουλία συμμετείχαν 220
φοιτητές από 52 ομάδες ένα
νούμερο δηλαδή, που καταδεικνύει την αποδοχή του τουρνουά.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο κάθε αγώνας ήταν ένας
και ένας. Ειδικά όταν η σειρά
μπήκε στην τελική ευθεία προέκυψαν ομηρικές μονομαχίες
πάνω στο φιλέ, ενώ οι πόντοι
ήταν μακράς διαρκείας.
Τα προβάδισμα επίσης άλλαξε πολλές φορές χέρια, όπως
και τα συναισθήματα.
Οι πιο ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί έφτασαν στο τέλος
του δρόμου.
Για την ιστορία να προσθέσουμε ότι η κούπα πήγε στους:
Possible για να ακολουθήσουν
οι Μπιτσάρες, ενώ στην 3η θέση
βρέθηκαν οι τρεις και ο κούκος.
Επιλογικά όσοι έτρεξαν την
εκδήλωση δεν παρέλειψαν να
ευχαριστήσουν μέσα από την
καρδιά τους, τους χορηγούς,
που με τον τρόπο τους έδωσαν
ώθηση στην γιορτή.
Επίσης μνημόνευσαν εταιρείες και καταστήματα για την
προσφορά προϊόντων ήτοι:
Τρίκκη, Βιολάντα, Hell, καθώς
και το πρακτορείο Εφημερίδων
και Περιοδικών «Τύπος» του κ.
Νικόλαου Λασπά επί της Θερμοπυλών 2.
Φυσικά όλοι πέρασαν υπέροχα και θα κρατήσουν τις εικόνες στην καρδιά και στο άλμπουμ των αναμνήσεων.

* Γράψαμε στην χθεσινή στήλη για τις φιλότιμες προσπάθειες,
που κάνουν τα φρέσκα πρόσωπα του Τρικαλινού αθλητισμού.
Ακολουθεί και εκτενές κείμενο σήμερα, αφού πραγματικά
τα παιδιά αυτά αποτελούν το μέλλον της περιοχής.
* Να μην ξεχνάμε όμως και τις δόξες του παρελθόντος, οι
οποίες δείχνουν σε πρώτη ευκαιρία την αγάπη για το
άθλημα που διακονούν. Εννοείται ότι ανταποκρίνονται σε
όλα τα καλέσματα και δείχνουν ότι διατηρούνται σε
εξαιρετική φόρμα.
* Ειδικά οι παλαίμαχοι των Τρικάλων κινούνται πάντα στα
όρια και όταν μπαίνουν στο γήπεδο δίνουν ότι έχουν και
δεν έχουν για θετικό ταμείο. Ετσι άλλωστε συνήθισαν το
κοινό χρόνια τώρα, οπότε δεν μπορούν να φανούν ανακόλουθοι σε κάθε μάζωξη.
* Παράλληλα ξυπνούν ρομαντικές αναμνήσεις από μια εποχή
που η φανέλα είχε ομολογουμένως απίστευτο ειδικό βάρος.
Με το ασίγαστο πάθος οι δικοί μας κοίταξαν στα μάτια
αρκετά βαριά χαρτιά του χώρου κατακτώντας απίστευτες
επιτυχίες.
* Ακόμη και σήμερα στους αγώνες που διοργανώνουν δεν
αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω στην διάρκεια της συνάντησης.
Υπό το πρίσμα αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι
τα παιχνίδια εξελίσσονται σε ντέρμπι ολκής. Φυσικά στο
τέλος όλοι φεύγουν αγκαλιασμένοι και γίνονται καλή
παρέα. Όλα αυτά θα επιβεβαιωθούν και στην σημερινή
πρωτοβουλία.
* Αρκετοί φίλαθλοι και ειδικοί βρέθηκαν από χθες στον Βόλο
για τις ανάγκες του F4 κυπέλλου στις Νέες. Δυναμικό
παρών έδωσαν και στελέχη της Εθνικής, αφού στις ηλικίες
ανακάλυψαν φλέβα χρυσού. Από την πλευρά τους τα Τρικαλινά κορίτσια είναι μόνιμα στην λίστα, ενώ φαίνεται ότι
οι προσκλήσεις για την επίσημη αγαπημένη θα συνεχιστούν.
* Μαζεμένα νέα βγήκαν το τελευταίο διάστημα όσον αφορά
το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Για τον αγωνιστικό χώρο ξεκίνησαν οι διαδικασίες και πρέπει να μετατραπεί σε χαλί
προκειμένου να ευνοείται το τεχνικό ποδόσφαιρο.
* Παράλληλα βγήκαν στο φως τα επίσημα στοιχεία που επιθυμούσαν άπαντες σχετικά με το πολύπαθο ταρτάν. Μακάρι
να εκτελεστούν όλα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προκειμένου ο χώρος να θυμίσει κάτι από τα παλιά, τότε
δηλαδή που η εγκατάσταση θεωρούνταν από τις καλύτερες
στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα με το φρεσκάρισμα τα Τρίκαλα
θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο προσκήνιο.
* Σε μεγάλο πονοκέφαλο, που θα έκανε ζημιά στο γόητρο
πήγε να εξελιχτεί το θέμα της μετάβασης των στιβικών
αθλητών στο Μινσκ, αφού η αρχική ενημέρωση του ΣΕΓΑΣ
ανέφερε ότι δεν βρίσκονταν εισιτήρια.
* Κινητοποιήθηκαν όλοι και την λύση έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, που διέθεσε το προσωπικό του αεροπλάνο.
Να θυμίσουμε ότι στην λίστα των συμμετοχών είναι και ο
δικός μας Κ. Νάκος.
* Και την υψηλή θερμοκρασία θα έχουν να αντιμετωπίσουν
τα στιβικά στελέχη στους αγώνες που έχουν το διήμερο.
Πάντως τα ταλέντα της Ακαδημίας της ΓΕΑΤ θα απολαύσουν
την σημερινή γιορτή.
* Ένα ελκυστικό πακέτο θέλουν να παρουσιάσουν οι υπεύθυνοι για την ποδηλατική σύναξη στο πλαίσιο της «μάχης
της Πόρτας» και θα προκύψουν ωραίες εικόνες.
* Διαφορετική συνέντευξη έδωσε ο Κ. Φορτούνης που μίλησε
για μπάσκετ. Στην 5άδα ΝΒΑer έβαλε: Αντετοκούνμπο,
Κάρι, Ντουράντ, Χάρντεν, Λεμπρόν.

Ο4.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Golden State Warriors - Toronto Raptors,
NBA Finals
12:00 ΕΡΤ Play3
Αγώνες στο Suzanne Lenglen
Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play2
Αγώνες στο Philippe Chatrier
Roland Garros
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Τελικός διπλού ανδρών/ Τελικός γυναικών,
Roland Garros
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Ισλανδία - Αλβανία
Προκριματικά Euro 2020
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Κροατία - Ουαλία
Προκριματικά Euro 2020
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Τόφας - Φενέρμπαχτσε
TBF Basketball Super League
18:15 Eurosport 1
Τελικός γυναικών, Roland Garros
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Εσθονία - Β. Ιρλανδία
Προκριματικά Euro 2020
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Ρωσία - Σαν Μαρίνο
Προκριματικά Euro 2020
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Αρμενία - Λιχτενστάιν
Προκριματικά Euro 2020

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Φινλανδία - Βοσνία Ερζεγοβίνη
Προκριματικά Euro 2020
20:00 ΕΡΤ Sports HD
Final 8, Αννόβερο
Champions League
20:50 COSMOTE SPORT 5 HD
Κατατακτήριες δοκιμές
Formula 1 Pirelli Grand Prix Du Canada
21:30 ΕΡΤ Sports HD
Final 8, Αννόβερο
Champions League
21:45 COSMOTE SPORT 9 HD
Βέλγιο - Καζακστάν
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD
Λευκορωσία - Ρουμανία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD
Τουρκία - Γαλλία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Σκωτία - Κύπρος
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Ελλάδα - Ιταλία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 OPEN TV
Ελλάδα - Ιταλία
Προκριματικά Euro 2020
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Minnesota Lynx - Los Angeles Sparks

τοπικά
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Στη δημοκρατία και την παιδεία
αναφερόταν το φετινό θέμα της
Νεοελληνικής Γλώσσας για τους
μαθητές της Γ λυκείου. Θέμα εντός της σχολικής τους ύλης αλλά
και αναμενόμενο, εφόσον βρισκόμαστε σε περίοδο εκλογών. Οι
ερωτήσεις επεξεργασίας του δοθέντος κειμένου και οι γραμματοσυντακτικές ερωτήσεις ήταν
αρκετές και ορισμένες σχετικά δύσκολες εν σχέσει με άλλες χρονιές

Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ
Σαφής η διατύπωση: πρόκειται
για άρθρο, άρα χρειαζόταν τίτλος,
με δυο αριθμημένα ζητούμενα: 1.
Ενέργειες ενός δημοκράτη πολίτη και 2. Δράσεις του σχολείου για
τη διαμόρφωση πολιτών με δημοκρατικό ήθος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο κείμενό του ο συγγραφέας
με αφορμή την νεανική απογοήτευση για τη δημοκρατία αναφέρεται στους βασικούς κανόνεςαξίες της. Αρχικά τονίζει το ιδανικό της ανοχής που αντιτίθεται
στους πολέμους και το φανατισμό. Συνεχίζει με το ιδανικό της
μη βίας, σύμφωνα και με την άποψη του Καρλ Πόπερ, ώστε οι πολιτικές αλλαγές να γίνονται αναίμακτα χωρίς εχθρότητα με τον πολιτικό αντίπαλο. Ακολούθως απαριθμεί δύο ακόμη ιδανικά: την
ελεύθερη αντιπαράθεση ιδεών
που οδηγεί σε ειρηνικές επαναστάσεις και την αδελφοσύνη, το
ήθος στη συμπεριφορά, εφόσον
η ιστορία, εν αντιθέσει, είναι γεμάτη σφαγές, σύμφωνα και με τον
Χέγκελ. Τέλος καταλήγει στην
ελπίδα να συνειδητοποιήσουμε
τη λογική ανάγκη υιοθέτησης της
αδελφότητας και του κοινού πεπρωμένου μας
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Του φιλολόγου Αχιλλέα Μπουλογιώργου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Β1. α. σωστό
β. λάθος
γ. σωστό
δ. σωστό
ε. λάθος
Β2. 1. Διδαχή του Καρλ Πόπερ
2. Άποψη του Χέγκελ
Χρησιμοποιεί γενικά την επίκληση στην αυθεντία, για να τεκμηριώσει την αξιοπιστία των απόψεών του
Συγκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση η άποψη του Πόπερ περί
αναίμακτης αλλαγής κυβέρνησης
στηρίζει τη θέση του συγγραφέα
για την ειρηνική επανάσταση που
συντελείται στις δημοκρατίες και
την επίλυση προβλημάτων χωρίς
βία
Στη δεύτερη περίπτωση η άποψη του Χέγκελ που χαρακτηρίζει
την ιστορία «απέραντο σφαγείο»
τεκμηριώνει την θέση του συγγραφέα ότι χρειάζεται ήθος και
αδελφοσύνη στη συμπεριφορά
μας
Β3. α. 1. άποψη, συμβουλή,
παρακαταθήκη, ρήση
2. κοροϊδίας, γελοιοποίησης,
απόρριψης, εμπαιγμού, αποδοκιμασίας
3. συνύπαρξης, συγχρωτισμού
4. αντιπαρατίθεται, αντιτάσσεται, εναντιώνεται, αντιτίθεται
β. 1. ποιητική λειτουργία της
γλώσσας (σημασία:διαρκή αιματοχυσία, γεμάτη πολέμους, φονικές συγκρούσεις)
2. ποιητική λειτουργία της

