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Σε πλήρη ετοιμότητα οι μηχανισμοί της ΠΕ και των Δήμων
Τα Τρίκαλα
υποδέχτηκαν
το νέο έτος
•Λαμπερή υποδοχή του 2019
στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων
ΣΕΛ. 6

Αρχίζουν από σήμερα το πρωί, ενώ ενδέχεται να χιονίσει και στα πεδινά
Νέο ιατρείο

Αθανασίου Κ. Τζιωρτζιώτη
Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, για τυχόν διορθώσεις
στο ΟΣΔΕ 2018 έως τις 31/01/2019.
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Ειδικευθείς σε Ελλάδα & Γερμανία
Υποψ. Διδάκτωρ Παν. Essen Γερμανίας
Δέχεται:
Δευτέρα και Πέμπτη: 9π.μ.-2μ.μ.
και 5.30μ.μ.-9μ.μ.
Τετάρτη: 9π.μ. - 3μ.μ.
Παρασκευή: απόγευμα 6-9μ.μ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: Τρίτη: 9 π.μ.-2 μ.μ.
και 5.30 μ.μ.-9 μ.μ.
Παρασκευή: 8.30π.μ.-3μ.μ.

ΣΕΛ.
4-5

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ελένη Δ. ΠαπαγιάννηΠαλλαντζά
Ωτορινολαρυγγολόγος
MD, Msc

Συστεγάζεται με το Ιατρείο
Πλαστικής Χειρουργικής
του Αθανασίου Παλλαντζά

Ασκληπιού 23, Τρίκαλα
Τ. 2431.073.327
Κ. 6936.834.034

Σάββατο κατόπιν ραντεβού

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣχΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26-ΤΟΠΑΛΗ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 24210 37005, 6987461388
website: nikolaoskitsos.com

Τρίκαλα: Πλατεία Μακαρίου 10 (Πλ. Δεσποτικού)
Τηλ.: 24310 38786, Κιν.: 697 207 0058
Καλαμπάκα: Τρικάλων 16
Τηλ.: 24320 94496
email: thanasistziortziotis@gmail.com
www.endo-diabetes.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθυντής 3ης Πνευμονολογικής
Κλινικής "ΙΑΣΩ" Θεσσαλίας
Εξειδίκευση:
• Ογκολογία Πνεύμονα
• Μελέτη διαταραχών του ύπνου
• Διάμεσες πνευμονοπάθειες Πνευμονική υπέρταση
• Βρογχοσκοπικός έλεγχος
• Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας
• Διακοπή καπνίσματος

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος
CMYK
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Σαν Σήμερα
1496
Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι
δοκιμάζει ανεπιτυχώς να πετάξει με ιπτάμενη μηχανή.
1850
Ο αγγλικός στόλος, με
πρόσχημα την αποζημίωση του
Δαβίδ Πατσίφικο (εβραιοπορτογάλου με αγγλική υπηκοότητα), καταπλέει στον Πειραιά
και απειλεί να αποκλείσει όλα
τα ελληνικά παράλια, αν δεν
ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες
μεταξύ των δύο χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει
το τελεσίγραφο και οι Άγγλοι
αποκλείουν τον Πειραιά, προχωρώντας στην κατάσχεση του
φορτίου, όποιου πλοίου πλησιάζει. (Υπόθεση Πατσίφικο
και τα Παρκερικά)
1887
Οι οπαδοί του Χαρίλαου
Τρικούπη πραγματοποιούν την
πρώτη σημαντική προεκλογική
συγκέντρωση στην ιστορία της
Πλατείας Συντάγματος. Περισσότερα από 10.000 άτομα
επευφημούν στην πλατεία τον
αρχηγό τους.
1919
Η ελληνική κυβέρνηση
αποδέχεται πρόταση του γάλλου πρωθυπουργού Ζορζ Κλεμανσό να σταλούν ελληνικές
δυνάμεις στη Ρωσία, στο πλαίσιο της επέμβασης των συμμάχων της Αντάντ εναντίον
του Κόκκινου Στρατού.

Ο

ργή, ντροπή
και φόβος για
το παρόν και το
μέλλον της χώρας
είναι οι λέξεις που
εκφράζουν το 82,7%
των Ελλήνων ακόμα
και σήμερα. Ακόμα και
τώρα μετά την τυπική
λήξη των μνημονίων
και παρά τις
προσπάθειες των
κυβερνώντων να
πείσουν την κοινωνία
ότι όλα αλλάζουν.

Οτι ανατέλλει μια νέα
εποχή για τον τόπο και
τους πολίτες, που πλήρωσαν, αλλά και πληρώνουν,
πολύ ακριβά την οικονομική και πολιτική χρεοκοπία.
Οκτώ στους δέκα Ελληνες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, θα πάνε στις
επερχόμενες κάλπες οργισμένοι, ντροπιασμένοι και
κυρίως φοβισμένοι. Και
αυτό γιατί κόμματα και πολιτικοί, ανεξαρτήτως χρώματος, δεν κατόρθωσαν να
σηματοδοτήσουν με λόγια,
αλλά κυρίως με έργα, τη
νέα αρχή. Να εμπνεύσουν
την κοινωνία και να την πείσουν ότι τα χρόνια των
μνημονίων, της λιτότητας,
της φτώχειας και των αδικιών πέρασαν και κυρίως
ότι δεν θα επιτρέψουν να
επαναληφθεί ανάλογη καταστροφή.
Στην άλλη όχθη του ποταμού υπάρχει το 26,6%
των πολιτών που τους εκφράζουν οι λέξεις ελπίδα
(23,1%), υπερηφάνεια

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

Χαιρετίσματα, λοιπόν, στην εξουσία…
(7,6%) και σιγουριά (5,3%)
για το μέλλον της χώρας.
Θα πει κανείς, και μπορεί
να έχει δίκιο, ότι οι αριθμοί
δεν λένε πάντα την αλήθεια, όμως οι λέξεις οργή,
ντροπή και φόβος είναι αυτές που εκφράζουν την
πλειοψηφία των Ελλήνων
με το που επισημοποιήθηκε
η κατάρρευση της χώρας.
Είναι οι ίδιες που ακούγονται από το 2010 και μετά
απ’ άκρου εις άκρον της
Ελλάδας, το ίδιο δυνατά
από μικρούς και μεγάλους.
Και όποιος δεν τις ακούει,
αποδεικνύει ότι δεν ζει
μέσα στην κοινωνία, αλλά
σε έναν δικό του γυάλινο
κόσμο. Οτι αποφεύγει τις
συναναστροφές με τους
απλούς πολίτες. Και στην
περίπτωση των πολιτικών
μας ότι έχουν επιλέξει να
ακολουθήσουν έναν προσωπικό δρόμο, ο οποίος
δεν διασταυρώνεται με αυτόν που ακολουθεί η πλειονότητα του λαού.
Η εικόνα που δημιουργούν οι αριθμοί είναι συνήθως παραπλανητική και
αυτό είναι το βασικό επιχείρημα όλων όσοι πέρασαν από την καρέκλα της
εξουσίας ή «φλερτάρουν»
μαζί της για να ξεπεράσουν
τα δύσκολα. Ομως, όταν
αυτά τα άψυχα νούμερα
συνδυαστούν με τα μηνύ-

ματα που στέλνουν οι πολίτες, με τις φωνές όσων
διαμαρτύρονται στα πεζοδρόμια και με το τεράστιο
«γιατί» όσων αναγκάζονται
να εγκαταλείψουν τη χώρα
για να επιβιώσουν, τότε
δημιουργείται η μεγάλη, η
αληθινή εικόνα της Ελλάδας του 2019. Της Ελλάδας που οργίζεται με τις
αποτυχημένες πολιτικές
που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, που ντρέπεται για
την οικονομική της εξαθλίωση, που φοβάται ότι
το αύριο θα είναι χειρότερο
από το σήμερα.
Για αυτή την Ελλάδα,
άραγε, θα μιλήσουν με ειλικρίνεια και εντιμότητα οι
πολιτικοί μας στους επετειακούς λόγους τους για
το καλωσόρισμα της νέας
χρονιάς; Θα βρουν δυο λόγια να πουν σε αυτούς
τους 8 στους 10 Ελληνες
για να μειωθεί ο φόβος
τους ή θα αρκεστούν στις
τετριμμένες ευχές και στις
φωτογραφίες, για να δουν
την επαύριον το πρόσωπό
τους στις τηλεοπτικές οθόνες και στις εφημερίδες;
Θα βρουν κάτι να πουν στο
66,7% των πολιτών που πιστεύει ότι το 2019 δεν θα
μπορέσει να διατηρήσει τη
σημερινή ποιότητα ζωής
του, αλλά και σε όλα αυτά
τα νέα παιδιά που ελπίζουν

Nooz.gr:

τη νέα χρονιά να υλοποιήσουν το όνειρό τους, που
δεν είναι άλλο από το να
βρουν μια δουλειά; Θα
βρουν κάτι να πουν για να
αποκαταστήσουν την πληγωμένη αξιοπρέπεια ενός
ολόκληρου λαού;
Τα μηνύματα των πολιτικών για τη νέα χρονιά
δεν αποκτούν νόημα με
χρυσόσκονη, πολύχρωμες
γιρλάντες και πλαστικά χαμόγελα. Θα έχουν αξία εάν
συνοδεύονται από πειστικές απαντήσεις για όλους
τους Ελληνες και κυρίως
για το 54,4% των πολιτών
που είναι -και το δηλώνειοργισμένο με όσα κατάφεραν οι πολιτικοί και οι
κάθε λογής αξιωματούχοι,
που, αντί να αγωνιστούν
για τον λαό τους, πάλεψαν
για τα κομματικά και προσωπικά τους συμφέροντα.
Αντί να μοχθήσουν για τους
πολίτες, αγωνίστηκαν για
το έπαθλο, που δεν είναι
άλλο από την εξουσία και
τη λάμψη που προσφέρει
σε όποιον την κατέχει!
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

της ημέρας
Γιάννης Καλλιάνος,
μετεωρολόγος:

```

Εως 20% αυξάνεται
η χοληστερίνη κατά την
περίοδο των γιορτών

Ερχεται πολικός χιονιάς από Πέμπτη

