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Σύναξη των 70
Αποστόλων Ονουφρίου
Αν. Ηλ. 7.46’
Δύση 17.14’
Σελήνη 29 ημ.
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Κακοκαιρία πλήττει από χθες το ν. Τρικάλων

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.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.

Στα ορεινά το χιόνι φθάνει έως και τους 50 πόντους ενώ 42 μηχανήματα
της Π.Ε. Τρικάλων προσπαθούν να κρατήσουν το οδικό δίκτυο καθαρό
Νέο ιατρείο

Αθανασίου Κ. Τζιωρτζιώτη

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
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“Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” τέως
Επιμελητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Αθηνών «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ»
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ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣχΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26-ΤΟΠΑΛΗ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 24210 37005, 6987461388
website: nikolaoskitsos.com

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.
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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
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Τηλ.: 24310 38786, Κιν.: 697 207 0058
Καλαμπάκα: Τρικάλων 16
Τηλ.: 24320 94496
email: thanasistziortziotis@gmail.com
www.endo-diabetes.gr

Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
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ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ",
Συνεργάτης 7ης Πνευμονολογικής κλινικής

•ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
(ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (FeNO)
•ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ
•ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
(SCIN PRICK TESTS)
•ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΘΩΝΟΣ 2 • 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τ.&F. 24310 22278 • Kιν.: 6944 650 447
EMAIL: info@tsimpidas.gr
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Σαν Σήμερα
1884
Ιδρύεται στο Λονδίνο
η Φαβιανή Εταιρία (Fabian
Society). Πρόκειται για ένα
βρετανικό κίνημα διανοουμένων με σοσιαλιστικές
αποχρώσεις, που θα ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία του Εργατικού Κόμματος.
1885
Επεισόδιο Νίκολσον.
Όργανο της τάξης χειροδικεί εναντίον του βρετανού επιτετραμμένου στην
Αθήνα, Άρθουρ Νίκολσον,
και προκαλεί διπλωματικό
επεισόδιο.
1887
Ο Παναγής Βαλλιάνος
προσφέρει το ποσό των
2.500.000 δραχμών για την
ανέγερση της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
1930
Αρχίζει τη λειτουργία
της η Αγροτική Τράπεζα
της Ελλάδας, με πρώτο διοικητή τον δικηγόρο και
πολιτικό Κωνσταντίνο Γόντικα. Τον Ιούλιο του 2012
το υγιές κομμάτι της θα
απορροφηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η καταβύθιση του Μακρόν

Η

πρώτη πρόγνωση/ προβολή της χρονιάς, η
πρώτη προσμονή και η
πρώτη προσδοκία. Η τελευταία
είναι η λιγότερο συζητημένη για
την ώρα. η πρώτη έχει ήδη πολυσυζητηθεί, όμως ότι η έμφαση
δεν δόθηκε σ' εκείνα τα στοιχεία
της που έχουν μεγαλύτερη σημασία.
η
ενδιαμεση
υπόσχεται/απειλεί ενδιαφέροντα
πολιτικά πυροτεχνήματα.
Εκείνο που ονοματίσαμε πρόγνωση/προβολή μας ήρθε από
το κλείσιμο της χρονιάς η οποία
μόλις μας εγκατέλειψε - και είναι
η δημόσια κατάθεση Κώστα Σημίτη, με την προ-Πρωτοχρονιάτικη
συνέντευξή του στο «ΒΗΜΑ».
Που περιέλαβε την δίκην προφητείας πρόγνωση ότι η Ελλάδα
θα χρειαστεί στο μέλλον (δεν διευκρινίστηκε ο χρονικός ορίζοντας, όμως αυτό είναι ίδιον των
προφητειών: το φλου του χρονικού
στοιχείου) να προσφύγει και πάλι
για στήριξη - στον ESM αντί του
ΔΝΤ αυτήν την φορά.
Εκείνο που «κρατήθηκε» (από
κάθε πλευρά με τη δική της λογική: από Κυβέρνηση απόρριψη/
ξορκισμός, από Αξιωματική Αντιπολίτευση αίσθηση δικαίωσης
των δυσμενών διαγνώσεων, από
ελάσσονα Αντιπολίτευση/ακραίο
Κέντρο «εξ ημών το φως […]
λαμψάτω έμπροσθεν των ανθρώπων») ήταν το δυσοίωνο του σεναρίου.
Εκείνο που, για μας, θα 'ξιζε
περισσότερο να προσεχθεί είναι
ότι αυτή τη φορά ο μηχανισμός
στον οποίο γίνεται αναφορά -ο
ESM με την ολοκληρωμένη διαδικασία στήριξης που αυτός διαλαμβάνει, με στοιχεία αυτοματισμού- είναι λιγότερο τραυματικός

Η υπερβολή δεν βοήθησε κανένα
και συνεπάγεται λιγότερη αναστάτωση και απ' εκείνον του
2010/12 και απ' ό,τι ήταν διαθέσιμο το 2015/16.
Α, ναι, και είναι διαθέσιμος
όχι μόνο για στήριξη του Κράτους,
αλλά και για διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αν
και εφόσον: κρατήστε το αυτό,
καθώς η ισπανική εμπειρία αλλά
και η ιταλική εμπλοκή δείχνουν
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Όμως, ειλικρινά, εκείνο που
μας παραξένεψε το πόσο λίγο
συζητήθηκε από την τοποθέτηση
Σημίτη, είναι η έμφαση που έδωσε
ο συλλογισμός του στο ανέφικτο
των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, το 3,5+% μέχρι το
2022, το 2,2% μέχρι να μην υπάρχει αύριο.
Η ευθυγράμμιση του επιχειρήματος με εκείνο που έχουμε
εδώ και καιρό ακούσει/διαβάσει
από Γιάννη Στουρνάρα, από Νίκο
Χριστοδουλάκη και τελευταίως
από Κυριάκο Μητσοτάκη έχει το
ενδιαφέρον της. Ακόμη περισσότερο όμως θα μετρούσε, κατά
την άποψή μας, το ότι και η «Κιβωτός του Ευρωπαϊσμού» (έτσι
λειτουργεί για την Ελλάδα του
2019 ο Κ. Σημίτης, όχι;) στοιχείται
πίσω από την γραμμή του να διατίθεται μέρος του πλεονάσματος
-το πάνω από 1-1,5%- σε επενδυτικούς σκοπούς. Αν είναι, δηλαδή, να ξεκολλήσει κάποτε η
ελληνική οικονομία!
Αν, μάλιστα, προσέξει κανείς
ότι ο Κ. Σημίτης ρητώς αναφέρεται

σε επενδύσεις δημόσιες, κι αν
περαιτέρω συσχετίσει με το κατατιθέμενο στο ίδιο «ΒΗΜΑ» σχέδιο/πρόταση Αλέκου Παπαδόπουλου για εθνικό πρόγραμμα 20202030, νομιμοποιείται κανείς να
ανακαθίσει.
Να ήταν εδώ η σπορά μιας απαγορευμένη λέξη;- επαναδιαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους «εταίρους»; Εδώ θα επικεντρώναμε και έτσι θα διαβάζαμε
την άλλη επισήμανση Σημίτη, ότι
δηλαδή τυχόν νέα προσφυγή στον
ESM θα διελάμβανε νέες δεσμεύσεις οικονομικής πολιτικής
για την Κυβέρνηση που θα χρειαστεί να την κουβαλήσει. (Δεν
γίνεται να μην έχει σοκαριστεί ο
ίδιος - όπως άλλωστε και ο Αλ.
Παπαδόπουλος, για να συνεχίσουμε τον παραλληλισμό - με τη
συγκινητική ομοψυχία Κυβέρνησης-Αξιωμ. Αντιπολίτευσης-ακραίου Κέντρου ως προς την πολιτική
παροχών, την ινδαλματοποίηση
των συντάξεων κοκ.).
Έτσι περνούμε σ' εκείνο που
προαναγγίξαμε ως πρώτη προσμονή της χρονιάς. Αυτή είναι η
υπεσχημένη/προεξαγγελμένη επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα. Βέβαια… πρώτα να τη δούμε να
επισυμβαίνει.
Άμα η Ελλάδα του 2019 υποδεχθεί την καγκελάριο «που κράτησε τη χώρα στην Ευρωζώνη»,
θα ήταν ιδανικές οι συνθήκες
για να ξεκινούσε -με τη βάση,
βέβαια, ότι υπήρξε επιτυχής έξοδος της ελληνικής οικονομίας

από τα Μνημόνια- ένας de facto
επαναπροσδιορισμός πολιτικής.
Στην κατεύθυνση χαλάρωσης,
σιγά-σιγά και με δεσμεύσεις, και
στροφής προς την ανάπτυξη. Θεμελιωμένα και όχι διακηρυγμένα.
Αντ' αυτού…
…Αντ' αυτού, μάλλον θα έχουμε τη δυσάρεστη αναφορά-μετσακωμό γύρω από την (επαίσχυντη, κατάπτυστη κοκ) Συμφωνία των Πρεσπών, που αποτελεί
την απόλυτη προτεραιότητα για
τους Γερμανούς, συν τη διαχείριση του προσφυγικού. Με τις
άσοφες αιχμές περί συναλλαγής,
αν μη «ξεπουλήματος» για τις
συντάξεις κοκ. Σπατάλη, σπατάλη
δυνάμεων. Τουλάχιστον… πορείες διαμαρτυρίας κατά Μέρκελ
δεν αναμένονται.
Και έτσι φθάνουμε στο τρίτο
βήμα, την προσδοκία. Την προσδοκία να υπάρξουν συνθήκες,
στο πρώτο 3μηνο της χρονιάς,
οι οποίες να επιτρέπουν μια μίνι
έξοδο στις αγορές. Με άγγιγμα
ενός 4% σε απόδοση έκδοσης,
ας πούμε, ενός ρηχού 5ετούς.
Σε όλα αυτά, από τη Μήδεια,
«Τα δ' υπερβάλλοντ' ουδένα καιρόν δύναται θνητοίς»/Η υπερβολή
ουδόλως βοηθάει τους θνητούς.
Tου Α. Δ. Παπαγιαννίδη
από «Ναυτεμπορική»

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Θεµιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενηµερωτικά κείµενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

Enikos.gr:

της ημέρας
Καμμένος προς
Τσαβούσογλου:

```

Η "Σοφία" φέρνει χιόνια,
καταιγίδες
και πολικό ψύχος

“Επεφάνης σήµερον
τη οικουµένη, και το φως σου,
Κύριε, εσηµειώθη εφ' ηµάς

Δεν σας φοβάται κανείς πια

εν επιγνώσει

