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NEo ιαΤρΕιο

λειτουργία ιατρείου κατόπιν ραντεβού

μιαούλη 7 Τρίκαλα

Τ.: 2431 181 801•Κ.: 6972 328 273

e-mail: mirtopotika@gmail.com

ISO/9001-2015

ΑΡ.ΠΙΣΤ.: 506925

ΙΚΤΕΟ

ΠΑΤΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ελάτε για τεχνικό έλεγχο στο 

ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ και επωφεληθείτε από τις 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 20%
ΕΙΧ: ΑΠΟ 50€ ΤΩΡΑ 40€

ΦΙΧ: ΑΠΟ 60€ ΤΩΡΑ 50€

ΜΟΤΟ: 20€

LPG/CNG: 40€

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.00-18.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-14.00

6,5 χλμ Τρικάλων-Ιωαννίνων

Τηλ.: 24310 88590 - 88591

www.ikteopatsias.gr 

Ο καιρός και η πανδημία επηρεάζουν τους καταναλωτές 

Άννης Κομνηνής 6, Τρίκαλα

24310 36858 / 6976 782 206

iendokrinologos.gr@gmail.com

www.iendokrinologos.gr

αΠολΥμανΤιΚH

αΠΕνΤομωςΕις - μΥοΚΤονιΕς

αΠολΥμανςΕις μιΚροΒιων

ΠαραςιΤων ιων Covid-19

Σε επαγγελματικούς χώρους, 

κατοικίες, δημόσιες υπηρεσίες

Παρέχουμε: Βεβαίωση - Πιστοποίηση εργασιών

Φάκελο για επιχειρήσεις

Τζαλας Κων/νος ΤςιρογιAννη ΦανH

Γεωπόνος Γεωπόνος

κιν. 6948506242 κιν. 69480506239

αθ. Εργάνης 16 Τρίκαλα • Tηλ.: 2431077097

email: jalcopestmanagment@gmail.com

Εγγυημένο αποτέλεσμα από εξειδικευμένους γεωπόνους
Εταιρία παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικής Προστασίας

ΣΕΛ.
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Σύμφωνα με τον κ. Μοσκόφογλου η κατάσταση

είναι δύσκολη και οι πολίτες είναι μουδιασμένοι

Ήδη η κινητικότητα στην πόλη είναι έντονη

>> 5

Τα Τρίκαλα θέλουν να

κάνουν Χριστούγεννα

με ασφάλεια
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο ΚΑΙΡΟΣ

1972

Το πλήρωμα του «Απόλλων
17»

Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν το δια-
στημόπλοιο Apollo 17, στην
τελευταία αποστολή του προ-
γράμματος Apollo στη Σελή-
νη.

1975
Βασίλης Χατζηπαναγής

Ο Βασίλης Χατζηπαναγής
κάνει το ντεμπούτο του στον
αγώνα Ηρακλή - Ατρόμητου
στη Βέροια. Θα αγωνιστεί στο
ελληνικό πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου 281 φορές και θα
πετύχει 61 γκολ.

1994

Ο υπουργός Εξωτερικών
Κάρολος Παπούλιας πραγμα-
τοποιεί την πρώτη επίσκεψη
έλληνα υπουργού στο χωριό
«Μπελογιάννης», στη Βουδα-
πέστη, όπου οι κάτοικοι είναι
κυρίως ελληνικής καταγωγής,
πολιτικοί πρόσφυγες.

2008

Επεκτείνονται σε όλη τη
χώρα τα επεισόδια για το θά-
νατο του 16χρονου μαθητή
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
από σφαίρα ειδικού φρουρού
στα Εξάρχεια. Πυρπολούνται
καταστήματα στο κέντρο της
Αθήνας. Δεν γίνονται αποδε-
κτές από τον πρωθυπουργό
οι παραιτήσεις του Υπουργού
Εσωτερικών Προκόπη Παυλό-
πουλου και του υφυπουργού
του, Παναγιώτη Χηνοφώτη.

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί 

και στην Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός

Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.

Όποιος επιθυμεί να προμηθευ-
τεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:

- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγ-
ματος - Ερμού

- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περί-

πτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

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

Κάκια Ευαγγελία

Παπαθανασίου Χριστόφορος

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης

Kόντας Άρης

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία

Aυγέρη Δήμητρα

Σ Η Μ Ε Ρ Α

ΤΡΙΤΗ
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Σαν Σήμερα

Γενική πρόγνωση για σήμερα
Τρίτη 7/12/2021

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνερ-
γατών δεν εκφράζουν απαραίτητα και
τις απόψεις της εφημερίδας μας.

Η
υγειονομική απειλή κυ-
ριάρχησε καθ’ όλη τη
διάρκεια του επετει-

ακού 2021, αφήνοντας πίσω
της χιλιάδες θύματα. Η πανδη-
μία του κορωνοϊού υπήρξε ιδι-
αιτέρως επικίνδυνη στο πρώτο
και στο τέταρτο τρίμηνο του
έτους. Οι μαζικοί αρχικώς εμ-
βολιασμοί προστάτευσαν τη
χώρα, επιτρέποντας την απρό-
σκοπτη διαχείριση του επανα-
κάμψαντος σε μεγάλο βαθμό
τουριστικού ρεύματος και ευ-
νόησαν χωρίς αμφιβολία το πλή-
ρες άνοιγμα της οικονομίας
από το τέλος της άνοιξης και
εντεύθεν. Ωστόσο, ανακοπτό-
μενοι στη διάρκεια του καλο-
καιριού, υπό την επίδραση και
του ευρύτατου κύκλου των αν-
τιεμβολιαστών-αρνητών, ο υγει-
ονομικός κίνδυνος επανήλθε
δριμύτερος από τα μέσα του
φθινοπώρου. Ο χειμώνας του
2021 μας βρήκε αντιμέτωπους
με το πανίσχυρο τέταρτο κύμα
της παραλλαγής Δέλτα που
πιέζει αφόρητα τα νοσοκομεία
και σκοτώνει καθημερινά δε-
κάδες συμπολίτες μας. Μετά
δε και την εμφάνιση του αφρι-
κανικού στελέχους Ομικρον εί-
ναι βέβαιο ότι η πανδημία θα
μας συνοδεύει απειλητικά και
το 2022.

Η επιτάχυνση των εμβολια-
σμών στις πρώτες μέρες του
τρέχοντος Δεκεμβρίου, υπό την
πίεση του μέτρου της υποχρε-
ωτικότητας, δημιουργεί κάποια
ελπίδα ότι και το επερχόμενο
πέμπτο κύμα θα καταστεί, παρά
την πιθανή επικινδυνότητά του,

διαχειρίσιμο στη διάρκεια του

προσεχούς έτους.

Ωστόσο, παρά τα χιλιάδες

θύματα και την ένταση της υγει-

ονομικής απειλής, η ελληνική

οικονομία έδειξε προσαρμοστι-

κότητα μεγάλη. Οι ελληνικές

οικονομικές επιδόσεις ξεπέ-

ρασαν κάθε προσδοκία, η ανά-

καμψη υπήρξε εντυπωσιακή σε

όλους τους τομείς δραστηριό-

τητας, ο τουρισμός κάλυψε με-

γάλο μέρος των απωλειών του

2020, η παραγωγική ικανότητα

των επιχειρήσεων δεν εκάμφθη,

ο εξαγωγικός προσανατολισμός

τους ενισχύθηκε και το πιο ελ-

πιδοφόρο είναι ότι οι υγιέστερες

αυτών προωθούν πλήθος επεν-

δυτικών σχεδίων, ενθαρρυμένες

τόσο από την εμπιστοσύνη που

δείχνουν οι ξένοι επενδυτές

όσο και από τα δεκάδες δισ.

χρηματοδοτικών πόρων που

απέκτησε το Ελληνικό Δημόσιο

από τα ευρωπαϊκά ταμεία, ιδι-

αιτέρως από το Ταμείο Ανά-

καμψης.

Αυτή την ώρα, παρά τα πολλά

υγειονομικά εμπόδια και τις

πληθωριστικές αβεβαιότητες

που μετέφερε η πανδημική δια-

ταραχή στη διεθνή εφοδιαστική

αλυσίδα, στην εγχώρια επιχει-

ρηματική κοινότητα επικρατεί

στην κυριολεξία επενδυτικός

πυρετός, όπως μαρτυρεί το

πλήθος των ομολογιακών εκ-

δόσεων και των προετοιμαζό-

μενων επιχειρηματικών συμ-

φωνιών.

Δεν υπάρχει επιχειρηματική

ζώνη ασάλευτη στην Ελλάδα,

σε τούτη την τόσο ταραγμένη

εποχή. Συνδυασμός παραγόν-

των και συνθηκών – από την

πολιτική σταθερότητα και το

κύμα φιλελευθερισμού που με-

τέφερε στην οικονομία ο Πρω-

θυπουργός μέχρι τις προοπτικές

ανάκτησης της χαμένης, στα

χρόνια της μακράς οικονομικής

κρίσης, επενδυτικής βαθμίδας

στα τέλη του 2022 και την ανά-

δυση των ελληνικών αξιών –

προκάλεσε έκρηξη επενδυτικής

δραστηριότητας στη χώρα.

Εκεί έξω, μακριά από τα φώτα

της δημοσιότητας, έχουν στηθεί

τα τελευταία χρόνια ξεχωριστές

βάσεις προόδου. Πέρα από τις

προφανείς μεγάλες επιχειρή-

σεις του κατασκευαστικού, του

ενεργειακού και ναυτιλιακού

κλάδου, τα τελευταία χρόνια

έχουν ξεπεταχθεί εκατοντάδες

ελληνικές επιχειρήσεις με ση-

μαντική διεθνή παρουσία.

Πόσοι άραγε γνωρίζουν την

Paycap, που ξεκίνησε πριν από

τριάντα χρόνια από τη βιομη-

χανική ζώνη της Δράμας πα-

ράγοντας αλεξικέραυνα για κτί-

ρια και πλοία και σήμερα τρο-

φοδοτεί με προϊόντα εξισορ-

ρόπησης της τάσης του ρεύ-

ματος όλες τις μεγάλες τηλε-

πικοινωνιακές εταιρείες του

πλανήτη; Πόσοι άλλοι γνωρίζουν

ότι η Flexopack από το Κορωπί

εξάγει υλικά συσκευασίας κρέ-

ατος σε περίπου τριάντα χώρες

και διατηρεί εργοστάσια στην

Πολωνία, στη Γαλλία, στην Αυ-

στραλία, στη Νέα Ζηλανδία και

αλλού; Πόσοι ακόμη γνωρίζουν

ότι τα λευκά μάρμαρα Κυριακίδη

από το Παγγαίο «ντύνουν» σύγ-

χρονα μουσουλμανικά οικοδο-

μήματα παντού στον κόσμο,

από τη Μέκκα και τη Μεδίνα

της Σαουδικής Αραβίας μέχρι

την Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν;

‘Η ακόμη πόσοι γνωρίζουν ότι

στο περιφρονημένο Πέραμα

ναυπηγούνται πολυτελή γιοτ

που ζηλεύουν οι πιο εξειδικευ-

μένοι ιταλοί ναυπηγοί; Και στα

τρόφιμα επίσης, στις νέες τε-

χνολογίες και αλλού κρύβονται

παραγωγικά διαμάντια ασύγ-

κριτης ποιότητας.

Εξαιρουμένου λοιπόν του

πανδημικού κινδύνου, η Ελλάδα

έχει μοναδική ευκαιρία ανάταξης

και ανασυγκρότησης, την οποία

δεν πρέπει για κανέναν λόγο,

πολιτικό ή ιδεολογικό, να θυ-

σιάσει και να χάσει χώρα. Αυτή

είναι και η μεγάλη ευθύνη των

πολιτικών δυνάμεων, όλων ανε-

ξαιρέτως.

Του Αντώνη Καρακούση

από το «ΒΗΜΑ»

Τοπικές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν

και θα σημειωθούν βροχές και βαθμιαία σποραδικές

καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εντα-

θούν. 

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 6 και στα νότια έως 7 τοπικά

8 μποφόρ. 

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. 

Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 

H ιστοριούλα είναι παλιά και συνέβη

σε γκαλερί της Αθήνας. Νεαρός, φέρελπις

– πορφυρογέννητος και κακομαθημένος

επισκέφτηκε με την παρέα του έκθεση

ζωγραφικής με απώτερους σκοπούς: Πρώ-

τον να αποδείξει στους δικούς του ότι

δεν είχε μόνο λεφτά αλλά και καλλιέργεια

και δεύτερον να επιδείξει στους δικούς

του ότι εκτός από καλλιέργεια είχε και

λεφτά, που του επιτρέπουν να αγοράσει

ό,τι του γυαλίζει.

Έτσι, αφού περιεργάστηκε τους ζω-

γραφικούς πίνακες με ύφος δέκα Τεριάντ

(άντε να του πεις τώρα ποιος ήταν αυ-

τός…), στάθηκε μπρος σε κάποιον που

του άρεσε η υψηλή τιμή του και έστειλε

να φωνάξουν τον καλλιτέχνη.

«Αυτόν εδώ, πόσο τον πουλάτε;» ρώ-

τησε με αυθάδεια και κομπασμό…

«Αυτός κύριε μου, έχει ήδη πουληθεί»,

του απάντησε ταπεινά ο καλλιτέχνης.

«Τον θέλω! Θα σας δώσω τα διπλά απ'

όσο τον πουλήσατε», συνέχισε εκνευρι-

σμένος πια ο ευτραφής νέος, που νόμιζε

ότι ο κόσμος ολόκληρος περιστρεφόταν

γύρω από το πορτοφόλι του. Ο ζωγράφος

ήταν αμετάπειστος: «Κύριε, σας είπα ότι

ήδη έχει πουληθεί. Δεν μπορώ να κάνω

τίποτα για εσάς. Εκτός αν θέλετε κάποιον

άλλον πίνακα…» είπε και γύρισε την

πλάτη στην παρέα των… νεοφιλότεχνων.

Ο πλούσιος, καλοθρεμμένος νέος σκο-

τείνιασε. Δεν συνέχισε τη συζήτηση. Μόνο

που την άλλη μέρα έστειλε δυο δικούς

του, το ίδιο ευτραφείς, αλλά σε μυς κι

όχι σε λίπος και στόλισαν με γιαούρτια

την έκθεση ζωγραφικής έχοντας ιδιαίτερο

στόχο, εκείνον τον πίνακα που είχε «που-

ληθεί»!

Κι εδώ βρίσκεται η ουσία των πραγμά-

των: Εκείνος που θεωρεί τον πλούτο του

άξονα της Γης, ό,τι δεν μπορεί να το

κάνει δικό του, το εξευτελίζει, το εξα-

χρειώνει, το προπηλακίζει, το χτυπά, το

εκμηδενίζει. Και δεν το κάνει μόνος γιατί

δεν έχει τα κότσια, που λέμε, στέλνει

λακέδες του, μπιστικούς του, αργυρώνη-

τους ελεεινούς εξωνημένους να «καθα-

ρίσουν» για πάρτη του.

Και τότε και τώρα και στο μέλλον,

αυτός ήταν, είναι και θα είναι ο τρόπος

συμπεριφοράς ενός κακομαθημένου πλού-

σιου στα εισοδήματα, πλην όμως πάμ-

πτωχου στο πολιτιστικό ήθος και στην

καλλιέργεια ανθρώπου!

Γι’ αυτό μην κακίζετε την κάθε φθηνή

και τυχάρπαστη δήθεν διάσημη που την

γνωρίζουν τρεις γειτόνοι και δέκα χρυ-

σοκάνθαροι. Εντολές εκτελεί. Κι αν δεν

εκτελεί εντολές, το κάνει για να φανεί

αρεστή στο «αφεντικό» μπας και της ρίξει

κανένα κόκκαλο ακόμα από το τραπέζι

του… Φουκαριάρα είναι η καψερή!

Και μην ασχολείστε με τα «τίποτα»· η

ενασχόληση σας, τα κάνει «κάτι».

Η δυστυχία των «μεν» να φανούν αυ-

τοκράτορες μέσα στη γύμνια τους και η

απελπισία των «δε» να δείξουν αρεστοί

στους «αυτοκράτορες» μέσα στην ανυ-

παρξία τους, θα τους κατατρύχει μέχρι

να εξαφανιστούν από τη Γη!

Έλεγαν παλιά πως ο «τρώσας και ιά-

σεται», δηλαδή αυτός που πλήγωσε θα

γιατρέψει την πληγή. Και η κοινωνία μας

είναι τρωθείσα απείρως από κακόβουλους,

εγωπαθείς, εύπορους αλαζόνες. Και οι

«τρώσαντες» είναι οι τρώγοντες – και ,

αυτοί, δεν διανοούνται καν να θεραπεύσουν

οτιδήποτε άλλο εκτός από τη βουλιμία

και την ματαιοδοξία τους.

Αυτά! Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε

και οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα ή

πράγματα είναι εντελώς συμπτωματική…

Του Νίκου Τζιανίδη 
από το «ΕΘΝΟΣ»

Μια «κυρία» στο θέατρο, 

η αβάσταχτη κωμωδία της

κοινωνίας και μια παλιά ιστορία

ΤΟ ΒΗΜΑ: 

```

Το μήνυμα της κάλπης

εντός και εκτός των

τειχών του ΚΙΝΑΛ

```

(Δείχνει ηχηρό)

«Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει»

```

(Έδωσε στίγμα 

για την επόμενη μέρα)

της ημέρας

Ανδρουλάκης: -Οσο περισσότερο ζει κανείς 
την κοσμική ζωή, τόσο περισσότερο άγχος

κερδίζει. Μόνο κοντά στο Χριστό κανείς
ξεκουράζεται γιατί ο άνθρωπος 

είναι πλασμένος για το Θεό.
-Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία.

Μόνον όταν θυσιάζεται κανείς συγγενεύει
με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία.

Το Άγγελμα

To ανέκδοτο της ημέρας

Ελληνικές βάσεις προόδου

Δυο κολλητοί είναι αραγμένοι στην παραλία 
και κουβεντιάζουν:
– Αστα!Χτες βράδυ είδα έναν τρομερό εφιάλτη…
– Τι είδες;
– Είδα την πεθερά μου να κολυμπάει στη θάλασσα
και απο πίσω να την κυνηγάει ένας καρχαρίας…
– Ποπο, φρίκη…
– Φρίκη δεν θα πει τίποτα! 
Αφού παραλίγο να του ξεφύγει!



Ήταν 6 Δεκεμβρίου του

2008, όταν ο 37χρονος

αστυνομικός Επαμεινών-

δας Κορκονέας πυροβό-

λησε και δολοφόνησε στα

Εξάρχεια τον 15χρονο μα-

θητή Αλέξανδρο Γρηγο-

ρόπουλο.

Δεκατρία χρόνια μετά και

κανείς δεν ξεχνά τον Αλέ-

ξανδρο. Χθες, η Λέσχη Ερ-

γασίας, Αλληλεγγύης &

Πολιτισμού ανάρτησε πανό
στην πλατεία Ρήγα Φεραί-
ου, ενώ δεν έγινε συγκέν-
τρωση λόγω της βροχής. 

« Οι αγώνες  λαού και
νεολαίας με αντικαπιταλι-
στικό, αντικατασταλτικό πε-
ριεχόμενο  μπορούν και
θα γίνουν το ανάχωμα στη
δυστοπία που μας ετοιμά-
ζουν» τόνισαν οι παρευρι-
σκόμενοι. 

13 χρόνια μετά, δεν ξε-
χνάμε! 

∫Ε.Κ.
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ΑΠΟ ΤΟ 1957 ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
Στην Βασιλείου Τσιτσάνη 1 

θα βρείτε Τσάντες, Είδη Ταξιδιού, 

πορτοφόλια, όλα σε πολύ καλή ποιότητα,

με Εγγύηση έως 5 έτη.

SAMSONITE BARTUGGI 

MARCH TED-LAPIDUS

AMERICAN TOURISTER DAVID-JONES

HEDGREN JACK-ESTEREL

FORECAST MICUSSI

TRAVEL HARDSIDE LUXUS

COVERI COLLECTION POLO CLUB

ΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Απόλλωνος 15

Τ.: 24310 24250 • K.: 6947802050

CMYK

Ατύχημα χωρίς συνέπειες επί ελληνικού εδάφους για τον Πάπα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ

•Για�ασφαλείς,�άνετες�και

οικονομικές�ομαδικές�μετακινήσεις�

•Προσκυνηματικες�εκδρομές

•Μεταφορές�μαθητών

•Εταιρικές�διαδρομές

•Μεταφορές�δεμάτων

•Εξορμήσεις�τα�Σαββατοκύριακα�κτλ...�

Tηλέφωνο:

6976895660

6908261147

e-mail:

ilektrathan@gmail.com

Ήταν όλοι
εκεί! 

Μαζική ήταν η συμμετο-

χή στις κάλπες προχθές

στα Τρίκαλα για την ανά-

δειξη του νέου προέδρου

στο Κίνημα Αλλαγής, ενώ

κάποιες ώρες σε κεντρικά

εκλογικά κέντρα επικρα-

τούσε το αδιαχώρητο. 

Παλιές καλές εποχές και

φυσικά ήταν όλοι εκεί.

Πρωτοκλασσάτα στελέχη

του κόμματος, μέλη και

φίλοι που με την συμμετο-

χή τους, τόνισαν την ανάγ-

κη για αλλαγή και ανανέ-

ωση. 

Βέβαια, οι εκλογές δεν

τελείωσαν και η μάχη συ-

νεχίζεται για την προ-

εδρεία! 

∫Ε.Κ.

Με τον Σταυρό του Αγίου Νικολάου ο Μητροπολίτης
Λαρίσης Ιερώνυμος τίμησε τον Κ. Αγοραστό

Ως άνθρωπος της Εκκλησίας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας δεν θα μπορούσε παρά να τι-
μηθεί κιόλας. 

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λάρισας χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυ-
μος, χθες, που η  Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικολάου.

Ο Σεβασμιώτατος στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέλεσε την Χειροτονία σε Πρεσβύ-
τερο του π. Πορφυρίου Ζαχαράκη.

Παρών ήταν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, τον οποίο τίμησε ο Μητρο-
πολίτης Ιερώνυμος με τον Σταυρό του Αγίου Νικολάου για την στήριξη στο έργο της ενορίας
και τη χρηματοδότηση που εξασφάλισε για τα αντιστηρικτικά έργα της Εκκλησίας.

∫ΧΡ.ΠΑΠ.

Το ανέκδοτο του Μόσιαλου
με τον Πάπα για το ΚΙΝΑΛ 

Ο Ηλίας Μόσιαλος
σχολίασε με χιούμορ
για ακόμη μία φορά
την επικαιρότητα.

Με ανάρτησή του
στο Facebook ο τρι-
καλινός καθηγητής
Πολιτικής της Υγείας
του LSE, σχολίασε τις
εσωκομματικές εκλο-
γές στο ΚΙΝΑΛ για την
ανάδειξη προέδρου του κόμματος.

«Μπαίνω εμβολιαστικό κέντρο. Για φάιζερ εδώ εί-
ναι;; Εδώ είναι για το ΚΙΝΑΛ μου λέει. Ας είναι, κάν-
τε μου ΚΙΝΑΛ να τελειώνουμε» γράφει το κείμενο
της φωτογραφίας που ανέβασε ο Ηλίας Μόσιαλος.

Από την καυστική διάθεση του καθηγητή δεν ξέ-
φυγε και η παρουσία του Πάπα Φραγκίσκου, από
την οποία άντλησε ακόμη ένα αστείο για τις εκλο-
γές του ΚΙΝΑΛ.

«Μόλις του είπαν ότι στο ΚΙΝΑΛ έχει καθολική
συμμετοχή», γράφει ο Ηλίας Μόσιαλος στη δημο-
σίευσή του, την οποία συνοδεύει μια φωτογραφία
του Πάπα.

∫ΧΡ.ΠΑΠ.

13 χρόνια μετά…
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Η
μεγάλη συμμετοχή και
η άνετη επικράτηση
του Νίκου

Ανδρουλάκη ήταν τα βασικά
χαρακτηριστικά, στον α’
γύρο των εσωκομματικών
εκλογών για την ανάδειξη
νέου προέδρου στο Κίνημα
Αλλαγής, στο ν. Τρικάλων. 

Οι κάλπες άνοιξαν στα 13 εκλο-
γικά κέντρα που είχαν στηθεί στις
7 το πρωί με την προσέλευση να
είναι μεγάλη και να καταγράφεται
συνεχής ροή ψηφοφόρων, με
αποτέλεσμα να δοθεί παράταση
έως τις 8 το βράδυ, αφού έως και
τις 7 πολίτες προσέρχονταν για να
ψηφίσουν. 

Άνετη επικράτηση
Νίκου Ανδρουλάκη 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκοψε
πρώτος το νήμα, πετυχαίνοντας
μια μεγάλη και άνετη νίκη έναντι
των υπολοίπων συνυποψήφιων,
ενώ δεύτερος ήρθε ο πρώην πρω-
θυπουργός Γιώργος Παπανδρέ-
ου. 

Συνολικά προσήλθαν να ψη-
φήσουν 4.025 μέλη και φίλοι του
κόμματος. Στα Τρίκαλα ψήφισαν
2.267 άτομα, στην Πύλη 328, στη
Φαρκαδόνα 406, στην Καλαμπάκα
596 και στο Ρίζωμα 196.

Τα τελικά αποτελέσματα και
στις 13 κάλπες συνολικά που στή-
θηκαν στο νομό Τρικάλων, έχουν
ως εξής: Νίκος Ανδρουλάκης
1645 ψήφοι, Γιώργος Παπαν-
δρέου 1216, Ανδρέας Λοβέρ-
δος 741, Παύλος Χρηστίδης 209,
Παύλος Γερουλάνος 129 και Χά-
ρης Καστανίδης 51. 

Συγκεκριμένα, στο Πνευματικό
Κέντρο Τρικκαίων Νίκος Αν-
δρουλάκης έλαβε 703 ψήφους, ο
Γιώργος Παπανδρέου 333, ο Αν-
δρέας Λοβέρδος 194, ο Παύλος
Γερουλάνος 60, ο Παύλος Χρη-
στίδης 44 και ο Χάρης Καστανίδης
14. Στο εκλογικό κέντρο στο 10ο
Δημ. Σχολείο Τρικάλων έλαβαν οι
Νίκος Ανδρουλάκης 308, Γιώρ-
γος Παπανδρέου 258, Ανδρέας
Λοβέρδος 194, Παύλος Χρηστίδης
90, Παύλος Γερουλάνος 34 και Χά-
ρης Καστανίδης 11, στο εκλογικό
κέντρο Πύλης έλαβαν οι Νίκος Αν-
δρουλάκης 186, Ανδρέας Λοβέρ-
δος 62, Γιώργος Παπανδρέου 59,
Παύλος Χρηστίδης 9, Παύλος Γε-
ρουλάνος 5, Χάρης Καστανίδης 4,
στο 1ο εκλογικό κέντρο Καλαμ-
πάκας πήραν οι Νίκος Ανδρου-
λάκης 105, Γιώργος Παπανδρέου
91, Ανδρέας 64, Παύλος Χρηστί-

δης 17, Παύλος Γερουλάνος 10
και Χάρης Καστανίδης 6 και στο
2ο Εκλογικό Κέντρο Καλαμπάκας
έλαβαν οι Νίκος Ανδρουλάκης
113, Γιώργος Παπανδρέου 99,
Ανδρέας Λοβέρδος 58, Παύλος
Χρηστίδης 18, Χάρης Καστανί-
δης 10 και Παύλος Γερουλάνος 7.

Επίσης, στο εκλογικό κέντρο
Φαρκαδόνας έλαβαν οι Νίκος Αν-
δρουλάκης 77, Παύλος Γερουλά-
νος 6, Χάρης Καστανίδης 2, Αν-
δρέας Λοβέρδος 79, Γιώργος Πα-
πανδρέου 237 και Παύλος Χρη-
στίδης 6. 

Να σημειωθεί ότι το 2017 στα

Τρίκαλα είχαν προσέλθει για να
ψηφίσουν στις εσωκομματικές
εκλογές 3.729 ψηφοφόροι. Ο Νί-
κος Ανδρουλάκης είχε λάβει 1.505
ψήφους (ποσοστό 40,68) και ακο-
λούθησε η αείμνηστη Φώφη Γεν-
νηματά με 1.314 και ποσοστό
35,5%.

Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει...
το Κίνημα Αλλαγής

Δυναμώνει
«Επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ και

είναι αποφασισμένοι να δώσουν
τον αγώνα με Ενότητα και Πίστη
για μια Παράταξη που θα φανεί
και πάλι χρήσιμη στους πολίτες.
Το ΠΑΣΟΚ πράγματι επιστρέ-
φει…. και το Κίνημα Αλλαγής δυ-
ναμώνει» είναι το σχόλιο της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ
για τις προχθεσινές εκλογές. 

Στην ανακοίνωση της, η τοπική
Νομαρχιακή Επιτροπή σημειώνει
μεταξύ των άλλων για τη μεγάλη
προσέλευση των πολιτών ότι «αυ-
τός ο κόσμος είναι ο μεγάλος
πλούτος της παράταξης μας και
όλοι οφείλουν να τον σεβαστούν
και να μην τον ξαναπληγώσουν.
Για όλους είναι δεδομένο ότι οι
υποψήφιοι ανεξαρτήτου κατάτα-
ξης θα αγωνιστούν την επόμενη
μέρα για την Ενότητα και την
Προοπτική της Παράταξης.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση
της Ν.Ε. Τρικάλων του ΚΙΝΑΛ έχει
ως εξής: 

«Την Κυριακή 5 Δεκέμβρη ολο-
κληρώθηκε ο α’ γύρος της εκλογι-
κής διαδικασίας για την ανάδειξη
προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής.
Μια εκλογική διαδικασία που κύριο
χαρακτηριστικό της ήταν η μεγάλη
συμμετοχή των μελών και φίλων
της παράταξης. Διακόσιες εβδο-
μήντα χιλιάδες (270.000) πολίτες
ήλθαν να ψηφίσουν παρακινούμε-
νοι όχι από ιδιοτέλεια αλλά μόνο
από την συνείδηση τους, για να δώ-
σουν την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ να
ξαναγίνει πρωταγωνιστής στην πο-
λιτική σκηνή της χώρας.

Ευχαριστούμε όσους και όσες
βοήθησαν οργανωτικά στην διεκ-
περαίωση μιας δύσκολης διαδι-
κασίας από τις 6:30 το πρωί μέχρι
11:30 το βράδυ αλλά κυρίως ένα
μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη και
τους φίλους της παράταξης, που
εν μέσω πανδημίας, έδωσαν το
βροντερό παρόν με τη συμμετοχή
τους, στο μεγάλο προσκλητήριο
αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ και του
Κινήματος Αλλαγής.

Αυτός ο κόσμος είναι ο μεγάλος
πλούτος της παράταξης μας και
όλοι οφείλουν να τον σεβαστούν
και να μην τον ξαναπληγώσουν. Για
όλους είναι δεδομένο ότι οι υπο-
ψήφιοι ανεξαρτήτου κατάταξης
θα αγωνιστούν την επόμενη μέρα
για την Ενότητα και την Προοπτι-
κή της Παράταξης.

Η μαζική συμμετοχή σε μια δια-
δικασία ενός μικρού κόμματος που
δεν βολεύεται στα χαμηλά ποσο-
στά που η συγκυρία του προσέ-
δωσε, στέλνει μηνύματα και προς
άλλες κατευθύνσεις. Μήνυμα δυ-
σαρέσκειας προς την κυβέρνηση
και τον κ. Μητσοτάκη για ατολμία
και αδυναμία να αντιμετωπίσουν τα
τεράστια προβλήματα των πολιτών
και από την άλλη μήνυμα απογοή-
τευσης προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχασε
την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την
μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Οι
Προοδευτικοί πολίτες κουράστη-
καν να περιμένουν τον κ. Τσίπρα να
αναδειχθεί σε κάτι που δεν είναι,
δηλαδή ηγέτης της Σοσιαλδημο-
κρατίας στην Ελλάδα.

Επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ και
είναι αποφασισμένοι να δώσουν
τον αγώνα με Ενότητα και Πίστη
για μια Παράταξη που θα φανεί και
πάλι χρήσιμη στους πολίτες.

Το ΠΑΣΟΚ πράγματι επιστρέ-
φει…. και το Κίνημα Αλλαγής δυ-
ναμώνει».

Ευαγγελία Κάκια 

Στον α’ γύρο των προχθεσινών εκλογών στο ΚΙΝ.ΑΛ. στα Τρίκαλα 

Mεγάλη συμμετοχή - Άνετη

επικράτηση Ν. Ανδρουλάκη 
Εως και αργά το απόγευμα προσέρχονταν μέλη 

και φίλοι του κόμματος για να ψηφίσουν 

Η μεγάλη συμμετοχή ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά, στον α’ γύρο των εσωκομματικών εκλογών στα Τρίκαλα 

Μ
ε το βλέμμα
στραμμένο στο β’ γύρο
των εσωκομματικών

εκλογών που θα διεξαχθεί
αυτή την Κυριακή 12
Δεκεμβρίου είναι τα επιτελεία
του Νίκου Ανδρουλάκη και του
Γιώργου Παπανδρέου, αφού
θα αναδειχθεί ο επόμενος
πρόεδρος του Κινήματος
Αλλαγής. 

Κατά την προχθεσινή εκλογική
αναμέτρηση δόθηκε καθαρό προ-
βάδισμα εννέα μονάδων στον Νίκο
Ανδρουλάκη, έναντι του Γιώργου
Παπανδρέου και πλέον όλοι επι-
κεντρώνονται στην κάλπη τις ερχό-
μενης Κυριακής. 

Μεγάλο νικητής στα Τρίκαλα ήταν
ο Νίκος Ανδρουλάκης που συγκέν-
τρωσε 1645 ψήφους με τους φίλους
και υποστηρικτές να χαμογελούν. 

«Η εκλογική διαδικασία της Κυ-
ριακής ανέδειξε ξεκάθαρο νικητή τα
μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ
και του Κινήματος Αλλαγής. Η τε-
ράστια συμμετοχή των 270.000 ψη-
φοφόρων αποτελεί βαρύτατη πα-
ρακαταθήκη για τον νέο πρόεδρο»
ανέφερε σε δηλώσεις του, ο εκ-
πρόσωπος του Νίκου Ανδρουλάκη
στα Τρίκαλα και μέλος του ΚΙΝΑΛ κ.
Γιάννης Τριγώνης.

Όπως ανέφερε «το αποτέλεσμα
του πρώτου γύρου δικαιώνει πλή-
ρως το πρόταγμα του τριπτύχου
“Ενότητα – Ανανέωση – Προοπτική”
και σηματοδοτεί με τον πλέον ξε-

κάθαρο τρόπο την καθαρή εντολή

της βάσης του κόμματος για αυτό-

νομη πορεία. Την επόμενη Κυριακή

εκλέγουμε πρόεδρο και τη Δευτέρα

ξεκινάμε όλοι μαζί την άσκηση ου-

σιαστικής και υπεύθυνης αντιπολί-

τευσης, προκειμένου να ξανακά-

νουμε τη δημοκρατική παράταξη με-

γάλη και το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστι-

κό κόμμα».

Ικανοποιημένοι από το αποτέλε-

σμα είναι και οι φίλοι και υποστηρι-

κτές του πρώην πρωθυπουργού

Γιώργου Παπανδρέου που ήρθε

δεύτερος στο ν. Τρικάλων, κατά

την προχθεσινή εκλογική διαδικασία

και έλαβε 1216 ψήφους. 

«Είμαστε ευχαριστημένοι από τη

συμμετοχή, με το ποσοστό να ξε-

περνά το 25% σε σχέση με το 2017

και είμαστε αισιόδοξοι για την επό-

μενη μέρα» ανέφερε στον «Π.Λ.» ο

εκπρόσωπος του Γιώργου Παπαν-

δρέου, κ. Θανάσης Τσιάρας. 

Ο κ. Τσιάρας εξέφρασε την αι-
σιοδοξία του για την ερχόμενη Κυ-
ριακή, λέγοντας «χθες είχαμε ως
στόχο να έρθουν πολίτες να ψηφί-
σουν. Αυτή την Κυριακή επιλέγουμε
πρόεδρο και αρχηγό και όλα ξεκι-
νούν από το μηδέν». 

Ανοίγουν τα χαρτιά τους
Εν τω μεταξύ, τα χαρτιά τους

άνοιξαν χθες για τον β’ γύρο των
εσωκομματικών εκλογών φίλοι και
υποστηρικτές των υπολοίπων υπο-

ψηφίων στην κούρσα της διαδοχής. 

Τη στήριξη του, στον Νίκο Αν-

δρουλάκη εξέφρασε, μιλώντας στη

Λέσχη 97,6 ο εκπρόσωπος και υπο-

στηρικτής του Ανδρέα Λοβέρδου

στο ν. Τρικάλων κ. Γιώργος Γκέκας. 

Ο κ. Γκέκας αναφερόμενος στην

διαδικασία έκανε λόγο για μια με-

γάλη νίκη, και τόνισε: « Πρώτα θα

πρέπει να τονίσω ότι είναι μια νίκη

για όλους στο ΠΑΣΟΚ, η συμμετο-

χή είναι τεράστια και κάτι δείχνει

αυτό. Πάνω από τον Ανδρέα Λο-
βέρδο είναι προφανώς το ΠΑΣΟΚ,
και πιο πάνω ακόμα όλη η σοσιαλ-
δημοκρατία. Αρκεί ο νέος αρχηγός
να ενώσει το χώρο μας, ώστε να μη
ζούμε άλλο μια δεξιά χωρίς αντι-
πολίτευση. Θα πάω να ψηφίσω την
Κυριακή το Νίκο Ανδρουλάκη. Μι-
λάω προσωπικά και μόνο, εμένα
αφορά αποκλειστικά αυτό. Έχει πε-
ρισσότερες πιθανότητες σαν νέος
αρχηγός να συσπειρώσει παραπά-
νω κόσμο.»

Νίκο Ανδρουλάκη θα στηρίξει και
ο κ. Τάσος Κατσιάνης που συμπο-
ρεύθηκε με τον Παύλο Γερουλάνο
στις εσωκομματικές εκλογές, λέ-
γοντας ότι είναι σαφέστατη η εντο-
λή για ανανέωση που δόθηκε κατά
τη διάρκεια του α’ γύρου. 

Όπως τόνισε (Λέσχη 97,6) «είναι
μια ολική επαναφορά του ΠΑΣΟΚ
αυτό που είδαμε χθες. Στήριξα και
στηρίζω την επιλογή που έκανα με
τον Παύλο Γερουλάνο, διότι πάντα
άνθρωποι σαν τον Παύλο έχουν
ένα λόγο που βελτιώνει την ποιότητα
της δημοκρατίας. Παρόλα αυτά,
σεβαστή η επιλογή της βάσης του
κινήματος. Το σημαντικό εξ’ άλλου
είναι η τεράστια συμμετοχή του κό-
σμου, που δείχνει πως επιστρέφουν
τα δυο μεγάλα κόμματα σε ποσοστά
που επαναφέρουν την ισορροπία. Εί-
ναι σαφέστατη η εντολή για ανανέ-
ωση που έδωσε η χθεσινή αναμέ-
τρηση, και την Κυριακή στο Β’ γύρο
θα ψηφίσω το Νίκο Ανδρουλάκη». 

Ευαγγελία Κάκια 

Η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται αυτή την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου

Με το βλέμμα στραμμένο στο β’ γύρο 
Δόθηκε καθαρό προβάδισμα εννέα μονάδων 

στον Νίκο Ανδρουλάκη, έναντι του Γιώργου Παπανδρέου

Ο κ. Ανδρουλάκης

Ο Γ. Παπανδρέου 
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Σ
ε όλη την χώρα,
αλλά πολύ
περισσότερα στην

«πρωτεύουσα» των
Χριστουγέννων αποτελεί
το στοίχημα για
Χριστούγεννα με
ασφάλεια.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Ο Μύλος των Ξωτικών ανοί-
γει αύριο τις πύλες του, ενώ
ήδη το πρώτο Σαββατοκύρια-
κο του Δεκεμβρίου είχε κόσμο
για την περιοχή των Τρικάλων.
Έτσι από εδώ και πέρα κάθε
μέρα θα είναι και ένα στοίχημα
υγείας, ώστε όλα να κυλήσουν
ομαλά και να συνδυαστεί η
διασκέδαση, η κίνηση της οι-
κονομίας και η υγεία.

Οι επιχειρηματίες της εστία-
σης δείχνουν αποφασισμένοι
να τηρήσουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, ώστε να μην
υπάρξει μια εικόνα που θα
δημιουργούσε προβλήματα
για την εικόνα της περιοχή
μας.

Οι ίδιοι οι πολίτες δείχνουν
να πράττουν και αυτοί ότι
μπορούν για να ενισχύσουν
την προσπάθεια, έτσι στα Τρί-
καλα υπάρχει σημαντική αύ-
ξηση εμβολιασμών.

Τα Χριστούγεννα είναι μια
πρόκληση για όλους, έτσι ανα-
μένεται να υπάρξουν πρωτο-

βουλίες που θα δείξουν και
τις προθέσεις πάνω σ’ αυτό.
Τα πρώτα δείγματα γραφής
προσφέρουν αισιοδοξία, αλλά
περιορισμένη, πάνω στη λο-
γική που έχει διαμορφωθεί
στην εποχή της πανδημίας.

Τα μέτρα 
της κυβέρνησης 

για τα Χριστούγεννα 

Τη στρατηγική διαχείρισης
της πανδημίας την επόμενη
περίοδο με τις γιορτές των
Χριστουγέννων παρουσίασε
σήμερα ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, Γιάννης Οικονό-
μου. Όπως είπε στην καθιε-
ρωμένη ενημέρωση των δη-
μοσιογράφων, τα μέτρα με
τα οποία θα πάμε στις γιορτές
είναι τα εξής τρία:

Πρώτον: «Εμβολιαζόμαστε
για να προστατεύσουμε τον
εαυτό μας: Να μη νοσήσουμε
βαριά, να μην κινδυνεύσουμε
και για να μειώσουμε τη δια-
σπορά στην κοινότητα. Δια-

πιστώνεται άλλωστε, τόσο
από τα στοιχεία που δίνουν

τα νοσοκομεία όσο και από
τον επιδημιολογικό χάρτη των

Περιφερειών ότι υπάρχει από-
λυτη συσχέτιση μεταξύ της

εμβολιαστικής κάλυψης με τη

διασπορά του ιού. Επίσης, οι

δέκα περιφερειακές ενότητες

με την υψηλότερη θνητότητα

ανά 100.000 πληθυσμού είναι

αυτές που έχουν τη χαμηλό-

τερη -κάτω του 55%- εμβο-

λιαστική κάλυψη. Και αυτό εί-

ναι ένα ακόμη ξεκάθαρο μή-

νυμα προς όλους μας.»

Δεύτερον: «Κάνουμε όλοι -

εμβολιασμένοι και μη- συστη-

ματική χρήση του testing, προ-

κειμένου να ξέρουμε ποια εί-

ναι η κατάστασή μας, να προ-

στατευτούμε, αλλά να μη συμ-

βάλλουμε άθελά μας στη δια-

σπορά της λοίμωξη στο πε-

ριβάλλον μας. 

Για το σκοπό αυτό, από σή-

μερα μέχρι και τις 11 Δεκεμ-

βρίου θα δίνεται δωρεάν σε

όλους -εμβολιασμένους και

μη- ένα self-test για να διαπι-

στώσουμε την κατάσταση

στην οποία βρισκόμαστε και

αν κάποιοι από μας νοσούν,

να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

Και τρίτον: «Τηρούμε σε κάθε

περίπτωση τα μέτρα ατομικής

προστασίας, κυρίως τη χρήση

μάσκας, τόσο σε κλειστούς

χώρους που είναι υποχρεω-

τική όσο και σε ανοιχτούς χώ-

ρους ιδιαίτερα εκεί που υπάρ-

χει συγχρωτισμός.»

Μ
ια όμορφη χριστου-
γεννιάτικη ατμόσφαι-
ρα δημιουργήθηκε

με την φωταγώγηση του Χρι-
στουγεννιάτικου Δένδρου, στον
αύλειο χώρο στο Δημαρχείο
Πύλης  το Σάββατο 4/Δεκεμ-
βρίου  στις 18..00 ,που οργά-
νωσε ο Δήμος Πύλης  παρου-
σία  αρκετού κόσμου ,του  Δη-
μάρχου  Πύλης κ. Κωνσταντίνο
Μαράβα και αρκετούς επισή-
μους καθώς  και την επιβλητική
παρουσία των παιδιών που
συμμετέχουν  στα δύο ΚΔΑΠ
της Πύλης ,(ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ και
ΜΑΘΗΣΗ)  ντυμένα Αγιοβασί-
ληδες.

Η τελετή ξεκίνησε με σύν-
τομη ομιλία του Δημάρχου Πύ-
λης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα
ο οποίος καλωσόρισε τους πα-
ρευρισκόμενους στην τελετή
φωταγώγησης του Χριστου-
γεννιάτικου Δένδρου, μετράμε
είκοσι ημέρες ακόμα από τον
ερχομό των Χριστουγέννων και

της Πρωτοχρονιάς.
Τα  Χριστούγεννα είναι η με-

γάλη γιορτή της Χριστιανοσύ-
νης, ας ανοίξουμε τις καρδιές
μας και ας αφήσουμε τον Χρι-
στό να αναγεννηθεί μέσα μας.

Βέβαια δειλά, δειλά ξεκινάμε
τις εκδηλώσεις, με μάσκες,
αποστάσεις , με προσοχή, γιατί
αυτό ο Κορονοιός δεν λέει να
φύγει, πρέπει να κάνουμε το
εμβόλιο , γιατί έτσι μόνο θα
πάρουμε τις ζωές μας πίσω.  

Φίλες και φίλοι ,συνέχισε ο
κ. Μαράβας κάνουμε μικρά βή-
ματα για να αλλάξουμε την
διάθεση του κόσμου και της
αγοράς.

Βάζουμε καινούργιο εορτα-
στικό διάκοσμο, εδώ στην πρω-
τεύουσα του Δήμου στην Πύλη.

Με περισσότερο φώς και
χρώμα. Το ίδιο κάνουμε και
στις άλλες Κοινότητες του Δή-

μου μας, στην Ελάτη στην
Φήκη, στο Νεραιδοχώρι, Πηγή,
Στουρναρέικα, Νεραΐδα  παν-
τού.           

Θ α κάνουμε πάλι μικρές εκ-
δηλώσεις , με πρωταγωνιστές
τα παιδιά. Για να γίνουμε και
εμείς παιδιά. Για να καλωσο-
ρίσουμε τον Νέο Χρόνο με την

βεβαιότητα της ελπίδας ότι
όλες τις δυσκολίες θα τις αφή-
σουμε πίσω. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι η ουσία και το νόημα
των ημερών αυτών , είναι η
αγάπη, η καλοσύνη  και η αλ-
ληλεγγύη.

Συναισθήματα που δεν φω-
λιάζουν στα φωτεινά λαμπιόνια,

στα πολύχρωμα στολίδια και
στις φανταχτερές εκδηλώσεις
, αλλά στην απλότητα, την τα-
πεινότητα και την ανθρωπιά.

Τελειώνοντας ο Δήμαρχος
,ευχαρίστησε την Διεύθυνση
και το προσωπικό των δύο Κέν-
τρων Δημιουργικής Απασχό-
λησης που είναι εδώ απόψε

μετά παιδιά μας.     
Εύχομαι σε όλους ευτυχι-

σμένα και ευλογημένα Χρι-
στούγεννα με υγεία, αγάπη και
ευτυχία.

Ακολούθησε σύντομος χαι-
ρετισμός από Αρχιερατικός
Επίτροπο Πύλης Δημήτριο Κα-
τσαρό.

Στην συνέχεια ό Δήμαρχος
Κων/νος Μαράβας Άναψε το
Χριστουγεννιάτικο Δένδρο εν
μέσω βεγγαλικών και κροτίδων
που φώτισαν τον ουρανό της
Πύλης.

Στην εκδήλωση παρουσία εί-
χαν αντιπρόσωποι από τον
Σύλλογο Τρικάλων (η ΦΛΟΓΑ).

Ακούστηκαν τα καθιερωμένα
χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
από τα παιδιά δίνοντας ένα
ξεχωριστό γιορτινό τόνο στην
εκδήλωση.

Επίσης ανθοδέσμη πρόσφε-
ραν τα παιδιά του Αερόστατου
στον Δήμαρχο Κων/νο Μαρά-
βα.

Τα Τρίκαλα θέλουν να κάνουν

Χριστούγεννα με ασφάλεια
Ήδη από τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου η κινητικότητα στην πόλη

των Τρικάλων είναι έντονη, εν αναμονή της έναρξης του Μύλου των Ξωτικών

Στα Τρίκαλα θέλουν να γιορτάσουν τις μέρες των Χριστουγέννων με υγειονομική ασφάλεια

Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο ΔΔ έέ νν δδ ρρ οο   σσ ττ ηη νν   ΠΠ ύύ λλ ηη
• Με το Δήμαρχο Κωνσταντίνο Μαράβα να κάνει την έναρξη  της τελετής
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«Ναι» στο φυσικό αέριο
Η Βιομηχανία Del Monte εντάσσεται
στο δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Η Del Monte βιομηχανία τροφίμων που βρίσκεται
στη Θεσσαλία εντάσσεται στο δίκτυο της διανομής
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με ετήσια κατανάλωση που ανα-
μένεται να αγγίξει τα 2 εκ.Νm3 ετησίως.

Η Del Monte συγκαταλέγεται στις σημαντικότε-
ρες βιομηχανίες τροφίμων της χώρας και με
ιστορία 100 ετών είναι μία από τις κορυφαίες
παγκοσμίως μονάδες παραγωγής εμπορίας και
διανομής φρεσκοκομμένων φρούτων και λαχανικών
στην Ευρώπη την Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Το εργοστάσιο της Del Monte στη Λάρισα επενδύει
σε σύγχρονες εγκαταστάσεις εφαρμόζοντας βέλ-
τιστες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο
την εξοικονόμηση πόρων και την περιβαλλοντική
αναβάθμιση. 

Η ΕΔΑΘΕΣΣ συνεχίζει να αναπτύσσει τα δίκτυα
της με γνώμονα την ασφαλή και αδιάλειπτη δια-
νομή, την οικονομική αποδοτικότητα των επενδύ-
σεων αλλά και την προστασία του περιβάλλον-
τος.

Υπεγράφη η σύμβαση σύνδεσης με την ΕΔΑ
ΘΕΣΣ και η τροφοδοσία αναμένεται να ξεκινήσει
το Α’ Εξάμηνο του 2022.

Η υψηλή ζήτηση που καταγράφεται από τις
βιομηχανικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
ενισχύουν την αποδοτικότητα του δικτύου διανομής
ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο όπου οι ανάγκες
των βιομηχανικών μονάδων τροφίμων αυξάνονται
ραγδαία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2021 υπέγραψαν
σύμβαση σύνδεσης 9 βιομηχανικές μονάδες στην
περιοχή της Θεσσαλίας. Για το 2021 η βιομηχανική
κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 70 εκ.
Nm3, με αυξημένους βιομηχανικούς όγκους κατά
24% σε σχέση με το 2020 (βιομηχανική κατανάλωση
2020 56,7 εκ.Nm3).

Υ
ποτονική ήταν χθες η
κατάσταση στην
εβδομαδιαία λαϊκή αγορά με

την κίνηση να είναι πεσμένη, με
τους παραγωγούς και τους
μικροπωλητές να αποδίδουν την
όλη κατάσταση στην πανδημία και
στην οικονομική δυσκολία των
καταναλωτών. 

Ο κόσμος περνά, αλλά διστάζει να
ψωνίσει δηλώνουν οι παραγωγοί της πε-
ριοχής, που βλέπουν τα προϊόντα τους

απούλητα στους πάγκους τους.
Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του

Συλλόγου Μικροπωλητών Λαϊκών Τρι-
κάλων κ. Μπάμπης Μοσκόφογλου η κα-
τάσταση είναι δύσκολη και οι πολίτες
είναι μουδιασμένοι. 

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο
λόγω κορωνοϊού, αλλά εξαιτίας των έν-
τονων καιρικών φαινομένων «τόνισε και
πρόσθεσε ότι από την άνοιξη έως και
σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών
που επικράτησαν είχαμε ανατιμήσεις. 

Κατά τον κ. Μοσκόφογλου γίνεται τι-

τάνια προσπάθεια από παραγωγούς και
μικροπωλητές να κρατήσουν τις τιμές
σε ένα επίπεδο και να μην πάρουν την
ανηφόρα. 

«Πρέπει ο κόσμος να καταφέρει να
ισορροπήσει και να πάρει τα βασικά,
διότι η κατάσταση είναι δύσκολη» ανέ-
φερε με έμφαση. 

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι έχουν
εναποθέσει τις ελπίδες τους στις γιορτές
των Χριστουγέννων για την αύξηση του
τζίρου τους. 

Ε.Κ. 

Ο καιρός και η πανδημία επηρεάζουν τους καταναλωτές 

Υποτονική η κίνηση στην αγορά 
Σύμφωνα με τον κ. Μπάμπη Μοσκόφογλου η κατάσταση 

είναι δύσκολη και οι πολίτες είναι μουδιασμένοι

Υποτονική ήταν χθες η κατάσταση στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά με την κίνηση να είναι πεσμένη

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου

Μικροπωλητών Λαϊκών 

κ. Μπάμπης Μοσκόφογλου

Ο
ι μέρες των
Χριστουγέννων
προσφέρουν

χαρά, αλλά έχουν και
αρκετές υποχρεώσεις.
Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει οι… τσέπες να
είναι γεμάτες. 

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Έτσι οι τρικαλινοί συνταξι-
ούχοι θα μπορούν να προ-
γραμματίσουν για τις γιορτές
με σιγουριά, αφού τα χρήματα
θα μπουν στα ΑΤΜ των τρα-
πεζών νωρίτερα. Βέβαια οι
υποχρεώσεις είναι πολλές,
συν το γεγονός ότι στην συ-
νέχεια θα πρέπει να είναι πιο
προσεχτικοί πως θα ξοδέψουν
τα χρήματά τους, αφού η
πρώτη πληρωμή για το 2022
θα αργήσει να γίνει. 

Πριν τα Χριστούγεννα θα
γίνουν οι πληρωμές των συν-
τάξεων Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες,
το χρονοδιάγραμμα:

•Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Ιανουαρίου 2022
την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου
2021 (για τους συνταξιούχους
που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε

1, 3, 5, 7, 9)
•Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Ιανουαρίου 2022
την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021
(για τους συνταξιούχους που
το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2,
4, 6, 8)

•Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει
τις συντάξεις Ιανουαρίου 2022
την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου
2021

•Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Ιανουαρίου 2022
την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου
2021

•Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)
θα καταβάλλει τις συντάξεις
Ιανουαρίου 2022 την Τετάρτη
22 Δεκεμβρίου 2021

•Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Ιανουαρίου 2022
την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου
2021

•Το Δημόσιο θα καταβάλλει
τις συντάξεις Ιανουαρίου 2022
την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου
2021

•Τα υπόλοιπα ταμεία του
ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα κατα-
βάλλουν τις συντάξεις Ιανουα-

ρίου 2022 όπως το Δημόσιο
την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου
2021.

•Οι προσωρινές συντάξεις
Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων
Ασφαλείας και Πυροσβεστι-
κού Σώματος του Ιανουαρίου
2022 θα καταβληθούν όπως
στο Δημόσιο την Πέμπτη 23
Δεκεμβρίου 2021.

•Οι επικουρικές συντάξεις
μηνός Ιανουαρίου 2022 θα
πληρωθούν ταυτόχρονα τις
ίδιες ημερομηνίες με τις κύ-
ριες συντάξεις.

Οι τρικαλινοί συνταξιούχοι

θα… κάνουν γιορτές!
Νωρίτερα πηγαίνει η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου

Νωρίτερα θα δοθούν οι συντάξεις για τον μήνα Ιανουάριο, 

ώστε οι συνταξιούχοι να μπορέσουν να κινηθούν την περίοδο των γιορτών

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 

κ. Λεωνίδας Μπακούρας & ο Γενικός Διευθυντής 

της Del Monte, κ. Francois Theron

Υπογραφή σύμβασης από την Διευθύντρια Ανάπτυξης 

της Αγοράς Θεσσαλίας, κ. Ευθυμία Καλογήρου 

& ο Γ. Δ. της Del Monte, κ. Francois Theron
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Το εβδομαδιαίο

πρόγραμμα

Δωρεάν Rapid

tests στην Πύλη
Ο Δήμος Πύλης σε συ-

νεργασία με την Περιφέ-

ρεια Θεσσαλίας και σε

συνεννόηση με την επικε-

φαλής των κλιμακίων του

ΕΟΔΥ στην Π.Ε. Τρικάλων,

κα Νάτσινα Δήμητρα, ανα-

κοινώνει το εβδομαδιαίο

πρόγραμμα Δωρεάν Rapid

tests (‘Eλεγχο ταχείας ανί-

χνευσης Covid-19), σε εμ-

βολιασμένους και μη εμ-

βολιασμένους πολίτες,

προκειμένου να περιορι-

στεί η διασπορά του κο-

ρωνοιού, στις κάτωθι το-

πικές κοινότητες:

-Tρίτη 7-12-2021:    

ΤΚ Πύλης από 08.00-

09.30πμ, στον προαύλιο

χώρο του Δημαρχείου Πύ-

λης.

ΤΚ Πετροχωρίου από

10.15-11.15πμ, στο χώρο

του Κοινοτικού γραφείου.

ΤΚ Λυγαριάς από 12.00-

13.00πμ, στο χώρο του

Κοινοτικού γραφείου.

-Παρασκευή 10-12-

2021:

TK Πύλης από 08.00-

09.30πμ, στον προαύλιο

χώρο του Δημαρχείου Πύ-

λης.

ΤΚ Στουρναραίiκα, από

10.30-11.30πμ, στο χώρο

του Κοινοτικού γραφείου.

Επί τροποποίησης του

προγράμματος, θα υπάρ-

ξει νέα ενημέρωση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ είναι η

προσκόμιση ΑΜΚΑ.

Η Αντιδήμαρχος Κοινω-

νικής Πολιτικής, Υγείας &

