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Για όσους χρωστούν πάνω από 150.000€ στο δημόσιο

Από τον Δήμο Πύλης

Αξιοποίηση
του “Φιλόδημος”

Νέο Ιατρείο

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

•Σχεδιάζεται η συνέχιση
της προσπάθειας ένταξης
έργων στο εν λόγω πρόγραμμα

Δέχεται κάθε

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

ΣΕΛ. 8

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

Τι προβλέπει σχετικά η νομοθεσία

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

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
CMYK

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
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Σαν Σήμερα
411 Πραξικόπημα ολιγαρχκών εκδηλώνεται στην Αθήνα
μ.Χ.
1898 Η Μ. Βρετανία «νοικιάζει» το Χονγκ Κονγκ από
την Κίνα για 99 χρόνια.
1916 Ο Συμμαχικός στόλος
καταπλέει στο Φάληρο και επιδίδει τελεσίγραφο στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη για
διάλυση της Βουλής, προκύρηξη νέων εκλογών, αποστράτευση του ελληνικού στρατού
και απομάκρυνση των γερμανόφιλων αξιωματικών (Εθνικός
Διχασμός).
1930 Συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της
Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος, που
συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη, Αλίκη
Διπλαράκου.
1976 Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο
Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί
σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή
επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα
πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας
και η παράταση έληξαν 4-4.
2010 Ανεξαρτητοποιούνται
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και
Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη
την οποία ο πρόεδρος του
κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει «αρνητική».

Ο

Βίκτωρ Ουγκώ, ένας
απαράμιλλος ποιητής,
συγγραφέας και
ζωγράφος της Γαλλίας,
γεννήθηκε το 1802 και
πέθανε το 1885. Από τα
μικρά του χρόνια
ακολούθησε τον πατέρα του,
που ήταν ανώτερος
αξιωματικός στρατού. Έτσι
γνώρισε την Ιταλία, την
Κορσική, την Ισπανία. Στα
15 χρόνια του άρχισε να
γράφει στίχους και στα 20
χρόνια τύπωσε το πρώτο
του βιβλίο: “Ωδές”.
Γνωρίστηκε με το Λαμαρτίνο
και τον Μπεβ και ίδρυσαν τη
Σχολή του Ρομαντισμού.

H ΠANAΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
του Βίκτωρος Ουγκώ

Δημοσίευσε κατόπιν την ποιητική του συλλογή “Ανατολικά”,
που εντυπωσίασε για την τόλμη
και το ρυθμό. Αξιόλογο ήταν και
το πεζό έργο: “Η τελευταία ημέρα
ενός κατάδικου”. Συγκλονιστικό
είναι το περίφημο μυθιστόρημά
του: “Οι Άθλιοι”, που ξεσήκωσε
θύελλα στους συντηρητικούς κύκλους. Έγραψε και άλλα έργα
όπως: “Εργάτες της θάλασσας”,
“Ο άνθρωπος που γελά” κ.ά.
Η δόξα του έφτασε στο κατακόρυφο με την “ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΙΣΙΩΝ”. Μεγάλος ανθρωπιστής ο Ουγκώ, φιλελεύθερος,
φανατικός δημοκράτης και μεγάλος φιλέλληνας. Έγραψε πολύ
ωραίους στίχους για την Ελλάδα
και συγκλόνισε με το ποίημά του:
“Το Ελληνόπουλο”.
Το μεγάλο έργο του: “Η Παναγία των Παρισίων” αποτελείται
από ένδεκα κεφάλαια, που αναφέρεται μεταξύ άλλων για τη
θέση της ΠΑΝΑΓΙΑΣ, το Παρίσι
από τα ύψη, για καρδινάλιους,
για Αββάδες, για Δικαιοσύνη, για

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
αρχιτεκτονική, για τον Λουδοβίκο
της Γαλλίας, για τον Γρηγορά,
για τον Σατωπέρ, για τον καμπούρη, το μονόφθαλμο, τον κουτσό και για άλλα πρόσωπα, αλλά
και διάφορες καταστάσεις και
εντυπωσιακά επεισόδια με αφεντάδες και φυλακές.
Ξεκινά το έργο του με μια επίσκεψη-ανίχνευση στην Παναγία
του Παρισιού, όπου σ' έναν από
τους πύργους της βρήκε σε μια
σκοτεινή γωνιά χαραγμένη με το
χέρι στον τοίχο την ελληνική
λέξη: ΑΝΑΓΚΗ. Σ' αυτή τη λέξη
επάνω δημιουργήθηκε αυτό το
έργο του. Είναι ανάγκη, είναι
αναγκαίο, οι αναγνώστες του βιβλίου να μελετήσουν την αισθητική και φιλοσοφική σκέψη που
είναι κρυμμένη μέσα σ' αυτό. Ο
Συγγραφέας εκφράζει και αναπτύσσει μιαν αντίληψη, που ήταν
βαθειά ριζωμένη μέσα του και
την είχε καλά στοχαστεί αναφο-

ρικά με την παρακμή της αρχιτεκτονικής στην εποχή του. Κατά
τη γνώμη του έρχεται ο θάνατος
της βασίλισσας τέχνης. Αισθάνεται την ανάγκη να πει εδώ
πως ο πόθος του είναι να τον
διαψεύσει μια μέρα το μέλλον.
Γνωρίζει ο συγγραφέας πως η
τέχνη, σ' όλες της τις μορφές,
μπορεί να ελπίζει τα πάντα απ'
τις καινούργιες, που αφουγκραζόμαστε μέσα στα εργαστήριά
μας, να ανεβαίνει από τα σπλάχνα
της γης το ανάβρυσμα της μεγαλοφυΐας τους, μεγαλοφυΐας
που είναι ακόμη σε μορφή σπέρματος. Στο τρίτο βιβλίο του έργου
του: Η Παναγία των Παρισίων
μεταξύ των άλλων αναφέρει: Η
πρόσοψη της Παναγίας, όπως
μας παρουσιάζεται ακόμη σήμερα,
όταν πηγαίνουμε ευλαβικά να
θαυμάσουμε τη γεμάτη σοβαρότητα και δύναμη Μητρόπολη, που
γεννάει τον τρόμο, καθώς γράφουν οι χρονικογράφοι της: quae
mole sua terrotens incutit spectantibus = που με το έργο της
τον τρόμο εμπνέει στους θεατές.
Τρία σημαντικά πράγματα λείπουν
απ' αυτή την πρόσοψη: α) Η
σκάλα με τα 11 σκαλοπάτια, β)
η σειρά των αγαλμάτων που γέμιζαν τις κώχες των τριών πυλώνων και γ) η επάνω σειρά με
τους 28 αρχαιοβασιλιάδες της
Γαλλίας... ποιος γκρέμισε αυτά;
...ποιος ανέτρεψε στο εσωτερικό
τον κολοσσό του Αγίου Χριστοφόρου; ...ποιος έβαλε στη θέση

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

Το Άγγελμα

Αν συγχωρήσετε στους

```
Παυλόπουλος:

ανθρώπους τα παραπτώματά

"Δύο δρόμοι για την
κάλπη''

τους, θα συγχωρήσει και σας ο

```
Είμαστε ανυποχώρητοι εγγυητές, έναντι πάντων,

(Και ο ένας
για την… ψήφο!)

Πατέρας σας ο ουράνιος.