```

```

(Με τέτοιες… βούτες
στα πιάτα λογικό!)

(Ορίστε, στο 2019 θα δούμε
από νωρίς άσπρη μέρα!)

Ο Μέγας Βασίλειος ήταν το πρότυπο
της υποχωρητικότητος, της καρτερίας,
της λιτότητος, της εγκρατείας,
της σωφροσύνης, του ασκητισμού,
της αγνότητος, της κοινωνικότητος, της
φιλανθρωπίας, της αγάπης, της πίστεως,
της υπομονής, της ελπίδος... της
μεγαλοψυχίας, της μακροθυμίας,
της προς εαυτόν αυστηρότητος,
της προς τους άλλους γλυκύτητος...
(Νικόλαος Μπρατσιώτης-Καθηγητής
Θεολογικής Σχολής Αθηνών)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Παπαθανασίου Χριστόφορος
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)
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Η Ελλάδα το 2019

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
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Από στόμα σε στόμα απλώθηκε η φήμη στην Κίνα ότι εισβάλλουν οι Έλληνες.
Ο γραμματέας του πρωθυπουργού του το γνωστοποιεί. Τότε ο πρωθυπουργός
Γιαν τσεν τσιν τσον τσα παίρνει τηλέφωνο τον επικεφαλής του στρατού:
- "Πού ζουν αυτοί οι Έλληνες;"
- "Στα Βαλκάνια."
- "Και πόσοι είναι;"
- "9.000.000."
- "Ααα, και σε ποιο ξενοδοχείο μένουν;"

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Γενική πρόγνωση
για σήμερα

Στο λυκαυγές της πρώτης χρονιάς που ξεκινάει χωρίς τη χώρα
σε μνημόνιο, οι ελπίδες είναι μεγάλες, αλλά οι ρεαλιστικές προσδοκίες παραμένουν, δυστυχώς,
μικρές. Δεν θα σταθώ στα πολλά
στοιχεία αβεβαιότητας για την οικονομία, όπως το μεγάλο κόστος
εξόδου στις αγορές, τις δικαστικές αποφάσεις περί αντισυνταγματικότητας περικοπών που θα
τινάξουν στον αέρα τον προϋπολογισμό και θα ανατρέψουν σχεδιασμούς, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που απειλούν τις τράπεζες,
τους κινδύνους για τις ελληνικές
εξαγωγές από τη διαφαινόμενη
παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και τους εμπορικούς πολέμους
των μεγάλων. Θα αναφερθώ στη
συμπεριφορά όλων μας, πολιτικών, επιχειρηματιών, κοινωνικών
εταίρων, διαμορφωτών κοινής
γνώμης, πολιτών. Στην ανάγκη
αλλαγής νοοτροπίας, που αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο για
να οικοδομηθεί η νέα, διαφορετική
Ελλάδα που ονειρεύονται κάποιοι,
τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται
πραγματικά. Είναι αυτοί που στη
σύγχρονη Ελλάδα, που βρίθει
από κυνισμό, συχνά χαρακτηρίζονται ονειροπόλοι αν όχι αφελείς.
Στη σκέψη έρχεται μια συνέντευξη
που είχα πάρει τον Δεκέμβριο
του ’10 από τον τότε γενικό διευθυντή του ΔΝΤ Ντομινίκ ΣτροςΚαν.
Στην αρχή του δράματος της
ελληνικής κρίσης, μου είχε πει
δύο πράγματα. Για να ξεπεράσετε
την κρίση, πρέπει να υπάρξει συναίνεση των δύο μεγάλων κομμάτων (τότε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.) και
οι ίδιοι οι Ελληνες να έχετε την
«ιδιοκτησία» των μεταρρυθμίσεων
που έχει ανάγκη η χώρα. Φυσικά,
ούτε το ένα συνέβη ούτε το άλλο.
Και έτσι, οκτώ χρόνια μετά, μπορεί
τυπικά να βγήκαμε από το μνημόνιο, αλλά ως κοινωνία, ως οικονομία, ως πολιτικό σύστημα,
δεν αλλάξαμε.
Οι ρεαλιστές παραμένουν δικαιολογημένα απαισιόδοξοι.
Ωστόσο, καθώς ανατέλλει το 2019
κάποιοι επιμένουμε να ελπίζουμε
ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας στην ελληνική πραγματικότητα. Να πούμε με παρρησία
τις δύσκολες αλήθειες, να ενθαρρύνουμε την αξιοκρατία, να επενδύσουμε στην καινοτομία, να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα που μόνο αυτή μπορεί να
φέρει μια πραγματική και σε στέρεες βάσεις ανάπτυξη.
Ολα αυτά δεν μπορούν να οικοδομηθούν σε ρητορική πόλωση,
εκατέρωθεν ύβρεις και ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.
Καθώς αρχίζει μια χρονιά παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, αναθεώρησης του Συντάγματος και κρίσιμων και δεσμευτικών αποφάσεων στα εθνικά
θέματα, αυτό που χρειάζεται η
χώρα είναι σύνεση, συναίνεση,
συνεννόηση και συνεργασία. Οι
ελπίδες, όπως και οι ανάγκες της
χώρας, είναι μεγάλες. Αλλά, όπως
είπαμε, οι ρεαλιστικές προσδοκίες
παραμένουν, δυστυχώς, μικρές.

Πέμπτη 3/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ, ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΥΚΝΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ .
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 11 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.

Του Αθανάσιου Έλλις
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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σελίδα 3

Σταθερότητα

Βαφτίσια με τον… καιρό

Σταθερότητα στην κοινωνία και στην αγορά ζητάει ο
εμπορικός από τον πολιτικό κόσμο.
Το 2019 είναι ένα εκλογικό έτος στο οποίο θα λάβουν
χώρα τρεις, τουλάχιστον, εκλογικές αναμετρήσεις σημειώνουν έμποροι και επισημαίνουν ότι είναι σαφές ότι
η οικονομία της χώρας έχει μπει σε μία φάση σταθεροποίησης – η οποία κινδυνεύει βέβαια να εξελιχθεί σε στασιμότητα – και άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ελπιδοφόρες προοπτικές για το μέλλον.
«Είναι αναγκαίο, επομένως, για τις πολιτικές δυνάμεις
της χώρας, να μην παρασυρθούν από βραχυπρόθεσμες
ανάγκες αλλά να λάβουν υπόψη τους και την μακροπρόθεσμη διάσταση.
Η πολιτική πόλωση και οι ακραίες αντιπαραθέσεις δε
συμβάλλουν στη διατήρηση αυτής της σταθερότητας και
σίγουρα θα πλήξουν την ηρεμία και το θετικό κλίμα στην
αγορά» τονίζουν έμποροι και υπογραμμίζουν «χρειάζεται όλοι οι πολιτικοί παράγοντες να επιλέξουν το δρόμο της μετριοπάθειας, στη βάση βέβαια της θεμιτής αντιπαράθεσης πολιτικών επιχειρημάτων και απόψεων,
ώστε να αποφευχθούν ακρότητες που μόνο επιζήμιες θα
είναι για την πορεία της οικονομίας».
«Οι μικρομεσαίοι έμποροι βλέπουμε με ελπίδα το 2019
και οι συνδικαλιστικοί μας φορείς, με πρώτη ασφαλώς
την ΕΣΕΕ, θα διεκδικήσουν με μαχητικό και αποτελεσματικό τρόπο τα αιτήματα του κλάδου.
Δώσαμε τη μάχη μας για δέκα χρόνια, επιβιώσαμε υπό
αντίξοες συνθήκες, τώρα ήρθε η ώρα να τα καταφέρουμε και να πάρουμε τη θέση που αξίζουμε στην αγορά δηλώνουν έμποροι.

Πολύς σωστός ο Α.ΤΖ από την «Εφ.
των Συν», σε λίγο δεν θα ρωτάμε τι καιρό θα κάνει αύριο, αλλά πώς θα λένε τον
καιρό που θα κάνει αύριο. Πριν προλάβουμε να βαφτίσουμε τον Ραφαήλ, θα
προϋπαντήσουμε τη Σοφία. Το 2018
αποχαιρετήσαμε τον Ξενοφώντα, τον
Ζορμπά και άλλους που ήδη ξεχάσαμε.
Κατανοητή η μόδα να ονοματίζουμε τα
καιρικά φαινόμενα, όμως υπάρχει και
ένα όριο.
Αλλιώς όταν ξεμείνουμε από σοβαροφανή ονόματα θα βαφτίζουμε τα
μπουρίνια και τις καταιγίδες Τάκη, Μάκη,
Σούλα. Ισως είναι και καλύτερα.

∫ Μ.Α.Μπ.

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Για τις γιορτές
αναλαμβάνουμε το ψήσιμο
αρνιών και γουρνοπούλων
Τηλ.: 24310 30268 • Kιν.: 6975815674
Έναντι Τεχνική Σχολής

∫χρ.πΑπ.
(Από το «Ποντίκι»)

Επιτυχής απεγκλωβισμός

Αντάλλαξαν ευχές οι Μητροπολίτες
Σε εγκάρδιο κλίμα
πραγματοποιήθηκε το
μεσημέρι Πρωτοχρονιάς στην πόλη της
Καλαμπάκας εόρτια
συνάντηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου
με τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεόκλητο.
Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σταγών
και Μετέωρων κ. Θεόκλητος προϋπάντησε
με μεγάλη χαρά, τον Σεπτό μας Ποιμενάρχη και ευχήθηκε καταλλήλως για
τις Άγιες ημέρες.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος με την σειρά του ευχήθηκε καλή και
ευλογημένη χρονιά και αγλαόκαρπη ποιμαντορία στο Μητροπολίτη της
επαρχίας Καλαμπάκας και τον ευχαρίστησε για την θερμή και εγκάρδια
υποδοχή.

χρ.πΑπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν το βράδυ
της Πρωτοχρονιάς στην περιοχή του Αρματωλικού, λόγω χιονόπτωσης, ωστόσο,
η περιπέτειά τους είχε αίσιο τέλος,
μετά από αρμονική και αποτελεσματική
συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Τρικάλων, του Δήμου Πύλης και
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας(ΠΥ).
Ζευγάρι με το 8χρονο παιδί τους, ερχόμενοι στον Νομό μας από την Πάτρα
μέσω Άρτας, έχασε τον δρόμο στην περιοχή του Αρματωλικού και εγκλωβίστηκε. Ειδοποίησε την ΠΥ, η οποία
έστειλε δύο οχήματα στο σημείο, ενώ
κατόπιν συνεννόησης με την Πολιτική
Προστασία της ΠΕ και του Δήμου Πύλης, μετέβη χωματουργικό του Δήμου,
το οποίο άνοιξε την δρόμο. Το ζευγάρι φιλοξενήθηκε σε σπίτι στην περιοχή
και χθες το πρωί αναχώρησε για τον
προορισμό του. Η επιχείρηση διήρκησε
από τις 8:30μμ έως τις 3πμ.
Όπως σημειώνουν έμπειροι στην αντιμετώπιση δύσκολων και επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων, σε χιονοπτώσεις
και πολύ έντονες βροχοπτώσεις, καλό είναι να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.

∫ Μ.Α.Μπ.
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Οι μηχανισμοί της ΠΕ και των Δήμων

Σε πλήρη ετοιμότητα για την κακοκαιρία
Τα έντονα φαινόμενα αρχίζουν από σήμερα το πρωί, ενώ ενδέχεται να χιονίσει και στα πεδινά
ε πλήρη επιφυλακή έχουν
τεθεί οι αρμόδιες
Υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ)
Τρικάλων και των τεσσάρων
Δήμων (Τρικκαίων, Μετεώρων,
Πύλης και Φαρκαδόνας), για
να αντιμετωπίσουν το νέο
κύμα κακοκαιρίας.

θούν από σήμερα το μεσημέρι με πιθανές χιονοπτώσεις και στα πεδινά,
ακόμη και στην πόλη των Τρικάλων,
ενώ θα σημειωθεί παγετός. Οι προβλέψεις έχουν χρονικό ορίζοντα
μέχρι αύριο Παρασκευή.
Τα μηχανήματα της Πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ ρίχνουν το τελευταίο διήμερο συνεχώς αλάτι στο
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο
παγετός, ενώ παράλληλα γίνονται οι
προετοιμασίες για την αντιμετώπιση του νέου κύματος κακοκαιρίας.
Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο οφείλουν να είναι εξο-

Σ

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που έφτασε χθες
το μεσημέρι στην Πολιτική Προστασία της ΠΕ, τα φαινόμενα θα είναι έντονα από σήμερα το πρωί, θα
υπάρξουν χιονοπτώσεις πάνω από
400 μέτρα (ενδεικτικά) και θα εντα-

πλισμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι πάντα με τέτοια καιρικά φαινόμενα υπάρχουν παγίδες.
Μέχρι και χθες, δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στον
αποχιονισμό και στην διατήρηση
της βατότητας των οδών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν υπήρχαν
πολύ σοβαρά συμβάντα.
Εκτός από τα μηχανήματα των
αυτοδιοικητικών φορέων, για το
επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας έχει
σχεδιαστεί και η ενοικίαση ιδιόκτητων.
Ματθαίος Μπίνας

Έκτακτη σύσκεψη για την ετοιμότητα
των φορέων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων
Κώστας
Αγοραστός:
«Σε ετοιμότητα
η Περιφέρεια
Θεσσαλίας»

υρεία σύσκεψη για την
ετοιμότητα όλων των
δυνάμεων ενόψει των
έντονων καιρικών
φαινομένων που αναμένεται,
σύμφωνα με τις προβλέψεις,
να πλήξουν την Περιφέρεια
Θεσσαλίας συγκάλεσε ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.

Ε

Σκοπός της σύσκεψης είναι ο
καλύτερος συντονισμός των δυνάμεων των Δήμων, της Πυροσβεστικής, του Στρατού, της Αεροπορίας, της Αστυνομίας και
της Πολιτικής Προστασίας.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υποστήριξε τα εξής:
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε ετοιμότητα. Ο καλύτερος συντονισμός φέρνει θετικά
αποτελέσματα στην ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και στη μεταφορά των εμπορευμάτων.
Όλες αυτές τις μέρες και την
παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς υπήρξαν συντονισμέ-

νες επιχειρήσεις των μηχανημάτων μας και δεν δημιουργήθηκαν
προβλήματα στις περιοχές όπου
είχαμε χιονοπτώσεις.
Συντονιζόμαστε στον τομέα ευθύνης του ο καθένας για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο
έπακρο τον μηχανικό εξοπλισμό
που διαθέτουμε. Κατά τη διάρκεια
της κακοκαιρίας οι συμπολίτες

μας να αποφεύγουν τις άσκοπες
μετακινήσεις και να φέρουν μαζί
τους αντιολισθητικές αλυσίδες».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Πρόεδρος

του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, ο Δήμαρχος Λαρι-

σαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο
Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, ο Δήμαρχος Τεμπών
Κων/νος Κολλάτος, ο Αναπληρωτής δημάρχου και υπεύθυνος της
Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Ελασσόνας Διονύσης Μπαλούκας, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Κιλελέρ Γιάννης Κουκούτσης, ο
Υπεύθυνος Τενχικών Υπηρεσίων
του Δήμου Φαρσάλων Αναστάσιος Λιάπης, ο Αντισμήμαρχος
Μπρέκας Γιάννης, ο Ταγματάρχης
Απόστολος Ζούκας, ο Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Σκούπρας,
περιφερειακός διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας,
ο Ταξίαρχος, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής
Θεσσαλίας Βασίλης Καραπιπέρης,ο διοικητής της 8ης ΕΜΑΚ
Λάρισας Λάμπρος Κίτσιος, ο εκπρόσωπος της Αυτοκινητόδρομος «Αιγαίου Α.Ε.» Βάιος Γεωργαλόπουλος και ο Χρήστος Καραμπούζης υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συνεχείς ετοιμασίες στον Δήμο Τρικκαίων για τον επερχόμενο χιονιά
•Προεργασία, προγραμματισμός και σχεδιασμός για ταχύτερη αντιμετώπιση των φαινομένων
ι δυσμενείς
προβλέψεις για τον
καιρό στον Δήμο
Τρικκαίων το επόμενο
διήμερο, ενίσχυσαν τις
υπάρχουσες προετοιμασίες
των αρμόδιων υπηρεσιών
του.

Ο

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας και οι συναρμόδιες υπηρεσίες συναντήθηκαν - για άλλη μια
φορά - το πρωί της Τετάρτης 2 Ιανουαρίου 2018 στον αμαξοστάσιο
του Δήμου Τρικκαίων. Εκεί, ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου ενημερώθηκε για όλο το
πλάνο και τον σχεδιασμό που
έχει καταστρωθεί, δίνοντας πρόσθετες οδηγίες. Οι αντιδήμαρχοι
κ. Ντιντής, Λασπάς, Μπούρας,
Παζαΐτης, ο γενικός γραμματέας
κ. Παπασίκας, καθώς και υπηρε-

σιακό προσωπικό, ρύθμισαν όλο
το σχέδιο για την επικείμενη κακοκαιρία με προβλεπόμενη χιονόπτωση και παγετό.
Τα μηχανήματα και οχήματα
του Δήμου είναι ήδη έτοιμα, όπως
από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς διαπιστώθηκε σε μία ακόμη επιτόπια επίσκεψη του Δήμαρχου Τρικκαίων. Μάλιστα τα
νέα πολυοχήματα που αγόρασε ο
Δήμος με δικά του χρήματα, ενισχύουν την πιθανή «μάχη» εντός
της πόλης.
Ταυτοχρόνως, έγινε και η προμήθεια τόνων αλατιού, ώστε να
ριχθεί, όπου απαιτηθεί.
Ο κ. Παπαστεργίου ζήτησε, να
γίνεται το συντομότερο δυνατό η
παρέμβαση με αλάτι ή εκχιονιστικά, στο μήκους 700 χλμ. οδικό
δίκτυο της πόλης των Τρικάλων.
Σημειώνεται ότι το προσωπικό

του Δήμου Τρικκαίων θα βρίσκεται έτοιμο, στους δρόμους της πόλης και όπου απαιτηθεί, για να παρεμβαίνουν στα σημεία που θα
παραστεί ανάγκη.
Σημαντικό ζήτημα, βεβαίως,

εκτός από τις δράσεις του Δήμου,
η συνεργασία των πολιτών. Στη
σύσκεψη επισημάνθηκε ότι θα
πρέπει να μειωθεί η κυκλοφορία
των οχημάτων, αν αυτή δεν είναι
απαραίτητη. Στο ίδιο επίπεδο, το-

νίστηκε η ανάγκη να μη σταθμεύουν τα οχήματα στις γωνίες
των δρόμων και σε στενούς δρόμους, προκειμένου να μπορούν να
κινούνται άνετα τα εκχιονιστικά
του Δήμου Τρικκαίων.

Επίσης, προτείνεται η συνεργασία όλων, και με την ελαχιστοποίηση της κίνησης των πεζών και
δη των ηλικιωμένων, καθώς ο
επερχόμενος παγετός δημιουργεί
μέγιστα προβλήματα.
Τονίζεται, ακόμη, ότι ήδη έχουν
δοθεί οδηγίες στους διευθυντές
όλων των σχολείων για τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή ζημιών
του συστήματος θέρμανσης. Οι
δε υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας και το Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας με τον Ξενώνα Αστέγων, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.
Ο Δήμος Τρικκαίων σε κάθε
περίπτωση θέτει στη διάθεση των
πολιτών, τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2431020000 (κεντρική υπηρεσία διαχείρισης αιτημάτων),
2431076611 και 2431076612 (αμαξοστάσιο).

τοπικά

Οδηγίες του Δήμου Τρικκαίων
για την επερχόμενη κακοκαιρία
•Τι να προσέχετε σε περιπτώσεις χιονόπτωσης και παγετού

Τ

ο τμήμα Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου
Τρικκαίων ενημερώνει
τους πολίτες, τι να προσέχουν
σε περίπτωση χιονοπτώσεων
και παγετού. Ο Δήμος
Τρικκαίων σε κάθε περίπτωση
θέτει στη διάθεση των πολιτών,
τους τηλεφωνικούς αριθμούς
2431020000 (κεντρική
υπηρεσία διαχείρισης
αιτημάτων), 2431076611 και
2431076612 (αμαξοστάσιο).

Οι πολίτες μπορούν:
Αν πρόκειται να μετακινηθούν με
το αυτοκίνητο:
•Να ενημερωθούν για τον καιρό
και για την κατάσταση του οδικού δικτύου
•Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ
γεμάτο καύσιμα
•Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια
της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
•Να ενημερώνουν τους οικείους
τους για τη διαδρομή που πρόκειται
να ακολουθήσουν
•Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα
των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
•Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες
των κατά τόπους αρμοδίων φορέων,
όπως Τροχαία κλπ.
Αν μετακινούνται πεζή
•Να ντύνονται με πολλά στρώματα
από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ
ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας
•Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής
των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση,
συνθήκες παγετού)
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις
σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού
δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών
υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων
και παγετού, οι πολίτες μπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.
www.astynomia.gr.

► ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη
περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις
•Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης
και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.
•Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή
ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
•Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε.
•Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν
έξω ασυνόδευτα.
•Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.
•Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους
σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

•Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.
•Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση.
•Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας
από τα προπορευόμενα οχήματα.
•Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν
ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο
χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι
ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή
για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείστε
την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
•Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.
•Ντυθείτε με πολλά στρώματα από
ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα
βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.
•Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε
περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις.
•Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές
αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο.
Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά
τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.
•Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη.

► ΠΑΓΕΤΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
•Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή
όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την
κατάσταση του οδικού δικτύου και
έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες.
•Αν μετακινείστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.
Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών
•Μάθετε πού βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας καθώς
και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες
υδροδότησης.
•Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.

•Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα,
βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι,
διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν
το συντομότερο δυνατόν.
•Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ρυθμίστε το σύστημα
θέρμανσης του σπιτιού ώστε να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
•Κλείστε την παροχή νερού προς
τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε
το νερό από το σύστημα, αν είστε
στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού
και ιδιαίτερα το βράδυ.
•Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για
να απομακρύνετε το χιόνι και τον
πάγο.
•Περιορίστε τις δραστηριότητες
που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση
νερού (πλυντήρια ρούχων κ.λπ.).
•Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί
αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσίφωνα
από την κατασκευάστρια εταιρία ή
τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση
κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση προμηθευτείτε το κατάλληλο
αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του.
•Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές
στις βρύσες ή στα καζανάκια.
•Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα
μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και
λειτουργούν ομαλά.

ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ
ΠΑΓΕΤΟΣ
Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες
ύδρευσης
•Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και
ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει
να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει
διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε υδραυλικό.
•Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε
τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος
του σωλήνα κοντά στον διακόπτη ώστε
η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι
σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα
επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό.
•Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε.
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Ανακοίνωση της
ΔΕΥΑΤ για προστασία
από τον παγετό
Λόγω των προβλεπόμενων χαμηλών θερμοκρασιών
των επόμενων ημερών, το τμήμα Ύδρευσης της
Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ενημερώνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει
να φροντίσουν για τη μόνωση των υδρομετρητών
των ακινήτων τους. Η μόνωση των υδρομετρητών
μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση μονωτικών
υλικών, όπως άχυρα, εφημερίδες, παλαιά ρούχα,
κ.λπ., εντός του χώρου του φρεατίου. Παρομοίως,
εκτεθειμένες βρύσες και σωληνώσεις νερού ή αποχέτευσης θα πρέπει επίσης να καλυφθούν με αντίστοιχα υλικά.
Γενικότερα ισχύουν οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αφορούν την
προετοιμασία για την αντιμετώπιση παγετού στα
δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών:
•Μάθετε που βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι)
του σπιτιού σας καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται
ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης.
•Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν
ομαλά.
•Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ.
ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι
μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το
συντομότερο δυνατόν.
•Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο
του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε
για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του
χειμώνα. Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του
σπιτιού ώστε να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές
θερμοκρασίες.
•Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα, αν
είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού και
ιδιαίτερα το βράδυ, διαφορετικά αφήστε μια βρύση
να στάζει στο κύκλωμα ζεστού νερού.
•Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο.
•Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν
αυξημένη κατανάλωση νερού (πλυντήρια ρούχων
κλπ.).
•Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό
στον ηλιακό θερμοσίφωνα από την κατασκευάστρια
εταιρία ή τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση
κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση προμηθευτείτε το κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε
για την τοποθέτησή του.
•Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή
στα καζανάκια.
•Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια
και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και
σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.
Επιπλέον, αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες
ύδρευσης:
•Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής
νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν
συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει
διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε υδραυλικό.
•Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες,
αρχίστε από το μέρος του σωλήνα κοντά στον διακόπτη ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι
σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε
με έναν υδραυλικό.
•Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο
οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε.
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Τα Τρίκαλα υποδέχτηκαν το 2019
Λαμπερή υποδοχή του 2019 στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, όπου παρά το
κρύο οι Τρικαλινοί βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία για την αλλαγή του έτους

Π

αρά το κρύο και το
ψιλόβροχο η πόλη
των Τρικάλων με
αισιοδοξία και φωτεινότητα
υποδέχτηκε το νέο έτος. Το
2019 ήρθε με το κέφι που
επιβάλει η αλλαγή και με την
ελπίδα ότι θα έχει μέσα του
μέρες χαράς και θετικής
αύρας.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων υποδέχθηκε τον νέο χρόνο
στην κεντρική πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου με μαζική συμμετοχή και παρουσία επισκεπτών
και τρικαλινών. Το χαμόγελο ζέ-

στανε τις καρδιές όλων.
Από νωρίς, ο Δήμος Τρικκαίων
και η e-trikala ΑΕ είχαν ετοιμάσει
μια γιορτή αντάξια των γιορτών

και των 2019 ευχών που ο καθένας έδωσε απλόχερα. Πρώτος,
ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος ευ-

CMYK

χήθηκε σε όλους, ο νέος χρόνος
να είναι δημιουργικός, με υγεία
και με ευόδωση κάθε ονείρου για
κάθε πολίτη.

Νωρίτερα, η υποδοχή των πολιτών έγινε από την αντιδήμαρχο
κ. Σοφία Αλεστά, που καλωσόρισε
τους πάντες στη γιορτή.
Το νεανικό συγκρότημα από
τα Τρίκαλα έπαιζε γνωστές επιτυχίες. Επειτα ο τρικαλινός ουρανός φωτίστηκε από εξαιρετικά
και ομολογουμένως εντυπωσιακά
πυροτεχνήματα, προσφορά της
e-trikala. Το υπερθέαμα συνόδευσαν χιλιάδες κομμάτια βασιλόπιτα, προσφορά του Συλλόγου
Αρτοποιών Τρικάλων, καθώς και
ζεστό κρασί, που παραλάμβαναν
οι πολίτες από τέσσερα, πλέον,
διαφορετικά σημεία στην πλατεία,

με τη συνδρομή των Εθελοντών
Τρικάλων. Τέσσερις τυχεροί κέρδισαν δώρα που εξασφάλισε η
e-trikala: 3 ποδήλατα, ένα Playstation και ένα smartphone (το συγκεκριμένο δωρεά του καταστήματος «Γερμανός»). Ακολούθησε
μια ακόμη κλήρωση, από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων, με
δώρο ένα ταξίδι στο Λονδίνο, καθώς, όπως ανέφερε ο πρόεδρός
του κ. Χρήστος Μπλουγούρας,
είναι το αντίδωρο των τρικαλινών
εμπόρων στην ανταπόκριση των
καταναλωτών από όλη τη χώρα
και στην προτίμησή τους στην
τοπική αγορά.
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Στήριξη σε τρικαλινό
που κάηκε το σπίτι του
Ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι τρικαλινού
και φιλοξενείται στον Ξενώνα Αστέγων
του Δήμου Τρικκαίων
Μεγάλη περιπέτεια για τρικαλινό
ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, αφού το
σπίτι του πήρε φωτιά! Έτσι ήταν άμεση η παρέμβαση
των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
Τρικκαίων, για συμπολίτη που έμεινε άστεγος μετά από πυρκαγιά. Ανήμερα την
Πρωτοχρονιά, ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία συμπολίτη στα δυτικά της πόλης των Τρικάλων. Η άμεση παρέμβαση του προσωπικού της Π.Υ. Τρικάλων και περιοίκων συνέβαλαν στη μείωση του κινδύνου για τον συμπολίτη.
Όμως από την πυρκαγιά υπήρξε μέγιστο πρόβλημα κατοίκησης. Άμεσα ο Δήμος Τρικκαίων ενεργοποίησε τις υπηρεσίες
του και ο συμπολίτης φιλοξενείται ήδη στον Ξενώνα Φιλοξενίας, που λειτουργεί στον χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων. Ο Δήμος Τρικκαίων από ίδιους πόρους για άλλη μια χρονιά φροντίζει για όλους, όσοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη στέγαση, ενισχύοντας το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, αλλά και
όλες τις Κοινωνικές Δομές με πλήθος παρεμβάσεων.
ΧΡ.ΠΑΠ.

ε την βράβευση των εισακτέων σε Α.Ε.Ι.- και
Τ.Ε.Ι. από το Γενικό Λύκειο Πύλης και ΕΠΑΛ από τον
Δήμο Πύλης, όπως συνηθίζεται τα
τελευταία χρόνια έκλεισαν οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Πύλης «Χριστούγεννα 2018-2019» με μεγάλη
επιτυχία.
Η εκδήλωση της βράβευσης
πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης την Κυριακή
30 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30,
παρουσία των επιτυχόντων μαθητών και των γονιών τους που
κατέκλυσαν την αίθουσα του Κέντρου και την παρουσίασε ο Γραμματέας του Δήμου Πύλης κ. Γεώργιος Γώγος που καλωσόρισε
τους επισήμους και τους παρευρισκόμενους ευχόμενος Χρόνια
Πολλά, καλώντας την χορωδία
Γυναικών της Ενορίας του Αγίου
Νικολάου Πύλης που τραγούδησε χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα.
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί

Μ

Ρευστότητα
«Οι μικρομεσαίοι έμποροι
πρέπει να έχουν δικαίωμα
στην προστασία πρώτης κατοικίας και γι’ αυτόν το λόγο
ζητούμε από την πολιτεία ένα
μόνιμο θεσμικό πλαίσιο που
θα περιλαμβάνει μικρομεσαίους εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες» σημειώνουν συνδικαλιστές και στην

σελίδα 7

Ακατάσχετος λογαριασμός, ρευστότητα και καλό
“κλίμα” στην αγορά είναι τα σημαντικότερα

συνέχεια, αναφερόμενοι σε
ένα από τα σημαντικότερα αιτήματά τους, την ρευστότητα,
τονίζουν «περιμένουμε την
ενίσχυση της ρευστότητας
στην αγορά με την χορήγηση
μικρο-πιστώσεων σε μικρές
εμπορικές επιχειρήσεις για
να μπορούν να ανταποκριθούν σε άμεσες ανάγκες.
Αυτό αφορά τόσο τους συναδέλφους που βρίσκονται σε

δυσκολία και χρειάζονται μία
βοήθεια όσο και τους συναδέλφους που βρίσκονται σε
καλή κατάσταση και θέλουν
μια ώθηση για να πάνε ακόμα
καλύτερα».
«Η θετική ψυχολογία στην
αγορά είναι βασικό για το εμπόριο και γενικά για την οικονομία» επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς και σημειώνουν πως «για την εμπορική

δραστηριότητα, πέρα από
τους αριθμούς, υπάρχει και η
ψυχολογική διάθεση των ανθρώπων, το “κλίμα” στην αγορά, που μπορεί να βελτιωθεί
με συστηματική και πειθαρχημένη προσπάθεια, με στήριξη στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με σταθερότητα οικονομική και κοινωνική».
Ματθαίος Μπίνας

φανοι για την καταγωγή σας και
που είστε δημότες Πύλης.
Χαιρετισμό έκαναν ο βουλευτής
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος

Σιμορέλης, Περιφερειακό Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσίγκας, ο
Πρώην βουλευτής κ. Ηλίας Βλαχογιάννης.

Από τον Δήμο Πύλης

Βράβευση των επιτυχόντων σε Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι.

Κοπή
βασιλόπιτας
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
ΑμεΑ Ν. Τρικάλων “Η
Συμπαράσταση” καλεί τα
μέλη και τους φίλους του
Συλλόγου, να παρευρεθούν στην κοπή της βασιλόπιτας που θα γίνει
στις 6 Ιανουαρίου ημέρα
Κυριακή, και ώρα 12.45
στην αίθουσα του Συλλόγου, Φλεγίου 14.
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Ικανοποίηση χρόνιων
αιτημάτων

Όπως σημειώνουν συνδικαλιστές του κλάδου, «ζητάμε
εδώ και χρόνια τα ίδια, που αν
πραγματοποιηθούν, όλοι θα
κερδίσουμε: Το κράτος, το
εμπόριο, οι εργαζόμενοι, οι
καταναλωτές.
Αλλά κανείς δεν ακούει τους
ανθρώπους της αγοράς, ούτε
τους εξειδικευμένους επιστήμονες που συνεργαζόμαστε.
Ελπίζουμε, φέτος να εισακουστούμε και να αρχίσει η
ικανοποίηση των αιτημάτων
μας».
Το κυριότερο αίτημα των
εμπόρων είναι η θεσμοθέτηση
ακατάσχετου επιχειρηματικού
λογαριασμού.
«Πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία θα επιτρέψει την
πιο ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και θα μειώσει το άγχος των συναδέλφων.
Δεν είναι δυνατόν να μην
υπάρχει η δυνατότητα να δουλέψει για να καλύψει τις άμεσες υποχρεώσεις του ένας
έμπορος που βρέθηκε σε αδυναμία, όπως πολλοί συμπολίτες μας» τονίζουν συνδικαλιστές έμποροι.

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι και φέτος θα αποδοθούν βραβεία και έπαινοι από το «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 στις 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.
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Ζητάει ο εμπορικός κόσμος

πανέρχονται και
στο νέο έτος με τα
χρόνια αιτήματά
τους προς ικανοποίηση
οι έμποροι.

Αποδίδονται
τα βραβεία από το
«Κληροδότημα Παληχώρη»

ΠΕΜΠΤΗ

από το Αρχιερατικό Επίτροπο
Πύλης Πατέρα Δημήτριο Κατσαρό, τονίζοντας ότι οι μαθητές που
πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι είναι
τα παιδιά μας που ξέρουν να κα-

ταχτούν κορυφές να βάζουν στόχους και να βάζουν ψηλά τον
πήχη.
Στην συνέχεια ο Πατέρας Δημήτριος απευθυνόμενος στον Δή-

μαρχο ανέφερε, αυτή η εκδήλωση έχει σαν στόχο την επιβράβευση και την επιβράβευση , και
την ευλογία και από την πλευρά
της Εκκλησίας και από πλευράς
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη
μας κ. κ. Χρυσοστόμου, που
λόγω των Εκκλησιαστικών του
υποχρεώσεων δεν Μπόρεσε να
παραβρεθεί.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος
Μαράβας στον χαιρετισμό του
ανέφερε τα εξής..
Σας καλωσορίζω σε αυτήν εκδήλωση του Δήμου Πύλης απευθυνόμενος στους επίσημους
προσκεκλημένους, στους γονείς και στα παιδιά.
Αισθάνομαι πολύ ζεστά απόψε
που βρίσκομαι μαζί σας στην
δική σας βραδιά, στην τελετή
βράβευσης των παιδιών που πέτυχαν στα Ανώτατα και Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.
Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τον ακούραστο Αγώνα
σας τον αγώνα που κάνατε με
την βοήθεια των Καθηγητών σας
και την συμπαράσταση των γονιών σας, για να κατακτήσετε
μια θέση στην Κοινωνία της μόρφωσης.
Σε αυτό το ταξίδι που κάνετε
να ξέρετε ο Δήμος Πύλης και εγώ
προσωπικά θα είμαστε δίπλα
σας.
Στα δύσκολα χρόνια που περνάει η Χώρα μας εσείς είστε το
φώς και ελπίδα για ένα καλλίτερο αύριο, είμαστε περήφανοι για
εσάς και εσείς να είστε υπερή-

8 σελίδα
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Στις 19/2/2019, ενώ αιτήσεις μπορούν
να υποβληθούν μέχρι 21/3/2019

Προκηρύσσεται
η βιολογική γεωργία
Μοριοδοτούνται επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων,
νέοι γεωργοί και ορεινά

Α

νοίγει το μέτρο
βιολογικής γεωργίας
από τις 19
Φεβρουαρίου 2019, ενώ
αιτήσεις ένταξης θα
μπορούν να υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί
μέχρι 21 Μαρτίου 2019.
Το μέτρο, όπως ενημερώνουν
γεωπόνοι, θα περιλαμβάνει δύο
δράσεις:
-11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
και μεθόδους παραγωγής στην
γεωργία
- 11.2.1: Ενισχύσεις για τη δια-

Η θετική πορεία του Συνεταιριστικού
Ομίλου της Ε.Α.Σ. Τρικάλων επιβεβαιώθηκε από την παρουσίαση των απολογιστικών στοιχείων, της περασμένης χρήσης, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην εκπνοή του περασμένου έτους. Ο ισολογισμός του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεταποίησης και
Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων
που εγκρίθηκε ομόφωνα παρουσιάζει
κέρδη ύψους 123.000 ευρώ διατηρώντας
την καθαρή οικονομική του θέση.
Η συγκεκριμένη πραγματικότητα που
αναδείχθηκε από τη Διοίκηση και τα Υπηρεσιακά Στελέχη του Συνεταιρισμού, σε

τήρηση σε βιολογικές πρακτικές
και μεθόδους παραγωγής στην
γεωργία

Επιλέξιμες καλλιέργειες
Οι καλλιέργειες που μπορούν
να ενταχθούν στο εν λόγω μέτρο
είναι οι εξής:
- αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική,
τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
- μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα,
επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
- όσπρια

- Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα
προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές
καλλιέργειες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος
να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Κριτήρια ένταξης
Στην νέα πρόσκληση δίνεται
προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων, ανά δράση:
Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για
τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής
στην γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές)
α) γεωργοί νεαρής ηλικίας
β) αγροτεμάχια σε ορεινές πε-

ριοχές
γ) αγροτεμάχια σε περιοχές
με φυσικούς περιορισμούς εκτός
των ορεινών
δ) αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή
ζωοτροφών από δικαιούχους της
βιολογικής κτηνοτροφίας
ε) ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της
γεωργικής εκμετάλλευσης του
υποψηφίου (εξαιρουμένων των
βοσκοτόπων)
Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για
τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής
στην γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές):
α) παλαιότητα υποψηφίου βιοκαλλιεργητή
β) αγροτεμάχια σε ορεινές πε-

ριοχές
γ) αγροτεμάχια σε περιοχές
με φυσικούς περιορισμούς εκτός
των ορεινών
δ) αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή
ζωοτροφών από δικαιούχους της
Βιολογικής Κτηνοτροφίας
ε) μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας
Παραγωγών
στ) κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης

τικής κατά 80%.
Ρύθμισε τα δάνεια της Πειραιώς με
ευνοϊκό επιτόκιο μεταθέτοντας σχεδόν
το μισό απ’ αυτό σε μπαλούν για την
επόμενη δεκαετία.
Ρύθμισε τις οφειλές σε προμηθευτές
προστατεύοντας την Ένωση έναντι κάθε
είδους απαίτησης που έρχεται ακόμη
και από μακρινό παρελθόν, όπως τα δάνεια των δημητριακών που δόθηκαν πριν
από είκοσι και πλέον χρόνια.
ΚΑΤΑΦΕΡΑ να πείσω τα στελέχη της
Τράπεζας ότι η Ένωση είναι βιώσιμη.
Ότι μπορούμε να αφήσουμε πίσω όλες
εκείνες τις παθογένειες που κρατούσαν
πίσω τους Συνεταιρισμούς και λειτουργήσουμε με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
χωρίς όμως, να απεμπολούμε τον συνεταιριστικό μας χαρακτήρα.
.-Ανά δραστηριότητα τώρα, είδα από
νωρίς το περιβάλλον που διαμορφώνονταν
για το βαμβάκι και επεδίωξα, επί μήνες,
συνεργασία για την εκκόκκιση με τη μέθοδο του φασόν βαμβακιού τόσο στο
Μεγαλοχώρι αλλά κυρίως στο Νέο Μοναστήρι. Τελικώς έγινε στο παραπέντε
μια συμφωνία για την εκκόκκιση 10.0000
τόνων αλλά δεν εφαρμόστηκε παρά για
το ένα τέταρτο αυτής, όχι πάντως με
ευθύνη μας.
Σέβομαι και εκτιμώ τις συνεργασίες
που κάνω και ο λόγος μου είναι συμβόλαιο
αλλά δεν θα επιτρέψω ξανά να επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση.
Σας το λέω σήμερα εδώ ανοιχτά γιατί
ξέρω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους
που έχουν ειλικρινή ενδιαφέρον για το
καλό της Ένωσης. Φασόν θα κάνουμε
τη νέα σεζόν που το βαμβάκι θα είναι
και περισσότερο στον κάμπο αλλά θα
κάνουμε μόνο με εκείνους που μπορούν
να εγγυηθούν τα συμφωνηθέντα.
Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση φέτος
δεν πήραμε πολύ βαμβάκι. Το πρόβλημα
εντοπίστηκε κυρίως στο Νέο Μοναστήρι.
Οι λόγοι ήταν πολλοί. Πρώτον ο πόλεμος

από τους ιδιώτες. Μέχρι και τα σπορόκεντρα μας πήραν για να μην πάρουμε
βαμβάκι. Οι ομάδες παραγωγών οι οποίες
ωφελήθηκαν από μας τα προηγούμενα
χρόνια και χτίστηκαν πάνω μας, πήγαν
σε ιδιωτικά εκκοκκιστήρια με οδυνηρά
για τα μέλη τους αποτελέσματα. Κακό
του κεφαλιού τους…
Κυρίες και Κύριοι,
Φέτος κανείς βαμβακοπαραγωγός δεν
μπορεί να έχει παράπονο από την Ένωση.
Ήμασταν οι μοναδικοί που είχαμε τιμές
ημέρας. Ήμασταν οι μοναδικοί που πληρώσαμε 54 και 55 λεπτά το κιλό τις
οποίες πήραν και οι περισσότεροι παραγωγοί. Από την αρχή τη συλλογής
βγήκα στα χωριά και μίλησα στους συναδέρφους αγρότες. Τους κάλεσα να
φέρουν το βαμβάκι τους στην Ένωση και
πως θα δικαιωθούν από το αποτέλεσμα.
Όσοι με άκουσαν κέρδισαν, οι υπόλοιποι
διαμαρτύρονται τώρα γιατί οι εκκοκκιστές
το έκλεισαν στα 47 λεπτά. Ας πρόσεχαν…
Στα δημητριακά, είχαμε και φέτος παρουσία στην αγορά, αυτή που μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας αλλά και τα
πραγματικά δεδομένα. Ακολουθήσαμε
προσεκτική πολιτική στην AGROVIZ επενδύοντας στα φυράματα τα οποία αφήνουν
και τα περισσότερα κέρδη στην οργάνωση.
Το καλαμπόκι θέλει μεγάλα κεφάλαια
και εμείς δεν τα έχουμε. Πάντα όμως,
είμαστε στη διάθεση των παραγωγών
και προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές
στο καλαμπόκι της παρακαταθήκης.
Φίλες και φίλοι,
Σας περιέγραψα καθαρά και ξάστερα
την πραγματικότητα στην Ένωση. Πήρατε
μια μικρή έστω ιδέα για τον αγώνα που
δίνουμε σε όλα τα δύσκολα μέτωπα,
όλα αυτά τα χρόνια. Ο αγώνας συνεχίζεται
και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Με τη
δική σας στήριξη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη. Για το καλό της Ένωσης και
των αγροτών».

Ενισχύσεις
Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας έχουν
ως εξής, ανά καλλιέργεια:
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε
ευρώ/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1
Ματθαίος Μπίνας

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Ε.Α.Σ.
Τρικάλων με κερδοφόρο ισολογισμό
Ομόφωνα εγκρίθηκε ο ισολογισμός από τη Γενική Συνέλευση –
Αχιλλέας Λιούτας: «Η Ένωση ξαναγεννήθηκε»
συνδυασμό με την ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του κ. Αχιλλέας
Λιούτας, απόφαση για την επικύρωση
του σχεδίου εξυγίανσης, δημιουργούν
τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη
του Συνεταιριστικού Ομίλου προς όφελος

των αγροτών και συνολικά της τοπικής
οικονομίας.
Ο κ. Λιούτας, στην ομιλία του, μεταξύ
των άλλων ανέφερε:
« Η Ένωση και η συνέχεια αυτής που
είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μετα-

ποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων έχει δύο σημαντικούς
σταθμούς, στα 90 χρόνια της ιστορίας
της. Ο πρώτος είναι η ίδρυσή της το
1930 και ο δεύτερος η ιστορική απόφαση
με αριθμό 4/2018 του Πολυμελούς Πλημμελειοδικείου Τρικάλων.
Είναι η απόφαση σταθμός με την οποία
εγκρίθηκε το σχέδιο εξυγίανσης και η
συμφωνία πιστωτών για τον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση η Ένωση
ξαναγεννήθηκε. Ήταν μια απόφαση που
ελάχιστοι πίστευαν ότι θα ήταν υπέρ
μας. Θα τολμούσα να πω ότι το σύμπαν
συνωμοτούσε εναντίον μας. Επί ημέρες
και εβδομάδες πριν την ανακοίνωση της
απόφασης υπήρχε ένας θόρυβος όχι
μόνο στα Τρίκαλα αλλά και από το κέντρο,
ότι η απόφαση θα είναι αρνητική. Ότι η
Ένωση κλείνει και πως φιλέτα της, με
πρώτο και καλύτερο το Εργοστάσιο Γάλακτος, θα τα πάρουν ιδιώτες και ότι
εγώ θα καταστραφώ παίρνοντας στο
λαιμό μου, όχι μόνο την οικογένειά μου,
αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εγγυήθηκαν τα δάνεια.
Η πίεση που δέχθηκα ήταν τεράστια.
Φίλοι που γνώριζαν τι λέγονταν και τι
παίζονταν στους διαδρόμους της εξουσίας
με προειδοποιούσαν για το κακό που θα
έρχονταν.
Θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας.
Ήταν η πιο μαύρη περίοδος της δεκαετούς προεδρίας μου στην Ένωση. Ωστόσο
και τότε δεν το έβαλα κάτω. Πίστεψα
στο θετικό σενάριο και στη γενναιότητα
της ελληνικής δικαιοσύνης και δικαιώθηκα.
Η απόφαση που ήρθε στις αρχές του
περασμένου Μαρτίου έβαλε τέλος στα
σενάρια της καταστροφολογίας.
Είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει
προηγούμενο για κανένα Συνεταιρισμό
της χώρας.
Κούρεψε τα δάνεια της πρώην Αγρο-

τοπικά

ΠΕΜΠΤΗ

3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 9

«Χάραμα» εκδηλώσεων στα Τρίκαλα για τον Τσιτσάνη
Διήμερο δωρεάν εκδηλώσεων από τον Δήμο Τρικκαίων και το Μουσείο Τσιτσάνη
ην πρώτη μεγάλη
εκδήλωση για το
2019 ο Δήμος
Τρικκαίων την αφιερώνει
στον μεγάλο Βασίλη
Τσιτσάνη. Το Μουσείο
Τσιτσάνη διοργανώνει
μια διήμερη εκδήλωση με
δωρεάν είσοδο, ως τιμή
και μνήμη στον τρικαλινό
συνθέτη – στιχουργό δεξιοτέχνη του
μπουζουκιού και θρύλο
της ελληνικής λαϊκής
μουσικής.

Τ

Κάθε χρόνο στις 18 Ιανουαρίου, ημέρα γέννησης
και θανάτου του Τσιτσάνη, το
Μουσείο και ο Δήμος Τρικκαίων διοργανώνουν εκδήλωση - αφιέρωμα. Φέτος, αυτή
θα έχει πιο πανηγυρικό χαρακτήρα: θα είναι αφιερωμένη
στο «ΧΑΡΑΜΑ», εκεί όπου ο
Τσιτσάνης εμφανιζόταν ανελλιπώς από το 1970 μέχρι τον
θάνατό του.
Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων με ελεύθερη
είσοδο είναι το ακόλουθο:
- Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
2019, 20:30, αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη
Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ για το ΧΑΡΑΜΑ, όπως παρουσιάστηκε από την εκπομπή της ΕΡΤ «ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ».
Μετά την προβολή θα μιλήσουν, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Κυριάκος Αγγελάκος, ο δημοσιογράφος – ερευνητής και εκδότης του περιοδικού «ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»
Γιώργος Κοντογιάννης και η
στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί από ορχήστρα,
μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια του Τσιτσάνη.
- Πέμπτη 17 Ιανουαρίου2019, 20:30, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Θα δοθεί συναυλία με ερ-

μακριά από το κέντρο αλλά
μέσα στην καρδιά όλων εκείνων που πέρασαν ένα βράδυ
της ζωής τους εκεί και που
ακούγοντας τον Τσιτσάνη, την
Μπέλλου και τον Παπαϊωάννου γίνονταν αυτόπτες μάρτυρες της μουσικής ιστορίας
που γραφόταν κάθε βράδυ
εκεί και που αργότερα έγινε
μύθος». Αυτά αναφέρονται
στο δελτίο Τύπου της εκπομπής που προβλήθηκε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 από
την ΕΡΤ. Και όπως τονίζεται
στην εκπομπή:
Ο μύθος του «Χαράματος»

μηνευτές τη Μαρία Σουλτάτου, την Κωνσταντίνα Πάλλα
και τον Φώτη Παπαζήση. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα
απάνθισμα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουν
την υπογραφή των σημαντι-

κότερων Ελλήνων συνθετών
και είναι αυτά που διάλεξε
και παρουσίασε η Λίνα Νικολακοπούλου στο ΧΑΡΑΜΑ τη
διετία 1994-1996.
Το Χάραμα
«Το Χάραμα: Ένα κέντρο

Θρήνος και σπαραγμός για 5 μηνών αγγελούδι
• Τραγικά ξεκίνησε το 2019 για τα Τρίκαλα, αφού
ένα μωρό 4 μηνών και 20 ημερών έφυγε
από την ζωή μάλλον από πνιγμό μετά το φαγητό
Χειρότερο ποδαρικό δεν
θα μπορούσε να κάνει το
2019 για τα Τρίκαλα. !
Απίστευτη τραγωδία επιφύλαξε για την Τρικαλινή κοινωνία αλλά κυρίως για τους γονείς ο θάνατος ενός μικρού
παιδιού την δεύτερη ημέρα
του νέου έτους. Σύμφωνα με
τις πρώτες πληροφορίες 4
μηνών και 20 ημερών παιδάκι
πρέπει να πνίγηκε από κατάποση αλλά φως θα ρίξει η νεκροψία . Χθες το μεσημέρι

που εκτυλίχθηκε το περιστατικό το αγοράκι μεταφέρθη-

Με την έναρξη του νέου χρόνου 2019
εύχομαι σε όλο το προσωπικό
και στον ιδιοκτήτη του “Πρωινού Λόγου”
Υγεία, Χαρά, Ευτυχία και άριστη δημιουργικότητα
Βασίλειος Γιουβρής
Συνταξιούχος Δικ. Επιμελητής

κε στο Γ.Ν. Τρικάλων από
τους ίδιους τους γονείς του
και ακολούθησαν στιγμές θρήνου καθώς παρά τις τεράστιες προσπάθειες των ιατρών δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το μοιραίο, ενώ οι
πάντες ήταν σοκαρισμένοι
από την εξέλιξη αυτή…
ΧΡ.ΠΑΠ.

ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και γιγαντώνεται
την ανατολή της δεκαετίας
του ’70, όταν ο Βασίλης Τσιτσάνης ανεβαίνει στο πάλκο.
Ίσως κανένας άλλος χώρος
της εποχής δεν εσώκλειε τέτοια μυστηριακή ενέργεια, δεν
ανέδιδε τέτοιον ερωτισμό, δεν
εγκιβώτιζε τόσο πηγαία κάθε
λογής συναισθήματα και δεν
εξομοίωνε διαφορετικές ηλικίες, κοινωνικές τάξεις και
«κάστες ανθρώπων».
Κάτω από το πάλκο, οι «μουσαφιραίοι»: φοιτητές, οικοδόμοι, άνθρωποι των Γραμμάτων

και των Τεχνών, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και οι μεγάλοι
σταρ της εποχής. Πάνω στο
πάλκο, οι «νοικοκυραίοι»: ο
ακούραστος εργάτης του πάλκου, Γιάννης Παπαϊωάννου.
Η δωρική και ρέουσα κυρία
του λαϊκού, Σωτηρία Μπέλλου. Η πιστή και μεγαλειώδης
μουσική κομπανία και στο επίκεντρο όλων, ο Βασίλης Τσιτσάνης: ο «ιερέας» του πάλκου που με τις πενιές του μεταμόρφωνε το πρόγραμμα σε
μία ιδιότυπη μουσική «Θεία
Κοινωνία». Στο μέσο, η πίστα:
η τρεμάμενη πίστα. Εκείνη
που δεν επέτρεπε ανορθογραφίες και που έσπρωχνε
μακριά της τους μη γνώστες,
απογειώνοντας τους άξιους
χορευτές.
Για τους πιστούς του, το
«Χάραμα» όριζε ένα πολιτικό,
ψυχαγωγικό και μορφωτικό
τέμενος. Ακόμα και σήμερα,
που δείχνει ρημαγμένο, διατηρεί τη δική του γλώσσα:
μια γλώσσα σιωπηλή «που
φωνάζει στο αυτί σου και σου
λέει διάφορα».

10 σελίδα
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Δοξολογία για το νέο έτος
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου επίσημοι
και πιστοί παραβρέθηκαν στην Θεία Λειτουργία και την Δοξολογία για το 2019

Μεγάλη Δεσποτική της κατά
Σάρκα Περιτομής του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού καθώς
επίσης και η Ιερά Μνήμη του
εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας του Ουρανοφάντορος.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομος χοροστάτησε
του Όρθρου και προεξήρχε
της Πανηγυρικής Αρχιερατικής
Θείας Λειτουργίας και της Επισήμου Δοξολογίας επί τη είσοδω στο νέο Ενιαυτό, στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου

Τ

ην ευλογία του…
Θεού ζήτησαν οι
τρικαλινοί για την
έναρξη του 2019!

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Μέσα σε μία λαμπρή ατμόσφαιρα εορτάστηκε στην Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών την 1η Γενάρη 2019,
ημέρα κατά την οποία τιμάται
από την Αγία μας Εκκλησία η

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

11,99€
Σκυλοτροφή ενέργειας 20
από 17,99€
Γατοτροφή Premium από 24,99 μόνο 14,99€
από 2,99€
Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5
από 12,49€
Αλεύρι τύπου 70% 25
από 11,99€
Hλιέλαιο 10
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

kg

kg

kg

λίτρα

από

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική, Ειδική διαπαιδαγώγηση,
θεραπευτική ιππασία, θεραπευτική
κολύμβηση, ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,
Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης και Φύλαξης
Παιδιών.
Το κέντρο μας συνεργάζεται
με εξειδικευμένο παιδοψυχίατρο
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αυτισμός, Νοητική Στέρηση, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές
Δυσκολίες – Λοιπές Διαταραχές

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

Υπεύθυνες Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK

Νικολάου. Μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας ευλόγησε
την Αγιοβασιλόπιτα. Παραβρέθηκαν πολιτικοί και στρατιωτικοί φορείς του νομού, και πλήθος πιστών.
Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε
τις ευχές του για έτη πολλά εν
υγεία και προκοπή βίου και πίστεως κατά το νέο έτος.
Πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης κ. Χρυσόστομος Χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον
εκ Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαο
Χειλά, υιό του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Χειλά.

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

Delivery Service
2431 303760
6977218110
7.00π.μ.-9.00μ.μ.
Yπ. καταστήματος:
Παναγιώτης Παλιούρας
κιν. 6970041118

Βασ. Τσιτσάνη 3, Τρίκαλα

τοπικά
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Η κοπή πίτας του Πολιτιστικού
-Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού

νήμερα της Πρωτοχρονιάς έγινε η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στον Άγιο Ιωάννη Ροπωτού,
από τον Πολιτιστικό –Μορφωτικό Σύλλογο Ροπωτού και την
Τοπική Κοινότητα Ροπωτού, παρουσία αρκετού κόσμου που
κατέκλυσαν το μαγαζί του κ. Χρίστου Γίδα.

Α

Μέσα σε μία Πρωτοχρονιάτικη και
εορταστική ατμόσφαιρα ο Πρεσβύτερος Πατέρας Ρίνης ευλόγησε την

πίτα, παρουσία του Δημάρχου Πύλης
κ. Κων/νου Μαράβα, του Προέδρου
της Τ.Κ. Ροπωτού κ. Γεωργίου Ρομ-

πιέ, του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου
Κωστάκη, της Αντιδημάρχου κ. Λαμπρινής Οικονόμου, του Δημοτικών
Συμβούλων κ. Άρη Τζάνη, κ. Ηλία
Λαμπρογιώργου και του πρώην Προέδρου του Κ.Ν. Σ. Πύλης κ. Δημήτριο
Λαμπρογιώργο.
Χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος του
Χωριού κ. Ρομπιές καλωσορίζοντας

CMYK

τον Δήμαρχο Κων/νο Μαράβα και
όλους τους συγχωριανούς του, ευχόμενος Καλή Χρονιά χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί στα προβλήματα του Χωριού όπως είναι
αποκατάσταση των πληγέντων και η
μετεγκατάσταση του Χωριού σε νέο
οικισμό με την ολοκλήρωση των μελετών από τις καταστροφικές κατολισθήσεις πριν πέντε Χρόνια.
Τονίζοντας ότι ο Δήμαρχος Κώστας Μαράβας έδειξε ενδιαφέρον
για την δρομολόγηση και ολοκλήρωση αυτών των μελετών.
Ο Δήμαρχος Κώστας Μαράβας
αφού ευχήθηκε και αυτός με την σειρά του Καλή Χρονιά σε όλους, ανέφερε ότι το Ροπωτό αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα και από την

πρώτη στιγμή σαν δημοτική Αρχή και
εγώ σαν δήμαρχος, προσπαθήσαμε
με πολλές δυσκολίες δρομολογήσαμε πολλά πράγματα για το Χωριό.
Επισημαίνοντας ότι δρομολογήθηκαν όλες οι μελέτες και δημοπρατήθηκαν και τα έργα θα υλοποιηθούν στο μέλλον, ως αναφορά
την αποκατάσταση των πληγέντων
και την μετεγκατάσταση του Χωριού.
Χαιρετισμό έκανε η Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινή Οικονόμου και ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Άρης Τζάνης,
καθώς και ο Πρόεδρος του Μ. Π. Σ.
Ροπωτού κ. Κων/νος Βελώνης.
Τέλος ο Αι Βασίλης μοίρασε
δώρα στα παιδιά προσφορά του
Συλλόγου.

12 σελίδα
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πενδύσεις
συνολικού
προϋπολογισμού
37 εκατ ευρώ πρόκειται
να πραγματοποιηθούν
στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα
η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης της Ε.Π.
Περιφέρειας Θεσσαλίας
προχώρησε στην
προδημοσίευση των
δράσεων:

Ε

1. «Δράση 3α.1.4.1.1: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση
πατεντών ή και καινοτομιών,
καθώς και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την βελτίωση
της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών» και
2. «Δράση 3α.1.4.1.4: Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων
και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών,
καθώς και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την βελτίωση
της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών».
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής:
«Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα για τη δημιουργία
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και
νέων θέσεων εργασίας. Χρηματοδοτούμε επενδυτικά σχέδια για νέες επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού η καθεμία από 50.000 έως
400.000€. Το καθεστώς επιδότησης της δράσης αυτής
είναι 60 % και με την πρόσληψη ενός εργαζομένου πρόκειται να φτάνει στο 70%. Το καθεστώς επιδότησης, για επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
συνολικού προϋπολογισμού
από 80.000 έως 400.000 ευρώ

τοπικά
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Επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί
την ίδρυση νέων και εν λειτουργία
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
•Κώστας Αγοραστός: «Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα για τη δημιουργία
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων θέσεων εργασίας»
το καθένα, ανέρχεται στο 50%
και θα φτάνει στο 60 % με την
πρόσληψη ενός εργαζομένου.
Δίνεται προτεραιότητα στους
στρατηγικούς τομείς της RIS3
δηλαδή το αγροδιατροφικό
σύμπλεγμα, την ενέργεια, το
περιβάλλον, το δημιουργικό
τουρισμό, την αποκατάσταση
και τις προηγμένες υπηρεσίες
υγείας, τα μέταλλα και τα δομικά υλικά.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
ενισχύει την επιχειρηματικότητα με τέσσερα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού
70 εκατ ευρώ. Πρόκειται για τις
επενδύσεις στον τουρισμό συνολικού προϋπολογισμού
23.750.000€, το πρόγραμμα
επιδότησης επιτοκίου και μικροπιστώσεις με 10 εκατομμύρια€, και τα δύο προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων€. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 42
εκατομμύρια€».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
1. «Δράση 3α.1.4.1.1: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση
πατεντών ή και καινοτομιών,
καθώς και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την βελτίωση
της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων

και υπηρεσιών»,
Δίνεται προτεραιότητα τους
στρατηγικούς τομείς της RIS3
της Θεσσαλίας, δηλαδή το
Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα,
την Ενέργεια, το Περιβάλλον,
το Δημιουργικό Τουρισμό, την
Αποκατάσταση και τις Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας,
τα Μέταλλα και τα Δομικά
Υλικά.
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον εκσυγχρονισμό
ή την επέκταση αυτών μέσω
τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας,
για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και
της καινοτομίας σε επίπεδο
επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Η Δράση επιδιώκει να
συμβάλει στην παραγωγή
νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων
και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη
δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυσή τους σε
νέες αγορές.
Προϋπολογισμός: Η Δημό-

σια Δαπάνη της Πρόσκλησης
είναι 10.000.000€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη και
Ιδιωτική Συμμετοχή) προϋπολογίζεται σε 20.000.000€.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου
μπορεί να κυμαίνεται από
80.000€ έως 400.000€. Η Επιδότηση είναι 50% και 60%
στην περίπτωση πρόσληψης
νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ
μισθωτής εργασίας και σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν
δύναται να υπερβαίνει το όριο
των 200.000€ που θέτει ο Καν.
1407/2013.
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η
14η -11 – 2018.
2. «Δράση 3α.1.4.1.4: Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων
και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών,
καθώς και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την βελτίωση
της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών»
Δίνεται προτεραιότητα στις
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική
RIS3 της Θεσσαλίας, δηλαδή

το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα, την Ενέργεια, το Περιβάλλον, το Δημιουργικό Τουρισμό, την Αποκατάσταση και
τις Προηγμένες Υπηρεσίες
Υγείας, τα Μέταλλα και τα
Δομικά Υλικά. Στην περίπτωση
νέας επιχείρησης στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη
και τα χαρακτηριστικά των
εταίρων που την συστήνουν. Η
Δράση αφορά σε δράσεις ενίσχυσης νέων, νεοσύστατων
και υπό σύσταση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας, μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή
και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας,
της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχους: τον
προσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης
διεθνών συνεργασιών, την ενίσχυσή τους για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπη-

ρεσιών κατά προτεραιότητα
σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, την υποστήριξη και
αύξηση των παραγωγικών
επενδύσεων που συμβάλλουν
στην ενίσχυση της παρουσίας
των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με
έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, στην τυποποίηση και
στην πιστοποίηση των προϊόντων, την ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου
– υπηρεσιών.
Προϋπολογισμός: Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης
είναι 10.000.000€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Συνολικός
προϋπολογισμός της Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη
και Ιδιωτική Συμμετοχή) προϋπολογίζεται σε 17.000.000€.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου
μπορεί να κυμαίνεται από
50.000€ έως 400.000€. Η Επιδότηση είναι 60% και 70%
στην περίπτωση πρόσληψης
νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ
μισθωτής εργασίας και σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν
δύναται να υπερβαίνει το όριο
των 200.000€ που θέτει ο Καν.
1407/2013.
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η
14η -11 – 2018.

Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα έφερε στο φως η κατασκευή του Ε65
όσοι γνωρίζουν ότι
στο πλαίσιο
κατασκευής του
Αυτοκινητοδρόμου
Κεντρικής Ελλάδος Ε65,
από τις ανασκαφικές
έρευνες που διεξήχθησαν,
αποκαλύφθηκαν σημαντικά
αρχαιολογικά ευρήματα στη
δυτική Θεσσαλία και σε όλο
το μήκος του οδικού άξονα;

Π

Σύμφωνα με τον Λεωνίδα Π.
Χατζηαγγελάκη, αρχαιολόγο,
επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων Δυτικής Θεσσαλίας, οι σωστικές
ανασκαφές άρχισαν τον Απρίλιο
του 2009, σε σημεία των περιοχών Φίλια και Μαυραχάδες στον
νομό Καρδίτσας.
Η ανεύρεση πολυάριθμων πήλινων πηνίων και υφαντικών βαρών υπόδειξε την ενασχόληση
των κατοίκων του οικισμού με
την υφαντική και τη νηματουργία. Μέσα από τις ανασκαφικές
έρευνες, σύμφωνα με τον ίδιο,
αποδεικνύεται διαχρονικά η συνεχής κατοίκηση στη δυτική Θεσσαλία με την πληθώρα αρχαιοτήτων από την προϊστορική,
τη μυκηναϊκή, την γεωμετρική,
την αρχαϊκή, κλασική έως την
ύστερη ρωμαϊκή εποχή και τη βυζαντινή εποχή.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα
επιβεβαίωσαν τις εμπορικές συ-

ναλλαγές με την Αττική, την Κόρινθο, την Ιωνία και άλλες περιοχές του ευρύτερου ελλαδικού
χώρου.
Ο κ. Χατζηαγγελάκης αναφέρεται επίσης στη θέση «Βούρλα»
Φίλιας, όπου κατά τη διάρκεια
των εκσκαφών αποκαλύφθηκαν
τον Απρίλιο του 2010 τοίχοι και
δάπεδα οικημάτων των ύστερων αρχαϊκών - πρώιμων κλασικών χρόνων, τμήμα άγνωστου οικισμού. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα εκτείνονταν στο εύρος
απαλλοτρίωσης της οδού σε συνολική έκταση 3,5 στρεμμάτων.
