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Οι αγρότες από
την ερχόμενη εβδομάδα

Βλέπουν το “χρώμα
του χρήματος”
>> 8

Ξεκίνησαν χθες οι Ζ’ Διαλυκειακοί
Ρητορικοί Αγώνες

Ο λόγος στην
τεκμηριωμένη
σκέψη …

ΣΕΛ.5
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Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

Σας προσκαλούμε στην ομιλία
του υποψηφίου Δημάρχου Πύλης

Θεόδωρου Χήρα

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28
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

την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
στις 11:30
στο Πύλης Μέγαρον

Το γραφείο μας ενημερώνει τους παραγωγούς
ότι ξεκίνησε η παραλαβή τιμολογίων γα την επιστροφή ΦΠΑ του 2018.
Επίσης αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Στα γραφεία μας Σωκράτους 33 οι Γεωπόνοι
της εταιρίας μας είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε διευκρίνιση σε θέματα
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τηλέφωνα: 24310 78128, 24310 78129

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

Σας καλώ στην πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση, ως υποψήφιος
Δήμαρχος Πύλης, αύριο Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
στο Πνευματικό Κέντρο Πύλης στις 12:00μ.,
για να εκθέσω τις απόψεις και τις προτάσεις μου
για το μέλλον του Δήμου μας.
Η παρουσία σας θα με τιμήσει ιδιαίτερα, θα μου δώσει Χαρά και Δύναμη για τον
αγώνα που ξεκινώ μαζί σας ενόψει των Εκλογών του Μαΐου για την νέα Διοίκηση
του Δήμου.
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Σαν Σήμερα
1913
Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Σάμο, κατά τη
διάρκεια του Α’ Βαλκανικού
Πολέμου.
1919
Ιδρύεται από τον Λένιν η
Γ’ Κομμουνιστική Διεθνής,
γνωστή και ως Κόμιντερν, η
οποία συσπειρώνει όλα τα κομμουνιστικά κόμματα που ακολουθούν τη γραμμή της Μόσχας.
1933
Ορόσημο στις ταινίες
τρόμου. Ο γιγαντιαίος γορίλας
«Κινγκ Κονγκ» κάνει την εμφάνισή του στις κινηματογραφικές αίθουσες της Νέας Υόρκης.
1972
Οι μητροπολίτες Κιτίου
Άνθιμος, Πάφου Γεννάδιος και
Κυρήνειας Κυπριανός ζητούν
την παραίτηση του αρχιεπισκόπου Μακάριου από την
προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άμεση κινητοποίηση των υποστηρικτών του
Μακάριου, οι οποίοι διαδηλώνουν υπέρ του αρχιεπισκόπου.
1986
Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γεράσιμος Αρσένης,
εξαιτίας της διαφωνίας του με
τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Θα επανέλθει στο
ΠΑΣΟΚ το 1989.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υποστηρίζει θερμά
ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται μια ένωση κεφαλαιαγορών, την τραπεζική
ένωση και να κινηθεί
προς την κατεύθυνση του
ενιαίου προϋπολογισμού.
Μόνο που οι ηγέτες των
χωρών-μελών εμφανίζονται απρόθυμοι να τολμήσουν τέτοια βήματα.
Την
προηγούμενη
εβδομάδα, ο «αιρετικός»
Ντράγκι -όπως χαρακτηρίζεται από αρθρογράφο
του Bloomberg- τάραξε
και πάλι τα νερά, όταν
τάχθηκε υπέρ των πανευρωπαϊκών θεσμών,
όπως η ΕΚΤ.
Όμως οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικές στο να ενισχύσουν τις δικαιοδοσίες
των ευρωπαϊκών θεσμών,
προτιμώντας τη λήψη
αποφάσεων λειτουργών-

Ο «αιρετικός» κ. Ντράγκι
τας ως ομάδα μεμονωμένων χωρών.
Από την εποχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ανακτούσε ολοένα και
μεγαλύτερη εξουσία σε
βάρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Το βασικό επιχείρημα
κατά των θεσμών είναι
ότι, σε μια εποχή που
βρίσκεται σε άνοδο ο λαϊκισμός, θα ήταν ανόητο
για τις κυβερνήσεις να
εκχωρήσουν μεγαλύτερη
κυριαρχία σε ένα ευρωπαϊκό όργανο.
Είναι πολύ καλύτερο
για τους εκλεγμένους
ηγέτες να επιλέγουν την
οδό του συμβιβασμού.
Το πρόβλημα όμως είναι
ότι αυτές οι δεσμεύσεις
σπανίως τηρούνται.
Από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωζώνης μέχρι το πλαίσιο που διέπει την κατανομή προσφύγων, είναι
πλήθος τα παραδείγματα
που δείχνουν ότι οι κυ-

βερνήσεις της Ε.Ε. αθετούν συλλογικές αποφάσεις. Οι πολιτικοί κατηγορούν τις προηγούμενες κυβερνήσεις για συμφωνίες που οι ίδιοι κρίνουν ασύμφορες.
Σε άλλες περιπτώσεις,
οι συμβιβασμοί είναι τόσο
ασαφείς, που μπορεί ο
καθένας να δώσει τη δική
του ερμηνεία.
Εξάλλου, είναι μάταιο
να προσποιηθεί κανείς
ότι δεν μετράει το μέγεθος, ότι όλες οι χώρες
έχουν ισότιμη θέση στο
τραπέζι του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου.
Μπορεί ο Ντράγκι να
ισχυρίζεται ότι οργανισμοί όπως η ΕΚΤ είναι
δημοκρατικοί, καθώς λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όταν όμως
πηγαίνει στις Βρυξέλλες
ή στο Στρασβούργο για
να απαντήσει στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών, πολλοί Ευρωπαίοι
ψηφοφόροι αισθάνονται
ότι δεν συμμερίζεται τις

Το Άγγελμα

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)

της ημέρας

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΝΑ

```
Χαρίτσης:

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

ανησυχίες τους.
Οι πολίτες της Ευρώπης δεν αρκούνται πλέον
σε ρηχούς, χωρίς αντίκρισμα συμβιβασμούς.
Αυτό που χρειάζονται είναι μια Ευρώπη με όργανα και θεσμούς που
εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τις ανάγκες
τους και όχι γραφειοκράτες απομονωμένους στα
κέντρα των Βρυξελλών
ή της Φραγκφούρτης.
Το φιλόδοξο όραμα
του Ντράγκι είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Μόνο που στα τέλη
Οκτωβρίου αποχωρεί
από το τιμόνι της ΕΚΤ,
αφήνοντας ακόμη ένα
κενό ηγεσίας σε μια εποχή που η Ευρώπη χρειάζεται ικανούς ηγέτες περισσότερο από ποτέ.
Της Αγγελικής
Κοτσοβού
naftemporiki.gr

Nooz.gr:

135 τόνοι
σκουπιδιών
στο κέντρο της
Θεσ/νικης μετά την
Τσικνοπέμπτη!
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Η ράβδος της Eπιτροπής

Ο

Μάριο
Ντράγκι
σπανίως
φοβάται να εκφράσει
τολμηρές θέσεις
όταν πρόκειται για το
μέλλον της Ευρώπης.
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Απολυτίκιον Ήχος α’.
Της ερήμου πολίτης

Οι ευρωεκλογές με σταυρό και μαζί με
τον πρώτο γύρο των δημοτικών