```

```

υµνούντάς

(Και εμείς στους δρόμους
ας χειριστούμε την
οδήγηση με… σοφία!)

(Παίζουμε πόλεμο;)

σε· Ήλθες εφάνης,
το φως
το απρόσιτον”.

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)

Μια μελαχρινή και μια ξανθιά βρίσκονται στην είσοδο της
πολυκατοικίας. Η μελαχρινή κουβαλάει ψώνια και ζητάει
από την ξανθιά:
- Μπορείς σε παρακαλώ πολύ να καλέσεις το ασανσέρ
γιατί όπως βλέπεις εγώ δεν μπορώ..
Και η ξανθιά φωνάζει:
- Ασανσέρ, ασανσέρ! Φωνάζει η ξανθιά.
- Όχι έτσι κορίτσι μου...πήγαινε από κοντά να το καλέσεις!!

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Και η ξανθιά πάει κοντά και
ψιθυρίζει: Ασανσεεεεερ, ασανσεεεερ!
Η μελαχρινή φρικάρει και της φωνάζει: Μα καλά κορίτσι μου χαζή
είσαι; Βάλε το δάχτυλο σου επιτέλους!
Και η ξανθιά βάζει το δάχτυλο στο
στόμα και: Aσσαανσεερρρ!!!

Γενική πρόγνωση
για σήμερα

Οι δηµοσκοπήσεις στη Γαλλία
είναι αµείλικτες καθώς φωτίζουν
µία µη αντιστρέψιµη δυναµική
καταβύθισης του Μακρόν είκοσι
µήνες µετά την εκλογή του, µε
την πενταετή του θητεία να έχει
ορίζοντα λήξης την άνοιξη του
2022
Ο ένοικος του Μεγάρου των
Ηλυσίων εµφανίζεται µέσα σε
έναν χρόνο να έχει χάσει τη
µισή δηµοσκοπική του δηµοφιλία, καθώς στα τέλη του 2018
κατέγραφε ποσοστό µόλις 24%,
ενώ πριν από έναν χρόνο βρισκόταν στο 47%.
Μια µατιά άλλωστε στις αναλύσεις και στα σχόλια των ΜΜΕ
της Γαλλίας δίνει την εικόνα συνειδητοποίησης όχι µόνον της
κατάρρευσης του Μακρόν αλλά
µιας συνολικής κρίσης του πολιτικού συστήµατος της Γαλλίας.
Το ερώτηµα είναι ξεκάθαρο:
Αν στις ευρωεκλογές η παράταξη LREM του προέδρου καταγράψει εκλογική πανωλεθρία
µε ποσοστά ανάλογα της
δηµοσκοπικής του κατάρρευσης, πώς θα µπορέσουν Μακρόν
και κοινοβουλευτική πλειοψηφία
να ασκήσουν τη διακυβέρνηση
της χώρας µέχρι την άνοιξη του
2022;
Οι υπερεξουσίες του προέδρου χωρίς µια στοιχειώδη λαϊκή στήριξη-νοµιµοποίηση είναι
σαφές ότι σε µια περίοδο κρίσης
όπως η σηµερινή µετατρέπονται
σε παράγοντα µεγαλύτερης αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης. Τι θα κάνει το πολιτικό
σύστηµα της Γαλλίας; Θα περιµένει µοιραίο και άβουλο την
επέλαση της Λεπέν και του Εθνικού Συναγερµού ή θα προχωρήσει µετά την τακτική αναδίπλωση του Μακρόν απέναντι
στην εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων στη χάραξη µιας στρατηγικής κοινωνικής σταθεροποίησης, η οποία προϋποθέτει µια
για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες απόκλιση από τη γραµµή
πλεύσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που έχει επιβάλει
στους εταίρους της η Γερµανία;
Σε κάθε περίπτωση κανείς στο
Παρίσι, αλλά και στις Βρυξέλλες
και στο Βερολίνο δεν πιστεύει
ότι είναι δυνατή µια επανεκκίνηση της δυναµικής του Μακρόν
και του µακρονισµού.
Πριν από έναν χρόνο ο Μακρόν δεν είχε µόνο διπλάσιο
δηµοσκοπικό ποσοστό από το
σηµερινό, αλλά φιλοδοξούσε να
αναγάγει το εγχείρηµά του από
γαλλική σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
Σήµερα ήδη τίθεται το ερώτηµα: Μετά τον Μακρόν, τι;

Παρασκευή 4/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ Η ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ. ΑΠΟ ΤΙΣ
ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ

Του Γιώργου Καπόπουλου από το «Εθνος»

ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7
ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ
ΜΙΚΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 03 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δηµοσιευόµενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφηµερίδας µας.
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Λίγα λόγια και
πολλές πράξεις
«Βρισκόμαστε σε εκλογική
χρονιά.
Αυτό που θέλουμε από τον
πολιτικό κόσμο της χώρας είναι να δώσουν λίγες, μετρημένες και ζυγισμένες υποσχέσεις και να πράξουν. Όχι
πολλά λόγιας και κυρίως όχι
διχασμός» τονίζει ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και Οικονομικός Επόπτης της ΕΣΕΕ Χρήστος
Μπλουγούρας.
«Χρειάζεται σταθερότητα
και ηρεμία, για να δημιουργηθεί καλό κλίμα στην κοινωνία και στην αγορά. Δεν είναι
καλό η πυροδότηση πολιτικών
παθών και “μαχών” μεταξύ
των πολιτικών μας, ανεξαρτήτως παράταξης» τονίζει ο κ.
Μπλουγούρας και υπογραμμίζει «αντί να δίνουν υποσχέσεις και να αντιμάχονται, πρέπει να δούνε πως θα μειώσουν την φορολόγηση.
Από μόνο αυτό θα δημιουργήσει θετική ψυχολογία
και ασφαλώς λιγότερα βάρη
στους πολίτες, με θετικές συνέπειες για την οικονομία».

Σε κλίμα ευφορίας και δεόντως εορταστικό κόψαμε χθες την Πρωτοχρονιάτικη πίτα στον “ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ”
Τις θερμότερες ευχές μας προς όλους εσάς που τόσα χρόνια μας τιμάτε με την επιλογή σας. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

«Στην αλήθεια
δεν χωράει marketing»

«Στην αλήθεια δεν χωράει marketing» είναι το σύνθημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κρεοπωλών,
σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τρικαλινού Σωματείου
Θεόδωρο Ευθυμίου.
«Η σημασία του συνθήματος αυτού είναι πως ο καΜ.Α.Μπ. θένας γνωρίζει τον επάγγελμά τους. Εμείς είμαστε κρεοπώλες, αυτήν είναι η δουλειά μας» υπογραμμίζει ο κ.
Ευθυμίου και τονίζει «δεν ασχολούμαστε με κάτι άλλο.
Γνωρίζουμε από πού
και τι προμηθευόμαστε
και τι διαθέτουμε στους
πελάτες μας».
«Δεν εμπορευόμαστε
και άλλα αγαθά, δεν
πουλάμε διάφορα προϊόντα στον ίδιο χώρο»
δηλώνει ο κ. Ευθυμίου,
επισημαίνοντας «αυτή
η εκστρατεία έχει αντίδιότι είναι αλη24310 30268 • Kιν.: 6975815674 κρισμα,
θινή και ασφαλώς ο κόΈναντι Τεχνική Σχολής
σμος μας ξέρει και μας
εμπιστεύεται».

«Κολασμένο» αναμένεται να είναι το 2019 καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα των πλειστηριασμών θα πάρει… φωτιά.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» το 2018
ολοκληρώθηκαν περισσότεροι από 17.000 πλειστηριασμοί, με τα ακίνητα να βρίσκονται σε
πρώτο πλάνο. Πάνω από 16.300 ακίνητα όλων των
ειδών (κατοικίες, επαγγελματική στέγη, ξενοδοχεία, αγροτεμάχια, οικόπεδα κ.λπ.) βγήκαν στο
σφυρί. Βέβαια, οκτώ στα δέκα ακίνητα που βγήκαν στο σφυρί κατέληξαν στα χέρια των τραπεζών λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος.
«Το τοπίο σχετικά με τον αριθμό των πλειστηριασμών και την προστασία της πρώτης κατοικίας
πρόκειται να αλλάξει επί το δυσχερέστερο και
λόγω των αλλαγών που αναμένονται στα όρια ένταξης στον νόμο Κατσέλη από την 1η Μαρτίου.
Ο ισχύων νόμος έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, όμως
με σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
συμφωνήθηκε δίμηνη παράταση πριν από τη μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο πτωχευτικού δικαίου
ιδιωτών» σημειώνει η εφημερίδα.
Μπορεί να …εξήλθαμε των μνημονίων, αλλά τα
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις παραμένουν, με τους πλειστηριασμούς να
αποτελούν τρανταχτό παράδειγμα!

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

∫

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Για τις γιορτές
αναλαμβάνουμε το ψήσιμο
αρνιών και γουρνοπούλων
Τηλ.:

Δυσοίωνο το 2019…

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Αυτή τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου αναμένεται
συζητηθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου

για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «esos» θα έρθει προς
συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής, ενώ μια ημέρα μετά θα κληθούν οι φορείς που
έχουν σχέση με τις διατάξεις του σχεδίου για να τοποθετηθούν. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη συνεδριάσεις,
την επόμενη ή μεθεπόμενη ημέρα. Η συζήτηση και η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου, στην Ολομέλεια της Βουλής,
αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο την Τρίτη 15 Ιανουαρίου

∫Ε.Κ.

Θετική επίδραση
Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδραση του Μύλου των Ξωτικών
στην τοπική οικονομία.
Δεν είναι μόνο η έλευση και ο τζίρος σε καταλύματα, εστίασης, καφετέριες, αλλά και σε άλλους κλάδους, όπως τα κρεοπωλεία και τα εμπορικά, τα οποία γι α1η φορά φέτος διέθεσαν προϊόντα σε επισκέπτες. Τα αποτελέσματα δεν φαίνονται άμεσα, αλλά πρέπει και να συνυπολογιστεί τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο Μύλος των Ξωτικών και ασφαλώς η
ακόμη καλύτερη αξιοποίησή του, χωρίς να «βγάλουμε από
την μύγα ξύγκι», αλλά με μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

∫ Μ.Α.Μπ.

4 σελίδα
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ε μία μικρή
πτωτική τάση
5%-10%
κινήθηκε η αγορά την
περίοδο των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς,
σύμφωνα με τον
πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων (ΕΣΤ) και
Οικονομικό Επόπτη της
ΕΣΕΕ Χρήστο
Μπλουγούρα.

Μ

«Σύμφωνα με τις μέχρι
τώρα εκτιμήσεις, η ζήτηση
στα εμπορικά καταστήματα
πήγε να ισορροπήσει στα
ίδια επίπεδα με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, όμως
τελικά μάλλον καταγράφει
μία ελαφρά πτωτική τάση»
αναφέρει ο κ. Μπλουγούρας και σημειώνει «η κατάσταση σώθηκε την τελευταία στιγμή, τις παραμονές
των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, κατά τις
οποίες υπήρξε κίνηση με ένταση».
«Ωστόσο, η αγορά στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό
από τους επισκέπτες. Για
πρώτη φορά φέτος είδαμε
συμπολίτες μας από άλλες
πόλεις να μπαίνουν και να
ψωνίζουν στα καταστήματά
μας, κάτι που ασφαλώς
οφείλεται στον Μύλο των
Ξωτικών και τον κόσμο που
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Η Τρικαλινή αγορά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σε σχέση με πέρυσι

Με ελαφρά πτώση
• Ένταση στην ζήτηση καταγράφηκε τις παραμονές
των μεγάλων Εορτών • Μεγάλη στήριξη προσέφεραν
οι επισκέπτες, για 1η φορά, που προσέλκυσε ο Μύλος των Ξωτικών

Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων και
Οικονομικός Επόπτης της
ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρας
προσέλκυσε» τονίζει ο κ.
Μπλουγούρας και υπογραμμίζει «αν δεν βοηθούσαν οι επισκέπτες, που
έχουν καλή ψυχολογία και
διάθεση, άρα όρεξη και για
να διαθέσουν χρήματα, τα
πράγματα θα ήταν πολύ δύ-

σκολα, όπως εξάλλου σε
όλη την Ελλάδα».

«Γενικά και δεδομένων των
συνθηκών, μπορούμε να

πούμε πως είναι σχετικά ευχαριστημένος ο εμπορικός

κόσμος από την κίνηση, τουλάχιστον οι περισσότεροι
από τους συναδέλφους» δηλώνει ο κ. Μπλουγούρας, ο
οποίος σημειώνει παράλληλα πως «στην διάχυση ωφελειών από τον Μύλο των
Ξωτικών στα εμπορικά, ρόλο
έπαιξαν και οι δράσεις που
αναλήφθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο και ασφαλώς οι συνεργασίες με τον
Δήμο Τρικκαίων κ.α. Ασφαλώς θα συνεχιστούν αυτές οι
πρωτοβουλίες και θα επεκταθούν, ώστε χρόνο με τον
χρόνο να βελτιώνεται η κατάσταση, καθώς δυναμική
γι’ αυτό υπάρχει».
«Υπάρχει ακόμη κινητικότητα, καθώς οι γιορτές δεν
έχουν ολοκληρωθεί. Απολογισμό θα κάνουμε μετά το
πέρας της περιόδου και θα
οδεύσουμε μετά για τις χειμερινές εκπτώσεις, που αρχίζουν 14 Ιανουαρίου» δηλώνει ο κ. Μπλουγούρας,
προσθέτοντας «ελπίζουμε
το 2019 να είναι καλύτερο
από το 2018. Θέλουμε λίγες
υποσχέσεις και πολλές πράξεις από τον πολιτικό κόσμο και κυρίως ηρεμία και
σταθερότητα στην κοινωνία».
Ματθαίος Μπίνας

Για τον ορισμό προσωρινής Διοίκησης στο Ε.Κ. Τρικάλων

Εκ νέου προσφυγή στη Δικαιοσύνη
Στόχος των παρατάξεων είναι να βγει από το τέλμα
ο εργατοϋπαλληλικός φορέας και να διεξαχθεί εκλογοαπολογιστικό συνέδριο
κέφαλο» παραμένει για
ακόμα μια φορά το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων
μετά και τη λήξη της θητείας της προσωρινής Διοίκησης στις 23 Δεκεμβρίου και οι παρατάξεις που εκπροσωπούν τα σωματεία δύναμης του
εργατικού φορέα αναζητούν μια
λύση.
Μια λύση που θα βγάλει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο από το αδιέξοδο, στο οποίο βρίσκεται τα τελευταία τρία χρόνια και έχει ως αποτέλεσμα να υπολειτουργεί, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τους εργαζομένους
σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία.
Για το λόγο αυτόν, το προηγούμενο χρονικό διάστημα συναντήθηκαν
οι εκπρόσωποι των παρατάξεων
ΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΔΑΣ για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους και
να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση.
Αυτό που αποφασίστηκε λοιπόν
είναι να προσφύγουν εκ νέου στη Δικαιοσύνη, ζητώντας τον ορισμό νέας
προσωρινής Διοίκησης με τη συμμετοχή και των τριών παρατάξεων και
την κατανομή των θέσεων, ανάλογα
με τη δύναμη που κατέχει η κάθε μια.
Επίσης, αποφασίστηκε η διενέργεια επαναληπτικών εκλογών στα
σωματεία δύναμης του Εργατικού
Κέντρου, όπου εκφράζονται αντιδράσεις και αμφιβολίες ως προς το

«Α

εκλογικό αποτέλεσμα και τον αριθμό
των αντιπροσώπων.
Στόχος των παρατάξεων είναι να

βγει από το τέλμα ο εργατοϋπαλληλικός φορέας και να διεξαχθεί ένα
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο που

θα οδηγήσει τα σωματεία δύναμης σε
εκλογές.
Ευαγγελία Κάκια

Με την αλλαγή
του χρόνου
πραγματοποιήθηκε
η κλήρωση
του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων
για το ταξίδι
στο Λονδίνο
Με "Αγγλικό καιρό" πραγματοποιήθηκε η κλήρωση
για το ταξίδι στο Λονδίνο,
στην εκδήλωση του Δήμου
Τρικκαίων για την υποδοχή
του 2019.
Ο τυχερός αριθμός είναι
ο 8978 και ο λαχνός ανήκει
σε πελάτη του καταστήματος DONNA - Δρυμούση
Κατερίνα, (1ος αναπληρωματικός είναι ο αριθμός
9793 & 2ος αναπληρωματικός είναι ο αριθμός
2496).
Θερμά συγχαρητήρια
στον τυχερό!!!
Ο Εμπορικός Σύλλογος
Τρικάλων ευχαριστεί ιδιαίτερα την τράπεζα EUROBANK, χορηγό του ταξιδιού, και τον Δήμο Τρικκαίων για τη στενή συνεργασία και την πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση!
Ο τυχερός ή η τυχερή
μπορεί να απευθυνθεί στην
γραμματεία του Εμπορικού
Συλλόγου
στο
2431076334 ή και στο email
estrikala@yahoo.gr.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

τοπικά
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Κακοκαιρία πλήττει από χθες το ν. Τρικάλων

Στον κλοιό της … «Σοφίας»
Στα ορεινά το χιόνι φθάνει έως και τους 50 πόντους ενώ 42 μηχανήματα
της Π.Ε. Τρικάλων προσπαθούν να κρατήσουν το οδικό δίκτυο καθαρό

Χ

αμηλές θερμοκρασίες και
έντονες χιονοπτώσεις
συνθέτουν από χθες τα
ξημερώματα το σκηνικό του
καιρού που επικρατεί στο ν.
Τρικάλων με την «Σοφία» να
κάνει αισθητή την παρουσία
της, επιβεβαιώνοντας τις
προβλέψεις της ΕΜΥ.

Από χθες τα ξημερώματα χιονίζει
στα ορεινά με το χιόνι να φθάνει
έως και τους 50 πόντους, ενώ στην
περιοχή της Καλαμπάκας και της
Πύλης έως και αργά το μεσημέρι
έφθανε έως και τους 30 πόντους.
Σαράντα δύο μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων συνέδραμαν στο να διατηρούν το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο ανοικτό, με τις αλατιέρες να ρίχνουν
αλάτι σε επικίνδυνα σημεία, καθώς
επικρατούσαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη
μέχρι και αργά το απόγευμα δεν είχαν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο συνέστησε στους

οδηγούς να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και
να χρησιμοποιούν τις αντιολισθητικές
αλυσίδες.

Προσοχή στις
μετακινήσεις
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την
Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων η
κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγονταν χθες με τη χρήση αντιολι-

σθητικών αλυσίδων επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων από 28ο χλμ
(θέση Μουργκάνι) έως 65ο χλμ. (Α/Κ
Μαλακασίου), Επ. οδός Τρικάλων –
Άρτας από 25ο χλμ (θέση Αναβρυσούλα) έως 75ο χλμ. (γέφυρα Αλεξίου), Επ. Οδός Πύλης – Μεσοχώρας
από 4ο χλμ. (θέση Πηγή των Θεών)
έως 55ο χλμ (Μεσοχώρα) και επαρχιακό οδικό δίκτυο Ασπροποτάμου
(από 35ο έως 68ο χλμ).

Επίσης, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται απαραίτητα με τη χρήση αντιολισθητικών
αλυσίδων επί της επ. Οδός Μουζακίου – Λίμνης Πλαστήρα από 8ο
χλμ. έως 13ο χλμ. (Τ.Κ. Κρυοπηγής
έως Τ.Κ. Κερασιάς), επ. Οδός Καρδίτσας – Λίμνης Πλαστήρα από 10ο
χλμ. (μέσω Μοσχάτου), επ. Οδός
Καρδίτσας – Λίμνης Πλαστήρα από

15ο χλμ. (μέσω Καστανιάς), περιμετρικά της Λίμνης Πλαστήρα, επ.
Οδός Καρδίτσας – Άρτας από 35ο
χλμ (Δ/νση Βατσουνιάς, θέση «ΤΥΜΠΑΝΟΣ», επ. Οδός Μουζακίου –
Στεφανιάδας από 7ο χλμ (θέση Άγιος
Νικόλαος) και επ. Οδός Κέδρου –
Ρεντίνας – Καρπενησίου από 46ο
χλμ έως 62ο χλμ (θέση «ΖΑΧΑΡΑΚΗ»).
Ε.Κ

Με χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες
ξύπνησαν χθες οι Τρικαλινοί

Επί ποδός λόγω χιονιά
Από τις 6 το πρωί τα μηχανήματα του Δήμου έριχναν αλάτι
σε κεντρικούς δρόμους και άμμο στις γέφυρες

Μ

ε χιονοπτώσεις και
χαμηλές θερμοκρασίες ξύπνησαν χθες
οι Τρικαλινοί με τη «Σοφία»
να κάνει την εμφάνιση της
μέσα στην πόλη, αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Τρικκαίων.
Από τις 6 το πρωί τα μηχανήματα του Δήμου έριχναν
αλάτι σε κεντρικούς δρόμους
και άμμο στις γέφυρες, ενώ
μισθώθηκαν και μηχανήματα
για την καλύτερη αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ χωρίς ρεύμα
παρέμειναν χθες για αρκετή
ώρα οι κάτοικοι στα Μεγάλα
Καλύβια.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη
Ντιντή δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο
το περισσότερο χιόνι έπεσε
στο νότιο τομέα του Δήμου
και λιγότερο στον βόρειο το-

μέα και όλα ήταν υπό έλεγχο.
Όπως σημείωσε η δημοτική
αρχή είναι προετοιμασμένη
για όλα και όλα βαίνουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό που
έχει εκπονηθεί, ενώ ζητείται
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 διαχείρι-

σης αιτημάτων), 2431076611
και 2431076612 (αμαξοστάσιο).
Ε.Κ.
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Ποιος και γιατί δίνει ονόματα στις κακοκαιρίες;
Κάποιος «βαφτίζει» τα βαρομετρικά -και υπάρχει σημαντικός λόγος για αυτό- αλλά τι λέει η ΕΜΥ; Μιλήσαμε με τον επίσημο «νονό» τους

Ο

«Ραφαήλ» σάρωσε την
Ελλάδα τις τελευταίες
ημέρες και από χθες έκανε
την επίσκεψη η «Σοφία», η οποία
έρχεται με άγριες διαθέσεις χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια,
βροχές. Την ώρα που η χώρα
σαρώνεται -σε πολλές περιοχέςαπό έντονα φαινόμενα, πολλοί
αναρωτιούνται από πού παίρνουν
τα ονόματά τους οι μεγάλες
κακοκαιρίες.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος μίλησε στο
«Εθνος» ο οποίος είναι διακεκριμένος
μετεωρολόγος, διευθυντής Ερευνών του
Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνος
της ιστοσελίδας meteo.gr, για να μας
εξηγήσει την προέλευση των τόσο ιδιαίτερων ονομάτων των βαρομετρικών χαμηλών.
Η ονοματοδοσία, λοιπόν, σε έντονα
καιρικά φαινόμενα ξεκίνησε στις ΗΠΑ
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από
άλλες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Κάθε φορά, λοιπόν, που ένα σύστημα
πλησιάζει τη χώρα μας, οι επιστήμονες
του Αστεροσκοπείου Αθηνών το… «βαφτίζουν». Γιατί;
Όπως εξήγησε ο κ. Λαγουβάρδος,
ακολουθώντας την πρακτική Ευρωπαϊκών
Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (π.χ. το
βρετανικό Metoffice), η ονοματοδοσία
αποσκοπεί στο να διευκολύνει τη μεταφορά της πληροφορίας στους πολίτες
ώστε να λάβουν, στο μέτρο του δυνατού,
όλα τα απαραίτητα μέτρα-προφυλάξεις
για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.
Πότε ξεκίνησε όλο αυτό στη χώρα
μας; Από την αρχή του 2017 αποφασίσθηκε να δίνονται ονόματα σε χαμηλά
βαρομετρικά και διαταραχές τα οποία
αναμένονταν να επιφέρουν σημαντικές

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις
στη χώρα.
Η αρχή έγινε με την εξαήμερη κακοκαιρία «Αριάδνη» (05-11/01/2017), διευκρινίστηκε, όμως, τότε ότι οι επόμενες
κακοκαιρίες με όνομα δεν θα έχουν απαραίτητα τις ίδιες δραματικές επιπτώσεις
και την εμμονή που είχε η «Αριάδνη».
Συνήθως «βαφτίζονται» κακοκαιρίες οι
οποίες συνοδεύονται από πολύ ισχυρή
ψυχρή εισβολή, με σφοδρότατες χιονοπτώσεις και σημαντική συσσώρευση χιονιού, ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές, με γνώμονα πάντα τη σοβαρότητα
της κατάστασης, ώστε να αποφευχθούν
υπερβολές. Στην ελληνική Μυθολογία,
η Αριάδνη ήταν κόρη του βασιλιά Μίνωα
της Κρήτης και της Πασιφάης. Το όνομά
της συνδέεται ιδιαίτερα με τον μύθο του
Θησέα, με τον Μινώταυρο και με τον
θεό Διόνυσο. Τώρα πια, θα θυμίζει και
το φαινόμενο που είχε φέρει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.
Πάντως, το συνηθέστερο καιρικό φαινόμενο που «βαφτίζεται» με ανθρώπινα

ονόματα είναι οι τυφώνες. Στη Μυθολογία, ο Τυφών ήταν γιος της Γαίας και
του Ταρτάρου. Είχε μορφή ανθρώπου
αλλά και θηρίου, ενώ ήταν και σύντροφος
της Έχιδνας. Όταν θέλησε να ανέβει
στον Όλυμπο για να εκδικηθεί τους
θεούς για τον αποδεκατισμό των γιγάντων, οι θεοί πήραν τη μορφή ζώων και
κρύφτηκαν στην Αίγυπτο. Ο Τυφώνας
από τον θυμό του πετούσε από την κορυφή του Ολύμπου βράχους με μεγάλη
δύναμη, βγάζοντας εκκωφαντικές κραυγές μέσα από τα 100 λαρύγγια που είχε.
Έτσι, το όνομά του συνδέθηκε με το αντίστοιχα έντονο καιρικό φαινόμενο, κατά
το οποίο υπάρχει κυκλωνική κυκλοφορία
του ανέμου (κλειστή και περιστροφική,
δηλαδή), γύρω από ένα κέντρο χαμηλής
βαρομετρικής πίεσης.
Η ονοματοδοσία ακραίων καιρικών
φαινομένων αποτελεί μια παλιά «συνήθεια». Κατά τον 19ο αιώνα οι τυφώνες
στην Καραϊβική έφεραν το όνομα του
αγίου που γιόρταζε την ημέρα εκδήλωσης
του φαινόμενου. Αργότερα, οι μετεω-

CMYK

ρολόγοι άρχισαν να περιγράφουν τους
τυφώνες με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης όπου εκδηλώνονταν,
γρήγορα όμως συνειδητοποίησαν ότι
ήταν ευκολότερο να χρησιμοποιούν σύντομα, διακριτά ονόματα, τα οποία υπόκεινται σε μικρότερη πιθανότητα λάθους
σε σχέση με τις παλαιότερες, δύσχρηστες μεθόδους. Τα πλεονεκτήματα αυτά
είναι πολύ σημαντικά για την ανταλλαγή
λεπτομερών πληροφοριών από εκατοντάδες σταθμούς, παράκτιες βάσεις και
πλοία στους ωκεανούς.
Η χρήση γυναικείων ονομάτων στις
κακοκαιρίες καθιερώθηκε τη δεκαετία
του ‘40, υπό την επίδραση του μυθιστορήματος «Καταιγίδα» του Τζορτζ Ρ. Στιούαρτ, που εκδόθηκε το 1941. Από το
1953, τα ακραία καιρικά φαινόμενα παίρνουν τα ονόματά τους από καταλόγους
που εκπόνησε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων
των ΗΠΑ, οι οποίοι ενημερώνονται σήμερα από μια διεθνή επιτροπή του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού
(WMO). Οι κατάλογοι αυτοί είχαν μόνο
γυναικεία ονόματα μέχρι το 1979, αλλά
έκτοτε άρχισαν να χρησιμοποιούνται και
αντρικά.
Στην Ελλάδα, όπως τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος, όταν οι επιστήμονες του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένα βαρομετρικό χαμηλό είναι επικίνδυνο, τότε
αυτό παίρνει ένα όνομα, κατά προτίμηση
από την ελληνική ιστορία ή μυθολογία –
μία από τις εξαιρέσεις είναι ο τελευταίος
«επισκέπτης», ο «Ραφαήλ». Σε κάθε περίπτωση, το όνομα που θα δοθεί από το
Αστεροσκοπείο για κάποια επερχόμενη
κακοκαιρία είναι μοναδικό και δεν θα
δοθεί σε καμία άλλη καιρική διαταραχή
στο μέλλον. Επίσης, αυτό το όνομα δεν
επιλέγεται επίτηδες, βάσει της… «προσωποποίησης» των ακραίων φαινομένων
που θα έρθουν στη χώρα, αλλά εντελώς

τυχαία. Έτσι, δεν ισχύει ότι κάποιος από
το Αστεροσκοπείο «υπέφερε» από κάποιο
πρόσωπο με αυτό το όνομα και αποφασίστηκε να πάρει το όνομά του/της μια
κακοκαιρία!
Ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών μάς δήλωσε, επίσης,
ότι η επόμενη κακοκαιρία μετά τη «Σοφία»
έχει ήδη όνομα και θα λέγεται «Τηλέμαχος» - όποτε κι αν αυτός μας επισκεφθεί- όπως ο μυθικός ήρωας της Ιθάκης,
γιος του Οδυσσέα και της Πηνελόπης.
Προς το παρόν, διατηρείται η αλφαβητική
σειρά στην επιλογή των ονομάτων. Έτσι,
μετά τον «Τηλέμαχο», θα επιλεγεί κάποιο
όνομα για τα καιρικά φαινόμενα που θα
ενσκήψουν στην Ελλάδα και θα αρχίζει
από ύψιλον. Όπως «Υάκινθος» - προτείνουμε εμείς. Στην ελληνική μυθολογία
με αυτό το όνομα είναι γνωστός ένας
ωραιότατος νέος από τις Αμύκλες (πόλη
της Λακωνίας κοντά στη Σπάρτη), εραστής του θεού Απόλλωνα, τον οποίο ο
θεός σκότωσε κατά λάθος.
Αλήθεια, τι λέει για όλα αυτά η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ); Δεν
υιοθετεί, λοιπόν, την ονοματοδοσία των
βαρομετρικών χαμηλών και διατηρεί επιφυλακτική στάση, χωρίς όμως να κάνει
κάποια δήλωση ή να ασκεί επίσημη κριτική.
Το σίγουρο είναι από το 2001 μέχρι
σήμερα έχουν καταγραφεί 431 έντονα
καιρικά επεισόδια. Δύσκολα θυμάται κάποιος τις χρονιές που συνέβησαν. Από
το 2017, όμως, που άρχισαν να «βαφτίζονται», οι περισσότεροι θυμούνται τα
ονόματά τους και τις καιρικές συνέπειές
τους.
Εν αναμονή της «Σοφίας», λοιπόν, ο
«Τηλέμαχος» ακολουθεί. Καλό χειμώνα!
ΧΡ.ΠΑΠ.

τοπικά
να από τα βασικά διλήμματα
των επόμενων εκλογών θα
είναι το «νέο» εναντίον του
«παλιού». Τι όμως καθιστά κάτι «νέο»
και τι «παλιό»; Κατά την γνώμη μου η
ηλικία είναι μόνο ένα κριτήριο και δεν
αποτελεί πανάκεια. Η ηλικία,
προφανώς, παίζει τον ρόλο της αλλά
δεν φτάνει. Άλλωστε, ο κ. Τσίπρας ή ο
κ. Καρανίκας ηλικιακά νέοι είναι. Το
νέο και το παλιό έχει να κάνει
περισσότερο με νοοτροπίες, ιδέες και
αξίες.

Έ

Ο λαϊκισμός, για παράδειγμα, είναι ότι πιο
παλιό υπάρχει. Όταν φανατίζεις τον απλό κόσμο και μιλάς για κρεμάλες στο Σύνταγμα
ή όταν υπονοείς ότι έφταιγε ο ΣΚΑΙ για το
τρομοκρατικό χτύπημα που υπέστη είσαι λαϊκιστής χονδρικής. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο πολιτικών που χρησιμοποιούν τον
λαϊκισμό για να διχάσουν τους πολίτες και
να κερδίσουν μερικές ψήφους. Άλλωστε, οι
λαϊκιστές είναι άνθρωποι της ήσσονος προσπάθειας. Το δύσκολο στην πολιτική είναι να
καταφέρεις να «βγάλεις» το καλύτερο εαυτό των πολιτών.
Ένα άλλο στοιχείο του παλιού είναι το
ψέμα. Όταν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα εγκαίνια του μετρό Θεσσαλονίκης χωρίς να υπάρχει μετρό (και μάλιστα βάζει φωτογραφίες-μουσαμάδες με
εκδοτήρια εισιτηρίων!) αυτό είναι η επιτομή
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Μικέλης Χατζηγάκης:

«Το νέο εναντίον του παλιού»

της απατεωνιάς και τους ψέματος. Το «νέο»
στο οποίο αναφέρομαι έχει το θάρρος να
λέει την αλήθεια στους πολίτες ακόμα και

όταν δεν έχει άμεσο εκλογικό κέρδος. Γιατί γνωρίζει ότι αυτό είναι το σωστό. Γιατί κατανοεί πως μετά από 8 χρόνια περικοπών και

θυσιών οι πολίτες πρέπει να ξέρουν την
πραγματική κατάσταση.
Επίσης, το νέο εκφράζεται από ανθρώπους με παιδεία και εύρος γνώσεων που δεν
έχουν ανάγκη την πολιτική για βιοπορισμό.
Οι πολιτικοί οι οποίοι μπαίνουν στην πολιτική ως είδος κοινωνικής ανέλιξης ή προσπαθούν να μείνουν στην πολιτική επειδή
δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο πρέπει
να εκλείψουν. Η Ελλάδα χρειάζεται το μορφωμένο, το σοβαρό, το συνετό, το ψύχραιμο «νέο».
Ειδικά οι νέοι πολιτικοί πρέπει να αγωνιστούν για να προετοιμάσουν την είσοδο της
Ελλάδας στην καινούργια εποχή.
Για να φέρουν, για παράδειγμα, την τεχνολογία στην ελληνική επιχειρηματικότητα
και για να αναμορφώσουν τα Ελληνικά σχολεία έτσι ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά μας
όχι μόνο τις απαραίτητες δεξιότητες για να
επιτύχουν στην αγορά εργασίας, αλλά και τις
αξίες για να γίνουν καλοί πατριώτες και χρήσιμοι πολίτες.
Εν τέλει, οι νέοι πολιτικοί που θα επιλέξουμε στις επόμενες εκλογές είναι αυτοί που
θα επωμιστούν και το βάρος ανόρθωσης της
Ελλάδος.

Στα λευκά και το Μουζάκι
από τη "Σοφία"

Θεοφάνεια
στα
Μεσάγγαλα
Ο Eξωραϊστικός σύλλογος
Μεσαγγάλων σε συνεργασία
με την εκκλησιαστική επιτροπή Αγίας Παρασκευής Μεσαγγάλων θα γιορτάσει με
μεγαλοπρέπεια και φέτος για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
τη γιορτή των Θεοφανείων .
Μετά το πέρας της λειτουργίας θα γίνει ιερά πομπή
από το ναό προς τη θάλλασα

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης
(3/1) ντύθηκε στα λευκά η πόλη του

Μουζακίου από την κακοκαιρία "Σοφία"
που επηρεάζει από τα μεσάνυχτα της

Τετάρτης την ευρύτερη περιοχή.
Η χιονόπτωση συνεχίζεται με ένταση και πλέον έχει δημιουργήσει ένα
