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Οι συνομιλίες Τσίπρα – Ερντογάν στην Άγκυρα

ΒΑΖΑΑR
ΣΑΚΚΑΚΙΑ
ΠΑΛΤΟ
ΜΠΟΥΦΑΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
ΠΛΕΚΤΑ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
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30€
30€

για λίγες μέρες
Μιαούλη 33 & Ιακωβάκη

Τ. 24310 27252

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο
πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από
19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου
2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 2242624320 22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βάση των συνομιλιών, η Ελληνική πρόταση για το Διεθνές δίκαιο μεταξύ των δύο χωρών

ΣΕΛ.
31

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει
ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ
έως τις 28/02/2019
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.

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και παραλαβή
τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως
και 21 Μαρτίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ
στο Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ του
έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος
Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1820
Ξεκινά η πρώτη προσπάθεια επαναπροώθησης των
μαύρων από την Αμερική στην
Αφρική, με τη δημιουργία του
κράτους της Λιβερίας.
1885
Η κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη καταρρέει, εξαιτίας του επεισοδίου Νίκολσον
και της βαριάς φορολογίας.
1922
Κυκλοφορεί το πρώτο
φύλλο της εφημερίδας «Ελεύθερο Βήμα» (σήμερα «Το
Βήμα»), που πρόσκειται στο
κόμμα των Φιλελευθέρων (Βενιζελική παράταξη). Μεταξύ
των ιδρυτών της, ο Δημήτριος
Λαμπράκης.
1930
Η Αλίκη Διπλαράκου εκπροσωπεί τη χώρα μας στον
διαγωνισμό ομορφιάς «Μις Ευρώπη», που διεξάγεται στο Παρίσι. Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, αναδεικνύεται η
ομορφότερη γυναίκα της Ευρώπης για το 1930.
1958
Επτά ποδοσφαιριστές
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
σκοτώνονται σε αεροπορικό
δυστύχημα στο Μόναχο.
1982
Το ελληνικό Υπουργείο
Παιδείας καταργεί τις ποδιές
των μαθητριών στα σχολεία.

Έ

να από τα
μεγαλύτερα
προβλήματα
της εποχής μας
είναι το γεγονός
πως ελάχιστοι
σοβαροί άνθρωποι
θέλουν να
ασχοληθούν με την
πολιτική ή τον
δημόσιο βίο
γενικότερα.

«Εγώ δεν μπλέκω...»

Και ποιος µπορεί να
τους ψέξει γι’ αυτό; Η
πολιτική έχει γίνει ένα
εξτρίµ σπορ για πολύ
γερά νεύρα και στοµάχια.
Στην εποχή των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης,
αυτό που αποκαλούσαµε παλιά «καµίνι» έχει
γίνει Κολοσσαίο. Κάθε
έννοια ιδιωτικότητας έχει
χαθεί.
Προσωπικότητες δολοφονούνται στο Διαδίκτυο είτε λόγω «συµβολαίου» είτε επειδή η κερκίδα θέλει αίµα στην
αρένα.
Οποιος µπλέκει µε την
πολιτική ή το Δηµόσιο
και κάνει το λάθος να
βάλει την υπογραφή του
σε µεγάλες αποφάσεις
είναι βέβαιο ότι θα τρέ-

χει για αρκετά χρόνια
στα δικαστήρια.
Πρόκειται για µια άνιση µάχη µε µεγάλα και
µικρά συµφέροντα, την
αργή και µη λειτουργική
Δικαιοσύνη, συντεχνίες
και απλώς παρανοϊκούς
ανθρώπους.
Ακόµη και όσοι θέλουν
πραγµατικά να προσφέρουν στον τόπο αντιλαµβάνονται γρήγορα τον
βαθµό δυσκολίας. Βλέπουν, επίσης, πως οι
απολαβές τους είναι µικρές. Εννοούµε ασφαλώς τις νόµιµες, γιατί
υπάρχει και το είδος που
ζει µε χορηγίες...
Αν λοιπόν είσαι σοβαρός άνθρωπος, που σκοπεύεις να παράγεις έργο
και δεν θέλεις να γίνεις
όµηρος ή υπάλληλος
οποιουδήποτε, πρέπει
να είσαι πολύ γενναίος
για να κάνεις το βήµα.
Είναι και ο σταυρός
που δεν βοηθάει.
Διαµαρτυρόµαστε συνεχώς για το πολιτικό
προσωπικό µας, αλλά

συνεχίζουµε να στέλνουµε τηλεµαϊντανούς στο
Κοινοβούλιο και όχι σεµνούς, καταξιωµένους
συµπολίτες µας.
Αφήστε που ο σταυρός έχει µια µαγική ιδιότητα να µεταλλάσσει σοβαρούς ανθρώπους σε
σαχλούς και φαύλους.
Για να είµαστε δίκαιοι,
δεν είναι µόνο ελληνικό
το πρόβληµα. Κοιτάξτε
τι γίνεται στη Μεγάλη
Βρετανία, που έχει παράδοση και βάθος θεσµών. Δείτε ποιοι θεωρούνται πιθανοί διάδοχοι
της Μέι και θα καταλάβετε πόσο δοµικό και
παγκόσµιο είναι το ζήτηµα.
Οι άνθρωποι που επιτυγχάνουν στη ζωή παλεύοντας προτιµούν τον
ιδιωτικό τοµέα.
Οταν πιέζονται από
πολιτικούς αρχηγούς για
να µπουν στην πολιτική,
απαντούν µονότονα:
«Ο,τι θέλεις, πρόεδρε.
Να βοηθήσω, αλλά µε
την πολιτική και το Δη-

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
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Του Αλέξη
Παπαχελά από
την «Καθημερινή»

Το Άγγελμα
Euronews:
```

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

µόσιο δεν µπλέκω». Ο
κίνδυνος είναι να γίνει η
πολιτική ένα κλειστό
επάγγελµα, για συγγενείς, ανθρώπους που
δεν θα έβρισκαν αλλού
δουλειά και κοµµατικά
στελέχη.
Πώς θα ξεφύγουµε
από αυτήν την παγίδα;
Οι απαντήσεις δεν είναι
εύκολες. Σίγουρα πρέπει
να γίνουµε όλοι εµείς οι
ψηφοφόροι πιο απαιτητικοί πελάτες.
Nα σταµατήσουµε να
στέλνουµε στη Βουλή
«νούµερα» ή ανθρώπους
που δεν κόλλησαν ποτέ
ένα πραγµατικό ένσηµο.
Και ταυτόχρονα, να δοθούν κίνητρα, αλλά και
κάποια θεσµική προστασία για όσους τολµηρούς αποφασίσουν να...
µπλέξουν.

Υψηλής συμβολικής
αξίας η επίσκεψη
Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης
```
(Να άνοιγε κιόλας,
εκεί θα ήταν η ουσία!)

της ημέρας

“Οι περί τον άρχοντα φαύλοι και τον εκείνου
συνδιαβάλλουσι τρόπον”
(Μέγας Φώτιος)

Στ. Θεοδωράκης:

Δηλαδή,
οι άνθρωποι του “περιβάλλοντος” ενός άρχοντα με την κακή συμπεριφορά τους συμβάλλουν και σ' εκείνου (του άρχοντα κατ'
επέκταση του προϊσταμένου κ.λπ.) τον εκφαυλισμό.