```

```
(Θα χορτάσουμε

(Φάγαμε του… σκασμού!)

να… σταυρώνουμε!)

Τας του πλάνου παγίδας εκφυγών, ιερώτατε, απλανώς επορεύθης διά βίου,
πατήρ ημών, Νικόλαε αοίδιμε Πλανά, ουράνια χαρίσματα λαβών, αγρυπνίαις και
νηστείαις ιερουργών αξίως τω Κυρίω
σου· όνπερ καθικετεύων εκτενώς, Νάξου
ιεράτευμα, πρέσβευε δωρηθήναι και ημίν
το θείον έλεος.

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μια φορά ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος
και βρέθηκαν όλοι μαζί, αιχμάλωτοι σε μια φυλή κανίβαλων.
Εκεί, ο αρχηγός της φυλής, τους είπε πως θα τους σκοτώσουν, αλλά αυτοί θα μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε
μια λαιμητόμο κι ένα σκοινί.
Πρώτος πηγαίνει ο Ιταλός και διαλέγει τη λαιμητόμο. Όταν
όμως τράβηξαν το σκοινί για να πέσει η λαιμητόμος, αυτή χάλασε.
Έτσι τον άφησαν ελεύθερο. Το ίδιο συνέβη και με το Γερμανό.
Στο τέλος πάνε στον Πόντιο και τον ρωτάνε με ποιο τρόπο θέλει
να πεθάνει. Τότε αυτός απαντά:
- "Με το σκοινί βρε! Δεν βλέπεις ότι το άλλο είναι χαλασμένο;"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 2/3/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ
ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΛΙΓΑ ΧΙΟΝΙΑ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5
ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διατυπώνει «ανησυχίες» επί παντός του επιστητού,
ιδιαιτέρως δε για την πορεία της
οικονομίας στις χώρες-μέλη της
Ενώσεως και ειδικότερα της Ευρωζώνης. Στο στόχαστρο της κριτικής βρέθηκαν χθες η Ιταλία, η
Ελλάδα και η Κύπρος για «υπερβολικές» ανισορροπίες που εμφανίζουν οι οικονομίες τους, λόγω
του υψηλού δημοσίου χρέους και
των κόκκινων τραπεζικών δανείων
τους.
«Προειδοποιήσεις» όμως διατύπωσε η Επιτροπή και για άλλες
δέκα χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των
οποίων και οι πλέον ανεπτυγμένες,
όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και
η Σουηδία. Στην απλοελληνική, με
λίγες λέξεις, «δεν πάμε καλά» εν
γένει, και στην Ελλάδα απλώς
«πάμε χειρότερα». Ολα αυτά βεβαίως ενόψει των ευρωεκλογών
του Μαΐου, όταν οι πολίτες στιγμιαίως θα «αξιολογήσουν» τις επιδόσεις του ευρωπαϊκού κατεστημένου.
Επί εβδομήντα χρόνια, ο εφιάλτης του κρατούντος ευρωπαϊκού
συστήματος ήταν η Αριστερά και
τελικώς η Ευρώπη απέκτησε τις
αναγκαίες δεξιότητες και την αντιμετώπισε επιτυχώς. Πρόσφατη μείζων πράγματι- επιτυχία ήταν ο
προσηλυτισμός του Ελληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Εξ ου
και η στοργή με την οποία περιβάλλεται από τη Δύση, παρά την
εγγενή αποστροφή της για την πολιτική προέλευσή του. Διότι ο κ.
Τσίπρας είναι ο πολιτικός που συμφιλίωσε τη ριζοσπαστική Αριστερά
-ό,τι και εάν σημαίνει η φράση- με
τον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης
- με μια λέξη, το Βερολίνο.
Βεβαίως, υπάρχει και ο κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, που εξακολουθεί
να επικρίνει τον κ. Τσίπρα και τον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτός είναι ένας
επαρχιώτης Βαυαρός πολιτικός.
Εξάλλου, ο ρόλος του είναι να εγκλωβίσει -με την υποψηφιότητά
του στο αξίωμα του προέδρου της
Επιτροπής- στις τάξεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συντηρητικές χώρες όπως η Ουγγαρία,
η Πολωνία, η Τσεχία και η Αυστρία.
Μένει να αποδειχθεί εάν θα το πετύχει.
Το θέμα όμως δεν είναι ιδεολογικό, όπως επιχειρεί να το εμφανίσει το ευρωπαϊκό κατεστημένο και
με ιδιαίτερη προσπάθεια ο κ. Τσίπρας στην Ελλάδα. Δεν γέμισε η
Ευρώπη με νοσταλγούς του Γ’ Ράιχ
και φασίστες.
Η στροφή προς την εθνικιστική
Δεξιά, όπου υπάρχουν ασφαλέστατα πυρήνες ναζιστών, οφείλεται
στην άτεγκτη οικονομική προσέγγιση του Βερολίνου όπως την εκφράζει η Επιτροπή, αλλά και στη
μεταναστευτική πολιτική που επεβλήθη προς κάλυψη της ελλείψεως
εργατικού δυναμικού της Γερμανίας. Και η μεν Επιτροπή μπορεί
να λέει ό,τι λέει διότι συγκροτείται
από γραφειοκράτες, που δεν λογοδοτούν, ενώ οι πολιτικοί για να
υπάρξουν πρέπει να αναδειχθούν
από πολίτες.

Του Κώστα Ιορδανίδη
από την «Καθημερινή»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Παρουσίαση του συνδυασμού
του υποψηφίου δημάρχου
Πύλης Θεόδ. Χήρα

∫ Μ.Α.Μπ.

Άδωνις Γεωργιάδης:
Τα Τρίκαλα είναι πόλη
παράδειγμα προς μίμηση

∫χρ.πΑπ.
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Παρουσίαση
του συνδυασμού
«Πρώτα ο Άνθρωπος»

Την παρουσίαση του συνδυασμού του θα πραγματοποιήσει ο
υποψήφιος δήμαρχος Πύλης Θεόδωρος Χήρας, αύριο Κυριακή
3Μαρτίου, στις 11:30πμ, στο “Πύλης Μέγαρον”, εκφωνώντας την
αρχική του προεκλογική ομιλία.
Στον λόγο αυτόν θα παρουσιαστούν οι αρχές, οι θέσεις και
οι στόχοι του συνδυασμού για την
διακυβέρνηση και την διαχείριση
του Δήμου Πύλης, όπως και το όνομά του, ενώ θα ανακοινωθούν και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Με αφορμή την σημερινή επίσκεψη
του στα Τρίκαλα για την κοπή πίτας
της ΔΗΜΤΟ, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ
Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε σήμερα
στη Λέσχη 97,6 εκθειάζοντας την
πόλη των Τρικάλων:
« Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Τρίκαλα, θα έχω μαζί και το γιο μου, που
είναι στη Β’ Γυμνασίου, ώστε να του
δείξω την πόλη, την οποία την έχω
διαφημίσει ως μια από τις ομορφότερες της Ελλάδας. Τα Τρίκαλα είναι
μια πόλη παράδειγμα προς μίμηση,
έχει καταφέρει να εξελιχθεί στην πιο
έξυπνη πόλη της χώρας, είναι καθαρή, είναι ωραία στολισμένη τις
γιορτές, και θα θέλαμε όλη η Ελλάδα να εξελιχθεί έτσι. Αυτό που
γίνεται στα Τρίκαλα είναι το μέλλον, και τα επόμενα χρόνια θα το
ακολουθήσουν όλες οι πόλεις της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή πρωτοπορούν τα Τρίκαλα, και είναι ωραίο που μια επαρχιακή πόλη έχει
την πρωτοκαθεδρία, είναι πιο μπροστά τεχνολογικά από την Αθήνα.
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Αντίο φίλε…

Η παρουσίαση
του συνδυασμού
«Πρώτα ο Άνθρωπος» από τον δήμαρχο Πύλης και εκ
νέου υποψήφιο Κώστα Μαράβα θα
πραγματοποιηθεί
αύριο Κυριακή 3
Μαρτίου
στις
12:00μμ, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης.
Επίσης, θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που θα στελεχώσουν τον
συνδυασμό, καθώς και «η βασική δομή και
η στόχευση της προεκλογικής εκστρατείας ενημέρωσης του δημότη, με καινοτόμες και διάφανες πρακτικές».

∫ Μ.Α.Μπ.

Με τον Ανδρέα Παπανδρέου
Μπορεί, ο χρόνος για τη διεξαγωγή των
εθνικών εκλογών να μην έχει καθοριστεί,
ωστόσο στην πλειονότητα τους οι περισσότερες πολιτικές συζητήσεις ή αντιπαραθέσεις περιστρέφονται γύρω από αυτές.
Και εφόσον, βρισκόμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ο γνωστός Τρικαλινός κ. Γιώργος Καλαθάς νοστάλγησε και
αναπόλησε τη συζήτηση που είχε με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου το μακρινό
1985 για τον αγώνα που έδινε τότε, λίγο πριν
την προσφυγή στις κάλπες.
ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν υπάρχει, καθώς έδωσε τη θέση του στο Κίνημα Αλλαγής, ωστόσο το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κεφάλαιο στη νεώτερη ιστορία της Ελλάδας και ο κ. Καλαθάς θα έχει πολλά να θυμάται από εκείνη την εμπειρία του.

∫Ω.

Παρέμβαση Σάκη
στον Άδωνι για την υγεία
Σχετικά με την εξεταστική επιτροπή για το χώρο της υγείας έκανε παρέμβαση ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, λέγοντας:
« Έχει δίκιο ο κ. Γεωργιάδης ότι το έγκλημα με το Ερρίκος Ντυνάν δεν ήταν στην προσφορά που είχε δοθεί, αλλά ότι έγινε μια υπερβολική συγκέντρωση οφειλών και γι αυτό καταδικάστηκε ο πρώην
πρόεδρος του. Πιστεύω όμως ότι τους χειρισμούς που κάνουμε
τώρα εμείς θα μπορούσε τότε να τους κάνει και εκείνος.»
Στη συνέχεια της συνομιλίας, σε ερώτηση του κ. Γεωργιάδη αν
υπάρχει παραδοχή ότι ξεκίνησε επί Υπουργίας του το πρόγραμμα
δωρεάν περίθαλψης στους ανασφάλιστους, ο κ. Παπαδόπουλος
απάντησε θετικά, φέρνοντας την χαρακτηριστική απάντηση του κ.
Γεωργιάδη:
« Δόξα τω Θεώ, είναι ο πρώτος Συριζαίος που παραδέχεται ότι
τουλάχιστον είχα ξεκινήσει το πρόγραμμα, γιατί μέχρι τώρα μας κατηγορούσαν ότι δεν ενδιαφερόμασταν για τους ανασφάλιστους.»

∫χρ.πΑπ.

CMYK

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

2

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Το θέμα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων

την ανάπλαση και στην
αναβάθμιση της περιοχής
της υπαίθριας λαϊκής
αγοράς στο κέντρο της πόλης
των Τρικάλων προχωρά η
δημοτική Αρχή Τρικκαίων, το
αμέσως επόμενο διάστημα.

Σ

Το θέμα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων καθώς το σώμα θα κληθεί να εγκρίνει τη δέσμευση του
Δήμου Τρικκαίων για την κάλυψη με
ίδιους πόρους του ποσού των
380.730€, στο πλαίσιο της υποβληθείσας πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2017-2018».
Ως γνωστόν, η συγκεκριμένη μελέτη εγκρίθηκε και αφορά σε επεμβάσεις επέκτασης και ενοποίησης
των τεσσάρων νησίδων, καθώς και
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο
χώρο της λαϊκής αγοράς
Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση
αντίστοιχα στο Πράσινο Ταμείο υποβλήθηκε και εντάχθηκε στο ίδιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα το έργο με
τίτλο «Συντήρηση κτιρίου Λαογραφικού μουσείου» με τελικό ποσό
χρηματοδότησης 239.795€, βάσει
πληθυσμιακών κριτηρίων και σύμφωνα με την με αρ. 139.3.3.2/2018
Απόφαση ένταξης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
«Ως εκ τούτου και κατόπιν της ένταξης του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου Λαογραφικού μουσείου» το ποσό χρηματοδότησης που
υπολείπεται και δύναται να δοθεί από
το Πράσινο Ταμείο για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση-αναβάθμιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς
στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων» ανέρχεται στο ποσό των
204.270€ και προκύπτει ως η διαφορά του συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης για τον Δήμο

Ανάπλαση και αναβάθμιση
της υπαίθριας λαϊκής
Θα γίνουν επεμβάσεις επέκτασης και ενοποίησης
των τεσσάρων νησίδων καθώς και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τρικκαίων (445.065€) μείον του ποσού χρηματοδότησης της ήδη ενταγμένης πράξης που αφορά στην
συντήρηση του Λαογραφικού μουσείου (239.795€).
Στο πλαίσιο αξιολόγησης της υποβληθείσας πράξης με τίτλο «Ανάπλαση-αναβάθμιση της περιοχής

της υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο
κέντρο της πόλης των Τρικάλων» ζητήθηκε μεταξύ άλλων από τον Δήμο
μας και δέσμευση του Σώματος σχετικά με την κάλυψη με ίδιους πόρους
του επιπλέον ποσού για την υλοποίηση του έργου αυτού. Το ποσό αυτό
ανέρχεται σε 380.730€ και προκύ-

πτει ως η διαφορά του Π/Υ της υποβληθείσας μελέτης ( 585.000€) μείον του ποσού χρηματοδότησης
(204.270€) από το Πράσινο Ταμείο»
αναφέρεται στην εισήγηση.
Εν τω μεταξύ, το Σώμα θα κληθεί
να εγκρίνει τους όρους και τη σύναψη της προγραμματικής σύμβα-

Σε ασφαλτοστρώσεις προχωρά η δημοτική Αρχή Τρικκαίων

Βελτίωση της μετακίνησης των πολιτών
Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή την Τετάρτη 6/3

σης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και
του Επιμελητηρίου Τρικάλων για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του
επιχειρηματικού φορέα.
Ε.Κ.

Πρωτομηνιά με νέες
μοτοσικλέτες στη Δημοτική
Αστυνομία Τρικκαίων

ε στόχο την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των
κατοίκων η δημοτική Αρχή
Τρικκαίων αναμένεται να
προχωρήσει το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα σε
ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών.

Μ

Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στην
ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων αυτή την Τετάρτη
6 Μαρτίου στις 8 το βράδυ.
Η μελέτη έχει συνολικό προϋπολογισμό
300.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις
Διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων
έργων και έργων ΟΤΑ. Η χρηματοδότησή του θα γίνει από ιδίους πόρους του
Δήμου Τρικκαίων με κατανομή
150.000,00€ για το 2019 και 150.000,00€
για το 2020.
Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση «οι
εργασίες αναφέρονται σε οδούς ημιτελείς, χωμάτινους ή χαλικοστρωμένους,
αλλά εγκιβωτισμένους στην πλειοψηφία
τους με κράσπεδα. Σε όσες εξ αυτών δεν
υπάρχει δίκτυο ομβρίων, προβλέπεται
επέκταση του υφισταμένου ώστε να καλύψει και τις νέες ανάγκες. Επίσης, θα
αποξεθούν σφαλτοστρώσεις επικίνδυνων
τμημάτων οδών που θα ασφαλτοστρωθούν εκ νέου. Οι παρεμβάσεις αποσκο-

πούν στην παραγωγή ολοκληρωμένου
έργου, δηλαδή ασφαλτοστρωμένης οδού
αποτελούμενης από υπόβαση 0,30μ,
βάση 0,20μ και ασφαλτικής στρώσης
κυκλοφορίας 0,05μ. Το νέο δίκτυο των
ομβρίων όπου απαιτείται θα αποτελεί επέκταση του υφισταμένου που συνήθως είναι τσιμεντοσωλήνας Φ400. Πρόκειται
για κλειστό υπόγειο αγωγό , που βρί-

σκεται εντός πολεοδομικού σχεδίου.
Προβλέπονται επίσης πρόχυτα κράσπεδα για να καλύψουν τις περιπτώσεις μη
οριοθετημένων οδών. Όλες οι εργασίες
θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη
και τις ισχύουσες προδιαγραφές όπως
αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων».
Ε.Κ.

Είσοδος
Μαρτίου με
ευχάριστα
νέα για τον
εξοπλισμό της
Δημοτικής
Αστυνομίας
του Δήμου
Τρικκαίων. Η
οποία εξοπλίστηκε με δύο
νέες μοτοσικλέτες 500
κ.εκ., σύγχρονων προδιαγραφών. Με
τον τρόπο αυτόν εκσυγχρονίζονται τα οχήματα της υπηρεσίας, ώστε το εξειδικευμένο προσωπικό να βρίσκεται πιο γρήγορα, κοντά στα συμβάντα και τα περιστατικά που καλείται να αντιμετωπίσει.
Οι μοτοσικλέτες πληρώθηκαν από χρήματα του Δήμου και την
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 ξεκίνησαν για τις πρώτες τους αποστολές.

τοπικά
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ην λήψη άμεσων μέτρων
ανάταξης της αγοράς
ζητούν έμποροι από την
πολιτεία, τονίζοντας πως η
κατάσταση είναι πλέον κρίσιμη
για πάρα πολλά καταστήματα.

Το εμπόριο και γενικά η οικονομία
δεν μπορούν να περιμένουν το τέλος
της ύφεσης, όποτε αυτό έρθει, αλλά
χρειάζονται στήριξη και μάλιστα
άμεσα με “ενέσεις” ρευστού στην
αγορά, τονίζουν έμποροι, επισημαίνοντας πως η συρρίκνωση στον
κύκλο εργασιών των καταστημάτων
από την αρχή της κρίσης είναι πάνω
από 70%.
«Στην ουσία έχουμε προβεί σε
στάση πληρωμών, ανεπίσημη βέβαια,
αλλά πραγματική. Όλες τις υποχρεώσεις μας τις έχουμε μεταθέσει για
το μέλλον, καθώς είναι αδύνατο να
αντεπεξέλθουμε σ' αυτές με τις εισπράξεις που κάνουμε, ενώ την ίδια
ώρα οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι»,
δηλώνουν έμποροι με πολύχρονη
παρουσία στον χώρο.
«Και δυστυχώς δεν είναι μόνο οι
συμπολίτες μας που δεν έχουν την
δυνατότητα να καταναλώσουν, είτε
λόγω ανεργίας, είτε ανεπαρκούς εισοδήματος, αλλά και όσοι μπορούν
να “χαλάσουν πέντε δεκάρες” είναι

Σ

ε προσυνεδριακούς
ρυθμούς κινείται
πλέον το «Κίνημα
Αλλαγής», βαδίζοντας
προς το έκτακτο
συνέδριο που θα
πραγματοποιηθεί στις 30
και 31 Μαρτίου, στο
Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας (Σ.Ε.Φ) στον
Πειραιά.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Κυριακή 3 Μαρτίου τα Τρικαλινά
μέλη του Κινήματος θα κληθούν να προσέλθουν στις κάλπες, προκειμένου να αναδείξουν τους συνέδρους του 2ου
Συνεδρίου.
Αισιόδοξος για την όλη διαδικασία αλλά και για το 2ο
συνέδριο εμφανίστηκε, μιλώντας στον «Π.Λ.» ο γραμματέας
της Νομαρχιακής Επιτροπής
Τρικάλων του Κινήματος Αλλαγής κ. Γιώργος Μανώλης.
Όπως είπε «υπάρχει ενδιαφέρον από νέα πρόσωπα και
αυτό είναι σημαντικό, ενώ θεωρούμε ότι θα υπάρξει προσέλευση», ενώ τόνισε ότι το
Κίνημα Αλλαγής θα βγει μέσα
από το Συνέδριο πιο δυνατό
πολιτικά και με ενιαία σκέψη.
«Κάτι που δεν καταφέραμε
να έχουμε στο παρελθόν,
αφού προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε τις ισορροπίες.
Τώρα, προχωράμε και θα
έχουμε μια ενιαία κεντρική
επιτροπή» πρόσθεσε με έμφαση.
Ερωτηθείς εάν ενδέχεται
να τεθεί θέμα ηγεσίας, υπογράμμισε με έμφαση ότι δεν
υφίσταται τέτοιο ζήτημα, σημειώνοντας τη στήριξη στο
πρόσωπο της προέδρου του
Κινήματος Αλλαγής καας Φώφης Γεννηματά.

Η διαδικασία
Κάλπες θα στηθούν και
στους τέσσερις Δήμου του ν.
Τρικάλων, ώστε να προσέλθουν όσο το δυνατόν, περισσότερα μέλη, ενώ ο αριθμός
των συνέδρων που θα προκύψει από τις κάλπες θα εξαρτηθεί από την προσέλευση

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ζητούν έμποροι από την πολιτεία

Άμεση λήψη
μέτρων στήριξης

πολύ επιφυλακτικοί, διότι κανείς δεν
ξέρει τι θα έρθει στο μέλλον, οπότε

δικαιολογημένα αυτοί οι άνθρωποι
ξοδεύουν με μέτρο. Και όλα αυτά

επιδεινώνονται λόγω των εκλογών
και του οξέως πολιτικού κλίματος
που έχει διαμορφωθεί».
«Πριν λίγα χρόνια, όταν το εμπόριο, πρώτος απ' όλους τους κλάδους
της οικονομίας όπως γίνεται πάντα
και παντού, “αισθάνθηκε” την κρίση,
παίρναμε οικονομικές ανάσες στις
εορτές των Χριστουγέννων και του
Πάσχα, στις εκπτώσεις και περνούσαμε τον “κάβο”.
Τώρα, ούτε αυτό δεν συμβαίνει
και από πάνω έχουμε και την αδυσώπητη φορολόγηση που κυριολεκτικά μας “γονατίζει”, όπως εξάλλου
όλες τις Ελληνικές οικογένειες», σημειώνουν έμποροι, υπογραμμίζοντας
«καταστήματα κλείνουν και πολλοί
ιδιοκτήτες αρνούνται ακόμη πεισματικά να μειώσουν το ενοίκιο. Είναι
μεγάλη βοήθεια η μείωση του κόστους λειτουργίας μίας επιχείρησης
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και το ενοίκιο συμβάλλει σε πολύ
μεγάλο βαθμό σ' αυτό, αλλά φαίνεται
πως κάποιοι, μία μερίδα, είναι γερά
“γαντζωμένοι” στο στενό και κοντόφθαλμο συμφέρον τους ή αυτό που
θεωρούν συμφέρον τους. Η αγορά
είναι 70% κάτω. Δεν είναι δυνατό
να πληρώνουμε για προ κρίσης ενοίκια. Ας το κατανοήσουν κάποιοι και
αν θέλουν να δουν τι πραγματικά
συμβαίνει, ας πειραματιστούν, προσπαθώντας να πουλήσουν εικονικά
το ακίνητό τους στην τιμή που είχε
πριν την κρίση και θα δουν το αποτέλεσμα».
«Η Κυβέρνηση, η κάθε Κυβέρνηση,
οφείλει να ακούσει τους επιχειρηματίες και να λάβει σοβαρά υπόψη
της τις απόψεις μας», δηλώνουν
έμποροι, προσθέτοντας «πρέπει να
θεσμοθετήσει προστασία της “εντός
κρίσης Μικρομεσαίας Εμπορικής
Επιχείρησης”, να παγώσει και να
κεφαλαιοποιήσει τις παλιές οφειλές
στον ΟΑΕΕ, να δημιουργήσει Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) μέσα από τις
δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών, να μην επιτρέψει την λειτουργία
των καταστημάτων 52 Κυριακές το
χρόνο».
Ματθαίος Μπίνας

Στις κάλπες προσέρχονται αύριο τα Τρικαλινά μέλη του ΚΙΝ.ΑΛ.

Σε προσυνεδριακούς ρυθμούς
• Οι εκλογές διεξάγονται
για την ανάδειξη
των αντιπροσώπων τους ενόψει
του 2ου Συνεδρίου που θα γίνει
στις 30& 31 Μαρτίου

(36 από τα Τρίκαλα, 12 Φαρκαδόνα, 11 Καλαμπάκα και 9
Πύλη).
Συγκεκριμένα, οι εκλογές
θα διεξαχθούν στα γραφεία
Κινήματος Αλλαγής, (Καποδιστρίου 14, στον 2ο όροφο)
για το Δήμο Τρικκαίων, στο
Εργατικό Κέντρο στο Δήμο
Μετεώρων, στο Δημαρχείο
στο Δήμο Πύλης και στο πρατήριο «Τζημούλη» στη Φαρκαδόνα.
Η εκλογική διαδικασία θα
πραγματοποιηθεί από τις 8
το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ενώ όσοι προσέλθουν
στην ψηφοφορία θα πρέπει
να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα .
Να σημειωθεί ότι δικαίωμα
ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών ή όσοι γράφτηκαν κατά
την πρόσφατη διαδικασία, ενώ
στο συνέδριο συμμετέχουν
μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του φορέα με μονο-

σταυρια και ενιαίο μέτρο.

Οι υποψήφιοι
σύνεδροι
Όπως έγινε γνωστό από
την τοπική Νομαρχιακή Επιτροπή για την Τοπική Οργάνωση Τρικκαίων υποψήφιοι
αντιπρόσωποι είναι οι Αντωνιάδης Νικηφόρος, Αποστολίδης Κοσμάς, Βαίου Μαρία,

Βακαλόπουλος Απόστολος,
Βλαχογιάννη Αθανασία, Γκαλιούρης Δημήτριος, Διαμαντης Γεώργιος, Διβάνη Αλεξάνδρα, Δολιανίτου Σοφία,
Ζήρας Αχιλλέας, Καραπέτσα
Φωτεινή, Κολώνα Ελένη, Κουστέλιος Αθανάσιος, Μανώλη
Ερασμία, Μουστάκας Νικόλαος, Μουστακίδης Ορέστης,
Μπαρούτας Βασίλειος, Μπα-

ταγιάννης Αθανάσιος, Μπίχτας Θεόδωρος, Μπουλογεώργος Στέφανος, Ντέρης
Απόστολος, Ντοβορης Αθανάσιος, Πάλλας Δήμος, Παπαγιάννη Άννα, Παπαγιάννης
Βασίλειος, Πηγιατίδου Σταματία, Σίμου Παρασκευή, Σπάγου Μαρία, Τζιαχρήστου
Σταυρούλα, Τριγώνης Ιωάννης, Τριγώνης Σταύρος, Τσιάρας Αγαθάγγελος, Τσιάρας
Αθανάσιος, Τσιάρας Παναγιώτης, Τυφαρίκης Ευστάθιος,
Χάιδος Ιωάννης και Χαχάμης
Θωμάς.
Υποψήφιοι από την Τοπική
Οργάνωση Πύλης είναι οι Βασιλοπούλου Ζωή, Ευαγγελινού
Ζωίτσα, Καραγεώργος Σωτήριος, Κατσίβελος Βύρων, Μαγκούνη Μαρία, Μερεντίτης
Άρης, Τεντολούρης Ιωάννης,
Τζάνης Βησσαριών και Τσι-

ρογιάννης Θωμάς, ενώ στην
Τοπική Οργάνωση Καλαμπάκας υποψήφιοι είναι Αλεξίου Απόστολος, Δελητζιάς
Δημήτριος, Καρνέζης Αθανάσιος, Κατσιαμάνης Χρήστος, Κουσοβήστα Αντιγόνη.
Κωστούλης Χρήστος, Λαγοπούλου Βασιλική, Μέμτσας
Σπυρίδων, Ντάφου Παρασκευή, Πιπερίδης Γρηγόριος
και Στηλιάρα Σταυρούλα.
Τέλος, υποψήφιοι στην Τοπική Οργάνωση Φαρκαδόνας
είναι οι Κακαλιάς Βασίλειος,
Καραμάνος Χρήστος, Μαμεκας Ευθύμιος, Μιζάκη Ελένη,
Μιζάκη Ευθυμία, Μιχάλης Γεώργιος, Μπουσιάκης Δημήτριος, Σακελλαρίου Γιώργος,
Στάμος Ιωάννης, Τζιώλης Χρήστος, Τοκτώρ Μαρία και Χαλβατζά Ελένη.
Ευαγγελία Κάκια
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Ξεκίνησαν χθες οι Ζ’ Διαλυκειακοί Ρητορικοί Αγώνες για μαθητές Λυκείου.

Μ

ε στόχο την
καλλιέργεια των
διανοητικών
ικανοτήτων, την
εξοικείωση των μαθητών
στη χρήση του προφορικού
λόγου και την οργάνωση
της σκέψης ξεκίνησαν χθες
οι Ζ’ Διαλυκειακοί
Ρητορικοί Αγώνες για
μαθητές Λυκείου.

Οι αγώνες λαμβάνουν χώρα
στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων και συμμετέχουν μαθητές από το 1ο,
3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο ΓΕΛ, το
Μουσικό Λύκειο, το Λύκειο της
Πύλης, Βαλτινού, Οιχαλίας, τα
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Αθηνά»
και το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων, ενώ
γίνονται υπό την αιγίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με τη
Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.
Τρικάλων και με την υποστήριξη
του Δήμου Τρικκαίων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα
οι αγώνες θα συνεχιστούν σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι
με όσα παιδιά θα προκριθούν
στον ημιτελικό και εν συνεχεία
στον τελικό κάθε αγωνίσματος,
ενώ θα ακολουθήσει η τελετή
απονομής των επάθλων στους
νικητές.
Κατά τη διάρκεια της σημαντικής αυτής διαδικασίας που
για επτά συνεχόμενα οι μαθητές
και οι μαθήτριες θα διαγωνιστούν στο ομαδικό αγώνισμα
των Διττών Λόγων καθώς και
στα ατομικά αγωνίσματα του
Αυθόρμητου Λόγου, του Προτρεπτικού Λόγου και της Ορθογραφίας.
Ο θεσμός των ρητορικών
αγώνων δίνει την ευκαιρία στα
νέα παιδιά μέσα σε ένα κλίμα

τοπικά

Ο λόγος στην τεκμηριωμένη σκέψη …
Ο θεσμός των ρητορικών αγώνων δίνει την ευκαιρία στα νέα παιδιά να εκφραστούν ανοικτά

ευχάριστο, γεμάτο από ενθουσιασμό και έμπνευση που χαρακτηρίζουν τα νιάτα, να εκφραστούν ανοικτά, με σαφή
και τεκμηριωμένο λόγο πάνω
σε θέματα επίκαιρα και διαχρονικά που απασχολούν όλους.

Συγκροτημένη και κόσμια
ανταλλαγή απόψεων
«Οι αγώνες αυτοί δίνουν την
ευκαιρία στα νέα παιδιά μέσα
σε ένα κλίμα ευχάριστο, γεμάτο
από ενθουσιασμό και έμπνευση

που χαρακτηρίζουν τα νιάτα,
να εκφραστούν ανοικτά, με
σαφή και τεκμηριωμένο λόγο
πάνω σε θέματα επίκαιρα και
διαχρονικά που απασχολούν
όλους» τονίζουν οι διοργανωτές

και προσθέτουν «οι ρητορικοί
αγώνες, που έχουν ήδη γίνει
θεσμός για το σχολείο μας και
την περιοχή μας, αποτελούν
άριστο μάθημα δημοκρατίας καθώς μέσα από τη σύγκρουση

των ιδεών και την αντιπαράθεση
τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας οι μαθητές προετοιμάζονται για την θετική τους συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών». Όπως αναφέρουν «η
συγκροτημένη και κόσμια ανταλλαγή απόψεων, η αντιπαράθεση επιχειρημάτων πάνω σε
ένα θέμα, συνεισφέρει συνήθως
αποφασιστικά στη σφαιρικότερη
αντιμετώπιση και τελικά στην
πληρέστερη κατανόηση ενός
ζητήματος. Παράλληλα, φέρνει
τους συνομιλητές πιο κοντά μεταξύ τους, παρέχοντάς τους
έναν κοινό χώρο επικοινωνίας
στο επίπεδο του λόγου, μακριά
από στείρες προκαταλήψεις και
φανατισμούς».
Ε.Κ.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.
Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442
CMYK

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€

τοπικά
1η Μαρτίου 2011
έμεινε για πάντα
χαραγμένη στην
μνήμη της Ελληνικής
Αστυνομίας. Δυο
Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ
έχασαν άδικα την ζωή τους
εν ώρα καθήκοντος, ο λόγος
για τον Γιώργο Σκυλογιάννη
και Γιάννη Ευαγγελινέλη.

Αθάνατη η μνήμη του

Η

Η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων και οι δικοί του άνθρωποι δεν ξεχνούν ποτέ
τον Γιώργος Σκυλόγιαννης που δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος πριν από 8 χρόνια
βλέπω ένα Καλάσνικοφ να βγαίνει από το παράθυρο, από την
πλευρά του οδηγού και να μας ρίχνει κατά ριπάς. Έπεσα χτυπημένος από σφαίρα. Προσπαθούσα να πάρω κάλυψη και μετά να
ανταποδώσω μπορούσα να αναπνεύσω και παρακαλούσα τον
Θεό να με βοηθήσει ή να με αφήσει να τελειώσω εκεί».

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Όπως κάθε χρόνο στα Τρίκαλα
έτσι και φέτος ανήμερα της δολοφονίας του, η οικογένεια του
Γιώργου Σκυλογιάννη, αλλά και οι
συνάδελφοί του στην Αστυνομική
Διεύθυνση Τρικάλων βρέθηκαν
στο Στρατιωτική Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου τελέστηκε τρισάγιο
στην μνήμη του.
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων Γιώργος Σπηλιόπουλος –
ποπυ παραβρέθηκε στο τρισάγιο
- τόνισε την γενναιότητα του Γιώργου και του Γιάννη. Ενώ πρόσθεσε για την θυσία πολλών
Αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος, αφού περισσότεροι από 130
έχουν φύγει από την ζωή εν ώρα
καθήκοντος.

Τα γεγονότα της 1η
Μαρτίου 2011
Το απόγευμα της 1η Μαρτίου
2011 οι ριπές από το Καλάσνικοφ και το πιστόλι των 9mm στην
οδό Περικλέους του Ρέντη έκοψαν το νήμα της ζωής δύο νεαρών
αστυνομικών. Σήμερα, 8 χρόνια
αργότερα, οι συνάδελφοι τους
δεν έχουν ξεχάσει τον 22χρονο Γιώργο Σκυλογιάννη και τον
23χρονο Ιωάννη Ευαγγελινέλη.
Σε κάποιο σημείο οι αστυνομικοί γίνονται αντιληπτοί από τους
ληστές. Ο οδηγός του κλεμμένου
Volvo ακινητοποιεί το όχημα και οι
επιβαίνοντες ανοίγουν πυρ εναντίον των μονάδων της Ομάδας
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Θα ζωντανέψουν
θλιβερές μνήμες
Στις 20 Μαρτίου η εκδίκαση
της υπόθεσης της άτυχης Βάιας Γκάνια
που δολοφονήθηκε στο Μεγαλοχώρι
από τον ίδιο τον σύζυγό της

Λίγα λόγια για τους δύο
νεκρούς αστυνομικούς

ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονται στο σημείο. Θα βρεθούν 23 κάλυκες
από Καλάσνικοφ, ενώ οι αστυνομικοί θα πυροβολήσουν 17 φορές
εναντίον τους, τραυματίζοντας
έναν ληστή που κάθε στο πίσω μέρους του ασημί οχήματος. Οι
Γιώργος Σκυλογιάννης και Γιάννης Ευαγγελινέλης δεν θα είναι
τόσο τυχεροί, καθώς οι σφαίρες
από το βαρύ πολεμικό τυφέκιο
τους έχουν «γαζώσει» και οι δύο
νεαροί αστυνομικοί πληρώνουν
με τη ζωή τους με τη μάχη με το
έγκλημα. Λίγη ώρα μετά η ΕΛ.ΑΣ.
εντοπίζει το ασημί Volvo εγκαταλελειμμένο, με ένα κοντόκανο Καλάσνικοφ και ένα πιστόλι των
9mm παραιτημένα μέσα και η
σύλληψη των δραστών θεωρείται

«ζήτημα τιμής» γι’ αυτούς.

«Στα γόνατά μου ήταν
το κεφάλι του Γιώργου
και δίπλα μου ο Γιάννης»
Ο 38χρονος σήμερα Παναγιώτης Γ. είναι ένας από τους αστυνομικούς που έσπευσε στο σημείο
και δέχθηκε τα πυρά. Μία σφαίρα
τον τραυμάτισε στη μηριαία φλέβα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί
για 9 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η περιγραφή
στο δικαστήριο των όσων συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα της
1ης Μαρτίου 2011 είναι συγκλονιστική:
«Περί τις 18:30 πήραμε σήμα
για μια ληστεία στο Μενίδι.Πριν
προλάβουμε να σταματήσουμε,

Γιάννης Ευαγγελινέλης: Γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι και
υπηρετούσε στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ο
πρόωρος θάνατος του πατέρα
του τον υποχρέωσε να αναζητήσει
εργασία αμέσως μόλις τελείωσε
το σχολείο. Αντί να δουλέψει στο
εργοστάσιο ξυλείας στο οποίο
ήταν συνιδιοκτήτης ο πατέρας
του, προτίμησε να καταταγεί, τον
Οκτώβριο του 2008, στην Ελληνική Αστυνομία. Την 1η Μαρτίου
2011 τραυματίστηκε θανάσιμα
από πυρά αυτόματου όπλου και
πιστολιού κατά τη διάρκεια συμπλοκής με τέσσερις δράστες.
Γιώργος Σκυλογιάννης: Γεννήθηκε το 1989 στα Τρίκαλα (ήταν
το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά ενός υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου) και υπηρετούσε
στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Δούλευε από
μικρός ως σερβιτόρος για να βοηθήσει την οικογένειά του. Στην EΛ.
ΑΣ. κατετάγη το καλοκαίρι του
2009 και υπηρετούσε στην ομάδα
ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής. Την 1η
Μαρτίου 2011 τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αυτόματου
όπλου και πιστολιού κατά τη διάρκεια συμπλοκής με τέσσερις δράστες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ ΝΣΗ: Καρδίτσης 56 – 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24310-79733 – fax.: 24310 – 76042
email: gnt.dioikitis@1154.syzefxis.gov.gr

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Σχετικά με σειρά διαδικτυακών δημοσιευμάτων,
τα οποία αναρτώνται σε τακτική βάση από την ιστοσελίδα www.trikalanews.gr, αναφορικά με την εν γένει λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
καθώς επίσης και αναφορικά με τις αποφάσεις του
κ. Διοικητού και του Δ.Σ. αυτού, το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων θέλει να επισημάνει για
την ορθή και έγκυρη ενημέρωση των ασθενών,
των οικογενειών τους, των κατοίκων του Νομού
Τρικάλων, που εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθώς και κάθε ενδιαφερομένου, τα εξής:
1. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει επιδοθεί σε μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία κατασυκοφάντησης της
Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
και – κυρίως – σκόπιμης στρέβλωσης του έργου,που συντελείται στο Γενικό Νοσοκομείο
Τρικάλων, για λόγους, τους οποίους μπορούμε να
υποθέσουμε και οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν
σχετίζονται με το δημοσιογραφικό καθήκον ενημέρωσης.
2. Όσα αναφέρονται στα ανωτέρω δημοσιεύματα είναι συκοφαντικά, δυσφημιστικά και βάναυσα
προσβλητικά της προσωπικότητας μας ως μεμονωμένων ατόμων και ως μελών του Δ.Σ του ΓΝΤ.
Περαιτέρω, στα δημοσιεύματα αυτά, είτε αφήνεται σκόπιμα να εννοηθεί, είτε αναφέρεται ευθέως,
ότι υφίσταται σειρά ζητημάτων κακοδιαχείρισης και
παρανομιών στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κάτι
το οποίο είναι απολύτως ψευδές.
3. Όλες οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται
από τη Διοίκηση του ΓΝΤ, είναι σύννομες και στα
πλαίσια της χρηστής Διοίκησης, κινούμενες αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
Αδιάψευστη απόδειξη των ανωτέρω, αποτελούν τα ίδια τα στατιστικά του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, από τα οποία προκύπτει ότι τα τελευταία έτη έγινε τεράστια προσπάθεια εξορθολογισμού της λειτουργίας του Νοσοκομείου, η
οποία πλέον είναι μετρήσιμη.
Συγκεκριμένα, από το έτος 2016 και μέχρι και σήμερα, σημειώθηκε στο ΓΝΤ αύξηση του αριθμού
των κλινών, αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων, μείωση χρήσης των αντιβιοτικών, μείωση
της δαπάνης φαρμάκου, αύξηση των χειρουργικών
επεμβάσεων, αύξηση των ασθενών που εξυπηρε-

τούνται από το αιμοδυναμικό εργαστήριο.
Περαιτέρω, το τελευταίο χρονικό διάστημα,
στο ΓΝΤ, έχουν λάβει και συνεχίζουν να λαμβάνουν
χώρα:
-προσλήψεις επικουρικού και μόνιμου ιατρικού
προσωπικού,
-επανέναρξη λειτουργίας νευρολογικού και νευροχειρουργικού ιατρείου.
-διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων με ευρωπαϊκή πιστοποίηση για επαγγελματίες υγείας.
-μαθήματα ψυχοπροφύλαξης και ανώδυνου τοκετού.
-προμήθεια υπερσύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων (laserλιθοτρίπτης για αναίμακτη διουρηθρική
αφαίρεση λίθων, οφθαλμολογικό laserwag για
την αναίμακτη αντιμετώπιση δευτερογενούς καταρράκτη, οξέος γλαυκώματος κ.α. σοβαρών
οφθαλμολογικών παθήσεων, γαστροσκόπιο, κολονοσκόπιο, βρογχοσκόπιο)
-οδοντοθεραπεία σε ΑΜΕΑ
-δημιουργία αυτοτελούς και ανεξάρτητου τμήματος παιδιατρικού τακτικού ιατρείου και ανεξάρτητου τμήματος παιδιατρικών επειγόντων περιστατικών.
-λειτουργία παιδιατρικής κλινικής σε καθημερινή 24ωρη βάση
-διενέργεια εμβολιασμών παιδιών.
-υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας με κάλυψη στη
γεωγραφική περιοχή των Δήμων Τρικκαίων, Καλαμπάκας και Πύλης για περιστατικά ασθενών υπό
κατάκλιση που αδυνατούν να προσέλθουν στο νοσοκομείο.
-σύστημα HACCP στα μαγειρεία του Νοσοκομείου για τη διασφάλιση ποιότητας των τροφίμων.
-αλλαγή στέγης και τοποθέτηση μόνωσης στο
κτίριο του παλαιού νοσοκομείου, βαφή εξωτερικής
όψης κτιρίου παλαιού νοσοκομείου.
-σταδιακή αλλαγή δαπέδων των κλινικών του νοσοκομείου.
5. Το Δ.Σ. του ΓΝΤ, μέχρι σήμερα, ουδόλως
απάντησε δημόσια στα ανωτέρω απολύτως αναληθή και συκοφαντικά δημοσιεύματα, θεωρώντας
ότι η αποστολή του είναι εντελώς διαφορετική και
εξαντλείται στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία
του ΓΝΤ για τους συμπολίτες μας και τους εργαζομένους σε αυτό και την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας κατά τα ανωτέρω.
Για τον λόγο αυτό, δεν έκρινε σκόπιμη την έναρ-

ξη δημοσίου διαλόγου με το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο. Όμως, αφενός λόγοι προστασίας
της τιμής και της υπόληψης των φυσικών προσώπων, μελών της Διοίκησης του ΓΝΤ, αφετέρου λόγοι προστασίας του κοινού από εσκεμμένη παραπληροφόρηση, κατέστησαν αναγκαίο το παρόν
Δελτίου Τύπου.
6. Ενημερώνουμε λοιπόν, πως έχει ήδη υποβληθεί από εμάς, ενώπιον του κ. Εισαγγελέως
Πλημμελειοδικών Τρικάλων, η από 18.12.2018 έγκληση κατά συντακτών - αρθρογράφων του
www.trikalanews.gr, κατά του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού ιστοτόπου και κατά παντός άλλου τρίτου υπευθύνου, για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση μέσω σειράς απολύτως ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων.
7. Εκτός της συγκεκριμένης εγκλήσεως, που
αφορά ένα μέρος των συκοφαντικών δημοσιευμάτων του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μέσου, η
Διοίκηση του ΓΝΤ έχει επιλέξει να προσφύγει στη
Δικαιοσύνη, προκειμένου αφενός μεν να αιτηθεί και
να λάβει περαιτέρω έννομη προστασία απέναντι
στην συνεχιζόμενη συκοφαντική δυσφήμισή της
από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο, αφετέρου
δε να αποδοθούν στο σύνολό τους οι ποινικές ευθύνες στους υπαιτίους για την κατ’ επανάληψη συκοφαντική δυσφήμιση των μελών της.
Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι το μόνο
μέσο, που διαθέτει, προκειμένου να προασπίσει την
αλήθεια και συγχρόνως να προστατέψει την τιμή
και την υπόληψη των μελών της.
8. Η Διοίκηση του ΓΝΤ σέβεται απόλυτα την
ελευθερία της έκφρασης και τον κοινωνικό ρόλο
των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Τα ανωτέρω συκοφαντικά δημοσιεύματα όμως,
δεν έχουν σχέση με την εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Ως εκ τούτου η Διοίκηση του ΓΝΤ έχει την υποχρέωση να διαφυλάξει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ΓΝΤ, την τιμή και την υπόληψη των
μελών της, αλλά και τα δικαιώματα του αναγνωστικού κοινού των Τρικάλων, το οποίο σε τακτική
βάση βάλλεται από διασπορά ψευδών και ανυπόστατων ειδήσεων για τη λειτουργία του ΓΝΤ από
τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Ήταν ένα έγκλημα που είχε σοκάρει όχι μόνο το Μεγαλοχώρι και τα Τρίκαλα, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία η εκδίκαση της υπόθεσης.
Στις 20 Μαρτίου στην δικαστική αίθουσα να ζωντανέψουν
θλιβερές μνήμες για ένα έγκλημα που συγκλόνισε τα Τρίκαλα τον περασμένο Μάιο, με τη δολοφονία της Βάιας Γκάνια από τον σύζυγό της.
Oπως αναφέρθηκε στο δελτίο ειδήσεων του STAR η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει στις 20 Μαρτίου.
Ο συζυγοκτόνος είχε πολύ συχνά προστριβές με την
45χρονη, η οποία είχε προσφύγει τρεις φορές σε αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει τον σύζυγό της και την επιθετική του συμπεριφορά, ωστόσο πάντα τα ξαναέβρισκαν.
Μάλιστα η 45χρονη είχε καταθέσει και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του αλλά δεν πρόλαβαν να εκδικαστούν, καθώς είχαν ζητήσει αναβολή και συνέχιζαν να ζουν στο ίδιο
σπίτι.
Την ημέρα του εγκλήματος είχαν έντονη λογομαχία. Εκείνος πήρε ένα μαχαίρι και την ώρα που ήταν ξαπλωμένη
στην κρεβατοκάμαρα τη μαχαίρωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες από το σκεπτικό, η ανθρωποκτονία ήταν αποτέλεσμα έντονης ζηλοτυπίας και πάθους.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Έναρξη Λειτουργίας
Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου
Πλαστικής Χειρουργικής
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε να λειτουργεί
στο Νοσοκομείο μας Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο
Πλαστικής Χειρουργικής.
Το ωράριο λειτουργίας του νέου ιατρείου είναι:
Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη (9:00 – 14:00)
Τα ραντεβού θα κλείνονται είτε με φυσική παρουσία
στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Γ.Ν. Τρικάλων, είτε τηλεφωνικά
στο 2431350742.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

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 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 22426-24320
22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

2

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Αγρότες από την ερχόμενη εβδομάδα

Της χθεσινής δίκης στην Λάρισα

Βλέπουν το “χρώμα
του χρήματος”

των αγροτοσυνδικαλιστών για το μπλόκο της Νίκαιας

Διακοπή για τις 7 Μαρτίου
Συλλαλητήριο παραγωγών πραγματοποιήθηκε
χθες το πρωί έξω από τα Δικαστήρια

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποδώσει συνδεδεμένες
για συγκεκριμένες καλλιέργειες και “πρασίνισμα”

Τ

ο “χρώμα του
χρήματος” θα δούνε
από την ερχόμενη
εβδομάδα πολλοί
δικαιούχοι αγρότες,
καθώς θα καταβληθούν
ενισχύσεις από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ .

Οι επιδοτήσεις(συνδεδεμένες) που προγραμματίζεται
να αποδοθούν και αφορούν
παραγωγούς του ν. Τρικάλων,
είναι όσπρια προς ανθρώπινη
κατανάλωση, πρωτεϊνούχα
καρποδοτικά ψυχανθή, πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, μήλα και σκληρό σιτάρι.
Επίσης, μαζί με τις συνδεδεμένες θα πληρωθούν και
παραγωγοί που είχαν εκκρεμότητες με το “πρασίνισμα”,
το οποίο και δεν το είχαν
λάβει τον περασμένο Δεκέμβριο.
Η πληρωμή αυτή θα αφορά
μόνον το πρασίνισμα, ενώ η
βασική για όσους είχαν εκ-

κρεμότητες, θα δοθεί πριν το
Πάσχα.
Επίσης από βδομάδα θα
πληρωθούν και αγρότες τα
ποσά που αντιστοιχούν στην
ενίσχυση νέων.
Όπως έχει σημειώσει ο διευθυντής Θεσσαλίας του
ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Βαλιώτης για το κατώτατο όριο(πλαφόν), λαμβάνονται υπόψη από
τον Οργανισμό τα εξατομικευμένα πορίσματα των ζημιών του ΕΛΓΑ για την απόδοση της συνδεδεμένης και
ως παράδειγμα ανέφερε πως

εφόσον ο Ασφαλιστικός Οργανισμός έχει κρίνει πως μία
καλλιέργεια έχει υποστεί
100% ζημιά, τότε η ενίσχυση
καταβάλλεται, ενώ αν αποφανθεί σε μικρότερο ποσοστό, ίσως αυτή χαθεί, ίσως
όχι, διότι εξαρτάται από τον
μέσο όρο στον Νομό της τελευταίας τριετίας στην απόδοση, ωστόσο το “μέτρο” γι’
αυτόν είναι σχετικά υψηλό,
οπότε, ακόμη και 50% απώλειες είναι εφικτό να δώσουν
την επιδότηση.
Ματθαίος Μπίνας

Τα ποσά ανά καλλιέργεια και ανά
εκτάριο έχουν ως εξής:
Είδος καλλιέργειας
Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση
Πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή
Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή
Μήλα
Σκληρό σιτάρι

Ευρώ/εκτάριο
145,75
81,90
131,69
470,70
75,98

Ο Τρικαλινός αγροτοσυνδικαλιστής, μέλος του ΔΣ της ΟΑΣΤ, Αχ. Λιάτος

Γ

ια τις 7 Μαρτίου διακόπηκε η δίκη των 8
αγροτοσυνδικαλιστών
της Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων (ΠΕΜ), η οποία
άρχισε χθες στα Δικαστήρια
στην Λάρισα.
Χθες είχε οριστεί η δικάσιμος για τους εν λόγω παραγωγούς, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην Δικαιοσύνη από
το μπλόκο της Νίκαιας που
στήθηκε πριν λίγες εβδομάδες. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και το μέλος του
ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων
(ΟΑΣΤ) “Η ΑΝΟΙΞΗ” Αχιλλέας
Λιάτος.
Δικάζονται με την κατηγορία
ότι παρότρυναν τους αγρότες
της Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στο μπλόκο της Νίκαιας
που στήθηκε στις 28 Ιανουαρίου, υλοποιώντας σχετικές
αποφάσεις που πάρθηκαν με

συλλογικές διαδικασίες στα
ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων
και Ομοσπονδιών και στις συσκέψεις Αγροτικών Συλλόγων
και αγροτών.
Αγρότες απ’ όλη την Θεσσαλία πραγματοποίησαν χθες
το πρωί στις 10πμ συλλαλητήριο στήριξης των 8, έξω
από τα Δικαστήρια στην Λάρισα.
ΗΟΑΣΤ, σε σχετική ανακοίνωση της αναφέρει «το στήσιμο του μπλόκου της Νίκαιας,
όπως και άλλων 20 που στήθηκαν απ’ άκρη σ’ άκρη της
χώρας, έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικών αποφάσεων
που πάρθηκαν μέσα από τις
συλλογικές διαδικασίες στα
ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων
και Ομοσπονδιών και στις συσκέψεις αγροτικών συλλόγων
και αγροτών σε επαρχιακό,
νομαρχιακό και περιφερειακό
επίπεδο, στην κατεύθυνση για

κλιμάκωση και πανελλαδικό
συντονισμό των, κατά τόπους,
αγροτικών κινητοποιήσεων
που είχε ληφθεί στη σύσκεψη
της Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από εκατοντάδες Αγροτικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες, Επιτροπών Αγώνα και Μπλόκων
από όλη τη χώρα».
«Εξαρχής η Πανελλαδική
Επιτροπή των Μπλόκων και
οι Ομοσπονδίες Αγροτικών
Συλλόγων της Θεσσαλίας κατήγγειλαν ότι οι ευθύνες για
τις δικαστικές διώξεις ανήκουν
στην κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει τα “αγροτοδικεία” με
στόχο να τρομοκρατήσει τους
αγρότες για να μην συμμετέχουν στα μπλόκα και στις
άλλες αγροτικές κινητοποιήσεις» αναφέρει η ΟΑΣΤ.
Ματθαίος Μπίνας

Η Εγνατία Οδός έχει τις περισσότερες
εκκρεμότητες από όλες τις ιδιωτικοποιήσεις
Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού χαρακτηρίζεται από συστηματικές καθυστερήσεις
και προβλήματα, ενώ από τον Νοέμβριο του
2018 έως τα μέσα Ιανουαρίου του 2019 η διαδικασία παρέμεινε πρακτικά «παγωμένη», αναφέρει η 2η έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας
για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην Εγνατία Οδό καταγράφονται οι περισσότερες εκκρεμότητες εάν συγκριθεί με
όλες τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις.
Τι συμβαίνει λοιπόν με την Εγνατία; Οσοι
γνωρίζουν το θέμα, και δεν κρύβονται πίσω
από δεσμεύσεις πολιτικής ορθότητας, είναι
σαφείς: το υψηλό πολιτικό κόστος που αποδίδεται στην παραχώρηση της Εγνατίας οδού,
εξαιτίας της επιβολής διοδίων που συνεπάγεται, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο
κατά την οποία η Βόρεια Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά αντίδρασης στη συμφωνία
των Πρεσπών, είναι πασιφανές πως αποθαρρύνει την κυβέρνηση να επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση. Εξάλλου, ακόμα και η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας προσέφυγε πριν από
λίγους μήνες στο Συμβούλιο της Επικράτειας
κατά κοινής υπουργικής απόφασης για κάποια
από τα 38 διόδια που προβλέπεται να κατα-

σκευαστούν, ζητώντας να ακυρώσει αφενός
τη λειτουργία νέων σταθμών διοδίων, αφετέρου την προβλεπόμενη αύξηση των τελών
διέλευσης.
Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και
δασαρχεία, τοπικοί αυτοδιοικητικοί και άλλοι

παράγοντες. Αλλωστε υπουργοί αυτής και
προηγούμενων κυβερνήσεων ξεχνούσαν επί
χρόνια να βάλουν την υπογραφή τους στις
αποφάσεις που απαιτούνται για να μπουν
διόδια, με αποτέλεσμα ένας από τους σημαντικότερους άξονες της ΝΑ Ευρώπης, που

κόστισε κοντά στα 6 δισ. ευρώ, να παραμένει
ασυντήρητος και χωρίς πιστοποιήσεις για τις
30 και πλέον σήραγγές του. Δεν είναι λοιπόν
να απορεί κανείς πως το ζήτημα της Εγνατίας
απασχόλησε ιδιαίτερα την αξιολόγηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παρά το γεγονός πως στο πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρεται ως προθεσμία
για τον προσδιορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών
τα τέλη Ιουνίου, ελάχιστοι αισιοδοξούν πως
κάτι τέτοιο είναι υλοποιήσιμο λόγω των πολλαπλών εκκρεμοτήτων.
Εσχάτως συγκροτήθηκε πάντως επιτροπή
μεταξύ υπουργείου Υποδομών, ΤΑΙΠΕΔ και
της Εγνατίας Οδού Α.Ε. για την αντιμετώπιση
των εκκρεμοτήτων. Αυτές περιλαμβάνουν ούτε
λίγο ούτε πολύ 13 ζητήματα, μεταξύ των
οποίων η έναρξη κατασκευής μετωπικών και
πλευρικών διοδίων, ώστε να φτάσουν τελικά
συνολικά περίπου στους 40 σταθμούς. Χωρίς
διόδια ο αυτοκινητόδρομος δεν έχει αξιόλογα
έσοδα και χωρίς έσοδα δεν μπορεί ούτε λειτουργία ούτε συντήρηση να γίνει και άρα το
επενδυτικό ενδιαφέρον θα είναι ανάλογο.

τοπικά

Καινούργιες υποψηφιότητες
με τον Κώστα Μαράβα
Α) Στην Κοινότητα Λυγαριάς, μετά την υποψηφιότητα της κ. Μαρίας Τσιώκου –
Μηλιώτη, ως Κοινοτικοί Σύμβουλοι κατέρχονται στο πλευρό του Κώστα Μαράβα, δυναμώνοντας την Δημοτική
παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» οι παρακάτω:
1. Παναγιώτα Κατσιγιάννη
του Παναγιώτη.
Σπούδασε Νοσηλευτική και
ασχολείται για πρώτη φορά
με τα κοινά.
2. Σαργιώτη Αντωνία του
Αθανασίου. Είναι Αστυνομικός και για πρώτη φορά υποψήφια Κοινοτικός Σύμβουλος.
Β) Στην Κοινότητα Πιαλείας εμπλουτίζεται το Κοινοτικό ψηφοδέλτιο με την συμμετοχή της Αικατερίνης Πανάγου του Φωτίου.
Είναι σύζυγος του Θανάση
Παπαναστασίου και μητέρα
ενός τέκνου.
Απόφοιτος Λυκείου και
ιδιωτικός υπάλληλος.
Γ) Στην Κοινότητα Φήκης
δυναμώνει το ψηφοδέλτιο με
την συμμετοχή της Μπάκου

Όλγας του Νικολάου.