γλώσσας (σημασία: καθοδηγεί,
κατευθύνει, οδηγεί, διευκολύνει)
Β4α. παραδείγματα σύνθετης
δομής:
1. Χρειάζεται μια απάντηση στο
βασικό ερώτημα που άκουσα να
επαναλαμβάνεται συχνά, κυρίως
από τους νέους οι οποίοι τόσο εύκολα αυταπατώνται κι εξίσου εύκολα απογοητεύονται
2. Οι τυπικοί κανόνες της δημοκρατίας, που τόσο συχνά γίνονται αντικείμενο χλευασμού, εισήγαγαν για πρώτη φορά στην
ιστορία τρόπους συμβίωσης που
είχαν στόχο την επίλυση των κοινωνικών συγκρούσεων χωρίς τη
χρήση βίας.
3. Μόνο η δημοκρατία επιτρέπει
τη διαμόρφωση και την εξάπλωση
των ειρηνικών επαναστάσεων,
όπως συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες με την αλλαγή στις σχέσεις των δύο φύλων, που ίσως να
είναι η μεγαλύτερη επανάσταση
της εποχής μας.
4. Η αναγνώριση αυτού του
γεγονότος είναι τόσο περισσότερο αναγκαία σήμερα, που καθημερινά συνειδητοποιούμε αυτό
το κοινό πεπρωμένο και θα έπρεπε να ενεργήσουμε με συνέπεια
όσο υπάρχει ακόμα αυτή η μικρή
φλόγα της λογικής που φωτίζει
την πορεία μας.
2. παραδείγματα προφορικότητας: -Θέλετε να δοκιμάσουμε να
τις απαριθμήσουμε;
-Μπορούμε να τον διαψεύσου-

με
-Και βέβαια χρειάζονται τα ιδανικά
β. η παρένθεση προσθέτει και
μεταφράζει-επεξηγεί στα γαλλικά
τον γνωστό ιστορικό όρο της γαλλικής επανάστασης(fraternite),
ώστε να δείξει με ακρίβεια τι εννοεί ο συγγραφέας
γ. πρόκειται για ενεργητική
σύνταξη. Μετατρέπουμε σε παθητική:η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων
επιτρέπεται μόνο από τη δημοκρατία

ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
«Για να διατηρούν τις βασικές
τους αρχές, οι σύγχρονες δημοκρατίες βασίζονται στη δράση
των ενεργών πολιτών» είναι το
θέμα αφιερώματος στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου
σου. Σε ένα άρθρο 500-600 λέξεων να παρουσιάσεις τεκμηριωμένα τις θέσεις σου για το θέμα,
εστιάζοντας:
α. στις ενέργειες με τις οποίες
ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία στην καθημερινότητά του,
και
β. στις δράσεις με τις οποίες το
σχολείο μπορεί να συμβάλλει στη
διαμόρφωση ενεργών πολιτών με
δημοκρατικό ήθος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Γ1. ΤIΤΛΟΣ: Δημοκρατία και

παιδεία
Διαμορφώνοντας τον πολίτη
Δημοκρατία και πολίτης
Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1)διαρκής καθημερινή ενημέρωση για κοινωνικοπολιτικά θέματα
2) φιλομάθεια (μόρφωση), κριτική ικανότητα
3)αλληλεγγύη, αλτρουισμός,
εθελοντισμός ανιδιοτέλεια, αίσθηση δικαιοσύνης
4)τήρηση δημοκρατικών νόμων / αμφισβήτηση μη δημοκρατικών
5)μετριοπάθεια (όχι φανατισμός με τα κόμματα), ανεκτικότητα στο διαφορετικό, σεβασμός
στο άλλο φύλο
6)συμμετοχή σε οργανώσεις
(τοπικές / διεθνείς), απεργίες,
διαμαρτυρίες, συζητήσεις, προτάσεις κ. λπ.
7)συμμετοχή σε κάθε είδους
εκλογές (μαθητικές, συνδικαλιστικές, τοπικές / εθνικές)
8)η δημοκρατικότητά του φαίνεται και σε πιο απλές καθημερινές πράξεις: π. χ. τρόπος διαλόγου με την οικογένειά του, τους
καθηγητές του, σεβασμός στο
διπλανό (“ουρές”, οδήγηση, συνεργάτες, πελάτες κ. λπ. )
Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1. Πάνω απ’όλα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι
του:χρειάζεται έμφαση στην καλλιέργεια συγκεκριμένων δημοκρατικών αξιών, όπως το δημο-
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κρατικό ύφος, ο διάλογος αν θέλουμε σκεπτόμενους και ευαισθητοποιημένους νέους. Η χρησιμοθηρική παιδεία της εποχής
μας δεν ευνοεί δυστυχώς τον παραπάνω στόχο.
2. Έμφαση επομένως στα
ανάλογα μαθήματα, όπως είναι η
Ιστορία, η Κοινωνιολογία, η Πολιτική Παιδεία και Αγωγή ώστε να
βοηθούν στις δημοκρατικές αξίες
και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
3. Ανάλογη συμπεριφορά εκπαιδευτικών (συνιστούν πρότυπα):όχι ειρωνείες ή διακρίσεις,
σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, ευγένεια, δημοκρατικότητα, διδακτικός διάλογος. Να αφυπνίζουν τους μαθητές ως πολίτες
και ανθρώπους μέσα και από το
προσωπικό τους παράδειγμα
4. Ανάλογες εκδηλώσεις στο
σχολείο: διαλέξεις, εκθέσεις, συναυλίες, αφιερώματα, ομιλίες πολιτικών επιστημόνων, ώστε να
ενημερωθούν, προβληματιστούν
οι μαθητές για τη λειτουργία της
δημοκρατίας και τις βασικές αρχές της.
5. Εκδρομές, επισκέψεις σε
σχετικούς χώρους(π. χ. κοινοβούλιο, Βουλή των εφήβων, καταυλισμούς προσφύγων κ. λπ. )
όπου οι μαθητές θα έρθουν σε
άμεση, βιωματική, όπως λέμε,
επαφή π. χ. με το «ναό» της δημοκρατίας και θα ευαισθητοποιηθούν…
6. Έμφαση στη λειτουργία των
μαθητικών κοινοτήτων, εφόσον
με αυτές οι μαθητές ασκούνται σε
βασικές δημοκρατικές λειτουργίες: ψηφοφορίες, υποψηφιότητες, συζητήσεις, διάλογος, πειθώ,
συμμετοχή σε εθελοντικά κινήματα κ. λπ.
Αχιλλέας Μπουλογεώργος,
φιλόλογος
Φροντιστηριακός Όμιλος
Διάκριση-Στόχος
Καποδιστρίου 10

“Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν” (Γιάννης Μακρυγιάννης)

ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ
“ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ” ΚΟΥΜΑΡΙΑ (2019)
“Ιδού δη τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλ' ή το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό;” (Ψαλμ. 132, 1).
Μέρος 1ο

Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

1. Η Θεία Λειτουργία
-Πρωτομαγιά στην Κουμαριά!
-Όλοι στην γλυκειά μας, την
αξέχαστη Κουμαριά!
-Θα μας λειτουργήσει και ο
παπα-Βαγγέλης!
Οι απανταχού Κουμαριώτες
συγκεντρώθηκαν αδελφωμένοι
στο ξενοδοχείο Ληθαίον των Τρικάλων να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Ο νεοϊδρυθείς
Μορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος (20.3.2018) δραστηριοποιείται κατάλληλα, οι κάτοικοι ανταποκρίνονται πρόθυμα και με
πολλή αγάπη για την Κουμαριά.
-Είσαι κι εσύ καλεσμένος!
-Για την πρωτομαγιά ναι, αλλά
για την πίτα υπάρχει αξεπέραστο
κώλυμα, την ίδια ημέρα και ώρα οι
Ματσουκιώτες συνάζονται στο
ΚΤΕΛ (Ριζαριού) για τη δικιά τους
αγιοβασιλιάτικη πίτα (27.1.2019),
αν λείψω θα με “αφορίσουν”.
Και ο παπα-Βαγγέλης, τώρα
συνταξιούχος, πρώην εφημέριος
στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού Τρικάλων:
-Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά, τους εξυπηρετώ, πολλοί ήταν ενορίτες μου.
Φέτος πέρασαν πολύ γρήγορα
οι τρεις μήνες, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, για να έρθει “γρηγορότερα” η πρωτομαγιά (2019).
-Θα σε πάρω εγώ, προθυμοποιείται ο Μητσιούλας.

Αναλόγιο πρακτικό μεν, αλλά ψάλλει ευλαβέστατα εκ μέσης καρδίας
(από δεξιά: Δημ. Τσιλιχρήστος, Αικ. Κουτσουγούλα, Δημ. Τζιμούλης (1.5.2019)

Οι Κουμαριώτες πάντα χαρούμενοι και αδελφωμένοι (1.5.2019)
Πρόκειται για τον Δημήτρη Πιτέλη, που πρωτοστάτησε για τα
ωραία έργα στην Κουμαριά, εγκαταλειμμένη μεν, αλλά βασίλισσα στις καρδιές των κατοίκων
της. Τώρα μένει στο Αρδάνι (Τρικάλων).
Πάρα πολύ πράσινο, διαδρομή
θαυμάσια, ημέρα δροσιστική, γλυκειά, νόστιμη κουβεντούλα. Το
μυαλό στην αλησμόνητη Κουμαριά, στην “ανάστασή” της.
-Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά
να σκεπαστεί το Δημοτικό Σχολείο
και να γίνει ένας ωραίος Ξενώνας!
-Αμήν!
Φτάσαμε από τους πρώτους, ο
Όρθρος είχε ήδη αρχίσει φυσικά,

διάβαζαν τους Κανόνες.
-Αυτοί οι πέντε κοιμήθηκαν εδώ,
στον Ξενώνα.
Σιγά-σιγά κατέφθαναν οι ευλαβείς προσκυνητές, από παντού. Από Τρίκαλα, Λάρισα, Φαρκαδόνα, ακόμα και από Αθήνα.
Μαζευτήκαμε γύρω στα 40 άτομα.
-Είναι αρκετά, τόσοι περίπου
ερχόμαστε κάθε φορά όταν λειτουργούμε.
-Ναι, αλλά τον Δεκαπενταύγουστο, που γιορτάζει η εκκλησία
μας, ξεπερνάμε και τα 300!
-Κουμαριώτες και πολλοί άλλοι
φίλοι μας.
-Σιγά-σιγά θα μας “παρασύρετε” όλους.

“Πάντων ημών μνησθείη Κύριος
ο Θεός...” (π. Ευάγγελος, 1.5.2019)
-Τέτοια, αυτή είναι η Κουμαριά.
Ο παπα-Βαγγέλης (Τουρτούνης), παρά τα χρονάκια του, εδώ
στην Κουμαριά αισθάνεται πάντοτε νέος, εδώ ακόμα περισσότερο κατανυκτικός, το υψόμετρο,
ο πιστός λαός του Κυρίου, η μαγευτική φύση, η νοσταλγία του
παρελθόντος...
Στο αναλόγιο ο Δημήτρης, το

Η πατριωτική ψυχή πετάει πάντοτε ανάμεσα
στα ερείπια της Κουμαριάς (24.7.1997)
παιδί του μακαριστού π. Κωνσταντίνου Τσιλιχρήστου, γνήσιος
Κουμαριώτης. Δίπλα του καλός
βοηθός η Κατερίνα Κουτσουγούλα, Κουμαριώτισσα, χήρα τώρα
του αείμνηστου π. Ιωάννη Τζι-

μούλη. Ανέβηκε από τη Λάρισα με
τον γιο της Δημήτρη, αγιογράφο.
Ο άγιος Στέφανος του Διακονικού
“ΔΕΗCIC ΟΙΚ. / ΙΕΡΕΩC ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΖΙΜΟΥΛΗ / Υπέρ υγείας / 1996”.
(Συνεχίζεται)