του πραγματικού θεμελίου της ειρήνης

```

Ματθ. στ’ 14

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

της παλιάς Γοτθικής Άγιας Τράπεζας, που έλαμπε κατάφορτη
από λειψανοθήκες, αυτή τη βαρειά μαρμάρινη σαρκοφάγο; Και
ποιος έβαλε κρύα άσπρα τζάμια
στη θέση των ζωηρόχρωμων; ...
τι το έκαναν εκείνο το τρισχαριτωμένο μικρό καμπαναριό; ...Πόσο
μακριά είναι η εποχή που ο Ροβέρτος Σεναλίς συγκρίνοντας
την Παναγία των Παρισίων με
τον περίφημο ναό της Αρτέμιδος
της Εφέσου (ένα από τα 7 θαύματα των Μικρασιατικών Ελληνικών Παραλίων), που αποθανάτισε και τον Ηρόστρατο (που τον
έκαψε για να τον γράψει η ιστορία), έβρισκε τη Γοτθική Μητρόπολη υπεροχότερη σε μάκρος,
πλάτος, ύψος κατασκευής. (Ο
Ουγκώ ήταν θαυμαστής της Γοτθικής αρχιτεκτονικής)... Η Παναγία των Παρισίων αποτελεί
ένα αξιόλογο δείγμα παραλλαγής
-μετάβασης από Ρωμανικό στο
Γοτθικό ρυθμό.. Ο κορμός του
δέντρου είναι αμετάλλαχτος, η
βλάστηση κάνει τις ιδιοτροπίες
της... Τα μεγάλα οικοδομήματα,
όπως και τα μεγάλα βουνά, είναι
έργα των αιώνων. Σ' αυτό το
πνεύμα αναπτύσσει περαιτέρω
τις θέσεις του, τις παρατηρήσεις
του, τις απόψεις του ο μεγάλος
αυτός Συγγραφέας-Μυθιστοριογράφος, Ποιητής, Ζωγράφος και
μεγάλος εραστής της τέχνης.
Αυτό το σημαντικότατο αρχιτεκτονικό τεχνούργημα λαμπάδιασε
τον προηγούμενο μήνα και κατασυγκίνησε, συγκλόνισε την οικουμένη.
(Πηγές: Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, “Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΙΣΙΩΝ, Βίκτωρος Ουγκώ, από
τη “Βιβλιοθήκη για Όλους”, Αθήνα
1969 σε μετάφραση, Αντώνη Θ.
Μοσχοβάκη).

(Έστω και με δύσκολους γείτονες!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ήταν ένας Αμερικανός, ένας Έλληνας
και ένας Αφγανός και ταξίδευαν με αεροπλάνο.
Σε κάποια στιγμή περνάει η αεροσυνοδός
και ρωτάει τον Αμερικάνο:
- "Θα πάρετε κάτι;"
- "Ένα ουίσκι με πάγο," απαντάει εκείνος.

Ρωτάει τον Έλληνα.
- "Ένα ούζο με πάγο," αποκρίνεται.
Ρωτάει τέλος τον Αφγανό
και εκείνος αποκρίνεται:
- "Τίποτα.
Σε λίγο θα οδηγήσω.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 9/6/2019
Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5
και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και κατά
τόπους 35 βαθμούς Κελσίου.
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σελίδα 2

Έξοδος με όλες
τις «πόρτες» ανοικτές
Η άκρως χαλαρή νομισματική πολιτική του Μάριο Ντράγκι θα ξεπεράσει ακόμη και τη θητεία του στο
τιμόνι της ΕΚΤ. Ο Ιταλός κεντρικός
τραπεζίτης θα τερματίσει την οκταετή θητεία του στα τέλη Οκτωβρίου
χωρίς να έχει αυξήσει τα επιτόκια
ούτε μία φορά στο αξίωμα αυτό.
Και τώρα που ο χρόνος μετρά αντίστροφα, επαναφέρει στο παιχνίδι
την άκρως χαλαρή νομισματική πολιτική. Ο Ντράγκι είπε ότι η ΕΚΤ θα
διατηρήσει τα επιτόκια στα σημερινά
ιστορικά χαμηλά έως τα τέλη του
α’ εξαμήνου του 2020, περισσότερο
απ’ ό,τι προγραμμάτιζε αρχικά. Παρότι αυτό ήταν έκπληξη, οι επενδυτές αρχικά το ερμήνευσαν ως
ουδετερότητα, δηλ. ότι μέχρι τότε
δεν θα υπάρξει ούτε άνοδος ούτε
μείωση.
Αυτό, προτού ο Ντράγκι ενημερώσει ότι κάποιοι συνάδελφοί του
έκαναν λόγο για πιθανότητα περαιτέρω επιτοκιακών μειώσεων και κάποιοι άλλοι επανέφεραν στο τραπέζι
την επανεκκίνηση του προγράμματος αγοράς ενεργητικού. Η ΕΚΤ
ίσως θα πρέπει να χαλαρώσει ξανά
τη νομισματική πολιτική της. Άλλωστε, ο ίδιος έχει αρκετές φορές
επικαλεστεί γεωλογικούς παράγοντες και τον προστατευτισμό ως κινδύνους για την οικονομία της Ευρωζώνης. Εάν επαληθευτούν, ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει πολύ πιο
χαμηλά από τον στόχο 2% της ΕΚΤ.
Από την άλλη, όμως, τα επιτόκια
κάτω από το μηδέν είναι πρόβλημα
για τις τράπεζες, πάνω στις οποίες
βασίζεται η ΕΚΤ για να επανεκκινήσει τις χορηγήσεις δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και οι
όροι του νέου γύρου φθηνών μακροπρόθεσμων δανείων δεν ήταν
τόσο γενναιόδωροι όσο αναμενόταν.
Άρα, λοιπόν, καλείται να βρει μία
λύση ανάμεσα σε δύο άκρα τα
οποία θα πρέπει να γεφυρωθούν.
Το «παιχνίδι» τώρα γίνεται πολύ δύσκολο για τον κορυφαίο κεντρικό
τραπεζίτη που έφτιαξε το όνομά
του το 2012, όταν δεσμεύθηκε ότι
θα κάνει «ό,τι περνά από το χέρι
του» για να σώσει το ευρώ την τότε
κρίση χρέους, καθώς τα περιθώρια
κινήσεων εξαντλούνται: τα επιτόκια
της ΕΚΤ είναι σε ιστορικό χαμηλό
και ο ισολογισμός της δεν έχει αρχίσει να συρρικνώνεται. Ούτε υπάρχει κάποια σαφή ένδειξη για το ποιος θα τον διαδεχθεί και εάν ο διάδοχός του θα έχει την ίδια δέσμευση
για ριζικά μέτρα. Δύο, λοιπόν, είναι
τα συμπεράσματα από την πολιτική
που έχει υιοθετήσει ο Μάριο Ντράγκι.
Πρώτον, ακολουθεί μία τακτική
παρόμοια με τον πρόεδρο της Fed
Τζερόμ Πάουελ υποσχόμενος να
δράσει σε πιθανή επιδείνωση των
προοπτικών και δεύτερον, στέλνει
μηνύματα χαλάρωσης και στον υπόλοιπο κόσμο: η Αυστραλία μείωσε
τα επιτόκιά της για πρώτη φορά σε
τρία έτη, η Ινδία το ίδιο και τώρα
αυξάνονται οι πιθανότητες ότι και
η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας
θα λάβει περαιτέρω μέτρα στήριξης.

Της Έφης Τριήρη
naftemporiki.gr

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Η αποχή
Το κύριο ζητούμενο στις επερχόμενες εθνικές
εκλογές απ' όλες σχεδόν τις παρατάξεις, πέρα βέβαια από το αυτονόητο που είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού ποσοστού, είναι η συμμετοχή του
εκλογικού σώματος. Η αποχή στις ευρωεκλογές,
ακόμη και στις αυτοδιοικητικές, ήταν για τα παραδοσιακά Ελληνικά δεδομένα, σχετικά μεγάλη, κάτι
που όλοι φοβούνται πως θα επαναληφθεί και ίσως
σε μεγαλύτερο βαθμό και στις εθνικές, βοηθούμενη και από την ημερομηνία (7/72019).
Το ποσοστό της συμμετοχής μπορεί να καθορίσει
το αποτέλεσμα από μόνο του ή τουλάχιστον να παίξει σημαντικό ρόλο σ' αυτό κάτι που ασφαλώς κανείς δεν θέλει, καθώς δεν μπορεί να ελεγχθεί ποιος
και από ποιον πολιτικό χώρο δεν θα ψηφίσει. Ίσως
μόνο ένα κόμμα που είναι ουσιαστικά ο μεγάλος χαμένος των ευρωεκλογών να εύχεται μεγάλη αποχή,
θεωρώντας πως μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων του
θα συσπειρωθεί και θα ανακάμψει στα ποσοστά.
Τα υπόλοιπα κόμματα μαζί με τα δύο εξουσίας,
επιθυμούν την μεγάλη ή έστω την κανονική συμμετοχή, κάτι που εξάλλου όλοι μας οφείλουμε να θέλουμε, αν πραγματικά ζητούμε καλύτερη δημοκρατία.

∫ Μ.α.Μπ.

ΚΚΕ: Επιβεβαιώνεται η απάτη
του ΣΥΡΙΖΑ για το Φορολογικό
“Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η απάτη της
δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας του ΣΥΡΙΖΑ. Απ’ τη μια
μεριά καταργούν προεκλογικά ένα αντιλαϊκό μέτρο,
που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει και απ’ την άλλη το αναιρούν, μέσα στο ίδιο άρθρο μάλιστα, καταργώντας
“αντίμετρα” όπως είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ κ.α. Αρπάζουν δηλαδή απ’ την άλλη τσέπη, για να μη θιγούν
τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, τα οποία και αυτά
προέρχονται απ’ τη συνεχή αφαίμαξη του εισοδήματος του λαού”. Αυτό υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωση η Τομεακή Επιτροπή Τρικάλων του ΚΚΕ.
Όπως σημειώνεται «αποδεικνύεται, επίσης, ότι ο
κ. Τσίπρας, παρά τους σημερινούς του λεονταρισμούς, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τη δημοσιονομική πειθαρχία της Κομισιόν. Έτσι εξηγείται
γιατί στις 15 Μάη αρνήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει την
καθαρή πρόταση του ΚΚΕ για τη μείωση του αφορολόγητου».

∫
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σελίδα 3

Οργώνει τον Νομό Τρικάλων
ο Μικέλης Χατζηγάκης

Το… νόημα της σημερινής ημέρας!

Τι… μυστήριο θέλει
να λύσει ο Σόμπολος
στην Εκκλησία των Τρικάλων;
Ο Πάνος Σόμπολος
είναι ο πιο γνωστός Έλληνας αστυνομικός
συντάκτης, με πλούσια
εμπειρία και μάλιστα τα
βιβλία του είναι πραγματικά από αυτά που
χαρακτηρίζονται ως η
καταγραφή της ιστορίας του εγκλήματος
στην χώρα μας! Έτσι η
συνάντηση με τον προϊστάμενο του Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης π.
Εφραίμ γέννησε… μυστήριο! Τελικά όλα
καλά στα Τρίκαλα.
Απλώς ο Πάνος Σόμπολος ενημερώθηκε
από τον π. Εφραίμ για
την δουλειά που γίνεται
στην Ενορία και τον καθημερινό αγώνα για σίτιση περισσότερων από 70
άτομα σε καθημερινή βάση. Διότι υπάρχει και αυτή η κοινωνία που μάχεται για το καλό…

∫χρ.παπ.

Ε.Κ.

Δεν αρκεί μόνο το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο Μικέλης Χατζηγάκης έχει γυρίσει τον Νομό Τρικάλων δύο και τρεις φορές, από την πόλη μέχρι το τελευταίο χωριουδάκι. Είναι ότι προτάσσει, όπου σταθεί και
όπου βρεθεί, την στήριξη των αδύναμων οικογενειών. Την
στήριξη των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων.
Την στήριξη του απλού εργαζόμενου. Την στήριξη των
νέων παιδιών που είναι άνεργα.
Και βέβαια προκειμένου να γίνουν όλα αυτά τονίζει πως
για να αναπτυχθεί η οικονομία απαιτείται το κράτος να δώσει κίνητρα στις μικρές επιχειρήσεις να στηρίξουν τους
εργαζομένους τους. Ο Μικέλης Χατζηγάκης δηλώνει ότι
μπαίνει στην πολιτική για να συνεργαστεί με τους συμπολίτες του και όπως όλα δείχνουν κερδίζει το «στοίχημα» της ουσιαστικής επικοινωνίας μαζί τους.

Χρ. Σιμορέλης: «Κοίτα ποιος μιλάει»
«Πάει πολύ άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας και του
ΚΙΝΑΛ να μας κουνάνε το δάχτυλό και να μας ζητάνε τα
ρέστα, αυτοί που ότι πετούσε γύρω τους το είχαν βολέψει» Αυτό τονίζει, μεταξύ πολλών άλλων, ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Σιμορέλης σε σημερινή του
συνέντευξη στον «Π.Λ.» (σ.σ. Σελ 5), κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση που ξέσπασε με αφορμή το ζήτημα των μετατάξεων στη Βουλή. Ο κ. Σιμορέλης αναφέρει
ότι οι μετατάξεις αυτές έγιναν νόμιμα με ομόφωνη απόφαση και πρόταση του κ. Τραγάκη (Ν.Δ), λέγοντας
ωστόσο ότι κακώς χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, απαντά με έντονο ύφος στις κριτικές
από την πλευρά της Ν.Δ. και του ΚΙΝ.ΑΛ., λέγοντας με έμφαση «μας ζητάνε τα ρέστα, αυτοί που ότι πετούσε γύρω
τους το είχαν βολέψει. Ειδικά στα Τρίκαλα, πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιοι βουλευτών να μας
ασκούν κριτική για ρουσφέτια όταν έχουν προχωρήσει σε
προσλήψεις ημέτερων, συγγενικών προσώπων και συζύγων όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησαν και ίσως το
κάνουν, εάν και όταν Κυβερνήσουν».

∫M

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ίκοσι εννέα νέες
ειδικότητες στο
Μεταλυκειακό Έτος –
Τάξη Μαθητείας εντάχθηκαν
για την επόμενη διδακτική
χρονιά από το Υπουργείο
Παιδείας στο «Μεταλυκειακό
Έτος-Τάξη Μαθητείας»

Ε

Συγκεκριμένα, το σύνολο των ειδικοτήτων αποφοίτων ΕΠΑΛ για τις
οποίες οι φορείς μπορούν να διαθέτουν θέσεις μαθητείας για τμήματα με έναρξη τον Οκτώβριο του
2019 είναι οι εξής:
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών, 2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων, 3. Γραφικών
Τεχνών, 4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών
και Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, 5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και
Κλιματισμού, 6. Βοηθός Ιατρικών –
Βιολογικών Εργαστηρίων, 7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, 8. Αισθητικής Τέχνης, 9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, 10. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, 11. Υπάλληλος Διοίκησης
και Οικονομικών Υπηρεσιών, 12.
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, 13. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, 14. Τεχνικός Οχημάτων, 15. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, 16. Βοηθός
Νοσηλευτή, 17. Συντήρησης Έργων
Τέχνης – Αποκατάστασης, 18. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, 19. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, 20. Βοηθός Φαρμακείου, 21. Κομμωτικής
Τέχνης, 22. Τεχνικός Θερμικών και
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσι-

η δυνατότητα να
υποβάλλουν τα
απαραίτητα
δικαιολογητικά για να
μετατεθούν έχουν από
αύριο έως και την άλλη
Δευτέρα 17 Ιουνίου οι
εκπαιδευτικοί που
ανήκουν στο Ειδικό
Εκπαιδευτικό
Προσωπικό (ΕΕΠ) και το
Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό (ΕΒΠ) για το
σχολικό έτος 2018-2019.

Τ

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.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει
για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση
υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των
μεταθέσεων.
Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και δύο ημέρες
πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ειδικού Εκπαι-

τοπικά
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Εντάχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για το νέο διδακτικό έτος

Νέες ειδικότητες στη Μαθητεία
•Στόχος είναι η διεύρυνση και αναβάθμιση
των εκπαιδευτικών και εργασιακών προοπτικών

κού Αερίου, 23. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου,
24. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics),
25. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών, 26. Αργυροχρυσοχοΐας,
27. Τεχνικός ζυθοποιίας, 28. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος και 29. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη.
Ο θεσμός της μαθητεία ξεκίνησε
το σχολικό έτος 2016-2017 από το
ΥΠΠΕΘ με σκοπό τη διεύρυνση
και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών
και εργασιακών προοπτικών των

αποφοίτων των ΕΠΑΛ, αποτελεί
μια προαιρετική εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑΛ.
Η ανάπτυξη του προγράμματος
«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων αποτιμάται ιδιαίτερα θετικά,
καθώς καταγράφεται συνεχής αύξηση του αριθμού μαθητευόμενων,
διεύρυνση των διαθέσιμων ειδικοτήτων, αύξηση του αριθμού των
σχολικών μονάδων που έχουν εντάξει τη μαθητεία στην εκπαιδευτι-

κή τους διαδικασία και αύξηση του
αριθμού των τμημάτων μαθητείας
που λειτουργούν σε αυτά.
Η επιτυχής εφαρμογή του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους –
Τάξης Μαθητείας συνεχώς διευρύνεται και βελτιώνεται και είναι γεγονός ότι ο θεσμός αυτός αποτελεί
σημαντική, κομβική μεταρρύθμιση
για την σύνδεση των ΕΠΑΛ με τους
χώρους εργασίας, αλλά συγχρόνως
επιτυγχάνεται και το άνοιγμα των
σχολείων στην τοπική κοινωνία.
Μια σημαντική παράμετρος για

την επιτυχή συνέχιση του θεσμού
αποτελεί η εμπλοκή δημόσιων και
δημοτικών οργανισμών, ιδιωτών
και κοινωνικών φορέων.
Η προτεραιότητα που έχει δοθεί
στη διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας, έχει ήδη κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό φορέων του δημόσιου τομέα και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Περισσότερα αναφορικά με φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα
που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας μπορείτε να βρείτε
στη διεύθυνση του ΥΠΠΕΘ
https://www.minedu.gov.gr/texnikiekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias
α) Για τους φορείς του Δημόσιου
Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, απαιτείται
Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ή
Απόφαση του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα, η οποία θα σταλεί ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις
mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr
και mathiteia@oaed.gr μέχρι
30/6/2019.
β) Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα
που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο portal
του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias μέχρι
6/9/2019.
Ε.Κ.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει από αυτή τη Δευτέρα 10 Ιουνίου

Υποβολή αιτήσεων για τις μεταθέσεις
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού
•Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών

δευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ),

οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλη-

σης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Επίσης, η ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από
τις κείμενες διατάξεις και
επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.
Εξαιρέσεις ως προς την
υποβολή δικαιολογητικών γίνονται υπό προϋποθέσεις και
οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να
συντρέχουν κατά το χρόνο
που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα
κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.
Αν τα δικαιολογητικά αυτά
δεν μπορούν να υποβληθούν
εμπρόθεσμα για λόγους που
αφορούν την αρμόδια για την
έκδοσή τους διοικητική αρχή,
αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην
οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής
τους. Τα δικαιολογητικά οφείλει ο/η αιτών/ούσα να προσκομίσει, με τον τρόπο που
ορίζεται παρακάτω, όταν
εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυπο-

βολή τους και οπωσδήποτε
να υποβληθούν πριν από την
έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων
από το αρμόδιο συμβούλιο.
Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα
ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω
του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων
Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη
(user name) και τον κωδικό
πρόσβασης (password) που
χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠΕΒΠ για την πρόσβασή τους
στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
(ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες
του τρόπου ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο αντίστοιχο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει
αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
Ε.Κ.
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Τονίζει ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Σιμορελής

Λ

ίγο πριν τη προσφυγή
στις κάλπες για την
ανάδειξη νέας
Κυβέρνησης, ο συντοπίτης
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Χρήστος Σιμορέλης μιλάει
στο Πρωινό Λόγο για το
διακύβευμα αυτών των
εκλογών και για τα όσα
κατάφερε να υλοποιήσει η
Κυβέρνηση τέσσερα χρονιά
σκληρής
εποπτείας.Παράλληλα,
σχολιάζει το αποτέλεσμα των
πρόσφατων ευρωεκλογών
και αυτοδιοικητικων
εκλογών, λέγοντας ότι «η
αλήθεια είναι, πως το
μήνυμα είναι σύνθετο και
πολυπαραγοντικό και
οφείλουμε να το αναλύσουμε
εις βάθος».

Η 7 η Ιουλίου έχει κλειδώσει
για την προσφυγή στις κάλπες. Ποιο είναι ο διακύβευμα
αυτών των εθνικών εκλογών
για το ΣΥΡΙΖΑ;
Η χώρα πάει συντεταγμένα
σε εκλογές την 7η Ιουλίου. Αυτή
τη φορά επιλέγουμε την κυβέρνηση της χώρας. Επομένως το
διακύβευμα της κάλπης των εθνικών εκλογών είναι εντελώς διαφορετικό από αυτής των ευρωεκλογών. Το δίλημμα είναι
ξεκάθαρο και αφορά το μέλλον
της Ελλάδας. Πρόοδος και οριστική έξοδο από την κρίση που
θα επιτευχθεί με μια κυβέρνηση
με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ ή συντήρηση και οπισθοδρόμηση με μια
κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ.
Έχουμε μπροστά μας μια
ανοιχτή εκλογική μάχη και μπαίνουμε σε αυτή δυναμικά, με ευρεία συστράτευση, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Στόχος μας είναι να
γίνει προγραμματική συζήτηση
σε κάθε τομέα, με καθαρές θέσεις και προτάσεις, παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει
να το αποφύγει. Εμείς δεν έχουμε «κρυφή ατζέντα», μιλάμε με
καθαρό λόγο, αναγνωρίζουμε
τα λάθη μας, τι πέτυχε, που δώσαμε έμφαση και που πρέπει
να δώσουμε στη συνέχεια. Χρειάζεται να επικοινωνήσουμε ξανά
το έργο μας που έχει θετικό
πρόσημο. Ταυτόχρονα καταθέτουμε την ερχόμενη Δευτέρα
επικαιροποιημένο το δικό μας
σχέδιο για την επόμενη μέρα,
ώστε οι πολίτες να συγκρίνουν
τα προγράμματα της ΝΔ και
του ΣΥΡΙΖΑ.

Το εκλογικό αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών κάθε
άλλο παρά θετικό ήταν για το

Ο κ. Σιμορελής με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
από την πρόσφατη επίσκεψη του στα Τρίκαλα

κυβερνών κόμμα. Ποιες θεωρείται ότι είναι οι αιτίες της
ήττας;
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι κάτω από τις προσδοκίες μας. Η αλήθεια είναι,
πως το μήνυμα είναι σύνθετο
και πολυπαραγοντικό και οφείλουμε να το αναλύσουμε εις
βάθος. Σίγουρα αποτυπώνεται
μια κόπωση της κοινωνίας μετά
από οκτώ χρόνια μηνμονίων,
αποδέκτης της οποίας ήταν το
κυβερνητικό κόμμα. Βέβαια σε
αυτά τα τέσσερα χρόνια υπήρξαν λάθη και αστοχίες τα οποία
στοχευμένα θα προσπαθήσουμε
να διορθώσουμε. Είναι ωστόσο
σημαντικό να τονίσουμε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν η δύναμη που
χρεοκόπησε τη χώρα αλλά αυτή
που μας έβγαλε από τα μνημόνια. Η Ελλάδα, για τρίτη συνεχή
χρονιά, έχει θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης (ΕΛΣΤΑΤ), το επόμενο στοίχημα για εμάς είναι
να συνεχιστεί αυτή η πορεία της
οικονομίας. Ο χρόνος έξω από
τα μνημόνια δεν ήταν αρκετός
για να αλλάξει η καθημερινότητα
των πολιτών στο βαθμό που θα
θέλαμε. Τα θετικά μετρά που
λάβαμε όσο περνάει ο χρόνος
θα αποδίδουν περισσότερο (πχ
μείωση ΦΠΑ). Σήμερα με περισσότερους βαθμούς δημοσιονομικής ελευθερίας, εκπονούμε
σχέδιο που αφορά την ενίσχυση
της μεσαίας τάξης, την άμβλυνση των βαρών και των συνεπειών
που έχει υποστεί όλα αυτά τα
χρόνια.
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ένα άλλο πεδίο, εξαιρετικά

σοβαρό και πρέπει να απασχολήσει εκτενώς τις οργανώσεις
και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα
για μια τέτοια συζήτηση, απόλυτη προτεραιότητα έχουν οι
εθνικές κάλπες.

Τέσσερα χρόνια κυβέρνηση
μέσα σε ιδιαιτέρως δύσκολη
συγκυρία. Θεωρείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων;
Μέσα στο μνημόνιο ήμασταν
υποχρεωμένοι να ασκήσουμε
μια πολύ σφιχτή δημοσιονομική
πολιτική, που σε μεγάλο βαθμό
είχε επιβληθεί, ωστόσο πετύχαμε
σημαντικές νίκες και παράλληλα
προστατεύσαμε τους πιο αδύναμους. Πετύχαμε τη μείωση
της ανεργίας 9% (σήμερα
18,1%) δημιουργώντας 360.000
νέες θέσεις εργασίας. Τα παραπάνω συνδυάζονται με προσπάθειες για συνεχή στήριξη
των εργασιακών δικαιωμάτων
(ενίσχυση ΣΕΠΕ, αύξηση κατώτατου μισθού, κατάργηση υποκατώτατου μισθού, συλλογικές
διαπραγματεύσεις και επιδότηση
ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόμενους).
Επίσης πέρασαν εμβληματικά
νομοσχέδια όπως οι 120 δόσεις,
η διάσωση των συντάξεων, η
πρόσβαση 2,5 εκατ. ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης,
το επίδομα ενοικίου και τα σχολικά γεύματα. Επιπλέον ολοκληρώθηκαν μεγάλοι οδικοί άξονες
(Ε65, Ιόνια οδός, Πάτρα -Κόρινθος κτλ) που είχαν βαλτώσει και
ξεκίνησαν νέα έργα με όφελος

780 εκατ. για το δημόσιο, έγινε
100% απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αύξηση
των ξένων άμεσων επενδύσεων.
Ακόμη υπήρξε σχέδιο για τη
βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας και την ενίσχυση των
μικρομεσαίων αγροτών (μείωση
στις ασφαλιστικές εισφορές, 3
κατηγορίες αφορολόγητου, αναβίωση συνεταιρισμών, επιδοτήσεις ενισχύσεις στην ώρα τους
«Κάρτα Αγρότη»). Αυτά είναι
μόνο κάποια από τα επιτεύγματα
αυτής της Κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε προοπτικές για
την κοινωνική πλειοψηφία σε
δύσκολες συνθήκες.
Παράλληλα έχουμε σχέδιο για
την επόμενη μέρα, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη,
ισχυρή απασχόληση. Η κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου και οι στοχευμένες βαθμιαίες φορολογικές ελαφρύνσεις
αποτελούν δύο βασικές προτάσεις που προχωράμε, χωρίς να
προκαλέσουμε δημοσιονομικό
εκτροχιασμό, και αφορούν τα
μεσαία στρώματα. Στη ΝΔ μιλούν για ξήλωμα του κοινωνικού
κράτους. Επιλέγουν πιστή εφαρμογή της μνημονιακής εντολής
1 προς 5 στο Δημόσιο, που οδηγεί στην υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας,
της Παιδείας και των κοινωνικών
υποδομών του κράτους, καθώς
και στην αποδυνάμωση υπηρεσιών αστυνόμευσης και πυρόσβεσης. Καταργούν τον χαμηλό
συντελεστή 6% στον ΦΠΑ και
μιλούν καθιέρωση μόνο δύο,
11% και 22%, που φέρνει αυξήσεις στα φάρμακα, το ρεύμα
και το φυσικό αέριο. Θέλουν
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, διάλυση εργασιακών σχέσεων και
ασφαλιστικό Πινοσέτ στους ιδιώτες. Όσο και να θέλουν να κρυφτούν θα μιλήσουμε για όλα επί
της ουσίας.

Κατά πόσο σας προβληματίζει
η άνοδος της ακροδεξιάς
στην Ευρώπη;
Η άνοδος της ακροδεξιάς έχει
ως βασική αιτία τις πολιτικές λιτότητας και κοινωνικής αδικίας
που τα τελευταία χρόνια έχουν
εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο,
στην Ευρώπη και στη χώρα μας
(κυρίως μέσω των ΜνημονίωνΔΝΤ). Αυτές οι πολιτικές δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια,
μεγάλη δυσαρέσκεια για το πολιτικό σύστημα και οργή, την
οποία εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά. Η απάντηση μπορεί να
έρθει μόνο από τις δυνάμεις
που θέλουν πραγματικά να αλλάξουν αυτό το συντηρητικό,
οπισθοδρομικό και νεοφιλελεύ-

Ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Χρ. Σιμορέλης
θερο μίγμα πολιτικής (στην Αυστρία του Κουρτς ψηφίστηκε
12ώρη εργασία). Η συνεργασία
μεταξύ προοδευτικών δυνάμεων
(Αριστερών, Πράσινων, Σοσιαλδημοκρατών- όσων αντιπαλεύουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές) μπορεί να δώσει απάντηση στη άνοδο της ακροδεξιάς.
Για εμάς η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ συμμαχία δεν είναι κάτι ευκαιριακό
αλλά μια συνειδητή επιλογή.
Βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, να κυκλοφορούν ελεύθερα, να τυγχάνουν
σεβασμού και να γίνεται διάλογος επί θέσεων και προγραμμάτων. Εμείς είμαστε εδώ σε
συνεχή και ανοιχτό διάλογο με
τους πολίτες, τις άλλες δυνάμεις
και δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα

Πως σχολιάζετε το θέμα που
προέκυψε πρόσφατα με τις
μετατάξεις;
Όσον αφορά στο ζήτημα που
προέκυψε πρόκειται για μετατάξεις και όχι για καινούργιες
προσλήψεις. Πρώτον, οι μετατάξεις αυτές έγιναν νόμιμα, συμφωνά με το Νόμο τη ς κινητικότητας, δεύτερον ο Νόμος αυτός
πέρασε στη Βουλή με ομόφωνη
απόφαση και πρόταση του κ.
Τραγάκη της Νέας Δημοκρατίας,
τρίτον ήταν 64 άτομα τα οποία
τέσσερα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ (κακώς το χρησιμοποίησαν αυτό)
και τα υπόλοιπα ήταν άτομα της
Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής.
Τρίτον, κακώς αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιήθηκε από τη
Βουλή – για ευνόητους λόγους.