Τα ανασκαφικά στοιχεία οδήγησαν στην χρονολόγηση του οικισμού στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ακόμη, αναφορά κάνει και στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Μαυραχάδων, στις θέσεις «Τατάρια ή Ψηλώματα» και
«Πεντάρες». Όπου αποκαλύφθηκαν οικιστικά κατάλοιπα της
προϊστορικής εποχής, ήτοι αρχιτεκτονικά λείψανα και αποθέτες, στρώμα μαύρου - καμένου
εδάφους, τμήματα καμένου πηλού και τριμμένων πλιθιών, κινητά ευρήματα (ειδώλια, κεραμική) και λίθινα εργαλεία (πελέκεις, τριπτήρες, λεπίδες πυριτόλιθου) σε διασπορά μέσα στην
προϊστορική επίχωση. Τα κατάλοιπα, της Πρώιμης και της Μέ-

σης Εποχής του Χαλκού, καταλάμβαναν έκταση περίπου 2.600
και 4.200 τμ αντίστοιχα και βρίσκονταν στον άξονα της υπό
κατασκευή οδού.

Αγία Παρασκευή
Σοφάδων
Στην τοποθεσία «Αγία Παρασκευή» της κτηματικής περιφέρειας Σοφάδων, βόρεια του Οργόζινου ποταμού, αποκαλύφθηκαν τον Μάρτιο του 2010 θεμέλια τοίχων επιμήκους κτίσματος, ενώ μέσα στην κοίτη του ποταμού είχαν εντοπιστεί πηγάδι,
δύο ταφές και άλλα σκόρπια
κατάλοιπα. Οι τοίχοι του κτίσματος ήταν κτισμένοι με αργούς λαξευμένους ασβεστόλιθους και συνδετικό υλικό λά-

σπη, γύρω δε από τα θεμέλια εντοπίστηκαν όστρακα χρηστικών
αγγείων και θραύσματα κεραμίδων. Το κτίριο, που πιθανώς είχε
αποθηκευτικό προορισμό και
έφερε πλίνθινη ανωδομή και κάλυψη με κεραμίδες, χρονολογήθηκε στους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Επίσης στην Αγία
Παρασκευή Σοφάδων εντοπίστηκε κλίβανος κεραμικής με
μήκος περίπου 2,10μ.
Στην περιοχή Αγίας Τριάδας
(θέση «Ντόβρες ή Ράχες») ανασκάφηκε η θεμελίωση μονόχωρου λατρευτικού οικίσκου αγροτικού χαρακτήρα, ορθογώνιας
κάτοψης (διαστάσεις 2,10x2,50
μ.) με προσανατολισμό Β-Ν, με
περιβάλλοντα χώρο. Διερευνήθηκε τμήμα νεκροταφείου και

αποθέτης αρχαϊκών και κλασικών
χρόνων. Το κτίσμα εδράζονταν
επάνω σε στρώση πυκνού βοτσαλωτού δαπέδου και κατά τον
καθαρισμό της επίχωσης στο
εσωτερικό της κατασκευής βρέθηκαν έντονα ίχνη καύσης μαζί
με τρία τμήματα ειδωλίων καθήμενων γυναικείων μορφών αρχαϊκών χρόνων. Τμήματα γυναικείων ειδωλίων εντοπίστηκαν και
κατά την αφαίρεση του βοτσαλωτού. Η κάτοψη του κτίσματος
και τα ευρήματα συνηγορούν
ότι επρόκειτο για μονόχωρο εν
παραστάσει ιερό με είσοδο προς
το νότο, η χρήση του οποίου πιθανόν συνδέονταν με το τμήμα
του νεκροταφείου που εντοπίστηκε κοντά του.
Τα κινητά ευρήματα και η κεραμική ήταν προϊόντα εγχώριας
παραγωγής, που συνυπήρχαν
με εισηγμένη κεραμική από την
Αττική αλλά και από άλλα μεγάλα αρχαία κέντρα παραγωγής,
όπως η Κόρινθος, η Ιωνία, από
αγγεία πόσης (σκύφοι, κύλικες),
λεκανίδες, κιονωτούς κρατήρες,
οινοχόες. Τα περισσότερα θραύσματα ανήκαν σε μελαμβαφή
αγγεία εξαιρετικής ποιότητας,
όπως όστρακα μιας πυξίδας του
Σοφίλου, όπου διατηρείται η επιγραφή [ΕΓΡΑ]ΦΣΕΝ. Συλλέχθηκαν ακόμη όστρακα κορινθιακής κοτυλίσκης με παράσταση
σκύλων, τμήμα μελανόμορφου

κρατήρα με παράσταση αυλητή
και οπλιτών, καθώς και σανιδόμορφο ειδώλιο, που κατά το ήμισυ βρέθηκε στην περιοχή του νεκροταφείου.
Στη θέση «Τουλούμπες» του
οικισμού Λόγγου Τρικάλων, στα
όρια των νομών Τρικάλων - Καρδίτσας, κοντά στον Πηνειό ποταμό, ανασκάφηκε εκτεταμένος
αποθέτης, πιθανόν κάποιου ιερού κλασικής εποχής, από τον
οποίο συλλέχθηκαν καλής ποιότητας κεραμική, ντόπιας και
εισηγμένης, όπως δείγματα μελαμβαφούς κεραμικής από την
Αττική, και ελάχιστα χάλκινα μικροαντικείμενα μέσα σε χώμα με
πολλές καύσεις. Πρόκειται, ως
επί το πλείστον για αγγεία πόσης
που χρονολογήθηκαν από τα
τέλη 5ου και κυρίως στον 4ο αι.
πΧ.
Στην κτηματική περιφέρεια
Κρηνίτσας Τρικάλων, εντοπίστηκαν οικιστικά κατάλοιπα της
προϊστορικής εποχής. Ανασκάφηκαν τρεις λάκκοι απόρριψης
από όπου συλλέχθηκε μεγάλη
ποσότητα κεραμικής, κυρίως
από χρηστικά και αποθηκευτικά
αγγεία, λίθινα εργαλεία, ελάχιστα ζωικά οστά και σποραδικά
ίχνη καύσης, μάζες πηλού, καθώς και τμήματα πλίνθων, μερικά από τα οποία φέρουν ίχνη
από ξύλινα στελέχη ή καλάμια.
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4 Ποντάροντας στο οικογενειακό κλίμα ο ΑΟΤ μπαίνει στη μάχη
για το 2019 με τον αγώνα στην Πάτρα κόντρα στην Παναχαϊκή
•(σελ. 5)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΟΣ
Δράση σήμερα για τον 1ο όμιλο της Β’ ΕΠΣΤ, αν το
επιτρέψει ο χιονιάς που αναμένεται στην περιοχή μας
•(σελ. 6)

Ο ΑΟ Τρίκαλα
θα πρέπει για
τα καλά να αφήσει πίσω
το εορταστικό κλίμα και
να μπει στην αγωνιστική
δράση. Άλλωστε το
Σάββατο είναι κοντά και
ο αγώνας στην Πάτρα
με την Παναχαϊκή το
πρώτο στοίχημα για το
2019. Οι παίκτες του
ΑΟΤ ξέρουν ότι έχουν
μπροστά τους μια
κρίσιμη και καθοριστική
χρονιά, που θα πρέπει
μέσα από την δουλειά
και την προσπάθεια να
φτάσουν στην
υλοποίηση στόχων. Το
πρώτο βήμα είναι το
Σάββατο και από εκεί και
πέρα κάθε μέρα και
κάθε αγωνιστική όλοι θα
κρίνονται.
Μακάρι η περιπέτεια
να έχει ένα πολύ
καλό τέλος.

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕ

ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

Αξία ανεκτίμητη αποτελούν οι Εθνικές
όλων των βαθμίδων για τα Τρίκαλα

Οι παίκτες της ΕΣΚΑΘ πραγματοποιούν
γεμάτα πρωταθλήματα

•(σελ. 4)

•(σελ. 2)
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Α

ποδεδειγμένα οι
Θεσσαλοί
αγαπούν την
καλαθοσφαίριση
κάτι που φαίνεται στα
πρωταθλήματα της
ΕΣΚΑΘ αλλά και στο νωπό
κύπελλο της Ενωσης.

Του Αρη Κόντα

Σε μόνιμα κέφια
Οι παίκτες της ΕΣΚΑΘ πραγματοποιούν γεμάτα
πρωταθλήματα έχοντας έφεση στο σκοράρισμα

arispenna@yahoo.gr
Με την ευκαιρία στον δεύτερο τη τάξει θεσμό έγιναν το
περασμένο Σαββατοκύριακο
αγώνες που ανέδειξαν την
ομορφιά του αθλήματος, ενώ
αρκετοί αθλητές πέτυχαν μεγάλα καλάθια, ενώ γενικά είχαν
την συνταγή για να ματώνουν
το διχτάκι.
Βέβαια οι ομάδες είναι πάνω
απ’όλα οπότε σωστά οι ιθύνοντες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στον αρχικό σχεδιασμό.
Συνήθως αποφεύγονται ριζικές αλλαγές εκτός αν το προηγούμενο στοίχημα βγήκε σε
αγωνιστικά βράχια. Γιατί δεν
είναι και το πιο εύκολο πράγμα
στον κόσμο να χτίζει κανείς
ένα συγκρότημα από την αρχή.
Οσο για τις μετεγγραφές οι
ιθύνοντες κινούνται με βάση
τις πραγματικές ανάγκες των
σωματείων. Βέβαια οι ίδιοι
ασπάζονται την εκτίμηση που
λέει ότι χωρίς ποιότητα δεν
πας πουθενά αλλά μέλημά
τους είναι η σωστή επικοινωνία
μεταξύ των αθλητών, που δεν
πρέπει να θέλουν μόνιμα μια
μπάλα για τον εαυτό τους.
Και σ’αυτόν τον μαραθώνιο
λοιπόν κάποιοι σπουδαίοι παίκτες επέλεξαν να μείνουν στην
έδρα τους, αφού δέθηκαν με
συναδέλφους, παράγοντες και
φιλάθλους αλλά κάποιοι άλλοι
κοίταξαν μια διαφορετική προοπτική θέλοντας να κάνουν ένα
νέο ξεκίνημα.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι χρειάστηκαν ένα εύλογο διάστημα για να τους συνηθίσουν αλλά σε πρώτη ευκαιρία υποκλίνονται στην ποιότητά τους.
Μένει λοιπόν να δούμε στο
τέλος του δρόμου πόσο σοφές
θα είναι οι επιλογές που έκαναν
οι παράγοντες και πόσο θα
αλλάξει η ροή της ιστορίας.
Σε Α1 και Α2 λοιπόν υπάρχουν πολλά βαριά χαρτιά, οπότε οι φίλαθλοι έχουν λόγους
να σπεύσουν στα κλειστά.

Αρκετά Τρικαλινά στελέχη κάνουν γεμάτο πρωτάθλημα
στην Α1 ΕΣΚΑΘ σε επίπεδο σκοραρίσματος
Οσο για την Β’ κατηγορία
εδώ παίζουν στελέχη που ξέρουν άριστα τα μυστικά και
δίνουν τα παράδειγμα, ενώ οι
πιτσιρικάδες θέλουν να γεμίσουν τα παπούτσια των προκατόχων τους.
Γενικά οι παίκτες που ξέρουν
την συνταγή βάζουν την τέχνη
τους για να ομορφύνουν γενικότερα το παιχνίδι των ομάδων
τους.
Πρόκειται για στελέχη που
βρίσκονται πολλά χρόνια στα
κλειστά και κατά συνέπεια είναι
σε θέση να σκοράρουν με πολλούς και διαφόρους τρόπους.
Στο πλαίσιο αυτό τα επιτελεία των σωματείων δίνουν τα
πάντα έχοντας την ακλόνητη
πεποίθηση ότι όποιος επενδύει
στην ποιότητα αργά ή γρήγορα
θα δικαιωθεί.
Τα μέχρι τώρα παιχνίδια στις
δυο διοργανώσεις άνοιξαν την
όρεξη και οι λάτρεις του χώρου
εκτιμούν ότι τα βαριά χαρτιά
θα βαδίσουν με την ίδια λογική
και στην συνέχεια, αφού κρατούν το καλύτερο για τα καυτά
ματς.
Φυσικά η ατομική διάκριση
αποκτά μεγαλύτερη διάσταση
αν παντρεύεται με την επιτυχία

Βρήκε εκλεκτό
Η Δόξα Λευκάδας θα συνεχίσει
την προσπάθειά της
με τον Γ. Δημητριάδη στο τιμόνι
Οι Τρικαλινοί λάτρεις του μπάσκετ παίζουν στα δάχτυλα
ακόμη και τις πιο φρέσκες ειδήσεις στον χώρο.
Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν πληροφορήθηκαν
την αλλαγή προπονητικής σελίδας ενός αντιπάλου των
εκπροσώπων μας στην Γ’ Εθνική.
Σίγουρα οι στόχοι του συγκεκριμένου σωματείου είναι
πολύ υψηλοί και θα εξαντλήσει τις πιθανότητες.
Το basketblog έγραψε μεταξύ άλλων:
Ο Γιάννης Δημητριάδης αποτέλεσε την επιλογή για τον
νέο τεχνικό της Δόξας Λευκάδας, μετα την ολοκλήρωση
της συνεργασίας με τον Γρηγόρη Γιασσάρη. Ο πρώην
προπονητής του Χαρίλαου Τρικούπη θα αναλάβει τα ηνία
της ομάδας με στόχο την βελτίωση της κακής εικόνας
του νησιώτικου συγκροτήματος.
Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει χρόνο να δουλέψει με την
ομάδα της Δόξας καθώς το επόμενο παιχνίδι της είναι
στις 12/1 με τους Τιτάνες Παλαμά, όπου ο Γιάννης Δημητριάδης θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο της
ομάδας της Λευκάδας.

των συλλόγων.
Γενικά όμως οι φίλαθλοι ξέρουν να αναγνωρίζουν και τις
ατομικές ενέργειες.
Και στους τωρινούς μαραθωνίους αρκετά στελέχη βγαίνουν μπροστά προσφέροντας
θέαμα υψηλών προδιαγραφών.
Σίγουρα αποτελούν κολώνες
για τα συγκροτήματά τους
αλλά αυτοί με χαμηλούς τόνους εστιάζουν στην αξία της
κοινής προσπάθειας.
Πάντως οι επιθετικές εξάρσεις των πρωταγωνιστών αποτελούν σημείο αναφοράς για
το κοινό, που θα συνεχίσουν
να βλέπουν αρκετούς αθλητές
να σκοράρουν με χαρακτηριστική άνεση.
Αναφερόμαστε λοιπόν στους
σκόρερ των ομάδων οι οποίοι
σε πρώτη ευκαιρία δεν διστάζουν να περάσουν στην πρώτη
γραμμή εμπνέοντας τους συναδέλφους τους αλλά και βάζοντας δύσκολα στους αντιπάλους.
Ακόμη πάντως και στην
άσχημη μέρα οι σπουδαίοι παίκτες ξέρουν πώς θα φανούν
χρήσιμοι στην ομάδα τους.
Γενικά από την στιγμή που
οι παίκτες βρίσκουν βηματισμό
δύσκολα αναχαιτίζονται. Ακόμη
όμως και αν δεν είναι στα πάνω
τους αρκούν ορισμένα εκρηκτικά λεπτά απόδοσης για να
αλλάξουν την ροή των πραγμάτων.
Με όλα αυτά μόνο τυχαίο
δεν είναι το γεγονός ότι οι ιθύνοντες των ομάδων μελετούν
εξονυχιστικά τις κινήσεις τους
προκειμένου να κλείνουν συνεργασίες με στελέχη που μιλούν την ίδια μπασκετική γλώσσα αλλά διαθέτουν πολυφωνία.
Γιατί κάθε ομάδα θέλει παίκτες με διαφορετικά στοιχεία
που μπορούν να δώσουν λύ-

σεις ειδικά στο επιθετικό σκέλος.
Όταν βέβαια η κουβέντα
φτάνει στο σκοράρισμα είναι
δυνατόν να παραθέτει στοιχεία,
να προβαίνει σε συγκρίσεις και
να κάνει εκτιμήσεις.
Αλλοι στέκονται στο ένστικτο
και άλλοι στο κρύο αίμα.
Ακόμη και όταν η πίεση είναι
μεγάλη και η ατμόσφαιρα θερμή οι παίκτες ξέρουν να σημαδεύουν σωστά.
Πάντως κάθε χρόνο αρκετοί
αθλητές βγαίνουν στην πρώτη
γραμμή αυξάνοντας τις μετοχές τους.
Από την στιγμή που πάρουν
ανάλογες οδηγίες τις εκτελούν
όσο καλύτερα και πιο πειθαρχημένα μπορούν.
Γιατί πολλές φορές χρειάζεται να διαβάσουν άριστα τις
άμυνες και να εκτελέσουν με
συνοπτικές διαδικασίες.
Όπως και να’χει είναι εκεί
που τους θέλει η ομάδα τους
δίνοντας το σύνθημα για γενικευμένη αντεπίθεση ή για μεστές παρουσίες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
οι καλοί παίκτες φαίνονται όταν
στραβώνει η υπόθεση.
Εννοείται ότι με τα μεγάλα
καλάθια τους ανεβάζουν την
ψυχολογία των συμπαικτών
τους, που κινούνται πιο σίγουρα και βάζουν και αυτοί το λιθαράκι τους στην διαμόρφωση
του αποτελέσματος.
Αλλωστε στον αθλητισμό την
μια φορά θα βρεθεί ένας αθλητής στην μέρα του και την άλλη
κάποιος άλλος. Από την πλευρά τους οι προπονητές καλούνται να παίρνουν το καλύτερο από κάθε παίκτη ανάλογα
με την μέρα του ανακατεύοντας την τράπουλα.
Το ζητούμενο πάντως είναι
η αλυσίδα να ανανεώνεται και
να βγαίνουν στον αφρό καινούργια χαρισματικά πρόσωπα.
Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει
οι άνθρωποι των ομάδων να
στηρίξουν απλόχερα τα μπασκετικά νιάτα και να τα δώσουν
το τιμόνι στην κατάλληλη στιγμή.
Πάντως όλοι βγάζουν το καπέλο στους παίκτες εκείνους
που ξέρουν να σκοράρουν με
εντυπωσιακή συχνότητα, όποιο
είδος άμυνας και αν επιστρατεύσουν οι αντίπαλοι.

Απ’ ευθείας σύνδεση
Όταν οι καλαθοσφαιριστές
έχουν κέφια ξεχνούν να αστοχήσουν.
Φέτος έχουμε την αίσθηση
ότι αρκετοί παίκτες διάγουν
φόρμα διαρκείας κερδίζοντας
με το σπαθί τους καινούργια
πρωτοσέλιδα.

Ζαγοράκης στα Τρίκαλα
Το είχαμε γράψει εδώ και καιρό ότι τα Τρίκαλα αρέσουν
πολύ στον εμβληματικό αρχηγό Θοδωρή Ζαγοράκη.
Ετσι απολαμβάνει οικογενειακά την παραμονή του στον
νομό του αθλητισμού.
Όπως έγραψε μάλιστα το sportrikala η πρώτη του συνάντηση έγινε με τον καρδιακό φίλο του Γιάννη Τζώρτζη.

Το μπάσκετ δεν ξεχνιέται με
τίποτα και έτσι οι έμπειροι παίκτες όταν βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο και ζεσταθούν
θα εκτελέσουν πιστά την αποστολή τους.
Οσο για τους νεώτερους συναδέλφους τους δεν σταματούν να ψάχνονται και να διδάσκονται.
Ολοι πάντως εμφανίζονται
σε εγρήγορση προκειμένου να
είναι πανέτοιμοι όταν τους χρειαστεί η ομάδα.
Μέλημά τους είναι να παίζουν συνέχεια το μπάσκετ που
ξέρουν.
Πολύ σωστά οι προπονητές
τους, φτιάχνουν ξεχωριστές
τακτικές για να μπορέσουν να
απελευθερωθούν και να σουτάρουν με καλές προϋποθέσεις, ενώ ζητούν από τους συναθλητές να διαβάζουν σωστά
τις φάσεις και να έχουν αλτρουϊσμό βοηθώντας τους συναδέλφους τους.
Ασφαλώς η σύμπνοια και οι
σωστές συνεργασίες παίζουν
μεγάλο ρόλο ως προς την τελική εικόνα.
Με τον τρόπο αυτό οι δείκτες
στο σκοράρισμα βελτιώνονται
με εντυπωσιακό τρόπο.
Πάντως είναι σημαντικό οι
αθλητές να είναι συνειδητοποιημένοι, ουσιαστικοί, μετριοπαθείς και να έχουν φάρο και
οδηγό την ομαδική συμπεριφορά.
Με τον τρόπο αυτό λοιπόν
θα κερδίσουν μια και καλή τους
φιλάθλους.
Γενικά οι χαρισματικοί αθλητές ξέρουν να τηρούν το μέτρο.
Οσο για τους φιλάθλους δεν
χορταίνουν να βλέπουν τα μεγάλα καλάθια και αντιλαμβάνονται ότι οι παίκτες κινούνται
στα όρια για να δικαιώσουν
την φήμη τους και αυτούς που
τους εμπιστεύονται.
Παρά τις διακρίσεις τους
όμως οι εκτελεστές δεν θεωρούν τίποτα δεδομένο και ξεκινούν από μηδενική βάση.
Αυτή είναι και η σωστή προσέγγιση αφού στον αθλητισμό
αν δεν δώσεις το 100% δεν θα
σου χαριστεί τίποτα.
Φυσικά η χημεία παίζει μεγάλο ρόλο στην σύγχρονη καλαθοσφαίριση και από την στιγμή που οι παίκτες των ομάδων
συνεργάζονται σωστά είναι σε
θέση να προσφέρουν ελκυστικό θέαμα.
Το ζητούμενο βέβαια είναι
να αξιοποιείται το σύνολο του
έμψυχου δυναμικού, αφού το
βάθος του ρόστερ παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ είναι σημαντικό
να μοιράζονται οι ρόλοι.
Από την πλευρά τους οι προπονητές προσπαθούν να επιλέγουν παίκτες που διαθέτουν
παρόμοια χαρακτηριστικά και
φιλοσοφία.
Θεωρούν λοιπόν ότι θα αναπτύξουν τον απαραίτητο κώδικα επικοινωνίας, οπότε θα
μιλήσουν την στιγμή που πρέπει.
Αντίθετα αν κάθε πρωταγωνιστής αναλώνεται σε ατομικές
ενέργειες για να γίνει ήρωας
τότε δύσκολα θα αποφευχθούν

τα κίτρινα φύλλα.
Όπως και να’χει καλύτερος
καθρέπτης είναι ο αγωνιστικός
χώρος.
Μετά από έναν μεγάλο κύκλο
παιχνιδιών το συμπέρασμα που
εξάγεται είναι ότι οι πρωταγωνιστές στέκονται στο ύψος
των περιστάσεων, οπότε και
στη νέα χρονιά δεν έχουν κανέναν λόγο να αλλάξουν συνήθειες.
Με την βοήθεια του Karditsasportiva, που καταγράφει με
μεράκι τα στατιστικά να παραθέσουμε τους πόντους στον
όμιλο(Α1) των Τρικαλινών ομάδων.
Στην 1η θέση παραμένει ο
Κίμων Μπλιάτζας της Νίκαιας
με 246 πόντους (24,6 μ.ο. ανά
ματς), με τον Κώστα Καλλιάρα
της Αναγέννησης να ακολουθεί
δεύτερος με 200 πόντους (20
μ.ο. ανά ματς).
1.Κίμων Μπλιάτζας (Γ.Σ. Νίκαιας) 246
2.Κώστας Καλλιάρας (Αναγέννηση Καρδίτσας) 200
3.Γιάννης Κοβάτσεφ (Αναγέννηση Καρδίτσας) 174
4.Παύλος Γκότσης (Γ.Σ. Μουζακίου «Γ. Πασιαλής») 173
5.Γρηγόρης Λιάπης (Γ.Σ.
Ελασσόνας) 172*
6.Δημήτρης Ψύρρας (Γόμφοι) 168
7.Στέλιος Γούλας (Γ.Σ. Σοφάδων) 158*
-.Φώτης Μουράτης (Γ.Σ. Νίκαιας) 158
8.Θρασύβουλος Κοτσώνας
(Γ.Σ. Αμπελώνα) 155
9.Αποστόλης Μπίνας (ΑΕΛ)
152*
-.Μιχάλης Τζιάννης (Δαναοί
Τρικάλων) 152
10.Κώστας Κωτούλας (Δαναοί Τρικάλων) 149
11.Μανώλης Γεωργάκης
(Αστέρας Λάρισας) 140*
-.Άρης Γκαμπέτας (ΑΕΛ)
140*
12. Θανάσης Μπάρμπας
(Αστέρας Λάρισας) 137*
13.Κώστας Τσέλιος (Αναγέννηση Καρδίτσας) 133
14.Σταύρος Αργύρης (Αναγέννηση Καρδίτσας) 127
15.Δημήτρης Κονδυλόπουλος (Γ.Σ. Αμπελώνα) 125
16.Παναγιώτης Δαουλάρης
(Γ.Σ. Ελασσόνας) 121*
17.Τάσος Στρακάτσαλος
(Γόμφοι) 120
18.Γιάννης Πόππης (Γ.Σ.
Μουζακίου «Γ. Πασιαλής») 123
19.Γρηγόρης Κουραμάς (Γ.Σ.
Νίκαιας) 116
20. Στέφανος Παπαϊωάννου
(Γ.Σ. Σοφάδων) 110*
21.Κώστας Νότος (Αναγέννηση Καρδίτσας) 109
-.Τηλέμαχος Χαλκιάς (Φοίβος
Γιάννουλης) 109
22. Θοδωρής Δίκαρος (Γ.Σ.
Σοφάδων) 104*
23.Παναγιώτης Ντικούδης
(Αστέρας Λάρισας) 102*
Να σημειώσουμε ότι οι αθλητές με αστερίσκο έχουν από
ένα παιχνίδι λιγότερο (εκκρεμεί
η ολοκλήρωση του αγώνα ΓΣΕ
Ελασσόνα – ΑΕΛ και η διεξαγωγή του αγώνα ΓΣ Σοφάδων
– Αστέρας Λάρισας, αμφότεροι
για την 6η αγωνιστική).

ΤοπιΚΑ

Εχουν
τους
λόγους
τους
οι αιώνιοι θέλουν όσο
τίποτα άλλο το ροζ
φύλλο στο μεταξύ
τους ματς
Για διαφορετικούς λόγους, η συνάντηση της Παρασκευής είναι “μητέρα
των μαχών”.
Ο Ολυμπιακός δεν έχει
δικαίωμα στην ήττα, για
περισσότερους από έναν
λόγους.
Μόνο με νίκη μπορεί να
κυνηγά την τέταρτη θέση,
έχοντας ως… χειρότερο
σενάριο να πέσει στην πέμπτη. Με τρίτη εντός έδρας
ήττα ακυρώνει τον εαυτό
του έγραψε ο Γ. Κογκαλίδης στο ebasket.
Αν δεν σταθούμε μόνο
στη στατιστική απεικόνιση
του αποτελέσματος, θα είναι βαριά τρίτη ήττα στη…
μισή σεζόν από τον Παναθηναϊκό, γεγονός που θα
μετρήσει ιδιαίτερα ψυχολογικά.
Ο Παναθηναϊκός(Παππάς αμυγδαλίτιδα, δύσκολα ο Λάγκφορντ) δεν έχει
δικαίωμα στην ήττα, για
περισσότερους από έναν
λόγους.
Δεν έχει «κλειδώσει» την
πρόκρισή του και παρότι
είναι νωρίς, το πρόγραμμα
δεν τον ευνοεί. Θέλει να
πετύχει το 3/3 απέναντι
στον Ολυμπιακό, κάτι που
από τη μια θα ρίξει τον αντίπαλο, από την άλλη θα
του δώσει τεράστια ψυχολογία (και) ενόψει του μεταξύ τους αγώνα κυπέλλου.
Η παρουσία του Ρικ Πιτίνο, η αλλαγή κλίματος, η
βελτίωση της εικόνας, αν
συνδυαστούν με νίκη στο
ΣΕΦ θα φέρουν την… ευτυχία στο «πράσινο στρατόπεδο».
Αντίθετα, ενδεχόμενη
ήττα θα αποδομήσει τον…
μύθο που θέλουν να χτίσουν, ενώ παράλληλα θα
ενισχύσει την φήμη για
ευάλωτους πράσινους
εκτός έδρας.
Μην ξεχνάτε πως επισήμως αμφότεροι ψάχνουν
για παίκτη, που είτε αποτελέσει ενίσχυση, είτε αντικατάσταση, κάποιον θα
αφήσει εκτός 12άδας.
Ο ηττημένος θα έχει
έναν λόγο παραπάνω να
ενισχυθεί, δίχως αυτό να
σημαίνει ότι κι ο νικητής
δεν πρέπει να ψάξει το καλύτερο.
Αντιλαμβάνεστε ότι το
2019 δεν μπαίνει με…
ντέρμπι. Μπαίνει με το
ντέρμπι.
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Και φέτος ηλεκτρικοί
Δύσκολη η καθημερινότητα των προπονητών της Α1 ΕΣΑΚΕ
με τους πάγκους να αποδεικνύονται για μια ακόμη περίοδο καυτοί

Α

πό αρχαιοτάτων
χρόνων τα
βλέμματα στο
αθλητικό
γίγνεσθαι πέφτει στους
πρωταγωνιστές. Διότι
αυτοί είναι που
σπεύδουν να φέρουν σε
πέρας την αποστολή
εισπράττοντας τα
δύσκολα και ανεκτίμητα
εύγε αλλά και δεχόμενοι
ενίοτε έντονη κριτικοί.

και γι’ αυτόν. Το πιο σημαντικό
πάντως είναι οι προπονητές
να πείσουν τους παίκτες να
βάλουν το κοινό καλό πάνω
από το ατομικό.
Επίσης οι τεχνικοί προσπαθούν να αναδείξουν το σύνολο
των αρετών των πρωταγωνιστών.
Γενικά η θέση του προπονητή έχει την δική της ομορφιά αλλά και ιδιαιτερότητες.
Ετσι το γερό στομάχι είναι
απαραίτητο.

Του Αρη Κόντα

Σε αυξημένη ετοιμότητα

arispenna@yahoo.gr

Οι συμπολίτες φίλαθλοι που
έζησαν την Α1 ΕΣΑΚΕ από
μέσα ξέρουν πολύ καλά ότι
οι προπονητές καλούνται να
έχουν μόνιμα όλες τις αισθήσεις τους σε επιφυλακή για
να οδηγήσουν το συγκρότημά
τους σε ήρεμα νερά.
Και όλα αυτά με τον απαραίτητο έλεγχο των συναισθημάτων.
Πάντως προς τιμήν τους οι
περισσότερες Ελληνικές ομάδες στράφηκαν σε επιχώριους
τεχνικούς, που ξέρουν πολύ
καλά ότι θα πρέπει να κινηθούν στα όριά τους, ενώ στις
δύσκολες στιγμές καλούνται
να έχουν ιώβεια υπομονή.
Οσο για τους ξένους συναδέλφους τους το ζητούμενο
είναι να συνάπτονται συνεργασίες με προπονητές, που
έχουν χρήσιμα πράγματα να
δώσουν.
Το τελευταίο διάστημα προέκυψε κύμα αλλαγών σε αρκετές ομάδες.
Ο Παναθηναϊκός ήθελε το
κάτι παραπάνω με τον Τσάβι
Πασκουάλ αλλά στην Ευρώπη
η ομάδα κόλλησε, οπότε μοιραία προέκυψε αντικατάσταση.
Ακόμη και όσοι αρχικά εκθείαζαν τον Καταλανό μετά
την αποπομπή του θυμήθηκαν
ότι τα 100 συστήματα που
διαθέτει δεν απλώθηκαν επ’
ουδενί στο παρκέ.
Πλέον το πράσινο καράβι
κουμαντάρει ο περίφημος Ρικ
Πιτίνο, που σωστά εστίασε
στην ψυχολογία και οι παίκτες
του έδειξαν άλλο πρόσωπο
απέναντι σε ΤΣΣΚΑ και Προμηθέα. Ο Ολυμπιακός έδωσε
τα ηνία στον Ντέϊβιντ Μπλατ,
ο οποίος πήγε σε νέους και
αθλητικούς παίκτες. Μέχρι
στιγμής παρουσιάζει ένα αξιόλογο σύνολο με έφεση στο
ανοιχτό μπάσκετ και πίεση
στην άμυνα.
Η ΑΕΚ πίστεψε στον Ιταλό
Λούκα Μπάνκι ο οποίος με
υπομονή προσπαθεί να περάσει την φιλοσοφία του
στους κιτρινόμαυρους.
Στον ΠΑΟΚ ο Ηλίας Παπαθεοδώρου κινείται πιο ήρεμα
αφού έμαθε τα κατατόπια
αλλά σε κάθε περίπτωση οι
απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες.
Ο πιο δύσκολος πάγκος
αυτή την εποχή είναι αναμφί-

Ωστόσο στα ομαδικά αθλήματα οι παίκτες δεν είναι μόνοι
τους.
Κομβικό ρόλο διαδραματίζουν οι προπονητές αρκετοί
από τους οποίους κάνουν απίστευτη δουλειά, οπότε περνούν στην πρώτη γραμμή της
επικαιρότητας.
Φυσικά η συνταγή μόνο εύκολη δεν είναι αφού πρέπει
να ληφθούν υπόψιν αρκετά
στοιχεία. Βέβαια οι τεχνικοί
επιλέγουν με βάση το μπάτζετ
που έχουν στα χέρια τους
αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια για εξεύρεση χαρισματικών αθλητών.
Από την στιγμή που οι
κόουτς βρουν το κουμπί τους
τότε θα μπορέσουν να πάρουν
το καλύτερο.
Οσο για την περίφημη χημεία θέλει ατέλειωτη υπομονή,
διορατικότητα και σωστή προσέγγιση.
Γενικά στον σύγχρονο αθλητισμό οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και οι τεχνικοί δεν
πρέπει να σταματούν να ψάχνονται.
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια και οι παράγοντες κάνουν
στροφή στις επιλογές τους.
Ενώ μπορούν να συνεργαστούν με κόουτς που διαθέτουν τεράστια εμπειρία εντούτοις πηγαίνουν σε πιο μοντέρνες κινήσεις, αφού η φρέσκια ματιά είναι κάτι που χρειάζεται το άθλημα.
Το στοιχείο που τους ενδιαφέρει είναι οι εκλεκτοί να
διαθέτουν καινοτόμες ιδέες,
φιλοδοξίες και όρεξη για δουλειά.
Ετσι προσεγγίζουν σωστά
τους αθλητές και παίρνουν
το 100% των δυνατοτήτων
τους. Στο τοπίο αυτό λοιπόν
οι προπονητές μπάσκετ προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερα μπορούν την αποστολή τους για να παρουσιάζουν
σύνολα, που χαίρεται να τα
παρακολουθεί κανείς.
Μέλημά τους είναι να εξελίξουν ομάδες και παίκτες.
Αν αυτό συμβεί και ανοίξει
η κάνουλα θα είναι πανευτυχείς. Ωστόσο ο συναγωνισμός
είναι έντονος και θα πρέπει
να συντρέξουν αρκετές λεπτομέρειες για να φτάσει ένα

Ο Β. Αγγέλου δεν ολοκλήρωσε με τον Αρη, ενώ ο Θ. Γιαπλές ανήκει
στο προπονητικό επιτελείο του Ηφαίστου Λήμνου
σωματείο στο τέλος του δρόμου με τον καλύτερο δυνατό
απολογισμό.
Να σημειώσουμε επίσης ότι
στελέχη που υπηρέτησαν τον
χώρο από το πόστο του αθλητή δείχνουν διάθεση και όρεξη
να συνεχίσουν την προσφορά
τους στο προπονητικό μετερίζι.
Οσον αφορά την αποστολή
τους οι τεχνικοί πρέπει να
βρίσκονται παντού για να πάρουν το καλύτερο από σύνολα
και αθλητές.
Διότι οι φίλαθλοι κρίνουν
με βάση μόνον όσο βλέπουν
στον αγωνιστικό χώρο την
ώρα της δράσης.
Προηγούνται όμως αρκετά
πράγματα για να μπορέσει ο
κόουτς να στήσει το συγκρότημα με βάση τα πιστεύω του.
Η αρχική σκέψη του είναι
μακριά από τραυματισμούς
όσον αφορά τους πρωταγωνιστές. Διότι στις περιπτώσεις
αυτές κινδυνεύει η χημεία και
γίνεται αγώνας δρόμου για
να μην χαθεί η δυναμική.
Είναι σημαντικό προτέρημα
για έναν προπονητή να μπορεί
να αξιοποιεί πλήρως το ρόστερ του και μάλιστα σε διαφορετικές θέσεις απ’ ότι έχει
συνηθίσει ο κόσμος να βλέπει
τους παίκτες.
Φυσικά ένα μεγάλο κεφάλαιο έχει σχέση και με την
ψυχολογία. Όταν λοιπόν οι
παίκτες είναι ανεβασμένοι
μπορούν να σκοράρουν με
χίλιους δυο τρόπους και να
υλοποιήσουν στο έπακρο τις
οδηγίες των κόουτς.
Αντίθετα όταν λείπει ο ενθουσιασμός μαζί με το κίνητρο δύσκολα θα προκύψουν
οι απαραίτητες υπερβάσεις.
Κάθε εβδομάδα λοιπόν είναι
απαιτητική για κάθε ομάδα
και δεν υπάρχει καιρός για
πισωγυρίσματα. Αρχικά γίνεται η αποφόρτιση από τον
προηγούμενο αγώνα και η
απαραίτητη ανάλυση, ενώ
ακολούθως οι προπονητές ξεκινούν τάχιστα την συλλογή
στοιχείων και τον σχεδιασμό
για την αναχαίτιση του επόμενου αντιπάλου.
Συνεπώς η συνολική εικόνα

μιας κάθε άλλο παρά μονοδιάστατη είναι.
Εννοείται ότι για να δείξουν
την δουλειά τους οι προπονητές θέλουν τον χρόνο τους,
ενώ πρέπει να βοηθήσουν και
τα αποτελέσματα.
Ειδικά πάντως στην Ελλάδα
τα συναισθήματα αλλάζουν
άρδην για τους προπονητές.
Όταν λοιπόν φέρνουν νίκες
αυτομάτως γίνονται αυθεντίες. Αντίθετα όταν χάνουν
αρκετοί ειδικοί συμπεριφέρονται σαν οι κόουτς να ξέχασαν αυτά που ήξεραν.
Κοντά σε όλους αυτούς να
σταθούμε και στους αστάθμητους παράγοντες.
Όπως και να’χει από τα Τρίκαλα έχουν περάσει αρκετοί
αξιόλογοι προπονητές που
άφησαν και με το παραπάνω
το στίγμα τους, ενώ απολαμβάνουν διαχρονικής αποδοχής.
Μάλιστα οι ομάδες τους
συνεχίζουν με αυτοπεποίθηση
οπότε μπορεί να πει κανείς
ότι οι συμπολίτες φίλαθλοι είναι τυχεροί που τους έζησαν
από κοντά.
Πάντως δεν έχουν άδικο
όσοι μιλούν για ηλεκτρικούς
πάγκους. Η δόμηση κάθε ομάδας θυμίζει επιστήμη. Διότι
στον σύγχρονο αθλητισμό
πρέπει να δουλέψουν όλα αυτοματοποιημένα για να γίνουν
οι απαραίτητες προσπεράσεις.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι όσο ψηλότερα βρίσκονται
οι ομάδες τόσο περισσότερες
είναι οι απαιτήσεις από τους
προπονητές.
Επίσης μετράει η επικοινωνία με τους παίκτες. Συνεπώς
οι προπονητές καλούνται να
εντοπίσουν το κουμπί τους
και να πάρουν το καλύτερο
από τον καθέναν στο διάστημα της συνεργασίας.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
λοιπόν ότι η δουλειά του τεχνικού σε κάθε συγκρότημα
δεν είναι της μιας ανάσας.
Δεν αρκεί μόνο να φτιάχνει
σχήματα και συστήματα. Χρειάζεται επίσης να έχει όλους
τους παίκτες ευχαριστημένους προκειμένου να παίζουν

βολα του Αρη. Οι κιτρινόμαυροι ξεκίνησαν με τον Βαγγέλη
Αγγέλου ο οποίος όμως δεν
μπόρεσε να κάνει θαύματα.
Στην φωτιά έπεσε ο πρώην
κόουτς των Τρικάλων Γιάννης
Καστρίτης για να διαπιστώσει
ότι θα πρέπει να αλλάξουν
αρκετά πράγματα.
Η πρόσφατη βαριά ήττα
στην Κύμη επέτεινε τον προβληματισμό αλλά ο νεαρός
τεχνικός θεωρεί ότι μια μεγάλη νίκη θα δώσει το έναυσμα για αντεπίθεση.
Ο Κολοσσός επέλεξε να συνεργαστεί στο ξεκίνημα της
χρονιάς με τον Νίκο Βετούλα.
Όμως η σχέση δεν ήταν γραφτό να μακροημερεύσει.
Ετσι η ευθύνη πέρασε στον
οικείο Κώστα Φλεβαράκη ο
οποίος διορθώνει πράγματα
και οριοθέτησε συγκεκριμένο
αριθμό νικών στα επόμενα 6
παιχνίδια.
Μια ακόμη νησιώτικη ομάδα, το Ρέθυμνο προτίμησε να
αναβαθμίσει τον Σταύρο Μυκονιάτη. Όμως η βαθμολογική
κάνουλα δεν άνοιξε, οπότε
τον διαδέχτηκε ο Βαγγέλης
Ζιάγκος.
Ωστόσο μετά και την πρόσφατη εντός έδρας ήττα από
τον Ηφαιστο τα πράγματα
δείχνουν δύσκολα για τους
Κρητικούς.
Σταθερή αξία για το Λαύριο
είναι ο Χρ. Σερέλης, που φέτος βιώνει έντονο ανταγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως
ο ίδιος ποντάρει στην καλή
επικοινωνία και στις αρχές
που έχει η ομάδα.
Ο Προμηθέας πατάει γερά
στα πόδια του και δείχνει ότι
το μέλλον του ανήκει. Ο Μάκης Γιατράς πάντως κάνει
καλά την δουλειά του και απολαμβάνει τον σεβασμό παραγόντων και φιλάθλων.
Στο Περιστέρι ο Αργύρης
Πεδουλάκης έβαλε την σφραγίδα του και οι πρίγκηπες της
Δυτικής όχθης δίνουν την αίσθηση ότι παίζουν χρόνια
στην κατηγορία.
Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί ο Ηφαιστος Λήμνου, που
ειδικά στην έδρα του είναι
αποτελεσματικός, ενώ το διπλό στην Κρήτη θα δώσει
ώθηση.
Την ευθύνη έχει ο Σ. Μανωλόπουλος και άμεσος συνεργάτης του είναι ο Θ. Γιαπλές.
Νωρίς πήρε τον αέρα της
κατηγορίας ο Χολαργός στον
οποίο ο Αρης Λυκογιάννης
κάνει εξαιρετική δουλειά.
Η Κύμη πήρε ανάσα μετά
τη νίκη επί του Αρη και ο νέος
κόουτς Ι. Κουτσός(διαδέχτηκε
Καστρίτη) κέρδισε περισσότερο χρόνο.
Τέλος ο Πανιώνιος ξεκίνησε
με Χουγκάζ, ακολούθησε για
λίγο ο Φραγκιάς και πλέον
την μάχη δίνει ο Ν. Οικονόμου.
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Αμοιβαία εκτίμηση
Αξία ανεκτίμητη αποτελούν οι Εθνικές όλων των βαθμίδων και έτσι
έφυγαν για μια ακόμη φορά οι καλύτερες εικόνες από τα Τρίκαλα

Π

αραφράζοντας
μια γνωστή
φράση, που
συνηθίζεται να
χρησιμοποιείται στην
πολιτική ορολογία να
σημειώσουμε ότι η Εθνική
είναι η ψυχή μας.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ανεξαρτήτως βαθμίδας οι
Τρικαλινοί ξέρουν να αγκαλιάζουν τους πρωταγωνιστές που
φέρνουν το εθνόσημο και να
τους κάνουν να νιώθουν σαν
στο σπίτι τους.
Το έργο το έχουμε δει ουκ
ολίγες φορές κατά το παρελθόν.
Σε πρώτη ευκαιρία συμπολίτες που διακονούν τα σπορ
απηύθυναν κάλεσμα στην επίσημη αγαπημένη και αυτή δεν
χαλούσε χατίρι.
Διότι οι υπεύθυνοι ξέρουν
πολύ καλά την Τρικαλινή παράδοση και αγάπη του νομού
προς τον αθλητισμό.
Επιπρόσθετα η φιλοξενία είναι μοναδική. Ετσι όσοι έρχονται στα μέρη μας τα βάζουν
και με το παραπάνω στην καρδιά τους.
Πρόσφατα ξεδίπλωσε τοπ
ταλέντο της στην περιοχή μας
η Εθνική Εφήβων. Η έλευσή
της μας δίνει την ευκαιρία να
κάνουμε μια ξεχωριστή καταγραφή.
Παλαιότερα για κάποιο διάστημα τα Τρίκαλα αποτέλεσαν
ορμητήριο της Εθνικής βόλεϊ.
Η ομάδα έδωσε σημαντικούς
αγώνες μπροστά σε γεμάτο
Δημοτικό.
Θυμόμαστε ακόμη επίλεκτα
στελέχη της Εθνικής να στάζουν μέλι για τις συνθήκες που
συνάντηση στην περιοχή και
για την αύρα των φιλάθλων.
Πραγματικά μας έδωσαν
φτερά ήταν μια άκρως χαρακτηριστική ατάκα ενός διεθνούς για να συμπληρώσει
ένας άλλος ότι στα Τρίκαλα
νιώσαμε σαν στο σπίτι μας.
Στην πορεία η Εθνική του
βόλεϊ επισκέφτηκε και άλλες
Ελληνικές γωνιές αλλά στη
μνήμη των συμπολιτών φιλάθλων έμειναν ανεξίτηλες εκείνες οι στιγμές.
Και στο μπάσκετ όμως αρκετές Εθνικές τίμησαν τα μέρη
μας.
Ακόμη και αν γυρίσουμε την
μνήμη μας πολλά χρόνια πίσω
θα θυμηθούμε τοπικά στελέχη
να αξιοποιούν τις γνώσεις, το
κύρος και τον σεβασμό που
ενέπνεαν, οπότε τα επιτελεία
της επίσημης αγαπημένης έλεγαν αμέσως το μεγάλο ναι σε
κάθε προσκλητήριο.
Φωνάζει από μακριά η σχέση
εμπιστοσύνη και εκτίμησης
που υπάρχει μεταξύ των δυο
πλευρών.
Σχεδόν κάθε χρόνο διάφορα
κλιμάκια έρχονται στα μέρη
μας για ξεχωριστούς αγώνες,
αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι μέσω του αθλητισμού εκπέμπονται σημαντικά μηνύμα-

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τα αθλητικά έργα και ημέρες της Εθνικής Εφήβων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα
Ελκυστικό σκηνικό

τα και υπάρχουν ισχυροί συμβολισμοί.
Ετσι η Εθνική εφήβων ήρθε
για να βγάλει ένα μέρος της
δουλειάς και να εξωτερικεύσει
στοιχεία που χαρακτηρίζουν
τη νέα φουρνιά.
Παράλληλα έβαλε το λιθαράκι της στην προσπάθεια για
καλό σκοπό.
Πραγματικά καλύφθηκε ένα
κενό που υπήρχε στον χώρο.
Γιατί οι περισσότεροι δεν μπορούν να σκεφτούν την ιδιαίτερη θέση ενός ερασιτέχνη