"στρώμα" χιονιού περί τα 5 εκατοστά.
Παρόμοια εικόνα και στα πεδινά χωριά
του Δήμου ωστόσο στα ορεινά χωριά
το φρέσκο χιόνι φθάνει τα 15 εκατοστά

ενώ ήδη προϋπήρχαν άλλα 20 εκατοστά.
Η χιονόπτωση θα συνεχίζεται καθ'
όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ και
την Παρασκευή θα ακολουθήσουν
ασθενείς χιονοπτώσεις.

Με αλυσίδες στον Ε65 - Σφοδρή χιονόπτωση
Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται
από το πρωί της Πέμπτης (3/1) στον
αυτοκινητόδρομο Ε65
H κυκλοφορία των οχημάτων ανω
των 3,5 τόνων γίνεται υποχρεωτικά
με αλυσίδες και εξετάζεται ακόμα και
πιθανή απαγόρευση. Φυσικά αντιολισθητκές αλυσίδες ή χιονολάστιχα
θα πρέπει να έχουν και οι οδηγοί των
αυτοκινήτων καθώς η χιονόπτωση
στην περιοχή είναι ιδιαίτερα άντονη.
Από τις 08:30’ το πρωί της Τετάρτης 3 Ιανουαρίου, η Τροχαία
Λαμίας έχει απαγορεύσει τη διέλευση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων
προς Δομοκό, με τη χιονόπτωση να
υποχρεώνει τη χρησιμοποίηση αλυσίδων από το Νοσοκομείο Λαμίας και
πάνω.

και θα ακολουθήσει η κατάδυση του τίμιου σταυρού .
Στη συνέχεια ο Εξωραϊστικός σύλλογος θα προσφέρει
κεράσματα στους παρευρισκόμενους
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κανοποίηση επικρατεί μεταξύ των
κρεοπωλών για την κίνηση στην
αγορά κρέατος την περίοδο των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η ζήτηση κυμάνθηκε ίσως και σε λίγο υψηλότερα επίπεδα απ’ ότι η αντίστοιχη περυσινή
περίοδος σημειώνει ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών ν. Τρικάλων Θεόδωρος Ευθυμίου, επισημαίνοντας πως μιλάει με βάση
τον μέσο όρο και τα στοιχεία από τα σφαγεία.
«Είναι λογικό όλοι οι συνάδελφοι να μην κινηθήκαμε στα ίδια επίπεδα. Κάποιοι πήγαν
καλά, άλλοι καλύτερα. Ο κόσμος πάντως εμπιστεύθηκε και φέτος τον παραδοσιακό κρεοπώλη, αυτόν με τον οποίο έχει αναπτύξει
σχέση εμπιστοσύνης» τονίζει ο κ. Ευθυμίου
και υπογραμμίζει «ειδικά όσοι συνάδελφοι
συνεργάζονται με ταβέρνες, πήγαν πολύ καλά,
λόγω της υψηλής ζήτησης που υπάρχει σ’
αυτά τα καταστήματα, εξαιτίας των επισκεπτών
στον Μύλο των Ξωτικών. Ήρθαν πάρα πολλοί,
στις ταβέρνες υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση
και έτσι επωφελήθηκε και ο κλάδος μας, αλλά
και η τοπική παραγωγή».
«Χαρακτηριστικά, την παραμονή των Χριστουγέννων πολλά κρεοπωλεία είχαν ξεπουλήσει , ενώ και οι γαλοπούλες, για τις οποίες
αρχικά είχαμε φοβηθεί πως θα έμεναν απούλητες σε μεγάλο ποσοστό, έγιναν τελικά ανάρπαστες και φτάσαμε ακόμη και την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς να τις ζητάνε» αναφέρει
ο κ. Ευθυμίου, ο οποίος στην συνέχεια ενημερώνει πως αναφορικά με τις προτιμήσεις
των καταναλωτών, στην πρώτη θέση βρέθηκαν
το χοιρινό και το γουρουνόπουλο, ακολουθούμενα με πολύ μικρή διαφορά από αρνί
και κατσίκι, μαζί με την γαλοπούλα.
Για τις τιμές, ο κ. Ευθυμίου σημειώνοντας
πως εδώ και πάνω από 10 χρόνια είναι ίδιες,
αναφέρει πως το αρνί κυμαίνεται από 7,5- 8,5
ευρώ το κιλό, το κατσίκι 8,5-9,5,το γουρου-

Έ

ρχεται τον ερχόμενο Μάρτιο η προκήρυξη για την νέα
δράση 10.1.09 «Διατήρηση
απειλούμενων αυτόχθονων
φυλών αγροτικών ζώων», το
οποίο περιλαμβάνεται στα
αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα.
Σ’ αυτήν την πρόσκληση
μπορούν να λάβουν μέρος
νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων
που απειλούνται με εξαφάνιση
και δικαιούχοι της 1ης πρό-

τοπικά
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Τα παραδοσιακά κρεοπωλεία προτίμησαν και πάλι οι Τρικαλινοί
την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Πολύ ικανοποιητική η κίνηση
στην αγορά κρέατος
• Μεγάλη βοήθεια προσέφερε έμμεσα ο Μύλος των Ξωτικών
• Χοιρινό και αρνί ήταν πρώτα στις προτιμήσεις των καταναλωτών

Ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών
ν. Τρικάλων Θεόδ. Ευθυμίου
νόπουλο ολόκληρο 7-8, η γαλοπούλα 6,5-7,5
το χοιρινό 4-6 και το μοσχάρι 7-10.
Ματθαίος Μπίνας

Η δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Προκηρύσσεται τον Μάρτιο
Αιτήσεις ένταξης θα μπορούν να υποβάλλουν νέοι αγρότες και δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης
σκλησης οι οποίοι :
α) επιθυμούν να ενταχθούν
για διαφορετική κατηγορία
ζωικού κεφαλαίου ή και για
την ίδια ζωική κατηγορία αλλά

για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.
β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την
1η πρόσκληση.

Αυτόχθονες φυλές
Η Δράση έχει ως στόχο την
στήριξη των κτηνοτρόφων με
ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη
διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για
μία πενταετία. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η απώλεια ει-

σοδήματος και το πρόσθετο
κόστος ανά Μονάδα Μεγάλου
Ζώου (ΜΜΖ) διατηρούμενης
τοπικής φυλής. Ως ανώτατο
ποσό ενίσχυσης, στην 1η πρόσκληση είχε οριστεί το ποσό
των 200 ευρώ ανά μονάδα
ζωικού κεφαλαίου ανά έτος.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ενισχύονται:
Τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας
άνω των έξι μηνών
Τα θηλυκά αιγοπρόβατα
ηλικίας άνω του ενός έτους

Αρσενικά και θηλυκά χοιροειδή
Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι μηνών
Καλύπτεται και το κόστος
συναλλαγής έως αξίας 20%
της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη των
δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από
ομάδες αγροτών ή ομάδες
αγροτών και άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Επανεξέταση της ρύθμισης για τα κενά και μη
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ζητά η ΠΟΜΙΔΑ
1. Να επανεξεταστεί το όλο θέμα και να επανέλθει η προισχύσασα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 1 του Νόμου 3345/2005,
με σαφές το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες να απαλλάσσονται από
τη χρέωση αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης
στον οικείο ΟΤΑ, όπως αναφερόταν και στην γνωστή πρόσφατη με αριθμό 23504/2017 σύμφωνη γνωμοδότηση του "Συνήγορου
του Πολίτη". Αλλωστε η γνωστοποίηση της διακοπής του ρεύματος πρέπει να γίνεται αυτομάτως από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τον
οικείο ΟΤΑ μετά τη διακοπή του ρεύματος, και εκεί βρίσκεται
η αιτία του προβλήματος!
2. Να δοθεί εξάμηνη παράταση στην προθεσμία δήλωσης, μέχρι να ρυθμιστεί ως ανωτέρω, καθόσον ένας τεράστιος αριθμός ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, δεν
έχει ενημερωθεί για την υποχρέωση αυτή και κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με χρεώσεις δημοτικών τελών που αδυνατεί
να τις καταβάλει, όταν ζητήσει πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ,
όσοι δε επιχειρούν να υποβάλλουν τη δήλωση αυτή αντιμετωπίζουν τεράστια γραφειοκρατία και ουρές στον ΔΕΔΔΗΕ και τις
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
3. Να προστεθούν στη ρύθμιση αυτή και τα ακίνητα τα οποία
ουδέποτε ρευματοδοτήθηκαν, διότι αδίκως εξαιρέθηκαν από τη
ρύθμιση αυτή.
*ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ. Οι ιδιοκτήτες προσφάτως νομιμοποιημένων
πρόσθετων χώρων ακινήτων, φοβούνται και δεν προσέρχονται
για να τους δηλώσουν οικειοθελώς στους ΟΤΑ, για να αποφύγουν την αυτόματη επιβολή βαρύτατων αναδρομικών δημοτικών
τελών από την 8.8.2013 (άρθρο 105 παρ. 4 του ν. 4495/2017).
Για αυτό ζητούμε να γίνει αυτόματη χρέωση των επιπλέον αναλογούντων δημοτικών τελών στους επόμενους λογαριασμούς
ρεύματος, είτε αυτεπαγγέλτως μέσω αποστολής των στοιχείων υπαγωγής από το ΤΕΕ προς τους ΟΤΑ, είτε με προθεσμία
οικειοθελούς δήλωσής τους από τους πολίτες χωρίς αναδρομικές χρεώσεις, και βεβαίως χωρίς αντιδράσεις και διαμαρτυρίες τους για το θέμα αυτό! Σας παρακαλούμε να μας ορίσετε
άμεσα συνάντηση του Διοικητικού μας Συμβουλίου μαζί σας για
τα παραπάνω προβλήματα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις παραπάνω προτάσεις μας και για την κοινωνική αναγκαιότητα αποδοχής τους".
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Συντάξεις Φεβρουαρίου 2019

Πότε πληρώνονται
από όλα τα ταμεία

Eπιστολή της προς τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση
Επανεξέταση της ρύθμισης για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ζητά η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, ώστε - σύμφωνα και με σχετική γνωμοδότηση του «Συνήγορου του Πολίτη» - η απαλλαγή από
τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού να ισχύει ανεξάρτητα
από το χρόνο υποβολής της δήλωσης στον οικείο ΟΤΑ.
Παράλληλα ζητά εξάμηνη παράταση της προθεσμίας δήλωσης των κενών στους ΟΤΑ, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία,
η οποία λήγει την επόμενη Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, καθώς
τεράστιος αριθμός ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στην
περιφέρεια, δεν έχει ενημερωθεί για την υποχρέωση αυτή και
κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με υπέρογκες χρεώσεις δημοτικών τελών.
Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ακόμη ότι η λύση του προβλήματος
θα ήταν να γνωστοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον οικείο ΟΤΑ
η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ώστε η απαλλαγή να ισχύει αυτόματα.
Το κείμενο της επιστολής:
"Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση
Ενταύθα
Αθήνα, 3.1.2019
ΘΕΜΑ: Κατεπείγον αίτημα συνάντησης με το Δ.Σ. της ΠΟΜΙΔΑ
για τα θέματα των δημοτικών τελών και της ανάγκης παράτασης της προθεσμίας δήλωσης των κενών ακινήτων που λήγει
στις 18.1.2019!
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Μαζί με τις ευχές μας για το νέο έτος, θέτουμε υπόψη σας
τα εξής προβλήματα αρμοδιότητάς σας, που σχετίζονται με τα
δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού των Δήμων της Χώρας:
*ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.
Λήγει την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019, η εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 222 του Ν. 4555/2018 που έχουν οι ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα
δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν ώστε να απαλλαγούν από χρέωση αναδρομικών, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος. Σχετικά με το
ακανθώδες αυτό ζήτημα που φέρνει σε απόγνωση τους πολίτες, σας ζητούμε:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ο κουμάντο
για περίπου
40 μέρες θα
πρέπει να κάνουν
οι συνταξιούχοι,
αφού ναι μεν
έλαβαν την
σύνταξη
Ιανουαρίου πριν
τα Χριστούγεννα,
αλλά για τον
Φεβρουάριο θα
πρέπει να
κάνουν…
υπομονή και
σωστό
υπολογισμό των
χρημάτων!
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Ξεκινάει την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου η πληρωμή
των συντάξεων Φεβρουαρίου 2019.
Ειδικότερα οι ημερομηνίες
πληρωμής των συντάξεων είναι οι εξης: Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30
Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη. Το ΙΚΑ θα καταβάλλει
τις συντάξεις στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη. Ο

ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Φεβρουαρίου
2019 ημέρα Παρασκευή.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις την 1η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή.
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις
30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα
Τετάρτη. Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην
ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 4 Φε-

βρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα. Τα υπόλοιπα Ταμεία του
Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις
30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα
Τετάρτη. Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων,
Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 30 Ιανουαρίου
2019 ημέρα Τετάρτη.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.ΟΡ.Τ. ΓΙΑ ΤΟ 2019
Με την αυγή του νέου χρόνου, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Συλλόγου Πεζοπορίας Ορειβασίας Τρικάλων είναι ήδη έτοιμο. Σε αυτό
περιλαμβάνονται τόσο απλές
πεζοπορικές διαδρομές όσο
και απαιτητικές αναβάσεις σε
ψηλές κορφές της χώρας μας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι
το εξής:
6/1
Αντιχάσια πεζοπορία Γήλοφος – Μαυρέλι
13/1 Κοπή Πίτας
20/1 Άγραφα κορυφή
Καπροβούνι (υψ. 1445 μ.)
27/1 Άγραφα κορυφή
Αχλαδιάς (υψ. 1751 μ.)
3/2
Άγραφα διάσχιση
Ανθοχώρι - Κερασιά
10/2 Χατζή κορυφές Κάστρο (υψ. 1900 μ.),
Πορτοπούλα (υψ. 1625 μ.)
17/2 Άγραφα κορυφή Σουβλί (υψ. 1835 μ.)
24/2 Άγραφα κορυφή Κουλκουτσάρι (υψ.
2016 μ.)
3/3
Τόμαρος (υψ. 1975 μ.)
9-11/3 Απόκριες - Εκδρομή στο εξωτερικό Υπεύθυνο το Δ.Σ.
17/3 Δοκίμι (υψ. 2020 μ.)
24-25/3 Δίρφυ (υψ. 1743 μ.), Ξεροβούνι (υψ.
1453 μ.)
31/3 1η Κοινή Θεσσαλική Πορεία (Καλαμπάκα)
7/4
Σινιάτσικο (υψ. 2111 μ.)
14/4 Πρέσπες διάσχιση Περβάλι - Σφήκα
21/4 Αυγό (υψ. 2148 μ.)
4-5/5 Γράμμος κορυφή Κιάφα (υψ. 2395 μ.)
12/5 Βουτσικάκι (υψ. 2154 μ.)
19/5 Κακαρδίτσα κορυφή Καταραχιάς (υψ.
2299 μ.)
25-26/5 Πίνοβο (υψ. 2156 μ.)
1-2/6 Άγραφα - Διάσχιση Φουντωτό – Ασπρόρεμα - Επινιανά - Τρία Σύνορα
9/6
Τζουμέρκα κορυφή Καταφίδι (υψ. 2393
μ.)
15-17/6 Όρη Σουλίου Διάσχιση Γλυκή - Κιάφα
από τη “Σκάλα Τζαβέλαινας”
22-23/6 Όλυμπος διάσχιση Πριόνια - Λιβαδάκι
– Καλόγηρος - Σκολιό - Οροπέδιο Μουσών
30/6 2η Κοινή Θεσσαλική Πορεία (Λάρισα)
6-7/7 Ροδόπη πεζοπορία Καράντερε - Φρακτό
- Ζαγκραντένια

μας στα γραφεία του συλλόγου – Ομήρου 6, κάθε
βράδυ Παρασκευής από τις 9 έως τις 10. Η δι-

14/7 Κακαρδίτσα (υψ. 2429 μ.)
20-21/7 79η ΠΟΣ
27-28/7 Αστράκα (υψ. 2432 μ.)Εκκίνηση από
Τσεπέλοβο και κατάληξη στο Πάπιγκο
25/8 Διάσχιση ρέμα Αχελώου - Κωστιανό Φαράγγι - Καληκώμη
31/8-1/9 Σμόλικας (υψ. 2637 μ.)
8/9
Άγραφα κορυφή Κόψη (υψ. 1940 μ.)
μέσω Φιδόσκαλας
15/9 Λάκμος κορυφές Στακόκκαλα (υψ. 2045
μ.), Ανώνυμη (υψ. 2013 μ.)
21-22/9 Βοβούσα - Λάιστα πεζοπορία
28-29 8η Θεσσαλική Συνάντηση (Καρδίτσα)
6/10 Μακριά Ράχη (υψ. 1944 μ.)
13-14/10 Γράμμος κορυφή Κάτω Αρρένα (υψ.
2075 μ.)
20/10 Τζουάνα (υψ. 1938 μ.)
2710 Βίτσι διάσχιση Βίγλα Πισοδερίου – Λούτζερ - Γκολίνα - Λέσιτς - Μελάς
3/11 Άγραφα διάσχιση από αυχένα Τυμπάνου
στις Λογγιές Ροπωτού μέσω Καραβούλας
10/11 Άγραφα κορυφή Μπορλέρο (υψ. 2016 μ.)
17/11 Άγραφα κορυφές Μασούρι (υψ. 1815 μ.),
Φούρκα (υψ. 1882 μ.)
24/11 3η Κοινή Θεσσαλική Πορεία (Βόλος)
1/12 Άγραφα διάσχιση Νεράιδα - Μπελοκομύτη
8/12 Άγραφα κορυφή Βουλγάρα (υψ. 1653 μ.)
15/12 Άγραφα κορυφή Προφήτης Ηλίας (υψ.
1775 μ.)
22/12 Μπουντούρα (υψ. 2074 μ.)
2912 Κόζιακας κορυφή Αστραπή (υψ. 1901 μ.)
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις

εύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: www.trikalasport.gr και στο τηλέφωνό μας 2431072077.
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Τιμήθηκε ο τρικαλινός Άγιος
Για ένα διήμεροι οι τρικαλινοί τίμησαν τη μνήμη του Αγίου Εφαίμ, που
καταγόταν από τα Τρίκαλα στο Ιερό Ναό που βαπτίστηκε, τον Άγιο Στέφανο

Μ

έσα σε κλίμα
κατάνυξης και
φέτος δεκάδες
τρικαλινοί τίμησαν τον δικό
τους Άγιο Εφραίμ, στον
Ιερό Ναό του Αγίου
Στεφάνου, όπου σύμφωνα
με την παράδοση ο Άγιος
βαπτίστηκε. Η ανακομιδή
λειψάνων του Αγίου
Εφραίμ της Νέας Μάκρης
τιμάτε σήμερα, η κυρίως
εορτή του όμως είναι στις
5 Μαΐου

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Την Τετάρτη τελέστηκε Μέγας Εσπερινός και μοιράστηκε
στους πιστούς αρτοκλασία.
Ενώ το πρωί της Πέμπτης
ημέρα της εορτής θα τελεστή
Θεία Λειτουργία.
Είναι γεγονός ότι ο Άγιος
Εφραίμ αποτελεί αποκούμπι και
στήριγμα για πολλούς πιστούς,
αφού με την ευλογία του γαληνεύει τις ψυχές των ανθρώπων.
Ο Άγιος Εφραίμ, κατά κόσμο
Κωνσταντίνος Μόρφης, γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 14 Σε-

πτεμβρίου 1384 μ.Χ. σε ειδυλλιακή τοποθεσία , κοντά στον
Ληθαίο ποταμό. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία
μαζί με τα άλλα εφτά αδέλφια
του, τη δε φροντίδα τους, μετά
τον Θεό, ανέλαβε η ευσεβής
μητέρα του. Σε ηλικία 14 ετών,
για να αποφύγει τον εξισλαμισμό και τα γενιτσαρικά σώματα,
εισήλθε στην ακμάζουσα τότε
σταυροπηγιακή Ιερά Μονή του
Ευαγγελισμού της Υπεραγίας
Θεοτόκου του όρους των Άμωμων (Καθαρών) της Αττικής.
Ο Άγιος Εφραίμ ακολούθησε
με ένθεο ζήλο τον Χριστό, και

διέπρεψε με την λαμπρότητα
της ζωής του και τους πόνους
της αθλήσεως του στο ορός
των Άμωμων Αττικής (Περιοχή
Νέας Μάκρης). Αξιώθηκε ακόμα
να λάβει το μέγα Μυστήριο της
Ιεροσύνης και το χάρισμα να
υπηρετεί το άγιο θυσιαστήριο,
σαν άγγελος Θεού, με φόβο
Θεού και πολλή κατάνυξη.
Το 1416 μ.Χ. οι Τούρκοι εισέβαλαν και λεηλάτησαν την
Αττική και ανάγκασαν το Δούκα
των Αθηνών να δηλώσει υποταγή στο Σουλτάνο. Το 1424
μ.Χ. οι Τούρκοι εισέβαλαν βιαίως στη Μονή του Ευαγγελι-

σμού της Θεοτόκου και έσφαξαν όλους τους Πατέρες της
Μονής. Ο Άγιος απουσίαζε στη
σπηλιά του πάνω στο βουνό
για προσευχή και μόλις επέστρεψε αντίκρισε έντρομος τα
πτώματα των Πατέρων. Αφού
τους έθαψε, ακολούθως θρήνησε γοερώς.
Τον επόμενο χρόνο, την 14η
Σεπτεμβρίου 1425 μ.Χ., επανήλθαν οι βάρβαροι και βρήκαν
τον Άγιο. Τον συνέλαβαν και
άρχισαν τα μαρτύρια του, που
τελείωσαν στις 5 Μαΐου 1426
μ.Χ. ήμερα Τρίτη και ώρα 9 το
πρωί. Τον κρέμασαν ανάποδα
σ” ένα δένδρο, που σώζεται
ακόμα, τον κάρφωσαν στα πόδια και το κεφάλι, και τέλος το
καταπληγωμένο και μαρτυρικό
σώμα του το διαπέρασαν με
αναμμένο ξύλο και έτσι παρέδωσε την αγία του ψυχή στον
στεφανοδότη Χριστό.
Μετά από μισή χιλιετία ευδόκησε ο φιλάνθρωπος Θεός
και φανερώθηκαν, ύστερα από
πολλές εμφανίσεις του ιδίου
του Αγίου Εφραίμ και πολλών
άλλων θαυμαστών γεγονότων,
όλα όσα σήμερα γνωρίζουμε,
τα οποία επιβεβαιώθηκαν με
την εύρεση των μαρτυρικών και
χαριτόβρυτων λειψάνων του

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

Αγίου στις 3 Ιανουαρίου 1950
μ.Χ.
Ο Άγιος Εφραίμ γιορτάζεται
δύο φορές το χρόνο, στις 3 Ιανουαρίου η εύρεση των τιμίων
λειψάνων του, και στις 5 Μαΐου
το μαρτυρικό του τέλος.
Στα Τρίκαλα πανηγυρίζεται
από τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου, απέναντι του οποίου,

κατά παράδοση, υπήρχε το πατρικό του σπίτι.
Το 2011 μ.Χ. το Οικουμενικό
Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης με την υπ’ αριθμ. 217/23-2011 Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη κατέταξε τον Όσιο
Εφραίμ στο επίσημο ορθόδοξο
εορτολόγιο.

τοπικά

Πανέτοιμο
το Χιονοδρομικό Περτουλίου

Μπορεί το χιόνι να φέρνει δυσκολίες, όμως το ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ, είναι πανέτοιμο και περιμένει τους αμέτρητους φίλους του, για σκι, για καφέ, για
βόλτα με το λίφτ.
Όλοι οι δρόμοι πρόσβασης είναι ανοικτοί. Ο χώρος στάθμευσης των Ι.Χ. οχημάτων έχει διαμορφωθεί κατάλληλα.
Βέβαια αυτό συμβαίνει σε καθημερινή βάση.
Η εικόνα είναι μαγευτική.
Ζωντανά μπορείτε να βλέπετε, ανά πάσα στιγμή, αυτή
την μαγεία μέσα από την κάμερα Elati Camm (STRM).
Ευχαριστούμε τους πολυπληθείς επισκέπτες μας, απ΄
όλη την Ελλάδα.
Είμαστε έτοιμοι να τους εξυπηρετήσουμε.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΕ
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Σε ετοιμότητα ο Μηχανισμός
του Δήμου Πύλης για την
αντιμετώπιση του Του Χιονιά

ε πλήρη ετοιμότητα
βρίσκεται ο
μηχανισμός του
Δήμου Πύλης αφού όσα
μηχανήματα διαθέτει ο
Δήμος, έχουν απλωθεί
για να καθαρίσουν τους
δρόμους για την
διευκόλυνση της
μετακίνησης των
ανθρώπων και αι την
ομαλή διέλευση των
οχημάτων, τόσο στην
Πύλη, όσο και στον
ορεινό όγκο όπου η
κατάσταση είναι πιο
δύσκολη.

Σ

CMYK

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαράβας συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο κ.

Λαμπρινή Οικονόμου αλλά και
ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος
Αγγέλης υπεύθυνος για τον

συντονισμό των μηχανημάτων, βρίσκονται επί ποδός δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις μεταβαίνοντας
στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Πύλης
Μάλιστα ο κ. Αγγέλης βρίσκεται από τις προηγούμενες ημέρες στον ορεινό όγκο
και στο Χ.Κ. Περτουλίου, συντονίζοντας την κατάσταση
αφού οι επισκέπτες που ήρθαν στην περιοχή ο αριθμός
των οποίων ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο, δίνοντας μεγάλη τουριστική ώθηση.

12 σελίδα
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Μικρό…ξεσκόνισμα τού Τρικαλινού χρονοντούλαπου

Ο δρόμος έχει την δική του ιστορία…
•Ή ένα αλλοιώτικο οδοι-πορικό μνήμης απ' τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΙ’ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
Συνεχίζοντας κι’ ολοκληρώνοντας στο σημερινό φύλλο, τούτο το οδοι-πορικό μνήμης
για τους συμμαθητές Γυμνασίου, αποφοίτους
του έτους1953, γίνεται μία λακωνική βιογραφική προσέγγιση συμμαθητών γιατρών
και μία απλή καταγραφή άλλων επιστημόνων
κι’ ελεύθεθερων επαγγελματοβιοτεχνών, που
είτε αποδήμησαν σε άλλες χώρες και πόλεις
του τόπου μας κι’ έτσι χαλάρωσαν και οι δεσμοί και οι επαφές με τους συμμαθητές και
τους φίλους των μαθητικών θρανίων.

ΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΕΣ
Η τάξη μας κι η γενειά μας, εκτός από τους
πολλούς δικηγόρους και δκαστικούς, που
υπηρέτησαν στον Οίκο της Θέμιδας ή σε ανώτατους Δικαστικούς θεσμούς της χώρας
μας (Θεόδωρος Πρασουλίδης Αρεοπαγίτης,
Αθανάσιος Μπαλκίζας, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, στους οποίους έγινε αναφορά και σε προηγούμενα φύλλα τούτης της
εφημερίδας, Ηρακλής Παπακώστας Νομικός
Σύμβουλος Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Βορείου Αμερικής), πρέπει να επισημανθεί και
η αποφοίτηση από το ίδιο Γυμνάσιο και την
ίδια χρονιά και οκτώ γιατρών, που πρόσφεραν και προσφέρουν
τις υπηρεσίες στο
χώρο της υγείας. Και
συγκεκριμέναμε αλφαβητική σειρά.
Ο Γιώργος Ζιώζιος,
χειρουργός,
που
σπούδασε στο Βερολίνο, όπου εργάστηκε
για λίγο, πριν παλιννοστήσει στην Ελλάδα κι’ εγκατασταθεί
στη γειτονική μας
Καρδίτσα, διατηρώντας αδιά κοπη επαφή
με τα Τρίκαλα απ’ Ο αείμνηστος Γιώργος
όπου είναι η σύζυγός
Ζιώζιος, σε
του Κατερίνα, το γέ- φωτογραφία την εποχή
νος Τσιναρίδη, ενώ ο
της δραστηριότητάς
πατέρας του Ηλίας,
του στην Καρδίτσα
διατέλεσε Δασάρχης
Τρικάλων.
Ο Δαμιανός Κεσίδης, ο πατέρας του
οποίου ήταν εργοδηγός της Εταιρείας
Μπούτ στα Τρίκαλα
κι’ ο συμμαθητής μας,
εγκαταστάθηκε στη
Θεσσαλονίκη, όπου
διέπρεψε ως γυναικολόγος-μαιευτήρας,
με ιατρείο στην οδό
Εγνατίας, ενώ έμενε
στο Ωραιόκαστρο. Εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις 20 Ιουλίυυ
Ο Δαμιανός Κεσίδης
2013.
γιατρός
Ο Ιωάννης Μαλιστην Θεσσαλονίκη,
κιώσης, που είναι κτηλίγα χρόνια πρίν
νίατριος, Ταξίαρχος
τον θάνατό του
Υγειονομικού έν αποστρατεία, αλλά οι ιατρικές γνώσεις του, τού επέτρεψαν να διατελέσει Πανεπιστημιακός διδάκτορας σε
στρατιωτικές σχολές. Είναι από πολλά χρόνια εγκατεστημένος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου, με την αείμνηστη σύζυγό
του Πηνελόπη, απ’ τα Γιαννιτσά, απόκτησαν
τέσσερα αγόρια, ένα Ηλεκτρονικό επιστήμονα, ένα ανώτατο αξιωματικό στρατού, τον
τρίτο υπάλληλο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
τον μικρότερο, τον Ρωμανό, μαθηματικό φαινόμενο που απόσπασε χρυσά κι’ αργυρά με-

τάλλια σε παγκόσμιους, Ευρωπαϊκούς
και Πανελλήνιους
αγώνες Μαθη ματικών και σήμερα, σε
πολύ νεαρή ηλικία,
είναι τακτικός καθηγητής Μαθηματικών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο ίδιος ο
συμμαθητής μας,
εκτός των άλλων, διαΟ Ιωάννης
τηρεί μία μεγάλη δια- Μαλικιώσης Ταξίαρχος
χρονική μνήμη, ώστε
Υγειονομικού εν
να φαντάζει με ζωναποστρατεία, σε
τανή εγκυκλοπαίδεια, φωτογραφία τα πρώτα
που επιβεβαιώνεται χρόνια ως αξιωματικός
σε κάθε ευκαιρία.
Γεννημένος στα Μεγάλα Καλύβια, ο Γιώργος Μπαλάνης, παιδίατρος, πρίν την συνταξιοδότησή του, πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους κατοίκους του Νομού, επισκεπτόμενος πολλά χωριά, ιδιαίτερα ορεινών περιοχών, που ήταν δύσκολη η πρόσβαση σε
κέντρα υγείας για ιατρική εξέταση και περίθαλψη. Στην πόλη μας λειτούργησε το ιατρείο
του, σε ένα πέτρινο οίκημα, στο τέρμα της
οδού Απόλλωνος, απέναντι απ’ το μέγαρο της
Ιεράς Μητρόπολης και με την ιατρική περίθαλψή του, στα χέρια του μεγάλωσαν εκατοντάδες παιδιά. Μέ την σύζυγό του Έφη,
κόρη του αείμνηστου διακεκριμένου δικηγόρου και πολιτικού Στέφανου Διβάνη, απόκτησαν οικογένεια, ο γιός δε Στέφανος είναι
τώρα στέλεχος μεγάλης νοσηλευτικής μονάδας της Αθήνας. Με μεγάλη γνώση και ευθυκρισία, ο συμμαθητής Γ. Μπαλάνης, είναι
περιζήτητος στις παρέες, που καθημερινά
διϋλίζουν την επικαιρότητα.

σφυώς ν’ αποκαλείται «Πατριάρχης της πολιτικής» στα Τρίκαλα, με ισάξιο διάδοχό του
στην ιατρική και την πολιτική τον γιό του νευρολόγο-ψυχίατρο Γεώργιο.
Ο Γιώργος Παπαζάχος, αείμνηστος καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ήταν και πτυχιούχος Θεολογίας, με
πνευματικό του γέροντα τον Άγιο Πορφύριο,
στον οποίο μάλιστα έχει αφιερωμένο το τελευταίο εξομολογητικό του γράμμα, λίγο
πρίν τον θάνατό του, χτυπημένος απ’ την επέρατο, που θεωρούσε θεία δοκιμασία και
υπόμεινε με μεγάλη καρτερία. Παρά τον
φόρτο των υποχρεώσεών του, έδινε το «παρών» στις συναντήσεις και συνεστιάσεις των
συμμαθητών του στα Τρίκαλα, όπου με χιούμορ, έδινε την εκλαϊκευμένη συνταγή προστασίας της καρδιάς από την πολυφαγία,
συμβουλεύοντάς τους, να τρώνε σε μικρό πιατάκι και να πλένουν γρήγορα τα δόντια τους,
σαν αποτροπή της παρατεινόμενης όρεξης…Κι’ εκ χαρακτήρος μετριοπαθής, όταν
τον προσφωνούσαν ως καθηγητή, παρατηρούσε με νόημα. «Έ, δεν είναι και τόσο
σπουδαίο και μοναδικό, αφού αν κανένας πετάξει ένα πορτοκάλι από το παράθυρο νοσοκομείου, σίγουρα θα βρεί στο κεφάλι κάποιο περαστικό κάποιο καθηγητή ή υφηγητή»…

Ο Γεώργιος Παπαζάχος (πρώτος δεξιά)
σε εκδήλωση των συμμαθητών, έχοντας δίπλα
του τους συμμαθητές Ιωάννη Μαλικιώση
και Παύλο Καταφυγιώτη
Ο Πάρης Λεων. Πελέκης, ορθοπεδικός, Διευθυντής του Ασκληπιείου Βούλας και εξωτερικό ιατρείο στην Αθήνα, σπούδασε στο Παρίσι. Και για πολλά χρόνια, βρίσκονταν στα
Τρίκαλα, κουράροντας πολλούς ασθενείς
της ειδικότητάς του. Τα καλοκαίρια παραθέριζε στο χωριό της καταγωγής του, την Πολυθέα(Δραγοβίστι)Ασπροποτάμου και αρέσκονταν σε πολύωρους περιπάτους στο πυκνό δάσος της περιοχής.

Ο παιδίατρος Γιώργος Μπαλάνης, με τζόκεϋ,
κατά την διάρκεια εκδρομικής εξόρμησης των
συμμαθητών του στο Μέτσοβο
Ο Χρίστος Γεωρ. Οικονόμου, Νευρολόγος–
Ψυχίατρος, με
την κλινική στην
οδό Καλαμπάκας, εκτός απ’
την ιατρική του
προσφορά, διακρίνεται για την
πολύχρονη ανάμιξή του στα πολιτικά δρώμενα
του τόπου μας
(βουλευτής επί
σειρά ετών κι’
Ο Χρίστος Οικονόμου,
υφυπουργός
τα χρόνια της ιατρικής
Κοινωνικής Πρόκαι πολιτικής του παρουσίας
νοιας επί ΠΑκαι δράσης
ΣΟΚ, ώστε προ-

Ο Πάρης Πελέκης(πρώτος αριστερά)
σε εκδήλωση των συμμαθητών αποφοίτων
του 1953 στο Φρούριο, τον Μάϊο του 1983

Ο Σωτήριος Σγούρος, κλινικάρχης σε νοσοκομείο του Πειραιά, με καταγωγή από το
Γαρδίκι, έρχονταν πολλές φορές στην
πόλη μας, συνοδεύοντας και τον σπουδαίο
πιανίστα γιό του Δημήτρη- ένα παιδί θαύμα της μουσικής, με διαχρονική παγκόσμια
αίγλη.
Ο Δημήτριος Τσανάκας, παθολόγος γιατρός, που υπηρέτησε πρίν τον θάνατό
του στα Τρίκαλα και την Πύλη, αδελφός
του Μαθηματικού Βασίλη Τσανάκα.
Ο Γιώργος Τόλης, πρωτοπόρος καρδιοχειρουργός (εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς, μεταμοσχεύσεις καρδιάς) καίτοι μικρότερος κατά ένα χρόνο απ’ τους αποφοίτους του 1953, εντάχθηκε σ’ αυτούς και
ήταν «παρών» σ’όλες τις εκδηλώσεις τους,
επειδή και μετά την μετακατοχική περίοδο,
λόγω έλλειψης αιθουσών και καθηγητών,
παρακάθησε στα θρανία, με πολλούς μαθητές, αποφοίτους του 1953.

Ο καρδιοχειρουργός Γιώργος Τόλης,
ενώ δίνει τον όρκο του Ιπποκράτη
Ο συμμαθητής Ιωάννης Πετρόπουλος, είναι ένας κι’ισως ο αντιπροσωπευτικότερος
απ’ τους αποφοίτους του 1953, που ακολούθησε, με μεγάλη επιτυχία τον δρόμο
του ελεύθερου επαγγελματοβιοτέχνη και