Πέρα από αυτό να ζητήσω μια
συγνώμη από το κοινωνικό σύνολο για την χρήση της συγκεκριμένης διάταξης από ορισμένους συντρόφους.
Πέρα όμως από αυτό, πάει
πολύ άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ να μας
κουνάνε το δάχτυλό και να μας
ζητάνε τα ρέστα, αυτοί που ότι
πετούσε γύρω τους το είχαν βολέψει. Ειδικά στα Τρίκαλα,
πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιοι βουλευτών να
μας ασκούν κριτική για ρουσφέτια όταν έχουν προχωρήσει σε
προσλήψεις ημέτερων, συγγενικών προσώπων και συζύγων
όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησαν και ίσως το κάνουν, εάν
και όταν Κυβερνήσουν.

6 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

9

τοπικά

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Χθες οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Εξετάστηκαν
στην Άλγεβρα
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα συνεχιστούν
τη Δευτέρα με τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στο μάθημα
των μαθηματικών (Άλγεβρα) και η διαδικασία
στα δύο εξεταστικά κέντρα κύλησε, χωρίς
να καταγραφούν προβλήματα.
Από τους 277 που δήλωσαν συμμετοχή
στις χθεσινές εξετάσεις, παρουσιάστηκαν
οι 198 και απουσίασαν οι 79.
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα με τους υποψηφίους
των ΓΕΛ στα μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών
(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών) και Μαθη-

ματικά (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
Εν τω μεταξύ την περασμένη Τετάρτη 5
Ιουνίου ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο
Παιδείας τα μηχανογραφικά δελτία για τις
πανελλαδικές εξετάσεις 2019.
Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν
ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό
δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα: - το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019
με τα 4 Επιστημονικά Πεδία, για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές
Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και για τους
υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, με τελευταίο έτος
συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
έτους 2018 .

Το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019 με
τα 5 Επιστημονικά Πεδία, μόνο για το 10%
των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση,
για τους υποψήφιους που συμμετείχαν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017
και το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑ.Λ. 2019
για τους υποψήφιους που συμμετέχουν
στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΕΠΑ.Λ. και για τους υποψήφιους του 10%

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

Μ

ε την αποχή να κυμαίνεται στο
28,5% συνεχίστηκαν και χθες
οι πανελλαδικές εξετάσεις για
τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ στα
Τρίκαλα.

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

CMYK

των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση,
με τελευταία έτη συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. το 2017 και το
2018 .
Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
του μηχανογραφικού δελτίου, θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος από το υπουργείο
Παιδείας .
Ε.Κ.

τοπικά

Από την Καλαμπάκα ξεκίνησε
ο προεκλογικός μας αγώνας
•Συνέντευξη στην παραχώρησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ν. Τρικάλων
Δριτσέλη – Παπαδόπουλος – Σιμορέλης •Τη Δευτέρα το Ψηφοδέλτιο
υνέντευξη τύπου
παραχώρησαν το
μεσημέρι του
Σαββάτου στο Ξενοδοχείο
Αντωνιάδης στην
Καλαμπάκα, οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ Νομού
Τρικάλων.
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Αγωνία για το ψηφοδέλτιο
της Ν.Δ. στα Τρίκαλα

26 ημέρες
προεκλογικού
αγώνα

Του
Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη
✉ grgsiamourelis@gmail.com
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι θέσεις και οι απόψεις
των βουλευτών εν’ όψει της
εκλογική αναμέτρησης της 7ης
Ιουλίου 2019 ενώ πραγματοποιήθηκε και εκτεταμένη συζήτηση για θέματα που αφορούσαν την Καλαμπάκα.
Παναγιώτα Δριτσέλη, Σάκης
Παπαδόπουλος και Χρήστος
Σιμορέλης, ανέλυσαν διεξοδικά θέματα που αφορούν την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενώ τον
συντονισμό τον είχε η κ. Πέρυ
Χαρτοπούλου συντονίστρια του
ΣΥΡΙΖΑ Καλαμπάκας.
Αναφέρθηκε εκ μέρους των
τριών βουλευτών τι ακριβώς
έγινε την τετραετία διακυβέρνησης τους, ενώ οι βουλευτές
δεν απέφυγαν την αυτοκριτική.
Δήλωσαν αισιόδοξοι για την
εκλογική αναμέτρηση της 7ης
Ιουλίου και διαχώρισαν τις ευρωεκλογές από τις εθνικές
εκλογές, όπου οι Έλληνες είναι
βέβαιο πως θα ρίξουν μεγαλύτερο βάρος όπως είπαν!
Ωστόσο, είπαν ότι τα μηνύματα από την ήττα στις Ευρωεκλογές έχουν φτάσει σε
όλα τα στελέχη της Κυβέρνησης και του κόμματος και με
βάση αυτά απευθύνονται
στους πολίτες και ζητούν εκ
νέου τη στήριξη τους.
Πρώτη μίλησε η κ. Δριτσέλη
η οποία είπε:
«Σε αυτές τις εκλογές ο κόσμος καλείται να απαντήσει
στην ερώτηση. Τι ζητάμε, τι
απαιτούμε και τι περιμένουμε
από την επομένη Κυβέρνηση
που θα ρθει. Όλοι μας πρέπει
να σκεφτούμε ότι αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά!
Είναι καλό να θυμόμαστε τι
έγινε όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης τους και να θυμόμαστε επίσης τι έκανε η κυβέρνηση Σύριζα!
Για τον τόπο μας συμβάλαμε σημαντικά και κάναμε έργα
πνοής. Χρηματοδοτηθήκαν
έργα σημαντικά με τον «Φιλόδημο».
Δόθηκαν 5 εκ. από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» για τον
Δήμο Μετεώρων και επίσης
δόθηκαν πάνω από 30 εκ ευρώ
σε όλη την ΠΕ Τρικάλων για αντιπλημμυρική και πολιτική προστασία. Βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε ακραία φαινόμενα
και ζημιές οι οποίες έγιναν,
ενώ αντιμετωπίσαμε και παθογένειες πολλών ετών. Εμείς
προσπαθήσαμε να δώσουμε
ένα όραμα και μια προοπτική
για τον τόπο και τα καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό.
Κάναμε ενέργειες και θεσμικές και πρακτικές και σε επί-

πεδο υγείας αγροτικών και
υποδομών και παιδείας.
Στον Δήμο Μετεώρων έγιναν
θεσμικές παρεμβάσεις με πιο
σημαντικές για μένα, ότι ο Δήμος επανεντάχτηκε στους ορεινούς Δήμους με αποτέλεσμα οι
πολίτες του Δήμου να έχουν
κάποια σημαντικά εχέγγυα. Μετονομάστηκε σε δήμο Μετεώρων, έγινε η Μητρόπολη μόνιμη. Καλύψαμε πάγια αιτήματα
των πολιτών. Η κυβέρνηση μας
είχε πάντα «ευήκοα ώτα» και
συνέδραμε στην εξυπηρέτηση
των δημοτών και όπου έβλεπε
πως είναι δίκαια χωρίς κομματικές ταμπέλες.
Η ετοιμότητα της Κυβέρνησης φάνηκε και με την πτώση
της γέφυρας της Διάβας. Η
εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού απέδειξε ότι όταν
υπάρχει ανάγκη τότε ο μηχανισμός είναι σε θέση να δράσει
άμεσα. Κι αυτό κάναμε! Χρηματοδοτήσαμε το έργο με 5 εκ
ευρώ και το έργο έγινε σε χρόνο ρεκόρ!
Είναι ένα παράδειγμα πως
πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις
να ανταποκρίνεται ο κρατικός
μηχανισμός και τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό κάναμε και αυτό
θα συνεχίσουμε να κάνουμε
εφόσον ο λαός μας δώσει και
πάλι την εντολή».
Ακολούθησε ο κ. Σάκης Παπαδόπουλος:
«Νομίζω ότι σε όλους είναι
γνωστό πως η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση αφορά πρώτα
σε μια αποτίμηση, για το ποια
ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα! Ποια είναι η κατάσταση
σήμερα, τι προτείνει η κάθε πολιτική δύναμη για το μέλλον
μιας χώρας η οποία έχει ασύγκριτα πλεονεκτήματα, μεγάλες
δυνατότητες με το πιο σημαντικό το ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό της. Μαζί με τους φυσικούς πόρους και τις πρωτοβουλίες της χώρας στα Βαλκάνια και με πολλές πλέον συμμαχίες, μπορούν να γίνουν πολλά για την κοινωνία των πολλών. Για την κοινωνία στην
οποία δε ανήκουν αυτοί που
ακόμα και μέσα στην κρίση
κερδοσκοπούσαν σκανδαλωδώς εις βάρος των πολλών!
Τα ζητήματα εμπρός μας,
για την κοινωνία μας είναι η αντιπαράθεση προς τη δεξιά και
τη νεοφιλελεύθερη πολιτική ή
την προοδευτική πολιτική;
Εμείς θέλουμε να προκύψει
μια προοδευτική κυβέρνηση με
κορμό τον Σύριζα και σ’ αυτό
μπορούν να συμβάλουν όλοι.
Όλα αυτά μπροστά μας ση-

ματοδοτούν τις μεγάλες μάχες
που έχουμε να δώσουμε. Στην
υγεία και πρόνοια έχουμε αφήσει με ανεξίτηλα σημάδια, κάνοντας σημαντικές τομές.
Αντιμετωπίσαμε σαν κρίσιμο ζήτημα την ανθρωπιστική
κρίση και την ακραία φτώχια,
ανοίξαμε όλες τις δομές για
τους πολίτες.
Θυμίζω δε, πως μέχρι τον Αύγουστο του 2018, τελούσαμε
υπό μνημονική κηδεμονία! Αυτό
και μαζί με άλλα ζητήματα μας
φέρουν να μιλήσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να πείσουμε
του πολίτες, ότι στη σύγκριση
ανάμεσα στη δεξιά τη φιλελεύθερη πολιτική, οι πολίτες με
το χέρι στην καρδιά και με το
μυαλό να έχει συνειδητοποιήσει τα μεγάλο διακύβευμα θα
πάρει την απόφαση να στηρίξει
μια προοδευτική κυβέρνηση
με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ».
Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τον Χρήστο Σιμορέλη:
«Ξεκινάμε από την Καλαμπάκα να κερδίσουμε και πάλι
τις εκλογές. Χάσαμε ένα «ματσάκι» αλλά στο τέλος θα κερδίσουμε. Είμαστε μια γροθιά!
Κάναμε την αυτοκριτική μας
κάναμε, πήραμε τα μηνύματα
και για πρώτη φορά Έλληνας
πρωθυπουργός που χάνει τις
ευρωεκλογές και πήγε σε εκλογές! Κανείς μέχρι τώρα δεν το
έχει κάνει αυτό.
Καθαρά πράγματα. Στις
εκλογές πάμε με το εξής διακύβευμα:
Ή θα πάμε μπροστά ή θα
πάμε πίσω. Ή θα συνεχίσουμε
ή θα πάμε πίσω όπως θέλει η
ΝΔ και να πάμε σε ένα κράτος
ιδιωτικού δικαίου.
Είμαι βέβαιος, ότι όλα αυτά
τα θετικά μέτρα και ειδικά από
την ώρα που βγήκαμε από τα
μνημόνια μπορούμε να κάνουμε πράγματα δικά μας. Τραβήξαμε πολλά!
Μετά την 21 Αυγούστου ψηφίσαμε μόνο θετικά μέτρα.
Πριν ψηφίζαμε με πόνο καρδιάς.
Αύξηση κατώτατου μισθού,
κατάργηση υποκατώτατου μισθού, επιδότηση ενοικίου, φοροελαφρύνσεις σε εισφορές
επαγγελματιών και αγροτών,
ρύθμιση των 120 δόσεων που
αφορά 4 εκ πολίτες που ήταν
εγκλωβισμένοι. Το δώρο του
Πάσχα!
Όλα αυτά τα μέτρα είναι μόνιμα. Να συγκρίνει ο κόσμος τι
φέραμε και τι κάναμε εμείς και
τι ακριβώς διακυβεύεται την
ημέρα των εκλογών.
Δεν θα πως αυτά που θα πω

τα φαντάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ! Τα
λένε οι ίδιοι! Δεν εγγυώνται τις
συντάξεις! Δεν εγγυώνται την
υγεία! Επταήμερη εργασία και
ξεπερασμένο το οκτάωρο. Το
μέτρο των 12ο δόσεων είναι
εργαλείο αντιαναπτυξιακό, είπαν! Με άλλα λόγια είναι ξεκάθαρο ότι τα λένε ωμά και κυνικά! Και μαζί μ’ αυτούς ήρθε
και η Κομισιόν. Είπαν ότι όλα
τα θετικά μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ
μποϊκοτάρουν την οικονομία
και πρέπει να παρθούν πίσω»!
Τέλος ο κ. Σιμορέλης έκανε
την αυτοκριτική για το θέμα
των μετατάξεων και τόνισε
πως άμεσα ο πρωθυπουργός
της χώρας τελείωσε το θέμα.
Για τα λάθη που έχουν γίνει
δεν μπορούμε να απολογούμαστε εμείς. Ζητώ συγγνώμη
από την κοινωνία για αυτό που
έγινε. Δεν μπορούν όμως να
μας κουνούν το δάκτυλο όλοι
αυτοί που ότι κινούνταν το
προσέλαβαν!
Χθες ο υιός Χατζηγάκης και
ο υιός Σκρέκας, μιλούσαν για
ρουσφετολογία! Ποιοι; Αυτοί
που διόρισαν όλο το σόι τους;
Δεν θα τα αφήσουμε έτσι! Ποιος «φέσωσε» 500 εκ. ευρώ
τους αγρότες; Ποιος προσέλαβε 150 άτομα από τα Τρίκαλα στην ΑγροΓη; Απολυθήκαν και μετά έτρεχαν στα γραφεία μας για να κάνουμε κάτι.!
Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ
μας.
Σε ότι αφορά για το τι φέραμε στην Καλαμπάκα ως
Βουλευτές, δεν θα πω δικά
μου λόγια, αλλά θα πω τι έχει
πει σε συνέντευξη τύπου ο
απερχόμενος δήμαρχος. «Σε
αυτόν τον δύσκολο καιρό στην
Καλαμπάκα ο Θεός έβρεξε
χρήματα».
Που σημαίνει ότι κάναμε
πολλά! Και δεν τα κάναμε για
τον δήμαρχο, αλλά για τους
πολίτες της Καλαμπάκας!
Πέρα από αυτό να πω ότι
στους τέσσερις δήμους του
νομού έπεσαν 60 εκ από τα δημόσια έσοδα! Τα λεφτά δεν τα
έβαλαν από την τσέπη τους οι
Μιχαλάκης και ο Αγοραστός!
Η κυβέρνηση έδωσε μάχες
και τις κέρδισε και στις 7 Ιουλίου θα τις κερδίσουμε με τη
στήριξη του ελληνικού λαού».
Τέλος αξίζει να αναφέρουμε
πως έγινε διάλογος και για το
μείζον ζήτημα των Μετεώρων
με την κίνηση πολιτών «Μετέωρα για όλους» η οποία ζήτησε ενεργοποίηση των βουλευτών στο σημαντικό θέμα με
τη δημόσια γη των Μετεώρων.

ορυφώνεται η αγωνία για την κατάρτιση του
ψηφοδελτίου της ΝΔ στον ν. Τρικάλων για
τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, κάτι
που αποφασίζεται αποκλειστικά στα κεντρικά του
κόμματος στην Αθήνα.

Κ

Υπενθυμίζεται πως στα ψηφοδέλτια του Νομού μας
μπορούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές μέχρι έξι άτομα(όσον αφορά το φύλο, η σύνθεση υποχρεωτικά πρέπει να είναι 4-2 ή 3-3), ενώ ο ν. Τρικάλων στέλνει στην
Βουλή τέσσερις βουλευτές.
Για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ είχε αρχικά διαδοθεί πως
θα ανακοινώνονταν στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ωστόσο, αυτό δεν έχει γίνει και η νέα ημερομηνία ανακοίνωσης λέγεται πως είναι η Τρίτη 11 Ιουνίου.
Αυτό θα συμβεί υποχρεωτικά πλέον, ίσως μάλιστα σήμερα ή και αύριο να έχουμε ανακοινώσεις, καθώς την
Δευτέρα προκηρύσσονται επίσημα οι εκλογές, οπότε δεν
υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο, καθώς οι υποψήφιοι έχουν μόλις 26 ημέρες την διάθεσή τους για να διεξάγουν τον προεκλογικό τους αγώνα.
Η "μάχη" για την είσοδο στο ψηφοδέλτιο είναι σκληρή,
καθώς οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί, ο καθένας και η
καθεμία με την ιστορία στον χώρο, πολιτική και κόμμα,
με ισχύ και οι διαβουλεύσεις δίνουν και παίρνουν, καθώς
η επιλογή είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρέπει να προσμετρηθούν πολλά, όπως η διεισδυτικότητα στο εκλογικό σώμα του κάθε υποψηφίου, η οποία δεν πρέπει να
αφορά μόνο τον κεντροδεξιό χώρο αλλά το ζητούμενο
είναι να υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης ψηφοφόρων και από άλλους πολιτικούς χώρους.
Επίσης, από τα κεντρικά υπόψη πρέπει να ληφθεί και
η δυσαρέσκεια που μπορεί να προκληθεί σε κάποιους
που τελικά δεν θα στελεχώσουν τον ψηφοδέλτιο, ώστε
να μην υπάρξουν γκρίνιες και αποχές στην προεκλογική περίοδο, καθώς το έντονο ενδιαφέρον, όταν δεν υπάρξει "ανταπόκριση", κάποιες φορές προκαλεί και ανάλογες αντιδράσεις.
Οπότε στην ΝΔ οι υποψήφιοι για υποψήφιοι βουλευτές βρίσκονται σε συναγερμό και όλοι περιμένουν την
ανακοίνωση, που θα σημάνει και την επίσημη έναρξη του
προεκλογικού αγώνα.
Σημειώνεται πως η "μάχη" γίνεται για τις πέντε από τις
έξι θέσεις, καθώς ο βουλευτής και πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας αυτοδίκαια θα είναι και πάλι υποψήφιος
βουλευτής.
Ματθαίος Μπίνας
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Από τον Δήμο Πύλης

Ο Θανάσης Λιούτας μαζί με
τους κτηνοτρόφους στο Γενέσι

Αξιοποίηση του “Φιλόδημος”
Σχεδιάζεται η συνέχιση της προσπάθειας
Θ
ένταξης έργων στο εν λόγω πρόγραμμα
α συνεχιστούν οι
προσπάθειες
ένταξης έργων
στο πρόγραμμα
“Φιλόδημος” από τον
Δήμο Πύλης, καθώς
αποτελεί “εργαλείο”
χρηματοδότησης για την
δημιουργία υποδομών.

Οι κτηνοτρόφοι και οι άνθρωποι της πραγματικής παραγωγής γνωρίζουν ότι ο Θανάσης Λιούτας είναι ο δικός
τους άνθρωπος.
Ο άνθρωπος που γνήσια και αποτελεσματικά μπορεί
να εκφράσει τις αγωνίες και όνειρά τους. Γι’ αυτό και
τον εμπιστεύονται βαθιά.
Την περασμένη Παρασκευή, κτηνοτρόφοι του Γενεσίου
τον κάλεσαν στο χωριό τους για να μοιραστούν μαζί του
τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά και
για να μιλήσουν για ένα καλύτερο αύριο.
Αυτό το καλύτερο αύριο, το εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η

αξιολόγηση των
φακέλων των
υποψήφιων
παραγωγών προς ένταξη
στα σχέδια βελτίωσης
κοντεύει να ολοκληρωθεί
από την Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας
(ΔΑΟ) της
Περιφερειακής Ενότητας
(ΠΕ) Τρικάλων.

Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν
ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) οι τιμές
για τα αγροτικά μηχανήματα,
οπότε η διαδικασία της αξιολόγησης είναι αδύνατο να
ολοκληρωθεί πλήρως, όπως
και οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών, που πρέπει να περαιωθούν μέχρι 30 Ιουνίου
2019.
Έτσι, ίσως και λόγω εκλογών, ενδέχεται η διαδικασία
αξιολόγησης να τελειώσει το
ερχόμενο φθινόπωρο.

Τα Σχέδια Βελτίωσης
Στόχος του μέτρου είναι ο

Μέχρι τώρα ο Δήμος έχει
εντάξει στο “Φιλόδημος” Ι και
ΙΙ έργα ύψους 3,3 εκ. ευρώ,
όπως για παράδειγμα το πολύ
σημαντικό “Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων”, ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης, αντικατάσταση
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων, προμήθεια οχημάτων,
προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για τις παιδικές
χαρές.
Το ΕΣΠΑ, το “Φιλόδημος”,
το “Leader”, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία χρηματοδότησης για τους δήμους, καθώς αυτοί έχουν υποστεί περικοπές στις κρατικές επιχορηγήσεις από την αρχή της
κρίσης, που έχουν φτάσει στο
60%, οπότε έχουν χάσει μεγάλος μέρος της δυνατότητάς
τους να προχωρούν σε δημοπρατήσεις έργων από ίδι-

ους πόρους.

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
Όσον αφορά το πρόγραμμα
«Φιλόδημος», βασικοί στόχοι
του είναι η ενδυνάμωση της
ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, η βελτίωση
των υποδομών, η αύξηση της
απασχόλησης, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των δήμων
Η συνολική διάρκεια εφαρ-

μογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με
δυνατότητα παράτασης.
Οι άξονες προτεραιότητας
του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι: α) Η τοπική
ανάπτυξη και η προστασία
περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης
της ποιότητας ζωής, χρημα-

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία

Αξιολόγηση σχεδίων βελτίωσης
εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η
βελτίωση της συνολικής τους
επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών
παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων
τεχνολογιών - καινοτομιών,
με στόχο τη στροφή προς την
ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση
της εκμετάλλευσης σε τομείς
όπως τα μη εδώδιμα (nonfood) και ενεργειακά φυτά και
βελτιώνοντας το καθεστώς
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή
διαβίωση των ζώων.
Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την
Περιφέρεια και την ιδιότητα
υποψηφίου δικαιούχου, με την

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

•Αναμένεται από το ΥΠΑΑΤ ο κατάλογος
με τις τιμών των αγροτικών μηχανημάτων

Περιφέρεια Θεσσαλίας να έχει
50% - 60%.
Ο προϋπολογισμός για τα
ατομικά σχέδια βελτίωσης
μπορεί να ανέλθει έως και τις
500.000 ευρώ, με βάση την
τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, ενώ για τα συνεργα-

τοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. β) Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων,
ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και
συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των
ανωτέρω.
Ματθαίος Μπίνας

τικά σχήματα αντίστοιχα μέχρι
1 εκ. ευρώ.
Με τα Σχέδια Βελτίωσης
ενισχύονται επενδύσεις όπως
είναι η ανέγερση, επέκταση,
εκσυγχρονισμός αγροτικών
κτιρίων και κατασκευών, η
αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά
εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης και οι γενικές
άυλες δαπάνες.
Τέλος, οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν κατασκευή
εγκαταστάσεων διαχείρισης
των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές
ανάγκες αυτοκατανάλωσης
της εκμετάλλευσης.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα οι
λογιστές των
Τρικάλων προωθούν τις
φορολογικές δηλώσεις.
Άλλωστε τόσο στην πόλη
μας, αλλά και σε
ολόκληρη την χώρα οι
δηλώσεις που έχουν γίνει
είναι πολλές σε αριθμό.

Χ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Πάνω από 2,44 εκατομμύρια δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 39% του συνόλου,
έχουν ήδη υποβληθεί και εκκαθαριστεί ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος ΤΑΧISnet. Επί 6,3 εκατομμυρίων δηλώσεων που αναμένεται να υποβληθούν και φέτος, έχουν ήδη αποσταλεί
και εκκαθαριστεί, συγκεκριμένα, 2.443.843 δηλώσεις
(έντυπα Ε1).
Οι ρυθμοί υποβολής και
εκκαθάρισης των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
κρίνονται ικανοποιητικοί, αν
ληφθεί υπόψη ότι πέρυσι μέχρι τις 7 Ιουνίου είχαν υποβληθεί και εκκαθαριστεί
2.065.288 δηλώσεις (έντυπα
Ε1). Ο χρόνος των 52 ημερών
που απομένει από σήμερα

9
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Τέσσερις στους δέκα υπόχρεους
υπέβαλαν φορολογική δήλωση
•Ικανοποιητικοί οι ρυθμοί υποβολής 52 ημέρες
πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ίδια εικόνα και στα Τρίκαλα
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή του
συνόλου των δηλώσεων είναι
υπεραρκετός αν ληφθεί υπόψη ότι υπολείπονται να υποβληθούν και να εκκαθαριστούν 3.856.000 δηλώσεις ή
74.157 δηλώσεις την ημέρα
κατά μέσο όρο και ήδη ο
ρυθμός υποβολής έχει φθάσει τις 78.000-86.000 δηλώσεις την ημέρα.

Δύο εκκαθαριστικά
Φέτος, για πρώτη φορά,
σε κάθε ζευγάρι εγγάμων ή
μερών συμφώνου συμβίωσης (μ.σ.σ.) -ανεξαρτήτως
του εάν υποβάλλουν από κοινού ή χωριστά τις δηλώσειςεκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα (ένα για κάθε
σύζυγο ή κάθε μ.σ.σ.).
Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι
χθες το πρωί είχαν υποβληθεί
και εκκαθαριστεί 2.443.843
δηλώσεις, είχαν εκδοθεί συνολικά 3.379.145 ατομικά εκ-

καθαριστικά σημειώματα.
Ο αριθμός των εκκαθαριστικών που έχουν εκδοθεί είναι, δηλαδή, μεγαλύτερος
κατά 38,2% από τον αριθμό

των δηλώσεων που έχουν
υποβληθεί.
Από τα 3.379.145 εκκαθαριστικά σημειώματα, τα οποία
έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής

σε ισάριθμους φορολογούμενους (άτομα):
•943.231 ή 27,91% του συνόλου είναι χρεωστικά και
αναγράφουν επιπλέον φό-
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ρους προς πληρωμή συνολικού ύψους 619,65 εκατ.
ευρώ. Σε κάθε παραλήπτη
χρεωστικού εκκαθαριστικού
αντιστοιχεί κατά μέσο όρο
ποσό φόρου προς πληρωμή
ύψους 656,94 ευρώ.
•Συγκεκριμένα, μπορεί να
περιλαμβάνουν φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης (επιβάλλεται με
συντελεστές 2,2%-10% σε
φορολογούμενους που είχαν
κατά τη διάρκεια του 2018
ατομικά ετήσια εισοδήματα
άνω των 12.000 ευρώ), τέλος
επιτηδεύματος (κυμαίνεται
από 400 έως 650 ευρώ και
επιβάλλεται σε κάθε φορολογούμενο που άσκησε κατά
τη διάρκεια του 2018 επιχειρηματική δραστηριότητα) και
φόρο πολυτελούς διαβίωσης
(επιβαρύνει όσους χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια
του 2018 Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω
των 1.928 κ.εκ. ή σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων,
καθώς και σε όσους διέθεταν
κατά τη διάρκεια του 2018 πισίνες).
•384.149 ή 11,37% του συνόλου είναι πιστωτικά και
αναγράφουν συνολικό ποσό
φόρων προς επιστροφή
ύψους 106,9 εκατ. ευρώ. Σε
κάθε παραλήπτη πιστωτικού
σημειώματος αντιστοιχεί επιστροφή φόρου 278,35 ευρώ.
•2.051.765 ή 60,72% του
συνόλου είναι μηδενικά.

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Μαθητής χτυπήθηκε από ΙΧ έξω
Συλλόγου Σαρακατσαναίων στον
από το κλειστό γυμναστήριο Καλαμπάκας
Δήμαρχο Πύλης Κωνσταντίνο Μαράβα Σ
ο Σάββατο 8/6/
πραγματοποιήθηκε
Σύσκεψη στο
Δημαρχείο Πύλης μεταξύ
του Δημάρχου Κων/νου
Μαράβα με το Δ.Σ. της
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγου
Σαρακατσαναίων
παρουσία των
Αντιδημάρχων
Πολιτισμού κ. Γεωργίου
Τζιορτζιώτη,
Καθαριότητας κ.
Λαμπρινής Οικονόμου,
στο πλαίσιο της
αρτιότερης οργάνωσης
του 39ου Ανταμώματος
(ίσως της μεγαλύτερης
υπαίθριας πολιτιστικής
εκδήλωσης Πανελλαδικά.

Τ

Ως γνωστόν το παραπάνω
Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων πραγματοποιείται
κάθε χρόνο το τριήμερο 2829-30 Ιουνίου στα Περτουλιώτικα λιβάδια.
Πριν από την συζήτηση ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
κ. Γεώργιος Μουτσιάνας και
τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
έδωσαν συγχαρητήρια στο
Δήμαρχο Κώστα Μαράβα
για την επανεκλογή του ευχόμενοι καλή επιτυχία στη
συνέχιση του έργου του.
Ο κ. Μαράβας καλωσόρισε τους εκπροσώπους της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
του Συλλόγου των Σαρακατσαναίων, εκφράζοντας την

•Εν όψει του 39ου Πανελλήνιου
Ανταμώματος Σαρακατσαναίων

αμέριστη βοήθεια τόσο του
ίδιου όσο και του Δήμου Πύλης στην Πανελλήνια αυτή
Πολιτιστική Εκδήλωση των
Σαρακατσαναίων όπως κάθε
χρόνο επαναλαμβάνει η παρούσα Δ.Α.
Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος κ. Μουτσιάνας ανέφερε κατ’ αρχήν διαδικαστικά τις πρακτικές εργασίες με
την βοήθεια όλων εμπλεκομένων για την καλλίτερη επιτυχία του Ανταμώματος.
Επίσης έβαλε το ζήτημα
της κατασκευής παραδοσιακού οικισμού στα Περτουλιώτικα λιβάδια ,ήδη το
Δασαρχείο και το Πανεπιστήμιο είναι θετικοί άλλαξε η

φιλοσοφία προτείνοντας να
γίνει μία διαβούλευση στο
Περτούλι με το Δασαρχείο
και τους Τοπικούς παράγοντες.
Τονίζοντας ότι πρέπει να
φέρουμε Τουρισμό κάνοντας σημείο αναφοράς την
περιοχή για να πάει μπροστά
αυτός ο τόπος και σε αυτήν
την κατεύθυνση πρέπει να
κάνουμε κάτι, το οποίο θα είναι καλό και για τον Δήμο
Πύλης.
Ο Δήμαρχος συναίνεσε με
τα λεγόμενα του Προέδρου
και με τις τοποθετήσεις των
μελών του Δ.Σ. επισημαίνοντας ότι ο Δήμος θα είναι
αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια.

το νοσοκομείο
Τρικάλων
μεταφέρθηκε
τραυματισμένος το
βράδυ της
Παρασκευής μαθητής,
ο οποίος χτυπήθηκε
από ΙΧ αυτοκίνητο,
ακριβώς έξω από το
κλειστό γυμναστήριο
Καλαμπάκας,
ενώ έκανε ποδήλατο.

Το ΙΧ αυτοκίνητο είχε
κατεύθυνση προς τη Διάβα, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν ακόμη τα αίτια
του ατυχήματος, τα οποία
έρευνα το ΑΤ Καλαμπάκας.
Να σημειώσουμε ότι
άμεσα στο σημείο του
ατυχήματος έσπευσε περιπολικό του Αστυνομικού
τμήματος Καλαμπάκας και
ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας της πόλης, το
οποίο παρέλαβε τον μαθητή.
Αρχικά έγινε μεταφορά
για τις πρώτες βοήθειες
στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας και εν συνεχεία
μεταφέρθηκε στο Γενικό
Νοσοκομείο Τρικάλων για
τις απαραίτητες εξετάσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε το