Είναι Ιδιωτικός υπάλληλος

και για πρώτη φορά θέτει
τον εαυτό της στην υπηρέ-

τηση των συνδημοτών της,
κατοίκων της Φήκης.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΣΕ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ…
Αγαπητοί μου Καλαμπακιώτες, Διαβίτες, Τρικαλινοί,
Πριν από τέσσερις μήνες, σας κάλεσα στην εις διάκονο χειροτονία μου, από
τον Επίσκοπο Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητο. Εισήλθα στην ιερατική
οικογένεια της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, διακόνησα και αγάπησα τον όμορφο λαό μας, τον οποίο σκεπάζουν με τις προσευχητικές τους
αγωνίες, οι Ιερές μας Μονές των Αγίων Μετεώρων.
Σήμερα, μετά από τέσσερις μήνες, σας καλώ στην εις πρεσβύτερο χειροτονία μου, από τον Επίσκοπο μας κ.κ. Θεόκλητο, την Κυριακή 3 Μαρτίου, στη
Διάβα Καλαμπάκας. Η παρουσία σας με τιμά, τα πρόσωπα σας μου δίνουν δύναμη σε καιρούς δύσκολους, σε μέρες πικρές για τον σύγχρονο άνθρωπο.
Με σεβασμό,
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος,
διάκονος Ι.Μ. Σταγών & Μετεώρων
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Ορκωμοσία της ιατρού
ειδικότητας Πλαστικής
Χειρουργικής στο ΓΝΤ

Στιγμιότυπο από την ορκωμοσία της ιατρού ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής, Επιμ. Β' κ. Νικολαϊδου Θάλειας στο Γ.Ν. Τρικάλων. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα ραντεβού για τους πολίτες κάθε Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη,
από τις 9:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ.
Το Νοσοκομείο μέχρι σήμερα, δεν είχε ιατρό με την ειδικότητα του Πλαστικού Χειρουργού και οι ασθενείς ήταν
αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε ιδιώτες ιατρούς ή σε
Νοσηλευτικά Ιδρύματα εκτός της πόλης, μπαίνοντας σε
ταλαιπωρία και χρονοβόρες διαδικασίες.
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων εύχεται στην ιατρό, καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη για
την καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα των ασθενών.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Ετήσιος χορός του Συλλόγου
Γυναικών Μεγαλοχωρίου “Πλειάδες”
Ο Σύλλογος Γυναικών Μεγαλοχωρίου “Πλειάδων” διοργανώνει και φέτος σήμερα Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και
ώρα 8.00 με τιμή εισόδου 10 ευρώ τον ετήσιο χορό στο κέντρο διασκέδασης “Λείριο”.
Χορός, κέφι και μασκαράδες μέχρι το πρωί!!!

OMAΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Βραδιά Μακαρονάδας
Πιστή στο ραντεβού μας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αύριο Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 8 το βράδυ στην
αίθουσα ΑΙΓΛΗ του ξενοδοχείου Πανελλήνιον η Ομάδα Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών Τρικάλων διοργανώνει την καθιερωμένη πλέον “Βραδιά Μακαρονάδας” μέσα σε μια αποκριάτικη και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Περιμένουμε τα
μέλη και τις φίλες του Οδηγισμού για να περάσουμε ένα
ευχάριστο βράδυ.
Η Πρόεδρος
και το Δ.Σ. της Ο.Σ. Τρικάλων

Κοπή πίτας του Συλλόγου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ύπνου και Επισιτισμού
Ο Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ύπνου και Επισιτισμού
Ν. Τρικάλων σας προσκαλεί στην κοπή πίτας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ. στην
αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.
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ε ένα κατάλευκο
τοπίο στο Περτούλι
Τρικάλων, με το
θερμόμετρο να «αγγίζει» τη
νύχτα ακόμα και διψήφιες
τιμές υπό το μηδέν,
στρατοπέδευσαν επί 12
μέρες οι σπουδαστές της
Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), και
εκπαιδεύτηκαν εκεί στο
πλαίσιο του σχολείου
χειμερινής διαβίωσης.

Σκηνικό... πολέμου στο Περτούλι
Οι ασκήσεις της ΣΜΥ ολοκληρώθηκαν παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες
συμμετείχαν σε ασκήσεις προσομοίωσης μάχης.
Το σχολείο χειμερινής εκπαίδευσης της ΣΜΥ έγινε από τις 11
ως και τις 22 Φεβρουαρίου, στην
περιοχή «Χαμηλά Λιβάδια» του
όρους Κόζιακα, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, κοντά στις
εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού
κέντρου Περτουλίου Τρικάλων.
Όπως ανακοίνωσε το Γενικό
Επιτελείο Στρατού, «σκοπός της
εκπαίδευσης, η οποία περιέλαβε
αντικείμενα επιχειρησιακής και
ειδικής εκπαίδευσης, με έμφαση

Έσκαψαν λαγούμια στο χιόνι
και έστησαν ιγκλού για διαμονή
και επιβίωση, άναψαν φωτιά τρίβοντας ξύλα, εκπαιδεύτηκαν σε
τεχνικές προσανατολισμού, πήραν
μέρος σε πεζοπορία πολλών χιλιομέτρων σε αντίξοες συνθήκες,
εκτέλεσαν βολές σε στόχους και

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

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

στη διεξαγωγή ασκήσεων μικρών
κλιμακίων, ήταν η εξοικείωση στη
διαβίωση σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες στην ύπαιθρο και η
επαύξηση της σωματικής και ψυχικής αντοχής».
Η εκπαίδευση σε χιονοσκεπείς
περιοχές εντάσσεται στο ετήσιο
πρόγραμμα ακαδημαϊκών σπουδών και στρατιωτικής εκπαίδευ-

σης της Σχολής, η οποία εκτός
από το χειμερινό σχολείο περιλαμβάνει και το θερινό, τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αντίστοιχη
χειμερινή εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Ευελπίδων
πραγματοποιείται στο ΚΕΟΑΧ του
Ολύμπου, σε υψόμετρο 1.820 μέτρων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

Ο Δήμος Τρικκαίων φιλοξενεί
εκδρομές σχολείων από όλη τη χώρα
Με την πρωτομηνιά, κατέφθασαν το 3ο Γυμνάσιο
Αλεξανδρούπολης και το 5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής

ερίοδος εκδρομών
σχολείων ο Μάρτιος
και ο Απρίλιος και
ήδη ο Δήμος Τρικκαίων φιλοξενεί εκατοντάδες μαθητές
και μαθήτριες από όλη τη
χώρα. Ενδεικτικά, το πρωί της
Παρασκευής 1 Μαρτίου 2019
το Δημαρχείο επισκέφθηκαν
μαθητές και μαθήτριες από το
3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης και το 5ο Γυμνάσιο Αγίας
Παρασκευής. Με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και κατόπιν συνεννόησης, έγινε συζήτηση επί όλων των θεμάτων
που σχεςτίζονται με τα επιτεύγματα και τις δράσεις του
Δήμου Τρικκαίων, σε πολλά

Π

και διαφορετικά επίπεδα. Ο
Δήμαρχος Τρικακίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου απάντησε σε ερωτήσεις για τα ζητήματα της καινοτομίας και
της τεχνολογίας, ενώ τους
είχε υποδεχθεί ο αντιδήμαρχος κ. Κ. Ψύχος. Στη συνέχεια
έγινε αναλυτική παρουσίαση
των δράσεων του Δήμου, καθώς και των τεχνολογικών καινοτομιών και προγραμμάτων,
και περιληπτικά και διά ζώσης,
στο control room του Smart
Trikala, από τον εκπρόσωπο
Τύπου του Δήμου, κ. Θανάση
Μιχαλάκη. Τα σχολεία ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα το καθένα και, το μεν

σχολείο της Θράκης κατευθύνθηκε στο Μουσείο Τσιτσάνη, το δε σχολείο της Αττικής στον μύλο Ματσόπουλου. Και στα δύο αυτά εμβληματικά σημεία των Τρικάλων έγιναν περιηγήσεις, παρουσιάστηκαν προγράμματα
και πτυχές της ιστορίας των
Τρικάλων. Οι δράσεις συνεχίζονται για τα συγκεκριμένα
σχολεία στον νομό, ενώ από
την ερχόμενη εβδομάδα περισσότερες εκδρομές σχολείων από όλη τη χώρα φιλοξενούνται με χαρά στην πόλη
του Ασκληπιού, του Τσιτσάνη,
των τεχνολογιών και του Μύλου των Ξωτικών.

CMYK
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«Μάρτη, Μάρτη μου
καλέ», στον Δήμαρχο
Τρικκαίων

ε τα κάλαντα – προϋπάντηση της
Ανοιξης, τη γνωστή «»Χελιδόνα»,
υποδέχθηκαν τον Δήμαρχο
Τρικκαίων, τα πρωτάκια του 31ου
Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.

Μ

Το πρωί της πρώτης ημέρας του Μαρτίου
του 2019, μαθητές και μαθήτριες του Α1 και Α2
τμημάτων του σχολείου, επισκέφθηκαν τον κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου και του τραγούδησαν

το εν λόγω παραδοσιακό τραγούδι που υποδείκνυε και υπενθύμιζε τη μετάβαση στην
άνοιξη. Μαζί με χειροτεχνημένα χελιδόνια και
όμορφα καλαθάκια με λουλούδια, έδωσαν το
μήνυμα της εποχής που ανθίζει την πλάση, δεχόμενοι ευχές από τον κ. Παπαστεργίου και τον
αντιδήμαρχο κ. Κ. Ψύχο. Τα παιδιά συνόδευαν, η διευθύντρια κ. Ζωή Μπούσια, και οι
εκπαιδευτικοί, κ. Κουντούρη και Καραγεώργου

12 σελίδα
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Παρουσίαση βιβλίου

«Μάρτης μας ήρθε»
«ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού Τρικάλων
ύριο Κυριακή 3 Μαρτίου, και
ώρα 18:00 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Τρικκαίων, η «ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο
Χορού Τρικάλων θα
πραγματοποιήσει
μουσικοχορευτική εκδήλωση
«Μάρτης μας ήρθε» με χορούς και
τραγούδια της Άνοιξης.

Α

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν χελιδονίσματα, τραγούδια της Άνοιξης και
χοροί από Θεσσαλία, Ήπειρο, Θράκη,
Δωδεκάνησα, Μακεδονία, Κύθνο, Αν. Αιγαίο και Αν. Ρωμυλία.

Την διδασκαλία χορών και την επιμέλεια της παράστασης έχουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής: Βασίλης Γαλάνης
και Ζελεσιάδου Έφη. Υπεύθυνος Χορωδίας ο Ντίνας Άρης.
Η ορχήστρα αποτελείται από τους: Ντίνα Άρη (τραγούδι), Ντίνα Ραφαηλία (τραγούδι), Κωστούλη Κώστα (κλαρίνο), Γεωργίου Στέφανο (βιολί), Σβάρνα Τάσο
(λαούτο), Λάμπα Κώστα (Κοντραμπάσο), Γαλάνη Βασίλη (κρουστά), Γαλάνη
Παύλο (κρουστά)
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν
στο Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Τρικάλων.
Τιμή εισόδου 3€.

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
στο ΑΚΡΟΠΟΛ στην ΑΘΗΝΑ 3.3.19
ναχωρεί νωρίς το
πρωί της
Κυριακής η
ογδονταμελής
αποστολή του
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ για την
Αθήνα προκειμένου να
συμμετέχει χορευτικά
στην θεατρική
παράσταση του
ΑΚΡΟΠΟΛ.

Α
Το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος και οι Εκδόσεις Αρμός
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της
Κατερίνας Μαγγανά: «Όταν η Ψυχή Διαταράσσει το
Σώμα»!
Σήμερα Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:30 στο
Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη (Βενιζέλου και
Καρδίτσης, Τρίκαλα).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Οικονόμου Αχιλλέας, ψυχίατρος- ψυχοθεραπευτής, Κατερίνα Μαγγανά, ψυχολόγος Msc, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας.
Διαβάζει αποσπάσματα η Βίκυ Ιακωβάκη, ηθοποιός.

Ανακοίνωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί μου φίλοι, της ζωής και της καθημερινής βιοπάλης, που για πολλά χρόνια δώσαμε μαζί αγώνες ζωής,
με σταθερές αξίες και αρχές, για τα ιδανικά και τα πιστεύω τόσο της πατρίδας όσο και της ορθοδοξίας μας…
Μέσα σε αυτή την πολύχρονη πορεία, θεώρησα καλό
να καταγράψω αρκετά γεγονότα από αυτή την πορεία,
μέσα σε τρία βιβλία - τα δύο έχουν ήδη κυκλοφορήσει - και το τρίτο πλέον τώρα που είναι διαθέσιμο, με
τον τίτλο «Κρίση, χρονογράφημα στα γεγονότα 2011
– 2018», όπου και θα γίνει η παρουσίασή του στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (επί της Όθωνος), το Σάββατο 2 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ.
Τόσο η Μητρόπολη Τρικάλων, όσο και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μαζί με εμένα προσωπικά,
θεωρήσαμε, επειδή δεν ήταν δυνατό να σταλούν ατομικές προσκλήσεις σε καθένα ξεχωριστά - παρά την
καλή μας διάθεση και επιθυμία - ότι ήταν καλύτερο για
όλους να το κοινοποιήσουμε, προς διευκόλυνσή σας,
με γενική πρόσκληση μέσω του Τύπου.
Κι ίσως να είναι έτσι καλύτερα για όλους, αφού θα
θέλαμε να παραβρεθείτε όσο το δυνατόν περισσότεροι, όταν ο σκοπός της παρουσίασης και διάθεσης του
βιβλίου - με ένα συμβολικό ποσό - είναι καθαρά φιλανθρωπικός, καθ’ όσο θα καλύψει αποκλειστικά ανάγκες ενίσχυσης του Φιλόπτωχου Ταμείου της Μητροπόλεως.
Ευχαριστώ από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσόστομο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλέξιο, τον Πρωτοσύγκελο πατέρα Αλέξιο και
τους χορηγούς : την Αντιπεριφέρεια Τρικάλων και τον
κ. Μιχαλάκη, την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας,
το Επιμελητήριο Λάρισας και την Πρόεδρο των Συνταξιούχων Εμπόρων κ. Παπαδάκου, που χωρίς τη δική τους
συμβολή και προσπάθεια, δεν θα ήταν εφικτή η κυκλοφορία του βιβλίου και η θεάρεστη διάθεσή του…
Σας ευχαριστώ και σας περιμένω όλους,
Ο συγγραφέας
Περικλής Βασιλός

Για δεύτερη συνεχή χρονιά
ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ προσκλήθηκε από την
παραγωγή του ιστορικού θεάτρου ΑΚΡΟΠΟΛ στην Αθήνα.
Είναι τιμή για τον ΧΟΤ αλλά
και επιβράβευση από την περσινή μας παρουσία σε ανάλο-

γο παιδικό έργο όπου τα παιδιά μας καταχειροκροτήθηκαν αλλά και το χάρηκαν που
συμμετείχαν σε τέτοιο έργο
αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες...
Συγκεκριμένα παιδικά τμή-

ματα του ομίλου μας θα συμμετέχουν χορευτικά στην αξιόλογη παιδική παράσταση της
χρονιάς “Ένα παιδί μετράει
τα’ άστρα” που έγινε φέτος
sold out από πλευράς εισιτηρίων. Tα μικρά αυτά απολαυ-

στικά κορίτσια του ΧΟΤ θα
ανέβουν στην σκηνή του
Ακροπόλ, παριστάνοντας...
πότε τις ζωηρές μαθήτριες
και πότε τις τσιγγάνες!
Πάνω από πενήντα μικροί
χορευτές μας θα συμμετέχουν στην εν λόγω παράσταση που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 3.3.2019. Για
αυτό το λόγο πραγματοποιούνται εντατικές πρόβες με
την επίβλεψη της Ραφαέλας
Μάνου-Γκοργκόλη και της Κάτιας-Νανάς Μάνου για άρτιο
αποτέλεσμα που χαρακτηρίζει
τον ΧΟΤ.
Στην παράσταση πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός
Θανάσης Βισκαδουράκης με
πλειάδα άλλων ηθοποιών.

Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Τρικάλων Σ.Φ.Σ.Τ

Οι δραστηριότητες του συλλόγου μας
Με πλούσια δράση ξεκίνησε και η νέα χρονιά του ΣΦΣΤ. Ο Φεβρουάριος ο πρώτος μήνας της θητείας του νέου ΔΣ ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο στην πυκνότητα των
δραστηριοτήτων του συλλόγου μας.
1. Τα τρένα στην πεζογραφία.
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην "Σουΐτα" και σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Τρικάλων η εκδήλωση αυτή. Εισηγήτρια
ήταν η Φιλόλογος και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων κ. Κωνσταντίνα Πλεσιώτη, ενώ ακολούθησε η προβολή της κλασικής μεταφοράς στη μεγάλη οθόνη του αστυνομικού μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι
«Φόνος στο Όριεντ Εξπρές».
2. Παρέμβαση για τα δρομολόγια.
Εν όψει της ηλεκτροκίνησης του κεντρικού
άξονα και της καθιέρωσης νέων δρομολογίων ο ΣΦΣΤ από κοινού με τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Καρδίτσας απέστειλε επιστολές προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τους τοπικούς βουλευτές με συγκεκριμένες προτάσεις
για την βελτίωση των δρομολογίων. Από
όλους τους βουλευτές των Τρικάλων υπήρξε άμεση ανταπόκριση και τους ευχαριστούμε πολύ γι αυτό.
Ο κ. Κώστας Σκρέκας έφερε το θέμα στη
βουλή ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πήραν
την πρωτοβουλία για την οργάνωση σχετικής
σύσκεψης στο υπουργείο μεταφορών παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Θάνου
Βούρδα και του εμπορικού διευθυντή της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Τόλια.
Στην σύσκεψη εκτός των τριών βουλευτών
παραβρέθηκε τριμελής αντιπροσωπεία του
συλλόγου μας καθώς και επαγγελματίες

του τουρισμού που δραστηριοποιούνται
στην Καλαμπάκα.
Στην συνάντηση έγινε γνωστό πως παραμένει το επιτυχημένο δρομολόγιο 884/885
που εκτός της εξυπηρέτησης των δυτικο-

θεσσαλών φέρνει σε ετήσια βάση πολλές χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο στα
Μετέωρα και την Καλαμπάκα. Επίσης έγινε
γνωστό πως θα υπάρξει και νέο δρομολόγιο
το πρωί προς Αθήνα με επιστροφή το απόγευμα με πολύ καλή εισιτηρίου.
Επί πλέον ο ΣΦΣΤ έθεσε στον γενικό
γραμματέα το ζήτημα της δυτικής σιδηροδρομικής εγνατίας με έμφαση στο θέμα της
γραμμής Καλαμπάκας-Κοζάνης, θεωρώντας λάθος την έως τώρα αδράνεια στις εξελίξεις για το έργο αυτό.
3. Τσικνοπέμπτη και εκδρομή.
Με μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκε και φέτος η Τσικνοπέμπτη στις "Ακακίες". Η προσέλευση των μελών και φίλων του συλλόγου
ήταν μεγάλη και το κλίμα γιοραστικό. Στους
παρευρισκόμενους έγινε εκτός των άλλων
ενημέρωση για την μεγάλη σιδηροδρομική
εκδρομή που οργανώνουμε την δεύτερη
εβδομάδα του Πάσχα στην Τουρκία και
συγκεκριμένα σε Κωνσταντινούπολη, Πριγκιπόννησα, Εσκί Σεχίρ και Άγκυρα. Το ταξίδι από την Πόλη μέχρι την Άγκυρα μέσω Εσκί
Σεχίρ θα γίνει με το υπερσύγχρονο τρένο
υψηλής ταχύτητας. Επειδή ήδη οι δηλώσεις
συμμετοχής είναι πάρα πολλές θα πρέπει
όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν το
γρηγορότερο για να αποφασίσουμε αν η εκδρομή μέχρι την Κωνσταντινούπολη θα
πραγματοποιηθεί με ένα ή δύο πούλμαν. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:
6973795191 (Τσιοτινού Αθανασία) και
6979553692 (Τριανταφύλλου Βασίλης).
Θα τηρηθεί όπως πάντα σειρά προτεραιότητας.
Το Δ. Σ.
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ

ΓΕΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΝΗ

Δυνατά παιχνίδια στα πρωταθλήματα
ΕΣΚΑΘ, όπου δεσπόζει η αναμέτρηση
Γόμφων- Αμπελώνα (σελ 4)

Ελκυστικές αναμετρήσεις
θα πραγματοποιηθούν σήμερα
στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΤ (σελ 7)

Ο Αστέρας θα κάνει και φέτος
την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα
μπάσκετ με καρότσι (σελ 3)

4 Τον καλό του εαυτό πρέπει να καταθέσει σήμερα
ο ΑΟΤ απέναντι στον Εργοτέλη για να πάρει τη νίκη
η οποία θα σηματοδοτήσει την αρχή της αντεπίθεσης (σελ 5)
CMYK
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Υπόσχονται συγκινήσεις
Μάγοι και ΑΕΤ θα μοχθήσουν για το καλύτερο στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Ροζ φύλλο θα ψάξει ο Κρόνος

Α

πό την αρχή της
χρονιάς
εισέπραξαν
μαζεμένες
φιλοφρονήσεις. Διότι οι
μπασκετικοί πέρα από το
καλό γούστο τους ξέρουν
να αναγνωρίζουν και τις
φιλότιμες προσπάθειες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
ΑΕΤ και Μάγοι είναι αλήθεια
ότι δούλεψαν συστηματικά
από την αρχή της χρονιάς και
περιμένουν να δρέψουν τους
καρπούς των κόπων τους.
Ειδικά στην καμπή αυτή του
πρωταθλήματος χρειάζονται
αψεγάδιαστες εμφανίσεις.
Πάντως στο μεταξύ τους
ματς παίζει ρόλο και το γόητρο.
Πορτοκαλί και ερυθρόλευκοι
λοιπόν θα σπεύσουν να διαβάσουν όσο καλύτερα μπορούν το παιχνίδι, να περιορίσουν τα λάθη στο ελάχιστο
και να έχουν καθαρό μυαλό
μέχρι τέλους.
Διότι σε τέτοια ματς οι ισορροπίες είναι λεπτές.
Σε κάθε περίπτωση το Τρικαλινό δίδυμο βρήκε για τα
καλά ρυθμό, ενώ διαθέτει ποιότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία
πρέπει να ξεδιπλωθούν στον
αγωνιστικό χώρο, οπότε το
κοινό θα αναγνωρίσει την φιλότιμη προσπάθεια.
Από την πλευρά του ο Κρόνος θέλει να επιστρέψει στις
νίκες. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Καρδίτσας θέλει προσοχή. Με καλή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση
οι κιτρινόμαυροι θα χτίσουν
την διαφορά που θα τους επιστρέψει να κινηθούν δίχως
άγχος.
Γενικά η κατηγορία έχει γοητεία και παίζεται ατόφιο μπάσκετ, ενώ χωρίς υπερβολή οι
αθλητές αγωνίζονται για την
φανέλα.
Από την στιγμή που μπουν
στον αγωνιστικό χώρο ξεχνούν
όλα τα υπόλοιπα και μέλημά

Πόλο έλξης θα αποτελέσει η τοπική αναμέτρηση της Α2 ΕΣΚΑΘ
ανάμεσα στους Μάγους και την ΑΕΤ
τους είναι το πως θα οδηγήσουν τις ομάδες τους στα ροζ
φύλλα.
Τι κι αν κάποια παιχνίδια ξεκινούν σε δύσκολες ώρες Σάββατο και την Κυριακή; Οι αθλητές παλεύουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο με αποτέλεσμα πολλά ματς να κρίνονται την ύστατη ώρα και στο
τελευταίο σουτ.
Πρόκειται καθαρά για την
άγρια ομορφιά του αθλήματος, που καθηλώνει το κοινό.
Το ζητούμενο πάντως είναι
να σηκωθεί το τοπικό μπάσκετ
λίγο ψηλότερα.
Αλλωστε οι προϋπολογισμοί
των ομάδων είναι ιδιαίτερα
σφιχτοί και πολύ σωστά κάνουν οι ιθύνοντες και υπολογίζουν και το τελευταίο ευρώ.
Μεγάλο ρόλο πάντως παίζουν και οι διαπροσωπικές
σχέσεις. Από την στιγμή που
παράγοντες και παίκτες μιλήσουν την γλώσσα της αλήθειας μπορούν να δώσουν τα χέρια, χωρίς το ταμείο των ομάδων να επιβαρυνθεί ιδιαίτερα.
Διότι και οι αθλητές ξέρουν
πολύ καλά πως έχουν τα πράγματα και έτσι στις συζητήσεις
δεν ψάχνουν λαγούς με πετραχήλιαα.
Ενα μεγάλο κεφάλαιο πάντως έχει να κάνει σχέση με
την υποδομή. Η συγκεκριμένη

Τ

έσσερις μήνες ήταν αρκετοί για
τον Παναθηναϊκό να απέχει από
τις εκτός έδρας ευρωπαϊκές νίκες
και την Πέμπτη το βράδυ
σταμάτησε αυτό το ρεκόρ, με τους
"πράσινους" να επικρατούν με 99-80
της Γκραν Κανάρια και να αυξάνουν τις
ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη
φάση της Ευρωλίγκας.
Το "τριφύλλι" μπορεί να είχε εκτός με τραυματισμό τον Λοτζέσκι και τον Τόμας και να
είδε τον Μήτογλου να τραυματίζεται κατά τη
διάρκεια του αγώνα, όμως έχοντας συνέπεια
στα εντός πεδιάς σουτ, δοκιμάζοντας λίγες
φορές την τύχη του και μειώνοντας στο β' ημίχρονο τα λάθη, κατάφερε να πάρει τη νίκη.
Πλέον η ομάδα του Ρικ Πιτίνο βρίσκεται με ρεκόρ 11-13 στην 11η θέση σε τριπλή ισοβαθμία
με Μακάμπι και Μπάγερν Μονάχου και είναι
μία νίκη πίσω από τη Μπασκόνια και τον Ολυμπιακό.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με "ελληνική" πεντάδα έχοντας τους Καλάθη, Κιλπάτρικ, Αντε-

λέξη αποτελεί το Α και το Ω
στον αθλητισμό, άσχετα αν
στην πορεία τα περισσότερα
στελέχη ομάδων αλλάζουν
προσανατολισμό.
Γιατί η παραγωγή ενός
αθλητή δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε και γίνεται με το
πάτημα ενός κουμπιού.
Ισα-ίσα οι υπεύθυνοι πρέπει
να δαπανήσουν αρκετές εργατοώρες ούτως ώστε να μάθουν σωστά τα μυστικά του
μπάσκετ στον κάθε πιτσιρικά
και να του δώσουν ώθηση για
μια καλή καριέρα.
Οι περισσότεροι ακόμη και
σήμερα προτιμούν τις εύκολες
λύσεις και στρέφονται σε δοκιμασμένες συνταγές.
Ωστόσο όλοι πρέπει να δουν
το αύριο και να βγάλουν ορισμένους αθλητές από τα
σπλάχνα τους.
Πέραν όλων των άλλων το
συγκεκριμένο γεγονός θα αναδείξει ακόμη περισσότερο την
δουλειά μιας ομάδας.
Συνεπώς τα επιτελεία των
ομάδων της Α2 ΕΣΚΑΘ πρέπει
να παίξουν σε πολλά μέτωπα.

Γερές μάχες
Ηταν αναμενόμενο ότι ο
αγώνας του πρώτου γύρου
θα είχε αρκετά σημεία αναφοράς, που σχολιάστηκαν στα
στέκια.
Ισχυρές δυνάμεις στην Α2
ΕΣΚΑΘ αποτελούν ΑΕΤ και

Μάγοι. Κάθε χρόνο φροντίζουν να οργανώνονται σωστά
και να κάνουν στοχευμένες
επιλογές.
Εννοείται ότι κάθε ομάδα
από τις προαναφερόμενες διαθέτει την δική της ταυτότητα
και προσπαθεί να υποστηρίζει
το πλάνο όσο καλύτερα μπορεί.
Σε κάθε περίπτωση φάνηκε
νωρίς ότι το Τρικαλινό δίδυμο
είναι αποφασισμένο να παίξει
δυνατά φέτος και να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες
για ευχάριστες ειδήσεις.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα ερυθρόλευκοι και πορτοκαλί βάδιζαν χέρι- χέρι δείχνοντας ότι οι φιλοφρονήσεις
που εισέπραξαν κάθε άλλο
παρά τυχαίες ήταν.
Εκ των πραγμάτων το Σάββατο 8 Δεκέμβρη 2018 η αλυσίδα για κάποια από τις ομάδες θα έσπαζε.
Το μεταξύ τους παιχνίδι παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού πέραν όλων των
άλλων και το γόητρο παίζει
μεγάλο ρόλο.
Ομολογουμένως γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι έβαλαν
τα δυνατά τους για να κάνουν
θετικό ταμείο διαφημίζοντας
παράλληλα το τοπικό μπάσκετ.
Τελικά τα χαμόγελα ήταν
για την ΑΕΤ που είχε αποτελεσματικότητα στα ψιλά γράμματα κερδίζοντας με 61-58.
Ηταν βέβαια ένα παιχνίδι
όπως όλα τα Τρικαλινά ντέρμπι.
Το πάθος αποτέλεσε κύριο
χαρακτηριστικό μαζί με την
φλόγα. Αλλωστε και οι δυο
ομάδες διαθέτουν στο ρόστερ
τους παίκτες με την νοοτροπία
του νικητή, που ξέρουν να βάζουν τα χέρια τους στην φωτιά.
Δεν έλειψαν λοιπόν οι ομηρικές μονομαχίες σε αρκετές
περιπτώσεις, ενώ οι πρωταγωνιστές προσπάθησαν να
πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις,
να ελέγξουν τον ρυθμό και να
αποφύγουν τα λάθη.

Και μπορεί το σκορ να μην
άνοιξε αλλά η συνάντηση είχε
άγρια ομορφιά κρατώντας
τους φιλάθλους καθηλωμένους μέχρι τέλους.
Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώθηκε η δυναμική των συγκεκριμένων σωματείων, που
είναι σίγουρο ότι θα πάνε με
την ίδια λογική μέχρι τέλους
και εκεί ευελπιστούν ότι θα
κάνουν θετικό ταμείο.
Τα επιτελεία θα έχουν ασφαλώς τα μάτια τους ανοιχτά σε
όλα τα ιδιαίτερα ματς αλλά
δεν θα υποτιμήσουν κανέναν
αντίπαλο.
Η ΑΕΤ πάντως έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα με 11-0. Ηταν
το διάστημα που ότι και αν
έκανε το συγκρότημα του Χρήστου Γκότα έπιανε.
Ωστόσο οι Μάγοι ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα ανακάτευαν την τράπουλα. Πράγματι αυτό συνέβη και ο αγώνας για μεγάλο διάστημα ισορροπούσε στην κόψη του ξυραφιού.
Στις εξαιρετικές ενέργειες
του ενός απαντούσε ο άλλος,
οπότε έμενε να δούμε ποιος
θα πει τον τελευταίο λόγο.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά
μια ανάσα από το τέλος με 3
πόντους, ενώ στην λίστα μπήκαν και αντιαθλητικά.
Στην κρίσιμη στιγμή οι: Βήττας, Κατούνας, Οκκας σημάδεψαν σωστά και έδωσαν το
ροζ φύλλο στην ΑΕΤ.
Τα δεκάλεπτα: 11-10, 2723, 45-41, 61-58
Διαιτητές:Κοντογιάννης –
Γκέκας
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
10 (3), Ραμμίδης, Καταραχιάς
, Νίτσιος, Παπαγεωργίου 10
(1), Αμπράζης 6, Μπαλωμένος
, Κατούνας 2, Μπαϊρακτάρης
, Όκκας 6 (1), Βήτας 15, Χρηστάκος 12 (1).
Μάγοι (Τσίμας): Γουλιώτης
8, Γρηγορόπουλος 4, Παπανδρέου 13 (1), Τόλλιος 7 (1),
Κουτιβής 3 (1), Διβάνης, Τσιτσάνης 2, Μπέφας 17 (3),
Ευαγγέλου 4, Καλαμπάκας,

Εκανε ξέσπασμα
τοκούνμπο, Μήτογλου και Παπαγιάννη και χάρη
στον Αντετοκούνμπο και τον Παπαγιάννη βρισκόταν μπροστά στο σκορ, με την Γκραν Κανάρια όμως να ακολουθεί κατά πόδας.
Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να χτυπήσουν
ουκ ολίγες φορές από το τρίποντο και εκμεταλλευόμενοι τα 7 λάθη των "πρασίνων", κατάφεραν να προηγηθούν ακόμα και με 19-14.
Τότε ο Ρικ Πιτίνο αφύπνισε τους παίκτες του
και με ένα σερί 7-14 κατάφεραν να προηγηθούν
στο τέλος του δεκαλέπτου, σε μία περίοδο
όπου το "τριφύλλι" επιχείρησε μόλις 1 σουτ
από τα 6,75. Τάδε έφη basketblog.
Στο β' δεκάλεπτο η εικόνα του παιχνιδιού
δεν άλλαξε στα πρώτα λεπτά με τις δύο ομάδες
να πηγαίνουν χέρι χέρι στο σκορ με την Γκραν
Κανάρια να προηγείται με 30-28, όμως τότε το
σερί 14-0 έδωσε προβάδισμα στο "τριφύλλι",
με τον Αντετοκούνμπο και τον Παπαγιάννη να

αναλαμβάνουν το σκοράρισμα, τον Παπαπέτρου
να καθαρίζει τα ριμπάουντ και τον Καλάθη να
μοιράζει τις ασίστ.
Παρόλα αυτά δεν άργησε η... καθίζηση για
τον Παναθηναϊκό, με την Γκραν Κανάρια να
βρίσκει στόχο και να μειώνει τη διαφορά των
12 πόντων στους 5 (45-50), με την οποία πήγαν
οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
Το β' ημίχρονο ξεκίνησε με τη Γκραν Κανάρια
να εξαλείφει πλήρως τη διαφορά του Παναθηναϊκού και το παιχνίδι να ξεκινήσει κατά κάποιο
τρόπο από την αρχή.
Η επανείσοδος του Λάνγκφορντ στο παρκέ
βοήθησε τους "πρασίνους" με τον Αμερικανό
να κερδίζει έξυπνα φάουλ με αποτέλεσμα να
οδηγηθεί στις βολές και συνδυαστικά με τον
Καλάθη δημιούργησαν ένα ισχυρό δίδυμο.
Παρόλα αυτά το τρίτο φάουλ του ηγέτη του
"τριφυλλιού" οδήγησε τον Πιτίνο να παίξει ένα

Μερίτσης.
Στο ημίχρονο η ΑΕΤ βράβευσε δύο αθλητές του συλλόγου και συγκεκριμένα τους
Μπαϊρακτάρη Γεώργιο & Παπαναστασίου Ηλία (όπου ο τελευταίος είναι ο γενικός αρχηγός της ομάδας ) για την
προφορά τους στον σύλλογο
όπου πλέον βοηθάνε την ομάδα ο καθένας ξεχωριστά από
άλλο πόστο.
Δύσκολη αποστολή είχε την
Κυριακή 9 Δεκέμβρη 2018 ο
Κρόνος στην έδρα του Ολυμπιακού Καρδίτσας. Τελικά δεν
απέφυγε την ήττα με 79-66.
Στο πρώτο μέρος οι κιτρινόμαυροι αιφνιδίασαν τον αντίπαλο, ενώ ήταν κοντά στο
δεύτερο δεκάλεπτο.
Όμως ακολούθως οι γείτονες ανέβασαν στροφές και
επικράτησαν.
Δεκάλεπτα: 17-20, 41-36,
63-42, 79-66
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας 2, Ντιντής, Κανελλόπουλος 11(1), Κολώνας 1,
Ψόχιος, Μπακάλης 13, Ζαμπραιλας 9, Ζησόπουλος 15(3),
Χλωρός 4, Τσέπας 11.

Το πρόγραμμα
2/3/2019 Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
14:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΙΚΑΡΟΣ .Λ
Διαιτητές :ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Κ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2/3/2019 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚ
20:00 ΜΑΓΟΙ- ΑΕΤ
Διαιτητές :ΞΕΡΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ (ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
3/3/2019 ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ
15:00 ΚΡΟΝΟΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΑΡ.
Διαιτητές :ΤΖΑΤΖΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
3/3/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΕΣΚΑΤ
15:00 .ΔΕΣΚΑΤΗ- Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ
Διαιτητές :ΛΙΛΗΣ ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
3/3/2019 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
19:30 ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ- ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ
Διαιτητές :ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ.

σχήμα με Λεκαβίτσιους, Λάνγκφορντ και Κιλπάτρικ και τον Βουγιούκα στο "5", με το σχήμα
αυτό να βγάζει αποτέλεσμα, με τον σέντερ
του Παναθηναϊκού να λειτουργεί σαν δημιουργός κάτω από το καλάθι και να βοηθά ώστε οι
φιλοξενούμενοι να κλείσουν το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 73-66.
Το τελευταίο μέρος του αγώνα βρήκε τον
Παναθηναϊκό να είναι απόλυτα συνεπής σε
άμυνα και επίθεση και παρά το πρόβλημα στο
αμυντικό ριμπάουντ, το οποίο οφείλεται εν
πολλοίς και στην απουσία των Τόμας-Μήτογλου,
κατάφερε να δημιουργήσει διψήφια διαφορά
πόντων, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει απόλυτα
στο παιχνίδι.
Τα δεκάλεπτα: 26-28, 45-50, 66-73, 80-99
Γκραν Κανάρια (Γκαρθία): Γουίλι 16, Ολιβέρ
2, Χάνα 8, Έρικσον 11 (1), Βένε 5 (1), Μπάλβιν,
Παουλί, Ραμπασέδα 21 (5), Στρόμπερι 2, Ραντίτσεβιτς 5 (1), Τζέφερσον 2, Τιλί 8.
Παναθηναϊκός (Πιτίνο): Λάνγκφορντ 18 (3),
Παπαγιάννης 14, Παπαπέτρου 10 (1), Γκιστ 8,
Βουγιούκας 4, Λεκαβίτσιους 4, Κιλπάτρικ 8,
Καλάθης 17 (2), Αντετοκούνμπο 16, Μήτογλου.

ΤοπιΚΑ

Βλέπουν μπροστά
Σημαντική συνάντηση
για να «τρέξει» η υλοποίηση
του σπιτιού του μπάσκετ
με αμαξίδιο
Ανήσυχα πνεύματα είναι όσοι διακονούν το μπάσκετ με καρότσι.
Φυσικά οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας είχαν χρόνια στο μυαλό τους έναν
δικό τους χώρο.
Οι επαφές λοιπόν είναι στην ημερήσια διάταξη.
Το ενημερωτικό κείμενο που ανέβηκε
στην επίσημη ιστοσελίδα αναφέρει:
Ξεκίνησε ως… όραμα, άρχισε να συζητιέται σοβαρά, με σοβαρούς ανθρώπους και πλέον είναι στη φάση της
υλοποίησης. Ο σχεδιασμός για την
κατασκευή του «σπιτιού του μπάσκετ
με αμαξίδιο» συνεχίζεται, με γρήγορες
αλλά συνάμα προσεκτικές κινήσεις.
Αυτό επιβεβαιώθηκε στην συνάντηση
της Πέμπτης , που είχε ο πρόεδρος
της ΟΣΕΚΑ, Χρήστος Καλούδης, με
τον δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη. Πολύτιμη ήταν η συμβολή του
Δημήτρη Παπανικολάου, ο οποίος έχει
δείξει πραγματικό ενδιαφέρον για το
συγκεκριμένο έργο, για το γήπεδο που
θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για
την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων
Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Ο κ.
Πατούλης, σε συνεργασία με τον κ.
Καλούδη, συζήτησαν διεξοδικά σημαντικές λεπτομέρειες, έλεγξαν τι έχει
γίνει μέχρι σήμερα, όρισαν χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις, ενώ
παράλληλα συζήτησαν με τους τεχνικούς φορείς τις προδιαγραφές που
θα έχει το νέο γήπεδο. Όλοι συμφώνησαν ότι ο σχεδιασμός προχωράει
και πως οι κινήσεις είναι στη σωστή
κατεύθυνση, ανανεώνοντας το ραντεβού τους, για την επόμενη φάση ωρίμανσης του έργου.
Λίγες μέρες νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την κοπή
πίτας μέσα σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ
έγιναν βραβεύσεις σε πρωταγωνιστές
και σε όσους στηρίζουν την προσπάθεια.

Γράφει
ακατάπαυστα
Σκοράρει κατά ριπάς
ο Τζέϊμς Χάρντεν, που διάγει
εξαιρετικά φεγγάρια.
Ο Τζειμς Χάρντεν έβαλε 58 πόντους
και οι Ρόκετς νίκησαν το Μαϊάμι 121118 παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ
με -21 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου.
Αν ο Τζέιμς Χάρντεν νόμιζε ότι επειδή
επέστρεψαν οι τραυματίες, θα σταματούσε τις... υπερωρίες, προφανώς είναι
γελασμένος, όπως έγραψε το sport
24. Οι Ρόκετς χρειάστηκαν άλλη μία
υπεράνθρωπη εμφάνιση του σούπερ
σταρ τους για να καταβάλουν το Μαϊάμι
με 121-118 και αυτός δεν τους απογοήτευσε. Ο Χάρντεν έβαλε 58 πόντους
και το Χιούστον σημείωσε την 4η συνεχόμενη νίκη του, παρότι στο 27' βρισκόταν πίσω στο σκορ με 61-82!
Σε άλλο παιχνίδι η μεγαλύτερη...
πελατειακή σχέση στο ΝΒΑ έλαβε τέλος! Η Οκλαχόμα Σίτι μετρούσε 19
συνεχόμενες νίκες κόντρα στην Φιλαντέλφια μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο σερί μιας ομάδας κόντρα σε μία
άλλη. Οι 76ερς δεν το άφησαν να συνεχιστεί. Παρά την απουσία του Τζοέλ
Εμπίντ, η ομάδα του Μπρετ Μπράουν
νίκησε την Θάντερ 108-104 στην Chesapeake Energy Arena, εκμεταλλευόμενη
και την απουσία του Πολ Τζορζ λόγω
τραυματισμού στον ώμο.
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ολύ πυκνά ήταν το
τελευταίο διάστημα
τα γεγονότα όσον
αφορά τον χώρο
του μπάσκετ με καρότσι στον
οποίο γίνεται πραγματικά
σπουδαία δουλειά.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι της
διοργανώτριας αρχής και των συλλόγων αγαπούν αυτό που κάνουν,
οπότε φροντίζουν να διανθίζουν
το πρόγραμμα με καινούργια στοιχεία.
Με τον τρόπο αυτό ανοίγουν τον
χώρο στο ευρύ κοινό που ξέρει να
αγκαλιάζει τις φιλότιμες προσπάθειες.
Φυσικά τα βλέμματα είναι πάντα
στραμμένα στους αθλητές, οι οποίοι σε πρώτη ευκαιρία δείχνουν την
ποιότητά τους.
Στο τοπίο αυτό ο Αστέρας Τρικάλων κάνει εδώ και χρόνια τον
δικό του συγκινητικό αγώνα.
Με το σπαθί του κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση των φιλάθλων όλης της χώρας, αφού η
χάρη του έφτασε σε κάθε γωνιά
της Ελλάδας.
Οι κιτρινόμαυροι λοιπόν θα σπεύσουν να συνεχίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το γνωστό
ωραίο ταξίδι σε ανεβασμένο πρωτάθλημα.
Διότι όπως θα διαβάσετε στην
συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές αλλά μπήκαν στον
χορό και σωματεία με βαριά φανέλα.
Ο εκπρόσωπός μας όμως κοιτάζει την δική του δουλειά και απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων
του.
Το έμψυχο δυναμικό του συνεργάζεται άψογα μεταξύ του και ξέρει
να κλειδώνει καλά την άμυνά του
αλλά και να παρουσιάζει αξιόλογα
στατιστικά βρίσκοντας με υπομονή
τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι.
Πριν περάσουμε στα φρέσκα δεδομένα, δηλαδή την έναρξη του
πρωταθλήματος να κάνουμε μια
μικρή αναφορά ως ένα είδος σύνδεσης με τα προηγούμενα.
Αρχικά λοιπόν πραγματοποιήθηκε το κύπελλο στο οποίο ο Αστέρας ξεκίνησε θετικά δείχνοντας
ότι και φέτος θα είναι σκληρό καρύδι.
Εφτασε μέχρι την Κρήτη, όπου
εκεί το εμπόδιο των γηπεδούχων
αποδείχτηκε αρκετά ψηλό. Ωστόσο
και σε εκείνο το ματς οι κιτρινόμαυροι έκαναν την προσπάθειά
τους.
Ακολούθως ένα επίλεκτο στέλεχος, ο Π. Φιλίππου συμμετείχε
στην προετοιμασία της Εθνικής,
ενώ πήρε μέρος και στο all star
του «Αλεξάνδρειου».
Για κάθε σύλλογο αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή ένα δικό του
παιδί να φοράει την φανέλα με το
εθνόσημο και να μετέχει σε όλες
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Το γνωστό ταξίδι
Ο Αστέρας θα πεύσει να εκπροσωπήσει και φέτος επάξια τα
Τρικαλινά χρώματα στο πρωτάθλημα μπάσκετ με αμαξίδια

Πλώρη για νέα κατορθώματα βάζει ο Αστέρας Τρικάλων
τις γιορτές του είδους.
Πλέον όλα αυτά πέρασαν στην
ιστορία και η οικογένεια του Αστέρα είναι προσηλωμένη στον στόχο.
Τόσα χρόνια στα παρκέ τα μέλη
της ομάδας μας σέβονται όλους
τους αντιπάλους και ποτέ δεν είπαν
μεγάλα λόγια. Διότι ξέρουν πολύ
καλά ότι τα πάντα κρίνονται στον
αγωνιστικό χώρο.
Ακόμη και η πιο μικρή έκπτωση
ή η κακή μέρα μπορούν να κοστίσουν.
Πολύ σωστά λοιπόν οι κιτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν από μηδενική βάση όλα τα παιχνίδια, αφού
πέραν όλων των άλλων ξέρουν ότι
και οι αντίπαλοι κάνουν τα δικά
τους όνειρα. Ορισμένοι μάλιστα
εμφανίζονται ιδιαίτερα οργανωμένοι και με πολλές ανέσεις στην
διάθεσή τους.
Ο Αστέρας λοιπόν θα βασιστεί
για μια ακόμη χρονιά στο ταλέντο,
στο ομαδικό πνεύμα και στην εργασιομανία.
Κοινώς τα παιδιά του θα δώσουν
και πάλι το 100%, οπότε σε κάθε
φάση θα βρίσκεται και ένα Τρικαλινό χέρι.
Μπάλα- μπάλα που συνηθίζει
να λέει και ο μεγάλος Παναγιώτης
Γιαννάκης η Τρικαλινή ομάδα θα
σπεύσει να βάλει τους απαραίτητους βαθμούς στο σακούλι της.
Εννοείται ότι η πρεμιέρα είναι
πάντα ιδιαίτερη και το άγχος το
έχουν συνήθως οι γηπεδούχοι.
Ετσι οι κιτρινόμαυροι θα σπεύσουν πέραν όλων των άλλων να
βρουν αντίδοτο στην πίεση και να
παίξουν συγκεντρωμένα.
Τα πρώτα μεγάλα καλάθια κόντρα στον δυνατό και αξιόμαχο
Ηρόδικο(σήμερα 19.00, Μπάρα)
θα φτιάξουν την ψυχολογία, οπότε
από εκεί και πέρα με διάρκεια στην
απόδοση και καλό διάβασμα των

καταστάσεων θα γείρουν την ζυγαριά στην δική τους πλευρά.

Νέα δεδομένα
Αρκετό νερό μπήκε στο αυλάκι
το προηγούμενο διάστημα. Με την
βοήθεια του sport 24 κάνουμε
την σχετική καταγραφή- επικαιροποίηση.
Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι οι
δύο φρέσκες ομάδες στο πρωτάθλημα της ΟΣΕΚΑ, το οποίο μπαίνει
σε μία νέα εποχή.
Στο πρωτάθλημα και μετά την
είσοδο του Παναθηναϊκού και της
ΑΕΚ συμμετέχουν πλέον 16 ομάδες. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν
δημιουργηθεί τέσσερις ομάδες,
καθώς τα χνάρια του Ηροδίκου
από την Κομοτηνή και του Πανσερραϊκού από τις Σέρρες ακολούθησαν πλέον το "τριφύλλι" και
η Ένωση. Επίσης, για πρώτη φορά
ύστερα από 15 χρόνια θα υπάρχουν
δύο κατηγορίες, κάτι που αναμένεται να κάνει το πρωτάθλημα πιο
ανταγωνιστικό. Αυτά τα στοιχεία
μάλιστα δείχνουν και την σημαντική
ανάπτυξη του πρωταθλήματος επί
της προεδρίας του Χρήστου Καλούδη.
Οι ομάδες που πήραν τις έξι
πρώτες θέσεις της κατάταξης της
περασμένης σεζόν θα είναι στην
Α1, ενώ οι υπόλοιπες θα συμμετάσχουν στην Α2, η οποία θα έχει
δύο Ομίλους.
Το τζάμπολ του πρωταθλήματος
θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, αλλά
αθλητές με αμαξίδιο πρόλαβαν
και έδειξαν τις ικανότητές τους
και στο EKO All Star Game (9-10/2)
στο Αλεξάνδρειο, όπου κατάθεσαν
τα πρώτα δείγματα γραφής πριν
από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους.
Στην Α1 Εθνική Κατηγορία συμμετέχουν οι:
Α.Σ. Άτλας (Αθήνα) (Πρωταθλή-

τρια και Κυπελλούχος ομάδας της
περυσινής περιόδου)
Γ.Σ. Δωδεκάνησος (Ρόδος)
Α.Σ. Μέγας Αλέξανδρος (Θεσσαλονίκη)
Α.Σ. ΠΑΣΚΑ (Αθήνα)
Α.Σ.Α.Θ. Άρης (Θεσσαλονίκη) και
Α.Σ.Κ.Α. (Μαρούσι)
Στο Νότιο Όμιλο της Α2 συμμετέχουν οι:
Α.Σ.Κ.Α. Ηράκλειο (περυσινός
φιναλίστ του Κυπέλλου του Final
4 για πρώτη φορά στην ιστορία
του)
Α.Σ. Ήφαιστο (Πάτρας)
Π.Α.Σ.Κ.Α.Π. Αετοί Κρήτης (Χανιά)
Α.Σ. ΑΕΚ και
Α.Ο. Παναθηναϊκός Αμέα
Στο Βόρειο όμιλο της Α2 συμμετέχουν οι:
Α.Σ. Αργοναύτες Βόλου (Βόλος)
Α.Σ. Ηροδικός (Κομοτηνή)
Α.Ο. Καβάλας (Καβάλα)
Γ.Ε. Αστέρας Τρικάλων (Τρίκαλα)
και
Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός (Σέρρες)
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος, που
ξεκινά στις αρχές Μαρτίου, έχει
ως εξής:
Α1 Εθνική κατηγορία - 1η αγωνιστική:
Άρης – Μαρούσι
Άτλας – Δωδεκάνησος
Μέγας Αλέξανδρος – ΠΑΣΚΑ
Α2 Εθνική κατηγορία - 1η αγωνιστική:
Νότιος όμιλος:
Ήφαιστος – Παναθηναϊκός
Αετοί Κρήτης – Ηράκλειο
ΑΕΚ (ρεπό)
Βόρειος όμιλος. 1η αγωνιστική:
Αστέρας
Τρικάλων
–
Ηρόδικος(σήμερα 19.00, Μπάρα)
Πανσερραϊκός – Αργοναύτες
Καβάλα (ρεπό)
Όλα καταδεικνύουν λοιπόν ότι
θα διεξαχθεί ένας χορταστικός
μαραθώνιος. Ο Αστέρας θα δει
κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, ενώ είναι
σημαντικό ότι προσαρμόζεται γρήγορα στις απαιτήσεις κάθε συνάντησης.
Ειδικά στην Μπάρα διαθέτει
πολλούς τρόπους για να φέρνει
την υπόθεση στα μέτρα του αλλά
και εκτός έδρας καταφέρνει να
κοιτάζει στα μάτια τους αντιπάλους.
Η ουσία είναι ότι η οικογένεια
του Αστέρα με τον τρόπο που κινείται μπήκε στην καρδιά των Τρικαλινών, οι ευχές των οποίων συνοδεύουν τον σύλλογο, που θέλει
να κρατήσει ψηλά τα τοπικά χρώματα. Αλλωστε και ξέρει και μπορεί.

Με την ίδια συνταγή

Μαχητής Σκαρβέλης

Είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο πως οι μεγάλες νίκες
και οι πειστικές εμφανίσεις φέρνουν και καλή ψυχολογία.
Στην Καρδίτσα του Γιάννη Τζήμα και του Χρήστου Δεληγιάννη όλοι είναι πολύτιμοι. “Θέλαμε μια καλή νίκη με
ανάλογη εμφάνιση” έλεγε ο πολύπειρος τεχνικός στη
διάρκεια της εβδομάδας και βλέπει τους παίκτες του να
είναι πιο σταθεροί. Αυτός πάντως που έχει δικαιώσει τον
Τζήμα σύμφωνα με το ebasket είναι ο Ερμείδης, ο οποίος
όποτε έρχεται από τον πάγκο δίνει λύσεις. Αλλωστε, η
Καρδίτσα είναι μια ομάδα με συγκεκριμένο μπάτζετ και ρόστερ.

Το χαμόγελο του Νικόλα Σκαρβέλη στη μικτή ζώνη του Emirates Arena επιβεβαίωνε στο έπακρο
την ικανοποίηση του για το πρώτο σκέλος δράσης.. Ο πρωταθλητής της σφαιροβολίας κατάφερε να
πραγματοποιήσει την καλύτερη παρουσία του με τα χρώματα της εθνικής ομάδας και να φτάσει στον
τελικό της σφαιροβολίας. Ο έμπειρος ρίπτης ξεκίνησε τον αγώνα του με βολή στα 19,70 μ., συνέχισε
στα 20,34 μ. για να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ και να απειλήσει το δικό του εθνικό ρεκόρ και
έκλεισε την παρουσία του με 20,30 μέτρα.. "Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κατάφερα στον αγώνα
στόχο της χρονιάς να κάνω την καλύτερη παρουσία μου. Από την αρχή της σεζόν με τον προπονητή
μου αυτό είχαμε θέσει ως στόχο. Είναι σημαντικό για εμένα ότι καταφέρνω να κάνω αυτή την
εμφάνιση με τα χρώματα της εθνικής. Ο εθνικός προπονητής Γιάννης Κουτσιώρας, που με επέβλεπε,
μου είπε τώρα πάμε για το ρεκόρ. Ο αθλητής του ΓΣΤ έχει 20,36 μ. από το 2016 και χθες πέτυχε την
δεύτερη καλύτερη επίδοση του σε κλειστό στίβο. Ο χθεσινός τελικός έγινε αργά(22.25).

CMYK

16

ΤΟΠΙΚΑ

_4 ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Μ

εγάλους αγώνες έχουν
δει φέτος οι φίλοι της
Α1 ΕΣΚΑΘ και απ’ ότι
φαίνεται η παράδοση
δεν θα σπάσει ούτε στον
καινούργιο κύκλο παιχνιδιών.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πως άλλωστε να ισχύσει κάτι διαφορετικό, αφού υπάρχει ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στους Γόμφους και
τον Αμπελώνα.
Πρόκειται για τις δυο πιο φορμαρισμένες ομάδες του ομίλου και είναι
λογικό ο εκπρόσωπός μας να θέλει να
συνεχίσει τις πτήσεις απέναντι στην
σπουδαία Λαρισινή ομάδα.
Σίγουρα τα «βουβάλια» μελέτησαν
επισταμένα τον αντίπαλο και ξέρουν
που να χτυπήσουν. Κλειδί θα είναι η
υπομονή, αφού τέτοια ματς μπορεί να
κριθούν στην τελευταία φάση.
Ακολούθως το τοπικό ντέρμπι Δαναών- Φαλώρειας θα επιτρέψει ειδικά
στα νέα στελέχη των ομάδων να δείξουν τις αρετές τους και να βάλουν το
λιθαράκι τους στην διεξαγωγή ενός
θεαματικού παιχνιδιού.
Φυσικά σε κάθε ματς οι αθλητές
έχουν τα κίνητρά τους.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντως ότι
κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και ξεκινάει από μηδενική βάση.
Πολλές φορές δεν λέει τίποτα το
γεγονός ότι μια ομάδα προέρχεται
από μεγάλη νίκη. Αν κάνει το λάθος
και χάσει την συγκέντρωσή της τότε
θα προσγειωθεί ανώμαλα.
Ισχύει όμως και το αντίθετο. Σύλλογοι
που έχουν υποστεί ήττες ακόμη και
εκτός προγράμματος δεν αργούν να
επιστρέψουν δριμύτεροι.
Αυτό ισχύει διότι υπάρχει ο περίφημος μπασκετικός εγωϊσμός των παικτών, που παίρνουν πατριωτικά την
υπόθεση και παίζοντας στα κόκκινα
καταφέρνουν να ανατρέψουν τους συσχετισμούς βάζοντας περισσότερο κόσμο στο παιχνίδι.
Οι Τρικαλινοί πάντως κοιτάζουν την
δική τους δουλειά και ειδικά οι ιθύνοντες των ομάδων απευθύνουν κάλεσμα στον κόσμο.
Σημειώνουν σε όλους τους τόνους
ότι στην κατηγορία παίζεται πολύ καλό
μπάσκετ. Αυτό ισχύει διότι η ψαλίδα
έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό και οι
πρωταγωνιστές κάνουν θετικές σκέψεις.
Φυσικά κάθε σωματείο διαθέτει τα
δικά του δυνατά στοιχεία που αν τα
αξιοποιήσει θα βάλει το νερό στο αυλάκι. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια
οι φίλαθλοι τα έχουν δει όλα στην Α1
ΕΣΚΑΘ.
Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία οι

Ο

σοι βρέθηκαν
στα Ανω
Λιόσια για μια
σημαντική
παλαιστική εκδήλωση
εντόπισαν αρκετά
γνώριμα πρόσωπα.

Η Τρικαλινή συμμετοχή
ήταν πλούσια και αποδείχτηκε
για μια ακόμη φορά η έφεση
των συμπολιτών στο άθλημα
των δυνατόν.
Ο ΑΠΣΤ δεν ήταν δυνατόν
να μην βάλει την δική του
υπογραφή στην διοργάνωση.
Τα νιάτα του συλλόγου συγκεντρώθηκαν στην αποστολή
τους και προσπάθησαν να
εφαρμόσουν πιστά όσα δουλεύουν στις προπονήσεις.
Γενικά είναι σημαντικό για
τον κάθε αθλητή να μιλάει
την στιγμή που πρέπει και
αυτό έκαναν οι πιτσιρικάδες.
Ξεδίπλωσαν πτυχές από το
ταλέντο τους και έδειξαν ότι
το μέλλον τους ανήκει. Εννο-

Καυτή αγωνιστική
Μεγάλες συγκινήσεις στην Α1 ΕΣΚΑΘ, όπου δεσπόζει η αναμέτρηση
Γόμφων- Αμπελώνα, ενώ οι Δαναοί υποδέχονται την Φαλώρεια

Την πιο μεγάλη νίκη ίσως του πρωταθλήματος θα ψάξουν οι Γόμφοι
με τον Αμπελώνα, ενώ οι Δαναοί παίζουν με την Φαλώρεια
ομάδες δίνουν βαρύτητα στην επιθετική
λειτουργία. Στις περιπτώσεις αυτά τα
καλάθια πέφτουν βροχή και στις εμπνεύσεις του ενός απαντάει ο άλλος.
Σε άλλες περιπτώσεις όμως οι τεχνικοί επιλέγουν αμυντική τακτική,
αφού οι αθλητές τους έχουν έφεση
και στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Τα καλάθια έρχονται με ιδρώτα και
αίμα αλλά η αγωνία για την ανάδειξη
του νικητή καλά κρατεί.
Ατομικά πάλι στα ρόστερ των ομάδων υπάρχουν αξιόλογοι περιφερειακοί
παίκτες που μπορούν να «τρυπήσουν»
την αντίπαλη άμυνα ή να σημειώσουν
μεγάλα σουτ από κάθε απόσταση.
Οσο για τους ψηλούς ξέρουν να κινούνται άνετα στην ρακέτα και να τιμωρούν κάθε λάθος και παράλειψη.
Φυσικά κατεβάζουν με άνεση τα ριμπάουντ, στοιχείο που αποτελεί μεγάλη
υπόθεση στο σύγχρονο μπάσκετ. Συμπερασματικά από την στιγμή που μπει
κάθε κρίκος στην θέση του αυξάνονται
κατακόρυφα οι πιθανότητες επιτυχίας.