Αλληλεγγύης Καλιώρα

Χαρά.

Μ
ε άνοδο ξεκίνησε η νέα
εβδομάδα όσο αφορά τα
κρούσματα κορονοϊού στην

περιοχή των Τρικάλων. Ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε 70 νέες μολύνσεις

στην περιοχή των Τρικάλων.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Ενώ στην υπόλοιπη Θεσσαλία είχαμε,
στην Λάρισα 123, στην Μαγνησία 96 και
στην Καρδίτσα 72, 

Σαρώνει η πανδημία του κορονοϊού
τη χώρα, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει
πως άλλοι 116 άνθρωποι πέθαναν από
τη νόσο κατά το τελευταίο 24ωρο.

Ωστόσο, συγκρίνοντας τα προχθεσινά
με τα χθεσινά στοιχεία που ανακοίνωσε
ο ΕΟΔΥ προκύπτει ότι 121 άνθρωποι (κι
όχι 116) κατέληξαν μέσα στις τελευταίες

24ώρες. Από την έναρξη της
πανδημίας, έχουν καταγραφεί συνολικά
18.716 θάνατοι. Το 95,4% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Παράλληλα, επιμένουν σε υψηλά επί-
πεδα οι διασωληνώσεις, συντηρώντας
την αφόρητη πίεση στα δημόσια νοσο-
κομεία της χώρας. Συγκεκριμένα, ο αριθ-
μός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 714, από 715 χθες.
Το 60,8% είναι άνδρες, η διάμεση ηλικία
τους είναι 64 έτη, ενώ το 79,6% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύον-
ται διασωληνωμένοι, 571 (79.97%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και 143 (20.03%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. 

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-
19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
380 (ημερήσια μεταβολή -11.21%). Ο

μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 434 ασθενείς.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ: 
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

κρούσματα της νόσου που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.943 ,
εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 971.148 (ημερήσια μετα-
βολή +0.5%), εκ των οποίων 50.5% άν-
δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα των τελευταίων 7 ημερών, 90 θε-
ωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.698 είναι σχετιζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με CO-
VID-19 είναι 116, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 18.716 θάνατοι. Το 95.4% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 714
(60.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 64 έτη. To 79.6% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 571 (79.97%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και
143 (20.03%) είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.566 ασθενείς. Οι
εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 380
(ημερήσια μεταβολή -11.21%). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι

434 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των

κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως

106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θα-

νόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106

έτη)».

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

κρούσματα της νόσου που καταγράφη-

καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.943 ,

εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν

ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων

ανέρχεται σε 971.148 (ημερήσια μετα-

βολή +0.5%), εκ των οποίων 50.5% άν-

δρες.

Ε
δώ και λίγες μέρες
αρκετοί τρικαλινοί
γονείς βρίσκονται σε

επικοινωνία με τους
παιδιάτρους τους και ζητάνε
λεπτομέρειες για το θέμα
των εμβολιασμών των
παιδιών τους. Ενώ η πρώτη
αντίδραση ήρθε από την
Ελληνική Παιδιατρική
Εταιρεία. 

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Τον εμβολιασμό όλων των παι-
διών ηλικίας 5 έως 11 ετών, ο
οποίος αναμένεται να ξεκινήσει
τις επόμενες εβδομάδες στη
χώρα μας, συστήνει ανεπιφύλα-
κτα η Ελληνική Παιδιατρική Εται-
ρεία. Η Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών θα εισηγηθεί η πλατ-
φόρμα να ανοίξει για όλα τα παι-
διά αυτής της ηλικίας και όχι
μόνο για όσα πάσχουν από υπο-
κείμενα νοσήματα.

Ο άδικος θάνατος της 14χρο-
νης μαθήτριας από τη Λαμία, που
έχασε τη ζωή της μετά από επι-
πλοκές του κορονοϊού, έχει συγ-
κλονίσει το πανελλήνιο και έχει
ανησυχήσει τους γονείς πολλών
παιδιών. Σύμφωνα με όσα έγιναν
γνωστά, η άτυχη 14χρονη δεν
έπασχε από υποκείμενο νόσημα
και δεν είχε εμβολιαστεί κατά της
Covid.

Οι γιατροί υποστηρίζουν, πως

η συγκεκριμένη περίπτωση απο-
τελεί την πιο τραγική απόδειξη
για τη σημασία της οριζόντιας
προστασίας όλων των παιδιών
κάτω των 18 ετών, μέσω του εμ-
βολιασμού.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής
Παιδιατρικής Εταιρείας, Καθηγη-
τής Παιδιατρικής Ανδρέας Κων-
σταντόπουλος, σχολιάζει μιλών-
τας στο iatropedia.gr πως δεν
υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε
ποια παιδιά είναι περισσότερο
ευάλωτα απέναντι στην νόσο
Covid-19 και ως εκ τούτου θα
πρέπει όλα να εμβολιαστούν χω-
ρίς εξαιρέσεις:

“Η 14χρονη από τη Λαμία
είναι το τέταρτο παιδί που χάνεται
στη χώρα μας στην πανδημία.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ, πως πε-
θαίνουν μόνο όσα παιδιά πάσχουν
από υποκείμενα νοσήματα και
κανείς δεν ξέρει ποιο παιδί θα
νοσήσει βαριά. 

Κατά κανόνα παρουσιάζουν
ελαφρά συμπτώματα, αλλά σε
ένα ποσοστό μπαίνουν στις ΜΕΘ,

διασωληνώνονται και μπορεί να
έχουμε και θανάτους. Κατ’ εξαί-
ρεση βέβαια, αλλά συμβαίνει. 

Εμβόλιο Pfizer για παιδιά:
60.000 δόσεις στην Ελλάδα στα
μέσα Δεκεμβρίου

Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμέ-
νεται να φτάσουν στην Ελλάδα
οι πρώτες 60.000 παιδικές δόσεις
του εμβολίου Comirnaty των εται-

ρειών Pfizer / BioNTech και η
πλατφόρμα για τις ηλικίες 5-11,
αναμένεται να ανοίξει μέσα στις
γιορτές.

Η έγκριση που έχει λάβει από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ-
μάκων (ΕΜΑ), αφορά χαμηλότερη
δόση (10 μg σε σύγκριση με 30
μg), ενώ το εμβόλιο θα χορηγεί-
ται ενδομυϊκά σε δύο δόσεις, με
διαφορά τριών εβδομάδων.

Παιδιατρική Εταιρεία: Λιγότε-
ρες οι παρενέργειες στα παιδιά
5-11 ετών

Οι μελέτες της εταιρείας Pfizer
στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών
έδειξαν πως στη μειωμένη δόση,
ανέπτυξαν επίπεδα αντισωμάτων
εξίσου ισχυρά με τους εφήβους
και τους νέους ενήλικες.

Από τα 1.305 παιδιά που έλαβαν
το εμβόλιο, τρία ανέπτυξαν
COVID-19 σε σύγκριση με 16 από
τα 663 παιδιά που έλαβαν εικονικό
φάρμακο. Αυτό σημαίνει ότι στη
συγκεκριμένη μελέτη το εμβόλιο
ήταν 90,7% αποτελεσματικό στην
πρόληψη της συμπτωματικής
COVID-19 (αν και το πραγματικό
ποσοστό θα μπορούσε να είναι
μεταξύ 67,7% και 98,3%).

Ο πρόεδρος της Ελληνικής
Παιδιατρικής Εταιρείας κ. Κων-
σταντόπουλος, επιβεβαιώνει το
ασφαλές προφίλ του φαρμάκου.

“Απ’ ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής,

κι έχουν γίνει αρκετά εκατομμύρια
εμβόλια στην Αμερική στα παιδιά
αυτής της ηλικίας και δεν έχουν
παρουσιάσει ούτε περικαρδίτιδα,
ούτε μυοκαρδίτιδα, ούτε άλλες
παρενέργειες που κάνει στους
εφήβους. 

Είναι ακόμη πιο ασφαλές και
φαίνεται ότι κάνει μόνο τοπικές
αντιδράσεις στο χέρι, ίσως και
λίγο πυρετό μέχρι 38, πόνο στο
χέρι και λίγο κακοαδιαθεσία για
ένα με δύο 24ωρα”, σημειώνει.

Κωνσταντόπουλος: «Δεν υπάρ-
χουν κατηγορίες παιδιών που δεν
πρέπει να λάβουν το εμβόλιο»

Προσθέτει, επίσης, πως μέσω
του εμβολιασμού προστατεύονται
τα ίδια τα παιδιά πρωτίστως και
η ζωή τους. Έπεται η προστασία
του οικογενειακού περιβάλλοντος
και μετά της κοινωνίας.

“Αλλά πρώτα για τη ζωή του
παιδιού. Δεν ξέρει κανείς ποιος
θα νοσήσει και ποιος θα χαθεί.
Αυτό κανείς δεν το ξέρει”, λέει ο
κ. Κωνσταντόπουλος και προσθέ-
τει πως δεν υπάρχουν κατηγορίες
παιδιών για τα οποία υπάρχει αν-
τένδειξη για το εμβόλιο:

“Δεν υπάρχουν κατηγορίες παι-
διών που δεν πρέπει να το λά-
βουν. Είναι τελείως αθώο το εμ-
βόλιο.  Να σημειωθεί πως τα πο-
σοστά πλήρως εμβολιασμένων
παιδιών κάτω των 18 ετών στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγ-
χου Λοιμώξεων (ECDC) είναι:

σύνολο ποσοστών εμβολια-
σμού, κάτω των 18 ετών: 10,6%

15 – 17 ετών: 37,2%
10 – 14 ετών: 13,5%
“Είναι πολύ μικρά αυτά τα πο-

σοστά και ο κόσμος έχει επανα-
παυθεί ότι δεν κινδυνεύει το παιδί
του. Αυτό είναι το λάθος. Το πρό-
σφατο περιστατικό με την 14χρο-
νη που κατέληξε, αποδεικνύει ότι
αυτό είναι λάθος”, καταλήγει ο
Καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντό-
πουλος.

Στα Τρίκαλα καταγράφηκαν χθες 70 νέες μολύνσεις

Με άνοδο κρουσμάτων

ξεκίνησε η εβδομάδα
Σοκ προκάλεσαν οι 116 νέοι θάνατοι στη χώρα μέσα σε 24 ώρες

Με 70 κρούσματα ξεκίνησε η εβδομάδα για την περιοχή των Τρικάλων

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

“Να εμβολιαστούν όλα τα παιδιά 5 έως 11 ετών”
Τρικαλινοί γονείς ζητούν λεπτομέρειες από τους παιδιάτρους 

για να νέα δεδομένα που θα ισχύσουν για τα παιδιά τους

Τρικαλινοί γονείς ήδη ρωτούν τους παιδιάτρους 

για το θέμα των εμβολιασμών των παιδιών τους

Ασφαλτόστρωση της οδού Βλάχα-Βροντερό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Εργασίες συντήρησης στο δρόμο που ενώνει το συνοικισμό της Βλάχας

με το Βροντερό, στο Δήμο Πύλης ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου
προϋπολογισμού  170.433,91  ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.   

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μι-
χαλάκη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τα τεχνικές μας υπηρεσίες,
ικανοποιούμε το αίτημα των ανθρώπων στα ορεινά των Τρικάλων για
ασφαλή επικοινωνία, με έργα που δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και
προσφέρουν θέσεις εργασίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. «Βελτιώνουμε την καθημερινότητα, με χρήσιμα έργα που φέρνουν  χρήμα στην
πραγματική οικονομία και  συντηρούν θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο
Αντικείμενο  του έργου είναι η ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Βλάχα-Βροντερό
καθώς και άλλων τμημάτων του οδικού δικτύου στην περιοχή του έργου.
Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :
- Ασφαλτική προεπάλειψη
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκατοστών κλειστού τύπου με χρήση

κοινής ασφάλτου.
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“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”

Σουβλάκι ντόπιο αλλιώτικο πλακουτό 1€

Σουβλάκι κοτόπουλο 1€

Λουκάνικο Τρικάλων 1€

Πίτα σουβλάκι 2€

Κοντοσούβλι 4€

Kεμπάπ πρόβειο 5€

Κοντοσούβλι χοιρινό μερίδα 3,5€

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ανοιχτά κάθε μέρα

Έναντι Τεχνική Σχολής•Τηλ.: 24310 30268 • Κιν.: 6975 815 674

Οι παραγγελίες εκτελούνται με delivery

Πτηνοτροφείο

Φήκη Τρικάλων

Πουλάδες αυγοπαραγωγής

Κανδύλη-Μπακάλη Δέσποινα

Τηλ.: 6936 583 998

Έγκριτο μέλος συνδέσμου 

ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA

THΛ.: 24310 53555

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Με συνέπεια εκεί

που μας χρειάζεστε

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
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Τ
ο τρισδιάστατο
επιτραπέζιο παιχνίδι,
τύπου «φιδάκι», της

Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας, βάζει τα γιορτινά
του και καλεί μικρά και
μεγάλα παιδιά, από τις 8
Δεκεμβρίου 2021 και έως τις
6 Ιανουαρίου 2022, στον
Μύλο των Ξωτικών στα
Τρίκαλα, μετά από
πρόσκληση του Δήμου
Τρικκαίων.

Σε ένα παραμυθένιο χριστου-
γεννιάτικο σκηνικό, ανάμεσα στον
Άγιο Βασίλη, τα ξωτικά, τους τά-
ρανδους και τους Ιππότες, μικρά
και μεγάλα παιδιά θα περιηγηθούν
στην πόλη του μέλλοντος, θα μά-
θουν για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και την εξοικονόμηση
ενέργειας και θα οραματιστούν
έναν βιώσιμο πλανήτη. 

Ο Ιππότης της Ενέργειας θα
τους βοηθά να βρουν το σημείο
του παιχνιδιού της ενέργειας από
τη ΡΑΕ και εκεί, δίπλα στο κάστρο
του Αϊ Βασίλη, θα μάθουν να παί-
ζουν με ασφάλεια τηρώντας όλα
τα μέτρα προστασίας από τον
Κορωνοϊό. Ταυτόχρονα, με έγκυ-

ρο και υπεύθυνο τρόπο θα μα-
θαίνουν μέσα από το παιχνίδι πώς
να γίνονται οι φύλακες-άγγελοι
και προστάτες του πλανήτη ΓΗ.

Στόχος της ΡΑΕ είναι η δια-
μόρφωση μίας ορθής ενεργειακής
συνείδησης στα παιδιά μέσα από
την πιο απλή και απολαυστική
εκπαιδευτική διαδικασία: παίζον-
τας.

Το παιχνίδι αποτελείται από
δύο ζάρια, πέντε πιόνια που απει-
κονίζουν τα αιολικά, τα φωτοβολ-
ταϊκά, τα μικρά υδροηλεκτρικά,
το βιοαέριο και τα δίκτυα και ένα
τεράστιο επιδαπέδιο «φιδάκι» με
ερωτήσεις, παρατηρήσεις, επι-
σημάνσεις και προτροπές: «Μπρά-
βο! έσβησες το φως όταν βγήκες
από το δωμάτιο», «ο Ήλιος, ο
Άνεμος, το νερό παράγουν ενέρ-
γεια», «το μέλλον του πλανήτη
στηρίζεται στις Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας» είναι μερικές μό-

νον από αυτές που καταγράφον-
ται και δίνουν τη δυνατότητα
στους παίκτες να ανέβουν επίπε-
δο και να προχωρήσουν νικηφόρα
προς το τέρμα. Εκεί, διαπιστώ-
νουν πως έμαθαν αβίαστα και

έπαιξαν ξέγνοιαστα! Και βεβαίως
στο τέλος θα τους δοθεί και ένα
ίδιο χάρτινο παιχνίδι για να το
πάρουν μαζί τους και να παίξουν
στο σπίτι με την οικογένεια και
τους φίλους τους.

Το διαδραστικό παιχνίδι της
ΡΑΕ βρίσκεται σε ειδικό εξωτερικό
χώρο του Μύλου, όπως φαίνεται
στις φωτογραφίες, έξω από το
κάστρο του Αϊ Βασίλη.

Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες

θα απολαύσουν τη χριστουγεν-
νιάτικη ατμόσφαιρα με ασφάλεια,
καθώς θα τηρηθούν αυστηρά όλα
τα υγειονομικά μέτρα.

Γραφείο Τύπου ΡΑΕ

Η ΡΑΕ στον Μύλο των Ξωτικών με το διαδραστικό 

ενεργειακό παιχνίδι της σε χριστουγεννιάτικο μοτίβο

Το παιχνίδι της ΡΑΕ στην είσοδο του κάστρου του Αι-Βασίλη «Πόλεις του μέλλοντος»

«Προστατεύουμε τον πλανήτη» «Καθαρή ενέργεια για όλους»

Το ενεργειακό παιχνίδι της ΡΑΕ, τύπου

«Φιδάκι» σε Χριστουγεννιάτικο μοτίβο
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Η
άδολη και συνεχής
προσφορά στο πλαί-
σιο του εθελοντι-

σμού τιμήθηκε από τον Δήμο
Τρικκαίων και το Δίκτυο Εθε-
λοντών. Σε μια συγκινητική
εκδήλωση το πρωί της Κυ-
ριακής 5 Δεκεμβρίου 2021,
στο Μουσείο Τσιτσάνη, ανα-
δείχθηκε η ουσία το εθελον-
τισμού τιμώντας  τον Σύλλογο
«Φλόγα» - Σύλλογος Γονιών
Παιδιών με Νεοπλασματική
Ασθένεια, τόσο στο πρόσωπο
της προέδρου του κ. Μαρίας
Τρυφωνίδη, όσο και στο πα-
ράρτημα Τρικάλων του Συλ-
λόγου, στο πρόσωπο της προ-
έδρου κ. Δέσποινας Αντάρη
και των μελών του. Αυτό το
δεύτερο, μάλιστα, τιμητικό δί-
πλωμα, απονεμήθηκε στη μνή-
μη της αείμνηστης εθελόν-
τριας, «ψυχής» της Ομάδας
Εθελοντών του Δήμου Τρικ-
καίων, Γιούλας Κανούτα. 

Η προσφορά της, η συνεχής
παρουσία της σε κάθε δράση
κοινωνικού χαρακτήρα, η άδο-
λη συμμετοχή της, η διαρκής
της συνεισφορά, το συνεχές
ενδιαφέρον της, η ουσιαστική
συμμετοχή της σε επίλυση
προβλημάτων, η θέση του
«εμείς» άνω του «εγώ», η μό-
νιμη και ουσιαστική στήριξή
της σε όσους/ες είχαν ανάγκη,
ήταν τα χαρακτηριστικά που
την καθιστούν πρόσωπο ανα-
φοράς στον Εθελοντισμό των
Τρικάλων.

Αυτή ακριβώς την προσφο-

ρά, σε συνδυασμό με την ου-
σιαστική δράση του συλλόγου
«Φλόγα», ανέφεραν στους χαι-
ρετισμούς τους, ο Δήμαρχος
Τρικκαίων Δημήτρης Παπα-
στεργίου, ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ντίνος Μπάρδας, η αντι-
δήμαρχος Εφη Λεβέντη, ο
συντονιστής των Εθελοντών
του Δ. Τρικκαίων, αντιπρό-

εδρος του Μουσείου Τσιτσάνη
Μιχάλης Λάππας, που οργά-
νωσε την όλη εκδήλωση.

Στη δε ομιλία της, η κ. Τρυ-
φωνίδη με λόγο ουσίας και
κατευθείαν στην ψυχή, ανα-
φέρθηκε στην πολύχρονη,
αθόρυβη, άκρως σημαντική,
ιδιαιτέρως ουσιαστική δράση
και λειτουργία του Συλλόγου,

πανελληνίως και στα Τρίκαλα.

Κάτι που οδήγησε τον κ. Λάπ-

πα να αναφέρει ότι η κ. Τρυ-

φωνίδη είναι στην καρδιά των

τρικαλινών εθελοντών/τριών

«Πρέσβειρα και Μητέρα της

Αγάπης».

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη

ένα σημείο από την όλη ου-

σιαστική εκδήλωση: τη βρά-

βευση της προέδρου της

«Φλόγα» έκανε ο βουλευτής

Τρικάλων Σάκης Παπαδόπου-

λος, ως εκπρόσωπος της οι-

κογένειας της αείμνηστης Γι-

ούλας Κανούτα. 

Ο κ. Παπαδόπουλος ανα-

φέρθηκε στη σημασία της εκ-

δήλωσης, που ανέδειξε την

προσφορά και τη δράση για

τον συνάνθρωπο.

Παραβρέθηκαν επίσης, η

πρόεδρος του Δημοτικού Θε-

άτρου Τρικάλων Σοφία Αλε-

στά και φίλοι του συλλόγου

«Φλόγα». 

Έ
νας μήνας γεμάτος
δράση ήταν ο
Νοέμβριος για τα

παιδιά που παρακολουθούν
τις δράσεις του ΚΔΑΠ
ΟΜΟΝΟΙΑ του Δήμου
Τρικκαίων. Οι μικροί και
μικρές μαθητές/τριες είχαν
την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν και να
συμμετέχουν σε ένα πλήθος
εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, πραγματοποι-
ήθηκαν θεματικές εκδηλώσεις
στο πλαίσιο της εβδομάδας δρα-
στηριοτήτων ENGLISH LAB. Σε
αυτές τα παιδιά συμμετείχαν σε
ξενόγλωσσα, θεατρικά και μου-
σικά εργαστήρια γεμάτα παιχνίδι:
HALLOWEEN, GUY FAWKES
NIGHT, REMEMBRANCE DAY,
THANKSGIVING.

Οι εκπαιδευτικοί του ΚΔΑΠ,
με πολλή αγάπη και ενθουσια-
σμό, επιμελήθηκαν και προετοί-

μασαν τις δραστηριότητες που
περιλάμβαναν και χειροτεχνίες,
ζωγραφική, παιχνίδια γνώσεων
στον υπολογιστή, προβολή ται-
νίας, λιχουδιές, ζαχαρωτά, πολύ
χορό και πολλές άλλες εκπλή-
ξεις.

Οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν την τελευ-
ταία εβδομάδα του μήνα και ήταν
προσχεδιασμένες και υλοποιημέ-
νες από ειδικούς για παιδιά.

Μεταξύ αυτών, έγινε παρου-
σίαση  και ενημέρωση των παι-
διών για την οδική ασφάλεια και
την καθημερινή τους κινητικό-
τητα από στελέχη του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων.

Το ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ δίνει στα
παιδιά, ανάλογα με την ηλικία
και τα ενδιαφέροντά τους, τα
κατάλληλα ερεθίσματα και τη
δυνατότητα να δημιουργήσουν,
να πειραματιστούν, να ανακαλύ-
ψουν και να εκφραστούν μέσα
από ατομικές και ομαδικές δρα-
στηριότητες και δημιουργικά ερ-
γαστήρια: 

Θεατρικό παιχνίδι, υπολογι-
στές, μουσικοκατασκευές με
ανακυκλώσιμα υλικά, χορωδία,
εικαστικά, χορός μοντέρνος και
παραδοσιακός και οργανωμένα
τμήματα αθλητικών δραστηριο-
τήτων: Κολύμβηση, Τένις, Πο-
δόσφαιρο, Μπάσκετ και Τζούν-

το.

Το ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ του Δή-

μου Τρικκαίων έχει οργανώσει

ήδη το εορταστικό πρόγραμμα

εκδηλώσεων των Χριστουγέννων

και της Πρωτοχρονιάς με πολλές

εκπλήξεις από  την Δευτέρα 6

Δεκεμβρίου μέχρι την Τετάρτη

5 Ιανουαρίου. Όλη την περίοδο

των εορτών το ΚΔΑΠ θα είναι

ανοιχτό. Σας περιμένουμε!

ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Μακεδονίας τέρμα , στο 10ο

Δημοτικό Σχολείο

Τηλ. 2431077330

Τα Τρίκαλα τίμησαν τη «Φλόγα»

αγάπης, εθελοντισμού και προσφοράς

Ενας μήνας γεμάτος δράση 
στο ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ του Δήμου Τρικκαίων
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Η
3η Δεκεμβρίου
θεσπίστηκε το
1992 από τα

Ηνωμένα Έθνη και
τηρείται ως Παγκόσμια
Ημέρα Ατόμων με
Αναπηρία. Είναι μια
ημέρα Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης σε
θέματα αναπηρίας και
αποσκοπεί στην
κινητοποίηση υπέρ των
δικαιωμάτων
αξιοπρέπειας και
ευημερίας των ατόμων με
αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία
έχουν δικαίωμα συμμετοχής
σε κάθε πτυχή της πολιτικής,
κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτιστικής ζωής και τα παι-
διά με αναπηρία έχουν δι-
καίωμα ισότιμης πρόσβασης
και συμμετοχής στην εκπαί-
δευση χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο
αυτής της ημέρας, λοιπόν,
πραγματοποιήθηκε στο 4ο
Πειραματικό ΓΕΛ Τρικάλων
“Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης”

η προβολή της ταινίας: Won-
der (Το θαύμα) (Σκηνοθεσία:
Στίβεν Τσμπόσκι Πρωταγωνι-
στούν: Τζούλια Ρόμπερτς,
Όουεν Γουίλσον, Τζέικομπ
Τρέμπλεϊ)

Πρόκειται για την ιστορία
ενός παιδιού γεννημένου με
κρανιακή δυσμορφία, το οποίο
δεν πάει στο σχολείο γιατί
ντρέπεται για την εμφάνισή
του. Έτσι κάνει κατ’ οίκον μα-
θήματα με τη μητέρα του μέ-
χρι την Πέμπτη Δημοτικού.
Όταν τελικά -μετά από προ-
τροπή της οικογένειάς του-
αποφασίζει να πάει για πρώτη

φορά στο σχολείο και να εν-
ταχθεί στο κοινωνικό σύνολο,
θα αντιμετωπίσει την απο-
στροφή και την απόρριψη των
συμμαθητών του. Μια εμπει-
ρία που θα αποδειχτεί κατα-
λυτική όχι μόνο για τον ίδιο
αλλά και για όλους γύρω του.

Η ταινία κατάφερε να κα-
θηλώσει τους μαθητές και τις
μαθήτριες της Α’ Τάξης Λυ-
κείου που την παρακολούθη-
σαν κατά τις τελευταίες ώρες
του σχολικού προγράμματος
στην αίθουσα του αμφιθεά-
τρου του σχολείου. Εκείνο
που συγκλόνισε όμως τα παι-

διά είναι το γεγονός ότι η ται-
νία βασίζεται στην πραγματική
ιστορία του Nathaniel New-
man, ενός παιδιού που γεν-
νήθηκε με κρανιακή δυσμορ-
φία. Μέσα από την πραγμά-
τευση της μελαγχολίας και
του εσωτερικού πόνου ενός
ανήλικου παιδιού η ταινία κα-
τάφερε να συγκινήσει διδά-
σκοντας παράλληλα τον αγώ-
να ενάντια στην προκατάλη-
ψη, στην απόρριψη του δια-
φορετικού και, φυσικά, στο
bullying. 

Συνάντηση Erasmus+ 

στο Γυμνάσιο Βαλτινού
Το Γυμνάσιο Βαλτινού επισκέφτηκαν, από 29 Νοεμβρίου

έως 3 Δεκεμβρίου, εταίροι από Κύπρο, Βουλγαρία, Ιταλία,
Λιθουανία και Πολωνία στα πλαίσια της δεύτερης κινητι-
κότητας του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Ανάπτυξη
δραστηριοτήτων STEM στο σχολείο». Οι φιλοξενούμενοι
εκπαιδευτικοί και μαθητές παρακολούθησαν ένα μάθημα
Φυσικής για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις ηλεκτρικές πηγές
καθώς και ένα μάθημα Πληροφορικής για την δομή επα-
νάληψης από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κ. Παπαβασιλείου
Βασιλική. Εφόρμηση για την υλοποίηση των σχεδίων μα-
θήματος ήταν η κατασκευή ενός ρομποτικού στοιχείου
για την αυλή του «έξυπνου σπιτιού» το οποίο θα είναι το
τελικό παραδοτέο προϊόν του προγράμματος. Το μάθημα
παρακολούθησαν και συμμετείχαν διαδικτυακά και οι μα-
θητές του σχολείου Μανδριών της Κύπρου. Εκτός από
την παρακολούθηση των μαθημάτων οι επισκέπτες μαθητές
και καθηγητές ξεναγήθηκαν στην πόλη των Τρικάλων, στα
Μετέωρα καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας
και στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Οδυσσέας Ράπτης ανέλαβε
την ξενάγησή τους στον Μύλο του Ματσόπουλου, ενώ οι
φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν
για τον τρόπο και τα στάδια κατασκευής των Βυζαντινών
Εικόνων στο Εργαστήριο «Πεύκης». 

Η ομάδα Erasmus+ του Γυμνασίου Βαλτινού

Η
3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί
από τον ΟΗΕ το 1992 ως
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με

Ειδικές Ανάγκες για να θυμόμαστε
πως πολλοί άνθρωποι κοντά μας ή λίγο
πιο πέρα δυσκολεύονται στην
καθημερινότητά τους να κάνουν
πράγματα, τα οποία μας είναι
δεδομένα και αυτονόητα. 

Στους εκπαιδευτικούς, μας δίνεται η ευ-
καιρία να προσεγγίσουμε ένα πολύ ευαίσθητο
θέμα και να βάλουμε τα θεμέλια στη σκέψη
των μικρών μαθητών μας για τη διαφορετι-
κότητα και τον σεβασμό στην ανθρώπινη
ύπαρξη, να δώσουμε τα ερεθίσματα με ει-
κόνες και σωστή πληροφόρηση, ώστε να
κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν καθημερινά συνάνθρωποί μας με ει-
δικές ανάγκες ή αλλιώς με ειδικές ικανότητες.
Στόχος μας η κινητοποίηση των αυριανών
πολιτών υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας
και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία και
η ένταξή τους σε κάθε πτυχή της κοινωνικής,
οικονομικής και πολιτιστικής ζωής βελτιώ-
νοντας έτσι την ποιότητα της ζωής τους. 

Το σχολείο μας δεν θα μπορούσε παρά
να αξιοποιήσει την ευκαιρία του εορτασμού.
Έτσι, οι μαθητές της Ε’ τάξης του σχολείου
μας υπό την οργάνωση του δασκάλου τους
κ. Βασιλείου Γκρίμπα, μας παρουσίασαν με
ευαισθησία και πολλή αγάπη ένα σχετικό
αφιέρωμα, το οποίο μας συγκίνησε. Κορυφαία
στιγμή αποτέλεσε η σύνδεση με το 1o Ειδικό
Σχολείο Τρικάλων υπό τη Διεύθυνση της
κας Αλέκας Κίτου. Η χαρά των παιδιών και
των δύο σχολείων ήταν έκδηλη και δεσμευ-
τήκαμε για μια ακόμη συνάντηση στο μέλ-
λον.

Με αφορμή, λοιπόν, την 3η Δεκεμβρίου
ας δούμε ποια είναι τα άτομα με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τη βι-
βλιογραφία τα άτομα με ειδικές ανάγκες
είναι τα άτομα με σοβαρές δυσκολίες μάθη-
σης και προβλήματα προσαρμογής εξαιτίας
σωματικών, πνευματικών ψυχολογικών, συ-
ναισθηματικών αλλά και κοινωνικών προ-
βλημάτων (Γεωργιάδη, Κουρκούτα, Καλύβα,
2000). 

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο Ελ-
ληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα ίσως κατα-
νοήσουμε καλύτερα τις διαδρομές που χρει-
άστηκε να διανύσουν τα ΑΜΕΑ στο χώρο
της Εκπαίδευσης έως σήμερα.

Το 1975 ψηφίστηκε η Συνταγματική κα-

τοχύρωση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες και η δεκαετία του 1980
θεωρείται σημαντική για την κατοχύρωση
των δικαιωμάτων για ίσες ευκαιρίες στην
εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνία.
Ιδρύονται τα πρώτα δημόσια, ειδικά σχολεία
και πραγματοποιείται εκπαίδευση δασκάλων,
που τα επανδρώνουν εστιάζοντας στις ανάγ-
κες του παιδιού. Εκπαιδεύονται παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, διάσπαση
προσοχής και νοητική υστέρηση. 

Ασφαλώς η εξειδίκευση εφοδιάζει τους
εκπαιδευτικούς με τις παιδαγωγικές γνώσεις
αλλά η αγάπη, η ευαισθησία, η διάθεση
χρόνου και το αμέριστο ενδιαφέρον του εκ-
παιδευτικού είναι εκείνα τα συστατικά της
σχέσης εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου, που
θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Είναι απαραίτητη η δημιουργία κλίματος εμ-
πιστοσύνης και ασφάλειας, ώστε ο μαθητής
όντας συναισθηματικά πλήρης να κάνει τα
επόμενα βήματα. Κάθε παιδί άλλωστε, σε
οποιοδήποτε σχολικό τμήμα και αν βρίσκεται,
χρειάζεται τα παραπάνω για να αναπτυχθεί
και να εξελιχθεί. Αντίστοιχα, ο δάσκαλος θα
βιώσει τη χαρά της προσφοράς, της αποτε-
λεσματικότητας και θα εξελιχθεί ως εκπαι-
δευτικός και ευρύτερα ως άνθρωπος.

Συνεχίζοντας την αναδρομή μας μετα-
βαίνουμε στη δεκαετία του 1990, όπου προ-
ωθείται η ιδέα της ενσωμάτωσης και της
συνεκπαίδευσης όλων των παιδιών σε μία
κοινή τάξη και ιδρύονται τμήματα ένταξης,
που θεωρούνται ως το πρώτο βήμα για την
σχολική ενσωμάτωση. Η φιλοσοφία της συμ-
μετοχικής εκπαίδευσης στηρίζεται στην πα-
ραδοχή πως κάθε παιδί έχει το δικό του
ρυθμό και τρόπο να μαθαίνει σε ένα μαθη-
σιακό περιβάλλον σχεδιασμένο να εξυπηρετεί
τις λειτουργικές του ανάγκες. 

Σύμφωνα με το μοντέλο της ένταξης, οι

μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες πα-

ρακολουθούν το μάθημα στην τάξη αλλά

κάποιες ώρες ενδέχεται να λάβουν εξειδι-

κευμένη εκπαίδευση εκτός τμήματος. Βασική

προϋπόθεση για την ομαλή εισαγωγή του

τμήματος ένταξης στην πρακτική του σχο-

λείου αποτελεί η διαμόρφωση σχετικής σχο-

λικής κουλτούρας. Η ενημέρωση των μελών

της σχολικής κοινότητας (μαθητές - εκπαι-

δευτικοί - γονείς) είναι ακέραιας σημασίας

αναφορικά με το ρόλο και τους στόχους

που τίθενται. Η συνεργασία με τους γονείς

είναι εξίσου καθοριστική με την κατάρτιση

του εκπαιδευτικού. Αναφορικά με την εποχή

μας, πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν λάβει την

απαραίτητη εκπαίδευση, ώστε να στελεχώ-

σουν τα τμήματα ένταξης. Στο σημείο αυτό

δεν μπορούμε παρά να καταγράψουμε την

καθυστέρηση , σε κάποιες περιπτώσεις, της

ανταπόκρισης των αρμόδιων μηχανισμών

στη σύσταση των τμημάτων ένταξης. Έτσι,

υπάρχουν περιπτώσεις, που παιδιά έχοντας

ανάλογη διάγνωση των κρατικών φορέων

από την τρίτη τάξη του Δημοτικού, μεταβαί-

νουν στο Γυμνάσιο χωρίς να έχουν λάβει

εκπαίδευση από δασκάλους Ειδικής Αγωγής,

γεννώντας αισθήματα ματαίωσης και απο-

γοήτευσης σε εκπαιδευτικούς και γονείς.
Ένας ακόμα τρόπος στήριξης των μαθη-

τών με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη
είναι η παράλληλη στήριξη. Στην περίπτωση
αυτή οι μαθητές δέχονται εξατομικευμένη
βοήθεια από δάσκαλο, που υποστηρικτικά
καθοδηγεί στις εργασίες. Την παράλληλη
στήριξη λαμβάνουν μαθητές με σημαντικές
μαθησιακές δυσκολίες.

Eνδιαφέρον θα είχε να φιλοξενήσουμε
την άποψη του Bρετανού εκπαιδευτικού
Chris Woodhead, ο οποίος ως αρχηγός επι-
θεωρητής των σχολείων της Αγγλίας, υπο-
στηρίζει ότι τα καλά σχολεία είναι τα σχολεία
χωρίς αποκλεισμούς. Οι ιδιαίτερες ανάγκες
των παιδιών πρέπει να ικανοποιηθούν με
δημοκρατικό τρόπο δημιουργώντας ένα πε-
ριβάλλον που θα δίνει την ευκαιρία σε κάθε
παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να
αναπτύξει τις ιδιαιτερότητές του. Να κατα-
στούν τα γενικά σχολεία, σχολεία όπου όλα
τα παιδιά μπορούν να επιτύχουν(2006).

Καταγράφοντας τις σκέψεις μας θα στα-
θούμε σε μία άλλη σημαντική παράμετρο: Η
εκπαίδευση είναι μία κοινωνική εμπειρία και
για αυτό το λόγο, τα παιδιά πρέπει να πη-
γαίνουν στο σχολείο με τους φίλους τους.
Η συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ
των παιδιών είναι ιδιαίτερα σημαντική και τα
σχολεία χωρίς αποκλεισμούς θα μπορούσαν
να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Κατ’ ανάλογο ύφος ο καθηγητής της Ει-
δικής Παιδαγωγικής Σπυρίδων Σούλης(2002)
γράφει: Αν ο 20ος αιώνας ορίζεται ως ο αι-
ώνας της αναγνώρισης του δικαιώματος του
κάθε παιδιού να εκπαιδευτεί, ο 21ος αιώνας
χαρακτηρίζεται από την κατασκευή της
δομής της " Εκπαίδευσης για όλους" σε ένα"