30 σελίδα
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εσωτερικά

Συνάντηση Μητσοτάκη - Πάιατ
A

υτοδυναμία και ισχυρή εντολή ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε μια κυβέρνηση
της Ν.Δ. να έχει μεγαλύτερη ελευθερία,
να μην χρειάζεται στήριξη από το εξωτερικό και
επί της ουσίας να μπορεί να λάβει δημοσιονομικό
χώρο από τους δανειστές. Από τη γενική συνέλευση
του ΣΕΤΕ υπογράμμισε ακόμη ότι δεν υπάρχουν
ουσιαστικές διαφωνίες με τους Ευρωπαίους εταίρους και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θετική αποδοχή της εκλογικής νίκης της Ν.Δ. από τις αγορές.
Προχθές, εξάλλου, ο πρόεδρος της Ν.Δ. είχε
συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα
Τζέφρεϊ Πάιατ, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, κυριάρχησε η συζήτηση για την οικονομία,
καθώς και για θέματα διπλωματίας. Είναι η πρώτη
συνάντηση των δύο ανδρών μετά τη νίκη της Ν.Δ.
στις τριπλές κάλπες που προηγήθηκαν και προφανώς η σημασία της υπερβαίνει αυτή μιας εθιμοτυπικής συνάντησης, πολλώ δε μάλλον αφού,
όπως είχε γράψει η «Κ», ο κ. Πάιατ έχει λάβει παράταση της θητείας του για το 2020. Σύμφωνα με
την Πειραιώς, ο Αμερικανός πρέσβης συνεχάρη
τον κ. Μητσοτάκη για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών,
ενώ συζητήθηκαν βασικά ζητήματα των διμερών
σχέσεων, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις. Ο
πρόεδρος της Ν.Δ. επανέλαβε τη στήριξή του
στην περαιτέρω ενδυνάμωση του στρατηγικού
διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο ο κ. Πάιατ είχε συναντήσει με
πρωτοβουλία του στην πρεσβευτική οικία τους
δύο αντιπροέδρους της Ν.Δ. και τους τομεάρχες
Εξωτερικών, Πολιτισμού, Υγείας και Ενέργειας,
με αντικείμενο ευρεία ενημέρωση και συζήτηση
για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, συνάντηση
που είχε ερμηνευθεί ως«γέφυρα» στην επόμενη
κυβέρνηση.
«Ο κ. Τσίπρας είπε ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια. Εχει δίκιο. Μόνο που Τσίπρας
και αλήθεια είναι αδύνατον να βρεθούν στην ίδια
πρόταση», ήταν το λακωνικό σχόλιο πηγών της
Πειραιώς για τις χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού έξω από το Μαξίμου. Την ίδια ώρα, στελέχη της Πειραιώς σχολίαζαν ότι ο κ. Τσίπρας δεν
έχει θετικό αφήγημα για την επόμενη μέρα και
«ετεροπροσδιορίζεται», αποπειρώμενος να προ-

καλέσει ανησυχία για το τι θα κάνει η Ν.Δ. ως κυβέρνηση. Πάντως, σε συζήτηση που είχε χθες στη
γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ ο κ. Μητσοτάκης,
σχολιάζοντας την έκθεση της Κομισιόν, θύμισε ότι
επισημαίνει «με μεγάλη καθυστέρηση» αυτά που
η Ν.Δ. λέει εδώ και καιρό, «την τεράστια ολιγωρία
στην υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων για
να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την αποτελεσματικότητα του κράτους».
Επανέλαβε ότι ο ίδιος έχει προτάξει μια εμπροσθοβαρή μεταρρυθμιστική ατζέντα με στόχο την
αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης, από την οποία,
όπως είπε, «δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω». Και
εξειδικεύοντας το διακύβευμα των εκλογών τόνισε
ότι «η ψήφος εμπιστοσύνης σε μια μεταρρυθμιστική
κυβέρνηση θα μας δώσει περισσότερους δείκτες
ελευθερίας, θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε γρηγορότερα τους ρυθμούς ανάπτυξης, να δανειστούμε
με χαμηλότερο κόστος και να επιτύχουμε δημοσιονομικούς στόχους υλοποιώντας το δικό μας
πρόγραμμα». Σκληρή κριτική άσκησε και για τα
τεκταινόμενα στη Βουλή, κάνοντας λόγο για «όργιο
τακτοποιήσεων και προεκλογικών ρουσφετιών».
Διεμήνυσε ακόμη, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα
τα Εξάρχεια, ότι «δεν μπορεί να υπάρχει καμία συνοικία της Αθήνας που να είναι υπεράνω του νόμου
και στην ουσία το κράτος να έχει εκχωρήσει μια
ολόκληρη συνοικία και να μην έχει παρουσία» και
υπογράμμισε –με αφορμή το Πολυτεχνείο– ότι «το
άσυλο θα καταργηθεί άμεσα την επόμενη μέρα».

Ανεβάζει τους τόνους κατά
του ΣΥΡΙΖΑ η Φώφη Γεννηματά

Α

νεβάζει τους τόνους
της κριτικής κατά του
ΣΥΡΙΖΑ το Κίνημα
Αλλαγής, που τις τελευταίες
ημέρες εξαπολύει
πολυμέτωπες επιθέσεις
κατά του κυβερνώντος
κόμματος.
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του
Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
Φώφη Γεννηματά κατηγόρησε
τον πρωθυπουργό ότι «έχει πάρει
διαζύγιο από την αλήθεια». «Ο κ.
Τσίπρας αφού έγινε με την πολιτική της ακραίας λιτότητας και
της υπερφορολόγησης ο μεγάλος
χορηγός της Νέας Δημοκρατίας,
τώρα λέει νέο παραμύθι.
Ζητεί ψήφο για να αντιμετωπίσει δήθεν τη Δεξιά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή
της η κ. Γεννηματά, ενώ σε ανάλογους τόνους κινήθηκε και ο
εκπρόσωπος Τύπου της παράταξης, Παύλος Χρηστίδης, με αφορμή την κατάθεση της τροπολογίας
για την κατάργηση του αφορολογήτου στη Βουλή.
Ο κ. Χρηστίδης αναφερόμενος
στο περιεχόμενο της τροπολογίας
και στην απόσυρση των αντιμέτρων που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, καταλόγισε στον κ. Τσίπρα πως «συνεχίζει τα ψέματα
και την κοροϊδία, προσθέτοντας
πως ό,τι «έφερε για τη μια τσέπη
τα παίρνει από την άλλη, πάλι
από χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, ακυρώνοντας τα
μέτρα που εξήγγειλε ως παροχές».

Για μεταθέσεις ΕΛ.ΑΣ.
Τέλος, βολές κατά της Κου-

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά
μουνδούρου εξαπέλυσε το Κίνημα
Αλλαγής και με αφορμή τη σύγκληση των συμβουλίων μεταθέσεων της Αστυνομίας, λίγο πριν
από τις εκλογές. Διά στόματος
της αρμόδιας τομεάρχου, Εύης
Χριστοφιλοπούλου, η Χαριλάου
Τρικούπη καταλόγισε στην κυβέρνηση πολιτικές σκοπιμότητες
πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση,
κάνοντας λόγο για «βόλεμα ημετέρων αστυνομικών και αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.».
Φυσικά, με τις εθνικές κάλπες
να απέχουν πλέον μόλις έναν
μήνα, η κλιμάκωση της«επιθετικής» τακτικής προς τον ΣΥΡΙΖΑ
είναι σαφώς αναμενόμενη, ωστόσο καταδεικνύει και την πρόθεση
της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ να γίνουν
όσο το δυνατόν πιο ευδιάκριτες
οι αποστάσεις από την Κουμουνδούρου, μιας και η αποχώρηση
του Ευάγγελου Βενιζέλου τροφοδότησε και σενάρια περί πιο
«χαλαρής» στάσης ή μελλοντικής
προσέγγισης με το κυβερνών
κόμμα, κάτι που έρχεται σε πλήρη

αντίθεση με την προεκλογική ρητορική της Χαριλάου Τρικούπη.

Εσωκομματικό πεδίο
Στο εσωκομματικό πεδίο, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη
για την Κυριακή, μετατίθεται για
τα μέσα της εβδομάδας. Πηγές
από την ηγεσία, αλλά και στελέχη,
αποδίδουν την εν λόγω κίνηση
σε διαδικαστικούς λόγους, που
έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση του καταρτισμού των ψηφοδελτίων. Σε αυτό το μέτωπο,
άλλωστε, έκλεισε και τυπικά το
θέμα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο
οποίος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα τοποθετηθεί
σε –εκλόγιμη ή μη– θέση κάποιου
ψηφοδελτίου. Ο κ. Ανδρουλάκης
ανέφερε, μάλιστα, η απόφαση
αυτή ελήφθη σε συνεννόηση με
τη Φώφη Γεννηματά, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα
παραίτησής του από την έδρα
που κέρδισε στις πρόσφατες ευρωεκλογές.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616

CMYK

τοπικά
την αντεπίθεση πέρασε
ο Αλέξης Τσίπρας και
με έναν διαφορετικό
τρόπο, με δήλωση έξω από
το Μέγαρο Μαξίμου,
επέλεξε να στείλει το
μήνυμα του σε ΝΔ, Θεσμούς
και εκλογικό σώμα εν όψει
της 7ης Ιουλίου. Πατώντας
πάνω σε όσα είχε πει το
βράδυ της 26ης Μαΐου πως
“υπάρχει από τη μια το
σχέδιο για τη στήριξη των
πολλών και από την άλλη η
επιστροφή στη λιτότητα”,
έσπευσε να εξειδικεύσει το
διακύβευμα της επόμενης
κάλπης.

Σ

Αφορμή ήταν το “καμπανάκι”
που χτύπησαν οι δανειστές για τα
θετικά μέτρα στα οποία έχει προχωρήσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν,
μάλιστα και κορυφαία στελέχη
που βλέπουν να είναι σε εξέλιξη
μια υπόγεια συνεννόηση μελών
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
με κύκλους των Θεσμών προκειμένου να δοθεί η εικόνα της "καμμένης γης", όπως τόνιζαν χαρακτηριστικά.
Από το Μαξίμου είναι αποφασισμένοι να μην αλλάξουν τακτική και να επιμείνουν στην ανάδειξη του πρόγραμματος της ΝΔ
αφού πιστεύουν πως κρύβει πολλά “σκοτεινά σημεία”.
Δεν ήταν τυχαία η ανακοίνωση
του ΣΥΡΙΖΑ αργά προχθές το
απόγευμα που έβαλε στο “μικροσκόπιο” την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΣΕΤΕ,
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Έτοιμο το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
Παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση τη Δευτέρα

Στην αντεπίθεση περνά η κυβέρνηση
που μίλησε για δυο συντελεστές
ΦΠΑ 22% και 11%. Από την Κουμουνδούρου ξεκαθάρισαν πως
αυτό σημαίνει αυτομάτως αύξηση στις τιμές των φαρμάκων και
τις ενέργειας που τώρα βρίσκονται στο 6%.
Το δίλημμα των εκλογών ο
πρωθυπουργός το έβαλε μιλώντας και στη Γενική Συνέλευση του
ΣΕΤΕ: “Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εθνικές εκλογές θα
κληθούν τελικά να αποφασίσουν:
Αν θα προχωρήσουμε μπροστά,
με ασφάλεια και προοπτική.