Μένει να δούμε λοιπόν τις νέες εμπνεύσεις.

Μεγάλη απόδραση
Πλούσιο υλικό πρόσφεραν οι αναμετρήσεις του πρώτου γύρου.
Φαίνεται ότι οι Γόμφοι έχουν βρει
την συνταγή για να πετυχαίνουν μεγάλες εκτός έδρας νίκες.

Αρχικά το διέπραξαν στους Σοφάδες
αλλά το Σάββατο 1η Δεκέμβρη 2018
πέτυχαν μια ακόμη μεγαλύτερη απόδραση από την έδρα του Αμπελώνα.
Οι γνώστες του χώρου ξέρουν πολύ
καλά ότι οι Λαρισαίοι στο σπίτι τους
δεν δίνουν δικαιώματα αλλά η Τρικαλινή
ομάδα χωρίς άγχος, με μεγάλο πάθος
και άγνοια κινδύνου έφτασε στο τεράστιο διπλό με 67-69.
Να σημειώσουμε ότι ο Αμπελώνας
από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε τις
υψηλές του βλέψεις, ενώ προχωράει
και στο κύπελλο.
Όμως τα «Βουβάλια» ήταν καλά διαβασμένα και παρότι πήγαν να γκρεμίσουν την καρδάρα με το γάλα τελικά
έκαναν ονειρεμένο επίλογο.
Σίγουρα τέτοια διπλά ανεβάζουν την
ψυχολογία αλλά κανένα ομάδα δεν
κρίνεται από ένα- δυο διπλά όσο μεγάλα και να είναι.
Χρειάζεται λοιπόν ανάλογη συνέχεια
και μεθοδική δουλειά, αφού φέτος οι
ανατροπές συσχετισμών είναι συνηθισμένο φαινόμενο.
Αναλύοντας κανείς το παιχνίδι μπορεί
να σημειώσει ότι οι Γόμφοι είχαν πλάνο
και σημάδεψαν στις αδυναμίες του αντιπάλου.
Προσπάθησαν λοιπόν και τα κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να μεταφέρουν την μπάλα κοντά στο καλάθι και

να φθείρουν τους αντιπάλους.
Σιγά- σιγά άνοιξε η όρεξη και ήταν
εμφανές ότι οι φιλοξενούμενοι ήταν
στην μέρα τους και κυρίως στο κλίμα
του παιχνιδιού.
Ενδεικτικό είναι το καλό ξεκίνημα
και νωρίς ξέφυγαν με 8 πόντους.
Όμως ο Αμπελώνας είναι ποιοτικός
και σκληροτράχηλος, οπότε επέστρεψε
και οι δυο ομάδες πήγαιναν πόντοπόντο για μεγάλο διάστημα.
Στην τελική ευθεία και 4 λεπτά έκαναν
νέο ξεπέταγμα, ενώ 2 λεπτά περίπου
πριν την λήξη ήταν μπροστά 7 πόντους.
Εκεί όμως πήγαν να γίνουν ιδανικοί
αυτόχειρες, αφού έκαναν λάθη στην
πίεση με αποτέλεσμα οι Λαρισαίοι να
πλησιάσουν ξανά.
Όμως κάτι η ψυχραιμία του καυτού
Δ. Ψύρρα στις βολές κάτι ορισμένα
κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ έδωσαν
το δικαίωμα στους Γόμφους να φύγουν
με ψηλά το κεφάλι.
Από την πλευρά του ο κόουτς Αλεξίου εστίασε στο μέλλον αναφέροντας
ότι για να έχει αξία το διπλό επιβάλλεται
η ομάδα να συνεχίσει ανάλογα και ειδικά στα παιχνίδια με αντιπάλους που
μπαίνει μπροστά το πρέπει.
Τα δεκάλεπτα: 16-19, 35-33, 49-52,
67-69
Αμπελώνας (Γιαννόπουλος): Τεκούσης Β. 14(3), Γκαμπέτας , Τσολάκης ,
Γκανέτσας 8(1), Μανώλας , Κοτσώνας
22, Κονδυλόπουλος 12(1), Τσακνάκης
5(1), Βλησσαρούλης , Τεκούσης Ε. ,
Καραγιάννης , Αποστολάκης 7 .
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς) Καγιαμανίδης 10(1), Λιάσκος , Ζαχόπουλος
2, Ροδόπουλος 13, Τσίγκας 1, Ψύρρας
Δ.22(5), Μάρκος , Οικονόμου , Ανδρέου
2, Στρακάτσαλος 13, Κουρέπης 6.
Δεν κάνουν αγωνιστικές εκπτώσεις
φέτος οι Δαναοί που σε κάθε παιχνίδι
βγάζουν άσους από το μανίκι τους και
προσφέρουν πλούσιο θέαμα.
Οι καλές συνήθειες δεν άλλαξαν για
τους γαλάζιους ούτε στην τοπική συνάντηση με την Φαλώρεια το απόγευμα
της Κυριακής 2 Δεκέμβρη 2018.
Η ιστορία έγραψε 43-86 ενώ το στοιχείο που έκανε την διαφορά ήταν η
σοβαρότητα των νικητών.
Οι γαλάζιοι μπήκαν από την αρχή
με κέφι και ιδέες στο παρκέ.

Πρόσεξαν ιδιαίτερα την άμυνά τους,
όπου πίεσαν πάρα πολύ, ενώ είχαν
λύσεις και για την εναέρια κυκλοφορία.
Οσο για την επίθεση οι Δαναοί διαθέτουν αξιόπιστους παίκτες και πολυφωνία, οπότε η ψαλίδα φυσιολογικά
άνοιξε.
Είναι φανερό ότι οι γαλάζιοι έχουν
ανεβασμένη ψυχολογία και θέλουν να
φτάσουν όσο ψηλότερα γίνεται.
Το ρόστερ έδεσε μεταξύ του και
φαντάζει δύσκολο η ομάδα να στερέψει
από εμπνεύσεις.
Παράλληλα δεν λείπει και το απαραίτητο ομαδικό πνεύμα που κάνει την
διαφορά σ’ένα μακρύ πρωτάθλημα,
όπως είναι αυτό της Α1 ΕΣΚΑΘ.
Οσο για την Φαλώρεια είδε τον αγώνα ως μια καλή εμπειρία και φυσικά
θα στοχεύει σε αγώνες στα κυβικά
της για να συλλέξει τον απαραίτητο
αριθμό ροζ φύλλων.
Τα δεκάλεπτα: 11-20, 19-41, 32-63,
43-86
Φαλώρεια (Παλάτος) : Μπάλτος, Βιντερμπέγκεν 2, Μαλακασιώτης 5, Μιχαηλίδης 5, Σπαθής 11 ( 3), Πουλιανίτης
3, Κατσαδούρος 8, Παναγιώτου 2, Πατιτάκης 1, Διαλεσιώτης 6, Μπαρέκας.
Δαναοί( Παναγιώτου-Μήτσας) : Τσικρικάς 10 (2), Παπαθεοδώρου, Μικαελιάν 2, Νικολούσιος 18 (4), Σδράκας
5, Χατζής, Τζάννης 14 (1), Ψύρρας 6,
Διαλεσιώτης 11 (1), Νικόπουλος 7, Δήμος 6, Κωτούλας 7 (1).
Ιωάννου και Τριανταφύλλου(Αίολος)
κλήθηκαν ξανά για προπόνηση στο
κλιμάκιο Βορρά(Εθνική παμπαίδων,
Τετάρτη 17.00, Μίκρα Β’)
Το πρόγραμμα
2/3/2019 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 16:30 ΦΟΙΒΟΣ- ΜΟΥΖΑΚΙ
Διαιτητές :ΓΚΕΚΑΣ ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
2/3/2019 ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 17:00
ΕΛΑΣΣΟΝΑ- ΝΙΚΑΙΑ
Διαιτητές :ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
2/3/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 17:00
ΓΟΜΦΟΙ- ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Διαιτητές :ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΡΑΣ
2/3/2019 17:30 ΣΟΦΑΔΕΣ - ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διαιτητές :ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΣΣΑΣ
3/3/2019 Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Κ- ΑΣΤΕΡΑΣ
Διαιτητές :ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
3/3/2019 ΜΠΑΡΑΣ 19:00 ΔΑΝΑΟΙΦΑΛΩΡΕΙΑ
Διαιτητές :ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Χ
6/3/2019 ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 19:30
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ(εξ αναβολής)
Διαιτητές :ΠΑΖΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Λ.

Το πάλεψαν γερά
Τα νιάτα του ΑΠΣΤ κατάφεραν να δώσουν το στίγμα τους στο τουρνουά Ακρόπολις
είται ότι η συλλογή παραστάσεων βοηθάει την καλύτερη
εξέλιξή τους, όπως βέβαια
και ο συναγωνισμός.
Όλα τα μέλη της αποστολής επέστρεψαν με αίσθημα
ικανοποίησης.
Το δελτίο τύπου που υπογράφει ο Νίκος Τσιακάρας
αναφέρει:
Με επιτυχία διεξήχθη το
Σαββατοκύριακο 23-24 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα,
το διεθνές τουρνουά Acropolis Cup για αθλητές κάτω
των 15 ετών, στην οποία ο
σύλλογός μας συμμετείχε με
5μελή αποστολή.
Στο τουρνουά το οποίο χαρακτηρίστηκε από το υψηλό
αγωνιστικό επίπεδο, συμμε-

Φιλότιμη προσπάθεια για τα ταλέντα του ΑΠΣΤ
που πλούτισαν τις παραστάσεις τους.
CMYK

τείχαν περίπου 250 αθλητές
από 10 χώρες.
Η αποστολή του Α.Π.Σ. Τρίκαλα απαρτίστηκε από 5 παλαιστές οι οποίοι
πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και σε αυτό το
τουρνουά το οποίο είχε πολύ
υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.
Συναρπαστικοί αγώνες,
υψηλό επίπεδο αθλητών και
αρκετές προσωπικότητες της
πάλης συνέθεσαν αυτό το
αθλητικό γεγονός.
Η εμπειρία που αποκόμισαν
οι αθλητές μας αλλά και η
εμφάνιση τους στο σύνολο
είναι πολύ σημαντική και εν
τέλει το ζητούμενο από αυτού
του είδους τους αγώνες.
Ανεξάρτητα λοιπόν από τη

στατιστική η οποία από μόνη
της μαρτυρά την καλή εμφάνιση των αθλητών το τελικό
συμπέρασμα είναι ότι αυτή η
γενιά των παλαιστών μας είναι
πολλά υποσχόμενη.
Τα αποτελέσματα των
αθλητών μας
Δημήτριος Παπαβασιλείου
– 3ος στα 40 kgr
Στέφανος Λώλης – 5ος στα
57 kgr
Αντώνιος Βουλιώτης – 5ος
στα 62 kgr
Γεώργιος Καφρίτσα – 7ος
στα 66 kgr
Χριστίνα Μπαρλαφέστα –
4η στα 66 kgr
Από το σύλλογό μας συνόδευσε τους αθλητές ο προπονητής τους Ηλίας Σιούτας.
Το Δ.Σ. του συλλόγου και
οι προπονητές συγχαίρουν
τον Δημήτρη, τον Στέφανο,
τον Αντώνη, τον Γιώργο και
την Χριστίνα , για τη συμμετοχή και την προσπάθειά
τους.

CMYK

Football lEaguE

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

25

_5

Είναι τελικός και το ξέρουν!
Ο ΑΟ Τρίκαλα σήμερα στις 3 μ.μ. φιλοξενεί τον Εργοτέλη και η κατάκτηση των τριών βαθμών είναι αναγκαία

Έ

χουμε πολλές φορές
γράψει φέτος για
«οριακούς αγώνες»
όσο αφορά τον ΑΟ
Τρίκαλα, αλλά ο σημερινός
είναι όντως έτσι. Στις 3 μ.μ. στο
δημοτικό στάδιο Τρικάλων ο
ΑΟΤ θα φιλοξενήσει τον
Εργοτέλη, για την 19η
αγωνιστική και όντως το
παιχνίδι είναι οριακό!

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά ο
βαθμολογικός πίνακας! Ο ΑΟΤ βρίσκεται 6 βαθμούς πίσω από την 10η
θέση, που είναι έτσι και αλλιώς ο
στόχος όλων των ομάδων.
Έτσι σήμερα ο ΑΟΤ θα κληθεί να
φτάσει στη πρώτη νίκη με τον Μίλος
Κόστιτς στον πάγκο, αφού ο Σλοβένος προπονητής μετράει δυο ήττες.
Όπως και να έχει το παιχνίδι είναι
πραγματικά οριακό και ο ΑΟΤ καλείται να δείξει δυναμισμό για να
φτάσει στον στόχο του.
Η στήριξη των φιλάθλων είναι σίγουρο ότι θα παίξει καθοριστικό
ρόλο για να υλοποιηθεί ο στόχος.

Η 19η αγωνιστική
Ανοίγει σήμερα και ολοκληρώνεται
αύριο η 19η αγωνιστική της Φούτμπολ Λιγκ, αναλυτικά:
Σάββατο 2 Μαρτίου
Βόλος – ΑΟΧ Κισσαμικός (14:00,
Γήπεδο Νεάπολης)
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Στεφούλης (Γρεβενών),
Δεμερτζής (Πέλλας)

Ο ΑΟ Τρίκαλα θα επιδιώξει σήμερα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Εργοτέλη, σ’ ένα καθοριστικό αγώνα
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Πλατανιάς – Απόλλων Πόντου
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Περιβολίων)
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθήνας)
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθήνας), Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Τρίκαλα – Εργοτέλης (15:00, Δημ.
Στάδιο Τρικάλων)
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Γιάντσης (Ημαθίας), Σακκάς (Θεσσαλίας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Ηρόδοτος – Δόξα Δράμας (15:00,
Γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού)

Διαιτητής: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Βοηθοί: Πριόνας (Εύβοιας), Χρηστάκος (Πειραιά)
4ος: Κολυτάς (Λασιθίου)
Κυριακή 3 Μαρτίου
Σπάρτη – Απόλλων Λάρισας (15:00,
Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης (Αν. Αττικής), Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου)
4ος: Καδδάς (Αχαΐας)
Ηρακλής – Παναχαϊκή (15:00
ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο)
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Νίκζας (Λάρισας), Μπα-

λιάκας (Κοζάνης)
4ος: Σιδηρόπουλος (Έβρου)
Αήττητος Σπάτων – Αιγινιακός
(15:00, Δημ. Στάδιο Σπάτων)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Πλάκας (Δυτ. Αττικής),
Κοκμοτός (Δωδ/νήσου)
4ος: Τσουκαλάς (Αθήνας)
Καραϊσκάκης Άρτας – Κέρκυρα
(15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)
Βοηθοί: Φαλτάκας (Γρεβενών),
Τσιλίκας (Αιτ/νίας)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Βόλος ..............................18
2 Απόλλων Λάρισας ...........18
3 Παναχαϊκή .......................18
4 Κέρκυρα ..........................18
5 Απόλλων Πόντου ............18
6 Πλατανιάς .......................18
7 Εργοτέλης ......................18
8 ΑΟΧ/Κισσαμικός .............18
9 Ηρακλής ..........................18
10 Δόξα Δράμας ................18
11 Καραϊσκάκης Άρτας ..... 18
12 Αήττητος Σπάτων .........18
13 Ηρόδοτος .....................18
14 Τρίκαλα .........................18
15 Σπάρτη ..........................18
16 Αιγινιακός ......................18

..........44
..........33
..........31
..........30
..........30
..........29
..........27
..........24
..........23
..........23
..........21
..........18
..........18
..........17
..........15
..........13

Κάλεσμα «Σακαφλιάδων» για τον αγώνα ΑΟΤ-Εργοτέλης
Ανακοίνωση εξέδωσαν οι «Σακαφλιάδες» και καλούν τους Τρικαλινούς να
στηρίξουν στον ΑΟΤ στο κρισιμότατο παιχνίδι με τον Εργοτέλη σήμερα. Η ανακοίνωση:
«Τα ψέματα τελείωσαν. Τα περιθώρια στένεψαν. Η αγαπημένη μας ομάδα από
εδώ και πέρα θα παίζει μόνο «τελικούς» μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Οι έξι
από τους οποίους είναι εντός έδρας.
Τρικαλινέ φίλαθλε ο ΑΟΤ τώρα σε έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Μόνο με
έμπρακτη στήριξη στην ομάδα θα καταφέρουμε όλοι μαζί την παραμονή στην κατηγορία. Ήρθε η ώρα να παίξουμε μπάλα και εμείς! Από το Στάδιο δεν πρέπει να
«περάσει» κανείς από εδώ και στο εξής!
Τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας που ακολουθούν πρέπει να κερδηθούν.
Με κάθε τρόπο…Πάση θυσία.
Τρικαλινέ φίλαθλε που αγαπάς πραγματικά τον Α.Ο. Τρίκαλα ήρθε η ώρα να επιστρέψεις μαζικά στο γήπεδο! Αύριο το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε αυτό…
Εμείς θα σε κρατήσουμε κυανέρυθρε Θεέ!»

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr

ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233
CMYK
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Αύριο τελικά…

Πρωτάθλημα υποδομής ΕΠΣΤ

Αγώνες Κ 14 και Κ 12
το Σαββατοκύριακο

•Θα γίνουν οι αγώνες που αναβλήθηκαν την περασμένη Κυριακή
ύριο θα διεξαχθούν οι
αγώνες της Β’
Ερασιτεχνικής οι οποίοι
είχαν αναβληθεί την
περασμένη Κυριακή, λόγω
χιονιού. Επίσημο και σίγουρο
αυτό…

Α

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00

Σε δράση οι «μικροί» του ΑΟΤ σήμερα και αύριο
Για το πρωτάθλημα Κ 14 θα γίνουν σήμερα οι παρακάτω αγώνες:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Φαρκαδόνας: Πετρωτό – Μεγαλ/ρι
Διαιτ.: Τουλουμης (Σακκας – Κατσογιαννος)
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ – Ακ Αμπελακιων
Διαιτ.: Παπαγεωργοπουλος (Σινδρος – Κουτσαγιας)
Γηπ. Μπαλκουρας: Δήμητρα α – Ακαδημια 1
Διαιτ.: Σταφυλας (Καπερωνης – Πλοκας)
Ρεπό: Αχιλλέας

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πύργου: Πύργος – Πυργετός
Διαιτ.: Μαργιωλης (Αβρααμ – Μαρκοπουλος)
Γηπ. Αγ. Βησ/να: Πορταικός – Δημητρα β
Διαιτ.: Τζιοτζιος (Κωστηρας – Τατσιοπουλος)
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα – Βαλτινό
Διαιτ.: Μανασης Μ (Ντινος – Αργυροπουλος)
ΑΕΤ – Αγ Μονη
3-0 α.α

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ 12
Για το πρωτάθλημα Κ 12 θα γίνουν αύριο ( 3 μ.μ) οι παρακάτω αγώνες:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ. Αμπελακιων -Πύργος α
Διαιτ.: Κουτσαγιας
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι – Αγ. Μονη
Διαιτ.: Μουστακας
Γηπ. Football Factory: Καρυες – ΑΟΤ
Διαιτ.: Σακκας
Γηπ. Μπαρας: Αχιλλέας – Μεγαλοχώρι
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ
Ακαδημια 1 α – Μετεωρα α
3-0α.α
Ρεπό: Δημητρα Α’

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β – Οικουμενιος
Διαιτ.: Αβρααμ Β
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα β – Πηγη
Διαιτ.: Ντινος
Γηπ. Πύργου: Πύργος β – Ακαδημια 1 β
Διαιτ.: Αποστολου
Γηπ. Αγ Βης/να: Πορταϊκος – Συνοικία
Διαιτ.: Κωστηρας
Γηπ. Βαλτινου: Βαλτινό – Πυργετός
Διαιτ.: Τουλουμης

Πρωϊνοί θα είναι οι αγώνες του 1ου ομίλου, στο πρόγραμμα του οποίου ξεχωρίζει το παιχνίδι των Παραληθαίων με το
Κηπάκι. Οι πρωτοπόροι του ομίλου έχουν
το αβαντάζ της έδρας, αλλά και της
βαθμολογίας απέναντι στους φιλοξενούμενους αλλά το Κηπάκι έχει δείξει στα
τελευταία κυρίως παιχνίδια πως δεν…
αστειεύεται. Είναι μια «επικίνδυνη» ομάδα η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί ανάλογα μπορεί να κάνει τη… ζημιά σε οποιονδήποτε αντίπαλο.
Το Ριζαριό το οποίο και αυτό βρίσκεται
στο ρετιρέ της βαθμολογίας φιλοξενεί το
Κεραμίδι κι έχει το «πάνω χέρι». Αυτό βέβαια πρέπει να το δείξει και αύριο απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα παίξει χωρίς άγχος.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων:
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι – Κηπάκι
Διαιτ.: Λεωνιδας Κ (Παπαγεωργοπουλος-Τουλουμης)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων – Γριζανο
Διαιτ.: Κοντινος (Καψουρας – Κουτσαγιας)
Γηπ.Χρυσαυγής: Αστερας – Βασιλική
Διαιτ.: Κουτσαγιας Γ (Μαργιωλης –
Κωστηρας)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο – Λόγγος
Διαιτ.: Τζιοτζιος (Πλοκας – Σακκας)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος – Πετρωτό
Διαιτ.: Μανασης Μ (Ράτζας – Αβρααμ
Β)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακή –
Κρήνη
Διαιτ.: Παφης (Καλογριας – Μαρκοπουλος)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι – Καρυες
Διαιτ.: Ζησης (Σινδρος – Ντινος)
Γηπ. Ριζαριού: Ριζαριό – Κεραμίδι
Διαιτ.: Μανασης Κ (Κωτουλας – Καπερωνης)
Ρεπό: Ακαδημια 1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Παραληθαίοι

Β
44

Ν Ι Η
14 2 2

ΤΕΡΜ.
65-18

Θεόπετρα και Ασπρόβαλτος συνεχίζουν την προσπάθειά τους
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ριζαριό
Καρυές
Κηπάκι
Ζάρκο
Αρδάνι
Γριζάνο
Αγ. Οικουμένιος
Βασιλική
Αμπελάκια
Κεραμίδι
Αγ. Κυριακή
Ακαδημία 1
Πετρωτό
Κρήνη
Λόγγος
Αστέρας

44
38
34
34
30
28
24
24
24
22
20
18
17
14
10
4

14
12
10
10
9
8
7
6
7
6
5
5
5
3
3
1

2 2
2 4
4 4
4 4
3 6
4 5
3 8
6 6
3 7
4 8
5 8
3 10
2 11
5 10
1 14
1 16

68-18
44-23
40-23
35-23
38-30
40-30
40-37
22-26
26-31
31-36
30-39
24-32
17-36
18-50
15-43
13-71

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Φαβορί είναι η Ενωση Δροσερού Μουριάς απέναντι στο Φωτεινό. Οι παίκτες
του Κώστα Γκουγκουλή θα πρέπει να «αυτοκτονήσουν» για να χάσουν το παιχνίδι,
καθώς δυναμικότητα των δύο ομάδων είναι τεράστια.
Πιο δύσκολη αποστολή θα είναι για την
Θεόπετρα το παιχνίδι απέναντι στην Πιαλεία. Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη για να
μείνουν στο τρένο της ανόδου, ενώ οι φιλοξενούμενοι για να το πλησιάσουν.
Κι ενώ η Λυγαριά έχει ρεπό, ο Ασπρόβαλτος θα φιλοξενήσει τους Γόμφους σε
ένα παιχνίδι όπου ισχύουν τα ίδια μ’
αυτό της Μουριάς.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων:
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος – Βαλτινό
Διαιτ.: Κοντινος (Κωτουλας – Καψουρας)
Γηπ. Παλ/ρου: Ροπωτό – Δενδροχωρι

Διαιτ.: Μανασης Κ (Μανασης Μ – Παφης)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος –
Γόμφοι
Διαιτ.: Ζησης (Πλοκας – Σινδρος)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό – Φωτεινό
Διαιτ.: Δουλοπουλος (Παπαγεωργοπουλος – Τζιοτζιος)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια – Παλαιομ/ρο
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Καλογριας – Καπερωνης)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα – Πιαλεία
Διαιτ.: Πετσας (Σταφυλας – Λεωνιδας
Κ)
Χρυσομηλια – Κεφαλ/κος
3-0α.α
Βυτουμας – Φιλύρα
3-0α.α
Ρεπό: Λυγαριά

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Θεόπετρα
3 Λυγαριά
4 Πιαλεία
5 Ασπρόβαλτος
6 Παλ/ρο
7 Βαλτινό
8 Πρίνος
9 Βυτουμάς
10 Τζούρτζια
11 Ροπωτό
12 Δενδροχώρι
13 Χρυσομηλιά
14 Φωτεινό
15 Γόμφοι
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

Β
46
43
41
37
37
35
35
33
27
27
20
19
16
13
12
0
0

Γ’ Ερασιτεχνική

Η συνέχεια…

ΡΙΖΩΜΑ 1980-1981
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – B’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – ΘΕΣΗ: 7η

Για το πρωτάθλημα (χαρακτηρίζεται κι έτσι…) της Γ’ Ερασιτεχνικής θα γίνουν σήμερα οι
παρακάτω αγώνες:

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Μπελετσιου: Μπελέτσι
– Ασπροκλησια
Διαιτ.: Μαργιωλης (Τατσιοπουλος – Κατσογιαννος)
Φωτάδα – Γενεσι
Ματαιώνεται
Ελευθ/ρι – Πρόδρομος
Ματαιώνεται

Το Γενέσι συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει την προπόνηση

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Αποστόλων: Απόστολοι
– Πατουλια

Διαιτ.: Ανδριοπουλος (Κατσογιαννος – Τατσιοπουλος)
Γηπ. Σαραγιων: Συνοικία –
Λεπτοκαρυα
Διαιτ.: Αλεξοπουλος (Αργυροπουλος – Μαρκοπουλος)

ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ: Β.
ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ,
Α.
ΒΑΛΛΑΣ, Θ. ΤΣΟΓΙΑΣ, Α.
ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ, Φ. ΝΑΚΟΣ, Α. ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Β.
ΝΗΜΑΣ, Δ. ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ, Σ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΥΡΗΣ, Σ. ΓΚΟΥΜΑΣ, Σ.
ΥΦΑΝΤΗΣ – Λ. ΝΑΚΟΣ,
ΜΠΙΤΟΣ, ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ,
Χ.ΓΚΟΥΜΑΣ, Α.ΔΙΒΑΝΗΣ, Δ.ΓΚΟΥΜΑΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΑΣ: Ε. ΓΚΑΝΑΣ 15 γκολ

Του Θ. Αλεξιάδη

Ν
15
14
13
12
12
10
11
10
8
9
6
6
5
4
4
0
0

Ι Η
1 2
1 3
2 3
1 5
1 5
5 3
2 5
3 5
3 7
0 9
2 9
1 10
1 12
1 13
0 14
1 17
1 17

ΤΕΡΜ.
69-16
52-21
60-19
45-20
46-22
37-17
43-24
35-19
41-38
31-33
24-37
28-48
31-51
20-55
17-57
0-51
0-51

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Ντέρμπι σε δύο μέτωπα
•Η Πηγή φιλοξενεί το Μικρό Κεφαλόβρυσο και η Φήκη το Νεοχώρι
•Καλαμπακιώτικη «κόντρα» στη Διάβα ανάμεσα στην Κρ. Βρύση και το Καστράκι
την τελική ευθεία
βρίσκεται το
πρωτάθλημα της
Α’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας και λογικό
είναι να κορυφώνεται η
αγωνία, όσο περνούν οι
αγωνιστικές
υποχρεώσεις των
ομάδων, σχετικά πάντα
με την άνοδο, αφού ο
υποβιβασμός έχει
ξεκαθαρίσει.

Σ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η σημερινή, 23η αγωνιστική,
ίσως δώσει ένα πρόωρο τέλος
και στη κορυφή. Αυτό μπορεί
να συμβεί αν το Νεοχώρι κερδίσει στη Φήκη και το Μικρό
Κεφαλόβρυσο περάσει νικηφόρα από την Πηγή. Τότε, η
διαφορά του «Διγενή» θα στερήσει από τις υπόλοιπες ομάδες το δικαίωμα να ελπίζουν
βάσιμα, πως μπορούν να το
ξεπεράσουν.
Στο ποδόσφαιρο και στη
ζωή γενικότερα το «αν» δεν
παίζει κανέναν ρόλο, αλλά
μόνο η πραγματικότητα και η
ετοιμότητα να την υποδεχτείς

ή να την αντιμετωπίσεις.
Το γεγονός πως την ίδια
ώρα ο Α.Ο Τρίκαλα δίνει έναν
«τελικό» απέναντι στον Εργοτέλη κάνει «ζημιά και στον
ΑΟΤ και στις Ερασιτεχνικές
ομάδες.
Ο «Διγενής», μετά τη σπουδαία και σημαντική νίκη επί
της Πηγής, πήρε «κεφάλι» έξι
βαθμών απέναντι στη Πηγή.
Στη συνέχεια καλείται να δώσει ένα δεύτερο ντέρμπι,
εκτός έδρας αυτή τη φορά,
επιδιώκοντας να ξεπεράσει
με θετικό αποτέλεσμα και το
εμπόδιο της Φήκης.
Οι παίκτες του Στέφανου
Ψύχου είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να πετύχουν και
αυτόν τον στόχο, έστω και αν
έχουν ένα «μαξιλαράκι» ανάπαυσης, ακόμα και αν χάσουν
αφού και πάλι θα έχουν τη διαφορά. Οι γηπεδούχοι, παίζουν όπως σε κάθε παιχνίδι
έναν «τελικό» γνωρίζοντας
πως και η παραμικρή βαθμολογική απώλεια θα τους θέσει
εκτός στόχου, σε μια προσπάθεια επίτευξής του, έτσι κι
αλλιώς δύσκολη.
Στη Πηγή, η ομάδα του Σπύρου Ευαγγέλου καλείται να
παρουσιάσει την εικόνα που

απαιτείται ώστε να επιστρέψει
στις νίκες και να συνεχίσει το
«κυνήγι» της ανόδου. Μονόδρομος η νίκη, οπότε όλα τα
υπόλοιπα θα είναι εις βάρος
της. Σημερινός της αντίπαλος το Μικρό Κεφαλόβρυσο.
Ομάδα, πάντα υπολογίσιμη
και δυνατή, ικανή να κερδίσει
οποιονδήποτε αντίπαλο. Περισσότερο παίζει για το γόητρό της αφού έχει απομακρυνθεί αισθητά από την πρώ-

τη θέση.
Παρά τα δύο ντέρμπι, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται
εκεί αφού και σε άλλα γήπεδα
θα γίνει όμορφη προσπάθεια.
Τα Σαράγια θα φιλοξενήσουν
τους Ταξιάρχες σε ένα παιχνίδι γοήτρου, ενώ στη Διάβα
θα γίνει το Καλαμπακιώτικο
ντέρμπι ανάμεσα στην Κρύα
Βρύση και το Καστράκι.
Στο Μεγαλοχώρι η «Θύελλα» θα φιλοξενήσει την Αγία

Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3μ.μ.
Γηπ. Πηγης: Πηγή – Κεφαλόβρυσο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Λεωνιδας Κ – Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Φήκης: Φήκη – Νεοχωρι
Διαιτ. Κοντινος (Σταφυλας – Μπαλας)
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια – Ταξιάρχες
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Κωτουλας – Τζιοτζιος)
Γηπ. Διάβας: Κρ. Βρύση – Καστράκι
Δαιτ. Πετσας (Αποστολου – Καπερωνης Ν)
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Μεγαλοχώρι – Αγία Μονη
Διαιτ. Δουλοπουλος (Νταλουκας – Μανασης Μ)
Γηπ. Πυργετου: Πυργετός – Δημητρα
Διαιτ. Ζησης (Αλεξοπουλος – Τουλουμης)
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλεας – Καλύβια
Διαιτ. Μανασης Κ (Καλογριας – Ντίνος)
Πορταϊκος – ΑΕΤ
3-0 α.α
Πύργος – Γλύνος
3-0 α.α

Το Νεοχώρι κέρδισε την Πηγή και μεγάλωσε τη διαφορά στη κορυφή
της βαθμολογίας. Θα κερδίσει τη Φήκη για να «αγκαλιάσει» τον τίτλο;
Μονή σε αμφίρροπο παιχνίδι
και στον Πυργετό η Δήμητρα
Απόλλων θα περάσει από δύσκολη δοκιμασία.

Τέλος, στη Μπάρα ο τοπικός Αχιλλέας θα αντιμετωπίσει
τα Καλύβια με τους φιλοξενούμενους να είναι το φαβορί.

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

61
55
53
44
40
40
39
33
32
30
29
26
25
25
18
8
0
0

20
17
17
13
12
13
12
10
9
8
8
7
6
7
5
2
0
0

1
4
2
5
4
1
3
3
5
6
5
5
7
4
3
2
1
1

Νεοχώρι
Πηγή
Φήκη
Κεφαλόβρυσο
Μεγαλοχώρι
Σαράγια
Δήμητρα Απόλλων
Ταξιάρχες
Καστράκι
Πυργετός
Αγία Μονή
Πορταϊκός
Καλύβια
Κρύα Βρύση
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

1
1
3
4
6
8
7
9
7
8
9
9
9
11
14
18
21
21

ΤΕΡΜ.
72-6
44-10
53-15
43-19
50-23
42-26
44-28
32-31
39-21
27-27
29-28
25-41
21-24
24-44
26-39
17-74
0-63
3-72

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΗΓΗ – ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1985-1986
1992-1993
1993-1994
1996-1997

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2004-2005 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2005-2006 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-0
3-0 Χαβέας, Μπέττας, Χάμος
3-2 Μπέσσας [2], Καραφώτης – Ράγιας, Κατσίκας
2-4 Ρήγας [2] – Καρανίκας [2], Καλογράνας,
Παπαβασιλείου
1-2 Ρήγας – Λ.Γκολίτος, Γ.Γρηγορίου
4-1 Ζαρκάδας [2], Παντζάγιας [2] – Ρεντζελάς
4-0 Παντζάγιας [2], Γούσιος, Θ.Κράβαρης
4-2 Χατζής, Βαγενάς, Παντζάγιας, Σβάνας –
Αθ.Οικονόμου, Γκουλιόπουλος
12-1 Χ.Μαυρογιάννης [3], Βαγενάς [2], Μανώλης [2],
Ζαρκάδας, Ευαγγελακόπουλος, Α.Τσιμόπουλος,
Ν.Τσιώκος, Ν.Μαυρογιάννης – Ρεντζελάς
3-0 Γραμματικόπουλος, Καγκαράκης, Γιαμαίος
1-4 Αγγελόπουλος – Ι.Αναστογιάννης [2], αυτογκόλ,
Παπαστέργιος
5-0 Σ.Κατσινέλης [3], Ευζώνας, Πατσιάς
4-0 Μαντζιώρος [2], Μουρελάτος, Μιχαήλ
4-2 Λάζος, Κακάβας, Μαντζιώρος, Δάσσιος –
Δ.Γιαννιώτης, Δ.Κοθράς

ΦΗΚΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ
1992-1993
2000-2001
2001-2002
2004-2005

2010-2011
2011-2012
2015-2016
2016-2017

Α.Καραϊσκος – Δ.Ρίζος
Μπάκος, Παναγιώτου, Γούλας, Αγγελάκης
Μπακάλης, Παιδοκούκης – Τσιόβολος [2], Μιχαήλ
Κράβαρης, Κούκλας – Θεοδώρου [4], Θεοχάρης,
Μπάκος, Ρίζος, Μιχαήλ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Μπαντής, Μερντιάνι, Κωστόπουλος –
Κριτσινιώτης, Τασιούλης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Λαγάρας, Τσαντήλας – Καπνουτζής [2]
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 αυτογκόλ, Τζόβαρας – Γιουβρής
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0

1979-1980
1987-1988
1988-1989
1992-1993

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2009-2010

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-1
0-4
2-3
2-8

ΣΑΡΑΓΙΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
4-0
0-1
4-0
3-0

Αντωνίου [2], Παζαρακιώτης, Μπουζαλής
Μπλέτσας
Β.Νταβάρας [2], Δ.Μπουζαλής [2]
Τσιόβολος [3]

1993-1994
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2008-2009

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

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

Δ.Ζώζιας [2], Αδάμος, Τρίκας
Τρίκας – Λύτρας, Καλαντζής
Ε.Νίκου [3]
Καλκαντέρας, Ζώζιας – Μπέττας, Καψιώχας
Ε.Μπανιάς, Χ.Σκέντζας, Γ.Τσάτσος – Νίκου [2],
Γκουγκουλής [2], Κομβολιάκος

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ
1995-1996
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2004-2005
2007-2008
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-3
3-0
1-1
3-0
2-1
0-4
1-2
3-1
0-1
1-0
2-4
1-4
0-1
3-1
1-1
0-1

………
Τάτσιος [2], Ντάφος
Ντάφος – Ντίνας
Μπέλλος, Καλαμπάκας, Ντάφος
Ντάφος, Ζησόπουλος – Ντίνας
Παπανικολάου [3], Παπαχρήστος
Ζαλαβράς – Παπανικολάου, Μαργαριτόπουλος
Ζαλαβράς, Καλτσούδας, Πούλιος – Ντούβλης
Αλμπάνης
Αναστογιάννης
Αβραμόπουλος [2] – Τσικρικάς [3], Γιαννούλας
Κόκκοβας – Καλτσούδας [4]
Μαυρίκος
Παππάς, Νουνός, Κεραμάς – Α.Αλμπάνης
Νουνός – Β.Αλμπάνης
Γραβάνης

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Βακουφτσής, Παπαγεωργίου – Ζήκος
1987-1988 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-3 Βακουφτσής [2], Μεσιακάρης – Αλεξίου,
Καλαμποκίνης
1988-1989 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Πλεξίδας
1990-1991 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Α.Μόκκας, Παζαϊτης, Αλεξίου
1991-1992 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Α.Μόκκας, Γρίβας
1993-1994 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Κ.Κακαϊτσας
1994-1995 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Καλαμποκίνης, Ζωγράφος
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Πλεξίδας – Ντίνος, Μόκκας
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Αχ.Μακρής
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-5 Αβράαμ, Ζωγράφος, Παναγιώτου, Πέτσας,
Κατσιγιάννης
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Μπούρας
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Μαργαριτόπουλος, Τζερεμές

2004-2005 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Χ.Γιουβρής
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Β.Ανδρέου, Καραϊσκος – Τριγώνης, Παπαθανασίου
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Τσαβαλάς, Τσαρτόλιας, Παύλου – Ράπτης

ΠΥΡΓΕΤΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ
1985-1986
1999-2000
2007-2008
2008-2009

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-1 Αργύρης
0-0
0-1 Μουστάκας
4-2 Ν.Ιακωβάκης [3], Παπαγιάννης – Θ.Φουρτούνης,
Χ.Χοτζαϊ
2-1 Ζήκος, Παπαρίζος – Θ.Φουρτούνης
2-4 Μπλέτσας, Μπουλογεώργος – Μπαρμπαρούσης,
Ιωάννου, Ρούκας, Νούλας
1-1 Νικολούσιος – Τσιγάρας
0-1 Φασούλας
2-2 Λουλές, Ντούβλης – Παπανδρέου, Ζαφειρόπουλος
2-2 Δερμάνης, Αγγέλης – Τσιγαρίδας, Ράπτης
1-0 Τσάκαλος

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ – Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Τζάρτζος, Κορδαλής
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Κωνστάντος [2], Παιδής – Φαρμάκης,
Παπαχρήστος
1987-1988 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Κορδαλής – Ν.Παπαχρήστος, Κλάντζος
1988-1989 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 Γ.Βουλόγκας, Παιδής, Τζάρτζος, Κορδαλής
1993-1994 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Π.Σιακαβάρας, Π.Γκένας, Τσέλιος – Καραλής
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μαγουλιώτης, Καρνάβας – Α.Χαχάμης
2004-2005 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Πράτας, Ταμβακάς
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Γκαρνάρας [2], Β.Γιαννούλας
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Τριγάζης, Μπανάσιος
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Χασιώτης – Καρανίκας
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Σικουβέλας, Πράττας – Νικολούσιος [2]
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Παπαθανασίου, Καπέλας, Κοτρώτσιος –
Τσιαφίτσας
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Ε.Στεφόπουλος
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 0-1 Λ.Μουσαφίρης
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κεφαλάς – Μπίχτας
2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Παπαθανασίου – Μπελτσιώτης
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Τασιόπουλος – Μαγουλιώτης, Καρανίκας
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Μεγάλη εμπειρία
Σπουδαία υπόθεση για τον Κώστα Ζήκο η συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό της Γλασκώβης

Κ

άθε αθλητικό μετερίζι έχει ανάγκη από
φρέσκα πρόσωπα. Ο Κώστας Ζήκος(ΓΕΑΤ)
κάνει τον δικό του αγώνα(σήμερα η ώρα
του) και το τελευταίο διάστημα τα
αφιερώματα δεν έλειψαν.

Ένα άκρως κατατοπιστικό ήταν αυτό που επιμελήθηκε ο
ΣΕΓΑΣ.
Είναι γεγονός πως η χώρα μας έχει δημιουργήσει μακρά
παράδοση στους δρόμους ταχύτητας σε ανοιχτό και κλειστό
στίβου. Είναι επίσης διαπιστωμένο πως τα τελευταία χρόνια
στις διοργανώσεις του κλειστού στίβου λείπει ο αθλητής
που θα καταφέρει να κάνει το ...κάτι παραπάνω.
Ο Κώστας Ζήκος είναι ένας από τους τρεις εκπροσώπους
της χώρας μας στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της
Γλασκώβης στα 60 μέτρα.
Πρόκειται για έναν νέο σπρίντερ που αρχίζει σταδιακά
και δείχνει τις δυνατότητες του στην ταχύτητα. Ο αθλητής
από τα Τρίκαλα ταξίδεψε στη Γλασκώβη με 6.62, που είναι
η έκτη επίδοση ανάμεσα στους αθλητές που έχουν δηλωθεί
να συμμετάσχουν στην διοργάνωση.
"Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και σε θέση να πραγματοποιήσω αξιοπρεπή παρουσία στη Γλασκώβη. Ο στόχος
μου είναι να φτάσω στον τελικό, ξέρω πως δεν θα είναι κάτι
εύκολο, ωστόσο είμαι σε θέση να το κυνηγήσω.
Θεωρώ πως μπορώ να τρέξω ακόμη και κάτω από 6.60
επίδοση που σε μια τέτοια διοργάνωση σου δίνει μια καλή
παρουσία", είπε αρχικά ο αθλητής και συμπλήρωσε: " Πολλά
είναι αυτά που θα κρίνουν το αποτέλεσμα.
Είναι σημαντικό να βρεθώ σε καλή ημέρα στον πρωινό
προκριματικό. Νομίζω πως μόλις περάσω αυτή τη διαδικασία
θα αισθανθώ καλύτερα.
Σίγουρα πάμε βήμα, βήμα, θεωρητικά η πιο δύσκολη
κούρσα θα είναι ο ημιτελικός. Αν όλα πάνε όπως τα έχουμε
προγραμματίσει και καταφέρω να φτάσω στον τελικό, τότε
σίγουρα εκεί θα μπω δίχως άγχος, με πολύ κέφι και όρεξη
να απολαύσω τη συμμετοχή μου".
Αναφορικά με το αν σκέφτεται το γεγονός ότι θα έχει
δύο κούρσες σε λίγες ώρες είπε: "Έχω δουλέψει σε αυτό
το κομμάτι και δεν είναι κάτι που με προβληματίζει. Αντίθετα
σαν αθλητής ενεργοποιούμαι καλύτερα στην δεύτερη γρήγορη κούρσα".
Ο σπρίντερ του Βαγγέλη Κατσιάβα αναφέρθηκε και στο
επίπεδο του αγωνίσματος. "Υπάρχουν τρεις αθλητές που
ξεχωρίζουν κι από εκεί και πέρα περίπου δέκα που είναι
πολύ κοντά στις επιδόσεις. Νομίζω πως όλα θα κριθούν
στις λεπτομέρειες και στην κατάσταση στην οποία θα
βρεθεί ο καθένας την ημέρα του αγώνα".
Η χώρα μας έχει κατακτήσει στα 60 μ. Ανδρών πέντε μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης, ωστόσο από το
2000 και τα μετάλλια των Θεοδωρίδη και Παυλακάκη,
κανένας σπρίντερ δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό του
αγωνίσματος στη διοργάνωση.
Τελευταία ελληνική εκπροσώπηση στο αγώνισμα ήταν
το 2015 με τον Μάκη Στεργιούλη, ο οποίος όπως δεν κατάφερε να καταταχθεί καθώς είχε άκυρη εκκίνηση.
Ο Στεργιούλης, ο οποίος μετέχει και στη Γκασκώβη, είχε
συμμετάσχει και στους αγώνες του 2005, όπου προκρίθηκε
στον ημιτελικό, ωστόσο εκεί δεν έτρεξε λόγω τραυματισμού.
Στη Γλασκώβη θα συμμετάσχει στα 60 μ. και ο Παναγιώτης
Τριβυζάς με φετινό ρεκόρ 6.68, όσο και το ατομικό του
ρεκόρ και προσδοκίες για μία καλή παρουσία.

Μια μεγάλη αγωνιστική πρόκληση έχει μπροστά
του ο Κώστας Ζήκος

* Τα γήπεδα θα έχουν την τιμητική τους το διήμερο αλλά η
σημερινή μέρα είναι πραγματικά φορτωμένη από πλούσια
δράση. Ομολογουμένως υπάρχει δουλειά σε όλα τα μέτωπα
και τα επιτελεία μόχθησαν για το καλύτερο στην προετοιμασία.
Σίγουρα κάθε συνάντηση του ΑΟΤ έχει την δική της δυναμική
αλλά το δικό τους αποτύπωμα αφήνουν οι συναντήσεις του
ερασιτεχνικού.
* Εν αρχή λοιπόν οι κυνέρυθροι που καλούνται να υπερβάλλουν
εαυτούς. Διότι όποιος επιχειρήσει μια απλή μελέτη δεδομένων
θα διαπιστώσει εύκολα ότι ο Εργοτέλης διαθέτει ποιοτικό και
μαχητικό σύνολο, που δεν τρομάζει από έδρες και δεν
συγχωρεί λάθη.
* Συνεπώς ο εκπρόσωπός μας οφείλει να πραγματοποιήσει εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά του για να ανοίξει τον
δρόμο προς την επιτυχία.
* Χωρίς υπερβολή όλοι καλούνται να διεκπεραιώσουν σωστά
τον ρόλο τους σε άμυνα, κέντρο και επίθεση και κυρίως να
δείξουν ότι διαθέτουν φλόγα και μάτι που γυαλίζει προκειμένου
να φτάσουν στον αντικειμενικό τους στόχο.
* Οσο για το ερασιτεχνικό οι λάτρεις του είδους δεν θα
αλλάξουν συνήθειες και θα πάρουν εκ νέου τις γνωστές
θέσεις τους στην σίτα. Αλλωστε ξέρουν πολύ καλά ότι το έμψυχο δυναμικό δίνει πάντα το 100% των δυνατοτήτων του,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι παίκτες σφίγγουν τα δόντια
για να αγωνιστούν σε κρίσιμες αναμετρήσεις.
* Κάποια παιχνίδι λοιπόν μαγνητίζουν το ενδιαφέρον στην Α’
ΕΠΣΤ αλλά όλα έχουν την δική τους σημειολογία με τους
παίκτες και τους προπονητές να σπεύδουν να διαβάσουν
όσο καλύτερα μπορούν τις καταστάσεις.
* Γενικά οι φίλαθλοι θα έχουν ανοιχτή γραμμή με όλες τις
έδρες του ερασιτεχνικού αλλά και με το Στάδιο για να λάβουν
σφαιρική ενημέρωση και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.
* Πάντως πολύ σωστά τα επιτελεία των τοπικών ομάδων δίνουν
μεγάλη βαρύτητα στο κλίμα. Όταν όλοι είναι μια γροθιά αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας. Στο πλαίσιο αυτό αρκετά
σωματεία τίμησαν το έθιμο της Τσικνοπέμπτης και χαλάρωσαν
εκτός γραμμών. Ετσι στον καινούργιο κύκλο υποχρεώσεων
θα εμφανιστούν σαν έτοιμοι από καιρό.
* Από την πλευρά τους οι φίλοι του στίβου έχουν και αυτό
πλούσιο υλικό μπροστά τους. Το Ευρωπαϊκό της Γλασκώβης
δίνει την ευκαιρία σε αθλητές να επιβεβαιώσουν την φήμη
τους και σε άλλους να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.
* Παρακολουθούν λοιπόν με κάθε λεπτομέρεια τις προσπάθειες
των διεθνών, ενώ Ζήκος και Σκαρβέλης ήταν λογικό να διασταυρώσουν ξίφη με μεγαθήρια. Πολύ απλά οι μεταδόσεις
από την κρατική τηλεόραση έχουν την τιμητική τους, ενώ
αρκετοί ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.
* Αθόρυβα μπήκε ο Μάρτης και τα στελέχη των ομάδων
εύχονται ο καιρός να μην κάνει άλλα κόλπα, αφού ήδη
υπάρχουν αγώνες από αναβολή αλλά και το κύπελλο.
* Με την αναβολή του αγώνα της Καλαμπάκας απέναντι στον
Μαντουλίδη(λόγω συμμετοχής αθλητή του στην Εφήβων)
αρκετοί συμπολίτες μπασκετικοί παρακολουθούν τις επιδόσεις
της νέας μπασκετικής γενιάς στο τουρνουά της Ιταλίας(Πιομπίνο).
* Πρωταθλητής στην πεταλούδα ο συμπολίτης Χαράλαμπος
Δρόσος, που αγωνίζεται με τα χρώματα του Ολυμπιακού και
δείχνει ότι μπορεί να γεμίσει το βιογραφικό.

Το βιογραφικό
Ο Κώστας Ζήκος κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση,
ωστόσο με 6.62 ατομικό ρεκόρ από φέτος, δείχνει ικανός
να φτάσει μέχρι τον τελικό του αγωνίσματος. Αν το καταφέρει
θα είναι ο πρώτος Έλληνας μετά από 19 χρόνια που τρέχει
στον τελικό των 60 μ. σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Αγώνισμα: 60 μ.
Σωματείο: ΓΕΑ Τρικάλων
Ημερομηνία γέννησης: 24/4/98
Προπονητής: Βαγγέλης Κατσιάβας
Ατομικό ρεκόρ: 6.62
Φετινό ρεκόρ: 6.62
Κορυφαία επίδοση συμμετέχοντα: 6.55 Barnes (Τουρκία)
Νικητής 2017: Kilty (Μ. Βρετανία) 6.54
Συμμετοχές: 1η.

Δικηγόροι στα βαθιά
Την δική τους παράδοση έχουν χτίσει οι Τρικαλινοί Δικηγόροι που προσπαθούν κάθε χρόνο να εμφανίζονται όλο και
καλύτεροι.
Ασφαλώς αγαπούν αυτό που κάνουν, ενώ οι παίκτες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους.
Ετσι την ώρα της δράσης διαθέτουν πολλούς τρόπους για να ξεκλειδώσουν την αντίσταση των αντιπάλων και να
ψάξουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η εκκίνηση της δράσης στο πρωτάθλημα είναι δύσκολη αφού ο εκπρόσωπός μας φιλοξενεί σήμερα(15.00, γήπεδο
Πύργου) τον Αριστοτέλη Θεσσαλονίκης.
Ο αντίπαλος είναι έμπειρος και ποιοτικός αλλά οι Τρικαλινοί παίκτες ξέρουν να παλεύουν και αυτό θα πράξουν και στην
προκειμένη περίπτωση.
Μεγάλη έμφαση θα δώσουν στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στον έλεγχο της κυκλοφορίας.
Φυσικά στην τελική προσπάθεια το καθαρό μυαλό και η αποτελεσματικότητα θα κάνουν την διαφορά.
CMYK

05:30 COSMOTE SPORT
4 HD
Lakers-Milwaukee Bucks
14:00 COSMOTE SPORT
8 HD
Πάντερμπορν-Σαν Πάουλι
14:00 COSMOTE SPORT
2 HD
Εσπανιόλ-Βαγιαδολίδ
14:30 COSMOTE SPORT
1 HD
Τότεναμ-Άρσεναλ
15:00 ΕΡΤ3
Πλατανιάς - Απόλλων
Πόντου
15:15 ΕΡΤ Play2
ΠΑΟΚ - Χολαργός
15:15 ΕΡΤ Play2
Περιστέρι - Κύμη
15:15 ΕΡΤ Play1
Κολοσσός - Ήφαιστος
16:00 Novasports 1HD
Έμπολι - Πάρμα
16:30 COSMOTE SPORT
9 HD
Χέρτα -Μάιντς
16:30 COSMOTE SPORT
8 HD
Σάλκε-Φορτούνα
16:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Νυρεμβέργη-Λειψία
16:30 COSMOTE SPORT
3 HD

Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT
2 HD
Άιντραχτ -Χόφενχαϊμ
17:00 ΕΡΤ2
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ
17:00 Novasports 2HD
Χαλ - Μπέρμιγχαμ
17:00 COSMOTE SPORT
4 HD
ΑΕΚ-Προμηθέας
17:00 COSMOTE SPORT
1 HD
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ
Σίτι
17:15 COSMOTE SPORT
5 HD
Βιγιαρεάλ-Αλαβές
18:00 ΕΡΤ Sports HD
Πανιώνιος - Λαύριο
18:00 Novasports 5HD
Σάλτσμπουργκ - Βολφσμπέργκερ
18:00 Novasports 3HD
Καέν - Παρί Σεν Ζερμέν
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Αρης - ΑΕΚ
19:00 Novasports 2HD
Μίλαν - Σασουόλο
19:30 Novasports 4HD
Άγιαξ - Τσβόλε
19:30 Novasports 1HD
ΠΑΣ - Ξάνθη

19:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Ουέσκα-Σεβίλη
19:30 COSMOTE SPORT
2 HD
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν
Μονάχου
19:30 COSMOTE SPORT
1 HD
Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ
21:00 Novasports 3HD
Ανζέ - Μονακό
21:30 Novasports 2HD
Λάτσιο - Ρόμα
21:30 COSMOTE SPORT
9 HD
Μπούστο Αρσίτσιο-Μπρέσια
21:45 Novasports 4HD
Εξέλσιορ - Αϊντχόφεν
21:45 COSMOTE SPORT
2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
22:30 COSMOTE SPORT
8 HD
Πόρτο-Μπενφίκα

τοπικά

Για συμμετοχή στην 24η
Έκθεση Εκκλησιαστικής
Τέχνης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις
μέλη του, ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην 24η Έκθεση
Εκκλησιαστικής Τέχνης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» που θα διεξαχθεί στις
12-14 Μαΐου 2019 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.
Κατασκευαστές και δημιουργοί στα Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, στην αγιογραφία, στις εικόνες και σε άλλων μορφών εκκλησιαστικής τέχνης θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα έργα τους και να έρθουν σε απ' ευθείας συνάντηση με τους Ιερωμένους όλων των βαθμίδων της Εκκλησίας, Μοναχούς και Μοναχές, δωρητές, υπεύθυνους εκκλησιαστικών συμβουλίων, Ιερών Ναών καθώς και με ιδιοκτήτες καταστημάτων εκκλησιαστικής τέχνης από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ορθόδοξες χώρες.
Περίπτερο - Δομή: Η συμμετοχή κάθε επιχείρησης περιλαμβάνει ατομικό περίπτερο 9 τ.μ. με έτοιμη διαμορφωμένη δομή.
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση για το κόστος
συμμετοχής αλλά και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας έως την
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επιμελητήριο Τρικάλων: Σδρένια Σοφία, τηλ. 24310
27493 (εσωτ.106), sdrenia@trikala-chamber.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ

2

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 29

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
σήμερα Σάββατο & ώρα 22.00 αφιέρωμα στην Πάολα

Στην υγειά μας ρε παιδιά -Σκαϊ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ για μια ακόμη
φορά στην εκπομπή του
Σπύρου Παπαδόπουλου ‘’Στην
Υγειά μας ρε παιδιά’’ στον ΣΚΑΙ.
Με μια χορευτική του ομάδα
συνοδευόμενη από τις δασκάλες
του Μάνου Κάτια-Νανά και
Ραφαέλα Μάνου-Γκοργκόλη
συμμετείχαν σ’ αυτό το αφιέρωμα
σήμερα Σάββατο 2.3.19 & ώρα
22.00

Ο

Στην Πάολα και τους φίλους της είναι
αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Παρόντες στο στούντιο, δύο από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς συνθέτες, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Αλέκος Χρυσοβέργης. H Πάολα τραγουδά
μεγάλες επιτυχίες τους. Η μοναδική Κατερίνα Στανίση αλλά και ο Θέμης Αδαμαντίδης ερμηνεύουν μαζί της διαχρονικά τραγούδια. Η Σοφία Βόσσου με δύο
συγκλονιστικά ντουέτα με την Πάολα
συγκινούν με τις ερμηνείες τους. Τα
δύο αδέρφια από τον Πόντο ο Κων-

σταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης,
με την πολυμελή ορχήστρα τους και την
ποντιακή λύρα ξεσηκώνουν τους καλεσμένους. Ιδιαίτερη στιγμή η σύμπραξη
του Χάρη Βαρθακούρη με την Πάολα που
τραγουδούν Γιάννη Πάριο και όχι μόνο.
Τέλος, η Αρετή Κετιμέ δίνει το δικό της
μουσικό στίγμα. Την παρέα συμπληρώνουν: Λάουρα Νάργες, Μπάγια Αντωνο-

πούλου, Κωνσταντίνος Ρήγος, Μίλτος Καρατζάς, Κώστας Αποστολάκης, Τόνυ Δημητρίου, Στράτος Τζώρτζογλου, Σοφία
Μαργιόλα, Μάγδα Τσέγκου, Νίκος Αναδιώτης, Βίκυ Κάβουρα, Μάνος Ιωάννου,
Αντελίνα Τελώνη, Γιώργος Κατσινόπουλος, Τόνυ Μαυρίδης, Χριστίνα Στεφανίδη και Ιωάννα Σιαμπάνη.

ΜΥΘΙ ΜΥΘΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κυριακή 3 Μαρτίου στην Ανδρομέδα μουσικό στέκι
Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με τη Μαρία Κατσανούλη
την πρώτη Κυριακή του
μήνα (εκτός αργιών) στις
12:00 το μεσημέρι
στην Ανδρομέδα.Ένα εργαστήριο για παιδιά (από 5
ετών) με ιστορίες που
απολαμβάνουν πολύ συχνά
και οι μεγάλοι τα παιδιά, αφού
ακούσουν ένα
μαγικό παραμύθι, ζωγραφίζουν κάτι από ότι αφουγκράστηκε η ψυχή τους
παρακολουθώντας τα βήματα του ήρωα και η έκθεση
των ζωγραφιών τους που
στήνεται επιτόπου, ζωντανεύει, με έναν άλλο τρόπο,
διαφορετικό ετούτη τη
φορά, ξανά το παραμύθι...
Στο τέλος, μια μικρή ιστορία
αποχαιρετά και
εύχεται ένα «καλό αντάμωμα και πάλι!»
Μικρά και μεγάλα “παιδιά”

Την Πέμπτη τελικά
η αναβληθείσα
εκδήλωση
των ΚΑΠΗ
Μία εβδομάδα μετά, την
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, θα
πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση των ΚΑΠΗ του Δήμου
Τρικκαίων στο κέντρο διασκέδασης «ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ».
Η εκδήλωση είχε αναβληθεί
λόγω του πένθους από τον
άδικο θάνατο του δημοτικού
υπαλλήλου Σωτήρη Μπραχάλα. Θα ξεκινήσεις στις 20:000
και θα πραγματοποιηθεί στο
κέντρο διασκέδασης «ΠΥΛΗΣ
ΜΕΓΑΡΟ». Στην εκδήλωση
μπορούν να παραστούν α μέλη
και οι φίλοι των ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων, καθώς η γιορτή θα περιλαμβάνει φαγητό,
χορό και πλούσια λαχειοφόρο.
Αναχώρηση λεωφορείου
από τα ΚΑΠΗ της πόλης στις
19:00.
Τιμή κάρτας: 6 Ευρώ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

ταξιδεύουν την πρώτη Κυριακή του μήνα σε

Έναρξη : 12:00
Είσοδος : 3€/άτομο

Εις μνήμην του αδελφού
Λάμπρου Σταυρέκα
Πετούσες χωρίς φτερά
ήσαν παλικάρι
τα δύσκολα όλο πέρναγες,
δεν έπαιρνες χαμπάρι.
```
Γι' αυτό χαιρόσουνα πολύ,
ήσουν της ζωής ο φάρος,
και με τον νου λογάριασες
πως δεν υπάρχει Χάρος.
```
Τα γλέντια και όλες οι χαρές
περνάγαν του αέρα
και όλη η ζωή σου ήτανε
όμορφη και ωραία.
```