βράδυ της Παρασκευής,
το παιδί είχε χτυπήματα
από την σύγκρουση αλλά
η κατάσταση του ήταν

ελεγχόμενη από τους γιατρούς.
Κρίθηκε όμως απαραίτητη όπως μάθαμε χθες η

μεταφορά του στο Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου
νοσηλεύεται.
Γ.Χ.Σ

Ευχαριστήριο υπ. δημοτικού
συμβούλου κ. Κουτή
Αγαπητές συνδημότισσες και
αγαπητοί συνδημότες!
Σας ευχαριστώ μέσα από την
καρδιά μου για την εμπιστοσύνη
που δείξατε στο πρόσωπο μου.
Χάρη στην ψήφο σας θα βρίσκομαι στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης αφού
εκλέχθηκα πρώτος σε σταυρούς
με το συνδυασμό "Πύλης Όραμα"
του Θεοδώρου Χηρα. Υπόσχομαι
να υπηρετήσω με υπευθυνότητα
τη θέση που εσείς μου δώσατε
και πάντα κοντά σε όλους σας.
Με εκτίμηση
Ευάγγελος Κουτής

10 σελίδα
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Με φαντασία και χαρά!
Σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία των Τρικάλων γίνονται εξαιρετικές
σχολικές γιορτές για το φινάλε της σχολικής χρονιάς

Η

σχολική χρονιά
πλησιάζει στο
τέλος και ένα μετά
το άλλο τα Δημοτικά
Σχολεία των Τρικάλων
πραγματοποιούν
εξαιρετικές σχολικές
γιορτές. Όπως κάθε
χρόνο με φαντασία,
τραγούδι, χαρά και χορό
δίνουν οι μικροί μαθητές
τον καλύτερο εαυτό τους.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Ετσι αποδεικνύεται ότι η
σχολική αίθουσα δεν είναι
μόνο να μάθει στα παιδιά μας
«γράμματα», αλλά και να πε-

ράσει μηνύματα, τα οποία θα
είναι πολύτιμα για τον υπόλοιπο βίο των παιδιών.
Μέσα από το παιχνίδι και
την διασκέδαση πολλές φορές περνάς πιο εύκολα τα μήνυμα της φιλίας, του αγάπης
και πώς να βλέπεις τον άλλο
σου με θετική ματιά, μακριά
από τον ραντισμό και όσα
πληγώνουν.
Τα μικρά παιδιά είναι έτοιμα
να δεχτούν όλη την φροντίδα
και σε κάθε εκδήλωση που
γίνεται αυτές τις μέρες το μή-

νυμα είναι ξεκάθαρο.
Αξίζει όμως ένα μεγάλο
μπράβο και στους εκπαιδευτικούς, που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να περάσουν στους μικρούς μαθητές όλο αυτό το πολύτιμο
αγαθό, που έχει να κάνει με
την ψυχική ανάταση των παιδιών μας…
*Οι φωτογραφίες είναι από
την σχολική εκδήλωση του
12ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.

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

τοπικά
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Εσπερίδα με θέμα «Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό»
συνδιοργάνωσαν οι Νηπιαγωγοί της Καλαμπάκας
πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο
και από τον Σεπτέμβριο θα
βρεθούν σ’ ένα νέο περιβάλλον, το Δημοτικό σχολείο.
Οι ομιλητές ανέλυσαν ακριβώς αυτή τη μετάβαση που θα
συμβεί, με σκοπό να ενημερωθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι γονείς των παιδιών,
οι οποίοι είναι αλήθεια ότι
έχουν ένα μικρό άγχος μ’ αυτή
τη μετάβαση.
Ωστόσο, είναι κάτι το φυσιολογικό και όλα τα παιδιά
σπερίδα με θέμα
«Από το Νηπιαγωγείο
στο Δημοτικό» συνδιοργάνωσαν οι Νηπιαγωγοί
της Καλαμπάκας, την Παρα-

Ε

σκευή 7/6 το απόγευμα, στην
αίθουσα «Νίτσα Λιάπη».
Ομιλητές στην Εσπερίδα
ήσαν η κ. Κοτρώτσιου Ευανθία
και ο κ. Καραθάνος Δημή-

τριος, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Θεσσαλίας.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν και γονείς παιδιών που

CMYK

αλλά και οι γονείς, βιώνουν
αυτή την αλλαγή.
Τους ομιλητές, τους γονείς
και τους Νηπιαγωγούς υποδέχτηκε η κ. Αναστασία Πολύζου, διευθύτρια του 5ου
Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας.
Μετά την ομιλία της κ. Κοτρώτσιου και του κ. Καραθάνου ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

12 σελίδα
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Η ΔΙΚΗ
ΚΙ’ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ «ΕΞΙ»
Πληροφορίες για γεγονότα, που σηματοδότησαν αν εξίτηλα την ιστορία του τόπου
μας, μπορεί να εντοπίσει ο αναγνώστης στο
φύλλο της 9ης Ιουνίου 1919 της εφημερίδας«Θάρρος» εκατό δηλαδή χρόνια πρίν
σήμερα. Μέ κυριώτερη, εκείνη που αναφέρεται στη συνεχιζόμενη τότε δίκη γιά τα «Νοεμβριανά», όπως έγινε γνωστή η υπόθεση των
πρωταιτίων του κινήματος για ανατροπή του
νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουρού Ελευθερίου Βενιζέλου, με επακόλουθα τον εμφύλιο
μεταξύ Φιλελευθέρων και Βασιλοφρόνων
(Κωνσταντινικών), την αποτυχημένη εκστρατεία στήν αντίπερα όχθη του Αιγαίου, την
Μικρασιατική καταστροφή και τον ξερριζωμό του Ελληνισμού, με την αναγκαστική
φυγή και δημιουργία του μεταναστευτικού
προβλήματος. Η δίκη εκείνη διήρκησε επί μήνες και οδήγησε στην θανατική καταδίκη και
την εκτέλεση, διά τυφεκισμού των «έξι» στην
θέση Γουδή, στις 15 Νοεμβρίου 1922.

ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Σημαντικές προεκτάσεις έχουν και οι ανακοινώσεις δύο μνημοσύνων, που δημοσιεύονται την ίδια ημέρα. Το πρώτο της μητέρας ενός παλιού Βουλευτή των Τρικάλων που
δίνει την αφορμή μιάς ευρύτερης αναφοράς
δε κάποια γεγονότα, που σημάδεψαν την τοπική κοινωνία.

Στο κίνημα των
«Νοεμβριανών»,
συμμετοχή είχαν και
Τρικαλινοί, μεταξύ
των οποίων και ο δικηγόρος Στέφανος
Χορδάκης, σε αποθήκη του οποίου,
στο χωριό Οξύνεια
Καλαμπάκας, αποκαλύφθηκε μεγάλος
αριθμός οπλισμού,
που θα χρησιμοποιούνταν από τους
πραξικοπηματίες.

Ο Χρήστος
Χατζηπέτρος,
που πήρε τη
βουλευτική έδρα
του αδικοχαμένου
σε μονομαχία
αδελφού του
Κωνσταντίνου
(Κόκου)

Ακόμα σ’ όλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί
ότι, το γεγονός εκείνο είχε εξοργήσει τους
Τρικαλινούς και όταν, έπειτα από μερικά
χρόνια, ο Στάης με την γυναίκα του ήλθε στα
Τρίκαλα, προκειμένου να επισκεφθούν τα Μοναστήρια των Μετεώρων, αποδοκιμάσθηκε
έντονα.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ

Ο Χρήστος Χατζηπέτρος, απόγονος του καπετάνιου Χριστόδουλου Χατζηπέτρου-που
στην πόλη μας τιμάται-με την την προτομή
στην ομώνυμη πλατεία της οδού Ασκληπιού,
που υπήρξε εκ των πρωτεργατών της επανάστασης κα- τά των Τούρκων, υπήρξε εκλεγμένος βουλευτής του νομού Τρικάλων, στην
θέση του αδελφού του, Κωνσταντίνου (Κόκου), όταν εκείνος βρήκε τραγικό και πρόωρο
θάνατο, κατά τη διάρκεια μονομαχίας, με τυφέκια, ενός άτυπου θεσμού που ίσχυε κάποτε, για ξεκαθάρισμα λογαριασμών τιμής κι’
ευθιξίας.

Εκτελεσθέντες ήταν ο πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης, οι πολιτικοί Παναγιώτης
Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος Μπαλτατζής, Νικόλαος Στράτος, Νικόλαος Θεοτόκης και ο
Αρχιστράτηγος Γεώργιος Χατζηανέστης.

Βουλή ο αδελφός του Χρίστος)

Μία φωτογραφία μονομαχίας με πιστόλι, που
ήταν καθιερωμένη με εκείνες με τυφέκια ή ξίφη
Γιά την συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φονική μονομαχία έγινε τελικά στις 18 Ιουνίου 1904 και ότι ό Σπυρίδων Στάης ήταν υπουργός Παιδείας στην
κυβέρνηση Θεοτόκη, ο Στάης παραπέμφθηκε σε δίκη για
φόνο εξ αμελείας, αλλά αθωώθηκε και πως ο
Κόκος Χατζηπέτρος έπασχε
από μυωπία.
Είχε προηγηθεί
έντονη λογομαχία στην Βουλή,
ανάμεσα στον
Κόκο Χατζηπέτρο και τον
υπουργό Παιδείας Σπύρο
Στάη, τον Ιούνιο του 1904 και
«αποφασίστηκε» η διαφορά
τους να λυθεί
με μονομαχία
με τυφέκια, παρουσία και των
μαρτύρων τους.
Σχεδόν παμψηφεί πήρε την έδρα στην

Το άλλο μνημόσυνο ήταν για ένα μέλος της
οικογένειας Τεγοπούλου, που επί δεκαετίες
λειτουργούσε το υφαντήριο επί της οδού Αβέρωφ της πόλης μας.

Το εντυπωσιακά υψηλό φουγάρο του υφαντηρίου
Τεγοπούλου, που σηματοδοτεί το λαμπρό
παρελθόν αυτής της βιομηχανίας
πολύθηκε μαζί με άλλα κτίρια(εφημερίδα
«Θάρρος», τηλεγραφείο, μύλος Βοΐλα), τον
Αύγουστο του 1944.

Τα βαμβακερά ιδίως είδη του υφαντηρίου
αυτού, (πετσέτες, μπουρνούζια κλπ)κατέκλυζαν την αγορά κι’εξάγονταν και στο εξωτερικό.

Οι εγκαταστάσεις της οδού Στουρνάρα,
όταν πυρπολύθηκαν από αντάρτες,
τον Αύγουστο του 1944

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠ’ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
Στη στήλη της κοινωνικής κίνησης, σημειώνεται, μεταξύ άλλων κι’ η επάνοδος απ’ το
μέτωπο του πολέμου, μέλους της γνωστής οικογένειας Εξάρχου.

Το μεγάλο υφαντήριο του Ιωάννου Τεγοπούλου,
που κατελάμβανε μεγάλου τμήμα της οδού
Αβέρωφ, απέναντι από το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Σήμερα το εργοστάσιο Ιωάν. Τεγοπουλου, έχει μεταβληθεί σε πολυκατοικίες και το
μόνο που το θυμίζει είναι το πανύψηλο φουγάρου του, στον ακάκυπτο χώρο.
Ένα άλλο μεγάλο υφαντήριο, του ΑπόστολουΤεγοπούλου, ήταν στην γωνία των
οδών Σολωμού και Κουμουνδούρου που
ανατινάχθηκε από τους αντάρτες και πυρ-

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τέλος, πολλές ενδικαφέρουσες πληροφορίες μας δίνουν και οι διακηρύξεις ιερών
ναών.

CMYK
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΛΟΥΝ ΦΩΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΕΤΑΛΙΕΣ

ΩΡΑΙΑ ΓΙΟΡΤΗ

Οι φίλοι του Α.Ο. Τρίκαλα περιμένουν
να δουν συγκεκριμένες κινήσεις
στον σχεδιασμό (σελ 5)

Το νέο αίμα της ποδηλασίας θέλει
να καταθέσει διαπιστευτήρια στον αγώνα
για την «μάχη της Πόρτας» (σελ 2)

Η Ακαδημία της ΓΕΑΤ έκλεισε την
αγωνιστική περίοδο με μια απολαυστική
εσωτερική εκδήλωση (σελ 4)

4 Ολοι οι συμπολίτες φίλαθλοι εύχονται ολόψυχα
στις κυανέρυθρες Νέες να κάνουν το παιχνίδι τους και να φέρουν
την κούπα στα Τρίκαλα μετά τον σημερινό τελικό με τα Βριλήσσια
(σελ. 6)
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Εχει και το
μπάσκετ
Ο Κώστας Φορτούνης
παραχώρησε μια
διαφορετική
συνέντευξη με σημείο
αναφοράς το άθλημα
της πορτοκαλί μπάλας
Ολοι τον ξέρουν να κάνει
τα μαγικά του στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
Όμως και στο μπάσκετ
έχει άνεση. Αρκετοί θυμούνται βίντεο στο οποίο σουτάρει τρίποντα στο «Βλαχάβειο».
Ο ποδοσφαιριστής του
Ολυμπιακού, Κώστας Φορτούνης, αγαπάει όλα τα
σπορ και απάντησε σε μία
σειρά από ερωτήσεις για το
ΝΒΑ, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το αγαπημένο
του… μπάσκετ!
Άλλωστε, δεν είναι λίγες
οι φορές που τον έχουμε
δει στο ΣΕΦ και σε άλλες
εγκαταστάσεις.
Ο Φορτούνης παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι
της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου δείχνοντας πως
γνωρίζει άριστα όσα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού.
Για τον αγαπημένο του
παίκτη στο σύγχρονο
ΝΒΑ: “Μου αρέσει πάρα
πολύ ο Κάρι λόγω του στιλ
που σουτάρει και της ευκολίας που βάζει το τρίποντο.”
Για τον αγαπημένο του
παίκτη
όλων
των
εποχών: “Μου αρέσει πάρα
πολύ ο Κόμπι Μπράιαντ.
Ήταν ένας πλήρης παίκτης,
τα είχε όλα. Έχει κερδίσει
πάρα πολλούς τίτλους και
τον θαυμάζω.”
Για την ομάδα που υποστηρίζει στο ΝΒΑ: “Οι Ουόριορς…”
Για τον προπονητή που
εκτιμά: “Θα έλεγα τον Πόποβιτς που βρίσκεται πάρα
πολλά χρόνια στο Σαν Αντόνιο. Έχει κάνει πάρα πολύ
καλή δουλειά και όλοι τον
αναγνωρίζουν.”
Για το αν θα έπαιζε μπάσκετ: “Εντάξει, είμαι λίγο
κοντός… Αλλά πιστεύω για
πλέι μέικερ καλός θα ήμουν
Για τη θέση του Γιάννη αν
έπαιζε ποδόσφαιρο: “Θα τον
έβαζα σέντερ φορ για να είναι μέσα στην περιοχή. Είναι
ψηλός θα παίρνει και τις κεφαλιές.”
Για τον καλύτερο πασέρ: “Κρις Πολ”
Για τον καλύτερο ντριμπλέρ: “Τζέιμς Χάρντεν”
Για
το
καλύτερο
άλμα: “Αυτό του Γιάννη”
Για την Dream Team του
ΝΒΑ: “Θα έβαζα τον Στεφ
Κάρι, τον Ντουράντ, τον
Χάρντεν, τον Γιάννη και τον
Λεμπρόν Τζέιμς.”
Για τη σχέση του με το
μπάσκετ: “Μου άρεσε παλιά.
Όταν ήμουν μικρός ξεκίνησα
να παίζω μπάσκετ. Με πήγαινε ο πατέρας μου και μου
άρεσε. Μετά πήγα στο ποδόσφαιρο αλλά πάντα στον
ελεύθερο μου χρόνο έπαιζα
μπάσκετ, παρακολουθούσα
μπάσκετ, οπότε μου αρέσει
πάρα πολύ.”

Τ

ο άρωμα της
ποδηλασίας
είναι έντονο
αυτή την εποχή,
αφού ο ένας αγώνας
διαδέχεται τον άλλο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φυσικά οι αθλητές κάθε ηλικίας σπεύδουν να υπηρετήσουν με συνέπεια τους κομβικούς αγώνες που έχουν στο
καλεντάρι.
Γενικά σε κάθε εκδήλωση
θέλουν να λαμβάνουν υψηλό
βαθμό και για τον λόγο αυτό
συγκεντρώνονται στον στόχο
και δίνουν ότι έχουν και δεν
έχουν.
Ασφαλώς δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η περιοχή μας αποτελεί ορμητήριο
για το άθλημα και ουκ ολίγες
φορές κατά το παρελθόν χτύπησε η καρδιά των δυο τροχών στα μέρη μας.
Εννοείται ότι όλοι έφυγαν
ικανοποιημένοι, αφού και αγωνιστικά προέκυψαν δυνατοί
αγώνες και σε επίπεδο φιλοξενίας δεν έλειψε τίποτα.
Παράλληλα οι πρωταγωνιστές άλλων νομών ξέρουν ότι
αγωνίζονται σ’έναν νομό που
έχει μεγάλη παράδοση στον
χώρο. Χωρίς υπερβολή η λίστα με τους σημαντικούς αγώνες είναι τεράστια και δεν
χρειάζεται να κάνουμε εκτενή
απαρίθμηση.
Σχεδόν κάθε χρόνο όλο και
κάποια κορυφαία μάζωξη έρχεται στα μέρη μας, οπότε οι
φίλαθλοι έχουν σημεία αναφοράς. Πάντως πολλές φορές
ο αθλητισμός παντρεύεται με
την ιστορία.
Αποτελεί συνεπώς σωστή
έμπνευση να δέσει μια ιστορική στιγμή με έναν ποδηλατικό αγώνα
Η σύναξη που συνοδεύει
την «μάχη της Πόρτας» έχει
αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ποδηλασία και οι
υπεύθυνοι φροντίζουν να την
κάνουν κάθε χρόνο και καλύτερη. Ασφαλώς δεν κρύβουν
την χαρά τους να βλέπουν
νέο αίμα στην αφετηρία και
μεγάλη ποιότητα. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι μέσα από τον
συναγωνισμό όλοι γίνονται
καλύτεροι.
Για τον λόγο αυτό λοιπόν
οι πιτσιρικάδες πρέπει να αποζητούν τους γεμάτους αγώνες
προκειμένου να διορθώσουν
πράγματα και στο μέλλον να

Ποδηλατική γιορτή
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η εκδήλωση του είδους,
που είναι αφιερωμένη στην «μάχη της Πόρτας»

Πλούσιες ποδηλατικές εμπειρίες θα προσφέρει η εκδήλωση για την «μάχη της Πόρτας».
αναπτύξουν την ιδανική ταχύτητα.
Συμπερασματικά η πρωτοβουλία τονώνει το πατριωτικό
αίσθημα από την μια και από
την άλλη επιβεβαιώνει την
έφεση των Τρικαλινών στην
ποδηλασία.
Οσοι σπεύσουν πάντως είναι σίγουρο ότι δεν θα χάσουν, αφού ακόμη και οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα προκύψουν
έντονες συγκινήσεις

Περιμένουν σήμα
Οι εμπλεκόμενοι στον αγώνα έτρεξαν καιρό και έτσι τα
πάντα είναι έτοιμα.
Από την πλευρά τους ο
αθλητές περιμένουν το σήμα
για να κάνουν τα κόλπα τους.
Τα χρηστικά στοιχεία αναφέρουν:
Ο Ποδηλατικός Σύλλογος
Τρικάλων σε συνεργασία με
τον Δήμο Πύλης στα πλαίσια
των εκδηλώσεων για την «Μάχης της Πόρτας», σήμερα 9
Ιουνίου 2019 στην Πύλη Τρικάλων διοργανώνουν, διασυλλογικό αγώνα δρόμου με την
ονομασία «ΜΑΧΗ ΠΟΡΤΑΣ
2019». Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο αγωνιστικό καλεντάρι και εγκεκριμένος από
την ΕΟΠ. Αφορά τις κατηγορίες: Εφήβων - Παίδων – Κορασίδων - Παμπαίδων – Πανκορασίδων – Μίνι (μικρά – μεγάλα).
Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στην μνήμη των πεσόντων

Συνεχίζουν δυνατά
Πρόκειται για δυο νέα Τρικαλινά παιδιά(Τριανταφύλλου, Ιωάννου), που μοχθούν για το καλύτερο στο κλιμάκιο.
Καλούνται την Τρίτη 11 Ιουνίου στις 16:30 στο κλειστό γυμναστήριο Μίκρας Β’ οι παρακάτω αθλητές για προπόνηση του
κλιμακίου Βορρά της Εθνικής Παμπαίδων (γεν. 2004):
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος (ΑΚ Αστέρια), Κωνσταντινίδης
Θεόδωρος (ΠΑΟΚ), Τσελεπίδης Ανδρέας (ΠΑΟΚ), Γκατζιούτας
Κωνσταντίνος (ΚΑΣ Νέα Ραιδεστός), Κόκκινος Γεώργιος (Ηρακλής) , Παλκογιάννης Χρήστος (Ηρακλής), Δημαλής Νικόλαος
(Ηρακλής), Χαβαλές Στέλιος (ΧΑΝΘ), Τσιμερίκας Ευάγγελος
(ΔΕΚΑ), Καραγιάννης Κωνσταντίνος (ΧΑΝΘ), Σαρρής Άγγελος
(Αχιλλέας Τριανδρίας), Σανιώτης Βασίλης (ΠΑΟΚ), Καρυώτης
Χρήστος (ΑΓΕΠ), Σαββίδης Γιώργος (Λεύκιππος Ξάνθης), Αχτσής
Σίμος (Ορφέας Ν. Σκοπού), Πρέκας Κλέαρχος (Ανάληψη Βόλου),
Καρακύργιος Ιωάννης (Μαχητές Πειραματικό Πεύκων), Τσαλμπούρης Αντώνιος (Πιερικός Αρχέλαος), Ιωάννου Απόστολος
(Αίολος Τρικάλων), Τριανταφύλλου Παναγιώτης (Αίολος Τρικάλων), Σαρρής Ιωάννης (Άργος Ορεστικό), Κωφοτόλης Δημήτρης
(Ίκαροι Σερρών).

στην Μάχη της Πόρτας στις
9 Ιουνίου του 1943. Αρωγός
σε αυτή την διοργάνωση είναι
ο Δήμος Πύλης, που είναι και
ο αθλοθέτης του αγώνα.
Αναμένεται μεγάλη συμμετοχή αθλητών από όλη την
χώρα καθώς ο συγκεκριμένος
αγώνας επιλέχτηκε από την
Ομοσπονδία Ποδηλασίας ως
κριτήριο για την επιλογή αθλητών στην εθνική ομάδα.
Η διαδρομή του αγώνα έχει
μέτριο βαθμό δυσκολίας και
πανέμορφα φυσικά τοπία,που
τραβάνε την προσοχή όλων.
Η «ΜΑΧΗ ΠΟΡΤΑΣ 2019» είναι
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
για ανάπτυξη του αθλητικού
τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πύλης.
Ο Π.Σ. Τρικάλων εκτός από
διοργανωτής, θα συμμετέχει
στους αγώνες με περίπου 25
ποδηλάτες από την ποδηλατική του ακαδημία σε όλες
τις κατηγορίες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/6/2019
ώρα λειτουργίας γραμματείας
09:30’, ώρα έναρξης αγώνων
10:30’
ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:έξω από το Δημαρχείο Πύλης Τρικάλων (από
την πλευρά του περιφερειακού). Στον ίδιο χώρο θα γίνουν ή εκκίνηση και τερματισμός των αγώνων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ –
ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
10:30’ Μίνι μικρά 5,4km,
αγώνας σιρκουί 4 στροφών,
μήκος διαδρομής 1,35 km εκκίνηση/τερματισμός στο δημαρχείο Πύλης, από την πλευρά του περιφερειακού. Η διαδρομή θα είναι κλειστή από
αυτοκίνητα.
10:50’ Μίνιμεγάλα, 8,1km,
αγώνας σιρκουί 6 στροφών,
μήκος διαδρομής 1,35 km εκκίνηση/τερματισμός στο δημαρχείο Πύλης, από την πλευρά του περιφερειακού. Η διαδρομή θα είναι κλειστή από
αυτοκίνητα.
11:20’ Παμπαίδες, 11:25’
Πανκορασίδες – Κορασίδες,
(αγώνας ΔΡΜ 2 στροφές)=
34.5km,εκκίνηση από δημαρχείο Πύλης – στη γέφυρα αριστερά προς Αγ. Βησσαρίων
– δεξιά προς Φήκη – αριστερά
προς Πιαλεία – Φιλύρα και σε
1km περίπου πάλι αριστερά

προς Φιλύρα – ευθεία προς
Αγ. Βησσαρίων (κλείσιμο 1ης
στροφής) + αριστερά προς
Φήκη για την 2η στροφή . Με
το κλείσιμο της 2ης στροφής,
από Αγ. Βησσαρίων - ευθεία
προς Πύλη – μετά την γέφυρα
δεξιά προς Δημαρχείο και
τερματισμός.
12:30’ Παίδες, (αγώνας
ΔΡΜ 4 στροφές)= 64,5km,
εκκίνηση από δημαρχείο Πύλης – στη γέφυρα αριστερά
προς Αγ. Βησσαρίων – δεξιά
προς Φήκη – αριστερά προς
Πιαλεία – Φιλύρα και σε 1km
περίπου πάλι αριστερά προς
Φιλύρα – ευθεία προς Αγ.
Βησσαρίων (κλείσιμο 1ης
στροφής) + αριστερά προς
Φήκη για τις επόμενες 3στροφές. Με το κλείσιμο της 4ης
στροφής από Αγ. Βησσαρίων
- ευθεία προς Πύλη – μετά
την γέφυρα δεξιά προς Δημαρχείο και τερματισμός.
14:45’ Έφηβοι, (αγώνας
ΔΡΜ 5 στροφές)= 79,5km,
εκκίνηση από δημαρχείο Πύλης – στη γέφυρα αριστερά
προς Αγ. Βησσαρίων – δεξιά
προς Φήκη – αριστερά προς
Πιαλεία – Φιλύρα και σε 1km
περίπου πάλι αριστερά προς
Φιλύρα – ευθεία προς Αγ.
Βησσαρίων (κλείσιμο 1ης
στροφής) + αριστερά προς
Φήκη για τις επόμενες 4στροφές. Με το κλείσιμο της 5ης
στροφής από Αγ. Βησσαρίων
- ευθεία προς Πύλη – μετά
την γέφυρα δεξιά προς Δημαρχείο και τερματισμός.
18:30’ Απονομές.Οι απονομές στις κατηγορίες Μίνι και
Παμπαίδων θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα κατά την
διάρκεια των παράλληλων εκδηλώσεων του Δήμου για την
Μάχη της Πόρτας.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ:
Ισχύουν οι κανονισμοί της
Ε.Ο.Π. για την Ποδηλασία
Δρόμου.
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ :
Στην 3η στροφή για τους Παίδες και 3η& 4η στροφή για
τους Εφήβους. Θα Υπάρχει
σταθερό Σημείο τροφοδοσίας
(όπως φαίνεται στον χάρτη
διαδρομής). Το σταθερό σημείο τροφοδοσίαςβρίσκεται
ακριβώς στο τελείωμα της
ανηφόραςμετά το χωριό Φιλύρα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για διευκόλυνση των διοργανωτών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν
συμμετοχή στο email: podilasiatrikalon@yahoo.gr μέχρι
την Παρασκευή 7/6/2019 το
μεσημέρι. Για περισσότερες
πληροφορίες στα τηλέφωνα
των
διοργανωτών:
6986010785 και 6989154306.
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΑ: Πέτρος Γώγος (Κριτής ΕΟΠ)
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
αθλητές – ποδηλάτες που
ανήκουν στην δύναμη της
Ε.Ο.Π. και έχουν Κάρτα υγείας
και αγωνιστικό δελτίο για το
2019. Ο διοργανωτής Σύλλογος δεν φέρει καμιά ευθύνη
για τυχόν φθορά ή κλοπή
αθλητικού υλικού ή ατυχήματος. Ο διοργανωτής έχει την
ευθύνη για ιατρική κάλυψη
(παρουσία ιατρού και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ σε προτεραιότητα) καθώς και για τεχνικά
θέματα
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ:
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην προκήρυξη του
αγώνα αποφασίζει επιτόπου
και τελεσίδικα η Αγωνοδίκης
Επιτροπή, η οποία έχει το δικαίωμα τροποποίησης της.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:
Σε όλες τις κατηγορίες που
θα συμπληρώσουντον απαραίτητο αριθμό συμμετεχόντωνβάση κανονισμού ΕΟΠ,
στον 1ο νικητή απονέμεται
κύπελλο, χρυσό μετάλλιο και
δίπλωμα στον 2ο νικητή ασημένιο μετάλλιο, δίπλωμα και
στον 3ο χάλκινο μετάλλιο και
δίπλωμα και στους 4ο, 5ο και
6ο δίπλωμα. Στις κατηγορίες
που δεν θα συμπληρώσουντον
απαραίτητο αριθμό συμμετεχόντων, θα γίνει συγχώνευση
με την αμέσως επόμενη ή
προηγούμενη κατηγορία,
βάση κανονισμού ΕΟΠ.
Κυκλοφοριακή ευαισθησία
Οι διοργανωτές έχουν πάρει
τα μέτρα τους για τα σημαντικό αυτό κομμάτι αλλά θέλουν και την συνεργασία των
κατοίκων της περιοχής: Αγ.
Βησσαρίωνα, Φιλύρας, Φήκης
προκειμένου οι δρόμοι να είναι
ανοιχτοί και να διευκολυνθούν
έτσι οι ποδηλάτες στην αποστολή τους.
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Εχουν τις ελπίδες τους
Τρικαλινά στελέχη του στίβου θα δώσουν τον αγώνα τον καλά στα σημερινά αναβαθμισμένα «Βενιζέλεια»

Τ

ρίβουν τα χέρια
τους και δικαίως
οι φίλοι του
στίβου, αφού
αυτή την εποχή ο ένας
μεγάλος αγώνας
διαδέχεται τον άλλο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μόνο και μόνο η προαναγγελία των δραστηριοτήτων
ανοίγει την όρεξη, αφού μετέχουν μεγάλα ονόματα από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αναφερόμαστε φυσικά σε
αγώνες πρώτης γραμμής, που
η φήμη τους έχει ξεπεράσει
προ πολλού τα Ελληνικά σύνορα.
Φυσικά σημαντικά στιβικά
γεγονότα χωρίς Τρικαλινό
χρώμα δεν γίνονται.
Οι πρωταγωνιστές μας
έχουν χαράξει με επιμέλεια
το αγωνιστικό πλάνο και αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή
να συμμετέχουν σε κορυφαία
γεγονότα.
Γιατί ξέρουν πολύ καλά
όταν διασταυρώνοντας ξίφη
με τους καλύτερους θα δουλέψουν στα όριά τους. Αναμφίβολα οι εμπειρίες που θα
συλλέξουν αποτελούν τεράστιο σχολείο.
Είναι αλήθεια ότι οι εκπρόσωποί μας χτίζουν με υπομονή
και μεθοδικότητα. Φροντίζουν
λοιπόν να δίνουν το 100%
στους αγώνες που μετέχουν
καταθέτοντας πράγματα που
έχουν δουλέψει στην προπόνηση.
Μετά από σημαντικό κύκλο
αγώνων και μαζεμένες διακρίσεις έχουν αποκτήσει την
απαιτούμενη αυτοπεποίθηση,
που απαιτούν οι συνάξεις υψηλού επιπέδου.
Πολύ απλά ξέρουν πώς να
κινηθούν και οι εμφανίσεις
τους αποτελούν αντικείμενο
μελέτης από τους ειδικούς.
Ετσι η Τρικαλινή φωνή θα

Δυναμική θα είναι η παρουσία Τρικαλινών
αθλητών στίβου στα σημερινά Βενιζέλεια
ακουστεί και στα Βενιζέλεια.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι οι συμπολίτες
αθλητές διατηρούν καλές αναμνήσεις από την συγκεκριμένη
διοργάνωση.
Περνώντας λοιπόν στο δια
ταύτα να σημειώσουμε ότι
τον ΓΣΤ θα εκπροσωπήσουν
ο πολύπειρος Κώστας Νάκος,
που λογικά θα αγωνιστεί στα
400μ εμπόδια.
Το ταλέντο της θα ξεδιπλώσει και η ανερχόμενη Ευτυχία
Γιουβρή στα 800.
Από πλευράς ΓΕΑΤ θα αγωνιστούν ο Κώστας Ζήκος στα
100μ, ο Βαγγέλης Καϊκης στα
200 και η Αναστασία Μαρινάκου στα 800.
Μαζί τους θα είναι οι προπονητές Β. Κατσιάβας και Χρ.
Παπαχρήστος.
Ο ΖΕΥΣ δεν θα έχει εκπροσώπηση στην συγκεκριμένη
σύναξη αλλά ετοιμάζεται για
τα «Σπανίδεια» και για αγώνες
στην Χαλκίδα.

Ανεβασμένο επίπεδο
Αγαπημένη εκδήλωση για
πολλούς στιβικούς αποτελεί
η συγκεκριμένη της Κρήτης.
Φυσικά έγινε ότι καλύτερο
οργανωτικά, ενώ στην συνέντευξη τύπου ειπώθηκαν ση-

Χρειάζεται πιστοποίηση
Στον σύγχρονο αθλητισμό αρκετά πράγματα επικαιροποιούνται και φρεσκάρονται.
Συνεπώς οι αθλητές πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα.
Η στιβική σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη και πολλοί αθλητές
και αθλήτριες έχουν ήδη πιάσει τα όρια συμμετοχής για
τα Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματα Κ23 και Κ20.
Η ομοσπονδία υπενθυμίζει στους αθλητές και στις
αθλήτριες που έχουν ήδη τα όρια, αλλά και σε εκείνους
που θα το πετύχουν το επόμενο διάστημα, πως για τη
συμμετοχή τους στις δύο παραπάνω διοργανώσεις απαιτείται η συμμετοχή στο πρόγραμμα I run clean, όπως επιβάλει η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία.
Η διαδικασία είναι απλή, το πρόγραμμα έχει μεταφραστεί
στα ελληνικά και οι ενδιαφερόμενοι το μόνο που πρέπει
να κάνουν είναι να μπουν στη σχετική πλατφόρμα και να
ακολουθήσουν τις οδηγίες.
Την πιστοποίηση του I run clean θα χρειαστούν και οι
αθλητές και αθλήτριες, που θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων του Μπίντγκοζ.

μαντικά πράγματα. Τα στοιχεία είναι από την ιστοσελίδα
του ΣΕΓΑΣ.
«Δεν έγινε τυχαία αυτή η
συνένωση των δύο μεγάλων
διοργανώσεων, των Βενιζελείων και της διοργάνωσης
Χανιά.
Οι προτάσεις υπήρχαν από
παλιότερα, αλλά αυτή τη
φορά τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Υπήρχε η απόφαση
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
που ανέφερε ότι για να μπορούν να παίρνουν πρόκριση
οι Ελληνες πρωταθλητές για
Ολυμπιάδες,
Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα
έπρεπε να υπάρχει ένα διεθνές μίτινγκ στίβου, το οποίο
θα ήταν αναγνωρισμένο από
την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία.
Παράλληλα υπήρχε η βούληση του ΣΕΓΑΣ να βοηθήσει
σημαντικά μία τέτοια διοργάνωση σε οποιοδήποτε μέρος
της Ελλάδας.
Είχαμε την ευτυχή συγκυρία
να έχουμε την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου
βαθμού θετικούς σε αυτό το
εγχείρημα και έτσι είδαμε ότι
μία πρόσθεση "1+1" δεν έκανε
"2" αλλά πολύ περισσότερο,
μια και η φετινή διοργάνωση,
ακόμα και αν προσθέσουμε
τους προϋπολογισμούς των
δύο μίτινγκ των προηγούμενων ετών, αυτή τη στιγμή παρουσιάζει έναν πενταπλασιασμό του προϋπολογισμού της.
Η απόφαση των Δήμων Χανίων και Πλατανιά να στηρίξουν αποφασιστικά και της
Περιφέρειας Κρήτης να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, μαζί με τη βούληση του
ΣΕΓΑΣ, δημιούργησαν καταπληκτικές προϋποθέσεις προκειμένου τα Χανιά να αποτελέσουν την πόλη του στίβου
στην Ελλάδα, για τα επόμενα
χρόνια και αυτό γιατί θα διεξάγεται από φέτος και στη