Ή θα ξανακυλήσουμε πίσω,
στον φαύλο κύκλο των περικο-

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

λάχιστον μέχρι στιγμής, είναι σαφές πως στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένοι να κοντράρουν τη
ΝΔ αυστηρά προγραμματικά. Θα
στηριχτούν, μάλιστα και στο γεγονός πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται να αντιπαρατεθεί
σε ένα debate, face to face με τον
Αλέξη Τσίπρα, αλλά επιλέγει να
“κρυφτεί” σε μια τηλεοπτική μονομαχία που θα συμμετέχουν
όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έτσι
ώστε να έχει τη δυνατότητα να ρίχνει την “μπάλα στην εξέδρα”.
Οι ρυθμοί έχουν ανέβει τόσο
στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο Μαξίμου
και οι συνεδριάσεις πλέον είναι
κοινές. Είναι ενδεικτικό πως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,
την ερχόμενη Δευτέρα από την
Κουμουνδούρου θα είναι έτοιμοι
σε ειδική εκδήλωση να παρουσιάσουν το νέο πρόγραμμα του

σελίδα 31

ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο θα πορευτούν
μέχρι τις εθνικές κάλπες.
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο
δείχνουν πως δεν θέλουν να αφήσουν καθόλου το χρόνο να περάσει και μετά τη διάλυση της
Βουλής όλο το κόμμα μπαίνει
αυτομάτως σε εκλογικό συναγερμό με τα στελέχη και τους
βουλευτές να εγκαθίστανται στις
περιφέρειές τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στην εβδομάδα
που έρχεται σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί και η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει το σύνθημα για την καμπάνια
που ξεκινά και η οποία θα απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.
Χθες σε κλειστή συνεδρίαση,
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αναμένεται να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ για να εγκρίνει το πρόγραμμα του κόμματος, αλλά και
ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτιών που έχουν “κλειδώσει”.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

πών, της λιτότητας, αλλά και της
παροιμιώδους ανικανότητας και
ανευθυνότητας στη διαχείριση
των δημόσιων οικονομικών του
κράτους”.
Στις τάξεις της πλειοψηφίας
ευελπιστούν με την επιχειρηματολογία που θα αναπτύξουν να
καταφέρουν να φέρουν πίσω στο
κόμμα, τους δεκάδες χιλίαδες
ψηφοφόρους που επέλεξαν να
μείνουν δυο φορές σπίτι τους
στις προηγούμενες εκλογές.
Επισημαίνουν το γεγονός πως
η μεγάλη μερίδα των πολιτών
που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015
δεν μετακινήθηκε προς της ΝΔ
απλώς δεν ξεπέρασε την απογοήτευση από τη βαριά φορολογία που τους επιβλήθηκε την εποχή των μνημονίων.
Με διαφορετικούς όρους, χωρίς προσωπικές επιθέσεις, του-
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Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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€

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

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

32 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

8

τοπικά
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ΜΕΡΟΣ 2ο (τελευταίο)
Aν για τον ειδωλολατρικό κόσμο
η αιώνιος ζωή μετά θάνατον ήταν
κάτι το αινιγματικό και νεφελώδες,
κάτι που έμοιαζε με ψηλάφιμα στο
σκοτάδι και κάτι παρόμοιο με την
παρούσα ζωή, για τους χριστιανούς
η αιώνια ζωή είναι η αληθινή ζωή
που προέρχεται από το Θεό και φανερώθηκε στον κόσμο με την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Ο Θεός
είναι η πηγή πάσης ζωής και στο
πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον είδαμε, τον ψηλαφίσαμε. Ο ίδιος ο
Κύριος διεκήρυξε: “Εγώ ειμί η οδός,
η αλήθεια και η ζωή” (Ιωάν. 14, 6).
Ο λόγος του Θεού είναι: “πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον”
(Ιωάν. 4,14). Η πίστη στον αναστάντα
Κύριό μας εξασφαλίζει την αιώνια
ζωή. “Πας ο πιστεύων εν αυτώ έχει
ζωήν αιώνιον” (Ιωάν. 3,15), και “μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την
ζωήν” (Ιωάν. 5, 24).
Εκείνο που εξασφαλίζει στον κάθε
χριστιανό την αιώνια ζωή είναι η συνειδητή συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, στην κοινωνία των χριστιανών με το Θεό. Αυτή η κοινωνία
αναφέρεται στα εξής σημεία: Προσκόλληση των χριστιανών στις αλή-

Kυριακή των Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου

Η αιώνιος ζωή
“Ούτος έστιν ο αληθινός θεός και ζωή αιώνιος”
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
θειες της πίστεως και στο θέλημα
του Θεού. Μετοχή στην πνευματική
ευτυχία που απορρέει από τη χάρη
του Θεού, την αγιότητα, την αλήθεια,
τη δικαιοσύνη. Άμεσος επικοινωνία
με το Θεό με την προσευχή και τη
συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή. Η
ζωή αυτή είναι αληθινή, ζωντανή και
δεν στηρίζεται σε τυπολατρικές εκδηλώσεις και σχήματα. Είναι καρπός
του Αγίου Πνεύματος και εκφράζεται
ως: “αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια”. (Γαλάτ.
5, 22-23).
Κατ' ακολουθίαν η αιώνιος ζωή
αρχίζει ως βασιλεία του Θεού από
τώρα ως πρόγευση και εκτείνεται
στην αιωνιότητα ως πληρότητα και
ολοκλήρωση. Μέσα στην Εκκλησία

έχουμε μπει στην όγδοη μέρα. Εδώ
ζούμε το λεγόμενο “λειτουργικό ή
συμπυκνωμένο χρόνο” κατά τον
οποίο παρελθόν, παρόν και μέλλον
τα ζούμε ως ένα διαρκές και αιώνιο
παρόν. Γι' αυτό συναντάμε συχνά
σε εκκλησιαστικούς ύμνους και σε
λειτουργικά κείμενα ενεστωτικές εκφράσεις όπως: “Σήμερον Χριστός
γεννάται... Σήμερον κρεμάται επί
ξύλου...”
Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι είμαστε εύπιστοι για τα υλικά πράγματα και δύσπιστοι για τα πνευματικά. Πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε, ό,τι
εμπίπτει στις αισθήσεις μας, ό,τι
ψηλαφούμε. Υπάρχουν όμως αξίες
διαχρονικές και πανανθρώπινες,
όπως οι αρετές της αγάπης, της
καλοσύνης, της θεοσέβειας, τις οποί-

ες τις ζούμε όταν αυτές αναλάμπουν
μέσα μας.
Μπορούμε να παραθέσουμε πολλές μαρτυρίες για την αιώνια ζωή.
Πρωτίστως και κυρίως είναι η βεβαίωση του ίδιου του Χριστού, στο
πρόσωπο του οποίου εκπληρώθηκαν
κατά γράμμα όλες οι προφητείες
της Παλαιάς Διαθήκης. Το στόμα
του Κυρίου είναι αψευδές· ο λόγος
του αλήθεια. Ό,τι είπε αποδείχθηκε
αληθινό. Είκοσι αιώνες πέρασαν,
κράτη έπεσαν, βασίλεια διαλύθηκαν,
ιδεολογίες άλλαξαν, τα άνω έγιναν
κάτω, αλλά από όσα είπε ο Χριστός
τίποτε δε διαψεύστηκε.
Προείπε στους μαθητές του το
πάθος του και την Ανάστασή Του.
Συνανεστράφη μαζί τους επί σαράντα μέρες μετά την Ανάστασή

Η πιο σίγουρη υπόσχεση
Σ

το υπέροχο
βιβλίο “Κλίμαξ
Θείας Ανόδου”, ο
άγιος Ιωάννης ο
Σιναΐτης, μιλάει και για
τον αγώνα κατά του
πάθους του ψεύδους.
Παρουσιάζοντας τις
ολέθριες συνέπειές
του λέει: “Το ψέμα
είναι η εξαφάνιση της
αγάπης και η
ψευδορκία άρνηση του
Θεού”. Μεγαλύτερη
πτώση από το να
ψεύδεται κανείς προς
τους άλλους είναι η
χρήση ψευδούς
όρκου, αφού με αυτήν
εμπαίζονται οι
άνθρωποι τον Θεό,
ουσιαστικά τον
αρνείται κι
αποξενώνεται απ'
Αυτόν.

-Η απαραίτητη συνεργασία. Ο όρκος ήταν ένα μέσο
επιβεβαίωσης της αλήθειας,
ανεκτό στον Μωσαϊκό νόμο,
λόγω της πνευματικής νηπιότητας του λαού του
Θεού.
Ο Θεός ανεχόταν να καλείται ως μάρτυρας για να
στηρίζει την κλονισμένη
αξιοπιστία του πεπτωκότος
ανθρώπου. Μετά την Επανθρώπησή του, ο Χριστός περιμένει από τον αναγεννημένο άνθρωπο να είναι τόσο
φιλαλήθης, ώστε το “ναι”
να είναι όντως “ναι” και το
“όχι” του όντως “όχι”. (Σας
θυμίζουν τίποτα αυτά τα
“ναι” και “όχι”).
Σε μία τέτοια ευθύτητα
συνείδησης και λόγων ο όρκος περιττεύει και τελικά
απαγορεύεται. Επειδή οι άνθρωποι, λέει ο ιερός Χρυσόστομος “είναι όχι μόνο
ολιγόπιστοι, αλλά άπιστοι,

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
ο Θεός συγκαταβαίνει στα
μέτρα τους, μολονότι είναι
υπό τιμητικό γι' Αυτόν, να
μην τον εμπιστεύονται, ορκίζεται για χάρη τους”.
Και όπως μας θυμίζει ο
απ. Παύλος “επειδή ο Θεός
δεν είχε κανέναν μεγαλύτερό του να ορκιστεί, ορκίστηκε στον Εαυτό Του”, για
να βεβαιώσει τις υποσχέσεις
που έδωσε στον Αβραάμ.
Φυσικά, χρειάζεται η δική
μας συνεργασία, που συνίσταται στην απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, στην
υπομονή και σε καρτερία
που δεν κάμπτεται, ακόμα
κι όταν όλα συνωμοτούν,
για να μας σβήσουν την ελπίδα.
Όταν ο Θεός υποσχέθηκε
στον Αβραάμ τη γη Χαναάν
κι αμέτρητο πλήθος απογόνων, εκείνος συνέχιζε να μένει σε σκηνές περιπλανώμενος και η Σάρρα είχε γεράσει στείρα.
Παρά ταύτα, ο άγιος πατριάρχης ούτε στιγμή δεν
άφησε να κλονιστεί η πίστη
του στον Θεό, ούτε κι όταν
του ζήτησε αργότερα να θυσιάσει το παιδί του.
Αφού πέρασε τις πιο σκληρές εξετάσεις με “άριστα”
τιμήθηκε από τον Χριστό

ονομάζοντας τον Παράδεισο
“αγκαλιά του Αβραάμ” και
ο απ. Παύλος να τον αποκαλέσει “πατέρα πάντων των
πιστευόντων”.
-Ετσι πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ είμαστε όλοι
οι πιστοί, “οι κατά πίστιν
αυτώ εξομοιούμενοι” (Ζιγαβηνός).
Στον βαθμό που του μοιάζουμε στην πίστη με την
οποία καταφεύγουμε στον
Θεό, μπορούμε κι εμείς ν'
απολαύσουμε την παρηγοριά, το θάρρος και τη σιγουριά μιας ελπίδας τόσο
σταθερής, όσο είναι η άγκυρα για το καράβι, που το
κρατάει με ασφάλεια στο
λιμάνι προστατευμένο από
φουρτούνες.
Η άγκυρα της δικής μας
ελπίδας δεν κρατιέται από
άμμο, αλλά από τον Κύριο
της δόξης, ο οποίος έχει εισέλθει στον Ουρανό πριν
από εμάς για να μας ανοίξει
το δρόμο, ως Θεάνθρωπος
πλέον, όχι μόνο για να είναι
βασιλέας μας, αλλά Αιώνιος
Αρχιερέας μας, προσφέροντας ακατάπαυστα τον Εαυτό
του θυσία για τον αγιασμό
μας και τη σωτηρία μας.
-Ορθόδοξη “μεταφυσική”. Αυτό το κήρυγμα της
ελπίδας στην επηγγελμένη
Βασιλεία του Θεού, συκοφαντήθηκε ότι δήθεν “εξορίζει” τον Θεό από το εδώ
και το τώρα· και ότι προσφέρει ως λύση στην ταλαιπωρία της επίγειας ζωής
την υπόσχεση για μακαριότητα σε μία μετά θάνατον
ζωή.
Ο Βάρναλης σατίρισε μία
τέτοια αντίληψη στο ποίημα
“Η μπαλάντα του κυρ-Μέντιου”, παρουσιάζοντας έναν
γάιδαρο να λέει “αντραλίζομαι, πεινώ” κι έναν παπά
να του απαντάει “σουτ, θα