Σχολείο για όλους". Σε ένα τέτοιο " Σχολείο
για όλους", όλα τα παιδιά πρέπει να εκπαι-
δεύονται μαζί με τους συμμαθητές τους,
ανεξάρτητα από οποιοδήποτε μαθησιακό
πρόβλημα, ψυχική, σωματική ή άλλη ανα-
πηρία. 

Συμπερασματικά, όλοι μας και περισσό-
τερο όσοι αποτελούμε κρίκο της Εκπαίδευ-
σης, ας δούμε την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες ως αφορμή για δράση.
Πέρα από τις ευχές, ας δώσουμε απλόχερα
το χαμόγελό μας και τη συνεργασία μας
γιατί όλοι μας είμαστε μοναδικοί και γιατί η
δύναμη βρίσκεται στις διαφορές, όχι στις...
ομοιότητες.

Όλγα Ν. Καραμάνου
Διευθύντρια του Δημοτικού 

Σχολείου Γόμφων

Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

στο 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Τρικάλων

«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Δημοτικό Σχολείο Γόμφων: 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
" Όλοι ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό... αλλά δεν έχουμε τον ίδιο ορίζοντα." 

Konrad Adenauer
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Ν
έος χώρος πρασίνου
διαμορφώνεται στα
Φάρσαλα, με

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
Leader 2014-2020 της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός έδωσε έγκριση
για την υπογραφή της σύμβασης,
προκειμένου να ξεκινήσει το νέο
έργο «Αστικές Αναπλάσεις πόλης
Φαρσάλων ΙΙ», συνολικού
προϋπολογισμού 107.000 ευρώ, με
φορέα υλοποίησης τον Δήμο
Φαρσάλων.

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Φαρ-
σάλων Μάκη Εσκίογλου, την Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2014-2020 και τον Αναπτυξιακό Οργανι-
σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης νομού Λά-
ρισας που διαχειρίζεται το πρόγραμμα
Leader στην περιοχή, ξεκινά ένα νέο
έργο αστικής ανάπλασης στα Φάρσαλα»
δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. 

«Δημιουργούμε και αποδίδουμε στους
κατοίκους έναν ακόμη δημόσιο χώρο
πρασίνου, που ομορφαίνει την εικόνα
της πόλης, ενεργοποιεί την κοινωνία της
γειτονιάς, βελτιώνει την καθημερινότητα
των ανθρώπων» προσθέτει ο Περιφε-
ρειάρχης.

Το έργο αφορά σε εργασίες διαμόρ-
φωσης - ανάπλασης στο Ο.Τ. Γ 304 Β,
που βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως
Παύλου στην πόλη των Φαρσάλων. Πε-

ριλαμβάνει: αφαίρεση φυτικής γης, μόρ-

φωση επιφάνειας εδάφους, επιχώσεις,

πλήρωση με φυτική γη για δημιουργία

παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση

αρδευτικών συστημάτων, φύτευση δέν-

τρων και θάμνων, εγκατάσταση χλοοτά-

πητα, εργασίες εγκατάστασης δικτύου

φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών.

Αστικές αναπλάσεις 

στα Φάρσαλα 
Με χρηματοδότηση από το Leader 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διχασμένη κοινωνία
Την πιο δύσκολη περίοδο των

τελευταίων δεκαετιών περνούν οι
πολίτες της χώρας μας.

Η κατάσταση είναι τραγική,
αφού η πατρίδα μας μοιάζει με
ακυβέρνητο σκάφος, που προ-
σπαθεί να περάσει ανάμεσα από
τις Συμπληγάδες του Διχασμού,
της Πανδημίας, της μεγάλης Ακρί-
βειας και της Αισχροκέρδειας.

Και ο απλός πολίτης, που περ-
πατά στον δρόμο, νοιώθει πως
ζούμε σε μία ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ.

«Διαίρει και Βασίλευε», είπε ο
Φίλιππος Β’, Βασιλεύς της Μακε-
δονίας (382-336 π.Χ.) και επανα-
διατυπώθηκε αργότερα, τόσο από
τον Ιούλιο Καίσαρα (100-44 π.Χ.)
όσο και από τον Ναπολέοντα (1769-1821 μ.Χ.).

«Διαίρει και Βασίλευε» έγραψε και ο γνωστός Ιταλός
στοχαστής Νικολό Μακιαβέλι (1469-1527) στο έργο του
«Ηγεμόνας».

Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε από τους Αρχαίους
χρόνους και φθάνει μέχρι σήμερα. Θεωρείται δε βασικός
πυλώνας για την χειραγώγηση της κοινωνίας και όχι μόνον,
στρέφοντας ένα μέρος της εναντίον του άλλου.

Η σύγχρονη «Παγκοσμιοποίηση» έχει εμπεριέχει αρκετά
στοιχεία αυτής της θεωρίας και πολλοί Άρχοντες, αργά
αλλά σταθερά, πορεύονται με βάση τις αρχές αυτές.

Η Πανδημία είναι ένα καλό μέσον για να χειραγωγήσεις
μία κοινωνία, καθημαγμένη από πολυετή οικονομική κρίση,
βλέποντάς την σαν ένα Αντικείμενο, χωρίς λογική και χωρίς
ψυχισμό.

Ο σημερινός Πρωθυπουργός, με τα πολλά διαγγέλματα
και με τις αμέτρητες συσκέψεις για την ΥΓΕΙΑ, δεν μπορεί
ή δεν θέλει να δώσει λύσεις.

Αυτό φαίνεται καθημερινά με τα όσα συμβαίνουν στους
πολίτες και στο ετοιμόρροπο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Οι οργανώσεις των Υγειονομικών διαμαρτύρονται συνε-
χώς, για το κατάντημα των Μονάδων Υγείας.

Ο Μητσοτάκης, αντί να ακούσει τους υπεύθυνους, απο-
ποιείται κάθε ευθύνη και στοχοποιεί τον Λαό.

Τα βάζει με τους Ανεμβολίαστους και στρέφει εναντίον
τους την κοινωνία.

Χωρίζει τους πολίτες κατά ηλικία και τους βάζει αναγκα-
στικά να κάνουν το εμβόλιο, διαφορετικά, όσοι είναι άνω
των 60 ετών θα πληρώνουν και μηνιαίο πρόστιμο 100
ευρώ.

Φυσικά, αυτό το κάνει για το … καλό μας και για την …
στήριξη του ΕΣΥ …!

Χώρισε και τους Ρασοφόρους και τους πιστούς σε κατη-
γορίες και προβλέπει πρόστιμα και γι’ αυτούς.

Έγινε και Γιατρός, ο Πρωθυπουργός και μας λέγει πότε
πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο στους τέσσερεις μήνες και
όχι στους έξι, πάντα για το ΚΑΛΟ μας.

Για την κατάντια των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) δεν είπε τίποτε.

Ούτε άκουσε πως ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)
Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε για τριτοκοσμικές συνθήκες
στο Σύστημα Υγείας.

Σπέρνουν παντού τον τρόμο και τον πανικό και έχουν
ακόμη σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ επίλεκτα και έμπειρα στελέχη της
Υγείας.

Η πρόσφατη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, σε συνε-
δρίαση της Βουλής, έθεσε τον πήχυ πολύ χαμηλά και προ-
κάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση.

Δεν ειπώθηκε ούτε μία λέξη για τους ανθρώπους, που
πεθαίνουν διασωληνομένοι εντός και εκτός ΜΕΘ.

Μόνιμα φταίνε οι πολίτες. Δεν έχουν ατομική ευθύνη.
Ενώ οι Κυβερνώντες είναι για να μας κουνάνε το δάχτυλο,

για να βάζουν πρόστιμα, για να ποινικοποιούν την ζωή των
ανθρώπων και φυσικά να κάνουν τον ΒΙΟ ΑΒΙΩΤΟ στις Ελ-
ληνίδες και του Έλληνες.

Φαίνεται πως έχουμε βηματισμό Ορμπανοποίησης. Πάντα
για το καλό μας.

Η κοινωνία έχει διαλυθεί από τον Διχασμό, από την Παν-
δημία και από την ανεξέλεγκτη Ακρίβεια.

Ο Μητσοτάκης, όμως, έγινε και Δημοσιογράφος, αφού
έθεσε ερωτήματα στον εαυτό του και έδωσε ο ίδιος τις
απαντήσεις, μέσα στο ναό της Δημοκρατίας. Δεν ξανάγινε
τέτοιο πράγμα.

Υπάρχει ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ στην Χώρα και όσο πιο
γρήγορα γεμίσει το κενό τόσο καλύτερα για τους πολίτες
και για το κράτος της «ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΑΣ» και της
Ασυδοσίας, όπως αναφέρει ο Άγγελος Βλάχος (1838-
1920), Λογοτέχνης, Διπλωμάτης και Πολιτικός, στο ποίημά
του «Η γη της Ελλάδος».

Πολλά έχουμε ακόμη να δούμε και να ακούσουμε από
μία Κυβέρνηση Ανίκανη και Ανεύθυνη.

Όλοι τους έχουν το μυαλό τους στις επόμενες εκλογές
και όχι στα σημερινά μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Λογαριάζουν, όμως, χωρίς τον Ξενοδόχο …!

Σ
υνάντηση με τον
Υπουργό Υγείας κ.
Θάνο Πλεύρη είχε

ο επικεφαλής της
παράταξης «Δύναμη
Ευθύνης» του Δήμου
Μετεώρων κ. Λευτέρης
Αβραμόπουλος.

Παρά το ιδιαίτερα βεβαρη-
μένο πρόγραμμα του Υπουρ-
γού οι δυο άντρες είχαν μα-
κρά συζήτηση για θέματα που
αφορούν τη διαχείριση της
πανδημίας, την πορεία του
εμβολιαστικού προγράμματος
και το στοίχημα της δημιουρ-
γίας τοίχους ανοσίας μέσα
στο χειμώνα ώστε να μει-
ωθούν τα κρούσματα και η
πίεση στο εθνικό σύστημα
Υγείας.

Ο κ. Λ. Αβραμόπουλος έθε-
σε υπ’ όψιν του Υπουργού ότι
ειδικά για την περιοχή της
Καλαμπάκας και του Δήμου
Μετεώρων είναι ζωτικής ση-
μασίας η κανονική λειτουργία

της αγοράς και των  ελεύθε-
ρων μετακινήσεων, συζήτησαν
ωστόσο ένα πλαίσιο αυστη-
ρών υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων τα οποία θα πρέπει να
τηρούνται ευλαβικά τόσο από
τους επαγγελματίες της εστία-
σης και του τουρισμού, όσο
και από τους ταξιδιώτες.

Επίσης ο κ. Λ. Αβραμόπου-
λος εξέφρασε την ευγνωμο-
σύνη του, δια μέσου του
Υπουργού, σε ιατρικό και νο-

σηλευτικό προσωπικό που
υπερβάλλουν εαυτούς ειδικά
τους τελευταίες μήνες, ζήτησε
ωστόσο να προχωρήσουν
άμεσα οι διαδικασίες πρόσ-
ληψης προσωπικού τόσο για
το Κέντρο Υγείας Καλαμπά-
κας, όσο και για το Νοσοκο-
μείο Τρικάλων, ώστε να επι-
τευχθεί η πιο εύρυθμη λει-
τουργία τους και με καλύτε-
ρες συνθήκες για όλους.

Ο κ. Λ. Αβραμόπουλος με

αφορμή τη συνάντηση με τον
κ. Θ. Πλεύρη, δηλώνει: «Είχα
την ιδιαίτερη χαρά να συναν-
τηθώ με έναν ευγενή άνθρω-
πο, τον Υπουργό Υγείας κ.
Θάνο Πλεύρη. Τον ευχαριστώ
ιδιαίτερα που μέσα στην έν-
ταση των ημερών για την αν-
τιμετώπιση της πανδημίας διέ-
θεσε αρκετό από τον πολύτιμο
χρόνο του για να συζητήσου-
με θέματα που αφορούν ιδι-
αίτερα την περιοχή μας. Ήταν
ενήμερος για όλα, συγκατα-
βατικός, και αποφασισμένος
να δώσει λύσεις σε σειρά ζη-
τημάτων που αφορούν τη Δη-
μόσια Υγεία, ιδιαίτερα δε για
την περιοχή μας την ενίσχυση
του Κέντρου Υγείας Καλαμ-
πάκας, αλλά και του Νοσο-
κομείου. Είμαι σίγουρος ότι
με την εκτόνωση του πανδη-
μικού κύματος θα επισκεφτεί
ο ίδιος την περιοχή μας για
να διαπιστώσει τις ανάγκες
που υπάρχουν».

Σαν μεγάλη στρατιά
-μυρμηγκάκια στη φωλιά-

όλοι έρχονται και πάνε
και στιγμή δεν σταματάνε.

` ` `

Στον σταθμό, στην αγορά,
στα σοκάκια τριγυρίζουν

και με λύπη ή χαρά
το ρολόι τους ρυθμίζουν.

` ` `

Με το πρόσωπο θλιμμένο
-το κεφάλι τους σκυμμένο-

ή με όψη χαρωπή,
σεργιανούν εδώ κι εκεί.

` ` `

Τρέχουνε βιαστικοί
-δίχως λόγο κι αφορμή-
για να ρίξουνε το ζάρι

στης ανάγκης το παζάρι.
` ` `

Άλλοι πάνε για δουλειά
-άλλοι πάλι για ραχάτι-

κι ο καθένας τελικά

οπουδήποτε τού λάχει.
` ` `

Πλημμυρίζουν τα σοκάκια
από γέλια ή φαρμάκια,

απ' το χάραμα, στη δύση
μην τυχόν καθυστερήσει.

` ` `

Συνεχώς στη βιοπάλη
“άτυχος ή τυχερός”
αγωνίζεται να βάλει

λιθαράκι “ο φτωχός”.
` ` `

Με το κόστος της ζωής
να καλπάζει διαρκώς

τρέχουνε οι “δυστυχείς”
μπας κι αλλάξει ο τροχός.

` ` `

Προσπαθούν να καταφέρουν
ισοφάριση να φέρουν

στον μεγάλο Γολγοθά,
που τους πάντες αφορά.

` ` `

Πότε μαύρα, πότε άσπρα
στο μεγάλο σκηνικό

κι όλο μελετάνε τ' άστρα,
για να δουν το ριζικό.

` ` `

Όσοι είναι “τυχεροί”
και τους πάνε “δεξιά”,

έχουν θάρρος και πυγμή
και δεν νοιάζονται σταλιά.

` ` `

Αλλά είναι μερικοί,
που παλεύουν συνεχώς

κι η ρημάδα η ζωή
τους χτυπά ανηλεώς...

Κική

Στο κομφούζιο της πάλης

Συνάντηση Λευτέρη Αβραμόπουλου - Θάνου Πλεύρη

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, 
D.Ed, M. Ed, P.H.D.
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Χριστουγεννιάτικο
ωράριο στην αγορά 

των Τρικάλων
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων

ενημερώνει τους συναδέλφους και το καταναλωτικό κοινό
ότι το προτεινόμενο χριστουγεννιάτικο ωράριο για την
αγορά των Τρικάλων ξεκινά από την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου
2021 και έχει ως εξής:
12/12/2021 ---------ΚΥΡΙΑΚΗ --------------------------11:00 – 17:00
13/12/2021---------ΔΕΥΤΕΡΑ ---------------10:00 – 14:00  &  17:30 – 21:00
14/12/2021-----------ΤΡΙΤΗ ----------------------------10:00 – 14:00
15/12/2021---------ΤΕΤΑΡΤΗ ---------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
16/12/2021 ---------ΠΕΜΠΤΗ----------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
17/12/2021 -------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ--------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
18/12/2021---------ΣΑΒΒΑΤΟ ---------------------------09:00-17:00 
19/12/2021 ---------ΚΥΡΙΑΚΗ --------------------------11:00 – 17:00
20/12/2021---------ΔΕΥΤΕΡΑ ---------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
21/12/2021-----------ΤΡΙΤΗ -----------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
22/12/2021---------ΤΕΤΑΡΤΗ ---------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
23/12/2021 ---------ΠΕΜΠΤΗ----------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
24/12/2021 -------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ------------------------10:00 – 17:00
25/12/2021 --------ΣΑΒΒΑΤΟ-------------------------ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

26/12/2021---------ΚΥΡΙΑΚΗ -------------------------------ΑΡΓΙΑ

27/12/2021---------ΔΕΥΤΕΡΑ ---------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
28/12/2021-----------ΤΡΙΤΗ -----------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
29/12/2021---------ΤΕΤΑΡΤΗ ---------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
30/12/2021 ---------ΠΕΜΠΤΗ----------------10:00 – 14:00  &  17:00 – 21:00
31/12/2021 -------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -------------------------10:00-17:00
1/01/2022 ----------ΣΑΒΒΑΤΟ -------------------------ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

2/01/2022 ----------ΚΥΡΙΑΚΗ -----------------------------ΚΛΕΙΣΤΑ

3/01/2022 ----------ΔΕΥΤΕΡΑ-----------ΩΣ ΕΙΧΕ   10:00 – 14:00& 17:30 –
21:00)

Σε περίπτωση που εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση για το
ωράριο  έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων λιανεμπορίου
τότε το άνοιγμα των καταστημάτων θα μετατεθεί κατά μία
ώρα νωρίτερα (9:00 π.μ.)

Καλούμε τους συναδέλφους, να συμμετέχουν στην μεγάλη
γιορτή της πόλης μας, ακολουθώντας το κοινό εορταστικό
ωράριο έχοντας εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ
ια πρωτοποριακή βιωματική εκπαιδευτική δράση
διοργάνωσαν ο  Δήμος Τρικκαίων, το Κέντρο
μουσικής έρευνας «Β. Τσιτσάνη και το Δίκτυο

Εθελοντών Τρικάλων σε συνεργασία με το En. O. Greece,
τον εκπαιδευτικό οργανισμό που διατηρεί πρωτόκολλο
συνεργασίας με τον Δήμο Τρικκαίων, το Σάββατο 4
Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου
Τσιτσάνη και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στον προαύλιο
χώρο του Μουσείου στις 10:30 το πρωί.

Σε περιορισμένο αριθμό αρχικά Πολιτιστικών Συλλόγων λόγω
πανδημίας απευθύνθηκε το εργαστήριο, ενώ θα συνεχιστεί σε
πραγματικό χρόνο σε γειτονιές και χωριά του Δήμου μας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σάββατο με έναν σύντομο χαιρετισμό
από τον Δήμαρχο Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου που συνδέθηκε
μέσω Skype καθώς ακόμα βρίσκεται σε καραντίνα, τον Αντιπρόεδρο
του Μουσείου Μιχάλη Λάππα και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού
Έφη Λεβέντη.

Ακολούθως οι δύο εκπαιδεύτριες κα Πλευρά Ελένη, πρόεδρος
του En. O Greece και η συνεργάτης της  κα Κρινίτσα Δήμητρα με
βιωματικό τρόπο παρουσίασαν την ανάγκη γνωριμίας των μελών
της γειτονιάς, τη σύσταση ομάδας και τρόπους ενδυνάμωσής της,
οργάνωσαν πίνακα δεξιοτήτων και συνομίλησαν με τα μέλη των
συλλόγων για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου της
γειτονιάς και των τρόπων οργάνωσής της με τη χρήση της τεχνο-
λογίας.

Την Κυριακή, αφού οι συμμετέχοντες όλων των ηλικιών  άκουσαν
«ιστορίες της γειτονιάς» από τον κο Μαυρομάτη Ιωάννη - ο οποίος
συγκίνησε με την αφηγηματική του δεινότητα τους ακροατές
καθώς με γλαφυρότητα ανέσυρε από τη λήθη γεγονότα, συναι-
σθήματα, εικόνες και μηνύματα ανθρωπιάς από τη δική του γειτονιά
την περίοδο της κατοχής- ακολούθησε η δημιουργία Εβδομαδιαίου
πίνακα δραστηριοτήτων στη γειτονιά και αναδείχθηκε η ανάγκη
«συνομιλίας» των γενεών.

«Ένας για όλους κι όλοι για έναν» είναι το μήνυμα που στάλθηκε
σε κάθε γειτονιά.

Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές, που βοήθησαν στην
υλοποίηση του προγράμματος και ευχόμαστε να συνεχιστεί ανα-
δεικνύοντας τη ανθρώπινη δύναμη, που κρύβουν οι γειτονιές μας.

Ο εορτασμός του Αγίου

Νικολάου στην Πύλη

Ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου ο Δήμαρχος
Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας παρακολούθησε την θεία
λειτουργία και εν συνεχεία την  δοξολογία που τελέστηκε
στον  Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης προς τιμή την
Μνήμης του Αγίου Νικολάου, Πολιούχο της Πύλης, πλαισιω-
μένος  από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πύλης κ.
Βασίλειο Κανέλα.

Ακολούθησε  η Αρτοκλασία και η τελετή του Υψώματος
του Αγίου Νικολάου.

Σ
το ευαγγέλιο της Κυριακής (Λουκ.
13, 10-17) μία γυναίκα που δεν
μπορούσε να σταθεί όρθια επί δε-

καοκτώ χρόνια, θεραπεύεται από τον Χριστό
στην συναγωγή και μάλιστα ημέρα Σάβ-
βατο, ημέρα ιερή για τους Ιουδαίους. Δεν
άνοιξε διάλογο μαζί της ο Χριστός, δεν
την ρώτησε εάν πιστεύει, γιατί πιστεύει
ότι δοκιμάζεται από τον Θεό με την ασθέ-
νεια της κ.ο.κ.. Μόλις την είδε την κάλεσε
και της είπε ‘’γυναίκα, είσαι ελευθερωμένη
από την αρρώστια σου’’ (Λουκ. 13, 12).
Έβαλε τα χέρια πάνω της κι εκείνη σηκώ-
θηκε και δόξαζε τον Θεό.

Ας ομολογήσουμε μία πικρή αλήθεια. Ο
Θεός στις μέρες μας είναι εξόριστος. Έχει
τεθεί στην άκρη. ‘’Είναι νεκρός’’, είχε πει
ο Νίτσε, εννοώντας πως έχουμε λανθα-
σμένη αντίληψη περί Θεού. Πράγματι, αυ-
τός ο άθεος φιλόσοφος σήμερα εάν ερ-
χόταν ξανά στη γη και γνώριζε τον Θεό
μέσα από την ορθόδοξη θεολογία, θα ήταν
από τους πρώτους που θα συμμετείχαν
στην ζωή της Εκκλησίας. Αν γνώριζε τον
Θεό, όχι όπως τον γνώρισε όμως στην θε-
ολογία της Δύσης, ο Νίτσε θα ήταν ο πρώ-
τος από τους πρώτους μέσα στην εκκλησία.
Βλέπετε, αυτή η εικόνα που έχει δημιουρ-
γηθεί στους ανθρώπους, αδικεί. Αδικεί τον
Θεό και τους ανθρώπους. Αδικεί τον Θεό
διότι δεν είναι ο Θεός τιμωρός και φετιχι-
στής που αρέσκεται στο κακό, στη δυστυ-
χία, στην ασθένεια, στην κάθε πανδημία.
Αδικεί όμως και τον άνθρωπο διότι αμαυ-
ρώνει την προοπτική της σωτηρίας του. 

Ο Θεός έχει μπει στο περιθώριο. Παρά
το γεγονός ότι αποκαλύπτεται συνεχώς
στους ανθρώπους μέσα από τους ίδιους,
μέσα από άλλους, μέσα από γεγονότα, οι
άνθρωποι επιμένουν να Τον σπρώχνουν
έξω από κάθε ανθρωπολογική τους προ-
οπτική. Η αυθεντικότητα του προσώπου
Του στην παρούσα νοσηρή κοσμικότητα
της εποχής έχει εμποδίσει και το θέλημα
του Θεού, αλλά και την σωτηρία του αν-
θρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να σωθεί με
τρόπο μαγικό. 

Τί να τον κάνει τον Θεό όταν τα έχει
όλα; Κι αν δεν τα έχει πάλι όλα, αυτός ο
Θεός του είναι αδιάφορος, αφού δεν απαν-
τάει στις αναπάντητες ανθρώπινες κλήσεις.
Το ζήτημα είναι πώς θέλουμε εμείς τον
Θεό ή ποιος είναι ο Θεός του Αβραάμ,
του Ισαάκ και του Ιακώβ; 

Δεν μας συγκινεί καμία αποκάλυψη του
Θεού. Ακόμη και το γεγονός ότι η πιο ει-
ρωνική και αποκαρδιωτική, για την μετα-
φυσική της ιστορίας, αποκάλυψη Του είναι
η ενανθρώπιση Του, το γεγονός ότι έγινε
άνθρωπος, δεν συγκινεί τους ανθρώπους.
Δεν συγκινεί τους γονείς. Δεν συγκινεί τα
παιδιά. 

Οι γονείς έδωσαν τα πάντα στα παιδιά,
μα δεν τους έδωσαν Θεό! Έχουμε έναν
άσαρκο Θεό που σαρκώνεται, έναν αόρατο
Θεό που οράται, έναν άχρονο Θεό που
αρχίζει, θα γράψει ο άγιος Γρηγόριος Θε-
ολόγος. Ας μην το πάμε πολύ μακριά.
Έχουμε έναν Θεό που σε κάθε Θεία Λει-
τουργία τρώγεται. Τρώμε τον Θεό μας.
Ναι εμείς οι χριστιανοί τρώμε και πίνουμε
τον Θεό μας. Πού αλλού συμβαίνει αυτό;
Ποια επιτέλους ισχυρότερη αποκάλυψη
θέλουμε για να πιστέψουμε και να συμμε-
τέχουμε στην πνευματική ζωή της εκκλη-
σίας;

Η εποχή μας αναδεικνύει τα πρόσωπά
μας ως πρόσωπα ανεύθυνα. Ο Θεός προ-
σφέρεται ‘’κατά πάντα και διά πάντα’’ και
οι άνθρωποι σφυρίζουν αδιάφορα. Σαν να
μην υπάρχει Εκείνος. Σαν να μην έχει φα-
νερωθεί ποτέ. Σαν να μην μας έχει αγγίξει
ποτέ καμία ενέργεια Του, αφού όπως ανα-
φέρει ο Μ. Βασίλειος φανερώνεται στον
κόσμο μέσα από τις ενέργειες Του. Ασυγ-
κίνητοι και αδιάφοροι. Εγωπαθείς και ανέ-
ραστοι ναρκισσιστές της αυταρέσκειας
μας και της υποδούλωσης μας στο ειδεχθές
πνεύμα της κοσμικότητας που σήμερα
βροντοφωνάζει περισσότερο από ποτέ πως
ο Θεός δεν υπάρχει. Κανένα σκούντημα,
κανέναν άγγιγμα, τίποτε.

Απουσιάζει το σκούντημα στον Χριστό.
Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει βλακέψει
από την υλικότητα του κόσμου, τις παροχές
της τεχνολογίας, την υπερπληροφόρηση,
τον άκρατο προοδευτισμό χωρίς Θεό. Γιατί,
όπως λέει ο Ντοστογιέφσκι, χωρίς Θεό
όλα επιτρέπονται. Πού είναι ο Θεός; Μήπως

κρύφτηκε; Ξαναζούμε τον Νίτσε. Αυτό διε-
ρωτάται ο Νίτσε στην Χαρούμενη Γνώση.
Μήπως ο Θεός κρύφτηκε; Όχι, ο Θεός
δεν κρύφτηκε. Οι άνθρωποι αποστάτησαν.
Και δεν χρειάζεται να έρθει ο αντίχριστος
για να σημειωθεί μία αξιόλογη αποστασία.
Η αποστασία ξεκίνησε. Οι γονείς δεν μιλούν
για τα παιδιά στον Χριστό. Δεν τα οδηγούν
στην εκκλησία. Οι γονείς επαίρονται για
την μόρφωση και την αήθη σπουδή των
παιδιών σε ό,τι πιο βρώμικο και εξαθλιωμένο
πασάρει η τηλεόραση και παρέχει με άκρα-
το τρόπο η τεχνολογία.

Οι παππούδες στέκονται παροπλισμένοι.
Τα παιδιά ασχολούνται με οτιδήποτε εκτός
από τον Θεό, χωρίς να νιώθουν ανάγκη να
σκουντήξουν την σάρκα Του που θα τους
δώσει αυθεντική ζωή. Οι άνθρωποι, τις πε-
ρισσότερες φορές με το πρόσχημα της
πανδημίας, δεν συμμετέχουν στην Θεία
Λειτουργία, στην ζωή της Εκκλησίας. Ο
αγιασμός της ανθρώπινης ύπαρξης ζητάει
επιτακτικά διαζύγιο από τον Θεό.

Η πανδημία έχει απομακρύνει τον άν-
θρωπο από τον συνάνθρωπο του. Έχει
απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό.
Ο κόσμος έχει παύσει να εκκλησιάζεται.
Δοκιμάστηκαν οι αντοχές του και δεν έχει
κουράγιο και θέληση να αναζητήσει και
συνάμα να ακολουθήσει τον Θεό σε νέες
σαρκώσεις, σε διαρκή Χριστούγεννα, σε
αέναες αποκαλύψεις. 

Έχει αποκτήσει τα πάντα ή πιστεύει πως
τα απέκτησε, χωρίς να αναγνωρίζει τον
Κύριο της ζωής του, το Παράκλητο Πνεύμα,
τον χορηγό της ζωής. Ε, τότε καλύτερα
να Του πούμε να μην γεννηθεί για να ικα-
νοποιήσουμε κι αυτά τα Χριστούγεννα τον
αλαζονικό μας εγωισμό για φολκλορικές
συναισθηματικές συγκινήσεις.

Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος 
(βαλκανιολόγος, θεολόγος)

Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας

Η Δύναμη της Γειτονιάς- Ζωντανεύω 

και ενεργοποιώ τη γειτονιά μου
••  ΒΒιιωωμμααττιικκόό  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα

Σκούντημα

στον Χριστό
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Σ
τα μέτρα που
λαμβάνει το
υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την
ενίσχυση της
μελισσοκομίας και τη
στήριξη του μελιού, το
οποίο χαρακτήρισε
«γλυκό χρυσάφι της
ελληνικής γης»,
αναφέρθηκε ο ΥπΑΑΤ κ.
Σπήλιος Λιβανός στα
εγκαίνια του 12ου
Συνεδρίου για το μέλι και
τα προϊόντα μέλισσας
που γίνεται στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας.

Σε διαδικτυακή παρέμβασή
του ο Λιβανός επισήμανε τη
σημασία του κλάδου στην
πρωτογενή παραγωγή. Δήλω-
σε ανυποχώρητος στην πολι-
τική ελέγχων για την προστα-
σία του μελιού από ελληνο-
ποιήσεις, αναφέρθηκε στη ση-
μασία που δίνει το ΥπΑΑΤ
στην περαιτέρω εκπαίδευση
των μελισσοκόμων και στην
προώθηση του branding που
θα καθιερώσει τη μοναδική
ποιότητα του ελληνικού μελι-
ού. Σημείωσε, ακόμη, ότι η
μελισσοκομία ήταν και ένας
από τους τομείς που επλήγη-
σαν περισσότερο από τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές του
καλοκαιριού, ειδικά στην πε-
ριοχή της Εύβοιας και ανα-
φέρθηκε στα μέτρα που ελή-
φθησαν για τους μελισσοκό-
μους της περιοχής, καθώς
και στην ενίσχυση του κλάδου
για την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία από το Εθνικό
Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό
Μητρώο, οι ενεργοί μελισσο-
κόμοι αριθμούν 21.919 με
2.229.397 κατεχόμενες κυψέ-
λες.

Για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
covid, όπως είπε ο κ. Λιβανός,
δόθηκε στους μελισσοκόμους
έκτακτη οικονομική ενίσχυση
ύψους 3,2 εκατ. ευρώ και συγ-
κεκριμένα 3,39 ευρώ ανά κυ-
ψέλη.

Επιπλέον, για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών από
τις πυρκαγιές στον κλάδο της
μελισσοκομίας, και κυρίως
στην Εύβοια που δοκιμάστηκε
περισσότερο, διαμορφώθηκε
και υλοποιήθηκε ένα πακέτο
μέτρων σε τρεις κατευθύν-

σεις: την άμεση στήριξή τους,
τη στήριξή τους  για να μπο-
ρέσουν την επόμενη περίοδο
να συνεχίσουν την παραγωγή
τους  και παρεμβάσεις για τη
βιώσιμη ανάπτυξη της μελισ-
σοκομίας.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο
κ. Λιβανός:

• Προχωράμε μέσω του
ΕΛΓΑ σε άμεσες αποζημιώ-
σεις. Ήδη έχουν καταβληθεί
προκαταβολές 70% επί της
υπολογιζόμενης αποζημίωσης
στους ασφαλιστικά ενήμε-
ρους παραγωγούς και άμεσα
θα προχωρήσουμε και σε νέες
καταβολές.

• Δίνουμε επιχορήγηση
μέσω του πλαισίου της κρα-
τικής αρωγής στους μελισ-
σοκόμους για την απώλεια
εξοπλισμού, πρώτων υλών και
μέσων παραγωγής.

• Ενισχύουμε την οικονο-
μική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας (Δράση 3.2)
που επλήγη από τις μεγάλες
πυρκαγιές.

• Μεριμνούμε για την πα-
ροχή μελισσοτροφής για τη
χειμερινή περίοδο.

• Διαμορφώνουμε ειδικά
για τις πυρόπληκτες περιοχές
ένα σχήμα Συ Συμβολαιακής
Μελισσοκομίας, σε συνεργα-
σία με τις τράπεζες.

• Μελετάμε τη δημιουργία
μελισσοκομικών πάρκων στις
πυρόπληκτες περιοχές, μαζί
με το Υπουργείο  Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και, σε
συνεργασία με τους τοπικούς
φορείς

• Προχωράμε στη φύτευση
μελισσοκομικών φυτών δια-
δοχικής ανθοφορίας κατά την
αποκατάσταση του δάσους
στις πυρόπληκτες περιοχές.

• Δημιουργούμε ειδικό κα-
θεστώς για την αποκατάσταση
των μελισσιών εντός του προ-
βλεπόμενου θεσμικού πλαι-
σίου.

• Συστήνουμε Εθνική Επι-
τροπή για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη της Μελισσοκομίας, με
έδρα την Εύβοια (Χαλκίδα)
για συμβολικούς και ουσια-
στικούς λόγους, για τη δημι-
ουργία του “Plan Bee” της

ελληνικής μελισσοκομίας.
Επιπλέον, συστήνεται εντός

του Υπουργείου, εξειδικευμέ-
νη ομάδα εμπειρογνωμόνων
με τη συμμετοχή υπηρεσια-
κών παραγόντων για την πα-
ρακολούθηση εφαρμογής του
Μελισσοκομικού Προγράμμα-
τος.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, ανα-
φέρθηκε και σε επί πλέον
δράσεις που έχουν αναληφθεί
από το Υπουργείο για τη στή-
ριξη της μελισσοκομίας.

Συγκεκριμένα:
• Αυξήθηκε ο προϋπολογι-

σμός της ενίσχυσης για τη
μελισσοκομία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου (για το έτος αι-
τήσεων 2020 και πληρωμών
2021) πάνω από 56%, με το
συνολικό ποσό να ανέρχεται
στα 1.800.000 €.

• Διπλασιάσθηκε η χρημα-
τοδότηση του Εθνικού Μελισ-
σοκομικού Προγράμματος για
τα έτη 2021 και 2020 ανά πε-
ρίπου 6,5 εκ. € με το ποσό να
ανέρχεται τελικά σε πάνω από
12 εκ. € (12.325.290 €) ανά
έτος.

• Εντάχθηκαν για πρώτη
φορά τα μελισσοσμήνη στο
νέο ενισχυμένο πρόγραμμα
για τις βιολογικές καλλιέργει-
ες  ύψους 490εκ. €, όπου

αναμένεται να επωφεληθούν
340  ενεργοί μελισσοκόμοι
βιολογικού μελιού με περίπου
60.000 κυψέλες.

• Ολοκληρώθηκε η θεσμο-
θέτηση του «Εθνικού Ηλε-
κτρονικού Μελισσοκομικού
Μητρώου» και της «Ατομικής
Μελισσοκομικής ταυτότητας».
Οι παραγωγοί μας που έχουν
γραφτεί στο μητρώο είναι 50%
περισσότεροι από αυτούς που
είχαν υποβάλλει δηλώσεις το
2020, ενώ οι κατεχόμενες κυ-
ψέλες ξεπερνούν κατά 30%
τις δηλωμένες στο προηγού-
μενο έτος.

Το Εθνικό Ηλεκτρονικό Με-
λισσοκομικό Μητρώο, όπως
επισήμανε ο κ. Λιβανός, είναι
ένα πολύτιμο εργαλείο για να
αντιμετωπισθούν προβλήματα
του κλάδου, ιδιαίτερα αυτό
των ελληνοποιήσεων.

Ο ΥπΑΑΤ δεσμεύθηκε για
εντατικοποίηση των ελέγχων
μέσω του ΕΦΕΤ καθώς δή-
λωσε ανυποχώρητος στην
προστασία των Ελλήνων πα-
ραγωγών και καταναλωτών.

Ειδικότερα, το 2021 υλο-
ποιούνται δύο προγράμματα
επίσημου ελέγχου στον τομέα
του μελιού: ο «Επίσημος
Έλεγχος Ποιότητας του με-
λιού 2021 – Διενέργεια εργα-
στηριακών ελέγχων» και το

«Πρόγραμμα Ελέγχου Δόλιων
Πρακτικών και Νοθείας 2021
– Επίσημος Έλεγχος Αυθεν-
τικότητας / Νοθείας μελιού».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το
ΥπΑΑΤ και στην εκπαίδευση
των μελισσοκόμων, την οποία
ο κ. Λιβανός χαρακτήρισε
«πρώτιστης σημασίας για την
εκπαίδευση του κλάδου».

Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από
τις μελισσοκομικές εκπαιδεύ-
σεις που οργανώνονται στο
ΙΓΕ και στα κέντρα Δήμητρα
σε όλη τη χώρα, προχωράμε
στην υλοποίηση ταχύρρυθμων
προγραμμάτων κατάρτισης
στον τομέα της μελισσοκο-
μίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει με
μεγάλη επιτυχία τα προγράμ-
ματα αυτά στη Σάμο και τη
Λήμνο, και σύντομα (μέσα
στον μήνα) θα πραγματοποι-
ηθούν και στην Αιτωλοακαρ-
νανία.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση
έδωσε ο ΥπΑΑΤ και στο brand-
ing καθώς, όπως τόνισε, «Θέ-
λουμε τα ελληνικά προϊόντα
να αποκτήσουν την εμπιστο-
σύνη όσο το δυνατόν περισ-
σότερων καταναλωτών». Σε
αυτήν την προσπάθεια έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στη συνερ-
γασία του Υπουργείου με τη
Διεπαγγελματική, την οποία
θεωρεί πολύτιμο συνεργάτη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παράταση 

στην κατάθεση

φακέλων του

προγράμματος

εξοικονόμησης

ύδατος
Η Διεύθυνση Αγροτικής

Οικονομίας της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας καλεί

όλους τους ενδιαφερόμε-

νους υποψήφιους γεωρ-

γούς, κτηνοτρόφους, με-

λισσοκόμους και γενικό-

τερα κατόχους αγροτικής

εκμετάλλευσης (όχι απα-

ραίτητα κατά κύριο επάγ-

γελμα αγρότες) να ενημε-