συνέχεια η κορυφαία διοργάνωση κλασικού αθλητισμού
στη χώρα.
Αυτό σημαίνει μία τεράστια
προβολή της πόλης μας, μία
τεράστια ανάπτυξη του αθλητισμού και ένα πολύ μεγάλο
κίνητρο για να βελτιωθούν οι

αθλητικές εγκαταστάσεις, όχι
μόνο για τους ξένους και τους
Ελληνες πρωταθλητές που
θα παίρνουν μέρος, αλλά και
για τη χανιώτικη νεολαία προκειμένου να βελτιωθούν οι
συνθήκες για την άθλησή
τους», είπε ο πρόεδρος του
Κύδωνα Σάκης Κουβάτσος,
ενώ από την πλευρά του ο
πρόεδρoς του ΓΣ Ελευθέριος
Βενιζέλος, Γιώργος Γιατρουδάκης, δήλωσε: Η νέα διοργάνωση είναι αποτέλεσμα έργου και ευρύτερης συνεργασίας πολλών φορέων, χορηγών, υποστηρικτών, εθελοντών, κάτω από την πλήρη υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ.
Απώτερος στόχος της νέας
προσπάθειας θα είναι η καθιέρωση του διεθνούς χαρακτήρα της διοργάνωσης. Με
τις κατάλληλες κινήσεις μας
προσπαθήσαμε να είμαστε
έτοιμοι σε όλους τους τομείς,
ούτως ώστε αθλητές, προπονητές και συνοδοί, Ελληνες
και ξένοι, να επιτύχουν τους
στόχους τους και οι φίλαθλοι
να απολαύσουν ένα ιδιαίτερο
αγώνα αντάξιο με την ιστορία
της πόλης μας στον κλασικό
αθλητισμό».

Σπουδαία ονόματα
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι το μήκος των Ανδρών
θα είναι δίχως αμφιβολία ένα
από τα εντυπωσιακότερα αγωνίσματα της διοργάνωσης "Βενιζέλεια - Χανιά" σήμερα Κυριακή 9 Ιουνίου στο στάδιο
Έλενα Βενιζέλου.
Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου είναι από μόνο της
ικανή να δημιουργήσει υψηλές
προσδοκίες για σπουδαίες
επιδόσεις στον αγώνα.
Ο Τεντόγλου είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης σε ανοιχτό και κλειστό στίβο και ο
πιο εξελίξιμος άλτης του μήκους, αυτή τη τη στιγμή στην
γηραιά Ήπειρο.
Ο 21χρονος αθλητής, ο
οποίος έχει φέτος 8,10 μ. και
ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό
8,30 μ., , θα έχει την ευκαιρία
να συναγωνιστεί καλούς αθλητές όπως ο Serhi Nykyforov
(Ουκρανία) που ήταν πέμπτος
στη διοργάνωση της Γλασκώβης και τρίτος τον περασμένο
Αύγουστο στο βάθρο των νικητών στο Βερολίνο.
Ο Ουκρανός δεν έχει ακόμη
κάνει αγώνες στη θερινή σεζόν, το χειμώνα είχε καλύτερο
άλμα στα 8,03 μέτρα και το
ατομικό του ρεκόρ είναι 8,23
μέτρα.
Με ενδιαφέρον αναμένεται
στο ίδιο αγώνισμα η παρουσία
του Ρώσου Rail Kutuyev, που
μετέχει ως ανεξάρτητος και
έχει ατομικό ρεκόρ 8,10 μ.,
του Φιλανδού Kristian Back
με 7,95 μ. και του Ουκρανού
Vladyslav Mazur με 7,80 μ.
από το χειμώνα και ατομικό
8,07 μέτρα.
Ο Mazur ήταν νικητής στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23
στη διοργάνωση του 2017 στο
Μπίντγκοζ της Πολωνίας. Στην

Ελλάδα θα κάνει έναν από
τους πρώτους του αγώνες
στη σεζόν και ο Ιταλός Kevin
Ojiaku, που έρχεται στα Χανιά
με ατομικό ρεκόρ 8,20 μ. και
την εμπειρία ενός αθλητή,
που βρίσκεται στα στάδια εδώ
και χρόνια.
Στον αγώνα θα πάρουν μέρος και οι κορυφαίοι Ελληνες
άλτες του μήκους. Ο Μιχάλης
Μερτζανίδης, ο Νίκος Καψής,
ο Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης, ο Νίκος Ξενικάκης,
ο Αλέξης Αργυρόπουλος είναι
μονάχα ορισμένοι από αυτούς
που θα αγωνιστούν στη διοργάνωση
Μία πρωταθλήτρια Ευρώπης ανοιχτού, δυο φιναλίστ
τον περασμένο χειμώνα στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της
Γκασκώβης, η νικήτρια στο
πρωτάθλημα του NCAA του
2015, αλλά και πολλές άλλες
σπουδαίες αθλήτριες θα συμμετάσχουν σήμερα στο 1ο
διεθνές μίτινγκ "Βενιζέλεια Χανιά", στο στάδιο "Έλενα Βενιζέλου", στο αγώνισμα του
μήκους.
Η Βούλα Παπαχρήστου
υποδέχεται στα Χανιά σπουδαίες αθλήτριες και παράλληλα έχει την ευκαιρία μέσα
από τον δυνατό συναγωνισμό
να κυνηγήσει μεγάλα άλματα
στο μήκος.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης
στο τριπλούν, θα κάνει τον
δεύτερο διαδοχικό της αγώνα
στο μήκος, μετά το 6,49 της
Καλλιθέας, με στόχο να βελτιώσει το φετινό της 6,59 μ.,
που πέτυχε στα Βεργώτεια.
Η Chantel Malone είναι μία
πολυτάλαντη αθλήτρια, που
αφού πέρασε με επιτυχία και εξαιρετικές επιδόσεις από τους δρόμους ταχύτητας,
κατέληξε στο μήκος, όπου αισίως έφτασε το ρεκόρ της
στα 6,90 μ., επίδοση που την
φέρνει φέτος στην κορυφή
του κόσμου.
Η γεννημένη στο Πουέρτο
Ρίκο αθλήτρια των Παρθένων
Νήσων θα έχει την ευκαιρία
να πετύχει ένα ακόμη μεγάλο
άλμα και να δείξει τις προθέσεις της για το υπόλοιπο της
σεζόν και φυσικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται ακόμη η παρουσία
της Abigail Irozuru (Μ. Βρετανία), που το χειμώνα ήταν
φιναλίστ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκώβης,
αλλά και της Milica Gardasevic
(Σερβία) της πρωταθλήτριας
Ευρώπης Κ20 του 2017.
Στα Χανιά θα είναι και η τέταρτη πέρυσι στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα του Μπέρμιχγαμ
και δύο φορές νικήτρια του
Κολεγιακού Πρωταθλήματος
Quanesha Burks (ΗΠΑ) με φετινό 6,52 μ. και ατομικό 6,93
μέτρα.
Οι Ελληνίδες Λίλη Αλεξούλη
και Ελένη Κουτσαλιάρη έδειξαν σε καλή κατάσταση στην
Καλλιθέα, ενώ με ενδιαφέρον
αναμένεΤαι στο ίδιο αγώνισμα

και η παρουσία της Κύπριας
Νεκταρίας Παναγή.
Η παρουσία της Ελισάβετ
Πεσιρίδου αποτελεί τη σημαντικότερη είδηση στα 100
μ. εμπόδια. Η κορυφαία Ελληνίδα του αγωνίσματος της
τελευταίας τελευταία χρόνια
θα κάνει τον πρώτο της αγώνα
από τον περασμένο Αύγουστο, αφού είχε προηγηθεί
τραυματισμός που της στέρησε τη συμμετοχή στη χειμερινή δράση.
Η Πεσιρίδου στα Χανιά θα
έχει την ευκαιρία να δει την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να επιστρέψει και
πάλι σε αγωνιστικό ρυθμό.
Στην ίδια κούρσα ξεχωρίζουν
ακόμη οι Ρουσλάνα Ράσκοβαν
(Βουλγαρία) με 13.43 και η
Jessica Τhunter (Μ. Βρετανία)
με 13.54.
Το μίτινγκ "Βενιζέλεια - Χανιά" είναι ενταγμένο στην κατηγορία classic της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, γεγονός
που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του, ενώ
δίνει βαθμούς στο σύστημα
αξιολόγησης της παγκόσμιας
ομοσπονδίας στίβου (IAAF).
Το μίτινγκ διοργανώνει ο
ΣΕΓΑΣ με τον Κύδωνα Χανίων
και τον Ελευθέριο Βενιζέλο
και συνδιοργανωτές την περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο
Χανίων, την Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων και τον Δήμο
Πλατανιά.

To πρόγραμμα
15:30 Σφυροβολία Ανδρών
(Τελικός)
17:30 80μ. Κ16 (ΠΠ-ΠΚ Α')
17:30 Αλμα σε Μήκος Γυναικών (Τελικός)
17:40 Τελετή έναρξης
18:05 100μ. με εμπόδια Γυναικών (Τελική Σειρά 1)
18:15 100μ. με εμπόδια Γυναικών (Τελική Σειρά 2)
18:25 100μ. Ανδρών (Τελική
Σειρά 1)
18:30 Σφαιροβολία Ανδρών
(Τελικός)
18:31 100μ. Ανδρών (Τελική
Σειρά 2)
18:45 100μ. Γυναικών (Τελική Σειρά 1)
18:51 100μ. Γυναικών (Τελική Σειρά 2)
18:55 Αλμα σε Μήκος Ανδρών (Τελικός)
19:00 Ακοντισμός Γυναικών
(Τελικός)
19:05 800μ. Ανδρών (Τελικός)
19:15 800μ. Γυναικών (Τελικός)
19:25 400μ. Ανδρών (Τελική
Σειρά 1)
19:31 400μ. Ανδρών (Τελική
Σειρά 2)
19:45 400μ. Γυναικών (Τελική Σειρά 1)
19:51 400μ. Γυναικών (Τελική Σειρά 2)
20:05 600μ. Κ16 (ΠΠ-ΠΚ Α')
20:20 8Χ50μ. Κ14

CMYK
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να μεγάλο
κεφάλαιο του
αθλητισμού έχει
να κάνει σχέση
με την υποδομή.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Προς τιμήν τους οι τοπικοί
σύλλογοι δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο συγκεκριμένο κομμάτι
και πολύ σωστά πράττουν, αφού
μόνο μέσα από την συστηματική
δουλειά θα υπάρξει συνέχεια και
θα έρθουν καλύτερες μέρες.
Από τον κανόνα δεν αποτελεί
εξαίρεση η ΓΕΑΤ η οποία χρόνια
τώρα δεν κοιτάζει μόνον την βιτρίνα, δηλαδή τους αθλητές
πρώτης γραμμής αλλά εστιάζει
στην παραγωγική διαδικασία.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται
εξειδικευμένα προγράμματα για
τις ανάγκες όλων των ηλικιών,
ενώ τα τοπικά ΜΜΕ έχουν φιλοξενήσει συχνά αναλύσεις των
στελεχών της για το ευαίσθητο
αυτό κομμάτι.
Συνεπώς με την διαδικασία
αυτή γίνεται αντιληπτός ο προσανατολισμός του συλλόγου ο
οποίος ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά προκειμένου να φιλοξενήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
αριθμό Τρικαλινών παιδιών, που
αγαπούν τον στίβο και θέλουν
να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
σ’αυτόν.
Με αθόρυβη αλλά ουσιαστική
προσπάθεια η οικογένεια του
συλλόγου έχει συστήσει στο κοινό αρκετά αξιόλογα νέα παιδιά
που κάνουν τα δικά τους όνειρα
για σταδιοδρομία στον χώρο.
Δεν υπάρχει πάντως μεγαλύτερη χαρά για τους υπεύθυνους
ενός σωματείου από το να παίρνουν στα χέρια τους έναν αθλητή
από μηδενική βάση και με προσπάθεια σε βάθος να του δίνουν
όλα τα κατάλληλα εφόδια.
Σε κάθε περίπτωση η χρονιά
ήταν γεμάτη και κατά την διάρκεια των προπονήσεων το Δημοτικό Στάδιο αποκτούσε ζωντάνια. Οι χώροι που χρησιμοποιεί
η ΓΕΑΤ γέμισαν εντυπωσιακά
και στην συνέχεια ανέλαβαν οι
προπονητές να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους με εύληπτο τρόπο.
Ετσι επιτυγχάνεται ένα απίστευτο δέσιμο μεταξύ των δυο
πλευρών και το έμψυχο δυναμικό
δεν βλέπει την ώρα για να βρεθεί
στο Στάδιο προκειμένου να καταπιαστεί με συγκεκριμένα κομμάτια του στιβικού οικοδομήματος.
Αναμφίβολα κάθε παιδί που
κάνει όνειρα θα πρέπει να χτίζει
με υπομονή καθημερινά. Από
την στιγμή που βάλει τις κατάλληλες βάσεις και συνεχίσει με
τον ίδιο ζήλο και διάθεση δεν
έχει να φοβάται τίποτα.
Παράλληλα οι τεχνικοί ανεβάζουν την ψυχολογία των νεαρών
αθλητών, οι οποίοι χαίρονται
κάθε δευτερόλεπτο της δράσης.
Μέσα από την κοινή προσπάθεια εξάλλου τα νιάτα γνωρίζουν
συναδέλφους που κάνουν τα ίδια
όνειρα, οπότε προκύπτουν ισχυροί δεσμοί φιλίας.
Συνεπώς η προσφορά του
αθλητισμού είναι ανεκτίμητη, ενώ
βοηθάει και στην κοινωνικοποίηση.
Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι
σχέσεις που δημιουργούνται
μέσα από τον αθλητισμό, που
θέλει και τρόπο και κόπο διατηρούνται εφ’ όρου ζωής.

Εβαλαν τα δυνατά τους
Τα ταλέντα της Ακαδημίας της ΓΕΑΤ έκλεισαν θετικά την χρονιά
με εσωτερικούς αγώνες «διάθλου» και πολλά χαμόγελα

Στιγμιότυπα από τους χθεσινούς αγώνες της ΓΕΑΤ, ενώ ζεστή κίνηση ήταν η βράβευση των προπονητών από αθλητές

Το επιτελείο του συλλόγου
ήταν από νωρίς στις επάλξεις
προκειμένου να διευθετήσει τις
λεπτομέρειες.
Ετσι δόθηκε με συνοπτικές
διαδικασίες το σήμα της εκκίνησης και άπαντες αφοσιώθηκαν
ψυχή τε και σώματι στο αντικείμενο. Φώναζε από μακριά ότι τα
νεαρά αγόρια και κορίτσια έχουν
κάνει την απαραίτητη προεργασία, οπότε κινήθηκαν με μεγάλη
άνεση. Μέλημά τους ήταν να
αναδείξουν όσα δούλεψαν με
τους δασκάλους τους στις προπονήσεις. Οσο για τον ζήλο ήταν
τεράστιος και όλοι εισέπραξαν
το πιο ζεστό χειροκρότημα.
Φαίνεται ότι με υπομονή, επιμονή και μεθοδικότητα το οικοδόμημα του συλλόγου ανανεώνει
και εμπλουτίζει τις αθλητικές δεξαμενές.
Κατά γενική ομολογία όλοι θέλουν να βλέπουν φρέσκα πρόσωπα στον αγωνιστικό χώρο να
καταθέτουν την δική τους πρόταση.
Τα έμπειρα στελέχη έδειξαν
τον δρόμο, οπότε από την στιγμή
που υπάρχει η διάδοχη κατάσταση κανείς δεν έχει να φοβάται
τίποτα.
Πέραν όλων των άλλων εντυ-

Με όρεξη
Παρά την υψηλή θερμοκρασία
τα νιάτα της ΓΕΑΤ ανταποκρίθηκαν στο τελευταίο κάλεσμα
της χρονιάς.
Ηθελαν λοιπόν δουν εκ νέου
τους προπονητές και τα υπόλοιπα οικεία πρόσωπα τρέχοντας
χέρι- χέρι.
CMYK

πωσίασε η σοβαρότητα και η
πειθαρχία με την οποία προσέγγισαν την εκδήλωση τα νιάτα
του συλλόγου και τα στοιχεία
αυτά αποτελούν καλό σημάδι
για το μέλλον.
Κεντρικό σύνθημα ήταν το:
μαθαίνω, ασκούμαι, ελπίζω.
Πραγματικά το συγκεκριμένο
τρίπτυχο περιλαμβάνει όλη την
ουσία.
Κατά χρονική σειρά οι νεαροί
αθλητές διδάσκονται τις αρχές
του κλασικού αθλητισμού. Ετσι
στην πορεία θα μπορέσουν να

κάνουν τις επιλογές τους κατασταλάζοντας στο αγώνισμα, που
τους ταιριάζει περισσότερο.
Οσο για την αξία της άσκησης
δεν χρειάζεται να κάνουμε εκτενή
ανάλυση. Είναι επιτακτική ανάγκη
να την βάλει κανείς στο καθημερινό πρόγραμμα, οπότε θα δώσει
ποιότητα στα χρόνια.
Ακόμη και όσοι δεν γίνουν
πρωταθλητές θα συνηθίσουν σε
συγκεκριμένο τρόπο ζωής, που
θα τους κρατήσει σε ιδανική κατάσταση.
Τέλος η ελπίδα αφορά το μέλλον και τα πιτσιρίκια θα βάλουν
πλώρη για να κατακτήσουν όσο
το δυνατόν περισσότερες κορυφές στον αθλητισμό και όχι μόνον. Το δίαθλο περιλάμβανε δρόμο 40μ και άλμα σε μήκος.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε 4 ηλικιακές κατηγορίες(45, 6-7, 8-9, 10-11 ετών) ξεχωριστά
για αγόρια και κορίτσια.
Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε
η δυνατότητα σε όλα τα μικρά
παιδιά που πήραν μέρος, να συναγωνιστούν με άλλα παιδιά της
αντίστοιχης ηλικίας τους χωρίς
να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, με έναν βασικό σκοπό την
χαρά της συμμετοχής και όχι
της πάση θυσίας νίκη.
Πραγματικά ο αθλητισμός
στέλνει σημαντικά μηνύματα σε
όλους.
Η γιορτή διανθίστηκε και με
μια φρέσκια πρωτοβουλία που
ήταν η παιγνιώδης σκυταλοδρομία. Είχαμε να κάνουμε με έναν
μικτό παιδικό αγώνα 8χ50, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
που ενθουσίασε τα ταλέντα.
Ολοι λοιπόν έφυγαν με όμορφα συναισθήματα και έδωσαν
ραντεβού μετά τις διακοπές για
να συνεχίσουν το υπέροχο ταξίδι
στον κλασικό αθλητισμό.
Φυσικά οι άνθρωποι του συλλόγου ευχαρίστησαν τους γονείς
για την απόλυτη εμπιστοσύνη
και υπογράμμισαν ότι θα συνεχίσουν με την ίδια συνέπεια, επιμονή και υπευθυνότητα.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Έρχεται εβδομάδα αποφάσεων;
Δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες στον ΑΟ Τρίκαλα να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα προπονητή

κ

Του ΧΡΙΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣΙοΥ

λαφική κατάσταση, η οποία υποβαθμίζει το προϊόν ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλες οι χώρες του κόσμου
κάνουν βήματα εμπρός κι εμείς βγάζουμε τα μάτια μας να εξαφανιστούμε τελείως από τον χάρτη. Ετσι
είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Κι επειδή πολύς κόσμος λογικά
ακόμα δεν έχει καταλάβει πώς θα
διαμορφωθούν οι κατηγορίες του
ελληνικού ποδοσφαίρου από τη νέα
σεζόν η αναδιάρθρωση έχει ως
εξής:

xristoforospap@gmail.com

Super League (14 ομάδες)

αυτό Σαββατοκύριακο,
όσο αφορά την
θερμοκρασία, έτσι
δύσκολα θα υπάρξουν
επίσημης ανακοινώσεις για τον
αΟ Τρίκαλα. αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν
σύντομα ειδήσεις, που έχουν
να κάνουν κυρίως με το θέμα
προπονητή.

Φαίνεται πως η εισήγηση του τεχνικού διευθυντή Νίκου Σαμολαδά
προς τον ιδιοκτήτη Ηλία Αϊβάζογλου
είναι να αναλάβει ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος έχει θετική αύρα
όσο αφορά την παρουσία του στον
ΑΟΤ. Έτσι δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να τρέξουν οι εξελίξεις
γύρω από το θέμα αυτό, ώστε να
πάρουν σειρά και στον σχηματισμό
του ρόστερ.

ο χάρτης στο νέο ελληνικό
ποδόσφαιρο
Έπρεπε να φτάσει το τέλος της
σεζόν για να οριστικοποιηθεί η αναδιάρθρωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα βρουν τον ΑΟΤ
στην 3η τη τάξη επαγγελματική κατηγορία
Η ΕΠΟ και η Λίγκα με την πλάτη
πολλών βουλευτών απ’ όλες τις πτέρυγες της βουλής πίεσαν έντονα
την κυβέρνηση να αλλάξει την αρχική
της απόφαση και «έφαγαν τα μούτρα» τους όταν συνειδητοποίησαν
ότι αν τελικά τους γίνει το χατίρι οι
μισές ομάδες θα πάθουν οικονομική
ζημία από την έλλειψη τηλεοπτικού
συμβολαίου. Γι’ αυτό και έκαναν
πίσω.
Δεν είναι δυνατόν επίσης να μην
έχουν οριστικοποιήσει ακόμα πώς
θα καλυφθούν στο νέο πρωτάθλημα
οι 32 αγωνιστικές που έχουν απαιτήσει η ΕΡΤ και το συνδρομητικό

κανάλι.
Για την ιστορία τα μέχρι τώρα σενάρια είναι δύο. Το πρώτο επιστροφή
των πλέι οφ που αντιδρά ο ΠΑΟΚ
και το δεύτερο η πρόταση της ΑΕΚ
για έναν ενδιάμεσο γύρο έξι αγωνιστικών.
Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο
να παίζουν σε έναν αγώνα μεταξύ
τους οι μονές ομάδες (1, 3, 5, 7, 9,
11, 13) και οι ζυγές (2, 4, 6, 8, 10,
12, 14). Πρόκειται για περίπλοκο
σχέδιο ειδικά με τις εντός κι εκτός
έδρας αγωνιστικές.
Σε κάθε περίπτωση πραγματικά
δεν πάει άλλο με αυτή την τραγε-

1) Οι πρώτες 13 της φετινής βαθμολογίας της Super League.
2) Ο πρωταθλητής της Football
League (Βόλος).
Super League 2 (12 ομάδες)
1) Οι 2 που θα υποβιβαστούν από
τη Super League.
3) Οι 9 που θα τερματίσουν από
τις θέσεις 2 έως 10 της φετινής
Football League.
Football League (14 ομάδες)
1) Οι 2 ομάδες που θα τερματίσουν
φέτος στην 11η και την 12η θέση
(ΑΟ Τρίκαλα) της Football League.
2) Οι 8 ομάδες που κατέκτησαν
την πρώτη θέση από κάθε όμιλο
στη Γ’ Εθνική.
3) Οι 4 νικήτριες ομάδες που θα
προκύψουν από τα μπαράζ της Γ’

Εθνικής, στα οποία θα συμμετάσχουν
οι 8 δεύτεροι των ομίλων.
Γ’ Εθνική ( 8 όμιλοι, 106 ομάδες)
1) Οι 4 ομάδες που θα υποβιβαστούν από τη Football League (θέσεις 13-16)
2) Οι 4 ηττημένες ομάδες από τα
μπαράζ της Γ’ Εθνικής, στα οποία
θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των
ομίλων.
3) Οι ομάδες που κατέκτησαν τις
θέσεις 3-8 από τους 8 ομίλους της
φετινής Γ’ εθνικής.
4) Οι 56 (53+3) πρωταθλητές των
ΕΠΣ.

Νεοχωρίτης
στον ΠΑΣ
Ο Αργύρης Γιαννίκης με καταγωγή από το Νεοχώρι Τρικάλων και θητεία σε ομάδες
της Γερμανίας, αναλαμβάνει
την τεχνική ηγεσία του ΠΑΣ
Γιάννινα. Είναι Γερμανοαναθρεμμένος και συνολικά αθροίζει 16 χρόνια προπονητικής
καριέρας και ανάπτυξης ποδοσφαιριστών σε επαγγελματικό και νεανικό επίπεδο.

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

www.okeanistrikala.gr •
CMYK
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Επαρχιακός άθλος
•Απίστευτη υπέρβαση Προμηθέα
που λύγισε την ΑΕΚ και θα παίξει
τελικό με τον Παναθηναϊκό
Πάρα πολλά χρόνια είχε μια επαρχιακή ομάδα μπάσκετ
να φτάσει μέχρι τον τελικό. Η παράδοση έσπασε από Πελοπόννησο μεριά.
Το sport 24 έχει την περιγραφή.
Μεθυσμένη πολιτεία η Πάτρα, για χάρη του Προμηθέα
που νίκησε στην παράταση την ΑΕΚ (85-84) στον πέμπτο
αγώνα της ημιτελικής σειράς της Basket League 2018/19
και προκρίθηκε για πρώτη φορά στη σύντομη ιστορία του
στους τελικούς της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ. Η ομάδα του Μάκη Γιατρά έπαιξε με πείσμα και αυτοσυγκέντρωση στο ΟΑΚΑ, λύγισε την αντίσταση των κιτρινόμαυρων.
Ηταν ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ κατάφερε να επιβιώσει στην κανονική διάρκεια όταν με τρίποντο του Ντούσαν Σακοτα έστειλε το ματς
στην παράταση (76-76) και στο έξτρα 5λεπτο υπήρξαν λεπτές ισορροπίες. Ο Σαν Ρος πήρε το τελευταίο σουτ, ήταν
αστοχος και ο Προμηθέας έφυγε θριαμβευτής από το
ΟΑΚΑ, όπου θα επιστρέψει άμεσα.
Μεγάλο ματς από τον Ρίον Μπράουν (16 πόντοι από 5/8
δίποντα, 1/3 τρίποντα και 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 3
ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 40 λεπτά), μεγάλο και από
τον Λεωνίδα Κασελάκη (17 πόντοι, 6/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ), θα είναι κρίμα να
μη μοιραστούν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της
αναμέτρησης. Αν και σε μια τέτοια βραδιά, σε μια τέτοια
νίκη, η νικήτρια ομάδα δεν ψάχνει ποτέ έναν ή δύο διακριθέντες. Η συνολική εικόνα του Προμηθέα, ήταν εξαιρετική.
Με 0/8 τρίποντα έκλεισε η ΑΕΚ το πρώτο δεκάλεπτο και
με 1/15 το πρώτο μέρος! Πολύ άσχημα τα ποσοστά των
κιτρινόμαυρων από τα 6μ.75, την ώρα που ο Βινς Χάντερ
είχε 7/8 δίποντα. Οι κιτρινόμαυροι επιβίωσαν και έστειλαν
με το τρίποντο του Σάκοτα το ματς στην παράταση, η αλήθεια όμως είναι πως δεν άξιζαν τη νίκη όσο την άξιζε ο Προμηθέας. Με 5/32 τρίποντα και με ποσοστό ευστοχίας που
άγγιξε το 15%, ο Λούκα Μπάνκι(στην πόρτα της εξόδου,
ακούστηκαν: Παπαθεοδώρου, Ζούρος) θα πρέπει να
προβληματιστεί για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για
πολλές ακόμη αποφάσεις που πήρε κατά την διάρκεια του
ματς.
Στην τελική ευθεία ο Λίποβι με μεγάλο τρίποντο για το
68-73 στα 66" έδωσαν στην ομάδα τους ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης και πρόκρισης.
Στην τελευταία επίθεση ο Σαντ Ρος αστόχησε και οι Πατρινοί βρέθηκαν στους εφτά ουρανούς.
Από πλευράς Προμηθέα ο πρώην παίκτης των Τρικάλων
Ολεξάντρ Λίποβι ήταν και πάλι ουσιαστικός έχοντας 10 πόντους με 3/5 τρίποντα και 7 ριμπάουντ).
Οι τελικοί θα αρχίσουν από το ΟΑΚΑ την Δευτέρα στις
7.30μ.μ., ενώ στους μικρούς τελικούς θα παίξουν ΑΕΚ –
Περιστέρι.
Σε άλλο θέμα επίσημα στο Ρέθυμνο ο πρώην κυανέρυθρος Χότον.

Μεθοδικά οι Ικαροι

Από την Τετάρτη έχουν επιστρέψει στο... παρκέ της Μπάρας οι παίκτες των Ικάρων Τρικάλων για το μεταβατικό στάδιο προπονήσεων.
Η διάθεση όλων είναι καλή παρά την υψηλή θερμοκρασία
μέσα στο Κλειστό.
Να θυμίσουμε ότι από την Τρίτη (ώρα 17.00) η προπόνηση θα είναι ανοικτή σε όποιον καλαθοσφαιριστή επιθυμεί
να δοκιμαστεί στους “κιτρινόμαυρους” που και φέτος θα
πάρουν εκκίνηση στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Πίστη για τον στόχο
•Αποφασισμένες να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου και να σηκώσουν
την κούπα στον σημερινό τελικό με τα Βριλήσσια είναι οι Νέες του ΑΟΤ
λη την χρονιά
δούλεψαν στα
κόκκινα, οπότε
κάθε αγώνας
εξελίχτηκε σε παράσταση
του ποδοσφαίρου.

την πρόκριση για τον τελικό
του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι
Νέες Τρικάλων, αν και με κόντρα διαιτησία, κέρδισαν με 21 τον ΓΠΟ Καστοριάς και σήμερα Κυριακή θα διεκδικήσουν τον τίτλο που πέρυσι
έχασαν στον τελικό…
Το ματς δεν αντέχει κριτικής
καθώς τα Τρίκαλα ήταν μόνιμα
στην επίθεση, χάνοντας ευκαιρίες για γκολ ενώ δύο φορές η κα Βέργου(ο εκπρόσωπός μας ζήτησε εξαίρεση) αρνήθηκε καταφανέστατα πέναλτι στις “κυανέρυθρες”. Η
Καστοριά παρατάχτηκε με
αμυντικογενείς προσανατολισμούς αλλά δεν μπόρεσε να
περιορίσει αποτελεσματικά τις
παίκτριες του Γιώργου Λουλέ.

Ο

Ο λόγος για τις Νέες των
Τρικάλων, που αν μιλήσουμε
για ποιότητα και οργάνωση
θα πρέπει να τις ζηλεύουν αρκετές ανδρικές ομάδες.
Προς τιμήν του το κυανέρυθρο έμψυχο δυναμικό έχει
το κεφάλι χαμηλά και η φράση
που το χαρακτηρίζει είναι:
δουλειά, δουλειά, δουλειά.
Με το στοιχείο αυτό έχουν
εξήγηση οι καταπληκτικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα
αλλά και η προέλαση στο κύπελλο.
Εξάλλου τα στατιστικά είναι
άκρως εντυπωσιακά και εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τις μαζεμένες επιτυχίες.
Πάνω απ’ όλα οι Νέες αποτελούν ομάδα με τα όλα τους
κάτι που αναγνωρίζουν και οι
αντίπαλοι. Ετσι ξέρουν πώς να
ενεργήσουν τόσο στα βατά
σημεία ενός παιχνιδιού, όσο
και στα δύσκολα κομμάτια.
Παράλληλα διαθέτουν την
απαραίτητη εμπειρία, ενώ εντυπωσιάζουν με την ωριμότητά τους.
Είναι λογικό να θέλουν να
κάνουν ένα βήμα παραπάνω
στο κύπελλο σε σύγκριση με
πέρυσι, όπου η διάκριση χάθηκε στις λεπτομέρειες κόντρα στο Μεσολόγγι.
Για να γίνει κάτι τέτοιο θα
πρέπει όλες οι παίκτριες να
δώσουν το 100% έχοντας πάθος και συνέπεια από την αρχή
μέχρι το τέλος.
Ενας τελικός (σέντρα σήμερα στο γήπεδο Νεάπολης,
19.00) βέβαια είναι πάντα
απρόβλεπτος, οπότε πολύ σωστά το έμψυχο δυναμικό είναι
απόλυτα προσγειωμένο, ενώ
ξέρει πολύ καλά ότι ο καθρέπτης σε τέτοιες περιπτώσεις
είναι ο αγωνιστικός χώρος.
Από την άλλη είναι δεδομένος ο σεβασμός στον αντίπαλο.
Είναι φανερό όμως ότι θέλουν να κρατήσουν την μπάλα
στα δικά τους πόδια.
Σε τέτοια ματς πρώτα και
κύρια κοιτάζει κανείς την ουσία. Ετσι οι κυανέρυθρες θα
σπεύσουν να διαβάσουν σωστά όλες τις καταστάσεις για
να φέρουν την υπόθεση στα
μέτρα τους.
Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται να είναι αυξημένος ο δείκτης αποτελεσματικότητας,
οπότε χρειάζεται να μετατραπεί σε γκολ ακόμη και η μισή
φάση.
Υπάρχουν άλλωστε πολλά
παραδείγματα ομάδων που
κέρδισαν κούπα χωρίς να εντυπωσιάσουν. Κατάφεραν
όμως να σημαδέψουν σωστά
όταν τους δόθηκε η ευκαιρία.
Βέβαια οι κυανέρυθρες δεν
θα αλλάξουν το ποδοσφαιρικό
σκεπτικό και φιλοσοφία. Ετσι

Ολη την τέχνη τους θα ξεδιπλώσουν οι Νέες των Τρικάλων
στον σημερινό τελικό με τα Βριλήσσια

Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκονται τα κυανέρυθρα κορίτσια,
όπως έδειξαν στον ημιτελικό με την Καστοριά
θα σπεύσουν να αναπτυχθούν
όσο καλύτερα μπορούν και
με αλτρουϊσμό και ιδέες να
διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα.
Τέτοια ματς κερδίζονται με
την καρδιά και οι μικρές έχουν
αποδείξει ότι διαθέτουν τεράστια ψυχικά αποθέματα πέρα
από την κλάση και την φινέτσα.
Από την πλευρά τους και οι
Τρικαλινοί φίλαθλοι θα κάνουν
για μια ακόμη φορά το καθήκον τους. Όπως πέρυσι, όπως
στον ημιτελικό της Παρασκευής έτσι και σήμερα θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους
δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στα κορίτσια.
Με την βοήθεια και της τύχης όλοι φιλοδοξούν να επιστρέψουν με την κούπα στην
συλλογή.
Όπως γίνεται αντιληπτό το
κίνητρο είναι πολύ υψηλό και
οι κυανέρυθρες θέλουν να
κλείσουν υποδειγματικά την
χρονιά.
Δίνοντας το στίγμα του για
τα τεκταινόμενα στον Βόλο ο
προπονητής Γιώργος Λουλές
δήλωσε στην «Σέντρα» «Τα
κορίτσια ήταν πειθαρχημένα
από την αρχή μέχρι το τέλος
και έκαναν συγκινητική προσπάθεια.
Το σημαντικό είναι ότι αντέδρασαν σωστά όταν η Καστοριά μείωσε στο σκορ.
Πλέον επικεντρώνουμε την
προσοχή μας στον αντίπαλο
στον τελικό που είναι τα Βριλήσσια.
Πρόκειται για μια αξιόλογη
με σωστό προσανατολισμό

και σφιχτή ομάδα, που απέκλεισε ισχυρά συγκροτήματα.
Γενικά ξέρει να παίρνει αποτελέσματα, οπότε όλα αυτά τα
στοιχεία πρέπει να τα επεξεργαστούμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο προκειμένου
να βρούμε τις απαντήσεις μας.
Θα προσπαθήσουμε να
ανοίξουμε την άμυνά τους ψάχνοντας ένα γρήγορο τέρμα
αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να μοιράσουμε σωστά
τις δυνάμεις μας μέχρι το τελευταίο σφύριγμα».
Σε γενικές γραμμές τα Βριλήσσια(και διαδικτυακή μετάδοση από voloslivetv) μοιάζουν
την φιλοσοφία με την Καστοριά αλλά κάθε παιχνίδι περιλαμβάνει τα δικά του κλειδιά.
Αγωνιστικά πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει η Καραλή, ενώ η οικογένεια της
ομάδας ευχαριστεί θερμά
τους Τρικαλινούς φιλάθλους,
που τάχθηκαν για μια ακόμη
φορά στο πλευρό της.
Κατά τα λοιπά η χθεσινή
μέρα περιλάμβανε ανάλυση
και προπόνηση αλλά και αποφόρτιση προκειμένου οι παίκτριες να ριχτούν σήμερα στην
μάχη με καθαρό μυαλό και
μεγάλη όρεξη.

Eίχαν την συνταγή
Ας θυμηθούμε όμως πως
έφτασαν στον τελικό οι νέες
των Τρικάλων μέσα από την
περιγραφή του goaltrikala.
Ήταν καλύτερες… και με
διαφορά, είχαν τον απόλυτο
έλεγχο του αγώνα και πήραν
δίκαια τη νίκη και μαζί με αυτή

Το φιλμ του αγώνα
4’ Η Πλακιά μπήκε μέσα στη