φας στον ουρανό!”. Μπροστά σ' αυτή τη διαστρέβλωση, που διακρίνει τόσο στεγανά την επί γης ζωή από
την ουράνια και σχετικοποιεί
απελπιστικά τη σημασία της
πρώτης, ο σύγχρονος άνθρωπος φυσικά στέκεται με
αποτροπιασμό.
“Αν υπάρχει μια αμαρτία
κατά της ζωής”, γράφει ο
φιλόσοφος Καμύ, “δεν είναι
τόσο το ν' απελπιστούμε απ'
αυτή, όσο το να ελπίσουμε
σε μίαν άλλη ζωή, το ν' αφήσουμε να ξεκλέψει την αγάπη μας για τη συγκεκριμένη
ζωή το μεγαλείο μιας δήθεν
αιώνιας ζωής”.
Και στο όνομα της καθημερινής χειροπιαστής ζωής,
ο Καμύ αρνείται να πιστέψει
σε μίαν άλλη, ωραία έστω
κι αιώνια, αλλά πάντως
“άλλη” ζωή. Σίγουρα δεν
επιτρέπεται ν' αφήνουμε τη
μαρτυρία “περί εν ημίν ελπίδος” να ξεπέφτει σε μία
στείρα μεταφυσική, που αμπελοφιλοσοφεί αποκλειστικά
για το επέκεινα, ξεχνώντας
ότι δεν έχουμε δύο ζωές
αλλά μία. -Ζωή μας είναι ο
Χριστός, ο Οποίος “σαρξ
εγένετο και εσκήνωσεν εν
ημίν”. Και το κορυφαίο δώρο
της Σταυρικής του θυσίας
είναι ένα Δείπνο, όπου γίνεται για εμάς Βρώσιμος-Πόσιμος εδώ και τώρα. Θα το
διακηρύξει ο άγιος Ιωάννης:
“Ναι, βρισκόμαστε ακόμα
στον κόσμο. Δεν αναχωρήσαμε ακόμα από αυτή τη
ζωή. Κι όμως, μέσα στην
Εκκλησία απολαμβάνουμε
ήδη τις υποσχέσεις του
Θεού για την κληρονομία
της Βασιλείας του”.-

Του, αναλήφθηκε την τεσσαρακοστή
μέρα ενώπιόν του και τους υποσχέθηκε την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, που πραγματοποιήθηκε μετά
από λίγες μέρες. Προείπε τις διώξεις
που επρόκειτο να υποστούν οι Απόστολοί του μέσα στον κόσμο δια
μέσω των αιώνων.
Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν και
επομένως θα πραγματοποιηθεί και
η Δεύτερη Παρουσία Του, που θα
σημάνει το τέλος του παρόντος κόσμου και την εγκατάσταση της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Είναι άρθρο του Συμβόλου της πίστεως το
“προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και
ζωήν του μέλλοντος αιώνος”.
Απόδειξη είναι και η μαρτυρία του
απ. Παύλου, ο οποίος ανήλθε μέχρι
τρίτου ουρανού και είδε και άκουσε
πράγματα, τα οποία δεν μπορεί και
δεν επιτρέπεται να τα πει. Είναι
όμως και η αυτοσυνειδησία των χριστιανών, οι οποίοι βιώνουν μέσα
στην Εκκλησία την αιωνιότητα. Είναι
και τα θαύματα των αγίων, οι οποίοι
θαυματουργούν και ζώντες και μετά
την κοίμησή τους: “τοις αγίοις αυτού
τοις εν τη γη εθαυμάστωσεν ο Κύριος”.-

Απόσυρση
Ανιχνευτών
Μετάλλων Τσίγκας
Στο κατάστημά μας που εδρεύει στην Πατουλιά Τρικάλων,ως αποκλειστική αντιπροσωπεία ανιχνευτών μετάλλων Fisher-Teknetics-Bounty Hunter έχει ξεκινήσει
πρόγραμμα απόσυρσης.
Το πρόγραμμα απόσυρσης δίνει τη δυνατότητα σε
κατόχους ανιχνευτών μετάλλων να ανανεώσουν την
γκάμα τους με ένα νέο ,πιο εξελιγμένο,σύγχρονο ανιχνευτή για καλύτερα αποτελέσματα πάνω στην αγαπημένη τους δραστηριότητα.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Φέρνετε στο κατάστημά
μας τον παλιό σας ανιχνευτή(είτε δουλεύει,είτε όχι)
και αυτομάτως κερδίζετε μια μεγάλη έκπτωση αγοράζοντας το νέο σας μηχάνημα από τη μεγάλη γκάμα
που ήδη υπάρχει.
Η ίδια διαδικασία γίνεται και για ραβδοσκοπικά-αποστατικά μηχανήματα για νέα αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί
μας στα τηλ: 24310 55144 - 6978159443

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.

τοπικά
«Οι εκλογές γίνονται
για να δούμε αν είναι
σωστές οι δημοσκοπήσεις»
(Robert Oren).
Βασικό στοιχείο της πολιτικής μας ζωής και ιδιαίτερα
στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου αποτελούν οι
δημοσκοπήσεις. Η πολιτική
ζωή και οι σχεδιασμοί των
κομμάτων κινούνται στον
αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Από την εποχή που ο
Τζωρτζ Γκάλλοπ εισήγαγε ως
εργαλείο σφυγμομέτρησης
της κοινής γνώμης διάφορα
μοντέλα (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγιο…) η πολιτική άλλαξε περιεχόμενο και οι εκφραστές της (πολιτικοί ηγέτες) καθορίζουν τα βήματά
τους σύμφωνα με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
Η εξουσία των δημοσκοπήσεων συνιστά μια sui generis δικτατορία τόσο επί των
πολιτικών όσο και επί των πολιτών. Βιάζει την ελευθερία
των πολιτών διττώς. Από τη
μια πλευρά εκμαιεύει και δημοσιοποιεί τη γνώμη των πολιτών κι από την άλλη διαμορφώνει τη συνείδηση και τις
πολιτικές επιλογές τους. Ένας
διπλός βιασμός της ελευθερίας του πολίτη που θεωρείται
το πυρηνικό στοιχείο της δημοκρατίας.
Στην αθώα τους εκδοχή οι
δημοσκοπήσεις – ως καταγραφή της πολιτικής βούλησης των ψηφοφόρων – εμφανίζονται και προβάλλονται ως
πρόθεση και ως μια «πράξη»
ενημέρωσης των πολιτικών
ταγών ή και ολόκληρου του
εκλογικού σώματος. Ωστόσο,
πολλές φορές περιβάλλεται
και από το μύθο μιας αφανούς
και άτυπης εξουσίας της κοινής γνώμης πάνω στους τρόφιμους της πολιτικής εξουσίας. Οι ένοικοι αυτής επικαλούνται συχνά τα ευρήματα
των δημοσκοπήσεων είτε για
να επιβάλουν – εφαρμόσουν
μια πολιτική είτε για να δικαιολογήσουν τις πολιτικές
επιλογές τους.
Τα παραπάνω στοιχεία ενίσχυσαν τη νομιμοποίηση των
δημοσκοπήσεων αλλά και την
αναγκαιότητά τους με την έννοια πως συνεισφέρουν στην
εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας.

Η αντιφατικότητα
των δημοσκοπήσεων
Ωστόσο στην πρόθεση –
έργο των δημοσκόπων και
στην πράξη της δημοσκόπησης ελλοχεύει μια μορφή
πνευματικής και πολιτικής αντιφατικότητας, που όχι σπάνια
μετεξελίσσεται σε σχιζοφρένεια. Ας παρακολουθήσουμε
προσεκτικά τα στάδια αυτής
της «σχιζοφρένειας». Σε ένα
πρώτο επίπεδο η κοινή γνώμη «εξομολογείται» τη βούλησή της για τα πολιτικά τεκταινόμενα, στο βαθμό που οι
δημοσκόποι εξασφαλίζουν τη
μυστικότητα των στοιχείων
ταυτότητας των ερωτώμενων.
Στο δεύτερο επίπεδο η ίδια η
κοινή γνώμη πιέζεται έμμεσα
να συμμορφωθεί προς τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων
και ιδιαίτερα να ακολουθήσει
άκριτα την πλειοψηφούσα
άποψη ή τάση.
Προϊόν των αποτελεσμά-
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«Δημοσκοπήσεις:
Πολιτική ηδονοβλεψία»
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

των των δημοσκοπήσεων είναι
και το γεγονός πως η πλειοψηφούσα άποψη και όσοι
ανήκουν στην πλειοψηφία αισθάνονται ασφαλείς, σίγουροι
και δυνατοί. Αντίθετα οι μειοψηφούσες απόψεις αισθάνονται ανασφαλείς, αδύναμες
και ως ένα σημείο «αυτοενοχικές». Αλήθεια πόση δύναμη
χρειάζεται το 10% να αντισταθεί στο 50% και να αρνηθεί να συμμορφωθεί στα κελεύσματά του; Εξάλλου στη
μαζοποιημένη κοινωνία μας η
διαφορετικότητα λογίζεται
ως αδυναμία και εξοστρακίζεται, ενώ η συμμόρφωση στο
«δίκαιο» της πλειοψηφίας προβάλλεται ως υγιής και λογική
στάση. «Πάρε από τον καθένα την άποψή του, αλλά φύλαξε τη δική σου κρίση»
(Σαίξπηρ).
Στην περίπτωση της συμμόρφωσης του ατόμου στην
πλειοψηφούσα άποψη της κοινής γνώμης οι ψυχολόγοι διαβλέπουν μια τάση αναζήτησης
ενός σταθερού σημείου, γιατί αυτό του εξασφαλίζει την
ποθητή ψυχική ισορροπία.
Αισθάνεται, δηλαδή, μια ανακούφιση και μια επιβεβαίωση
στο βαθμό που συνειδητοποιεί πως αποτελεί κομμάτι
της πλειοψηφίας. Νιώθει
υπόρρητα δικαιωμένος, γιατί
οι δικές του απόψεις συμφωνούν με τη θέση της πλειοψηφίας. Έτσι το κάθε άτομο
– συνειδητά ή ασυνείδητα –
επιδιώκει τη συμφωνία του με
την πλειοψηφούσα θέση της
κοινής γνώμης αναζητώντας
μέσα από αυτήν την κοινωνική αποδοχή που ενδυναμώνει
το αίσθημα της αυτοεκτίμη-

σης και αυτοπεποίθησής του.
Μια άλλη παρενέργεια του
διττού ρόλου και της αντιφατικότητας της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της
κοινής γνώμης είναι και τα
αντίθετα συναισθήματα που
γεννά. Όσοι βρίσκονται στη
μειοψηφούσα τάση νιώθουν
απογοητευμένοι και αντιμετωπίζουν ενοχικά ή με σκεπτικισμό την δυνατότητα να
παίρνουν πολιτικές αποφάσεις. «Μπορεί να είσαι μειοψηφία του ενός, αλλά η
αλήθεια παραμένει αλήθεια».
Αντίθετα οι οπαδοί της πλειοψηφούσας θέσης εκτός από
την εσωτερική ευφορία που
βιώνουν τροφοδοτούν και αυτοαναπαράγουν τον πολιτικό
τους ναρκισσισμό κι έναν
ιδιότυπο φανατισμό και μια
άμετρη οίηση.
Το ανησυχητικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι το κριτήριο αλήθειας και αυτοεπιβεβαίωσης των ατόμων της
πλειοψηφούσας θέσης είναι
το ποσοτικό (3%, 30%, 70%).
Σχετικά ο Γκράμσι γράφει «ο
καθένας για να σιγουρευτεί
λέει στον εαυτό του ότι είναι
απίθανο τόσο πολύς κόσμος
να πλανάται».