εμπόρου. Γιός του παλιού ξυλουργού Μιχάλη Πετρόπουλου, διηύθυνε επί πολλά
χρόνια, την βιοτεχνία πρηστής κι’ οικοδομίσιμης ξυλείας, επί της οδού Σαρανταπόρου, παρά την παλιά Ζωαγορά. Με την
σύζυγό του Ελευθερία, το γένος Οικονομίδη, απόκτησε και χαίρεται παιδιά και εγγόνια και δίνει πάντα το «παρών», στις εκδηλώσεις και συνεστιάσεις των αποφοίτων
του 1953. Ο αδελφός του Ανδρέας, εγκατεστημένος στην Αθήνα, είναι μηχανικός.

Ο Ιωάννης Πετρόπουλος (πρώτος αριστερά)
με άλλους συμμαθητές αποφοίτους του 1953,
στην αίθουσα του Φρουρίου το Μάϊο του 1983,
τριάντα χρόνια μετά την αποφοίτησή τους
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4 Ικαροι και ΑΟ Καλαμπάκας ελπίζουν ότι
το 2019 θα έχει μπασκετικές επιτυχίες
•(σελ. 4)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Το θέμα που
προέκυψε με
τον Συμελίδη στον ΑΟ
Τρίκαλα σίγουρα δεν
είναι ότι το καλύτερο
για την ομάδα. Διότι σε
μια κρίσιμη καμπή, όπου
γίνεται προσπάθεια
αγωνιστικής ανάκαμψης
είναι πρόβλημα ότι ο πιο
σταθερός παίκτης
δείχνει απροθυμία να
συνεχίσει στην ομάδα.
Βέβαια τα απρόβλεπτα
πάντα υπάρχουν στο
ποδόσφαιρο, το
ζητούμενο είναι όμως οι
χειρισμοί και η λύση των
προβλήματα. Εκεί είναι
ένα κομμάτι που
καλείται να το λύσει η
νέα διοίκηση. Το θέμα
Συμελίδη έχει
ενδιαφέρον, εκτός και
εντός γηπέδου.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΤΟ ΠΑΛΕΨΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ
Ο ΑΟΤ ελπίζει σε μια δυνατή έναρξη
των αγωνιστικών υποχρεώσεων για το νέο έτος

Παρά την ετοιμότητα των ομάδων
αναβλήθηκαν οι χθεσινοί αγώνες της Β’ ΕΠΣΤ

•(σελ. 5)

•(σελ. 7)

Οι γιορτές πέρασαν και τα
αθλητικά γεγονότα αυξάνονται

•(σελ. 2,3,6)
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Δεν χαλαρώνουν ποτέ
Οι Τρικαλινοί παίκτες άλλων ομάδων και οι συνοδοιπόροι τους κάνουν καλή αθλητική ζωή για να επιστρέψουν δριμύτεροι

Ε

κείνος που είπε
σε ανύποπτο
χρόνο ότι στον
αθλητισμό ότι
δίνεις παίρνεις κατέθεσε
μια σοφή κουβέντα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι όσο χαρισματικός και
αν είναι ένας αθλητής αν τα
φορτώσει στον κόκορα τότε
όταν ξεκινήσουν τα δύσκολα
θα δει άλλους συναδέλφους
του να τον προσπερνούν.
Αντίθετα όσοι δουλεύουν
με όρεξη θα μπορέσουν να
κερδίσουν ακόμη και στοιχήματα που φαίνονται πολύ δύσκολα.
Ένα από τα πιο λεπτά σημεία για την λειτουργία των
ομάδων πάντως έχει να κάνει
σχέση με τις αντιδράσεις την
περίοδο των εορτών.
Αν οι πρωταγωνιστές χαλαρώσουν τότε την στάση
αυτή θα την βρουν μπροστά
τους, αφού μετά την επιστροφή κινδυνεύουν να πέσουν
θύματα εκπλήξεων.
Αν όμως συνεχίσουν με την
γνωστή διάθεση τότε είναι
μαθηματικά βέβαιο ότι θα φτάσουν στο τέλος του δρόμου
με ψηλά το κεφάλι.
Η διαρκής εγρήγορση λοιπόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για νέες παραστάσεις.
Χρόνια τώρα οι Τρικαλινοί
αθλητές άλλων ομάδων και η
καλή τους παρέα μένουν στην
αθλητική πρίζα όλες τις αγωνιστικές εποχές και δικαιώνονται πανηγυρικά.
Εννοείται βέβαια ότι κάθε
παιχνίδι θέλει την δική του
προσέγγιση αλλά και τον απαραίτητο έλεγχο συναισθημάτων.
Από την στιγμή λοιπόν που
γράφονται οι τίτλοι τέλους οι
πρωταγωνιστές όταν κερδίζουν πανηγυρίζουν με μέτρο
για λίγο, ενώ αν χάσουν κάνουν άμεσα αυτοκριτική και
προσπαθούν να πάρουν το
αίμα τους πίσω.
Μέλημά τους είναι να εμφανιστούν πανέτοιμοι στην
επόμενη αγωνιστική πρόκλη-

Αρκετά οικεία πρόσωπα μετέχουν
στα Εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ
ση και έτσι ο φίλαθλοι αναγνωρίζουν και εκτιμούν απεριόριστα τους παίκτες εκείνους, που δίνουν το 100%
στο παρκέ.
Γιατί με συμβατικές εμφανίσεις δεν είναι δυνατόν να
γίνει η επιθυμητή συλλογή
ροζ φύλλων αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό οι καλαθοσφαιριστές
ψάχνονται όσο δεν πάει προκειμένου την ώρα της αλήθειας να εφαρμόσουν πιστά
όσα τους ζητάει ο προπονητής, ενώ η δεδομένη εμπειρία
αποτελεί καλό οδηγό.
Με την συγκεκριμένη νοοτροπία πορεύονται χρόνια
τώρα οι συμπολίτες καλαθοσφαιριστές που αγωνίζονται
σε ομάδες εκτός τειχών. Μαζί
τους είναι και οι μπασκετμπολίστες, που ανέπτυξαν εξαιρετική σχέση με τα Τρίκαλα
φορώντας φανέλες τοπικών
ομάδων.
Ολοι αυτοί αντιμετωπίζουν
κάθε συνάντηση από μηδενική
βάση και επιδιώκουν να πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις.
Σε κάθε περίπτωση πάντως
τόσα χρόνια στα γήπεδα ξέρουν πώς να μοιράζουν σωστά τις δυνάμεις τους, οπότε
η λογική λέει ότι η Τρικαλινή
σφραγίδα θα είναι έντονη και
στο πιο καυτό κομμάτι των
πρωταθλημάτων αμέσως μετά
την διακοπή.

Ξέρουν την τέχνη
Στην μάχη των σκόρερ Β’ Εθνικής(Βόρειος όμιλος) παίζουν δυνατά ο συμπολίτης Θ. Κοθράς και ο Σ. Γκιουλέκας.
Ο πίνακας του ebasket είναι:
1.Κακιούζης Ίκαροι Σερρών ---------------------------------256
2.Γκιουλέκας Γ.Σ.Φαρσάλων --------------------------------235
3.Κοθράς Φίλιππος Βέροιας ---------------------------------207
4.Καραποστόλου Ανατόλια -----------------------------------201
5.Περούλης Φαίακας Κέρκυρας ----------------------------188
6.Φρουσκλιάς Νίκη Βόλου ------------------------------------177
7.Αποστολίδης Γέφυρα ----------------------------------------167
Μάρουσιτς Ερμής Λαγκαδά ---------------------------------167
Τσακαλέρης Χαλκηδόνα ---------------------------------------167
10.Δεληγιώργης ΧΑΝΘ ----------------------------------------166
Στυλίδης Ελευθερούπολη -----------------------------------166

Γενικά πάντως οι αθλητές
θέλουν να δίνουν το κάτι παραπάνω προκειμένου να γεμίζουν συνέχεια το βιογραφικό
τους.
Πολύ σωστά ξεκινούν κάθε
συνάντηση με υψηλή συγκέντρωση, διότι δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι όλα τα παιχνίδια
διαθέτουν τους δικούς τους
κώδικες. Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα
αρκεί για να γίνει η ζημιά. Συνεπώς οι συμπολίτες καλαθοσφαιριστές που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες οφείλουν
να διαβάζουν σωστά όλα τα
δεδομένα και να κάνουν προσπεράσεις την στιγμή που
χρειάζεται.
Και στα τρέχοντα πρωταθλήματα οι αθλητές πάτησαν
πιο γερά στα πόδια τους έχοντας ως μέλημα να προσφέρουν ουσία τόσο σε άμυνα,
όσο και σε επίθεση. Διότι τόσα
χρόνια στα γήπεδα αυτό
έχουν μάθει να κάνουν πολύ
καλά, να εκτελούν πολλές
δουλειές.
Πάντως όλα τα εθνικά πρωταθλήματα έχουν το δικό τους
χρώμα και το πιστό κοινό αποζημιώνεται πλήρως. Ειδικά
αυτή την περίοδο οι ισορροπίες είναι λεπτές και το ένα
ντέρμπι διαδέχεται το άλλο.
Φυσικά τα προγνωστικά και
οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν όσον αφορά τις ομάδες
που θα κόψουν πρώτες το
νήμα η γενικά θα υλοποιήσουν
τα θέλω τους.
Αρκετά φαβορί στέκονται
στο ύψος των περιστάσεων
αλλά δεν λείπουν και οι ευχάριστες εκπλήξεις
Πάντως τα τελευταία χρόνια
αρκετοί παίκτες επιλέγουν να
αγωνιστούν στις μικρότερες
κατηγορίες και δεν το μετανιώνουν.
Χωρίς υπερβολή θα μπορούσαν να παίζουν και στα
μεγάλα σαλόνια αλλά για πολλούς και διαφόρους λόγους
δέθηκαν με συγκεκριμένες
ομάδες και παίζουν και για
τους φίλους τους.
Αλλωστε οι ομάδες αυτές

ανέλαβαν μια δουλειά και είναι
λογικό οι δικοί μας άσοι να
θέλουν να την τελειώσουν
υποδειγματικά.
Από’ κει και πέρα αρκετές
ομάδες κινούνται χωρίς άγχος
και έτσι καταφέρνουν να κερδίζουν πολλά στοιχήματα.
Τέλος μεγάλες μάχες γίνονται στην ουρά για την ανανέωση των εισιτηρίων παραμονής. Υπό το πρίσμα αυτό
το υλικό των κατηγοριών είναι
ιδιαίτερα πλούσιο.
Ηδη προέκυψαν αρκετά
παιχνίδια που χαρακτηρίζονται
διαφήμιση του μπάσκετ, οπότε οι φίλαθλοι γλυκάθηκαν
και περιμένουν ανάλογες μέρες. Πάντως είναι φανερό ότι
όσα συγκροτήματα έχουν αντοχή και μοιράζουν σωστά τις
δυνάμεις αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας.
Οι Τρικαλινοί μπασκετικοί
πάντως υποκλίνονται σε ομάδες που λειτουργούν συντονισμένα σε όλους τους τομείς
αλλά η προσοχή τους είναι
στραμμένη στους δικούς μας
άσους, που επέλεξαν επαγγελματικά προτάσεις άλλων
ομάδων.
Συνεχίζουν λοιπόν με την
ίδια φλόγα, ενώ τους χαρακτηρίζει η ταπεινοφροσύνη,
αφού ξέρουν ότι ο καλύτερος
καθρέπτης είναι ο αγωνιστικός
χώρος.
Επιπρόσθετα μεγάλο ρόλο
παίζουν και οι μπασκετικές
παραστάσεις. Οι έμπειροι
πρωταγωνιστές ξέρουν τι να
κάνουν και πότε να το πράξουν προκειμένου να αλλάξουν τους συσχετισμούς προς
όφελος των ομάδων τους.
Προσπαθούν φυσικά να διαβάζουν σωστά όλες τις καταστάσεις αξιοποιώντας το υλικό
που έχουν στα χέρια τους.
Σε άλλα παιχνίδια λοιπόν οι
φίλαθλοι βλέπουν τους παίκτες αυτούς να τα δίνουν όλα
στην άμυνα. Καταφέρνουν λοιπόν να περιορίσουν στον μέγιστο βαθμό τον προσωπικό
τους αντίπαλο, οπότε οι αγωνιστικοί πονοκέφαλοι περιορίζονται σημαντικά.
Και στην επίθεση όμως αναλαμβάνουν δράση και με σιγουριά και αυτοπεποίθηση
φτάνουν στον αντικειμενικό
στόχο.
Διόλου τυχαία οι συνάδελφοι κεντρικών ΜΜΕ τους απονέμουν τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη.
Με το παράσημο αυτό και
ηθικό ακμαιότατο θα προχωρήσουν για τους επόμενους
τελικούς.

Ελκυστικό σκηνικό
Ανοιχτά παιχνίδια, μεγάλα
σκορ, σπουδαίες άμυνες, ανατροπές, εκπλήξεις είναι τα
στοιχεία που χαρακτηρίζουν
την φετινή Α2 ΕΣΚΑΘ.
Οι ειδικοί μάλιστα κάνουν
λόγο για μια από τις καλύτερες εκδόσεις των τελευταίων
χρόνων.
Να θυμίσουμε ότι κανονικά

στην συγκεκριμένη κατηγορία
ήταν να αγωνιστούν τα Τρίκαλα αλλά ως γνωστόν δεν
μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα
εμπόδια αφήνοντας μεγάλο
κενό.
Η αθλητική ζωή όμως συνεχίζεται και αξίζει να φιλοξενήσουμε κάποια κομμάτια
από μια εμπεριστατωμένη
ανάλυση του basketblog.
Η Α2 στην κορυφή έχει δίπολο. Ηρακλής και Ιωνικός
Νικαίας είναι ισόβαθμοι με 20
βαθμούς και 2 ήττες έκαστος,
με τον Ηρακλή να έχει και τη
νίκη επί του Ιωνικού και να
βρίσκεται στην κορυφή.
Ο Ηρακλής στηρίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην τετράδα
Σοκ-Πολυτάρχου-Κακαρούδης-Ρουτκάουσκας,.
Ο «γηραιός» δείχνει ότι θα
είναι η μία από τις δύο ομάδες
που θα παλέψουν μέχρι τις
τελευταίες αγωνιστικές την
απευθείας άνοδο, όμως θα
πρέπει να δει πώς θα διαχειριστεί το μικρό rotation, στηριζόμενος σε 7 παίκτες βάσει
χρόνων. Η έλευση του Κώστα
Μέξα τόνωσε την ομάδα που
μπορεί στα πρώτα παιχνίδια
να δυσκολευόταν αρκετά,
όμως στη συνέχεια βρήκε
ρυθμό και παίρνει τα θετικά
αποτελέσματα.
Ο Ιωνικός Νικαίας είναι ισόβαθμος με τον Ηρακλή και
φαντάζει από την έναρξη της
σεζόν το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Οι νεοφώτιστοι διατήρησαν
το μεγαλύτερο μέρος του
κορμού τους και πρόσθεσαν
παίκτες επιπέδου Basket
League όπως οι Σάφτενααρ,
Σαχπατζίδης και Τσαγκαράκης, ενώ το μετεγγραφικό
μπαμ ήρθε μεσούσης της σεζόν με την απόκτηση του Λουκά Μαυροκεφαλίδη.
Ο Νίκος Βετούλας διαδέχθηκε τον Μάριο Γούναρη μετά
την ήττα από τον Ερμή Αγιάς,
με τον έμπειρο τεχνικό να έχει
τονώσει την ομάδα.
Ο Ιωνικός αποτελεί την ομάδα με την καλύτερη επίθεση,
με 90 πόντους κατά μέσο όρο
ανά αγώνα, ενώ έχει και την
καλύτερη διαφορά σε επίθεση
και άμυνα με 21 πόντους κατά
μέσο όρο. Παράλληλα, οι Νικαιώτες έχουν ίσως το πιο
μεγάλο rotation στην κατηγορία.
Δυνατή όμως είναι και η
φωνή της Θεσσαλίας.
Ο Ερμής Αγιάς είναι μέχρι
στιγμής η φετινή έκπληξη της
σεζόν στην Α2, με τους Θεσσαλούς να βρίσκονται στην
3η θέση του πρωταθλήματος
με 19 πόντους και ρεκόρ 8-3.
Μάλιστα, το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι κέρδισε Ηρακλή και Ιωνικό. Ο Ερμής ξεκίνησε με Στ. Πέρκο αλλά μετά
την 1η αγωνιστική συνεχίζει
με Γ. Σκαραφίγκα.
Η εμπειρία παικτών όπως ο
Τζόλος, ο Τσιλούλης, ο δικός
μας Λεωνίδας Τριανταφύλλου
και ο Λόλας δίνουν τις απα-

ραίτητες βοήθειες στην ομάδα.
Φυσικά η σύνδεση με τον
Νέστορα Κόμματο είναι αναμενόμενη. Ο πολύπειρος ηγέτης των Θεσσαλών είναι ο κορυφαίος παίκτης, όχι μόνο
της ομάδας αλλά και ενδεχομένως του πρωταθλήματος,
όντας στις πρώτες 10 θέσεις
σε ριμπάουντ, ασίστ και κλεψίματα.
Σημαντικό συν φυσικά είναι
και η παρουσία του Ρίχαρντς
Κούκσιτς, με τον φόργουορντ
του Ερμή να είναι στην 4η
θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Ερμής Αγιάς
αποδεικνύεται πανίσχυρος φέτος και μένει να φανεί η διάρκεια με δεδομένο και τον μέσο
όρο ηλικίας του ρόστερ.
Η Καρδίτσα του Γιάννη Τζήμα προχώρησε και αυτή σε
σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της, ανανεώνοντας επί
της ουσίας την περιφέρειας
της, προσθέτοντας τον Μόκφορντ και τον Κακλαμάνο, με
τους δύο γκαρντ να αποτελούν και τους δύο πρώτους
σκόρερ της ομάδας, μαζί με
τον Σπύρο Μαγκουνή, ο οποίος αποτελεί σταθερό πυλώνα
της ομάδας κάτω από το καλάθι. Ο ΑΣΚ κέρδισε τις εντυπώσεις στις πρώτες αγωνιστικές μετά και τις νίκες επί
του Κόροιβου, του Ιπποκράτη
και του Διαγόρα και μάλιστα
κόντρα στον δεύτερο εκτός
έδρας, αλλά και με την ήττα
από τον Ηρακλή που πάλεψε
το παιχνίδι μέχρι τέλους.
Οι δύο εντός έδρας ήττες
από Αμύντα και Ψυχικό, σε
συνδυασμό με τις ήττες από
το Μαρούσι και την Καστοριά,
έχουν θορυβήσει τους Θεσσαλούς που θέλουν το 2019
να βρουν ξανά την αγωνιστική
δραστηριότητα των πρώτων
παιχνιδιών.
Το πρόγραμμα τους δεν
είναι εύκολο βέβαια και θα
πρέπει να βρουν εκτός έδρας
νίκες για να ντουμπλάρουν
τις ήττες από Ψυχικό και
Αμύντα.
Αμύντας και Ψυχικό έχουν
κερδίσει τα βλέμματα με θετικό τρόπο, μιας και παρά τα
χαμηλά μπάτζετ που διαθέτουν, έχουν καταφέρει να βρίσκονται στο πρώτο μισό της
βαθμολογίας και να κυνηγούν
το δικό τους όνειρο.
Οσο για τον Κόροιβο δείχνει
να έχει συνέλθει από το σοκ
του περσινού υποβιβασμού
από την Α1 μετά την εντός
έδρας ήττα από τα Τρίκαλα.
Μεγάλη μάχη όμως θα γίνει
και για την παραμονή. Το Πευκοχώρι που πήρε στο παρά
1’ την θέση των Τρικάλων παλεύει φιλότιμα, ενώ και το
Μαρούσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του στηρίζοντας τα νιάτα.
Οσο για τον Εθνικό ήταν
από την αρχή φαβορί για πτώση αλλά θέλει να πει τιμητικό
αντίο.

τοπιΚΑ

Δυναμική
επιστροφή
τα κιτρινόμαυρα
θα φορέσει ξανά
ο εκρηκτικός
φόργουορντ
Ντελρόι τζέϊμς
Συνήθως οι ομάδες αυτούς ξέρουν αυτούς εμπιστεύονται, οπότε προκύπτει ένα ζευγάρι όχι και
από τα πολύ παλιά.
Ο Ντελρόι Τζέιμς τα βρήκε με την Γκαζιαντέπ κι
αφού τα είχε βρει και με
την ΑΕΚ, δεν έμενε παρά
μόνον η ανακοίνωση της
επιστροφής του. Εκδόθηκε
κι αυτή μ συνοπτικές διαδικασίες όπως έγραψε το
basketa οπότε ο Αμερικανός φόργουορντ επιστρέφει… σπίτι του, όπως δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ.
Η συμφωνία μαζί του
αφορά και την επόμενη σεζόν, αφού το συμβόλαιο
που υπέγραψε έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του
2020. Στο ρόστερ της Ένωσης θα πάρει τη θέση του
Τάιλερ Ρόμπερσον, πράγμα
που σημαίνει ότι θα παίζει
περισσότερο ως σέντερ και
όχι ως “τεσσάρι”, που μας
συστήθηκε πέρυσι. Σύμφνα
με τον αρχικό σχεδιασμό
ήταν να έρθει στην Αθήνα
χθες και πιθανότατα θα κάνει το ντεμπούτο του στον
αγώνα της Κυριακής με
τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ
ΑΕΚ αναφέρει:
“Εκ των πρωταγωνιστών
της περσινής θεαματικής
πορείας της «Βασίλισσας»,
ο Ντελρόι Τζέιμς, επιστρέφει στο ΟΑΚΑ.
Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει,
ότι υπέγραψε συμβόλαιο
έως το καλοκαίρι του 2020,
ο Ντελρόι Τζέιμς.
Ο Αμερικανός φόργουορντ έδωσε για χθες
ραντεβού στην πρωτεύουσα.
Για την επιστροφή του
στη «Βασίλισσα» δήλωσε
στο aekbc.gr.
«Αισθάνομαι υπέροχα,
που επιστρέφω… σπίτι μου.
Θέλω να “χτίσω” πάνω
στην περσινή εκπληκτική
χρονιά που είχαμε. Θέλω
να βοηθήσω όσο μπορώ
την ΑΕΚ να πετύχει τους
εφετινούς στόχους της.
Έχω λάβει πάρα πολύ
αγάπη απ’ όλους στην ομάδα. Είναι κάτι, που δεν περίμενα στο βαθμό αυτό,
και είμαι έτοιμος να τους
το ανταποδώσω. Είμαι έτοιμος να παλέψω ξανά για
την ΑΕΚ. Περιμένω να «εισπράξω» το ίδιο πάθος και
την ίδια αγάπη από τον κόσμο της ΑΕΚ. Έτοιμος για
τη «Βασίλισσα».
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Με άρωμα νοσταλγίας
Tα τεκταινόμενα στην Α1 ΕΣΑΚΕ θα θυμίζουν πάντα στους φίλους
των Τρικάλων BC το πέρασμα της ομάδας από τα σαλόνια

Ο

σα χρόνια και αν
περάσουν οι Τρικαλινοί
φίλαθλοι θα θυμούνται με
νοσταλγία τα 5 αξέχαστα
χρόνια κατά τα οποία οι
κυανέρυθροι μετείχαν στην
δραστηριότητα της κορυφαίας
κατηγορίας.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φυσικά και οι φίλαθλοι πλούτισαν τις
παραστάσεις τους βλέποντας από μέσα
ομάδες και παίκτες πρώτης γραμμής.
Πάντως ο φετινός μαραθώνιος είναι
από τους πιο αμφίρροπους με την μια
ανατροπή να διαδέχεται την άλλη.
Επίσης τα επιτελεία ανακατεύουν την
τράπουλα για να συνεργαστούν με αθλητές που θα κάνουν την διαφορά.
Φαίνεται πάντως ότι φέτος τα έχουν
βρει σκούρα ομάδες με ιστορία και βαθιά
γνώση των μυστικών του χώρου.
Λίγο αν χαθεί η φλόγα και γίνουν λανθασμένες κινήσεις με σφιχτά οικονομικά
μπορεί να προκύψει απίστευτο φρενάρισμα. Αντίθετα οι νεοφώτιστοι έχουν
το κίνητρο και με κοινή προσπάθεια και
ενθουσιασμό πατούν γερά στα πόδια
τους.
Μελετώντας την πορεία συγκεκριμένων
ομάδων οι συμπολίτες φίλαθλοι θυμούνται κινήσεις των Τρικάλων.
Επί πολλά χρόνια ψάχτηκαν στις μετεγγραφές και εξασφάλισαν σπουδαίες
συνεργασίες. Με οδηγό το ταλέντο και
την συστηματική δουλειά ξεπέρασαν
πολλές αντιξοότητες βάζοντας τα γυαλιά
σε όσους έσπευσαν να τους καταδικάσουν. Τελικά κάποια στιγμή έφτασε το
πλήρωμα του χρόνου, οπότε τα Τρίκαλα
είπαν το πικρό αντίο.
Ωστόσο πρόλαβαν να δώσουν το στίγμα τους και να βάλουν το άθλημα σε
πολλά Τρικαλινά σπίτια.
Ειδικά τα πρώτα χρόνια ίσχυσε απόλυτα το κάθε αγώνας γιορτή.
Μικροί- μεγάλοι έγιναν μια αγκαλιά
και περίμεναν την στιγμή της λήξης του
κάθε αγώνα. Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι μετά από μεγάλα αποτελέσματα ο
ενθουσιασμός ήταν στα ύψη.
Όμως και στις δύσκολες στιγμές οι
φίλαθλοι έβαλαν πλάτη για να πάρει
μπροστά η μηχανή της ομάδας.
Βέβαια κάποια εποχή επήλθε κορεσμός, οπότε η προσέλευση άρχισε να
φθίνει. Ειδικά στον αγώνα με τον Κολοσσό η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική.
Το ερώτημα βέβαια είναι αν η συμμετοχή των Τρικάλων αποτέλεσε μια αναλαμπή ή αν σε βάθος χρόνου προκύψει
επιστροφή.
Με τους σημερινούς όρους τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα αλλά ως γνωστόν στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι
αδύνατο.
Πάντως είναι λογικό να λείπει στον
κόσμο το άρωμα της δράσης με τους
Τρικαλινούς να φέρνουν στο μυαλό τους
και σε πρώτη ευκαιρία τους σπουδαίους
αγώνες που φιλοξενήθηκαν στο Δημοτικό.
Αυτοί ήταν ένας και ένας και δεν έπληξε κανείς φίλαθλος, που έφυγε γεμάτος
από το θέαμα, είτε το αποτελέσματα
ήταν θετικό, είτε αρνητικό.
Όλα αυτά τα χρόνια τα Τρίκαλα είχαν
μια ξεχωριστή αγωνιστική ταυτότητα.
Σε κάθε περίπτωση άρεσε ο τρόπος
δράσης των κυανέρυθρων, που ειδικά
στο σπίτι τους πίεζαν ασφυκτικά, τους
άρεσε να βγαίνουν στο ανοιχτό γήπεδο,

. Αυτές τις μέρες η νοσταλγία για το πέρασμα των Τρικάλων από την Α1 είναι πιο έντονη.
όπου τα εύκολα καλάθια περνούσαν ενθουσιασμό και ξεχωριστό ηλεκτρισμό
στην κερκίδα.
Οσο για την διαμόρφωση του ρόστερ
η ίδια η πράξη έδειξε ότι το μυστικό
βρισκόταν στην επιλογή αθλητών με ταλέντο και κίνητρο αλλά κυρίως με γνώση
της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας.
Διότι το τελευταίο πείραμα με τους
κολλεγιόπαιδες αποδείχτηκε ότι δεν ήταν
στην σωστή κατεύθυνση.
Οσο για τους προπονητές τα Τρίκαλα
ευτύχησαν να συνεργαστούν με αξιόλογους τεχνικούς που έβαλαν την σφραγίδα τους.
Ο Κώστας Φλεβαράκης παρέλαβε την
ομάδα στα πολύ δύσκολα όταν ήταν
άγραφο χαρτί μπασκετικά στην Α1.
Πέρα από τις προπονητικές οδηγίες
έδωσε τα φώτα του και στην οργάνωση.
Ετσι ο εκπρόσωπός μας κατάφερε να
αντέξει τους κραδασμούς τα πρώτα χρόνια όταν οι αντίπαλοι έβλεπαν τους κυανέρυθρους ως εύκολη λεία.
Ακολούθως ο Γιάννης Καστρίτης παρουσίασε την πιο ελκυστική ίσως έκδοση
με ρεκόρ νικών.
Όμως δεν ήταν γραφτό να μακροημερεύσει στα Τρίκαλα.
Από την πλευρά του ο Κ. Μέξας ανέλαβε την ομάδα όταν είχε κάνει έναν
κύκλο και από την στιγμή που στράβωσαν
αρκετά πράγματα δεν μπόρεσε να ανατάξει το κλίμα.
Οσο για τον Φώτη Τακιανό όλοι ήξεραν
ότι έπρεπε να κάνει μαγικά για να σωθεί
η παρτίδα αλλά κάποια στιγμή η ομάδα
έφτασε να γυμνάζεται με 4 και 5 παίκτες.
Κατάφερε όμως να κρατήσει το συγκρότημα αξιοπρεπές μέχρι τέλους.

Εδωσαν στίγμα
Μπορεί αρχικά οι ειδικοί του χώρου
να κοίταξαν περίεργα τα Τρίκαλα αλλά
στην πορεία αναγνώρισαν την προσπάθεια τονίζοντας ότι η ομάδα έδωσε το
στίγμα της σε αρκετούς τομείς.
Μεταξύ άλλων οι άνθρωποι του χώρου
σημείωσαν ότι ο επιχώριος μαραθώνιος
δίνει την δυνατότητα σε αρκετούς παίκτες που έρχονται με χαμηλούς τόνους
στην πατρίδα μας να ανοίξουν φτερά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο κομμάτι αυτό αποτέλεσαν τα Τρίκαλα.
Το επιτελείο τους χτένισε και τα 5

χρόνια που βρέθηκε στην Α1 την αγορά
προκειμένου να εντοπίσει παίκτες που
ταίριαζαν με την φιλοσοφία της ομάδας
και κυρίως χωρίς να τιναχτεί η μπάνκα
στον αέρα.
Τα οικονομικά ήταν φανερό ότι ήθελαν
τεράστια προσοχή, αφού λίγο αν χαλάρωνε κανείς μπορούσε να ανοίξει η ψαλίδα.
Η ίδια η πράξη έδειξε ότι στον τομέα
της ενίσχυσης χρειάζονταν κινήσεις ουσίας και διορατικότητα.
Σε κάθε περίπτωση αρκετοί αθλητές
εκτόξευσαν την φήμη τους.
Στο θέμα αυτό τα Τρίκαλα είχαν φτιάξει
μια πολύ καλή παράδοση. Παίκτες που
ήρθαν αθόρυβα στην πορεία πάτησαν
γερά στα πόδια τους και εξελίχτηκαν σε
ηγέτες της ομάδας.
Στα περισσότερα ματς συνδύασαν ουσία και θέαμα, ενώ και τα στατιστικά
τους ήταν εντυπωσιακά.
Δικαιολογημένα λοιπόν οι φίλαθλοι
έβαλαν τα παιδιά αυτά στην καρδιά
τους. Πάνω απ’ όλα όμως οι συγκεκριμένοι παίκτες κράτησαν ψηλά το συγκρότημα και με την ενέργεια και τις εμπνεύσεις τους παρέσυραν και τους υπόλοιπους. Πάντως επιβεβαιώθηκε ότι καλό
είναι να υπάρχουν και αθλητές που να
γνωρίζουν την Ελληνική πραγματικότητα
άσχετα αν είναι ξένοι.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε ο Τζάστιν Ρόμπινσον, ενώ η παρουσία του Σωτήρη Μανωλόπουλο κατάδειξε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σε μια ομάδα και στα αποδυτήρια ένας έμπειρος Ελληνας παίκτης.
Γενικά οι Τρικαλινοί δεν έκρυψαν ότι
θα ήθελαν η ομάδα να είχε πιο πλούσιο
Ελληνικό χρώμα αλλά οι συνεργασίες
αυτού του είδους δεν ήταν εύκολες.
Αφενός το κασέ ήταν πολύ υψηλό,
ενώ τα Τρίκαλα είχαν να αντιμετωπίσουν
και άλλες ομάδες που ήθελαν τους
ίδιους παίκτες.
Όλα αυτά όμως αποτελούν έτσι κι αλλιώς παρελθόν.
Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε
σύντομα τον τελευταίο κύκλο αφιερωμάτων, που ξεκινήσαμε εδώ και καιρό.
Ακολούθως θα δώσουμε βήμα σε άλλα
σωματεία αλλά οι συμπολίτες θα κρατήσουν ξεχωριστό χώρο σε καρδιά και
μυαλό για τα χρόνια των παχέων αγελάδων με το καυτό Δημοτικό.
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Διορθωτικές
πινελιές
Σειρά κινήσεων
από το Λαύριο για
να βρει εκ νέου
τον βηματισμό του
Το λίφτινγκ στο Λαύριο συνεχίζεται και το 2019. Έτσι,
μετά την απόκτηση του Έι Τζέι
Ίνγκλις, η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι
ολοκλήρωσε τη μεταγραφή
ενός ακόμα γκαρντ. Του Ουίλιαμ Μπιούφορντ (29, 1,96), ο
οποίος στις αρχές της δεκαετίας υπήρξε συμπαίκτης του
Ζήση Σαρικόπουλου στο Ohio
State. Στόχος είναι η επανεκκίνηση.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
“Η ΚΑΕ Λαύριο Aegean Cargo ανακοινώνει την απόκτηση
του 28χρονου (10/01/1990)
Αμερικανού shooting guard
(1.96m) William Buford! O Buford είναι απόφοιτος του Ohio
State και έχει πλούσια προϋπηρεσία στην Ευρώπη, σε
Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία.
– High School: στην junior
season στο Libbey High
School ο Buford είχε 28 πόντους και 12 ριμπάουντ ανά
παιχνίδι ενώ στη senior season
23 πόντους και 11 ριμπάουντ.
–NCCA: στα 4 χρόνια της
κολεγιακής του καριέρας ο
Buford σε 145 παιχνίδια είχε
Μ.Ο./αγώνα 13.7 πόντους, 4.6
ριμπάουντ, 2.5 ασίστ & 0.9
κλεψίματα.
-Επαγγελματική καριέρα:
• Το καλοκαίρι του 2012
συμμετείχε με τους Minnesota
Timberwolves στο Las Vegas
Summer League όπου σε 2
παιχνίδια κατέγραψε συνολικά
5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
• Τον Αύγουστο του 2012
υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με την
Ισπανική Obradoiro CAB. Σε
30 παιχνίδια είχε κατά
Μ.Ο./αγώνα: 3,6 πόντους &
1,5 ριμπάουντ).
• Το καλοκαίρι του 2013
συμμετείχε με τους Utah Jazz
στο NBA Summer League
όπου σε 4 παιχνίδια κατέγραψε
συνολικά 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.
• Τον Νοέμβριο 2013 υπέγραψε στους Santa Cruz Warriors (αναπτυξιακή λίγκα του
ΝΒΑ) ενώ το Μάρτιο 2014 έγινε ανταλλαγή στους Canton
Charge (αναπτυξιακή λίγκα
του ΝΒΑ).
• Tον Ιανουάριο 2015 αποκτήθηκε από τους Texas Legends και τον Ιούνιο της ίδιας
χρονιάς υπέγραψε στους
Tigers Tübingen στην Basketball Bundesliga (BBL) όπου σε
31 αγώνες είχε Μ.Ο. 13.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.7
ασίστ.
• Τον Ιούνιο 2016 υπέγραψε
με τη Γαλλική Λιμόζ (LNB Pro
A) όπου σε 32 παιχνίδια είχε
Μ.Ο./αγώνα: 12.4 πόντους, 4.6
ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.
• Το 2017 υπέγραψε στη
Γαλλική Gravelines (σε 9 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 10,4
πόντους, 2,7 ριμπάουντ και
1,8 ασίστ) και ολοκλήρωσε τη
σεζόν στη γερμανική Göttingen
όπου σε 11 παιχνίδια είχε
Μ.Ο./αγώνα: 11.1 πόντους, 3.9
ριμπάουντ, 3 ασίστ και ποσοστό 45% στα 3π.!
Το προσωνύμιο που απέκτησε ο Buford στην κολεγιακή
του καριέρα ήταν… «Ohio Mr.
Basketball»!”

CMYK

16

ΤΟΠΙΚΑ

_4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Μ

Στόχος η επιτάχυνση

ετά τον πρώτο
κύκλο
παιχνιδιών στην
Γ’ Εθνική τα
μάτια των πρωταγωνιστών
Ικάρων και Καλαμπάκας
είδαν πολλά.

Ικαροι και Καλαμπάκα θα σπεύσουν να ανεβάσουν στροφές,
προκειμένου να υλοποιήσουν τις προγραμματικές δεσμεύσεις

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πάνω απ’ όλα συνειδητοποίησαν ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και τέτοιο θα το καταστήσουν οι ίδιοι με τον τρόπο που
θα αγωνιστούν.
Είναι φανερό ότι στο επίπεδο
αυτό ακόμη και η πιο μικρή έκπτωση κοστίζει.
Ακόμη μεγάλο ρόλο παίζει και
η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν τα σωματεία. Υπάρχουν
συνεπώς παραδείγματα συλλόγων που την μια αγωνιστική αποτέλεσαν κάτι σαν ευχάριστη έκπληξη και την άλλη έχασαν ουσιαστικά με κατεβασμένα χέρια.
Ασφαλώς καθένας έχει το δικαίωμα στην άσχημη εμφάνιση.
Πάντως είναι φανερό ότι όλοι ψάχνονται, οπότε το στοιχείο αυτό
σήμανε συναγερμό στις τάξεις
των τοπικών ομάδων.
Με την ευκαιρία της διακοπής
που δεν είναι τόσο μεγάλη όσο
τα προηγούμενα χρόνια οι εκπρόσωποί μας προβαίνουν στις
αναλύσεις και στην απαραίτητη
αυτοκριτική.
Σίγουρα διαθέτουν αρετές τις
οποίες οφείλουν να φέρουν στο
προσκήνιο και μάλιστα στον μέγιστο βαθμό.
Από την άλλη καλούνται να
διορθώσουν ατέλειες προκειμένου να ακολουθήσει το πιο παραγωγικό κομμάτι.
Οι Ικαροι είναι αλήθεια ότι ξεκίνησαν με μεγαλύτερες φιλοδοξίες συγκριτικά με την περσινή
χρονιά. Κάπου αδίκησαν τον εαυτό τους, ενώ η εντός έδρας ήττα
με τον Παλαμά κόστισε και τους
πήγε πίσω. Όμως έγινε η απαραίτητη ανασύνταξη και οι κιτρινόμαυροι εστιάζουν και στην απόσπαση ορισμένων μεγάλων διπλών, που θα δώσουν αέρα στα
πανιά τους.
Φυσικά στο κενό διάστημα οι
παίκτες προσπαθούν να μπουν
στην φιλοσοφία του Κ. Σδράκα
και όλοι μαζί να κάνουν την προσπάθειά τους. Να θυμίσουμε ότι
την Κυριακή(16.30, Μπάρα) υπάρχει το φιλικό με τον Λοκρό.
Οσο για την Καλαμπάκα(είχε
μια μάζωξη χθες) μπορεί να μην
άνοιξε την βαθμολογική κάνουλα
αλλά είναι σημαντικό ότι παλεύει
τα παιχνίδια.
Αξίζει λοιπόν να συνεχίσει στο
ίδιο πλάνο ψάχνοντας ορισμένες

κάλων πανηγύρισαν τη νίκη κόντρα στη Νικόπολη Πρέβεζας χάρη
στο εκπληκτικό «καρέ» παικτών
της που πέτυχε τους 57 από τους
συνολικά 79 πόντους της ομάδας!

Τα αποτελέσματα

Στροφές θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν Ικαροι
και Καλαμπάκα για την συνέχεια του πρωταθλήματος
υπερβάσεις.
Ασφαλώς η ομάδα θα χρειαστεί
διάρκεια στην απόδοση και βελτίωση του επιθετικού δείκτη. Στο