Διπλή ανηθικότητα
από τους έξι βουλευτές
```
(Τι αγάπες είναι αυτές!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μια μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία στην Αμερική έχει ολοκληρώσει μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς τα γυρίσματα
μιας ταινίας γουέστερν .
Κατά τη διάρκεια του μοντάζ ο σκηνοθέτης ανακαλύπτει ότι
τους λείπει μία σκηνή με ένα μεξικανό που κοιμάται και κάποια
στιγμή θα πρέπει να ξυπνήσει για να παρακολουθήσει δύο καβαλάρηδες που θα περνούν από μπροστά του .
Πηγαίνει λοιπόν στο Μεξικό και αρχίζει το ψάξιμο . Μετά από
τρεις ημέρες φθάνει έξω από ένα μπαρ όπου βλέπει ένα Μεξικάνο
με κατεβασμένο το σομπρέρο να κοιμάται του καλού καιρού . Ενθουσιασμένος που τον βρήκε του λέει :
Ε φίλε . Αφού περνούν είκοσι λεπτά ο Μεξικάνος σηκώνει το
σομπρέρο του και ρωτάει αγουροξυπνημένος :
Τι θέλεις ; Ο σκηνοθέτης τον ρωτάει : θέλεις να γίνεις
ηθοποιός ; Περνάει μισή ώρα ο Μεξικάνος σηκώνει πάλι το
σομπρέρο του και ρωτάει :
Πόσα δίνεις ; Χίλια δολάρια του απαντάει ο άλλος . Περνούν

τρία τέταρτα σηκώνει πάλι το σομπρέρο
και ρωτάει : Τι θα κάνω ;
Λέει λοιπόν ο σκηνοθέτης : Να θα κοιμάσαι
όπως κοιμάσαι τώρα και
ξαφνικά θα ακούσεις
κάποιους πυροβολισμούς , θα σηκώσεις το
σομπρέρο σου και θα παρακολουθήσεις τους δύο καβαλάρηδες
όση ώρα θα περνούν από μπροστά
σου και μετά θα ξανακοιμηθείς .
Όλο αυτό δεν θα σου πάρει
πάνω από είκοσι δευτερόλεπτα .
Οπότε ο Μεξικάνος γυρνάει και του
λέει : τι λες ρε φίλε εσύ δεν θέλεις
ηθοποιό , κασκαντέρ ζητάς.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 6/2/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΤΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΜΕ 8 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 13 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Aτυχώς οι δικοί µας
µόνο για τα...
µακεδονικά ξυπνάνε...
Μια ακόµη είδηση από τα ψιλά
της ενηµέρωσης: Δεκάδες χιλιάδες µαθητές κατέβασαν τα στυλό
και βγήκαν από τις σχολικές αίθουσες στους δρόµους για να
διαδηλώσουν.
Μην ταράζεστε. Μην ψάχνετε
το δελτίο πορειών και διαδηλώσεων για να βρείτε τον δικό σας
κανακάρη. Δυστυχώς για εµάς,
η είδηση αφορά µόνο τους Βέλγους και Γερµανούς µαθητές.
Αυτούς που αποκαλούµε κουτόφραγκους. Α, και δεν σας είπα
και το πιο εξωφρενικό…Αυτοί
λοιπόν οι κουτόφραγκοι πιτσιρικάδες δεν βγήκαν στους
δρόµους για να ζητήσουν µια
πενθήµερη εκδροµή ούτε για να
γλιτώσουν µερικές ώρες βαρετών
µαθηµάτων κάνοντας εφηβική
επαναστατική γυµναστική. Βγήκαν, άκουσον άκουσον, για να
διαδηλώσουν για το κλίµα!
Ναι, µάλιστα, για την κλιµατική
αλλαγή, και µην κάνετε τους Κινέζους. Διαδηλώνουν για την
εφιαλτική προίκα που τους αφήνουµε εµείς οι στοργικοί γονείς,
οι πρεσβευτές της µεταβιοµηχανικής ευµάρειας και του «σταρχιδισµού» της εποµένης µέρας.
Διαδηλώνουν για τη ζωή τους
και για όσα µπορεί να σώσουν.
Διαδηλώνουν ελπίζοντας να προλάβουν την απόλυτη καταστροφή. Διαδηλώνουν, αν δεν το έχετε
καταλάβει ή κάνετε ότι δεν το
καταλαβαίνετε, εναντίον µας.
Πώς διάολο τα καταφέραµε
πάλι... Τόσο πολύ µας τύφλωσε
η µεταµοντέρνα µας άγνοια που
παραβιάσαµε τον αρχέτυπο κανόνα προστασίας της ζωής των
παιδιών µας; Δεν ξέρω...
Δεν ξέρω αν οι φωνές των Βέλγων και Γερµανών µαθητών θα
ακουστούν τόσο δυνατά για να
βγάλουν από τις αίθουσες τα
Ελληνόπουλα, τα Τουρκάκια, τα
Βορειοµακεδονάκια και όλα τα
παιδιά του κόσµου που έχουν
ήδη το κεφάλι τους στον ντορβά
µιας ασύµµετρης κλιµατικής απειλής.
Ξέρω όµως ότι αν δεν ανοίξουµε έστω και τώρα τα δικά
µας αυτιά να ακούσουµε τις
κραυγές των παιδιών µας, θα
έχουµε την πλήρη ευθύνη, και
µάλιστα χωρίς ελαφρυντικά, ενός
προσχεδιασµένου εγκλήµατος
κατά της ανθρωπότητας. Οχι,
φίλε Βέλγε γονιέ... Δυστυχώς τα
δικά µας παιδιά δεν είναι ακόµα
στους δρόµους. Ατυχώς οι δικοί
µας µόνο για τα... µακεδονικά
ξυπνάνε...

Του Βασίλη Λυριτζή
από το «Εθνός»

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Ο συνδικαλιστής

Εκλογικό έτος

Κάποτε συνελήφθη κάποιος κάπου
να διαθέτει εντελώς ακατάλληλο προς
βρώση προϊόν από τις αρμόδιες Αρχές και ασφαλώς κατασχέθηκε αυτό
και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Επειδή η σημαντική αυτή είδηση καταγράφηκε στον Τύπο της περιοχής
του συμβάντος, ο επικεφαλής του
συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου
επιτέθηκε με ειδεχθή τρόπο σε έναν
συγκεκριμένο άνθρωπο των ΜΜΕ,
αλλά απέφυγε “χορευτικά” τους άλλους. Επιτέθηκε στον πιο αδύναμο,
λόγω ηλικίας και εμπειρίας στην ενημέρωση, δηλαδή στον πιο ευάλωτο,
αλλά όχι σε κάποιους έμπειρους στην
ζωή και στην δημοσιογραφία.
Ο συνδικαλιστής κάτι … έπαιρνε και
δεν είχε κατανοήσει τον ρόλο του,
αλλά και τις διαχρονικές αξίες της
ζωής! Όπως και να έχει, τζάμπα μάγκας είναι…

Κινήσεις και παρουσιάσεις υποψηφίων στους συνδυασμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, ορισμένα “βαριά χαρτιά” τηρούν
στάση αναμονής, αναμένοντας τις βουλευτικές εκλογές
και την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων των κομμάτων τους,
καθώς περιμένουν να δούνε αν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές ή θα κινηθούν και πάλι στις αυτοδιοικητικές.
Δύσκολη χρονιά το 2019!

∫ Μ.Α.Μπ.

Θα έχουμε κι άλλους σεισμούς
στην Κεντρική Ελλάδα
Την ανησυχία του για την πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα φαινόμενο "ντόμινο" σεισμών, δηλαδή να έχουμε διέγερση των άλλων ρηγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, μετά τον ισχυρό σεισμό
τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πρέβεζα, εξέφρασε ο καθηγητής
σεισμολογίας και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο
Εθνικό Αστεροσκοπείο, Άκης Τσελέντης. Ο κ. Τσελέντης τόνισε
ότι δεν έχουμε τελειώσει με το φαινόμενο στην Κεντρική Ελλάδα και εφιστά την προσοχή για τους επόμενους μήνες.
Διευκρινίζει δε για τη σεισμική δόνηση στην Πρέβεζα: «Είναι
πολύ νωρίς ακόμα να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός.
Η ακολουθία εξελίσσεται. Πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες ακόμα να δούμε πως πάει το φαινόμενο, αλλά από διάφορες ενδείξεις που έχουμε μαζέψει στο Γεωδυναμικό και από αναλύσεις που έχουμε κάνει, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι δεν
έχουμε τελειώσει με την Κεντρική Ελλάδα».
«Πιστεύω ότι τους επόμενους λίγους μήνες θα έχουμε και άλλα
γεγονότα στην ευρύτερη περιοχήκαι αυτό εύχομαι μακάρι να γίνει στη θάλασσα και μακριά από αστικά κέντρα. Αλλά θέλει πολλή προσοχή», προσθέτει.

∫χρ.πΑπ.

Με τσάι υποδέχτηκε η οικοδέσποινα Εμινέ Ερντογάν τη Μπέτυ Μπαζιάνα

∫ Μ.Α.Μπ.

Οι “Γλυκές Αλχημείες” στο ζαχαροπλαστείο του Β. Τριζώνη
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε χθες το πρωί τον γνωστό ζαχαροπλάστη κ. Βασίλη Τριζώνη
όταν την πόρτα του ζαχαροπλαστείου του πέρασε ένας από τους
καλύτερους Έλληνες ζαχαροπλάστες, ο Στέλιος Παρλιάρος.

Ο κ. Παρλιάρος επισκέφθηκε
τον Τρικαλινό ζαχαροπλάστη μαζί
με το συνεργείο του, καθώς θα
τον φιλοξενήσει σε ένα από επεισόδια των «Γλυκών Αλχημειών»
που προβάλλεται από τον Σκάι.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι δεν

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

ήταν κανονισμένη η συνάντηση
και όλα έγιναν σε διάστημα μισής
ώρας, όταν χτύπησε το τηλέφωνο του κ. Τριζώνη, όπου τον ενημέρωσαν ότι ο γνωστός ζαχαροπλάστης επιθυμεί να επισκεφθεί
μια από τις πιο γλυκές και διάσημες γωνιές των Τρικάλων επί της
Αγ. Κων/νου 2.

Και έτσι έγινε…
Αναφορικά με τα γλυκά που δοκίμασαν τόσο εκείνος, όσο και το
συνεργείο του, η πουτίγκα και οι
γνωστές «φωλιές» είχαν την τιμητική τους.
Η συνέχεια επί της οθόνης!

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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Τα ίδια Παντελάκι μου…
•Αναβολή του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας
λόγω έλλειψης απαρτίας
υστυχώς οι κόντρες και οι αναβολές
έχουν γίνει μόνιμο φαινόμενο κατά τις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Φαρκαδόνας. Αυτό έγινε και την
Δευτέρα, όπου υπήρξε αναβολή αφού ούτε λίγο
ούτε πολύ 9 δημοτικοί σύμβουλοι, μαζί με τον
Δήμαρχο Θανάση Μεριβάκη.

Δ

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Έτσι η αναβολή δόθηκε και φαίνεται πως μέχρι και
τις εκλογές λίγο πολύ το κλίμα θα είναι το ίδιο. Η έντονη αντίδραση του Δημάρχου ήταν:
«Πρόκειται για απαράδεκτη εικόνα. Κάποιοι δεν
αναλογίζονται τις ευθύνες απέναντι στο Δήμο και
στους δημότες. Κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει
ο Δήμος, σήμερα είχαμε σημαντικά θέματα και βλέπετε την εικόνα. Αν δεν θέλουν να έρχονται στα δημοτικά συμβούλια να παραιτηθούν και να έρθουν οι
επόμενοι. Ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει. Είναι απαράδεκτοι. Πώς να ασχοληθεί η νεολαία, πώς να έρθει στα δημοτικά συμβούλια; Τι να
δει τα άδεια έδρανα.», τόνισε ο κ. Μεριβάκης.

Ολοκληρώθηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας της

Μπαίνει σε τάξη η λαϊκή αγορά
•Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Φόρη Ρόμπο
μέσω του νέου κανονισμού λύνεται ένα χρόνιο ζήτημα
•Ο κανονισμός
αναμένεται
να έρθει προς
συζήτηση
σε μια από
τις ερχόμενες
συνεδριάσεις
του Δ.Σ.
Τρικκαίων
α βάλει σε μια
τάξη τη λαϊκή
αγορά τόσο την
καθημερινή, όσο και την
εβδομαδιαία θα
επιχειρήσει το επόμενο
διάστημα η δημοτική
Αρχή Τρικκαίων μέσω
του νέου κανονισμού
βάσει του νέου νόμου
4497/2017 που ορίζει τον
τρόπο λειτουργίας, τόσο
των λαϊκών αγορών, όσο
και του στάσιμου
πλανόδιου εμπορίου.

Ν
Αντίδραση από τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέση για την «αδυναμία» να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Φαρκαδόνας πήρε ο πρόεδρος του
Σώματος Γιάννης Αναγνώστου.
Η ανακοίνωση αναφέρει: Ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαρκαδόνας θέλω να καταδικάσω την ειλλημμένη απόφαση του συνόλου της
αντιπολίτευσης να ασκεί εμπάργκο και να μην εμφανίζεται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Και ομιλώ περί ειλημμένης απόφασης και όχι
τυχαίου γεγονότος που αφορά ξεχωριστά στα πρόσωπα εκάστου δημοτικού συμβούλου, καθώς προ της
έναρξης της συνεδρίασης, εκπρόσωπος της αντιπολιτευσης δήλωσε ότι δεν πρόκειται το σημερινό
συμβούλιο να έχει απαρτία.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι προτάσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνει η αντιπολίτευση περιορίζονται
στην εμφάνιση ορισμένων και συγκεκριμένων γνωστών σε συνεδριάσεις , με μοναδικό σκοπό τον τορπιλισμό αυτών, με κορώνες , αήθεις προσωπικές επιθέσεις και λογύδρια κενά περιεχομένου και επιχειρηματάτων, ενώ στις κρίσιμες συνεδριάσεις , όπως
η χθεσινή, όπου έπρεπε να αποφασιστεί η αποδοχή
κονδυλίων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», απείχαν από τη συνεδρίαση σκόπιμα. Οι συγκεκριμένοι
δημοτικοί σύμβουλοι, αποδεδειγμένα στην προηγούμενη συνεδρίαση χωρίς κανένα λόγο πυροδότησαν το κλίμα και πέτυχαν τη διακοπή τη συνεδρίασης ενώ στην παρούσα με μια κοινή συμφωνία
αποφάσισαν να απέχουν. Και είναι αστείο οι άνθρωποι αυτοί που εντελώς με πομπώδη και κενό τρόπο
διατείνονται ότι μάχονται και ενδιαφέρονται για το
καλό του τόπου τους, στην ουσία να μπλοκάρουν
κάθε έργο πνοής για το Δήμο.
Ευτυχώς όμως όλοι αυτοί θα τεθούν προσεχώς
στην κρίση σας. Και ο ψηφοφόρος είναι ο πιο δίκαιος
κριτής.

Ο νέος κανονισμός θα έρθει
προς συζήτηση σε μια από τις
ερχόμενες συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, όπου θα εξεταστούν
όλες οι αλλαγές που θα προ-

κύψουν και αφορούν κυρίως
στην οριοθέτηση και χωροθέτηση του χώρου/
Σύμφωνα με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο κ. Φόρη Ρόμπο
μέσω του νέου κανονισμού
λύνεται ένα χρόνιο ζήτημα
που δημιουργούσε προβλήματα στη λαϊκή αγορά.
«Αρχικά, μπαίνει σε μια σειρά ο τρόπος λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς στην περιοχή
του ΟΣΕ, στη συνέχεια αυτή
που διεξάγεται στην περιοχή
του “Κλωτσοτήρα” και μετά η
καθημερινή και εβδομαδιαία»
σημείωσε.
Παράλληλα σημείωσε ότι ο
νέος κανονισμός θα παραμείνει και θα εφαρμόζεται και
με τη νέα δημοτική Αρχή.
Σκοπός των διατάξεων που

συμπεριλαμβάνονται στα 59
άρθρα του «πλαισίου λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων» είναι να καθοριστούν κανόνες στον αχαρτογράφητο χώρο των λαϊκών
αγορών, του στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, στις εμποροπανηγύρεις, τις κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και
πασχαλινές αγορές ακόμη και
στις κινητές καντίνες.
Μεταξύ των αλλαγών που
έρχονται οι κυριότερες είναι
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.Θεσπίζεται η λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος,
μιας ηλεκτρονικής βάσης
όπου θα καταγραφούν όλοι οι
αδειούχοι πωλητές, είτε είναι
παραγωγοί είτε επαγγελμα-

τίες, τα είδη και οι ποσότητες
που διακινούν και τα πρόστιμα που ενδεχομένως τους
επιβάλουν. Το ΟΠΣ θα έχει μητρώο αδειών, μητρώο ελέγχων-προστίμων και λαϊκών
αγορών. Για πρώτη φορά θα
υπάρχει επίσημη εικόνα για το
υπαίθριο εμπόριο και όσους
δραστηριοποιούνται σε αυτό.
Επίσης, περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο καθεστώς της
αδειοδότησης των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στις
λαϊκές αγορές και στο λοιπό
υπαίθριο εμπόριο. Οι παραγωγοί θα αδειοδοτούνται από
τους δήμους κατοικίας τους
αποσαφηνίζοντας το προηγούμενο θολό τοπίο της
αδειοδοτούσας αρχής.
Ε.Κ.

Τονίζει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τρικκαίων για την κατάθεση των αποθεματικών

«Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα…»
•Κατά τον κ. Ρόμπο αυτή τη στιγμή η δημοτική Αρχή είναι αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
ρνητική στο ενδεχόμενο να
κατατεθούν τα αποθεματικά
στην Τράπεζα της Ελλάδος
παραμένει η δημοτική Αρχή
Τρικκαίων, υπογραμμίζοντας ότι
μια τέτοια απόφαση είναι
αδικαιολόγητη και καθόλου εφικτή.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από την πλευρά μας να καταθέσουμε τα αποθεματικά» πρόσθεσε
και σημείωσε ότι θα αναμένουν τις επόμενες αποφάσεις της ΚΕΔΕ.

Α

Ως γνωστόν, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη, οι
Δήμοι υποχρεώνονται:
α) Να ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσας» (δηλαδή
έως 21-02-2019),
β) Να μεταφέρουν, εντός 30 ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας, τα
πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα στον
λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης
στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ
γ) τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (ΚΑΠ) που κατανέμονται στους
ΟΤΑ αποδίδονται, από 01/03/2019, υποχρεωτικά τον λογαριασμό της ταμειακής
διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ωστόσο, όπως σημείωσε στον «Π.Λ.»
ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Φόρης
Ρόμπος η δημοτική Αρχή είναι αρνητική

Προσφυγή στο ΣτΕ

Ο κ. Ρόμπος
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς τα
αποθεματικά ποσά που υπάρχουν αυτή
την στιγμή στα ταμεία του δεν μπορούν
να καλύψουν μια τέτοια ανάγκη.
Σύμφωνα με τον κ. Ρόμπο αυτή τη
στιγμή υπάρχει στα ταμεία του Δήμου το
ποσό των 4,5 εκ. ευρώ, εκ των οποίων
ένα πόσο θα δοθεί για τη μισθοδοσία και
την πληρωμή διαφόρων οφειλών.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη
εβδομάδα συνεδρίασε το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με κυριότερο θέμα
την απόφαση Χουλιαράκη και αυτό που
αποφασίστηκε είναι να προσφύγει στο
ΣτΕ κατά της υπουργικής απόφασης για
την υποχρεωτική μεταφοράς των ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Επίσης, αυτό που αποφασίστηκε είναι
να ζητηθεί συνάντηση με τον κ. Χουλιαράκη προκειμένου να παρουσιαστούν στον αναπληρωτή υπουργό οι θέσεις και οι ενστάσεις των αιρετών, που
ζητούν ακύρωση της απόφασης και
εγείρουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
Παράλληλα, θα καταθέσουν και αίτηση ακύρωσης της υπουργικής απόφασης προκειμένου να προλάβουν την
χρονική προθεσμία των 30 ημερών που
βάζει ο νόμος για την μεταφορά των διαθέσιμων.
Ε.Κ.

τοπικά

Αποτελούν παραδοσιακά οι εκπτώσεις

Καταναλωτικό ερέθισμα
•Ο εμπορικός κόσμος ευελπιστεί να μετουσιωθεί σε αγορές
στο υπόλοιπο των φετινών χειμερινών εκπτώσεων
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Aπό την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προχωρά η αναβάθμιση των
κτιριακών εγκαταστάσεων του
Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας
•Κ. Αγοραστός: «Εργαζόμαστε
καθημερινά ώστε να αναβαθμίσουμε το
σύστημα δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία»

Έ

να πολύ σημαντικό έργο που
αναβαθμίζει τις πρωτοβάθμιες
υπηρεσίες φροντίδας στην περιοχή της
Καλαμπάκας Τρικάλων χρηματοδοτεί και υλοποιεί
το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα, μετά την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και
τον Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας Νέστορα Αντωνίου, προχωρά σε
δημοπράτηση το έργο της αναβάθμισης των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας
Καλαμπάκας, συνολικού προϋπολογισμού
317.000€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας.

Στα εμπορικά του ν. Τρικάλων, μπορεί ο κάθε καταναλωτής να βρει εξαιρετικά προϊόντα, σε πολύ ελκυστικές τιμές

«Ο

ι
εκπτώσεις
πάντα

αποτελούν
καταναλωτικό
ερέθισμα.
Ευελπιστούμε να
μετουσιωθεί σε
αγορές» τονίζουν
έμποροι, εν μέσω των
χειμερινών εκπτώσεων.
«Πιστεύουμε ότι θα
αυξηθούν οι τζίροι στα
καταστήματά μας, ώστε
να αλλάξουμε το
εμπόρευμα για την νέα
χρονιά και να
ανταποκριθούμε στις
υποχρεώσεις μας»
αναφέρουν έμποροι,
υπογραμμίζοντας πως
μέχρι τώρα, από την
αρχή του έτους, οι
καταναλωτές δεν

ψωνίζουν όπως
αναμένονταν.
Μιλώντας για την
επικρατούσα εδώ και
χρόνια πλέον
κατάσταση, έμποροι
σημειώνουν «αντί από
την πολιτεία να ληφθούν
μέτρα για την ενίσχυση
της οικονομίας, της
οποίας ζωτικής
σημασίας κομμάτι της
είναι το εμπόριο,
περνάνε μέτρα όπως η
λειτουργία των
καταστημάτων όλες τις
Κυριακές του χρόνου,
λες και αυτό μας
μάρανε. Δηλαδή αν
ανοίξουμε τις Κυριακές,
τι θα πάθουν οι
καταναλωτές;
Καταναλωτική
φρενίτιδα; Τώρα δεν
ψωνίζουν τις

καθημερινές γιατί μας
κάνουν εμπάργκο επειδή
δεν ανοίγουμε τις
Κυριακές; Ας
σοβαρευτούμε λίγο σ'
αυτόν τον τόπο και ας
δούμε τα πραγματικά
προβλήματα και τις
λύσεις που αρμόζουν σ'
αυτά». «Ο κόσμος δεν
έχει χρήμα και όσοι
ακόμη διαθέτουν, το
φυλάνε ή το στέλνουν
στο εξωτερικό. Δεν
κυκλοφορεί ρευστό
στην αγορά, γι' αυτό και
τα καταστήματα
υποφέρουν. Είναι απλό.
Άρα αυτό πρέπει να
επιλυθεί» επισημαίνουν
έμποροι και δηλώνουν
«πρέπει να αποκτήσει
ρευστότητα η αγορά και
αυτό γίνεται μόνο με
ανάπτυξη. Δεν λέμε κάτι

νέο, όλοι το ξέρουν,
αλλά κανείς δεν κάνει
τίποτα ουσιαστικό γι'
αυτό. Κλείνουν
καταστήματα και
μάλιστα σε οδούς
εμπορικές. Ο πρώτος
κλάδος που
“αισθάνεται” την κρίση
είναι το εμπόριο.
Λιγοστεύουν οι
συναλλαγές. Αν δεν γίνει
κάτι γρήγορα, τα
πράγματα θα
χειροτερεύσουν».
«Και επιπρόσθετα,
χρειάζεται και ηρεμία
πολιτική. Εκλογολογία
και τουρκολογία χωρίς
ουσιαστικό ζήτημα,
καταστρέφουν την
οικονομία»
υπογραμμίζουν έμποροι.
Ματθαίος Μπίνας

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τις υπηρεσίες μας και την 5η
Υ.ΠΕ. στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σύστημα
υγείας. Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου ο πολίτης στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τη δημόσια
υγεία, τώρα είναι απαραίτητη όσο ποτέ η αναβάθμιση
των υπηρεσιών της προς αυτούς. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
προχωρά στη χρηματοδότηση ενός έργου ουσίας και
μεγάλης χρησιμότητας, το οποίο αναμένεται να καλύψει
τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου
Καλαμπάκας και κατ’ επέκταση της Π.Ε. Τρικάλων στον
τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας. Εργαζόμαστε καθημερινά
προκειμένου να αναβαθμίσουμε το σύστημα δημόσιας
υγείας στη Θεσσαλία».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο κτίριο του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας
(επιφανείας περί τα 1.400 τ.μ.) για την απρόσκοπτη λειτουργία του προς όφελος των πολιτών. Αφορά κυρίως
στο εσωτερικό του κτιρίου και ειδικότερα στην επίλυση
των προβλημάτων της υγρασίας, των εκτεταμένων φθορών
των δαπέδων και της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Οι βασικές κατηγορίες εργασιών αφορούν σε:
• Επιστρώσεις δαπέδων και επενδύσεις τοίχων.
• Κατασκευή ψευδοροφών και τοποθέτηση γυψοσανίδων και αρμοκαλύπτρων και χρωματισμοί.
• Διασκευή του λεβητοστασίου.
• Αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων (ύδρευσης –
θέρμανσης) με νέες και με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται
η λειτουργικότητα του Κ.Υ.
• Διασκευή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων.
• Διασκευή και τμηματική αντικατάσταση των σωμάτων
θέρμανσης.
• Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο φωτισμό, στις
καλωδιώσεις και τους ηλεκτρικούς πίνακες και εργασίες
που είναι αλληλένδετες με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ύδρευσης.
Με την υλοποίηση του έργου εξασφαλίζεται η σύγχρονη
και ασφαλής λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας
το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο υλοποίησης
πρωτοβάθμιας υγείας στον Δήμο Μετεώρων και στην
ευρύτερη περιοχή. Οι ωφελούμενοι της πράξης ανέρχονται
σε 21.991 (σύνολο κατοίκων Δ. Μετεώρων) στους οποίους
προστίθενται οι πολυπληθείς επισκέπτες των Μετεώρων.

6 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

6

Γ

ια τον πιο γλυκό
άνθρωπο του
κόσμου, την
Μητέρα αντάμωσαν στο
Διαλεχτό σε μια
ξεχωριστή εκδήλωση.

Το περασμένο στην αίθουσα
του Ενοριακού Πνευματικού
Κέντρου Διαλεκτού, πραγματοποιήθηκε αφιερωμένη εξαιρετικά εκδήλωση.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε σχετική ομιλία από τον Πρωτοσύγκελο
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Αλέξιο
Κανίνα.
Ακολούθησε τιμητική αναγνώριση των διατελεσάντων
Εκκλησιαστικών Συμβούλων
της ενορίας Διαλέκτου κατά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Εκδήλωση σεβασμού στο Διαλεχτό
Εορτή προς τιμή της Μητέρας στην Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεκτού

την τελευταία τριακονταετία
1989-2019 καθώς και για τα
30 χρόνια διακονίας του π. Γεωργίου Χλωρού στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεκτού.
Στη συνέχεια η χορωδία της
ενορίας απέδωσε τραγούδια,
ενώ τα παιδιά του κατηχητικού
σχολείου ποιήματα, καθώς και
θεατρικό δρώμενο με αναφορά
τη μητέρα.
Το τέλος είχε χορούς από
ορισμένα τμήματα του τοπικού
χορευτικού του Διαλεκτού.
ΧΡ. ΠΑΠ.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

-Μείγμα συντήρησης αγελάδων
ελευθέρας βοσκής ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
-Πίτυρα χοντρά
-Σογιάλευρο συσκευασμένο
και χύμα πρωτεΐνη 46-47%
-Ενσίρρωμα καλαμπόκι
-Σκυλοτροφές
-Ζεόλιθος

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

τοπικά
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Η Φαρκαδόνα μαθαίνει αγγλικά…
Ενισχύεται
•Συνεργασία Δήμου Φαρκαδόνας και Linguaphone
η ελευθεροτυπία
Μ
για δωρεάν εκμάθηση Αγγλικών
ια σημαντική
πρωτοβουλία
για δημότες
του Δήμου
Φαρκαδόνας που
δυσκολεύονται
οικονομικά λαμβάνει η
δημοτική αρχή και
αφορά την εκμάθηση
της αγγλικής γλώσσας.

Στην εποχή που διανύουμε
η γνώση ξένης γλώσσας και
ειδικά της αγγλικής, θεωρείται απαραίτητο προσόν για
την ανεύρεση εργασίας, αλλά
το κόστος ειδικά για τους οικονομικά ασθενείς είναι δυσβάσταχτο.
Ανταποκρινόμενος σε αυτές τις ανάγκες, ο Δήμος Φαρκαδόνας -μέλος του Εθνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
πόλεων- το τμήμα Προγραμματισμού και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, συμπλέουν με την πρωτοβουλία της
εταιρίας Linguaphone, η
οποία δίνει τη δυνατότητα σε
οικονομικά αδύναμους πολίτες να διδαχθούν την αγγλική
γλώσσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα με τη μέθοδο της εξ

•Καταργείται το αυτόφωρο για
τους δημοσιογράφους με νομοσχέδιο
του υπουργού Δικαιοσύνης
αταργεί το αυτοφώρου σε βάρος των
δημοσιογράφων η κυβέρνηση. Στο
νομοσχέδιο που κατέθεσε την Δευτέρα ο
Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου
στη Βουλή υπάρχει σημαντική διάταξη που
αφορά και στον κλάδο της δημοσιογραφίας
αφού καταργεί την αυτόφωρη διαδικασία και
στα διά του Τύπου τελούμενα αδικήματα της
εξύβρισης, δυσφήμισης και συκοφαντικής
δυσφήμισης.

Κ

αποστάσεως εκπαίδευσης .Το
κόστος συμμετοχής είναι
1,5ευρώ ανά μήνα 22,32 ετησίως και για τους υπόλοιπους
πολίτες που θέλουν να επωφεληθούν του προγράμματος
2ευρώ, δηλαδή 29,76 ετησίως

(σε περίπτωση οικογένειας το
ποσό περιλαμβάνει όλα τα
μέλη) καταβάλλεται ετησίως
και επιβαρύνει τον Δήμο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να μην
έχουνε γνώσεις Αγγλικής

γλώσσας να διαθέτουνε υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Κέντρο Κοινότητας στα τηλέφωνα
2433350052,
2433350056.

Κοπή πίτας του Συλλόγου
Δημοτικών Υπαλλήλων
Σύλλογος Δημοτικών
Υπαλλήλων του Νομού
Τρικάλων πραγματοποίησε
χθες, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου, στο
χώρο του Δημαρχείου
Καλαμπάκας, την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο

Ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Χρήστος Σινάνης ευχαρίστησε όλους τους υπαλλήλους για την άψογη συνεργασία και
τους ευχήθηκε ότι καλύτερο για τη νέα
χρονιά. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και
πλήθος υπαλλήλων του δήμου μας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση εκφράζει τη βούληση του νομοθέτη,
η διαδικασία της αυτόφωρης εκδίκασης των πλημμελημάτων να εφαρμόζεται ακριβώς εκεί όπου προσήκει.
Ο στόχος αυτός μπορεί να ικανοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό με την παρούσα νομοθετική πρόβλεψη με την οποία εισάγεται ρητά ως κανόνας η μη
τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας για ορισμένα εγκλήματα που θεωρούνται κατά κανόνα χαμηλής απαξίας, είτε λόγω της απειλούμενης εναντίον τους ποινής, είτε επειδή το προσβαλλόμενο με αυτά έννομο
αγαθό είναι ιδιαίτερα ελαστικό, είτε λόγω της μη
ύπαρξης ιδιαίτερων στοιχείων κοινωνικοηθικής απαξίας που εκφράζονται από τον συγκεκριμένο τρόπο
τέλεσής τους.

Άρθρο 33
Στο άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(π.δ. 258/1986, Α’ 121), προστίθεται δεύτερο εδάφιο
ως εξής:
«Στην περίπτωση των εγκλημάτων των άρθρων 361,
362 και 363 του Ποινικού Κώδικα δεν ακολουθείται
η διαδικασία των επόμενων άρθρων, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι».
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Σ

ε δίωρο αποκλεισμό της
Εθνικής Οδού (ΕΟ) στον
Πλατύκαμπο, καθώς και
σε προσβάσεις σ’ αυτήν στην
Νίκαια προχώρησαν χθες
αγρότες της Πανελλαδικής
Επιτροπής των Μπλόκων
(ΠΕΜ).

Όπως έχει ανακοινωθεί, βάσει
των αποφάσεων της Πανελλαδικής
σύσκεψης μπλόκων την περασμένη
Κυριακή στην Νίκαια, από χθες οι
αγρότες προχωρούν σε τακτά χρονικά διαστήματα στο κλείσιμο δρόμων, όπως το προαναφερθέν δίωρο, που ήταν από 16:00 – 18:00.
Παράλληλα, αναμένεται, σήμερα
μάλλον, η απάντηση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αραχωβίτη, για την συνάντηση μεταξύ
εκπροσώπων των παραγωγών και
της Κυβέρνησης, με απαράβατο
όρο εκ μέρους των αγροτών, την
πολιτεία να εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και να
λαμβάνουν μέρος συναρμόδιοι
Υπουργοί.
«Το οργανωμένο αγροτικό κίνη-

Σ

ε στάση
ημιανάπαυσης
βρίσκονται οι
παραγωγοί που έχουν
υποβάλλει φάκελο προς
ένταξη στα σχέδια
βελτίωσης.

Το ζήτημα με την αξιολόγηση των φακέλων “έρπει”
εδώ και καμπόσους μήνες,
ωστόσο, έχει θέσει μετέωρους

τοπικά

Άρχισαν από χθες οι αγρότες της Πανελλαδικής
Επιτροπής των Μπλόκων(ΠΕΜ)

Αποκλεισμούς δρόμων
Αναμένουν την απάντηση του ΥΠΑΑΤ για συνάντηση
με κλιμάκιο της Κυβέρνησης, υπό τον Αντιπρόεδρο
μα δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνης
στην κάθε κυβέρνηση που με την
πολιτική της μας οδηγεί στην φτώχεια και τον αφανισμό συγκεντρώνοντας γη και παραγωγή σε λιγότερα χέρια. Μια κυβέρνηση που
έχει διαλέξει στρατόπεδο και στέκεται εχθρική απέναντι στα συμφέροντα μας. Μοιράζει απλόχερα
1 δις 100 εκατ. Ευρώ για αφορολόγητο πετρέλαιο ή επιστροφή
φόρου καυσίμων σε εφοπλιστές,
βιομηχάνους, ιδιωτικές κλινικές,
μεγάλα ξενοδοχεία, αεροπορικές
εταιρείες ενώ εμείς που ασχολούμαστε στον πρωτογενή τομέα και

παράγουμε, αγοράζουμε το πετρέλαιο σε τιμές 1,40-1,50 ευρώ/λίτρο την ίδια στιγμή που στις χώρες
της Ε.Ε η μέση τιμή είναι στα 0,60
λεπτά/λίτρο. Η απόφαση των συσκέψεων, οι αγωνιστικές διαθέσεις
στα χωριά, εκφράζονται με την
θέληση να στηθεί ένα μεγάλο δυναμικό μπλόκο με εκατοντάδες
τρακτέρ στην εθνική οδό που θα
σηματοδοτήσει την αντίσταση
και αντεπίθεση του αγροτικού κινήματος διεκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωμα μας να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να παράγουμε και να επιβιώνουμε. Τις
επόμενες ημέρες θα πυκνώσουμε
τις επαφές με αγρότες και κτηνοτρόφους ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι κανένας αγώνας δεν
πήγε χαμένος και σε όλους είχαμε
κατακτήσεις είτε αποτρέψαμε χειρότερα μέτρα, να πιστέψουν στην
δύναμη του αγώνα μας και στο
δίκιο των αιτημάτων μας» δηλώνει
η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων «Η ΑΝΟΙΞΗ».
Ματθαίος Μπίνας

Για τα σχέδια βελτίωσης

Αναμένεται η αξιολόγηση
πολλούς παραγωγούς, οι
οποίοι αναμένουν την έναρξή
της.
Μία διελκυστίνδα για το ζήτημα αυτό υπάρχει μεταξύ

ΥΠΑΑΤ(Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων) και
των Περιφερειών που αφορά
το Μητρώο Αξιολογητών.

Τα Σχέδια Βελτίωσης
Στόχος του μέτρου είναι ο
εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η
βελτίωση της συνολικής τους
επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών
παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων
τεχνολογιών - καινοτομιών,
με στόχο τη στροφή προς την
ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση
της εκμετάλλευσης σε τομείς
όπως τα μη εδώδιμα (nonfood) και ενεργειακά φυτά και
βελτιώνοντας το καθεστώς
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή
διαβίωση των ζώων.
Για το ζήτημα του Μητρώου
ισχύουν τα εξής: «Σε κάθε
Περιφέρεια δύναται να συσταθεί Μητρώο Αξιολογητών
με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Σε αυτό συμμετέχουν, μετά

από δική τους αίτηση, υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομιας Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφέρειας των Αποκεντρωμένων
και Περιφερειακών υπηρεσιών
του ΥΠΑΑΤ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των
σχετικών ειδικοτήτων σε συνέχεια πρόσκλησης που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη ύστερα από εισήγηση
της Υπηρεσίας της Περιφέρειας που ορίστηκε δικαιούχος ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ.
Για την εξέταση των αιτημάτων εγγραφής στο μητρώο
δύναται να συσταθεί με απόφαση Περιφερειάρχη επιτροπή αξιολόγησης αιτημάτων.
Μέσω του Μητρώου Αξιολογητών δύναται να πραγματοποιούνται όλα τα στάδια της
αξιολόγησης (αξιολόγηση,
Γνωμοδοτική επιτροπή, επιτροπή ενστάσεων) των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η εγγραφή στο Μητρώο
Αξιολογητών δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή
στα στάδια της αξιολόγησης,
ωστόσο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση
όσων συμμετέχουν σε αυτά,
εφόσον οι εργασίες αξιολόγησης πραγματοποιηθούν
εκτός ωραρίου εργασίας και
εκτός χρόνου που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση
για τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και έχει προβλεφθεί
σε σχετική κοινή υπουργική
απόφαση καθορισμού αμοιβής τους».
Το ζήτημα πάντως που καίει
τους παραγωγούς είναι πότε
θα αρχίσουν επιτέλους οι
αξιολογήσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και οι
κριθέντες ως δικαιούχοι να
λάβουν την επιδότηση.
Οι υποψήφιοι για τα σχέδια
βελτίωσης αδημονούν για την
περαίωση της διαδικασίας,
καθώς έχουν στον “αέρα”
πολλά και μεγάλα ποσά.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
Για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο ν. Τρικάλων

Ανακοινώνονται τα πρώτα ονόματα
•Η ανακοίνωση θα γίνει κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
που έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες
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The Love Shake

υνεχίζονται με
πυρετώδεις
διαδικασίες οι
προεκλογικές επαφές και
συναντήσεις των μελών
του ΚΚΕ στα Τρίκαλα
ενόψει των
αυτοδιοκητικών εκλογών,
ενώ μέσα στις επόμενες
μέρες θα γνωστοποιηθεί
ένα μέρος των ονομάτων
που θα στελεχώσουν τα
ψηφοδέλτια της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» στο
ν. Τρικάλων για τους
Δήμους Τρικκαίων,
Πύλης και Φαρκαδόνας.

Σ

Η ανακοίνωση θα γίνει κατά
τη διάρκεια των εκδηλώσεων
που έχουν προγραμματιστεί
ενώ στις αρχές Μαρτίου θα
έχει γνωστοποιηθεί το σύνολο
των υποψηφίων.
Σύμφωνα λοιπόν με τον
προγραμματισμό την ερχόμενη Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
θα πραγματοποιηθεί στις
11:30 πμ στο Δημαρχείο Πύλης η πρώτη εκδήλωση της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» στο ν.
Τρικάλων ενόψει των επερχόμενων εκλογών με θέμα
«Τοπικές εκλογές και οι θέσεις
της Λαϊκής Συσπείρωσης».
Θα μιλήσουν ο Βάιος Καλύβας, υποψήφιος Δήμαρχος
Πύλης, ο Απόστολος Ζάχος,
δημοτικός σύμβουλος Πύλης
και η Βάσω Μπακάση -υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, ενώ θα γίνει και η παρουσίαση των πρώτων υποψήφιων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων.
Επίσης, την ίδια ημέρα στις
6 το απόγευμα στο Ζάρκο θα
πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση (στο κατάστημα «Νικατσιός») με θέμα «Τοπικές
εκλογές και οι θέσεις της Λαϊ-

κής Συσπείρωσης». Θα μιλήσουν η υποψήφια Δήμαρχος
Φαρκαδόνας κα. Ευαγγελία
Στεργίου και ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
κ. Τάσος Τσιαπλές ενώ θα γίνει η παρουσίαση των πρώτων
υποψήφιων Δημοτικών και
Κοινοτικών Συμβούλων.
Σε ό,τι αφορά στο Δήμο
Τρικκαίων η παρουσίαση των
πρώτων υποψήφιων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων θα γίνει την ερχόμενη
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 7
μμ στο «Φρούριο». Θα μιλήσουν οι Γιώργος Καΐκης υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων
και Τάσος Τσιαπλές υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Οι υποψήφιοι
Όπως προαναφέρθηκε, ο
κ. Γιώργος Καΐκης θα διεκδικήσει για ακόμα μια φορά το
Δήμο Τρικκαίων, καθώς είναι
Δημοτικός Σύμβουλος Τρικά-

λων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» από το 2002 και υποψήφιος Δήμαρχος από το 2006.
Υπήρξε βαλκανιονίκης στίβου
στα 200 μέτρα και μέλος της
εθνικής ομάδας στίβου. Είναι
μέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας και του Τ.Γ
Τρικάλων του ΚΚΕ. Είναι 56
ετών και καθηγητής Φυσικής
Αγωγής στη δημόσια εκπαίδευση.
Το Δήμο Πύλης θα διεκδικήσει ο κ. Βάϊος Καλύβας, ο
οποίος είχε διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» στον Δήμο
Γόμφων και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Πύλης το
2014. Είναι μέλος του Δ.Σ του
Σωματείου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ν. Τρικάλων, μέλος της Γραμματείας
Τρικάλων της ΠΑΣΕΒΕ, ενώ
παλιότερα ήταν μέλος του
Δ.Σ του Σωματείου Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Τρικάλων. Είναι

45 ετών και πτυχιούχος Επαγγελματίας Μηχανικός Αυτοκινήτων.
Το Δήμο Φαρκαδόνας θα
διεκδικήσει το στέλεχος του
ΚΚΕ κα. Ευαγγελία Στεργίου. Η κα. Στεργίου υπήρξε
υποψήφια Δήμαρχος Φαρκαδόνας και το 2010 με την «Λαϊκή Συσπείρωση», ενώ ήταν
Δημοτική Σύμβουλος ως το
2014. Είναι 48 ετών Ειδική
Παιδαγωγός και δραστηριοποιείται στον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και στην «Πρωτοβουλία
Αναπληρωτών».
Τέλος, το Δήμο Μετεώρων
θα διεκδικήσει ο πρόεδρος
του Σωματείου ΕΒΕ κ. Γιώργος Χαντζιάρας, αυτοαπασχολούμενος, ενώ δραστηριοποιείται εδώ και πολλά
χρόνια στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων και μικρών
ΕΒΕ.
Ε.Κ.

Το ταξίδι για την ΝΙΚΗ συνεχίζεται
Και η Δημοτική Ενότητα Πινδέων στο πλευρό του Κώστα Μαράβα
Δήμαρχος Πύλης κ.
Κωνσταντίνος Μαράβας
συναντήθηκε στα
Στουρναραίϊκα, με την ομάδα
στήριξης της Κοινότητας
Στουρναραίϊκων και συμφώνησαν
σε όλα.

Ο

Στον τρόπο κατάρτισης του ψηφοδελτίου, στον τρόπο των απαραίτητων κινήσεων για την περίοδο μέχρι τις εκλογές.
Τα Στουρναραίϊκα είναι η πρωτεύουσα
της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων και είναι η Κοινότητα εκείνη που συμπληρώνει
μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων
με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Μαζί του συντάσσονται και ενώνουν τις
δυνάμεις τους, ως Κοινοτικοί Σύμβουλοι
Στουρναραίϊκων, για την καινούργια
νίκη (με αλφαβητική σειρά) οι παρακάτω:
Αδάμου Μαρία του Δημητρίου - Ελεύθερος επαγγελματίας
Δίπλας Γεώργιος του Ανδρέα - Ελεύθερος επαγγελματίας
Θάνος Κωνσταντίνος του Βαϊου -

Υπάλληλος Υπουργείου Υγείας
Κρομμύδας Κωνσταντίνος του Δημητρίου - Συνταξιούχος υπάλληλος ΕΛΤΑ
Λαμπρογεώργου Γεωργία του Γεωργίου - Ελεύθερος επαγγελματίας – νυν
Πρόεδρος της Κοινότητας.
Ως υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
στην Δημοτική Ενότητα Πινδέων κατέρχονται οι:
1. Αδάμου Λεμονιά του Κωνσταντίνου
- Ελεύθερος επαγγελματίας
2. Αναγνώστου Βασίλειος του Κωνσταντίνου - Δασοπόνος, Υπάλληλος Δασαρχείου Τρικάλων
3. Γελαδάρης Παναγιώτης του Λεωνίδα - Αστυνομικός

4. Σακελλάριος Πέτρος του Ιωάννη Συνταξιούχος Ελληνικών Ταχυδρομείων
(ΕΛΤΑ).
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος
Μαράβας, χαρούμενος για την εξέλιξη
δήλωσε ότι:
«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου
όλους τους υποψηφίους της Κοινότητας
Στουρναραίϊκων.
Ταυτόχρονα και τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής
Ενότητας Πινδέων.
Η Δημοτική μας ομάδα «ΠΡΩΤΑ Ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ», ενώνει δυνάμεις, άνδρες
και γυναίκες, καταξιωμένους στην τοπική κοινωνία.
Το ταξίδι για την ΝΙΚΗ ξεκίνησε.
Θα δώσουμε ένα όμορφο αγώνα, με εντιμότητα, με αποφασιστικότητα.
Θα μιλήσουμε για το έργο μας, θα μεταφέρουμε σπίτι-σπίτι τις ιδέες μας για
το «αύριο».
Με την γλώσσα της αλήθειας και της
ευθύνης.
Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι μου είναι η «εικόνα μου».
Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι ολόψυχα καλό δρόμο».

Όταν η μια αίσθηση είναι λίγο πιο αδύναμη, οι υπόλοιπες ενώνονται και γίνονται ακόμη πιο δυνατές.
Γι’ αυτό και εμείς θέλουμε να γευτείτε, να μυρίσετε,
να ακούσετε και να αγγίξετε ό,τι καλύτερο έχουμε να
σας προσφέρουμε!
Το Love Shake διαθέτει κατάλογο Braille, ειδικά
για τους πελάτες μας με προβλήματα όρασης.
#theloveshaketrikala #braille #trikala #manavika
Με εκτίμηση
The Love Shake-Coffee Garden Bar
Πατριάρχου Γρηγορίου Πέμπτου 3,
Μανάβικα, Τρίκαλα

Κοπή πίτας του Συλλόγου
Νεφροπαθών
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Τρικάλων καλεί
όλους τους φίλους και γνωστούς στην κοπή πίτας που
θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΑΕΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ στις 10/02/2019 στις 11.30 το πρωί. Η παρουσίας σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Κοπή πίτας του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Ν. Τρικάλων
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Τρικάλων
σας προσκαλεί στην κοπή της πίτας που θα γίνει την
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11 το πρωί,
στην αίθουσα “ΑΙΓΛΗ”, του ξενοδοχείου Πανελλήνιο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
-Καλούνται οι τρίτεκνοι-ες, μέλη του Συλλόγου «Σύλλογος γονέων με τρία παιδιά Ν. Τρικάλων» να παραβρεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 14.00μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου,
Τιουσόν 12 στα Τρίκαλα, με θέματα ημερήσιας Διάταξης:
1.- Παράταση ενός έτους της θητείας των μελών του
Δ.Σ. και της Ε.Ε. σύμφωνη με το καταστατικό του Συλλόγου.
2.- Ενημέρωση για την πορεία του Συλλόγου και τις
δράσεις του.
-Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. (επαναληπτική) θα
πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα την 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00 μ. στα Γραφεία του Συλλόγου.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ

Ο Γραμματέας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

10 σελίδα
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O «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ
ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ

Τ

ην κορυφαία του πολιτιστική εκδήλωση -γιορτή
της Παράδοσης , διοργανώνει ο Λαογραφικός
Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο Ασκληπιός», την
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα 7 μ.μ, στο
Πνευματικό Κέντρου του Δήμου,υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας,Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.

Στην εκδήλωση εκτός από το σύνολο των χορευτικών τμημάτων του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ», θα συμμετέχουν και Πολιτιστικά
Σωματεία του Νομού μας.
Πρόκειται να ξεδιπλωθούν Παραδοσιακοί χοροί και Τραγούδια,από ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΗΠΕΙΡΟ -ΘΡΑΚΗ -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ- ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, με γερές ρίζες από το
παρελθόν, ρυθμοί, μελωδίες, ήθη και έθιμα, αναδεικνύοντας
τα στοιχεία που ενώνουν, τις ιδιαίτερες παραδόσεις και τους
Πολιτισμούς, με τη βαθιά και διαφορετική κουλτούρα.!!!Συγχρόνως ο ‘’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ΄΄ καλοσωρίζει την Άνοιξη !!!
Ο άνθρωπος συχνά ένιωθε και νιώθει την ανάγκη ,να εκφράσει τη ζωή του,τη χαρά,την αγάπη, τους καημούς του
,με το τραγούδι και το χορό, αυτό το ξεχείλισμα της ψυχής
!!!!
Την ξεχωριστή εκδήλωση προετοιμάζουν οι έμπειροι και
καταξιωμένοι χοροδιδάσκαλοι:
Δ/νση των Χορευτικών
Ηλίας Ζαχαράκης :
Σταύρος Σούλιος

CMYK

Βανέσα Λαχάνου
Θα συμμετέχει όλο το δυναμικό του «Ασκληπιού», χορευτές
και χορεύτριες όλων των ηλικιών, οι οποίοι με την καθοδήγηση
των χοροδιδασκάλων από τον Οκτώβριο 2018 μέχρι σήμερα
,προετοιμάζονται για τη μεγάλη Λαογραφική εκδήλωση.
Την εκδήλωση θα καλύψει ορχήστρα – η αφρόκρεμα της
παραδοσιακής μουσικής – Χρυσόστομος Μητροπάνος Τραγούδι
- Χρήστος Κιτσόπουλος Κλαρίνο - Μάριος Σαρακατσιάνος
Λαούτο-Τραγούδι ,Καλλιάρα Δήμητρα κανονάκι-τραγούδι, –
Στέφανος Γεωργίου Βιολί ,Μούτσελος Νίκος Γκαϊντα, Βασίλης
Γαλάνης κρουστά.

τοπικά
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κοπή βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους προσκεκλημένους μας που
μας τίμησαν με την παρουσία τους, τους φίλους στου Συνδέσμου καθώς και όλα τα μέλη μας που παραβρέθηκαν σ’ αυτήν την εκδήλωσή
μας.

ο Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 21.00 σε μια
κατάμεστη αίθουσα που δεν έπεφτε κυριολεκτικά
καρφίτσα, ο Σύνδεσμός μας έκοψε την βασιλόπιτα του
την οποία ευλόγησε ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Τρίκκης
και Σταγών αιδεσιμότατος ΚΑΡΑΜΙΤΖΙΟΣ Ευάγγελος.

Τ

Επίσης βράβευσε τα παιδιά-εγγόνια των μελών του που εισήχθησαν
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και απένεμε τιμητική πλακέτα στον επίτιμο πρόεδρό του ΠΟΛΥΜΕΡΟ Παναγιώτη.
Το κέφι, ο ενθουσιασμός και οι χοροί κράτησαν μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες μέσα σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.

Ευχαριστήριο-Συγχαρητήριο
Ο κ. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Παναγιώτης ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Τρικάλων για την βράβευσή του ως Επιτίμου Προέδρου και τους
συγχαίρει για την επιτυχή έκβαση της χοροεσπερίδας και κοπή βασιλόπιτας του Συνδέσμου, που έλαβε χώρα στην αίθουσα του καταστήματος “ΘΡΑΚΑ”, που βρίσκεται στα Μεγάλα Καλύβια. Τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ιωάννη, που Δόκιμοι Ενωμοτάρχαι
αποφοίτησαν από την Σχολή Μεσογείων Αθηνών, τον ευχαρίστησε με
ποίημα, την ώρα της βραβεύσεως ως κάτωθι:
Εκεί που είσαι ήμουνα και δω που είμαι να 'ρθεις
να βραβευτείς όπως εγώ για να με καταλάβεις.