Οι αναποφάσιστοι
Ωστόσο σημαντικό κρίνεται
και το γεγονός της επίδρασης
των δημοσκοπήσεων στο αναποφάσιστο τμήμα των ψηφοφόρων – πολιτών που αναζητά θέση για να αγκυροβολήσει. Εξάλλου είναι δεδομένη η
βασική – κυρίαρχη (βασανιστική πολλές φορές) ψυχολογική τάση του ανθρώπου να
θέλει να ανήκει στους πολ-

λούς και ισχυρούς. Έτσι η
συμφωνία και η ταύτιση με την
πλειοψηφούσα θέση βιώνεται ως μια αναγκαιότητα.
Στην περίπτωση αυτή το
άτομο προσεγγίζει συναισθηματικά τα δεδομένα με αποτέλεσμα τα λογικά κριτήρια
και ο ορθολογισμός να υποχωρούν ή να απαξιώνονται
ως εργαλεία ερμηνείας της
πραγματικότητας. Στην αφυδάτωση του αναποφάσιστου
ψηφοφόρου από κάθε στοιχείο λογικής συμβάλλουν και
οι εικόνες ή τα συνθήματα
των αρχηγών κομμάτων που
ενισχύουν το μεσσιανικό τους
στοιχείο και τροφοδοτούν το
φόβο – μίσος στον αντίπαλο.
Είναι μια σκηνοθεσία των βιαστών της ανθρώπινης συνείδησης.
«Η σκηνοθεσία σημαίνει τη
δημιουργία μιας ομοιογενούς
μάζας, η οποία φτιάχνεται
διπλά˙ μέσω της προσήλωσης στον αρχηγό και μέσω
του μίσους ενάντια στον
«άλλο», το μη – μέλος της
ομάδας» (Θάνος Λίποβατς).
Οι αναποφάσιστοι υφίστανται άτυπα μια πλύση εγκεφάλου και λειτουργούν με την
ψυχολογία του «μαζανθρώπου». Η διαφορετική άποψη
εκλαμβάνεται ως «αιρετική»
θέση και γι’ αυτό οι αναποφάσιστοι επιλέγουν τη μακαριότητα της δύναμης που αναδύεται από την πλειοψηφία και
όχι την αμφιβολία και τη διαφωνία που γεννά η κριτική
στάση και η ορθολογική θεώρηση της πραγματικότητας.
Βέβαια οι καθοδηγητές της
κοινής γνώμης προβάλλουν
την αξία της ελεύθερης έκ-

φρασης του λαού, ως πυρηνικού στοιχείου της δημοκρατίας. Ωστόσο οι ίδιοι είχαν
φροντίσει από πριν να «συμβουλέψουν» το λαό τι να πιστεύει και πώς να σκέπτεται.
Εξάλλου γι’ αυτούς το δικαίωμα της «ελευθερίας της
έκφρασης» είναι αξιολογικά
ανώτερο του δικαιώματος της
«ελευθερίας της σκέψης».
«Το δικαίωμα να εκφράζουμε τις σκέψεις μας έχει
κάποια σημασία μόνο στην
περίπτωση που μπορούμε
να έχουμε δικές μας σκέψεις» (Φρομ)

Οι ενστάσεις
Οι ενστάσεις κατά των δημοσκοπήσεων και των επικριτών εστιάζονται σε δυο επίπεδα. Στο πρώτο καταγγέλονται τα ΜΜΕ και οι μηχανισμοί χειραγώγησης αλλά και
η τεχνική υποβολής των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις, δηλαδή, τίθενται με τέτοιο τρόπο
ώστε να εξαχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Στο ίδιο επίπεδο οι αιτιάσεις
αφορούν και σχετίζονται με το

γεγονός της εξομολογητικής
αποκάλυψης των πιο προσωπικών και μύχιων επιθυμιών
των πολιτών στους δημοσκόπους. Η δημοσιοποίηση,
όμως, των αποτελεσμάτων
και η προσωπική – ιδιοτελής
χρήση από τους πολιτικούς
συνιστά μια μορφή «ηδονοβλεψίας», αφού έτσι εθίζεται
και το κοινό στην ανάγνωση
των δημοσκοπήσεων.
Στο δεύτερο επίπεδο ανιχνεύονται εκείνες οι θέσεις
που προσπαθούν να αποδομήσουν την άποψη περί απόλυτης εξουσίας των δημοσκοπικών ευρημάτων στη συνείδηση των ψηφοφόρων. Πιστεύουν, δηλαδή, πως το άτομο δεν είναι τόσο ευάλωτο και
ευεπίφορο στην πολιτική προπαγάνδα των δημοσκόπων.
Σύμφωνα με τη θεωρία της
«γνωστικής ασυμφωνίας» ο
πολίτης τείνει να αποδέχεται
ως ορθά μόνο εκείνα τα δημοσκοπικά ευρήματα που
συμφωνούν με τις προϋπάρχουσες διαθέσεις και πολιτικές απόψεις. Αντίθετα απορρίπτει κάθε εύρημα που αντίκειται στις δικές του θέσεις
(π.χ. Οι ρατσιστές – εθνικιστές
δύσκολα θα δεχτούν πως οι
μετανάστες δεν αποτελούν
παράγοντα αλλοίωσης της
εθνικής – φυλετικής καθαρότητας….).
Όσοι, λοιπόν, αυτάρεσκα
επιχειρηματολογούν υπέρ ή
κατά των δημοσκοπήσεων,
οφείλουν να αφαιρέσουν από
αυτές όλα εκείνα τα στοιχεία
που επενεργούν ως ένα ισχυρό διαβρωτικό στις πολιτικές
προτιμήσεις των πολιτών –
ψηφοφόρων, πιέζοντας αυτούς με έναν υπολανθάνοντα
αλλά εξουσιαστικό τρόπο να
συμμορφωθούν προς τις θέσεις της πλειοψηφούσας άποψης.
Οι πολιτικοί οφείλουν να
έχουν κατά νου τον αφορισμό
της Βρετανίδας πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ.
«Εάν δίνεις προσοχή στην
κοινή γνώμη και στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τότε δεν κυβερνάς, αλλά
υπακούς».

34 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

8

06:45
10:00
12:00
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
18:35
18:50
19:10
21:00

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Παίζοντας με τη Φωτιά
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Πολίτες της Ευρώπης
Μάρκο Πόλο
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
20ός Αιώνας Επιλογές
Γάμος αλά Ελληνικά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
22:00 Στα Τραγούδια Λέμε Ναί
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις
00:10 Στα Τραγούδια Λέμε Ναί

07:30 Γιάκαρι Ε39 (Ε)
08:00 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας Ε9
(Ε)
08:30 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος Ε35
09:00 Old Tom Ε35
09:30 Η 'Oαση του 'Oσκαρ Ε14 (Ε)
10:00 Ανιμάλια Ε26 (Ε)
10:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου Ε42 (Ε)
12:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε63 (Ε)
13:00 Επιχειρήματα
14:00 Οι Δοσατζήδες
15:30 Εδώ Που Τα Λέμε
16:30 Ο Τζάστιν και οι Γενναίοι Ιππότες
(Justin and the Knights of Valour)
18:00 Formula 1 2019 - Grand Prix Καναδά
(Ζ)
19:00 Selfie Κ2 Ε8
20:00 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ11
21:00 Formula 1 2019 - Grand Prix Καναδά
(Ζ)
22:00 Η Οδύσσεια
00:15 Η Αόρατη Γυναίκα
02:00 Η Αυλή των Χρωμάτων

07:45 Περπατώντας τον Αμαζόνιο Ε2 (Ε)
08:30 Το Χόλιγουντ στη Βιέννη - Αφιέρωμα
στον Αλεξάντρ Ντεσπλά
10:00 Ανθρώπων Πράξεις Ε4 (Ε)
11:00 Το Φαγητό μάς Ενώνει (Ε)
12:10 Το Συρματόπλεγμα - Γεντί Κουλέ,
Τόπος Μνήμης
12:30 'Eκτη Αίσθηση Κ4
13:00 Ειδήσεις
13:30 ΑΓΡΟweek Κ3 (Ε)
14:30 Μικρές Φάρμες Κ2 Ε6
15:00 Κάθε Τόπος και Τραγούδι Ε5 (Ε)
16:00 Άγρια Ελλάδα Ε4 (Ε)
17:00 Μύθοι και Αλήθειες Ε5 (Ε)
18:00 ALLERT3
19:00 Αντιδραστήριο
20:00 Μιλάμε Ελεύθερα
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ2 Ε3
22:00 Ειδήσεις
22:30 Θάλασσα από Πλαστικό Κ2 Ε1
23:45 Απόψε Κάνεις Μπαμ Κ2 (Ε)
00:45 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ2 Ε3

07:45 Της Ελλάδος τα Παιδιά Ε35 (Ε)
08:45 Daddy Cool Ε8 (Ε)
09:45 Μια Ζωή Κ2 Ε50

τηλεόραση
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10:45
11:45
13:00
13:45
16:00
17:00
17:15
19:30
20:45
23:00
00:45
02:45

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:20
14:00
15:00
15:30
16:30
18:40
18:50
19:50
21:00
23:00
01:15

Το Καφέ της Χαράς Κ3 Ε3 (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε29 (Ε)
Εκπαιδεύοντας την Τζένη
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Ζητείται Επειγόντως Γαμπρός
ANT1 News
Κρίμα το Μπόι σου
Η Γυμνή Αλήθεια
StrEAT Food
Vice

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Barbie, η Πριγκίπισσα των
Μαργαριταριών
Ben 10
Ο Γκάρφιλντ και οι Υπερ-Ήρωες
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε23
Ζήσε με Ρυθμό
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ2 Ε2
Star News
Γάμος αλα Ελληνικά 2
Λάρισα Εμπιστευτικό
Μα πως τα Καταφέρνει!

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

Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Ο σερίφης του
διάστηματος», «Σταχτοπούτα»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Σιμπάντ»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ14.00 Ντοκυμαντέρ «Αγιο Ορος, Οδοιπορικό
από την Ουρανούπολη μέχρι τις
Καρυες»
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Το πέτρινο γεφύρι στην
Πύλη Τρικάλων»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Samurai»

ΚΡΙΟΣ: δε θα μπορείς τη μιζέρια και τη γκρίνια, ενώ θα επιλέγεις να συναναστρέφεσαι
ανθρώπους που σε κάνουν να περνάς
όμορφα και σε βοηθούν να αποφορτιστείς
από την ένταση της καθημερινότητας.
ΤΑΥΡΟΣ: Η Αφροδίτη αφήνει σιγά σιγά το ζώδιο σας για τους Διδύμους και όσο κι αν σας
στεναχωρεί αυτό το γεγονός, ίσως σας ανακουφίσει το ζεστό χρήμα που θα μπει στην
τσέπη σας. Βέβαια όσο εύκολα μπορεί να έρθουν τα λεφτά, άλλο τόσο εύκολα μπορεί και
να φύγουν.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Σχέσεις που είχαν περάσει ταλαιπωρίες τώρα εξομαλύνονται, κυκλοφορείς
και προκαλείς εγκεφαλικά, μπορείς να προωθήσεις τα σχέδια σου με άνεση, αφού σου
είναι εύκολο να κερδίσεις την εύνοια των ανθρώπων γύρω σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ίσως μπλέξεις σε κρυφές ιστορίες που όμως δεν έχουν κάποιο βαθύτερο
νόημα για σένα και σίγουρα δε θα βρεις τις
λύσεις στα θέμα της ερωτικής και συναισθηματικής σου ζωής.
ΛΕΩΝ: Θα έχεις την ευκαιρία να έρθεις πιο
κοντά με το ταίρι σου και να εστιάσετε σε
αυτά που σας ενώνουν. Από την άλλη, αν είσαι μόνος σου, είναι πιθανό να προκύψει μια
ερωτική ιστορία από «προξενιό» κάποιου φίλου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ευνοϊκά είναι τα πράγματα
στο ενδεχόμενο που θελήσεις να επισημοποιήσεις μια σχέση, ενώ θα πρέπει να
προσέξεις στο ενδεχόμενο που μπλέκονται

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
Η παιδική ταινία
της Ντίσνεϊ

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
μεταγλωττισμένη
Σε κανονικές προβολές
η υπερπαραγωγή
της Μarvel

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

“ΑΛΑΝΤΙΝ”
με υπότιτλους
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090

07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
20:50
22:50
00:50

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

Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Βελούδο από Μετάξι Ε20 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε61
(Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε55 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Maleficent
Πως να Κάνετε 'Eρωτα σαν Εγγλέζος

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

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

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30

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

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

09:45
12:50
14:00
14:30
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
21:45
23:50
00:50
02:45

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
Εικόνες
Pre Game
Ποδόσφαιρο: Ελλάδα - Ιταλία
Post Game
Αεροπειρατεία
Κοριολάνος

ΣΙΔ.ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 19 Κ ΤΣΑΚΑΛΩΦ
2431026340
ΚΟΥΤΟΥΛΑ MAΡΙΑ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70
2431076140
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΚΑΛΑMΠΑΚΑΣ 30
2431076066
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5
2431021341
ΡΙΖΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 & ΑΧΙΛΛΕΩΣ
2431023888
ΣΑΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

2431023780
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12
2431021789
ΣΧΟΙΝΑ ΜΙΡΕΛΛΑ
BAΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 6
2431027671
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΙΛΙΑ
ΟΘΩΝΟΣ 2
2431022622
ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 83
2431028133
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 15
2431031053

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Υπάρχουν και
τα ιερά - Εισάγει
υποθετική πρόταση.
2. Ρώσος στρατάρχης του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου.
3. Τίτλος ταινίας
του Μ. Καραμαγγιώλη - Ομαλό,
σύμφωνα με μια
έννοια.
4. Σημαίνει και
την προαγωγή - Γαλλικό σύμφωνο.
5. Ολλανδικά ονόματα συμπληρώνει - Εχουν τους πόρους τους.
6. Τοπικό επίρρημα (αντιστρ.).
7. Πρωτεύουσα αμερικανικού
κράτους.
8. Εκεί πρωτοαναπτύχθηκε το
έπος, αλλά και η φιλοσοφία (γεν.).
9. Χάνει σιγά σιγά τα φύλλα του.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Υπονοεί και τον λανθασμένο.
2. Διακρίνεται ανάλογα με τον
ρυθμό του (αιτ.) - Ο Σοφοκλής τη
μνημονεύει ως ιδιαίτερη θεότητα.
3. Από αυτές δεν απαλλασσόμαστε εύκολα (γεν.).
4. Από τα δύο... δύο - Του τζακιού άλλη ονομασία.
5. Πρωτόγονα άροτρα από ξύλο
(γεν.).