μεγάλη περιοχή, σούταρε
αλλά η Δημητριάδη απέκρουσε και οι αμυντικές απομάκρυναν.
8’ Η Κωστοπούλου έκανε
το μακρινό σουτ… μπλόκαρε
Δημητριάδη
21’ Μεγάλη ευκαιρία για τις
Νέες με την Στεργιούλη που
πέρασε 2 αντίπαλες αλλά πλάσαρε ελάχιστα άουτ
31’ Ορισμός του πέναλτι….
Σε σέντρα της Πλακιά η μπάλα βρήκε στο χέρι της Σιαραφέρα αλλά η διαιτητής έδειξε
συνέχεια
40’ Ατομική προσπάθεια της
Στεργιούλη που μπήκε μέσα
στην περιοχή και “κρέμασε”
στην Δημητριάδη για το 1-0
48’ Από φάουλ της Μουρτσέκα και απόκρουση της Γεωργούλα, η μπάλα στρώθηκε
στην Τσιούκρα που σούταρε
άουτ.
68’ Από σουτ της Κωστοπούλου, η Στεργιούλη πήρε το
ριμπάουντ από την απόκρουση της Δημητριάδη και πλάσαρε για το 2-0
75’ Από εκτέλεση φάουλ
της Μουρτσέκα, η Γεωργούλα
δεν απέκρουσε καλά, η μπάλα
πέρασε στην γραμμή και έγινε
το 2-1.
77’ Η Στεργιούλη ανατράπηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή αλλά και πάλι η Βέργου
έδειξε συνέχεια.
79’ Η Πλακιά βγήκε απέναντι από την Δημητριάδη και
την νίκησε για το 3-1.
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.
Διαιτητές του σημερινού τελικού είναι οι Καλαντζής-Σακκάς Παν.-Σακκάς Δημ. από
την Μαγνησία.

δηΜηΤρΑ ΑΠΟλλων
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Θεσμός το «Ευ αγωνίζεσθαι»
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στη Μπαλκούρα

•Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στις αθλητικές
εγκαταστάσεις της Μπαλκούρας το 4ο ποδοσφαιρικό ραντεβού
εν πέρασε
πολύς καιρός
από τότε που
στις αθλητικές
εγκαταστάσεις της
«Μπαλκούρας» η
Δήμητρα απόλλων
διοργάνωσε το 13ο
Πανελλήνιο
πρωτάθλημα παιδικού
ποδοσφαίρου, με τα
γήπεδα της Τρικαλινής
ακαδημίας να
φιλοξενούν
εκατοντάδες
ποδοσφαιριστές.

Δ

Η χθεσινή μέρα θύμισε
ανάλογο ποδοσφαιρικό
«παιδομάζωμα». Αν και μονοήμερο, αν και με συμμετέχοντες από το νομό και
τη γύρω περιοχή, η παρουσία των παιδιών κυριάρχησε στις αθλητικές
εγκαταστάσεις και στο 4ο
τουρνουά ποδοσφαίρου
«Ευ αγωνίζεσθαι», το οποίο
έγινε – και αυτό- θεσμός με
την ενέργεια των υπευθύνων Γκαραγκάνη και Γιαγιάκου να μοιάζει αστείρευτη.
Το χθεσινό ραντεβού δεν

Να μπορούσα
να παίξω
και εγώ...

Κατηγορία Κ 10. Αγιαξ Τρικάλων – Δήμητρα 1

είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον αλλά σκοπό τη διασκέδαση, την επαφή και
το παιχνίδι. Δέκα ομάδες,
30 περίπου ηλικιακά
γκρουπ, 400 περίπου παιδιά. Δεν το λες και συνηθισμένο ραντεβού σε μια
μέρα.
Οι παίκτες που συμμετείχαν ανήκαν στις κατηγορίες Κ12 (2 γήπεδα, 8+1
παίκτες, διάρκεια 25’), Κ10
(3 γήπεδα, 6+1 παίκτες,
διάρκεια 25’), Κ8 (3 γήπε-

δα, 5+1 παίκτες, διάρκεια
25’) και Κ6 (ένα γήπεδο,
5+1 παίκτες, διάρκεια 25’).
Στην κατηγορία Κ 12
συμμετείχαν οι ακαδημίες
ΑΟΚ, Μουζάκι, Πορταϊκός,
Νεοχώρι, Δήμητρα (07-08)
και Δήμητρα (08). Στην κατηγορία Κ 10 πήραν μέρος οι ακαδημίες Πανελλήνιος, ΑΟΚ, Μουζάκι,
Πορταϊκός, Νεοχώρι, Αγιαξ
Τρικάλων, Δήμητρα 1 και
Δήμητρα 2.
Στην κατηγορία Κ 8 οι

ακαδημίες Πανελλήνιος,
Μουζάκι, Πορταϊκός, Νεοχώρι, Αγιαξ Τρικάλων, Πύργος 1, Πύργος 2, Δήμητρα 1, Δήμητρα 2 και ΑΟΚ.
Τέλος στην κατηγορία Κ 6
συμμετείχαν οι ομάδες Πανελλήνιος, Πορταϊκός,
Πύργος και Δήμητρα.
Το φωτορεπορτάζ είναι
από τους πρώτους αγώνες
του τουρνουά, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα δημοσιεύσουμε τη συνέχεια και
τις απονομές.

Πανηγυρισμοί σε κάθε γκολ.
Αυθόρμητοι και μοναδικοί από τα μικρά παιδιά

Αρκετοί οι θεατές στα γήπεδα της Μπαλκούρας.
Συνηθισμένο φαινόμενο

Ο Αποστόλης Γκαραγκάνης με τους υπεύθυνους του Πύργου
Βαγγέλη Τσιούκα και Δημήτρη Παπαγιάννη

Φάσεις από τους χθεσινούς αγώνες

Φιλότιμη η προσπάθεια των παιδιών.
Το χειροκρότημα τα δίνει ώθηση…
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Μαθήματα ζωής
•Μια ξεχωριστή ημερίδα που έκανε τους πάντες σοφότερους
σε θέματα υγείας και άμεσης επέμβασης

Η

πίεση της
καθημερινότητα
ς αφήνει πίσω
πολλά
πράγματα, που όμως
έχουν να κάνουν σχέση
ακόμη και με την επιβίωση.

Πόσοι αλήθεια από εμάς ξέρουν βασικές γνώσεις και μπορούν να επέμβουν άμεσα και
σωτήρια αν παραστεί ανάγκη;
Καλό είναι λοιπόν οι συμπολίτες που έχουν την ευκαιρία
και την θέληση να μελετούν και
να αφομοιώνουν θεωρητικά και
πρακτικά, που μπορούν να σώσουν ζωές.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Στα πλαίσια της συνεχούς
ενημέρωσης και εκπαίδευσης
η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Νομού Τρικάλων, την Κυριακή
19 Μαΐου 2019, πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική ημερίδα, με γενικό τίτλο:
“Ενημερώνομαι, γνωρίζω,
προστατεύω τον εαυτό μου και
τους άλλους”
Αναπτύχθηκαν θέματα που
αφορούσαν: Νομικά Ζητήματα,
την Ατομική Προστασία, την
Αλυσίδα Επιβίωσης, την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση,

Η ενημερωτική ημερίδα για θέματα επιβίωσης
ευαισθητοποίησε αρκετούς Τρικαλινούς
τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, την Πνιγμονή, τις Αιμορραγίες, τα Τραύματα, τα
Κατάγματα, τα Εγκαύματα, το
Λιποθυμικό επεισόδιο – την Επιληπτική κρίση, τις Αλλεργίες –
το Αλλεργικό Σοκ, την Υποθερμία – την Θερμοπληξία, το Δάγκωμα φιδιού
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα ακολουθήσουν δύο
ακόμη ημερίδες:
Κυριακή 09 Ιουνίου 2019

Ακραία φυσικά φαινόμενα – Μαζικές καταστροφές
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019
Ασφάλεια στο Βουνό – Ορεινή
Διάσωση
2η Θεματική: Ακραία φυσικά
φαινόμενα – Μαζικές καταστροφές
Πρόκειται για μια ενημερωτική ημερίδα σε θέματα ακραίων
φυσικών φαινομένων – μαζικών
καταστροφών, που στόχο έχει
την ενημέρωση και την από-

κτηση βασικών γνώσεων για
την αντιμετώπιση περιστατικών
που αφορούν την ασφάλεια
όλων. Με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων και παρουσίαση video, θα αναπτυχθούν
θέματα που αφορούν: την Ατομική Προστασία, τις Καταιγίδες,
τις Πλημμύρες, τον Καύσωνα,
τις Δασικές Πυρκαγιές, τον Σεισμό, τα Νομικά Θέματα και το
σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Η δεύτερη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00-21:00
στο Μύλο Ματσόπουλου. Η
συμμετοχή είναι Δωρεάν και οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει θα
κάνουν κράτηση θέσεων στο
τηλέφωνο 6937490713 Σακοράφας Μιχαήλ.
Τέλος για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις δράσεις της ομάδας από κοντά
αλλά και να συμμετάσχουν σε
δραστηριότητές της, σας περιμένουμε κάθε Τετάρτη μετά
τις 8:30μμ στα γραφεία της
ομάδας επί της Βασ. Τσιτσάνη
48 (πρώην στρατόπεδο Παπαστάθη) και στα τηλέφωνα
6972603585 Ξάνθη Σοφία και
6937490713 Σακοράφας Μιχαήλ, ενώ μπορείτε να ακολουθείτε την ομάδα στη σελίδα της
στο fb ΕΟΔ Τρικάλων.

Ετρεξαν στα ορεινά
Μ

έσα σε όλα
είναι τα μέλη
του Συλλόγου
δρομέων
Τρικάλων, που λόγω
εκλογών έβαλαν για λίγο
φρένο στις εκδηλώσεις
τους.

Όμως σιγά-σιγά η κανονικότητα επανήλθε, ενώ η πράξη
έδειξε ότι οι πρωταγωνιστές
παραμένουν φορμαρισμένοι.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Επιστροφή στις αθλητικές
δράσεις για τους δρομείς μας
μετά το Σαββατοκύριακο των
εκλογών. Με τρεις δρομείς μας
λοιπόν συμμετείχε ο Σύλλογός
μας στον ορεινό αγώνα North
Olympus Trail Vrontou (ΝΟΤ
Vrontou) στο βουνό των 12
Θεών, τον Όλυμπο.Τον αγώνα
διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο
o Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς. Περιελάμβανε 2 αγώνες
ορεινού τρεξίματος,τον μεγάλο
αγώνα μήκους 20 χιλιομέτρων,
με την επωνυμία North Olympus
Trail Vrontou (ΝΟΤ Vrontou),
καθώς και έναν μικρότερο των
6 χιλιομέτρων με την επωνυμία
“Το μονοπάτι της Αγίας Κόρης”,
στα άγρια μονοπάτια του Βορείου Ολύμπου στην περιοχή
της Δημοτικής Ενότητας του
Δ. Δίου. Στόχος του αγώνα είναι
η προβολή και ανάδειξη της
βορειοδυτικής πλευράς του
Ολύμπου. H συνολική θετική
υψομετρική διαφορά του αγώνα

•Μέλη του Συλλόγου δρομέων συμμετείχαν
στο North Olympus Trail Vrontou

Επιτυχιών συνέχεια για πρωταγωνιστές του Συλλόγου δρομέων και σε ορεινή σύναξη
των 20km NOT VRONTOU ήταν
1,450μ.
Στον μεγάλο αγώνα των 20
χλμ. ήρθε και η διάκριση, ακόμη
μια, για τον Αριστείδη Γκιζλή
όπου συμμετείχε και τερμάτισε

3ος γενικής με επίδοση 2:27:49.Ο
Άρης πρόσθεσε ακόμη ένα βάθρο
στο ενεργητικό του για την φετινή
χρονιά, μετά το Γεντίκι trail και
το Plastiras Lake Trail Race!
Πολύ καλές επιδόσεις πέτυχαν
CMYK

και τα άλλα 2 μέλη μας στον
αγώνα των 20 χλμ. Ο Σωκράτης
Μπλουγούρας τερμάτισε με επίδοση 3:12:43 ενώ λίγο πιο πίσω
τον ακολούθησε ο Βασίλης Γαλάνης σε 3:34:43!

* Θέμα αιχμής στα ποδοσφαιρικά στέκια και δικαίως αποτελεί η ξέφρενη πορεία των Νέων των Τρικάλων. Τα κορίτσια δείχνουν να έχουν αστείρευτες επιλογές, ενώ
ξέρουν τι πρέπει να κάνουν ανά πάσα στιγμή και με
βάση την εξέλιξη κάθε αγώνα.
* Οσοι ζουν από μέσα την ομάδα ξέρουν ότι οι παίκτριες
και το επιτελείο χαρακτηρίζονται από τελειομανία. Ετσι
γίνεται δουλειά σε βάθος για μια σειρά θεμάτων, που
δεν πιάνει εύκολα το ευρύ κοινό. Επίσης οι αναλύσεις
και το σκάουτινγκ είναι καταπληκτικές και έχουν εξελιχθεί
σε επιστήμη.
* Τέτοια οργάνωση θα την ζήλευαν ακόμη και επαγγελματικά συγκροτήματα. Εννοείται ότι και η σειρά του F4
στην Μαγνησία βιντεοσκοπείται προκειμένου το υλικό
να μελετηθεί επισταμένα σε πρώτη ευκαιρία.
* Πάντως ακόμη και οι αντίπαλοι αλλά και οι Βολιώτες
που είδαν τον ημιτελικό της Παρασκευής έπλεξαν το
εγκώμιο της Τρικαλινής ομάδας, που φροντίζει να έχει
πάντα έτοιμες απαντήσεις.
* Μακάρι τέτοιες χαρές να φέρει κάποια στιγμή και ο
ΑΟΤ. Σίγουρα οι απαιτήσεις από την ιστορική ομάδα
είναι πάρα πολλές και έτσι όσοι κρατούν τις τύχες του
συγκροτήματος στα χέρια τους αλλά και οι πρωταγωνιστές
οφείλουν να ξεπεράσουν εαυτούς για να φέρουν το
σωματείο εκεί που πραγματικά του αρμόζει.
* Αλλωστε δεν ξεχνιούνται με τίποτα αρκετές μεγάλες
επιτυχίες του παρελθόντος τότε δηλαδή που το Στάδιο
γέμιζε ασφυκτικά και από την κυανέρυθρη πίεση κατηφόριζε για τους αντιπάλους.
* Παραδοσιακά οι εκλογές στην ΕΣΚΑΘ προσφέρουν
υλικό, οπότε μένει να δούμε τις ειδήσεις από την σημερινή διαδικασία. Λογικά κάποιοι Τρικαλινοί θα σπεύσουν
να συλλέξουν στοιχεία από πρώτο χέρι.
* Ασφαλώς δεν θα λείψουν και τα πηγαδάκια, ενώ θα
υπάρξει και μια πρώτη εικόνα για την συγκρότηση των
ομίλων. Αρκετές ομάδες πάντως φαίνονται φιλόδοξες,
οπότε οι ηχηρές μετεγγραφές δεν θα λείψουν.
* Στελέχη που πέρασαν από τα Τρίκαλα ή τουλάχιστον
ακούστηκαν γι’αυτά εξακολουθούν να παίζουν στην
καθημερινότητα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Στο
πλαίσιο αυτό ο Βασίλης Σίμτσακ συνεχίζει ως βοηθός
του κόουτς Πρίφτη στην Καζάν.
* Οσο για τον Κύπριο Τόνι Κωνσταντινίδη το όνομα του
οποίου είχε ακουστεί πολλές φορές κατά το παρελθόν
για τον κυανέρυθρο πάγκο, φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο του Πανιωνίου.
* Θρύλοι του μπάσκετ και μεταξύ αυτών και ο Παναγιώτης
Γιαννάκης βοηθούν θερμά την καμπάνια της ΟΣΕΚΑΑ
για εμπλουτισμό του στόλου με καρότσια. Είναι φανερό
ότι το επίπεδο ανεβαίνει στον χώρο.
* Ο πρώην παίκτης του ΑΟΤ. Στρ. Δουκάκης μιλώντας στο
«Φως» εκθείασε την δουλειά και το μάτι του Γ. Βαζάκα,
ενώ εκτίμησε ότι ο Ασπρόπυργος στον οποίο αγωνίζεται
έχει τα φόντα να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο.
* Γεμάτη θα είναι η εβδομάδα που ξεκινάει. Μεταξύ
άλλων έχουμε το Πανελλήνιο Αστυνομικών, όπου θα
προκύψουν ντέρμπι ολκής. Οσο για το Follow the river
θα προσφέρει μια διαφορετική νότα στην καρδιά της
πόλης.
* Εξάλλου το Νεοχώρι προγραμμάτισε γενική συνέλευση,
οπότε θα φανούν κάποιες σκέψεις, ενώ τα Μετέωρα
προχώρησαν ήδη ανάλογη διαδικασία. Οι φίλοι τους
περιμένουν λοιπόν με αδημονία την συνέχεια.

05.00: COSMOTE SPORT 8 HD
Henrey Cejudo - Marlon Moraes, UFC 238
09:05 FOX Sports
Roosters - Panthers, NRL
12:00 ΕΡΤ Play2
Αγώνες στο Philippe Chatrier
Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play3
Αγώνες στο Suzanne Lenglen
Roland Garros
12:25 Eurosport 1
Τελικός διπλού γυναικών, Roland Garros
12:30 ΕΡΤ Sports HD
Τελικός διπλού γυναικών, Roland Garros
13:50 Eurosport 2
Οσερσλεμπεν (8 ώρες)
Αγώνες μοτοσικλέτας
14:00 FOX Sports
World Cup of Darts, Βελάκια
16:00 OPEN TV
Ελβετία - Αγγλία, Μικρός τελικός UEFA
Nations League Finals
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Ελβετία - Αγγλία, Μικρός τελικός UEFA
Nations League Finals

16:00 ΕΡΤ Sports HD
Τελικός ανδρών, Roland Garros
16:00 Eurosport 1
Τελικός ανδρών, Roland Garros
16:15 Eurosport 2
Criterium du Dauphine, Ποδηλασία
18:00 ΕΡΤ2
Βενιζέλεια, Στίβος
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΚ - Περιστέρι Βίκος Cola
Πρώτος μικρός τελικός Basket League
20:00 FOX Sports
World Cup of Darts, Βελάκια
20:50 ΕΡΤ Sports HD
Αγώνας
Formula 1 Pirelli Grand Prix Du Canada
20:50 COSMOTE SPORT 5 HD
Αγώνας
Formula 1 Pirelli Grand Prix Du Canada
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Michigan Firekeepers Casino 400
NASCAR Cup Series
21:45 OPEN TV
Πορτογαλία - Ολλανδία
Τελικός UEFA Nations League Finals
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Πορτογαλία - Ολλανδία
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“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 2ο
1. Η Θεία λειτουργία (τέλος)
Όλα είναι σήμερα εδώ κατανυκτικά, όλοι μας σιγοψάλλουμε από καρδίας μελωδικά, αρκετοί κοινώνησαν
των αχράντων μυστηρίων, ο
θεολόγος δεν έχασε την ευκαιρία να κηρύξει τον θείο
λόγο.
Όταν παίρναμε το αντίδωρο και φιλούσαμε ευλαβικά
το ευλογημένο χέρι του
παπα-Βαγγέλη, που είχε πιάσει το πανάγιο σώμα Χριστού του Θεού μας.
-Φωτογράφε! Κραυγάζει
απότομα.
Είχε δίκαιο. Δίπλα του ένας
άλλος Ευάγγελος, πλην νεαρός, εγγόνι του, ήρθε εδώ
σήμερα από το Λαγονήσι Αττικής.
-Με θυμάσαι;
-Ναι, ήρθες και στην Αγρελιά.
Ήταν η παπαδιά του παπαΚώστα, η Ευανθία, ανέβηκε,
παρά τα 85 χρονάκια της, κι
αυτή στην Κουμαριά, μα εδώ
μεγάλωσε τα πέντε παιδιά
της, Δημήτρης, Ιωάννα, Γρηγόριος, Αικατερίνη και ο
Γιώργος, που στέκει και αυτός πάντα δίπλα της.
-Να προσκυνήσω λίγο και
τις εικόνες εδώ στο τέμπλο.
Οποία ευλάβεια, ζωντανή η
πίστη, καίει στις ψυχές η
φλόγα της πίστης.
-Θα σε δώσουμε και δύο
πρόσφορα.
Σήμερα, δυστυχώς, η εύκολη λύση για τα πρόσφορα
είναι ο φούρνος. Αλλά τα
φουρνίσια πρόσφορα, για

ταν το έτος
1914. Ο κόσμος
ανάστατος. Η
πολεμική μανία
σιγόκαιγε. Οι αποθήκες
των τότε λεγομένων
Μεγάλων Δυνάμεων,
γεμάτες πυρίτιδα.
Έφτανε μόνο μια
σπίθα... Την άναψε μια
πιστολιά στην πάντοτε
υπερπλήρη
πυριτιδαποθήκη των
Βαλκανίων.

Ή

Ένας 19χρονος φοιτητής,
ο Γκαβρίλο Πρίντσιπ, δολοφόνησε στις 28 Ιουνίου στο
Σεράγεβο, τον διάδοχο του
Αυστροουγγρικού θρόνου
Φερδινάνδο και τη σύζυγό
του. Ήταν η σπίθα που έλειπε. Μόλις αυτή άστραψε, ο
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
εξερράγη. Ακολούθησε η μεγάλη σφαγή μεταξύ των εμπλακέντων στον πόλεμο δυνάμεων. Από τη μια πλευρά:
Γερμανία, Αυστροουγγαρία,
Τουρκία και Βουλγαρία. Από
την άλλη: Γαλλία, Αγγλία,
Ρωσία, ΗΠΑ, Σερβία, Ιταλία

Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

Ο παπα-Βαγγέλης ευλογεί ιδιαίτερα τον αγαπημένο
του εγγονό Τουρτούνη Ευάγγελο (1.5.2019).

πολλούς και διάφορους λόγους, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα σπιτίσια, ζυμωμένα με πίστη και ευλάβεια, πεντακάθαρα και καλοψημένα. Και στις 9.9.2018
που εκκλησιάστηκαν για
πρώτη φορά εδώ τα πρό-

σφορα ήταν πάλι “εκκλησιαστικά”. Ένα ακόμη μπράβο
στους αγαπητούς, τους εξαίρετους Κουμαριώτες.
-Μητσιούλα, το ένα πρόσφορο δικό σου.
-Όχι, δεν πειράζει.
-Θα το φας με την Τασού-

λα σου.
2. Το πρωτομαγιάτικο
πρωινό
Ο καιρός γενικά καλός, η
λίγη ψυχρούλα, όμως, δεν
μας επέτρεψε να συμμαζευτούμε στην μεγάλη βελανιδιά
της αυλής, άναψε το τζάκι
στον Ξενώνα, αλλά και η ψησταριά. Ο Χρήστος Κοκκώνης κρατούσε καλά το κοφτερό τσεκούρι:
-Βαλανίδι, καίει γερά, κρατάει φωτιά, κάρβουνο καλό...
Καφεδάκια, γλυκάκια, κερνάνε και οι εορτάζοντες
Γιωργάδες (κατά μετάθεση
29 Απρ., β’ ημέρα Πάσχα),
βουτήματα, ωραία η μεγάλη
φωτιά στο τζάκι, πιο γλυκειά η παρεούλα. Μια γυναίκα, η Παρασκευή Πιτέλη-Τασιούλη, μοιράζει σε όλους
μία χάρτινη εικόνα του αγίου
Βαρθολομαίου, από πίσω η
εξήγηση:
Εύχεσθε όπως η θεία χάρις
καταστήση με όργανον
θεού τεταγμένον
εις το πτερώσαι ψυχάς,
αρπάσαι κόσμον και δούναι
θεώ,
εισποιήσαι τον Χριστόν εν
ταις καρδίαις
και θεώ ποιήσαι τον άνθρωπον.
(Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου)
ΕΝΘΥΜΙΟΝ
από την εις πρεσβύτερον
χειροτονίαν
του διακόνου Βαρθολομαίου Τασιούλη
υπό του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου
Πολυανής και Κιλκισίου κ.
Εμμανουήλ.
Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

Η Παρασκευή Πιτέλη μοιράζει χαρούμενα
την εικόνα του αγίου Βαρθολομαίου, ενθύμιο της χειροτονίας
σε πρεσβύτερο του γιου της Βαρθολομαίου (1.5.2019).

Ο φιλόστοργος υιός (Γιώργος Κ. Τσιλιχρήστος) δ
ιακονών την σεβαστή του μητέρα (1.5.2019).

Μην τρομάζετε! Ο Χρήστος Κοκκώνης κραδαίνει το κοφτερό
τσεκούρι μόνον για τη βελανιδιά (1.5.2019).

Ιερός Ναός πέντε και δέκα
Ιερομαρτύρων

Πολιούχων Κιλκίς
(Συνεχίζεται)

Με κεφαλαίο Θήτα (Θ)

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά

και Ιαπωνία.
Η Ρωσία δέχθηκε την επίθεση της Γερμανίας την 1η
Αυγούστου 1914. Παρά τις
αρχικές επιτυχίες, το 1917 οι
δυνάμεις της νικήθηκαν. Δύο περίπου δεκαετίες αργότερα, το 1936, ένας τελειόφοιτος μαθητής Γυμνασί-

ου, συνέλαβε την ιδέα να καταγράψει σε συναρπαστικό
αφήγημα τους δραματικούς
αγώνες της Ρωσίας σε κείνη
την παρανοϊκή σύρραξη, της
οποίας κατάληξη ήταν η
έκρηξη της μπολσεβικής επανάστασης το 1917, αρχή του
70χρονου εφιάλτη που ακολούθησε. Το μεγαλεπίβολο
όραμά του ο μαθητής κατόρθωσε να το πραγματοποιήσει 35 χρόνια αργότερα,
το έτος 1971. Τότε το κομμουνιστικό καθεστώς προθυμοποιήθηκε να εκδώσει το
σπουδαίο έργο του σ' εκατομμύρια αντίτυπα. Ζήτησαν
μόνο από τον συγγραφέα
κάποιες “ασήμαντες” αλλαγές, π.χ. να μην γράφεται η
λέξη Θεός με κεφαλαίο θήτα
(Θ).
Ο συγγραφέας αρνήθηκε,
προτίμησε να το εκδώσει ως
“σαμιζντάτ”, να το θέσει δηλαδή σε παράνομη κυκλο-

φορία, από χέρι σε χέρι. Ο
συγγραφέας αυτός δεν ήταν
άλλος από τον κορυφαίο νομπελίστα, τον ασυμβίβαστο
αγωνιστή της Ελευθερίας και
της Πίστεως, τον Αλέξανδρο
Σολζενίτσιν. Έγραψε στον
επίλογο του έργου αυτού
που είχε τον τίτλο “Αύγουστος του 1914”: “Το βιβλίο
αυτό δεν μπορεί τώρα πια να
κυκλοφορήσει στην πατρίδα
μας, παρά μόνο μέσω του
σαμιζντάτ, κι αυτό γιατί η
λογοκρισία έχει αντιρρήσεις
που είναι ακατανόητες με τη
συνηθισμένη λογική του ανθρώπου. Ζητούν παραδείγματος χάριν, η λέξη Θεός να
γράφεται με μικρό θήτα. Σ'
αυτήν όμως την ταπείνωση
μού είναι αδύνατο να υποκύψω. Η απαγόρευση να γράφεται η λέξη Θεός με κεφαλαίο θήτα είναι μια φτηνή
αθεϊστική μικρότητα, μια μικροπρέπεια. Θρησκευόμε-

νοι και μη θα συμφωνήσουν, πώς για τις ιδέες και
τα πιστεύω των ανθρώπων
του 1914, η λέξη “Θεός” με
μικρό αρχικό, αποτελεί καθαρή ιστορική πλαστογραφία...
Παραδίδω τώρα το πρώτο
μέρος της δουλειάς μου στη
δημοσιότητα. Μάιος 1971 Α.
Σολζενίτσιν”.
-Το σιδερόφραχτο καθεστώς έτρεμε μπροστά στον
ατρόμητο λόγο του Σολζενίτσιν και τελικά δεν άντεξε,
τον Νοέμβριο του 1974 τον
απέλασε. Όμως το παράδειγμά του, η άρνησή του να
συμβιβαστεί, η απόλυτη επιλογή να μην υποχωρήσει και
να εξακολουθεί να γράφει
τη λέξη Θεός με κεφαλαίο
Θήτα, μπορεί να του στέρησε την αναγνώριση του τυραννικού καθεστώτος, να του
κόστισε διωγμούς, ανακρίσεις, φυλακίσεις, εξορία σε

στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τον κατέστησε όμως πανανθρώπινο πρότυπο, σύμβολο ελευθερίας, οδηγό
ζωής. Και τέτοιος παραμένει.
Ειδικά σ' εποχές συμβιβασμών, όπως τούτη που διερχόμαστε τώρα. Με τον αυστηρό και ευθύ λόγο του,
απευθύνεται προς όλους
μας. Η λέξη Θεός, γράφεται
με κεφαλαίο Θήτα, μας λέει.
-Μην παρασυρθείτε στη μικροπρέπεια να τη γράψετε
με μικρό θήτα. Μη σκύψετε
δηλαδή δουλικά το κεφάλι
σας σε οποιαδήποτε εξουσία,
προκειμένου να κερδίσετε
κάποια θέση, τιμή, χρήματα,
πρόσκαιρη δόξα, την αναγνώριση των ανθρώπων. Σταθείτε όρθιοι, θεόμορφοι, πιστοί στην αγάπη του μόνου
αληθινού Θεού.
Να είστε του Θεού. Με κεφαλαίο Θήτα!

30 σελίδα
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Μήνυμα ενότητας από τη Ρόδο στέλνει ο Μητσοτάκης:
Είμαστε πολλοί λίγοι για να είμαστε χωρισμένοι

Α

πό την Ρόδο και το
Καστελόριζο
αρχίζει την
προεκλογική κούρσα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης
ενόψει των εθνικών
εκλογών της 7ης Ιουλίου.

Ο πρόεδρος της ΝΔ έγινε
θερμά δεκτός από κατοίκους
του νησιού. Περπάτησε
στους κεντρικούς δρόμους,
ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που
ζήτησαν να φωτογραφηθούν
μαζί του.
Ένας Ροδίτης μάλιστα έδειξε στον κ. Μητσοτάκη το τατουάζ του με τον πυρσό της
ΝΔ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
νωρίς το πρωί είχε συνάντηση
με τον Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο
και το νέο Δήμαρχο Ρόδου
Αντώνη Καμπουράκη.
«Εισπράττω και εδώ στην
Ρόδο έναν ισχυρό αέρα πολιτικής αλλαγής όπως συμβαίνει
σε ολόκληρη τη χώρα.
Η ΝΔ έχει συγκροτημένο σχέδιο ανάπτυξης από το οποίο
δεν περισσεύει κανένας. Το μήνυμά μου από την Ρόδο είναι
ένα μήνυμα ενότητας .
Είμαστε πολλοί λίγοι για να είμαστε χωρισμένοι», είπε ο
πρόεδρος της ΝΔ.
Ο πρόεδρος της ΝΔ συναντήθηκε με εκπροσώπους φορέων

Φ. Γεννηματά για Athens Pride:
Υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα
δικαιώματα απέναντι
σε κάθε είδους διάκριση

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε το περίπτερο
του ΚΙΝΑΛ για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Σύνταγμα

του νησιού, όπου ενημερώθηκε για τα ζητήματα που τους
απασχολούν με πρώτο αυτό της υπερφορολόγησης.
Στόχος του κ. Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις κάλπες είναι
να έχει απευθείας επαφή με τους πολίτες, θέλοντας να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του το οποίο επικεντρώνεται στη
μείωση της φορολογίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.

Τη στήριξή της στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ και στο Athens
Pride εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά κατά τη επίσκεψή της το
μεσημέρι στο περίπτερο για τους ΛΟΑΤΚΙ, του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ στο Σύνταγμα
«Το Athens Pride είναι πλέον σημείο αναφοράς για τη
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είμαστε εδώ, γιατί υπερασπιζόμαστε τα
ανθρώπινα δικαιώματα απέναντι σε κάθε είδους διάκριση.
Για μια “ανοιχτή κοινωνία” , που αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Για μια κοινωνία δημοκρατική, όπου όλοι είναι ισότιμοι»,

δήλωσε η Φώφη Γεννηματά.

Κ. Χατζηδάκης: Και με αυτοδυναμία θα στραφούμε και προς το ΚΙΝΑΛ και προς όλους
Την βούληση της Νέας Δημοκρατίας να επιδιώξει συνερ-

γασίες μετεκλογικά ακόμη και
στην περίπτωση που εξασφα-

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

λίσει αυτοδυναμία διατύπωσε
ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης.
«Η επιδίωξη μας στην προεκλογική περίοδο είναι να προβάλουμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, την Ελλάδα των
ευκαιριών απέναντι στην Ελλάδα της διανομής της φτώχειας
και τελικά του αέρα του κοπανιστού.
Να κάνουμε ανανέωση με
ποιότητα στα ψηφοδέλτιά μας

Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ.,
Κωστής Χατζηδάκης

και αφού τα κάνουμε όλα αυτά,
αν υπάρχει θέμα πολιτικής σταθερότητας θα μιλήσουμε και
για την πολιτική σταθερότητα.
Η χώρα πρέπει πράγματι να κυβερνηθεί. Ο στόχος είναι να
υπάρχει σταθερότητα στη
χώρα. Η όποια αυτοδυναμία είναι μέσον. Έχουμε πει ότι και
αυτοδυναμία να έχουμε εμείς
θα στραφούμε και προς την
πλευρά του ΚΙΝΑΛ και προς
όλους όσους θέλουν να ακούσουν για να στείλουμε το μή-

νυμα ότι δεν αλλάζει κυβέρνηση, αλλάζει σελίδα στη χώρα»,
είπε ο κ. Χατζηδάκης.
«Υπάρχουν από το Σύνταγμα
κάποιοι νόμοι που απαιτείται
αυξημένη πλειοψηφία. Ο εκλογικός νόμος κλπ. Δεν θα είναι
κακό αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πχ στο φορολογικό
νομοσχέδιο», συμπλήρωσε και
πρόσθεσε: «Η ΝΔ έρχεται για
να χτίσει, όχι για να γκρεμίσει,
για να ενώσει και όχι για να διχάσει».

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

τοπικά

Ν. Φίλης: Μπορούμε
να μηδενίσουμε το κοντέρ
Την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί να «μηδενίσει τα κοντέρ» εν όψει των εκλογών εκφράζει ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Φίλης.
«Μπορούμε να σταθούμε
μπροστά στους πολίτες, όχι με
τις "σφεντόνες" μιας επιλεκτικής πολιτικής καλών προθέσεων που στις ευρωεκλογές
διαστρεβλώθηκε από ένα γιγάντιο μιντιακό σύστημα ως
"επιδοματική", αλλά με τα "βαριά όπλα" του απολογισμού
ενός τεράστιου έργου σε πολλούς τομείς και κυρίως με το
πρόγραμμά μας και το στραΟ βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
τηγικό μας σχέδιο για την οριΝίκος Φίλης
στική έξοδο από την κρίση»,
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Όπως επισημαίνει το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ «για πρώτη φορά στην ιστορία της η χώρα μας έχει
τέτοιο ύψος αποθεμάτων, δηλαδή, γεμάτα ταμεία για να αμυνθεί έναντι οποιουδήποτε κινδύνου» και ως εκ τούτου, ο πολίτης θα κληθεί να αποφασίσει ανάμεσα σε αυτούς που «επί πολλά χρόνια λεηλατούσαν το δημόσιο ταμείο» και στον ΣΥΡΙΖΑ,
που «αξιοποιήσε τις θυσίες των Ελλήνων, νοικοκύρεψε τα δημόσια οικονομικά και αφήνει γεμάτο το δημόσιο ταμείο».
Ερωτηθείς για τη ρήξη Γεννηματά-Βενιζέλου ο κ. Φίλης χαρακτηρίζει «ακατανόητη» την απόφαση «να εκπαραθυρώσουν
τον κύριο Βενιζέλο, κρατώντας, όμως, ακέραιη την δική του
πολιτική σύλληψη περί "στρατηγικής ήττας" της Αριστεράς».
«Μα, αν είναι αυτή η πολιτική τους γιατί να διώξουν τον κ.
Βενιζέλο που ως εμπνευστής της και κλάσεις πιο ικανός από
την κυρία Γεννηματά την εκφωνεί καλύτερα;», διερωτάται και
προσθέτει.: «Στις εκλογές που έρχονται το ΚΙΝΑΛ κινδυνεύει
με βαριά ήττα και η υπό την κυρία Γεννηματά ηγετική ομάδα,
απαλλάσσεται από ένα πρόσωπο του βεληνεκούς του κ. Βενιζέλου, ώστε, να μην τεθεί θέμα μετεκλογικής αμφισβήτησής
της».
Για το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, λέει ότι προσεγγίζει τον
ίδιο «με συμπάθεια» αλλά και «με πολλή αγάπη» τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι -όπως εκτιμά- θα στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