κομμάτι αυτό αναζητούνται ορισμένα μεγάλα καλάθια, που θα
πονέσουν τους αντιπάλους κάνοντας δύσκολη την ζωή τους.
Εννοείται ότι το αμυντικό φίλτρο επιβάλλεται να παραμείνει.
Γενικά καθένας στον τομέα θα
πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό κάνοντας από ένα διάστημα
και μετά πορεία πρωταθλητισμού.
Συμπερασματικά το μυαλό των
εκπροσώπων μας βρίσκεται στην
αγωνιστική επιτάχυνση και σίγουρα διαθέτουν τα εργαλεία για να
το πετύχουν.

Ισχυρές φωνές
Ο ανταγωνισμός είναι έντονος
στον όμιλο των Τρικαλινών ομάδων, αφού καθένας έχει δικαίωμα
στο όνειρο.
Υπάρχουν ομάδες που δεν κρύβουν τις προθέσεις τους για αλλαγή σελίδας, ενώ αρκετά συγκροτήματα θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Δυνατές μάχες όμως θα γίνουν
και για την ανανέωση του εισιτηρίου. Ας θυμηθούμε όμως τα πεπραγμένα της τελευταίας αγωνιστικής, που είχε το δικό της χρώμα.
Ο Ολυμπιακός Βόλου προέβαλλε σθεναρή αντίσταση, όμως ο
ΠΑΣ Γιάννινα δεν είχε καμία διά-

θεση να στραβοπατήσει στο
Βόλο. Είδε μία διαφορά 19 πόντων
(32-51 στο 24′) να πηγαίνει περίπατο, τους γηπεδούχους να επιστρέφουν στο ματς, να ισοφαρίζουν σε 74-74 και να το οδηγούν
στην παράταση. Εκεί όμως οι φιλοξενούμενοι έδειξαν και πάλι
πιο ψύχραιμοι, ο Ολυμπιακός Βόλου είδε την τύχη να του γυρνά
την πλάτη και τον Στύλλα να μην
μπορεί να «στεφθεί» σε ήρωα για
την ομάδα του και τον ΠΑΣ Γιάννινα να φεύγει με το πολύτιμο
83-80, που τον διατηρεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Παρέα με τον Πρωτέα Γρεβενών,
ο οποίος βγήκε νικητής στο μεγάλο ντέρμπι με τη Δόξα Λευκάδας (70-68), με τους φιλοξενούμενους να επιχειρούν στην τελευταία φάση του ματς να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση,
όμως με το χρονόμετρο στο 1
δευτερόλεπτο, δεν μπορούσαν
να κάνουν και πολλά…
Η επόμενη μέρα έφερε την αντικατάσταση του κόουτς Γρ. Γιασάρη με τον Γ. Δημητριάδη.
Ο ΑΓΣ Ιωαννίνων νίκησε την
Καλαμπάκα με 67-56 στο ντεμπούτο του Χρήστου Κωνσταντινίδη στο τιμόνι των φιλοξενούμενων, ενώ εύκολο έργο είχε ο
Μαντουλίδης κόντρα στον Εύαθλο
(96-71). Μεγάλη νίκη πήραν οι
Τιτάνες Παλαμά (64-60 τον ΑΟΚ
Βέροιας), σ’ ένα ματς που κρίθηκε
στα… σημεία, ενώ οι Ίκαροι Τρι-

Πάντα στις επάλξεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/1/2019
ΚΛ. ΔΗΜ. ΤΡΙΚ: 14:00 ΑΙΟΛΟΣ – ΤΙΤΑΝΕΣ
(U21)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ. -ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΑΡΤΑΚΗ-ΧΛΩΡΟΣ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ

Προσεχής αγωνιστική
(11η, 13/1):
ΑΟΚ Βέροιας – ΑΓΣ Ιωαννίνων
Καλαμπάκα – Μελίκη
Δόξα Λευκάδας – Παλαμάς
Νικόπολη – Γρεβενά
ΠΑΣ Γιάννινα – Ικαροι
Εύαθλος – Ολυμπιακός Βόλου
Ρεπό ο Μαντουλίδης

Η βαθμολογία
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΑΣ Γιάννενα
Γρεβενά
Δόξα. Λ
ΑΓΣ Ιωαννίνων
Μαντουλίδης
Ολυμπιακός. Β
Παλαμά
Ικαροι
Εύαθλος
ΑΟΚ Βέροιας
Μελίκη
Καλαμπάκα
Νικόπολη

ΒΑΘ.
17
17
16
16
15
14
14
13
13
12
12
11
10

ΑΓ
9
9
9
9
10
10
9
9
9
9
9
10
9

ΝΙΚ
8
8
7
7
5
4
5
4
4
3
3
1
1

ΗΤΤ
1
1
2
2
5
6
4
5
5
6
6
9
8

ΕΠΙΘ
674
639
675
685
764
760
633
645
622
573
618
616
583

ΑΜ
570
578
573
645
743
766
660
634
651
600
655
673
739

ΔΙΑΦ
104
61
102
40
21
-6
-27
11
-29
-27
-37
-57
-156

Ετοιμάζονται οι Νέες
Εχουν μπροστά τους σημαντικό
αγώνα με τις Πιερίδες Μούσες

•Συνεχίζουν την δράση τους οι ομάδες
που μετέχουν στην μπασκετική υποδομή
Παραδοσιακά στις γιορτές οι ομάδες των
παραγωγικών πρωταθλημάτων κινούνται με
άνεση και προσπαθούν να δίνουν το 100%
στα παιχνίδια τους.
Ετσι τα συναισθήματα είναι έντονα και
βγαίνουν πολλές εξαιρετικές φάσεις.
Χθες προγραμματίστηκε να γίνουν οι συναντήσεις: Δαναοί- Ικαροι(Ε), Γόμφοι- Τιτάνες(Π), Απόλλων. Κ- Πασιαλής, ΚΒΑ- Ολυμπιακός Καρδίτσας.
Για τους υπόλοιπους αγώνες ορίστηκαν
αγώνες και διαιτητές σε πρωταθλήματα
μπάσκετ Υποδομών

Παλαμάς – ΑΟΚ Βέροιας 6460
ΑΓΣ Ιωαννίνων– Καλαμπάκα
67-56
Πρωτέας Γρεβενών – Δόξα Λευκάδας 70-68
Ίκαροι – Νικόπολη Πρέβεζας
79-63
Ολυμπιακός Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα 80-83 (κ.α. 74-74)
Μαντουλίδης – Εύαθλος Μακ.
96-71
Ρεπό: Μελίκη
Πολλά χρήσιμα στοιχεία δίνουν
τα φύλα αγώνων:
Ικαροι- Νικόπολη
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 40-35,
57-45, 79-63
Διαιτητές: Σαρακενίδης-Χρυσάφης
Ικαροι (Μητσιάδης): Κολότσιος
Α. 3, Μέξης 12, Βλάχος 2, Κολότσιος Β., Αργύρης 18, Χατζής 10,
Ντούρβας 2, Κορδέας, Μούμογλου, Φούντας 17, Μπαρμπαρούσης 6, Στάνκοβιτς 9.
Νικόπολη (Παπίρης-Πολίτης):
Μίχος Σ., Κοντογιάννης 6, Σουλιώτης Γ. 11(3), Λάππας 2, Παπαχρήστος, Κακιούζης 11(2), Παπαμιχαήλ, Δούβλης, Μούλας
21(2), Βαβέτσης, Ρέμπης, Πελίγκος 12(2).
Ολυμπιακός Βόλου- ΠΑΣ Γιάννενα
Τα δεκάλεπτα: 15-25, 30-44,

51-58, 74-74, 80-83
Διαιτητές: Τσιαπλής-Κατωτικίδης
Ολυμπιακός. Β (Γκουγκουτούδης): Στύλας 7(1), Ιλτσογλου 15,
Κυριακόπουλος 13, Μπόγδανος
26(3), Αγγελοκωστόπουλος,
Μπουσκολίτης 11(3), Σκαμάγκας
3(1), Χαρχαρής 3, Λουλούδης 2.
ΠAΣ Γιάννενα (Κωστόπουλος):
Γεωργίου 8(2), Πανάρας 24(3),
Mουζακίτης , Tσίρμπας 1, Πρέντζας 1, Kαραγκιολίδης 18(2),
Mάντζιος Π., Mάντζιος Δ. 9, Πάτρας 21(2), Πανταζής, Πιστιόλης,
Γιωτάκης 1.
Γρεβενά- Λευκάδα
Τα δεκάλεπτα: : 16-21, 41-41,
57-51, 70-68
Διαιτητές: Σιταρίδης-Τζιοπάνος
Γ.
Γρεβενά (Μουρουζίδης): Γκασιώνας, Τζήμου 2, Γρούδος 12,
Μαλούτας 20(5), Μιχαηλίδης 6(1),
Κλωνάρας 7(1), Συλλάκος, Τακίδης 1, Μπόζιαρης 9, Μακρής
11(2), Γιώτας, Μαλιούρας 2.
Λευκάδα (Γιασσάρης): Νικολόπουλος 13(1), Αργυρός 4, Αναγνωστόπουλος 13(1), Τσιαβές
8(2), Βαγενάς 11(2), Γεωργάκης,
Μακρόπουλος 6(1), Βλαχάκης,
Τριχόπουλος 13, Ζαμπάκης, Κελάριος.
Μαντουλίδης- Εύαθλος
Τα δεκάλεπτα: 39-19, 57-37,
81-48, 96-71
Διαιτητές: Κοντογιάννης-Γεωργούλης
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης Ι.Καραμανώλης): Νικολαϊδης 23(4),
Τάκης 12(4), Μπέλλος 5(1), Γκαντίδης 6(2), Ρεφατλλάρι 12(4), Ψαθάς 8, Καλόγηρος 17(2), Φόρο-

γλου 7(1), Μαλανδρής 2, Κεραμάρης, Καναγκίνης, Σίμογλου
3(1).
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.):
Παπαδόπουλος Σ. 13(3), Ημερίδης 15, Μαρκόπουλος 11(3), Αθανασίου 6(1), Γιαμπατζίδης, Γκαντίδης 8, Τσελέκης 5, Σιδηρόπουλος 6, Κουτούλας 7(1).
Παλαμάς- ΑΟΚ Βέροιας Τα
δεκάλεπτα: 19-17, 31-35, 48-48,
64-60
Διαιτητές: Αγραφιώτης Γρ.Θρασυβουλίδης
Παλαμάς (Ζαχαρέλης-Φλώρος): Τσιαμπάς 17(1), Τσούμας
8(1), Χανέλι 2, Ζωιτσάκος 4, Γκογκίδης 14(2), Κατσαδούρος, Καραϊσκάκης 12, Φαλιάκης, Μακρής
3(1), Καραδήμας, Αρχοντούλης,
Γκαγκανάσιος 4.
ΑΟΚ Βέροιας (Ηλιάδης-Κελεπούρης): Τρομπούκης, Ουσουλτζόγλου, Στοΐτσης, Γκάνας 4(1),
Βλάχος 19(1), Μαυρίδης 7(1), Καραδήσογλου 2, Κασάμπαλης 9,
Ιωαννιδης 7(2), Καραθανάσης,
Χατζηλαμπρινός 12, Χαλαραμπίδης.
ΑΓΣΙ- Καλαμπάκα Τα δεκάλεπτα: 16-11, 36-28, 55-43, 67-56
Διαιτητές: Παπανικολάου-Λυγούρας
ΑΓΣ Ιωαννίνων (ΤσουκανέληςΤσαμπαλάς): Καννής 2, Ζαμπέτης
8(2), Σαχπατζίδης 3(1), Αντωνίου,
Πουρνάρας 9, Χρύσης 16, Μάκης,
Παπανικολάου, Θυμνιός 23, Φίλιος
2, Θώδης 4, Παππάς.
Καλαμπάκα (ΚωσταντινίδηςΓιώρας): Μπαλωμένος, Μασάδης
4, Σπανός 5(1), Γαϊτανίδης 3, Παουλεάνου 2, Σούλκο, Τσιλούλης,
Γκαντιάς 9(1), Τούλας, Παπακώστας 14, Κιουρτζίδης 19.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05/01/2019
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 20:00 ΟΛ.ΚΑΡΔ- ΤΙΤΑΝΕΣ
(ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Χ.-ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 19:30 ΑΙΟΛΟΣ –ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ (ΝΕΑΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΦΟΥΝΤΑΣ-ΦΑΛΩΡΕΙΑ(ΕΦ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΠΡ.ΓΩΝΙΑ-Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ(Β’)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘ.-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
CMYK

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές
για την 4η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής Γυναικών. Φυσικά με την ευχή όλων οι καιρικές
συνθήκες να καλυτερέψουν για να μην
προκύψουν εμπόδια στην δράση.
Στον 3ο Όμιλο υπάρχουν ενδιαφέροντα
παιχνίδια. Οι κυανέρυθρες φιλοξενούν τις
Πιερίδες Μούσες που είναι πάρα πολύ
γνωστές στο τοπικό κοινό.
Εννοείται ότι οι Τρικαλινές σέβονται ιδιαίτερα μια ομάδα που έχει μακρά διαδρομή
στον χώρο.
Ωστόσο θα προσπαθήσουν να παίξουν
Ξεκίνημα του νέου έτους με δράση για τις Τρικαλινές νέες
το δικό της ποδόσφαιρο αξιοποιώντας το
ταλέντο τους.
θεροχωρίου)
Γενικά φωνάζει από μακριά ότι η ομάδα είναι
Διαιτητής: Δεληγιάννη (Λάρισας)
καλά δουλεμένη και έχει αρχές στο παιχνίδι της,
Βοηθοί: Παραφέστας, Νάκας (Λάρισας)
οπότε θα σπεύσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες
Νηρηίδες Φθίας – ΠΑΚ Διγενής (ΕΠΣ Φθιώτιδας)
δικαιώνοντας όσους πιστεύουν στις αρετές της.
Διαιτητής: Δήμητρα Τσαγανού (Βοιωτίας)
Αναλυτικά:
Βοηθοί: Σταυρούλα Λαμπροπούλου, Γεώργιος
4η αγωνιστική
Δημητρίου (Βοιωτίας)
Κυριακή 6 Ιανουαρίου | 15:00
Λεοντικός Κηφισιάς – ΑΕ Ζωγράφου
Νέες Τρικάλων – Πιερίδες Μούσες (Γήπεδο ΕλευΡεπό: Μαγνησιακός

CMYK
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Έ

στω και με
τις δυσκολίες
που έφερε ο
χιονιάς και
στα Τρίκαλα ο ΑΟΤ
ολοκληρώνει την
προετοιμασία του για τον
αυριανό αγώνα στην
Πάτρα με την Παναχαϊκή.
Στόχος είναι να ξεκινήσει
μέσα στο 2019 με τον
καλύτερο τρόπο, αν και ο
βαθμός δυσκολίας του
αγώνα είναι δεδομένος.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ο Θωμάς Γράφας είδε τους
παίκτες του να ξεκουράζονται
αυτές τις 15 μέρες και ελπίζει
ότι από εδώ και πέρα η τρικαλινή ομάδα θα παρουσιάσει
το πρόσωπο εκείνο που θα
φέρει εις πέρας την αποστολή
και τον στόχο της πρώτης
10άδας.

Ξένο σώμα
ο Συμελίδης στον ΑΟΤ;
Φαίνεται πως ένας μεγάλος
πονοκέφαλος υπάρχει αυτή
τη στιγμή στον ΑΟΤ, αφού ο
πιο σταθερός σε απόδοση
παίκτης και πρώτος σκόρερ
ο Παναγιώτης Συμελίδης δεν
έχει διάθεση να συνεχίσει
στην ομάδα. Και μάλιστα φαίνεται πως αποτελεί ξένο σώμα
για τον ΑΟ Τρίκαλα, αφού
σύμφωνα με το ρεπορτάζ του
footballleaguenews.gr η διοίκηση περιμένει πρόταση για
να τον αφήσει ελεύθερο, ενώ
ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί
ότι δεν είναι τραυματίας αλλά
προσποιείται τον τραυματία!
Για τον παίκτη λέγεται ότι ενδιαφέρεται ο Απόλλωνα Πόντου, αν και υπάρχουν φήμες
ότι πίσω από όλα αυτά είναι
η πρόταση που ίσως υπάρχει
από το ΝΠΣ Βόλου! Αναλυτικά
τα όσα γράφει το γνωστό σάιτ
για την περίπτωση Συμελίδη:
Θέμα με τον Παναγιώτη Συμελίδη έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα στον ΑΟ
Τρίκαλα. Δημοσιεύματα θέλουν τον πρώτο σκόρερ των
Θεσσαλών να βρίσκεται στο
στόχαστρο του Απόλλωνα
Πόντου, ενώ και σε σχετική
ερώτηση που δέχτηκε ο προπονητής, Θωμάς Γράφας το
διέψευσε.
Τα σενάρια αυτά συντηρούνται και γιατί ο Συμελίδης
εμφανίζεται τελευταία τραυματίας. Τι αναφέρουν από την
ΠΑΕ για το ζήτημα; «Ο Συμελίδης δεν παραχωρείται.
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί
να καταθέσει επίσημη πρόταση και θα τη συζητήσουμε».

Στιγμιότυπα από την χθεσινή προπόνηση στο στάδιο

Πίστη για το καλύτερο
•Ο ΑΟ Τρίκαλα θα βρεθεί αύριο στην Πάτρα για τον αγώνα με την
Παναχαϊκή και ελπίζει ότι θα ξεκινήσει το 2019 με τον καλύτερο τρόπο
Η προϊστορία για το
Παναχαϊκή – ΑΟ Τρίκαλα
Αύριο Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019, στις 15.00, ο Α Ο
Τρίκαλα αγωνίζεται για την
11η αγωνιστική στην φουτμπολ λιγκ, σο γήπεδο Αγυιάς
με την Παναχαϊκή.
Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί επτά φορές στο παρελθόν στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, για τα πρωταθλήματα της Α και Β Εθνικής. Η
Παναχαϊκή έχει κερδίσει 4
αγώνες, 2 ματς έληξαν ισόπαλα και σε 1 κέρδισε ο Α Ο
Τρίκαλα στην πρώτη ιστορικά
συνάντηση των δύο ομάδων.
Αναλυτικά η προϊστορία:

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1971
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)

Παναχαϊκής οι Τρικαλινοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα για οφσάϊντ. Εκείνη την σεζόν η Παναχαϊκή τερμάτισε 4η και βγήκε στην Ευρώπη στο κύπελλο
ΟΥΕΦΑ το σημερινό Europa
League.

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
(Β’ ΕΘΝΙΚΗ)
Παναχαϊκή-Α Ο Τρίκαλα 4-1
(7 Νταλάκας, 40’ Δρακόπουλος, 44’ Ανδριόπουλος, 90’
Δρακόπουλος-26’ Σελαλματζίδης)
Το αποτέλεσμα τα λέει όλα.
Εκείνη την σεζόν η Παναχαϊκή
βγήκε πρώτη και ανέβηκε Α
Εθνική.

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1998
(Β’ ΕΘΝΙΚΗ)

Παναχαϊκή-Α Ο Τρίκαλα 1-3
(90’ Δαβουρλής-51’ Φωτόπουλος,56’ Φωτόπουλος,88’
Καλαντζής)
Έκανε αίσθηση η νίκη αυτή
των Τρικάλων επί μιας πολύ
δυνατής τότε Παναχαϊκής.

Παναχαϊκή-Α Ο Τρίκαλα 1-1
(44’ Μιρίλοβιτς-3’ Παφλιάς)
Χρονιά ανόδου στην Α’ Εθνική και για τις δύο ομάδες. Τα
Τρίκαλα τερμάτισαν στην 1η
θέση και η Παναχαϊκή στην
2η. Η τρίτη ομάδα που ανέβηκε ήταν η Καλαμάτα.

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)

Παναχαϊκή-Α Ο Τρίκαλα 2-1
(35’ Δαβουρλής, 88’ Μαργαρίτης-13’ Βακάλης)
Προηγήθηκαν τα Τρίκαλα,
τους ακυρώθηκε και γκολ,
ενώ για το δεύτερο γκολ της

Παναχαϊκή-Α Ο Τρίκαλα 3-0
(26’ Γιοβάνοβιτς, 54’ Μέστερ, 75’ Βούκσεβιτς)
Τα Τρίκαλα έπαιξαν με δέκα
παίκτες από το 44’ λόγω αποβολής του Μπαντά. Ο ΑΟΤ

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

υποβιβάστηκε εκείνη την σεζόν.

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
(Football lEaguE)
Παναχαϊκή-ΑΟ Τρίκαλα 0-0
Στο Παμπελοποννησιακό
στάδιο έγινε ο αγώνας παρουσία περίπου 2000 φιλάθλων. Παρά τις ευκαιρίες καμία ομάδα δεν κατάφερε να
σκοράρει σε ένα όμως μέτριο
παιχνίδι.
Αντιμετώπισε προβλήματα
εκείνη την σεζόν η Παναχαϊκή
και υποβιβάστηκε. Επανήλθε
αμέσως μετά από μια σεζόν
ξανά στην κατηγορία.

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
(Football lEaguE)
Παναχαϊκή- ΑΟ Τρίκαλα 2-0
(59’ αυτογκολ Βέρτζος, 92’
Στεργίδης)
Ο αγώνας ήταν για την 1η
αγωνιστική της προηγούμενης
αγωνιστικής περιόδου. Στο
πρώτο μέρος το θέαμα δεν
ήταν και το καλύτερο, με τους
γηπεδούχους όμως να έχουν
εξ αρχής τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ωστόσο, έλειψε η
μεγάλη φάση και το 0-0 ήταν
επόμενο πως θα σφράγιζε τις
προσπάθειες των δύο αντιπάλων στο γήπεδο.
Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα της αναμέτρησης έμεινε

ίδια, με την Παναχαϊκή όμως
να βρίσκει τον τρόπο να φτάσει στο γκολ.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σ. Οφρυδόπουλος): Βρονταράς, Πολίμος, Γκίνο, Στεργίδης, Φωτάκης (85’ Αργυρόπουλος),
Ελευθεριάδης, Μπιτσάκος,
Λουμπαρδέας (73’ λ. τρ. Σωτηράκος), Μουστακόπουλος,
Μακρυδημήτρης, Μωραΐτης
(77’ Φουρλάνος).
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Σ. Αντωνίου): Αποστολίδης, Βέρτζος,
Κοτσώνης, Πάνος, Γκόλιας,
Τόμιτς, Τζόκιτς, Ανδρεόπουλος (69’ Μπουντόπουλος), Μίλιεβιτς (84’ Γροντής), Ντίνας
(60’ Καπός), Τσίπρας.

Σήμερα παίζουν στην
Σπάρτη οι νέοι του ΑΟΤ
Έναρξη στην δράση για το 2019 σήμερα Παρασκευής
4 Ιανουαρίου και ώρα 12.00, Α Ε Σπάρτη- Α Ο Τρίκαλα
για την 5η αγωνιστική στον 1ο όμιλο της φουτμπολ λιγκ
Νέων, ορίστηκε διαιτητής ο Παναγιώτης Σόβολος (Λακωνίας). Βοηθοί του οι Ηλίας Μπεκιάρης και Σταύρος
Λάμιας επίσης Λακωνίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε γήπεδο με συνθετικό τάπητα στις Αμύκλες Σπάρτης Λακωνίας. Το πρόγραμμα:

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
12:00 Εργοτέλης – Αήττητος Σπάτων
13:00 Παναχαϊκή – Πλατανιάς

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
12:00 Ηρόδοτος – ΑΟΧ-Κισσαμικός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
2 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ
3 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
4 ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
6 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
7 Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ
8 ΣΠΑΡΤΗ

8-0
10-2
7-1
2-8
8-2
3-3
0-6
1-17

10
10
9
6
5
5
0
0

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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Βασιλιάς στην Ισπανία
•Ιδιαίτερα άνετα στην Ομπραντόϊρο νιώθει
ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Κώστας Βασιλειάδης
Πράγματα και θαύματα κάνει φέτος ο Βασιλειάδης στην Ισπανία
ρώτος σκόρερ
στην ACB Liga με
16.2 πόντους
μέσο όρο,
πρώτος στα εύστοχα
τρίποντα, 11ος στην
συνολική αξιολόγηση του
πρωταθλήματος και λίγες
ώρες μετά την συνέντευξη
που έδωσε στο SDNA,
MVP για τον Δεκέμβριο
στην ισπανική Λίγκα και
πατέρας για δεύτερη
φορά. Δεν τα λες και λίγα
για τον 34χρονο πλέον
Κώστα Βασιλειάδη ο
οποίος διανύει μία
δεύτερη… νεότητα στην
Ομπραντόιρο.

Π

Ο Έλληνας άσος μίλησε στο
SDNA για το 2018, το οποίο
έφυγε με τις καλύτερες εικόνες
για τον ίδιο μιας και το όνομα
του «παίζει» στους βασικούς
τίτλους εδώ και αρκετό καιρό
χάρη στα κατορθώματα του
με την φανέλα της Ομπραντόιρο, με αποκορύφωμα τα 10
τρίποντα που πέτυχε κόντρα
στην Σαραγόρα, πλησιάζοντας
το ρεκόρ όλων των εποχών
στην ισπανική λίγκα.
Ο Κώστας Βασιλειάδης μίλησε για μια σειρά θεμάτων.

- Ζεις μια δεύτερη νεότητα; Υπάρχει μυστικό;

«Μάλλον είναι δεύτερη νεότητα ναι… νιώθω πολύ καλά
εκεί που είμαι και αυτό φαίνεται. Δεν έχω τραυματισμούς, η
ομάδα πέτυχε ορισμένες σημαντικές νίκες, οι στόχοι είναι
συγκεκριμένοι και θέλουμε σύντομα να εξασφαλίσουμε την
παραμονή ώστε να κοιτάξουμε
πιο ψηλά εφόσον μπορούμε. Αν
αυτό είναι τα πλέι οφ, ακόμα
καλύτερα. Γενικά με βοηθάει
πάρα πολύ η ομάδα, το κλίμα
είναι εξαιρετικό και αυτό μου
βγαίνει μέσα στο γήπεδο».

- Τα νούμερα πάντως είναι
εντυπωσιακά. Πρώτος σκόρερ σε μέσο όρο στην Liga
ACB με 16.2 πόντους, 11ος
στο συνολικό ranking του
πρωταθλήματος και φυσικά πρώτος στα τρίποντα…
«Ναι πραγματικά είναι πολύ
καλά τα στατιστικά μου, αλλά
μπορώ να πω ότι με βοηθάει το
στυλ παιχνιδιού της ομάδας
μας. Τα συστήματα μας στην
πλειοψηφία τους είναι για τους
περιφερειακούς, τους σουτέρ.
Αυτό είναι το βασικό στοιχείο
της φιλοσοφίας του προπονητή μας. Έχουμε πέντε παίκτες
στην περιφέρεια και παίζουμε
πολύ με το τρίποντο. Βέβαια
στο τέλος της ημέρας μετράει

η νίκη και τίποτα παραπάνω,
όμως μέχρι στιγμής το στυλ
που έχουμε βοηθάει κι εμένα
και την ομάδα».

- Γιατί στην Ισπανία ο Βασιλειάδης είναι πρώτος σκόρερ και στην Ελλάδα
έψαχνε ομάδα, πηγαίνοντας για παράδειγμα στα
Τρίκαλα;
«Δεν μπορώ να δώσω καθαρή εξήγηση, μπορώ να πω ότι
εκεί ξέρουν τι μπορώ να κάνω,
ότι το βασικό μου «όπλο» είναι
το τρίποντο και γι’ αυτό με θέλουν στην ομάδα τους. Εδώ
στην Ελλάδα το κοροιδεύουμε
το τρίποντο, εκεί είναι διαφορετικά. Εμένα μου ταιριάζει
περισσότερο το ισπανικό στυλ.
Εκεί με σέβονται. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν μπορώ να παίξω πια
καλό μπάσκετ, ευτυχώς κάποιοι άλλοι στην Ισπανία είχαν
άλλη άποψη».

«Δύσκολα να
επιστρέψω στην
Ελλάδα»
- Είναι θέμα νοοτροπίας;
Ότι εκεί σε ξέρουν και σου
δίνω χρόνο, ενώ εδώ θέλουν άμεσα να μπεις και
να βάζεις τριαντάρες;
«Στην Ελλάδα χάνεις 2-3
σουτ και αμέσως δέχεσαι κριτική. Βάζεις 2-3 τρίποντα, κερδίζεις και είσαι ο καλύτερος
όλων. Δεν έχουμε υπομονή
στην Ελλάδα. Από 17 χρονών

το ζω αυτό. Πόσες ομάδες
έχουμε δει να χτίζονται πάνω
σε νεαρούς παίκτες; Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε με
υπομονή στην Ελλάδα, πάντα
κοιτάμε το άμεσο αποτέλεσμα.
Στην Ελλάδα αυτή την στιγμή
λόγω και της οικονομική κρίσης
οι ομάδες θα έπρεπε να δείχνουν μεγαλύτερη υπομονή
στην φιλοσοφία ενός προπονητή, στο πλάνο του. Εδώ στην
Ισπανία για παράδειγμα είναι
αλλιώς, ο προπονητής στην
ομάδα μας είναι εννέα χρόνια.
Δεν κάνουν αλλαγές εύκολα
στα ρόστερ αλλά λίγες προσθήκες. Δεν κάνουν μεταγραφές απλά για να δείξουν στον
κόσμο».

- Σκέφτεσαι την επιστροφή
στην Ελλάδα;
«Όχι δεν βλέπω να επιστρέφω. Είμαι καλά στην Ισπανία,
ελπίζω καταρχήν να τελειώσει
η φετινή χρονιά με υγεία, να είμαι δυνατός. Για του χρόνου
βλέπουμε, αλλά το μυαλό μου
είναι στο εξωτερικό και στην
Ισπανία σε πρώτη φάση».
Αρωμα Θεσσαλονίκης»

- Τι σου λείπε περισσότερο
αυτές τις ημέρες από την
Ελλάδα;
«Αυτό που μου λείπει φέτος
όπως και όσες φορές έχω περάσει αυτές τις γιορτές εκτός
Ελλάδας και είναι πολλές, οι φίλοι, οι συγγενείς, η οικογένεια.
Για μένα πλέον έχει γίνει συνήθεια να περνάω αυτές τις

ημέρες στο γήπεδο, στις προπονήσεις. Η οικογένεια είναι το
σημαντικότερο που λείπει πάντα σε έναν αθλητή. Αλλά το
μυαλό μου είναι στο τέλος της
χρονιάς, όταν και θα γυρίσω
πίσω στην Θεσσαλονίκη».

- Αν συγκρίνεις Χριστούγεννα στην Ισπανία και
στην Θεσσαλονίκη ποιος
κερδίζει;
«Κοίτα είναι πολύ όμορφα
στην Θεσσαλονίκη αυτές τις
ημέρες, ο κόσμος γιορτάζει
και αυτό είναι που λείπει. Αλλά
και στην Ισπανία είναι ωραία,
ανάλογα με την πόλη. Τώρα
εκεί που βρίσκομαι, είναι μία μικρή πόλη, είναι στολισμένη
πολύ όμορφα, έχει αρκετούς
τουρίστες και σίγουρα είναι
πολύ ωραία. Αλλά σίγουρα η
Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη
ομορφιά».

«Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης
και ο Ρικ Πιτίνο»
- Είναι λογικό η κουβέντα
μας να πάει στον ΠΑΟΚ.
Πως βλέπεις την ομάδα;
«Μου αρέσει πολύ ο ΠΑΟΚ
και έχω πει και στο παρελθόν
ότι μου αρέσει αρκετά ο προπονητής. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ανήκει στην γενιά των
νέων Ελλήνων προπονητών,
έχει μία σύγχρονη ματιά για το
μπάσκετ. Πρέπει να τον αφήσουν να κάνει την δουλειά του,
κάτι που βλέπω ότι γίνεται στον
ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι θα είναι μία

καλή χρονιά για τον ΠΑΟΚ,
θέλω να κάνει κάτι παραπάνω
στην Ευρώπη κάτι που σίγουρα
είναι δύσκολο, αλλά έχει καλό
υλικό για να μπορέσει να κάνει
ένα βήμα παραπάνω σε σχέση
με πέρυσι».

- Το σχόλιο σου για την δύσκολη κατάσταση του
Αρη…
«Η χρονιά ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες για τον Άρη
λόγω του απαγορευτικού της
FIBA. Πιστεύω ότι θα βρει τον
δρόμο του, είναι ένα μεγάλο
σωματείο και σίγουρα μπορεί
να ξεπεράσει τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει τώρα. Έχει
έναν νεαρό προπονητή με καινούργιες ιδέες για το μπάσκετ,
κάτι που μου αρέσει. Θέλει να
κάνει κάποιες νίκες για να αποκτήσει ψυχολογία, δεν νομίζω
ότι θα έχει προβλήματα με την
παραμονή, παρότι είναι χαμηλά στην βαθμολογία».

- Μια αναφορά για τον Ρικ
Πιτίνο…
«Ότι και να πω για τον Ρικ Πιτίνο είναι λίγο, είναι μία εξαιρετική επιλογή και φάνηκε από
την πρώτη στιγμή, πως άλλαξε
τον Παναθηναικό. Ήδη προσπαθεί να αλλάξει πράγματα
και στοιχεία μέσα στην ομάδα,
θέλει σίγουρα χρόνο για να
μάθει καλύτερα τους παίκτες.
Σίγουρα είναι ένας προπονητής
που μπορεί να αλλάξει την πορεία του Παναθηναϊκού προς
το καλύτερο».

Παρουσίαση χρυσής σελίδας
•Η Ενωση Συντακτών ετοιμάζει ξεχωριστή εκδήλωση για το βιβλίο
του Β. Σκουντή παρουσία ιερών τεράτων του χώρου
τις 14 Ιανουαρίου 2019 στις 7μ.μ.
στο φιλόξενο ξενοδοχείο Park
(Δεληγιώργη 2) στον Βόλο,
υποδεχόμαστε τους ανθρώπους
που έχουν γράψει χρυσές σελίδες στο
ελληνικό μπάσκετ.

Σ

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος στο χώρο του
μπάσκετ στην Ελλάδα, Βασίλης Σκουντής, θα
μας ταξιδέψει στο μπασκετικό έπος του 1987 με
το εξαιρετικό βιβλίο του, "Είμαστε πια πρωταθλητές", από τις εκδόσεις «Ελληνοεκδοτική».
Μαζί του, συνεπιβάτες στο υπέροχο μπασκετικό ταξίδι, ο μεγάλος αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εθνικής μας ομάδας του '87 Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Βολιώτης βετεράνος
άσος, 2ος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα Βασίλης Γκούμας και ο Βολιώτης αθλητικός Συντάκτης Ευθύμης Χούτας.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι συνδιοργανωτές, πρόεδροι της ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, του Μορφωτικού Ιδρύματος και του Επικουρικού ταμείου Δημήτρης Χορταργιάς και Σωτήρης Κέλλας,
καθώς και η Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
του ΠΣΑΤ.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ελένη Παπαθανασίου.

Ποιος είναι ο Βασίλης Σκουντής
O Βασίλης Σκουντής γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1963 στον Πειραιά, κατάγεται από το

Ρέθυμνο, αποφοίτησε από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή και είναι τελειόφοιτος της Νομικής
Σχολής.
Μαθητής της Β’ Λυκείου άρχισε να ασχολείται με το αθλητικό ρεπορτάζ, στο οποίο συμπληρώνει εφέτος ακριβώς 40 χρόνια. Έχει εργασθεί στις εφημερίδες «Φως των Σπορ», «Βραδυνή», «Έθνος», «Ελεύθερος Τύπος», «Ρεκόρ»,
«Τα Νέα», «Ο Κόσμος των Σπορ», «Το Βήμα»,
«Sportime», «GoalNews», Livesport, στους τηλεοπτικούς σταθμούς EΡΤ, Mega, Σκάι,
StarChannel, ΑlphaDigital, Alpha, CosmoteTV,
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Seven-X,
SportFM, AlphaSports, Champions, SportimeRadio, Eπικοινωνία 94.6, SentraFM 103.3 και στα περιοδικά «Αθλητική Ελλάδα», «Σούπερ Μπάσκετ», «Μπασκετόραμα», «Τρίποντο», «Active»,
«Νitro», «Esquire», «Βig» και «AllStarBasket».
Διετέλεσε Β’ αντιπρόεδρος του Πανελληνίου
Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).
Διετέλεσε διευθυντής της Υπηρεσίας Ολυμπιακής Πληροφόρησης ειδήσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 , αρχισυντάκτης και
διευθυντής του περιοδικού «Tρίποντο», ανταποκριτής της γαλλικής εφημερίδας «L’ Equipe»
και της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωλίγκας,
υπεύθυνος Τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και του Ελληνικού
Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), επικεφαλής του Γραφείου Τύπου

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου
του 1991 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ ανδρών του 1998 και μέλος του Γραφείου
Τύπου στα Ευρωμπάσκετ ανδρών του 1987 και
του 1995.
Είναι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος,
ο οποίος έχει παρακολουθήσει και τα 31 Φάιναλ
Φορ της Ευρωλίγκας του μπάσκετ, ενώ έχει καλύψει έξι διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, 8
Παγκόσμια Πρωταθλήματα Μπάσκετ, 15 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Μπάσκετ, 3 Παγκόσμια
Πρωταθλήματα Υγρού Στίβου, 5 Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα Υγρού Στίβου, 2 Παγκόσμια
Πρωταθλήματα Στίβου και πολλές άλλες διοργανώσεις παγκοσμίου βεληνεκούς σε διάφορα
αθλήματα.
Το 1999, το 2016 και το 2017 βραβεύθηκε από
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου
και το 2016 από το Ιδρυμα Μπότση, ενώ έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από πολλούς ελληνικούς
και διεθνείς οργανισμούς.
Τον Ιούνιο του 2017 εξέδωσε το βιβλίο «Είμαστε πια πρωταθλητές», που είναι αφιερωμένο στον θρίαμβο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ
1987. Επίσης είχε την επιμέλεια συγγραφής και
έκδοσης της τρίτομης εγκυκλοπαίδειας «Το
παγκόσμιο μπάσκετ» και της εγκυκλοπαίδειας
των 37 Ολυμπιακών Αθλημάτων, ενώ συμμετείχε στη συγγραφή των βιβλίων «100 χρόνια
μπάσκετ» και «Δέκα χρόνια Α1». Είχε επίσης τη

δημοσιογραφική επιμέλεια για τις βιντεοκασέτες «Τα μαγικά καλάθια του Γκάλη» και «Η χρυσή χρονιά της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού», για το CDRom «Τα χρυσά χρόνια του ελληνικού μπάσκετ» και για τα dvd «οι Ολυμπιακοί
Αγώνες του 2004» και «Ευρωμπάσκετ 2005».
Έχει συντονίσει πολλά αθλητικά συνέδρια, ενώ
επί σειρά ετών παρουσίαζε την ετήσια γιορτή της
απονομής των αθλητικών βραβείων του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου.
Αυτή την εποχή εργάζεται στην CosmoteTV,
στις εφημερίδες ΤΑ ΝΕΑ και livesport, στην ιστοσελίδα www.gazzetta.gr και επίσης διδάσκει
αθλητική δημοσιογραφία στο ΙΕΚ Όμηρος και
στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Συγκάτοικοι στο ρετιρέ
•Ενωση Δ.Μ και Ασπρόβαλτος υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά στη κορυφή
έσσερις
αγωνιστικές
απέμειναν έως
την ολοκλήρωση
του α’ γύρου και το
ενδιαφέρον στις πρώτες
θέσεις, η μοναδική ζώνη
που απασχολεί
φιλάθλους και ομάδες
καθώς στις τελευταίες
θέσεις τα πάντα έχουν
κριθεί πριν ακόμα
ξεκινήσει το