αθλητή.
Αυτός αγαπάει υπερβολικά
αυτό που κάνει και αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στο αντικείμενό του.
Ωστόσο αν προέκυπτε τραυματισμός ουσιαστικά ήταν μόνος του και έπρεπε να κάνει
αγώνα δρόμου και πολλές θυσίες για να επανέλθει.
Υπό το πρίσμα αυτό το ταμείο οικονομικής και ιατρικής
υποστήριξης φαντάζει ως βάλσαμο και αξίζει να το βοηθήσει
ο χώρος του μπάσκετ με τον

τρόπο που μπορεί.
Από την στιγμή που ο καθένας δώσει τον οβολό του θα
νιώσει την ικανοποίηση ότι
απλώνει χέρι στήριξης και συμπαράστασης σε πρωταγωνιστές που δοκιμάζονται.
Κατά την διάρκεια της υποδοχή της Εθνικής Εφήβων ο
Κώστας Σκρέτας στην σύντομη
ομιλία του στο κοινό υπογράμμισε αυτό ακριβώς το λεπτό
σημείο.
Μίλησε μεταξύ άλλων για
το κόστος που απαιτεί μια
επέμβαση π.χ χιαστών.
Είναι σημαντικό λοιπόν να
υπάρχει πρόνοια, οπότε οι
αθλητές θα μπαίνουν πιο σίγουροι στο παρκέ και χωρίς
δεύτερες σκέψεις στο πίσω
μέρος του μυαλού τους.
Μακάρι αυτό το ταμείο να
δυναμώσει στον μέγιστο βαθμό καλύπτοντας το όραμα των
δημιουργών.
Εννοείται ότι τέτοιες ειδήσεις με έντονη κοινωνική διάσταση όλοι θέλουν να βλέπουν.
CMYK

Και στο καθαρά αγωνιστικό
κομμάτι ο κόσμος από την
πλευρά του είδε από κοντά
παιδιά που ήδη έχουν δώσει
το στίγμα τους και θα μας
απασχολήσουν έντονα και στο
μέλλον.
Στους τοπικούς φιλάθλους
άρεσαν οι χαμηλοί τόνοι που
κράτησαν, η πειθαρχία τους
αλλά και ο σεβασμός στην φανέλα και στους προπονητές.
Είναι φανερό ότι οι αθλητές
χτίζουν κάθε μέρα με υπομονή
για να υλοποιήσουν το προσωπικό τους όνειρο.
Εμπνέονται ασφαλώς από
τα κατορθώματα των ιερών
τεράτων αλλά θέλουν να βάλουν την δική τους σφραγίδα.
Στο σημείο αυτό να κάνουμε
μια καταγραφή των αγώνων
σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.
Αρχικά έγινε το παιχνίδι της
εφήβων με τους Ικάρους. Οι
κιτρινόμαυροι ήταν άκρως ανταγωνιστικοί και έτσι πραγματοποιήθηκε μια γεμάτη αναμέτρηση, που κέρδισαν οι πιτσιρικάδες 69-74.
Τα δεκάλεπτα:19-24, 37-41,
54-55, 69-74
Διαιτητές:Ξέρας - Καρακώστας
Ίκαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 11(3), Μέξης , Βλάχος
10(2), Κολότσιος Β. 2, Αργύρης
13(3), Χατζής 8, Ντούρβας
3(1),Φούντας Γ. 11(1), Μπαρμπαρούσης 1, Στάνκοβιτς 10.
Εθνική Εφήβων (Βλασσόπουλος):Ζώης Καράμπελας 2,
Αλέξανδρος Νικολαϊδης 2, Δημήτρης Κλωνάρας 7, Βαλάνης
Κουρτίδης 10(1), Γιώργος Φίλιος, Φώτης Γεωργαλάς 11,
Άρης Σωτηρίου 4, Στέφανος

Ματσάγγος 4, Κυριάκος Πετανίδης , Βασίλης Σταυρακούκας 5(1), Θωμάς Ζευγαράς
11, Ανδρέας Καλόγηρος
3(1), Ιωάννης Σιδηροηλίας
5, Κωνσταντίνος Κάδρας
8, Θωμάς Κατσαούνης 2.
Την επόμενη η Εθνική είχε
πιο εύκολο έργο απέναντι
στους Τρικαλινούς επιλέκτους,
οπότ το ματς κλείδωσε στο
45-98.
Τα δεκάλεπτα: 6-23, 20-51,
38-74, 45-98
Εθνική Εφήβων (Βλασσόπουλος): Νικολαϊδης 2, Κλωνάρας 4, Κουρτίδης 9 (1), Φίλιος 6 (1), Γεωργαλάς 6, Σωτηρίου 18, Ματσάγγος 4, Πετανίδης 8, Σταυρακούκας 7
(1), Ζευγαράς 9, Καλόγηρος
10 (1), Σιδηροηλίας 4, Κατσαούνης 8
Πλούσιο σκηνικό στήθηκε
και στην Καρδίτσα, όπου ο
ΑΣΚ ετοίμασε μια ξεχωριστή
γιορτή, που περιλάμβανε και
την βράβευση του Κώστα Μίσσα από τον Χρήστο Δεληγιάννη.

Σε πραγματικό ντέρμπι οι
δυο ομάδες αναδείχτηκαν ισόπαλες 77-77 αλλά δεν παίχτηκε
παράταση.
Τα φώτα έπεσαν στον νεαρό
Καρδιτσιώτη άσο της Εθνικής
Θωμά Ζευγαρά, που επέστρεψε στα μέρη του και έτυχε
αποθεωτικής υποδοχής έχοντας την δική του κερκίδα.
Τα δεκάλεπτα: 22-16, 3536, 57-57, 77-77
ΑΣ
Καρδίτσας(Γ.
Τζήμας): Καλλές 7, Γράβας
10, Κακλαμάνος 12 (4), Μαυρογιάννης 8, Μόκφορντ 13 (3),
Καρράς 14, Ερμείδης 6, Παπαδόπουλος 2, Παπαχρήστος
2, Νάκης 3, Παππάς.
Εθνική Εφήβων (Βλασσόπουλος): Νικολαϊδης, Κλωνάρας 9 (1), Κουρτίδης 5, Φίλιος
3 (1), Γεωργαλάς, Σωτηρίου
24 (1), Ματσάγγος 5 (1), Πετανίδης, Σταυρακούκας 11 (3),
Ζευγαράς 13, Καλόγηρος 5
(1), Σιδηροηλίας, Κάδρας 2,
Κατσαούνης
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ε έντονη
δράση ξεκινά
το 2019 για
τον ΑΟ
Τρίκαλα, αφού το
Σάββατο 5 Ιανουαρίου θα
αγωνιστεί στην Πάτρα και
με αντίπαλο την
Παναχαϊκή στην 11η
αγωνιστική της φούτμπολ
λιγκ. Δύο απουσίες θα
έχει η ομάδα σε αυτό το
παιχνίδι, καθώς εκτός
από τον Ράντι ο οποίος
δεν έχει επιστρέψει από
την Ισπανία (όπου πήγε
για αποθεραπεία) θα
λείψει και ο Γιουκαρής
δεδομένου ότι δηλώθηκε
να απουσιάσει σε αυτό το
ματς.
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Μπαίνει στα βαθιά!
Ο ΑΟ Τρίκαλα ξεκινά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις
για το 2019 το Σάββατο στην Πάτρα με την Παναχαϊκή

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, πραγματοποιήθηκε και
η κοπή της πίτας σε ταβέρνα
στον Διπόταμο παρουσία και
του Ηλία Αϊβάζογλου του νέου
ιδιοκτήτη της ΠΑΕ αλλά και
και μελών του Ερασιτέχνη
ΑΟΤ με τον πρόεδρο Κώστα
Παρδάλη. Τα φλουριά βρήκαν
οι Ταϊρης, Υψηλός , Γκότοβος
και αντιστοιχούν σε δωροεπιταγές γνωστής εταιρείας
ένδυσης.
Ο Δημήτρης Υψηλός εδώ
και καιρό προπονείται με την
ομάδα αλλά δεν έχει ανακοινωθεί . Είναι 26 χρονών επιθετικός και έπαιζε στον ΠΑΟ
Κουφαλίων στην Γ Εθνική.
Μεταγραφικά
επίσημα
υπάρχει μέχρι στιγμής ο η
απόκτηση του αριστερού μπακ
Γιάννη Ντόση που έπαιζε στον
Αγροτικό Αστέρα και στην Γ’
Εθνική.
Οι φίλαθλοι πάντως αναμέ-

Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα ήδη έχουν αφήσει πίσω την ξεκούραση, αφού το πρώτο παιχνίδι για το 2019 πλησιάζει και είναι αυτό του Σαββάτου στην Πάτρα με την Παναχαϊκή
νουν με ενδιαφέρον τις μεταγραφικές ανακοινώσεις της
ομάδας ενόψει της συνέχειας
στο πρωτάθλημα με στόχοι η
ομάδα να είναι στην δεκάδα
και να αγωνιστεί στην Σούπερ
Λιγκ 2.

Η Παναχαϊκή εντός
Δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες
έχει η Παναχαϊκή μέχρι στιγμής
στην έδρα της. Έχει σημειώσει
4 γκολ έχει δεχθεί 2.
Παναχαϊκή-Αιγινιακός
2-2
Παναχαϊκή-Σπάρτη
1-0

Παναχαϊκή-Ηρακλής
1-0
Παναχαϊκή-Καραϊσκάκης 0-0
Παναχαϊκή-Απόλλων Πόντου
0-0
Πρώτος σκόρερ της Παναχαϊκής είναι ο Ελευθεριάδης
με 4 γκολ. Από 1 έχουν σημειώσει οι Λουμπαρδέας, Αρ-

Δέκα βήματα το 2018
Οι ομάδες που ήταν στην κορυφή την Πρωτοχρονιά βρέθηκαν στην Super League στο τέλος της σεζόν
Η Football League μπορεί
να καθυστέρησε να ξεκινήσει για άλλη μια χρονιά,
αλλά βρίσκεται αρκετά πιο
μπροστά από τα δύο τελευταία χρόνια και σε πρωτά-

θλημα με λιγότερες αγωνιστικές.
Μόλις δέκα βήματα έχει
κάνει μέσα στο 2018 το πρωτάθλημα της Football
League, αλλά ουσιαστικά

Σε σχέση με το 2016-17 που οι ομάδες είχαν δώσει μολις
από 7 αγώνες μέχρι την Πρωτοχρονιά μπορεί να υποστηρίξει
κανείς πως έχουν γίνει βήματα προόδου, αλλά είναι μόλις
ένα περισσότερο από ό,τι πέρυσι που το 2017 έφυγε με 9
αγώνες πρωταθλήματος στην πλάτη των ομάδων.
2018-19
10 αγωνιστικές
2017-18
9 αγωνιστικές
2016-17
7 αγωνιστικές
2015-16
13 αγωνιστικές

βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα από ό,τι τα δύο προηγούμενα χρόνια και με τέσσερις αγωνιστικές λιγότερες
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μείωσης των ομάδων σε 16
Τα τρία τελευταία χρόνια
που το πρωτάθλημα γίνεται

2017-18
ΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΟΦΗ
ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

2016-17
ΛΑΜΙΑ
ΑΡΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

σε έναν όμιλο η Πρωτοχρονιά στην κορυφή δίνει άνοδο
για όσες ομάδες το βίωσαν
εκεί και η πρόσφατη ιστορία
αναφέρει πως στην τετράδα
κάθε αρχή του χρόνου ήταν
και οι δύο ομάδες που στο
τέλος πανηγύρισαν την άνοδό τους στην Super League.

2015-16
ΑΕΛ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ

γυρόπουλος, Κολ, Μωραϊτης.
Έχει την 3η χειρότερη επίθεση μετά την Σπάρτη και τα
Σπάτα με 8 γκολ και την 3η
καλύτερη άμυνα με 8 γκολ
παθητικό.

Ο ΑΟΤ εκτός
Η πιο αδύναμη ομάδα εκτός
έδρας είναι ο Α Ο Τρίκαλα με
μια ισοπαλία και 4 ήττες. Έχει
βάλει μόλις 1 γκολ μακρυά
από τα Τρίκαλα και έχει δεχθεί
9. Τα αποτελέσματα:
Απόλλων Πόντου-ΑΟΤ
1-0
Εργοτέλης-ΑΟΤ
3-0
Σπάρτη-ΑΟΤ
2-0
Πλατανιάς-ΑΟΤ
2-0
ΑΟΚ Κέρκυρα-ΑΟΤ
1-1

Υποσχέθηκε πριμ
ο μεγαλομέτοχος
Ο Ξενοφών Πάνος μιλώντας
εκ μέρους των συμπαικτών
του πριν την κοπή της πίτας
ζήτησε απο τον μεγαλομέτοχο
Ηλία Αϊβάζογλου πριμ για το
παιχνίδι με την Παναχαϊκή
στην Πάτρα.
Μετά από διαβουλεύσεις
λίγων δευτερολέπτων ο Νίκος
Νίκογλου ανακοίνωσε, εν
μέσω επευφημιών, ότι θα

υπάρξει πριμ τόσο σε περίπτωση νίκης όσο και ισοπαλίας!

Φημολογία ότι θέλει
να φύγει ο Συμελίδης
Μπορεί να είναι ο κορυφαίος του ΑΟΤ μέχρι στιγμής φέτος, αλλά είναι αμφίβολο αν
θα συνεχίσει εκεί.
Η διοίκηση της ΠΑΕ είναι
ιδιαίτερα δυσαρεστημένη από
τη στάση του Παναγιώτη Συμελίδη, λέγοντας ότι ο παίκτης
δηλώνει τραυματίας στις τελευταίες προπονήσεις και
απέχει.
Την ίδια ώρα, όμως, πληθαίνουν τα σενάρια που τον
θέλουν να είναι στο στόχαστρο του Απόλλωνα Πόντου,
ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον θέλει ο ΝΠΣ
Βόλος. Οι διοικούντες, όπως
αναφέρει το goaltrikala.gr εμφανίζονται ιδιαίτερα ενοχλημένοι από τη στάση του στις
τελευταίες προπονήσεις όπου
δεν βγάζει το πρόγραμμα και
ετοιμάζεται να στείλει σαφές
μήνυμα προς όλους ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα
γίνονται ανεκτές.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Η πρεμιέρα της
Γ' Ερασιτεχνικής
Για τις 12 Ιανουαρίου ορίστηκε το ξεκίνημα της Γ' ερασιτεχνικής. Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής είναι:

Α' ΟΜΙΛΟΣ

H πρώτη δράση για το 2019
•Σήμερα στις 3 μ.μ. θα αγωνιστεί ο 1ος όμιλος της Β’ Ερασιτεχνικής
ο 2019 ξεκινά –καιρού
επιτρέποντος - με
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Σήμερα Πέμπτη 3
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00
ορίστηκαν οι αγώνες της 13ης
αγωνιστικής στον Α’ όμιλο της Β’
Ερασιτεχνικής. To πρόγραμμα και
οι διαιτητές:

Τ

ΑΟΣ Σαραγίων-Λεπτοκαρυά
Ακ. Τρικάλων-Διαλεχτό
Παλαιόπυργος-Διαμάντι
Άγ. Απόστολοι-Πατουλιά

Β' ΟΜΙΛΟΣ
Φωτάδα-Γενέσι
Μπελέτσι-Ασπροκκλησιά
Ελευθεροχώρι-Πρόδρομος
Ανταλλάξιμα-Λιλή

Mετακομίζει Αγναντερό
Σε ανύποπτο χρόνο είχαμε προϊδεάσει(ρεπορτάζ αγώνα: Αγ. Μονής- Πορταϊκού) για την εξέλιξη. Το Karditsasportiva έχει την είδηση. Απασφάλισε με το «καλημέρα»
του 2019 ο ΑΟ Αγναντερού!
Οι «Βυσσινί» τα βρήκαν σε όλα με τον Χρήστο Στάμο,
με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Αναγέννησης, του ΑΟ
Τρίκαλα και της Παναχαϊκής να «οχυρώνει» την αμυντική
γραμμή της ομάδας του Χρήστου Μπατζιά ενόψει της συνέχειας. Ο 29χρονος στόπερ αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο στη
Football League με τη φανέλα της Αναγέννησης (20142016), μετρώντας 15 συμμετοχές και άλλες τέσσερις στο
κύπελλο Ελλάδος.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής μετρά συνεχόμενες παρουσίες σε Β’, Γ’ Εθνική, μιας και έχει αγωνιστεί -εκτός
από τις προαναφερθείσες ομάδες- σε Καβάλα, Νίκη Βόλου, Ερμιονίδα, ΑΟ Θήβα, Ναυπακτιακό Αστέρα, ΑΠΟΚ
Βελούχι, ενώ η πιο πρόσφατη παρουσία του σε Εθνική κατηγορία ήταν τη σεζόν 2016-17 στη Γ’ κατηγορία με τους
Μαύρους Αετούς Ελευθεροχωρίου, όπου είχε τρεις συμμετοχές και ένα γκολ. Πέρυσι αγωνίστηκε με επιτυχία στον
ΠΟ Φήκης, φέτος στην Αγία Μονή και πλέον μαζί με τον
Καρτσάνα θα αποτελέσουν ένα από τα πλέον ποιοτικά
αμυντικά δίδυμα της Α’ ΕΠΣΚ.

Αύριο το Σπάρτη-ΑΟΤ
στους Νέους
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
FOOTBALL LEAGUE ΝΕΩΝ . To ματς των Νέων Α Ο Τρίκαλα στην Σπάρτη, ορίστηκε για αύριο Παρασκευή 4/1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στον 1ο όμιλο:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
12:00 Σπάρτη – Α Ο Τρίκαλα γηπ. Αμυκλών

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
12:00 Εργοτέλης – Αήττητος Σπάτων (Μαρτινέγκο)
13:00 Παναχαϊκή – Πλατανιάς (Γήπεδο Βραχνέικων )

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
12:00 Ηρόδοτος – ΑΟΧ-Κισσαμικός (ΕΠΣ Ηρακλείου)

Γηπ. Κηπακίου: Κηπάκι – Αρδάνι
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Ρατζας – Παφης)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακή – Ριζαριό
Διαιτ.: Πετσας (Λεωνιδας Κ- Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμένιος – Κεραμίδι
Διαιτ.: Μανασης Μ (Αλεξοπουλος –
Βουτσελας)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο – Καρυές
Διαιτ.: Μανασης Κ (Καπερωνης – Σακκας)
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστέρας – Πετρωτό
Διαιτ.: Ζησης (Κατσογιαννος – Τατσιοπουλος)
Γηπ. Καρυων: Αμπελάκια- Λόγγος
Διαιτ.: Σταφυλας (Ντινος – Καλογριας)
Γηπ. Ριζωματος: Παραληθαίοι- Ακαδημία1
Διαιτ.: Κοντινος (Νταλουκας – Πλοκας)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο – Βασιλική
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ (Τζιοτζιος – Κωστηρας)
Ρεπό: Κρηνη

Η πρώτη αγωνιστική δράση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για το 2019θα γίνει σήμερα για τον
1ο όμιλο της Β’ ΕΠΣΤ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΡΙΖΑΡΙΟ
2 ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ
3 ΚΑΡΥΕΣ
4 ΖΑΡΚΟ
5 ΑΡΔΑΝΙ
6 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
7 ΚΕΡΑΜΙΔΙ
8 ΚΗΠΑΚΙ

46-11
39-13
25-13
23-9
26-19
17-17
25-20
21-18

28
26
23
22
21
21
19
18

9 ΑΓ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ
10 ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12 ΓΡΙΖΑΝΟ
13 ΚΡΗΝΗ
14 ΠΕΤΡΩΤΟ
15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ1
16 ΛΟΓΓΟΣ
17 ΑΣΤΕΡΑΣ

Βασιλειάδης: "Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται κοντά
στη διαλεύκανση της υπόθεσης Τζήλου"
ε μια σημαντική αποκάλυψη προέβη την
πρωτοχρονιά του 2019 ο Γιώργος Βασιλειάδης. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού υποστήριξε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ πως η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης στον διαιτητή Αθανάσιο Τζήλο, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει
ήδη εντοπίσει το αυτοκίνητο με το οποίο κινήθηκαν πριν και μετά το θλιβερό περιστατικό.

Σ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασιλειάδη: "Η Ελληνική Αστυνομία έχει πέσει με όλες τις δυνάμεις
της πάνω από την υπόθεση και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε για πρώτη φορά διαλεύκανση
υπόθεσης. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπά-

νω. Κρατάμε χαμηλά τους τόνους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα περάσουν τα συστήματα που θέλουν να μας φέρουν σε συνθήκες Κολομβίας. Αν
αποκλείσουμε τους κάφρους από τα γήπεδα, όλα
γίνονται. Η επίθεση στον Τζήλο ήταν η κορυφή του
παγόβουνου. Είναι ένα σύστημα με πολλά προβλήματα. Γίνεται το πανηγύρι των τρελών.
Θα είναι ενδιαφέρουσα η συνάντηση της 4ης Ιανουαρίου. Θα φανεί αν θα πάμε για να λύσουμε τα
προβλήματα ή η παρουσία μας θα είναι μόνο για κοινωνικούς λόγους. Πάντως, έχω εμπιστοσύνη στον
Βαγγέλη Γραμμένο. Είναι ένας δημοκράτης άνθρωπος που θέλει να αφήσει το στίγμα του, όμως
τα προβλήματα είναι πολλά, ενώ είναι αρκετές οι πιέσεις που δέχεται".

27-24
20-21
14-15
19-21
12-30
8-24
13-22
9-30
6-43

Hμιτελικοί
κυπέλλου
Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών
θα διεξαχθούν στις 13 Φεβρουαρίου και θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την
ΕΡΤ».

Τετάρτη 13
Φεβρουαρίου
17.00 Κύμη-ΠΑΟΚ
19.00 ΠαναθηναϊκόςΟλυμπιακός

Σιδηρόπουλος: "Η ατζέντα των διαιτητών για να σταματήσει η αποχή"
Τάσος Σιδηρόπουλος μίλησε
στο κρατικό ραδιόφωνο για
την ελληνική διαιτησία, την
συνάντηση με την ΕΠΟ στις 4
Ιανουαρίου και τα αιτήματα
προκειμένου να σταματήσει η αποχή.

Ο

Ο ρέφερι από τον σύνδεσμο Δωδεκανήσου,
Τάσος Σιδηρόπουλος, έκανε δηλώσεις στην
ΕΡΑ ΣΠΟΡ για την ελληνική διαιτησία, την συνάντηση με την ΕΠΟ στις 4 Ιανουαρίου μετά
τον ξυλοδαρμό του Θανάση Τζήλου και τα αιτήματα για να σταματήσει η αποχή.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για τις πληροφορίες περί εντοπισμού των
δραστών της επίθεσης στον Τζήλο: "Δεν
γνωρίζω κάτι παραπάνω, πέρα από αυτά που
διαβάζω. Από μόνο του είναι ένα πολύ θετικό γεγονός. Αν οι φήμες γίνουν πραγματικότητα, τότε θα ηρεμήσει ο πολύπαθος χώρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Αστυνομία βρίσκεται σε άλλο επίπεδο τα τελευταία

χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να προσθέσει άλλη μία επιτυχία στο ενεργητικό της".
Για τη συνάντηση στην ΕΠΟ στις 4 Ιανουαρίου: "Είχαμε ζητήσει από διαιτητές και
βοηθούς της πρώτης κατηγορίας να καταθέσουν τις προτάσεις τους για να προκύψει
τα θέμα που θα τεθούν στη συνάντηση.
Έχουμε την ατζέντα μας, αλλά περιμένουμε
και τις προτάσεις από τις ΕΠΟ και FIFA. Εγώ
δε θα δώσω το παρών στη συνάντηση λόγω
υποχρεώσεων στο εξωτερικό, όμως εκεί θα
βρίσκονται οι διαιτητές Παπαπέτρου, Παπαδόπουλος και οι βοηθοί μου Κωσταράς και
Δημητριάδης".
Για τα θέματα της συνάντησης: "Ο ξυλοδαρμός Τζήλου είναι ένα ακόμα συμβάν στο
ποδόσφαιρο. Θα απαιτήσουμε αναβάθμιση
του προϊόντος, προκειμένου οι διαιτησίες να
βελτιωθούν και ο κόσμος να επιστρέψει στα
γήπεδα. Επιπλέον, θα ζητήσουμε οι διαιτητές
να προστατεύονται από τις δηλώσεις εκ-

προσώπων ΠΑΕ, τους «κύκλους» τους, ανακοινώσεις που κάποιες φορές είναι άστοχες,
τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες και τα δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ που στοχοποιούν ανθρώπους, αλλά και τα περιβόητα «ντου» στα γήπεδα. Πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος και να επιβάλλονται οι αυστηρότερες ποινές. Παράλληλα, θα τεθούν και

17
16
13
12
11
7
6
3
3

κάποια δευτερεύοντα θέματα, όπως είναι οικονομικά ζητήματα, η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών και την αύξηση των σεμιναρίων
για την εκπαίδευση των διαιτητών".
Για τους ξένους διαιτητές: "Είναι ένα μέτρο
που πέτυχε όσον αφορά τους αγώνες, αλλά
απέτυχε καθώς απαξίωσε τους Ελληνες διαιτητές. Είναι ένα θέμα που πρέπει να ζητηθεί μόνο με την ΕΠΟ και την ΚΕΔ".
Για την καχυποψία που ίσως υπάρχει ακόμα και με το VAR: "Υπάρχει καταγραφή όσων
γίνονται και όσων λέγονται. Αν υπάρχει ακόμα και τότε καχυποψία, τότε το πρόβλημα είναι αλλού. Ο διαιτητές δικαιούται να κάνει λάθος, ο VAR όχι.
Για το αν θα συνεχιστεί η αποχή: "Η απόφαση θα είναι συλλογική. Αν ικανοποιηθούν
τα αιτήματα των διαιτητών, τότε θα σταματήσει η αποχή. Από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Δεν υπάρχει λόγος να κοντραριζόμαστε με την ΕΠΟ. Ολοι θέλουμε το καλό
του ποδοσφαίρου
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Ιδανικός επίλογος
•Πέτυχε τον σκοπό του το
Χριστουγεννιάτικο τουρνουά παίδων
«Π. Καπαγέρωφ» στο Μουζάκι

ο πιο βασικό
στοιχείο σε
εκδηλώσεις
μικρών ηλικιών
και δη σε τουρνουά είναι
να χαίρονται οι νεαροί
πρωταγωνιστές τα
παιχνίδια και να
ξεδιπλώνουν τις αρετές
τους.

Τ

Πριν λίγες μέρες μεταφέραμε κλίμα από την εκδήλωση. Ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση έχει την δική της αίγλη και ουσία.
Ηταν φανερό ότι οι υπεύθυνοι έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους για να μην λείψει
τίποτα από κανέναν, οπότε οι
φιλοξενούμενοι ένιωσαν σαν
στο σπίτι τους.
Αφοσιώθηκαν συνεπώς ολοκληρωτικά στο αντικείμενο
και έδειξαν ότι και καλή προεργασία έχουν κάνει και προοπτικές διαθέτουν.
Φυσικά μέσα από τα διαδοχικά παιχνίδια ανακαλύπτουν
άπαντες τα όριά τους και προβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις με τους προπονητές
τους.
Γενικά όλοι χάρηκαν τους
αγώνες και στο τέλος έγιναν
μια μεγάλη αγκαλιά, κάτι που
αποτυπώθηκε και στα φωτογραφικά στιγμιότυπα.
Ασφαλώς δεν έκρυψαν την

Πέρασαν υπέροχα
•Με ωραίες αναμνήσεις και ζεστό κλίμα
ολοκληρώθηκε το 1ο basketball star kids

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το 1ο basketball star Kids

θέλησή τους να τα ξαναπούν
του χρόνου με την ίδια αγάπη
για το άθλημα.
Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει: Με επιτυχία έκλεισε το 1ο BASKETBALL STAR
KIDS Christmas που διοργάνωσαν από κοινού οι ακαδημίες της AET B.C. & Α.Σ. ΔΑΝΑΟΙ. Οι διοργανωτές ευχαριστούν τις ομάδες ΚΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗ, ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για
την συμμετοχή στο τουρνουά
όπως επίσης και τους γονείς
που βρέθηκαν στο γήπεδο
για να απολαύσουν τα παιδιά
τους. Τέλος οι διοργανωτές
ευχαρίστησαν τον Δήμο Τρικάλων για τα αναμνηστικά δωράκια που δόθηκαν στις ομάδες από τον ”Μύλο των Ξωτικών”, την εταιρεία παραγωγής
μπισκότων και κουλουριών
Βιολάντα και το εργοστάσιο
γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ.

Με σειρά βραβεύσεων ολοκληρώθηκε το τουρνουά
«Π. Καπαγέρωφ» στο Μουζάκι
Αποτέλεσε την γιορτή των ταλέντων του μπάσκετ. Πάνω
απ’ όλα έδειξε ότι η ομοσπονδία και η τοπική ένωση είναι
κοντά στα νιάτα, αφού θέλει να ανανεώσει τα μπασκετικά
κύτταρα. Ολοι πάντως δεν ξέχασαν έναν πραγματικό εργάτη του αθλήματος, τον Π. Καπαγέρωφ.
Η σύνοψη της εκδήλωσης μέσα από το billkara αναφέρει:
Ολοκληρώθηκε στο Μουζάκι το 35ο τουρνουά Χριστουγέννων παίδων «Πέτρος Καπαγέρωφ» που διοργάνωσε η
Ε.Ο.Κ. – Ε.Σ.ΚΑ.Θ. σε συνεργασία με τον Δήμο Μουζακίου.
Όλες οι ενώσεις μπάσκετ έστειλαν εξαιρετικούς αθλητές
να αγωνιστούν. Επί τρεις ημέρες 50 μικροί αθλητές και 10
συνοδοί και προπονητές, με επικεφαλής τον Ομοσπονδιακό
Προπονητή Κώστα Μίσσα, όλοι τους ταλέντα του μπάσκετ
ηλικίας 12 έως 14 ετών έλαμψαν με την αγωνιστική τους εμφάνιση στο Κλειστό Γυμναστήριο Μουζακίου.
Μέσα σε αυτούς και οι Γιαννούτσος, Δριστέλλας, Κουρτίδης, Πανάγος από το χώρο της Θεσσαλίας, όπως και ο Αλέξης Μανώλης, που να σημειώσουμε ότι όπως μας πληροφόρησαν αναδείχθηκε ΜVP του τουρνουά "Πέτρος Καπαγέρωφ".

Μοιράζεται ευχές

Δράση στην υποδομή
Κ
αι μέσα στις
γιορτές δεν
σταμάτησε η
μπασκετική
δράση στην υποδομή.
Μεταξύ άλλων στο
παιδικό ο Κρόνος
υποδέχτηκε την ΑΕΤ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν
πολλά κέφια αλλά και την
απαραίτητη πολυφωνία.
Φυσικά εστίασαν πολύ σωστά στην αξία της άμυνας για
να φτάσουν στην επικράτηση
με 46-89.
Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν
από την αρχή, ενώ οι κιτρινόμαυροι κράτησαν την φιλότιμη προσπάθεια.
Τα δεκάλεπτα: 09-29, 1746, 27-72, 46-89
Κρόνος (Χριστάκος): Οικονόμου 15, Βαλκανιώτης, Χα-

Η ΑΕΤ επικράτησε του Κρόνου στο παιδικό
βίλας 5, Θεοδοσίου, Τσιάρας
Στ. 2, Κερίμι, Αργυρόπουλος
Σ. 6, Τσιάρας Ι. 9(1), Ζιάκας 7,
Μάργελος 2.
ΑΕΤ (Γκότας): Σαβουλίδης
5, Λαναράς, Κωστούλας 3(1),
Τσιάνας 12, Γιαννικώστας 2,

Λαχειοφόρος Σ
Δαναών

Μπαλκίζας, Καράς 11, Κάλλος
21(1), Μαντούδης 35, Τσαρουχάς.
Γεμάτο παιχνίδι εξάλλου
έγινε στο εφηβικό. Η Φούντας
ΒΑ υποδέχτηκε τους Ικάρους
και επικράτησε 76-68.

Τα στελέχη των ομάδων
έδειξαν ότι πατούν γερά στα
πόδια τους και γίνονται κάθε
μέρα και καλύτερα.
Την ώρα της δράσης κατέθεσαν ενέργεια και διεκδίκησαν όλες τις μπάλες.
Μετά από ένα ανοιχτό πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι
έχτισαν μια διαφορά την οποία
κράτησαν μέχρι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 4435, 64-50, 76-68.
Φούντας ΒΑ (Φούντας Γ.):
Παπαντάλιας 6, Σκουλής, Κουτούμπας 14(2), Μπουραζάνης, Οικονόμου, Μπέκος 6,
Τζιώρας, Τσιχτής 4, Μπουντούρης 34(5), Γκιόγκας 2, Καλαπανίδας 8.
Ίκαροι (Παπαναστασίου):
Σόγιας 34(5), Σαράντης, Παπαναστασίου, Ντέλλας 10,
Κορδέας 11(2), Κόλλα 13.

την 52η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου 2019, που έγινε το
απόγευμα της Δευτέρας 31 Δεκεμβρίου 2018, ο πρώτος τυχερός
λαχνός ήταν ο 48728.

Στην λαχειοφόρο για την οικονομική ενίσχυση των Δαναών τα τρία τελευταία
ψηφία του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου, δηλαδή ο αριθμός 728 κερδίζει ένα μηχανάκι. Όποιος έχει τον τυχερό λαχνό να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους των
Δαναών για την παραλαβή του δώρου.

Με τον δικό της τρόπο έστειλε ευχές η ΑΕΤ για το νέο έτος
Τα αθλητικά σωματεία αντλούν δύναμη από τους φίλους
τους. Ετσι τους έχουν στην καρδιά τους όλη την χρονιά.
Στο πλαίσιο αυτό το επιτελείο της ΑΕΤ υποδέχτηκε τον
καινούργιο χρόνο με μια ζεστή κάρτα όλων των τμημάτων.
Εύχεται λοιπόν σε όλο τον κόσμο να είναι παραγωγικό
το 2019 και με όσο το δυνατόν περισσότερες καλές
αθλητικές στιγμές.

Στα πάνω του
Εξαιρετική χρονιά κάνει ο Κώστας Βασιλειάδης(πολυτιμότερος παίκτης του Δεκεμβρίου και πρόσφατα πατέρας
για δεύτερη φορά) στην Ισπανία με τα χρώματα της Ομπραντόϊρο.
Παραχώρησε λοιπόν συνέντευξη στο Sdna όπου είπε ενδιαφέροντα πράγματα για την φετινή του προσπάθεια, ενώ
δεν ξέχασε τα Τρίκαλα και το Ελληνικό πρωτάθλημα.
Η ατάκα που η ιστοσελίδα χρησιμοποίησε ως τίτλο ήταν
ότι «στην Ισπανία με σέβονται και ξέρουν τι μπορώ να
κάνω». Αναλυτικά θα φιλοξενήσουμε τις δηλώσεις του σε
επόμενο φύλλο.

CMYK
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Έκοψε την πίτα του ο ΑΟΤ
* Κάθε καινούργια χρονιά φέρνει φυσιολογικά ελπίδες για τον
κόσμο. Μακάρι λοιπόν το 2019 να έχει περισσότερα θετικά
σημεία αναφοράς, απ’ ότι καταστάσεις που μας πληγώνουν.
Εκτός όμως από τα ευχολόγια το ζητούμενο βρίσκεται στον ρεαλισμό και στις πράξεις.
* Βέβαια το σίγουρο είναι ότι ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος
με ρόδα. Ωστόσο με την ανάδειξη των παραδοσιακών Ελληνικών
στοιχείων και αρετών ο αγώνας θα δοθεί με καλύτερους όρους.
* Αναφερόμαστε φυσικά στην σύμπνοια και στο φιλότιμο, οπότε
πατώντας στα δυο αυτά δεδομένα και προσθέτοντας και ορισμένες πινελιές ακόμη κάτι καλύτερο μπορεί να ξημερώσει.
* Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η
κάνουλα των επιτυχιών δεν θα κλείσει. Πρώτα και κύρια
υπάρχουν στέρεες βάσεις, οπότε όσοι διακονούν τον χώρο
ξέρουν πως να κινηθούν.
* Δεν χρειάζεται φυσικά ειδική ανάλυση για να καταδείξουμε ότι
οι πρωταγωνιστές λατρεύουν αυτό που κάνουν και αφοσιώνονται
ολοκληρωτικά στο αντικείμενό τους. Μέλημά τους είναι να εμφανίζονται κάθε μέρα και καλύτεροι και πραγματικά καταφέρνουν
σε πρώτη ευκαιρία να βγάζουν άσους από το μανίκι τους.
* Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι εκτός από τους συνήθεις
υπόπτους βγαίνουν στο προσκήνιο και μάλιστα με ιδιαίτερα
ικανοποιητική συχνότητα και φρέσκα πρόσωπα. Αυτά έχουν
την φλόγα μέσα τους, οπότε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
ανοίγουν τα φτερά τους και συστήνονται με εντυπωσιακό
τρόπο στο κοινό.
* Ετσι κερδίζουν τα δικά τους στοιχήματα, οπότε δείχνουν τον
δρόμο και σε άλλους συναδέλφους τους. Συμπερασματικά
όταν η αλυσίδα παραγωγής ανανεώνεται κανείς δεν έχει να
φοβάται τίποτα.
* Από την πλευρά του ο ΑΟΤ είναι φανερό ότι θέλει να ανεβάσει
στροφές και έχει τις δυνατότητες γι’αυτό. Οσο για τις μετεγγραφές
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένες για να μπορέσουν να
κάνουν την διαφορά.
* Γενικά η ποιότητα κάνει την διαφορά στον αθλητισμό, ενώ και
οι φίλαθλοι ξέρουν να αγκαλιάζουν τις αξιόλογες προσπάθειες,
που ενέχουν το στοιχείο της προοπτικής. Πάντως στο διάβα
του χρόνου οι συμπολίτες ποδοσφαιρόφιλοι έχουν δει στο
Στάδιο πρωταγωνιστές μεγάλης κλάσης.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι στελέχη που φόρεσαν
κατά το παρελθόν την κυανέρυθρη φανέλα συνεχίζουν την
πορεία τους κλείνοντας μετεγγραφές σ’αυτή την χειμερινή περίοδο. Αντικειμενικός τους στόχος είναι να προσαρμοστούν
άμεσα στην καινούργια έδρα τους.
* Πληθώρα ευχών δέχτηκε η στήλη. Η πιο συγκινητική επικοινωνία
ήταν με τον πολύπειρο Κώστα Θεοχάρη. Μαζί του ταξιδέψαμε
σε ρομαντικά χρόνια όσον φορά τους τοπικούς συλλόγους
αλλά και μεγάλες αφίξεις όπως της Εθνικής ενόπλων και της
Ρωσίας.
* Τα λόγια καρδιάς του ίδιου αποτέλεσαν βάλσαμο, αφού η δημοσιογραφία είναι ένα από τα πιο ψυχοφθόρα επαγγέλματα αν
και ορισμένοι προσπαθούν να την απαξιώσουν χωρίς να ξέρουν.
* Ποιητικό χρώμα είχαν οι ευχές του προέδρου των Ικάρων
Κώστα Σκρέτα, που μαζί με το επιτελείο δίνουν αγώνα για να
φέρουν επιτυχίες σ’ένα μετερίζι που τις έχει ανάγκη μετά την
αποχώρηση των Τρικάλων BC.
* Πέρα από την δράση την τιμητική τους θα έχουν πλέον οι
κοπές πιτών και οι εξωαγωνιστικές μαζώξεις.

Π

αρουσία όλης της οικογένειας του ΑΟΤ,
του μεγαλομετόχου Ηλία Αϊβάζογλου
αλλά και του ΔΣ του Ερασιτέχνη με
επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα
Παρδάλη κόπηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς
στον Διπόταμο η πίτα της ομάδας.

Οι φωτογραφίες από το sportrikala.gr δείχνουν το καλό
κλίμα που υπάρχει.
Τυχεροί της βραδιάς ήταν οι Ταϊρης, Υψηλός και Γκότοβος
που βρήκαν τα φλουριά που αντιστοιχούν σε δωροεπιταγές
γνωστής εταιρείας ένδυσης.

02.00: FOX Sports
Seton Hall - Xavier
NCAA College Basketball
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves
NBA Regular Season
04:00 FOX Sports
DePaul - Villanova
NCAA College Basketball
05:00 Eurosport 1
Τουρνουά Ανδρών, Μπρισμπέιν
Τένις
09:00 FOX Sports
Wild - Maple Leafs
NHL
10:00 Eurosport 2
Τουρνουά Ανδρών, Μπρισμπέιν
Τένις
11:30 Sport24.gr
ATP 250 Pune (Προημιτελικός)
Τένις
12:00 Eurosport 2
Hopman Cup
Τένις
14:00 Eurosport 1
Σκι ανώμαλου δρόμου
Όμπερντορφ
15:00 Eurosport 1
Άλμα με σκι
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Ίνσμπρουκ
19:30 Novasports 1HD
Αναντολού Εφές - Μπάγερν
EuroLeague
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπελενένσες
Liga NOS
21:45 Novasports 3HD
Αρμάνι Μιλάνο - Μπουντούτσνοστ
EuroLeague
21:45 Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ
Premier League
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD
Άβες-Πόρτο
Liga NOS
22:30 Novasports 2HD
Γκραν Κανάρια - Χίμκι
EuroLeague
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης

τοπικά
οίτα να δεις. Αν
και το 2019
σκέφτεσαι να
είσαι μια από τα ίδια,
ίδια φάτσα, ίδιο
άρρωστο σώμα με τα
ψυχοσωματικά του, ίδιες
εμμονές που δεν
γίνονται οδηγοί, ίδια
νοσηρά συναισθήματα…
δεν αλλάζεις κάτι.

Κ

Τι θες να σου κάνει και ο
καημένος Άγιο- Βασίλης που
κουβαλάει ζεστασιά και θαλπωρή; Ακόμη και την πίτα
του έκοψες πριν την αλλαγή
του χρόνου, για να προλάβεις τους άλλους!!!!
Φύσηξε από πάνω σου την
μιζέρια και την γκρίνια ότι
όλα πάνε χάλια. Και άσε τον
χρόνο να περάσει. Και πες
βρε αδελφέ επιτέλους την
φράση: «Ότι και να γίνει εγώ
θα το ζήσω με θάρρος και
διάθεση ευτυχίας. Γιατί η
ζωή είναι πιο πολύ αγώνας

ΠΕΜΠΤΗ

3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Κοιτά να δεις... 2019
και μετά χαρές. Και στον
αγώνα πάω με το κεφάλι
ψηλά σαν νικητής. Και στις
χαρές νιώθω δεν απαιτώ».
Βάλε ένα καθαρό ρούχο,ένα άρωμα, ξεκόλλα τα
σφιγμένα χείλη σου για να
χαμογελάσουν και αγκάλιασε
με τα δυο σου χέρια τον ερχομό του υπολοίπου της
ζωής σου. Δεν έχω κάτι άλλο
να σου ευχηθώ.
Βαριέμαι να γράφω αυτά
που θα χιλιοδιαβάσεις στα
πέριξ. Μια αξιόλογη μνεία
μόνο στην υγεία σου θα έκανα, άλλα ακόμα και αυτή η
ακριβή σου ΥΓΕΙΑ, κλονίζεται
σαν κοιτάς συνέχεια το χώμα
που πατάς.
Νομίζω ότι ζεις την εποχή
του απόμακρου ανθρωπισμού. Αμφιβάλεις για την

Γράφει ο

Δημήτρης Νούλας
ισορροπία της λογικής, την
ενσυναίσθηση και κείνη την
τσαλαπατημένη φράση «για
το καλό της ανθρωπότητας».
Κάνεις πια παρέα με παλαιολιθικούς στοχαστές, που

τώρα φιγουράρουν σαν διακοσμητικές ιδέες στα τραπέζια των σαλονιών σου.
Οι άνθρωποι δεν δένονται
μεταξύ τους. Μόνο για λίγο
στην αρχή ή στην μέση ή στο
τέλος. Οικογένειες ξελύνονται σαν τα κορδόνια των παπουτσιών σου.