Παππάς-Οδ. Πύλης
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος-Σωτήρα

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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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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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

7

1
2

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

4

4
4

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

Sudoku
2

1

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

ΛΥΣΗ (7-6-2019)

Πώς παίζεται

7

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ 2.
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ 3. ΡΑΣΑ - ΙΣΤΟ 4. ΚΡ
- ΠΑ – ΟΦ 5. ΑΤΙ - ΙΣΗ 6. ΡΑΚΙΝΑΣ
7. ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ 8. ΤΙ - ΝΙΝΑ 9. ΑΙΩΝΙΑ - ΜΙ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΕΡΚΥΡΑΙΑ 2.
ΗΠΑΡ - ΑΝΤΙ 3. ΔΙΣ - ΑΚΙ4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΝ 5. ΜΟ - ΤΙΝΑ 6. ΟΧΙΑ ΑΝΝΑ 7. ΝΙΣ - ΙΣΟΙ 8. ΙΑΤΟΣ - ΥΝΙ
9. ΑΣΟΦΗ - ΣΑΜ

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

6

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

6. Ομόσπονδο γερμανικό κρατικό -Πρόθεση πριν από φωνήεν.
7. Αρχαίος τύπος του ένεση, με
τη σημασία τού «υπάρχει» - Γυναικείο πρόσωπο δύο πινάκων
του Γκόγια.
8. Είναι το μήλο στη... μηλιά Γιος του Δία και της Κρήτης.
9. Αρνείται, σχεδόν διεθνώς Ακλιτο αριθμητικό.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΣΧΟΙΝΑ ΜΙΡΕΛΛΑ
BAΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 6
2431027671
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5
2431021341
Από τις 9 το πρωί
έως τις 2 το μεσημέρι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 22
2431027363
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22
2431077297
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

τα ερωτικά με τη δουλειά.
ΖΥΓΟΣ: Η Αφροδίτη περνάει στο ψηλότερο
σημείο του ωροσκοπίου σου και φέρνει στη
ζωή σου ανθρώπους που μπορεί να σου κάνουν πιο εύκολη τη ζωή στον επαγγελματικό σου χώρο.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Πολύ καλή η περίοδος που ακολουθεί και στο ενδεχόμενο που θελήσεις να
προχωρήσεις στη ρύθμιση κάποιου χρέους
ή να τύχεις κάποιας οικονομικής διευκόλυνσης.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Το σημαντικότερο όλων όμως είναι το γεγονός ότι η ερωτική σου ζωή ξαναπαίρνει τα πάνω της και μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους που να ανταποκρίνονται
πολύ στις απαιτήσεις σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορεί για τα ερωτικά σου να
μην είναι και στην καλύτερη θέση της, θα σε
βάλει όμως σε μια διαδικασία να ασχοληθείς
με τον εαυτό σου και το σώμα σου για να
βγεις στις παραλίες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ενδεχομένως να θελήσεις να
πειραματιστείς με διάφορα, να ξοδέψεις χωρίς να σκέφτεσαι ή γενικότερα να ξεφύγεις
από τα καθιερωμένα, αλλά πρόσεχε γιατί
μπορεί να χάσεις το μέτρο.
ΙΧΘΕΙΣ: Παράλληλα, μπορεί να βγάλεις
χρήματα από την εκμετάλλευση ενός ακινήτου, ενώ προσοχή χρειάζεται αν θελήσεις
να αγοράσεις πράγματα που θα ανανεώσουν
το χώρο σου, αφού μπορεί να προβείς σε
σπατάλες.

Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης-Φανερωμένη
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ΣΑΒΒΑΤΟ

8

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Οριακή πτώση
στο Χρηματιστήριο

Ê

Σταθεροποιητικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή
αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος,
ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμάνθηκε ο τζίρος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 815,97 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,12%.
Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός
δείκτης κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 1,72%,
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ενώ από τις αρχές του
έτους σημειώνει κέρδη
Γ.Δ. 815,97
σε ποσοστό 33,05%
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 49,156
εκατ. ευρώ, ενώ διακι0,12%
νήθηκαν 24.289.484 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σημείΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ωσε οριακή άνοδο σε
ποσοστό 0,01%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,18%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Cenergy (+3,45%), της Viohalco (+1,67%) και της Alpha Bank (+1,46%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,16%),της Ελλάκτωρ (-2,16%),
της ΔΕΗ (-1,96%) και της Jumbo (-1,64%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των ΠρώτωνΥλών (+5,37%)
και του Εμπορίου (+1,81%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Κατασκευών (1,30%) και των Προσωπικών Προϊόντων (-1,26%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Alpha Bank με 5.359.504 και4.060.098
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 7,011 εκατ. Και ο ΟΤΕ με 6,534 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 37 πτωτικά και 28
παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Byte Computer +24,47% και Επίλεκτος +19,48%
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
ΑΝΕΚ -8,62% και Mevaco -5,50%.

τον αέρα» θα μείνει
κατά τα φαινόμενα η
καταβολή στη ΔΕΗ
ΔΕΗ-0,85% ενός ποσού 200-250
εκατ. ευρώ για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) του 2011,
στερώντας την εταιρεία από μια
σημαντική ταμειακή «ανάσα». Την
ίδια στιγμή, στην έκθεση της τρίτης αξιολόγησης της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας, η
Κομισιόν θέτει ως αναγκαία την αύξηση των τιμολογίων, τόσο για τη
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης όσο όμως
και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας. Η θέση αυτή της Κομισιόν φαίνεται πως επηρέασε τη μετοχή της ΔΕΗ, η οποία χθες έπεσε κατά 8,16%.
Με την αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών ΥΚΩ σε ετήσια
βάση αντισταθμίζεται η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους
καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών με ίδια τιμολόγια
με αυτά του διασυνδεδεμένου συστήματος, καθώς και η φθηνότερη
χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας
στους δικαιούχους του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Ωστόσο, το πρόβλημα με την αποζημίωση της ΔΕΗ για το 2011 προέκυψε από το γεγονός ότι στη νομοθετική ρύθμιση που είχαν καθορισθεί τα ποσά προς την επιχείρηση για το χρονικό διάστημα
2008 - 2011, δεν είχε περιληφθεί το
αντάλλαγμα για το συγκεκριμένο
έτος.
Διεκδικήσεις
Εδώ και μερικούς μήνες η ΡΑΕ

«Σ

Η ΔΕΗ χάνει ρευστότητα 200 έως 250 εκατ. ευρώ
Κομισιόν: Αναγκαία η αύξηση των τιμολογίων της επιχείρησης

έχει αναγνωρίσει το σχετικό
«κενό», προσδιορίζοντάς το πάντως σύμφωνα με πληροφορίες
στα 200-250 εκατ. ευρώ, έναντι των
681,7 εκατ. που διεκδικούσε η
ΔΕΗ. Έτσι, μετά τη σχετική ενημέρωση από την Αρχή στο ΥΠΕΝ,
το υπουργείο είχε δρομολογήσει
νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή τους - πιθανότατα από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Το σχέδιο
αυτό, ωστόσο, φαίνεται πως θα
ναυαγήσει με την προκήρυξη των
πρόωρων εκλογών.
Σύμφωνα πάντως με υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης,
ακόμη και χωρίς τη νομοθέτηση
του ΥΠΕΝ, η ΡΑΕ μπορεί να πάρει
την απόφαση για την καταβολή
του ανταλλάγματος. Όπως συμπληρώνουν, ο λόγος είναι πως
σύμφωνα με αξιόπιστες νομικές
ερμηνείες δεν είναι απαραίτητο να
προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση

που να δίνει το «πράσινο φως» για
την απόδοση των ποσών για το
2011. Παρ' όλα αυτά, συγκεντρώνει πολύ μικρές πιθανότητες το ενδεχόμενο η Αρχή να προχωρήσει
στη συγκεκριμένη κίνηση.
Τιμολογιακή πολιτική
Μνεία στην πληρωμή ΥΚΩ προηγούμενων ετών γίνεται και στην
έκθεση της τρίτης αξιολόγησης,
στην οποία ωστόσο κεντρικό σημείο της Κομισιόν στις αναφορές
της για τη ΔΕΗ αποτελεί η ανάγκη
αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης, με
την αύξηση των τιμολογίων για τη
βελτίωση της ανάκτησης κόστους.
Σύμφωνα μάλιστα με τις Βρυξέλλες, η αύξηση των ανταγωνιστικών
χρεώσεων από τη ΔΕΗ θα δράσει
θετικά και στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την αύξηση
των πολύ αναγκαίων επενδύσεων

στον τομέα. Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης πως θα χρειαστούν περαιτέρω διαρθρωτικά
μέτρα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ειδικά στην περίπτωση των λεγόμενων «τελικών πελατών» (δηλαδή καταναλωτών που έχουν αλλάξει προμηθευτή ή έχουν παύσει
να ηλεκτροδοτούνται), οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 20% το 2018.
Στον αντίποδα, πάντως, της
τροπολογίας για τα ΥΚΩ του 2011,
κατατέθηκε χθες από το ΥΠΕΝ στη
Βουλή η τροπολογία που διατηρεί
«ζωντανή» την προοπτική για τη
ΔΕΗ να διεκδικήσει αποζημιώσεις
για την υπό κατασκευή λιγνιτική
μονάδα «Πτολεμαΐδα V», μέσω
του Μόνιμου Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος. Όπως έχει ήδη γράψει η «Ν», με την τροπολογία θεσπίζεται ο Μηχανισμός πριν από
την έναρξη ισχύος του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού για την
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα σηματοδοτούσε
τον αποκλεισμό της «Πτολεμαΐδα
V» από τις δημοπρασίες. Επομένως, θα ανοίξει τον δρόμο ώστε, αν
επίσης οι πρώτοι διαγωνισμοί για
την παροχή υπηρεσιών επάρκειας
γίνουν εντός του έτους και η μονάδα υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου
2019, τότε να λάβει αποζημιώσεις
από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία.

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
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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.

Εκδρομή του Δ’ ΚΑΠΗ Δ. Τρικκαίων
Το Δ ΚΑΠΗ Δ. Τρικκαίων διοργανώνει εκδρομή σε Πηγές Αχέροντα - Πάργα – Σύβοτα την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.
Τιμή συμμετοχής 15 €.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν τον τηλεφωνικό
αριθμό 2431070430 για περισσότερες πληροφορίες.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Όθεν, δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερχόμενους εις
τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε
δια να μεσιτεύση υπέρ αυτών»
(Εβρ.7:25)
Μια γυναίκα που μόλις είχε χάσει
τον άνδρα της, μη μπορώντας να
αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που είχε, είπε σε έναν φίλο της
που ήταν πιστός: «Ας είχα κάποιον
να προσευχηθεί για μένα». Αυτός
τότε της διάβασε από την Κ. Διαθήκη τι είπε ο Χριστός στον Πέτρο
σε μια δύσκολη περίσταση της
ζωής του: «Εγώ Πέτρο προσευχήθηκα για σένα ώστε να μη σου λείψει η πίστη» (Λουκ.22:32). «Ποτέ
δεν θα ξεχάσω τι ήταν εκείνη τη
στιγμή για μένα αυτά τα λόγια. Ο
αγαπημένος μου Κύριος προσεύχεται για μένα! Η πίστη μου αναπτερώθηκε, πήρα θάρρος και δύναμη για να αντιμετωπίσω τα προβλήματα μου».