πρωτάθλημα. Στις
πρώτες θέσεις όχι μόνο
διατηρείται το
ενδιαφέρον αλλά
παραμένει υψηλό αφού
οι αποστάσεις είναι
κοντινές και πολλές
ομάδες μπορούν να
ελπίζουν.

Τ

Αναβολή αγώνων
Αναβλήθηκαν- ορθώς- οι προγραμματισμένοι για χθες αγώνες
της Β’ Ερασιτεχνικής και συγκεκριμένα του 1ου ομίλου, λόγω χιονόπτωσης. Με την απόφαση αυτή αποφεύχθηκαν έξοδα, ταλαιπωρία και επικινδυνότητα, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
Στα… λευκά ντύθηκε χθες το γήπεδο των Καρυών, όπως και τα υπόλοιπα γήπεδα.
Οπότε ήταν κατάλληλα για… χιονοπόλεμο και όχι για ποδόσφαιρο

gidopoulosp@yahoo.gr

Ενωση Δ. Μ, Ασπρόβαλτος,
Πιαλεία, Λυγαριά, Πρίνος και
Θεόπετρα βρίσκονται στο…
παιχνίδι της ανόδου, με τις
πρώτες απ’ αυτές να συγκεντρώνουν περισσότερες ελπίδες, αλλά και χωρίς να αποκλείεται και άλλες ομάδες να
διεκδικήσουν περισσότερα.
Το τέλος του 2018 βρήκε
δύο ομάδες να ισοβαθμούν με
31 βαθμούς και αυτές είναι η
Ενωση Δ.Μ και ο Ασπρόβαλτος, με την πρώτη να έχει πετύχει περισσότερα γκολ συνολικά και τυπικά να ξεκινάει από
κει ο βαθμολογικός πίνακας.
Οι παίκτες του Κώστα Γκουγκουλή έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ξανά μια ποδοσφαιρική παρέα ικανή για το
καλύτερο, παρά το γεγονός
πως πέρυσι υπήρξε αγωνιστική αδράνεια ως ομάδα. Από τη
μια βέβαια δεν είναι τυχαία
αυτή η «χημεία» αφού σχεδόν
όλοι οι παίκτες υπήρξαν συμπαίκτες στην Ενωση και ξέρει
ο ένας τα «χούϊα» των άλλων
και από την άλλη ίσως δείχνει
πως σε ένα πρωτάθλημα με χαμηλό αγωνιστικό επίπεδο μπορεί κάλλιστα μια… παρέα παικτών, ικανών όμως, να οδηγούν

Η Ενωση Δροσερού Μουριάς επανήλθε στα ποδοσφαιρικά
δρώμενα και δεν ξέχασε τις… πρωτιές
χωρήσουν, τόσο ώστε να διεκδικήσουν περισσότερα. Η
απόσταση των πέντε δεν είναι
απαγορευτική και εύκολα μπορούν να υπάρξουν ανατροπές. Ακόμα και η Θεόπετρα
έχει ελπίδες. Μια ομάδα που
έχει μονάδες αλλά δεν «καίγεται» να φτάσει στο ψηλότερο σκαλοπάτι.

ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13/1)

Ο Ασπρόβαλτος βαδίζει από το καλό στο… καλύτερο
τη κούρσα.
Ο Ασπρόβαλτος, δείχνει μια
αγωνιστική σταθερότητα και
δεν είναι τυχαίο αφού μετράει
μόλις μια ήττα και μόλις μια ισοπαλία. Εχει πετύχει 37 γκολ και
έχει δεχτεί 9, σε σχέση με την
Ενωση ΔΜ η οποία έχει σκοράρει 49 φορές και έχει μαζέψει 10 φορές τη μπάλα από τα
δίκτυα της. Ο «Ορφέας» έχει

την καλύτερη άμυνα και αυτό
το χαρακτηριστικό δίνει πόντους στην ομάδα του Χρήστου
Δημητρούλη. Όπως δείχνει η
μέχρι τώρα πορεία των δύο
ομάδων η… κόντρα ανόδου
θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος.
Από κοντά η Πιαλεία. Με 28
βαθμούς δείχνει πως έχει τις
δυνατότητες να συνεχίζει να
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο,

χωρίς αυτό να την αγχώνει
αφού η άνοδος δεν «καίει» κανέναν. Αν είναι νάρθει… θάρθει και οι άνθρωποι του
«Ασκληπιού» βλέπουν κάθε
παιχνίδι ξεχωριστά προσπαθώντας για το καλύτερο.
Δύο βαθμούς λιγότερους
έχουν συγκεντρώσει Λυγαριά
και Πρίνος. Με 26 βαθμούς ελπίζουν και μπορούν να προ-
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Ενωση Δ.Μ
Ασπρόβαλτος
Πιαλεία
Λυγαριά
Πρίνος
Θεόπετρα
Βυτουμάς
Βαλτινό
Παλ/ρο
Τζούρτζια
Ροπωτό
Χρυσομηλιά
Γόμφοι
Δενδροχώρι
Φωτεινό
Κεφ/κός
Φιλύρα

Β

ΑΓ.

31
31
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9
7
6
0
0
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ΤΕΡΜΑΤΑ
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1
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1
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1
0
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ΕΚΤOΣ
Ν
Ι

5
3
5
4
3
3
3
3
2
2
2
3
2
0
1
0
0

Βυτουμάς ................................- ...................................Βαλτινό
Τζούρτζια ................................- ............................Χρυσομηλιά
Θεόπετρα ................................- .............................Ενωση Δ.Μ
Παλ/ρο.....................................- .........................Ασπρόβαλτος
Φιλύρα.....................................- ...................................Ροπωτό
Κεφ/κός ...................................- ....................................Πρίνος
Φωτεινό ...................................-............................Δενδροχώρι
Γόμφοι .....................................- ..................................Λυγαριά
Ρεπό: Πιαλεία

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20/1)
Βαλτινό....................................- ............................Χρυσομηλιά
Ενωση Δ.Μ ..............................- ...............................Βυτουμάς
Ασπρόβαλτος..........................- ...............................Θεόπετρα
Ροπωτό....................................- ...................................Πιαλεία
Πρίνος .....................................-....................................Παλ/ρο
Δενδροχώρι.............................- ....................................Φιλύρα
Γόμφοι .....................................- ..................................Κεφ/κός
Λυγαριά ...................................- ..................................Φωτεινό
Ρεπό: Τζούρτζια

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27/1)

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Όπως προαναφέραμε οι πιθανότητες να αναρριχηθούν
και άλλες ομάδες υπάρχουν
αφού απομένει αρκετός δρόμος ακόμα. Ο Βυτουμάς, το
Βαλτινό και το Παλαιομονάστηρο ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία και συχνά πυκνά δείχνουν πως έχουν τέτοιες δυνατότητες.
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Ι
Η

1
1
2
1
2
2
3
2
1
5
4
3
4
5
6
5
6

25
12
22
20
11
14
12
9
13
13
9
10
7
6
4
0
0

10
10
9
8
8
8
7
7
6
6
4
4
3
2
2
0
0

5
6
7
8
6
6
13
7
9
23
20
9
16
20
24
15
18

1
1
1
2
2
1
2
2
4
0
2
1
0
1
0
0
0

1
1
3
2
2
3
3
4
2
7
6
8
9
9
10
12
12

ΤΕΡΜΑΤΑ

49
37
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39
28
32
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25
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12
12
11
0
0

10
9
15
15
12
15
19
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13
26
29
33
34
41
42
36
36

Ενωση Δ.Μ ..............................- ...................................Βαλτινό
Βυτουμάς ................................- .........................Ασπρόβαλτος
Τζούρτζια ................................- ...................................Ροπωτό
Θεόπετρα ................................- ....................................Πρίνος
Πιαλεία ....................................-............................Δενδροχώρι
Παλ/ρο.....................................- ....................................Γόμφοι
Φιλύρα.....................................- ..................................Λυγαριά
Φωτεινό ...................................- ..................................Κεφ/κός
Ρεπό: Χρυσομηλιά

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3/2)
Ασπρόβαλτος..........................- .....................................Κρήνη
Ροπωτό....................................- ............................Χρυσομηλιά
Πρίνος .....................................- ...............................Βυτουμάς
Δενδροχώρι.............................-................................Τζούρτζια
Γόμφοι .....................................- ...............................Θεόπετρα
Λυγαριά ...................................- ...................................Πιαλεία
Φωτεινό ...................................-....................................Παλ/ρο
Κεφ/κός ...................................- ....................................Φιλύρα
Ρεπό: Βαλτινό

CMYK
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Από τα δύσκολα στα… δυσκολότερα

Ταϊρης, Γιδόπουλος, Θεολόγης με τον προπονητή τερματοφυλάκων
Σοφοκλή Βουλόγκα

Δ

ύσκολη η
χθεσινή
μέρα λόγω…
χιονιά,
δύσκολη η αυριανή
λόγω Παναχαϊκής.

Όπως και να το δει κάποιος, τα δύσκολα αποτελούν καθημερινότητα για
την ομάδα του ΑΟΤ η οποία
χθες είπε να αποφύγει τα
χειρότερα (πρωϊνή προπόνηση στο χιονισμένο και
ακατάλληλο γήπεδο της Πηγής) αλλά βρήκε μπροστά
της ακόμα χειρότερα αφού
το απόγευμα στο δημοτικό
στάδιο το χιόνι και το κρύο
έγιναν πιο αισθητά.
Παρ’ όλα αυτά άπαντες
βγήκαν στο γήπεδο, προσπάθησαν για το καλύτερο
αλλά προκειμένου να αποφύγουν ιώσεις, έφυγαν νωρίτερα για θεωρεία βλέποντας βίντεο με πρωταγωνίστρια την Παναχαϊκή.
Θέληση υπάρχει, αποφα-

Στιγμιότυπα από τη χθεσινή
«παγωμένη» προπόνηση

σισμένοι για το θετικό αποτέλεσμα είναι οι Τρικαλινοί
παίκτες, περισσότερα στο
παιχνίδι.
Πάνος Γιδόπουλος

Αναχώρηση

Φιλία

Αναχώρησαν με χιονόπτωση χθες οι Νέοι του ΑΟΤ για
την Σπάρτη, αφού σήμερα θα παίξουν εκεί με την τοπική
ομάδα. Αν και οι παίκτες του Μανώλη Κοτσίρα ταξίδεψαν
με άδειες τις βαθμολογικές τους αποσκευές, η αισιοδοξία
για τη συνέχεια της πορείας τους, περίσσευε…

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το
Euro 2004 και νυν Ευρωβουλευτής Θοδωρής Ζαγοράκης
βρίσκεται στα Τρίκαλα με την ευκαιρία των γιορτών.
Ο Θοδωρής Ζαγοράκης βρίσκεται στα Τρίκαλα και κατέλυσε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης απ’ όπου θα
οργανώσει πρόγραμμα επισκέψεων μαζί με την οικογένειά
του.
Φίλος από παλιά με τον Γιάννη Τζώρτζη, με τον οποίο
συνυπήρξαν συμπαίκτες σε μικρές εθνικές ομάδες, ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, δεν θα μπορούσε παρά να
κάνει την πρώτη επαφή μαζί του πριν οργανώσει το πρόγραμμα διαμονής του στα Τρίκαλα.
CMYK

* Σε ένα πιο παραγωγικό 2019 ελπίζει η οικογένεια
του ΑΟΤ. Θα κρατήσει βέβαια την αντεπίθεση των τελευταίων αγωνιστικών αλλά παράλληλα θα σπεύσει
να προσθέσει και νέα στοιχεία στο παιχνίδι. Διότι δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι στο επίπεδο αυτό με τον
υψηλό συναγωνισμό το ανακάτεμα της τράπουλας
παίζει πάντα σημαντικό ρόλο.
* Ασφαλώς η πρώτη αγωνιστική του καινούργιου χρόνου
θέλει τεράστια προσοχή απ’ όλες τις απόψεις, διότι
πρώτα και κύρια το μυαλό πρέπει να βγει από την
θαλπωρή των ημερών. Οι κυανέρυθροι λοιπόν καλούνται να αγωνιστούν ώριμα και έξυπνα για να
στρέψουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας.
* Πάντως το ιστορικό συγκρότημα έχει ανάγκη από
ορισμένα μεγάλα διπλά, που θα εκτοξεύσουν μια και
καλή την ψυχολογία. Τούτο το στοιχείο κάνει θαύματα
στον αθλητισμό και όταν οι πρωταγωνιστές είναι στα
πάνω τους μπορούν να φτιάξουν μια αλυσίδα μεγάλων
αγωνιστικών στιγμών.
* Από την πλευρά τους και οι ειδικοί της Β’ Εθνικής θεωρούν ότι ο ΑΟΤ είναι για πολύ παραπάνω. Στις αναλύσεις που κάνουν σημειώνουν ότι στην πρώτη φάση
αγώνων τα Τρίκαλα δεν άνοιξαν τα φτερά τους σύμφωνα με την πραγματική δυναμική τους.
* Ωστόσο παρατηρούν ότι εδώ και λίγες αγωνιστικές
άρχισαν να ξεδιπλώνουν μέρος των αρετών τους και
ελπίζουν βάσιμα σε καλύτερες μέρες. Εννοείται ότι
στην βράση κολλάει το σίδερο και ο εκπρόσωπός
μας καλείται να πιάσει κάθε ευκαιρία από τα μαλλιά.
* Οσο για την Παναχαϊκή έχει τα δικά της θέματα,
όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Όπως και να ’χει όμως
οι πρωταγωνιστές του ΑΟΤ καλούνται να κοιτάξουν
την δική τους δουλειά και μόνο προκειμένου να παίξουν την μπάλα που ξέρουν έχοντας συνοχή σε όλες
τις γραμμές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι
προοδεύουν οι ομάδες που λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή βγάζοντας και τους απαραίτητους
αυτοματισμούς.
* Επανακάμπτει σιγά- σιγά και η γυναικεία Α’ Εθνική
με δράση ανήμερα των Φώτων. Από την πλευρά τους
τα κορίτσια των Τρικάλων έχουν ρεπό και έτσι θα καταγράψουν τους συσχετισμούς της αγωνιστικής.
* Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το έμψυχο δυναμικό
δεν χαλάρωσε στην περίοδο των εορτών αφού οι
απαιτήσεις πλέον είναι υψηλές και τον πήχη ανέβασαν
οι ίδιες οι πρωταγωνίστριες.
* Ξεχωρίζουν η Θεσσαλική αναμέτρηση ΑΕΛ- Ελπίδων.
Κ αλλά και η συνάντηση με Αθηναϊκό χρώμα: Γλυφάδας- Αγ. Παρασκευής. Εύκολο έργο αναμένεται να
έχει ο Αρης, που υποδέχεται την Πανσερραϊκή, ενώ
αναβλήθηκε το παιχνίδι: ΠΑΟΚ- Εργοτέλης.
* Σαν παλιό μπασκετικό σινεμά θα μοιάζει η εκδήλωση
παρουσίασης του βιβλίου του πολύπειρου συναδέλφου
Βασίλη Σκουντή στις 14 του μήνα στον Βόλο. Η δική
μας Ενωση Συντακτών ψάχτηκε πολύ και ετοίμασε
ένα μοναδικό κάδρο ομιλητών.
* Μόνο και μόνο η παρουσία των εμβληματικών: Β.
Γκούμα και Π. Γιαννάκη τα λέει όλα. Το δίδυμο θα ταξιδέψει τους πάντες σε χρόνια ρομαντικά αλλά και
σε χρόνια δοξασμένα. Θα επιβεβαιωθεί πάντως η
αγάπη των Θεσσαλών για την καλαθοσφαίριση.
* Το κύμα κακοκαιρίας «Σοφία» άγγιξε και τα Τρίκαλα
αλλά οι παλιοί λένε: τα βουνά μαθημένα από τα χιόνια.
* Ο Ν.Σκαρβέλης έρχεται τέλη του μήνα Ελλάδα για
προετοιμασία.

05.30: COSMOTE SPORT 4 HD
Golden State Warriors-Houston
Rockets, NBA Regular Season
07:00 Eurosport 1
Τουρνουά Ανδρών, Μπρισμπέιν
Τένις
11:30 Eurosport 2
Hopman Cup, Τένις
14:45 Eurosport 1
Άλμα με σκι, Ίνσμπρουκ
19:45 Novasports 1HD
Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
EuroLeague

20:00 Novasports 3HD
Ζάλγκιρις - ΤΣΣΚΑ, EuroLeague
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Λεβάντε-Τζιρόνα, LaLiga Santander
21:00 Novasports 2HD
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
EuroLeague
22:00 Novasports 2HD
Μπαρτσελόνα - Νταρουσάφακα
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Εσπανιόλ-Λεγανές

τοπικά
Μέρος 2ο
Με το θέμα της Ελένης έχουν
ασχοληθεί οι περισσότεροι από
τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Στην Ιλιάδα είναι κυρίαρχο θέμα. Οι τραγικοί ποιητές καθώς και οι λυρικοί τη
σχολιάζουν ποικιλοτρόπως. Οι
ρήτορες Γοργίας και Ισοκράτης
έχουν γράψει εγκώμια για την
Ελένη. Ο Στησίχορος, λυρικός
ποιητής του 6ου αι. π.Χ. σε ένα
ποίημά του περιέγραφε με τα
μελανότερα χρώματα την απιστία της Ελένης και μόλις το τελείωσε, τυφλώθηκε. Το γεγονός
απέδωσε σε ενέργεια της Ελένης, (που αργότερα, την πίστευαν σαν θεά). Και ξαναβρήκε το φως του, αφού ανήρεσε
τις κατηγορίες με νέο εγκωμιαστικό ποίημα, την Παλινωδία. Το
περιστατικό αυτό αναφέρει ο
Πλάτων. «Στησίχορος δε στερηθείς των ομμάτων δια την
κατηγορίαν της Ελένης, έγνω
την αλήθειαν και ποιήσας ευθύς
την καλουμένην Παλινωδίαν,
παραχρήμα ανέβλεψεν» (Φαίδρος 243a). Για τη θεϊκή της καταγωγή λέει η ίδια η Ελένη στην
τραγωδία τα εξής: «Παίρνοντας
ο Δίας τη μορφή κύκνου, πέταξε προς τη μάνα μου τη Λήδα κι
έτσι μαζί της έσμιξε με δόλο.»
Το ερώτημα που έχει τεθεί
από την αρχαιότητα είναι: υπήρξε βίαιη απαγωγή ή εκούσια
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«Αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι διὰ τὸ κάλλος εὐτυχεῖς γυναῖκες, ἡμᾶς δ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀπώλεσεν». (στ. 304-305)
πράξη; Η ίδια η Ελένη παρουσιάζεται αντιφατική. Τις περισσότερες φορές επικρίνει τον
εαυτό της και νοσταλγεί την
παλιά της ευτυχία στη Σπάρτη
με τον άντρα της και την κόρη
της Ερμιόνη. Μερικές φορές
παίρνει και το μέρος των
Τρώων. Η αντιφατικότητά της
αυτή μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική. Η δεκαετής απουσία
της από την πατρίδα και η προσπάθεια προσαρμογής της σε
νέα ήθη, μέσα σε μια ξένη πολυμελή οικογένεια, όπου μόνο ο
Πάρης ήταν δικός της, είναι
φυσικό να έχουν επηρεάσει σε
μεγάλο βαθμό τον ψυχικό της
κόσμο, ώστε να παρουσιάζει
μια ανακολουθία στη συμπεριφορά και τα λόγια της.
Όσον αφορά στη στάση του
Μενέλαου, σύμφωνα με τον Αρκτίνο, ποιητή του επικού κύκλου, ο Μενέλαος, όταν μετά
την άλωση της Τροίας μπήκε
στο ανάκτορο του Πριάμου και

αντίκρισε την Ελένη, έβγαλε το
σπαθί του να τη σκοτώσει. Τότε
εκείνη γύμνωσε τα στήθη της,
για να δεχθεί το θανατηφόρο
χτύπημα. Τα κάλλη της όμως
παρέλυσαν τον Μενέλαο, τη
συγχώρησε και την πήρε μαζί
του.
Τη συνέχεια μαθαίνουμε από
τον αρχαίο σχολιαστή της «Ορέστειας», ο οποίος αναφέρει ότι
ο στρατός των Αχαιών ήταν
τόσο εξοργισμένος μαζί της για
τις συμφορές που τους είχε
προξενήσει, ώστε μόλις την είδαν από μακριά να έρχεται με
τον Μενέλαο, άρπαξαν πέτρες
να τη λιθοβολήσουν. Καθώς
όμως πλησίαζε και είδαν το
πρόσωπό της να ακτινοβολεί
από ομορφιά, οι πέτρες άρχισαν
να πέφτουν από τα χέρια τους.
Μετά τις παρεκβάσεις αυτές
επιστρέφουμε στην υπόθεση
του έργου. Ο Ερμής, αφού στον
Πάρη έδωσε το είδωλό της Ελένης, την ίδια την εγκατέστησε

στο παλάτι του βασιλιά Πρωτέα
στην Αίγυπτο, γιατί ήταν άνθρωπος, που διακρινόταν για
την ηθικότητα και εντιμότητά
του και θα σεβόταν τον γάμο
της. Εκεί παρέμεινε η Ελένη σε
όλη τη διάρκεια του τρωικού πολέμου. Ο Ευριπίδης στον πρόλογο την παρουσιάζει να εμφανίζεται έξω από τα ανάκτορα,
μπροστά στον τάφο του Πρωτέα, ο οποίος στο μεταξύ είχε
πεθάνει.
Στον πρόλογο η Ελένη μας δίνει και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πρώταπρώτα θέλει να αποσείσει από
πάνω της τις βαριές κατηγορίες
των Ελλήνων ότι είναι η αιτία
του τρωικού πολέμου. «Ο τρωικός πόλεμος, λέει, είναι έργο
του Δία, που ήθελε να μειώσει
τον πληθυσμό της γης.» (Η πληροφορία αυτή είναι από τα Κύπρια έπη). «Προδότρα του άντρα μου με ανεβάζουν, προδότρα με κατεβάζουν. Εγώ όμως

Μέρος 19ο

Διαλυμένοι οικισμοί του Νομού Τρικάλων

(τελευταίο)

Η ΚΟΥΜΑΡΙΑ (ΝΕΑ ΣΜΟΛΙΑ)

14. Η βιβλιογραφία
1) Δέλκος 1990: Νίκος Δέλκος, Αγρελιά, παρελθόν, παρόν και μέλλον, Λάρισα 1990.
2) “Μ” 2000: “Μ”, Η ζωή επιστρέφει στην Κουμαριά, Πρωινός Λόγος, εφ. Τρικάλων,
13.8.2000, σελ. 11
3) Μπαρούτας 1995: Κώστας
Μπαρούτας, Τα επιτίμια στο
νομό των Τρικάλων, Θεσσαλικό
Ημερολόγιο, Λάρισα 1995 (28),
129-140.
4) Νημάς 2000: Θεόδωρος Α.
Νημάς, Η ληστοκρατία στη Βορειοδυτική Θεσσαλία από την
απελευθέρωσή της (1881) έως
το 1930 περίπου, Τρικαλινά,
Τρίκαλα 2000, 181-268.
5) Νημάς 2001: Θεόδωρος Α.
Νημάς, Οι εκ του Ν. Τρικάλων
θανόντες εν πολέμω, 1897-1922,
Τρικαλινά, Τρίκαλα 2001(21)
311-410.
6) Παπ. 2017: Χρ. Παπ., 89
χρόνος ιερέας έφυγε από τη
ζωή, Πρωινός Λόγος, εφ. Τρικάλων, 24.9.2017, σελ. 9.
7) Παπασωτηρίου 1935: Ιωάννης Παπασωτηρίου, Επαρχία
Τρικκάλων, Θεσσαλικά Χρονικά,
Αθήνα 1935, 291-315.
8) Σπανός Β. 2004: Βασίλειος
Κ. Σπανός, Οι οικισμοί της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας κατά
την Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 2004.
9) Σπανός Κ. 1990: Κώστας
Σπανός, Οδοιπορικό στην περιοχή των Μπλαχαβαίων, Η
Έρευνα,
εφ.
Τρικάλων,
21.10.1990
(σελ.
3,6),
23.10.1990
(σελ.
3,8),
24.10.1990 (σελ. 3,8).
10) Σπανός Κ. 1991: Κώστας
Σπανός, Δεύτερο συμπλήρωμα
στη “Βυζαντινή Θεσσαλία” των
Fr. Hild-Joh. Koder-Κ. Σπανού-Δ.
Αγραφιώτη, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα 1991 (19), 150153.
11) Στουκογεώργος 2017:
Γιώργος Στουκογεώργος, Ιστορικά στοιχεία της Αγρελιάς των
Τρικάλων, Λάρισα 2017.
12) Σφέικος και Νημά 2009:
Αριστείδης Ν. Σφέικος και Διο-
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ποτέ δεν πήγα στην Τροία, στο
κρεβάτι ενός ξένου. Και όσο
ζούσε ο Πρωτέας, είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Μετά τον θάνατό του όμως ο γιος του Θεοκλύμενος μου έγινε φορτικός,
θέλει να με κάνει γυναίκα του,
μου στερεί τη δυνατότητα να
επιστρέψω στη Σπάρτη και μένω
δέσμια εδώ.»
Τη στιγμή εκείνη εμφανίζεται
ο Τεύκρος, αδερφός του Αίαντα, που επέστρεφε από την
Τροία με τόπο προορισμού την
Κύπρο – στον τρωικό πόλεμο
είχε διακριθεί ως τοξότης. Περαστικός από εκεί βλέπει ανέλπιστα την Ελένη και η οργή
αμέσως φούντωσε μέσα του. Η
έχθρα των Αχαιών εναντίον της
ήταν γενικευμένη. Όταν όμως
την πλησίασε, πίστεψε ότι δεν
ήταν αυτή, απλώς ήταν μια που
της έμοιαζε καταπληκτικά. Ανοίγει διάλογο μαζί της και της διηγείται περιστατικά από τον τρωικό πόλεμο. Της λέει ότι είναι

ένας από αυτούς «που κούρσεψαν την Τροία». «Και την Ελένη
την πήρατε;» ρωτά η Ελένη.
«Την πήρε ο Μενέλαος, αλλά
δεν έφτασαν ακόμη στη Σπάρτη», απάντησε. «Την είδες εσύ
με τα μάτια σου αυτή τη δύστυχη ή σου το είπαν άλλοι; Με
τα ίδια μου τα μάτια, όπως
τώρα βλέπω εσένα. Και ό,τι
βλέπεις μπορεί να είναι και αληθινό;» Ο Ευριπίδης σε κάθε ευκαιρία εκμεταλλεύεται το γνωστό φιλοσοφικό πρόβλημα: Αλήθεια ή πλάνη; Εντύπωση ή βεβαιότητα; Μετά από αυτά ο
Τεύκρος αποχωρεί.

Μανάφας Γεώργιος,
Αρετή Τσιλιχρήστου,
αρραβωνιασμένοι
(1962, Αρχείο τους).

Γεώργιος Τσιλιχρήστος του
Κωνσταντίνου, λαμπρός
κυνηγός (1974, Αρχείο
Τσιλιχρήστος Αθ. Σωτήριος).

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

Αγαπητικά χωριό “ζωντανό”
Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

Δημοτικό Σχολείο, ανατολικά του το σπίτι του δασκάλου, μπροστά Κοκκώνης Χρήστος,
ο μικρός Κοκκώνης Αχ. Βασίλειος (1968, Αρχείο Δημ. Χρ. Κοκκώνης).

Από αριστερά: Γιώργος Τσιλιχρήστος, Μανάφας Χαράλαμπος, Νταϊάκης
Ιωάννης, Μανάφας Δημήτριος, π. Κων/νος Τσιλιχρήστος, Κοκκώνης
Χρήστος, Τσιλιχρήστος Κων/νος, Κοκκώνης Αχιλλέας, καθιστός
Γκουζιώτης Αλέκος (περ. 1970, Αρχείο Τσιλιχρήστος Αθ. Σωτήριος).

Εφτά παιδιά του Γιώργου Τσιλιχρήστου, της Σιδέρως και Αρετής, από αριστερά: Νικόλαος, Αθανάσιος,
Λάμπρος. Κωνσταντινιά, Βασίλειος, Αρετή, Σωτηρία (περ. 1974, Αρχείο Τσιλιχρήστος Αθ. Σωτήριος)
νυσία Θ. Νημά, Η περιοχή των
Χασίων με την επιστημονική μα-

τιά του Γερμανού γεωλόγου Alfred Philippson, Τρικαλινά, Τρί-

καλα 2009 (29), 205-260.
13) Σχινάς 1886: Νικόλαος

Θ. Σχινάς, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, εν
Αθήναις 1886.
14) Τάσιος 2012: Απόστολος
Αθ. Τάσιος (επιμέλεια), Τα Σχολεία του Νομού Τρικάλων, Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, Τρίκαλα
2010.
15) Philippson 2014: Alfred
Philippson, Θεσσαλία και Ήπειρος, Θεσσαλονίκη 2014 (έκδοση Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων).
Κλείνω την παρούσα μελέτη

με τα λόγια του Μητσιούλα
(Δημ. Πιτέλη): “Για τα έργα της
εκκλησίας (αύλειος χώρος, ξενώνας, μαγειρείο, δύο δωμάτια,
2002-2005) τα χρήματα μας τα
'στελνε η Παναγία”. Ευχαριστών και συγχαίρων, εύχομαι
ολόψυχα η Παναγία να μας σκέπει, προστατεύει, καθοδηγεί
στην σωτηρία των ψυχών μας.
Αμήν!
ΤΕΛΟΣ

30 σελίδα
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Νέα επίθεση Πολάκη σε Δικαστές και Εισαγγελείς

Ο

«Εγώ δεν μίλησα για πολιτικό χρόνο όπως τεχνηέντως
αναφέρει η ανακοίνωσή σας αλλά για υποθέσεις μείζονος
δημοσίου συμφέροντος που πρέπει να ολοκληρωθούν και
να τελεσιδικήσουν»
«Μια που το έφερε η κουβέντα ,πιστεύω πως αναγκαίο
θα ήταν η “κλεψύδρα του δικαστικού χρόνου” να ρυθμιστεί
(για τέτοιες υποθέσεις τουλάχιστον) να μετράει σε μήνες
και όχι σε δεκαετίες όπως το παρελθόν (π.χ.
ζημενς,c4i,κλπ)», πρόσθεσε.

αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος
Πολάκης, εξαπέλυσε νέα επίθεση μέσω του
προσωπικού του λογαριασμού στο
Facebook με αφορμή την ανακοίνωση της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων η οποία έκανε
λόγο για «θεσμική εκτροπή».
«Καθίστασθε πλέον προβλέψιμοι καθώς κάθε φορά που
κάποιος θίγει κάτι στη λειτουργία της δικαιοσύνης μιλάτε
για “θεσμική εκτροπή”», ανέφερε μεταξύ άλλων και συνέχισε:

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης

Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων:
Θεσμική εκτροπή η παρέμβαση Πολάκη

Γ

ια θεσμική εκτροπή καταγγέλλει η Ενωση
Δικαστών και Εισαγγελέων τον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας Π. Πολάκη, χαρακτηρίζοντας
ολίσθημα την παρέμβασή του στο έργο της
Δικαιοσύνης και την προσωπική στοχοποίηση
δικαστικών λειτουργών.

Παράλληλα, καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει
τις τοποθετήσεις του υπουργού του και να αποτρέψει παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον, οι οποίες πλήττουν την Δικαστική Ανεξαρτησία και το Κράτος Δικαίου.
«Είχαμε καλώς διαβλέψει και το επισημάναμε εμφατικά
στο Ψήφισμα της Γενικής μας Συνέλευσης στις 15 Δεκεμβρίου 2018, ότι στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπει η Δικαιοσύνη και οι
λειτουργοί της στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης»
αναφέρει η Ένωση σε ανακοίνωσή της.
«Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας σε χθεσινή του ανάρτηση ζητάει από Δικαστές και Εισαγγελείς, τους οποίους
αυτή τη φορά ονοματίζει και επιπλήττει, να του δώσουν
εξηγήσεις για την πορεία συγκεκριμένων υποθέσεων, τους
προτρέπει ορισμένες φορές σε ενδεδειγμένες, κατά την
άποψή του, ενέργειες (π.χ προφυλάκιση) και θεωρεί
μάλιστα και ύποπτη την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή
τους».
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αφού υπογραμμίζει
ότι «την ίδια στιγμή που ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία
προστατεύουν απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας,
υπουργός της κυβέρνησης παραβιάζει βάναυσα το τεκμήριο
αυτό», προσθέτει ότι «η δημόσια διαπόμπευση και τα υπονοούμενα σε βάρος δικαστικών λειτουργών, που σε αντίξοες
συνθήκες προσπαθούν να επιτελέσουν το καθήκον τους,
δεν θα έχει τέλος, όπως σαφώς προδικάζει ο ίδιος αξιωματούχος με τη λέξη ΄΄συνεχίζεται΄΄».
«Επισημαίνουμε ότι το ολίσθημα του εν λόγω υπουργού
να αποπειραθεί να παρέμβει στο έργο Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών συνιστά θεσμική εκτροπή, δεδομένου ότι αποτελεί ευθεία παραβίαση της Αρχής της Διάκρισης των Λειτουργιών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο
Πρωθυπουργός, ως επικεφαλής της Κυβέρνησης, θα αποδοκιμάσει τις τοποθετήσεις του Υπουργού του και θα

αποτρέψει παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον, οι οποίες
πλήττουν την Δικαστική Ανεξαρτησία και το Κράτος Δικαίου»
Και καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης: «Σε κάθε πε-

ρίπτωση οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί έχουν
μοναδικό τους καθήκον την ολοκλήρωση των ανατεθειμένων
σ’ αυτούς δικογραφιών, με νηφαλιότητα και ψυχραιμία,
τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, χωρίς να επηρεάζονται από την κλεψύδρα του πολιτικού χρόνου».

όπως παλιά...
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
Μαξίμου:

Συνιστούμε
στον κ. Μητσοτάκη
ψυχραιμία και εμπιστοσύνη
στη Δικαιοσύνη
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Κυρ. Μητσοτάκης:
Πρωτοφανής υπονόμευση
των δημοκρατικών θεσμών
Ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης, εξαπέλυσε επίθεση στην
κυβέρνηση για τις πρωτοφανής παρεμβάσεις
στη δικαιοσύνη. «Απειλείται ευθέως η διάκριση των
εξουσιών στη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο
αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Πολύ άγχος, πολλά νεύρα και πολλή ένταση εμφανίζει
τις τελευταίες ημέρες ο κος Μητσοτάκης, όπως και η ΝΔ,
σε σχέση με την υπόθεση Novartis», αναφέρει σε γραπτή
ανακοίνωση του το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.
«Ίσως γιατί η απόδραση από τη χώρα ενός κρίσιμου εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο αποφεύχθηκε στο παρά πέντε και δεν θα έχουμε στην υπόθεση αυτή νέο "Χριστοφοράκο" και πιθανά επανάληψη της ατιμωρησίας, όπως στην
υπόθεση Siemens», συνεχίζει.
Και προσθέτει: «Ίσως πάλι, γιατί κάτι γνωρίζει και ανησυχεί. Σε κάθε περίπτωση του συνιστούμε ψυχραιμία και
εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Και επειδή του αρέσει για
το θέμα αυτό να βγάζει και δηλώσεις στην αγγλική γλώσσα, θα τον παρακαλέσουμε αν μπορεί να μας μεταφράσει
τη λαϊκή παροιμία "φωνάζει ο κλέφτης, να φοβηθεί ο νοικοκύρης».
Καταλήγοντας το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού
σημειώνει: «Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!».

Έρευνα στο σπίτι
του Ν. Μανιαδάκη από
τις εισαγγελικές αρχές
Έρευνα στο σπίτι του Ν.
Μανιαδάκη πραγματοποίησαν,
σύμφωνα με πληροφορίες, οι
εισαγγελικές αρχές, λίγες μέρες μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του
για δωροδοκία.
Ο προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση της Novartis κατέστη κατηγορούμενος,