Φίλοι ξεχνιούνται αφού
πρώτα προδοθούν, εραστές
φθηνοί και αδιάφοροι.
Ένας κόσμος χωρίς θερμίδες. Στεγνός και ρακένδυτος.
Η ζητιανιά της αγάπης παραμένει κρυμμένη στα υπόγεια. Η ψεύτικη ηθική της πηγαίνει κάνα νερό πότε πότε.
Έτσι για να γραφτεί στην
ιστορία, ότι ο θάνατος της
δεν ήτανε ακαριαίος.
Καλή μέρα η πρωτοχρονιά

Μέρος 18ο

Διαλυμένοι οικισμοί του Νομού Τρικάλων

13. Θείο κήρυγμα
της Κουμαριάς

Η ΚΟΥΜΑΡΙΑ (ΝΕΑ ΣΜΟΛΙΑ)

Στη θεία λειτουργία της
9.9.2018 ο θεολόγος δεν άφησε την ευκαιρία, κήρυξε τον
θείο λόγο, γέννηση της Θεοτόκου, περίπου ως εξής:
Οι γονείς της Παναγίας, ο
Ιωακείμ και η Άννα, διέπρεπαν
στην αρετή, αλλά δεν είχαν
παιδιά, γι' αυτό και φαίνονταν
στους Ισραηλίτες αξιοκατάκριτοι, εφ' όσον η πολυτεκνία
θεωρούνταν ανώτερη και από
την ίδια την αρετή. Ο θεός αντάμειψε, τελικά, την σεμνότητα, την φρονιμάδα, την νηστεία και την επίμονη προσευχή τους και τους χάρισε
ένα κορίτσι, την Υπεραγία Θεοτόκο.
Η Παναγία γεννήθηκε με
υπόσχεση του θεού και πρόρρηση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, από γέροντες γονείς
και στείρα γυναίκα, κατά θαυμαστό τρόπο, υπερέβη την
φύση των ανθρώπων. Γεννήθηκε, όμως, όπως όλοι οι άνθρωποι φυσιολογικά σε εννέα
μήνες με το προπατορικό
αμάρτημα, όπως συμβαίνει με
όλους τους ανθρώπους. Η
μόνη διαφορά είναι, ότι η Παναγία καθαρίστηκε από το
προπατορικό αμάρτημα την
ημέρα του Ευαγγελισμού της,
ενώ σε όλους τους άλλους
ανθρώπους αυτό συμβαίνει
κατά την βάπτιση.
Και άλλες γυναίκες στείρες
γέννησαν με την επέμβαση
του θεού, αλλά η Παναγία
τους ξεπέρασε όλους όσοι
γεννήθηκαν από στείρες γυναίκες, διότι αυτή γέννησε εν
σαρκί τον θεό των απάντων
υπερφυσικά και ανερμήνευτα,
“εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου”.
Η στείρα Άννα συνέλαβε για
να βεβαιώσει με αυτό το θαύμα την κατάργηση της πνευματικής στείρωσης, της ψυχικής νέκρωσης, του προχριστιανικού κόσμου.
Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός
γράφει, ότι όλη η κτίση είναι
υποχρεωμένη στο ευλογημένο
αντρόγυνο του Ιωακείμ και της
Άννας, διότι από αυτήν ακόμα
την σύλληψη της Θεοτόκου

Αγαπητικά χωριό “ζωντανό”

για μια γρήγορη ανασκόπηση σε ότι χάθηκε ενώ ήρθε,
και σε ότι δεν ήρθε καν.
Υπενθύμιση οι στιγμές που
πρόδωσες και προδόθηκες
εντός εκτός και επί τα αυτά.
Συλλογές από χρηστά και
άχρηστα ήθη, που σε βασάνισαν και είπες «πότε ξανά»!!!
Αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές, που πιάστηκες
κορόιδο στην ιστορία των
διαπραγματεύσεων. Χτίσμα
μνημείου στις φορές που
ήθελες να την κοπανήσεις σ’
άλλη γη σ’ άλλα μέρη και
έφτανες μόνο μέχρι την εξώθυρα.
Απονομή φόρου τιμής, στο
τσούρμο ανθρώπων που
μπήκανε στην ζωή σου,γιατί
τους άνοιξες την πόρτα εσύ,
για να κρυφοκοιτάξουνε, να
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στην κάνουν άνω κάτω και
δεν έμαθες ακόμα να τους
κλείνεις την πόρτα στα μούτρα. Ένα μπουκέτο λουλούδια στο μνήμα των θέλω σου,
που πεθάνανε πάνω στην
γέννα τους.
Ένα τεράστιο μπράβο, για
τους τόνους καφέ που ήπιες
εσύ και οι φίλοι σου, για να
ξυπνήσετε μπας και πάρετε
μπρος μα ακόμα κοιμάστε
όρθιοι.
Και τέλος... Μην ξεχάσεις
να ευχαριστήσεις τον εαυτό
σου, για τις επιλογές και τις
αποφάσεις του, που αποδείχτηκαν οι περισσότερες λάθος και ανώριμες και ας τις
πέρασες από κόσκινο. Το
«ποτέ ξανά» κερασάκι στην
τούρτα των γενεθλίων του
έτους. Γι αυτό την λες ξανά
και ξανά. Για να γλυκάνεις τα
έσω σου, μετά τον πικρό
καφέ της μέχρι το σήμερα
ύπαρξης σου....

Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

Δημήτριος Κ. Τσιλιχρήστος, καμαρώνει νοσταλγικά
στο μπαλκόνι του πατρικού του σπιτιού (21.11.2018)

Γλυκειά και χαριτωμένη Κουμαριά σ' έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας
(περίπου 1972, Αρχείο Αθανάσιος Κουτσουγούλας)

Κοκκώνης Χρήστος με το γκιοσέμι του
(1969, Αρχείο Δημήτριος Χρ. Κοκκώνης)
Τον πρωτεργάτη των σημερινών έργων της Κουμαριάς Δημήτριο Πιτέλη (αριστερά με το πιάτο)
συγχαίρει ο Βασίλειος Μανάφας, από Γερμανία, και όλοι οι φιλοπάτριδες Κουμαριώτες (9.9.2018)
αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση
της πραγμάτωσης του σχεδίου
της θείας οικονομίας για των
σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.
Η γέννηση της Θεοτόκου είναι το προοίμιο της γέννησης
του Χριστού, έγινε η αρχή της

σωτηρίας των ανθρώπων.
Σύμφωνα με παλιά παράδοση το σπίτι των θεοπατόρων, όπου γεννήθηκε η Θεοτόκος, ήταν στα Ιεροσόλυμα,
κοντά στην προβατική κολυμβήθρα της Βηθεσδά, όπου γινόταν πολλές θεραπείες ασθε-

νών, όταν άγγελος κουνούσε
το νερό, που δεν ήταν ιαματικό, αλλά θαυματουργικό. Και η
γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί πηγή ιάσεων, θεραπείας
πνευματικής, απαρχή σωτηρίας.
Ψάλλουμε: “Η στείρα τίκτει

(γεννά) την Θεοτόκον και τροφόν της ζωής ημών”. Η λέξη
τροφός αναφέρεται στην μητέρα που προσφέρει στα παιδιά της την αληθινή τροφή, το
γάλα της. Η Παναγία, ως Μητέρα του Χριστού, μας προσέφερε την αληθινή, την ουράνια,
τροφή, τον Χριστό, αφού, με
την ενανθρώπησή του μας
προσφέρει το Σώμα και το

Αίμα του για να ζήσουμε αιώνια.
Πρέπει να συγχαρούμε
όλους όσοι εργάστηκαν για
την σημερινή θρησκευτική εκδήλωση, ιδιαίτερα τον π. Ευάγγελο, ο οποίος, παρά τα χρονάκια του, με νεανικό σφρίγος
ευλογεί και αγιάζει τον πιστό
λαό του Κυρίου. Αμήν.
(Συνεχίζεται)
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Στη Γερμανία για τη Σύνοδο του CSU ο Μητσοτάκης
«Ποδαρικό» στο 2019 με μηνύματα για την επόμενη μέρα που θα εκπέμψει σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο θα κάνει ο Κ

«Π

οδαρικό» στο 2019 με μηνύματα για την επόμενη
μέρα που θα εκπέμψει σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς
σήμερα Πέμπτη θα επισκεφθεί τη Βαυαρία ως επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής στο πρώτο για τη χρονιά διήμερο
κλειστό brainstorming της κοινοβουλευτικής ομάδας των Γερμανών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), που διεξάγεται στις
αρχές κάθε έτους στο Seeon, ένα ιστορικό μοναστήρι Βενεδικτίνων στη νοτιοανατολική Βαυαρία.
Το τάιμινγκ του προγραμματισμένου εδώ και καιρό ταξιδιού
του προέδρου της Ν.Δ. είναι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον,
καθώς την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η άφιξη της
Aγκελα Μέρκελ στην Αθήνα, σε μια συγκυρία όπου οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και κυρίως το Βερολίνο αναμένουν και
το επίσημο «κλείσιμο» της υπόθεσης των Πρεσπών με την
ψηφοφορία στη γειτονική χώρα και κατόπιν την κύρωσή της
από την ελληνική Βουλή.
Για τον κ. Μητσοτάκη η επίσκεψη στη Βαυαρία σηματοδοτεί
νέο γύρο επαφών με σημαντικούς «παίκτες» του γερμανικού
κυβερνητικού συνασπισμού, μεταξύ των οποίων ο υπουργός
Εσωτερικών της Γερμανίας και επικεφαλής του CSU Χορστ
Ζεεχόφερ, αλλά και ο υποψήφιος του ΕΛΚ για την προεδρία
της Κομισιόν και ευρωβουλευτής του CSU Μάνφρεντ Βέμπερ,
με τον οποίο ο πρόεδρος της Ν.Δ. διατηρεί στενή σχέση, ενώ
στήριξε με μία από τις πρώτες υπογραφές για την υποψηφιότητα του Spiteznkandidat του ΕΛΚ.
Ο κ. Μητσοτάκης –ο έτερος επίσημος προσκεκλημένος
της κοινοβουλευτικής ομάδας του CSU, που αριθμεί 47 βουλευτές, είναι ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ– θα
έχει την ευκαιρία, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση,

έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι η Ν.Δ. δεν θα
κυρώσει ούτε από τη θέση της αντιπολίτευσης ούτε ως
επόμενη κυβέρνηση. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι παρά πιέσεις
που ασκήθηκαν, το ΕΛΚ –και με παρέμβαση του κ. Βέμπερ–
ουδέποτε προχώρησε σε ανακοίνωση/σύσταση προς τη Ν.Δ.
να κυρώσει τη συμφωνία. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. αναμένεται –
εφόσον το επιτρέψουν οι πολιτικές εξελίξεις– να επισκεφθεί
ξανά τη Βαυαρία στα μέσα Φεβρουαρίου για να μετάσχει στη
Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

«Ξεκίνημα ελπίδας»

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την επόμενη μέρα της
χώρας και εφόσον κληθεί, αναμένεται να επαναλάβει την
πάγια αντίθεσή του στη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία

Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να σηματοδοτήσει
τη νέα χρονιά με ένα ενωτικό και αισιόδοξο μήνυμα, στο
οποίο υπογραμμίζει ότι έχει έρθει η ώρα για «γύρισμα της
Ιστορίας και ξεκίνημα ελπίδας», να γεφυρωθούν τα ρήγματα
που προκάλεσε η κρίση και «βάθυνε η φτηνή δημαγωγία» και
να «χτίσουμε μαζί το νέο ελληνικό όνειρο». Επισημαίνοντας
ότι τη χρονιά που πέρασε πολλοί είδαν τη ζωή τους να χειροτερεύει, «και όλοι βιώσαμε νέες χαμένες ευκαιρίες και διαψεύσεις», όπως το γεγονός ότι, όπως σημείωσε, «πολλοί
συμπολίτες μας έχασαν άδικα τη ζωή τους από την ανικανότητα
του κράτους, οι φόροι εξακολουθούν να πνίγουν τους Ελληνες
και η ανομία γεμίζει με ανασφάλεια την καθημερινότητά τους,
ενώ ψέματα και τεχνητοί διχασμοί δηλητηριάζουν την πολιτική
ζωή», ο πρόεδρος της Ν.Δ. τονίζει ότι έχει έρθει η ώρα όλ’
αυτά να μείνουν πίσω και η χώρα να προχωρήσει μπροστά.
«Οι Ελληνες αξίζουμε ένα καλύτερο κράτος, μια έντιμη και ειλικρινή διακυβέρνηση. Και μια πολιτική ζωή με αλήθεια και με
διαφάνεια. Η χώρα δεν αντέχει άλλους διχασμούς. Ούτε
άλλη πόλωση. Χρειάζεται ενότητα, αλληλεγγύη και σχέδιο
για το αύριο», προσθέτει.

Γ . Κ ο υ μ ο υ τ σ ά κ ο ς : Το 2 0 1 9 θ α α ν α μ ε τ ρ η θ ο ύ ν
ο λαϊκισμός με μια στιβαρή πρόταση διακυβέρνησης
τόνισε ο τομεάρχης Εξωτερικών της Ν.Δ., Γιώργος Κουμουτσάκος επισημαίνοντας
ότι εκλογές μπορεί να γίνουν
οποιαδήποτε στιγμή.
Αναφερόμενος στη συμφωνία των Πρεσπών, ο κ.
Κουμουτσάκος υποστήριξε
ότι έχει την αντίδραση της
μεγάλης πλειοψηφίας των
Ελλήνων και σε επίπεδο θεσμικό του κυβερνητικού εταίρου της κυβέρνησης, κάτι

Ο τομεάρχης Εξωτερικών της Ν.Δ., Γιώργος Κουμουτσάκος

Α

υτή την εκλογική χρονιά θα αναμετρηθούν
ο λαϊκισμός και το πα-

που, όπως εκτίμησε, «θα οδηγήσει σε μεγάλη εξασθένηση
την κυβέρνηση και από εκεί
και πέρα οι εξελίξεις όλες
είναι πιθανές».
Επισημαίνοντας ότι αν
κατά τη διαδικασία της κύρωσης αποχωρήσουν οι
ΑΝΕΛ τότε θα υπάρξει μια
περίοδος κυβέρνησης μειοψηφίας,πρόσθεσε ότι δεν
μπορεί αυτή τη στιγμή που
χρειάζονται στιβαρές απο-

φάσεις και αντιμετώπιση
πάρα πολλών εξωτερικών
προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα, η Ελλάδα να κυβερνάται από μια κυβέρνηση μειοψηφίας με ανοχή.
Για το αν η Ν.Δ. προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας,
δήλωσε ότι είναι απόφαση
του προέδρου του κόμματος
ο χρόνος και ο τρόπος χρησιμοποίησής της.
Σχετικά με τις προτεραιότητες της Ν.Δ. στην εξωτε-

ρική πολιτική, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι αυτές είναι
οι εξελίξεις στην ανατολική
Μεσόγειο, οι συνέπειες των
πρόσφατων αποφάσεων της
Ουάσιγκτον και του προέδρου Τραμπ σε ό,τι αφορά
την αποχώρηση από τη Συρία, η ουσία της στρατηγικής
σχέσης Ελλάδας - ΗΠΑ, αλλά
και η συνεχής πολιτική έντασης που εφαρμόζει η Άγκυρα σε ανατολική Μεσόγειο
και Αιγαίο.

όπως παλιά...

ρελθόν, με μια συνεπή, στιβαρή πρόταση διακυβέρνησης για ένα καλύτερο μέλλον

ουζερί ταβέρνα

Ρούλα Μπάλτου
Περσεφόνης 2 Τρίκαλα
Τηλ.: 2431100104

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Delivery

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

εσωτερικά
ίναι κοινό μυστικό στις
τάξεις της πλειοψηφίας
πως περιμένουν τη
Συμφωνία των Πρεσπών,
προκειμένου, όπως τονίζουν,
να αναδειχθεί η ανακολουθία
της ΝΔ σε ένα εθνικό ζήτημα
για το οποίο στο κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
δεν είχαν “καθαρή γραμμή”
από την αρχή. Στις 9
Ιανουαρίου αρχίζουν οι
διαδικασίες στη γειτονική
χώρα για την τρίτη και
καθοριστική ψηφοφορία με
τη συζήτηση και την ψήφιση
να διαρκούν έως και 6
ημέρες.

Ε

Έχει ήδη γίνει γνωστό πως η ψηφοφορία στην ελληνική Βουλή θα
γίνει σε δύο στάδια. Πρώτα θα έρθει η κύρωση της Συμφωνίας στο Μαξίμου ευελπιστούν να μην
υπάρξει πρόβλημα σχετικά με την
εξασφάλιση της απόλυτης πλειοψηφίας - και μετά θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο εισδοχής στο
ΝΑΤΟ.
Μπορεί ο πρωθυπουργός να
αποσαφήνισε πως οι ψηφοφορίες
δεν θα γίνουν μαζί για τεχνικούς
λόγους, ωστόσο αρκετά μέλη της
κοινοβουλευτικής όμαδας του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν πως η γαλάζια παράταξη θα “στριμωχτεί” από το γεγονός ότι στη δεύτερη διαδικασία
στη Βουλή θα πιεστεί να ψηφίσει
“ναι” τη στιγμή που μερικές ημέρες
πριν θα έχει ταχθεί κατά της αλλαγής της Συνταγματικής ονομασίας των γειτόνων.
Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως η ΝΔ
δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση
να βρεθεί απολογούμενη στους
συμμάχους της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας και για αυτό τον λόγο η
υπερψήφιση της εισόδου των γειτόνων στο ΝΑΤΟ είναι μονόδρομος.

ΠΕΜΠΤΗ
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Στο Μαξίμου ψάχνουν τον κατάλληλο
χρόνο για το διαζύγιο με τους ΑΝΕΛ

Όλα τα βλέμματα στη Συμφωνία των Πρεσπών
Δεν είναι, όμως, μόνο η διαδικασία της ψηφοφορίας που προβληματίζει το κυβερνητικό στρατόπεδο, αλλά και το πως θα φτάσει ο
Αλέξης Τσίπρας μέχρι εκείνο το σημείο με τον Πάνο Καμμένο κάθε
μέρα που περνά να υψώνει όλο και
πιο πολύ τους τόνους.
Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν θεωρήθηκε καθόλου τυχαία η τοποθέτηση διπλωματικής πηγής πριν
από τα Χριστούγεννα πως η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να
έρθει στη Βουλή πολύ πριν τον
Μάρτιο με τον Αλέξη Τσίπρα μι-

λώντας σε δημοσιογράφους να
μην αποκλείει τίποτα.
Οι πιο “τολμηροί” στον ΣΥΡΙΖΑ
επιθυμούν το ονοματολογικό να έρθει στην ελληνική Ολομέλεια το
συντομότερο δυνατό επισπεύδοντας με αυτόν τον τρόπο το “διαζύγιο” με τους ΑΝΕΛ. Θεωρούν
πως οι 145 είναι “όμηροι” του Πάνου Καμμένου που προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση από τις συνεχείς βολές που εξαπολύει.
Το κλίμα δυναμιτίζει συνεχώς
και ο Παναγιώτης Σγουρίδης, αφού
με τις δηλώσεις του νέα σενάρια

έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο
σε σχέση με τη στάση του κυβερνητικού εταίρου.
Είναι χαρακτηριστική η έντονη
δυσαρέσκεια κυβερνητικών πηγών
από τις τελευταίες δηλώσεις του
περί “θερμού επεισοδίου” που
μπορεί να καθυστερήσει τη Συμφωνία να έρθει στο Κοινοβούλιο
για κύρωση.
Όσοι δεν θέλουν να περιμένουν
μέχρι τον Μάρτιο επιθυμούν να
απαλλαγούν γρήγορα από τη συγκυβέρνηση, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ
να κοιτάξει από πολύ νωρίς πως θα

Δ. Τζανακόπουλος:

την Ισπανία.
Ο υπουργός Επικρατείας
εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι
η Συμφωνία των Πρεσπών
θα κυρωθεί με περισσότερες
από 151 ψήφους.
Χαρακτήρισε, δε, «καλοδεχούμενη» ενδεχόμενη
πρόταση μομφής από την

κινηθεί και με ποιόν τρόπο θα μπορέσει να επιμηκύνει τον χρόνο
ζωής του στην εξουσία.
Ο Πάνος Καμμένος θα περάσει
από την απέναντι πλευρά και πλέον κανείς από την πλειοψηφία δεν
θα χρειάζεται να απολογείται για τη
στάση του εταίρου.
Από τον χωρισμό των δυο μέσα
στον Ιανουάριο αρκετοί βλέπουν
πως θα μπορέσει να προχωρήσει
πιο δυναμικά το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντροαριστερά, αλλά
και η δημοσκοπική ανάκαμψη του
κόμματος που έχει αργήσει χαρακτηριστικά σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς.
Από τη στιγμή μάλιστα που στο
Μαξίμου έχουν “κλειδώσει” πως
τον Πάνο Καμμένο δεν θα ακολουθήσει το σύνολο των υπουργών
και βουλευτών του, στην Ηρώδου
Αττικού δεν έχουν κανέναν λόγο να
περιμένουν.
Το ερώτημα, βέβαια είναι τι θεωρεί ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ το καλύτερο για το κόμμα του, αφού επιθυμεί και ο ίδιος να πάρει τα εύσημα για τα θετικά μέτρα που θα
συνεχίζουν να ψηφίζονται στη Βουλή.
Αν φύγει πιο νωρίς από την κυβέρνηση, θα απομακρυνθεί από το
κέντρο των αποφάσεων με τον
ΣΥΡΙΖΑ να “δρέπει τους καρπούς”
των τεσσάρων προηγούμενων χρόνων.
Μόνο του “όπλο” θα είναι η στήριξη των νομοθετημάτων που θα
έρχονται στη Βουλή.

Δ. Παπαδημούλης:

Κυβέρνηση με ψήφο ανοχής
αν αποχωρήσουν οι ΑΝΕΛ
Σ

την περίπτωση αποχώρησης των ΑΝΕΛ
θα οδηγηθούμε σε
κυβέρνηση με ψήφο ανοχής, όπως σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος,
φέρνοντας ως παράδειγμα
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Η κύρωση της Συμφωνίας των
Πρεσπών φέρνει ανασχηματισμό
με προοδευτικό πρόσημο
«Όλα δείχνουν ότι βαίνει προς
ολοκλήρωση η συνεργασία με ΑΝΕΛ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

αξιωματική αντιπολίτευση.
Είπε επίσης ότι δεν προκύπτει πως θα υπάρξει απώλεια της εμπιστοσύνης της
Βουλής και επανέλαβε ότι ο
κ. Καμμένος έχει δηλώσει
πως θα αποχωρήσει από την
κυβέρνηση, όμως δεν θα
στηρίξει πρόταση δυσπιστίας.
Ανέφερε επιπλέον ότι δεν
«βλέπει» ανασχηματισμό,
αλλά αντικαταστάσεις σε
περίπτωση αποχώρησης των
ΑΝΕΛ, ενώ επέμεινε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την
τετραετία.

Για ανασχηματισμό «με
πιο
έντονο
προοδευτικό,
αριστερό, κεντροαριστερό
χρώμα» μετά
την κύρωση
της Συμφωνίας των Πρεσπών έκανε
λόγο ο αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, σημειώνοντας πως όλα δείχνουν ότι βαίνει προς ολοκλήρωση η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Ο κ. Παπαδημούλης είπε πως «η πρόβλεψή μου είναι ότι
θα έχουμε κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, μετά από
μερικές ημέρες για τεχνικούς λόγους θα έρθει και η κύρωση
της διαδικασίας ένταξης στο ΝΑΤΟ και θα πρέπει να αναμένουμε τον ανασχηματισμό που θα προκληθεί, καθώς κάποιοι από τους ΑΝΕΛ. θα φύγουν, ενώ κάποιοι θα είναι υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές».
Κατά τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, «με αυτές τις αλλαγές θα πάμε με επιτυχία μέχρι το τέλος της τετραετίας».
Ερωτηθείς «τι θα γίνει όταν φύγει ο κ. Καμμένος», ο κ. Παπαδημούλης απάντησε πως «δεν θα είναι και το τέλος του
κόσμου».

32 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)
Αριθ. Πρωτ. 5460
ΑΔΑ: 7ΥΧΟΟΕΘ4-ΔΞ8
Οδ. Ασκληπιού 35 - Τρίκαλα
Τηλ 24310-76711-2
Πληροφ. κα Σωτηρία Μακροστέργιου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως
- Αποχετεύσεως Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ),
διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95
του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΦΛΑΜΟΥΛΑΚΙ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης
2.580.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
με ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών την 18/1/2019 και ώρα
08:00 και καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 25/1/2019 και ώρα 22:00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ε.Σ.Π.Α. / Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
ενημερώνει τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την επικείμενη έκδοση
Πρόσκλησης για τη Δράση: «Δράση 3α.1.4.1.1: Ενίσχυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατέντων ή και
καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση
της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών», Π/Υ 10.000.000€ Δημόσια Δαπάνη
Η Δράση εντάσσεται στο Θεματικό Στόχο 03: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Άξονα Προτεραιότητας 1
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή
την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας» του
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.
Η Πρόσκληση προβλέπεται να εκδοθεί τον Φεβρουάριο 2018 από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό
φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.
Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, με κριτήρια που αξιολογούν την Ποιότητα και
Πληρότητα της κάθε πρότασης, την Αξιοπιστία υλοποίησης του έργου και
τις Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία. Δίνεται προτεραιότητα τους στρατηγικούς τομείς της RIS3 της Θεσσαλίας, δηλαδή το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα, την Ενέργεια, το Περιβάλλον,
το Δημιουργικό Τουρισμό, την Αποκατάσταση και τις Προηγμένες Υπηρεσίες
Υγείας, τα Μέταλλα και τα Δομικά Υλικά.
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον εκσυγχρονισμό ή την
επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με
αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση
της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και
τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Η Δράση επιδιώκει να συμβάλει στην
παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και
υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και
στη διείσδυση τους σε νέες αγορές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ε.Σ.Π.Α. / Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
ενημερώνει τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την επικείμενη έκδοση
Πρόσκλησης για τη Δράση: «Δράση 3α.1.4.1.4: Ενίσχυση νέων,
νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση
πατέντων ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για
την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»,
Π/Υ 10.000.000€ Δημόσια Δαπάνη
Η Δράση εντάσσεται στο Θεματικό Στόχο 03: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Άξονα Προτεραιότητας 1
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή
την καινοτομία και.αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας» του
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.
Η Πρόσκληση προβλέπεται να εκδοθεί τον Φεβρουάριο 2018 από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Οι ενδιαφερόμενες (νέες, νεοσύστατες και υπό ίδρυση) επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης
που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.
Η αξιολόγηση τω» προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, με κριτήρια που αξιολογούν τη Σαφήνεια του Επενδυτικού Σχεδίου, την Ωριμότητα και Καινοτομία του Επιχειρηματικού Σχεδίου,
τη Βιωσιμότητα της Επιχείρησης και τις Επιπτώσεις της επένδυσης στην
επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία. Δίνεται προτεραιότητα στις
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική ΚΙ53 της Θεσσαλίας,
δηλαδή το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα, την Ενέργεια, το Περιβάλλον, το
Δημιουργικό Τουρισμό, την Αποκατάσταση και τις Προηγμένες Υπηρεσίες
Υγείας, τα Μέταλλα και τα Δομικά Yλικά. Στην περίπτωση νέας επιχείρησης
στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη και τα χαρακτηριστικά των εταίρων
που την συστήνουν.
Η Δράση αφορά σε δράσεις ενίσχυσης νέων, νεοσύστατων και υπό
σύσταση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας, μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης
έχοντας ως στόχους: τον προσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους
και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην
ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης
της εξωστρεφείς των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών,
την ενίσχυση τους για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας τους, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, την υποστήριξη

τοπικά
Υδραυλικά και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρού-

σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Για την κατηγορία των Υδραυλικών
Έργων οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατά

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
-Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την καταβολή
της ενίσχυσης και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
-Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης
διάρκειας
-Να διαθέτουν τον δηλούμενο ΚΑΔ πριν την καταβολή οποιουδήποτε
μέρους της ενίσχυσης.
Προϋπολογισμός: Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 10.000.000€,
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική
Συμμετοχή) προϋπολογίζεται σε 20.000.000€.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται
από 80.000€ έως 400.000€. Η Επιδότηση είναι 50% και 60% στην περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής
εργασίας και σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το
όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.
Η Δράση θα προκηρυχθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ 1352/1
της 24.12.2013).
Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: προβλέπεται διάστημα μέχρι
24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Τι χρηματοδοτείται: επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού: κτιριακές εγκαταστάσεις, Μηχανήματα - Εξοπλισμός, Αυλές Δαπάνες για ενέργειες όπως
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, Σχεδιασμό και πιστοποίηση καθώς και
συσκευασία / ετικέτα προϊόντων υπηρεσιών, Πιστοποίηση ή/και διαπίστευση
σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων
της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές - στόχους, Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίηση τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών, Δημιουργία εμπορικού σήματος, Κατάρτιση και
εκπαίδευση, Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ.
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε
εκθέσεις. Ενισχύσεις Καινοτομίας. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο
προσωπικό).
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 14η-11-2018.
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής για τις προτάσεις που υποβάλλονται
και αξιολογούνται στο πλαίσιο της υπόψη Πρόσκλησης και η διαδικασία
αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς και οι ΚΑΔ, θα αναρτηθούν με την οριστικοποίηση τους στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων θα γίνει μέσω των ιστοσελίδων
www.thessalia-espa.gr, www.espa.gr και του Τύπου.
Λάρισα, 31-12-2018
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση
της παρουσίας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με
έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση
των προϊόντων, την ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας - εμπορίου - υπηρεσιών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-υπό ίδρυση, ή νεοσύστατες επιχειρήσεις (δεν έχουν κλείσει μία διαχειριστική
χρήση) ή νέες (μέχρι και δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) ΜΜΕ.
-Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την καταβολή
της ενίσχυσης και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
-Να διαθέτουν τον δηλούμενο ΚΑΔ πριν την καταβολή οποιουδήποτε
μέρους της ενίσχυσης.
Προϋπολογισμός: Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 10.000.000€,
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική
Συμμετοχή) προϋπολογίζεται σε 17.000.000€.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται
από 50.000€ έως 400.000€. Η Επιδότηση είναι 60% και 70% στην περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής
εργασίας και σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το
όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.
Η Δράση θα προκηρυχθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (Ο.ϋ ΕΕ ί
352/1 της 24.12.2013).
Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: προβλέπεται διάστημα μέχρι
24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Τι χρηματοδοτείται: ενδεικτικές κατηγορίες εργασιών είναι: Επενδύσεις
σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα -εξοπλισμό, άυλες δαπάνες όπως
συστήματα διασφάλισης ποιότητας, σχεδιασμό και πιστοποίηση, συσκευασία/
ετικέτα προϊόντων/ υπηρεσιών. Πιστοποίηση ή/και διαπίστευση σύμφωνα με
εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης
σε συγκεκριμένες νέες αγορές - στόχους. Δικαιώματα τεχνογνωσίας και
αξιοποίηση τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών. Δημιουργία εμπορικού σήματος. Ενέργειες πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών: εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες πληροφορικής
για την υποστήριξη ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. Συμβουλευτικές
υπηρεσίες. Προβολή - Προώθηση. Ενισχύσεις Καινοτομίας. Λειτουργικές
δαπάνες εκτός του μισθολογικού κόστους. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
(νέο προσωπικό).
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 14η -11 - 2018.
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής για τις προτάσεις που υποβάλλονται
και αξιολογούνται στο πλαίσιο της υπόψη Πρόσκλησης και η διαδικασία
αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς και οι ΚΑΔ, θα αναρτηθούν με την οριστικοποίηση τους στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων θα γίνει μέσω των ιστοσελίδων
www.thessalia-espa.gr, www.espa.gr και του Τύπου.
Λάρισα, 31-12-2018
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

την υποβολή της αίτησης κατ' ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
6α του άρθρου 100 του Ν.3669/08
(3ης Τάξεως και άνω).
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι
51.600,00 ΕΥΡΩ, πρέπει δε να απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Τρικάλων.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,' ήτοι
έως την 15/1/2019 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα
της σύμβασης, το αργότερο στις
17/1/2019.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της
πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό "79473" καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyat.gr.
Τρίκαλα, 28/12/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 7399/290908
ΑΔΑ: 6ΦΞΧ7ΛΡ-ΡΚΡ

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείο- Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στην Α2η τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει
την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από
κράτη που έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
2. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι "η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής",
(άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/88-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το
άρθρο 121 παρ.1α, την 12η του μηνός
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται
από την προσφορά του για χρονικό
διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 18η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται
όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
23. 24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα- Π.Δ.Ε. 2014 ΕΠ51700019 της
ΣΑΕΠ517, Απόφαση Α.Π.: 2572/1212-2018 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 -άρθρο 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: 29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του εν λόγω έργου: 79408
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27,
30: Τρίκαλα, 24/12/2018
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική
διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 -Τ.Κ 42132.
Κωδικό ΝUTS:ΕL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271,
2431046219
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210,
2431046264