ο διακύβευμα των
εθνικών εκλογών είναι πρόδηλο, σχετίζεται με το μέλλον, με την επόμενη μέρα της χώρας, σχετίζεται
και με το ποιος θα είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας» δήλωσε η υπουργός Εργασίας
Έφη Αχτσιόγλου.
«Το κρίσιμο είναι με ποιο πρόγραμμα προχωράμε για την επόμενη μέρα» σημείωσε η υπουργός Εργασίας και συμπλήρωσε: «Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που λέει νέες θέσεις
εργασίας, με αυξημένους μισθούς, δικαιότερη φορολογία,
αποτελεσματικότερο κράτος και
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής ασφάλειας
για τους πολίτες». «Η ΝΔ», ανέφερε η κ. Αχτσιόγλου, «έχει ένα
πρόγραμμα που λέει μείωση της
φορολογίας οριζόντια, χωρίς να
υπάρχει στόχευση σε ανθρώπους μεσαίων και χαμηλότερων
εισοδημάτων που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Το πρόγραμμά της είναι υπερβολικά
κοστοβόρο σε ό,τι αφορά τη
μείωση της φορολογίας των
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων,
δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση των μισθών, διότι παρέδωσε ανεργία
στο 27% και γιατί μείωσε τους μισθούς στον τόπο, ενώ στο σκέλος του κοινωνικού κράτους
μιλά μόνο για περικοπές».
Η υπουργός Εργασίας δήλωσε, επίσης, ότι «είναι πυρήνας
του προγράμματος της ΝΔ ο
κανόνας μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις στο Δημόσιο.
Αυτό σημαίνει συρρίκνωση του
προσωπικού και ο ελληνικός
λαός πρέπει να αποφασίσει, αν
θεωρεί ότι στα σχολεία μας και
στα νοσοκομεία μας μπορεί να
μειωθεί το προσωπικό και άλλο,
αν θεωρούν ότι οι υπηρεσίες
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Αχτσιόγλου για εθνικές εκλογές 2019:
Πάμε να δώσουμε την πιο μεγάλη
μάχη για το μέλλον της χώρας

Η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου
που παρέχονται είναι πάρα πολύ
υψηλής ποιότητας και δεν χρειαζόμαστε άλλο προσωπικό».
Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε: «Διανύσαμε το μισό δρόμο, δεν έχουμε
καταφέρει να αντιστρέψουμε
τον κοινωνικό όλεθρο που παραλάβαμε. Την περίοδο 20102014, χάθηκαν περισσότερες
από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκαν πάνω από 370.000
νέες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει βήματα
μπροστά, αλλά δεν έχουμε αποκαταστήσει όλη την απώλεια».
Αναφερόμενη στη σύνθεση
της απασχόλησης στην αγορά
εργασίας, σημείωσε ότι η μερική απασχόληση είναι το 30%
των θέσεων εργασίας, το 70% είναι πλήρους απασχόλησης,
«επομένως δεν είναι ακριβές ότι

η ελληνική αγορά διαμορφώνεται με πλειονότητα μερικής απασχόλησης, το αντίθετο ισχύει».
«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα,
για να ενισχυθεί η πλήρης απασχόληση. Η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε σε αύξηση του
κατώτατου μισθού, κατάργηση
του υποκατώτατου μισθού, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για να αρχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί
στους διάφορους κλάδους της
οικονομίας. Αντιθέτως, η ΝΔ μείωσε το 2012 τον κατώτατο μισθό
με νόμο στα 586 ευρώ και στα
510 ευρώ για τους νέους» σχολίασε η κ. Αχτσιόγλου.
Μιλώντας για το φορολογικό
πρόγραμμα της ΝΔ, υπογράμμισε ότι «η ΝΔ έχει ένα καθαρό
νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα,
που λέει ότι θα κάνει μία πολύ
μεγάλη μείωση της φορολογίας

των κερδών των ανώνυμων εταιρειών και μία πολύ μεγάλη μείωση της φορολογίας στα μερίσματα, αυτά είναι 1,5 δισ. ευρώ
και δεν λέει από πού θα τα βρει.
Για να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα, από πού θα κόψει, γιατί θέλει και δημοσιονομική ισορροπία. Λέει θα μειώσει δαπάνες.
Ποιες δαπάνες θα μειώσει; Μισθοί, συντάξεις και πέντε μεγάλα κοινωνικά επιδόματα υπάρχουν. Τι από αυτά θα μειώσει;».
«Το πρόγραμμα φορολογικής
πολιτικής της ΝΔ», τόνισε η κ.
Αχτσιόγλου, «ευνοεί μόνο πολύ
συγκεκριμένους παράγοντες της
οικονομικής δραστηριότητας και
είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μιλούν για αύξηση του ΦΠΑ στα
φάρμακα και στην ενέργεια, κάτι
που θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλη επιβάρυνση των νοικοκυριών
μεσαίων και μικρών εισοδημάτων».
Κλείνοντας, η υπουργός Εργασίας υποστήριξε ότι «ο προοδευτικός κόσμος μπορεί να συσπειρωθεί στην προοδευτική
συμμαχία με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ,
για να έχουμε μία νέα εποχή για
τη χώρα, θετική, αισιόδοξη,
όπως έχει αρχίσει να διαμορφώνεται σιγά σιγά το τελευταίο
διάστημα. Πάμε να δώσουμε την
πιο μεγάλη μάχη, την ανοιχτή
μάχη για τις εθνικές εκλογές, για
το μέλλον της χώρας και πάμε,
για να την κερδίσουμε».

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

όγμα στη
θρησκειολογία
σημαίνει κάθε
θεμελιώδη αρχή
θρησκεύματος, που έχει
αυθεντικό κύρος και δεν
επιδέχεται αμφισβήτηση εκ
μέρους των οπαδών του.
Στην πολιτική σημαίνει
απόφαση διαταγή, διάταγμα,
ψήφισμα, νόμοι στη
φιλοσοφία σημαίνει δόξα
γνώμη, αυθεντική
διδασκαλία, αξίωμα,
θεμελιώδη αρχή.
Στην Α. Γραφή ο όρος συναντιέται με πολιτική («εξήλθε δόγμα
παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την Οικουμένην», Λουκ. Β' 1) και με ηθική έννοια (απόφαση Συνόδου Ιεροσολύμων, Πραξ. Ιστ' 4).
Στους αρχαιότατους εκκλησιαστικούς συγγραφείς ο όρος δόγμα προσέλαβε θρησκευτική και
ηθική σημασία, σημαίνοντας τις
θεμελιώδεις θεωρητικές αλήθειες
της πίστεως και τις ηθικές αρχές
που ρυθμίζουν τη χριστιανική ζωή.
Και επειδή αυτές απορρέουν από
τη θεία Αποκάλυψη, έχουν απόλυτο κύρος και υποχρεωτική ισχύ
για κάθε πιστό. Βαθμηδόν όμως
άρχισε να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις θεωρητικές αλήθειες
της πίστεως και στα εντάλματα
της ηθικής
Ο Κύριος εφοδίασε την Εκκλησία με το αλάθητο, παραμένοντας

τοπικά
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Κυριακή των Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου

Τα δόγματα της Ορθοδόξου
Εκκλησίας και οι Ιεροί Πατέρες
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
μαζί της πάντοτε «εις τον αιώνα»
και οδηγώντας αυτήν δια του Αγίου Πνεύματος «εις πάσαν την
αλήθειαν». Η Εκκλησία είναι ο
φύλακας και ο αυθεντικός ερμηνευτής της θείας Αποκάλυψης
και διατυπώνει τις αλήθειες ή με
το κήρυγμα και τη διδασκαλία
των Αποστόλων και των Πατέρων
ή με τις αποφάσεις Οικουμενικών
Συνόδων "οπού ομόφωνα οι Πατέρες διακηρύσσουν την αλήθεια,
όσες φορές αυτή παραχαράσσεται από την αίρεση, η οποία δημιουργεί σύγχυση και ταραχή στις
συνειδήσεις των πιστών.
Ως παράδειγμα επισήμου διατυπώσεως του δόγματος είναι το
δόγμα του Ομοουσίου, που θεσπίστηκε στη Νίκαια από318 θεοφόρους Πατέρες καθώς και το
δόγμα «των δύο φύσεων εν Χριστώ» που διατυπώθηκε στη Χαλκηδόνα.
Έτσι, τα επίσημα δόγματα διατύπωσε η Εκκλησία με σύμβολα

και ορούς των Οικουμενικών Συνόδων (Α’ και Β' Οικουμενικές
Σύνοδοι διετύπωσαν το ισχύον
Σύμβολο της Πίστεως-Πιστεύω)
και των Τοπικών Συνόδων που
εγκρίθηκαν από αυτές. Τα άλλα
δόγματα που διδάσκει η Εκκλησία
πορίζεται κυρίως από τους Ιερούς
πατέρες των οποίων η ομόφωνη
γνώμη, μαρτυρία και διδασκαλία,
θεωρείται ως αυθεντική μαρτυρία
της πίστεως της Εκκλησίας. Πράγματι, στην Ορθοδοξία οι ιεροί
Πατέρες θεωρούνται ως οι αψευδείς μάρτυρες της Ιερής παραδόσεως, δηλαδή του «ό,τι πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων
επιστευθή, σύμφωνα με το Βικέντιο Λειρίνου. Όλοι οι Πατέρες
ομολογούν την πίστη στην Ιερή
Παράδοση, αποφαινόμενοι ότι
και ο Μ. Βασίλειος λέγει: «Των
εν τη Εκκλησία πεφυλαγμένων
δογμάτων και κηρυγμάτων τα μεν
έκτης εγγράφου διδασκαλίας έχομεν, τα δε εκ της των Αποστόλων

Παραδόσεως, διαδοθέντα ημίν
εν μυστηρίω παραδεξάμεθα, όπερ
αμφότερα την αυτήν ισχύν έχει
προς την ευσέβειαν». Οι ιεροί
Πατέρες διατυπώνοντας και διευκρινίζοντας το περιεχόμενο της
πίστεως κατά των πολυειδών επιθέσεων συμπεριέλαβαν στα έργα
τους όλη την παράδοση της Εκκλησίας της οποίας είναι αυθεντικοί μάρτυρες. Γι' αυτό και οι
μαρτυρίες τους χρησιμεύουν σαν
βάση στις επίσημες διατυπώσεις
των δογμάτων στις Οικουμενικές
Συνόδους και αποτελούν πλούσια
πηγή για τη διατύπωση πλήρους
δογματικού συστήματος.
Με τη θεολογική και τη φιλοσοφική θεωρία οι αρχαίοι Πατέρες
της Εκκλησίας επιδίωξαν να διαφωτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το περιεχόμενο των θείων
δογμάτων, να προσεγγίσουν αυτά
στο ανθρωπινό πνεύμα και να
συγκροτήσουν συστηματική έκθεση της δογματικής διδασκαλίας

της Εκκλησίας. Αναπτύσσουν τα
δόγματα με βάση την Αγία Γραφή
και την Ιερή Παράδοση, χρησιμοποιώντας τη Φιλοσοφία και την
ελληνική σκέψη και γλώσσα «επικουρικώς» μόνο, ως βοηθητικά
μέσα και όργανα. Η φιλοσοφία
χρησιμοποιείται ως «θεραπαινίδα»
της θεολογίας και συμβάλλει εις
«το οικονομείν εν κρίσει την αλήθειαν των ημετέρων δογμάτων»
(Γρηγ. Ναζιανζηνός)
Κάθε άρνηση του δόγματος
οδηγεί στην αίρεση, στην παραχάραξη και παραποίηση της αλήθειας (Αρειανισμός, Νεοστοριανισμός, Πνευματομάχοι κ.λπ.) και
τους αιρετικούς ανέκαθεν η Εκκλησία απέκοπτε από το σώμα
της ως «μέλη σεσηπότα», προκείμενου να μη μολυνθεί και το
υγιαίνον σώμα. Έτσι ενήργησε
προκειμένου να αντιμετωπίσει τον
Αρειο και τους αιρεσιάρχες όλων
των εποχών, "οι οποίοι επέμεναν
να διδάσκουν αιρετικές και και-

νοφανείς διδασκαλίες.
Κορυφαίοι αρχαίοι Πατέρες
της Εκκλησίας που μόχθησαν για
την αντιμετώπιση των αιρέσεων
και τη διατύπωση των ορθόδοξων
δογμάτων είναι, ο Μέγας Αθανάσιος, «στύλος της Ορθοδοξίας»,
καθώς και οι θαυματουργοί άγιοι
Νικόλαος και Σπυρίδων κατά την
Α' Οικουμενική Σύνοδο. Αυτοί διακρίθηκαν ανάμεσα στους 318 θεοφόρους Πατέρες που τη συγκρότησαν. Είναι επίσης οι τρεις
Ιεράρχες και Οικουμενικοί διδάσκαλοι Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης
ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο
Νύσσης και στη Δύση κυρίως οι
Αυγουστίνος και Ιερώνυμος.
Οι Εκκλησιαστικοί αυτοί Πατέρες συνέβαλαν αποφασιστικά
στην καταπολέμηση των ποικίλων
αιρέσεων και στη διατύπωση του
Ορθοδόξου δόγματος με πολυειδείς πραγματείες απολογητικής
και πολεμικής χροιάς κατά των
πολεμίων της αλήθειας. Τους αγίους αυτούς Πατέρες και ιδιαίτερα
αυτούς που συγκρότησαν την Α'
Οικουμενική Σύνοδο τιμά σήμερα
η Εκκλησία μας ψάλλοντας:
«Τας μυστικάς του Πνεύματος
σάλπιγγας, τους θεοφόρους Πατέρας ανευφημήσωμεν, τους μελωδήσαντας εν μέσω Εκκλησίας,
μέλος εναρμόνιον θεολογίας,
Τριάδα Μίαν, απαράλλακτον, ουσίαν τε και θεότητα,τους καθαιρέτας Αρείου και Ορθόδοξων
προμάχους».-

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ

Τ

ην Κυριακή, η
Εκκλησία τιμά τη
μνήμη των 318
Πατέρων της Α’
Οικουμενικής Συνόδου,
που πραγματοποιήθηκε
το 325 μ.Χ. στη Νίκαια
της Βιθυνίας. Ήταν,
όμως, οι Πατέρες μία
υπόθεση χθεσινή; Μία
αντίληψη ξεπερασμένη;
Ένα ενδιαφέρον καιρών
παρελθοντικών; Και
σήμερα;

Δείχνει τραγικό το τόλμημα
της συνάντησης των Πατέρων
της Εκκλησίας με την εποχή
μας, τις προκλήσεις, τις προσκλήσεις, τις αντιλήψεις και
τις νοοτροπίες της. Και είναι
τραγικό, καθώς εύκολα διαπιστώνεται ένα χάσμα, μία
απόσταση αυτών των δύο με-

γεθών. Αυτό, βέβαια, επουδενί, δεν σημαίνει την αναχρονιστικότητα του πατερικού
λόγου και το μοντέρνο, ίσως
και ανακόλουθο, της σύγχρονης εποχής, οι δομές της οποίας αδυνατούν να κοινωνήσουν
τον λόγο των πρώτων φωνών
της θεολογικής παράδοσης.
Αφού οι Πατέρες της Εκκλησίας κατάφεραν να κοινωνήσουν τον θεολογικό λόγο στην
εποχή τους, με τις όποιες ατέλειες, ιδιομορφίες, συνθήκες,
γιατί να φαντάζει αδύνατη μία
συνάντηση της φωνής τους
με την εποχή μας;
Στο βιβλίο του «Εκκλησία
και Κοινωνία», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας
κ.κ. Χρυσόστομος, παραθέτει
ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο,
όπου αναφέρεται στον λόγο
των Πατέρων. Ο κ.κ. Χρυσό-

στομος στο κείμενο του αυτό,
καταφέρνει να παρουσιάσει
την επικαιρότητα των Πατέρων στην εποχή μας με καταπληκτικό, ικανοποιητικό τρόπο, διεισδύοντας στην αλήθεια των πραγμάτων, πέρα
από αφορισμούς, εγκλωβισμούς, αδιέξοδα. Γράφει, λοιπόν, μεταξύ άλλων: «…οι Πατέρες ευρίσκοντο σε έναν
διαρκή και σοβαρό διάλογο
με την εποχή τους και τα προβλήματα της. Οι Πατέρες γνώριζαν όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα των χρόνων τους και
κατόρθωναν με μία δημιουργικότητα να τα μεταμορφώσουν σε πολιτισμό. Οι Πατέρες κινήθηκαν στο επίπεδο
των ιδεών και των πολιτιστικών
ρευμάτων της εποχής τους,
τόλμησαν και διαλέχθηκαν με
αυτά και συνέβαλαν με τον
τρόπο αυτό μεταμορφωτικά
στην διαμόρφωση ενός άλλου
πολιτισμού της ανθρωπότητας».
Το κλειδί βρίσκεται στη λέξη

«διάλογος». Αυτό το «διαλέχθηκαν», που χρησιμοποιεί στο
λόγο του ο Σεβασμιώτατος,
αρκεί για να αποτελέσει την
αφετηρία ενός ξεδιπλώματος
που θα επιτρέψει την κατανόηση των όποιων τάσεων και
στάσεων όλων των μερών.
Πράγματι, μέσα από τα πατερικά κείμενα διαφαίνεται
μία σύγχρονη και προοδευτική
αντίληψη για τα πράγματα
της κοινωνίας. Οι Πατέρες
δεν υπήρξαν καθηλωμένοι σε
μία ισχυρή, ίσως και μη ανατρέψιμη, παραδοσιαρχία ενός
φολκλορικού συστήματος,
ικανού να θέσει εκτός μάχης
τον ριζοσπαστισμό του εκκλησιαστικού λόγου. Δεν
υπήρχε για τους Πατέρες
αυτό το «κάθε πέρυσι και καλύτερα». Ο λόγος του ερχόταν
σε κάθε εποχή και συναντούσε αυτή την εποχή όπως έχει,
με τις ατέλειες, τις αδυναμίες
της αλλά και της δημιουργικές
της προοπτικές. Ο δυναμισμός της πατερικής σκέψης

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.

εισερχόταν στις ανησυχίες
και στα προβλήματα όλων των
εποχών, επιβεβαιώνοντας το
συνεχές και σωτηριώδες του
ευαγγελικού κηρύγματος.
Οι Πατέρες διαλέχθηκαν με
την εποχή τους. Δεν φοβήθηκαν τις δομές της και, φυσικά, δεν ανησύχησαν μήπως
ο εκκλησιαστικός λόγος εκκοσμισκευθεί στην κοινωνία
στην οποία απευθύνονταν και
αφομοιωθεί από τις απαιτήσεις της. Ήρθαν, λοιπόν, σε
διάλογο και συνάντηση με
ξένα ρεύματα, φιλοσοφικά,
κοινωνικά, πολιτικά και τα σεβάστηκαν. Δεν πάσχισαν να
τα καταργήσουν ή να απομυθοποιήσουν την εποχή τους,
αλλά να ενσωματώσουν την
αιωνιότητα του ευαγγελικού
λόγου στο παροντικό ύφος
της κάθε εποχής, της κάθε
κοινωνίας.
Συμβαίνει, βέβαια, κάποιες
φορές, η παρουσία και ο λόγος των Πατέρων, να αποκτούν απόλυτο χαρακτήρα.
Σαν να τελείωσε η παραγωγή
θεολογικού λόγου και σκέψης
με τους Πατέρες και να πήρε
μαζί της εκείνη η εποχή όλα
όσα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ελπίδα και σωτηρία
για το αύριο. Χρειάζεται να
ξεφύγουμε από τις εμμονές
που δημιουργεί η αναγωγή
των Πατέρων σε αυθεντίες,
όχι, όμως να ξεφύγουμε από
τους Πατέρες. Αυτός ο «πατερικός φονταμενταλισμός»
όπως τον αποκαλεί ο Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ.κ.
Ιωάννης, πλήττει σοβαρά το
σώμα της Εκκλησίας, δημιουργώντας τραύματα που ο
φανατισμός μπορεί να γιατρέψει. Ο συμπολίτης μας καθηγητής Δρ. Θεολογίας και
Φιλοσοφίας Ιωάννης Πλεξίδας, σε συνέντευξη του στην

Πεμπτουσία, σημειώνει, σχετικά: «Η υπέρβαση της πατερικής σκέψης δεν σημαίνει
την άρνηση ή την απόρριψή
της, αλλά τη δυναμική αφομοίωσή της. Πρόκειται για ένα
άνοιγμα στην προοπτική του
σήμερα ή καλύτερα, στην
προοπτική του αύριο. Όσο
ιερό και αν είναι το παρελθόν,
γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται, δεν μπορεί και δεν
πρέπει να ανάγεται σε αντικείμενο απόλυτου θαυμασμού».
Να φέρουμε τους Πατέρες
στην εποχή μας. Αν δεν τους
φέρουμε και αν σταθούμε
προσηλωμένοι στα δεδομένα
της εποχής που οι ίδιοι έζησαν, τότε ανάγουμε το λόγο
τους σε μουσειακό είδος και
την παρουσία τους σε καθηλωμένη ανατρεπτικότητα. Οι
εποχές αλλάζουν, οι κοινωνίες
μεταπλάθονται. Είναι αίρεση
να εμμένουμε σε μία στείρα
αναπαραγωγή ενός θεολογικού λόγου που περισσότερο
ικανοποιεί την αυτοτέλεια μας,
παρά αναδεικνύει την αγιότητα τους και την προοπτική
αγιότητας των ανθρώπων.
Αφήνοντας τους Πατέρες
στην εποχή τους, αποκομμένους από τις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της βιοηθικής, της κοινωνιολογίας,
της επιστήμης, είναι σαν να
αφαιρούμε από τον Χριστό
το μυστήριο της σάρκωσης.
Κι αν αυτό συμβεί, η μουσειακή προβολή των Πατέρων
θα επιβεβαιώνει την παραδοσιαρχία που πλήττει το εκκλησιαστικό σώμα.
Εφημέριος Ι. Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος,
Θεολόγος).
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“A-λιποϊκό
οξύ (θειοκτικό οξύ)”
σύμμαχος στον διαβήτη
Το α-λιποϊκό οξύ είναι
ένα θειούχο, ενδογενές
συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού, το οποίο
απαντά στα μιτοχόνδρια.
Ο κύριος φυσιολογικός
ρόλος του είναι η αντιοξειδωτική προστασία του
οργανισμού, την οποία
ασκεί τόσο άμεσα (δρώντας το ίδιο ως εκκαθαριστής ελευθέρων ριζών)
όσο και έμμεσα, καθώς
έχει την ικανότητα να
αναγεννά άλλα φυσικά
Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια αντιοξειδωτικά, όπως οι
Φαρμακοποιού
βιταμίνες C και Ε, και να
δεσμεύει υπό μορφή χηλικών συμπλοκών μέταλλα μεταπτώσεως, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός. Χορηγούμενο εξωγενώς, το λιπoϊκό οξύ ασκεί την αντιοξειδωτική του δράση σε όλη την έκταση του οργανισμού, καθώς
το λιποφιλικό του προφίλ του επιτρέπει να κατανέμεται με
ευκολία τόσο στα υδρόφιλα όσο και στα λιπόφιλα διαμερίσματα του σώματος (Ρacker et al, 1995).
Το α-λιποϊκό οξύ έχει λάβει έγκριση για χρήση στην αντιμετώπιση της διαβητικής νευροπάθειας στη Γερμανία
(Ηalat and Denneby, 2003). Η ένδειξη αυτή έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί μεταξύ των άλλων (π.χ. Ηahm et al, 1999)
και από 8 ανεξάρτητες τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες
έναντι εικονικού φαρμάκου κλινικές μελέτες, καθώς και από
τη μετα-ανάλυση (Ζiegler et al, 2004) των τεσσάρων από
αυτές, οι οποίες υιοθετούσαν παρόμοιο σχεδιασμό, πληρούσαν συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια (τυχαιοποιημένες, διπλές- τυφλές και ελεγχόμενες έναντι εικονικού
φαρμάκου μελέτες) και αφορούσαν συνολικό δείγμα
1258 διαβητικών ασθενών. Το σημαντικότερα συμπέρασμα
των παραπάνω μελετών είναι η ταχύτατη βελτίωση των κύριων νευρολογικών συμπτωμάτων, η οποία είναι ανιχνεύσιμη ήδη από την πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα της θεραπείας (Ζiegler et al, 2006) αλλά και οι ενδείξεις ότι η ουσία πιθανώς να συμβάλλει στην ανάταξη της υποκείμενης
βλάβης (Ζiegler, 2004).
Ο μηχανισμός δράσης του α-λιποϊκού οξέος επί της διαβητικής νευροπάθειας εικάζεται πως έχει τη βάση του στις
αντιοξειδωτικές ιδιότητες του μορίου, οι οποίες συμβάλλουν στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ενδοθηλιακών κυττάρων και των ελεγχόμενων από αυτά μηχανισμών αγγειοδιαστολής, πήξης του αίματος και φλεγμονής.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ανάταξη της διαταραγμένης
αιμάτωσης των νευρικών ιστών του διαβητικού ασθενή (Ηalat and Denneby, 2003; Ζiegler et al, 2006).
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες κλινικές μελέτες (Ζiegler et al, 2006) το α-λιποϊκό οξύ είναι αποτελεσματικό για
τη θεραπεία της διαβητικής νευροπάθειας όταν χορηγείται από το στόμα σε δόση 60θΓηα ημερησίως για διάστημα
5 εβδομάδων. Η χορήγηση της ίδιας δόσης ενδοφλεβίως
έχει δείξει παράταση του θετικού αποτελέσματος μέχρι και
για 7 μήνες από την έναρξη της θεραπείας. Υπό εξέλιξη
βρίσκεται μεγάλη πολυκεντρική μελέτη, που θα εξετάσει
τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας από του στόματος χορήγησης του φαρμάκου (ΝΑΤΗΑΝ Ι) (Ζiegler, 2004).
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της από του στόματος αγωγής είναι ήπιες και αφορούν κυρίως γαστρεντερικές διαταραχές, οι οποίες είναι δοσοεξαρτώμενες και περιορίζονται στο ελάχιστο στη συνήθη δόση (Ζiegler et al, 2006).
Λόγω της ικανότητας του μορίου να σχηματίζει σύμπλοκα με τα μεταλλικά ιόντα, θα πρέπει να δίνεται προσοχή
κατά τη διάρκεια της θεραπείας στο ενδεχόμενο πρόκλησης ανεπάρκειας σε αυτά τα συστατικά και κυρίως σιδηροπενίας. Αντίστροφα, τροφές και φάρμακα (π.χ. αντιόξινα) που περιέχουν μεταλλικά ιόντα δε θα πρέπει να
συγχορηγούνται με το α-λιποϊκό οξύ, καθώς ενδέχεται να
περιορίσουν τη βιοδιαθεσιμότητά του (Ηalat and Denneby, 2003). Ακόμα, επειδή υπάρχει πιθανότητα το συστατικό να βελτιώνει τη διαμεσολαβούμενη από την ινσουλίνη χρησιμοποίηση της γλυκόζης από τα κύτταρα, θα πρέπει οι ασθενείς να πραγματοποιούν σχολαστικό έλεγχο της
γλυκόζης ορού κατά την έναρξη της θεραπείας, προς αποφυγή ανεπιθύμητης υπογλυκαιμίας. Τέλος, ασθενείς με
ανεπάρκεια βιταμίνης Β, (θειαμίνης) (π.χ. αλκοολικοί) θα
πρέπει να λαμβάνουν κάποιο συμπλήρωμα βιταμίνης Β (Ηalat and Denneby, 2003), καθώς το α-λιποϊκό οξύ ενδεχομένως να ανταγωνίζεται τη θειαμίνη για τη μεταφορά διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών (Singh and Jialal
2008).
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Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:
Εχω γεννηθεί 9/5/1965. Είχα 5500
ένσημα στις 31/12/2010 κι έκλεισα
τα 50 τον 05/2015. Πότε μπορώ να
βγώ με μειωμένη και πότε με πλήρη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μειωμένη σύνταξη δικαιούστε
άμεσα εφόσον είχατε συμπληρώσει
το 50ο έτος πριν από τις
18/8/2015.Πλήρη δικαιούστε σε ηλικία 64 ετών καθώς συμπληρώνετε το
55ο έτος το 2020. Να επιλέξετε την
επιλογή της μειωμένης σύνταξης.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Το παιδί μου είναι γεννημένο
στις 2/06/1991.Το 2008 που ήταν
ακόμα ανήλικο είχα 5.500 ένσημα.Μπορω να βγω με πλήρη σύνταξη με ανήλικο; Εχω γεννηθεί το
1961.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν συμπληρώσατε το 55ο έτος
της ηλικίας σας το 2016 δικαιούστε
πράγματι πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου, στην ηλικία των 58
ετών, δηλαδή φέτοε το 2019.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δικαιουμαι σύνταξη και πότε. Εχω
4500 ενσημα ΙΚΑ και έχω ανήλικο
παιδί . Μπορώ να βγώ ως μητέρα;
Παράλληλα εχω και πρόβλημα υγείας, έχω γεννηθεί με ένα νεφρό .
Μπορεί να δικαιούμαι αναπηρική;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν δικαιούστε άμεσα σύνταξη
γήρατος παρά μόνο στην ηλικία
των 67 ή μειωμένη στα 62 (υπό
προϋποθέσεις). Για σύνταξη αναπηρίας θα πρέπει να περάσετε από
ΚΕΠΑ για καθορισμό ποσοστού
αναπηρίας. Με βάση το ποσοστό
του ΚΕΠΑ και επιμέρους προϋποθέσεις (ποσοστό προϋπάρχουσας
αναπηρίας,επιδείνωση, κλπ) θα κριθεί αν θα δικαιούστε σύνταξη αναπηρίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:
Είμαι γεννημένος τον 10/1959 και
έχω 12500 ένσημα.Μου είπαν στο
ΙΚΑ ότι πρέπει να πληρώσω 4500€
για εξαγορά αλλά δεν κατάλαβα
καλά τι αφορά αυτό. Εργάζομαι 40
χρόνια στην ίδια εταιρία . Μπορείτε να με κατατοπίσετε σχετικά με
την εξαγορά και το πότε τελικά θεμελιώνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

πως κάθε πόλη και η
δική μας έχει τις ιδιαιτερότητές της. Για το
προχτές δεν γίνεται καν λόγος,
ενώ το χτες, με γνώμονα μια συνετή επιπολαιότητα ως σύμπτωμα
του στρουθολαπισμού, δυσκολεύονταν να κατανοήσει την πραγματικότητα και έβλεπε στη σύμπραξη οφέλη.
Σαν εκείνα της ηγέτιδας Φώφης. Και εκεί επήλθε το μοιραίο.
Ο δόκτορας, πυλώνας και θιασώτης της κεντροαριστεράς, θαρρούσε πως είχε το παιχνίδι της
εξουσίας. Η φαντασιακή συλλογικότητα δεν έπρεπε να διασαλευθεί.
Ο ναρκισσισμός ήταν παθογενής. Αλλά είναι άγνωστο το πότε
ανακάλυψαν την ευρύτερη κεντροαριστερά. Και ενώ στα μικροαστικά στρώματα η αστικοποίηση δεν εξάλειψε τον πολιτισμικό
επαρχιωτισμό τους, το περιούσιο
ράφι της αστικής τάξης έχτιζε
τους εργάτες της. Το πάνω ράφι
άλλωστε, ενίοτε συγκρούεται,
αλλά δε γνωρίζει δεξιά ή αριστερά. Βολεύεται άριστα στο μύθο
της Αριστεράς, από τα ζιβάγκο μέχρι το σκίσιμο των μνημονίων,
αλλά η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να
υποτιμάται.
Οι νοικοκύρηδες ήταν και είναι
εδώ. Γερμανοτσολιάδες δεν
υπήρξαν ποτέ στη μεσαία τάξη
της μεταπολίτευσης, παρά μόνο
στην οσφιοκάμπτουσα αριστερά.

Ό

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

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

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Aν όντως έχουν συμπληρωθεί
12.500 ημέρες ασφάλισης δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62
ετών. Προφανώς η περίπτωσήσας
αφορά θεμελίωση δικαιώματος με
τις διατάξεις της 35ετίας μέχρι
31/12/2012, επομένως θα πρέπει να
προβείτε σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου για να συμπληρώσετε
τις 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι
31/12/2011 ή μέχρι 31/12/2012.Άρα
προφανώς σας ζήτησαν από το ΙΚΑ
να αναγνωρίσετε όσες ημέρες
ασφάλισης λείπουν για την συμπλήρωση των 10500 μέχρι
31/12/2011 ή μέχρι 31/12/2012. Στην
περίπτωση της συμπλήρωσης των
10500 εντός του 2011 δικαιούστε
σύνταξη από την ηλικία των 59 ετών
και 6 μηνών,ενώ αν συμπληρώνετε
τα 10500 το 2012 τότε δικαιούστε
πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και
6 μηνών. Αν δεν θέλετε να προβείτε σε αναγνώριση θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την συμπλήρωση

www.e-syntaxi.gr
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της ηλικίας των 62 ετών με τα ένσημα που ήδη έχετε.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
Γεννήθηκα στις 27/08/1962 και
ήμουν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από
το 1985-87 1988 με 450 ένσημα,
μετά στο ΤΕΒΕ από από το 1988
έως το 1992 και από το 2003 έως
το 2018. Το 2010 που ενηλικιώθηκε η κόρη μου είχα περίπου 4050
ένσημα. Εχω δικαίωμα πρόωρης
συνταξιοδότησης; Πρέπει να μπώ
ξανά στο ΙΚΑ ή μπορώ και από το
ΤΕΒΕ που είχα μέχρι πρόσφατα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τα σημερινά ισχύοντα δικαιούστε πράγματι μειωμένη σύνταξη με τις γενικές διατάξεις και όχι
ως μητέρα με ανήλικο, σε ηλικία 62
ετών εφόσον θα έχετε ασφάλιση τα
τελευταία 5 έτη. Συγκεκριμένα χρειάζεστε 1000 τουλάχιστον ένσημα
συνολικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ
(ως μισθωτός) και 100 τουλάχιστον

ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από τα 62. Αρα
πρέπει να μπείτε στην ασφάλιση του
ΙΚΑ για περίπου 2 χρόνια ακόμα για
τα 1000 και μετά να κολλάτε τα 100
για να δικαιούστε τη μειωμένη σύνταξη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:
Έχω ασφαλιστεί μόνο στο ΤΑΕ.
Συμπλήρωσα την 35ετία μόλις στις
31/12/2015. Γεννήθηκα τον 6/1958.
Έχω 3 τέκνα και 2 έτη στρατό. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Τι μπορώ