```
Τα λόγια σου με χόρτασαν και το φαΐ σου φάτο
έλα να τσιγκρίσουμε να δούμε άσπρο πάτο.
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Να θυμηθούμε τα παλιά που έχουμε περάσει
από της Μεσογείων τη Σχολή μέχρις εδώ που 'χομε φθάσει.

```
Διδάχθηκα μεσ' την ζωή μια συμβουλή προγόνων
όταν γεράσει τ' άλογο ποτέ δεν το σκοτώνουν.

```
Εσείς το αποδείξατε με ζήλο και μεράκι
με την επίδοση τιμής σ' εμέ το γεροντάκι.

```
Χαρά μεγάλη μου 'δωσες μ' αυτή την βράβευσή μου
σ' ευχαριστώ από καρδιάς και μέσα απ' τη ψυχή μου.

```
Εύχομαι Χρόνια Πολλά σ' όλους στον Σύνδεσμό μας
αραδιαστείτε στη σειρά να πάμε στο χορό μας.
Δεν θα χορέψω τσάμικο που χόρευα παλιά
μα κάτω στην Αγιά Μαρίνα και στην Παναγιά.

```
Αν δεν το ξέρουν τα παιδιά θ' αλλάξω την παραγγελιά
Βρε παπαδιά βρε παπαδιά μην τον μαλώνεις τον παπά.
Ευχαριστώ!

12 σελίδα
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Παρουσίαση βιβλίου

Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.Τρικάλων

Κοπή πίτας
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών Ν.Τρικάλων
έκανε την ετήσια κοπή πίτας στη
μουσική σκηνή “Ανδρομέδα” την Τετάρτη
30 Ιανουαρίου παρουσία μελών και
εκδοτικών εταιριών με τη συνοδεία
εξαιρετικής Jazz μουσικής από το σχήμα
“JAZZ NOIR”.

Ο

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Τρικάλων και η Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων σας προσκαλούν στην παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Χρ. Βλαχοπάνου με τίτλο «Ισαάκ Μιζάν, αριθμός βραχίονα 182641» που θα πραγματοποιηθεί
στα Τρίκαλα στις 14/2/2019 στο «Μουσείο Τσιτσάνη».
Με τιμή
Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιακώβ Βενουζίου
Ματαθίας Βαρούχ

Τυχερή της βραδιάς η κα Καραπετσάνη Δήμητρα. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς
μας BURLINGTON BOOKS, COMBOBOOKS,
EXPRESS PUBLISHING, GRIVAS PUBLICATIONS, HAMILTON BOOKS & HILLSIDE PRESS.
Το Δ.Σ εύχεται μια Καλή και Δημιουργική Χρονιά σε όλους!!!

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Καλαμπάκας
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Καλαμπάκας, συνεδρίασε και προχώρησε
στην συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της
31ης Ιανουαρίου 2019.
Η νέα σύνθεση του ΔΣ του Συλλόγου, έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ
ΣΙΟΥΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑ
Μετά τη μάχη του Βατερλό το 1815 οι βασιλιάδες της Ευρώπης που νίκησαν το Ναπολέοντα επανέφεραν στο θρόνο
της Γαλλίας τους Βουρβόνους και κατάργησαν τη δημοκρατία. Συστάθηκε τότε η ιερή συμμαχία για να καταπολεμούνται οι φιλελεύθερες τάσεις. Εκείνο το διάστημα επικεφαλής
της ήταν ο τσάρος Αλεξάντρ ο πρώτος που κατάφερε να νικήσει τη μεγάλη στρατιά. Ωστόσο με προσωπική του απαίτηση
η Γαλλία στο εξής θα ήταν όχι απόλυτη άλλα συνταγματική
μοναρχία. Ο ριζοσπαστικός Ναπολεόντειος κώδικας αντικαταστάθηκε με συντηρητικό συνταγματικό χάρτη που περιόριζε και το δικαίωμα της ψήφου μόνο στους εύπορους. Μάλιστα ο ίδιος ο Αλεξάντρ σχεδίαζε από καιρό να φέρει και στη
Ρωσία χάρτη δικαιωμάτων αλλά η αριστοκρατία δεν ήθελε
ούτε να ακούει για ελευθερίες, συνωμότησε και έβαλε άλλον
στο θρόνο. Όμως χωρίς ελευθερίες οι εξεγέρσεις δεν ήταν
πια σπάνιες. Στο μεταξύ το 1821 πέθανε ο Βοναπάρτης και
ως αποτέλεσμα οι φιλελεύθερες φωνές υποχωρούσαν ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη αλλά και στη Ρωσία. Ο μεγάλος Ρώσος ποιητής Αλεξάντρ Πούσκιν αποχαιρέτησε ως εξής
το Ναπολέοντα στο ομώνυμο ποίημά του:
Τσουντγιέσνι ζρέμπυι σαβερσήλσια
Αγκάς βελήκηι τσελοβέκ
Β νιβόλε μρατσνόι ζακατήλσια
Ναπολεόνα γκρόζνυι βεκ...
Απ' τις μέρες του Πούσκιν λοιπόν η Ρωσία είναι κομμάτι του
ευρωπαϊκού γίγνεσθαι ενώ κατέχει και μεγάλη έκταση της ηπείρου που τελειώνει στα Ουράλια. Η ΕΕ βέβαια κάνει συνόδους
κορυφής μ' αυτήν όπως άλλωστε με Κίνα, Αφρική κλπ αλλά
εδώ χρειάζεται πιο αναβαθμισμένη σχέση. Ενδεχομένως θα
έπρεπε να υπάρχει μόνιμη παρουσία της Μόσχας στις συνεδριάσεις του ευρωκοινοβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, για
να γίνει η ΕΕ πιο ευρωπαϊκή. Όχι ότι είναι κακός ο ατλαντισμός άλλα η Αμερική ως χώρα μεταναστών ανοιχτή στον κόσμο, έχει τέτοιο δυναμισμό που δεν βοηθά στη δημιουργία
«κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης» πράγμα απαραίτητο για να
βγουν τα κράτη μέλη απ' τη χρόνια μετριότητα. Στριμωγμένες από ΗΠΑ και Κίνα οι επιμέρους κυβερνήσεις δεν θα μπορούν να αποδώσουν.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΛΙΑΣ

Υπεγράφη η εγκύκλιος για τις εισφορές
όσων αμείβονται με απόδειξη δαπάνης
Ε
γκύκλιο η οποία προβλέπει ότι οι
ρυθμίσεις για την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών στον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) για τους αμειβόμενους με
παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών
(τίτλος κτήσης–πρώην απόδειξη
επαγγελματικής δαπάνης) θα έχουν
εφαρμογή σε συμβάσεις που
καταρτίζονται από την 1η Φεβρουαρίου
2019, υπέγραψε ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος
Πετρόπουλος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
του υπουργείου Εργασίας, η νέα ημερομηνία
εφαρμογής των ρυθμίσεων ορίστηκε για λόγους ασφάλειας δικαίου, με δεδομένη την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ από
την 1η Φεβρουαρίου 2019, καθώς και εξαιτίας
του γεγονότος ότι η υπουργική απόφαση

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναστάσιος Πετρόπουλος
σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης των εισφορών, το χρόνο και τον τρόπο δήλωσης των
στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης
από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ, δημοσιεύθηκε στο

ΦΕΚ Β 6182/31-12-2018, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2019.
Με βάση την εγκύκλιο:
Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, ανεξάρτητα εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2019, εφαρμόζεται το προγενέστερο
καθεστώς.
Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και αν αυτή έχει γίνει, πριν
από την 31η Ιανουαρίου 2019 ή δεν υπάρχει
σύμβαση, οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για
παραστατικά που εκδίδονται, μετά την 1η Φεβρουαρίου 2019.
Για λόγους χρηστής διοίκησης, δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους κτήσης οι οποίοι έχουν
εκδοθεί κατά το παρελθόν.

Σε ρυθμούς εκλογών το ΥΠΕΣ
•Aγοράζει 77 εκατ. φακέλους, 53,8 εκατ. φύλλα ψηφοδελτίων και 87.000 παραβάν
ντιμέτωπες με ένα πρωτόγνωρο
στοίχημα, αυτό του ενδεχομένου
4απλών εκλογών εντός του Μαίου,
βρίσκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Α

Είναι ήδη δεδομένη η παράλληλη διεξαγωγή
των αυτοδιοικητικών (δημοτικές και περιφερειακές) και των ευρωπαϊκών εκλογών (19 και 26
Μαίου) ενώ εφόσον ο κ. Αλ. Τσίπρας αποφασίσει να παίξει τότε και το χαρτί της εθνικής κάλπης, τότε θα πρόκειται για μία σκληρή δοκιμασία για τον εκλογικό μηχανισμό και όσους θα
χρειαστεί να τον υπηρετήσουν.
Εικόνα για το μέγεθος του εγχειρήματος δίνουν οι αποφάσεις που υπέγραψε το υπουργείο
Εσωτερικών σχετικά με την προμήθεια εκλογικών
φακέλων, χάρτου ψηφοδελτίων και παραβάν.
Οι αριθμοί στις σχετικές αποφάσεις, που παρουσιάζει το Newpost, προκαλούν δέος, καθώς
μιλάμε για:
•77 εκατομμύρια φακέλους, για όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις (αυτοδιοικητικές, ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές)

•107.700 δεσμίδες χαρτιού ψηφοδελτίων.
Δεδομένου ότι κάθε δεσμίδα περιλαμβάνει 500
φύλλα, μιλάμε για 53.850.000 φύλλα χαρτιού,
από τα οποία θα τυπωθούν τα ψηφοδέλτια των
αναμετρήσεων, και
•87.000 παραβάν, τα οποία θα τοποθετηθούν,
όπως εκτιμάται, στα νέα εκλογικά τμήματα που
θα δημιουργηθούν προκειμένου να περιοριστεί
ο εγγεγραμμένος αριθμός εκλογέων ανά τμήμα
και να επιταχυνθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφα-

ση για τους φακέλους, δεδομένου ότι επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση έχει όλα τα σενάρια ως
προς το χρόνο των εθνικών εκλογών ανοικτά.
Από το σύνολο των 77 εκατομμυρίων φακέλων,
τα 65 εκατομμύρια που αφορούν στις ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές θα πρέπει να παραδοθούν από την 1η έως την 20η Απριλίου. Αντιστοίχως, τα 12 εκατομμύρια φάκελλοι για τις
εθνικές εκλογές θα πρέπει μεν να είναι έτοιμα,
πλην όμως θα πρέπει να φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και να είναι έτοιμα
προς παράδοση, μόλις υπάρξει σχετική ειδοποίηση από την εταιρεία.
Επιπρόσθετα το υπουργείο παρήγγειλε
107.700 δεσμίδες ψηφοδελτίων έναντι 5,701
εκατ. ευρώ, με την παράδοση της εν λόγω ποσότητας να αναμένεται έως τις 10 Απριλίου.
Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, το ΥΠΕΣ αγόρασε και 87.000 παραβάν, έναντι 6,68 εκατ. ευρώ.
Προφανώς τα εν λόγω παραβάν θα εξοπλίσουν
τα ήδη υπάρχοντα [ή και νέα] εκλογικά τμήματα καθώς οι πολίτες θα κληθούν να ρίξουν την
ψήφο τους σε τρεις [ή τέσσερις] διαφορετικές
κάλπες.
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΜΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΥΝΑΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

ΠΑΙΖΕΙ ΔΥΝΑΤΑ

Το σκηνικό στον ΑΟΤ πρέπει
να διαφοροποιηθεί το ταχύτερο δυνατό
γιατί ο καιρός δεν μπορεί να περιμένει (σελ 5)

Για το καλύτερο θα μοχθήσουν
οι Τρικαλινές μικτές στις δύσκολες
αναμετρήσεις με την Λάρισα (σελ 7)

Εφεση στις επιτυχίες έχει η Φανή Τζέλη,
που ανέβηκε βάθρο στην Κύπρο παρά
τον τραυματισμό της (σελ 6)

4 Οι Ικαροι ανέβασαν στροφές και θέλουν να συνεχίσουν
ανάλογα, ενώ και η Καλαμπάκα θα σπεύσει να γεμίσει
το βαθμολογικό της σακούλι (σελ 4)
CMYK
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Ανοιξαν την όρεξη
Οι Περιφερειακοί αγώνες ανωμάλου σηματοδότησαν
την αντίστροφη μέτρηση για το Πανελλήνιο των Σκαμνιών

Κ

άθε χρόνο τέτοια εποχή όλοι
οι δρόμοι οδηγούν στις
Σκαμνιές.

10000 Μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

1

ΦΙΛΛΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1996

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ Π

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ
36.32.10

2

ΦΡΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1986

ΓΣ ΒΟΛΟΥ

36.38.05

8000Μ ΝΕΟΙ -ΑΝΔΡΕΣ (Κ 23)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ

1

1998

ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.Α

ΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ

33.51.12

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ

1

ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

2001

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

19.06.10

2

ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2001

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

19.53.13

3

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2001

ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

20.01.15

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6000Μ ΕΦΗΒΟΙ (Κ20)

4000Μ ΠΑΙΔΩΝ (Κ18)

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι λάτρεις που ειδικεύονται στον ανώμαλο
δρόμο βάζουν τα δυνατά τους και επιβεβαιώνουν σε πρώτη ευκαιρία την τέχνη και
τις καλές συστάσεις που τους συνοδεύουν.
Και μην φανταστεί κανείς ότι η διάκριση
είναι εύκολη υπόθεση στο μετερίζι. Ισα- ίσα
χρειάζεται συντονισμό, πειθαρχία, εσωτερική
δύναμη και καλό διάβασμα των δεδομένων.
Γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα αθλητών, που στην αρχή κάλπαζαν δίνοντας την
εντύπωση ότι θα τερμάτιζαν στο άνετο αλλά
στου δρόμου τα μισά βρήκαν δυσκολίες
και έχασαν έδαφος.
Πραγματικά στην προκειμένη περίπτωση
το ζητούμενο είναι να μοιράζει κανείς σωστά
τις δυνάμεις, ενώ χαμόγελα θα υπάρξουν
μόνον όταν γραφτούν οι τίτλοι τέλους, δηλαδή με το κόψιμο του νήματος. Οσοι βρέθηκαν την Κυριακή στις Σκαμνιές έκαναν
λόγο για ένα μεγάλο πανηγύρι και μια γιορτή
του κλασικού αθλητισμού.
Πάνω από 400 νεαρά στελέχη πήραν
θέση στην αφετηρία κάνοντας κατάθεση
ψυχής.
Ετσι το υλικό που προέκυψε ήταν πλούσιο
απ’ όλες τις απόψεις. Διαφάνηκε ότι οι
νεαροί αθλητές και οι αθλήτριες έχουν μέσα
τους τις αποστάσεις. Ετρεξαν λοιπόν σύμφωνα με τον ρυθμό που σχεδίασαν ,ενώ ο
ανταγωνισμός μόνο καλό έκανε, αφού αγόρια και κορίτσια ανακάλυψαν τα όριά τους.
Από την πλευρά τους οι προπονητές κατέγραψαν τα δεδομένα με άγρυπνο μάτι
και φυσικά θα κάνουν τις σχετικές διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου υπάρχει ανάγκη.
Εννοείται ότι κάθε αγώνας αυτού του επιπέδου αποτελεί μεγάλο σχολείο για τα στιβικά νιάτα, που μπαίνουν καλύτερα στο
κλίμα ανακαλύπτοντας τα μυστικά και ντοκουμέντα του είδους.
Φυσικά οι παριστάμενοι έφεραν νοερά
στο μυαλό τους την εικόνα του Πανελληνίου
πρωταθλήματος ανωμάλου που θα γίνει φυσικά στις Σκαμνιές στις 24 του μήνα.
Οσο για τους διοργανωτές ήταν όλοι στις
επάλξεις με τους κριτές να κάνουν και πάλι
αψεγάδιαστη δουλειά, ενώ όλοι πρόσεξαν
τις λεπτομέρειες.
Με την εμπειρία τους όλα δείχνουν ότι
θα λειτουργήσουν ρολοϊ σε λίγες μέρες,
αφού υπάρχει τεχνογνωσία και σωστή κατανομή ρόλων.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Διεξήχθησαν την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
2019 στην Πηγή και στο Αθλητικό Κέντρο
<<Σκαμνιές>> , οι «Αναπτυξιακοί αγώνες
δρόμου σε Ανώμαλο έδαφος» όλων των
κατηγοριών, με αρκετά μεγάλη συμμετοχή
Σωματείων & αθλητών, αφήνοντας ικανοποιημένους τους διοργανωτές.
Στους αγώνες μετείχαν αθλητές και αθλήτριες Σωματείων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας,

Ηταν ένα παιχνίδι το οποίο ο
εκπρόσωπός μας είχε σημαδέψει
εδώ και καιρό. Φρόντισε λοιπόν
να πραγματοποιήσει μια σπουδαία εμφάνιση βάζοντας έτσι
τους απαραίτητους βαθμούς στο
σακουλάκι. Ετσι οι παίκτριες ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη
αισιοδοξία σ’ένα πρωτάθλημα
με υψηλό συντελεστή δυσκολίας.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Με νίκη συνέχισε την πορεία
του στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών ο Ασκληπιός. Επιβλήθηκε,
εκτός έδρας, του ουραγού Γ.Σ
Δράμας με 0-3.
Ο Ασκληπιός ήθελε, πάση θυσία, τη νίκη για να σκαρφαλώσει
κι άλλο στη βαθμολογία και το

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

1

ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΦΕΑΣ

2003

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13.13.13

2

ΜΑΚΑΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2003

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

13.29.11

3

ΣΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

2003

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13.39.25

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ

3000Μ ΠΠΑ’(Κ16)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

1

ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2004

2
3

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

12.39.57

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12.53.08

ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ

13.34.09

2005

2000Μ ΠΠΒ ‘(Κ14)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ

1

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2006

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7.10.42

2

ΤΣΑΝΤΕΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2006

ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ

7.29.32

3

ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

2006

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7.41.15

8000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η βουλευτής Σύριζα κ. Π. Δριτσέλη σε μια βράβευση στους αγώνες

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

1

1994

ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

42.01.15

6000Μ ΝΕΕΣ -ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Κ23)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ

1

ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

1999

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

23.03.17

2

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

1998

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

25.42.13

3

ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

1997

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

26.15.18

4000Μ ΝΕΑΝΙΔΕΣ (Κ20)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

1

2001

ΜΟΚΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15.14.20

3000Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ

1

ΓΙΟΥΒΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

2002

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

13.14.18

2

ΜΑΝΘΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

2002

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

13.43.05

3

ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ

2003

ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ

14.01.08

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ

3000Μ ΠΚΑ’(Κ16)

Οι φίλοι του είδους τίμησαν την εκδήλωση , ενώ μεγάλες πιένες θα γνωρίσει το Πανελλήνιο.
καθώς και αθλητές και αθλήτριες Σωματείων όμορων ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ. Οι Κυριακάτικοι
αγώνες ήταν ενταγμένοι στα πλαίσια των
αγώνων του οργανογράμματος του ΣΕΓΑΣ,
με γενικότερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των αθλημάτων του στίβου, ενώ αποτέλεσαν και ένα αξιόπιστ τεστ για τους
αθλητές στα πλαίσια της προετοιμασίας
του εν όψει του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου», που θα πραγματοποιηθούν στις 24 Φεβρουαρίου και
στον ίδιο χώρο.

Ελπιδοφόρα μηνύματα
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι φάνηκε
ότι στις παραγωγικές ηλικίες γίνεται σπουδαία δουλειά και τα παιδιά αυτά θα μας
απασχολήσουν έντονα στο μέλλον. Παραδοσιακά δυνατή ομάδα κατέβασε ο ΓΣΤ,
όπως επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα.
Οι τρεις πρώτοι – τες, αθλητές και αθλήτριες ανά κατηγορία έχουν ως εξής :

Ζεσταίνεται ο Σκαρβέλης
Ψηλά τον πήχη βάζει ο αθλητής του ΓΣΤ
Νίκος Σκαρβέλης, που το τελευταίο διάστημα

είχα μαζεμένες εκδηλώσεις στην Ευρώπη.
Στο 13ο meeting του Rochlitz στη Γερμανία
λοιπόν αγωνίστηκε την Κυριακή 3/2 ο Νικόλας Σκαρβέλης, δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα του στην Πράγα. Βελτίωσε για 3 εκατοστά την επίδοση αυτή, ρίχνοντας 19,28μ.
και πήρε την τρίτη θέση.
Στόχος του βέβαια για τη συνέχεια είναι
τα 20,15μ. που είναι το όριο για Γλασκώβη.
Ο Σκαρβέλης έχει από το 2016 ατομικό ρεκόρ 20,36μ., που ήταν και ισοφάριση του
πανελληνίου ρεκόρ κλειστού του Σταματόγιαννη.
O Γερμανός David Storl έριξε 21,26μ. κάνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στην
Ευρώπη. Ο Bertemes από το Λουξεμβούργο
έκανε ρεκόρ με 20.85μ. και ήταν δεύτερος.
Στις γυναίκες, η Christina Schwanitz έριξε
19,12μ.
Στα δικά μας έντονος θα είναι ο συναγωνισμός στο Πανελλήνιο κλειστού στίβου(ΣΕΦ)
το διήμερο με πολλούς συμπολίτες αθλητές.
Ορο για Γλασκώβη έχει πιάσει ο Κ. Ζήκος(ΓΕΑΤ).

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

1

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑ

2004

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13.07.43

2

ΝΤΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

2005

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

13.15.23

3

ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ

2005

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13.19.35

2000Μ ΠΚΒ (Κ14)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΠΙΔΟΣΗ

1

ΓΟΥΙΓΟΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2006

Α.Μ. ΣΕΓΑΣ

ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ

7.53.18

2

ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

2006

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7.54.12

3

ΛΙΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

2006

ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

8.01.12

4Χ1000Μ ( ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

2008

ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

19.10.11

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2008

ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

2008

ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2008

ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΧΡΥΣΑ

2008

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΓΣΒ Η ΝΙΚΗ
2008

19.14.22

ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ

ΚΩΤΣΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

2008

ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2008

ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ

ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2008

ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ

ΚΟΤΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2008

ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ

ΔΕΝΕΛΑΒΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

2008

ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

2008

ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ

19.36.40

Δυνατό πέρασμα
Οι γυναίκες του Ασκληπιού είχαν σοβαρότητα και κέρδισαν καθαρά 0-3 στην Δράμα

Με ευχαριστίες έγινε το αντίο
στην κ. Βασίλεβα
κατάφερε παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό βόλεϊ. Είχε
διαρκώς προβάδισμα στο σκορ,
δεν απειλήθηκε σε καμία περίπτωση και αυτό έδωσε το δικαίωμα στον προπονητή κ. Γε-

ροβάιο να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες.
Τα σετ 22-25, 22-25, 20-25
Δράμα (Ηλιόπουλος):Δασκάλου, Δερμαντζή, Δρόσου, Μακρή,
Νικολάογλου, Ναλμπάντη, Τόλιου, Τσιαμούρα, Μακρή, Κεραμιντσοπούλου, Κόσσου(λ), Στεφανίδου, Χατζημιχαήλ, Φωτεινόγλου(λ).
Ασκληπιός (Γεροβάιος):Βουλγαράκη, Γεωργοπούλου, Χατζηχριστοδούλου, Σκέμπη, Βογιατζόγλου, Αθανασοπούλου, Κοτσίρα(λ), Ραντόμσκα, Λάιου, Γεωργίου, Ταρατόρα(λ), Σούλκο.

Νέα δεδομένα
Εξελίξεις σημειώθηκαν όμως
και σ’ένα νευραλγικό κομμάτι
του συλλόγου. Το δελτίο τύπου
δίνει την είδηση, ενώ έγινε παράλληλα και αναγνώριση προσφοράς. Μέλημα είναι η διεύρυνση της βάσης.
Αλλαγή σελίδας στα αναπτυξιακά τμήματα του Ασκληπιού.
Η προπονήτρια κ.Βασίλεβα αποχώρησε με επόμενο προορισμό
της καριέρας της την Αίγινα.
Το ΔΣ του Ασκληπιού αισθάνεται την υποχρέωση να την ευχαριστήσει για την προσφορά

Οι γυναίκες του Ασκληπιού καθάρισαν στην Δράμα
της και της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της.
Την ευθύνη λειτουργίας των
τμημάτων αναλαμβάνει ο προπονητής της γυναικείας ομάδος
κ. Γεροβάιος ο οποίος θα προ-

σφέρει τη βοήθεια του και στις
ακαδημίες, σε άμεση συνεργασία, με την υπεύθυνη των ακαδημιών κ. Μπακάλη με στόχο
την εξάπλωση και διάδοση του
αθλήματος σε μικρά παιδιά.

τΟπιΚΑ

Καθαρή προτίμηση
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε
πως θέλει να αγωνιστεί με την
Εθνική ομάδα
Η ομάδα των Μπακς βρέθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης προκειμένου να αγωνιστεί με τους Νετς, τους οποίους κέρδισαν.
Στο Barclay's Center βρέθηκαν πολλοί ομογενείς με τους οποίους ο Αντετοκούνμπο
συναντήθηκε μετά την αναμέτρηση. Μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με την Εθνική
ομάδα και το βραβείο του πολυτιμότερου
παίκτη, απάντησε πως προτιμάει να αγωνιστεί με την γαλανόλευκη. Το basketblog
ανέφερε:
Πιο συγκεκριμένα αρχικά ανέφερε: «Είναι
απίστευτη η αγάπη του κόσμου. Θέλω να
ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που ήρθε
σήμερα εδώ. Με έχουν στηρίξει από την
πρώτη μέρα στο NBA. Στηρίζουν τους Bucks
αλλά και την οικογένειά μου. Είναι απίστευτο
το συναίσθημα να έρχομαι εδώ στο Barclay’s
Center και να βλέπω τόσες ελληνικές σημαίες και τους ομογενείς να ζητωκραυγάζουν για εμένα. Κάθε χρόνο έρχονται και
περισσότεροι. Τους ευχαριστώ”, προτού
προσθέσει: «Δεν θέλω να σκέφτομαι για το
MVP. Αλλά για την Εθνική θέλω να είμαι
εκεί. Μακάρι να τελειώσει η χρονιά να είμαι
υγιής και να αντιπροσωπεύσω την Ελλάδα», ενώ για το κατά πόσον ονειρεύεται
έναν τελικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την
ΗΠΑ, αρκέστηκε να πει «θα δούμε, πάμε
μέρα με την μέρα».
To Barclay's Center κάθε φορά που το
επισκέπτεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βάφεται γαλανόλευκο, η Super League Athletic
Academy (SLAA), με πρωτοβουλία του Διευθυντή, Δημήτρη Πριστούρη, διοργάνωσε,
σε συνεργασία με την ομάδα του Μπρούκλιν,
την ετήσια “ελληνική βραδιά”.
Παιδιά που συμμετέχουν στα καμπ της
SLAA, αλλά και μαθητές του Hellenic Classical Charter School (HCCS) στο Brooklyn,
συμμετείχαν στην “high five line” του ματς,
ενώ πραγματοποίησαν φιλικούς αγώνες,
πριν και μετά το παιχνίδι των Νετς με τους
Μπακς.
Ο Δημήτρης Πριστούρης, ο οποίος έχει
εδώ και χρόνια συνεργασία με κορυφαία
στελέχη των Μπρούκλιν Νετς διοργάνωσε
την πρώτη “συνάντηση” με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το φθινόπωρο του 2014. Όπως