Ηλεκτρονική Δ/νση (Email):
techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή
διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Π77-610), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν.
4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ
2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, καθώς και την αρ.
2427/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας,
του αναφερομένου στην παράγραφο
7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι:
Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας
Θεσσαλίας:
www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της
Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα
με την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018
απόφαση Αναπληρωτή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ
4788/Β726-10-2018) «Έγκρισης της
146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης
του Π.Δ 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α727-122010): «Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας», όπως ισχύει για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' βαθμού στις
μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ{45233141-9}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 Παράρτημα II)
6. Κωδικός ΝUTS: ΕL611 (Θεσσαλία
- Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ,
ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(π.κ.
2013ΕΠ01700012)»
ΥΠΟΕΡΓΟ 120: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ»
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και βελτίωση της αναφερόμενης στον τίτλο οδού.
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 161.290,32 € και Φ.Π.Α.
38.709,68 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
11. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Α2ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος
της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση

τοπικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 7396/290753

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.
Κωδικό NUTS: EL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271,
2431046219
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210,
2431046264
Ηλεκτρονική
Δ/νση
(email):
techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή
διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10),
Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν.
4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης
Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ 2710Β/2017),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ. 2429/2018 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην παράγραφο 7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας
Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με την
αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4788/Β’/26-102018) «Έγκρισης της 146/2018 (ορθή
επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Π.Δ 129/2010 (ΦΕΚ
222/Α’/27-12-2010): «Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως ισχύει για
την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές
αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ–
{45233141-9}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 Παράρτημα ΙΙ)
6. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία –
Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ,
ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ &
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(π.κ. 2013 ΕΠ01700012)»
ΥΠΟΕΡΓΟ 121: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ»
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και βελτίωση της αναφερόμενης
στο τίτλον οδού.
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 241.935,48€ και Φ.Π.Α.
58.064,52 €, ήτοι συνολικού προϋπολο-

γισμού 300.000,00 €.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
11. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α2ης τάξης και άνω
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στην Α2η τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από
κράτη που έχουν υπογράψει την συμ-

φωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο
95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016)
παρ. 2α).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. πρωτ.: 7423/293022

Περιληπτική Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ 23/2/2018 ΕΩΣ 26/2/2018 (ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ)»
Υποέργο 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ 23/2/2018 ΕΩΣ 26/2/2018 (ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ)»

Προκήρυξη σύμβασης
Έργο
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31
ΤΡΙΚΑΛΑ 42132 ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Τηλέφωνο: +30 2431351519
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ma.papatheodorou@thessaly.gov.gr
Φαξ: +30 243146210
Κωδικός NUTS: EL611
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr
I.2)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.thessaly.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
I.3)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.4)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ 23/2/2018 ΕΩΣ
26/2/2018 (ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ)
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45246400-7 {ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ}
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές εκατέρωθεν του Πηνειού ποταμού
στην Π.Ε. Τρικάλων από 23/2/2018 έως
26/2/2018 κυρίως σε δίκτυα άρδευσης και
μνημεία.
II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6.612.903,23 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε
τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.2)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611
II.2.3)Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από

έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές εκατέρωθεν του Πηνειού ποταμού
στην Π.Ε. Τρικάλων από 23/2/2018 έως
26/2/2018 κυρίως σε δίκτυα άρδευσης και
σε μνημεία. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων και μεταλλικών κατασκευών, ήτοι:
•Καθαρισμός από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις
•Αποκατάσταση δικτύων με κατασκευή υπογείων δικτύων άρδευσης
•Κατασκευή νέων αναχωμάτων
•Επισκευή και κατασκευή επένδυσης
αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους
•Εργασίες αποκατάστασης των θεμελίων και της ανωδομής των λίθινων τοξωτών γεφυρών και των βάθρων της μεταλλικής γέφυρας
•Εργασίες αποκατάστασης της ανωδομής της μεταλλικής γέφυρας
II.2.4)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο 95 Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α)
II.2.5)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6.612.903,23 EUR
II.2.6)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίαςπλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
4412/2016 – άρθρο 147
II.2.7)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.8)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων
των απαιτήσεων για την εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή
των όρων:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 4ης τάξης και άνω και ΟΔΟΠΟΙÏΑΣ
3ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως

άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και στην 3η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη
που έχουν υπογράψει την συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.)
ή από κράτη που έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
1.2.Ενώσεις Οικονομικών φορέων –
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:
α) Ενώσεις Οικονομικών φορέων –
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και
γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου 76,
παρ. 3β του Ν.4412/2016 και υπό τον όρο
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και στην 3η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις
προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)
και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανά-

δοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.2)Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/03/2018
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.2)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να
υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.3)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.4)Όροι για την αποσφράγιση των
προσφορών
Ημερομηνία: 26/03/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΤΡΙΚΑΛΑ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Διαδικασίες προσφυγής
VI.2.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχη Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πειραιάς
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aeppprocurement.gr
VI.2.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την
(τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή
προσφυγών:
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147Α)
VI.3)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
21/12/2018
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 79368
ΤΡΙΚΑΛΑ 28/12/2018
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
α. α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο
121 παρ.1α, την 14η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ
2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από
την προσφορά του για χρονικό διάστημα
εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 20η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα
τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις
της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα-

Π.Δ.Ε. 2014 ΕΠ51700019 της ΣΑΕΠ517,
Απόφαση Α.Π.: 2573/10-12-2018 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση
ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του
διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016
- άρθρο 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: –
29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν
λόγω έργου: 79400
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30: –
Τρίκαλα, 24 / 12 / 2018
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 7392/290312

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στην Α2η τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
από κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο
95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016)
παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.1α, την 5η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από
την προσφορά του για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 11η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται
όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις
της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα- Π.Δ.Ε. 2014 ΕΠ51700019 της
ΣΑΕΠ517, Απόφαση Α.Π.: 2575/11-122018 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης,
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία
του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
(Ν.4412/2016 - άρθρο 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: –
29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος του
εν λόγω έργου: 79410
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30:
–
Τρίκαλα, 24 / 12 / 2018
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.
Κωδικό NUTS: EL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου: 2431046271,
2431046219
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210,
2431046264
Ηλεκτρονική
Δ/νση
(email):
techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www. thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή
διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10),
Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν.
4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης
Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ 2710Β/2017),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ. 2434/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην
παράγραφο 7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι:
Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με την
αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4788/Β’/26-102018) «Έγκρισης της 146/2018 (ορθή
επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης
– επικαιροποίησης του Π.Δ 129/2010
(ΦΕΚ 222/Α’/27-12-2010): «Οργανισμός
της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως
ισχύει για την υλοποίηση τεχνικών έργων
και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού στις
μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ–
{45233141-9} (Ν. 4412/2016 /ΦΕΚ
147Α/8-8-2016 - Παράρτημα ΙΙ)
6. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία
– Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(π.κ.
2013ΕΠ01700012)»
ΥΠΟΕΡΓΟ 119: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΑΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3η
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ»
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και βελτίωση της αναφερόμενης
στον τίτλο οδού με ασφαλτόστρωση
συνολικού μήκους 1800 m περίπου.
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 241.935,48 € και Φ.Π.Α.
58.064,52 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
11. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α2ης τάξης και
άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I

34 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

3

07:20 Ο Μίκυ και οι Φίλοι του σε
Αγώνες Ταχύτητας
07:45 Happy Day στον Alpha
10:30 Alpha Ρεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
15:00 Τι Λέει;
16:50 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:00 Αστέρας Ραχούλας E19 (Ε)
18:00 Kitchen Lab (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι σου Κ4 Ε21 (Ε)
21:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ3
Ε69 (Ε)
21:50 Ο Τρελός τα 'χει 400
23:50 Grey's Anatomy Κ14 Ε3
01:40 World Party (Ε)
02:50 Οι Ιστορίες του Αστυνόμου
Μπέκα Κ1 (Ε)
04:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:30 'Oλα στην Ταράτσα E12 (Ε)
05:10 Εικόνες (Ε)

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
12:50 Άλλη Διάσταση
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
16:00 Δεύτερη Ματιά
18:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
18:15 Ο Πόλεμος του Χόλιγουντ
19:10 Μην είδατε τον Παναή
20:55 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Jamaica Inn
23:00 Focus
00:30 'Eνα Ξενοδοχείο Δίπλα στη
Θάλασσα
01:20 Στα Άκρα
03:00 Jamaica Inn
04:00 'Eνα Ξενοδοχείο Δίπλα στη
Θάλασσα
04:45 Ο Πόλεμος του Χόλιγουντ
05:50 Πρώτη Είδηση

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:15
16:30
17:30
18:30
19:30
20:45
22:45
23:45
01:30
02:30
03:15
04:15
05:15

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Κάνε Γονείς να Δεις Καλό (Ε)
Still Standing (Ε)
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα
ANT1 News
Πέτα τη Φριτέζα (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε2
Ο Ευεργέτης
Εγκλήματα
VICE Κ6 (Ε)
Μη μου Λες Αντίο (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:55
21:00

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ3 Ε4
Star News
Shopping Star (Ε)
Elif Κ2 Ε243
Τροχός της Τύχης
Star News
Φανταστικά Ζώα και Πού
Βρίσκονται
23:45 Επίθεση στο Σταθμό 13
02:00 Το Χρήμα στο Λαιμό σου
04:00 Αυτό Είναι Χορός

06:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
06:30 Οι Φίλοι Μου Τίγρης και Γουίνι

06:00
10:00
11:30
14:00
15:10
16:10
19:45
21:00
00:30
01:30
04:15

06:15
07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
'Oσο 'Eχω Εσένα E75
My Style Rocks
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love
'Oσο 'Eχω Εσένα (Ε)
My Style Rocks (Ε)
Μαζί Σου (Ε)

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

00.30 «Καλημέρα Θεσσαλία»
01.40 «Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας»
03.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.50 Ξένη ταινία «When women had
tails»
05.30 Ντοκυμαντέρ «Μεραμπελιώτικη
Σουμάδα»
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
Λέγκα Ειρήνη Ν.
Αδάμ Ιουλιέτας 2,
2431036868
Ώρες Εφημερίας
Πέμπτη 3/1/2019
08:00-23:00
Μακρής Κοσμάς Α.
Τσιτσάνη Βασίλη 11,
2431020962
Ώρες Εφημερίας
Πέμπτη 3/1/2019
08:00-14:00 &17:0008:00 (Επόμενης)
Πατέρα Σοφία Κ.

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ασκληπιού 56 & Πλάτωνος,
2431024631
Ώρες Εφημερίας
Πέμπτη 3/1/2019
17:00-22:00
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
28ης Οκτωβρίου 83,
2431028133
Ώρες Εφημερίας
Πέμπτη 3/1/2019
17:00-22:00

09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Σιμπάντ»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Τα μπουχάρια και
τα νοχτάρια της Κοζάνης»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Ελληνική ταινία «Η θυσία της
μάνας»
20.30 Ντοκυμαντέρ «Το πέτρινο γεφύρι
στην Πύλη Τρικάλων»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30
02.00
05.00
06.30
07.00

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα
06.00 – 07.00 Videoclips

ΚΡΙΟΣ: Μπορεί να αναλάβεις νέες ευθύνες
που αυτή τη στιγμή σου φαίνονται βουνό, όμως
στην πορεία θα συνειδητοποιήσεις ότι είναι
μια μορφή αναγνώρισης των κόπων σου,
αλλά και των ικανοτήτων σου.
ΤΑΥΡΟΣ: Έχετε ήδη μπει σε ένα τρένο που
πάει μόνο μπροστά, επομένως κάθε βλέμμα
που θα ρίξετε προς τα πίσω μπορεί να σας κοστίσει σε εικόνες, εμπειρίες και γνώσεις που
έχει να σας προσφέρει αυτό το ταξίδι.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Τέτοιες υποθέσεις μπορεί να είναι είτε οικονομικής φύσεως και να σχετίζονται
με το πορτοφόλι του συντρόφου σας ή τις οφειλές σας προς τις τράπεζες και το δημόσιο, είτε
γραφειοκρατικά προσκόμματα που δεν ευνοούν την εξέλιξη σημαντικών για εσάς σχεδιών,
είτε όμως και η ελλιπής σεξουαλική ικανοποίηση.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σημερινή σύνοδος Ήλιου-Κρόνου έρχεται να στρέψει την προσοχή σας στις
σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους της ζωής
σας. Έτσι λογική και συναίσθημα μπορεί να
συγκρούονται και δεν μπορείτε να καταλάβετε
αν η παρουσία του άλλου σας ευχαριστεί ή αν
σας δημιουργεί ένα αίσθημα πίεσης.
ΛΕΩΝ: Η πίεση που μπορεί να κρύβεται σε
κάθε πτυχή της καθημερινότητας, ειδικά αν
μιλάμε για εργασιακά ζητήματα, όπου οι εκκρεμότητες αναδύονται η μία πίσω από την
άλλη και το βάρος των ευθυνών φαντάζει άδικο και δυσβάσταχτο.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ποιος σας είπε ότι ο έρωτας είναι προνόμιο κάποιων τέλειων; Όλες αυτές
οι σχέσεις που διαλύονται καθημερινά, αλλά
και όσες δημιουργούνται, είναι σχέσεις ανάμεσα σε θνητούς που έχουν την ανάγκη να
αγαπήσουν και να αγαπηθούν, που ακόμα κι

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Υποδηλώνουν και την ολοκληρωτική καταστροφή.
2. Ανδρες το επισκέπτονται.
3. Τίτλος δημοφιλούς ελληνικής οπερέτας - Μουσική νότα
(αντίστρ.).
4. Διακριτικά αυτοκινήτων Και διαφωνία εκφράζει - Αγγλικό
σύμφωνο.
5. Προστατεύει από μία στρατιωτική απειλή (γεν.).
6. Σύμφωνο -Ενας από τους
πρωταγωνιστές του Β' Παγκοσμίου Πόλεμου (αντιστρ).
7. Μιας μορφής ισοπαλία -Αρχαίο υποθετικό - Βρίσκονται στη
σειρά στη... σειρά.
8. Παραπόταμος του Δούναβη Μία από τις πρώτες λέξεις κάθε παραμυθιού.
9. Ο τελευταίος τσάρος της Ρωσίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η 3η Συμφωνία του είναι γνωστή με τον τίτλο «Το θείο ποίημα».
2. Μορφή απιστίας.
3. Σ' αυτό... παραδίδονται (καθ.)
- Νευρικά τα αίτια του.
4. Το στοιχείο του κακού στη
ζωροαστρική θρησκεία - Ιαπωνικό
παραδοσιακό θέατρο.
5. Περίφημη για την ομορφιά και
το πνεύμα της Γαλλίδα των αρχών
του 19ου αιώνα.

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου------------------------------------------------------Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί -------------------------------------Οδ. Μετεώρων
Ντάλας--------------------------------------------8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης----------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας-----------------------------------------Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος -----------------------------------------------------Δροσερό
Πανάγος--------------------------------------------------------------Πύλη
Πρεβέντας ------------------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου----------------------------------------------------------Γόμφοι
Τσόγιας ------------------------------------------------------------Ρίζωμα

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55 ανταπ. 17.48 απευθ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27
απευθ. 14.18 ανταπ. 16.15 απευθ. 23.55 ανταπ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 22.04 απευθ. 19.46. ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11
ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17 απευθ. 18.04 ανταπ. ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:
08.35 απευθ. 21.14 απευθ. ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 06.11. 08.35.
17.48. 21.14 ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03.
19.10. 20.30
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3

4
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στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

και ευτυχισμένο το 2019.
Επόμενες προβολές:
Από Πέμπτη 10/1/2019

Το κορίτσι
στον ιστό της αράχνης
Περιπέτεια-Θρίλερ
117’
εκπληκτικές σκηνές
δράσεις… ωρολογιακά
ενορχηστρωμένες
για
αποτελεσματική αγωνία

Sudoku
6

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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“Ο ΑΣΠΡΟΔΟΝΤΗΣ”

6. Θυμίζει το Χρυσόμαλλο Δέαα5
- Απαραίτητα στις περισσότερες
εργασίες.
7. Μισό... κιλό - Αρχαία νομισματική μονάδα -Συμπληρώνουν τα
ονόματα πολλών αθλητικών σωματείων.
8. Στερείται βασικού ιδανικού.
9. Φημισμένος ο ελαιώνας της.
ΛΥΣΗ (1-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 2.
ΑΡΜΠΟΥΖΟΦ 3. ΝΙ - ΤΣΡ 4. ΖΕΜΑΤΙΣΜΑ 5. ΑΣΕ - ΑΠΟ 6. ΓΑΛΕΡΕΣ 7. ΓΥΑΛΙ - ΤΡΙ8. ΑΛΛΟΙ - ΣΤΑ 9.
ΛΗΝΑΙΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΤΑΝΖΑΝΙΑ 2.
ΑΡΙΕΣ - ΛΛΛ 3. ΛΜ - ΜΕΓΑΛΗ 4.
ΑΠΤΑ -ΝΟΥΑ 5. ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 6.
ΤΥΡΙ 7. ΖΩ-ΣΑΡΙΣΑ δ. ΣΟΥΜΠΕΡΤ
9. ΗΦ (Η ΤΑΦΗ)-ΑΟΣΤΑ

7

6

στα ελληνικά
2) Η παιδική ταινία

Κινηματογραφος

3

7

“ΓΚΡΙΝΤΣ”

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

2

1

XPHΣIMA THΛEΦΩNA
EKAB 166, ΔEH βλάβες 1050, OTE βλάβες 121, Άμεση Δράση 100, Πυροσβεστική 199

8

“ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ 3”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλονται
1) Η παιδική ταινία

facebook/Δημοτικος

1
2

Σε κανονικές προβολές
η ελληνική κωμωδία

blogspot.com

1
5

“ΓΟΥΙΛΙ”

http://cine-mylos.

8

9

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η νέα παιδική ταινία
κινουμένων σχεδίων
στα ελληνικά

Τηλ. 24310 20090

Πώς παίζεται

5

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

4

TELEMACHOS CINEMA

CINE –ΜΥΛΟΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100-110,
Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,
KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα Kοιν. Πρόνοιας
46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314, B’ βάθμια Eκ/ση
46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 76711-13, Aστικό KTEΛ
76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (από σταθερά ή κινητά τηλέφωνα χωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν και τα εξής: 22111,
33111, TAXI Πύλης 24340 22446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα
25111. KAΛAMΠAKAΣ (24320): Δημαρχείο 22346,
Kέντρο Yγείας 22222, Tαξί 2431022022, KTEΛ 22432, OΣE
22451, Πυροσβεστική 22999, ΔEH 22288, Aστυνομία
76100.ΠYΛHΣ (24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870, Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570, Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199, 61166.

αν ξέρουν ότι πιθανότατα κάποια στιγμή θα τελειώσει παραβλέπουν τον ενδεχόμενο πόνο.
ΖΥΓΟΣ: Η πίεση που μπορεί να σου δημιουργούν οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια ή
οι συνθήκες διαβίωσης στο χώρο σου είναι ζωτικής σημασίας και νιώθεις ότι πρέπει να προχωρήσεις σε αλλαγές.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία κυρίως με συγγενικά σας πρόσωπα.
Ο δισταγμός να πείτε κάποια πράγματα που
θα θέλατε και ο περιορισμός τον οποίο νιώθετε να σας πνίγει μπορεί να μην είναι αβάσιμος, αλλά δε σημαίνει ότι είναι και πρόβλημα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Υπάρχει ένα οικονομικό θέμα που
μπορεί να σας αγχώνει, αφού μπορεί να σας
δημιουργεί την αίσθηση ότι εξαρτάστε από κάποιον άλλον και αυτό είναι συναίσθημα βαρύ
για έναν Τοξότη.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σύνοδος αυτή του Ήλιου με τον
κυβερνήτη σας, Κρόνο, στο ζώδιο σας είναι
μια αυστηρώς προσωπική υπόθεση. Έρχεται
για να σας θυμίσει τις δυνατότητες σας και τις
αδυναμίες σας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Θα πιστέψετε ότι κάπου αφεθήκατε στη ροή της ζωής χωρίς να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε καλύτερες συνθήκες κι αυτό δεν είναι παρά μέρος μιας διαδικασίας κατά την οποία θα βρείτε κάθε πιθανό τρόπο να τα βάλετε με τον εαυτό σας και
να του καταλογίσετε ως λάθη μια σειρά από
πράγματα που απλώς σας προσέφεραν κάποιες ανάσες όταν τις χρειαστήκατε.
ΙΧΘΕΙΣ: Εσάς η σύνοδος Ήλιου-Κρόνου θα σας
βάλει σε μια διαδικασία να κάνετε ξεκαθαρίσματα σε επίπεδο φίλων, όπου φιλίες χρόνων
μπαίνουν στο μικροσκόπιο, αναλύονται και επαναπροσδιορίζονται ή τελειώνουν.
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Απώλειες 1,30% έκλεισε
στο Χρηματιστήριο

Ê

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, εν μέσω
πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
Σε χαμηλά επίπεδα κυμάνθηκε η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να υποχωρεί κάτω από τα
20 εκατ. ευρώ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 605,34 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,30%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις
602,13 μονάδες (1,82%).
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Η αξία των συναλλαΓ.Δ. 605,34
γών ανήλθε στα 18,467
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 11.739.083 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κε1,30%
φαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό
0,80%, ενώ ο δείκτης
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε
ποσοστό 1,92%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ
(+1,85% στα 1,3180 ευρώ), του ΟΤΕ (+1,05% στα
9,6200 ευρώ), του ΟΠΑΠ (+0,99% στα 7,670 ευρώ)
και της Lamda Development (+0,88% στα 5,750
ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-8,33% στα 4,400 ευρώ), της
Πειραιώς (-5,95% στα 0,7900 ευρώ), της Eurobank
(-5,56% στα 0,5100 ευρώ), της Motor Oil (-4,29% στα
20,100 ευρώ) και της Aegean Airlines (-2,71% στα
7,1800 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών
(+1,05%) και των Τροφίμων (+0,47%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Πετρελαίου (-3.40%), των Κατασκευών (-3,15%) και των
Τραπεζών (-2,77%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Alpha Βank, διακινώντας 4.934.538
και 2.090.641 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 2,523 εκατ. ευρώ και η Alpha Βank με 2,235
εκατ. ευρώ.

Με πλάνο τετραετίας
οι προσλήψεις στο Δημόσιο
Μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση
ε σχεδιασμό και
προγραμματισμό
τετραετίας από όλα
τα υπουργεία και υπό την
εποπτεία του υπουργείου
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης θα
γίνονται στο εξής οι
προσλήψεις στο Δημόσιο.

Μ

Αυτό προβλέπει το προωθούμενο στη Βουλή σχέδιο νόμου
του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο έχει ως
"αιχμή του δόρατος" την ενδυνάμωση το ΑΣΕΠ αλλά περιλαμβάνει και πλήθος πρόσθετων διατάξεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις γονικές άδειες των υπαλλήλων του δημοσίου, τις Ένορκες
Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ),και
την επιλογή και τοποθέτηση εντός
του έτους των νέων γενικών γραμματέων και προϊσταμένων στα
υπουργεία οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω ΑΣΕΠ.
Σημαντικό και ειδικό κεφάλαιο
στο σχέδιο νόμου αποτελούν οι
αλλαγές που επέρχονται στις διαδικασίες και τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο, ο οποίος προβλέπει να είναι
τετραετούς διάρκειας.
Συγκεκριμένα διατάξεις του

σχεδίου νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπουν τα εξής..
α)Κάθε έτος στα τέλη Ιανουαρίου όλα τα υπουργεία θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στο
υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το πλάνο με το προγραμματισμό τους για τις προσλήψεις προσωπικού που επιθυμούν, σε βάθος τετραετίας, για τη
κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.
Τα σχέδια για τον αριθμό των
προσλήψεων θα λαμβάνουν υπόψιν τις εκτιμήσεις για το προσωπικό τους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Το συνολικό τετραετές πρόγραμμα προσλήψεων
στο δημόσιο θα αποστέλλεται

προς έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να συμβαδίζει με
το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής.
β)Με βάση τον τετραετή προγραμματισμό προσλήψεων, κάθε
υπουργείο στο τέλος Σεπτεμβρίου θα καταρτίζει ξεχωριστό ετήσιο αίτημα για έγκριση προσλήψεων για κάθε ξεχωριστό έτος της
τετραετίας. Τον Οκτώβριο θα εκδίδεται μόνο μια Εγκριτική Πράξη
Συμβουλίου (ΠΥΣ) για όλες τις
προσλήψεις που θα προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ την επόμενη
χρονιά. Μάλιστα, θα υπάρχει και
"δικλείδα ασφαλείας" για την προκήρυξη προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού για επείγουσες ανάγ-

κες.
Το ΑΣΕΠ αναλαμβάνει έχοντας λάβει τον ετήσιο προγραμματισμό από πλευράς υπουργείων να προκηρύξει τις ανάλογες
θέσεις. Εάν μάλιστα πρόκειται
για θέσεις ίδιων ειδικοτήτων (π.χ
μηχανικών) που θα ζητούνται από
διαφορετικούς φορείς του δημοσίου θα εκδίδεται κοινή προκήρυξη.
γ)Το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί περισσότερους
από έναν πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ανά έτος. Εφόσον κριθεί
αναγκαίο μπορεί, με μια προκήρυξη, να προσλαμβάνεται προσωπικό το οποίο θα διορίζεται σε
δύο έτη. Οι πρώτοι κατά σειρά
επιτυχόντες τον πρώτο χρόνο και
οι υπόλοιποι επιτυχόντες το δεύτερο χρόνο, αποτελώντας εν δυνάμει "δεξαμενή" για την κάλυψη
πρόσθετων αναγκών σε προσωπικό σε ορισμένους φορείς.
δ) Από φέτος εφαρμόζεται ο
κανόνας μια πρόσληψη ανά μια
αποχώρηση στο Δημόσιο μετά
από συμφωνία με τους δανειστές. Όπως εκτιμάται θα προσληφθούν 8.000 άτομα, καθώς ανάλογος είναι και ο αριθμός των
υπαλλήλων του Δημοσίου που