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με πολλή χαρά Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία Σας την παρουσίαση
του βιβλίου του Περικλή Βασιλού με τίτλο: Κρίση 2011-2018 /Χρονογράφημα στα γεγονότα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 6.30μ.μ.,
στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως "Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών Αλέξιος" επί της οδού Όθωνος.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για τις ανάγκες του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ομιλία-Παρουσίαση από τον Πρωτοσύγκελλο της Ι.Μ. Αρχιμ. κ. Αλέξιο Κανίνα.
Ομιλία - Παρουσίαση από τον κ. Δημήτριο Κουσαή, Δικηγόρο Αθηνών
Συντονισμός Εκδήλωσης: κα. Στεφανία Κωστοπούλου
Την εκδήλωση θα κλείσει ο συγγραφέας κ. Περικλής Βασιλός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

κόσμους μαγικούς με ένα
παραμύθι! Καλώς να ορίσετε!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

Στην κοινωνία τίμιος,
πάντα αξιωμένος
παντού ήσουν πασίγνωστος
έφυγες δοξασμένος!
```
Αιωνία σου η μνήμη όμορφε αδερφέ μου
Από τον μικρότερό σου αδερφό,
Βασίλη Σταυρέκα
```
Καλή αντάμωση!
Υ.Γ. Γι' αυτό δεν πρέπει άνθρωπε,
να έχεις κακία τόση,
γιατί δεν ξέρεις αύριο,
τι θα σου ξημερώσει.