και να έχει ο Πριστούρης αρχικά υπογράμμισε το πόσο ταπεινός είναι ο Αντετο, ενώ
στη συνέχεια έκανε αναφορά στο πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, πρώτιστα είπε: «Είναι
μια Ελληνική Βραδιά, όπως την διοργανώνουμε τα τελευταία πέντε χρόνια, με διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά. Πάντα,
στο τέλος του αγώνα, περιμένουμε τον
Γιάννη. Δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά
του. Παρότι έχει σημειώσει αυτή την πρόοδο, απέναντί μας είναι όπως την πρώτη
ημέρα.Μου αρέσει πολύ που παραμένει ταπεινός» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «“Είναι
σημαντική η αποψινή βραδιά, θα έλεγα μάλιστα ότι είναι ακόμη πιο επιτυχημένη από
τις προηγούμενες. Από εμάς, έχουν συγκεντρωθεί 1200 Έλληνες, αλλά δεν γνωρίζω
πόσοι ακόμη προμηθεύτηκαν εισιτήρια κατ’
ιδίαν. Είμαστε όλοι υπερήφανοι βλέποντας
τα παιδιά με τις φανέλες της εθνικής ομάδας, αλλά και του Γιάννη».

Ετοιμάζονται
για αντίο
Σημαντικό πρόβλημα φαίνεται πως αποκτά ο Πανιώνιος, καθώς σύμφωνα με ΜΜΕ
του εξωτερικού, ο Τζίμι Τέιλορ ετοιμάζεται
να αποχωρίσει από την ομάδα.
Όπως αναφέρει το Sportando, ο Πανιώνιος και ο Αμερικανός ετοιμάζονται να χωρίσουν τους δρόμους τους, πράγμα που
σημαίνει ότι ο «Ιστορικός» θα πρέπει να
καλύψει το κενό στη ρακέτα.
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Ανήσυχα πνεύματα
Οι κόουτς που πέρασαν από Τρικαλινούς πάγκους δεν σταματούν
να ψάχνονται για να εξελίξουν τις ομάδες τους

Τ

α φώτα στον αθλητισμό πέφτουν
σε πρώτη φάση στους αθλητές
οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές
γοητεύοντας το κοινό με τις
εμπνεύσεις τους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο τον δικό τους μεθοδικό αγώνα κάνουν οι προπονητές για να έχουν έτοιμες τις
ομάδες τους όταν πρέπει.
Κάθε παιχνίδι θέλει ξεχωριστή προσέγγιση
και ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την
αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Συνεπώς το διάβασμα επιβάλλεται να είναι
εξονυχιστικό. Επίσης οι κόουτς χρειάζεται
να παρουσιάσουν ένα δεμένο σύνολο αξιοποιώντας διαφορετικούς χαρακτήρες. Εννοείται ότι αυτοί πρέπει να ενεργήσουν για το
κοινό καλό.
Από εκεί και πέρα μετά από μεγάλες νίκες
οι τεχνικοί οφείλουν να κρατήσουν γερά τα
χαλινάρια του ενθουσιασμού.
Διότι αν το έμψυχο δυναμικό πετάξει στα
σύννεφα και χάσει την συγκέντρωσή του τότε
θα χρειαστεί διπλάσια προσπάθεια για να
γίνει θετικό ταμείο.
Από την άλλη και μετά από άτυχα αποτελέσματα οι προπονητές χρειάζεται να εμπνεύσουν τους παίκτες και να τους στηρίξουν
στα δύσκολα. Αν γίνει κάτι τέτοιο τότε στις
επόμενες μπασκετικές εξετάσεις θα προκύψει
εξαιρετικός βαθμός. Το διαφορετικό σενάριο
προφανώς κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται.
Σε κάθε περίπτωση οικεία προπονητικά
στελέχη βγαίνουν στην πρώτη γραμμή.
Ο Γιάννης Καστρίτης μπορεί να ξεκίνησε
δύσκολα στον Αρη αλλά τα τελευταία αποτελέσματα δείχνουν ότι παρουσιάζει έργο μεταμορφώνοντας την ομάδα.
Μετά τον νικηφόρο αγώνα με τον Πανιώνιο
είχε πολλά να πει.
«Δεν θέλω να πω πάρα πολλά για το παιχνίδι. Για μια ακόμα φορά νιώθω την ανάγκη
να δώσω πολλά μπράβο στους παίκτες μας.
Ήταν ένα παιχνίδι, το οποίο θέλαμε να κερδίσουμε. Θέλαμε να φτάσουμε τις έξι νίκες,
να κλείσουμε νικηφόρα τις υποχρεώσεις μας
πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος κι έτσι
να επιβραβευτεί και η σκληρή προσπάθεια
των παιδιών από το ξεκίνημα της χρονιάς.
Σίγουρα δεν ήμασταν όπως θα θέλαμε
καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το παθητικό των 38 πόντων στο πρώτο ημίχρονο
δεν είναι κάτι που μας αντιπροσωπεύει. Όμως
στο δεύτερο ημίχρονο οι 18 πόντοι που δεχθήκαμε δείχνουν ότι για μια ακόμη φορά η
ομάδα μπήκε με ψυχή. Το DNA της έχουμε
πει ότι λέει «άμυνα». Έχοντας αυτό ως βάση,
χτίσαμε και το επιθετικό μας κομμάτι, φτάνοντας στο τέλος σε αυτή την άνετη νίκη. Θα
ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν ξανά δίπλα μας, γέμισε το γήπεδο και μας ώθησε σε αυτή την εμφάνιση.
Πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ. Δεν
το λέω για να το πω. Οι παίκτες μας βρίσκονται
13 μέρες συνεχόμενες στο παρκέ, χωρίς
ρεπό με ενδιάμεσο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Παρόλα αυτά είδαμε ότι στο τελείωμα
το παιχνιδιού είχαν δυνάμεις και πάθος, για
να αγωνιστούν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Αυτό οφείλεται και στη δύναμη που μας
δίνει ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι πολλά μπράβο
αξίζουν και στον γυμναστή μας, τον Παναγιώτη
Ζάλογγο για την εξαιρετική δουλειά που κάνει
καθημερινά με τα παιδιά. Θα μου επιτρέψετε
να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου
για τη δουλειά που καταθέτουν καθημερινά,
ώστε όλα να είναι έτοιμα και οι παίκτες μας
να μπαίνουν στο παρκέ και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Ο Κώστας Μέξας κάνει την δική του προσπάθεια στον Ηρακλή
Πάμε σε διακοπή ενός μήνα. Από τη μία
είχαμε καλό ρυθμό αυτή την περίοδο. Ίσως
μας κοστίσει λίγο, αλλά από την άλλη έχουμε
τραυματίες, πολύ συσσωρευμένη πνευματική
και σωματική κόπωση. Κάτι θα χάσουμε, κάτι
θα κερδίσουμε απ’ αυτό. Μένουν ακόμα 12
αγωνιστικές μπροστά μας και θέλουμε να
βελτιωθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο
γίνεται, ώστε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί για να διεκδικούμε το καλύτερο από
κάθε παιχνίδι».
Για τα πολλά σουτ τριπόντων που επιχείρησαν οι παίκτες του ΑΡΗ: «σουτάραμε περισσότερα τρίποντα από δίποντα. Αφενός η
ομάδα του Πανιωνίου από ένα σημείο και
μετά, εξαιτίας της πιεστικής άμυνας, κουράστηκαν, δεν είχαν πολύ rotation, έμειναν και
κάποιοι παίκτες έξω με προβλήματα φάουλ.
Οπότε αναγκαστικά προτίμησαν να ‘θωρακίσουν’ τη ρακέτα τους και να μας δώσουν κάποια ελεύθερα σουτ.
Είδαμε ότι όποτε βάζαμε τη μπάλα στο
παρκέ, φτάναμε πιο εύκολα στο καλάθι. Από
την άλλη ήταν ελεύθερα σουτ. Επιμένουμε
να τους τους λέμε ότι ‘αν νιώθετε καλά πάρτε
τα σουτ, σουτάρετε με αυτοπεποίθηση.
Για την παρουσία της Πρωταθλήτριας ομάδας του 1979 στις κερκίδες του «Nick Galis
Hall»: «Εμείς δυστυχώς ήμασταν στα αποδυτήρια. Δεν το είδαμε. Θα το δούμε στη τηλεόραση. Απ’ ότι μάθαμε η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος και από τον κόσμο
και από την ομάδα που βραβεύτηκε. Είμαι
πολύ μικρός μπροστά για να μιλήσω για το
μέγεθος αυτών των ανθρώπων και αυτού του
συλλόγου.
Όλοι γνωρίζουμε πανελληνίως, πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως για το τι έχει καταφέρει
αυτή η ομάδα και τι δόξες έχουν ζήσει σε
αυτό το γήπεδο. Να ευχηθώ η ομάδα μας να
έχει υγεία. Ακόμη και τη φετινή χρονιά εμείς
να μπορούμε καθημερινά να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, όπως είναι το DNA της
ομάδας τόσα χρόνια, για να φτάσουμε στο
ταβάνι μας».
Στο κομμάτι αυτό τα βλέμματα έπεσαν στον
Γιάννη Ιωαννίδη τον οποίο οι Τρικαλινοί φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να τον δουν από
κοντά στο «Βλαχάβειο» για την φιλανθρωπική
πάσα ανθρωπιάς.
Ο προπονητικός θρύλος του Αρη αποθεώθηκε από τον κόσμο και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του λέγοντας χαρακτηριστικά. "Αρης για πάντα! Ο πρωταθλητής
είναι ο κόσμος. Μπράβο σας!", είπε μέσα
από το παρκέ ο θρυλικός κόουτς του Αρη, ο
οποίος τοποθετήθηκε στη συνέχεια και στην

κάμερα της ΕΡΤ.
"Εχουμε αμοιβαία αγάπη με τον κόσμο.
Συγκινήθηκα πολύ. Μετά από 49 χρόνια, δεν
μπόρεσε να πάρει περιφερειακή ομάδα το
πρωτάθλημα. Κερδίσαμε ΠΑΟ και Ολυμπιακό
σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ο Πεταλίδης με
πίεζε να κάνουμε το άλμα. Και τα καταφέραμε. Εδώ ζήσαμε πιο πολύ ζωή από οπουδήποτε αλλού".

παλεύουν για τους στόχους
Μπορεί στα Τρίκαλα να είχε δύσκολη χρονιά
αλλά εδώ και καιρό οδηγεί τον «γηραιό» προς
την επίτευξη του στόχου.
Ο λόγος για τον Κώστα Μέξα, που δείχνει
να κόλλησε στην συμπρωτεύουσα.
Ο Ηρακλής πανηγύρισε ακόμη μία νίκη στο
πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας,
καθώς επικράτησε του Ψυχικού στη Θεσσαλονίκη με 79-64. Ο προπονητής του
Γηραιού, Κώστας Μέξας, τόνισε μετά το ματς
ότι η ομάδα κέρδισε δίκαια και σχετικά εύκολα
λόγω της καλής της εμφάνισης στο δεύτερο
μέρος.
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι βάλαμε τα μεγάλα
σουτ και απλοποιήσαμε τα πράγματα. Ακολούθως θα ψάξουμε παντού νίκες για να
πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. Ευχόμαστε φυσικά πάντα υγεία.
Από την πλευρά ένα από τα πιο αγαπητά
προπονητικά πρόσωπα στα Τρίκαλα ανακάτεψε την τράπουλα όσο δεν πήγαινε.
Όμως ορισμένα ψιλά γράμματα δεν επέτρεψαν την απόδραση.
Απογοητευμένος με την έκβαση της αναμέτρησης στην Αμαλιάδα και το φινάλε κόντρα
στον Κόροιβο φάνηκε ο Γιάννης Τζήμας, με
τον τεχνικό του ΑΣΚ να επισημαίνει, ότι άπαντες οφείλουν να εξασφαλίσουν πρώτα, ότι
δε θα υπάρξει κίνδυνος με την παραμονή.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε:
«Πάντα σε αυτό το γήπεδο προσωπικά βιώνω συγκλονιστικά παιχνίδια και κάπως έτσι
έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Ήμασταν άτυχοι, που ο Κόροιβος έχασε τον προηγούμενο εντός έδρας αγώνα του, και ήθελε
να κερδίσει πάση θυσία πιέζοντάς μας πολύ.
Χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος,
όταν προηγηθήκαμε με 5 πόντους, αλλά ο
Κόροιβος βρήκε δυο μεγάλα σουτ στο τελευταίο λεπτό κι έφτασε στη νίκη. Θέλαμε τη
νίκη για να βρεθούμε πιο ψηλά και πλέον είμαστε ξανά σε θέση που παλεύουμε για την
παραμονή. Συγχαρητήρια στον Κόροιβο και
στον κόουτς για τη νίκη και καλή συνέχεια
στο δύσκολο δρόμο που έχουμε και οι δύο
ομάδες».
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Ο

σοι
παρακολουθούν
σε βάθος το
πρωτάθλημα
μπάσκετ της Γ’ Εθνικής
σημειώνουν ότι ο πρώτος
γύρος είναι κάτι σαν
ορεκτικό.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι ομάδες προσπαθουν να
μπουν στο πνεύμα του ρόλου
τους και όταν βρίσκουν ρυθμό
συνδυάζουν ουσία και θέαμα.
Κάποια συγκροτήματα βέβαια
αργούν να πάρουν μπροστά για
πολλούς και διαφόρους λόγους.
Επίσης αν στο σκηνικό αυτό
προσθέσουμε τυχόν τραυματισμούς και ατυχίες, που δεν λείπουν από την καθημερινότητα
τότε υπάρχει εξήγηση για την
χαμηλή πτήση.
Ωστόσο θα είναι μέγα λάθος
για τους αντιπάλους αν κάνουν
το σφάλμα και υποτιμήσουν τις
συγκεκριμένες ομάδες. Διότι τόσα
χρόνια στο μετερίζι ξέρουν καλά
να παλεύουν με όλες τις δυνάμεις
και πολλές φορές φέρνουν τα
πάνω-κάτω.
Υπό το πρίσμα αυτό και με
βάση την συγκεκριμένη ανάλυση
όλα τα λεφτά βρίσκονται στον
δεύτερο γύρο.
Σ’αυτόν δεν υπάρχουν περιθώρια διόρθωσης λαθών, οπότε τα
τμήματα που θέλουν να βάλουν
θετικό πρόσημο, οφείλουν να κάνουν τις εμφανίσεις της ζωής
τους. Ακόμη και ένας κρίκος αν
λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά.
Δεν είναι λοιπόν λίγες οι ομάδες
που στο δεύτερο μισό πραγματοποιούν πορεία πρωταθλητισμού
και φέρνουν τα πάνω- κάτω.
Προφανώς όλα αυτά τα δεδομένα χρειάζεται να τα συνυπολογίσουν Ικαροι και Καλαμπάκα
προκειμένου να φέρουν την υπόθεση στα μέτρα τους ανάλογα
και με τους στόχους που έχουν
θέσει.
Οι φίλοι τους λοιπόν θέλουν
να δουν αξιόπιστες πάνω απ’ όλα
εκδόσεις, που δεν θα κάνουν λάθος σε συναντήσεις τις οποίες
σημάδεψαν από την εκκίνηση του
μαραθωνίου. Ωστόσο κανείς δεν
λέει όχι σε ορισμένες υπερβάσεις
με το δίδυμο να δείχνει σε προηγούμενους αγώνες ότι έχει την
τεχνογνωσία, το ταλέντο και τον
χαρακτήρα για κάτι τέτοιο.
Ασφαλώς το ιδανικό σενάριο
ήταν με τις διπλές νίκες σε Μαντουλίδη και Βέροια, οπότε ποιος
δεν θέλει επανάληψη σκηνικού
σε πρώτη ευκαιρία.
Με υπομονή και εργασιομανία
μπορούν να προκύψουν ανάλογα

Δεν χαρίζεται τίποτα
Η μέχρι τώρα ανάγνωση της Γ’ Εθνικής δείχνει ότι όλα μπορούν να γίνουν
και έτσι το Τρικαλινό δίδυμο πρέπει να είναι σε εγρήγορση

Ικαροι και Καλαμπάκα περιμένουν
ότι η συνέχεια του δεύτερου γύρου θα είναι καυτή
πρωτοσέλιδα.
Στην πρόσφατη αγωνιστική
πάντως οι Ικαροι βρέθηκαν στους
εφτά ουρανούς, αφού έκαναν
υποδειγματικά την δουλειά τους
στον Βόλο. Ακόμη και όταν δέχτηκαν πίεση επέδειξαν ολύμπια
ψυχραιμία και βελτίωσαν την θέση
τους.
Βέβαια κάπου η φόρα τους θα
ανακοπεί αφού έχουν το δικό
τους ρεπό αλλά δεν μπορεί να
γίνει διαφορετικά. Όμως οι κιτρινόμαυροι μπορούν να δουλέψουν
με την άνεσή τους για να βγάλουν
νέους άσους από το μανίκι τους
στην συνέχεια.
Οσο για την Καλαμπάκα ήξερε
ότι έψαχνε κάτι σαν θαύμα στην
Λευκάδα που όμως δεν ήρθε.
Ωστόσο ο εκπρόσωπός μας
δεν θα κριθεί από τέτοια ματς
αλλά από πιο βατά και συγκεκριμένα.
Πολύ σωστά πάντως ο κόουτς
Κωνσταντινίδης χαρακτήρισε όλα
τα παιχνίδια ως τελικούς θέλοντας
να ενεργοποιήσει με τον τρόπο
αυτό τα ανακλαστικά των παικτών.
Σίγουρα όλοι θα συγκεντρωθούν
στο παιχνίδι με τη Νικόπολη θέλοντας να συνδυάσουν ουσία και
θέαμα.
Το θετικό είναι ότι οι κιτρινομπλέ έχουν αυτοπεποίθηση και
ενεργώντας συντονισμένα και με
αλτρουϊσμό μπορούν να χαμογελάσουν.

Ελκυστικό σκηνικό
Σχεδόν σε κάθε αγωνιστική οι
ομάδες του ομίλου έχουν τα πάνω

και τα κάτω τους. Ακόμη και συγκροτήματα που πριν λίγες αγωνιστικές ήταν στη πρώτη γραμμή
λόγω μεγάλων διπλών την Κυριακή προσγειώθηκαν ανώμαλα.
Ως έναν βαθμό έδειξαν να
έχουν ξεχάσει το μπάσκετ που
ήξεραν. Πρόκειται λοιπόν για την
άγρια ομορφιά της κατηγορίας.
Ας καταγράψουμε λοιπόν τα
στατιστικά στοιχεία με την βοήθεια του infobasket.
Ο Πρωτέας Γρεβενών πέρασε
από την έδρα του Μαντουλίδη
(86-79) και κράτησε την απόσταση
που τον χωρίζει από τη Δόξα Λευκάδας, που δεν είχε πρόβλημα
να aνοίξει το σκορ με την Καλαμπάκα (84-63).
Ο ΑΓΣ Ιωαννίνων πανηγύρισε
στο τοπικό ντέρμπι με τον ΠΑΣ
Γιάννινα, αλλά το 84-76 έφερε
χαμόγελα και στους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν να
κρατήσουν το +17 από το ματς
του πρώτου γύρου. Μεγάλη νίκη
για τους Ίκαρους Τρικάλων στο
Βόλο (75-69 τον Ολυμπιακό), αλλά
και για την ουραγό Νικόπολη,
που επικράτησε της Μελίκης με
82-72. Ο Εύαθλος νίκησε με άνεση
τους Τιτάνες Παλαμά (81-54) που
κινήθηκαν πολύ μακριά από τον
συνηθισμένο εαυτό τους.
Οσον αφορά τα φύλλα αγώνα
και το Ηπειρώτικο ντέρμπι ο ΑΓΣΙ
βρέθηκε στην μέρα του.
Από το πρώτο δεκάλεπτο έχτισε
καλή διαφορά, ενώ κατάφερε να
φρενάρει τα βαριά χαρτιά του
ΠΑΣ κάνοντας εύκολη την ζωή

του.
Τα δεκάλεπατα: 18-27, 44-39,
60-61, 76-84
Διαιτητές: Θεοδώρου-Φούντζηλας
ΠΑΣ Γιάννενα (Κωστόπουλος):
Γεωργίου 25(2), Πανάρας 15(3),
Mουζακίτης,
Tσίρμπας,
Kαραγκιολίδης 14(2), Mάντζιος
Π., Mάντζιος Δ. 10, Πάτρας 4,
Πανταζής 3(1), Πιστιόλης, Γιωτάκης 5(1).
AΓΣ Iωαννίνων (Τσουκανέλης):
Καννης, Ζαμπέτης 8(2), Σαχπατζίδης, Αντωνίου, Πουρνάρας 10,
Xρυσής 43(5), Mάκης, Παπανικολάου 2, Θυμνιός 19, Φίλιος 2.
Τα Γρεβενά είδαν στο πρώτο
δεκάλεπτο ότι με συμβατική εμφάνιση θα είχαν πρόβλημα στον
Μαντουλίδη. Ετσι σταδιακά αύξησαν ταχύτητα και πήραν το διπλό που ήθελαν.
Σε δηλώσεις των νικητών φαίνεται ότι ωριμάζει η ιδέα για αλλαγή σελίδας.
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 36-38,
52-64, 79-86
Διαιτητές: Τσουμαχίδης-Γεωργούλης
Μαντουλίδης(Νικολαϊδης Ι.-Καραμανώλης): Νικολαϊδης 12(1),
Τάκης 13, Μπέλλος 2, Ρεφατλλάρι
12(4), Ψαθάς, Ντίαθ 2, Καλόγηρος
11(1), Φόρογλου 11(3), Μαλανδρής 10, Σίμογλου 6(1).
Γρεβενά (Μουρουζίδης): Γρούδος 11(1), Μαλούτας 18(4), Μιχαηλίδης 7(1), Γιώτας, Κολοβός,
Συλλάκος, Τακίδης 5, Μπόζιαρης
8(1), Μακρής 19(3), Μητρόπουλος, Κλωνάρας 16(1), Μαλιούρας
2.

Ανασυντάχθηκε η Νικόπολη και
πήρε την ανάσα που ήθελε. Βέβαια η επιτυχία δεν ήταν εύκολη
γιατί στο μεγαλύτερο διάστημα
κυνηγούσε στο σκορ.
Όμως το συγκρότημα της Πρέβεζας έκανε καταπληκτική τελευταία περίοδο με τον δικό μας
Τέλη Πελίγκο να έχει ενεργή συμμετοχή.
Τα δεκάλεπτα: 20-21, 37-42,
55-59, 82-72
Διαιτητές: Αγραφιώτης Γρ.Θρασυβουλίδης
Νικόπολη (Παπίρης-Πολίτης):
Μίχος, Ζήκας, Κοντογιάννης 22,
Καραστάθης, Σουλιώτης 10, Κακιούζης 14, Παπαμιχαήλ 4, Δούβλης 2, Μούλας 19, Βαβέτσης,
Ρέμπης, Πελίγκος 11.
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
25, Μαυρίδης Β. 25, Κυριακού,
Καποδίστριας, Λέφας 10, Μαγαλιός, Καρατζάς 3, Πεϊμανίδης,
Σταυρουλάκης 6, Κοτζαμπάσης
3, Λαπατούρας 2, Ρογγότης 2.
Για τους Ικάρους η ισορροπία
δυνάμεων και η διάρκεια έκαναν
την διαφορά.
Τα δεκάλεπτα: 15-19, 26-47,
45-57, 69-75
Διαιτητές: Τζιοπάνος Γ.-Δέλλας
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 4, Ιλτσογλου
12(2), Κωστούλας 10, Μπόγδανος
29(1), Μπουσκολίτης, Σκαμάγκας
6(2), Χαρχαρής, Λουλούδης 8.
Ικαροι Τρικάλων (Σδράκας):
Κολοτσιος Α. 9(1), Μέξης 10, Βλάχος, Κολότσιος Β. 5(1), Αργύρης
15(2), Χατζής, Ντούρβας 8(2),
Τζιοβάρας, Φούντας 25(3),

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

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

Ελκυστική λαχειοφόρο προσφέρουν στο κοινό οι Ικαροι
CMYK

Η επόμενη αγωνιστική
(15η 10/02)
ΑΟΚ Βέροιας – Δόξα Λευκάδας
Καλαμπάκα – Νικόπολη
Μελίκη – ΠΑΣ Γιάννινα
ΑΓΣ Ιωαννίνων – Εύαθλος
Τιτάνες Παλαμά – Μαντουλίδης
Πρωτέας Γεβενών – Ολυμπιακός Βόλου
Ρεπό: Ικαροι

Η βαθμολογία
ΠΟΝ
25
24
23
23
20
19
19
19
17
17
16
15
15

ΑΓ
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13

Σε εξέλιξη λαχειοφόρος
Οι Ικαροι σκέπτονται τους φιλάθλους τους και
θέλουν να τους κρατήσουν ζεστούς τόσο με τα αποτελέσματα, όσο και με εξωαγωνιστικές πρωτοβουλίες.
Κάπως έτσι επιτυγχάνεται το μόνιμο δέσιμο με το
κοινό, που ξέρει να στηρίζει το τμήμα τόσο στα
εύκολα, όσο και στα δύσκολα.
Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές και αναμένεται
ανάλογη συνέχεια.
Άρχισε λοιπόν η διάθεση της λαχειοφόρου της
ομάδας των Ικάρων Τρικάλων.
Να σημειωθεί ότι στην λαχειοφόρο υπάρχουν 3 μεγάλα δώρα (αυτοκίνητο, μηχανάκι, T.V. PLASMA 50''),
το κόστος του κάθε λαχνού είναι 5 ευρώ και κερδισμένοι αριθμοί θα είναι οι αντίστοιχοι της κλήρωσης
του Λαϊκού Λαχείου (κλήρωση 26 Μαρτίου 2019).
Την διάθεση των λαχείων, των δώρων και την
ευθύνη όλης της λαχειοφόρου έχει αναλάβει εξειδικευμένη εταιρία η οποία συνεργάζεται με την ομάδα
των Ικάρων.

Μπαρμπαρούσης 3, Στάνκοβιτς.
Εντυπωσιακές επιδόσεις στην
επίθεση είχε ο Εύαθλος, που έπαιξε και υποδειγματική άμυνα, οπότε κλείδωσε τον Παλαμά που βρέθηκε σε κακή μέρα.
Τα δεκάλεπτα: 24-13, 58-30,
72-41, 81-54
Διαιτητές: Πράττος-Σελεβός
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.):
Παπαδόπουλος Σ. 7(1), Ημερίδης
36(2), Μαρκόπουλος, Αθανασίου
3, Γιαμπατζίδης 2, Γκαντίδης 2,
Ζωιτσούδης, Τσελέκης 6, Σιδηρόπουλος 20(1), Κουτούλας 5(1).
Παλαμάς (Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς, Χανέλι 5, Ζωιτσάκος 4, Γκογκίδης 16(3), Κατσαδούρος 9, ΚαραΪσκάκης 7, Φαλιάκας, Μακρής
7(1), Γκαγκανάσιος 4, Αρχοντούλης.
Τέλος ο ΑΟΚ υποτάχθηκε στην
Λευκάδα αλλά ξέρει τα ματς με
ειδικό βάρος, ενώ στο μυαλό
αφήνει χώρο και για υπερβάσεις.
Τα δεκάλεπτα: 30-11, 47-23,
70-39, 84-63
Διαιτητές: Χρυσάφης-Χατζημπαλίδης
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 11(2), Αργυρός 5, Φέτσης, Αναγνωστόπουλος 10(2), Τσιαβές 17(1), Βαγενάς 11(1), Γεωργάκης 11(1),
Μακρόπουλος 5, Βλαχάκης, Κόγκας, Ζαμπάκης 14(2), Κελλάριου.
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 9(1), Μπαλωμένος, Σπανός 13(3), Γαϊτανίδης 10, Παουλεάνου 4(1), Σούλκο 7, Ταμπάκου,
Γκάτζιας 11(2), Παπακώστας 7,
Κιουρτζίδης.

ΝΙΚ
12
11
10
10
7
6
6
6
4
4
3
3
2

ΗΤΤ
1
2
3
3
6
7
7
7
9
9
10
9
11

ΕΠΙΘ
952
998
988
982
918
1006
874
915
953
892
826
765
845

ΑΜ
834
838
846
895
918
983
893
993
987
951
896
818
1062

ΔΙΑΦ
118
160
142
87
0
23
-19
-78
-34
-59
-70
-53
-217

Μάζωξη
νεανίδων
Οι αρμόδιοι του μπάσκετ είναι λογικό να δίνουν βαρύτητα στην επόμενη μέρα.
Μέλημά τους είναι να φέρουν στο
φως όλα τα χαρισματικά στελέχη,
που θέλουν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.
Η ΕΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε ότι σήμερα Τέταρτη 6 Φεβρουαρίου 2019,
στις 17.00 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση νεανίδων (γεν. 20012002), στο Κλειστό Γυμναστήριο Μίκρας Β’.
Παρακαλούνται οι ομάδες των ενώσεων ΕΣΚΑΘ, ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΕΚΑΣΚΕΜ,
ΕΚΑΣΧ ΚΑΙ ΕΚΑΣΔΥΜ να στείλουν
αθλήτριες που κρίνουν πως έχουν
τη δυνατότητα να πάρουν μέρος.

CMYK
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Ο δεύτερος γύρος
θέλει μαχητές!
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Διαρρέει δυσαρέσκεια
για τα χρέη
Από τη διοίκηση του Αο τρίκαλα προκύπτει
δυσαρέσκεια για τα μέτωπα... χρεών που
προκύπτουν διαρκώς

Ο ΑΟ Τρίκαλα από χθες ξεκίνησε δουλειά για τον αγώνα με
στην Δράμα με την Δόξα που είναι το πρώτο παιχνίδι για τον β’ γύρο

Α

πό χθες ξεκίνησε η
προετοιμασία του ΑΟ
Τρίκαλα για το επόμενο
παιχνίδι με τη Δόξα στη
Δράμα, καθώς τη Δευτέρα ο Θωμάς
Γράφας έδωσε ρεπό στους παίκτες
του.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Για ένα ακόμη παιχνίδι οι «κυανέρυθροι» δεν έχασαν, αλλά δεν μπόρεσαν
να κερδίσουν, γεγονός που προκάλεσε
την αντίδραση του κόσμου. Η ενσωμάτωση όλων των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων αναμένεται να δώσει λύσεις
στο σκοράρισμα, μιας και ο ΑΟΤ σκοράρει με το σταγονόμετρο.
Πάντως, ο Συμελίδης θα είναι απών
στο παιχνίδι με τη Δόξα, καθώς έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του. Όπως
και να έχει αν ο ΑΟΤ θέλει να φτάσει
στον στόχο του θα πρέπει να κάνει στον
δεύτερο γύρο αγωνιστικές υπερβάσεις.
Και ο αγώνας του Σαββάτου είναι πάνω
στην λογική αυτή.

την παρασκευή
προγραμματίστηκε η επιστροφή
του Ζακουανί
Στη Δράμα δοκιμάζεται την Κυριακή
(10/02) ο ΑΟ Τρίκαλα και εκτός πλάνων
θα βρίσκονται οι τιμωρημένοι Βαγγέλης
Γκότοβος, Παναγιώτης Συμελίδης. Φυσικά, ο τεχνικός Θωμάς Γράφας δεν
υπολογίζει και στον Χουσεΐν Ζακουανί,
ο οποίος, πάντως, την Παρασκευή (06/02)
αναμένεται να μπει σε ρυθμό προπονήσεων. Όπως ενημέρωσε η θεσσαλική
ομάδα:
«Την Παρασκευή 8/2 επιστρέφει δυνατά στις προπονήσεις ο Housseine Zakoyani (67), ο οποίος είχε τραυματιστεί
στον Αήττητο Σπάτων.
Ο πολλά υποσχόμενος παίκτης από
τη Γουινέα βρισκόταν στην Αθήνα για
φυσικοθεραπείες όλο αυτό το διάστημα
υπό την επίβλεψη του κορυφαίου, στο
τομέα του, Νίκου Πανταζή».

14οι την 5η αγωνιστική,
14οι την 15η!!!
Ο Θωμάς Γράφας μίλησε μετά τον
αγώνα με τον Καραϊσκάκη για βελτίωση
της βαθμολογικής θέσης της ομάδας.
Αυτό μάλλον προκύπτει από δικό του

Ο ΑΟ Τρίκαλα αν θέλει όντως να βελτιώσει την βαθμολογική του θέση χρειάζεται νίκες!
τρόπο μέτρησης διότι η αλήθεια είναι
ότι τα Τρίκαλα έπειτα από ένα τραγικό
ξεκίνημα (τέσσερεις ήττες – μία νίκη)
ήταν μετά τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής και την ήττα στην Σπάρτη στην
14 θέση της βαθμολογίας.
Μετά το τέλος του αγώνα με τον Καραϊσκάκη και το τέλος του πρώτου γύρου
και παρά τις μεταγραφές, την αλλαγή
ψυχολογίας λόγω των πληρωμών και
την νέα διοίκηση ο Θωμάς Γράφας έχει
την ομάδα ακριβώς στην ίδια θέση: Την
14η!!! όπως αναφέρει το Sportrikala.
Αντί λοιπόν να παίζουμε με τις λέξεις
ας προσπαθήσουν στον δεύτερο γύρο
να κλείσουν την ψαλίδα γιατί οι έξι τελευταίοι πέφτουν (11ος και 12ος μία
κατηγορία, οι τέσσερεις τελευταίοι δύο
κατηγορίες) αν ισχύσει τελικά η αναδιάρθρωση.
Τα Τρίκαλα ολοκλήρωσαν τον πρώτο
γύρο με τρεις νίκες, πέντε ισοπαλίες
και επτά ήττες σε δεκαπέντε παιχνίδια.
Επειδή είναι και της …μόδας ας παραθέσουμε την βαθμολογία μετά την
5η αγωνιστική και την βαθμολογία μετά
την 15η για του λόγου το αληθές:

Η ΒΑΘΜοΛοΓιΑ (5η αγωνιστική)
1. Εργοτέλης --------------------------------13
2. Πλατανιάς --------------------------------11
3. Βόλος --------------------------------------10
4. Απόλλων Λάρισας ---------------------10

5. Ηρόδοτος ----------------------------------9
6. Παναχαϊκή ----------------------------------8
7. Κέρκυρα ------------------------------------7
8. Δόξα Δράμας ----------------------------- 7
9. Καραϊσκάκης ------------------------------6
10. Απόλλων Πόντου -----------------------6
11. Αήττητος Σπάτων ----------------------5
12. Σπάρτη ------------------------------------5
13. Ηρακλής ----------------------------------4
14. Τρίκαλα ------------------------------------3
15. Αιγινιακός ---------------------------------2
16. ΑΟΧ Κισσαμικός ------------------------2

Η ΒΑΘΜοΛοΓιΑ
(15η αγωνιστική)
1. Βόλος --------------------------------------38
2. Κέρκυρα -----------------------------------29
3. Απόλλων Λάρισας ----------------------27
4. Παναχαϊκή -------------------------------- 24
5. Πλατανιάς --------------------------------24
6. Εργοτέλης --------------------------------23
7. Δόξα Δράμας ----------------------------22
8. Απόλλων Πόντου -----------------------21
9. Ηρακλής -----------------------------------21
10. ΑΟΧ Κισσαμικός ----------------------18
11. Καραϊσκάκης ---------------------------18
12. Ηρόδοτος ------------------------------- 16
13. Σπάρτη -----------------------------------14
14. Τρίκαλα ----------------------------------14
15. Αήττητος --------------------------------13
16. Αιγινιακός ---------------------------------9

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