βγήκαν το 2018 στη σύνταξη.

14 δισ. για συντάξεις θα πληρώσουμε φέτος από την τσέπη μας
Μειώνεται η εξαγορά των χρόνων ασφάλισης
Κρατικοδίαιτο παραμένει, παρά
τα αντιθέτως λεγόμενα, το συνταξιοδοτικό σύστημα στη χώρα
μας καθώς το 55% της συνολικής
συνταξιοδοτικής δαπάνης καλείται και φέτος να καλύψει με επιχορήγηση το κράτος από τον
κορβανά του (φόροι εισοδήματος
και έμμεσοι φόροι που θα εισπράξει από τους φορολογούμενους).
Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) η συνταξιοδοτική δαπάνη θα φτάσει φέτος για τα 2,7 εκατ. των συνταξιούχων
- τα 24,14 δισ. ευρώ, εκ τω οποίων η κρατική επιχορήγηση θα είναι 13,88 δισ. ευρώ (χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο πρόσθετης έκτακτης κρατικής χρηματοδότησης εντός του έτους), περίπου 10 δισ. θα προέλθουν από
ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων, εργοδοτών και
μισθωτών (τρέχουσες και παλαι-

ές), και τα υπόλοιπα από κοινωνικούς πόρους.
Η συνεισφορά του κράτους
(μέσω της φορολογίας) είναι ιδιαίτερα υψηλή για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ καθώς
φτάνει το 95% της συνταξιοδοτικής δαπάνης (περίπου 2,7 δισ.
ευρώ), για τους συνταξιούχους
των πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και Δημόσιο φτάνει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ
για την πολυπληθέστερη ομάδα
συνταξιούχων του πρώην ΙΚΑ το
50% της συνταξιοδοτικής δαπάνης (περίπου 5 δισ. ευρώ).
Μειώνεται από το 2019 η εξαγορά πλασματικών χρόνων για
αυτοαπασχολούμενους
Η μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους το 2019 θα έχει ως συνέπεια και την αντίστοιχη μείωση
του κόστους εξαγοράς των πλα-

σματικών ετών για επαγγελματίες και αγρότες. Η μείωση του
κόστους εξαγοράς αφορά στον
χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί
στις σπουδές, στην στρατιωτική
θητεία ή στην ανατροφή των παιδιών.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι
αγρότες μπορούν αναγνωρίζοντας έως και επτά έτη πλασματικής
ασφάλισης να βγουν νωρίτερα
στη σύνταξη. Έτσι, για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα
υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019, για κάθε μήνα
εξαγοράς και αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης το
κόστος θα υπολογίζεται στο
13,33% του μηνιαίου εισοδήματος
του ασφαλισμένου – αντί του 20%
- κατά τον χρόνο που θα υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔηΜHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN
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τοπικά-εσωτερικά

Στον «αέρα» η κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
των ασφαλισμένων •Άγιος Μάρτυς Γόρδιος ο Κόμης ο εν Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας
για γυαλιά οράσεως Ο
άγιος Γόρδιος
έζησε τον 3ο
αιώνα και
καταγόταν από την
Καισαρεία της
Καππαδοκίας της
Μικράς Ασίας. Ήταν
αξιωματούχος της
αυτοκρατορικής αυλής
και κόμης στην τάξη.
Ήταν επίσης,
διακεκριμένος
αξιωματικός του
στρατού, του
αυτοκράτορα της
Ανατολής Λικινίου,
έχοντας τον βαθμό του
«Εκατόνταρχου».

έα ταλαιπωρία
περιμένει τους
ασφαλισμένους
του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι θα
χρειαστεί να
προμηθευτούν γυαλιά
οράσεως. Την 31η
Δεκεμβρίου έληξε η
άτυπη αναβολή που
είχαν δώσει το
υπουργείο Υγείας και ο
ΕΟΠΥΥ στην
υποχρεωτική εφαρμογή
του νέου τρόπου
αποζημίωσης των
οπτικών ειδών με τη
βεβαίωση πληρωμής
(voucher), που σημαίνει
ότι πλέον ο ΕΟΠΥΥ δεν
θα επιστρέφει στους
ασφαλισμένους χρήματα
που έχουν δώσει για την
αγορά οπτικών ειδών.

Ν

Την ίδια στιγμή οι οπτικοί
επιμένουν ότι δεν θα εκτελούν συνταγές με τον νέο
τρόπο αποζημίωσης, που στην
πράξη σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι δεν θα έχουν δωρεάν κάλυψη για την αγορά γυαλιών οράσεως, παρά μόνο
εάν απευθυνθούν στα μόλις
έξι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ καταστήματα οπτικών ειδών.
Με τον νέο τρόπο αποζημίωσης ο ασφαλισμένος λαμβάνει από τον οφθαλμίατρο
μαζί με τη γνωμάτευση και μία
βεβαίωση πληρωμής - voucher για το ποσό που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Ο ασφαλισμένος αντί πληρωμής προσκομίζει στο κατάστημα οπτικών το voucher, βάσει του
οποίου ο οπτικός θα αποζημιωθεί απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ. Αν και η εφαρμογή του
νέου συστήματος αποζημίωσης είχε σχεδιαστεί να ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο, η άρνηση των οπτικών-οπτομετρών να δεχθούν
τα vouchers οδήγησε σε συνεχείς παρατάσεις.
Οι οπτικοί ζητούν από τους
πολίτες να πληρώνουν κανονικά για τα γυαλιά οράσεως
και να απευθύνονται στον ΕΟΠΥΥ για να τους επιστραφούν
τα χρήματα (όπως συνέβαινε
έως και πρόσφατα). Για να
μην υπάρξει εμπλοκή, το
υπουργείο Υγείας έδωσε οδηγία στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ να δέχονται έως το τέλος του Δε-

κεμβρίου 2018 δικαιολογητικά
από ασφαλισμένους που είχαν
αναγκαστεί να πληρώσουν
από την τσέπη τους για οπτικά είδη, προκειμένου να τους
αποζημιώσουν.
Οι οπτικοί, πάντως, δηλώνουν ότι δεν θα υποχωρήσουν, καθώς εκτιμούν ότι το
νέο σύστημα θα οδηγήσει «με
μαθηματική ακρίβεια τον κλάδο σε οικονομικό μαρασμό». Η
Ομοσπονδία Συλλόγων Οπτικών και Οπτομετρών Ελλάδος
σε ανακοίνωσή της «ενημερώνει ότι οι οπτικοί οπτομέτρες δεν θα εκτελούν συνταγές με voucher, ενώ υπενθυμίζει ότι θα εξαντλήσει όλα τα
ένδικα μέσα που διαθέτει για
να προστατέψει τα συμφέροντα των μελών της, αλλά
και των ασφαλισμένων».
Παράλληλα, η Ομοσπονδία
στρέφεται και εναντίον των
οπτικών που έχουν ήδη συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, κάνοντας αναφορά σε προσωπικές
επιδιώξεις και τα πολιτικά κίνητρα των συγκεκριμένων
επαγγελματιών του κλάδου.

Ο Λικίνιος το 314 ήρθε σε
ρήξη με τον Μέγα Κωνσταντίνο. Επειδή ο Μέγα Κωνσταντίνος έδειχνε φανερή
συμπάθεια προς τους Χριστιανούς, ο Λικίνιος αποφάσισε να πάρει με το μέρος
του τους ειδωλολάτρες, με
την προοπτική να τους κινήσει κάποια μέρα εναντίον του
αντιπάλου του. Για αυτό,
έδιωξε από την Αυλή και το
στρατό, όλους τους χριστιανούς και διέταξε να κλείσουν
και να γκρεμισθούν πολλές
εκκλησίες. Επέβαλε μάλιστα,
αυστηρές ποινές σε όλους
όσους αντιστέκονταν.
Τότε ο άγιος Γόρδιος, μη
μπορώντας να βλέπει την
ζωή των ειδωλολατρών και
επειδή δεν ανεχόταν να
ακούει τις δυσσεβείς διδασκαλίες, τις βλασφημίες, τις
ύβρεις και τους ενάντιους
λόγους κατά του Χριστού
και κατά των Χριστιανών, αυτοεξορίστηκε. Περιφρονώντας το αξίωμα, περιφρονώντας τη δόξα, τον ποικίλο
πλούτο, τους συγγενείς, τους
φίλους, τους υπηρέτες, την
απόλαυση του βίου, έτρεξε

Επιμέλεια:
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στις πιο βαθιές και δύσβατες
ερημιές. Εκεί, κατοικώντας
μαζί με τα θηρία, ζούσε με
προσευχή, με μελέτη και με
σωματική εργασία. Θεώρησε
ημερότερη την ζωή με τα
άγρια ζώα, παρά με τους ειδωλολάτρες.
Εκεί στον έρημο τόπο,
έπειτα από πολύ προσευχή
και άσκηση, ενδυνάμωσε την
πίστη του στον Χριστό και
πήρε θάρρος να «χτυπήσει»
την πλάνη της ειδωλολατρίας. Παρακινούμενος από
την αγάπη του για τον Χριστό, επέστρεψε στην πόλη,
όπου και εμφανίσθηκε στο
κατάμεστο θέατρο την ώρα
των αγώνων. Με όλη την δύναμη της φωνής του, ομολόγησε με παρρησία ότι είναι
Χριστιανός, κήρυξε και ύμνησε με λόγους τον Χριστό.
Με την ηρωική αυτή μαρτυρία, ο άγιος Γόρδιος έστρεψε την προσοχή του πλήθους πάνω του. Από την ομολογία του, πίστεψαν πολλοί
στο Χριστό και έγιναν Χριστιανοί. Η παρρησία του
όμως αυτή, εξέπληξε και

εξόργισε τον ειδωλολάτρη
ηγεμόνα της περιοχής, ο
οποίος διέταξε τον άγριο ξυλοδαρμό και την φυλάκισή
του.
Πολλοί συγγενείς και φίλοι,
τον επισκέπτονταν στη φυλακή, προσπαθώντας με δάκρυα να τον πείσουν να αρνηθεί τον Χριστό μόνο στα
λόγια και να κρατήσει την πίστη με την ψυχή, την εσωτερική διάθεση, γιατί ο Θεός
δεν δίνει προσοχή στην
γλώσσα, αλλά στη διάθεση.
Ο άγιος Γόρδιος όμως, ήταν
άκαμπτος και αποκρίθηκε:
«Δεν ανέχεται γλώσσα που
έγινε από τον Χριστό να πει
κάτι εναντίον του δημιουργού
της. Μη γελιέστε. Ο Θεός δεν
είναι κανένας που μπορεί κάποιος να τον κοροϊδεύει ή να
τον περιφρονεί. Θα μας κρίνει από το στόμα μας. Από τα
λόγια μας, μας δικαιώνει και
από αυτά μας καταδικάζει».
Ο ηγεμόνας μετά από την
άρνηση του αγίου Γόρδιου
να θυσιάσει στα είδωλα, θυμωμένος και έξαλλος, διέταξε τον αποκεφαλισμό του.
Ο άγιος Γόρδιος δέχτηκε με
θάρρος και χαρά την απόφαση. Ήρεμος, έκανε το σημείο του Σταυρού και προχώρησε προς το μαρτύριο,
παραδίνοντας την ψυχή του
στον Κύριο. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Γρηγόριος ο
Νύσσης, πολλές φορές στα
κηρύγματά τους, αναφέρουν
και εγκωμιάζουν το θάρρος
και την παρρησία της ομολογίας του αγίου Γόρδιου. Η
Εκκλησία μας εορτάζει και
τιμά την μνήμη του στις 3 Ιανουαρίου.
«Τω ζήλω της πίστεως,
πυρποληθείς την ψυχήν, αυ-

Άγιος Μάρτυς Γόρδιος ο
Καππαδόκης ο «Πολύαθλος»
τόκλητος ώρμησας, εν τω
σταδίω σοφέ, και χαίρων
ηγώνισαι, όθεν τοις εξ αυχένος, οχετοίς των αιμάτων,
έσβεσας Αθλοφόρε, της κακίας την φλόγα, διό σε ο
Ζωοδότης, Γόρδιε εδόξασε»
«Οι σοι ιδρώτες ένδοξε,
την πάσαν γην κατήρδευσαν, και τοις τιμίοις σου αίμασι Γόρδιε, τον κόσμον
άπαντα εύφρανας, ταις ευχαίς σου θεόφρον, σώσον
πάντας τους πίστει σε αναμέλποντας, και τιμώντας
αξίως, πανεύφημε ως πολύαθλον»
«Έλιπες στρατείαν την υλικήν, και τη ουρανίω, πανοπλία οχυρωθείς, τας αντικειμένας, καθείλες παρατάξεις, ως του Χριστού οπλίτης, ένδοξε Γόρδιε»
«Τον εν αθλήσει αήττητον
στρατιώτην, και εν βασάνοις ανίκητον στεφανίτην,
Γόρδιον πάντες ανευφημήσωμεν, τον εξ Εώας μέγαν,
όντως αστέρα λάμψαντα, το
θείον αγλάισμα των Μαρτύρων Χριστού»

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

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

ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, στην Αμαλίας. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6944443577, θα δοθεί αμοιβή.
Στο κατάστημα ΚΡΕΣΣΟΣ, Λαρίσης 71, κάποιος ξέχασε μπρελόκ καφέ με κλειδί αυτοκινήτου ΒMW. Να περάσει να το πάρει από
το κατάστημα.
ΒΡΕΘΗΚΕ φλασάκι λευκό, στην οδό Κονδύλη. Όποιος το έχασε μπορεί να περάσει από τα γραφεία της εφημερίδας μας να το
παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ βιβλιάριο τραπέζης και αστυνομική ταυτότητα στο
όνομα Αντωνίου Κωνσταντίνος. Παρακαλείται όποιος το βρήκε να
επικοινωνήσει στο τηλ.: 24310 20768.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, σπιτιού κ.λπ., κοντά στην οδό
Αβέρωφ, μέχρι την ΔΕΗ. Όποιος τα βρει παρακαλείται να τα παραδώσει στα γραφεία της εφημερίδας μας ή στο 6978173416.
ΒΡΕΘΗΚΕ σκυλί, ράτσας Πόιντερ, στον Πυργετό. Όποιος το
έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6970044636.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου και σπιτιού στην οδό Χατζηγάκη. Όποιος τα έχασε να περάσει από ττο πράρκινγκ της οδού
Χατζηγάκη, για να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου μαύρα. Όποιος τα βρήκε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 697506886666.
ΧΑΘΗΚΕ Αστυνομική Ταυτότητα στο όνομα Ιωάννης Ξάνθης του
Σωτηρίου, μεταξύ της οδού Αντωνιάδου 1 μέχρι την κεντρική πλατεία. Όποιος τη βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6946834270.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου FIAT και σπιτιού, κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται επικοινωνήσει στο τηλ.: 6983209218.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι το οποίο περιείχε αστυνομική ταυτότητα,
άδεια οδήγησης, επ' ονόματι Χρήστου Ιωάν. Αντάρη και κάρτες
τραπεζών. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6973350652 και θα αμειφθεί.
ΧΑΘΗΚΕ Βουλγάρικη ταυτότητα στο όνομα Έλενα Κωνσταντίνοβα-Τασίεβα. Όποιος την βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει
στα τηλέφωνα 2431100350, 2431400811.

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

τοπικά-εκδρομές
•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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Ημερήσια εκδρομή στην Αράχωβα στο χιονοδρομικό κέντρο
Παρνασσού και στην Ι. Μ. Οσίου Λουκά του Στειριώτη. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.
Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην
Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.

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

Οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές στην Ευρώπη
και σε όλο τον κόσμο
•ΠΡΑΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 4 & 5 ημ. από 135€
•SPECIAL ΒΙΕΝΝΗ 4 & 5ημ. από 180 € και ΒΙΕΝΝΗ ALL TOURS 6 ημ. από 485
•ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 4ημ. από 195 ευρώ και SPECIAL ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 5 ημ. από
175 €
•ΠΑΡΙΣΙ 5 & 6 ημ. από 295 € και ΠΑΡΙΣΙ FAMILY 5 & 6 ημ. από 485 €
•ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 5 ημ. από 455 €
•ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ 5 ημ. από 435 €
•ΛΟΝΔΙΝΟ -ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΓΟΥΝΤΣΟΡ 4 & 5 ημ. από 445 € και ΛΟΝΔΙΝΟ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ) από 395 €
•ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 8 & 10 ημ. από 770 €
•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 8 ημ. από 1170 €
•ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΒΑ 9 ημ. από 1535 €
•ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 6 ημ. από 835 €
•ΠΛΗΡΕΣ ΜΑΡΟΚΟ ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΤΟΥ 7,8 & 10 ημ. από 850 €
•ΠΕΡΣΙΑ 8 ημ. από 990 €
•ΚΙΝΑ -ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 11 ημ. από 1290 €
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για όλη την ΕΥΡΩΠΗ και όλο τον ΚΟΣΜΟ

E: xehorista@gmail.com • Info@xehorista-taxidia.gr•www.xehorista-taxidia.gr
F: www.facebook.com/xehoristataxidia • ΜΗ.Τ.Ε. 0727Ε60000011700
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Συγκεκριμένα:
Η κυκλοφορία των οχημάτων στον νομό Τρικάλων, σύμφωνα με την αστυνομία, διεξάγεται απαραίτητα με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων
στα παρακάτω σημεία:
1) Ε.Ο. Τρικάλων - Αρτας
από 25ο χλμ (θέση Αναβρυσούλα) έως 75ο χλμ. (γέφυρα
Αλεξίου)
2) Επ. οδός Πύλης - Μεσοχώρας από 13ο χλμ (θέση
Πηγή των Θεών) έως 55ο χλμ.
(Μεσοχώρα)
3) Επαρχιακό οδικό δίκτυο

2431020000 (κεντρική υπηρεσία διαχείρισης αιτημάτων),
2431076611 και 2431076612
(αμαξοστάσιο).
Οι πολίτες μπορούν, αν
πρόκειται να μετακινηθούν με
το αυτοκίνητο, να ενημερωθούν για τον καιρό και για την
κατάσταση του οδικού δικτύου.

Δήμος Καρδίτσας

Ασπροποτάμου (από 35ο έως
68ο χλμ)
Συνίσταται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, σύμφωνα με τη διεύθυνση αστυνομίας Καρδίτσας, στα παρακάτω σημεία:
1) Επ. Οδός Καρδίτσας - Αρτας από 44ο έως 52ο χλμ
(Δ/νση Οξυάς έως Τ.Κ. Αργιθέας)
2) Επ. Οδός Μουζακίου -

Εκδρομή στους Αγίους τόπους διοργανώνεται από το
«ΚΡΗΝΗLIVE» σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο
«MARIOS TRAVEL» το διάστημα 22-28 Φεβρουαρίου
του 2019.
Η 7ημερη εκδρομή παρέχει μια μοναδική ξενάγηση όπου
κυριολεκτικά «ξεδιπλώνεται η βιβλική ιστορία». Το πακέτο συμμετοχής αγγίζει 695 ευρώ ανά άτομο.
Οι συμμετέχοντες ωστόσο μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου
θα πρέπει να προκαταβάλλουν το ποσό των 200 ευρώ προκειμένου να γίνει η κράτηση της αεροπορικής θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για την εκδρομή παρακαλούνται να
δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα
με το ονοματεπώνυμό τους έως την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στο τηλέφωνο 6988288331, Λακιάρας Θοδωρής.

Στεφανιάδας από 7ο έως 29ο
χλμ (στροφές Πευκόφυτου
έως Τ.Κ. Βλασίου)
3) Επ. Οδός Κέδρου - Ρεντίνας - Καρπενησίου (από 46ο
έως 62ο χλμ. θέση Ζαχαράκη)

Δήμος Τρικκαίων
Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων
ενημερώνει τους πολίτες για
το τι πρέπει να προσέχουν
σε περίπτωση χιονοπτώσεων
και παγετού.
Ο Δήμος Τρικκαίων σε κάθε
περίπτωση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θέτει στη διάθεση των πολιτών
τους τηλεφωνικούς αριθμούς

Σε ετοιμότητα ενόψει του
νέου κύματος κακοκαιρίας,
που σύμφωνα με τις προβλέψεις θα σημειωθεί τις επόμενες ώρες και θα συνοδευτεί με
χιονοπτώσεις ακόμη και μέσα
στην πόλη της Καρδίτσας,
βρίσκεται ο Δήμος, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.
Ο Δήμος Καρδίτσας απευθύνει έκκληση στους δημότες
να διευκολύνουν το έργο του
αποχιονισμού από τα μηχανήματα του Δήμου και των
ιδιωτών που είναι σε ετοιμότητα.
Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για θέματα αποχιονισμού (χιόνι, πάγο, ρίψη
άλατος κ.λπ.) με το Δήμο στα
τηλ.:
2441076000
&
2441350138

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
"ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ"
3 - 6 Ιανουαρίου 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας Ι.Χ.

Στρ. Σαράφη 19 Τρίκαλα • Τ+F: 24310 76106/24310 76105

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ην κατάσταση που
επικρατεί στο οδικό
δίκτυο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
ανά Διεύθυνση
Αστυνομίας, περιγράφει
σε ανακοίνωσή της η
Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση
Θεσσαλίας.

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ κατά τη διάρκεια των εορτών σε ΜΠΑΝΣΚΟ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΙΤΑΛΙΑ κ.ά.
•AMALIA HOTEL DELPHI 3 & 4ημ. Από 159 € με πλήρη διατροφή και εορταστικά ρεβεγιόν (1 παιδί δωρεάν)
•AMALIA HOTEL NAUFPLIA 3 & 4 ημ. από 159 € με πλήρη διατροφή και εορταστικά
ρεβεγιόν (1 παιδί δωρεάν)
•KING SARON (KΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ) 3 & 4 ημ. από 165 € με ημιδιατροφή (2 παιδιά δωρεάν)
•LIMNEON RESORE: 3 & 4 ημ. από 275 € με ημιδιατροφή και ρεβεγιόν (1 παιδί δωρεάν)
Σημείωση: σε όλες τις αεροπορικές εκδρομές δεν παριλαμβάνονται οι φόροι
αεροδρομίου.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ: Αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πακέτα διακοπών, οργανωμένες εκδρομές, ατομικά ταξίδια, ΓΑΜΗΛΙΑ ταξίδια, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις Ι.Χ. κ.ά.
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Που απαιτούνται αντιολισθητικές
αλυσίδες στο οδικό δίκτυο
της Δυτικής Θεσσαλίας
Τ

Εκδρομή στους Αγίους Τόπους
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
- ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (early booking τιμές)

ΠΕΜΠΤΗ

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΚΘΕΣΗ VAN GOGH ALIVE
Σάββατο 12-1-2019

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Κυριακή 13-1-2019

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

Mετά από 97 χρόνια
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Μητροπολίτη
Προύσης στην Τριγλία Βιθυνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΥΣΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ
Από 17 - 20/01/2019

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019
ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
7ήμερη εκδρομή από 28/02-06/03/2019
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου Του Μεσονυκτίου!»
ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
Οδική - αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08-18/08/2019

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

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
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»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

38 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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Στη Βουλή το σχέδιο
νόμου για το νέο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες
διατάξεις».
Έτσι, όταν ανοίξει η Βουλή, η αρμόδια Επιτροπή θα προχωρήσει στην τελική του επεξεργασία.
Εκτιμάται ότι το νομοσχέδιο θα «πάρει το δρόμο» προς την
Ολομέλεια και την ψήφισή του μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Ντιμιτρόφ: ΠΓΔΜ και Ελλάδα
πήραν αμφότερες το καλύτερο
δυνατό από τη συμφωνία
Συνέντευξη με βασικό αντικείμενο τη Συμφωνία των Πρεσπών και
το τι θα την ακολουθήσει, παραχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών
των Σκοπίων, Νίκολα Ντιμιτρόφ,
στο ειδησεογραφικό πρακτορείο
MIA.
Εκφράζοντας τη σιγουρία του για
την πλήρη εφαρμογή της, ο ΥΠΕΞ
της ΠΓΔΜ μίλησε για τους όρους
της συμφωνίας, υποστηρίζοντας
ότι αμφότερες οι πλευρές πήραν
από τις διαπραγματεύσεις το καλύτερο δυνατό, τονίζοντας ότι η
συμφωνία ανοίγει νέους ορίζοντες
για τη χώρα του και τη συνεργασία
της με τα γειτονικά κράτη.
Αναφερόμενος στην επαφή του
με τον πρώην Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκο
Κοτζιά, ο Ντιμιτρόφ σημείωσε ότι η
φιλία του μαζί του «ενισχύθηκε
κατά τη διάρκεια των συχνών επαφών που είχαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων».

τοπικά
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Σύμφωνα με τον Ντιμιτρόφ, βάσει των δεδομενων συνθηκών, η
συμφωνία αποτελεί την καλύτερη
δυνατή λύση και για τις δύο χώρες,
χαρακτηρίζοντας την «ισορροπημένη λύση». Επιπλέον, προσέθεσε
ότι η ισορροπία που την χαρακτηρίζει είναι εμφανής από το γεγονός
ότι αμφότερες οι αντιπολιτεύσεις
των δύο χωρών της επιτίθενται.
Ακόμη, ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΠΓΔΜ εκτιμά ότι σε μερικά χρόνια, τα οφέλη που θα φέρει η συμφωνία θα κάνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών
και των δύο χωρών να διερωτάται
γιατί αυτή άργησε τόσο πολύ. «Με
τη Συμφωνία των Πρεσπών», υπογραμμίζει ο Ντιμιτρόφ, «δημιουργούνται δυνατότητες, μετά από
πολλά χρόνια, να αρχίσει διάλογος
πάνω σε πραγματικά ζητήματα και
προβλήματα που αφορούν τους
πολίτες και των δύο χωρών».

Ανακοίνωση λειτουργίας Γραφείων
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
για την περίοδο εορτών Αγίου Δωδεκαημέρου
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Απόλλωνος 19, θα παραμείνουν κλειστά,
κατά το διάστημα του Αγίου Δωδεκαημέρου από Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 έως Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019.
Μόνον έκτακτες περιπτώσεις εκδόσεως Αδειών Γάμων
ή Πιστοποιητικών Ελευθερογαμίας θα εξυπηρετούνται στο
Γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής
Τρικάλων 11:00-13:00 από τον Εφημέριο, Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Σαγάνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας
2431027805.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Kήρυγμα ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 7-8 μ.μ. και κάθε
Πέμπτη και ώρα 7-8 μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, οδός
Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου. Είσοδος ελεύθερη.

Η απάντηση των
Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥστο υπ. Δικαιοσύνης για την ΣΟΣΤΟΜΟΣ
αύριο Παρασκευή 4 Ιανουαρίου το βράδυ, από
ώρα 8:30 μέχρι τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα θα Χοροστατήκατά την Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών των
απόδραση από τον Κορυδαλλό σει
Θεοφανείων και εν συνεχεία θα ιερουργήσει κατά τον Αρχιε-

Απάντηση στο υπουργείο
Δικαιοσύνης σχετικά με την
απόδραση των δύο κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλλού δίνει με δελτίο Τύπου η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι απαντούν στα όσα αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης για «Κασσάνδρες» σχετικά με την απόδραση και διερωτώνται γιατί η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής δεν δημοσιεύει τους
πίνακες με τους ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς, τους θανάτους κρατουμένων και τους
ξυλοδαρμούς υπάλληλων από
το 2015 και μετά.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου
της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας
αναφέρει:

"Το άλλοθι των
μικρόνοων: «Είχαν
δοθεί εντολές»
Σχετικά με το σημερινό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης επ’
αφορμή της χθεσινής απόδρασης δύο υποδίκων τελικά
και όχι καταδίκων Αλβανών
κρατουμένων από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλ-

ρατικό Εσπερινό με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Ιερά Αγρυπνία την παραμονή
των Φώτων στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων
Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της ποιμαντικής μερίμνης της
τοπικής μας Εκκλησίας για τους εργαζομένους και εν γένει τους
μη δυναμένους να προσέλθουν στην προγραμματισμένη
πρωινή ακολουθία και Θεία Λειτουργία της παραμονής των Φώτων το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία (Όρθρο, Μεγάλες Ώρες, Εσπερινό με Θεία Λειτουργία και Μέγα Αγιασμό) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου από 8:30
έως 12.30 το βράδυ.

Το εστιατοριό μας
λειτουργεί καθημερινά
από 11:00 έως 24:00
delivery από
12:00 έως 17:00

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ. κρατήσεων παραγγελιών: 24310 78435 • 6986 835 554

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἀγιασμοῦ
τῶν Θεοφανείων καί τῆς καταδύσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Τήν Κυριακή 6 Ἰανουαρίου 2019, ἑορτή τῶν Θεοφανείων,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μετά τήν
ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου θὰ τελεσθῇ ἀπό τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομο ἡ Θεία Λειτουργία (ἀπό ὥρα 9:00 π.μ.) καί κατόπιν (ὥρα 10:45π.μ.) θὰ
τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἀγιασμός.
Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀγιασμοῦ (ὥρα 11:30
π.μ.) θὰ σχηματισθὴ πομπὴ, ἡ ὁποία θὰ κατευθυνθὴ εἰς τόν
συνήθη τόπον διά τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Μετά τήν κατάδυση ἡ πομπὴ μέ τόν ἴδιο σχηματισμό θὰ ἐπιστρέψῃ στό Μητροπολιτικό Ναό καὶ θὰ γίνη ἡ Ἀπόλυσις.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σούπα γιουβαρλάκια
• χοιρινό με πιπεριές
• αρακά • τορτελίνια τυριού
• μπιφτέκια σχάρας
• μπριζόλα κρασάτη μοσχαρίσια
στο φούρνο με λαχανικά

λού και στο οποίο προφανώς
υπονοώντας την Ομοσπονδία
μας, ο συντάκτης του αναφέρεται σε
«Κασσάνδρες», αντί άλλου
σχολίου επισημαίνουμε τα
εξής:
Κατά τον μύθο η Κασσάνδρα απέκτησε την μαντική
της ικανότητα μέσω δύο φιδιών που μαζί με τον αδερφό
της Έλενο τους έγλυψαν στο
πρόσωπο. Δεύτερον, η Κασσάνδρα μετά την πτώση της
Τροίας βιάστηκε μέσα στον
ναό της Αθηνάς. Ο βιασμός
της βέβαια δεν πρόσθεσε τίποτα στην μαντική της ικανότητα, εξαγρίωσε όμως το πλήθος το οποίο εστράφει εναντίων των βιαστών της.
Υ.Γ. 1: Τους πίνακες με
τους ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς, τους θανάτους κρατούμενων και τους ξυλοδαρμούς υπαλλήλων από το 2015
και μετά δεν τους έχει πρόχειρους η Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής;
Γιατί δεν τους δημοσίευσε
όπως έκανε με τον πίνακα
των αποδράσεων από το
2000;
Υ.Γ.2: «Βιαστές και σκευωροί η αλήθεια τιμωρεί». Θα
επανέλθουμε…"

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Το “Μπέρδεμα”
σας εύχεται
Χρόνια Πολλά
με υγεία
Καθημερινά λόγω της εορταστικής
περιόδου ετοιμάζουμε για εσάς
γουρουνόπουλο, αρνάκι γάστρας
πρασοσέλινο, τηγανιά και πολλά άλλα

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
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
† ΠΕΝΘΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΣ.
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
Ιατρό
Ετών 67
Θανόντα κηδεύσαμε την Δευτέρα
31 Δεκεμβρίου 2018 εκ του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Μελίσσια Αθηνών.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία. Ο ΓΙΟΣ: Βασίλειος. Η ΑΔΕΛΦΗ: Μαρία
Γκαραγκούνη-Μυλωνά. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, αδελφό και θείο

ΘΩΜΑ ΣΩΤ.
ΚΟΚΚΙΝΟ
Συντ/χο Δασολόγο
Ετών 72
Θανόντα κηδεύσαμε χθες Τετάρτη
2 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ.
εκ του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής
στην Αγία Κυριακή Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 3-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φανή Κόκκινου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σωτήριος Κόκκινος, Παναγιώτης Κόκκινος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος Κόκκινος, Παναγιώτα Σβάνα, Βασίλειος και Παρασκευή Τριανταφύλλου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Ανακοίνωση από τη ΓΕΧΑ
Στην αίθουσα της ΓΕΧΑ από 22 – 12 – 2018 έως 7 – 1 –
2019 θα λειτουργήσει έκθεση Χριστιανικού παιδικού Χριστουγεννιάτικου βιβλίου.

ΠΕΜΠΤΗ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
Ι.Ν. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΧΩΡ. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Πρόσκληση

Ιεράς μνήμης του Οσίου και
Θεοφόρου πατρός Νικηφόρου
του Λεπρού του Θαυματουργού
Η ενορία Αγίας Κυριακής τιμά
και γεραίρει τη μνήμη του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού κατά
το διήμερο 3 και 4 Ιανουαρίου
2019.
Οι λατρευτικές εκδηλώσεις
θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 3 Ιανουαρίου 2019,
6:00 μ.μ.
Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας, Υψώματος και Θ. Κηρύγματος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Ιανουαρίου
2019, 7:30 π.μ.
Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και η Πανηγυρική Θ.
Λειτουργία του Αγ. Ιω. Χρυσοστόμου μετά αρτοκλασίας
και Θ. Κηρύγματος
Ώρα 6:30 μ.μ.: Ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανών
προς τιμήν του Οσίου Νικηφόρου.
Ώρα 9:00 μ.μ.: Ο Όρθρος, η Θ. Λειτουργία του ιερού
Χρυσοστόμου και ο Μέγας Αγιασμός
(Κατά το διήμερο της Πανηγύρεως θα τίθεται προς
προσκύνηση ι. λείψανο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού)
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Σήμερα Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 στις 6 μ.μ. στη Σταγιάδειο αίθουσα (Απόλλωνος 19) βραβεύουμε επιτυχόντες
μαθητές σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Θ' ακολουθήσει ομιλία από την καθηγήτρια-φιλόλογο κ.
Μουλά Ναυσικά με θέμα: «Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ».
Η εκδήλωση θα κλείσει με την κοπή της πίτας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Κατσανούλη Λόλα
Πάσχου Μαρούλα

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Γραφείο Τελετών

“ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”
εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

Κατσανάκος Αντώνιος
Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων
τηλ. 2431088445, 6979619930, 6938779069

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

Τελετές

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

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

Απίστευτες προσφορές
στο Μαλικιώση

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

Γουρουνόπουλα
Πιαλείας

ΑΠΟ
το κιλό

5,99

Αρνάκια
γάλακτος από
Ρίζωμα ΤΙΜΗ ΣΟΚ

μόνο
το κιλό

6,65

Μπριζόλα χοιρινή
Ελευθεροχωρίου

μόνο
το κιλό

3,89

Σπάλα χοιρινή
με ελάχιστο κόκκαλο

μόνο
το κιλό

2,99

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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