30 σελίδα
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«Θ

έλω να είμαι ο πρωθυπουργός που θα
βγάλει τη χώρα από
την κρίση» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλία τους
στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και πρόσθεσε: «Έχω μελετήσει
τα λάθη των προκατόχων μου. Ο
Παπανδρέου για παράδειγμα χρειάστηκε 6 μήνες για να καταλάβει
τι είχε γίνει και ακόμη και όταν το
κατάλαβε μετά μοίραζε χρήματα».
Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική
στον πρωθυπουργό για τη συμφωνία των Πρεσπών , επαναλαμβάνοντας ότι είπε «ναι» εκεί που άλλοι
έξι πρωθυπουργό είπαν «όχι».
«Είμαι σίγουρος ότι οι Ελληνες
στις επικείμενες εκλογές θα πούνε
στον κ. Τσίπρα 'Ευχαριστούμε δεν
θα πάρουμε», πρόσθεσε ακόμη ο
κ. Μητσοτάκης που ερωτηθείς για
το χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών είπε:
«Οσο νωρίτερα τόσο το καλύτε-

Κυρ. Μητσοτάκης: Οσο νωρίτερα,
τόσο καλύτερα οι εκλογές

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης

ρο».
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι
η κυβέρνηση απέτυχε και απογοήτευσε τους πολίτες, εγκαλώντας
την ότι υπερφορολόγησε τη μεσαία
τάξη.
«Δεσμευόμαστε σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις σε αντάλλαγμα
για χαμηλότερα πλεονάσματα»,
είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης και
εξήγησε:
«Βρεθήκαμε σε αυτό τον φαύλο
κύκλο, επειδή ο κ. Τσίπρας δεν
είχε την αξιοπιστία για να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις. Τώρα η
συζήτηση ανοίγει και υπάρχει ευ-

ρύτερη συναίνεση. Ο μόνος που
δεν φαίνεται να θίγει το θέμα είναι
ο πρωθυπουργός, ο οποίος δεσμεύτηκε για αυτά τα αποτελέσματα».
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι
δαπάνες του δημοσίου έχουν πάλι
να αυξάνονται και επικαλέστηκε
πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν
σχολιάζοντας: «Προσλαμβάνουμε
πάλι περισσότερο κόσμο και ιδίως
μέσω συμβάσεων από ό,τι στο παρελθόν. Και το κάνουμε αυτό επειδή
επανερχόμαστε στις παλαιές πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα στη
χρεοκοπία».