ρωθούν σχετικά με τα Σχέ-

δια Βελτίωσης δράση

4.1.2: «Υλοποίηση Επεν-

δύσεων που συμβάλλουν

στην εξοικονόμηση ύδα-

τος» του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης της

Ελλάδας 2014-2020. 

Η Περίοδος υποβολής

προτάσεων παρατείνεται

εκ νέου μέχρι 25 Ιανουα-

ρίου του 2021. Η αίτηση

στήριξης υποβάλλεται

μέσω του Πληροφορικού

Συστήματος Κρατικών Ενι-

σχύσεων (ΠΣΚΕ) και στη

συνέχεια κατατίθεται ο φά-

κελος εις διπλούν στη οι-

κεία ΔΑΟ.

Επιλέξιμες επενδύσεις

για τη δράση 4.1.2 είναι:

Αγορά μεταφορά και εγ-

κατάσταση καινούριου μη-

χανολογικού και λοιπού

εξοπλισμού με στόχο την

εξοικονόμηση ύδατος (αρ-

δευτικά συστήματα στά-

γδην και μικροκαταιονο-

σμού) 

Δεξαμενές όγκου έως

500 κ.μ., μηχανολογικός

εξοπλισμός και ολοκληρω-

μένες λύσεις άρδευσης.

Επενδύσεις στις έγγειες

βελτιώσεις (γεωτρήσεις,

πηγάδια-φρεάτια, αντλία

γεννήτρια, δεξαμενές 

Φωτοβολταϊκό σύστημα

αυτόνομο ή συνδεδεμένο 

Γενικές δαπάνες που

συνδέονται άμεσα με την

υλοποίηση του σχεδίου

βελτίωσης, όπως Γεωπό-

νου μελετητή, Πολιτικού

Μηχανικού κ.α..

Την αναλυτική δημοσί-

ευση του Μέτρου 4.1.2

μπορούν οι ενδιαφερόμε-

νοι να ενημερωθούν, προ-

μηθευτούν από:

τον διαδικτυακό τόπο

της Περιφέρειας Θεσσα-

λίας www.thessaly.gov.gr

τον διαδικτυακό τόπο

του ΥΠΑΑΤ www.mina-

gric.gr 

Επίσης για περισσότε-

ρες πληροφορίες μπορείτε

να απευθύνεστε στο γρα-

φείο 3.2 ισόγειο της

Δ/νσης Αγροτικής Οικονο-

μίας Π.Ε. Λάρισας (Καλλι-

σθένους και Θεοφράστου)

στα τηλέφωνα 2413 511

134-137-125 .

Σ
την επίλυση του προβλήματος
που διογκώνεται λόγω της πα-
ραγωγής αποβλήτων από τα

φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι
αγρότες κατά την διαχείριση των συ-
σκευασιών τους προχωρά ο Δήμος
Κιλελέρ.

Συγκεκριμένα, οι συσκευασίες φυ-
τοφαρμάκων απορρίπτονται συνήθως
μετά το άδειασμά τους στα σημεία
υδροληψίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν,
θέτοντας σε  κίνδυνο την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον.

Βασικός στόχος για την αποτελε-
σματική λειτουργία ενός συστήματος
διαχείρισης των κενών συσκευασιών
είναι η διαλογή και συλλογή τους από
τον ίδιο το χρήστη έτσι ώστε να μην
καθίστανται επικίνδυνα απόβλητα.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Κιλελέρ
προχωρά στην διανομή ειδικών πλα-
στικών σάκων για την συλλογή των
συσκευασιών φυτοφαρμάκων και καλεί
τους προέδρους των κοινοτήτων να
παραλάβουν από την αρμόδια αντι-

δημαρχία και να διανείμουν σε όλους
τους επαγγελματίες αγρότες τις ειδι-
κές σακούλες συλλογής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την
ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών
πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμά-
κων απευθύνονται στους αγρότες,
επισημαίνοντας τα εξής:

Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατο-
μικό προστατευτικό εξοπλισμό.

Αδειάστε πλήρως το περιεχόμενο
της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο.

Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη
με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά
ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο
και ψεκάστε. Στραγγίστε καλά τη φιά-
λη.

Τρυπήστε τις κενές ξεπλυμένες φιά-
λες.

Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυ-

μένες πλαστικές φιάλες στις διάφανες
πλαστικές σακούλες συλλογής ΧΩΡΙΣ
πώματα.

Τοποθετήστε τα πώματα σε ξεχω-

ριστές πλαστικές σακούλες.
Κλείστε τις σακούλες προσωρινά

και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέ-
ρος.

Τα οικονομικά μέτρα 

στήριξης των μελισσοκόμων

Κιλελέρ: Ξεκινά πρόγραμμα ορθής διαχείρισης 

κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων
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Σ
την ψηφιοποίηση
των διαδικασιών
για την ανανέωση

των διπλωμάτων
οδήγησης και τη
χορήγηση αντιγράφων
των αδειών κυκλοφορίας
προχωρά το υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών σε
συνεργασία με το
υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. 

«Αλλάζουμε τελείως τη δια-
δικασία, την κάνουμε ψηφια-
κή. Περιορίζουμε τη γραφει-
οκρατία και την ενδεχόμενη
μικροδιαφθορά η οποία μπο-
ρεί να υποκρύπτεται πίσω από
την υφιστάμενη διαδικασία.
Και βέβαια έχουμε κάνει και
σημαντική πρόοδο σχετικά με
την προσωρινή άδεια οδήγη-
σης και με ενδιαφέρει πολύ
να μιλήσουμε και λίγο για τις
καινούργιες εφαρμογές ειδικά
αυτή την ιδέα του car wallet
όπου θα μπορούμε να έχουμε
ουσιαστικά στο κινητό μας
όλα τα στοιχεία τα οποία σχε-
τίζονται με το αυτοκίνητο,
ασφάλιση, άδεια οδήγησης
και όλα τα σχετικά», τόνισε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε σήμερα
στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Έχουμε μπει και εμείς με
τη βοήθεια της ψηφιακής πο-
λιτικής στον 21ο αιώνα σιγά-
σιγά. Ένα υπουργείο το οποίο
επί χρόνια στην ουσία δεν
υπήρχε καμία, μα καμία ψη-
φιακή μετάβαση. Δεν υπήρχε
απολύτως τίποτα σε αυτό τον
τομέα, νομίζω ότι τους τελευ-
ταίους 24 μήνες έχουμε κάνει
πολύ μεγάλα βήματα προ-

όδου», σημείωσε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής, μετα-
δίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η παρουσίαση των δύο
νέων ψηφιακών εφαρμογών
έγινε από τον υπουργό Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος
αναφέρθηκε στο θεσμικό –
νομοθετικό, αλλά και στο ψη-
φιακό πλαίσιο που ήταν ανα-
γκαία για να προχωρήσει η
απλούστευση και η ψηφιοποί-
ηση της διαδικασίας και από
τον γενικό γραμματέα Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Λεωνίδα
Χριστόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες,
η ηλεκτρονική αναθεώρηση
αδειών οδήγησης αφορά την
ανανέωση των εξής κατηγο-
ριών: Επαγγελματικές άδειες
οδήγησης που ανανεώνονται
ανά πενταετία και λοιπές άδει-
ες οδήγησης, που ανανεώ-

νονται ανά τριετία εφόσον ο
κάτοχος είναι άνω των 65
ετών. 

Με τις διατάξεις του πρό-
σφατου νόμου (ν.4850/2021)
οι πολίτες – οδηγοί μπορούν
να επισκεφτούν οποιονδήποτε
γιατρό επιθυμούν και μετά
την εξέτασή τους τα πιστο-
ποιητικά θα αποστέλλονται
ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις
Μεταφορών, όπως και η υπο-
βολή των λοιπών δικαιολογη-
τικών (αίτηση – φωτογραφία
για την εκτύπωση).

Μετά την εκτύπωση της
άδειας οδήγησης από την
Αστυνομία, ο πολίτης εφόσον
το επιθυμεί θα δηλώσει εάν
θέλει να του σταλεί η άδεια
οδήγησης στην οικία του με
courier με αντικαταβολή. Η
σχετική απόφαση ως δευτε-
ρογενής νομοθεσία του πα-
ραπάνω νόμου έχει υπογρα-
φεί από το υπουργείο Μετα-

φορών και Υποδομών και έχει
σταλεί στα υπουργεία Υγείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Μετά την δημοσίευση της
απόφασης αυτής θα αρχίσει
η εφαρμογή της ηλεκτρονικής
αναθεώρησης. Η ρύθμιση
αυτή έχει σαν σκοπό την εξυ-
πηρέτηση των πολιτών με την
απαλλαγή τους από την αυ-
τοπρόσωπη παρουσία στις Δι-
ευθύνσεις Μεταφορών, την
καλύτερη ιατρική εξέταση
αφού ο ιατρός θα έχει πρό-
σβαση με το ΑΜΚΑ στον φά-
κελο του εξεταζόμενου και
την καταπολέμηση της δια-
φθοράς.

Επίσης για την χορήγηση
αντιγράφου άδειας κυκλοφο-
ρίας επιβατικού αυτοκινήτου
και δικύκλου ιδιωτικής χρήσης
λόγω απώλειας, κλοπής ή
φθοράς, οι ενδιαφερόμενοι
μέχρι σήμερα προσέρχονταν
στις αρμόδιες Διευθύνσεις

Μεταφορών της Περιφέρειας
και υπέβαλαν αίτηση και υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/89.
Η διαδικασία αυτή καταργείται
και αντικαθίσταται η ηλεκτρο-
νική εφαρμογή του αιτήματος
αυτού. Το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών συμπλή-
ρωσε την ισχύουσα νομοθεσία
και δίνει τη δυνατότητα στους
πολίτες να εξυπηρετούνται
ηλεκτρονικά και να αποφεύ-
γεται η αυτοπρόσωπη παρου-
σία στις Διευθύνσεις Μετα-
φορών της Περιφέρειας.

Ο κ. Καραμανλής εξέφρασε
επίσης την πρόθεση του
υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών για τη δημιουργία
ενός ενιαίου συστήματος για
τις κάρτες διέλευσης των ατό-
μων με αναπηρία.

Ο υφυπουργός Μεταφορών
Μιχάλης Παπαδόπουλος ανα-
φέρθηκε στην εξαιρετική συ-
νεργασία που υπήρξε με το

υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, ενώ τόνισε τη ση-
μασία που έχει για το όλο εγ-
χείρημα, η ψήφιση του νόμου
4850/2021 από την παρούσα
κυβέρνηση και η διαλειτουρ-
γικότητα που επιτρέπει το νέο
ενιαίο σύστημα του υπουρ-
γείου Μεταφορών με τη νέα
γλώσσα προγραμματισμού
που υιοθετήθηκε.

«Μιλάμε για μια διαλειτουρ-
γικότητα που πατάει πάνω
στην απλοποίηση των διαδι-
κασιών, απόδειξη ότι δεν έχει
νόημα απλά να επαναλάβουμε
ψηφιακά την έγχαρτη γρα-
φειοκρατία, αλλά να εξετά-
σουμε και το πως αυτά τα
δύο μπορούν να καταργη-
θούν. Και νομίζω ότι αυτό βρί-
σκεται και στον πυρήνα της
λογικής μας από την πρώτη
στιγμή, από τη δημιουργία
του υπουργείου, να συνδέ-
σουμε τις διοικητικές διαδι-
κασίες με την ψηφιοποίηση
αλλιώς θα είχαμε κάνει τη
μισή δουλειά», σημείωσε ο
πρωθυπουργός.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμε-
τείχαν επίσης, ο υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γερα-
πετρίτης, ο υπουργός Επι-
κρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, ο
υφυπουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ και κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου, ο γενικός γραμματέας
του πρωθυπουργού Γρηγό-
ρης Δημητριάδης, ο γενικός
γραμματέας Μεταφορών Γιάν-
νης Ξιφαράς, ο διευθυντής
γραφείου υπουργού Ψηφια-
κής Κωνσταντίνος Χαμπίδης
και ο σύμβουλος υπουργού
του Ψηφιακής Απόστολος Πα-
παδόπουλος.

Ψηφιοποίηση διπλωμάτων οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας: 

Μητσοτάκης: Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία
Σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο την ψηφιοποίηση περισσότερων υπηρεσιών

Οι μετρήσεις του

Σταθμού του Υπουργείου

Περιβάλλοντος 

για την ποιότητα της

ατμόσφαιρας στη Λάρισα

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην
πόλη της Λάρισας, όπως δείχνουν τα
στοιχεία του σταθμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθ-
μού που είναι εγκατεστημένος στο Δι-
οικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κα-
τέγραψαν στις 2 Δεκεμβρίου μέσο όρο
τιμών 44 μg/m3, στις 3 Δεκεμβρίου
μέσο όρο τιμών 39 μg/m3, στις 4 Δε-
κεμβρίου μέσο όρο τιμών 20 μg/m3
και στις 5 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών
28 μg/m3.

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημε-
ρώνονται καθημερινά από το site της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
https://www.thessaly.gov.gr/

Σ
τη Βουλή εισήχθη
χθες το νομοσχέδιο
«Δίκαιη

Αναπτυξιακή Μετάβαση
και ρύθμιση ειδικότερων
ζητημάτων
απολιγνιτοποίησης».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, η χάραξη της πολιτικής
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβα-
σης έρχεται σε πλήρη ευθυγράμ-
μιση με το στόχο που έχει θέσει
η κυβέρνηση για την αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου στις λι-
γνιτικές περιοχές της χώρας και
το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών
μονάδων το αργότερο έως το
2028. Με την νομοθετική πρω-
τοβουλία, όπως σημειώνεται, η
χώρα μας καθίσταται πρωτοπό-
ρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποιες περιοχές
αφορούν οι ρυθμίσεις 
Οι ρυθμίσεις αφορούν στις πε-

ριοχές που αναφέρονται στα
Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετά-
βασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν
το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-
2027 και βρίσκονται στο στάδιο
της τελικής έγκρισης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκρι-
μένα, την περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας και τους Δήμους
Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορ-
τυνίας και Οιχαλίας Μεσσηνίας
που εξαρτώνται από την εξόρυξη
και χρήση λιγνίτη καθώς και τις
περιφέρειες Βορείου Αιγαίου,
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης που
εξαρτώνται από την χρήση πε-
τρελαίου για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Το νομοσχέδιο, όπως υπο-
γραμμίζεται, θεσπίζει ένα ολι-
στικό μοντέλο διακυβέρνησης
και συντονισμού των εμπλεκό-
μενων φορέων που θα καλύπτει
τα επίπεδα του σχεδιασμού, του
προγραμματισμού, της διαχεί-
ρισης και της υλοποίησης του
Εθνικού Σχεδίου για τη Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση με στόχο
τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα,
ταχύτητα και διαφάνεια. Επιπλέ-
ον, εισάγεται ένα ρυθμιστικό
πλαίσιο που αντιμετωπίζει τις
σοβαρές οικονομικές και κοινω-
νικές επιπτώσεις της μετάβασης,

εξαλείφοντας γραφειοκρατικά
εμπόδια ως προς την υλοποίηση
σημαντικών έργων για την εθνική
οικονομία.

Η μορφή αυτού του πλαισίου
είναι συνεκτική και ενιαία για τη
βέλτιστη και έγκαιρη αξιοποίηση
των διαθέσιμων προς το σκοπό
αυτό ευρωπαϊκών πόρων και τη
διασφάλιση της αξιοπιστίας των
προσπαθειών της χώρας να ορ-
γανώσει σωστά την Δίκαιη Ανα-
πτυξιακή Μετάβαση και να προ-
σελκύσει το επενδυτικό ενδια-
φέρον.

Οι δυο προκλήσεις
Το εγχείρημα της Δίκαιης Ανα-

πτυξιακής Μετάβασης εμπεριέχει
δύο βασικές προκλήσεις. Η μία
πρόκληση, σύμφωνα με το
υπουργειο, αφορά στην αντιμε-
τώπιση των ευρύτερων οικονο-
μικών και κοινωνικών επιπτώσεων
και ειδικότερα της ανεργίας, κα-
θώς η απασχόληση στις εν λόγω

περιοχές είναι σχεδόν πλήρως
εξαρτημένη από τις λιγνιτικές
μονάδες, αλλά και των παρά-
πλευρων απωλειών που σχετί-
ζονται με τη θέρμανση των κα-
τοίκων και το κόστος της ενέρ-
γειας.

Η δεύτερη αφορά στο μετα-
σχηματισμό του παραγωγικού
μοντέλου των περιοχών μετά-
βασης, μέσα από την υλοποίηση
μεγάλων και πρότυπων αναπτυ-
ξιακών έργων για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Προς
αυτό το σκοπό θα συμβάλλει η
προώθηση των επενδύσεων σε
τομείς όπως η «καθαρή» ενέρ-
γεια, η βιομηχανία και το εμπό-
ριο, η «έξυπνη» αγροτική παρα-
γωγή, ο βιώσιμος τουρισμός, η
τεχνολογία και η εκπαίδευση.

«Ο στόχος μας ταυτίζεται με
τον τίτλο του νομοσχεδίου. Η
μετάβαση θα είναι δίκαιη για
όλους» καταλήγει η ανακοίνω-
ση.

Οι δύο προκλήσεις

Στη Βουλή το ν/σχ για 

τα ζητήματα απολιγνιτοποίησης



στη σέντρα των ΣΠΟΡ
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Β
λέποντας κανείς τις
κινήσεις που έκαναν
στο μετεγγραφικό

κομμάτι τα στελέχη της
γυναικείας ομάδας «Θεόνη»
Τρίκαλα έβγαλε αβίαστα το
συμπέρασμα ότι στόχος των
κυανέρυθρων είναι να
προσπαθήσουν να ανέβουν
επίπεδο.

Αγωνιστικά σ’ένα πανέμορφο
στάδιο, η Τρικαλινή ομάδα υπήρχαν
στιγμές που « κεντούσε» στον αγω-
νιστικό χώρο, ειδικά στην επανά-
ληψη, όπου έδειξε και χαρακτήρα.
Ολες οι παίκτριες έκαναν κατάθεση
ψυχής, οπότε πανηγύρισαν με την
ψυχή τους την μεγάλη απόδρα-
ση(2-3).

Στο 24’ η Γούλα με γρήγορη αντί-
δραση έκανε το 1-0, ενώ η βυσσινί
είχε δοκάρι με την Καστανόν στο 35’.

Η Τρικαλινή ομάδα απάντησε με
σουτ της Κωστοπούλου πέρασε δί-
πλα από το δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα
άλλαξε με τα κορίτσια του ΘΕΟΝΗ
ΑΟ Τρίκαλα να μπαίνουν αποφασι-
σμένα για την ανατροπή.Στο 47’ η
Johnson αναστάτωσε την άμυνα
των γηπεδούχων,την κατάλληλη
στιγμή έστρωσε στην Faber που
με άπιαστο σουτ ισοφάρισε. Από
κει και πέρα τα κορίτσια του ΑΟΤ

απειλούσαν σε κάθε επίθεση και
στο 68’ η Πλακιά βγήκε τετ α τετ
πλασάροντας τη Βλασιάδου κάνο-
ντας το 1-2.

Λίγα λεπτά αργότερα η Johnson
βγήκε τετ α τετ με την τερματοφύ-
λακα της Λάρισας η οποία έκανε
την απόκρουση του αγώνα.

Στο 87’ η Johnson κέρδισε πέ-
ναλτι και κόκκινη κάρτα.Την εσχάτη
των ποινών εκτέλεσε η Faber κά-
νοντας των 1-3.

Στο 90’ η Σωτηριάδου με φάουλ
έξω από την περιοχή διαμόρφωσε
το τελικό 2-3.

Ετσι οι κυανέρυθρες είναι στην

3η θέση με 15β και στις 19/12 θα
πάνε στην Δράμα.

ΑΟ Τρίκαλα: Koutoulas, Σαργιώ-
τη, Μπέου, Brown, Βαΐτση (85’ Γε-
ωργούλα), Τζιώρα, Τσούνη, Πλακιά
(85’ Στεργιούλη), Κωστοπούλου,
Faber, Johnson.

Τα αποτελέσματα

Καστοριά-Δόξα Δράμας ..........2-0
ΠΑΟΚ-Άρης ..............................2-1
Ελπίδες-Αγρ. Αστέρας .............4-0
ΑΕΛ-Τρίκαλα Θεόνη .................2-3

Ρεπό: Γιάννενα

Εχασαν οι μικρές
Στο ντέρμπι της Γ’ Εθνικής οι μι-

κρές κυανέρυθρες δεν τα κατάφε-
ραν χάνοντας 3-0 στην έδρα του
ΝΠΣ. Βόλου.

Δύο γκολ σημείωσε η Πλατανιά
στο 16’ και στο 86’ και ένα η Λου-
κοπούλου στο 59’.

Στα άλλα ματς είχαμε: Λέοντας

Τυρνάβου-Πιερίδες Μούσες: 5-2,

ΠΑΣ Λαμία –Νηρηίδες Φθίας: 0-8

Β’ Ερασιτεχνική

Ακαδημία 1

και Δενδροχώρι 

στις κορυφές
Ισόπαλο 1-1 το ντέρμπι 

στο Γλίνος, κέρδισε ο «Μεγας

Αλέξανδρος» το Πρίνος 2-0
Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε το πρωτά-

θλημα της Β’ Ερασιτεχνικής.
Στον 1ο όμιλο επέστρεψε στη κορυφή η Ακαδημία

1 κερδίζοντας στο Ζάρκο 4-2, ενώ το ντέρμπι Γλί-
νος- Πετρωτό ολοκληρώθηκε στο 1-1 με τους γη-
πεδούχους να έχουν παράπονα από τη τύχη τους
και την διαιτησία.

Στον 2ο όμιο, το Δενδροχώρι κέρδισε 2-0 το Πρί-
νος και παρέμεινε στη πρώτη θέση, ενώ ο Ασπρό-
βαλτος νίκησε 1-2 την Πιαλεία. 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γλίνος-Πετρωτό 1-1
Άγιοι Απόστολοι-Αστέρας 3-1
Ζάρκο-Ακαδημία 1 2-4
Γριζάνο -Αμπελάκια 3-1
Βασιλική-Λόγγος 3-0α.α
ΑΕΚ Σαραγίων- Οικουμένιος 0-3α.α

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ Β Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 Ακαδημία 1 15 5 0 1 23-9
2 Γριζάνο 14 4 2 0 17-4
3 Πετρωτό 14 4 2 0 16-5
4 Αγ. Οικουμένιος 13 4 1 1 16-6
5 Γλίνος 13 4 1 1 15-6
6 Αμπελάκια 12 4 0 2 14-8
7 Αγ. Απόστολοι 9 3 0 3 12-13
8 Ζάρκο 6 2 0 4 12-15
9 Αστέρας 6 2 0 4 7-19
10 Βασιλική 3 1 0 5 6-17
11 Λόγγος 0 0 0 6 0-18
12 Αεκ Σαραγίων 0 0 0 6 0-18

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πετρωτό ..........................- .........................Αστέρας
Λόγγος.............................-...........................Γλίνους
Αγ. Οικουμένιος ..............- .............Αγιοι Απόστολοι
Ακαδημία 1 ......................- .........................Βασιλική
Αμπελάκια........................-................ΑΕΚ Σαραγίων
Γριζάνο ............................- .............................Ζάρκο

2ος Όμιλος

Πιαλεία – Ασπροβαλτος 1-2
Παλαιομ/ρο – Ροπωτό 1-0
Κεφαλ/κος – Χρυσομηλιά 2-1
Δενδροχωρι – Πρίνος 2-0
Φωτεινό – Θεόπετρα 3-0α.α
Πηγή – Γόμφοι 3-0α.α

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ Β Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 Δενδροχώρι 18 6 0 0 24-1
2 Ασπρόβαλτος 15 5 0 1 20-3
3 Πρίνους 15 5 0 1 16-3
4 Πηγή 13 4 1 1 15-5
5 Κεφ/κός 12 4 0 2 16-10
6 Παλ/ρο 10 3 1 2 11-11
7 Ροπωτό 9 3 0 3 12-11
8 Πιαλεία 6 2 0 4 7-17
9 Χρυσομηλιά 4 1 1 4 5-14
10 Φωτεινό 4 1 1 4 8-23
11 Γόμφοι 0 0 0 6 0-18
12 Θεόπετρα 0 0 0 6 0-18

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ροπωτό............................-....................Χρυσομηλιά
Πρίνους ...........................- ...........................Παλ/ρο
Θεόπετρα ........................- ..........................Κεφ/κός
Ασπρ/λτος .......................- ...................Δενδροχώρι
Γόμφοι .............................- ..........................Φωτεινό
Πηγή ................................- ...........................Πιαλεία

Ο
,τι πολυτιμότερο η νίκη για την
ομάδα της Φήκης. Κέρδισε 1-0 τον
Παλαμά και απομακρύνθηκε από

την Καρδιτσιώτικη ομάδα, ενώ πρόσθεσε
τρεις σημαντικούς βαθμούς στη
προσπάθεια παραμονής.

Το παιχνίδι ήταν δύσκολο, με τους γηπεδού-
χους να δημιουργούν μια ακόμα σημαντική ευ-
καιρία, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν και αυτοί
από τη πλευρά τους εξαιρετικές στιγμές.

Ο αγώνας

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν στο 6ο λεπτό
για το γκολ, αλλά το σουτ του από πλάγια αρι-
στερά μπλόκαρε ο Ντάσκας.

Από κει και πέρα οι γηπεδούχοι δημιούργησαν
καλές προϋποθέσεις σε δύο περιπτώσεις. Στη
πρώτη ο Καλαμαράς με σέντρα σουτ έστειλε
στο 8’ ελάχιστα άουτ τη μπάλα πάνω από την
εστία του Κουτσόπουλου, ενώ στο 10’ από «γέ-
μισμα» του Γεωργάκη και λανθασμένο διώξιμο
της άμυνας του Παλαμά, ο Ιωάννου αστόχησε
σε κενή εστία στέλνοντας τη μπάλα άουτ, με
τον αντίπαλο τερματοφύλακα να βρίσκεται εκτός
εστίας.

Η Φήκη προσπάθησε και στο 19’ με τον Ιωάν-
νου αλλά με άστοχο σουτ και στο 23’ με σουτ
του Γεωργάκη το οποίο μπλόκαρε ο Κουτσό-
πουλος. 

Στο 25’ από καλοχτυπημένο φάουλ του Κοντού
από δεξιά, ο Αρχοντής με κεφαλιά ψαράκι εξ’
επαφής νικήθηκε από τον Ντάσκα, αφού πρώτα
η μπάλα «έσκασε» στη λάσπη.

Ένα λεπτό αργότερα και πάλι ο Κοντός με
εκτέλεση φάουλ από μακριά αστόχησε για λίγα
εκατοστά. Ψιλοκρεμαστό σουτ του Γεωργάκη
στο 41’ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Κουτσό-
πουλο.

Στην εκπνοή του ημιχρόνου, από γέμισα του
Κατσιγιάννη ο Αρχοντής βρέθηκε ξεχασμένος
απέναντι από τον Ντάσκα (οι γηπεδούχοι είχαν
τραβηχτεί για οφσάϊντ και διαμαρτυρήθηκαν γι-
αυτό), αλλά σούταρε με δύναμη και άστοχα
προς ανακούφιση των γηπεδούχων.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και
συγκεκριμένα στο 51’, η Φήκη πήρε προβάδισμα
και το διατήρησε έως το τέλος. Από «ελεύθερο»

του Ντάσκα, ο Μπέτσας με κεφαλιά βρήκε τον

Σκόνδρα και αυτός απέναντι στον Κουτσόπουλο

πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 1-0.

Στο 53’ οι φιλοξενούμενοι απέιλησαν. Από

σουτ του Κουρτεσιώτη, η μπάλα ο Ντάσκας δεν

συγκράτησε τη μπάλα και ο Κόκκινος Σ. με

σουτ στην επιστροφή της αστόχησε.

Στο 91’ ο Μπαλτάς με ψιλοκρεμαστό σουτ νι-
κήθηκε από τον Ντάσκα και στο 93’ από γύρισμα
του Αρχοντή στην περιοχή της Φήκης ο Τζέλης
έδιωξε επικίνδυνα προ του Κόκκινου Σ., αλλά ο
Ντάσκας μπλόκαρε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΟ Φήκης: Ντάσκας, Γιαννούλας, Τζέλης,
Μωραΐτης, Δρόσος, Καλαμαράς (90’ Μπακάλης),
Μπέτσας (77’ Μακρής), Σκόνδρας (86’ Τεντο-
λούρης), Γεωργάκης (90’ Μαργαρίτης), Ιωάννου,
Κατσαντώνης

Ατρόμητος Παλαμά: Κουτσόπουλος, Κουρ-
τεσιώτης, Μετούσι, Αρχοντής, Αναγνώπουλος,
Μπασιάκας (55′Μπαλτάς), Κοντός, Τσιάτας (80′
Λιάπης), Κόκκινος Σ., Ζάγκος Ηλ. (55′ Κόκκινο

Αλ.), Κατσιγιάννης (71′ Ματέο).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νέα Αρτάκη – Δήμητρα Ευξεινούπολης 0-1

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Αταλάντη 2-1

ΑΟ Υπάτου – Θησέας Αγριάς 3-0

ΠΟ Φήκης – Ατρόμητος Παλαμά 1-0

Ηρακλής Λάρισας – Ελασσόνα 3-2

Αμβρυσσέας Διστόμου – Αετός Μακρυχωρίου 3-0α.α

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδες Βαθ. Γγκολ
1 Ηρακλής Λάρισας 15 10-4
2 ΑΟ Υπάτου 14 10-4
3 Δήμητρα Ευξ/πολης 14 8-6
4 Θησέας Αγριάς 12 6-4
5 Αμβρυσσέας Διστόμου 12 7-3
6 Νέα Αρτάκη 12 7-3
7 Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 11 8-3
8 ΠΟ Ελασσόνας 10 7-4
9 ΠΟ Φήκης 10 7-9
10 Ατρόμητος Παλαμά 3 5-9
11 Αετός Μακρυχωρίου 1 3-20
12 Αταλάντη 0 5-14

Η ΕΠΟΜΕNΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 15:00

Αμβρυσσέας Διστόμου – Νέα Αρτάκη

Δήμητρα Ευξεινούπολης – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου

Αετός Μακρυχωρίου – ΑΟ Υπάτου

Αταλάντη – ΠΟ Φήκης

Θησέας Αγριάς – Ηρακλής Λάρισας

Ατρόμητος Παλαμά – Ελασσόνα

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Γ’ Εθνική

Πολύτιμη νίκη
•Η Φήκη κέρδισε 1-0 τον Παλαμά με γκολ του Σκόνδρα

Ο Ιωάννου θα μπορούσε να χριστεί σκόρερ 

με μια χαμένη ευκαιρία στο παιχνίδι

Ο Γεωργάκης σε μια προσπάθειά του

Aνοιξαν φτερά
Εμφάνιση για μεγάλα πράγματα από τις γυναίκες «Θεόνη»

Τρίκαλα, που πέτυχαν τεράστιο διπλό 2-3 στην έδρα της ΑΕΛ

Με ωραία μπάλα οι γυναίκες «Θεόνη» Τρίκαλα πέρασαν από την Λάρισα
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Α
υτή ήταν η πρώτη
νίκη του Α.Ο
Τρίκαλα στο

πρωτάθλημα. Κέρδισε 2-0
τον Απόλλωνα Πόντου στο
δημοτικό στάδιο, έστω και
αν χρειάστηκε
προσπάθεια μέχρι το…
παρά δέκα του αγώνα, για
να συμβεί αυτό. 

Αυτά ήταν τα πρώτα γκολ
του Κουσκουνά στη φετινή
διοργάνωση. Επιδόσεις που
αφήνουν τρεις βαθμούς στην
ομάδα και προσθέτουν αισιο-
δοξία για την δύσκολη συνέ-
χεια, η οποία φέρνει αύριο στον
ίδιο χώρο την ομάδα του Ολυμ-
πιακού Β’.

Οι παίκτες των Τρικάλων, αν-
τιμετώπισαν έναν αντίπαλο ο
οποίος είχε κι έχει και αυτός
τα θέματά του αλλά δυσκολεύ-
τηκε πολύ στην αμυντική λει-
τουργία του Απόλλωνα και η
προσπάθειά τους πέρασε από
πολλά κύματα έως ότου βρει
τον τρόπο στο 81’ ο Κουσκου-
νάς να πετύχει το 1-0. 

Βέβαια η τρικαλινή ομάδα
στάθηκε άτυχη στο 51’ όταν ο
Ευθυμίου συμάδεψες το δοκάρι
του Απόλλωνα.

Ο αγωνιστικός χώρος, ο οποί-
ος όση καλή πρόθεση και να
υπάρχει για να φανεί… αερο-
δρόμιο, αναμφισβήτητα δυσκό-
λεψε και «παγίδεψε» πολλές
φορές τους παίκτες των ομά-
δων τονίζοντας πως τα μεγα-
λεπήβολα σχέδια θέλουν και
τους κατάλληλους χώρους για
να υλοποιηθούν.

Πέρα από τα ευχάριστα της
νίκης και των γκολ του Κου-
σκουνά, μια ευχάριστη νότα
προήλθε και από τον πάγκο
της ομάδας. Η είσοδος του
Αουντίνιο, ο οποίος προέρχεται
από αγωνιστική απραξία λόγω
τραυματισμού έδειξε πως η
ομάδα μπορεί να περιμένει ου-
σιαστική βοήθεια από τον Ελ-
βετό.

Όπως προαναφέραμε το
γκολ αποδείχτηκε δύσκολη
προσπάθεια για την Τρικαλινή
ομάδα η οποία χρειάστηκε 81’
λεπτά για να το πετύχει, καθώς
η μπάλα δεν έφτανε με αξιώσεις
στην αντίπαλη περιοχή. 

Στο συγκεκριμένο λεπτό ο
Νιάρος εκτέλεσε κόρνερ και ο
Κουσκουνάς με κεφαλιά έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα ενώ στις
καθυστερήσεις η άλλη αλλαγή
του Αμπέντε ο Νίζιτς κέρδισε
πέναλτι το οποίο και μετέτρεψε

σε γκολ και πάλι ο σέντερ φορ
των Τρικάλων για να διαμορ-
φώσει το τελικό 2-0.

Διαιτητής της αναμέτρησης
ήταν ο κ. Σιντόρης από την
ΕΠΣ Θεσπρωτίας με βοηθούς
τους κ.κ. Τσιλίκα από Αιτωλοα-
καρνανίας), Κωνστάντιο (Εύ-
βοια). Έδειξε κίτρινες κάρτες
στους Ελευθεριάδη, Ευθυμίου,
Αουντίνο των Τρικάλων και τους
Φράγκο, Ελέ του Απόλλων Πόν-
του.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΟ Τρίκαλα (Χόρχε Αμπέν-
τε): Σεντουριόν, Σανδραβέλης,
Νιάρος, Παρέδες, Ριζογιάννης,
Ρεκίν (82’ Ιωαννίδης), Μπαξε-
βάνος, Ελευθεριάδης (46’ Αουν-
τίνο), Κουσκουνάς, Πέλκας (70’
Νίζιτς), Ευθυμίου (89’ Κεχα-
γιάς)

Απόλλων Πόντου (Δημήτρης
Καλαϊτζίδης): Πίτκας, Δαλια-
νόπουλος, Αμαραντίδης, Ζαχα-
ράκης, Σουντουρά, Καλαϊτζίδης,
Παπαϊωάννου, Καλογέρης, Ελέ
(68’ Ξιφιλίνος), Φράγκος, Δει-
νόπαππας

Παρελθόν ο Φουτσίνι

Οι πιο παρατηρητικοί θα δια-
πίστωσαν ότι την Κυριακή στον
πάγκο του ΑΟΤ δεν βρισκόταν

ο Αρμάντο Φουτσίνι. Χωρίς να
έχει γίνει ακόμη κάτι γνωστό
επίσημα ο Καμερουνέζος πα-
λιός παίκτης και προπονητής
έχει απομακρυνθεί από την
θέση του.

Να θυμίσουμε ότι είχε ανα-
κοινωθεί στις αρχές Ιανουαρίου
από την ΠΑΕ αλλά τελικά δεν
συμπλήρωσε ένα χρόνο στην
ομάδα .

Η εξέλιξη αυτή είναι άγνωστο
αν θα επηρεάσει και την σχέση
του γιου του Βίλιφριντ Φουτσίνι
που είναι μέλος του ρόστερ
της ομάδας χωρίς πάντως επί-
σημη συμμετοχή μέχρι στιγ-
μής.

Αμπέντε: «Συγχαρητήρια

στους παίκτες»

Στο τέλος της αναμέτρησης
ο Χόρχε Αμπέντε, προπονητής
των Τρικάλων, δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στους παί-
κτες, είμαστε ευχαριστημένοι
για την εμφάνιση που έκαναν.
Πήραμε τους τρεις βαθμούς
στο σπίτι μας και αυτό μας
κάνει πολύ χαρούμενους γιατί
κάναμε χαρούμενους και τους
οπαδούς μας. Ήταν ένα δύ-
σκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν
καλό αντίπαλο τον οποίο είχαμε
διαβάσει καλά. Έκλεισαν όλους
τους διαδρόμους αλλά με τις
αλλαγές που κάναμε στο δεύ-
τερο ημίχρονο ξεκλειδώσαμε
την πόρτα και σκοράραραμε.
Προετοιμαζόμαστε ήδη για το
παιχνίδι της Τετάρτης με τον
Ολυμπιακό Β’ αλλά όλος ο Δε-
κέμβρης θα είναι μάχη για μας».

Αουντίνιο: 

«Αξίζαμε τη νίκη»

Ο Ιβάν Αουντίνο ντεμπου-
τάρισε χθες με τα χρώματα
του ΑΟΤ και στο τέλος δήλω-
σε: «Μας ευχαριστεί πολύ
αυτή η νίκη και συγχαρητήρια
σε όλους. Ξεκινήσαμε καλά

και δυνατά στο παιχνίδι και
δημιουργήσαμε κάποιες ευ-
καιρίες. Μετά χάσαμε λίγο
την συνοχή και τον ρυθμό
μας απέναντι σε έναν δύσκολο
αντίπαλο. Ο αγωνιστικός χώ-
ρος ήταν πολύ κακός και δεν
μας επέτρεπε να ανοίξουμε
τον ρυθμό. Στο δεύτερο ημί-
χρονο μπήκαμε καλύτερα αν
και ήταν δύσκολο να βρούμε
χώρους γιατί ο αντίπαλος είχε
κλειστεί στην άμυνα του. Εί-
χαμε όμως την υπομονή και
την ποιότητα και στο τέλος
πήραμε την νίκη που αξίζα-
με».

Για το παιχνίδι της Τετάρτης
με τον Ολυμπιακό Β’ είπε:
«Θα είναι ένα πάρα πολύ δύ-
σκολο παιχνίδι απέναντι σε
μία ομάδα με νεαρούς παίκτες
που έχουν πολύ μεγάλη ποι-
ότητα. Όλα θα εξαρτηθούν
πως θα είμαστε εμείς. Θα
πρέπει να κρατήσουμε τα
καλά στοιχεία του σημερινού
αγώνα που θα μας οδηγήσει
σε μία νέα επιτυχία».

Θλίψη στην Λέσχη Φίλων
ΑΟ Τρίκαλα “Θύρα 4” με την
απώλεια του Σπύρου Τσιου-
μάνη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αλμωπός Αριδαίας – Θεσπρωτός .............................1-0
Ρόβας (3’)

Νίκη Βόλου – Ξάνθη ..................................................0-1
Παπάζογλου (76’)

ΠΑΟΚ Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας ..........................2-1
Παναγιώτου (20’), Κούτσιας (76’ πεν.) – Μπραμπίγια

(27’)
ΑΟ Τρίκαλα – Απόλλων Πόντου ................................2-0

Κουσκουνάς (81’, 94’ πεν.)
ΑΕΛ –Βέροια ..............................................................1-1

Ακούνια (92’) – Φοφανά (90’)
Ολυμπιακός Β’ – Πανσερραϊκός ...............................2-1

Κωστή (30’ πεν.), Βοϊλης (52’) – Μαρτσιόνι (47’)