Ο Ηλίας Αϊβάζογλου στην πρόσφατη δήλωση στήριξης
προς τον προπονητή του ΑΟ Τρίκαλα, Θωμά Γράφα δεν
είχε παραλείψει να τονίσει ότι «εδώ και δύο μήνες
επενδύω καθημερινά τα χρήματά μου, καλύπτοντας τρέχουσες, αλλά και παρελθούσες ανάγκες της ομάδας
μας». Έδειξε με τον τρόπο αυτό ότι πήρε χρέη από την
προηγούμενη διοίκηση, χωρίς να διευκρινίσει αν τα γνώριζε ή όχι.
Ωστόσο, είναι εμφανές ότι προέκυψε δυσαρέσκεια
από το νέο μέτωπο που άνοιξε, αυτό των οφειλών προς
τον Βαγγέλη Κουτσόπουλο.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής των «κυανέρυθρων», σύμφωνα με το «sportrikala.gr», διεκδικεί ένα ποσό της
τάξης των 15.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ΠΑΕ τακτοποίησε την οφειλή απέναντι στον Λεάντρο Πίντο, ο
οποίος είχε στα χέρια του απόφαση επιβολής ποινών.

Με Κισσαμικό
το Σάββατο οι Νέοι
Τον Κισσαμικό υποδέχονται το Σάββατο οι Νέοι των
Τρικάλων στο γήπεδο της Πηγής (13.00) για το πρωτάθλημα των Νέων. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος οΜιΛοΣ (10η αγωνιστική)

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
Σπάρτη – Αήττητος Σπάτων (12:30, Γήπεδο Αμυκλών)
Παναχαϊκή – Ηρόδοτος (12:45, Γήπεδο Σαραβαλίου)
ΑΟ Τρίκαλα – ΑΟΧ Κισσαμικός (13:00, Γήπεδο Πηγής)
Πλατανιάς – Εργοτέλης (13:30, Μάλεμε)

2ος οΜιΛοΣ (8η αγωνιστική)

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
Αιγινιακός – Ηρακλής (13:00, Γήπεδο Νέας Εφέσσου)
Καραϊσκάκης Άρτας – Κέρκυρα (15:00, Γήπεδο Κωστακίων)
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
Δόξα Δράμας – Απόλλων Λάρισας (15:00, Γήπεδο
Κουδουνιών)
Απόλλων Πόντου – Βόλος (15:00, Γήπεδο «Αριστοτέλης»)

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

26

ΤΟΠΙΚΑ

_6 ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πλούσια δράση
* Είναι επιτακτική ανάγκη να σηκώσει κεφάλι ο ΑΟΤ πριν τον
πάρει για τα καλά από κάτω, ενώ και οι αντίπαλοι περιμένουν
στραβοπατήματα για να γίνουν οι ίδιοι πρώτοι μάγκες.
Ασφαλώς τα μαζεμένα αρνητικά αποτελέσματα ρίχνουν την
ψυχολογία και του κόσμου ο οποίος αφού δεν βλέπει συγκεκριμένες καταστάσεις, είτε παρακολουθεί τις προσπάθειες χωρίς φλόγα, είτε ιδιωτεύει.
* Πάντως πρέπει να γυρίσουμε την μνήμη μας αρκετά χρόνια
πίσω για να θυμηθούμε το Στάδιο με εντυπωσιακή πληρότητα.
Εκείνες οι εικόνες έπαιξαν έντονα στα πρωτοσέλιδα των κεντρικών ΜΜΕ, ενώ κοσμούν πολλά αρχεία. Πρόκειται για δοξασμένα χρόνια, που όμως μοιάζουν τόσο μακρινά.
* Οι περισσότεροι κρατούν στο μυαλό τους τα στιγμιότυπα από
την χρονιά που οι κυανέρυθροι ανέβηκαν στα σαλόνια. Τότε
οι ίδιοι συνδύαζαν ουσία και θέαμα, οπότε το φίλαθλο κοινό αποχωρούσε γεμάτο από τα όσα βίωνε στις γραμμές του
γηπέδου.
* Επιπρόσθετα και η αύρα που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Ακόμη λοιπόν και όταν η ομάδα δεν ήταν στην μέρα της ή δεν της έβγαιναν οι προσπάθειες οι φίλαθλοι έπαιρναν τους πρωταγωνιστές από το χεράκι, οπότε το τοπίο καθάριζε εντυπωσιακά, ακόμη και στις
καθυστερήσεις.
* Αντίθετα στις μέρες μας οι πιστοί του είδους παρακολουθούν
συμβατικές εμφανίσεις, ενώ η αλήθεια είναι ότι είχαν και έχουν
διαφορετικά όνειρα για μια ομάδα με τεράστια διαδρομή στο
Ελληνικό ποδοσφαιρικό μετερίζι.
* Αρκετές τοπικές ομάδες ψάχνονται για το καλύτερο ενώ είναι σημαντικό να έχουν εναλλακτικές λύσεις αν προκύψει κάποιο ζήτημα. Πάντως η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η
εμπειρία μπορούν να δώσουν λύσεις ανά πάσα στιγμή.
* Παρά την γεμάτη χρονιά ο Κώστας Φορτούνης δεν αλλάζει
συνήθειες. Ετσι σε πρώτη ευκαιρία επιστρέφει στα πάτρια εδάφη απολαμβάνοντας το αγκάλιασμα των δικών του ανθρώπων. Είναι σημαντικό οι παίκτες πρώτης γραμμής να μην ξεχνούν τις καταβολές τους, ενώ οι φίλαθλοι αναγνωρίζουν την
σεμνότητά του.
* Την δική τους κερκίδα είχαν οι Ικαροι στο πρόσφατο Θεσσαλικό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ο λόγος γίνεται για
τα ταλεντάκια της Φούντας ΒΑ, που έδωσαν φιλικούς αγώνες στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και ακολούθως έσπευσαν να πάρουν γεύση από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
* Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η συλλογή παραστάσεων αποτελεί σημαντική υπόθεση για τους πιτσιρικάδες, που έχοντας αρκετές εικόνες στο μυαλό τους μπορούν να κάνουν τις
δικές τους προσαρμογές.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι το άπλωμα της δουλειάς
για τα ίδια στελέχη θα γίνεται σε πιο άνετο χώρο. Λεπτομέρειες θα κομίσουμε λίαν συντόμως.
* Στις 9 Φλεβάρη χορεύουν τα Μετέωρα(Royal palace), ενώ χθες
έκοψε πίτα η Κρ. Βρύση.
* Ακρως ποιοτικό θα είναι το φετινό Meteora wrestling camp.
* Μαζεμένα θα τρέξουν τις επόμενες μέρες τα στιβικά σεμινάρια. Ένα απ’ αυτά θα γίνει την παραμονή του Πανελληνίου πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου των Σκαμνιών, οπότε οι παριστάμενοι θα έχουν νωπές εικόνες στο μυαλό τους.
* Μεγάλη είναι η κινητικότητα για τον ημιμαραθώνιο Θανάση
Σταμόπουλου. Η παρέα θα μεγαλώσει, αφού εκτός από τους
πιστούς αναμένονται και νέες συμμετοχές.

02.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Indiana Pacers-Los Angeles Lakers
NBA Regular Season
03:00 FOX Sports
St. John's - Marquette
NCAA College Basketball
11:15 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Άρε
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λαμία 1964-Ολυμπιακός
Kύπελλο Ελλάδας
19:00 Novasports 3HD
Ρίτας Βίλνιους - Μονακό, Eurocup
19:00 Novasports 1HD
20 χρόνια Ελληνική Παραολυμπιακή
Επιτροπή, Επετειακή Εκδήλωση
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Πανιώνιος ΓΣΣ-ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας
19:30 Novasports 24 HD
Γαλατασαράι - Χαταϊσπορ Αντάκια
Κύπελλο Τουρκίας
19:30 Novasports 4HD
Βιλεφράνς - Παρί Σεν Ζερμέν
Κύπελλο Γαλλίας
19:30 Novasports 3HD
Οστάνδη - Στρασβούργο
Basketball Champions League

19:30 Novasports 2HD
Βίρτους Μπολόνια - Προμηθέας Πατρών
Basketball Champions League
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD
AO Θήρας-Αϊδίνιο
CEV Challenge Cup
20:00 ΕΡΤ2
Ολυμπιακός - Γιούγκ
Len Champions League
20:00 ΕΡΤ Play1
Ρίγα - Ολυμπιακός
FIBA EuroLeague Γυναικών
20:00 ΕΡΤ2
Ολυμπιακός - Γιουγκ
LEN Champions League
20:55 Eurosport 1
Σνούκερ: Παγκόσμιο GP
21:30 ΕΡΤ2
AEK - Aντβέρπ
Basketball Champions League
21:30 Novasports 1HD
AEK - Αντβέρπ
Basketball Champions League
22:00 OPEN TV
Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης
Copa Del Rey
22:05 Novasports 2HD
Ρεν - Λιλ

•Σε πολλά μέτωπα έπαιξαν οι νεάνιδες του
Αιόλου κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα
από την Κυριακάτικη
αναμέτρηση των νεανίδων του
Αιόλου με τον Παλαμά

πόλικη δουλειά
είχαν οι νεάνιδες
του Αιόλου μέσα
στο
Σαββατοκύριακο.

Μ

Κλήθηκαν λοιπόν να διεκπεραιώσουν υποχρεώσεις από αναβολή, που προέκυψαν την εποχή
των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Μάλιστα διασταύρωσαν τα ξίφη
τους με αξιόλογους αντιπάλους,
που χρόνια τώρα υπηρετούν με
συνέπεια το αντικείμενο φτιάχνοντας εξαιρετική σχολή.
Οι νεαρές κυανέρυθρες πάλεψαν στο μέτρο του δυνατού και
παρά τις απώλειες έδειξαν ότι πατούν γερά στα πόδια τους και
μέρα με την μέρα γίνονται καλύτερες.
Από την πλευρά του το προπονητικό επιτελείο είναι συνέχεια
δίπλα στις αθλήτριες, οπότε το
δέσιμο είναι εντυπωσιακό.
Φυσικά το έμψυχο δυναμικό
επιδιώκει να βγάζει στα επίσημα
όσα δουλεύει στις προπονήσεις.
Το Σάββατο οι κυανέρυθρες
βρέθηκαν στην έδρα της Ολυμπιάδας. Επεσαν πάνω στην καλή
μέρα των αντιπάλων, που παίζοντας καλή άμυνα και έχοντας
αξιόλογα στατιστικά έφτασαν στο
τελικό 67-34.
Η Τρικαλινή ομάδα αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα και στην συνέχεια παρά την αντεπίθεση δεν
μπόρεσε να πάρει κάτι.
Όμως ήταν φανερό ότι η εικό-

ο ταλέντο της δεν συγκρίνεται, ενώ η ίδια δεν
σταματάει να ψάχνεται
αγωνιστικά προκειμένου να τελειοποιήσει το αθλητικό της
πακέτο. Αλλωστε έχει σημαντικές προκλήσεις μπροστά της
και θέλει να τις γευτεί από
μέσα.

Τ

Παράλληλα διαθέτει νοοτροπία νικητή και δεν αφήνει να πέσει κάτω ακόμη και όταν ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Η
Φανή Τζέλη του ΣΟΑΤ λοιπόν
έδειξε σε μια ακόμη σημαντική
διοργάνωση την κλάση της.
Το sportrikala έγραψε μεταξύ
άλλων: Συνεχίζει τις υψηλές
πτήσεις η Φανή Τζέλη και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε
διεθνές τουρνουά στην Λάρνακα της Κύπρου. Στον 1ο αγώνα
ήταν απίστευτη και κέρδισε την
Αμερικάνα Χρυσή παγκόσμια
Πρωταθλήτρια και Αργυρή
Ολυμπιονίκη με 12-2. Αποκόμισε
όμως ένα ελαφρύ τράβηγμα και
έτσι τραυματισμένη αγωνίστηκε
στον προημιτελικό απέναντι

να πείσμωσε τα κορίτσια, που λίγες ώρες αργότερα κατέθεσαν
άλλη εικόνα.
Τα στατιστικά του αγώνα στην
Ολυμπιάδα έχουν ως εξής:
Τα δεκάλεπτα: 21-4, 34-14, 5222, 67-34
Διαιτητές:Kοντογιάννης - Βόντσα
Α.Σ.Ολυμπιάδα (Νταουντάκη):
Κακάτσιου 19(2), Χατζημπύρου
6, Γκουντουβά 2, Πιτσαρή 14,
Κουτσούμπα 7(1), Αγγελακοπούλου 1, Μιχαλοπούλου 4, Τόλια
11(1), Γκορτσίλα 2, Νικολάου,
Τσακμάκη 1.
Αίολος (Περιστεριανού): Βανταλή 4, Τοζάρου 1, Αναστογιάννη
9, Παπατζιμοπούλου, Φωτίου 7,
Σταυροπούλου 4, Δραγούτσου
9(1).

Στις λεπτομέρειες
Την Κυριακή το απόγευμα οι νεάνιδες του Αιόλου έδειξαν αρκετά θετικά στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν. Ετσι η συνάντηση με
τους Τιτάνες Παλαμά απέκτησε
άγρια ομορφιά.
Χωρίς υπερβολή περιλάμβανε
όλα τα στοιχεία του ντέρμπι με
τους γείτονες να κερδίζουν τελικά 43-44.

Οσες αγωνίστηκαν έδωσαν
κάθε ικμάδα των δυνάμεών τους,
οπότε κέρδισαν το χειροκρότημα
του κόσμου, που ξέρει να αναγνωρίζει τις αξιόλογες προσπάθειες απ’ όπου και αν προέρχονται.
Στο πρώτο δεκάλεπτο στις εμπνεύσεις της μιας ομάδας απαντούσε η άλλη. Στην β’ περίοδο ο
Παλαμάς πήρε μια μικρή διαφορά
αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο ο Αίολος αντεπιτέθηκε φέρνοντας το
ματς στα ίσα.
Πόντο- πόντο κύλησε το παιχνίδι και στην τελική ευθεία με την
τοπική ομάδα να πέφτει ηρωϊκά.
Τα δεκάλεπτα: 14-16, 22-29,
35-35, 43-44
Διαιτητές: Λίλης-Παπαδημητρίου.
Αίολος (Περιστεριανού): Βανταλή, Τοζάρου 10, Αναστογιάννη
10, Φωτίου 2, Σταυροπούλου
14(2), Δραγούτσου 2, Παπατζιμοπούλου, Καράση 5(1).
Τιτάνες (Χαντζιάρας): Τζέλλα
Μ 5(1), Τσαρή Δ 14(2), Πατσιαλή
Μ 1, Καρακώστα Μ 9(1), Δασκαλοπούλου Α, Καρακώστα Π, Ντίνα, Ντούλα Α 6, Δασκαλοπούλου
Ι 9(1).

Ποδηλατικό
κάδρο
Τα Τρίκαλα έχουν εξαιρετική παράδοση στην ποδηλασία και δεν είναι τυχαίο
πως κάθε χρόνο το καλεντάρι είναι γεμάτο.
Και φέτος λοιπόν οι φίλοι
του είδους θα αποζημιωθούν πλήρως.
Ανακοινώθηκε από την
Ελληνική ομοσπονδία ποδηλασίας το αγωνιστικό
πρόγραμμα για το 2019.
Στα Τρίκαλα θα διεξαχθούν τέσσερις διοργανώσεις, μια στην Πύλη και μια
στην Καλαμπάκα.
Στις 3 Μαρτίου αγώνες
ΜΤΒ με διοργανωτή τον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων
στα Τρίκαλα
Στις 31 Μαρτίου αγώνες
δρόμου GP στα Τρίκαλα με
διοργανωτή τον Ποδηλατικό
Σύλλογο Τρικάλων.
Στις 21 Απριλίου στην Καλαμπάκα θα διεξαχθεί το 4ο
Meteora MTB Race «Βασίλης Ευσταθίου» με διοργανωτή τον ΠΑΣ Πηνειός.
Στις 21 Μαϊου στα Τρίκαλα θα γίνουν αγώνες αντοχής για το τοπικό πρωτάθλημα Δρόμου με διοργανώτρια την ΤΕΚΕ.
Στις 9 Ιουνίου στην Πύλη,
θα γίνει αγώνας δρόμου στα
πλαίσια της Μάχης της Πόρτας με διοργανωτή τον Ποδηλατικό σύλλογο Τρικάλων.
Στις 3 Νοεμβρίου αγώνες ΜΤΒ στα Τρίκαλα με
διοργανωτή τον Ποδηλατικό
σύλλογο Τρικάλων.

Αλλαγή
σκυτάλης
Δεν μακροημέρευσε η συνεργασία της ΑΕΚ με τον
Μαρίνο Ουζουνίδη.
Ετσι οι κιτρινόμαυροι με
ανακοίνωση έδωσαν όλες
τις πτυχές του θέματος.
Το πρώτο όνομα διαδόχου που ακούστηκε ήταν
του Μανόλο Χιμένεθ(έγινε
αρχική επαφή) ενώ δήλωσε
σε Ισπανικό ραδιόφωνο: Η
ΑΕΚ με χρειάζεται και είμαι
εδώ».

Εφεση στα μετάλλια
•Η Φανή Τζέλη ανέβηκε ξανά βάθρο παρότι
αγωνίστηκε με πρόβλημα τραυματισμού

Μια ακόμη υψηλή πτήση για την Φανή Τζέλη
παρά τον τραυματισμό της

στην βασική Ελληνίδα αντίπαλο
της κερδίζοντας με 9-1.
Στον ημιτελικό λαβωμένη με
αντίπαλο την Κροάτισσα νο4
στον κόσμο και νο1 του Τουρνουά παίζοντας τραυματισμένη
μόλις τελείωσε ο 1ος γύρος και
ενώ το σκορ ήταν 0-0 την “τσίμπησε” το πόδι πιο πολύ και αποσύρθηκε για να προφυλαχθεί
από μεγαλύτερο τραυματισμό.
Στο τέλος ο προπονητής της
Νίκος Παϊταρίδης σημείωσε:
“Κάποια Χάλκινα μετάλλια είναι
σημαντικότερα και από τα Χρυσά. Απέδειξε για μια ακόμη
φορά εμφατικά ότι πρόκειται
όχι για ένα μεγάλο ταλέντο αλλά
για μια από τις καλύτερες αθλήτριες παγκοσμίως και η καλύτερη της κατηγορίας στην Ελλάδα”.

ΤΟΠΙΚΑ
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Πρωτάθλημα Ενώσεων

Παίζουν για την πρωτιά
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«Κλικ» από την εκδήλωση
των Βετεράνων

•Οι Παίδες της ΕΠΣΤ θα προσπαθήσουν σήμερα να προσπεράσουν
την Λάρισα •Για το γόητρο οι Νέοι απέναντι στη γειτονική Ενωση
πρόκριση στην επόμενη φάση
του πρωταθλήματος των
Ενώσεων μοιάζει δεδομένη.
Δεν είναι ακόμα αλλά στα
πόδια των Παίδων της ΕΠΣΤ οφείλεται.
Το σημερινό κίνητρο των παικτών του
Χρήστου Μόρφου είναι η νίκη…
πρωτιάς. Με τρίποντο απέναντι στην
αντίστοιχη ομάδα της Λάρισας θα
βρεθούν στη κορυφή και αυτό
«βασανίζει» το μυαλό τους αφού με
καλή απόδοση έχουν πολλές
πιθανότητες να πετύχουν τον στόχο
τους.

Η

Οι Μάκης Αγγγελόπουλος, Πράπας, Πιάζας,
Κατσιαούνης με τον κ. Αϊβάζογλου

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Για να γίνει όμως αυτό θα χρειαστεί οι γηπεδούχοι να υπερβάλλουν τους εαυτούς
τους, καθώς απέναντί τους θα βρεθεί μια αξιόλογη και καλά οργανωμένη ομάδα η οποία θα
έχει το αβαντάζ και της ισοπαλίας. Θα χρειαστεί επίσης και η στήριξη των φιλάθλων, οι
οποίοι απουσιάζουν από τους αγώνες της
ΕΠΣΤ, όπως και οι αρμόδιοι του Τρικαλινού ποδοσφαίρου, ακόμα και οι γονείς των παιδιών,
οι οποίοι χάνουν την ευκαιρία να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες των μικρών ποδοσφαιριστών.
Σε αντίθεση με τους Παίδες, οι Νέοι της ΕΠΣ
Τρικάλων θα είναι πιο χαλαροί, αφού η πρόκριση μόνο με Θαύμα μπορεί να έρθει. Αυτό
όμως δεν σημαίνει πως δεν θα παίξουν για τη
νίκη, μιας και το γόητρο απέναντι στην πρω-

Β’ Ερασιτεχνική

Δεν έχει αγώνες αύριο
Αν και υπήρχε πρόθεση να γίνουν
αύριο εξ’ αναβολής αγώνες του 1ου
ομίλου της Β’ Ερασιτεχνικής τελικά
δεν θα γίνουν, αφού οι καιρικές συνθήκες και κατ’ επέκταση οι γηπεδικές
αποτελούν πηγή κινδύνου.

Στιγμιότυπα από τα πρώτα παιχνίδια των Μικτών Τρικάλων – Λάρισα στο Αλκαζάρ
τοπόρο Λάρισα πάντα υπάρχει.
Οι αγώνες θα γίνουν στο γήπεδο Μεγαλοχωρίου. Η αναμέτρηση των Παίδων (Κ 14) θα
ξεκινήσει στις 12.30 μ.μ, ενώ των Νέων (Κ 16)
στις 2.30 μ.μ
Ο κ. Μόρφος έχει επιλέξει για το παιχνίδι των Κ 14 τους: Αγγέλη, Βατή, Γερεντέ,
Γραμματικό, Γαϊτάνα, Γαλάνη, Κατράνα, Μάνο,
Μπίλο, Παπαδημητρίου, Πολυγένη, Πατρίκαλο, Πρεκατέ, Ρούτσι, Στρωματά, Σουφλάκη,
Τσάτσο και Τσιούκα.
Για τον αγώνα των Κ 16 επέλεξε τους: Αναστασόπουλο, Βασιλείου, Βάλλα, Βραχνό, Καμέα, Καρακώστα, Κατόπη, Κωστόπουλο,
Μπαλτά, Ξάνθο, Παπαδόπουλο, Παπαδογεώργο, Σαδραζάμη, Σακαρί*κο, Σιμιτσή, Σκρέτα και Τάμπο.
Από τους Προπονητές των Μικτών κ.κ.
Τσέτσιλα και Φώλλα ανακοινώθηκε η αποστολή των ομάδων της ΕΠΣ Λάρισας για τον
αγώνα με τις μικτές της ΕΠΣ Τρικάλων. Αυτοί
είναι:
Κ-14: Νικολακούλης, Αντωνόπουλος, Μπόρος, Γκίτσας, Πινακάς, Νινίκας, Μπαγιώτας
(ΑΕΛ), Λάζος, Αρσενίδης, Φώλιας, Αρσένης
(Νίκη Μιχαήλ), Κωνσταντίνου, Νότας (Αστραπή Νέας Πολιτείας), Χατζής (Πελασγιώτιδα),
Γαρυφάλλου (Απόλλων Λ.), Μπαλαμώτης

Οι Χρήστος
Ιακωβάκης,
Θανάσης
Μπακάλης και
Γιώργος Λούκας
έπαιξαν μπάλα
στη πίστα

(Ηρακλής Λ.), Φετάου (Αμπελωνιακός), Ιορδανίδης (Λαρισαϊκός).
Κ-16: Πατέτσιος, (Λαρισαϊκος), Γκατζιούρας,
Ζαμπέτας (Σμόλικας), Καραγκιόζης, Γκαντούνας (Π.Ο.Ε), Καραγιάννης (Οικονόμος
Τσαριτσάνη) Ζάρας, Αθανασιάς (Ηρακλής
Λάρισας), Μπάγκας, Θεοχάρης, Μπουλασίκης,
Μπενεχούτσος(Ατρόμητοι Θύελλας), Ζησούλης, Κατσίκας, Μητάκος (Νεα Πολιτεία), Τσιγγάνης (Πελασγιώτιδα), Βλησαρουλης (Απολλων), Ντέκας (Αβέρωφ).

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ 14
1. ΕΠΣ Λάρισας
2. ΕΠΣ Τρικάλων
3. ΕΠΣ Καρδίτσας
4. ΕΠΣ Γρεβενών

9-3
18-5
8-8
2-21

10
9
4
0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ 16
1. ΕΠΣ Λάρισας
2. ΕΠΣ Καρδίτσας
3. ΕΠΣ Τρικάλων
4. ΕΠΣ Γρεβενών

10-0
7-7
8-5
1-14

12
6
4
1

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Γρεβενών
ΕΠΣ Τρικάλων-ΕΠΣ Λάρισας

ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Οι αριθμοί που κερδίζουν
στην λαχειοφόρο
των Βετεράνων του ΑΟΤ
Το ΔΣ των Βετεράνων ανακοίνωσε τους αριθμούς που κερδίζουν τα δώρα που κληρώθηκαν στον χορό τους. Όσοι δεν έχουν παραλάβει τα δώρα τους μπορούν να τα πάρουν από το Πρακτορείο Προ Πο του προέδρου Στέφανου Πιάζα. Οι αριθμοί που κερδίζουν:
1. ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΤΡΙΚΚΗ
1668
25. ΡΟΥΣΣΑΣ ΤΑΚΗΣ (4 ΠΟΤΑ)
878
2. ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΤΡΙΚΚΗ
1160
26. BARROUGE (ΜΙΑ ΦΙΑΛΗ ΚΡΑΣΙ)
765
3. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΕΤΣΕΤΕΣ)
1930
27. ΦΙΛΙΟΝ (ΜΙΑ ΦΙΑΛΗ ΚΡΑΣΙ)
1410
4. ΜΕΛΙΣΣΗΣ (ΚΡΑΝΟΣ)
1299
28. SPORT CENTER (1 ΦΟΡΜΑ)
1144
5. ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ (ΦΟΥΤΕΡ)
108
29. ΣΑΡΑΦΗΣ (1 ΜΠΛΟΥΖΑ)
307
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (ΠΕΤΣΕΤΕΣ)
1559
30. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΑΙΜ. (50 € ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ)
1073
7. ΧΑΛΒΑΣ ΜΑΤΗΣ
1159
31. ΓΕΡΜΑΝΟΣ (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ)
1227
8. ΧΑΛΒΑΣ ΜΑΤΗΣ
999
32. ΗΛΙΑΔΗΣ (ΕΞΑΜΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 100 €)
1908
9. ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ
1050
33. ΠΕΡΚΑΣ (ΤΟΣΤΙΕΡΑ)
842
10. ΜΠΟΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ
1561
34. ΠΕΡΚΑΣ (ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ)
1624
11. ΤΖΕΡΕΜΕΣ (4ΚΙΛΟ ΛΑΔΙ ΑΥΤ/ΟΥ)
430
35. ΠΑΛΑΙΟΣ (ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ)
1662
12. ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ (4ΚΙΛΟ ΛΑΔΙ ΑΥΤ)
27
36. ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ (ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΞΙΑΣ 150 €)
200
13. ΖΗΚΟΣ ΔΗΜ. (ΕΞΙ ΚΟΥΠΕΣ COFFEEWAY)
79
37. ΤΟΡ ΤΟΕ ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ (ΓΡΑΒΑΤΑ ΑΞΙΑΣ 30 €)
178
14. KAΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΚΩΤΗΣ
1962
38. ΤΟΡ ΤΟΕ (ΦΟΡΜΑ NIKE)
1917
15. ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΚΩΤΗΣ
1158
39. ΤΟΡ ΤΟΕ (ΠΑΛΤΟ ΑΞΙΑΣ 160 €)
106
16. ΚΩΤΟΥΛΑΣ (ΠΡΙΟΝΙ – ΨΑΛΙΔΙ)
1053
40. Ν. ΠΑΠΠΑΣ (ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ-ΚΟΥΠΕΣ PORTIOLI)
918
17. ΧΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (ΚΡΑΣΙ)
1745
41. Ν. ΠΑΠΠΑΣ (150 ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΦΕ PORTIOLI)
1522
18. ΧΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (ΚΡΑΣΙ)
1746
42. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ)
440
19. SEPHORA
1748
43. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΗΣ (ΑΝΔΡΙΚΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ)
736
20. ΗΟΝDOS CENTER
1247
44. Ν. ΦΑΣΣΑΣ (ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΟΡΜΕΣ)
1229
21. MΠΑΤΖΑΝΑΚΙΑ (ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ)
111
45. ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ (ΓΕΥΜΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ)
712
22. ΝΙΚΟΛΑΣ (ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ)
1434
46. ΜΠΕΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ
843
23. ΚΑΤΩΓΙ (ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ)
556
24. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (4 ΚΑΦΕΔΕΣ)
930
(*) ΤΑ ΔΥΟ ΦΛΟΥΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑ-

ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
1. ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO AΞΙΑΣ 600€ (Ν. ΠΑΠΠΑΣ, PORTIOLI)
2. ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΞΙΑΣ 175 € (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)
3. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32 ΙΝΤΣΩΝ ΑΞΙΑΣ 175 € (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

820
1613
660

ΛΟΥΚΑΣ
Από το χορό δεν
«γλίτωσε» ούτε
ο Γιώργος
Κολώνας.
Εστω για λίγο,
αφού μόλις
πάτησε περιοχή
τις ντρίμπλαρε
όλες…

ΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΦΑΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑ (ΓΙΑΜΑΝΔΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ

Μια παρέα οι Βετεράνοι συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους
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Σ

τη πρόσφατη εκδήλωση των
Βετεράνων του ΑΟΤ, μεταξύ
τιμήθηκαν οι παλιοί παίκτες
του ΑΟΤ Αλέκος Κατσιαούνης,
Τάκης Τσιρώνης, Βησσάρης Μαντέλας,
Δημήτρης Ρούσσας, Στέφανος
Γκαραγκούνης, ο Χρήστος Κούγκουλος
που αγωνίστηκε και στον ΑΟΤ αλλά
υπηρέτησε και την διαιτησία, ο επί
σειρά ετών διοικητικός παράγοντας
Γιώργος Κουτανίτης, ο παλιός
πρωταθλητής του στίβου και τώρα
προπονητής Χρήστος Παπαχρήστος
και οι δημοσιογράφοι Κώστας
Παπαδογεώργος, Παναγιώτης
Γιδόπουλος, Βαγγέλης Κοντοχρήστος.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σιμορέλης βράβευσε
τον βετεράνο δημοσιογράφο Κώστα Παπαδογεώργο

Ο Ηλίας Αϊβάζογλου, επικεφαλής της νέας διοίκησης του ΑΟΤ, βράβευσε
τον αθλητικό συντάκτη του «Πρωϊνού Λόγου» Παναγιώτη Γιδόπουλο

Ο Γιώργος Κουτανίτης βραβεύτηκε από τον επίτιμο πρόεδρο
των Βετεράνων Λάκη Κουτσάγια

Ο Βετεράνος τερματοφύλακας Αλέκος Κατσιαούνης βραβεύτηκε από
τον Πολιτευτή της ΝΔ Θανάση Λιούτα

Ο Αντιδήμαρχος Τρικκαίων Ακης Αναστασίου
βράβευσε τον Στέφανο Γκαραγκούνη

Η Αντιδήμαρχος Τρικκαίων Σοφία Αλεστά
βράβευσε τον Βησσάρη Μαντέλα

Από τον πρόεδρο της ΓΕΑΤ Κώστα Σγάρα βραβεύτηκε
ο καταξιωμένος προπονητής του στίβου Χρήστος Παπαχρήστος

Από τον βετεράνο ποδοσφαιριστή του ΑΟΤ Σωτήρη Καλαντζή
βραβεύτηκε ο αρχιδιαιτητής Χρήστος Κούγκουλος

Ο Xειρούργος-Ιατρός Θέμης Καφάσης βράβευσε
τον αθλητικογράφο Βαγγέλη Κοντοχρήστο

Ο Τάκης Ρούσσας βραβεύτηκε
από τον διευθυντή του ΙΚΑ κ. Γεωργολόπουλο

Ο Τάκης Τσιρώνης βραβεύτηκε από τον πρόεδρο
του Ερασιτέχνη ΑΟΤ Κώστα Παρδάλη

CMYK
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Ένα σπουδαίο έργο
έρευνας και καταγραφής
του συμπολίτη μας Χρύσανθου Χρ.Κόκκα
Έπειτα από πολύχρονη κι’επίμονη έρευνα κι’αναζήτηση γραπτών
ντοκουμέντων και
μαρτυ-ριών, ο συμπολίτης συνταξιούχος Τραπεζικός
υπάλληλος Χρύσανθος Κόκκας,
γιός του αείμνη
στου επί πολλά
χρόνια προέδρου
των Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου, Χρίστου Κόκκα, προχώρησε
στην έκδοση ενός
ογκώδους-στην κυριολεξία-πολύ
σπουδαίου
έργου,με τον τίττλο
«Η συμβολή των
Ηπειρωτών στο
Νομό Τρικάλων
από το 1800 και
εντεύθεν». Κωδικοποιώντας έτσι αυτό που ήταν έκδηλα
γνωστό -ότι δηλαδή η Ήπειρος ανέκαθεν αποτελούσε σχεδόν
ενιαίο χώρο με την Θεσσαλία και το σίγουρο μονοπάτι ανταλλαγής πληθυσμού. Καθώς πολ-λοί Ηπειρώτες έρχονταν στην Θεσσαλία, με πρώτο ανάχωμα συγκράτησης
τα Τρίκαλα,κάτω και από την πίεση των πολεμικών περιπετειών των περασμένων αιώνων. Αφήνοντας έντονο
το στίγμα του πατριωτισμού και της αγάπης τους για
τον άνθρωπο. Δωρητές και ευεργέτες,
όπως ο Ζάππας, ο Ζωγράφος και ο Ιωάννης Ματσόπουλος, το κληροδότημα του οποίου στον
Δήμο, αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Τρίκαλα.
Γενικά αυτή η έκδοση του Χρύσανθου Κόκκα, αποτελεί
μία ολοκληρωμένη και λεπτομερειακή ανθρωπογραφία των Ηπειρωτών που έζησαν και
υπάρχουν στα Τρίκαλα, φωτίζοντας ένα
κενό της τοπικής μας ιστορίας. Έγγραφα,φωτογραφίες,άνθρωποι, μαρτυρίες και γεγονότα συνθέτουν την εικόνα,που μόνο οτόχος ζωής ενός ανθρώπου, όπως ο Χρύσανθος Κόκκας,
μπορούσε να πετύχει. Τά αυτονόητα συγχαρητήρια,είναι λίγα,αλλά του αξίζουν .
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ

Θεσσαλική βιβλιογραφία πλουτίστηκε
με ένα νέο έργο,
πρωτότυπο, στο είδος του δεν
γνωρίζω παρόμοιο. Η αγάπη,
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του
Κώστα Σπανού για τα βαφτιστικά ονόματα, ήταν γνωστό
από παλιά, όπως φαίνεται και
στην παρατιθέμενη βιβλιογραφία, όπου από τα 303 δημοσιεύματα που χρησιμοποίησε τα 67! είναι δικές του σχετικές εργασίες. Τώρα, λοιπόν,
τα συγκέντρωσε όλα μαζί, εκμεταλλεύτηκε και όσα σχετικά
και μας παρουσιάζει ένα νοικοκυρεμένο, εύληπτο, λεξικό
των βαφτιστικών ονομάτων
του Θεσσαλικού χώρου.
Στην αρχή παραθέτει τον
αλφαβητικό κατάλογο των
ονομάτων με τις παραλλαγές
τους και στη συνέχεια μας δίνει την ιστορική κατοχύρωση,
ήτοι που απαντάται (ο τόπος),
καθώς και την χρονολογία,
αλλά και την συχνότητα. Εργασία αυστηρά επιστημονική,
πολλή λεπτομερής, λεπτολόγος, εξονυχιστική. Απολαμβά-

Η

ε μια νέα εποχή,
εισέρχεται σταθερά η
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Τρικάλων. Τα τελευταία
χρόνια και λειτουργώντας
ήδη από το 1958, γνωρίζει
νέα άνθιση, καθώς σταδιακά