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών - Κ. Χατζηδάκης: Η εκπαίδευση, κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον

Τ

ην ανάγκη η
ελληνική οικονομία
να μεταβεί σε ένα
νέο μοντέλο
ανταγωνιστικότητας και
εξωστρέφειας το οποίο
θα περιλαμβάνει και την
εκπαίδευση, επεσήμανε
ο Κωστής Χατζηδάκης
μιλώντας στο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών.

Ο αντιπρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας επεσήμανε πως
η εκπαίδευση αποτελεί το πα-

ράδειγμα ενός τομέα με ανεκμετάλλευτα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα για τη χώρα
επισημαίνοντας την πολιτιστική κληρονομιά, σε συνδυασμό
με το υψηλών προδιαγραφών
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό μας.
Πλεονεκτήματα στα οποία,
όπως είπε, έρχονται, βεβαίως,
να προστεθούν παράγοντες
όπως η γεωγραφική μας θέση
και το κλίμα μας. Και η εκμετάλλευση αυτών των πλεονε-

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

Μετρήσεις
-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

Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Κωστής Χατζηδάκης
κτημάτων θα δημιουργήσει
πολλαπλασιαστικά οφέλη για
την οικονομία και την κοινωνία
μας.
«Σκεφτείτε τι σημαίνει για
έναν νέο από οποιαδήποτε
γωνιά του κόσμου να έρθει
να σπουδάσει αντικείμενα
όπως φιλοσοφία, ιστορία, μαθηματικά, ιατρική, στον τόπο
στον οποίο αυτά άνθισαν 2,5
χιλιάδες χρόνια πριν», είπε
τονίζοντας όμως πως δυστυχώς στην Ελλάδα εν έτει 2019
η συζήτηση περιστρέφεται
ακόμα γύρω από το αν θα
πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια!
Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε έρευνα της UNESCO
το 2009, όπου οι μόνες χώρες
χωρίς ιδιωτικά πανεπιστήμια
ήταν η Ελλάδα, η Βόρεια Κορέα, το Μπουτάν και η Κούβα.
«Ε λοιπόν από τότε το Μπουτάν και η Βόρεια Κορέα έφτιαξαν ιδιωτικά πανεπιστήμια,

ενώ πανεπιστήμια της Κούβας
συνάπτουν συμφωνίες με αμερικάνικα πανεπιστήμια, όπως
το Harvard» τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως
«είναι πραγματικά κρίμα να
αφήνουμε τις ιδεοληψίες μας
να μας κρατάνε δεκαετίες
πίσω από όλο τον υπόλοιπο
κόσμο.
Είναι πραγματικά κρίμα να
εξορίζουμε τα παιδιά μας στο
εξωτερικό για να σπουδάσουν, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να προσελκύουμε
χιλιάδες φοιτητές από όλο
τον κόσμο».
Ο κ. Χατζηδάκης αναφερόμενος στις δυνατότητες
που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να βοηθήσουμε
τη χώρα μας να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, έφερε ως
παράδειγμα τα summer
schools, μικρής διάρκειας
προγράμματα (με διάρκεια 1

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

εβδομάδα έως δύο μήνες)
που οργανώνονται από πανεπιστήμια και άλλους ιδιωτικούς φορείς και πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς
μήνες και τα οποία συνδέονται
με μια συγκεκριμένη θεματική
και απευθύνονται σε μαθητές,
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή και στελέχη επιχειρήσεων.
Ως ένα δεύτερο παράδειγμα ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων και
του παρόντος Συντάγματος
έτσι ώστε τα δημόσια πανεπιστήμια να έχουν ξενόγλωσσα τμήματα -προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά.
«Σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ανομίας,
αλλά και την εισαγωγή στοιχείων αξιολόγησης και σύνδεσης με την αγορά, μια τέτοια παρέμβαση θα αναβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμιά
μας, καθώς θα βάλει τέλος
στο καθεστώς μιζέριας που
τους έχει επιβληθεί και θα
τους επιτρέψει να γίνουν πανεπιστήμια δημιουργικά και
εξωστρεφή.
Σήμερα, δυστυχώς, βλέπουμε ότι μία προσπάθεια που
είχε γίνει με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη ακυρώνεται στην
πράξη από την κυβέρνηση,
καθώς έχει φέρει νόμο που
οδηγεί στην υποβάθμισή του.
Ενώ είδαμε να μην λαμβάνουν

έγκριση Κινέζοι φοιτητές που
ζήτησαν να έρθουν να κάνουν
μαθήματα στη Φιλοσοφική
Σχολή» δήλωσε επισημαίνοντας πως πρόκειται για πρωτοβουλία που έχει χαμηλό κόστος -καθώς οι κτηριακές υποδομές υπάρχουν- ενώ θα δημιουργηθούν σημαντικές πηγές εσόδων για τα πανεπιστημιακά ιδρύματά μας, καθώς και νέες θέσεις εργασίας
για τους ακαδημαϊκούς μας
ενώ θα δημιουργηθούν και
πολλαπλασιαστικά οφέλη για
πολλούς κλάδους της οικονομίας μας (από τον τουριστικό και την εστίαση μέχρι
τον πολιτισμό).
«Αυτά που περιγράφω δεν
προϋποθέτουν να ανακαλύψουμε τον τροχό. Προϋποθέτουν, απλά, να κάνουμε επιτέλους την επανάσταση της
κοινής λογικής στη χώρα μας.
Να αφήσουμε στην άκρη τον
λαϊκισμό και τις ιδεοληψίες,
να σταματήσουμε να κρατάμε
οι ίδιοι πίσω τον τόπο μας και
να ακολουθήσουμε τις πρακτικές που πετυχαίνουν σε
όλο τον κόσμο.
Η εκπαίδευση μπορεί να
γίνει το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον για τους Έλληνες, αλλά και ένα asset με
διεθνή εμβέλεια και τεράστια
οφέλη για την Ελλάδα. Στο
χέρι μας είναι. Αρκεί να το
συνειδητοποιήσουμε εμείς οι
ίδιοι», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

εσωτερικά
ύο ξεχωριστά
νομοσχέδια για
ρυθμίσεις των
ληξιπρόθεσμων οφειλών
σε εφορίες και
ασφαλιστικά ταμεία
σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Στόχος είναι να έχουν
ολοκληρωθεί έως τα
μέσα του Μαρτίου,
προκειμένου να
ακολουθήσει η
διαβούλευση με τους
θεσμούς και η ψήφισή
τους στη Βουλή.

Δ

Την ίδια ώρα, «δεν θα αργήσει πολύ», όπως ανέφερε
κυβερνητικός αξιωματούχος,
η έκδοση ενός νέου ομολόγου, πολύ πιθανόν δεκαετούς
διάρκειας, αν και η διάρκεια
και ο ακριβής χρόνος της έκδοσης θα «κλειδώσουν» οριστικά ανάλογα με την πορεία
των αγορών. Κατά τον ίδιο
αξιωματούχο, δεν υπάρχει
σύνδεση της απόφασης με
το επικείμενο Eurogroup της
11ης Μαρτίου. Καθώς «οι αγορές έχουν προεξοφλήσει τις
καλές σχέσεις της κυβέρνη-
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Στα... σκαριά δύο νομοσχέδια για δόσεις
σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

σης με τους θεσμούς», όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά στο θέμα των
ρυθμίσεων για τα ληξιπρόθε-

Αλ. Χαρίτσης: Με σταυρό
οι ευρωεκλογές
Οι ευρωεκλογές θα
διεξαχθούν με σταυρό, μαζί με τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών
στις 26 Μαΐου, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης και τόνισε πως
οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν
τον Οκτώβριο.
Σε ό,τι αφορά την
ψήφο των ομογενών,
ο υπουργός ΕσωτεΟ υπουργός Εσωτερικών
ρικών δήλωσε ότι
Αλέξης Χαρίτσης
αναμένεται το πόρισμα της σχετικής επιτροπής και θα ακολουθήσει σύντομα η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. «Αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο
θα προλάβουμε, το πιθανότερο», πρόσθεσε.
Για το ίδιο θέμα ανέφερε ότι έχει συμφωνηθεί με τη Ν.Δ.
στην επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση ότι οι ομογενείς θα εκλέγουν βουλευτές Επικρατείας και ότι η αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου θα γίνει στην επόμενη
Βουλή.
Για το ζήτημα της ιθαγένειας κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι το αντιμετωπίζει «με διάθεση παραπληροφόρησης».
Σε ό,τι αφορά το «σπάσιμο» των μεγάλων δήμων, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι η σχετική τροπολογία θα κατατεθεί τη
Δευτέρα και θα ψηφιστεί την Τρίτη, ενώ μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα συγκροτηθεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή και «θα δει πού υπάρχουν δυσλειτουργίες για να αντιμετωπιστούν».

σμα χρέη, αρμόδιες κυβερνητικές πηγές δεν έκρυβαν
την ενόχλησή τους για τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στην έκθεσή
της ανέφερε πως «η ελληνική
κυβέρνηση ενημέρωσε τους
θεσμούς ότι δεν προτίθεται
στο άμεσο μέλλον να προχωρήσει σε τροποποιήσεις των
πλαισίων ρύθμισης των οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία και
εφορία». Όπως επεσήμαναν οι
ίδιες πηγές, η κυβέρνηση είχε
ενημερώσει τους εταίρους
στο περιθώριο του Eurogroup
του Φεβρουαρίου πως «δεν
πρόκειται να τους αιφνιδιάσει
και ότι οποιαδήποτε πρόταση
θα συζητηθεί μαζί τους προκαταβολικά».
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα
με πληροφορίες, η ρύθμιση
των οφειλών στην εφορία δεν
θα έχει «οριζόντιο χαρακτήρα», αλλά θα περιλαμβάνει
κριτήρια υπαγωγής, με στόχο
αφ' ενός να βοηθηθούν όσοι
αντιμετωπίζουν προβλήματα
ρευστότητας που τους εμποδίζουν να αποπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους,
και, αφ' ετέρου, να αποκλειστούν οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές. Μεταξύ των σχεδίων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, αναφέρουν οι ίδιες
πληροφορίες, είναι και η σύνδεση της αποπληρωμής των
ληξιπρόθεσμων οφειλών με
το ύψος του ακατάσχετου ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό. Ήτοι, όσο συνεπέστερος θα είναι ο οφειλέτης
στην αποπληρωμή των δόσεων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι
και το υπόλοιπο του τραπεζι-
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κού λογαριασμού το οποίο
θα λογίζεται ως ακατάσχετο.
Με το όλο ζήτημα να χαρακτηρίζεται ως «ιδιαίτερα σύνθετο σε τεχνικό επίπεδο», η
κυβέρνηση δεν φαίνεται να
έχει καταλήξει ακόμη στις λεπτομέρειες της ρύθμισης,
όπως και στον μέγιστο αριθμό
των δόσεων.
Παράλληλα, στους θεσμούς
έχει ήδη αποσταλεί το κείμενο του νομοσχεδίου για την
προστασία της κύριας κατοικίας, μετά και από τις τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν
κατά την προχθεσινή συνάντηση των εκπροσώπων των
τραπεζών με την κυβέρνηση.
Στο κείμενο η κυβέρνηση
απαντά ουσιαστικά σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους
εταίρους και στοχεύει να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Στόχος είναι
να έχει ψηφιστεί έως την ερχόμενη Πέμπτη, και αφού έχει
προηγηθεί συζήτηση τουλάχιστον δύο ημερών στο Κοινοβούλιο. Σχολιάζοντας τις
παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα
της πρώτης κατοικίας, κυβερνητικός αξιωματούχος

απέδωσε την αυστηρότητα
αλλά και τον αριθμό των ενστάσεων (σ.σ. συνολικά υπήρχε κατάλογος 9 αιτιάσεων
στην έκθεση της Κομισιόν)
στο γεγονός πως η ενημέρωση των θεσμών αφορούσε
προγενέστερο σχέδιο σε σχέση με αυτό στο οποίο κατέληξαν κυβέρνηση και τράπεζες την περασμένη Τετάρτη.
Σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το σχέδιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει ήδη σταλεί από το υπουργείο Οικονομικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (DGcomp) και πιστεύουν ότι θα υπάρξει απάντηση μέσα στις επόμενες 2-3
εβδομάδες. Το ύψος των εγγυήσεων που θα απαιτηθούν
για να λειτουργήσει το σχέδιο
του APS υπολογίζεται σε περίπου σε 4-5 δισεκ. ευρώ. Με
βάση την ελληνική πρόταση,
εκτιμάται ότι δεν θα προκύπτει
δημοσιονομικό κόστος, καθώς οι όποιες απώλειες από
ενδεχόμενη κατάπτωση εγγυήσεων θα αντισταθμίζονται
σε όρους καθαρής παρούσας αξίας από τα «κουπόνια»
που θα καταβάλουν οι τράπεζες για τη χρήση των εγγυήσεων.
Όσον αφορά στο σχέδιο
της Τραπέζης της Ελλάδος, η
κεντρική τράπεζα έχει αναθέσει σε εξωτερικό οίκο να εντοπίσει τα σημεία τα οποία
μπορούν να λειτουργήσουν
συμπληρωματικά με το σχέδιο
του ΤΧΣ, ενώ παράλληλα για
το ίδιο θέμα εργάζεται και
κοινή επιτροπή που έχει συσταθεί από το υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα
της Ελλάδος. Όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, το
υπουργείο Οικονομικών θα
καταθέσει και αυτό το σχέδιο
στην DGcomp. Επισημαίνεται
πως ο ορίζοντας υλοποίησης

του σχεδίου της ΤτΕ φτάνει
στα 1-2 έτη, γεγονός, ωστόσο,
που δεν χαρακτηρίζεται ως
αρνητικό, καθώς θα εξασφαλίσει έναν ξεκάθαρο «χάρτη»
για την πορεία διαχείρισης
των κόκκινων δανείων.
Στον κυβερνητικό προγραμματισμό περιλαμβάνεται
και η κατάθεση 18 νομοσχεδίων μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τα νομοσχέδια
καλύπτουν όλο το φάσμα της
πολιτικής, από την οικονομία
(π.χ. Αναπτυξιακή Τράπεζα,
μικροπιστώσεις, ρυθμίσεις
οφειλών), έως την Παιδεία και
την Πολιτική Προστασία. Ο
μεγάλος όγκος κοινοβουλευτικού έργου που πρέπει να
υλοποιηθεί συνιστά και την
«απάντηση» του οικονομικού
επιτελείου στο ερώτημα σχετικά με τον χρόνο των εκλογών. Για το οικονομικό επιτελείο ισχύει ο κανόνας «όσο
αργότερα, τόσο το καλύτερο».
Επισημαίνεται ότι στην κυβέρνηση επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για μια θετική απόφαση στο Eurogroup
της 11ης Μαρτίου, η οποία θα
σηματοδοτήσει την εκταμίευση προς την Ελλάδα ποσών
συνολικού ύψους 970 εκατ.
ευρώ. Κυβερνητικές πηγές
εμφανίζονται καθησυχαστικές, λέγοντας ότι η οποιαδήποτε μικρή καθυστέρηση στην
εκταμίευση δεν θα εκληφθεί
ως αρνητικό σήμα από τις
αγορές.
Σημειώνεται, τέλος, ότι κυβερνητικές πηγές εκφράζουν
την ελπίδα πως τα capital controls θα αρθούν πλήρως όσο
συντομότερα γίνεται, χωρίς
βέβαια να αναμένεται κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον. Εντός
της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου υπάρχει η
εκτίμηση, σε ευθυγράμμιση
και με την άποψη του ΔΝΤ, ότι
κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε
τελικά ως θετικό σήμα για την
οικονομία.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28/Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α’), και του άρθρου 64
του Ν. 4590/2019.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1603-2018) .
6. Την υπ’ αριθμ. 43/27-02-2018 (ΑΔΑ: Ω2Ψ0Ω14-ΙΛΣ) απόφαση συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3205/31564/23-03-2018 εισήγηση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον ΔΗΜΟ
ΠΥΛΗΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 14362/25-04-2018 (ΑΔΑ:7Υ8Υ465ΧΘ7-ΝΒ9)
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση σύναψης τριακοσίων
σαράντα επτά (347) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού».
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15515/27-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Πύλης»,
προς το Δήμο Πύλης.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 210/11-01-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης περί ύπαρξης πιστώσεων για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της
παρούσας ανακοίνωσης.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης, (ΦΕΚ
1737/τ.Β’/03-08-2011) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3366/τ.Β’/27-09-2017) και
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 211/11-01-2019 βεβαίωση Δήμου Πύλης περί ύπαρξης
κενών θέσεων.
12. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 508/16-01-2019 (ορθή επανάληψη) και 717/21-012019 βεβαιώσεις Δήμου Πύλης, σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων ως
προς την διαμόρφωση των προσόντων της παρούσας Ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύλης, που
εδρεύει στην Πύλη Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας
απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη
κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε
ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία
του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών
ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την
ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση
μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
στην οποία να αναφέρονται:
•Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
•Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα
ισχύς της (έναρξη, λήξη)
•Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας
ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία
της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας,
αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση
της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της,
αρκεί :
•η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
•η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986
του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία
αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης
που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει,
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης),
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

101

Δήμος Πύλης

Πύλη
(Ν. Τρικάλων)

ΔΕ Οδηγών [(φορτηγών)
Γ’ ή (C) Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου]

8 μήνες

1

102

Δήμος Πύλης

Πύλη
(Ν. Τρικάλων)

ΔΕ Οδηγών
[(απορριμματο-φόρων) Γ’
ή (C) Κατηγορίας - με
κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου]

8 μήνες

1

103

Δήμος Πύλης

Πύλη
(Ν. Τρικάλων)

ΔΕ Χειριστών
μηχανημάτων έργου
(ισοπεδωτή γαιών)

8 μήνες

1

104

Δήμος Πύλης

Πύλη
(Ν. Τρικάλων)

ΔΕ Χειριστών
μηχανημάτων έργου
(εκσκαφέα – φορτωτή)

8 μήνες

3

105

Δήμος Πύλης

Πύλη
(Ν. Τρικάλων)

ΔΕ Χειριστών
μηχανημάτων έργου
(φορτωτή)

8 μήνες

1

106

Δήμος Πύλης

Πύλη
(Ν. Τρικάλων)

ΥΕ Εργατών
καθαριότητας

8 μήνες

5

107

Δήμος Πύλης

Πύλη
(Ν. Τρικάλων)

ΥΕ Εργατών γενικών
καθηκόντων

8 μήνες

2

108

Δήμος Πύλης

ΥΕ Εργατών καθαριότητας
Πύλη
εσωτερικών χώρων
(Ν. Τρικάλων)

8 μήνες

1

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός
θέσης
101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων
ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή
πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος
Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας
Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα

του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου
ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι
(6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας
απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη
κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε
ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία
του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών
ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την
ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση
μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
στην οποία να αναφέρονται:
•Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
•Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα
ισχύς της (έναρξη, λήξη)
•Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία
επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας
ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία
της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας,
αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση
της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
•η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
•η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986
του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής
κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται
από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει,
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης),
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου
ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι
(6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων
ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή
πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος
Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας
Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα
Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή

τοπικά
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν
βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει,
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης),
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης

κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν
βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει,
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης),
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ε’ τάξης Γ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ε’ τάξης Γ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ε’ τάξης Γ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμ-
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πειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ε’ τάξης Γ’ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν
βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει,
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης),
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
106, 107,
108

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
(ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς
πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ
101,102,103,104,105

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της
ζητούμενης, κατά περίπτωση από την παρούσα ανακοίνωση άδειας μηχανοδηγού-χειριστή ή επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
[Για τις άδειες Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, που εκδόθηκαν βάσει του Π.Δ. 113/2012, και των υπ’ αριθ. οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5.3.2013, οικ. 71993/301/Φ113/37-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 αποφάσεων βλ.
σχετική ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ στα αντίστοιχα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)].
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
(ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε
καθήκοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
106,107,108

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν
όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»
του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.),
για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά
Συνέχεια στη σελ. 34

34 σελίδα
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21:00 Η Εποχή των Παγετώνων (Ice Age)
22:50 Η Φούσκα
06:45
10:00
12:00
12:30
13:30
15:00
15:45
16:45

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Πολίτες της Ευρώπης
Τζέιμς Μποντ: Πράκτωρ 007
Εναντίον Δόκτωρ Νο (Dr. No)
19:00 Ποδόσφαιρο: Άρης - ΑΕΚ (Ζ)
21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Στα Τραγούδια Λέμε Ναί

07:45
08:45
09:45
10:45
11:45
13:00
13:45
14:00
16:00
17:00
17:15
19:30
20:45
23:00

08:10
08:40
09:10
09:25
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
15:45
16:20
18:50
19:50

Της Ελλάδος τα Παιδιά
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Μια Ζωή
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Επανάληψη Ελληνικού
Προγράμματος
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Επανάληψη Ελληνικού
Προγράμματος
ANT1 News
Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης
Αρκετά!

Robocar Poli
Χταποδοναύτες
Πέππα, το Γουρουνάκι
Κλίο και Κουκίν
Κουταβοφιλαράκια
Σον, το Πρόβατο Κ5
The Garfield Show
Barbie: Μαγική Περιπέτεια με
Δελφίνια
Ben 10
Mecard
Tom and Jerry Show
Be Cool Scooby-Doo!
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε20
Ο Λόγος του Βασιλιά
House Κ1 Ε11
Star News

τηλεόραση
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06:30
07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
20:50
22:50

06:00
10:00
12:00
14:00
14:40
15:45
17:00
18:00
18:15
19:30
21:00
00:20

08:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50

Παπιοπεριπέτειες
Η Μικρή Γοργόνα
Βελούδο από Μετάξι E6 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε36
(Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ4 Ε33 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Τζένη, Τζένη

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Σαββατοκύριακο με Δράση
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Food n' Friends
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Deadly Women

Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά

07.00 Μουσικό διάλειμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Η Χιονάτη και το
μαγικό φλάουτο»
09.30 Τελεμάρκετινγκ

Συνέχεια από τη σελ. 33
είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.
• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από
την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα στην
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.
Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β’) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «12-02-2019».
• Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-022019».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994
(όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του Νομού Τρικάλων εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«12-02-2019»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πύλης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο
e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο
ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Πύλης, Ηρώων 1940 αριθ. 1, Τ.Κ. 42032, Πύλη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου, υπόψη κου Γεωργολιού Α. (τηλ. επικοινωνίας: 2434350126 και
2434350131).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και
θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα Β. ΑΠΑΙ-

10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ατλαντίδα»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 «Nεστόριο, στους πρόποδες του
Γράμμου», «Περιπέτεια στον Ευηνο»
14.40 «Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»- Μουσική
εκπομπή
22.30 Ντοκυμαντέρ «Νεάπολη, Λακωνική
ομορφιά»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30

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

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

09:45
12:50
14:00
14:30
16:30
16:40
18:55
20:00
21:00
23:00

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Παιδιά από Σπίτι
Open News στη Νοηματική
Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο
Open News
Για Πάντα Παιδιά
It's Show Time
Kill Bill Volume 1

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί –
2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως
8 πρωί επομένης
Ράπτης Γιάννης
28ης Οκτωβρίου
2431032067
08:00 π.μ.
– 23:00 μ.μ.
Τσαγκούλη Σοφία
Καποδιστρίου 14
2431022175
9 το πρωί έως
2 το μεσημέρι
Μέρμηγκα Χρήστος
Κονδύλη 28
2431037855
Τσιπουλάκος
Κων/νος
Κεντρική Πλατεία
24310 21345

Γκουμπλιά Άννα
Όθωνος 14
2431021988
Σχοινάς Δημήτριος
Απόλλωνος & Γαριβάλδη
2431029797
Γκουλιοπούλου Βασιλική
Κανούτα 1
2431031180
Χαρίσης Ιωάννης
Απόλλωνος 9
2431020388
Νίτσα Πένυ
Πλατεία Δεσποτικού
2431020333
Τζήμα Όλγα
Ασκληπιού 26
2431028739
Σαπουνάς Νικόλαος

Σαράφη 18
2431023885
Χαρίση Ιωάννα
Μιαούλη 19
2431031875
Αθανασίου Ελένη
Τσιτσάνη 22
2431027363
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22
2431077297
Γιαννέλος Ηλίας
Φλεγίου 70
2431076140
Κοντός Νικόλαος
Ασκληπιού 17
2431034412
Ράπτης Γεώργιος
28ης Οκτωβρίου
2431032067

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. 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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται
ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“LEGO 2 -H TAINIA”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές

“ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ”
με Όσκαρ καλύτερης ταινίας
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
προβάλλεται η παιδική ταινία

“ΓΚΟΡΚΙ, ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ”
Σε βραδινές προβολές

“Ο ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ”
με τον ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

Glass

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

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55 ανταπ. 17.48 απευθ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27 απευθ. 14.18
ανταπ. 16.15 απευθ. 23.55 ανταπ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 22.04 απευθ. 19.46.
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17 απευθ. 18.04 ανταπ.
ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ: 08.35 απευθ. 21.14 απευθ. ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 06.11. 08.35.
17.48. 21.14 ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10. 20.30

ΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πύλης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες 
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα
της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α’, Β’ επικουρίας
κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή
επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που
συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου,
αναπηρία συγγενικού ατόμου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα
των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο
ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο
(2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο
ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο
ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20
€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου

Ο Σιάμαλαν δημιουργεί ακόμη ένα
μεταφυσικό θρίλερ γεμάτο υπαρξιακά
ερωτήματα και συνεχεία ανατροπές
Ώρες προβολών καθημερινά
(εκτός Δευτέρας και Σαββάτου) 20.00
& 22.15. Την Κυριακή μια προβολή,
στις 20.00. Γενική είσοδος 5, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4,
Επίσης το ΣΑΒΒΑΤΟ 2/3 στις
19:55 σε ζωντανή μετάδοση από την
Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης.

ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή

Ο καρυοθραύστης
και τα τέσσερα βασίλεια
(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη)
και σε 3D 12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4€, 17.30 απόγευμα 3D 5 €

(e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που
έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’
ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων,
εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν
δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν
τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της
απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου,
το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των
καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο
8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του
ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης,
η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και
διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους
σε αυτόν.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε
συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους
στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση
του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
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Άνοδος 0,72%
στο Χρηματιστήριο
Σε ανοδική τροχιά για πέμπτη συνεχή συνεδρίαση κινήθηκε
η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της
εβδομάδας, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίασης της 3ης Σεπτεμβρίου 2018, ενώ πάνω από τα 100
εκατ. ευρώ διατηρήθηκε ο τζίρος, για δεύτερη συνεδρίαση.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, των ΕΛΠΕ, του
ΟΠΑΠ και της Grivalia Properties, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι του
ΟΤΕ και της Εθνικής.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 712,61 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,72%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 719,15
μονάδες (+1,65%) και κατώτερη τιμή στις 705,20 μονάδες
(-0,33%).
Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης
κατέγραψε κέρδη 5,28%, ενώ από τα αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 16,19%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 109,463 εκατ. ευρώ,
ενώ διακινήθηκαν 76.909.841
μετοχές.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
. 712,61
σε ποσοστό 0,93%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,11%.
0,72%
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν
οι μετοχές της Grivalia Properties (+3,77%), της Πειραιώς
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
(+3,66%), της Aegean Airlines (+3,46%), των ΕΛΠΕ
(+3,36%),
του
ΟΠΑΠ
(+2,78%) και της Lamda Development (+2,77%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
του ΟΤΕ (-1,79%), της Τέρνα Ενεργειακή (-1,52%), της Εθνικής (-1,26%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,97%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας (-3,42%) και των
Ταξιδιών (+2,67%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε
ο δείκτης των Τηλεπικοινωνιών (-1,79%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 42.206.252 και 9.745.513 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με
28,307 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 15,599 εκατ. ευρώ
Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 33 πτωτικά και 31 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica
Bank+28,21% και ΑΝΕΚ (π) +20,00%, ενώ τη μεγαλύτερη
πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βαράγκης -19,79% και
Ακρίτας-19,42%.

Ê

Γ.Δ

Δρομολογείται έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 5 Μαρτίου
Το επιτόκιο της έκδοσης εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 4%.
τη δεύτερη
μεταμνημονιακή έξοδο
στις αγορές προχωρεί
το ελληνικό Δημόσιο την
επόμενη εβδομάδα, εκτός
απροόπτου και... Moody’s
επιτρεπούσης, και
συγκεκριμένα την Τρίτη 5
Μαρτίου, με την έκδοση
νέου 10ετούς ομολόγου για
πρώτη φορά μετά το
ξέσπασμα της ελληνικής
κρίσης χρέους και την
ένταξη της Ελλάδας στο
καθεστώς των
προγραμμάτων διάσωσης.