Απόλλων Λάρισας – Ηρακλής ...................................0-1

Καρτσαμπάς (85’)
Ολυμπιακός Βόλου – Πιερικός .................................0-1

Ζαφειράκης (14’)
Ρεπό: Καβάλα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ
1 Βέροια 14 4-2-0 10-4
2 Ξάνθη 13 4-1-0 11-1
3 Ολυμπιακός Β’ 10 3-1-0 8-4
4 Αναγέννηση Καρδίτσας 9 3-0-2 10-3
5 Νίκη Βόλου 9 2-3-1 6-3
6 Αλμωπός Αριδαίας 9 3-0-3 6-8
7 ΑΕΛ 8 2-2-1 6-3
8 ΠΑΟΚ Β’ 8 2-2-2 8-7
9 Ηρακλής 8 1-5-0 3-2
10 Πιερικός 7 2-1-3 10-8
11 Θεσπρωτός 6 2-0-3 8-3
12 ΑΟ Τρίκαλα 6 1-3-1 6-5
13 Πανσερραϊκός 6 1-3-2 6-8
14 Ολ. Βόλου 5 1-2-3 6-13
15 Απόλλων Πόντου 4 1-1-4 5-10
16 Απόλλων Λάρισας 2 0-2-3 5-9
17 Καβάλα 0 0-0-4 0-23

A’ ΕΠΣΤ

Εξ’ αναβολής

υποχρεώσεις
Δύο εξ’ αναβολής αγω-

νιστικές υποχρεώσεις της
Α’ Ερασιτεχνικής θα γί-
νουν σήμερα (3 μ.μ).

Πρόκειται για τις ανα-
μετρήσεις Κρ. Βρύση-
Βαλτινό στο γήπεδο Διά-
βας και ΑΕΤ – Πορταϊκός
στο γήπεδο Κηπακίου.

Σε δείπνο μετά τη νίκη 

οι παίκτες του ΑΟΤ

Η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα άνοιξε την όρεξη στο επι-
τελείο του ΑΟ Τρίκαλα και όπως αναφέρεται στο σχετικό
ενημερωτικό “με πρωτοβουλία του γενικού διευθυντή, Νίκου
Σαμολαδά η ομάδα δείπνησε στην ταβέρνα “Το Τσαγαλί”
και απόλαυσε την φροντίδα του ιδιοκτήτη, Θανάση Αγγέλη
ο οποίος στηρίζει ενεργά τον σύλλογο δείχνοντας έμπρακτα
την στήριξη του. Ευχαριστούμε τον κ. Αγγέλη για την φιλο-
ξενία στον υπέροχο χώρο του”.

A’ ΕΘΝΙΚΗ

Σε κίτρινο φόντο
Η ΑΕΚ με γρήγορη εκκίνηση επικράτησε 1-0

στο Αθηναϊκό ντέρμπι του Παναθηναϊκού

Άλλα τρία παιχνίδια έγιναν την Κυριακή για την Σούπερ
Λιγκ στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής η οποία ολοκλη-
ρώθηκε χθες με το παιχνίδι της Λαμίας με τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα. Η ύλη έκλεισε νωρίς και το αποτέλεσμα δεν συμπε-
ριλαμβάνεται.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής η ΑΕΚ ξεκίνησε με γκολ
από τα αποδυτήρια και διαχειρίστηκε το προβάδισμα.

Ο Παναθηναϊκός είχε φοβερή ευκαιρία με τον Αϊτόρ
να σημαδεύει από κοντά το δοκάρι.

Εντυπωσιακή νίκη πέτυχε και ο Ιωνικός επί του ΠΑΟΚ

Τα Κυριακάτικα παιχνίδια

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-0 (Σιμάνσκι 2′)
Ιωνικός-ΠΑΟΚ 3-2 (Κάνιας 29′, Άοσμαν πεν. 34′, Λένις

49′ – Σφιντέρσκι 18′, Μουργκ 60′)
Άρης-Αστέρας Τρίπολης 1-0 (Άλβαρες αυτ. 41′)

Στην ταβέρνα “Το Τσαγαλί”, βρέθηκε ο ΑΟΤ μετά τη νίκη, με

πρωτοβουλία του Νίκου Σαμολαδά

Γεύση από νίκη
•Ο Α.Ο Τρίκαλα κέρδισε 2-0 τον Απόλλωνα Πόντου

Οι παίκτες των Τρικάλων πέτυχαν τη πρώτη τους νίκη

Ο Ματσούκας 

στο ΑΟ Τρίκαλα – Ολυμπιακός Β’
Ανακοινώθηκε από την ΚΕΔ ο διαιτητής και οι βοηθοί

που θα διευθύνουν την εξ αναβολής αναμέτρηση της
2ης αγωνιστικής του Βορείου ομίλου της Super League 2
στα Τρίκαλα. Αυτός θα είναι ο Ματσούκας απο την Αιτω-
λοακαρνανία με βοηθούς τους Πριόνα (Εύβοιας) και Κα-
λαμπόκη (Αιτ/νίας) ενω 4ος θα είναι ο Καλατζής (Θεσσα-
λίας).

Ο Ματσούκας είχε διευθύνει πέρυσι και την αναμέτρηση
του ΑΟΤ με την Παναχαϊκή (0-0).
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E
ίναι παγκοίνως
γνωστό ότι στον
αθλητισμό κανείς
δεν υπογράφει

ισόβιο συμβόλαιο με τις
επιτυχίες όσο βαρύ όνομα
και να διαθέτει.

Αναντίλεκτα καθένας έχει δι-
καίωμα στην ελπίδα. Από την
στιγμή που πιστέψει στον στό-
χο, κάνει την κατάλληλη προ-
εργασία και ενεργήσει με συ-
νέπεια στην διάρκεια του 40λε-
πτου θα εκτοξεύσει τις πιθανό-
τητες επιτυχίας.

Ατέλειωτα άλλωστε είναι τα
παραδείγματα των συγκροτη-
μάτων, που πήγαν χωρίς τυμ-
πανοκρουσίες σε ιδιαίτερους
αγώνες και έφεραν τα πάνω-
κάτω. Ακόμη όμως και αν στρα-
βώσει η δουλειά παίζει μεγάλο
ρόλο για την υστεροφημία του
κάθε σωματείου ο τρόπος της
απώλειας.

Διότι αν μια ομάδα χάσει πολ-
λά με λίγα με τους παίκτες της
να μένουν απλή αναγραφή στο
φύλλο αγώνα τότε θα πρέπει
να προβληματιστεί έντονα για
να διορθώσει τις ατέλειες.

Συνεπώς πολύ σωστά οι Τρι-
καλινές ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ
μπαίνουν με αυτογνωσία στο
παρκέ προκειμένου να αντιδρά-
σουν όπως ξέρουν και μπορούν
να πάρουν την υπόθεση στα
χέρια τους.

Μέλημά τους είναι να πάρουν
το καλύτερο τόσο στο ομαδικό,
όσο και στο ατομικό κομμάτι.
Χωρίς υπερβολή οι παίκτες ρί-
χνονται στα βαθιά και ειδικά οι
πιτσιρικάδες. Μάλιστα στην
πράξη δείχνουν ότι τα κατα-
φέρνουν πολύ καλά.

Αδιάψευστος μάρτυρας είναι
η στατιστική που καταδεικνύει
ότι ακόμη και όταν η μπάλα ζυ-
γίζει πολλά κιλά οι πιτσιρικάδες
κάθε άλλο παρά ορρωδούν.
Ισα- ίσα κάνουν τα κόλπα τους

με την πορτοκαλί μπάλα ει-
σπράττοντας τα εύσημα των
φιλάθλων.

Οσο για τους έμπειρους παί-
κτες δεν χρειάζεται να κάνουμε
εκτενή ανάλυση, αφού τόσα
χρόνια έχουν μάθει να κάνουν
κατάθεση ψυχής προκειμένου
να βάλουν θετικό πρόσημο.

Είναι εντυπωσιακό λοιπόν το
δέσιμο παλιών και νέων παικτών
και φωνάζει από μακριά πως
πρέπει να κινηθούν στο παρκέ.

Στο πλαίσιο αυτό οι αποστά-
σεις είναι οι ενδεδειγμένες, ενώ
ο καθένας βρίσκεται στην θέση
του. Ετσι με αυτοματοποιημένες
κινήσεις αυξάνονται οι πιθανό-
τητες να πέσει η μπάλα στο δι-
χτάκι.

Σε κάθε περίπτωση η προ-
εργασία ενός αγώνα είναι σύν-
θετη υπόθεση. Ετσι η Τρικαλινή
τριάδα μελέτησε όσο καλύτερα
μπορούσε τα δεδομένα για τους
αντιπάλους της 10ης αγωνιστι-
κής. Κάθε ανταγωνιστής δια-
θέτει τα δικά του ιδιαίτερα στοι-
χεία, οπότε ήταν επιτακτική
ανάγκη να βρεθούν τα κουμ-
πιά.

Παράλληλα μεγάλο ρόλο
έπαιξε η θετική σκέψη αλλά και
η απόλαυση της κάθε συνάν-
τησης. Όταν τα στοιχεία αυτά
συνδυάζονται τότε μπορεί να
προκύψει το ιδεατό σενάριο.

Όπως και να’χει η αυταπάρ-
νηση είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση για συλλογή βαθμών.

Ατρωτοι Δαναοί

Σαν να παίζουν το μπάσκετ
της ζωής τους οι παίκτες των
Δαναών, που συνδυάζουν ουσία
και θέαμα.

Ετσι μετρούν 6 διαδοχικές
νίκες έχοντας να χάσει από τις
23 Οκτώβρη.

Με πολλές ιδέες υπέταξαν
90-79 τον Κεραυνό σε ματς δια-
φήμιση. Στο πρώτο μέρος και
οι δυο ομάδες σκόραραν κατά
βούληση.

Οι γηπεδούχοι με καλύτερη
άμυνα πήραν ένα προβάδισμα
στην τρίτη περίοδο την οποία

και αύξησαν στη συνέχεια αλλά
οι φιλοξενούμενοι δεν το έβα-
λαν κάτω κατάφεραν να ισο-
φαρίσουν 5’ πριν το τέλος, όμως
οι Δαναοί βρήκαν τις λύσεις με
μεγάλα ψυχικά αποθέματα και
με τρία τρίποντα των Δουβλαν-
τώνη 2, Πολύζου και ένα ση-
μαντικό δίποντο του Μπαμπαλή
από τα μέσα της τελευταίας
περιόδου, να κερδίσουν ένα
ανοιχτό παιχνίδι το οποίο από-
λαυσαν οι φίλαθλοι οι οποίοι
βρέθηκαν στο κλειστό της Μπά-
ρας.

Τα δεκάλεπτα : 27-30, 48-
48, 66-59, 90-79

Δαναοί (Τσίμας-Βασιλειάδης)
Δροσόπουλος 22, Πατιτάκης
5(1), Δουβλαντώνης 10(1), Πο-
λύζος 8(2), Ντούρβας 1, Ζαχό-
πουλος 31(1), Πιτσαρής 11(1),
Μπαμπαλής 2, Σδράκας, Πα-
παϊωάννου, Παπαθεοδώρου, Οι-
κονόμου.

Τίμησαν τον Χρήστο

Φιλότιμη προσπάθεια έκανε
η ΑΕΤ, η οποία όμως δεν μπό-
ρεσε να αποτρέψει την ήττα
63-52 στην έδρα της Ανάλη-
ψης.

Σιγά- σιγά όμως οι ερυθρό-
λευκοι αρχίζουν να συνέρχονται
από το μεγάλο σοκ.

Μάλιστα στο πρώτο μέρος
ήταν μπροστά αλλά στην επα-
νάληψη οι γηπεδούχοι βρήκαν
λύσεις και επιβλήθηκαν.

Η ομάδα της Ανάληψης πριν

την έναρξη του αγώνα πρόσφε-
ρε στους παίχτες της ΑΕΤ μια
μπλούζα με τον αδικοχαμένο
κόουτς Χρήστο Γκότα  και μια
ανθοδέσμη για να έχει την θέση
του στην άκρη του πάγκου και
να μείνει ζωντανός στην μνήμη
όλων.

Δεκάλεπτα : 14-19, 30-32 ,
48-40 , 63-52

ΑΕΤ (Μπαλωμένος Χ.)  Ράμ-
μος 15(5), Παπανικολόπουλος
6(2), Μπαλωμένος Χ. , Μπαλω-
μένος Α. 3(1), Γεωργακόπουλος
5(1), Αλεξίου , Τζουρτζιώτης 8,
Βήτας 2, Διαλεσιώτης 13.

Υψηλό εμπόδιο για ΑΟΚ

Άλλη μια ήττα για τον Α.Ο.
Καλαμπάκας που υποδέχθηκε
στο Βλαχάβειο κλειστό την
Ανόρθωση, με τους φιλοξενού-
μενους(Μπόγδανος 22) να παίρ-
νουν το ροζ φύλλο αγώνος επι-
κρατώντας εύκολα όπως δείχνει
και το σκορ με 67-109.

Δεκάλεπτα :12-38, 33-60, 57-
87, 67-109.

ΑΟ Καλαμπάκας (Σπανός Κ.)
Βλάχος 10(3), Ζουζουλας 3,
Μανθος 4, Σταυράκης 13(2),
Τούλας 8, Ταμπακου 3(1), Βαιου
5(1), Μερμηγκας, Παλάσκας
9(3), Καρκαλακης 2,Μουλάς 10,
Ντάπας.

Στην βαθμολογία: Δαναοί 17,
ΑΕΤ 11, Καλαμπάκα 10. Στην
11η αγωνιστική: Ανόρθωση- Δα-
ναοί, ΑΕΤ- ΓΣ. Βόλου, Ιωνας-
Καλαμπάκα.

Για μια ακόμη φορά έπαιξαν ανοιχτά , χάρηκαν την συνάν-

τηση και ικανοποίησαν τον κόσμο. Στο Τρικαλινό ντέρμπι της

πρώτης αγωνιστικής του Β γύρου στην futsal league, ο ΑΟ

Τρίκαλα ήταν και πάλι νικητής με σκορ 8-5, απέναντι στον

ΠΑΣ Υπεροχή Τρικάλων(Στον πρώτο γύρο είχε επικρατήσει

με 11-8).

Η ομάδα του ΑΟΤ έπαιξε πολύ καλά και κατάφερε να αιφνι-
διάσει τους αντιπάλους, καθώς προηγήθηκε με 0-4 , παίρνοντας
διαφορά ασφαλείας την οποία κατάφερε να διαχειριστεί έως
το τέλος του αγώνα και να πάρει τη νίκη.

Η Υπεροχή μείωσε σε 2-4 με γκολ εκτός φάσης και για τον
λόγο αυτό έδωσε κατόπιν την δυνατότητα στον ΑΟΤ να
σημειώσει γκολ με κίνηση FAIR PLAY για το 2-5 , γεγονός που
χειροκροτήθηκε από αντιπάλους και φιλάθλους.

Το ματς κατόπιν πήγε στο 2-7 για τον ΑΟΤ, μείωσε η Υπεροχή
σε 4-7 για να πάει μετά στο 4-8 και 5-8.

Σε απόλυτα αθλητικά πλαίσια κύλησε ο αγώνας , οι φίλαθλοι
που το παρακολούθησαν είδαν ένα καλό παιχνίδι.

Τα γκολ του ΑΟ Τρίκαλα σημείωσαν οι Στάμος 2, Διβανές,
Γάτσιος, Παπαευθυμίου και Λάμπουρας(αυτ) ενώ για την Υπε-
ροχή σκόραραν οι Τσαρέλας 2, Σαραντάρης 2, Παπαβασιλεί-
ου.

ΠΑΣ Υπεροχή Τρικάλων: (Νίκος Παπακυρίτσης) Σκρέκας,
Λάμπουρας, Τσαρέλας, Σαραντάρης, Παπαβασιλείου, Νομικός,
Βατής, Καππάς, Μουρίκης, Ψύχος.

ΑΟ Τρίκαλα (Γιώργος Λουλές): Αζίζ, Σαρακατσάνος, Λιάνας,
Μιχαλάκης, Στάμος, Κουμπής, Διβανές, Παπαευθυμίου, Γάτσιος,

Σίμος, Γκίτσας.

Τα αποτελέσματα

ΑΕ Καλαμακίου-Λάρισα 5-14
Υπεροχή Τρικάλων-ΑΟ Τρίκαλα 5-8
ΠΑΣ Λαμία-Αδέσποτος Αθηνών 5-3 (εξ’αναβολής)
Ρεπό Καρπενήσι

Η Βαθμολογία

1 ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ -------------------27-18 --------------------15
2 ΛΑΡΙΣΑ ------------------------------------------32-22 --------------------12
3 ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ----------------------------------41-43 --------------------10
4 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ -----------------------------------40-30 ---------------------9
5 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ------------------------------------26-30 ---------------------9
6 ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ---------------------41-50 ---------------------7
7 ΑΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ---------------22-45 ---------------------2

Διπλό 

για 

Τρίκαλα

14
Τα βαθμολογικά ύψη

δεν τα ζαλίζουν, οπότε

φρόντισαν να κάνουν για

μια ακόμη φορά πολύ

καλά την δουλειά τους.

Ολοι έβαλαν πλάτη και

προέκυψε η καθαρή επι-

τυχία.

Τρώγοντας λοιπόν

ανοίγει η όρεξη αλλά

άπαντες πατούν γερά

στα πόδια τους.

Σε αγώνα της Α2

ΕΣΚΑΘ για την 9η αγω-

νιστική του 2ου Ομίλου,

τα Τρίκαλα 14(Ακαδημία

Φούντα) επικράτησε του

Αστέρα στην Λάρισα με

33-54.

Ο εκπρόσωπός μας

μπήκε από την αρχή

μπροστά και με δυνατή

άμυνα πήρε ένα ακόμη

ροζ φύλλο.

Δεκάλεπτα : 9-17, 20-

27, 29-41, 33-54

Aστέρας:(Αργυρόπου-

λος) Αλεξίου, Ζησούλης,

Παπάζογλου, Ξυντάρας,

Παναγιώτου, Βέσελι,

Ξυντάρας, Καρβούνης,

Μπαζάκης Σ., Αδαμό-

πουλος.

Τρίκαλα 14: (Φούντας

Γ.) Αντωνίου, Αναγνω-

στόπουλος, Χρηστάκος,

Γ. Μπαϊρακτάρης,

Μπουντούρης, Σκουλής,

Ε. Μπαϊρακτάρης, Αρ-

γυρόπουλος, Γετερίδης,

Γεωργίου, Νικολούσιος,

Μπαρέκας .

Στα άλλα ματς είχαμε:

Κρόνος- Πελαργός 59-

53, Βαλίος- ΚΒΑ 53-60,

Μουζάκι- Ελασσόνα 71-

74.

Στην βαθμολογία: Τρί-

καλα 14 β15. Στην επό-

μενη αγωνιστική: Μου-

ζάκι- Τρίκαλα 14.

Εικόνα Β’ ΕΣΚΑΘ

Κανονικά έτρεξε η

δράση και στην Β’

ΕΣΚΑΘ. Μάλιστα ο Κρό-

νος έπεσε θύμα έκπλη-

ξης χάνοντας στην πα-

ράταση 52-49 στην έδρα

του Μ. Αντύπα.

Η Πρ. Γωνιά πάλεψε

απέναντι στην ποιοτική

Πελασγιώτιδα αλλά έχα-

σε 79-95.

Αντίθετα αναβλήθηκε

η συνάντηση Ολύμπιας-

Ακαματών Φαρκαδώνας.

Απόδραση Γυναικών

Από την πλευρά τους

οι γυναίκες του Αιόλου

έδειξαν το καλό τους

πρόσωπο και παράλληλα

και χαρακτήρα, οπότε

πήραν σημαντικό διπλό

με 51-52 στην έδρα της

Ολυμπιάδας. 

Ετσι ατενίζουν πιο αι-

σιόδοξα την συνέχεια.

Δεν ήρθε

υπέρβαση
Αποστολή βουνό είχαν

οι γυναίκες του Ασκλη-
πιού το Σάββατο στην
έδρα της πρωτοπόρου
Πρέβεζας.

Το γηπεδούχο συγ-
κρότημα έδειξε ότι κάθε
άλλο παρά τυχαία βρί-
σκεται στην κορυφή και
επικράτησε 3-0.

Ετσι μεγάλωσε η αλυ-
σίδα αρνητικών αποτε-
λεσμάτων για την Τρι-
καλινή ομάδα.

Οι γαλάζιες προσπά-
θησαν στο μέτρο του
δυνατού να πραγματο-
ποιήσουν αξιοπρεπή εμ-
φάνιση.

Στο πρώτο σετ η Πρέ-
βεζα μπήκε δυνατά, ενώ
ακολούθως η Τρικαλινή
εικόνα ήταν λίγο καλύ-
τερη αλλά η ομάδα δεν
μπόρεσε να πάρει κάτι.

ΑΣ Ασκληπιός (Καμι-
νάρης Β.) Καπέλου Ε.
Μπρουσιάκη Θ. Δύντσι-
κου Δ. Μποκή Κ. Τζήμα
Ε. Παπαδάκη Μ. Κοκκα-
λιάρη Μ. Αλβίζου Α. 

Τα αποτελέσματα
έχουν ως εξής:

Φ.Γ.Σ. Πρέβεζας - Α.Σ.
Ασκληπιός Τρικάλων 3-
0 (25-11, 25-21, 25-15)

Ε.Α. Λαρίσης - Α.Σ.
Αργώ Βόλου 0-3 (23-25,
22-25, 17-25)

Φιλαθλητικός Λαρισαϊ-
κός - Α.Σ. Γιάννενα 0-3
(23-25, 21-25, 23-25)

Ε.Ο. Σταυρούπολης -
Π.Ο.Γ. Ηρακλής Γέφυ-
ρας

Στην επόμενη αγων-
στική(εκκίνηση β’ γύρου
ο Ασκληπιός παίζει στην
Σταυρούπολη).

Καθολική
θλίψη

Τα λόγια είναι πολύ
φτωχά σε τέτοιες περι-
πτώσεις. Ο Στέφαν Γέ-
λοβατς, μπασκετμπολί-
στας της ΑΕΚ, ένα παλι-
κάρι 32 ετών, έφυγε από
τη ζωή. Έχασε την άνιση
μάχη που έδινε από τις
14 Νοεμβρίου όταν ξαφ-
νικά υπέστη σοβαρό εγ-
κεφαλικό επεισόδιο. 

Η κατάσταση του ήταν
σοβαρή από την πρώτη
στιγμή όμως το τελευ-
ταίο διάστημα ήταν πλέ-
ον μη αναστρέψιμη. 

Η οικογένεια του είχε
ενημερωθεί και πήρε την
απόφαση να μεταφερθεί
ο 32χρονος στη Σερβία
για είναι στην πατρίδα
του τις τελευταίες ώρες.
Πρόκειται για μια απί-
στευτη τραγωδία που
βυθίζει στη θλίψη τον
κόσμο του μπάσκετ και
όχι μόνο.

Συγκινητικό ήταν το
αντίο της μπασκετικής
ΑΕΚ, ενώ ζεστά ήταν τα
μηνύματα απ’ όλους
τους χώρους.

Eπικράτηση ΑΟΤ

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση Futsal

ανάμεσα σε Υπεροχή και ΑΟΤ.

Γαλάζια συνταγή
Νέα επιτυχία από τους Δαναούς σε απολαυστικό παιχνίδι.- Δεν τα κατάφεραν ΑΕΤ, Καλαμπάκα

Νέα επιβλητική εμφάνιση των Δαναών.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
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17:00 

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ

Ποδόσφαιρο - UEFA

Youth League

OTE Sport 7 HD 18:00 

Ντιναμό Καζάν – Μπεζιέ

CEV Champions League

Γυναικών 

OTE Sport 6 HD 19:30  

Παναθηναϊκός - Λαύριο 

Μπάσκετ - Basket

League 

ΕΡΤ 3 19:30 

Ιγκοκέα - Νίμπουργκ

FIBA Basketball

Champions League 

OTE Sport 4 HD 19:45  

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 

UEFA Champions League

OTE Sport 2 HD 19:45  

Παρί Σεν Ζερμέν - Κλαμπ

Μπριζ

UEFA Champions League

OTE Sport 3 HD 21:00 

Βενέτσια - Βαλένθια

Μπάσκετ - Εurocup

Novasports Prime 21:00 

Μπουργκ -

Μπούρσασπορ

Μπάσκετ - Εurocup

Novasports 4 HD 22:00  

Μίλαν - Λίβερπουλ 

UEFA Champions League

OTE Sport 2 HD 22:00 

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ

UEFA Champions League

OTE Sport 3 HD 22:00 

Πόρτο - Ατλέτικο

Μαδρίτης

UEFA Champions League

OTE Sport 5 HD 22:00  

Άγιαξ - Σπόρτινγκ

Λισαβόνας

UEFA Champions League

OTE Sport 7 HD 22:00 

Ντόρτμουντ - Μπεσίκτας 

UEFA Champions League

OTE Sport 8 HD 22:00 

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Σερίφ

Τιρασπόλ

UEFA Champions League

OTE Sport 9 HD 02:30 

Μάβερικς - Μπρούκλιν

Νετς 

Μπάσκετ - ΝΒΑ

OTE Sport 4 HD 

* Ανάταση για τις ποδοσφαιρικές μας ομάδες που αγωνίζονται

στα Εθνικά πρωταθλήματα. Οι νίκες ήταν αυτοσκοπός τόσο

για τον ΑΟΤ, όσο και για την Φήκη. Σίγουρα όταν ένα αποτέ-

λεσμα αποτελεί μονόδρομο η πίεση είναι μεγάλη και χρειάζεται

ολύμπια ψυχραιμία για να μπει το νερό στο αυλάκι.

* Για τον ΑΟΤ το ματς με τον Απόλλωνα Πόντου έκρυβε παγίδες

κάτι που επισημάναμε στην ανάλυση της συνάντησης. Μεταξύ

άλλων σταθήκαμε στην υπομονή που έπρεπε να δείξουν

άπαντες. Ετσι στην τελική ευθεία έγινε η επιθυμητή και ανα-

μενόμενη έκρηξη, οπότε τα χαμόγελα επέστρεψαν μετά από

καιρό.

* Είναι μεγάλη υπόθεση μια ομάδα να διαθέτει στο ρόστερ της

παίκτες με έφεση στο σκοράρισμα. Απλά όλοι οι εκτελεστές

του κόσμου χρειάζονται ένα «ξεμπούκωμα» όπως λέγεται

στην αθλητική διάλεκτο προκειμένου να πάρουν τα πάνω

τους.

* Συνήθως αν οι κλασικοί σκόρερ βρουν δίχτυα για 1-2 αγωνι-

στικές τότε η συνέχεια θα είναι ακόμη καλύτερη. Βέβαια για

να λειτουργήσει υποδειγματικά ένας επιθετικός πρέπει η συ-

νολική ανάπτυξη της ομάδας να είναι η επιθυμητή.

* Οσον αφορά την Γ’ Εθνική η Φήκη ήθελε να διασκεδάσει τις

εντυπώσεις από το προηγούμενο άσχημο αποτέλεσμα και να

κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και εδώ η θέληση για την επιτυχία

έκανε την διαφορά. Οι ερυθρόλευκοι καλούνται να χτίσουν

πάνω στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ψάξουν ορισμένες

αποδράσεις, αφού ο συντελεστής της κατηγορίας είναι φέτος

ιδιαίτερα αυξημένος.

* Κοινώς ένας όμιλος ομάδων είναι πολύ κοντά, οπότε οι λε-

πτομέρειες και η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν παίζει με-

γάλο ρόλο. Κάπως έτσι εξηγούνται τα σκαμπανεβάσματα

στην απόδοση αρκετών τμημάτων.

* Να περάσουμε και στο μπάσκετ, όπου επιβεβαιώθηκε για μια

ακόμη φορά ότι είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτο. Ακόμη και όταν

ένα συγκρότημα δείχνει να είναι στα πάνω του αρκεί ένα

μικρό κατέβασμα ταχύτητας προκειμένου να αλλάξουν οι

συσχετισμοί.

* Άλλο που δεν θέλουν και οι αντίπαλοι για να πιάσουν την

ευκαιρία από τα μαλλιά φτάνοντας στον αντικειμενικό τους

στόχο, μολονότι λίγα λεπτά πιο πριν έδειχναν να τα έχουν

βρει σκούρα.

* Στο επίπεδο αυτό τα λάθη κοστίζουν, οπότε οι εκπρόσωποί

μας που στραβοπάτησαν την Κυριακή καλούνται να βρουν

αντίδοτο για να επιστρέψουν στις ελπιδοφόρες εμφανίσεις.

* Πάντως όταν οι προπονήσεις της εβδομάδας γίνονται μετ’

εμποδίων είναι λογικό κάποια στιγμή να βγουν κάποια

πράγματα στα επίσημα. Εκεί η διαχείριση παίζει μεγάλο ρόλο.

* Παρά την ήττα οι άνθρωποι των Ικάρων ευχαρίστησαν το

Σχηματάρι για την φιλοξενία, ενώ είδαν Τριανταφύλλου και

Κατσαρέ να σφίγγουν τα δόντια για να αγωνιστούν.

* Κοινός τόπος για Ικάρους(πρώτη ήττα) και ΑΟΤ(προσκόμισε

βίντεο με δυο καθοριστικά λάθη, που άλλαξαν συσχετισμούς)

ήταν οι ενστάσεις για την διαιτησία. Οι εκπρόσωποί μας

θεωρούν ότι δεν πήραν σωστά σφυρίγματα ειδικά στα νευ-

ραλγικά κομμάτια των παιχνιδιών. Ευχαριστίες στον ΣΚ. Ιωαν-

νίνων(φιλοξενία) έδωσε και ο Αίολος- Γόμφοι.

* Μαζεμένες υποχρεώσεις έχει η μπασκετική ΑΕΤ, αφού μετά

τον αγώνα του Σαββάτου είναι να αγωνιστεί και σήμερα στο

εξ αναβολής ματς της 7ης αγωνιστικής στην έδρα της ΕΑΛ. Η

αναμέτρηση ορίστηκε για τις 21.15 και οι ερυθρόλευκοι θα

επιδιώξουν να πιάσουν τα γνωστά επίπεδα απόδοσης.

* Πρεσβευτές του «Μύλου των ξωτικών» οι Ικαροι κατά την

έξοδό τους στο Σχηματάρι. Λεπτομέρειες θα παραθέσουμε

σε επόμενο φύλλο.

Π
αιχνίδι ειδικών
συνθηκών ήταν εκ
των πραγμάτων η
αναμέτρηση του

ΑΟΤ με τους Σοφάδες.

Οι κυανέρυθροι τις τελευταίες
εβδομάδες έχουν γεμάτη ιατρική
λίστα και οι προπονήσεις όπως
αντιλαμβάνεται κανείς δεν βγαί-
νουν στο κόκκινο. Απουσίασαν
λοιπόν οι: Αθανασόπουλος, Μαρ-
τζέλης, Κωτούλας, ενώ ο Τσιτσά-
νης έσφιξε τα δόντια του.

Kλινήρης ήταν ο κόουτς Ηλίας
Παπαδημητρίου, οπότε χρέη προ-
πονητή έκανε ο έμπειρος Αθανα-
σόπουλος. Το σκηνικό έγινε ακό-
μη πιο σύνθετο αφού δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι κάθε γειτονικό
ντέρμπι έχει την δική του λογική
και λεπτομέρειες.

Τελικά έγινε η ζημιά με οδυνη-
ρή ήττα 58-59.

Γενικά αρκετός κόσμος και οι
Σακαφλιάδες είδαν τον αγώνα,
που άργησε ένα τέταρτο λόγω
βόλεϊ.

πικρός επίλογος

Αλλιώς εκκίνησε ο αγώνας και
με άλλα συναισθήματα δυστυχώς
ολοκληρώθηκε για τα Τρικαλινά
χρώματα. Φάνηκε από την αρχή
ότι οι κυανέρυθροι ήθελαν να
πάνε σε έναν γρήγορο ρυθμό,
αφού διαθέτουν παίκτες για να
υπηρετήσουν τον συγκεκριμένο
τρόπο ανάπτυξης.

Το πρώτο καλάθι του αγώνα
ήταν Τρικαλινό και προήλθε δια

χειρός του Γιώργου Αναγνωστό-
πουλου απέναντι στον οικείο του
Γ. Αναγνωστόπουλο με τον οποίο
έχουν συνυπάρξει αλλά και παίξει
αντίπαλοι αρκετές φορές.

Ο πρώτος πόντος για τους Σο-
φάδες ήταν με μια βολή του Χρ.
Ζωϊτσάκου, ενώ αμέσως μετά ο
Λεπενιώτης με τρίποντο έκανε το
5-1 στα 8.37.

Λίγο αργότερα ο Τσιτσάνης με
μια βολή σημείωσε το 6-1 για να
απαντήσει με τρίποντο ο Παπαϊ-
ωάννου και στην συνέχεια ο Ανα-
γνωστόπουλος έκανε το 6 όλα
στα 6.48. Η υπόθεση άρχισε να
ζεσταίνεται και ο Λεπενιώτης τρυ-
πώντας την αντίπαλη άμυνα ξε-
κόλλησε τον ΑΟΤ, ενώ έπειτα ο
Τσιτσάνης έγραψε το 10-6 και ο
Τζιάννης το 12-6 στα 4.52.

Ο Αναγνωστόπουλος απάντησε
και πάλι αλλά ο εκπρόσωπός μας
έτρεξε και πάλι αλυσίδα πόντων.

Ο Τζιάννης σημείωσε γκολ- φά-
ουλ για το 17-9 στα 3.43, ενώ ο
Απέργης με τρίποντο στα 6’’ έκανε
το 22-10 του πρώτου δεκαλέπτου,
αφού στον λίγο χρόνο που απέ-
μεινε ο Χρ. Ζωϊτσάκος δεν βρήκε
στόχο.

Ανάλογο σκηνικό και στην δεύ-
τερη περίοδο με τον ΑΟΤ να συν-
τηρεί διαφορά κοντά στους 10
πόντους.

Μια από τα ίδια και στην γ’πε-
ρίοδο αλλά στο τελευταίο σκέλος
η κατάσταση άλλαξε άρδην.

Οι κυανέρυθροι κόλλησαν απί-
στευτα δίνοντας πολλά δικαιώ-

ματα στους αντιπάλους. Αυτοί
μολονότι είδαν τον Χρ. Ζωϊτσάκο
να συμπληρώνει 5 φάουλ έπιασαν
την ευκαιρία από τα μαλλιά.

Πέρασαν για πρώτη φορά
μπροστά στα 21’’ με βολή του
Παπαϊωάννου και στην τελευταία
επίθεση ο Λεπενιώτης δεν βρήκε
στόχο, οπότε έτσι γράφτηκε ο
πικρός επίλογος.

Αναμφίβολα ήταν μια ήττα
εκτός προγράμματος παρά τις
αντιξοότητες που περιγράψαμε
στην εισαγωγή του κειμένου.

Δεκάλεπτα: 22-10,38-29,54-
44,58-59

ΑΟΤ : (Αθανασόπουλος) Λε-
πενιώτης 18(2), Γκαντιάς 10, Τσι-
τσάνης 11, Αργύρης 3(1), Απέρ-

γης 3(1), Αγαπίου, Μπέφας, Τζιάν-
νης 13, Μερίτσης, Μπαρμπούτης

Σοφάδες (Παππάς-Ρίζος)Ζωι-
τσάκος Χρ. 6, Παπαϊωάννου 13
(1), Ζωιτσάκος Τρ. 3 (1), Αναγνώ-
στοπουλος 13 (1), Δαουλαρης
12(2), Δίκαρος 6, Κυριακόπουλος
6 , Σακελλαρίου, Ντασιώτης, Μου-
ταρελος, Σιαμετης

Τα αποτελέσματα

Σπάρτακος- Αγρίνιο 88-50
ΑΟΤ- Σοφάδες 58-59
Αναγέννηση. Λ- Αγριά 71-63
Αμπελώνας- Νίκαια 71-51
Καναλάκι- Αλμυρός 55-76
Στην βαθμολογία ο ΑΟΤ έχει

10 και την επόμενη αγωνιστική(7η)
θα παίξει στην Αγριά.

Μ
οιρασμένα

ήταν τα

συναισθήματα

στην 8η

αγωνιστική της Β’

Εθνικής αφού ο Αίολος-

Γόμφοι πέρασε στεγνός

από τα Γιάννενα, ενώ οι

Ικαροι δεν μπόρεσαν να

πάνε μέχρι τέλους στο

Σχηματάρι.

Το ήθελαν οι κυανέρυθροι

Τα μεγάλα διπλά ανεβάζουν
επίπεδο τις ομάδες και ο Αί-
ολος- Γόμφοι έδειξε ότι το ήθε-
λε πολύ. Ετσι απέδρασε με 64-
65 από την έδρα του ΣΚ. Ιωαν-
νίνων.

Ασφαλώς το συγκεκριμένο
παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο
αφού και οι Ηπειρώτες έψαχναν
ροζ φύλλο.

Όμως η ωριμότητα των Τρι-
καλινών μαζί με την αδάμαστη
θέληση έκαναν την διαφορά.

Οι κυανέρυθροι έχτισαν από
την πρώτη περίοδο σχετική δια-
φορά που διατήρησαν και στο
ημίχρονο. Στην γ’ περίοδο οι
γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν μει-
ώνοντας στον πόντο.

Εντονα συναισθήματα πρό-
σφερε η τελευταία περίοδος.
Η ομάδα του κ. Φόρου έδειξε
μέταλλο ,οπότε παρά την αντί-
παλη πίεση έφτασε μέχρι τέ-
λους. Στον χαρακτήρα άλλωστε
στάθηκε και ο κόουτς, που χα-
ρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική
την επιτυχία.

Ένα λεπτό πριν το τέλος ο
αγώνας ήταν 61 όλα και ακο-
λούθησε τρίποντο των γηπε-
δούχων(64-61). Επειτα ο Δέ-
σπος με γκολ φάουλ έφερε το
ματς στα ίσα(64 όλα), αμέσως
βγήκε καλή Τρικαλινή άμυνα
και στο τέλος ο Ψύρρας με ½
βολές διαμόρφωσε το τελικό

64-65.
Ετσι οι πρωταγωνιστές βίω-

σαν γλυκιά δικαίωση και συνε-
χίζουν με ακόμη μεγαλύτερη
φλόγα.

Δεκάλεπτα: 8-13, 22-28, 47-
48, 64-65

ιωάννινα ΣΚ (Παπαδόπου-
λος, Χαντελης): Ρούσσος, Ρού-
ζιος 6(2), Μουρατιδης 26(5),
Τσατάλας 17(1), Ξιούρας 2,
Σταμίρης 4, Σπηλιόπουλος 9(1),
Βρασταμηνός, Μαγλαράς, Χαν-
τζάρας, Σωτηρίου, Κωνσταντι-
νίδης

Αίολος Τρικάλων/Γόμφοι
(Φόρος): Κολότσιος 7(1), Τσιγ-
γενόπουλος 7, Ιωάννου 2, Χα-
τζής 2, Ψύρρας 10(2), Θέος 8,
Δέσπος 16, Ζώρζος 4, Μόσια-
λος 9

Το χάλασαν οι ικαροι

Για μεγάλο χρονικό διάστημα
οι Ικαροι ήταν μέσα στο πνεύμα
του αγώνα στο Σχηματάρι αλλά
στο τέλος ηττήθηκαν 84-74.

Ουσιαστικά στο τελευταίο
πεντάλεπτο τα έκαναν όλα λά-
θος οπότε έχασαν και με δια-
φορά. Αρχικά οι γηπεδούχοι
ξεκίνησαν με ενθουσιασμό χτί-
ζοντας μια μικρή διαφορά.

Ωστόσο ο εκπρόσωπός μας
βρήκε γρήγορα τα πατήματά
του και κάνοντας καλή δεύτερη
περίοδο(37-39).

Όλα τα λεφτά ήταν το τε-
λευταίο κομμάτι. Στο 58-60 δό-
θηκαν βήματα στον Κατσαρέ.

Ο Ζαρμακούπης έκανε το 62

όλα και ακολούθως υποχρέωσε
σε λάθος τον Τσιαβέ. Ο Δημη-
τριάδης με τρίποντο σημείωσε
το 65-62 και ο Ζαρμακούπης
το 67-62 στα 5.35.

Πλέον ο Ερμής είχε αέρα,
ενώ ακολούθησαν Τρικαλινά
λάθη και αστοχία.

Μετά από τεχνική ποινή στον
Παπαχρήστο ο Δημητριάδης
σημείωσε το 74-64 και στο κα-
πάκι ο ίδιος παίκτης έκανε με
κλέψιμο το 76-64.

Ο Τριανταφύλλου έκανε συγ-
κινητική προσπάθεια(79-72)
αλλά δεν ήρθαν άλλες βοήθειες.
Ακολούθως ο Καρακωνστατά-
κης με απίθανο τρίποντο έκανε
το 84-72 για να διαμορφωθεί
λίγο αργότερα το τελικό 84-74.

Δεκάλεπτα: 22-17, 37-39, 56-
57, 84-74

Ερμής Σχηματαρίου (Οικο-
νόμου): Κυριακόπουλος 5 (1),
Ανδρέου, Δουρούκης 3 (1), Ζαρ-
μακούπης 22, Χατζηγιαννάκης

4 (1), Μπόρσης, Καλημέρης 11,

Μπακέας 3 (1), Χάλιος, Καρα-

κωνσταντάκης 5 (1), Μπότσης,

Δημητριάδης 31 (2).

Ίκαροι Τρικάλων (Γιασσά-
ρης): Τσιαβές 4, Κοϊτσάνος,

Αμβράζης 4, Παπαχρήστος 28

(3), Κατσαρές 7 (1), Τσάκαλος,

Παρδακάς, Μπουργανός 11

(1),Τριανταφύλλου 14, Σπυρά-

κος 6.

Τα αποτελέσματα

ΣΚ. Ιωάννινα- Αίολος- Γόμφοι 

..........................................64-65

Σχηματάρι- Ικαροι ............84-74

Νίκη. Β- Εσπερος. Λ ........62-63

Ολυμπιακός. Β- Γρεβενά .85-89

Αναγέννηση. Κ- ΑΓΣΙ .......78-79

Παλαμάς- Μελίκη ............ 78-84

Ρεπό: ..........................Λευκάδα

Στην βαθμολογία Αίολος-

Γόμφοι και Ικαροι έχουν 13,ενώ

στην 9η αγωνιστική παίζουν:

Ικαροι- Σκ. Ιωάννινα, Αίολος-

Γόμφοι- Νίκη. Β.

Ορθιος στα Γιάννενα
Σε αγώνα θρίλερ ο Αίολος- Γόμφοι κέρδισε 64-65.- 

Κόλλησαν στο τέλος οι Ικαροι χάνοντας στο Σχηματάρι 84-74

Ο Αίολος- Γόμφοι πέτυχε σημαντικό διπλό στον ΣΚ. Ιωαννίνων.

Απίστευτη απώλεια
Με βραχυκύκλωμα στην τελευταία περίοδο ο ΑΟΤ 

υπέστη οδυνηρή ήττα 58-59 από τους Σοφάδες

Τα προβλήματα και το φρενάρισμα στο τέλος κόστισαν

την ήττα στον ΑΟΤ απέναντι στους Σοφάδες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
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ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SCOOTER

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ SCOOTER • ΤΡΙΚΥΚΛΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ • SERVICE

ΤΡΙΚΑΛΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ:

ΤΩΡΑ ΚΑΙ 3ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3χλμ. Τρικάλων-Πύλης Τρικάλων 279

Τηλ.: 24310 24735 Τηλ.: 24410 71985

Κανούτα 13, Τρίκαλα • Τηλ.: 2431305547

WEB: e-bakosis.gr
Email: info@e-bakosis.gr

ΤΗΛ:

24310-29072

697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ

ΠOΛY KATOIKIΩN
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ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Δημητριακοί καρποί
Βαμβακόσπορος σε κόκκους (PELLETS) 
Ηλιάλευρο πρωτεϊνης 25-28% 
Σογιάλευρο 44-46% 
Χαρουπάλευρο 
Πίτυρα ψιλά-χονδρά 
Ενσίρωμα πορτοκαλιού 
Μελάσες σακχαροτεύτλων-πορτοκαλιού 
Γάλατα τροφής 31-38% πρωτεϊνη 
Γάλατα για ρόφημα αμνών-μόσχων τύπου 60% 
Ηλεκτρολύτες
Αδρανοποιητές αφλατοξινών 
CETOSTOP για κετοναιμίες 
Σκεύασματα για πρόκλιση οίστρου (ΜΑΡΚΑΛΟΥ)
Σκυλοτροφές-Γατοτροφές

ΜΙΓΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής 
Αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής 
Αιγοπροβάτων σε κόκκους τύπου 60 καλ/κι 40 κόκκοι 
Αμνοεριφίων εθισμού σε κόκκους 
Αμνοεριφίων αναπτύξεως- παχύνσεως σε κόκκους 
Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής απλής και υψηλής 
Μόσχων εθισμού 
Μόσχων αναπτύξεως και παχύνσεως 
Νεοσσών Α-Β ηλικίας 
Ορνίθων ωοτοκίας 
Ινδιάνων ανάπτυξεως - παχύνσεως - ωοτοκίας 
Χοίρων - χοιρομητέρων - χοιριδίων σε κόκκους 
Κουνελίνες παχύνσεως - κονικλομητέρων
Ισορροπιστές όλων των ειδών ζώων
Συμπυκνώματα όλων των ειδών ζώων

ΖΩοτΕΧΝΙΚΗ τρΙΚΑΛΩΝ

ΜΠΙΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

τοΥ ΣτΕρΓΙοΥ

ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕIΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΖΑΒΛΑΝΙΩΝ 2 - ΤΡΙΚΑΛΑ • ΤΗΛ: 2431074755

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΛΩΝΙΑ - ΜΠΑΡΑΣ • ΚΙΝ: 6972916016

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

20 κιλά από 13€

20 κιλά από 20€

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ 20 κιλά από 20€

Σε προσιτές τιμές

ΑΚρIβοΣ ΔΗΜHτρΗΣ 
Τηλ.: 24310 88217 • Κιν.: 6983 287 352

Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης

Τηλ.: 24310 24735

Άρης: 6977 231 913

Τρικάλων 279