και σταθερά αυξάνει τα
μετρήσιμα στοιχεία σε πολλά
και διαφορετικά επίπεδα.
Από τις δωρεές μέχρι τη
χρήση των υπολογιστών,
από τους αναγνώστες και
τους δημιουργούς μουσικής,
από τις δράσεις μέχρι τις
ενημερωτικές επισκέψεις, η
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Τρικάλων ενισχύει την
τοπική πνευματική
δραστηριότητα.

Σ

Με πλήθος τμημάτων, με έμφαση στην τεχνολογία και τη μουσική, με σπάνια και σημαντικά βιβλία, με πλούσια στοιχεία για την
τοπική ιστορία, η βιβλιοθήκη είναι
πνευματικός πόλος για αναγνώστες, μαθητές, ερευνητές, επιστήμονες. Κάθε τμήμα είναι διαρθρωμένο με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών. Η ιστορία και η ξένη λογοτεχνία, η ψυχολογία και οι φυσικές
επιστήμες, η τοπική ιστορία, η ελληνική εφηβική λογοτεχνία, τα
παραμύθια, τα περιοδικά, είναι
όλα τμήμα μιας μεγάλης εικόνας: αυτής της φιλαναγνωσίας,
που στον Δήμο Τρικκαίων προωθείται με πρωτεργάτη τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Συνεχείς εκδηλώσεις με ομιλίες και συμμετοχή
στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία
Ανάγνωσης, μετέχοντας στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών,
δράσεις για παιδιά και εφήβους,
παρουσία στα τοπικά δρώμενα με
ενίσχυση του ερευνητικού έργου.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία για τη συμμετοχή των τρικαλινών στην ίδια τη Βιβλιοθήκη,
πρόκειται για τις δωρεές. Δωρεές βιβλίων από τρικαλινούς/ες με
έντονη την αγάπη για το βιβλίο, με
έκδηλη συμμετοχή στον πνευματικό βίο. Προσφάτως έγινε η δωρεά σχεδόν 500 αστυνομικών μυθιστορημάτων (!) ιδρύοντας επί
της ουσίας τμήμα αστυνομικής
λογοτεχνίας, ενώ κάθε χρόνο δεκάδες ή και εκατοντάδες βιβλία
παραδίδονται στη Βιβλιοθήκη με
θέματα γενικά, ιστορικά, κοινωνικά από έναν ή περισσότερους, τακτικούς ή όχι, δωρητές - λάτρεις
της φιλομάθειας.
Τα στοιχεία
Η επιβεβαίωση της αγάπης των
τρικαλινών για το βιβλίο και δη για
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, γίνεται
με τα αναλυτικά στοιχεία για το
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Νέα ρεκόρ για τη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Τρικάλων
Κόμβος ανάγνωσης, πολιτισμού και δράσεων
Νέοι τίτλοι βιβλίων από 158
δωρεές εκ των οποίων οι 904 εισήχθησαν στη Δ.Β.Τ. και οι 551
παραδόθηκαν σε φορείς (π.χ.
Α’/θμια & Β’/θμια Εκπ/ση, ΚΑΠΗ,
ΚΔΑΠ, Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων κ,α.): 1.455
Σύνολο νέων τίτλων βιβλίων:
1741
Συνολικός αριθμός βιβλίων:
51.726
Νέα μέλη: 606
Σύνολο μελών: 22.574
Σε έναν πληθυσμό περίπου
82.000, ουσιαστικά, ένας στους
τέσσερις τρικαλινούς είναι μέλος
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων!
Συγκριτικά
Οι τρικαλινοί και οι τρικαλινές
εμπιστεύονται τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τη μεγαλύτερη στον
νομό Τρικάλων, και οι αριθμοί το
πιστοποιούν. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν:
- κατά 604 τα μέλη (ανέρχονται
πλέον σε 22.574 )
- κατά 49 τα νέα μέλη (εγγράφηκαν νέα 606 άτομα)
- κατά 596 τα βιβλία από αγορά
- κατά 504 τα βιβλία από δωρεά
- κατά 1347 τα βιβλία (ανέρχονται πλέον σε 51.726)
- κατά 799 οι χρήστες Η/Υ
- κατά 100 οι οργανωμένες επισκέψεις σχολείων
- κατά 804 οι επισκέψεις στο
αναγνωστήριο.

2018:
Μέλη που προέβησαν σε δανεισμό: 18.551
Επισκέψεις στο αναγνωστήριο:
18.324
Οργανωμένες επισκέψεις σχο-

λείων: 990
Συμμετέχοντες σε δράσεις: 964
Χρήστες Η/Υ : 5.338
Δανεισθέντα βιβλία: 36.778
Σύνολο χρηστών: 44.167
Νέοι τίτλοι βιβλίων από αγορά:
837

Info
Εχει ιστορία 61 ετών, από το
1958
Διαθέτει 10 τμήματα: Δανειστικό – Πληροφόρησης, Αναγνωστήριο, Παιδικό, Τοπικών Σπουδών, Σπανίων Βιβλίων, Ξενόγλωσσο, Media Lab (Η/Υ), Αρχείο Τοπικού Τύπου, Μουσικό
Studio, Αρχείο.
Λειτουργεί με 7 άτομα προσωπικό
Εδρεύει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης»
Υπάγεται στον τομέα Πολιτισμού του τμήματος Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου.

Πρωτότυπα και αξιόλογα βιβλία
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ
ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
(15ος - 19ος αι.) Λάρισα 2018, Σελίδες 254

νουμε ευχάριστα τον τεράστιο μόχθο του συγγραφέα
και μένουμε έκπληκτοι μπρο-

στά στην τεράστια ποικιλία
των ονομάτων, που προέρχονται όχι μόνον από τον θρησκευτικό χώρο, αλλά και από
άλλες πλευρές: Ιστορία (Αλέξιος), Αξιώματα (Αρχόντω),
Ξένους λαούς (Μαργάρω), Παρομοιώσεις (Παγώνω), Φύση
(Αυγέρω), Προτερήματα (Χρύσανθος), Ευχές (Χάιδω), κλ.π.
Πολλά σπάνια και παράξενα
ονόματα: Φάλκος, Φάσου,
Τροχού, Στάλος, Πλάτζω, Μνοσία, κ.λπ. Αξιοσημείωτες και οι
παραλλαγές: Νίκω, Νίκου, Νικολώ, Νικολού, Νικλή, Νίτζιω.
Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον ωραίο πνευματικό
συνοδοιπόρο της έρευνας Κώστα Σπανό, τον σπουδαίο εκδότη του αξιόλογου ΘΕΣΣΑ-

ΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, αναμένοντας, ασφαλώς, νέα
σπουδαία δημοσιεύματά του.
Πολλά συγχαρητήρια και
στον ευγενή χορηγό της έκδοσης Κων. Μαλίζο, καθηγητή
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.
Για πληροφορίες: Κώστας
Σπανός, Ασκληπιού 68, Λάρισα
(41222), Τηλ. 2410626016, κιν.
6972460484.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος

30 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

6

Σ

αφής προβληματισμός
αναπτύχθηκε κατά τη
συνεδρίαση των
τομεαρχών της ΝΔ για τη
στάση του προέδρου της
Βουλής αναφορικά με τη
χθεσινή επιστολή που
έστειλε ο πρωθυπουργός και
του ζητούσε να μην
προχωρήσει σε αλλαγές
στον κανονισμό της Βουλής,
αλλά και τη δήλωση
στήριξης των έξι
ανεξάρτητων βουλευτών
προς την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Βούτσης θα έπρεπε να
έχει επιστρέψει τις επιστολές,
του πρωθυπουργού ως ωμή παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη νομοθετική, όσο και τις
επιστολές των 6, οι οποίες, σύμφωνα με τον Γεραπετρίτη “δημιουργούν μια παρασυνταγματική
δομή που δεν έχει προηγούμενο
στη διεθνή κοινοβουλευτική ιστορία. Είναι αδιανόητο βουλευτές
να εκχωρούν εν λευκώ την ψήφο
τους σε άλλο κόμμα από αυτό
που ανήκουν. Η πράξη τους και
μόνο καταλύει την συνταγματικά
κατοχυρωμένη ελεύθερη και κατά
συνείδηση ψήφο των βουλευτών
και θα όφειλε αμέσως ο ΠτΒ να
τις επιστρέψει ως απαράδεκτες”»,
τονίστηκε χαρακτηριστικά κατά
τη συνεδρίαση.
Λαμβάνοντας το λόγο η Ντόρα
Μπακογιάννη και αναφερόμενη
στην επιστολή στήριξης προς την
ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που απέστειλαν
οι έξι ανεξάρτητοι βουλευτές, φέρεται να τόνισε πως στα τόσα
χρόνια παρουσίας της στη Βουλή,
«δεν έχει υπάρξει όμως ποτέ κάποιος που αποτόλμησε να ζητήσει
εγγράφως την παράδοση της συνείδησής τους εν λευκώ για νομοσχέδια που θα φέρει»
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές, τόνισε πως η ΝΔ δεν
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εσωτερικά

ΝΔ: Παρασυνταγματική δομή χωρίς διεθνές
προηγούμενο η επιστολή των «έξι»
Πυρά κατά Βούτση και Τσίπρα

Ο πρόεδρος της Ν.Δ.
Κυριάκος Μητσοτάκης
διαφωνεί ώστε οι πολιτικοί αρχηγοί μετά την απώλεια της ΚΟ να
διατηρήσουν το προνόμιο του λόγου, «ωστόσο δεν θα δεχθεί ωστόσο να διατηρήσουν τις δομές και
τις παροχές που απολαμβάνουν
ως επικεφαλής κοινοβουλευτικών
ομάδων».
Κατά τα άλλα, έγινε εκτενής
συζήτηση για το νομοσχέδιο που
ετοιμάζει να φέρει η κυβέρνηση
για την δυνατότητα της ψήφου
των Ελλήνων του εξωτερικού. «Είναι αδιανόητο και μόνο ως σκέψη
να δοθεί τάχα ψήφος στους Έλληνες του εξωτερικού και να εκλέγουν τρεις μόνο από τους βουλευτές, χωρίς η ψήφος τους να
προσμετράται στη διαμόρφωση
του εκλογικού αποτελέσματος.

Είναι πρωτοφανής εμπαιγμός των
Ελλήνων που δεν έχουν τη οικονομική δυνατότητα να πετάξουν
για να ψηφίσουν στην Ελλάδα να
μην συνυπολογίζεται η ψήφο τους
στο συνολικό αποτέλεσμα των
εκλογών και να περιοριστεί η βούλησή τους στην εκλογή 3 βουλευτών. Δεν θα δεχθούμε να
υπάρξουν δύο μέτρα και δύο
σταθμά για τους Έλληνες που
ψηφίζουν εντός και εκτός Επικράτειας», υποστήριξε σύμφωνα
με πληροφορίες ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.
Από την πλευρά του, ο Κωστής
Χατζηδάκης επεσήμανε πως εάν
συμπέσουν «εθνικές και Ευρωεκλογές, η ψήφος των Ελλήνων
που θα ψηφίσουν από το εξωτερικό θα μετράει στις ευρωεκλογές
για το σύνολο των ευρωβουλευτών, ενώ στις εθνικές θα μετρά
μόνο για τους 3 από τους 300
βουλευτές».
Ο Κώστας Τασούλας λαμβάνοντας το λόγο, έθεσε ένα ζήτημα
που δεν είχε τεθεί μέχρι στιγμής,
λέγοντας ότι «υπάρχουν κάποιες
εκατοντάδες χιλιάδες ετεροδημότες που έχουν κατοχυρώσει
τη δυνατότητά τους να ψηφίζουν
στις εθνικές εκλογές στον μόνιμο
τόπο διαμονής τους. Επομένως,
αν οι εθνικές εκλογές συμπέσουν
με τις δημοτικές εκλογές, όλοι
αυτοί οι πολίτες θα εξαναγκασθούν επί της ουσίας να επιλέξουν αν θα ψηφίσουν στη μία ή

στην άλλη κάλπη, δεδομένου ότι
θα πρέπει να μετακινηθούν την
ίδια μέρα. Γι’ αυτό και δεν έχουν
συμπέσει ποτέ στο παρελθόν δημοτικές και εθνικές εκλογές».
«Οι ευρωεκλογές, αν δεν έχουν
γίνει μέχρι τότε εθνικές εκλογές,
εξυπακούεται ότι θα είναι η μητέρα των μαχών και θα έχουν
ακριβώς την ίδια σημασία για
εμάς. Ο προεκλογικός αγώνας
που θα κάνουμε, θα είναι ακριβώς
ο ίδιος. Και αυτό ισχύει και για
εμένα προσωπικά», απάντησε
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο
πρόεδρος της ΝΔ. Παράλληλα
επανέλαβε την εκτίμησή του ότι
οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το
Μάιο. Σε κάθε περίπτωση όμως,
όπως είπε, «το ρολόι ήδη μετρά
αντίστροφα για όλους μας για
τις εκλογές της 26ης Μαΐου».
Επί τη ευκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα
σε όλους, με αφορμή την μάχη
του σταυρού που ατύπως έχει
αρχίσει: «Κατανοώ τη μάχη του
σταυρού καθώς γνωρίζετε ότι την
έχω δώσει πολλές φορές. Ωστόσο
θέλω να θυμίσω ότι την επομένη
μέρα των εκλογών, τη σειρά εκλογής τη θυμούνται μόνο οι άμεσα
ενδιαφερόμενοι. Και για μένα
αυτή η σειρά δεν έχει καμία σημασία στην αξιολόγησή μου για
τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό
που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το να μοιράζουμε την
πίτα των σταυρών μεταξύ μας είναι να προσελκύσουμε κοντά μας

πολίτες που δεν μας είχαν ψηφίσει
στις προηγούμενες εκλογικές
αναμετρήσεις. Γι’ αυτό και ζητώ
απ’ όλους μέτρο και εφιστώ σε
όλους την προσοχή».
Επίσης κατά τη συνεδρίαση
έγινε εκτενής συζήτηση για τη
διαδικασία της συνταγματικής
αναθεώρησης. Επισημάνθηκε πως
η στόχευση της κυβέρνησης με
την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι διπλή:
Πρώτον: μια αμιγώς προεκλογική, γιατί εμφανίζεται η πρόταση
ενός Συντάγματος «ευτυχίας»,
υπό την έννοια ότι προσθέτει
ωραίες λέξεις σε άρθρα, μέσω
των οποίων θα επιχειρήσει για
μια ακόμα φορά να αποκρύψει
την παταγώδη αποτυχία του και
να παρουσιάσει στους ψηφοφόρους ότι μέσω του Συντάγματος
μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα που ο κ. Τσίπρας δεν
κατόρθωσε να επιλύσει επί μια
τετραετία. Π.χ. όπως είπε ο κ.
Τασούλας ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να βάλει στο Σύνταγμα τη δέσμευση
της Πολιτείας «για αποτελεσματική παροχή υγείας», θέλοντας
έτσι να μας πείσει ότι αν ο μη γένοιτο αποτύχει ο γιατρός, θα
ελέγχεται πλέον ακόμη και από
το Σύνταγμα.
Δεύτερον: Να τορπιλίσει τη
Συνταγματική Αναθεώρηση με μια
καινοφανή θεωρία που υποστηρίζουν τα στελέχη του ότι η προτείνουσαΒουλή θα δεσμεύσει την
αναθεωρητική και ως προς το
ακριβές περιεχόμενο των άρθρων.
Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από τη ΝΔ καθώς ποτέ δεν
υπήρξε στη μεταπολίτευση προτείνουσα βουλή να δεσμεύει την

επόμενη ως προς το περιεχόμενο
των άρθρων, παρά μόνον για το
ποια άρθρα είναι υπό αναθεώρηση.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλει την καινοφανή αυτή θεωρία προφανώς
γιατί γνωρίζει ότι η πλειοψηφία
της Αναθεωρητικής βουλής θα
ανήκει στη ΝΔ. Αλλά ακριβώς γι
αυτό παρεμβάλλονται εκλογές
ανάμεσα στην αναθεωρητική διαδικασία. Για να καθορίσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων άρθρων η πλειοψηφία της βουλής
που θα έχει τη νωπή λαϊκή εντολή
των πολιτών», τονίστηκε από τη
ΝΔ.
Ως προς τη στάση της Νέας
Δημοκρατίας, κατά τη συνεδρίαση
τονίστηκε πως το κόμμα «στην
Επιτροπή Αναθεώρησης ψήφισε
5 από τα 27 άρθρα που πρότεινε
ο ΣΥΡΙΖΑ: το 32, για την αποσύνδεση της εκλογής ΠτΔ από την
πρόκληση εθνικών εκλογών, το
54 για την ψήφο των αποδήμων,
το 62 για τη βουλευτική ασυλία,
το 86 για τις ποινικές ευθύνες
υπουργών και το 101 Α για τη διευκόλυνση της επιλογής των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών. Η
ΝΔ στην ολομέλεια θα ξαναβάλει
μετ’ επιτάσεως όλα τα άρθρα
που αρνείται ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και
νασυζητήσει, όπως το 16 για τα
ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 24
για το περιβάλλον. Μπροστά σε
αυτό το «Σύνταγμα της λεκτικής
ευτυχίας» που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ,
η ΝΔ θα αντιτάξει ένα νέο Σύνταγμα, όπως απαιτεί η σύγχρονη
εποχή, με αναπτυξιακό πρόσημο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για
το ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
είναι άτολμη και ιδεοληπτική είναι
ότι στις δικά της άρθρα προς
αναθεώρηση δεν υπάρχει καμία
λέξη για τους τομείς της Παιδείας,
της Ανάπτυξης, της Δικαιοσύνης
και του Περιβάλλοντος».

Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:
-Ενήλικες, παιδιά, εγκύους, αθλητές
-Παχυσαρκία -Σακχαρώδη διαβήτη
-Υπερλιπιδαιμίες, Υπέρταση, Καρδιαγγειακά
-Αναιμία -Γαστρεντερικές διαταραχές
-Κοιλιοκάκη (δυσανεξία στη γλουτένη)

Μετρήσεις

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

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

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

-Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού
-Μέτρηση Τοπικού Λίπους
-Μέτρηση Τοπικής Μυικής Μάζας

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579
email: diatrofis@gmail.com

εσωτερικά

Οδικό χάρτη επίλυσης προβλημάτων προτείνει ο Ερντογάν

Αλ. Τσίπρας: Ειλικρινής
ο διάλογος με την Τουρκία
Σ

τις 15:30 χθες το
μεσημέρι έφτασε
στην πρωτεύουσα
της Τουρκίας ο
πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας,
προσκεκλημένος του
Ταγίπ Ερντογάν. Τον κ.
Τσίπρα συνοδεύει στην
Άγκυρα η σύντροφός του
Μπέτυ Μπαζιάνα, ο
αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Γιώργος
Κατρούγκαλος και ο
αναπληρωτής υπουργός
Οικονομίας και
Ανάπτυξης Στέργιος
Πιτσιόρλας.

Λίγα λεπτά μετά τις 16:00 το
μεσημέρι της Τρίτης ο Αλέξης
Τσίπρας έφτασε στο Λευκό
Παλάτι της Άγκυρας όπου και
έγινε δεκτός από τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης Fuat Oktay.
Στη συνέχεια συναντήθηκε
με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ
Ερντογάν. Η συνάντηση με
τον Τούρκο πρόεδρο κράτησε
περισσότερο από δύο ώρες.
Στη συνάντηση τέθηκε όλο
το φάσμα των θεμάτων που
άπτονται των διμερών σχέσεων όπως η κατάσταση στο
Αιγαίο, το Κυπριακό, η συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας και οι
ευρωτουρκικές σχέσεις, ενώ
διαπιστώθηκε βελτίωση του
κλίματος μεταξύ των δύο
πλευρών.
Αμέσως μετά άρχισαν οι διευρυμένες συνομιλίες με τη
συμμετοχή και των αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της
Τουρκίας στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Οι κοινές δηλώσεις
Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών ο κ. Ερντογάν έστειλε
σαφές μήνυμα στον πρωθυπουργό, να συναινέσει στην
επιστροφή των οκτώ αξιωματικών στην Τουρκία:
«Εμείς θα πρέπει ως σύμμαχοι να είμαστε ενάντια στην
τρομοκρατία, από κοινού θα
πρέπει να κάνουμε έναν οδικό
χάρτη. Δεν θα πρέπει αυτοί
που είναι φυγάδες, να βρίσκουνε θέση στην Ελλάδα.
Θέλω να εφιστίσω την προ-
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Στον πρόεδρο
της Βουλής το πόρισμα
για την Αναθεώρηση
του Συντάγματος

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης
σοχή της Ελλάδας, περιμένω
να σεβαστεί η Ελλάδα τους
νεκρούς της απόπειρας πραξικοπήματος και να στείλει
τους φυγάδες πίσω στην
Τουρκία».
Ο κ. Ερντογάν κατά την τοποθέτησή του, υποστήριξε
πως η είναι «πολύ χαμηλότερα από τους στόχους μας οι
οικονομικές και εμπορικές
σχέσεις μας».
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε
πως «επιθυμούμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας σε κάθε
πεδίο».
«Συζητήσαμε τα θέματα των
πολιτών μας. Καταβάλαμε
κάθε προσπάθεια να βελτιώσουμε τη κατάσταση που ζουν
οι Έλληνες συμπολίτες μας.
Περιμένουμε και από τον κ.
Τσίπρα να βελτιώσει την κατάσταση που συμπατριώτες
μας στην Ελλάδα».
«Πρέπει να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης»
είπε στη συνέχεια και συνέχισε: «Έχουμε τηρήσει τη συμφωνία για τους πρόσφυγες,
αλλά η Ευρώπη δεν την τηρεί.
Για το μεταναστευτικό θεωρούμε ότι έχουμε σηκώσει
ένα μεγάλο βάρος, περιθάλπουμε 4 εκατ. πρόσφυγες.
Θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο γιατί έχουμε
συνεχώς θανάτους στο Αιγαίο»

Τσίπρας:
Συμφωνήσαμε
να δημιουργήσουμε
μια σχέση
αλληλοκατανόησης
Για «ειλικρινείς συνομιλίες»
με τον Ταγίπ Ερντογάν έκανε
λόγο ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στις δηλώσεις
του. Όπως σημείωσε, οι δύο
χώρες συνεργάστηκαν στενά
το 2015 και το 2016 κατά την
προσφυγική κρίση. «Καταφέραμε πρώτη φορά να συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση αυτού του μείζονος σημασίας θέματος. Μπορέσαμε να
οικοδομήσουμε μια συνεργασία, να βάλουμε μπροστά γύρους διερεευνητικών συνομιλιών, να προωθήσουμε τον
διάλογο για μείωση της έντασης στο Αιγαίο, τις συνομιλίες για το Κυπριακό.
Δυστυχώς, όμως, ακολούθησε το αποτρόπαιο πραξικόπημα στην Τουρκία και οι εξελίξεις φρέναραν αυτή τη συνεργασία. Αργότερα υπήρξαν
εξελίξεις, προσκόμματα και
εμπόδια, ρητορική, στο Αιγαίο
οι παραβιάσεις έφτασαν σε
πάρα πολύ υψηλά επίπεδα»
είπε ο Πρωθυπουργός.
Παράλληλα, τόνισε ότι η
υπόθεση των οκτώ στρατιωτικών αποτέλεσε «αγκάθι» στις
σχέσεις των δύο χωρών, όπως
και η φυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατή-
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θηκαν στην Τουρκία.
«Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι αυτός ο φαύλος κύκλος είναι η μοίρα μας, το κισμέτ
μας, αλλά ευτυχώς δεν το πράξαμε. Ούτε εσείς, ούτε κι εγώ
αποδεχόμαστε την πεπατημένη, γιατί οι εξελίξεις στην περιοχή μας δεν μας επιτρέπουν
να μένουμε εγκλωβισμένοι σε
αδιέξοδα, αλλά να βρούμε
ειρηνικό τρόπο για την επίλυση των διαφορών μας» είπε ο
κ. Τσίπρας. «Η επίσκεψή σας
στην Αθήνα ήταν επιτυχημένη,
ακριβώς επειδή μιλήσαμε με ειλικρίνεια» είπε στον Τούρκο
Πρόεδρο ο Αλέξης Τσίπρας.
Οι δύο άντρες συμφώνησαν να προχωρήσουν με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση
της έντασης στο Αιγαίο και
την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.
«Ο διάλογός μας όλα αυτά
τα χρόνια είναι σημαντικός,
όχι μόνο για το μέλλον των
λαών μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή μας» ανέφερε,
και μέσω twitter, αμέσως μετά
το πέρας της συνάντησής του,
ο Πρωθυπουργός.

Το πόρισμα της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος παρέδωσε χθες στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο
Βούτση, ο πρόεδρος της επιτροπής, Νίκος Παρασκευόπουλος, παρουσία του αντιπροέδρου και του γραμματέα
της επιτροπής, ΓιάννηΤραγάκη (ΝΔ), και Θόδωρου Παπαθεοδώρου (ΔΗΣΥ), αντίστοιχα.
Ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ικανοποίησή του
για την πολύ καλή δουλειά που, όπως είπε, έγινε στην επιτροπή κατά τη διάρκεια των εργασιών της, που ολοκληρώθηκαν σε 18 συνεδριάσεις και σε διάστημα δυόμισι μηνών.
«Θα είναι πολύ χρήσιμο για την Ολομέλεια της Βουλής οι
συνάδελφοι να έχουν την έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με το corpus της συζήτησης, ενώ
θα έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον, ελπίζω, και για την κοινή γνώμη, τον δημόσιο λόγο, τους κοινωνικούς φορείς» τόνισε ο κ. Βούτσης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, η συζήτηση για
την Αναθεώρηση του Συντάγματος θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 12 και 13 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε, με άνεση χρόνου, να μιλήσουν τα
μέλη της επιτροπής και άλλοι βουλευτές, καθώς και οι επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.
«Να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε πριν από
τα μέσα Μαρτίου να έχει ολοκληρωθεί με τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Ήταν, νομίζω, και ελπίζω να είναι μέχρι τέλους, μια πολύ καλή σελίδα της τρέχουσ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 1681

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 68.076,00€
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
18 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00 πμ (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας στην οδό Ευθ. Βλαχάβα 1,
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά τη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 1679

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 64.976,00€
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19
Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 πμ (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας στην οδό Ευθ. Βλαχάβα 1,
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας
προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στο78/2019
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην Αποκομιδή Απορριμμάτων και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.

2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπακας, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 στα τηλέφωνα 2432350292 και 2432350293.
καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.dimosmeteoron.com όπου
θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.
Καλαμπάκα 05-02-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας
προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στο76/2019
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην Αποκομιδή Απορριμμάτων και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπακας, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 στα τηλέφωνα 2432350292 και 2432350293,
καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.dimosmeteoron.com όπου
θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.
Καλαμπάκα 05-02-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Νέα λιμνοδεξαμενή στο
Παλαιομονάστηρο Τρικάλων
Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε στην πράξη
τους ανθρώπους που παράγουν»

Έ

να σημαντικό έργο για την
ενίσχυση της παραγωγικής
διαδικασίας, την κάλυψη των
αρδευτικών αναγκών και τη μείωση του
κόστους παραγωγής στο Τοπικό
Διαμέρισμα Παλαιομονάστηρου του
Δήμου Πύλης Τρικάλων διεκδικεί να
υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο
Θεσσαλίας έδωσε την έγκριση, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστού, για την υποβολή προς ένταξη
στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας του έργου «Κατασκευή
Λιμνοδεξαμενής Παλαιομονάστηρου» συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής:
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, του Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες
μας εργαζόμαστε καθημερινά συμβάλλοντας
στην βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής. Με πράξεις και
έργα, όχι με λόγια. Γιατί τα έργα είναι εκείνα
που λένε πάντα την αλήθεια. Χρηματοδοτούμε
και υλοποιούμε έργα ουσίας και χρήσιμα που
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγής,
στην αύξηση της προσβασιμότητας και στη
μείωση του κόστους παραγωγής».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων για
την αποταμίευση νερού και την άρδευση
αγροκτημάτων στο T.Δ. Παλαιομονάστηρου

του Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων συνολικής
επιφανείας (1.280,00) στρεμμάτων.
Συνοπτικά, στο αντικείμενο περιλαμβάνονται
τα εξής επί μέρους έργα:
•Κατασκευή διώρυγας υδροληψίας μήκους
1.200 m
•Κατασκευή λιμνοδεξαμενής δυναμικότητας
251.200 m3
•Κατασκευή τεχνικών έργων λιμνοδεξαμενής (φρεάτιο υδροληψίας, φρεάτιο τροφοδοσίας και φρεάτιο εισόδου)
•Κατασκευή περιμετρικής οδού λιμνοδεξαμενής
•Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου με
αντλητικό συγκρότημα
•Κατασκευή αρδευτικού δικτύου μήκους
περίπου 8.080 m
•Κατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού
δικτύου (φρεάτια, σώματα αγκύρωσης, υδροληψίες, κτλ).

τοπικά
άθε χρόνο, η 4η
Φεβρουαρίου
είναι
αφιερωμένη στην
ανάγκη αφύπνισης,
πρόληψης και
αντιμετώπισης της
ασθένειας του
καρκίνου. Η ημέρα
αυτή συμβολίζει την
ανάγκη να
κατανοήσουμε την
ασθένεια του
καρκίνου, καθώς και
ότι η πρόληψη σώζει.

Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 1680

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ
49.352,00€
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε 1 έτος από την υπογραφή της
σύμβασης. Η τιμή της παρεχόμενης
υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18
Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 πμ (λήξη υποβολής
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Καλαμπάκας στην οδό Ευθ. Βλαχάβα
1, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά
τη λήξη της παραλαβής προσφορών
θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των
υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται
στο77/2019 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Αποκομιδή Απορριμμάτων
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του ΕυρωπαϊΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 1682

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ
64.604,00€.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε 1 έτος από την υπογραφή της
σύμβασης. Η τιμή της παρεχόμενης
υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19
Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 πμ (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας στην οδό Ευθ. Βλαχάβα 1,
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των
υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται
στο79/2019 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Αποκομιδή Απορριμμάτων
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
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4η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια
Ημέρα Κατά του Καρκίνου
Μέσα στα χρόνια, η διαχείριση του καρκίνου από
τους ανθρώπους αποδείχθηκε δύσκολη. Ο μεγάλος
πόνος και ο τρόμος «να μη
μας συμβεί», κατέστησαν
την ασθένεια αυτή ταμπού.

Με την εξέλιξη, όμως,
της επιστήμης και της απόδειξης ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί, γίνεται απόλυτα κατανοητό, ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι το
βασικό και καθοριστικό

βήμα.
Ο συμβολισμός της ημέρας αυτής είναι σημαντικός, καθώς οι άνθρωποι
ωθούνται να μοιραστούν
την προσωπική τους δοκιμασία και να αποδείξουν,

κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπακας, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 στα τηλέφωνα 2432350292 και 2432350293,
καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση
και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού.
Καλαμπάκα 05-02-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 1685

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπακας, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 στα τηλέφωνα 2432350292 και 2432350293.
καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση
και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού.
Καλαμπάκα 05-02-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπακας, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 στα τηλέφωνα 2432350292 και 2432350293.
καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση
και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού.
Καλαμπάκα 05-02-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων
του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 74.276,00€
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε 1 έτος από την υπογραφή της
σύμβασης. Η τιμή της παρεχόμενης
υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18
Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 πμ (λήξη υποβολής
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Καλαμπάκας στην οδό Ευθ. Βλαχάβα
1, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά
τη λήξη της παραλαβής προσφορών
θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των
υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στο
82/2019 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Αποκομιδή Απορριμμάτων
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 1684

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ
60.760,00€.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε 1 έτος από την υπογραφή της
σύμβασης. Η τιμή της παρεχόμενης
υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19
Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 12:00 πμ (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας στην οδό Ευθ. Βλαχάβα 1,
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των
υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στο
81/2019 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Αποκομιδή Απορριμμάτων
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπακας, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 στα τηλέφωνα 2432350292 και 2432350293.
καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση
και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού.
Καλαμπάκα 05-02-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

τελικά, ότι ο καρκίνος δεν
πρέπει να είναι ταμπού. Αντίθετα, είναι μια κατάσταση
που μάχιμα και με πίστη
πρέπει να αντιμετωπίζουμε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
αναγνωρίζοντας την υποστήριξη που η πολιτεία
οφείλει στους ανθρώπους
που περνούν αυτή τη δοκιμασία, περιέγραψε τις άμεσες στοχεύσεις της επόμενης κυβέρνησης της ΝΔ.
Η πλήρης εφαρμογή του
αντικαπνιστικού νόμου, η
επιτάχυνση των εξετάσεων διάγνωσης, η άμεση
πραγματοποίηση της ακτινοθεραπείας, η διαμόρφωση ειδικών κέντρων για την
αντιμετώπιση του καρκίνου, ο εκσυγχρονισμός των
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 1683

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ
66.340,00€
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε 1 έτος από την υπογραφή της
σύμβασης. Η τιμή της παρεχόμενης
υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19
Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13:00 πμ (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας στην οδό Ευθ. Βλαχάβα 1,
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των
υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στο
80/2019 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Αποκομιδή Απορριμμάτων
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ δε ΠΟΛ.
ΣΧΕΔ/ΜΟΥ
Αριθ. πρωτ.: ΟΙΚ. 3225
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληροφορίες: Μαρία Μπερσίμη
Τηλ.: 24313-51269
Fax: 24313-51248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό ότι στο Δημοτικό Κατάστημα έχουν αναρτηθεί οι αριθ.:
• 30/2019 Α.Δ.Σ., με θέμα: «Τροποποίηση σχεδίου πόλης, στην πολεοδομική ενότητα VI (Στρατώνες) του
Δήμου Τρικκαίων - τμήμα «Γέφυρα
Πάσχου II», με:
α) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», επί
της οδού Καρδίτσης,
β) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ», έμπροσθεν
του Ο.Τ. Γ1522,

καθώς και η πολιτική μείωσης του κόστους των
φαρμάκων, είναι ορισμένες από αυτές.
Η διεθνής επιστημονική
έρευνα φέρνει συνεχώς
στο φως επαναστατικές μεθόδους θεραπείας. Τη νίκη
όμως μπορούμε να κατακτήσουμε, με προϋποθέσεις την πρόληψη και την
ίση πρόσβαση στη θεραπεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις προτάσεις του,
μάχεται ακριβώς γι’ αυτό.
Λιούτας Θανάσης

κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπακας, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 στα τηλέφωνα 2432350292 και 2432350293,
καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.dimosmeteoron.com
όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση
και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού.
Καλαμπάκα 05-02-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

γ) τον χαρακτηρισμό όλων των ανωτέρω ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ».
• 31/2019 Α.Δ.Σ., με θέμα: «Τροποποίηση ι σχεδίου πόλης, στην πολεοδομική ενότητα V «Σαράγια», με:
α) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», επί
της οδού Καρδίτσης,
β) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΣΤΟΑ», έμπροσθεν του Ο.Τ.
Γ904,
γ) τον χαρακτηρισμό όλων των ανωτέρω ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ».
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι,
αφού λάβουν γνώση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, να υποβάλλουν
τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας
ανακοίνωσης.
Τρίκαλα 04-02-2019
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

34 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
12:50 ΆλληΔιάσταση
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΔεύτερηΜατιά
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΗΆλληΠλευράE2
19:15 Sportify
20:40 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΕΡΤReport
23:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:30 IndianSummersE4(Ε)
01:40 ΗΆλληΠλευράE1(Ε)
02:35 ΆλληΔιάσταση(Ε)
04:35 IndianSummersE5(Ε)
05:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
05:50 ΠρώτηΕίδηση

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
01:00
02:00
03:00

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE93
ANT1News
ΗΕπιστροφήE71
ΜηνΨαρώνειςE4
ΜιαΖωή
Τhe2nightShowΚ3
ΗΕπιστροφή(Ε)
VICEΚ6(Ε)
ΜημουΛεςΑντίο(Ε

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
23:00
01:30

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ5Ε13
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε267
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
MasterChef3
Σκυλιάτουπολέμου
MasterChef3(Ε)

06:00
06:30
07:20
07:45
10:30
12:15
13:00

TVMall
ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι
ΗΜικρήΓοργόνα
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη

6

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
15:00 ΤιΛέει;
17:00 ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
17:10 ΤοΣόισουΚ3Ε9(Ε)
18:00 Deal
19:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
20:00 'EλαστηΘέσημουΚ3Ε88
21:00 ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε30
21:50 ΤοΤατουάζΚ2Ε143
00:10 ΜετάταΜεσάνυχτα
01:50 ΟιΙστορίεςτουΑστυνόμου
ΜπέκαΚ1(Ε)
03:00 ΑυτέςΕίναιοιKardashiansΚ12
Ε14
04:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
04:20 Deal(Ε)
05:10 Εικόνες(Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:10
18:20
19:50
21:00
00:20
01:15
04:00

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική
SurvivorΠανόραμα
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
Survivor
DeadlyWomen
PowerofLove(Ε)
SurvivorΠανόραμα

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

00.30«ΚαλημέραΘεσσαλία»
01.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
03.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.50Ξένηταινία«Redbelt»
05.25Moυσικοδιάλειμμα
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«Το
φάντασματουΚάντερβιλ»,
«Σιμπάντ»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«ΜονήΚανάλων»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Σαπουνά Χριστίνα
Σαράφη 4, 2431026350
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σχοινάς Δημήτριος
Απόλλωνος & Γαριβάλδη ,2431029797

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

14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμαρκετινγκ
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30«ΘεσσαλώνΓη»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45“FacetoFace”
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία»

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

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

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
20.30–22.00ΕκΒαθέων
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια
02.00–06.00Τηλεπαρέα

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
19:00
20:00
21:10
23:30
00:30
02:00
03:00
04:30

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
ΓιαΠάνταΠαιδιά
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
ΠοιοςΡωτάει;
OpenNewsστηΝοηματική
ΓιαΠάνταΠαιδιά
OpenNews
ΟΠρίγκιπαςτηςΦωτιάςΚ1
ΤιναΠεριμένεις'OτανΕίσαι
'Eγκυος
CriminalMinds
TopStory
CriminalMinds
ΓιατηνΠαρέα
CriminalMinds

ΚΡΙΟΣ: ΗΑφροδίτηστονΑιγόκερωσεσυνδυασμόμετηΣελήνηπουσήμεραβρίσκεται
στονΥδροχόοσαςενεργοποιούνπροκειμένουναθέσετενέουςστόχουςπουθασαςβοηθήσουνναπροωθήσετετηνκαριέρασας,ισχυροποιώνταςτηθέσησαςμέσαστονυπάρχοντα
εργασιακόσαςχώρο,είτεκάνονταςμιαδυναμικήαλλαγήπορείας.
ΤΑΥΡΟΣ: ΓιαεσάςτοπέρασματηςκυβερνήτηςσαςΑφροδίτηςστονΑιγόκερωείναιιδιαίτεραευχάριστο,αφούαπότημίαμπορείνα
φέρειαφίξειςαγαπημένωνσαςπροσώπων
απότοεξωτερικό(ήακόμακαλύτεραμπορεί
ναπάτεεσείςεκείνατουςβρείτε)κιαπότην
άλληευνοείσυμβιβαστικέςλύσειςσενομικές
υποθέσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Θαπρέπεινατιθασεύσετεαυτήτη
μανίαπουθασαςπιάσεινασκαλίσετε«της
κάτωγηςταχώματα»γιαναβρείτεεκείνες
τιςαφορμέςπουθασαςκάνουνείτεναχωρίσετε,είτενατσακωθείτε,προκειμένουνα
αλλάξετεμεκάθετρόποτασυμφωνημέναστη
σχέσησας,όποιακιανείναιαυτά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Αφροδίτη ρίχνει ένα πέπλο
ομορφιάςστουςαπέναντικιεσείςβρίσκετε
ωραίοό,τικινείται.Προφανώςκαιείναιπαγίδα,γιατίπάνωστηνανάγκησαςγιαισορροπίακαιαρμονίαστοντομέα«σχέσεις»είστε
ικανοί να κάνετε υποχωρήσεις στην υπάρχουσασχέσησας.
ΛΕΩΝ: Είναιμιακαλήευκαιρίαναξεκινήσετεδίαιτα,αντηχρειάζεστε.Επίσης,κάποιες
σχέσειςστονεργασιακόχώροοιοποίεςείχανοξυνθείτοπροηγούμενοδιάστημα,τώρα
μπορούνναεξομαλυνθούν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οέρωταςδενείναιδεσμεύσεις
καιόριαήτουλάχιστονδενείναιμόνοαυτά.

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.21.14
απευθ.ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:06.11.08.35.17.48.21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται
Σε απογευματινές προβολές
μια συγκλονιστική ταινία

“Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝ”
Με τη ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ
Σε βραδινές προβολές

“ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ”
Με τον ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο και Κυριακή
Η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ - ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”
Σε βραδινές προβολές
μια απολαυστική ταινία

“ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ & ΔΡ. ΓΟΥΑΤΣΟΝ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos.
blogspot.com

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Οικόσημο ευρωπαϊκών
αυτοκρατορικών οίκων.
2. Χαρακτηρισμός αμοιβής.
3. Πολλά τα «συγκροτήματά» της.
4. Γυναικείο όνομα, που
αναφέρεται και για την
ψυχή (γεν.).
5. Νομπελίστας Γάλλος
γιατρός, που ανακάλυψε
το φαινόμενο της αναφυλαξίας - Εν συνθέσει εκφράζει και εναντιότητα.
6. «Κάθε... κι η γιορτή του» (ελληνική παροιμία) - Οδεύει σε έναν
πόλο.
7. Από τα οκτώ τα... μισά
- Το κεφάλι της... δεινοπαθεί, στη
γενική (αντιστρ.).
8. Δίχτυ, αλλά και... κοντάρι.
9. Περιοχή της ΝΑ Γαλλίας - Ο,τι
και το 8 α' καθέτως.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ενας Σπαρτιάτης βασιλιάς,
που ενέπνευσε τον Καβάφη.
2. Ενοχλεί τον προληπτικό - Ρήμα
προσβολής, αφής ή ανακίνησης.
3. Είδος φρούτου - Ο αριθμός
των άρθρων του Συμβόλου της
Πίστεως.
4. Αγγλικό σύμφωνο -Νεοφερμένος στον κόσμο (αιτ.).
5. Σημαίνει και τη διεύθυνση - Ο

escape room
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H λύση του προηγούμενου
6
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

8
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

7

8
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3

(κινούμενα σχέδια
-μεταγλωττισμένη) 85’
και σε 3D
12.00 μεσημέρι
(κανονική προβολή) 4 €
17.30 απόγευμα
3D προβολή 5 €

1
4
6
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Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

Sudoku

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

7

Ψυχολογικό θρίλερ 100’
Πειστικό σασπένς,
χορταστικό θέαμα
απειλητική ατμόσφαιρα
μυστηρίου και ευφάνταστες σκηνές
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15.
Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €,
φοιτητικά –μαθητικάανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή
27/1 & 3/2

συνθέτης των «Γοτθικών χορών».
6. Ετσι γεννιούνται τα νεογνά Σχετικά με την πρωτεύουσα καλλιτεχνικά αρχικά.
7. Ηττήθηκε και φονεύθηκε από
τον Μ. Κωνσταντίνο.
8. Αμερικανική... συμφωνία - Τη
χαράζει ο καπετάνιος (αντιστρ.).
9. Βλάπτει σημαντικά την υγεία
του (αντιστρ.).
ΛΥΣΗ (5-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ 2.
ΟΣΠΡΙΑ - ΗΜ (ΙΤΑΜΟΙ) 3. ΗΥ –
ΛΕΡΟ 4. ΚΕΡΟΥΑΚ 5. ΙΤΕ - ΠΙΛΑΡ
6. ΝΕΤΡΟΝΙΟ 7. ΗΡΩ - ΝΑΡΣΗ 8.
ΝΟΣΤΟΣ -ΤΩ 9.ΙΩ-ΔΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΒΟΥΚΙΝΩΝ 2. ΟΣ ΕΤΕΡΟΣ 3. ΥΠΗΡΕΤΗΣ 4. ΚΡΥΟ Τ15.ΕΙ- ΥΠΟΝΟΩ 6. ΦΑΛΑΙΝΑΣ 7.
ΡΙΛΚΕ 8. ΛΗΡ - ΑΟΣΤΑ 9. ΑΜΟΥΡ
- ΗΩΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110,Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320,ΔEH 27281,1050,ΔEYAT 7671113,Aστικό KTEΛ 76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής: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.

Ήρθεηώραλοιπόνναπάρετεανάσεςχαράς
κιαυτόθαέχεικαιπαράπλευραοφέλη,αφού
θαείστεπιοδημιουργικοίκαιπιοπαραγωγικοί.
ΖΥΓΟΣ: Είναιευκαιρίαναεπαναπροσδιορίσετε
τουςρόλουςσαςκαιναβάλετεόρια.Θαέχετεεπίσηςτηνευκαιρίαναασχοληθείτεμετο
σπίτισας,νατοδιακοσμήσετεήακόμακαινα
τοανακαινίσετε.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: ΗΑφροδίτηέρχεταινακαλμάρει
λίγοκαιτανεύρασας,επομένωςείναικαλή
περίστασηνααποκαταστήσετεσχέσειςστο
συγγενικόσαςπεριβάλλονπουμπορείναείχανδιαταραχθεί..
ΤΟΞΟΤΗΣ: Πολύκαλήπερίοδοςανθελήσετεναπροβείτεσεκάποιαεπένδυση,αλλάκαι
γιαναασχοληθείτεμετοσώμασαςήνακάνετεκάποιααισθητικήεπέμβαση.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο μαγνητισμός σας, ο αισθησιασμόςσας,αλλάκαιηδιάθεσησαςναπεράσετεκαλά,αλλάζουναρκετάτημίζερηαίσθηση,πουσαςέχειπάρειφαλάγγιαπότα
τέλητουπροηγούμενουχρόνου(μεμικράίσως
διαλείμματα)καιεπαναφέρουντογοητευτικό
σαςχαμόγελοσταχείλησας!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπορείναθελήσετενακλειστείτεστονεαυτόσας,ναδείτετιπραγματικάθέλετεκαινακάνετεειρήνημετονεσωτερικόσαςκόσμο,τονοποίοέχετεπαραμελήσειμεαποτέλεσμαναδράτεσπασμωδικά.
ΙΧΘΕΙΣ: Ηδραστηριοποίησησαςσεευρύτεραπλαίσιακαιομάδεςθαμπορούσενασας
βοηθήσεινατοκάνετεπιοομαλά,ενώεπίσης
είναιμιαπερίοδοςπουευνοείτοναθέσετε
απόκοινούνέουςστόχουςπουθαμπορούσανναδημιουργήσουνέναμεγαλύτεροαίσθημασυνοχήςστησχέσησας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Άνοδος 0,85% στο Χρηματιστήριο
Ανοδικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή
συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 650 μονάδων,
κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Δεκεμβρίου 2018.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν
οι τραπεζικές μετοχές (με εξαίρεση την Eurobank) και ιδιαίτερα η μετοχή της Πειραιώς, η οποία υπεραπέδωσε για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 652,71μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,85%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 652,72
μονάδες (+0,85%) και κατώτερη τιμή στις 644,26 μονάδες(0,45%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 34,295 εκατ. ευρώ, ενώ
διακινήθηκαν 27.938.552 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
λαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο
. 652,71
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε
ποσοστό 1,48%.
0,85%
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς(+15,08% στα 0,780
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ευρώ),
της
Viohalco
(+7,24% στα 2,8900 ευρώ),
της Alpha Bank (+5,62%
στα 0,9400 ευρώ), της Τέρνα Ενεργειακή (+4,03% στα 6,200
ευρώ), της ΔΕΗ (+3,42% στα 1,3590 ευρώ) και της Εθνικής
(+3,11% στα 1,0600 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Motor Oil (-1,79% στα 21,900 ευρώ), της Eurobank (-1,33%
στα 0,5580 ευρώ), της Μυτιληναίος (-0,82% στα 8,510
ευρώ) και της ΕΧΑΕ (-0,81% στα 3,6900 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+3,41%) και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (+2,44%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Πετρελαίου (-1,05%) και των
Τηλεπικοινωνιών (-0,37%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha
Bank και η Eurobank διακινώντας 6.212.039 και 6.021.258 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank
με 5,742 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 3,506 εκατ. ευρώ.Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 46 πτωτικά και 34 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Πειραιώς+15,08%, Βογιατζόγλου Systems+10,00%, Attica
Bank+7,77% και Viohalco+7,24%
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: J&P
'Αβαξ-19,05%, Προοδευτική-16,98%, Επίλεκτος-14,29% και
Ευρωσύμβουλοι -9,60%.

Εντολή Πιτσιλή για 620 έρευνες
σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής
ντολή για τη διενέργεια 620
ερευνών σε μεγάλες
υποθέσεις φοροδιαφυγής και
16.000 επιτόπιους ελέγχους μέσα
στο 2019 έδωσε ο επικεφαλής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής,
στις Υπηρεσίες Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων.

Ε

τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) τουλάχιστον
620 έλεγχοι-έρευνες και 16.000 μερικοί
επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης.
2. Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και
ερευνών ανά ΥΕΔΔΕ θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2019.

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής

Ειδικότερα, στην απόφαση Πιτσιλή
ορίζοντα τα εξής:
1. Το έτος 2019 θα διενεργηθούν από

Ê

Γ.Δ

Θεσπίζεται ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός
• Ο τζίρος του επαγγελματία θα αποτελεί το βασικό κριτήριο
Πρόκειται για μια κυβερνητική
εξαγγελία που «καρκινοβατούσε», καθώς μονίμως συναντούσε την έντονη άρνηση των δανειστών, ενώ την ίδια ώρα αποτελούσε μόνιμη απαίτηση όλων
των οικονομικών και εμπορικών
επιμελητηρίων, την οποία οι εκπρόσωποί τους είχαν διατυπώσει προς όλες τις πλευρές..
Δηλαδή, να προβλεφθεί ως
ακατάσχετο για την εφορία ένα
μέρος από τα έσοδα του επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, τα οποία εισρέουν σε
αυτόν μέσω POS, e-banking,
πάγιας εντολής κλπ, και τον
οποίο υποχρεούνται να δηλώσουν οι επιχειρηματίες στην
εφορία (οι περισσότεροι δεν
το έχουν ακόμη πράξει).
Η εφαρμογή του μέτρου,
όπως εκτιμάται, θα δώσει ανάσα σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις, οι οποίες
βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένες από την έλλειψη
ρευστότητας, εξαιτίας των χρεών τους στο Δημόσιο.
Παρά την άρνηση των δανειστών, και στο πλαίσιο των προεκλογικών εξαγγελιών, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να βάλει
σε εφαρμογή το σχέδιο για τη

δημιουργία «ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού», στον οποίο θα καταλήγουν όλες οι συναλλαγές που
γίνονται με «πλαστικό χρήμα».
Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις, οι οποίες χρωστούν
στην εφορία και αυτή «αδειάζει» καθημερινά τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, θα
αποκτήσουν τουλάχιστον ένα
λογαριασμό από τον οποίο θα
μπορούν να έχουν ρευστότητα
αποκλειστικά για την επιχείρησή τους.
Ωστόσο, και στην περίπτωση
αυτή οι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να υπαχθούν σε ρύθ-

ύψος του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού .
Δηλαδή, όσο ενήμεροι και
τακτικοί είναι στην αποπληρωμή
των δόσεων τους για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, τόσο θα
αυξάνει και το ύψος του ακατάσχετου ποσού που θα περιέχει ο επαγγελματικός τραπεζικός τους λογαριασμός. Στόχος
είναι να διευκολυνθούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ώστε
να συνεχίσουν να λειτουργούν
πληρώνοντας πρώτες ύλες, το
προσωπικό και τα πάγια έξοδά
τους.
Κριτήρια για το ύψος του
ακατάσχετου λογαριασμού θα
αποτελεί ο τζίρος που πραγματοποιεί ο επαγγελματίας, αλλά
και η επαγγελματική του δραστηριότητα.

μιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, και μόνο
εφόσον τηρούν πιστά τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία
θα μπορούν κλιμακωτά να αποκτήσουν και να αυξήσουν το

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
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Όσιος Βουκόλος
Επίσκοπος Σμύρνης
άγιος Βουκόλος
έζησε στους
πρωτοχριστιανικο
ύς χρόνους με αρχές του
2ου αιώνα και καταγόταν
από της Σμύρνη της
Μικράς Ασίας. Από μικρό
παιδί είχε εντρυφήσει τη
χριστιανική ζωή της
Εκκλησίας, προσευχόταν
αδιάκοπα όλη την ημέρα,
αλλά και την νύχτα, με
αποτέλεσμα να γίνει
κατοικητήριο του Αγίου
Πνεύματος.

O

Ήταν μαθητής του αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου, ο οποίος τον έκρινε άξιο και τον
χειροτόνησε Επίσκοπο της
Εκκλησίας της Σμύρνης, καθώς είχε και την επιστασία των
Εκκλησιών της Μικράς Ασίας,
όπου τις διακόνησε με ευσυνειδησία, θερμότητα και αυταπάρνηση τα δύσκολα και
μαρτυρικά χρόνια για την Εκκλησιά του Χριστού. Έγινε

Όσιος Βουκόλος Επίσκοπος
Σμύρνης ο «ποίμνης φύλαξ»
ένας πραγματικός πατέρας
για τους χριστιανούς και στη