καθώς από την έρευνα που διεξάγεται από τους εισαγγελείς Διαφθοράς προέκυψε η εμπλοκή του στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς αναζητούν
στοιχεία που να σχετίζονται με τις υπό διερεύνηση δωροδοκίες της Novartis.
Η δικογραφια Μανιαδακη χρεώθηκε ήδη στην ανακρίτρια Μπόζνου. Συμφωνα με πληροφοριες ο κ. Μανιαδάκης δήλωσε μέσω του συνηγόρου του στην δικαστική λειτουργό ότι ένα πάσα ώρα και στιγμή θα είναι στη διάθεση των ανακριτικών αρχών.

«Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες συνιστούν πρωτοφανή υπονόμευση των δημοκρατικών μας θεσμών και
απειλούν ευθέως την διάκριση των εξουσιών στη χώρα μας»,
δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:
«Δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό σε ένα Κράτος Δικαίου εν
ενεργεία υπουργός να απειλεί ονομαστικά εισαγγελείς και
ανακριτές ότι δεν επιτελούν την αποστολή τους, όπως ο
ίδιος θα επιθυμούσε, και ο πρωθυπουργός να τον καλύπτει.
Ούτε μπορεί να γίνει ανεκτό σε ένα Κράτος Δικαίου να χαρακτηρίζεται από την Δικαιοσύνη προστατευόμενος μάρτυρας πρόσωπο που βαρύνεται με κατηγορίες, ενώ ο νόμος ρητά το απαγορεύει».
«Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι θα διαφυλάξω
με όλες μου τις δυνάμεις το κύρος και την αξιοπιστία των
θεσμών μας. Και καλώ τους επικεφαλής όλων των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας να αποτρέψουμε από κοινού την επιχειρούμενη θεσμική εκτροπή, την οποία πλέον
και οι ίδιοι οι δικαστές επισημαίνουν. Καλώ, τέλος, όλους
τους δικαστικούς λειτουργούς να υψώσουν ανάστημα και

Ο πρόεδρος της Ν. Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
να αποκαταστήσουν το κύρος και την ανεξαρτησία της Ελληνικής Δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

TτΕ: Συνεχίστηκε η πιστωτική
συρρίκνωση τον Νοέμβριο
ην ώρα που στην
Ευρωζώνη οι
τράπεζες αυξάνουν
τις χορηγήσεις δανείων
σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις με τους
ταχύτερους ρυθμούς από
το 2009, στην Ελλάδα
εξακολουθούμε να
έχουμε πιστωτική
συρρίκνωση. Η αδυναμία
των τραπεζών να
στηρίξουν την
πραγματική οικονομία με
πιστώσεις ενδεχομένως
να αποδειχθεί στην
μεγαλύτερη πρόκληση
για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας.

Τ

Σύμφωνα με τα στοιχεία,
που έδωσε στη δημοσιότητα
η Τράπεζα της Ελλάδος,

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

ΕΛΛ+0,81% το Νοέμβριο η
συνολική χρηματοδότηση της
οικονομίας μειώθηκε κατά
1,8% σε σχέση με πέρυσι. Οι
καταθέσεις πάντως αυξήθηκαν κατά 6,4%.
Αναλυτικότερα, η μηνιαία
καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2018,
ήταν αρνητική κατά 89 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,294 δισ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβο-

λής της χρηματοδότησης της
γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -4,4% από -4,9%
τον προηγούμενο μήνα.
Οι χορηγήσεις δανείων
προς τον ιδιωτικό τομέα μειωθηκαν κατά 1,4%, όπως και
τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της
συνολικής χρηματοδότησης
προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν
θετική κατά 106 εκατ. ευρώ,
έναντι αρνητικής καθαρής
ροής 972 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των χορηγήσεων προς
τις επιχειρήσεις ήταν -0,6%
από -0,7% τον προηγούμενο
μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής
ελευθέρων επαγγελματιών και
αγροτών ήταν -1,9%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Πτώση 2,1% κατέγραψε η
χρηματοδότηση προς ιδιώτες
και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα.

32 σελίδα

Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα

Μ
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Για να σωθεί
ο κόσμος

ε την τρανή γιορτή των Θεοφανείων κλείνει και φέτος το
Άγιο και Ιερό Δωδεκαήμερο...
Που αρχίζει τα Χριστούγεννα και δια της
Πρωτοχρονιάς, οπότε και γιορτάζεται η
μνήμη του Αγίου Βασιλείου, καταλήγει
στα Φώτα, στη Βάπτιση του Χριστού και
στην τελετή του Αγιασμού των υδάτων,
δι' αυτού δε στον Αγιασμό σύμπαντος
του περιβάλλοντος κόσμου... Πρόκειται,
βεβαίως, για το δωδεκαήμερο που καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση μέσα στο
χρόνο, πολύ δε περισσότερο μέσα στον
κύκλο της εκκλησιαστικής μας παράδοσης,
ενώ σαφώς κυριαρχεί τούτες τις κρύες
και παγερές μέρες του χειμώνα... Που
όμως θερμαίνονται από την υπερβάλλουσα
Θεία Αγάπη, που κορυφούνται με τη Σάρκωση και την εν ανθρώποις φανέρωση
του Θεού Λόγου, για να δίδεται έτσι στους
αιώνες των αιώνων η δυνατότητα της επίτευξης της ανθρώπινης σωτηρίας... Έτσι
λοιπόν στόχος των εορτών αυτού του Αγίου Δωδεκαημέρου είναι, δια του διαρκούς
βιώματος των κορυφαίων γεγονότων που
γιορτάζονται, ο εξαγιασμός των ανθρώπων... Αλλά, όχι μόνο... Γιατί από τη στιγμή
που ο Θεός σαρκούται και φοράει την
υλική και φθαρτή σάρκα, προσλαμβάνοντας έτσι την ύλη, δεν μπορεί παρά, εν
τέλει, και η ύλη να εξαγιάζεται... Ο εξαγιασμός, άλλωστε, της ύλης είναι μια καθημερινή πράξη εντός της Εκκλησίας...
Της οποίας η ύπαρξη και η ζωή περιστρέφεται πέριξ του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας όπου το ψωμί και το κρασί, εν
Αγίω Πνεύματι εξαγιαζόμενα, μεταποιούνται σε Σώμα και Αίμα Χριστού διδόμενα
έτσι τροφή στους πιστούς “εις άφεσιν
αμαρτιών και ζωήν αιώνιον”... Να το φάρμακο της αθανασίας που καθημερινά κερνάει, θα λέγαμε, η Εκκλησία στους “μετά
φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης”, προσερχομένους χριστιανούς.
Η γιορτή, λοιπόν, των Φώτων, με την
παραδοσιακή, πανάρχαια και επιβλητική
τελετή του Μεγάλου Αγιασμού, έρχεται
να αγιάσει τη φθαρτή κτίση, τη φύση των
υδάτων, τον περιβάλλοντα ημάς κόσμο...
Ο οποίος, βεβαίως, είναι δημιουργία του
Θεού, δια της οποίας και εκδηλώνεται
εσαεί η πρόνοια Του και η αγάπη Του για
όλα τα όντα, πρωτίστως δε για τον άνθρωπο, την κορωνίδα της θείας δημουργίας...
“Των υδάτων”, λοιπόν, “αγιάζεται η φύσις”... Με τη βάπτισή Του ο Χριστός αγιάζει
μεν το νερό, εντός του οποίου βαπτίζεται,
αλλά μαζί μ' αυτό αγιάζει σύνολη την
έμβια και άβια δημιουργία... Το νερό, άλλωστε, είναι το συστατικό της ζωής στοιχείο... Είναι, βεβαίως, το γεγονός κάτι το
εντελώς ασύλληπτο για το απολύτως πεπερασμένο και περιορισμένο ανθρώπινο
μυαλό, αλλά ταυτόχρονα είναι και μεγαλειώδες, συνάμα δε και σωτηριώδες...
Αφορά όλες τις εποχές... Ακόμα δε περισσότερο τη δικιά μας εποχή... Που χαρακτηρίζεται από το μέγα πρόβλημα της,
εκ μέρους του ανθρώπου, υποβάθμισης
και μόλυνσης του περιβάλλοντος, που
πλέον απειλεί να εξαφανίσει σύμπαντα
τον κόσμο... Τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει
σαν κάτι αποκλειστικά δικό του, σαν κτήμα
του και ιδιοκτησία του και όχι σαν το αποτέλεσμα της δημιουργικής παρέμβασης
του Θεού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος θεωρεί
ότι μπορεί, τον περιβάλλοντα αυτόν κόσμο,
ληστρικά να εκμεταλλεύεται, καταστρέφοντάς τον όμως, χωρίς επ' ουδενί να
λογαριάζει ότι και αυτός έχει δικαίωμα
στη χαρά της ζωής... Πρόκειται για μια
καθαρά εγωιστική συμπεριφορά από την
πλευρά του ανθρώπου, που είναι, θα λέγαμε, μια εντελώς φυσιολογική συνέπεια
του εγωιστικού τρόπου θεώρησης του
όλου προβλήματος που αφορά τη φύση,
που όμως είναι κτίση και Δημιουργία του
τα πάντα κτίσαντος Θεού... Εξορίζει, με

άλλα λόγια, ο άνθρωπος τον Θεό Δημιουργό από αυτήν την ίδια τη Δημιουργία
Του, για να καταστεί έτσι, με έπαρση περισσή και φαρισαϊκή, αυτός -ο άνθρωπος- ο απόλυτος και μοναδικός άρχων
του κόσμου, στοχεύοντας έτσι στην ικανοποίηση των δικών του ορέξεων και των
άνομων επιθυμιών του, που αποβλέπουν
στη μεγιστοποίηση της όποιας υλικής
απολαβής οποθενδήποτε προερχόμενης,
έναντι δε οποιουδήποτε τιμήματος... Για
να συμπαρασύρεται έτσι στην απώλεια,
μαζί με το περιβάλλον, αυτή η ανθρώπινη
ζωή...
“Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις”, θα ψάλλουμε τούτες τις μέρες στις
Εκκλησιές μας... Μόνο που ο αγιάζων και
τη φύση και τον άνθρωπο είναι Αυτός ο
ίδιος ο Θεός, ο Σαρκωμένος, στο πρόσωπο
του Χριστού, Θεός... Στον δε εξαγιασμό
του περιβάλλοντος κόσμου δεν μπορεί
παρά να μετέχει, πρέπει να μετέχει, εντελώς ελεύθερα στον Θεό Δημιουργό υπακούοντας, ο άνθρωπος για να μεταβάλλει
έτσι τη θεώρηση των πραγμάτων, βλέποντας τον κόσμο σαν κάτι που, ως Δημιουργία του Θεού, δεν του ανήκει... Τα
πάντα έχουν αρχή το παντοδύναμο και
δημιουργικό χέρι του Θεού.
Όλα σ' Αυτόν ανάγονται... Αυτόν υμνούν
και δοξολογούν... Αυτόν αιωνίως υπακούουν και εντός των ορίων που Αυτός
έθεσε, όλα τα όντα ζουν, κινούνται, υπάρχουν... Ό,τι ακριβώς αναφέρεται, μεταξύ
των άλλων, στην εξαίσια ευχή του Μεγάλου
Αγιασμού που θα ακούσουμε αύριο και
μεθαύριο στους Ναούς μας: “Μέγας ει
Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου και
ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των
θαυμασίων Σου. Συ γαρ βουλήσει εξ ουκ
όντων εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, τω Σω κράτει συνέχεις την κτίσιν
και τη Ση προνοία διοικείς τον κόσμον. Συ
εκ τεσσάρων στοιχείων την κτίσιν συναρμόσας τέτταρσι καιροίς τον κύκλον του
ενιαυτού εστεφάνωσας. Σε τρέμουσιν αι
νοεραί πάσαι δυνάμεις. Σε υμνεί ήλιος.
Σε δοξάζει σελήνη. Σοι εντυγχάνει τα
άστρα. Σοι υπακούει το φως. Σε φρίττουσιν
άβυσσοι. Σοι δουλεύουσιν αι πηγαί. Συ
εξέτεινας τον ουρανόν ωσεί δέρριν. Συ
εστερέωσας την γην επί των υδάτων. Συ
περιετείχισας την θάλασσαν ψάμμω. Συ
προς αναπνοάς τον αέρα εξέχεας...”
Τα πάντα συνεπώς μέσα στην Εκκλησία
και στη λειτουργική ζωή της, ανάγονται
στη δημιουργική ενέργεια του Θεού. Ό,τι
πρακτικά βιούται απ' τους Αγίους όλων
των εποχών που όχι απλώς αγαπούν το
περιβάλλον, αλλά, ακριβώς ένεκα αυτής
της αγαπητικής σχέσης τους μ' αυτό,
αγαπούν ακόμα και τα άγρια θηρία, τα
ερπετά, ενώ μεριμνούν για τη ζωή και την
ανάπτυξη των αγρίων, των μη, για τον άνθρωπο, χρήσιμων, των “βλαβερών”, τουτέστιν, φυτών. Οι Άγιοι, αγιασθέντες οι
ίδιοι, αγιάζουν το περιβάλλον στο οποίο
ζουν. Όπως ο Χριστός με τη Βάπτισή Του
και την επι γης παρουσία Του αγίασε,
μαζί με τη φύση των υδάτων, σύμπαντα
τον κόσμο, την ύλη, την οποία, σαρκούμενος, προσέλαβε. Αυτό, με τη γιορτή
των Φώτων, τελεσιουργείται στους Ναούς
μας και πέραν αυτών στα ποτάμια, στις
λίμνες, στις θάλασσες, στις δεξαμενές...
Ώστε όλοι, μεταλαμβάνοντες τον αγιασμό
να αγιάζονται, να ευλογούνται, να καθαρίζονται, να θεραπεύονται. Μαζί με όλη
την κτίση, ζωντανή και άψυχη. Για να δοξάζεται έτσι, στους αιώνες των αιώνων, ο
Θεός “ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα...”. Αποδεχόμενοι
λοιπόν την παρουσία Του και μη διασαλεύοντες τα όρια που Αυτός εξ αρχής
έθεσε για την αέναη λειτουργία του κόσμου, είναι δυνατό να σωθεί το περιβάλλον.
Και μαζί μ' αυτό κι εμείς... Άλλη οδός σωτηρίας δεν υπάρχει...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ

τοπικά

“Η εφημερίδα
Μου”
Το πρώτο πράγμα που κρατώ
κάθε πρωί στα χέρια
είν' η εφημερίδα μου
μαθαίνω τα χαμπέρια.
```
Με συντροφιά μου τον καφέ
στο “ΤΙΠ ΤΟΠ” να πίνω
τον “ΠΡΩΙΝΟ” απ' τα χέρια μου
εγώ να μην αφήνω.
```
Έχει απ' όλα τα καλά
για κάθε μετερίζι
και για τον αναγνώστη της
τα πάντα να γνωρίζει.
```
Έχει πολλούς και εκλεκτούς
στα κείμενα που γράφουν
δημοσιογράφους μα και μη
αυτοί που υπογράφουν.
```
Γράφουν για τη θρησκεία μας
γράφουν για την πατρίδα
ό,τι ζητήσεις θα το βρεις
στην κάθε του σελίδα.
```
Με τον Μιχάλη Τσαρουχά
ακόμα συνεχίζω
απ' την εφημερίδα του
την δόξα να γνωρίζω.
```
Να γράφω για το θέατρο
το όμορφο χωριό μου
για στίχο για ποιήματα
μα κάθε τι δικό μου.
```
Αυτή με έκανε γνωστό
στα τέσσερα σημεία
την έχω μέσα στη καρδιά
για μένα είναι λατρεία.
```
Μα πέρα απ' τους ιδρυτές
κι άλλα παιδιά γνωρίζω
κι αυτόν εδώ τον στίχο μου
και σε αυτούς χαρίζω.
```
Και σε αυτόν που έφυγε
και είναι μακριά μου
στον Λάμπρο τον Στρατίκη μας
που 'ταν συμπάθειά μου.
```
Ήταν ο άλλος δάσκαλος
μετά τον Θ. Δερβινιώτη
που μου 'μαθαν πως γράφεται
ο στίχος μου ετότε.
```
Χρόνια πολλά καλή χρονιά
να 'χεις εφημερίδα
αμέτρητοι οι φίλοι σου
στην κάθε σου σελίδα.
```
Στους ιδρυτές προσωπικά
αγάπη, ευτυχία
μα και στους αναγνώστες σου
παντοτινά υγεία.
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΒΑΣ.
ΥΓ. Ένας απ' τους πολλούς τυχερούς που η εφημερίδα “ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ” φιλοξενεί και δημοσιεύει τους στίχους και τα κείμενά
του εδώ και 44 χρόνια.
Στους ιδρυτές και τα στελέχη,
ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Παραμονή πρωτοχρονιάς! η Πόλη στολισμένη
φώτα, Λαμπιόνια, κίνηση και ο Λαός προσμένει
στον νέο χρόνο που θα ρθεί κάτι γι αυτόν ν' αλλάξει
να φύγει χρόνων ο βραχνάς και να τον απαλλάξει.
Να δει Ηλιόχαρο πρωί να φύγει η μιζέρια
ν' ανθίσουν πάλι οι αυλές να δώσουμε τα χέρια
******
Και όπως απ το παράθυρο αγνάντευα το δρόμο
είδα ένα γέρο να περνά μ' ένα σακί στον ώμο
φωνάζω, Γέροντα που πας; έχει περάσει η ώρα!
Εκείνος, μου απάντησε, πρέπει, να φύγω τώρα.
******
Τον κοίταξα προσεκτικά, σαν αργοπερπατούσε
ήταν τα βάρη του πολλά, μα πίσω δεν κοιτούσε.
Ποιος θα έφευγε μεσάνυχτα; Μόνο ο γέρο χρόνος
μας παίρνει τα μνημόνια, και φεύγει τώρα, μόνος.
******
Όπως περπάταγε σκυφτός απ το βαρύ φορτίο
κι όσο απομακρύνονταν του είπα και αντίο.
Ο γέρος συγκινήθηκε, του έφυγε και δάκρυ
καθώς πλησίαζε πολύ, στου τέλος του, την άκρη.
******
Το δυο χιλιάδες δέκα οκτώ, έφτασε στο τέλος
το δυο χιλιάδες δέκα εννιά, είναι το νέο μέλος
και λέμε καλώς όρισες, πρόσεξε τι θα φέρεις
να μας αλλάξεις τι ζωή, προς το καλό, να ξέρεις.
******
Ο χρόνος που μας έφυγε, άφησε ανοιγμένα
πολλά που δημιούργησε, και άλλα ενταγμένα.
πούχαν οι προηγούμενοι, αφήσει αμανάτι !
ήταν ανικανότητα; ήταν από γινάτι;......
Άβυσσος είναι η ψυχή κι η σκέψη των ανθρώπων,
αυτών που δεν τα φτιάξανε, μετά βασάνων κόπων.
******
Βάσανα έχει η ζωή, των ταπεινών και άλλων
κι αυτών που ονειρεύονται να κυβερνήσουν μάλλον.
Τους έλειψε πραγματικά η προσφορά στη ΧΩΡΑ:
ή μήπως για όσα έκαναν και βγαίνουνε, στη φόρα;
******
Έτσ' η αντιπολίτευση, αρπάζει κάθε λέξη
και όλο και το προσπαθεί μια ενοχή να πλέξει.
Με τα δικά της τα στραβά να τα ισορροπήσει.
πως ίδιοι είναι όλοι τους, να θέλει, να μας πείσει.
******
Αυτά για χρόνια γίνονται και θα τα δούμε πάλι
θα μας αδειάσουν μ' ότι λεν και τώρα το κεφάλι
Ακούμε και θ' ακούσουμε τα θέλεις και τα θέλω,
σε μας, κοντεύει με αυτά, να φύγει το τσερβέλο.
******
Για αυτό θα πω για μια φορά ακόμα, να προσέξουν,
και στα δικά τους, επειδή, εμάς να μην μας μπλέξουν.
Πλήρωσε τούτος ο Λαός κάθε αποτυχία,
που κάνανε στο παρελθόν και κάθε αστοχία.
******
Έρχεστε με υπόσχεση να νιώθουμε ασφάλεια
Όμως οι μπαχαλάκηδες τα κάνουνε σμπαράλια.
Ακόμα παιδιαρίζεται μ' αλήθειες και με ψέματα
βγάζετε στο ξέφωτο τα Εθνικά μας θέματα.
******
Ελπίζω τούτη η Χρονιά, που θάχει αναμετρήσεις
με τις πολλές τις εκλογές, Μέσα στις αντιρρήσεις
να είναι μόνο, τι αφορά, όλων τα δικαιώματα
κι όχι όπως κάθε φορά τα υψηλά πατώματα.
Ελπίζω και επιθυμώ, αυτοί που κυβερνούνε,
λύσεις σε κάθε πρόβλημα, που θα φανεί, να δούνε.
******
Παρ όλα αυτά εγώ θα πω, και στις ευχές θα δώσω,
από τα βάθη της καρδιάς για να ανταποδώσω,
απ τις ευχές που έλαβα, να έχει ο νέος χρόνος
μόνο χαμόγελα πολλά, να μην υπάρξει πόνος.
Μίμης Οικονόμου

τοπικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 7420/292658
ΑΔΑ: 7ΔΟΨ7ΛΡ-ΖΦΨ

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 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.
2424/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην
παράγραφο 7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 7421/292867
ΑΔΑ: 6Θ097ΛΡ-ΤΤΧ

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 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.
2428/2018 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 αρ. 15840/156612/ 410-2018 απόφαση Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Φ.Ε.Κ. 4788/τ. β' /26-10-2018)
Έγκρισης της 146/2018 περί ολικής
τροποποίησης-επικαιροποίησης του
Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός 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:
Εργασίες συντήρησης οδών –
{45233141-9}
(Ν.441272016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016
- Παράρτημα II)
6. Κωδικός ΝUTS: ΕL611 (Θεσσαλία - Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019».
Αντικείμενο του έργου είναι η
συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Τρι-
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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. 15840/156612/410-2018 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/Α727-12-2010): «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 II)
6. Κωδικός ΝUTS: ΕL611 (Θεσσαλία - Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Γ' ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Δ' ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)»»
Αντικείμενο του έργου είναι η
συντήρηση και βελτίωση της αναφερόμενης στο τίτλον οδού.
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 208.064,52 € και
Φ.Π.Α. 49.935,48 €, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 258.000,00 €.
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 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
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 Ι της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της πα-

ρούσας 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 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, εφό-

σον 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/8-8-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με
το άρθρο 121 παρ.1α, την 2α του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται
από την προσφορά του για χρονικό
διάστημα εννέα μηνών από την ημε-

ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 8η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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
ΠρόγραμμαΠ.Δ.Ε.
2015
ΕΠ01700003 της ΣΑΕΠ017, Απόφαση Α.Π^: 2290/12-11-2018 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: 79403
13,14,15,16,17, 20, 23, 26, 27,
30: Τρίκαλα, 28 /12 /2018
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

κάλων στην περιοχή του Δήμου Πύλης.
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 193.548,38 € και
Φ.Π.Α. 46.451,62 €, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 240.000,00 €.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
11.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2
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 από 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 παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί Φορεία - 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
Α2 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.
1.2.Ενώσεις Οικονομικών φορέων
– Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:
α) Ενώσεις Οικονομικών φορέων
- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, (3 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.
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/8-8-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με
το άρθρο 121 παρ.1α, την 7η 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 13η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10 π.μ.
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
ΠρόγραμμαΠ.Δ.Ε.
Κ.Α.2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ
517, Απόφαση Α.Π.: 2770/13-122018 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 άρθρα 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: 29. Η σύμβαση εμπίπτει στην
ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του εν λόγω έργου; 79341
13,14,15,16,17, 20, 23,26, 27, 30:
Τρίκαλα, 28/12/2018
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 7424/293093
ΑΔΑ: 7ΝΕ87ΛΡ-Ρ7Κ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».
Αντικείμενο του έργου είναι οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της
ασφάλειας και λειτουργικότητας
της Ε.Ο. Τρικάλων Καλαμπάκας,
(διαπλατύνσεις παραπλεύρων οδών
, εξοπλισμός σήμανσης και ασφάλειας).
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 564.516,13 € και
Φ.Π.Α. 135.483,87 €, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 700.000,00 €.
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 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
1ης 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 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 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
1η 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.
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.
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/8-8-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με
το άρθρο 121 παρ.1α, την 21η 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 28η ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ.
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- Κ.Α.2014ΕΠ51700019
της ΣΑΕΠ 517, Απόφαση Α.Π.:
2574/10-12-2018 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: 79479
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30:
Τρίκαλα, 28/12/2018
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 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.
2425/2018 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/Εργων
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της
Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με την αρ. 15840/156612/ 410-2018 απόφαση Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Φ.Ε.Κ. 4788/τ. β' /26-10-2018)
Έγκρισης της 146/2018 περί ολικής
τροποποίησης - επικαιροποίησης
του Π.Δ. 129/ 2010 «Οργανισμός 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:
Εργασίες συντήρησης οδών –
{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 ΚΑΙ .
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ »
ΥΠΟΕΡΓΟ 133: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε .Ο.

34 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
12:50 ΆλληΔιάσταση
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΔεύτερηΜατιά
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις
18:15 ΟΠόλεμοςτουΧόλιγουντ1939
-1945E2(Ε)
19:15 ΗΕπόμενηΜέρα
20:40 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΣταΤραγούδιαΛέμεΝαιΚ2(Ε)
01:15 ΟΠόλεμοςτουΧόλιγουντ1939
-1945E2(Ε)
02:15 ΣυνάντησακαιΕυτυχισμένους
Μαστόρους
03:00 ΑπόΠέτρακαιΧρόνο
03:30 ΣταΤραγούδιαΛέμεΝαιΚ2(Ε)
05:50 ΠρώτηΕίδηση

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
02:00
03:00
04:00
05:00

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:55
21:00
22:50
01:45

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ(Ε)
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
ΚάνεΓονείςναΔειςΚαλό(Ε)
StillStanding(Ε)
ΓυναίκαΧωρίς'Oνομα
ANT1News
ΠέτατηΦριτέζα(Ε)
ΜιαΖωήΚ2Ε3
AmoreMio
VICEΚ6(Ε)
ΜημουΛεςΑντίο(Ε)
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
ΚαιοιΠαντρεμένοι'Eχουν
Ψυχή(Ε)

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ4Ε5
StarNews
ShoppingStar(Ε)
ElifΚ2Ε244
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
LethalWeaponΚ2Ε1
ΠολύΣκληρόςγιαναΠεθάνει
ΟΜάγοςΜέρλιν

06:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
06:30 ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι
07:20 ΟΜίκυκαιοιΦίλοιτουσε
ΑγώνεςΤαχύτητας
07:45 HappyDayστονAlpha
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10:30
12:15
13:00
15:00
16:50
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
23:50
01:40
02:50
04:00
04:30
05:10

AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤρελόςΕίμαι,ό,τιΘέλωΚάνω
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
ΑστέραςΡαχούλαςE20(Ε)
KitchenLab(Ε)
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
ΤοΣόισουΚ4Ε22(Ε)
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ3
Ε70(Ε)
Αχ!ΑυτήηΓυναίκαμου
Grey'sAnatomyΚ14
WorldParty(Ε)
ΟιΙστορίεςτουΑστυνόμου
ΜπέκαΚ1(Ε)
ΘυρίδαΤηλεπώλησης
'OλαστηνΤαράτσαE5(Ε)
Εικόνες(Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:10
16:10
19:45
21:00
01:00
02:00
04:30

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
'Oσο'EχωΕσέναE76
MyStyleRocks
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
PowerofLoveGala
'Oσο'EχωΕσέναE75(Ε)
MyStyleRocks(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

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

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
Αγροτόραμα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
ΗΝύφη

00.30«ΚαλημέραΘεσσαλία»
01.40«ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας»
03.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.50Ξένηταινία“Thegettingof
wisdom»
05.30Moυσικόδιάλειμμα
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30«ΘεσσαλίαLIVE»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Σαργιώτης Κων/νος
25ης Μαρτίου 12, 2431021789
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τζήμα Όλγα
Ασκληπιού 26, 2431028739

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
ΚωτούλαςΠαν. ------------------------------------Οδ.Λαρίσης
Μπάκος ----------------------------------------Οδ.Καλαμπάκας
Παπακώστας -------------------------------------Οδ.Καρδίτσης
Ανυφαντής --------------------------------------------------Πηγή
Βαλοτάσιος--------------------------------------------Ταξιάρχες
Μερεντίτης--------------------------------------------------Πύλη
Μπαρτζίγκας ------------------------------------------------Φήκη
Παπαβασιλείου-----------------------------Μεγ.Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-------------------------------------------------Μεγάρχη
Τουρτούνης -----------------------------------------------Ρίζωμα
Τσιούτσιας ------------------------------------------Αγ.Κων/νος

11.20Παιδικόπρόγραμμα«Hωραία
καιτοτέρας»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«Κάστρατων
ιπποτώνσταΔωδεκάνησα»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00Παιδικόπρόγραμμα«Ο
τελευταίοςτωνΜοικανών»
18.00Γεγονότα-ΔελτίοΕιδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00Ντοκυμαντέρ«ΠίσταΣερρών»
19.30Δεξιάκαιαριστερά
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45«ΠολιτικοίΔιάλογοι»
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΘεσσαλίαLIVE»

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

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑΤΩΝΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRAMARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΘΕΛΩΤΗΝΥΓΕΙΑΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET

07.00–08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–21.30ΠάμεΔιακοπές
21.30–22.00Ζούμεόμορφα,ζούμε
Ελλάδα
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια
02.00–06.00Τηλεπαρέα
06.00–07.00Videoclips

ΚΡΙΟΣ: Στοδρόμοθαπροκύψουνκάποιεςκακοτοπιές,αυτόόμωςδεσημαίνειότιμπορείτε
ναπρονοήσετεαπότώραγιαόλαταεμπόδια,
ούτεναθεωρήσετεάπαντεςικανούςναβάλουν
εμπόδιαστοδρόμοσας,γι'αυτόμηφτιάχνετε
εχθρούςμεςστοκεφάλισαςκαιμηνταβάζετεμεοποιονδήποτεσαςπειμιααντίθετηγνώμη.
ΤΑΥΡΟΣ: Οιεξελίξειςείτεσυμβαίνουνστοπαρόν,είτεγνωρίζειςότιαργάήγρήγοραθαβρεθούνστοδρόμοσουείναιπολύέντονεςκαιείναιλογικόνανιώθειςανασφάλειαήνακάνεις
δεύτερεςσκέψεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ημέρασεφέρνειανάμεσασεαγαπημένασουπρόσωπακαισουδίνεταιηδυνατότηταναεκφράσειςτηναγάπησουστοπρόσωποτους.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ηαρχήτουχρόνουείθισταινααποτελεί,τατελευταίατουλάχιστονχρόνια,ορόσημο
γιααλλαγέςκαινέουςστόχουςπουέχουνσαν
απώτεροσκοπότηβελτίωσητηςκαθημερινότηταςμας,τηνυιοθέτησησυνηθειώνπουθαβελτιώσουντηνποιότηταζωήςμαςκαιτηςφυσικής
μαςκατάστασης,όπωςείναιηέναρξηκάποιου
είδουςάσκησηςήμιαςδιατροφής.
ΛΕΩΝ: ΜπορείναείναιΠέμπτη,αλλάδενείναι
μιαόποιαΠέμπτη,αφούτοκλίμαπαραμένειεορταστικόκαιειδικάγιαεσάςημέρασαςδίνειτην