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του
προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)
η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε.
Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ
– ΖΩ» και με επικεφαλή εταίρο το
Δήμο Τρικκαίων, θα διανείμει προϊόντα στους ωφελούμενους του
προγράμματος των Δήμων Τρικκαίων, Πύλης, Καλαμπάκας & Φαρκαδόνας.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι
του Δήμου Τρικκαίων με:
1. Tην αίτησή τους
2. Tην ταυτότητα
3. Σακούλες, τσάντες, κ.α.

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑΤhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ
7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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,

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - πΑΤΡΑ

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

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

ΔΩΡΕΕΣ
-Στη μνήμη Ιφιγένειας Μπαντέκα
οι συμμαθητές της, απόφοιτοι του
1986, κατέθεσαν 235 ευρώ στο
Σύλλογο “ΦΛΟΓΑ”.
-Οι οικογένειες Βασιλικής Παπούλια και Μιχαήλ Παπούλια, προσέφεραν 50 ευρώ, στο Φιλόπτωχο
Ταμείο του Αγ. Αθανασίου Αγ. Μονής, εις μνήμην Τάκη Τριανταφύλλου.

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

Διανομή προϊόντων από τον Δήμο
Τρικκαίων σε ωφελούμενους

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

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

Αγαπημένε μας φίλε, όταν κανείς
δεν είναι δίπλα σου για να συμπαρασταθεί στη δυσκολία σου, σήκωσε τα μάτια σου ψηλά. Εκεί είναι
Κάποιος που σε αγαπά, που προσεύχεται και μεσιτεύει στον Θεό για
σένα. Στέκει δίπλα σου έτοιμος να
επέμβει στο πρόβλημα σου. Πίστεψε το. Θα γεμίσεις δύναμη και θα
πειραματισθείς τις επεμβάσεις Του.
Ναι, ο Κύριος προσεύχεται για μας!

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

4. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση
παραλαβής για τρίτο πρόσωπο
Να παραλάβουν τα προϊόντα
από τις αποθήκες του Δήμου Τρικκαίων όπισθεν του Ο.Σ.Ε τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/06/2019 ώρες 9:00
– 2μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 11/06/2019 ώρες 9:00 –
2μ.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/06/2019 ώρες 9:00
– 2μ.μ
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
2431063218
Οι ωφελούμενοι των Δήμων Πύλης, Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας
θα ενημερωθούν για την παραλαβή
των προϊόντων από τους αντίστοιχους Δήμους.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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

24-25 Ιουνίου Πάτρα -Καλάβρυτα σε συνεργασία
με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων ν. Τρικάλων.
Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου

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

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

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

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
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•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 19 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

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€

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
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

* Τιμές κατ’ άτομο. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!

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

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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

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

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

«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

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΥΘΝΟΣ
Από 04-06/10/2019

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

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

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

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

38 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Ματεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος αύριο Κυριακή 9 Ιουνίου θα μεταβεί εις την Ερμούπολη της Σύρου. όπου θα λάβει μέρος σε Αρχιερατικό Συλλείτουργο.
Την Δευτέρα το απόγευμα 10 Ιουνίου θα χοροστατήσει κατά
τον πανηγυρικό εσπερινό στο Ιερό Εξωκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ξηρόκαμπο.
Την Τρίτη 11 Ιουνίου θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον και
θα λειτουργήσει στον ως άνω πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό.

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
έως 12 Ιουνίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί, Μονές και Παρεκκλήσια:
8 Ιουνίου, Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου: Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου, Πηγή,
(Νεράιδα).
11 Ιουνίου, Σύναξη Παναγίας Ελευθερώτριας: Ιερός Ναός
Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.
12 Ιουνίου, Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως: (Γαρδικάκι)
«εκ μεταθέσεως».

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
από 10 έως 13 Ιουνίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου από 9:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, με την ευκαιρία της
εορτής της Συνάξεως της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Ελευθερώτριας, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια μέρα από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Τρικάλων, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία
η Θεία Λειτουργία.
Την Τετάρτη 12 Ιουνίου με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Φιλοθέου εκ Σκλαταίνης (Ριζώματος) από 9:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
Την Πέμπτη 13 Ιουνίου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ελισαίου από 9:30-12:30 βραδινή
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.

Ευχαριστήριο του
Οικοτροφείου Τρικάλων ΕΠΑΨΥ
Οι ένοικοι και το προσωπικό του Οικοτροφείο Τρικάλων της
Περιφερειακής Εταιρείας και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τα τέκνα των αποθανόντων
Σωτηρίου και Δέσποινας Τριχά, εις μνήμην των οποίων δεχθήκαμε μία σημαντική δωρεά σε πλήρες γεύμα.

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου από 9 έως 14 Ιουνίου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ την Κυριακή 9 Ιουνίου το πρωί θα Λειτουργήσει και
θα ομιλήσει στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης
Ευβοίας.
Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου το απόγευμα στις 7 θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στο πανηγυρίζον
παρεκκλήσιο επ’ ονόματι της Παναγίας της Ελευθερώτριας στον
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
Τρικάλων. Εν συνεχεία θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως
της Ιεράς Εικόνος της «Παναγίας της Ελευθερώτριας» σε
οδούς της ενορίας.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στο ίδιο πανηγυρίζον
παρεκκλήσιο επ’ ονόματι της Παναγίας της Ελευθερώτριας στον
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
Τρικάλων.
Την Τρίτη 11 Ιουνίου το απόγευμα στις 7 θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στο πανηγυρίζον
παρεκκλήσιο επ’ ονόματι του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του
Ρώσου, Ιατρού και Ομολογητού
στο Γαρδικάκι. Εν συνεχεία θα
προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά
πέριξ του Ιερού Ναού.
Την Τετάρτη 12 Ιουνίου το πρωί
θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο
επ’ ονόματι του Αγίου Λουκά, Αρ-

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 9 Ιουνίου το πρωί θα λειτουργήσει στην Πιαλεία.

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

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 8-9μ.μ. και
κάθε Πέμπτη και ώρα 8-9μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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:
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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

•ρολάκια μελιτζάνας με κιμά
•συκώτι μοσχαρίσιο στο φούρνο λαδορίγανη
•χοιρινά εσκαλόπ με σάλτσα μουστάρδας
•μαυρομάτικα φούρνου •φασολάκια
•λαζάνια με κοτόπουλο

χιεπισκόπου Συμφερουπόλεως
και Κριμαίας, του Ρώσου, Ιατρού
και Ομολογητού στο Γαρδικάκι.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων επί
τη εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Φιλοθέου εκ
Σκλαταίνης (Ριζώματος).
Την Παρασκευή 14 Ιουνίου το
πρωί, θα βρίσκεται στη Λάρισα
όπου θα συμμετάσχει στις εόρτιες
εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου.
Το απόγευμα στις 8 θα μεταβεί
στο Υπαίθριο Θέατρο του Φρουρίου των Τρικάλων και θα παρακολουθήσει την εορταστική εκδήλωση λήξης των Κατηχητικών
Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών «Αφιερωμένη στην Ορθοδοξία» που θα περιλαμβάνει την παρουσίαση
ύμνων και τραγουδιών από Χορωδιακά Εργαστήρια, καθώς και
Χορευτικά Παραδοσιακά Συγκροτήματα, τα οποία καλλιεργούν με προσεκτική επιμέλεια τις
παραδοσιακές και σύγχρονες εκφράσεις της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, μέσα στην ενοριακή ζωή.

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

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
78435 •

τηλ.: 24310

what’s up: 6986

835 554

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

ΣΑΛΑΤΕΣ
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
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΑΛΕΞ.
ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ετών 68
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.30π.μ.,
εκ του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 8-6-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία Μπασιούρη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης
Μπασιούρης, Αλέξανδρος Μπασιούρης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, σήμερα Σάββατο 8 - 6 - 2019 και ώρα
10.00 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του
Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ.
ΣΚΡΕΚΑ
Ετών 84
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00π.μ.,
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου εκ
Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 8-6-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελισάβετ Σκρέκα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ειρήνη Σκρέκα και
Γεώργιος Χύμας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Στέλιος και Ιωάννα, Δημήτρης. ΤΟ
ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Γεώργιος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, σήμερα Σάββατο 8 - 6 - 2019 και ώρα
10.00 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του
Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 9 Ιουνίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
εκ Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο
Μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ.
ΛΙΑΓΚΟΥΜΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την
μνήμη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 8-6-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Λιαγκούμη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος
Λιαγκούμης και Έλενα Χρυσάκη, Βασιλική Λιαγκούμη. Η ΕΓΓΟΝΗ: Ευαγγελία Λιαγκούμη ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, στις 7.30 το απόγευμα, το
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”,
διοργανώνει ένα ευχάριστο απογευματινό στην πισίνα του
Κενοδοχείου “ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ”.
Παρακαλούνται οι φίλες και τα μέλη του σωματείου να
παρευρεθούν.

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

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΕΡΛΙΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ του Βασιλάκη και της
Ντρίτας, το γένος Μπρεγκόβα, που γεννήθηκε στο Φιέρι Αλβανίας και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΜΙΤΣΗ
του Αντωνίου και της Ελένης, το γένος Τσίκα, που γεννήθηκε
και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Αη-Γιώργη Ριζαριού Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Ευθυμίου και της Κασσιανής, το γένος
Παπαποστόλου, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη
Νυρεμβέργη Γερμανίας και η TEONA BALIASHVILI του
Gocha και της Mariam, το γένος Kandorelashvili, που γεννήθηκε στη Γεωργία και κατοικεί στη Νυρεμβέργη Γερμανίας πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Νυρεμβέργης Γερμανίας.

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

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΤΣΙΩΡΑ

Τελετές

8

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
“ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”

Την αγαπημένη μας σύζυγο μητέρα αδελφή γιαγιά και θεία

Ετών 85
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00π.μ.
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να
συνοδέυσουν την εκφορά της.
Αρδάνι Τρικάλων 8-6-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιος Πατσιώρας. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κων/νος και
Χριστίνα Πατσιώρα, Παρασκευή και Κων/νος Σειτανίδης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Έλενα-Αθανάσιος-Βαλεντίνα-Φωτεινή. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου σήμερα Σάββατο 8/6/2019 και ώρα 10.00 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Παπαγεωργίου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Χρήστος Παναγιώτου».

ΣΑΒΒΑΤΟ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Ψηφίστηκε το αφορολόγητο
-Τέλος οι εργασίες
της Βουλής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

Τρελές προσφορές
Μπούτια
κοτόπουλο
Νιτσιάκος ημέρας

Ηλιέλαιο
1 λίτρο

1,20
2,39
το τεμ.
το κιλό

Στήθος
Λευκό Τρικάλων
κοτόπουλο
για πίττες

3,39 το κιλό
Το τέλος των Κοινοβουλευτικων διαδικασιών για τη λεγόμενη ΙΖ' περίοδο σήμανε η ψήφιση πριν από λίγη ώρα
του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει την ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου.
Πλέον, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Προκόπη Παυλόπουλο που θα οδηγήσει
αυτόματα στην θυροκόλληση έξω από την είσοδο του μεγάρου της Βουλής του προεδρικού διατάγματος για τη διάλυσή της. Η παρούσα Βουλή κατάφερε να ολοκληρώσει 3
κοινοβουλευτικές συνόδους αλλά διαλύεται λίγο πριν την
έναρξη των θερινών τμημάτων, λόγω του εκλογικού αποτελέσματος που οδήγησε στις πρόωρες εκλογές που θα
γίνουν στις 7 Ιουλίου. Η νέα Βουλή που θα προκύψει μετά
την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών θα συγκληθεί σε Σώμα
και με τη νέα της σύνθεση θα προχωρήσει στην ψήφιση των
προγραμματικών δηλώσεων της επόμενης κυβέρνησης.

3,49 το τεμ.
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CMYK

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