διδασκαλία και στην υπεράσπιση τους, όταν αυτοί κινδύνευαν από τους διώκτες
του Ευαγγελίου. Η συμπεριφορά του προς τους ειδωλολάτρες ήταν με σύνεση και
διάκριση, προσέχοντας να
μην ερεθίσει αλλά και προσπαθώντας να τους ελκύσει
στην χριστιανική πίστη.
Είχε το χάρισμα από τον
Θεό στην επιτέλεση θαυμάτων αλλά και στην εκδίωξη
ακαθάρτων πνευμάτων. Γνωρίζοντας την επερχόμενη κοίμησή του και λίγο προτού
αυτή γίνει, όρισε ως διάδοχό
του τον μετέπειτα ιερομάρτυρα άγιο Πολύκαρπο, που
έμελλε να γίνει ο πολιούχος
της Σμύρνης. Στην ταφή του
αγίου Βουκόλου, αναφέρεται
ότι μόλις το ιερό λείψανο ενταφιάστηκε, με θαυματουργική ενέργεια του Θεού, πάνω
στο μνήμα του φύτρωσε ένα
δέντρο το οποίο παρείχε ιάσεις στους πιστούς. Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι προς τιμήν
του, τονίζουν την ειλικρινή
του πίστη, την ανυπόκριτη
του αγάπη, την καθαρότητα
του νου και το ύψος της ταπείνωσης του.
Το 1866 στη Σμύρνη οικοδομήθηκε Ιερός Ναός του
Αγίου Βουκόλου, του «ΆηΒούκλα» όπως αποκαλούνταν από τους Σμυρναίους, ο
οποίος είχε γυάλινο τρούλο. Ο

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
Ιερός Ναός γλίτωσε από την
φωτιά της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922 διότι περιβαλλόταν από πυκνοδομημένο κλοιό κατοικιών. Χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη αρχικά, αργότερα ως αίθουσα
συναυλιών, ως αρχαιολογικό
μουσείο και χώρος αποθήκευσης αρχαιοτήτων. Το 2011
αποκαταστάθηκε και στο εσωτερικό του ναού αποκαλύφθηκαν αγιογραφίες. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά
την ιερά του μνήμη στις 6
Φεβρουαρίου.
«Ως διαλάμπων αρετών
ταις ακτίσι, του εν τω στήθει
του Δεσπότου πεσόντος, εκ
πόθου προσεπέλασας τω
θείω φωτί· όθεν ως θεόπνευστος, Ιεράρχης εμπρέψας, ίθυνας την ποίμνην
σου, προς νομάς αληθείας.
Και νυν δυσώπει πάντοτε
Χριστόν, Πάτερ Βουκόλε,
υπέρ των τιμώντων σε»
«Το καθαρόν, και διαυγές
του βίου σου, ο Μαθητής, ο
τω Χριστώ εράσμιος, ατεχνώς ως θεασάμενος, Βουκόλε Πάτερ ιερώτατε, ποιμένα Εκκλησίας σε καθίστησι, και λύχνον ευσεβείας φαεινότατον· των τρόπων αυτώ
γάρ εκοινώνησας»
«Τω ηγαπημένω μύστη Χριστού, Βουκόλε θεόφρον, μαθητεύσας ως καθαρός,
ώφθης Εκκλησίας, ποιμήν
της εν τη Σμύρνη, και τω
καλώ ποιμένι, ταύτην ωδήγησας»

τοπικά
Μέρος 2ο (τελευταίο)
Η προσωπικότητα και η
μοναδική προσφορά του Μεγάλου Φωτίου αναγνωρίζεται
από εχθρούς και φίλους.
Ούτε και οι φανατικοί αντίπαλοί του δεν αρνούνται τα
φυσικά και επίκτητα χαρίσματά του. Ο Νικήτας Δαβίδ
Παφλαγόνας, γράφει, μεταξύ άλλων, τα εξής: “Ην δε
ούτος (ο Φώτιος), ου των
αγενών τε και ανωνύμων,
αλλά και των ευγενών κατά
σάρκα και λίαν περιφανών
σοφία τε κοσμική και συνέσει
των εν τη πολιτεία στρεφομένων ευδοκιμώτατος πάντων ενομίζετο. Γραμματικής
μεν γαρ και ποιήσεως, ρητορικής τε και φιλοσοφίας
και δη και ιατρικής, και πάσης ολίγου δειν επιστήμης
των θύραθεν τοσούτον αυτώ
το περιϊόν ως μη μόνον σχεδόν φάναι των κατά την αυτού γενεάν πάντων διενεγκείν, ήδη δε και προς τους
παλαιούς αυτόν διαμιλλάσθαι. Πάντα γαρ συνέτρεχεν
επ' αυτού, η επιτηδειότης
της φύσεως, η σπουδή, ο
πλούτος, δι' ον και βίβλος επ'
αυτόν έρρει πάσα· πλέον δε
πάντων ο της δόξης έρως,
δι' ον αυτώ και νύκτες άυπνοι περί την ανάγνωσιν εμμελώς εσχολακότι”.
Ο πάπας Ιωάννης Η’, γράφει περί του Φωτίου σε επιστολή του προς τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου:
“Αναμανθάνομεν γαρ σχεδόν πάρα πάντων των προς
ημάς εκ των αυτόθι φοιτώντων τον άνδρα πάσι προτερήμασι τοις κατά Θεόν κομάν. Τούτο μεν σοφία και συνέσει τη περί τα θεία και τα
ανθρώπινα πάντων διαφέρειν· τούτο δε περί την άλλην πρακτικήν αρετήν και
επιμέλειαν των θείων ενταλμάτων ανεπαίσχυντον εργάτην διαβοώμενον. Και ου δίκαιον εκρίναμεν, τοιούτον
και τηλικούτον άνδρα και
άπρακτον διαμένειν”.
Ο εχθρικά διακείμενος
προς το Φώτιο διάκονος και
ρήτωρ Ιωάννης, γράφει:
“Φώτιος της συγκλήτου βουλής ετύγχανε το πρωτείον
επιφερόμενος, δια τε το
πολύ του λόγου και το υπερβάλλον της γνώσεως και
άμα δια το δεινόν του νοός
και προς το συνθείναι και
σκευάσαι επιτήδειον”.
Ο εκδότης των “Απομνημονευμάτων” του Σιλβέστρου Συροπούλου για τη
σύνοδο Φερράρας Φλωρεντίας R. Greyghton γράφει:
“... ουδέποτε σοφώτερος εν
λόγοις, ουδέ περί την των
πραγμάτων διοίκησιν συνετώτερος, ουδέ του θείου και
του ανθρωπίνου δικαίου επιστημονικώτερος άλλος επί
τον θρόνον ανέβη, ούτε πάπας εν Ρώμη, ούτε πατριάρχης εν Κων/πόλει”. Ο Γάλλος
αββάς Jaeger περιγράφει
καλύτερα από κάθε άλλον τα
τάλαντα του ανδρός: “Ο Φώτιος παρά της φύσεως
αθρόα έλαβε τα κάλλιστα
των δώρων, όσα επιδαψίλευσέ ποτέ αύτη εις άνθρωπον θνητόν. Ύψος διανοίας,
βάθος μεγαλοφυΐας, ζωηρότητα πνεύματος, επιμο-

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Φώτιος ο Μέγας και
Ισαπόστολος (820-893)
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
νήν, δραστηριότητα, φιλοδοξίαν και δύναμιν θελήσεως, άμα μεν ευκαμπτοτέραν
του χρυσού, άμα δε του σιδήρου ακαμπτοτέραν. Εραστής ων των γραμμάτων ένθερμος διήγε νύκτας όλας
περί την θεραπείαν αυτών
και απέβη ρήτωρ μεν δεξιός, συγγραφεύς έγκριτος
εν τε τω πεζώ και εν τω εμμέτρω λόγω και ενάμιλλος
εστιν ότε των αρχαίων αριστοτεχνών. Σπουδάσας όλας
τας επιστήμας του τε κατ'
αυτόν αιώνος και των προηγουμένων, ανεδείχθη και
περί αυτάς παντός άλλου
καθυπέρτερος... Προσθέσατε εις ταύτα όψιν ευειδή,
σχήμα εμβριθές και σώφρον,
ήθος φαιδρόν, τρόπους προσηνείς και απερίττους, λεπτοτάτην ευπροσηγορίαν,
πάντα, απλώς ειπείν, τα εξωτερικά εκείνα κοσμήματα,
τα προσελκύοντα και δελεάζοντα τους ανθρώπους δι'
ανεκλαλήτου τινός χάριτος,
και θέλετε εννοήσει πώς των
τοσούτων λαμπρών και
σπουδαίων προτερημάτων
περιποίησεν εις τον Φώτιον
παράδοξον επί πάντων των
συγχρόνων υπεροχήν, διότι
είχεν εις ύπατον βαθμόν την
τύχην του να αγαπάται υπό
των φίλων και να καθιστά αυτούς πιστούς των εαυτού
συμφερόντων συμμάχους”.
Ο εθνικός μας ιστορικός
Κωνσταντίνος Παπαρρηγό-

πουλος γράφει για τον Φώτιο: “Το βέβαιον είναι ότι ο
Φώτιος υπήρξεν άνθρωπος
έξοχος. Μεταξύ του πρώτου Κωνσταντίνου, του δόντος αφορμήν εις την ίδρυσιν
του ανατολικού κράτους, και
του τελευταίου, του οποίου
πεσόντος επί των επάλξεων
της Κων/πόλεως συγκατέπεσε και το κράτος εκείνο, εν
τω διαστήματι ετών 1000,
ουδέν άλλο όνομα διέλαμψε
λαμπρότερον επί του ιστορικού ημών στερεώματος,
ή το του Φωτίου όνομα,
όστις εν τω μέσω ιστάμενος
των δυο Κωνσταντίνων, ων ο
εις εκπροσωπεί την αρχήν, ο
δε το οριστικόν τέλος του
μεσαιωνικού Ελληνισμού,
υπέρ πάντα άλλον συνετέλεσεων εις την διάπλασιν
του Ελληνισμού τούτου”.
Ο καθηγητής της Εκκλησιαστικής ιστορίας αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος γράφει: “... ο
Φώτιος υπήρξε νέας ιστορικής εποχής δημιουργός, εν
η εξέχει η αναλαμπή του
Ελληνικού Πνεύματος, δια
της οποίας εσελαγίσθη ο
μεσαιωνικός ελληνισμός
προς νέαν καθοδηγηθείς
πνευματικήν ζωήν και ανάπτυξιν... Καθώς ο Πλάτων
των διαυγών και κλασικών
ημερών του αρχαίου Ελληνισμού, ούτω και ο Φώτιος
υπήρξε κατά τους μέσους
χρόνους μέγα τι και κολοσσιαίον ανάστημα, ταμείον ιε-

ρόν των ελληνικών παραδόσεων και κιβωτός του ελληνικού πολιτισμού, βιβλιοθήκη ζώσα της ελληνικής σοφίας και επιστήμης...”.
Ας προσθέσουμε, τέλος,
και την γνώμην του νεότερου
μεγάλου Αγίου και Πατρός
της Εκκλησίας Νεκταρίου
Πενταπόλεως του θαυματουργού, ο οποίος γράφει:
“Η στάσις του Φωτίου και τα
υπέρ της ανεξαρτησίας και
της Ορθοδοξίας της Ανατολικής Εκκλησίας προπύργια
του Φωτίου εξησφάλισαν
την Εκκλησίαν και εις το
μετά ταύτα, οι δε κατά καιρούς πρόμαχοι αυτής ένθεν
ωχυρούντο όπισθεν των
προμαχώνων τούτων, ετέρωθεν δε ελάμβανον τους
υπέρ της Εκκλησίας του Φωτίου αγώνας ως παράδειγμα
αξιομίμητον. Εάν η Ανατολή
δεν υπετάγη τη Δύσει, οφείλεται τω Φωτίω. Διότι εάν ο
Φώτιος εμιμείτο τον Ιγνάτιον, δεν συνεκρότει δε την
Η’ Οικουμενικήν Σύνοδον,
άπασα η Ανατολή θα υπετάσσετο τω Πάπα... Εάν οι
Βούλγαροι διέσωσαν την ορθήν πίστιν, ταύτην οφείλουσι τω Φωτίω. ...Εάν δεν
υπήρχε ο Φώτιος, αληθώς
δεν θα υπήρχε σχίσμα, αλλά
δεν θα υπήρχε και Ελληνισμός και Ορθοδοξία, αλλά
θα υπήρχε πνευματική δουλεία και φρόνημα θρησκευτικόν και εθνικόν πεπλανημένον. Ο Φώτιος διέσωσεν
αμφότερα καταπολεμήσας
την Δυτικήν επιδρομήν.-
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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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

•Aπογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων
για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού προς Τιμήν
του Αγίου Χαραλάμπους. Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
07-08-09-10 ΜΑΡΤΙΟΥ
4 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΙΜΗ 105,00 ΕΥΡΩ

•Ημερήσια εκδρομή στο Χ.Κ. Καϊμακτσαλάν και στον Παλαιό
Άγιο Αθανάσιο. Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου.
•Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.
Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορά- 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό & Ξεναγό.

•Αποκριά στη Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή
10 Μαρτίου.

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
«ΠΡΕΣΠΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
Ψαράδες - Άγιος Aχίλλειος - Άγιος Γερμανός - Πανάγια
Μαυριώτισσα - Σπήλαιο Δράκου - Δισπηλιό. Από 9-10/02/29

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Από 14-17/02/2019 (3 διανυκτερεύσεις)
«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Κυριακή 16-17/2/2019
«ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος Κυριακή 24/2/2019
«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ
(Hotel Continental Vora 4*TIΡΑΝΑ - Valamar Collection
President Hotel 5* DUDROVNIK Hotel Moskva 4* BUDVA)
Από 07 -11/03/2019
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019

e-mail: kteltrik@otenet.gr - hypertourskalampaka@gmail.com

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Δρομολόγιο στις 8 Φεβρουαρίου για την κατάταξη
νεοσυλλέκτων στην Ξάνθη - Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη.

Τριήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
από 8-10 Φεβρουαρίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
QUEENS PARK 3*: από 379€
CORYS HYDE PARK 4*: από 419€

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

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή 14-17 Φεβρουαρίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12/02
IBIS OPERA / BWESTERN RONCERAY 3*: από 359€

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

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

«ΜΠΑΝΣΚΟ»
3ήμερη εκδρομή 9-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
Μεταφορά – ημιδιατροφή - ξενοδοχείο 4*
(Hotel Saint Ivan Rilski & Spa). (Σε συνεργασία με τον Σ.Ο.Χ.Τ.)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

***Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00ευρώ***
***Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****

4ήμερη εκδρομή (Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο
Δυρού-Γύθειο-Σπάρτη-Μυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό)
28/2 - 3/3/2019. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 150,00 €

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

26-29 Απριλίου 2019 (3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 2431073137 & 2432022250
e-mail: kteltrik@otenet.gr/ hypertourskalampaka@gmail.com

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΠΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 24310 73137 - 2432 22250

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
(ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ) & ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΜΗΛΕΣΙ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/02, Τιμή: 20,00 ανά άτομο

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί,
δύο στη Σμύρνη και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €
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

Τα πάντα για το παιδί
από παιχνίδια έως γραφική ύλη

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 27357

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

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

38 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

6

Θείες Λειτουργίες στον Ι. Ν.
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων και
από ώρα 7:00π.μ. έως 9:15π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-2-2019 εορτή του Αγίου Ιερού ΦΩΤΙΟΥ του Μεγάλου και Ισαποστόλου Πατριάρχου Κων/πόλεως και Αγίου
ΒΟΥΚΟΛΟΥ επισκόπου Σμύρνης.
ΠΕΜΠΤΗ 7-2-2019 εορτή του Αγίου ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ επισκόπου
Λαμψάκου και Αγίου ΛΟΥΚΑ του εν Στειρίω.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9-2-2019 Απόδοση της εορτής της Υπαπαντής του
Κυρίου και Αγίου ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ επισκόπου.
Εκ του Ιερού Ναού

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Καθημερινά
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 5:30 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ Συνάντηση Νέων: 8:30 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ Ιερά Παράκληση: 6:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Όρθρος - θεία Λειτουργία: 7:30-9:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και εγκωμίων: 6:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ)
Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
Κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος
Χαραλάμπους

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Όρθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
(Την παρούσα εβδομάδα κατάλυσις εις πάντα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)
Ορθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
π. Λάμπρος
Κάθε Τετάρτη: Πρωί
9:00π.μ.-12:30μ.μ.
Απόγευμα:
6:00μ.μ.10:00μ.μ. ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

π. Απόστολος
Κάθε Σάββατο 10:00 π.μ.11:00π.μ.
π. Παρθένιος
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως 6973283245

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως κάθε εβδομάδα στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα
τελούνται οι εξής ακολουθίες:
-ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 5:30 μ.μ. Παράκλησις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
έως 7 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
του εν Αγίοις Πατρός Ημών Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου,
από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης ο
Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Αύριο Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό
Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία Θεία Λειτουργία.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ στις 22-1-2019 στη θέση Ξεροπόταμος (Μύκανη Καλαμπάκας), Σέττερ, θυληκό, ασπρόμαυρο. Φοράει κίτρινο μπίπερ
με πορτοκαλί κολάρο. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974325126.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, μάρκας SEAT, στην οδό Βύρωνος 52. Όποιος τα έχασε παρακαλείται να τα παραλάβει από τα
γραφεία της εφημερίδας μας.
ΒΡΕΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος καφέ με κάρτα της Εθνικής Τράπεζας στο όνομα Ιωάννης Τριανταφύλλου στη γέφυρα του Ασκληπιού. Όποιος το έχασε να περάσει από τα γραφεία να το παραλάβει.
ΒΡΕΘΗΚΕ γατάκι χρώματος καφέ στην οδό Έλληνος. Όποιος
το έχασε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6981907459.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι κρίκος στην περιοχή ΙΚΑ. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6986942429
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά πρεσβυωπίας με θήκη. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6944721241.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην Ενορία της Παναγίας Φανερωμένης. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6988625918.
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.
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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μοσχάριγιουβέτσι
• χοιρινόριγανάτο
• μεσογειακήμακαρονάδα
• ψαρόσουπα
• φασολάκια• μπριάμ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ.
Χρυσόστομος Σᾶς προσκαλεῖ στήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν τήν Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
καί ὥρα 1 τό μεσημέρι στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Κέντρου «Πολιτεία» (6ο χλμ. Ἐθνικῆς ὁδοῦ Τρικάλων-Καρδίτσης,
Ἁγία Κυριακή).
Τά ἔσοδα τῆς ὅλης ἐκδηλωσεως θα διατεθοῦν διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν. Περιλαμβάνει δεξίωση καί
ὁμιλία τοῦ Σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου καί μουσικό πρόγραμμα μέ ὁδηγό τήν δημοτική μας παράδοση.
Γιά τήν μεταφορά σας θά ὑπάρχουν λεωφορεία πού θά
ἀναχωρήσουν στίς 12:30 ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Τρικάλων, μέ ἐνδιάμεσες
στάσεις στήν Κεντρική Πλατεία (πρώην Κωστάρα) καί Ἱερό
Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Τρικάλων.
Πληροφορίες στό τηλέφωνο 2431027282 Δευτέρα ἕως Παρασκευή 9:30-13:00.
Προσκλήσεις διατίθενται ἀπό τούς Ἐνοριακούς Ναούς.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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.

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.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαράκι κοκκινιστό με ταλιατέλες.......................................5,00 €
Χοιρινό με ανανά και πατάτες ή ρύζι ........................................5,00 €
Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι..................................................6,00 €
Γεμιστά με ρύζι και αρωματικά βότανα.....................................4,00 €
Ρεβυθάδα στη γάστρα με σπανάκι και πιπεριά..........................4,00 €
Γίγαντες φουρνιστοί ή φασολάκια ............................................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ......................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Πλαστός με γιαούρτι ή ξυνόγαλο.....................5,00€+1,00€+1,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη παραδοσιακή ...........................................................5,00 €
Ψητά λαχανικά, ντοματίνια, παξιμάδι κυθήρων.........................5,00 €
Λάχανο, καρότο, ελιές..............................................................3,00 €
Χόρτα βραστά εποχής...............................................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο βαρύτατο
πένθος μας για τον θάνατο της πολυαγαπημένη μας κόρης, αδελφής, εγγονής,
ανεψιάς και εξαδέλφης

ΕΡΡΙΕΤΑΣ ΝΙΚ.
ΓΚΑΓΚΑ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 6-2-2019
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Νικόλαος Γκάγκας και Εύη Σούλα. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
Δημήτρης Γκάγκας. ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ: Ερριέτα Γκάγκα, Τριανταφυλλιά Σούλα. ΟΙ ΘΕΙΟΙ: Βαρβάρα Γκάγκα, Ευάγγελος Γκάγκας, Νικολέτα Σούλα και Δημήτρης Σιαφαρίκας. ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Μη επιστηρίζεσαι εις την
σύνεσίν σου» (Παροιμ. 3:5)
Ο Βίκτωρ Ουγκώ το 1860
πρόβλεψε ότι η ανθρώπινη
ευφυία σύντομα θα επιτρέψει
στον άνθρωπο να κυριαρχήσει
στη φύση. Σήμερα πράγματι
θαυμάζομε τα επιτεύγματα
της επιστήμης και της τεχνολογίας, ασύλληπτα και για
την πιο τολμηρή φαντασία.
Όμως, το νόμισμα έχει δύο
όψεις. Ταξι-δεύομε στο διάστημα, αποκωδικοποιήσαμε
το ανθρώπινο γονιδίωμα,
ελέγχομε την παραγωγική διαδικασία αλλά... αφήνομε τον
τρίτο κόσμο να πεθαίνει από
την πείνα και τις αρρώστιες,

μολυνομε και καταστρέφομε
το περιβάλλον και στεκόμαστε
ανίκανοι μπροστά στα ακραία
καιρικά φαινόμενα που όλο
και πιο συχνά μας πλήττουν
με μεγάλο υλικό και ανθρώπινο κόστος. Στηριζόμαστε
στα επιτεύγματα μας που τελικά μοιάζουν τόσο εύθραυστα όσο ο ιστός της αράχνης. «Έτσι συμβαίνει σε
όλους αυτούς που λησμονούν τον Θεό... το θάρρος
τους είναι σαν τον ιστό της
αράχνης» (Ιώβ 8:13,14).
Φίλε μας, εσύ στηρίξου όχι
στην εξυπνάδα σου αλλά στο
έλεος και στην αγάπη του
Θεού για σένα.

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Αύριο Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην
αίθουσα της “Γ.Ε.Χ.Α.”, οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από
τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Αθανάσιο Αναστασίου Προηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, με θέμα: «Ο θάνατος και τα μετά θάνατον».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού έμπροσθεν
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως το Ιερό και Χαριτόβρυτο Λείψανο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου.
Εν συνεχεία θα τελέσει την Ακολουθία του Αγιασμού των Θυρανοιξίων στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου στο υπόγειο του
Ιερού Ναού. Ακολούθως θα Χοροστατήσει και θα Ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού.
Αύριο Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει στην
Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης Ευβοίας επί τη
μνήμη του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου.

Για την απώλεια της
Κωνσταντίνας Κοντογιάννη
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους, καθώς και τα θερμά τους συλλυπητήρια για τον
απροσδόκητο θάνατο της εκλεκτής συναδέλφου Κοντογιάννη
Κωνσταντίνας. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους οικείους
της.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα να παραβρεθεί στη νεκρώσιμη ακολουθία και αντί στεφάνου στη μνήμη της να προβεί σε δωρεά στη Φλόγα Τρικάλων (Σύλλογος
γονιών παιδιών με καρκίνο).
Ο Σύλλογος Διδασκόντων
του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης»

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΡΑΓΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΘYΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ
(ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
5:00 μ.μ.: Υποδοχή Ιερού Λειψάνου του εν Αγίοις Πατρός
Ημών Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, του Κλήρου και του Λαού, έμπροσθεν του προαυλίου χώρου του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών
Τρικάλων.
5:15 μ.μ.: Δέησις επί τη αφίξει του Ιερού Λειψάνου, Αγιασμός Θυρανοιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου στο υπόγειο
του Ιερού Ναού υπό του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου και εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
9:00-12:15 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
7:15-9:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ.: Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις προς τον Αγιο
Παρθένιο.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

χηρό μήνυμα
προς Τουρκία,
πΓΔΜ και Αλβανία
ότι η ένταξή τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
προϋποθέτει στο
ακέραιο τον σεβασμό
του Ευρωπαϊκού
Κεκτημένου και του
Διεθνούς Δικαίου
έστειλε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος από την
Κροατία, όπου
βρίσκεται στο πλαίσιο
επίσημης επίσκεψης.

Η

Πρ. Παυλόπουλος:

Τουρκία, ΠΓΔΜ και Αλβανία να σεβαστούν το Διεθνές Δίκαιο
Grabar-Kitarovic, στο Ζάγκρεμπ, ο κ. Παυλόπουλος
επανέλαβε ότι Ελλάδα και
Κροατία εννοούν ειλικρινώς
την ευρωπαϊκή προοπτική
των κρατών της Βαλκανικής
που επιθυμούν να γίνουν
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αποτελεί, αναμφισβήτητα, εγγύηση για την εν
γένει ειρηνική συνύπαρξη
και κοινή δημιουργική πορεία κρατών και λαών στην
περιοχή.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι
αυτή η ευρωπαϊκή προοπτι-

Σε δηλώσεις του μετά από
τη συνάντησή του με την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας
της Κροατίας, Kolinda

κή των γειτόνων μας έχει
μίαν αυτονόητη προϋπόθεση, την οποία οφείλουμε να
τους επισημαίνουμε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Αν θέλουν
να έχουν ευρωπαϊκή προοπτική, πρέπει να σεβαστούν, στο ακέραιο, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστούν, επίσης
στο ακέραιο, τις υποχρεώσεις που θεσπίζει η ευρωπαϊκή έννομη τάξη στο σύνολό της, καθώς και τις υποχρεώσεις που θεσπίζει το

Διεθνές Δίκαιο, στο σύνολό
του, δοθέντος ότι αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου είναι και
το Διεθνές Δίκαιο».
Ως προς το Κυπριακό, ο κ.
Παυλόπουλος επανέλαβε ότι
«επιδιώκουμε, το συντομότερο δυνατό, τη δίκαιη και
βιώσιμη λύση του», υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως πλήρες μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δεν είναι νοητή με περιορισμένη κυριαρχία, την οποία
συνεπάγονται στρατεύματα
κατοχής και αναχρονιστικές
εγγυήσεις τρίτων, κάτι
που είναι αντίθετο προς κάθε
έννοια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
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