ευκαιρίαναπεράσετεκαλά,ναδιασκεδάσετε
καιναβρεθείτεανάμεσασεαγαπημένασαςπρόσωπα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θαπρέπειναείστεαρκετάπροσεκτικοίαπέναντισεανθρώπουςπουμπορείνα
προσφερθούννασαςβοηθήσουν,όχιαπαραίτηταεπειδήοιπροθέσειςτουςδενείναιαγνές,
αλλάγιατίμπορείνααποπροσανατολιστείτεκαι
ναστηρίξετετιςελπίδεςσαςσευποσχέσειςπου
είναιπολύπιθανόνναμηνυλοποιηθούν.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τεχνητό ραδιενεργό στοιχείο.
2. Το μικρό όνομα του σκηνοθέτη της ταινίας «Εγκλημα στο
Γκόσφορντ Παρκ».
3. Ενας από τους πρωταγωνιστές του παλιού κλασικού ουέστερν «Κάποτε στη Δύση» (με
άρθρο) -Παρισινή λεωφόρος.
4. Συμπλεκτικός σύνδεσμος...
αλλοιωμένος -Σκακιστικό σύμβολο -Διάρκεια ύπαρξης (αιτ.).
5. Καθαρίζει ή... εξυβρίζει.
6. Από την αρχή το... τέλος.
7. Σοκάρουν πολλούς (αντιστρ.).
8. Και... δράματα της αναφέρονται (αντιστρ.) -Επικίνδυνο ζώο (αντιστρ).
9. Ιστορική λουτρόπολη του Βελγίου - Συχνά τα θαλασσώνει.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Χαρακτηρίζεται και ιταμή (γεν.).
2. Χαρακτηριστικό ορισμένων
αρσενικών πτηνών - Τα αρχικά
ανώτατου εκπαιδευτικού μας ιδρύματος.
3. Αχώριστο μόριο ελληνικών λέξεων - Επίρρημα σχετικό με την κολύμβηση.
4. Περιοδική αναστολή της συνείδησης - Ο τελευταίος Κάρολος
της Γερμανίας.
5.Ο πληθυντικός δεικτικής αν-

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27
απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:05.11
ανταπ.10.22ανταπ.16.17απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:
08.35απευθ.21.14απευθ.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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“ΓΚΡΙΝΤΣ”
στα ελληνικά
2) Η παιδική ταινία

“Ο ΑΣΠΡΟΔΟΝΤΗΣ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και ευτυχισμένο το 2019.
τωνυμίας.
6. Σκοτώνεται, όχι με... όπλα Γιος του Ιακώβ (αντιστρ.).
7. Απαιτούνται για την προφορά
ξένου συμφώνου - Ιστορική περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης.
8. Πληθυντικός άρθρου -Την εύχονται καλή.
9. Καταλήγει στο στομάχι.
ΛΥΣΗ (3-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΜΠΑΡΑΛΙΑ 2.
ΚΟΥΡΕΙΟ 3. ΡΙΡΙΚΑ - ΦΑ 4. IX - ΜΑ
- ΜΠΙ5. ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 6. ΜΙ - ΣΤΑΛΙΝ
7. ΠΑΤ - ΕΙ - ΡΑ 8. ΙΝ - ΚΑΙ 9. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΚΡΙΑΜΠΙΝ
2. ΜΟΙΧΕΙΑ 3. ΠΥΡ - ΤΙΚ 4. ΑΡΙΜΑΝ
- ΝΟ 5. ΡΕ-ΚΑΜΙΕ 6. ΑΙΑ - ΥΛΙΚΑ 7.
ΛΟ - ΜΝΑ - ΑΟ 8. ΑΠΑΤΡΙΣ 9. ΑΜΦΙΣΣΑ

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

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

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

Σε κανονικές προβολές
η ελληνική κωμωδία

8

8

3

“ΓΟΥΙΛΙ”

http://cine-mylos.

6

2

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
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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(απόσταθεράήκινητάτηλέφωναχωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν και τα εξής: 22111,
33111,TAXI Πύλης 2434022446, 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.

ΖΥΓΟΣ: Είναιμιαπολύκαλήμέρακιανβρίσκεστεσεκάποιαηγετικήθέση,αφούμπορείτενα
δώσετεόραμακαισκοπόσεμίαομάδακαινα
κινητοποιήσετετουςυφισταμένουςσαςσεμία
κατεύθυνση που εκτός του ότι θα φέρει σημαντικάαποτελέσματα,θαείναιικανήνααλλάξει
παθογενείςσυνήθειεςπουωςτώραεμπόδιζαν
τηνομαλήλειτουργίατηςομάδας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τοξεκίνημαμιαςνέαςεπιχειρηματικήςκίνησης,ηαγοράκάποιουακινήτουήκάποιαεπένδυσηπουμπορείναεξετάζατετοπροηγούμενοδιάστημα,θαμπορούσεσήμεραναπάρεισάρκακαιοστάκαινααποτελέσειμιασημαντικήκίνησηπουθαβελτιώσειτηνοικονομικήσαςκατάσταση.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ηκαλήσαςδιάθεσηκαιηαισιοδοξίαθαείναικάτιπαραπάνωαπόφανερή,ενώγια
σαςθαμπορούσεησημερινήμέρανααποτελέσειεφαλτήριογιαναδρομολογήσετεσχέδια
καιεπιδιώξειςσας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Βρίσκεστεσεμιαφάσησήμεραπου
κυνηγάτετοχρόνοκαιαυτόαπόμόνοτουείναι
ιδιαίτερα αγχωτικό και για σας, αλλά και για
όσουςβρίσκονταιγύρωσαςκαιπρέπειναδιαχειριστούντανεύρακαιταόποιαξεσπάσματα
μπορείναέχετε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναιμιαμέραπουθαμπορούσε
ναφέρειστηζωήσαςανθρώπουςπουέχουντη
γνώσηήενδεχομένωςκαιτησοφίανασαςδώσουντιςσυμβουλέςεκείνεςπουχρειάζεστε
προκειμένουνακάνετετασωστάβήματαστο
δρόμογιατηνεπίτευξητουστόχουσας.
ΙΧΘΕΙΣ: Ησημερινήμέραθαμπορούσεναβελτιώσειτηνκοινωνικήσαςεικόνακαινααυξήσει
τηδημοτικότητασας,αλλάκαιτηναποδοχήτης
οποίαςτυγχάνετε,κυρίωςστονεργασιακόσας
χώροκαιμάλιστααπόάτομακύρους.
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Πάνω από 1 εκατ. χρυσές
λίρες πούλησαν οι Έλληνες
τη 10ετία της κρίσης

Στο ασφαλές καταφύγιο του χρυσού, όπως θεωρείται ο
"βασιλιάς των μετάλλων", μέσω της αγοράς και πώλησης
του, από υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος (χρυσά νομίσματα, χρυσό σε πλάκες και χρυσές λίρες) στράφηκαν τη δεκαετία της κρίσης (2009-2018) αρκετές χιλιάδων Ελλήνων εκτινάσσοντας στα ύψη το εμπόριο χρυσού
μαζί με τις αγοραπωλησίες τιμαλφών (με ενέχυρο)από τα
γνωστά στο παρελθόν σαράφικα (καταστήματα αργυροχρυσοχοϊας, κ.λ.π.).
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης (2009-2018) αγοράστηκαν
από το κεντρικό της κατάστημα στην Πανεπιστημίου
737.317 χρυσές λίρες, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα πωλήθηκαν σε 17 καταστήματα που διατηρεί σε όλη τη χώρα
1.082.463 χρυσές λίρες.
Η εμπορική πολιτική της κεντρικής τράπεζας, όσον αφορά τις αγοραπωλησίες χρυσού, λειτούργησε ωστόσο σε
βάρος των αγοραστών και λιγότερο των πωλητών χρυσών
λιρών... Αιτία το γεγονός η τεράστια ψαλίδα μεταξύ της καθημερινής διεθνούς αξίας του πολύτιμου μετάλλου ανά
ουγκιά και της αγοράς η πώλησής του από την κεντρική
τράπεζα της Ελλάδος σε ενδιαφερόμενους πωλητές η αγοραστές χρυσού... έτσι όσοι πούλησαν χρυσές λίρες με βάση
το δελτίο τιμών της τράπεζας της Ελλάδος τις πωλούσαν
κατά 3,55% κάτω από τη πραγματική τους διεθνή αξία, ενώ
όσοι αγόρασαν χρυσές λίρες τις πλήρωσαν με "καπέλο"
(sprend) 16,4%, ενώ αντίστοιχα το "καπέλο" πριν από την
κρίση ήταν περίπου 10%.Ετσι το μόνο που απομένει
στους αγοραστές των χρυσών λιρών είναι να προσδοκούν
άνοδο της διεθνούς αξίας του χρυσού ώστε να αποσβέσουν
το κόστος κτήσης... Αντίστοιχα το sprend (καπέλο) αγοράς
χρυσού (εάν επρόκειτο για χρυσό σε φυσική μορφή) ήταν
την περίοδο της οικονομικής κρίσης στο 13%.

Οι νέες εισφορές για επαγγελματίες,
αγρότες και μπλοκάκια
Ν
έος χάρτης
εισφορών
διαμορφώνεται το
2019 για περισσότερους
από 250.000 μη
μισθωτούς. Το πλέγμα
των παρεμβάσεων που
εξαγγέλθηκε αρχικά στη
ΔΕΘ μπαίνει σε πλήρη
λειτουργία και αγγίζει
ελεύθερους
επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενους,
αγρότες, εργαζόμενους
με μπλοκάκι όπως επίσης
και με τίτλους κτήσης.

Τα πρώτα "ραβασάκια" με
τις νέες μειωμένες εισφορές
αναμένεται να φτάσουν το
δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου και αφορούν τις εισφορές Ιανουαρίου 2019. Η
ελάφρυνση σε σχέση με το
σημερινό σύστημα απλώνεται σε περίπου 250.000 επιτηδευματίες, καθώς το νέο
καθεστώς δεν ακουμπά σήμερα όσους καταβάλλουν σήμερα την κατώτατη εισφορά,
η οποία θα υπολογίζεται στο
20% του νέου κατώτατου μισθού.
Το 2019 φέρνει τις εξής
ανατροπές στις εισφορές. Στο
νέο καθεστώς 10 είναι τα βασικά κλειδιά:
1. Οι τίτλοι κτήσης θα έχουν
ασφάλιστρο για σύνταξη στο
13,33% και όχι στο 20%
2. Τα μπλοκάκια που ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός της πλατφόρμας του αρ. 39 παρ. 9 του
νόμου Κατρούγκαλου θα καταβάλουν 13,33% για σύνταξη. Αντίθετα τα μπλοκάκια
που ασφαλίζονται ως οιωνεί
μισθωτοί θα συνεχίσουν να
καταβάλλουν τις εισφορές
τους όπως σήμερα.
3. Ελεύθεροι επαγγελμα-

τίες και αυτοαπασχολούμενοι θα καταβάλλουν για κύρια
σύνταξη 13,33% επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος συν τις καταβλητέες εισφορές του προηγούμενου έτους. Διατηρείται η γενική ελάχιστη εισφορά υπέρ
του ΕΦΚΑ στο σημερινό ύψος,
δηλ. στο 20% του κατώτατου
μισθού για ελεύθερους επαγγελματίες- αυτοαπασχολουμένους άνω 5ετίας και 20% επί
του 70% του κατώτατου μισθού για αγρότες.
4. Νέοι επιστήμονες που
έχουν ως 5 έτη δραστηριότητας, θα έχουν ασφάλιστρο

13,33% αλλά διατηρούν την
"υποκατώτατη" βάση υπολογισμού , δηλ. το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα στο 70% του
κατώτατου μισθού.
5. Για τους αγρότες το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για κύρια σύνταξη
ορίζεται το 2019 στο 12%,
έναντι 18% που θα ίσχυε με το
προηγούμενο καθεστώς και
διαμορφώνεται μεταβατική
περίοδο ως εξής: το 2020 στο
12,67%, το 2021 στο 13% και
το 2022 στο 13,3%.
6. Το ποσοστό υπολογισμού
της εισφοράς για υγεία παραμένει στο 6,95% ως ισχύει.
7. Οι εισφορές για επικουρική και εφάπαξ των αυτοαπασχολούμενων ορίζεται αναδρομικά από το 2017 σε σταθερό ποσό υπολογισμένο 7%
και 4% επί του νέου κατώτατου μισθού. Η αποπληρωμή
των οφειλομένων για 2017 και
2018 θα γίνει σε 36 δόσεις.

8. Συνεχίζουν να εφαρμόζονται κανονικά για τους
ασφαλισμένους του πρώην
ΕΤΑΑ οι εκπτώσεις 5- 10%
του άρθρου 98 του ν.
4387/2016 που ισχύουν με
βάση το παρόν καθεστώς έως
το 2021. Οι εκπτώσεις δηλ.
εφαρμόζονται στο άθροισμα
των εισφορών κύριας σύνταξης και υγείας ενώ εξαιρούνται από την έκπτωση οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που δεν
εξαρτώνται πλέον από το εισόδημα.
9. Ως βάση υπολογισμού
λαμβάνεται το 100% του
αθροίσματος του καθαρού
φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση δραστηριότητας ελεύθερου επαγγέλματος και των καταβλητέων ανά περίπτωση εισφορών.
10. Το ασφαλιστικό καθεστώς των έμμισθων δικηγόρων θα παραμείνει ως έχει.

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

36 σελίδα
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ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Ασκληπιού έξω από το κατάστημα “Βλότζου”. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο
τηλ.: 6976797806.
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.

ριν από μερικά
χρόνια τα
λεωφορεία της
Αγγλίας είχαν
“διακοσμηθεί” μ' ένα
σύνθημα, που είχε
πατρονάρει ο
μεγαλύτερος ίσως
θεωρητικός της
σύγχρονης αθεΐας
Ρίτσαρντ Ντόκινς, που
έλεγε: “Ο Θεός
πιθανότατα δεν υπάρχει.
Επομένως σταματήστε ν'
ανησυχείτε κι απολαύστε
τη ζωή σας”. Αν ο
Ντόκινς είχε διαβάσει
προσεκτικά τις Γραφές,
θα είχε διαπιστώσει ότι ο
Θεός είναι ο μόνος που
ενδιαφέρεται αληθινά να
απολαμβάνουμε τη ζωή
μας· και μάλιστα όχι μόνο
εδώ, αλλά και μετά απ'
εδώ.

Π

-Έχουν και οι πλούσιοι άγχος; Είναι φανερό ότι γι' αυτό
ο Χριστός χαρακτήρισε τον
πλούσιο της παραβολής
“άφρονα”. Ουσιαστικά ήθελε
να του πει: Εσύ πού είσαι
τόσο ικανός στη “διοίκηση
επιχειρήσεων”, δεν επιτρέπεται να βλέπεις τα πράγματα τόσο μυωπικά. Θ' έπρεπε
να διαχειρίζεσαι τα υπάρχοντά σου βλέποντας τόσο
μακριά, ώστε να χαίρεσαι τη
ζωή σου όχι μόνο “εις έτη
πολλά”, αλλά και μετά τον
βιολογικό σου θάνατο. Εσύ,
όμως, ούτε και τώρα φαίνεται
να περνάς καλά, αφού “σφό-

H ΘΕΟΜΑΧΟΣ ΑΦΡΟΣΥΝΗ
•Το Αγαθό είναι ο ίδιος ο Θεός (Λουκ. ιβ’)

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
δρα οδυνούμενος και πάσχων”, κατά τον άγιο Κύριλλο, λέγεις γεμάτος άγχος τι
φράση “τι να κάνω;”, μία φράση, που ταιριάζει περισσότερο σε φτωχούς παρά σε
πλούσιους σαν κι εσένα. Θα
μπορούσες πολύ πιο εύκολα
να έκανες ευρυχωρία στις
αποθήκες σου αδειάζοντας
τους παλιούς καρπούς σε
“γαστέρες πενήτων” και συγχρόνως “θησαυρίζοντας θησαυρούς εν ουρανώ”. Και
έστω λέει ο άγιος “τους καρπούς τους εξασφάλισες στις
καινούργιες αποθήκες σου.
Τα “έτη πολλά” όμως, από
πού θα τα εξασφαλίσεις; Μη
και τούτο αγαθόν σου;”. Και
ο άγιος τον επιπλήττει: “Δεν
ξέρεις ότι η ζωή μας, ατμίς
εσύ προς ολίγον φαινομένη
έπειτα δε εξαφανιζόμενη;
Επομένως θα έπρεπε να λες
“εάν ο Κύριος θελήση και
ζήσω μεν”. Αντίθετα, εσύ
αγνοώντας τον Θεό διακηρύττεις: “Ουδένα θέλω κοινωνόν. Με κανένα δεν θέλω
να τα μοιραστώ”.
-“Νους αποστάς από
Θεού”. Ιδού λοιπόν, πως η
αφροσύνη της φιλοκτημοσύνης και φιλαργυρίας αργά ή

γρήγορα οδηγεί σ' εωσφορική αποστασία από τον Θεό.
Καταλήγει ο πλούσιος να βλέπει τον Θεό, όπως ο ταλαίπωρος ο Ντόκινς, σαν απειλή
για τα “δήθεν αγαθά του”.
Άρα η πλεονεξία είναι κάτι
χειρότερο από την “ειδωλολατρία”, όπως λέει ο απ. Παύλος αφού μπορεί να καλλιεργήσει στον πλεονέκτη θεομάχο διάθεση, οδηγώντας
τον στη βλάσφημη κραυγή:
“Φύγε απ' εμένα, δεν θέλω
να ξέρω το θέλημά σου... Τι
θα κερδίσω αν σε επικαλούμαι και προσεύχομαι σε
σένα;” (Ιώβ. 21).
“Ω της αλογίας”, ξεσπάει
δικαιολογημένα ο Μ. Βασίλειος. Μοναδικό “κέρδος” για
τον πλούσιο είναι να έχει να
φάει και να ευφραίνεται η
ψυχή του για πολλά χρόνια.
Μα μπορεί να χορτάσει η
ψυχή με υλικά αγαθά;
“Μόνο αν ήταν χοίρου η
ψυχή σου”, συνεχίζει με πρωτοφανή οξύτητα ο Μέγας της
Καισαρείας: “τόσο αποκτημωμένος είσαι να την ταΐζεις
με τις τροφές της σάρκας κι
όσα ο αφεδρώνας υποδέχεται, αυτά να της παραπέμπεις;”.
-Απαίτηση φορολόγων ή
παράδοση εις Θεόν Λόγον;
Τελικά τα “πολλά χρόνια”,
που περίμενε να ζήσει ο
πλούιος, δεν ήταν ούτε μία
μέρα. Το ίδιο βράδυ, άγγελοι
θα πήγαιναν να “απαιτήσουν”
την ψυχή του. Ο δίκαιος άνθρωπος λέει ο άγιος Θεοφύλακτος, “ουκ απαιτείται την
ψυχήν, αλλά ο ίδιος την παραδίδει στον Θεό αγαλλόμενος. Ενώ ο αμαρτωλός, που
έχει καταντήσει την ψυχή
σκέτη σάρκα, θα την αρπάξουν χωρίς εκείνη να θέλει.
Εκείνη τη στιγμή τι θα την
ωφελήσουν όλα αυτά τ' αγα-

θά, που είχε μαζέψει; Ποιος
θα τα καρπωθεί;
-Όταν το 306 π.Χ. ο Δημήτριος ο Πολιορκητής κατέλαβε τα Μέγαρα και τα λεηλάτησε, θέλοντας να δείξει
ότι είναι καλλιεργημένος άνθρωπος, ενδιαφέρθηκε για
την τύχη του φιλοσόφου Στίλπωνος. Οι στρατιώτες βρήκαν
τον γέροντα, ο Δημήτριος
τον χαιρέτησε με σεβασμό
και τον ρώτησε, μήπως του
άρπαξαν τίποτε από τα πράγματά του. Τότε ο Στίλπων, με
κάποια ειρωνεία του απάντησε: “Δεν είδα κανέναν να κουβαλάει τα πράγματά μου, η
δική μου περιουσία δεν μπορεί κανείς να μου την αρπάξει, γιατί την έχω κρυμμένη
μέσα μου. Πόλεμος γαρ ου
λαφυραγωγεί αρετήν”.
-Προφανώς πολλοί “εν σκιά
καθήμενοι” προ Χριστού και
φυσικά μετά Χριστόν μη χριστιανοί, ήταν και είναι πολύ
πιο μυαλωμένοι από τον
ανόητο πλούσιο της παραβολής. Όμως ο Χριστός δεν
ήρθε να μας διδάξει μία νεφελώδη ηθική κι αρετολογία
και μάλιστα με την απειλή
του θανάτου. Ήρθε να “μαρτυρήση τη αληθεία”. Και η
αλήθεια είναι ότι Αυτός είναι
η ζωή και η χαρά του κόσμου
και η εκ μέρους μας εν ελευθερία και κατά το δικό του θέλημα διαχείριση όλων των
χαρισμάτων του έχει ως αποτέλεσμα, από εδώ και τώρα
να μοιραζόμαστε μ' Αυτόν
τον ανεξάντλητο κι αναφαίρετο “πλούτο της δόξας της
κληρονομίας του εν τοις αγίοις”. (Εφεσ. 1).Υ.Σ.: “Ούτως ο θησαυρίζων
εαυτώ και μη εις Θεόν πλουτών: Ταύτα λέγων εφώνει: Ο
έχων ώτα ακόυειν, ακουέτω”. (Λουκ. η’8).
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
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

εσωτερικά-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

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

ΘΕσσΑΛΟνιΚΗ - ΕΚΘΕσΗ VAN GOGH ALIVE
Σάββατο 12-1-2019

ε μια φορτισμένη
συναισθηματικά
εκδήλωση που
έγινε στο Προεδρικό
Μέγαρο, ο Προκόπης
Παυλόπουλος απέδωσε
την ελληνική ιθαγένεια
στους τρεις
αλλοδαπούς ψαράδες,
οι οποίοι έσωσαν
δεκάδες συμπολίτες
μας στο Μάτι. Κατά τη
διάρκεια της πυρκαγιάς
της 23ης Ιουλίου
επέδειξαν πρωτοφανή
ηρωισμό και μαζί με
Ελληνες συναδέλφους
κατάφεραν να
προσεγγίσουν τις
παραλίες της περιοχής
και να απεγκλωβίσουν
τον κόσμο που είχε
καταφύγει εκεί για να
γλιτώσει τις φλόγες και
το θερμικό κύμα. Χάρις
στις προσπάθειές τους,
πολλοί ηλικιωμένοι και
μικρά παιδιά έφτασαν
με ασφάλεια στο λιμάνι
της Ραφήνας.

ΚΑρπΕνHσι - πΑνΑγIΑ πρΟυσιΩΤισσΑ ΚΟρυσχΑδΕσ

2ήμερη εκδρομή
Από 26 - 27/01/2019

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.

Τα πάντα για το παιδί
από παιχνίδια έως γραφική ύλη
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 27357
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Ο Αιγύπτιος Ελ Χαΐμι
Εμάντ, 50 ετών, ο 46χρονος
συμπατριώτης του Ιμπραχίμ
Μούσσα Μαχμούντ και ο Αλβανός Τζέκα Γκάνι, 35 ετών,
έφθασαν στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τις οικογένειές
τους, κρατώντας ανθοδέσμες
στα χέρια. Εγιναν δεκτοί από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση και την
ευρωβουλευτή Κωνσταντίνα
Κούνεβα. Μαζί με τους ψα-

Οι ψαράδες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο, τον Αλέξη Χαρίτση
και την Κωνσταντίνα Κούνεβα, στο Προεδρικό Μέγαρο
ράδες, στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε και ο πρόεδρος των Αλιέων Νέας Μάκρης κ. Γιάννης Αθηναίος.
Πριν από λίγες ημέρες ο
κ. Χαρίτσης είχε δώσει εντολή στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας να προχωρήσει ταχύτατα τις απαραίτητες διαδικασίες και ακολούθως συνέταξε την προβλεπόμενη πρόταση προς
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τιμητική πολιτογράφησή τους, επειδή,
όπως προβλέπει ο νόμος,
προσέφεραν στην Ελλάδα
εξαιρετικές υπηρεσίες.
Απευθυνόμενος προς τους
αλιείς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε: «Θέλω να
σας διαβεβαιώσω και για τη
χαρά αλλά και για τη συγκίνηση που νιώθω σήμερα. Ξαναγυρίζω πίσω, περίπου ένα
μήνα πριν, όταν υπέγραφα,

ύστερα από την πρόταση του
αρμόδιου υπουργού, το διάταγμα της απονομής της ελληνικής υπηκοότητας σε σας.
Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι
έκανα αυτό το οποίο η Ελλάδα είχε χρέος να κάνει απέναντί σας. Γύρισα πίσω σ’
εκείνες τις εφιαλτικές στιγμές
του καλοκαιριού, στην τραγωδία στο Μάτι. Και εκεί ξαναθυμήθηκα τι θα πει άνθρωπος. Και τι είναι αυτό το
οποίο κάνατε. Αυτό το οποίο
κάνατε δείχνει ότι ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη δεν
είναι ζήτημα υπηκοότητας.
Είναι ζήτημα ψυχής. Και η Ελλάδα σας υποδέχεται στους
πολίτες της, γιατί αυτή είναι
η Ελλάδα. Πριν απ’ όλα η Ελλάδα είναι ανθρωπισμός και
αλληλεγγύη. Από τότε που
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δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα
το έθνος των Ελλήνων ήταν,
είναι και θα παραμείνει το
έθνος του ανθρωπισμού και
της αλληλεγγύης».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμπλήρωσε: «Ο λόγος για τον οποίο σας απονεμήθηκε τιμητικώς η ελληνική ιθαγένεια είναι γιατί με
τον τρόπο αυτό γίνεσθε και
Ευρωπαίοι πολίτες. Και ως
Ευρωπαίοι πολίτες μπορείτε
να διδάξετε, με τον τρόπο
σας, με το παράδειγμά σας,
σε ορισμένους Ευρωπαίους
εταίρους μας, που δεν αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι
αξίες της Ευρώπης, να καταλάβουν κι εκείνοι το χρέος
τους. Γιατί η Ευρώπη στηρίχθηκε στην αλληλεγγύη.
(...).
Να γιατί, λοιπόν, αισθάνομαι περήφανος σήμερα και
συγκινημένος ταυτόχρονα:
Γιατί μέσα από το δικό σας
παράδειγμα στέλνουμε ένα
μήνυμα στην Ευρώπη τούτες
τις δύσκολες ώρες, μπροστά σε κρίσιμες ευρωεκλογές, όπου κρίνεται το μέλλον
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Διότι όλα αυτά τα
μορφώματα λαϊκισμού, τα
οποία επιχειρούν να κατεδαφίσουν αυτό το οικοδόμημα,
είναι εκείνα τα οποία βρίσκονται απέναντι σ’ αυτή την
τόσο αναγκαία για την Ευρώπη νοοτροπία, που είναι η
δική σας νοοτροπία».

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

Στο Θεσσαλικό Θέατρο Λάρισας
για την παρακολούθηση της παράστασης
«ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ»
Πέμπτη 17/01/2019

Mετά από 97 χρόνια
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Μητροπολίτη
Προύσης στην Τριγλία Βιθυνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΥΣΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ
Από 17 - 20/01/2019
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Οι τρεις ηρωικοί ψαράδες από το Μάτι
πήραν την ελληνική ιθαγένεια

ΒΑσιΛιΤσΑ - σΑΜΑρινΑ
Κυριακή 13-1-2019

ΑγιΑσΜΟσ ΤΩν υδΑΤΩν ΤΗσ πρΟπΟνΤιδΑσ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
πρΟσΦΟρΕσ χρισΤΟυγΕννΑ - πρΩΤΟχρΟνιΑ
- ΘΕΟΦΑνΕιΑ (early booking τιμές)
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

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.

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ κατά τη διάρκεια των εορτών σε ΜΠΑΝΣΚΟ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΙΤΑΛΙΑ κ.ά.

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

ΕΟρΤΑσΤιΚΑ πΑΚΕΤΑ διΑΜΟνΗσ σΤΗν ΕΛΛΑδΑ με δικό σας ι.χ.

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

•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.

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

«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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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τοπικά-εσωτερικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Θεσσαλονίκη:

Πρόγραμμα ανακύκλωσης
για τα χριστουγεννιάτικα έλατα
Μ
ε σύνθημα
"κανένα
χριστουγεννιάτικ
ο δέντρο στον ΧΥΤΑ",
ενεργοποιείται, αμέσως
μετά τις γιορτές και για
πρώτη φορά σε
πανελλήνιο επίπεδο στη
Θεσσαλονίκη, πιλοτική
δράση για τη μετατροπή
των ελάτων σε ...πέλετ,
εδαφοβελτιωτικό υλικό,
μοριοσανίδες, κ.α. Τη
δράση ανέλαβαν από
κοινού το υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και ο Φορέας
Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ), με
την αισιοδοξία ότι το
εγχείρημα με την
αξιοποίηση των "άψυχων"
- ξεραμένων, μετά τις
γιορτές δένδρων, θα
ακολουθήσουν και άλλες
περιφέρειες της χώρας.

Ο επικεφαλής του ΦΟΣΔΑ
Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχία
του εγχειρήματος και κάλεσε
τους Θεσσαλονικείς να ανταποκριθούν στο κάλεσμα
για αξιοποίηση των φυσικών
ελάτων που κοσμούν τις γιορτινές μέρες τα σαλόνια των
σπιτιών τους. "Να μην γίνουμε και φέτος μάρτυρες θλιβερών εικόνων, με νεκρά χριστουγεννιάτικα δέντρα στοιβαγμένα έξω από τους κάδους σκουπιδιών", είπε, καλώντας ιδιώτες επιχειρηματίες να παραλάβουν δωρεάν
τα πριονίδια που θα προκύψουν από το θυρυματισμό
των δένδρων για την παραγωγή πέλετ. Όπως εξήγησε ο
κ. Γεράνης, μοναδική υποχρέωσή τους θα είναι ένα
μέρος των εσόδων από τις
πωλήσεις πέλετ να τα διαθέσουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, μέσω των Δήμων
της περιοχής τους.
"Ελπίζω του χρόνου το όλο
εγχείρημα να βρει και άλλους μιμητές στην Ελλάδα",
τόνισε ο κ. Γεράνης, εξηγώντας ότι ότι από τις αρχές
της επόμενης εβδομάδας οι

δήμοι πρέπει να ενημερώσουν τους δημότες τους για
τις τοποθεσίες στις οποίες θα
πρέπει να αφήσουν τα φυσικά έλατα που χρησιμοποίησαν. Έκανε επίσης γνωστό
ότι είναι αρμοδιότητα των
δήμων να βγάλουν από τις
βάσεις των φυσικών ελάτων
τα καρφιά που υπάρχουν,
έτσι ώστε να αποφευχθούν οι
ζημιές στα μηχανήματα που
θα τα μετατρέψουν σε πριονίδια. Στη συνέχεια, αφού
προηγηθεί συνεννόηση με τα
δασαρχεία Θεσσαλονίκης,
Λαγκαδά και Σταυρού, θα
επιλεγούν οι χώροι συγκέντρωσής τους, έτσι ώστε να
"πιάσουν" δουλειά τα μηχανήματα (θρυμματιστές – κλαδοτεμαχιστές ξύλου) του
ΦΟΣΔΑ που θρυμματίζουν
τα δέντρα τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να διασπείρονται ακόμα και ως εδαφοβελτιωτικό υλικό. Να σημειωθεί, ότι ο ΦΟΣΔΑ δίνει
χρονικό περιθώριο από τις 10
Ιανουαρίου 2019 έως και το
τέλος Φεβρουαρίου, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα
τα φυσικά έλατα στους χώρους που θα αποφασιστούν.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση, με
την οποία γνωστοποιεί την
πρωτοβουλία που αναλήφθηκε σε συνεργασία με τον
ΦΟΣΔΑ. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, "το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ως αρμόδιο για την παραγωγή και διακίνηση των καλ-

λιεργούμενων δέντρων στην
αγορά (κυρίως ελάτων), όσο
και για τη διαλογή στην πηγή
και ανακύκλωση όλων των
ειδών αποβλήτων, επέλεξε
τη φετινή περίοδο των εορτών να αναλάβει την πρωτοβουλία ανακύκλωσης και
αξιοποίησης αυτού του αγροδασικού προϊόντος", αναφέρει, μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.
Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:
- Ο Φορέας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
δεν θα δεχτεί κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον

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

• σουφλέ ζυμαρικών με μπρόκολο
• χοιρινό με σάλτσα μουστάρδας
• κριθαρότο με χωριάτικο λουκάνικο
• μοσχάρι με μανιτάρια
• γίγαντες στο φούρνο
• κοτόσουπα

ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ενώ οι
δήμοι της ΠΕ Θεσσαλονίκης
θα μεριμνήσουν για την εναλλακτική αξιοποίηση των δέντρων μετά την εορταστική
περίοδο.
- Πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση των δημοτών για τις
συγκεκριμένες ημέρες και
ώρες - μετά τις εορτές - κατά
τις οποίες θα γίνει συλλογή
των δέντρων, ώστε αυτά να
μη μένουν για μέρες δίπλα
στους κάδους.
- Τα δέντρα θα θρυμματιστούν από τους ΟΤΑ, με συνέργειες είτε μεταξύ τους
είτε με τον ΦΟΔΣΑ είτε με κατάλληλους αναδόχους
- Η διάθεση των θρυμματισμένων υπολειμμάτων θα γίνεται ως εδαφοβελτιωτικό σε
δασικές περιοχές, κατά κύριο
λόγο αναδασωτέες, σε συνεργασία με τα δασαρχεία
Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και
Σταυρού, τα οποία θα υποδείξουν τις περιοχές. Τα
θρυμματισμένα υπολείμματα μπορούν να αξιοποιηθούν
επίσης και σε άλλες χρήσεις,
όπως παραγωγή pellets, βιοκαυσίμων, δευτερογενών υλικών, π.χ. μοριοσανίδων κλπ.,
από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Παρασκευή 4 Ιανουαρίου το βράδυ, από
ώρα 8:30 μέχρι τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών των
Θεοφανείων και εν συνεχεία θα ιερουργήσει κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος αύριο Σάββατο 5 Ιανουαρίου, παραμονή των Θεοφανίων, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον, θα λειτουργήσει και θα τελέσει τον Μεγάλον Αγιασμόν, εις την Ιεράν Μονήν Κοιμ. Θεοτόκου Βυτουμά.
Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, εορτή των Θεοφανίων, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον, θα λειτουργήσει και θα τελέσει
τον Μεγάλον Αγιασμόν εις τον Μητροπολιτικόν Ιερόν Ναόν του
Αγ. Βησσαρίωνος
Μετά το πέρας του Μεγάλου Αγιασμού και περί ώραν 11ην
πρωϊνήν θα μεταβεί εις την γέφυραν της Διάβας του Πηνειού
ποταμού, όπου θα τελέσει τον Αγιασμόν των Υδάτων και θα ρίψει τον Τίμιον Σταυρόν εις τον ως είρηται ποταμόν.
Την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, εορτή της Συνάξεως του Τιμίου
Προδρόμου, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον και θα τελέσει την Θεία Λειτουργία εις τον Ενοριακόν Ιερόν Ναόν Τιμ. Προδρόμου Καλογριανής.

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

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
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

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

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.

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

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
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:
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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ του Αποστόλου και της Μιμόζα-Χριστίνας, το γένος
Μπεϊλέρι που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΡΕΚΑ του Γιώρκο και της Λουΐζας, το γένος Κρέκα,
που γεννήθηκε στην Κορυτσά Αλβανίας και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 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 αύριο 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 σήμερα Παρασκευή 4 Ιανουαρίου από
8:30 έως 12.30 το βράδυ.

Γραφείο Τελετών

“ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”
εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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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