Τηλ.: 24410 71985

Κανούτα 13, Τρίκαλα • Τηλ.: 2431305547

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΩΡΑ ΚΑΙ 3ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

www.bakosis.gr
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Eπιμέλεια

I. TσιμπερδώνηSudokuΓια να γυμνάζεται 

το μυαλό σας

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγω-

νο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να

έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

H λύση του προηγούμενου

5 2 8 1 4 3 9 7 6

6 3 9 5 2 7 1 4 8

1 4 7 9 8 6 2 3 5

3 1 5 2 7 8 6 9 4

8 9 4 6 3 1 5 2 7

7 6 2 4 9 5 3 8 1

2 5 3 7 6 4 8 1 9

9 7 1 8 5 2 4 6 3

4 8 6 3 1 9 7 5 2

4 7 2

5 8 6 3

9 5

2 1

5 6 4

1 9 7 8 3

9 2 1

4 7

6 3 8

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα� μην�πιέζεσαι� και� μη
φορτώνεσαι�νέες�ευθύνες,�χωρίς�να
έχεις� τακτοποιήσει� προηγουμένως
τις� υπάρχουσες� εκκρεμότητές� σου.
Βάλε�ένα�λογικό�πρόγραμμα�και�μην
ανησυχείς�ότι�δεν�θα�προλάβεις�κάτι.�
ΤΑΥΡΟΣ: Φίλε�Ταύρε,�σήμερα�θα�προ-
κύψουν�αρκετές�νέες�υποχρεώσεις�και
θα�αναγκαστείς�να�βάλεις�ένα�πρό-
γραμμα,�για�να�τελειώνεις�με�όσες�πε-
ρισσότερες�μπορείς.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Σήμερα� φρόντισε� να� τα-
κτοποιήσεις� πολλές� εκκρεμότητες
του�παρελθόντος.�Θα�έχεις�την�απαι-
τούμενη�εσωτερική�δύναμη�ώστε�να
διορθώσεις�πολλά�κακώς�κείμενα�που
σε�στεναχωρούσαν.�
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πολλές�υποχρεώσεις�πα-
ρουσιάζονται�και�εσύ�δεν�μπορείς�να
ανταπεξέλθεις�εύκολα�σε�όλες.�Προ-
γραμματίσου�και�μην�αγχώνεσαι,�για-
τί�αλλιώς�δεν�θα�αποφύγεις�το�άγχος
και�τις�επιπόλαιες�κινήσεις.�
ΛΕΩΝ: Αυτή�τη�Τρίτη�απαιτεί�από�τη�με-
ριά�σου�ηρεμία�και�ωριμότητα,�για�να
μην�μπλεχτείς�σε�καταστάσεις�που�θα
σε�δυσαρεστήσουν.�
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αγαπητέ� Παρθένε,� τα
πράγματα�δεν�πάνε�ακριβώς�όπως�τα
σχεδιάζεις�και�σήμερα�κάποιες�εξε-
λίξεις� θα� σε� βγάλουν� από� το� πρό-
γραμμα�που�έχεις�φτιάξει.�
ΖΥΓΟΣ: Αγαπητέ�Ζυγέ,�θα�πρέπει�σή-
μερα�να�κάνεις�προσπάθεια�για�να�συγ-

κρατήσεις�τα�νεύρα�σου�και�να�μην�ξε-
σπάσεις�σε�δικά�σου�άτομα,�που�δεν
φταίνε�σε�τίποτα.�Κάποια�δικά�σου�θέ-
ματα�θέλουν�προσεχτική�αντιμετώπι-
ση�και�μόνο�εσύ�μπορείς�να�τα�λύσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σήμερα�κινείσαι�δυναμικά,
χωρίς�να�ξεχνάς�και�τους�στόχους�που
έχεις�βάλει.�Αυτή� την�περίοδο�διαι-
σθάνεσαι� κάποια� προβλήματα� που
μπορεί�να�προκύψουν�και�τα�προλα-
βαίνεις�και�δίνεις�τις�καλύτερες�λύσεις.�

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο� συναισθηματισμός,� η
φαντασία� και� η� διαίσθησή� σου,� βρί-
σκονται�σε�ψηλά�επίπεδα�αυτή�την�ημέ-
ρα.�Πράγματα�και�πρόσωπα�που�ήταν
κάποτε�αδιάφορα�για�σένα,�τώρα�θα
αποκτήσουν�σημασία�και�ενδιαφέρον.�

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτή�τη�Τρίτη�μπορείς�να
κάνεις�σχέδια�και�να�δεις�το�μέλλον�με
αισιοδοξία.�Κάνε�πράγματα�για�τον�εαυ-
τό�σου�και�μην�παραμελείς�την�υγεία
σου,�αλλά�και�την�εμφάνισή�σου.�

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το� πλανητικό� σκηνικό
της�ημέρας�ανοίγει�τον�δρόμο�για�την
επιτυχία�των�σχεδίων�σου�και�πρέπει
να�εξοπλιστείς�με�δυναμισμό�και�ενέρ-
γεια,�για�να�τα�καταφέρεις.

ΙΧΘΕΙΣ:Φίλε�Ιχθύ,�μην�αναλώνεσαι�σή-
μερα�σε�ζητήματα�που�δεν�έχουν�με-
γάλη�σημασία.�Τα�πράγματα�πάνε�αρ-
κετά�καλά,�αλλά�μάλλον�δεν�το�έχεις
καταλάβει.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1.Ό� κάτοχος� πολλών
γνώσεων.
2.Επέρχεται�μετά�την

δύση� του� ηλίου,� (γεν.)
3.� Τρωκτικό� πού� ζει

στο�νερό�(γεν.�καθ.)
4.�Το�τέλος�τής�ζωής.

(λόγιο)
5.� Ανήκει� στα� δημη-

τριακά.�-Προσωπική�αν-
τωνυμία.
6.�Άρθρο.�-�Εκκλησια-

στικός� χαιρετισμός,
(ξεν.)�-�Μόριο�του�μέλ-
λοντος.
7.� Προσδίδουν� πρό-

ωση.� -� Ανώτατα� Εκπαι-
δευτικά�Ιδρύματα,�(αρχι-
κά)
8.�Καλλικέλαδα�πτηνά.
9.� Άγραφο� περιθώριο� της� σελίδος

ενός�χειρογράφου,�(γεν.)
ΚΑΘΕΤΩΣ

1.�Γοητευτική.
2.�Αναφορική�αντωνυμία,�(πληθ.)
3.�Τα�υπόλοιπα.�-�Πρόθεσις�πριν�από

φωνήεν,�(άντιστρ.)
4.�Η�επιούσα.
5.�Νοτιαμερικανός�στρατηγός�και�πο-

λιτικός�(1783-1830).
6.�Είδος�υφάσματος,�(αντιστρ.)
7.�Ασθενής�και�συνεχής�ήχος.�(αρχ.)

-�Τοπικό�επίρρημα.
8.�Έλλειψις�σταθερότητος.�(ενάρθρ.)
9.�Δύο�όμοια�σύμφωνα.�-�Μνημονεύε-

ται�απαραιτήτως�στον�γάμο.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 

ΟΡΙΖ.: 1.�ΕΥΠΑΘΕΙΑ�2.�ΑΝΕΣΕΙΣ�3.�ΕΠΙ-
ΔΟΜΑ�4.�ΚΑ-ΔΕΝΕΣ�5.�ΑΛΑΙ�-�ΡΕΝΟ�6.
ΕΚΣΠΑ�-�ΕΥ�7.�ΑΡΙ�-�ΑΛΣΟΣ�8.�Η�ΜΑΡΙ-
ΔΑ�9.�ΡΟ�-�ΗΣΑΪΑ.�

ΚΑΘ.: 1.�ΕΝΕΚΑ�-�ΑΗΡ�2.�ΠΑΛΕΡΜΟ�3.
ΠΑΪΔΑΚΙΑ�4.�ΑΝΔΕΙΣ�-�ΡΗ�5.�ΘΕΟΝ�-�ΠΑΙΣ
6.�ΕΣ-ΜΕΡΑΛΔΑ�7.�ΕΣΑΕΙ�-�ΣΑΙ�8.�ΑΙ�-
ΝΕΟ�9.�ΣΟΥΣΑ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

CINE –ΜΥΛΟΣ
3d Digital Cinema 

& Dolby

στο Μύλο Ματσόπουλου
Μαγευτικό περιβάλλον, ψη-

φιακή εικόνα & ήχος, άνετα κα-
θίσματα, αναψυκτήριο.

Τηλ. 24310 20090
facebook Δήμος Τρικκαίων
Δημοτικός Κινηματογράφος

Τρικάλων
Ώρες προβολών: 
Καθημερινά 21.45
Τιμές εισιτηρίων: 
Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- 
ανέργων- πολυτέκνων 4 €
Το κοινό μπορεί να αγοράζει

τα εισιτήριά του ηλεκτρονικά
στην διεύθυνση: 

https://www.ticketservices.gr/
event/cine-mylos-trikala

6-9/9 

Young Frankenstein 
(Φρανκενστάιν Τζούνιορ)

Κωμωδία 105’
10-13/9 

Ο Μεγάλος Δικτάτωρ 
(επανεκδ) Κωμωδία 125’

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα 

προβάλλονται

Αίθουσα 1

Σάββατο – Κυριακή στις 6

η παιδική ταινία της Ντίσνει 

“ΕΝΚΑΝΤΟ” 
στα Ελληνικά

Σε βραδυνές προβολές

στις 9.30 συνεχίζεται η αλη-

θινή ιστορία 

“Ο ΟΙΚΟΣ ΓΚΟΥΤΣΙ”
Αίθουσα 2

Σάββατο – Κυριακή στις 5

η παιδική ταινία 

“ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ”
Αίθουσα 3

Προβάλλεται η νέα ταινία 

“ΓΚΟΣΤΜΠΑΣΤΕΡΣ” 
κάθε μέρα στις 9.

Σάββατο – Κυριακή 

2 προβολές 6.30 

το απόγευμα 

και 9 βραδινή.

Για τις ώρα στο τηλ.:

24310 78775

CMYK

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA

8 πρωί - 4 μεσημέρι κ 5

απόγευμα εως 8

πρωί επομένης

ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ�ΧΡΙΣΤΙΝΑ

�ΟΘΩΝΟΣ�14

�2431021988

08:00 π.μ – 22.00  μ.μ.

ΡΑΠΤΗΣ�ΓΙΑΝΝΗΣ

�28ης�ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ�89

�2431032067

από τις 5.30 το απόγευμα, 

εως τις 21,00 το βράδυ

ΠΑΠΠΑΣ�ΧΡΗΣΤΟΣ�\

ΠΥΛΗΣ�79Β�

2431075740

ΧΑΙΔΟΣ�ΙΩΑΝΝΗΣ

�ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ�36

�2431063833

09:00 Ειδήσεις�-�Αθλητικά�-�Καιρός
09:15 Συνδέσεις
12:00 Ειδήσεις�-�Αθλητικά�-�Καιρός
13:00 Δες�&�Βρες
14:00 Χαιρέτα�μου�τον�Πλάτανο�Κ2

Ε34
15:00 Ειδήσεις�-�Αθλητικά�-�Καιρός
16:00 Στούντιο�4
18:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις�-�Δελτίο�Στη

Νοηματική�-�Ενημέρωση�COVID
19

19:00 Σε�Ξένα�Χέρια�Ε37�(Ε)
20:00 Χαιρέτα�μου�τον�Πλάτανο�Κ2

Ε57
21:00 Κεντρικό�Δελτίο�Ειδήσεων�-

Αθλητικά�-�Καιρός
22:00 Σε�Ξένα�Χέρια�Ε47
23:00 Η�Τούρτα�της�Μαμάς�Κ2�Ε9
00:00 Ειδήσεις�-�Αθλητικά�-�Καιρός
00:15 The�Affair�Κ5�Ε5
01:15 The�Affair�Κ5�Ε6
02:15 Στούντιο�4�(Ε)

07:40 Σούπερ�Τερατάκια
08:00 Το�Σχολείο�της�Έλεν
08:30 Ιατρική�και�Λαϊκές�Παραδόσεις

Κ2�Ε7�(Ε)
09:00 Απίθανα�Ζώα�Ε1�(Ε)
10:00 Εκπληκτικά�Ξενοδοχεία�Κ1�Ε1

(Ε)
11:00 ΠΟΠ�Μαγειρική�Κ1�(Ε)
12:00 Πλανήτης�Σεφ�Κ1�Ε6�(Ε)
13:00 Pop�Hellas,�1951-2021:�Ο

Τρόπος�που�Ζουν�οι�Έλληνες
(Ε)

14:00 1.000�Χρώματα�του�Χρήστου
14:30 24ο�Διεθνές�Φεστιβάλ

Κινηματογράφου�Ολυμπίας
14:35 Η�Καλύτερη�Τούρτα�Κερδίζει�Ε7
15:00 Απίθανα�Ζώα�Ε2
16:00 Εκπληκτικά�Ξενοδοχεία�Κ1
17:00 Μια�Εικόνα�Χίλιες�Σκέψεις�Ε8
17:30 Μονόγραμμα�Κ41�Ε8
18:00 Έμα�Ε3
19:00 Έμα�Ε4
20:00 When�the�Dust�Settles�Ε2
21:00 Doctor�Foster�Κ2�Ε3
22:00 Το�Παρίσι�Μπορεί�να�Περιμένει

(Paris�Can�Wait)
23:45 Επικίνδυνες�Ε4�(Ε)
00:15 Αναφορά�στον�Ιωάννη

Καποδίστρια
01:20 Van�Life�Ε6�(Ε)
02:00 Διασπορά�-�Παροικίες�-

Ευεργεσία:�Από�το�Εγώ�στο
Εμείς�(Ε)

07:30 Μικρές�Φάρμες�Κ3�Ε7�(Ε)
08:00 Στο�Νησί�Ε5�(Ε)
09:00 Ταξίδι�στην�Ιταλία�Ε4
09:30 Χωρίς�Αποσκευές:�Μέση

Ανατολή�και�Αφρική�Ε10
10:00 Περίμετρος
12:00 Νόστιμες�Διαδρομές�Ε9�(Ε)
13:00 Συν-Άνθρωποι�Ε9
13:30 Βότανα,�Καρποί�της�Γης
14:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις
14:50 ΕΡΤ�Αθλητικά
14:55 ΕΡΤ�Καιρός
15:00 Κρουαζιέρα�στη�Βαλτική�Ε3

16:00 Ο�Κόσμος�των�Σπορ
16:45 Δελτίο�Καιρού
17:00 Ο3
18:00 Βότανα,�Καρποί�της�Γης�(Ε)
18:30 Συν-Άνθρωποι�Ε9�(Ε)
19:00 Σύντομο�Δελτίο�Ειδήσεων
19:05 Χωρίς�Αποσκευές:�Μέση

Ανατολή�και�Αφρική�Ε10�(Ε)
19:30 Ταξίδι�στην�Ιταλία�Ε4�(Ε)
20:00 Κρουαζιέρα�στη�Βαλτική�Ε3�(Ε)
21:00 Στο�Νησί�Ε5�(Ε)
22:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις
22:40 ΕΡΤ�Αθλητικά
22:45 Δελτίο�Καιρού
23:00 Αρχαίοι�Κρυμμένοι�Θησαυροί�Ε3
00:00 Εκεί�που�Γεννιούνται�οι�Θρύλοι

Κ1�Ε8�(Ε)
00:30 Σπίτι�μου,�Σπιτάκι�μου�Ε2�(Ε)
01:30 Στα�Άδυτα�της�Μαφίας:�Σικάγο

Ε6�(Ε)

06:00 Καλημέρα�Ελλάδα
09:50 Το�Πρωινό
13:00 ANT1�News
13:50 ΑΝΤ1�News�-�Δελτίο�στη

Νοηματική�Γλώσσα
14:00 Κωνσταντίνου�και�Ελένης�(Ε)
15:00 Ρουκ�Ζουκ
16:00 Brooklyn�Nine-Nine�Κ3�Ε17
16:30 5�x�5
17:30 Ήλιος�Κ2�Ε62
18:45 ANT1�News
20:00 Ράδιο�Αρβύλα
21:00 Η�Φάρμα
22:15 Άγριες�Μέλισσες�Κ3�Ε42
23:45 Τhe�2night�Show�Κ6
02:00 Κάρμα�(Ε)

07:50 Mega�Καλημέρα
10:50 Πάμε�Δανάη!
12:45 Μεσημβρινό�Δελτίο�Ειδήσεων
13:30 Ελένη
16:10 Δελτίο�Νοηματικής
16:20 Live�News
18:40 Το�Αύριο�μας�Ανήκει�Ε62
19:45 Κεντρικό�Δελτίο�Ειδήσεων
20:55 Δελτίο�Καιρού
21:00 Η�Γη�της�Ελιάς�Ε96
22:30 Η�Γη�της�Ελιάς�Ε97
23:20 Ο�Εισβολέας�(The�Intruder)
23:50 Μεγάλη�Εικόνα
01:10 Αλέξανδρος�και�Δημήτριος

Υψηλάντης�Ε1
02:10 CSI�Miami�Κ6�Ε11

07:30 Shopping�Star�(Ε)
09:00 Breakfast�at�Star
12:00 Αλήθειες�με�τη�Ζήνα
14:00 Ντετέκτιβ�Μονκ�Κ4�Ε16
15:00 Star�News
15:45 Ειδήσεις�στη�Νοηματική

Γλώσσα
16:00 Shopping�Star
17:40 Elif�Κ5�Ε983
18:40 Τροχός�της�Τύχης
19:50 Star�News
21:00 GNTM�-�Greece's�Next�Top

Model�Κ4
00:30 Νόμος�και�Τάξη:�Ειδική�Ομάδα

Κ21�Ε14

07:45 Happy�Day�στον�Alpha
10:00 Super�Κατερίνα
13:00 Style�me�up!
14:00 Ειδήσεις
14:50 T-Live
16:35 Δελτίο�Ειδήσεων�στη�Νοηματική

Γλώσσα
16:45 Οικογενειακές�Ιστορίες
17:45 Deal
18:50 Κεντρικό�Δελτίο�Ειδήσεων
20:00 Άσε�Μας�Ρε�Μαμά�Ε38
21:00 Σασμός�Ε55
22:30 Thor:�Ragnarok
01:15 Σασμός�Ε53�(Ε)
02:45 Οι�Ιστορίες�του�Αστυνόμου

Μπέκα�(Ε)

06:00 Σήμερα
10:00 Αταίριαστοι
11:30 Love�It
13:15 Ώρα�για�Φαγητό�με�την�Αργυρώ
14:00 Οι�Ειδήσεις�του�ΣΚΑΪ
15:00 Καλό�Μεσημεράκι
16:55 Δελτίο�στη�Νοηματική
17:05 Κάτι�Ξαναψήνεται
18:45 Μόλις�Χθες�Ε52
19:50 Τα�Νέα�του�ΣΚΑΪ
21:00 G.I.�Joe:�Η�Γέννηση�της�Κόμπρα

(G.I.�Joe:�The�Rise�of�Cobra)
23:20 Big�Brother
23:40 Big�Brother
01:45 Rituals�Ε2
02:45 Καλό�Μεσημεράκι�(Ε)

06:00 Ώρα�Ελλάδος
09:50 Ποιος�Είναι�Πρωινιάτικα;
13:00 Open�News
14:00 Κάθε�Μέρα�Σεφ
15:00 Σ'�Αγαπάω�Μεν,�Αλλά�Ε8�(Ε)
16:00 Θυρίδα�Τηλεπώλησης
16:20 Εικόνες�(Ε)
17:30 Open�News�στη�Νοηματική
17:45 Η�Τελευταία�Ώρα�Ε45
18:50 Open�News
20:00 Private�Eyes�Κ3�Ε1
21:00 Ο�Βετεράνος�(The�Veteran)
23:00 El�Chapo�Κ2�Ε8
23:45 El�Chapo�Κ2�Ε7
00:45 Απλές�Κουβέντες
01:45 Η�Δίκη�στο�Open
03:30 Glam�Wars

07.00�–�08.00�Κινούμενα�Σχέδια
08.00�–�09.00�Χρώματα�Ελλάδας
09.00�–�10.00�Όλο�Υγεία
10.00�–�12.00�Τηλεπωλήσεις
12.00�–�13.00�Δρόμοι�της�Παράδοσης
13.00�–�15.00�Τηλεπωλήσεις
15.00�–�16.00�Ορθά�–�Κοφτά
16.00�–�18.00�Τηλεπωλήσεις
18.00�–�18.30�Κοινωνική�Σειρά
18.30�–�19.30�Κόντρα�και�Ρήξη
19.30�–�20.30�Δελτίο�Ειδήσεων
20.30�– 22.00�Μυλόπετρες�της

παράδοσης�και�του�πολιτισμού



σελίδα 27τοπικά
ΤΡΙΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20217

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 2431077555
ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.ΒΛΑΧΑΒΑ 32 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2107524005
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 17 2109911005
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 6 2431030077
ΔΟΝΤΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 6 2431400655
ΧΑΧΑΜΗΣ ΚΙΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 2431022300
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 17 2431071220
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5 2431079670
“EUROMEDICA” ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2431074480
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 20 2431039739
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431029680
ΣΑΡΡΟΥ-ΝΤΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΑΚΗ 15 2431030400
ΤΖΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 11 2431400800
ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ ΤΡΙΑΔΟΣ 2431024009
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ 26 2431600878
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 11 2431021518
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ 2431600941
ΠΟΤΙΚΑ ΜΥΡΤΩ ΜΙΑΟΥΛΗ 7 ΤΡΙΚΑΛΑ 2431181801
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 14 2431078790
ΓΚΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432306762
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 25 2431032371
ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 2431070675
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 9 2431076340
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΘΩΝΟΣ 2 2431072300
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26 2431032422
ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-3 2431400467
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΓΑΘΟΝΙΚΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 7 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432022493
ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 2431026571
ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 2431023338
ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 8 2431025009
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 12 2431033360
ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ 17 2431072130
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΦΑΝΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432022601
ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432024533
ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432077447
ΝΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 18 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 2433022209
ΣΥΝΙΓΚΕΡΣΚΑ-ΓΚΑΝΟΥΛΗ ΛΙΛΙΑΝΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 11 2431076075
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΟΝΔΥΛΗ 37 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432076619
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431075140
ΜΟΥΖΙΟΥΡΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 11 2431079980
ΜΠΑΤΑΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 3 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2431301400
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 2431034710
ΠΑΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 14 2431037960
ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 19 2431030642
ΣΟΥΡΛΗ ΦΑΝΗ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 1 2431037555
ΣΥΝΤΖΕΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432075989

ΜΙΑΟΥΛΗ 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 2431071646
ΚΙΡΙΜΛΙΔΟΥ-ΧΑΡΙΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 12 ΤΡΙΚΑΛΑ 2431077243
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 2431075222
ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 6 2431072444
ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13 2431077040
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 16 2431033102
ΜΠΙΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431073876
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 2431400283
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 10 2431038786

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432094496
ΜΟΥΣΙΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΥ 24 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 6974301700
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΆΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗ 6 2431036858
ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 12 2431033360
ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΟΥΤΑ 13 2431039846
ΚΟΤΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6985878767
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 20 2431021281
ΣΦΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10 2431076834
ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-3 2431075027
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΑΡΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σ.ΣΑΡΑΦΗ 15 2431038877
ΓΚΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 2431072777
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 15 2431033668

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 5 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 2433022344
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 2431074557
ΘΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 14 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2431024662
ΚΑΛΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 2431071474
ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 2431032505
ΚΟΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 31 2431077079
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ 8 2431075888
ΚΡΟΥΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 18 2431073677
ΜΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 2431051500
ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 11 2431023444
ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431037317
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 8 2431033411
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 6 2431072245
ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 2 2431032042
ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432023513
ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 2431032945
ΤΑΡΑΤΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432022774
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΡΜΟΥ 45 ΠΥΛΗ 2431022460
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ-ΙΑΚΩΒΑΚΗ 2431033013
ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΠΠΑ3-ΜΙΑΟΥΛΗ 2431020045
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 1 2431075294
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431074574
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28 2431076671
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ

ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26 2431079392
ΤΣΙΠΩΡΗΣ-ΛΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16 2431075043
ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΝΕΛΣΩΝ 24 2431031460
ΖΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 25 2431071001
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ** 2432078277

ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΤΡΙΚΑΛΑ 2431025190
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7 2431070500
ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΟΥΤΑ 13 2431039846
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 11 2431039756
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431025860
ΜΙΝΚΑ-ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 11 2431039756
ΜΟΥΣΙΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10 2431400158
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 4 2431077260
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ 12 2431030322
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-3 2431079393

ΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 40Α 2431302448
ΣΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΘΩΝΟΣ 18 2431078155
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 2 2431071740
ΤΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ-ΝΕΛΣΩΝ 24 2431032844
ΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 3 2431071650
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 3 2431035566
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΟΥΛ. ΑΔΑΜ 8 2431077399
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΛ. ΑΔΑΜ 2431077399
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ 66 2431024646
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431073788
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 6 2431031622
ΓΚΑΝΤΕΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 6 2431022128
ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 28 2431073601
ΛΑΟΠΟΔΗ ΙΟΥΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 64 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432024114
ΜΑΡΚΟΥΔΗ-ΛΑΖΟΥ ΑΡΕΤΗ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 3-4 2431037872
ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 16 2431039786
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 12 2431074111
ΠΑΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 20 2431076071
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 2 2431039024
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5 2431033855
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ 12 2431076664
ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΘΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 2431039444
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΟΡΑΗ-ΚΑΝΟΥΤΑ 2431028924
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 11 2431021641
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12 2431063831
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ-ΜΙΑΟΥΛΗ 2 2431077230
ΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 6 ΤΡΙΚΑΛΑ 2431038880

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5 ΟΙΧΑΛΙΑ 2433031949
ΜΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 15 2431029991
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 2431020055
ΜΗΛΙΩΝΗ ΒΑΝΕΣΣΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ Α-ΜΙΑΟΥΛΗ 2431079992
ΜΗΤΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 31 2431078611
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432077727
ΜΠΑΣΛΗ ΚΑΛΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 25 2431063163
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 15 2431079412
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΑΟΥΛΗ-ΖΑΠΠΑ 2431033363
ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΤΗΣ 37 ΠΥΛΗ 2434022444
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 18Α 2431022236
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432024988
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432076555
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΡΙΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 14 2431076990
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 5 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 2433023033
ΣΦΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10 2431076834
ΤΡΙΓΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΦΗ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2 2431079178
ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431063100
ΤΣΙΟΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 5 2431075180
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΟΣ 5 2431026810
ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 2431072627
ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-3 2431023530
“ΓΑΛΗΝΟΣ” ΒΥΡΩΝΟΣ-ΜΑΡΚΙΝΑ 49 2431071170
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΓΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 16 2431400680
ΘΩΔΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 40Α 2431023769
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΜΑΡΚΙΝΑ 49 2431030329
ΜΟΥΣΙΩΛΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432023405
ΜΠΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 25 2431030750
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 6 2431027537
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28 2431071273
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑΣ 14 2431101638
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 9 2431031771
ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 20 2431035010
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 11 2431078830
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 6 2431079590
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 2431028710
ΠΙΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 2431400995
ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 33 2431028480
ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 31 2431027308
ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431023799
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 8 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432076210
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 2431079549
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 2106867330
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ

ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 7 2431030717
ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 2431078009
METEORA NEPHROLIFE METEORA NEPHROLIFE 2431088001
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ

ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.ΑΔΑΜ 8 2431023430
ΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 2431400736
ΔΙΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ 17 2431077644

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432094345
ΔΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431029005
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 16 2431078098
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 2431021649
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 2431401998
ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΡΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 7 2431077744
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ κ.ΙΑΚΩΒΑΚΗ 2431034034
ΤΡΑΠΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΝΟΥΤΑ 1-ΒΥΡΩΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 2431032111
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 74 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432400315

ΚΟΝΔΥΛΗ-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10 ΤΡΙΚΑΛΑ 2431400496
ΚΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 40Α
ΛΑΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 6 2431401563
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΧΑΟΝΟΣ
ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 2433022460
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΛΕΜΑΝΣΩ 1 2431101140
ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 6 2431032160
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 26 2431037378
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 11 2431077337
ΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432077088
ΣΚΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 40Α 2431302445
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ 2 2431402313
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 7 2431033490
ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-3 2431302088
ΦΑΤΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 24 2431033100
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 14 2431023006
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431036495
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432075570
ΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 18 2431076121
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 25 2431032371
ΔΗΜΑΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 6 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432077300
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7 2431552151

ΚΡΙΚΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431030084
ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 6 2431076088
ΜΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 2431038250
ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 6 2431027416
MHN “ΟΡΑΣΗ” ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝ ΟΡΑΣΗ 2431077999
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 12 2431075584
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 37 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432078444
ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ-ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 2431022500
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 31 2431072500
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 9 2431077747
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΜΟΥ 12 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432075475
ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 11 2431039049
ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 14 2431039270

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 35 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 2433029007
ΤΖΙΟΝΤΖΙΟΛΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 2431063141