να κάνω για βγω άμεσα σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βάσει των στοιχείων που μας παραθέτετε, αφού έχετε 35 έτη μέχρι
31/12/2015 σημαίνει ότι έως
31/12/2012 έχετε 32 έτη. Με αναγνώριση των 3 ετών από τα τέκνα
σας, συμπληρώνετε την 35ετία έως
31/12/2012 και συνυπολογίζοντας
την ασφάλιση των ετών που ακολουθούν έχετε και τη συνολική
37ετία. Ως γεννηθείς τον 6/1958 γίνατε 60 ετών τον 6/2018, ήτοι μετά
την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά όρια. Πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:
Είμαι γεννημένος τον 10/1958 και
έχω μέχρι σήμερα πάνω από 7920
ημερομίσθια όλα οικοδομικά στο
ΙΚΑ. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα
δεδομένα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη συνταξιοδότηση με τις
διατάξεις των οικοδόμων ο νόμος
απαιτεί να έχετε 4500 ημέρες ασφάλισης όλα οικοδομικά και εξ’ αυτών
500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών.
Όπως μας αναφέρετε, έχετε μέχρι σήμερα 7920 ένσημα οικοδομικά, συνεπώς υπερκαλύπτετε τα
απαιτούμενα ημερομίσθια. Αναφορικά με την ηλικία σας, ως γεννηθείς
τον 10/1958 γίνατε 60 ετών τον
10/2018. Παρόλο που συμπληρώνετε την απαιτούμενη ηλικία μετά
την ψήφιση του νέου Νόμου
4336/2015, δεν επηρεάζεστε από
την αύξηση των ηλικιακών ορίων καθώς η συνταξιοδότηση με τις εν
λόγω διατάξεις των οικοδόμων, ανήκει στις εξαιρέσεις αυτού.

Εκλ έξ α με τ ους κα λύτ ε ρους
να που θα οικειοποιούνταν η αριστερά. Όπως τόσα άλλα. Η μοίρα
όμως είναι γνωστή. Η αχαριστία
και η αγνωμοσύνη είναι μείζον
ελάττωμα και δη των ευεργετημένων.
Ο αχάριστος δεν ευχαριστεί
αλλά και εναντιώνεται σε επίπεδο
ύβρεως. Για τους ψευτοεπαναστάτες η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία θεωρούνται δουλόφρονο γνώρισμα και στοιχεία υποτέλειας. Αυτή η αλαζονεία, ως “έξις
προσποιητή, αγαθών μη υπαρχόντων” οδηγεί στην απώλεια
επαφής με το λαό.
Η περιφρόνησή τους άλλωστε
για το λαό είναι γνωστή. Και αυτό
ιστορικά εξαργυρώνεται. Και ενώ

Νικόλαος Χρ. Γκίκας

Θα ήταν εκτιμηταία λοιπόν μία αυτοκριτική, τουλάχιστο ένα συγνώμη από το Χρήστο, το Ντίνο
και πόσους ακόμη, που χαμήλωσαν τον πολιτικό και πολιτισμικό
τους πήχη, κάνοντας πέτρα την
καρδιά, για να τους εντάξουν στα
“σαλόνια” του κοινωνικού γίγνεσθαι. Γιατί μα την αλήθεια, πολλά
από τα σημερινά “θαύματα” της
πόλης ξεκίνησαν από το Χρήστο
και πλαισιώθηκαν με αγάπη από
τη σημερινή δημοτική αρχή. Εκεί-

στις προηγούμενες εκλογές το
75% σχεδόν των δήμων άλλαξε
χέρια, στις τωρινές του «Κλεισθένη» είναι βέβαιο πως το 75%
των δήμων δεν θα μπορεί να κυβερνηθεί, διότι η επινόηση αυτή
της αριστερής διαστροφής δεν
αντιμετωπίζει καμία ουσιαστική
ανάγκη της Αυτοδιοίκησης. Τα
συμβούλια θα είναι διασπασμένα
και η συναλλαγή θα είναι στο
προσκήνιο. Και ενώ η περιρρέουσα αντισυμβατική τάση δεν ευνοούσε τους γόνους, οι δημότες
μίλησαν με ένταση.
Προφανώς και εκλέξαμε τους
καλύτερους, αλλά εάν η κάλπη
έλυνε τα προβλήματά μας, τότε τα
πράγματα θα ήταν απλά.
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά
Out of the Box Ε2
Cook the Books Ε2 (Ε)
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
Χτυποκάρδια στο Θρανίο
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
Τζέιμς Μπόντ, Πράκτωρ 007: Ζήσε κι
Άσε τους Άλλους να Πεθάνουν
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Roads
Ψεύτης Ήλιος
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Η Κουκλαποθήκη Ε9 (Ε)
Αρχιερατικό Συλλείτουργο
Εν Συνόλω
Οι Δρόμοι της Ανάπτυξης
Επιχείρηση Απόλλων
Εδώ Που Τα Λέμε
Εικαστικοί (Ε)
Η Δεκαετία του 2000
Στίβος: Βενιζέλεια 2019 (Ζ)
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ11
Βικτώρια Κ2 Ε10
Ο Διαχειριστής
Fargo Κ2 Ε5 (Ε)
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ11 Ε8 (Ε)

22:00

07:30
08:20
10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:30
23:45
00:30
01:15

Άγρια Ελλάδα (Ε)
Thielemann: Κύκλος Μπραμς (Ε)
Χαρά Θεού Κ4
Ιστορικά Προσκυνήματα Ε1 (Ε)
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης Ε4 (Ε)
Ειδήσεις
Κυριακή στο Χωριό Κ3
ΑΓΡΟweek Κ3 (Ε)
24 Ώρες Ελλάδα Κ3 Ε4 (Ε)
Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ Ε3 (Ε)
'Eξω από τα Νερά της
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης Ε4 (Ε)
Απόψε Κάνεις Μπαμ Κ3
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ2 Ε4
Ειδήσεις
Θάλασσα από Πλαστικό Κ2
Οι από Κάτω
Η Δύναμη της Σόουλ
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
(Ε)

07:00
08:00
09:00
09:45
10:45
11:45
13:00
13:45
16:00
17:00

Οι Μεν και οι Δεν Ε9 (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά Ε38 (Ε)
Thrive
Μια Ζωή Κ2 Ε51
Το Καφέ της Χαράς Κ3 Ε4 (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε31 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:15 Ο Κατεργάρης

τηλεόραση

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
19:30 ANT1 News
20:45 Βρέχει Κεφτέδες (Cloudy with a
Chance of Meatballs)
22:30 Καθηγητής Βαρέων Βαρών
00:45 Underworld: Η Αναγέννηση
02:45 Κάρμα (Ε)

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
13:00
15:00
15:30
16:30
17:10
17:20
19:50
21:00
22:50
01:00

07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
21:00
23:20
01:10

Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie, η Πριγκίπισσα των
Μαργαριταριών (Barbie the Pearl
Princess)
Mecard
Be Cool Scooby-Doo!
Μια Ντουζίνα Μπελάδες
Star News
Τα Φιλαράκια Κ6 Ε1
Life is a Beach
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Ντουέτο εν Δράσει
Star News
Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες
Ο Μαγικός Καθρέφτης
Annabelle

Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε20 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε56 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε62
(Ε)
The Bachelor 2
Εκλογές 2019
Μετά τα Μεσάνυχτα (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love
16:00 The Tourίστες
17:00 Δελτίο στη Νοηματική
17:15 dot.
18:30 Food n' Friends
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:50 Survivor
00:15 WWE SmackDown
02:15 Deadly Women

07:00
08:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων

21:10
22:50
23:30
23:50
00:50
02:00

Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία Ακούει;
Τα Παντελόνια είναι Περίεργα Ρούχα
(Ε)

07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Κτίρια της Καρδίτσας»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σεβάχ»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 Ελληνική ταινία «Ερωτας στους
αμμόλοφους»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide (Ε)
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ (E)
20.30 Ντοκυμαντέρ «Όταν θυμώνει ο
Πηνειός»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «The red house»

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30
01.30

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

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

09:45 'Eλα Χαμογέλα
12:50 Open Sport
14:00 Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
14:30 Ο Καταφερτζής
16:00 Ποδόσφαιρο: UEFA Nations League
2019 - Τελικοί
18:00 Celebrity Travel
18:55 Open News
20:15 My Greece
21:15 X-Moments
21:45 Ποδόσφαιρο: UEFA Nations League
2019 - Τελικοί
00:00 Η Συναλλαγή
02:00 Cartels: Killing Salazar

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, πάντως σε προεκλογική περίοδο είμαστε, έχε ανοιχτά τα μάτια σου, γιατί όλο και κάτι μπορεί να τσιμπήσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μια από τις πιο ερωτικές και ευχάριστες περιόδους αναμένεται να είναι για
εσάς το διάστημα που ακολουθεί μέχρι τις
3 Ιουλίου, αφού και το Δία έχετε απέναντι και
την Αφροδίτη από τις 9 του μήνα στο ζώδιο
σας. Σχέσεις που είχαν περάσει ταλαιπωρίες
τώρα εξομαλύνονται.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Από την άλλη βέβαια μπορεί να
υπάρχουν ευχάριστα νέα σε ένα επαγγελματικό θέμα, ενώ το επόμενο διάστημα
μπορεί να νιώθεις έντονη την ανάγκη να μιλήσεις με κόσμο που χρειάζεται τη συμπαράσταση σου.
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.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: 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.

Τσιμπίδα Στέλλα
Απόλλωνος 15
2431031053
Δευτέρα 10 Ιουνίου

8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης

Πατέρα Σοφία
Ασκληπιού 29 – Πλάτωνος
24310 24631
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22
2431077297

Χειρόπουλος-Οδ. Καλαμπάκας
Τζάρτζος Ευάγ.-Οδ. Λαρίσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Κόσσυβας Βασ.-Οδ. Καρδίτσης
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Καραγιάννης-7ο χλμ Τρικάλων-Καλαμπάκας
Γκούμας-Οδ. Πύλης
Ντάλας-Τρικάλων-Πύλης
Σαμαράς-Οδ. Καλαμπάκας
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Γιώτας-Παλαιόπυργος

Γιώτας-Πρίνος
Ζαρκάδας-Λυγαριά
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καλαμπάκας-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό
Νικλιτσιώτης-Φωτάδα

Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
Δευτέρα 10 Ιουνίου
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας-Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Κουτσίρας-Ράξα
Χατζής-Ταξιάρχες
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Γραμμένου-Πετρωτό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο

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
http://cine-mylos. blogspot.com

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.
Αγρυπνος
φρουρός.
2. Παρά τη θέλησή της (καθ.) Βυζαντινή μουσική
νότα.
3. Η τρίτη συμφωνία ταυ αποκαλείται «Σκωτική».
4. Με το «φι»...
επισπεύδει - Τμήμα
του κρανίου (καθ.).
5. Αναφέρεται
και η «κτηνοτροφική» - Από αυτήν απήγαγε ο Δίας
τον Γανυμήδη.
6. Μάρκα αυτοκινήτων (αντιστρ.)-Νομπελίστας Αμερικανός
λογοτέχνης.
7. Πάντοτε διδάσκει πολλά.
8. Και έτσι προσευχόμαστε - Ποσοτικό επίρρημα.
9. Στους πρόποδες της βρίσκονται τα Αμπελάκια - Χαρακτηριστικό το άρωμά του.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ηθοποιός... αγύρτης (αιτ.).
2. Χρησιμοποιείται και αφηγηματικά ή εναντιωματικά - Ξεχωρίζει στο είδος του.
3. Ο Ροδανός στη γλώσσα του
- Μπορεί να είναι γλυκές ή αλμυρές.
4. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών.

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.

8

4

4

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

3

6
3

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

1

4

2

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

Sudoku
7

6

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

ΛΥΣΗ (8-6-2019)

Πώς παίζεται

3

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΚΕΥΗ - ΕΑΝ 2.
Τ1ΜΟΣΕΝΚΟ 3. ΡΟΜ - ΙΣΙΟ 4.
ΑΝΟΔΟΣ - ΠΕ 5. ΒΑΝ - ΔΗΜΟΙ 6.
ΕΣΩ 7. ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ 8. ΙΩΝΙΑΣ 9.
ΚΑΛΑΝΤΑΡΙ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΤΡΑΒΟΣ 2. ΚΙΟΝΑ - ΑΡΑ 3. ΕΜΜΟΝΩΝ 4. ΥΟ - ΣΤΙΑ 5. ΗΣΙΟΔΕΙΩΝ
6. ΕΣΣΗ - ΑΝΤ 7. ΕΝΙ - ΜΑΓΙΑ 8.
ΑΚΟΠΟ - ΚΑΡ 9. ΝΟ - ΕΙΚΟΣΙ

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

9

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου

5. Η αιτιατική προσωπικής αντωνυμίας -Μισή... λίρα.
6. Αγώνας και αυτό -Δίφθογγος.
7. Είναι, κατά κάποιο τρόπο,
πολύτιμος (αντιστρ.).
8. Γι' αυτή χρειάζεται... κρασί Ο αιώνας των πρώτων Σταυροφοριών
9. Ακολουθείται από ρήμα - Εικονίζονται σε περίφημο πίνακα
του Βαν Γκογκ.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

2

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σπάρτη Μαυροματιαννού
Διονυσίου 3
2431027340
08:00 π.μ. – 23:00 0μ.μ.

ΖΥΓΟΣ: Ευνοϊκά είναι τα πράγματα και στο
ενδεχόμενο που θελήσεις να επισημοποιήσεις μια σχέση, ενώ θα πρέπει να προσέξεις στο ενδεχόμενο που μπλέκονται τα ερωτικά με τη δουλειά.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η Αφροδίτη που περνάει στους
Διδύμους μιλάει για το σεξ σαν απόλαυση,
όχι σαν μια βαθιά ένωση των δύο, όπως συνηθίζεις να το αντιμετωπίζεις. Θα έχεις την
ευκαιρία για ερωτικές περιπέτειες που
μπορεί να μην έχουν ουσία και μέλλον.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα έχεις την ευκαιρία με το διάλογο να εξομαλύνεις κάποια πράγματα στις
σχέσεις σου, είτε μιλάμε για τις ερωτικές,
είτε για τις φιλικές ή τις επαγγελματικές, ακόμα κι αν έχεις απέναντι σου ανθρώπους που
λειτουργούν ανταγωνιστικά.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Αφροδίτη που περνάει στους
Διδύμους θα σου δώσει την ευκαιρία να ξεπεράσεις κάποια εμπόδια στις σχέσεις σου
με τους συναδέλφους ή να κάνεις κάποιες
συνεργασίες που θα αποδώσουν.
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: Σε κάθε περίπτωση οι ισορροπίες
στο οικογενειακό περιβάλλον είναι γερές και
αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να σε
απαλλάξει από άγχη και να σου δώσει την ευκαιρία να βρεις τη χαλάρωση που επιθυμείς
μέσα στο σπίτι σου.
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έμα χρόνου είναι η
δημοσιοποίηση μιας
ενιαίας λίστας όσων
οφείλουν πάνω από 150.000
ευρώ στην εφορία και στα
ασφαλιστικά ταμεία και έχει
παρέλθει ένα έτος από τότε
που έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμα.

Θ

Έρχεται λίστα με όσους χρωστούν
στο Δημόσιο πάνω από 150.000 ευρώ
έχουν πτωχεύσει και εμφανίζονται
να χρωστούν υπέρογκα ποσά που
δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ.
Την ίδια στιγμή περιλαμβάνοντα
και αρκετοί οφειλέτες με μικρότερες οφειλές οι οποίοι πιέζονται
προκειμένου να πληρώσουν ή να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους κάνοντας χρήση της πάγιας ρύθμισης
των 12 δόσεων ή εσχάτως της
έκτακτης ρύθμισης των 120 δόσεων.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η
σχετική νομοθεσία, μέχρι τις 20
Ιουνίου όλοι οι οφειλέτες θα λάβουν με μήνυμα ηλεκτρονικού τα-

Η νομοθεσία προβλέπει πως η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει υποχρέωση μια
φορά κάθε χρόνο να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των μεγαλοοφειλέτων του δημοσίου.
Η δημοσιοποίηση αυτή είναι ένα
από τα μέτρα πίεσης του υπουργείου προς τους οφειλέτες προκειμένου να προχωρήσουν σε ρύθμιση ή εξόφληση των οφειλών
τους.
Στη λίστα περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία

χυδρομείου προειδοποίηση ότι
εφόσον δεν ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές τους, τότε τα
στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν.
Το κριτήριο για τη δημοσιοποίηση, εκτός από το συνολικό ύψος
της οφειλής, είναι να παραμένει η
οφειλή ληξιπρόθεσμη για περισσότερο από ένα έτος.
Να σημειώσουμε πως στο τέλος
του πρώτου 3μηνου του έτους το
συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των χρεών προς την Εφορία
διαμορφώθηκε στα 104,3 δισ.
ευρώ.

Ανοδικά οι εξαγωγές, αλλά και οι εισαγωγές
ε θετικό πρόσημο επανήλθαν οι εξαγωγές τον
Απρίλιο, μετά την υποχώρηση του Μαρτίου.

Σ

Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίστηκε η ενίσχυση και των εισαγωγών, με συνέπεια τη διατήρηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, σύμφωνα
με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Απρίλιο του 2019 αυξήθηκαν κατά 12,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,93 δισ. ευρώ, από 2,62 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς τα πετρελαιοειδή.
Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 11,7% και ανήλθαν στο 1,93 δισ.
ευρώ, έναντι 1,73 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2018.
Συνολικά στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ενισχύθηκαν κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν σε 10,94 δισ. ευρώ, από
10,48 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές στο τετράμηνο διαμορφώθηκαν σε 7,59 δισ. ευρώ, καταγράφοντας
αύξηση 6,1%.
Αυξητικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Απρίλιο του

2019, καθώς ενισχύθηκαν 5,1% και ανήλθαν σε 4,59 δισ. ευρώ,
έναντι 4,36 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2018. Εξαιρουμένων των
πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 3,36
δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,3%.
Σε επίπεδο τετραμήνου, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά πε-

ρίπου 1 δισ. ευρώ (5,7%) , με τη συνολική αξία τους να διαμορφώνεται σε 18,56 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 13,71 δισ. ευρώ, κατά
7,2% σε σύγκριση με το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2018.
Αποτέλεσμα των παραπάνω; Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε
κατά 542,7 εκατ. ευρώ ή κατά 7,7%, στα 7,62 δισ. ευρώ. Ακόμη και εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 8,6% ή κατά 486,3 εκατ. ευρώ.
Ανοδο κατέγραψαν τον Απρίλιο οι εξαγωγές σχεδόν σε όλες
τις μεγάλες ομάδες προϊόντων, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στις πρώτες ύλες (38,2%) και στα χημικά (32,2%).

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

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

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

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

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής Ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Καθημερινά: Όρθρος:7:00 π.μ. • Εσπερινός: 7.00 μ.μ.
Κάθε Σάββατο Θεία Λειτουργία: 7:00-9:00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 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
«Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού,
εις τους πιστεύοντας εις το
όνομα αυτού» (Ιωαν.1:12)
Θαυμαστή η αλήθεια που το
σημερινό χωρίο μας αποκαλύπτει. Έχομε άραγε συνειδητοποιήσει ότι, αν έχομε
δεχθεί τον Χριστό Σωτήρα
μας και είμαστε με την πίστη
ενωμένοι μαζί Του, έχομε, όχι
την πιθανότητα, αλλά το δικαίωμα, την εξουσία να γίνομε παιδιά του Θεού; Μπορεί
εδώ στη γη να είμαστε φτωχοί
και άσημοι, έχομε όμως μια
κληρονομιά άφθαρτη και αμά-

Για τους σκοπούς του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Άγ. Οικουμένιος πρόσφεραν:
-Για την ανέγερση του Ιεραποστολικού Κέντρου στο
Καμερούν:
Η κ. Τζήμα Λίνα 100 ευρώ
Η κ. Παπαντωνίου Μαρίνα
135 ευρώ
Ο κ. Σβερώνης Χρήστος
150 ευρώ
Ο κ. Αποστολίκας Κων/νος
50 ευρώ στη μνήμη Γιάννη
Λιαγκούμη
Ο κ. Μηλίτσης Γεώργιος 50
ευρώ.
-Ο κ. Λάκης και Μάχη Βασι-

λειάδη προσέφεραν στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Τρικάλων “Η Αγία Βαρβάρα” στη
μνήμη του πολυαγαπημένου
τους φίλου Γιάννη Μόσχοβου
το ποσό των πενήντα (50)
ευρώ.
-Ο κ. Ηρακλής και Γιώτα
Μυστακίδη προσέφεραν στο
Φιλανθρωπικό Σωματείο Τρικάλων “Η Αγία Βαρβάρα” στη
μνήμη του φίλου τους Γιάννη
Μόσχοβου, το ποσό των
τριάντα (30) ευρώ.

Εκδρομή

Ημερήσια
εκδρομή
την Κυριακή 23
Ιουνίου 2019
στο Νομό
Πρέβεζας

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

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

ΔΩΡΕΕΣ

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,

ραντη φυλαγμένη για μας
στους ουρανούς (Α' Πετρ.1:4).
Ας ζούμε λοιπόν εδώ στη γη
με αυτή την ελπίδα του ουρανού και ας μην αφήνομε τον
διάβολο να κλέβει τη χαρά
από την καρδιά μας. Ας ζητούμε το Άγιο Πνεύμα να μας
αποκαλύπτει όλα όσα ο Θεός
μας χάρισε, αυτά που: «μάτι
δεν είδε, και αυτί δεν άκουσε
και στην καρδιά ανθρώπου
δεν ανέβηκαν ώστε να τα επιθυμήσει» (Α'Κορ.2:9). Ας ζούμε εδώ στη γη σαν πολίτες
του ουρανού ώστε να δοξάζεται το όνομα του Πατέρα
μας.

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

Σύλλογος Ηπειρωτών
Ν. Τρικάλων

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

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

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

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

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

εκδρομές

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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
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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

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Πενθήμερη εκδρομή 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”.
Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου

9 ήμερη εκδρομή από 22-30 Αυγούστου.
Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Μπρατισλάβα
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

*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€

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.)

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\
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.

ΜΑΚΡΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Ματεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος σήμερα Κυριακή 9 Ιουνίου θα μεταβεί εις την Ερμούπολη της Σύρου. όπου θα λάβει μέρος σε Αρχιερατικό Συλλείτουργο.
Αύριο 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:
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:
Αύριο 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.

Ιερά Αγρυπνία
Την Τρίτη 11 Ιουνίου η εκκλησία μας
εορτάζει την μνήμη του εν Αγίοις πατρός
ημών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του νέου Ομολογητού του Ιατρού και Αναργύρου.
Την Δευτέρα 10 Ιουνίου παραμονή της
εορτής στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής (Βαρουσίου) Τρικάλων και
από ώρας 8.30 μ.μ. έως 12.30 νυκτερινής θα τελεσθεί ιερά
αγρυπνία μετ' αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.
Εκ του Ιερού Ναού

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου από 9 έως 14 Ιουνίου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 9
Ιουνίου το πρωί θα Λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στην Ιερά Μονή
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης Ευβοίας.
Αύριο 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

•σνίτσελ κοτόπουλο
•καλοκαιρινή μακαρονάδα
με πένες, τόνο και λαχανικά
•μοσχάρι με μελιτζάνες και φέτα
•μουσακά •μπιφτέκι ψητό

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 €
Κατσικάκι γάστρας με πατάτες / Αρνάκι..........................................7,50 €
Σολομός με βραστά λαχανικά ..........................................................8,00 €
Πέστροφα με χόρτα εποχής.............................................................6.50 €

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο και
θείο

Ετών 88
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
9 Ιουνίου 2019 και ώρα 1.00μ.μ., εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Περιβόλι Γρεβενών.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Περιβόλι Γρεβενών 9-6-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αφροδίτη Μπάκα - Σαράντη. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Περιβόλι Γρεβενών, σήμερα Κυριακή 9 - 6 - 2019
και ώρα 12.30μ.μ.
2) Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα Ίττης, στο Περιβόλι Γρεβενών.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
“ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”
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.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

σελίδα 39

55 Χρόνια Μαθητικές Κατασκηνώσεις

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

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΡΙΒΑΝΗΣ του Δημητρίου και της Θεοδώρας, το γένος Γεωργίου που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στη Φαρκαδόνα
Τρικάλων και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ
του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, το γένος Μποτούρη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας Τρικάλων.

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ.
ΣΑΡΑΝΤΗ

Τελετές

9

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

† ΚΗΔΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

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

Αυστηρό μήνυμα του Αμερικανού
υπουργού Άμυνας στην Άγκυρα
Οι ΗΠΑ εξετάζουν τις επόμενες διπλωματικές τους κινήσεις προς την Τουρκία, καθώς μοιράζονται την ανησυχία της Αθήνας για την επιθετικότητα της γείτονος στην Κύπρο αλλά και το Αιγαίο. Κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός Αμυνας Γιώργος Αποστολάκης μοιράστηκε τις ανησυχίες του με τους Αμερικανούς αξιωματούχους για την ποιοτική αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων μετά την αποστολή του γεωτρύπανου Πορθητής
στην Κυπριακή ΑΟΖ, και κυρίως για το ενδεχόμενο συνέχισής τους στην περιοχή του Καστελόριζου και το Αιγαίο.
Στις συναντήσεις που είχε και με τον υφυπουργό Εξωτερικών Τζον Σάλιβαν και με τον υπουργό Αμυνας Πάτρικ
Σάναχαν, ζήτησε την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή για την σταθεροποίηση της
κατάστασης, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε όλες τις
ελληνικές βάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες.
Η έμφαση του κ. Αποστολάκη δόθηκε στην ανάγκη διπλωματικής αποτροπής μίας περαιτέρω κλιμάκωσης που
θα έφερνε την Ελλάδα ενώπιον ενός αδιεξόδου, καθώς διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αγνοήσει μία Τουρκική γεώτρηση στο Αιγαίο.
Σε ερώτηση για την επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ
Πάτρικ Σάναχαν δήλωσε ότι είναι παρόμοια με εκείνη της
Ρωσίας στο ναυτικό επεισόδιο των Φιλιππίνων εναντίον των
ΗΠΑ, αν και τόνισε ότι δεν θα συνέδεε τα δύο.
Έδωσε πάντως σαφές στίγμα των αμερικανικών προθέσεων, τονίζοντας ότι «επικίνδυνες και αντιεπαγγελματικές
πράξεις δεν θα μας αποτρέψουν από το να πραγματοποιούμε τις επιχειρήσεις μας».
Η στάση των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας έχει σκληρύνει και
στο ζήτημα των πυραύλων S400. O Αμερικανός υπουργός
έστειλε μία επιστολή στον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί
Ακάρ, στο οποίο περιγράφει τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ
αν οι Τούρκοι προχωρήσουν στην αγορά των S400. Όπως
δήλωσε πριν την συνάντηση με τον κ. Αποστολάκη, σε αυτή
παρουσιάζει την εξαιρετικά ελκυστική, όπως είπε, προσφορά των ΗΠΑ για τους αμερικανικούς Patriot.

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

3,49 το τεμ.

ν
λαιώ ν
α
π
ά
ω
Αγορ ν-σιδήρ
νλλω
μετά φορτηγώ ν
και νημάτω
μηχα

CMYK