Σ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
ΟΔΔΗΧ θέλει να εκμεταλλευθεί το
θετικό μομέντουμ που υπάρχει
αυτή τη στιγμή όσον αφορά την
Ελλάδα και προτιμά να μην περιμένει τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Μαρτίου, η οποία
είχε αποτελέσει αρχικά το «ορόσημο» για την έκδοση. Οπως ανέφερε χθες κυβερνητικός αξιωματούχος, η έκδοση του επόμενου
ομολόγου, πιθανότατα 10ετούς,
«δεν θα αργήσει πολύ», ενώ τόνισε πως η αγορά δεν επηρεάζεται
πλέον σημαντικά από τις εξελίξεις
στις σχέσεις της κυβέρνησης με
τους θεσμούς και απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι το spread
έπεσε προχθές, μετά την έκθεση
των θεσμών. Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί πως το αποτέλεσμα
της συνεδρίασης του Eurogroup
δεν αναμένεται να οδηγήσει σε
κάποια σημαντική αλλαγή της τάσης που κυριαρχεί αυτή τη στιγΣε 50, αντί 75, διατηρούνται
και για το 2019 οι απαιτούμενες
ημέρες ασφάλισης (ένσημα), προκειμένου οι ασφαλισμένοι να εξασφαλίζουν υγειονομική περίθαλψη. Εγκύκλιος που υπέγραψε ο
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος διατηρεί
τα απαιτούμενα ένσημα σε 50 μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου του
2020. Με την ίδια εγκύκλιο διατηρείται η προϋπόθεση ασφάλισης
των ελεύθερων επαγγελματιών
για τουλάχιστον 2 μήνες, αντί για
3. Υπενθυμίζεται πως χωρίς νομοθετική ρύθμιση τα αντίστοιχα
ελάχιστα όρια θα έπρεπε να αυστηροποιηθούν και να αυξηθούν
από σήμερα 1η Μαρτίου 2019 σε

μή στην αγορά, παρά τα δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο (WSJ)
ότι ενδεχόμενη αναστολή της
εκταμίευσης του 1 δισ. ευρώ μπορεί να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην επενδυτική διάθεση που
θα αποτυπωθεί στα ελληνικά ομόλογα.
Επιπλέον, μια θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας
από τη Moody’s σήμερα –οι αναλυτές αναμένουν ευρέως αναβάθμιση στο B2, ενώ δεν αποκλείουν και διπλή αναβάθμιση–
αναμένεται να δώσει ένα σημαντικό «μπόνους» στον ΟΔΔΗΧ για
την έκδοση, στέλνοντας ένα ισχυρό σήμα στους επενδυτές. Οπως
αναφέρουν τραπεζικές πηγές, αν
και στα αρχικά σχέδια ήταν η έκδοση του 10ετούς να προχωρήσει
στις 12 Μαρτίου, στο «τραπέζι»
του οικονομικού επιτελείου υπήρχε το σενάριο της εξόδου πριν
από το Eurogroup, σε περίπτωση
αρνητικών εκθέσεων της Κομισιόν, έτσι ώστε να μη «χαθεί» ο
ούριος άνεμος που πνέει αυτή τη
στιγμή στην αγορά.

Υγειονομική περίθαλψη με 50 ημέρες ασφάλισης

κατ’ ελάχιστον 75 ένσημα για τους
μισθωτούς και 3 μήνες ασφάλισης
για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ πριν από την κρίση η
ασφαλιστική ικανότητα στο ΙΚΑ χορηγούνταν με 120 ένσημα τον

Σε προσιτές τιμές

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

Ανάδοχοι της έκδοσης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι τρεις
αμερικανικές τράπεζες και δύο ευρωπαϊκές, οι Goldman Sachs, JP
Morgan, Citigroup, BNP Paribas
και HSBC. Η ανακοίνωση από τον
ΟΔΔΗΧ αναμένεται να γίνει την
προσεχή Δευτέρα 4 Μαρτίου, και
την επόμενη ημέρα, την Τρίτη 5
Μαρτίου, θα ανοίξει το βιβλίο
προσφορών. Σε ό,τι αφορά το
επιτόκιο της έκδοσης, εκτιμάται
ότι θα κινηθεί κοντά στο 4%, με
δεδομένο ότι η απόδοση του
9ετούς (πρώην 10ετούς) ομολόγου λήξης 30 Ιανουαρίου 2028
διαμορφώνεται στο 3,65% και
άρα στη 10ετία η απόδοση τοποθετείται περίπου στο 3,8%. Η κυβέρνηση θα κινηθεί και αυτή τη
φορά με προσεκτικά βήματα έτσι
ώστε να προσελκύσει, όπως και
με το 5ετές, «καλής ποιότητας»
επενδυτές, προσφέροντας ένα
επιτόκιο όχι χαμηλότερο του 4%.
Σε ό,τι αφορά το ποσό της έκδοσης, θα κινηθεί στα 2 δισ. ευρώ,
κοντά σε αυτό της έκδοσης του
5ετούς. Σε περίπτωση αρνητικών

νέων από τη Moody’s, ο χρόνος
της εξόδου στις αγορές ίσως να
μετατεθεί για μία εβδομάδα αργότερα. Η σημαντική βελτίωση
του κλίματος γύρω από τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία από
τα μέσα Ιανουαρίου, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο επενδυτικό
ενδιαφέρον το οποίο έχει οδηγήσει σε εκτόξευση του τζίρου στην
ΗΔΑΤ (έφτασε τα 950 εκατ. ευρώ
τον Φεβρουάριο συνολικά, ο καλύτερος μήνας μετά τον Οκτώβριο του 2014), βοηθάει σε αυτή
την επίσπευση των σχεδίων του
ΟΔΔΗΧ για νέα έξοδο στις αγορές.
Οπως σημειώνει στην «Κ» ο
Γενς Πίτερ Σόρενσεν, αναλυτής
της αγοράς ομολόγων της
Danske Bank, αν κοιτάξουμε το
νέο 10ετές ιταλικό ομόλογο που
εκδόθηκε την Τετάρτη, καθώς
και την ισχυρή ζήτηση για το
15ετές ομόλογο της Ισπανίας,
τότε εάν η Ελλάδα βγει στις αγορές τώρα με ένα 10ετές, θα δει
αρκετά καλή ζήτηση. Επιπλέον,
όπως προσθέτει, το νέο 5ετές
ομόλογο έχει σημειώσει πολύ
καλή πορεία ενώ δεν υπήρξαν
ιδιαίτερα αρνητικές ειδήσεις το τελευταίο διάστημα. «Εάν υπάρξει
θετική εξέλιξη και από τη
Moody’s, τότε θα ήταν καλή ιδέα
ο ΟΔΔΗΧ να προχωρήσει με την
έκδοση», όπως τονίζει, προσθέτοντας πως η απόδοση για ένα
νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο θα
μπορούσε να τοποθετηθεί στο
3,80% - 3,85%.

χρόνο κατ’ ελάχιστον. Το 2011, ο
απαραίτητος χρόνος έπεσε στις
100 ημέρες ασφάλισης και το
2012 στις 50 ημέρες ασφάλισης.
Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει
πως προωθείται διάταξη νόμου η
οποία προβλέπει πως από
1/3/2019 έως 29/2/2020 στους μισθωτούς χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη με τουλάχιστον 50 ένσημα είτε εντός του 2018 είτε το τελευταίο 12μηνο πριν από την επέ-

λευση του ασφαλιστικού κινδύνου.
Αντιστοίχως στους μη μισθωτούς
χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα
με τη συμπλήρωση τουλάχιστον
δύο μηνών ασφάλισης το 2018 ή
το τελευταίο 12μηνο πριν από την
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ρυθμίσει και τηρούν τους όρους της ρύθμισης,
εφόσον οφείλουν. Παράλληλα, με
την εγκύκλιο χορηγείται χωρίς
προϋποθέσεις ασφαλιστική ικανότητα σε ασφαλισμένους περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Διατηρείται επίσης η ασφαλιστική ικανότητα χωρίς προϋποθέσεις σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες που έχουν
οφειλές για τα έτη 2011-2013 και
ο μέσος όρος του οικογενειακού
τους εισοδήματος δεν υπερέβαινε τις 12.000 ευρώ.

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN
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Τα μαθηματικά με άλλο μάτι Επιβεβαίωση εγγραφής μέλους
•Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τη συγγραφέα
Χαρά Αγγελέτου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

ε αποφασιστικά
βήματα για το
άνοιγμά του στην
κοινωνία και τις εκλογές
της 31ης Μαρτίου 2019
προχωρά ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός.

Μ
η Δευτέρα 4 Μαρτίου τις ώρες 10:30 – 12:00, η
συγγραφέας-εκπαιδευτικός Χαρά Αγγελέτου, θα
βρεθεί στα Τρίκαλα και με ένα ιδιαίτερο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσπαθήσει να κάνει τα
παιδιά της Β’ Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Τρικάλων να δουν τα μαθηματικά «με άλλο μάτι».

Τ

Τι σχέση μπορεί να έχουν μια νεράιδα, ένας νάνος και ένας
γίγαντας με τα μαθηματικά; Τι θα συνέβαινε, άραγε, αν μια μέρα
εξαφανιζόταν όλοι οι αριθμοί από τη Μικρή Πολιτεία των ανθρώπων;

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Χαρά Αγγελέτου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και μεγάλωσε στη Λάρισα. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Εργάζεται ως δασκάλα στη
Δημόσια Εκπαίδευση. Στα παραμύθια βρίσκει τις πιο απλές λύσεις και τις πιο συναρπαστικές απαντήσεις στα πιο περίπλοκα προβλήματα, γι’ αυτό και απολαμβάνει να γράφει ιστορίες
και να τις μοιράζεται με τα παιδιά.

Προσωρινή διακοπη
κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας των οχημάτων
σε οδούς στην πόλη των Τρικάλων από σήμερα Σάββατο
02/03/2019 έως την Τετάρτη
06/03/2019, καθ’ όλο το 24ωρο
ως κάτωθι:
- Στην οδό Σολωμού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κονδύλη και Κουμουνδούρου.
- Στην οδό Κρυστάλλη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κονδύλη και Κουμουνδούρου.
- Στην οδό Κ. Παλαμά και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κονδύλη και Κουμουνδούρου.
- Στην οδό Μεταξά και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κονδύλη και Κουμουνδούρου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
της εταιρείας και των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και τον υπεύθυνο εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής
σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, κατά την
συνεδρίασή του της 26ης
Φεβρουαρίου 2019, επαναβεβαίωσε τη σταθερή του
επιδίωξη και μέριμνα για την
υλοποίηση της απόφασης
της Γενικής Συνέλευσης για
τη διεξαγωγή εκλογών την
31η Μαρτίου 2019, προκειμένου να αναδειχθούν τα
Περιφερειακά Συμβούλια και
το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο μεγάλος αριθμός των
αιτήσεων εγγραφής νέων
μελών καταδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον των πολιτών
και την αποδοχή του ανοίγματος προς την κοινωνία
του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού.
Για την ομαλή και τεχνικά
απρόσκοπτη διεξαγωγή της
εκλογικής διαδικασίας, τη
διασφάλιση του κύρους της
αλλά και των συνθηκών διαφάνειας, όλοι όσοι υπέβαλαν
αίτηση εγγραφής από 3 Δεκεμβρίου 2018 και ύστερα,
για την επιβεβαίωσή αυτής
και την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται
να προσέλθουν στα κέντρα
εγγραφών, ανάλογα με το
εάν ανήκουν σε κάποιο Πε-

Ιερά Παράκληση
Αγίου Ιακώβου
του εν Ευβοία στον
Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως
Τρικάλων
Κάθε Δευτέρα απόγευμα
την ώρα του εσπερινού, στον
Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, θα ψάλλεται
η ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα προς τον Όσιο Ιάκωβο τον εν Ευβοία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ριφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ.
ή στην Κεντρική Διοίκηση,
μέχρι τις 20 Μαρτίου και
ώρα 12μ.μ., προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.
Οι προσερχόμενοι θα παραλαμβάνουν επίσης ενημερωτικό έντυπο για τον
Ε.Ε.Σ.
Όσοι δεν επιβεβαιώσουν
την εγγραφή τους δεν θα
συμπεριληφθούν στους
εκλογικούς καταλόγους.
Οι εγγραφές νέων μελών
στο εξής θα πραγματοποιούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία.
(Για το Τμήμα Τρικάλων
παρακαλούνται τα μέλη να
προσέρχονται Δευτέρα έως
Παρασκευή, από 8:30 έως
13:30το πρωί και από 18:30
έως 20:30το απόγευμα).

Ιερά Αγρυπνία
Προς τιμή του Αγίου
Λουκά του Ιατρού και
για την σωτηρία της
Πατρίδος μας
Κάθε Τετάρτη από 9:00 έως
12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων τελείται Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Χρυσοστόμου, ο οποίος στο
τέλος αναγιγνώσκει ευχή
υπέρ υγείας όλων των ασθενών αδελφών.
Στη διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας τίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Συμφερουπόλεως και
Κριμαίας του Ιατρού.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου
Τρικάλων ότι αύριο ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Μαρτίου 2019 και από ώρα 8:30 μ.μ. έως
12:15 βραδινή θα τελεσθεί ΙΕΡΑ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Εσπερινός – Όρθρος –
Θεία Λειτουργία) για την Εορτή του
Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου.
Κατά την διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση Ιερά Λείψανα Αγίων της Εκκλησίας μας. Παρακαλείσθε όπως
προσέλθετε και λάβετε την ευλογία
του Οσίου Γερασίμου.

Ιερά Αγρυπνία
Αύριο Κυριακή 3 Μαρτίου το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια Τρικάλων,
με την ευκαιρία ελεύσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κυπριανού, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Κατά τη διάρκεια της
Αγρυπνίας θα τελεσθεί η εις Διάκονο Χειροτονία του π. Κυπριανού Δουσικιώτου.

Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης στην
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 περί ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης π. Δημήτριος Καββαδίας θα
ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα 4-3-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30μμ θα
ομιλήσει ο Αρχιμ π. Χαρίτων Μανιτάρας, Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς μας με θέμα «Κυριακή της Απόκρεω».

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα με Αριθμό Κυκλοφορίας ΤΚΡ 7246.
Όποιος την βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6972410215.
XAΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, πράσινα με γκρι, στην οδό
Συγγρού. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο
τηλέφωνο 2431028944.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος πράσινο όποιος το βρήκε παρακαλείται να κρατήσει τα χρήματα και να επιστρέψει
όλα τα έγγραφα και να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6973476063.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6987054976 και θα αμειφθεί.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά από τις οδούς Τιουσόν και Φιλίππου
γωνία έως τον Άγιο Νεκτάριο. Όποιος τα βρει να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6977242650.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά, σε μπρελόκ “Johnnie Walker”, απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όποιος τα έχασε μπορεί
να τα παραλάβει στα γραφεία της εφημερίδας μας.

καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )

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
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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ "ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΟΙ & ΜΠΟΥΛΕΣ"
Κυριακή 10/03/2019
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Ι.Μ.ΠΑΝ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ
Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019

Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
(Απογευματινή εκδρομή) Για τον πανηγυρικό εσπερινό
και τους Α' χαιρετισμούς. Παρασκευή 15/03/2019
Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Πρωινή εκδρομή) Για την πανηγυρική θεία λειτουργία.
Σάββατο 16/03/2019

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
(Ημερήσια εκδρομή) Στην Ι.Μ. Αγ. Νικοδήμου φιλοξενείται τμήμα της
άφθαρτης καρδιάς του Αγ. Λουκά του Ιατρού μόνο για δύο μέρες.
Κυριακή 17/03/2019
Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ (ΖΑΒΟΡΔΑΣ)
(Απογευματινή εκδρομή). Κυριακή 17/03/2019α

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
(3ήμερη εκδρομή) Σπάρτη - Μυστράς - Γύθειο - Σπήλαια Διρού Μονεμβασιά - Ναύπλιο. Από 23/03/2019 Έως 25/03/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας. Από 24/03/2019 Έως 25/03/2019
ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Σουρωτή (Αγ. Παΐσιο) -Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας Φαρμακολύτριας
Θεσσαλονίκη -Ι.Μ. Οσ. Εφραίμ Σύρου (Κονταριώτισσα)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 24/03/2019

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 31/03/2019
ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή) Από 06/04/2019 έως 07/04/2019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος – Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΣΑΒΒΑΤΟ

2

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 01/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 335,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10/03 & 24/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 195,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

5ΗΜΕΡΕΣ 06/03 & 20/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 229,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 285,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ 325,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00 ευρώ
*** Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-3-2019
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΠΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΝ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

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

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

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

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

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

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
ΑΡΤΑ
Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΚΟΡΩΝΗΣΙΑ. Τετάρτη 27/02/2019

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

«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)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΟΛΟΥ
Κυριακή 03 Μαρτίου 2019
Απογευματινή εκδρομή στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Άνω Λεχώνια Βόλου και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο του Βόλου.

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ
9-10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε σουίτες ,πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA
RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*,
πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
-------------------------8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €
-------------------------22-25 Μαρτίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 120,00 €

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

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

ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

(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 €

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ -ΜΠΡΑΝ (Πύργος του Δράκουλα)-ΜΠΡΑΣΟΦ-ΣΟΦΙΑ
1 εώς 5 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Πενθήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, 3 νύχτες στο Βουκουρέστι και
1 νύχτα στη Σόφια, ξενοδοχεία 4* αστέρων, Ημιδιατροφή (4 πρωινά & 4 γεύματα).

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019
«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
15 -16 -17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (βραδινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στην ΤΗΝΟ-ΑΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Ραφήνα, Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό.

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ISERLOHN-LUNDENSCEID-HAGEN-DORTMUND-WUPPERTALDUSSELDORF KOLN-MANNHEIM-STUTTGART-MUNCHEIN
International Bus Line / Τακτική λεωφορειακή γραμμή

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.
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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 2 Μαρτίου το πρωί στις
10:30 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Τρικάλων.
Στις 11:30 θα αναπέμψει
επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών
(Πλατεία έναντι παλαιών φυλακών Τρικάλων) υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων Αστυνομικών.
Το απόγευμα στις 5 θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια
Τρικάλων με την ευκαιρία
ελεύσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κυπριανού.
Εν συνεχεία στις 6:30 θα
μεταβεί στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) και θα παρακολουθήσει
την εκδήλωση-παρουσίαση βιβλίου του κ. Περικλέους Βασιλού με τίτλο «Κρίση 20112018, Χρονογράφημα στα γεγονότα» που συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.
Την Κυριακή 3 Μαρτίου το
πρωί θα Λειτουργήσει και θα
ομιλήσει στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων και θα τελέσει την εις
Διάκονο Χειροτονία του π. Ιερωνύμου Δουσικιώτου.
Το απόγευμα στις 6 θα μεταβεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς
Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) και
θα παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση από τον Θεατρικό και Καλλιτεχνικό Σύλλογο Ν. Κερασούντας με τίτλο
«Ο χωρέτες» του Φίλωνος Κτενίδη που συνδιοργανώνουν η
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και
Σταγών και η Εύξεινος Λέσχη
Ποντίων και Μικρασιατών Νομού Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στα Αμπελάκια Τρικάλων με την ευκαιρία ελεύσεως του Ιερού Λειψάνου του
Αγίου Κυπριανού και θα τελέσει την εις Διάκονο Χειροτονία
του π. Κυπριανού Δουσικιώτου.
Την Τρίτη 5 Μαρτίου το από-

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

γευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του
Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Την Τετάρτη 6 Μαρτίου το
βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο
τέλος θα μνημονευθούν τα
ονόματα των ασθενών σε σχετική ευχή υπέρ υγείας.
Την Πέμπτη 7 Μαρτίου το
βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου επί τη μνήμη του Αγίου
Θεοφυλάκτου Επισκόπου Νικομηδείας.
Την Παρασκευή 8 Μαρτίου
το πρωί στις 10:00 στο Ιερό
Ναό Αγίας Κυριακής χωρίου
Αγία Κυριακή, θα προστεί της
επισήμου Δοξολογίας επί τη
ημέρα μνήμης των Μαχητών
του 5ου Συντάγματος στο
Ύψωμα 731 και του πολέμου
1940-41.
Εν συνεχεία θα μεταβεί στο
Μνημείο των πεσόντων Τρικαλινών μαχητών του Υψώματος
731 και του πολέμου 1940-41,
στο 6ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Τρικάλων-Καρδίτσας,
όπου και θα αναπέμψει τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των πεσόντων Μαχητών του 5ου Συντάγματος στο Ύψωμα 731 και
του πολέμου 1940-41.
Το απόγευμα στις 5:30 θα
Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον
Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του
Αιτωλού Τρικάλων επί τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Οιχαλίας επί τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Γίνεσθε δε εκτελεστοί του
λόγου και μη μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς»
(Ιακ. 1:22)
Μια Κυριακή πρωί, μετά το
τέλος του κηρύγματος, πλησίασε ένας ακροατής τον ιεροκήρυκα και του ανακοίνωσε
ότι σκέφτεται να επισκεφθεί
τους αγίους τόπους και μάλιστα το όρος Σινά, και εκεί με
δυνατή φωνή να διαβάσει τις
Δέκα Εντολές. «Έχω κάτι καλύτερο να σου προτείνω» του
απάντησε ο ιεροκήρυκας.
«Αντί να ταξιδέψεις τόσα μίλια
για να διαβάσεις τις Δέκα Εν-

τολές στο όρος Σινά, γιατί
δεν μένεις εδώ και να τις ζήσεις στην πράξη; Περισσότερο θα ωφεληθείς».
Φίλε μου, ο Θεός ευχαριστείται να μας βλέπει να μελετούμε τον Λόγο Του, αλλά
συγχρόνως επιθυμεί να μας
βλέπει να ζούμε σύμφωνα με
αυτόν. Ας προσευχόμαστε
λοιπόν να μας δίνει την επιθυμία και τη δύναμη να υπακούμε στις εντολές Του ώστε
η ζωή μας να είναι ένα φως
που θα εξαγγέλλει τις αλήθειες Του και έτσι, ψυχές να
σώζονται και να δοξάζεται το
όνομά Του.

ΔΩΡΕΕΣ
-Ο κ. Νίκος και η κ. Μαριάννα Καλομπάτσου προσέφεραν στις
“Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ, εις μνήμην Λεωνίδα Γ. Χώτου.
-Ο κ. Σωτήρης και η κ. Λιάνα Σταμάτη προσέφεραν στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ εις μνήμην Λεωνίδα Γ. Χώτου.
-Ο κ. Βασίλης και η κ. Μαρία Σίμου προσέφεραν 50 ευρώ,
στην Τράπεζα Αγάπης του Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης, εις μνήμην της εξαδέλφης τους Βιργινίας Σίμου-Κουφοπούλου.
-Οι παρακάτω οικογένειες: Τζέλης Δημήτριος, Τζέλης Ανδρέας, τζέλης Αθανάσιος, Κάπρος Δημήτριος, Τζέλης Γεώργιος, Τζέλης Αθανάσιος, Πλεξίδας Νικόλαος, Οικονόμου Κωνσταντίνος, Αμπράζης Ηλίας και Δημητρούλης Κωνσταντίνος
προσέφεραν αντί στεφάνων χρήματα για την τράπεζα Αγάπης
του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων όπου σιτίζονται καθημερινά 65 άτομα εις μνήμην Αλεξάνδρας Τζέλη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ Γ.Ε.Χ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αύριο Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στην
αίθουσά μας, οδ. Βύρωνος 24, θα γίνει ενδιαφέρουσα ομιλία για γονείς και παιδαγωγούς. Ομιλητής ο κ. Μάριος Λομουχτσής, θεολόγος - φιλόλογος - συγγραφέας.
Θέμα: «Η οικογένεια σε ηλεκτρονικό κλοιό ». Θα επακολουθήσει συζήτηση.
Σας περιμένουμε με χαρά.
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Ε.Χ.Α.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 3 Μαρτίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον
Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 3 Μαρτίου το πρωί θα
λειτουργήσει στον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων.

Από τόν Θεατρικό καί Καλλιτεχνικό
Σύλλογο Ν. Κερασούντας μὲ τίτλο:
«Ὁ χωρέτες» τοῦ Φίλωνος Κτενίδη
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καὶ Σταγῶν σὲ συνεργασία μέ
τήν Εὔξεινο Λέσχη Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν Νομοῦ Τρικάλων
συνδιοργανώνουν αύριο Κυριακήν 3ην Μαρτίου 2019 καὶ ὥραν
6:00 μ.μ. εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (ὁδός Ὄθωνος), θεατρικὴ παράσταση, τὴν ὁποία θὰ ἀνεβάσῃ ὁ Θεατρικός καί Καλλιτεχνικός Σύλλογος Ν. Κερασούντας
μὲ τίτλο: «Ὁ χωρέτες» τοῦ Φίλωνος Κτενίδη.
Μιά ἠθογραφία τῆς ποντιακῆς παραδοσιακῆς ζωῆς καὶ τῶν
προβλημάτων πού ἀνακύπτουν μέσα ἀπὸ πραγματικὲς καταστάσεις.
Σᾶς περιμένουμε ὅλους.
Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.

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
4:00 μ.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

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
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες τηγανητές....................................6,50€
Πρόβειο με πατάτες ή Γκιούλμπαση ..........................................6,50€
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες...................................5,50€
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ......................................................5,00€
Κοτόπουλο παστιτσάδα ή Μπιφτέκι κοτόπουλου........................5,00€
Μπακαλιάρο με χόρτα ...............................................................6,50€
Πατάτες φούρνου με φρέσκα μυρωδικά....................................3,00€
Κεφτεδάκια τηγανητά με πατατούλες........................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής..................................6,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Φακές, καλαμπόκι, πιπεριές, τοματίνια, λαδόξυδο, κρεμμύδι ..3,50€
Πράσινη: μαρούλι, κρεμμυδάκι, άνηθο, λαδολέμονο ................3,00€
Λάχανο, καρότο, λαδολέμονο...................................................3,00€
Χόρτα εποχής ..........................................................................3,00€
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•κότσιψητόστηγάστρα
•χοιρινόπρασοσέλινο
•φασολάκια
•μοσχάριμεμελιτζάνακαιφέταστοφούρνο
•κοτόπουλοπαϊδάκιασαγανάκι

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Την αγαπημένη μας σύζυγο μητέρα και
θεία

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΣΑΡΗΟΓΛΟΥ-ΤΡΙΓΚΑ
Ετών 64
Θανόυσα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 2
Μαρτίου 2019 και ώρα 12μ. εκ του Ιερού
Ναού Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδέυσουν την εκφορά της.
Ζηλευτή Τρικάλων 2-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος Τρίγκας. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γιάννης Τρίγκας,
Νάσος Τρίγκας, Δέσποινα Τρίγκα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής σήμερα Σάββατο 2/3/2019 και ώρα 11.30 το
πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Χρήστος Παναγιώτου”.

† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων
Τρικάλων, 40ήμερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘ.
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων 2-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαριάνθη Κουφογιάννη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μιχάλης
Κουφογιάννης και Ελένη Κατσάκη, Ευθύμιος Κουφογιάννης.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Χριστίνα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο

Τελούμε αύριο Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Γενεσίου
Τρικάλων 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΪΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΑΛΗ

Ετών 80
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 2
Μαρτίου 2019 και ώρα 12.30μ.μ. εκ του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 2-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Λίλιαν Λαϊάκη, Τάνια και
Αλέξης Λαναράς. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Τέση Παπαϊωάννου, Νικόλαος Παπαϊωάννου, Κωστής Λαναράς, Θάνος Λαναράς, Τζωρζίνα
Σιμοπούλου, Χριστίνα Σιμοπούλου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολτικό Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων σήμερα Σάββατο 2-3-2019 και
ώρα 11.45π.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Τζέλης”.

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.

•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

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Γενέσι Τρικάλων 2-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Πατρούλα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ιωάννης Καραλής, Μαρία και Κωνσταντίνος Γεωργούλας, Κωνσταντίνος Καραλής. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ: ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

2

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Λατρευτικές εκδηλώσεις
Ιερού Λειψάνου Αγίου Κυπριανού
Φέρεται εις γνώσιν των φιλάγιων και ευσεβών Χριστιανών ότι
από Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου έως
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, θα φιλοξενηθεί εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων, προς
προσκύνηση, ευλογία και αγιασμό, απότμημα του Ιερού Λειψάνου
του Αγίου Κυπριανού προστάτη
των πιστών από την μαγεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-3-2019
7:30 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ.: Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Ακολούθως Εσπερινός, παράκληση και η
Ευχή του Αγίου Κυπριανού.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3-3-2019
7:30 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ.: Ακολουθία του Αγιασμού του Αγία Κυπριανού
και η Ευχή του Αγίου.
9:00 μ.μ: έως 12:30 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 4-3-2019
7:30 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ.: Χαιρετισμοί και η Ευχή του Αγίου ΚυπριανούΠροπομπή του Ιερού Λειψάνου.
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
από 7:30 π.μ. έως 8:00 μ.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΛ.: 6936137362

Ετήσιο μνημόσυνο
αποβιωσάντων μελών του Συλλόγου
Πολιτικών Συνταξιούχων Τρικάλων
Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Τρικάλων καλεί τα Μέλη
του να παρευρεθούν στο ετήσιο μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής των αποβιωσάντων Μελών του, σήμερα Ψυχοσσάβατο, 2-3-2019 στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.
Από το Γραφείο του Συλλόγου

ην μεγάλη σύγκλιση συμφερόντων ανάμεσα στην
Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες την τρέχουσα περίοδο επισήμαναν ο αμερικανός
πρεσβευτής, Τζέφρι Πάιατ, και ο
τέως υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς, στο πλαίσιο του οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Πρόκειται για μία εντυπωσιακή
μεταστροφή για την ελληνική κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραδοσιακά έτρεφε καχυποψία για τις προθέσεις των ΗΠΑ
και έχθρα για την αμερικανική
εξωτερική πολιτική.
Ο κ. Πάιατ σημείωσε ότι η σύμπτωση αντιλήψεων και συμφερόντων με την Αθήνα είναι μεγαλύτερη από ό,τι με σχεδόν οποιονδήποτε άλλον εταίρο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε πως στα μάτια

Τ

Πάιατ: Σύμπτωση αντιλήψεων και συμφερόντων με την Αθήνα

Ο μερικανός πρεσβευτής, Τζέφρι Πάιατ
των ΗΠΑ η Ελλάδα είναι πυλώνας
σταθερότητας σε μία σύνθετη

και γεωστρατηγικά σημαντική περιοχή.

Ανέφερε επανειλημμένα πως
«η Ελλάδα επέστρεψε» και μπορεί
να διαδραματίζει κομβικό ρολό
στην ευρω-ατλαντική πορεία των
Βαλκανίων. Συνάμα, είπε, έχει
επιστρέψει και το έντονο ενδιαφέρον των ΗΠΑ στις υποθέσεις
των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Μεσογείου.
Σε ξεχωριστή συζήτηση ο κ. Κοτζιάς δήλωσε ότι όταν ανέλαβε το
ΥΠΕΞ, το 2015, είχε «πολύ κριτική» εικόνα για τις ΗΠΑ, όμως
αποχώρησε θεωρώντας την Αμερική έναν σημαντικό φίλο της Ελλάδας.
Υπογράμμισε με νόημα πως η
εξωτερική πολιτική καθοδηγείται
πρωτίστως από τα κοινά συμφέ-

ροντα, ξεκαθαρίζοντας πως μολονότι δεν δέχτηκε οιαδήποτε
πίεση για το Μακεδονικό αυτό δεν
σημαίνει πως δεν υπήρχε σύμπτωση συμφερόντων με την Ουάσιγκτον.
Σε μία αιχμή για την Ρωσία, η
οποία ήταν αντίθετη στην συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Κοτζιάς διευκρίνισε πως ουδείς έχει
το δικαίωμα να παρεμβαίνει στην
ελληνική διπλωματία με πάτημα
τις ιστορικές σχέσεις ή αντιλήψεις
περί κοινής πολιτισμικής ταυτότητας.
Ο κ. Πάιατ από την πλευρά
του στάθηκε ιδιαίτερα στην συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας
πως έχει έλθει η ώρα να αρθεί το

«τεχνητό εμπόδιο» που υπήρχε επί
χρόνια ανάμεσα στην Ελλάδα και
την βόρεια γειτονιά της.
Τόνισε πως αυτό το άνοιγμα θα
αποκαταστήσει τον γεω-οικονομικό ρόλο της Θεσσαλονίκης στην
περιοχή, προσθέτοντας πως το
ενδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων για την περσινή ΔΕΘ δεν
θα ήταν τόσο μεγάλο εάν δεν
έβλεπαν ακριβώς την περιφερειακή προοπτική.
Ο πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα
στην «κακόβουλη», όπως την χαρακτήρισε, επιρροή της Ρωσίας
στην Θεσσαλονίκη και παράλληλα κατηγόρησε την Μόσχα ότι
χρησιμοποιεί τις ενεργειακές εξαγωγές της ως όπλο για να επηρεάζει τα βαλκανικά κράτη.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