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-3 2431301769
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 31 2431072322
ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 2431078210
ΒΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 6 2431036605
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΗΣ 37 ΠΥΛΗ 2434022444
ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 12 2431020855
ΓΥΦΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10 2431025039
ΖΙΟΥΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431070170
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ 14 2431079754
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 16 2431025588
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΟΥΛΗ 16 2431070970
ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 6 2431070171
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΟΛΩΝ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 3 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432024555
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 22 2431074081
ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΙΔΗ 3 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432022808
ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431033380
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΑΟΥΛΗ-ΖΑΠΠΑ 3 2431027005
ΜΟΚΑ-ΙΦΕΡΤ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΛ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 10 2431075649
ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 2431070406
ΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 5 2431027601
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 20 2431070555
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΑΚΗ 15 2431600873
ΠΑΠΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 14 2431020722
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 9 2431033711
ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 5 2431030230
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 9 2431029170
ΧΑΙΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 20 2431022800
ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΡΟΖΥ Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 22 2431303488
ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-3 2431075027
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 6983522701
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10 ΤΡΙΚΑΛΑ 2431024562
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΓΙΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 114 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432078433
ΓΛΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 1 2431033507
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28 2431079175
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-3 2431550025

ΑΡΤΗΣ ..ΠΥΛΗ 6907046333
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431033365
ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΜΑΡΚΙΝΑ 49 2431030329
ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432023513
ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑΣ 28 2431070344
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 7 ΤΡΙΚΑΛΑ 2431102535
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 2431031110
ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 6 2431302675
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 9 2431020010
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 14 2431071765
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 18Α 2431031611
ΣΦΥΡΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΥΡΩΝΟΣ 12 2431073030
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431021400
ΤΣΑΓΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431036966
ΧΑΛΒΑΤΖΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 9 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 2433022262
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 14 2431038080
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1 2431022233
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431036926
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΚΑΤΡΑΝΑ ΦΑΝΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 2431400274
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 1 2431070776
ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 2431073327
‘CITYZEN” ΒΥΡΩΝΟΣ 17 2431102386
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 8 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432023704
ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431400016
ΖΗΚΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 30 ΔΣ-ΚΛΕΙ 2431101774
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 12 2431026742
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α.ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤ.23 2431073623
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΗΣ 6 2431101784
ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 16 2431078990
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431303414
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΘΩΝΟΣ 2 2431022278
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 31 2431030880
ΠΥΡ. ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 26 2431075610
“ΓΑΛΗΝΟΣ” ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΜΑΡΚΙΝΑ 49 2431071170
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΛΛΗ ΒΥΡΩΝΟΣ 6 2431077074
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13 2431303949
ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑΣ 14 2431078800
ΜΠΟΥΡΟΚΩΣΤΑ ΖΩΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 37 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ** 2432078060

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ 2431402067
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 20 2431021281
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 31 2431102726
ΦΥΣ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΒΥΡΩΝΟΣ 17 2431073646
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΚΑΦΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431027174
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ 15 2431078052
ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29 2431027705
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 6942650172
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΝΟΥΤΑ 1 2431028030
ΓΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 2431039877
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΝΝΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 2433023500
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 4 2431074774
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 26 2431036436
ΠΙΝΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432077212
ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗ 15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432077944
ΣΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 7-9 2431074500
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 2431029311
ΤΖΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 11 2431023005

Οι γιατροί της πόλης των Τρικάλων



Μ
ε υπονοούμενα
κατά του ΣΥΡΙΖΑ
και κυρίως του

Αλέξη Τσίπρα ότι δεν
προχωράει σε
επανεκλογή του από τη
βάση του κόμματός του
σχολίασε τις χτεσινές
εσωκομματικές εκλογές
του ΚΙΝΑΛ ο
κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου.

Να μη μένουν
περίκλειστα

Κατά την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών ο Γιάν-

νης Οικονόμου ρωτήθηκε σχε-
τικά με το ποιο μήνυμα λαμ-
βάνει η κυβέρνηση τόσο από
τη χτεσινή μεγάλη συμμετοχή
των πολιτικών στις εσωκομ-
ματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ
όσο και με την πρωτιά του Νί-
κου Ανδρουλάκη ως επιλογή
ανανέωσης και ο κ. Οικονόμου

απάντηση ότι η εκλογή αρχη-
γού του ΚΙΝΑΛ είναι ένα πο-
λιτικό γεγονός που η κυβέρ-
νηση παρακολουθεί με σεβα-
σμό στις δημοκρατικές διαδι-
κασίες και πρόσθεσε:

«Η δημοκρατία αναδεικνύε-
ται με την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών και όχι με την

αποχή τους. Το σημαντικό εί-
ναι να μην μένουν τα κόμματα
περίκλειστα. Είναι κάτι που
κάνει η ΝΔ και το Κίνημα Αλ-
λαγής».

Στο τέλος τετραετίας
Ερωτηθείς για το αν υπάρ-

χει ζήτημα επιτάχυνσης των

πολιτικών εξελίξεων και προ-

σφυγή σε πρόωρες εθνικές

εκλογές με αφορμή τις εσω-

κομματικές εξελίξεις στο ΚΙ-

ΝΑΛ ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος επανέλαβε ότι «οι

εκλογές θα γίνουν στο τέλος
της τετραετίας» και πρόσθεσε
ότι ως κυβέρνηση η ΝΔ «αξο-
ποιούμε κάθε μέρα που περ-
νά για να κάνουμε έργο για
τους πολίτες. Είτε έχει να κά-
νει με την πανδημία,είτε έχει
να κάνει με τις επενδύσεις,
είτε έχει να κάνει με σπουδαί-
ες αλλαγές και μεταρρυθμί-
σεις. Αξιοποιούμε κάθε μέρα
που θα αξιολογηθεί στο τέλος
της τετραετίας και οι πολίτες
θα επιλέξουν».

Μέχρι το τέλος 
της τετραετίας…

Ερωτηθείς δε, ο κ. Οικονό-
μου για το αν η ΝΔ μένει χω-
ρίς εν δυνάμει κυβερνητικούς
εταίρους με δεδομένο ότι στο
δεύτερο γύρο των εσωκομ-
ματικών εκλογών του ΚΙΝΑΛ
πέρασαν οι Νίκος Ανδρουλά-
κης και Γιώργος Παπανδρέου
ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι
«το ποιος θα εκλεγεί πρό-
εδρος είναι εσωτερικό ζήτημα
του ΚΙΝΑΛ».

«Μέχρι το τέλος της τετρα-
ετίας κάθε πολιτική δύναμη θα
καταθέσει τις προτάσεις της.
Εμείς θα καταθέσουμε στους
πολίτες το έργο μας και οι πο-
λίτες θα αποφασίσουν πως
θα προχωρήσει η χώρα την
επόμενη περίοδο» κατέληξε ο
κ. Οικονόμου.
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Πως σχολίασε ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ
Ποιες αιχμές άφησε για Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου

Η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και ο ίδιος ο υπουργός Τάκης Θεο-
δωρικάκος δηλώνει αποφασισμένος να βά-
λει το «μαχαίρι στο κόκκαλο» και η έρευνα
αυτή να φτάσει σε βάθος, ενώ ο πέλεκυς για
τους επίορκους αστυνομικούς, λέει ότι θα εί-
ναι βαρύς.

Ο ίδιος μίλησε για τη διαφθορά στην
αστυνομία και ήταν κατηγορηματικός: «Πρό-
κειται για μια πολύχρονη βαριά εγκληματι-
κή δραστηριότητα, με πλοκάμια σε πολλούς
χώρους και στην οποία, δυστυχώς, εμπλέ-
κονται και αστυνομικοί. Η έρευνα της Υπη-
ρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων θα φτάσει
μέχρι τέλους. Η επιχείρηση αντιμετώπισης
της διαφθοράς στην Ελληνική Αστυνομία εί-
ναι μονόδρομος. Δεν θα υπάρξει καμία επι-
είκεια για τους επίορκους αστυνομικούς. Ο
πέλεκυς θα είναι βαρύς, σύμφωνα με τους
νόμους και τις πειθαρχικές διατάξεις.» 

Στόχος να κερδηθεί ξανά η εμπιστοσύνη
Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος συνέχισε για

το μεγάλο στοίχημα του υπουργείου που δεν
είναι άλλο από το να κερδηθεί ξανά η εμπι-
στοσύνη των πολιτών: «Η αυτοκάθαρση εί-
ναι προϋπόθεση για να κερδηθεί ξανά η εμ-
πιστοσύνη των πολιτών στην Ελληνική Αστυ-
νομία. Στηρίζουμε τη συντριπτική πλειοψη-
φία των αστυνομικών που είναι πιστοί στον
όρκο τους, προσφέρουν σημαντικό κοινω-
νικό έργο και υπηρετούν την ασφάλεια των
πολιτών. Είναι ένας αγώνας που δίνουμε και
γι’ αυτούς. Για ολόκληρη την κοινωνία μας».

Στις δημοσκοπήσεις στέκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με
αφορμή τις εσωκομματικές εκλογές του
ΚΙΝΑΛ και αφήνει αιχμές σχολιάζοντας ου-
σιαστικά το γεγονός ότι ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος που εμφανιζόταν ως ένα από τα αδια-
φιλονίκητα φαβορί για την είσοδο στο δεύ-
τερο γύρο έμεινε τελικά εκτός καταλαμβά-
νοντας την τρίτη θέση πίσω από τους Νίκο
Ανδρουλάκη και Γιώργο Παπανδρέου.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει
στη χώρα μας, ο πρώτος σε όλες τις δημο-
σκοπήσεις δεν σημαίνει και πρώτος στην
κάλπη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει
ως εξής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καθ’

όλη τη διάρκεια των εσωκομματικών εκλο-
γών του ΚΙΝΑΛ επέλεξε συνειδητά να μην
προχωρήσει σε καμία τοποθέτηση ή σχο-
λιασμό, σεβόμενος τις εσωκομματικές δια-
δικασίες.

»Το ίδιο θα συνεχίσουμε μέχρι και την ολο-
κλήρωση του δεύτερου γύρου.

»Τα χθεσινά ωστόσο αποτελέσματα επι-
βεβαίωσαν ένα φαινόμενο που οφείλει να
μας προβληματίσει όλους, καθώς δεν είναι
η πρώτη φορά που συμβαίνει στη χώρα μας:
ο πρώτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν
σημαίνει και πρώτος στην κάλπη».

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη
χώρα μας, ο πρώτος σε όλες τις δημοσκο-
πήσεις δεν σημαίνει και πρώτος στην κάλπη

ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ

Ο πρώτος στις δημοσκοπήσεις 

δεν σημαίνει και πρώτος στην κάλπη

Θεοδωρικάκος: Βαρύς ο πέλεκυς 

για τους επίορκους αστυνομικούς
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Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές
των μετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών, με την αγορά να μην μπορεί να ακο-
λουθήσει την ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 878,34 μονά-
δες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,10%. Ενδοσυνε-
δριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 883,08 μο-
νάδες (+0,44%) και κατώτερη τιμή στις 874,46 μονά-
δες (-0,54%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 52,93 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.420.875 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ορια-
κή πτώση σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της με-

σαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε σε ποσοστό
1,30%.

Από τις μετοχές της υψη-
λής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέ-
γραψαν οι μετοχές της
Coca Cola HBC (+2,38%),
της Jumbo (+2,00%), της
Aegean Airlines (+1,77%)
και της Lamda Develop-
ment(+1,30%). Αντιθέτως,
τη μεγαλύτερη πτώση ση-
μείωσαν οι μετοχές της

Ελλάκτωρ (-2,81%), της Alpha Bank (-2,08%), της ΑΔ-
ΜΗΕ (-1,99%), της Viohalco (-1,79%) και της ΔΕΗ (-
1,72%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (+2,35%) και των
Προσωπικών Προϊόντων (+1,60%), ενώ τις μεγαλύ-
τερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου(-
1,87%) και της Τεχνολογίας (-1,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
MIG και η Alpha Bank διακινώντας 5.820.310 και
4.124.362 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ
με 9,307 εκατ. ευρώ και ο ΟΛΘ με 7.798 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 80 πτωτικά και 16 πα-
ρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΑΝΕΚ
+10,63% και Ιντρακάτ +8,12%. Τη μεγαλύτερη πτώ-
ση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -30,00% και Λε-
βεντέρης(κ) -10,64%.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Γ.Δ. 878,34

ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Ê
0,10%

Πτώση 0,10% 

στο Χρηματιστήριο

Τ
ην ικανοποίησή του εκφράζει
ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, για τα

στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η
ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία το
ΑΕΠ μεγεθύνθηκε το τρίτο τρίμηνο
κατά 13,4% σε σχέση με ένα χρόνο
νωρίτερα.

«Σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε
τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας κατά το 3ο τρίμη-
νο του 2021. Στοιχεία, σύμφωνα με τα
οποία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 13,4% σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2020, ενώ, παράλληλα, αναθεωρήθηκε
επί τα βελτίω η πορεία του ΑΕΠ το 1ο και
το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Έτσι, για το 9μηνο του 2021, ο ρυθμός
μεγέθυνσης διαμορφώνεται, πλέον, πάνω
από το 9,3%» αναφέρει ο ΥΠΟΙΚ σε δή-
λωσή του.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, τα παρα-

πάνω στοιχεία «επιβεβαιώνουν την ισχυ-

ρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
και καθιστούν απολύτως εφικτό τον στό-
χο για το 2021, αφού είναι ρεαλιστικός,
ίσως και συντηρητικός».

«Η εξέλιξη αυτή, μαζί με τη συρρίκνω-
ση της ανεργίας και τη βελτίωση του δια-
θέσιμου εισοδήματος των πολιτών, απο-
τελεί ακόμα μία απόδειξη της ορθότητας
και αποτελεσματικότητας της οικονομι-
κής πολιτικής της κυβέρνησης» συνεχί-
ζει ο κ. Σταϊκούρας και προσθέτει: «Είναι
στο χέρι όλων μας – πολιτείας και κοι-
νωνίας – να αξιοποιήσουμε τη δυναμική
που έχει δημιουργηθεί, να υπερβούμε
νέες, εξωγενείς κυρίως, προκλήσεις και
να εντείνουμε τις προσπάθειές μας,
ώστε η παρούσα ισχυρή ανάκαμψη να
δώσει τη σκυτάλη σε υψηλή, διατηρήσι-
μη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
προς όφελος όλων των πολιτών – και
πρωτίστως της νέας γενιάς».

Χρ. Σταϊκούρας: Επιβεβαιώνεται

η ισχυρή ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονομίας

Ο υπουργός Οικονομικών, 

Χρήστος Σταϊκούρας

Π
αρά την ανησυχία
της παραλλαγής Όμικρον η
ελληνική οικονομία μετρά

θετικές εξελίξεις κοντά στο τέλος του
2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με
βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα
στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμη-
νο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%, σε
σχέση με το 2ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγ-
κριση με το 3ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε
αύξηση κατά 13,4%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα
στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3οτρίμηνο
2021 παρουσίασε αύξηση κατά 13,7% σε
σχέση με το 3οτρίμηνο 2020.

Το «βαρύ χαρτί» για το ΑΕΠ του γ’ τρι-
μήνου ήταν ο τουρισμός, ο οποίος κινήθη-
κε σε σαφώς καλύτερα επίπεδα συγκριτικά
με το γ’ τρίμηνο του 2020, εξαλείφοντας τις
αρνητικές επιπτώσεις από τη διεύρυνση του
ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο εξαιτίας
της αύξησης των εισαγωγών και της ενερ-
γειακής κρίσης.

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη
αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το 2o τρί-
μηνο του 2021.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με
το 2o τρίμηνο του 2021.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πα-
ρουσίασαν αύξηση κατά 12,6% σε σχέση με
το 2o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές αγα-
θών αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ οι εξαγω-
γές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29,0%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3% σε σχέση
με το 2ο τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές
αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,7%, ενώ οι ει-
σαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
18,7%.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη
παρουσίασε αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με
το 3o τρίμηνο του 2020.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σχέση
με το 3o τρίμηνο του 2020.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πα-
ρουσίασαν αύξηση κατά 48,6% σε σχέση με
το 3o τρίμηνο του 2020. Οι εξαγωγές αγα-
θών αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ οι εξαγω-
γές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 84,6%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7% σε σχέ-
ση με το 3o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγω-
γές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,1% και οι
εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
58,1%.

Το Eurogroup

Σήμερα το απόγευμα, το Eurogroup θα
συνεδριάσει στις Βρυξέλλες και θα έχει ως
πρώτο θέμα την έκθεση της 12ης αξιολό-
γησης της Ελλάδας σε καθεστώς ενισχυ-
μένης εποπτείας, η οποία συνδέεται και με
την έγκριση εφαρμογής των μεσοπρόθε-
σμων μέτρων για το χρέος.

Με άλλα λόγια, οι υπουργοί Οικονομικών
της Ευρωζώνης λαμβάνοντας υπόψη την
πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που θα δια-
πιστώνει στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, θα εγκρίνουν τη σχετική εισήγηση

της Κομισιόν για την εκταμίευση προς την
Ελλάδα της έκτης δόσης από τα κέρδη των
ομολόγων (ANFA’s και SNP’s) που δια-
κρατούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η δόση είναι ύψους 767 εκατ. ευρώ και
περιλαμβάνει και τη συνέχιση της αναίρε-
σης ενός επιπλέον ποσού σε τόκους που θα
πλήρωνε η χώρα για ένα δάνειο που είχε γί-
νει το 2012, για την επαναγορά χρέους.

Με την επιτυχημένη 12η αξιολόγηση, η
Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα μέχρι και την
έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης επο-
πτείας, κάτι που αναμένεται μέσα στο
2022.

Στην ίδια συνεδρίαση, θα συζητηθεί άλλη
μια φορά το πλαίσιο διαλόγου για τον επα-
ναπροσδιορισμό των δημοσιονομικών κα-
νόνων, μετά τη λήξη της ισχύος της ρήτρας
συνολικής διαφυγής του 2023, οπότε και θα
επανέλθουν τα όρια και οι δημοσιονομικοί
κανόνες, για όλα τα κράτη μέλη.

Η συζήτηση δεν θα γίνει επί της ουσίας,
αλλά στην κατεύθυνση να οριστικοποιηθεί
το πλαίσιο του διαλόγου που αναμένεται να
μπει στα βασικά θέματα (δηλαδή την επα-
νεξέταση των κριτηρίων για το έλλειμμα και
κυρίως το χρέος) μετά το τέλος του πρώ-
του τριμήνου του επόμενου χρόνου.

Ισχυρή ανάπτυξη 13,4% το τρίτο τρίμηνο στην Ελλάδα
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CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ. 

ΛΑΜΠΡΙΔΗ

Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

•ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
•ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

•ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ 
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Καρανάσιου 18

Τρίκαλα

(Όπισθεν Κλινικής Παπανικολάου)
Τηλ.: 24310 78278

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΑ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
Συμπολίτισσα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και

κάνει έκκληση για οικονομική βοήθεια. 
Όποιος επιθυμεί μπορεί να προσφέρει στον κάτωθι λο-

γαριασμό: GR8601104770000047779589275.

Ωράριο καταστήματος 12μ.-5.00 μ.μ.

μέχρι νεωτέρας

•μπούτι κοτόπουλο λεμονάτο
•φακές σούπα
•μοσχάρι με πένες
•χοιρινό κρασάτο
•παπαρδέλες με κρέμα γάλακτος
και μανιτάρια  •αρακά

διάφορα
ψητά 

της ώρας

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 7-8μ.μ. και

κάθε Πέμπτη και ώρα 7-8μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκ-
κλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

\\

\

*Με σεβασμό προς το επιβατικό κοινό τηρούμε 
όλα τα υγειονομικά πρωτοκόλλα! 

→ Γίνονται δεκτά τα δελτία εκδρομικού προγράμματος του Ο.Γ.Α

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ
6 ΕΩΣ 9 ΙΑΟΥΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ –
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ 26 ΕΩΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –
ΒΟΣΠΟΡΟ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΣΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
(4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ. ΠΡΩΪΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 11 & 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

“ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ”

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ • T.: 24310 23646 - 23564

F: meteoratours• meteora_tours

Αριθμός μητρώου: 0727 Ε60000016500

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

•Αεροπορικά-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια•Κρουαζιέρες 
•Γαμήλια ταξίδια•Μισθώσεις λεωφορείων•Πακέτα διακοπών

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής
στο γραφείο μας, Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ.

24310 36588 - 30168. •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

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

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)

•Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
«ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ»

23 - 26 Δεκεμβρίου 2021 (3 διαν/σεις με ημιδιατροφή)
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 175,00 €

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
4ήμερη εκδρομή στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» 

5 - 9 Ιανουαρίου 2022 (3 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό
(πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 165,00 €

Έχει ανάγκη βοήθειας
Δεκάχρονο κοριτσάκι από την

περιοχή των Τρικάλων, πάσχει
από αναιμία fanconi και επείγει
χειρουργική επέμβαση.

Η στήριξη και η βοήθεια όλων
μας είναι αναγκαία, προκειμένου
η οικογένεια του παιδιού να αντα-
πεξέλθει οικονομικά.

Αρ. Λογαριασμού EUROBANK:
GR7202602330000160201593111

Όπως και αν 
το φανταστείτε… 

μ’ εμάς 
θα το ζήσετε!!!

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
Πολύτεκνη οικογένεια έχει άμεση ανάγκη οικονομικής ενί-

σχυσης για σοβαρό νόσημα (καλπάζουσας μορφής καρκίνου).
Όσοι μπορούν να βοηθήσουν να καταθέσουν την προσφορά
τους στο i-ban: GR 6801104610000046195624435 (Εθνική Τρά-
πεζα).

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

•Μαγειρίτσα (σούπα)
•Παστίτσιο
•Μοσχάρι με ταλιατέλες
•Κοτόπουλο με μπάμιες
•Μπάμιες φουρνιστές  •Φακές
•ΠΛΑΣΤΟΣ
•Κοντοσούβλι χοιρινό
•Κοντοσούβλι κοτόπουλο
•Σολωμός  •Μπακαλιάρος
•Σαρδέλα  •Καλαμαράκια (φρέσκα)

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435

what’s up: 697 5610 203

delivery και take away καθημερινά

Ρωτήστε μας για τα ψάρια

Όλα της ώρας

Αρωμάτων και Γεύσεων

Ιερές Αγρυπνίες και Εσπερινές Θείες
Λειτουργίες στην πόλη και χωριά 

των Τρικάλων έως 12 Δεκεμβρίου 2021 
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα

τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες και Εσπερινές Θείες Λει-
τουργίες:

Σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, με την ευκαιρία της Υποδοχής Αν-
τιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Σουμελά, στον Ιερό ό Ναό
Αγίου Νικολάου Γριζάνου από 8:30-12:30 βραδινή, ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος
του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου.

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, με την ευκαιρία της εορτής της Συλ-
λήψεως της Αγίας Άννης, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργε-
τού από 8:30-12:30 βραδινή, ο Εσπερινός, ο Όρθρος, και εν συνε-
χεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.

Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Κο-
σμά του Αιτωλού Τρικάλων από 8:30-12:30 βραδινή ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων
Ευγενίου, Μαρδαρίου κλπ. Πενταρίθμων Μαρτύρων, στον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων από 8:00-10:00 βραδινή, ο Όρθρος και
εν συνεχεία Εσπερινή Θεία Λειτουργία.

Την περίοδο της Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων, από 8:00-
10:00 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων καθημε-
ρινά ο Όρθρος και εν συνεχεία Εσπερινή Θεία Λειτουργία.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Από 11 – 12 Δεκεμβρίου 2021

ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
Από 23 – 26 Δεκεμβρίου 2021

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Από 23 – 26 Δεκεμβρίου 2021

BYZANTINH OΧΡΙΔΑ – ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ
Από 27 – 29 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Από 30 Δεκεμβρίου 2021 έως 03 Ιανουαρίου 2022

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Από 05 Ιανουαρίου 2022 έως 08 Ιανουαρίου 2022

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ – 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 • ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 35577 - 22428•FAX: 24310 79293 • KIN.: 6977 589 449
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Ομιλία στον "Ελεήμονα Σαμαρείτη"
Σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στην αίθουσα της Ορθοδόξου

Χριστιανικής Αδελφότητος του Ελεήμονος Σαμαρείτου (Στουρ-
νάρα 11) στις 5.30 το απόγευμα θα ομιλήσει ο π. Νικόλαος Δα-
λαγιώργος με θέμα: "Είσαι Χριστιανός... Γίνε Φάρος".

Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

«Επί σε Κύριε ήλπισα... Ελέη-
σαν με. Κύριε, διότι είμαι εν θλί-
ψει» (Ψαλμ. 31:1,9)

Ένας εκπαιδευόμενος αερο-
πόρος, προσπαθώντας, σύμφωνα
με το σχέδιο της άσκησης, να
εκτελέσει έναν ελιγμό, έχασε τον
έλεγχο και το αεροπλάνο άρχισε
να στροβιλίζεται και να χάνει
ύψος. Ακολούθησαν στιγμές πα-
νικού αλλά αμέσως θυμήθηκε τα
λόγια του εκπαιδευτή του: «Σε τέ-
τοια περίπτωση, βγάλε τα χέρια
σου από το πηδάλιο. Αυτός ο τύ-
πος αεροπλάνου είναι έτσι κατα-
σκευασμένος ώστε να επανέρχε-
ται μόνος του στη σωστή θέση».
Αυτό και έκανε, και το αεροπλά-
νο, μετά από μερικούς ελιγμούς,
επανήλθε στην ομαλή πτήση.
Αγαπητέ μου φίλε, μήπως κάποι-

ος ανεμοστρόβιλος θλίψης ή ένα
απρόβλεπτο πρόβλημα τάραξε
ξαφνικά τη ζωή σου και παρά τις
προσπάθειες σου δεν βρίσκεις
λύση; Ζήτησε την επέμβαση του
Θεού, εμπιστεύσου την υπόθεση
σου στην αγάπη και στη δύναμη
Του. Εκείνος θα ανταποκριθεί.
Θα αναλάβει να ρυθμίσει το «αε-
ροπλάνο της εν Χριστώ ζωής
σου» και συ θα είσαι ασφαλής στα
χέρια Του. Αρκεί να Τον εμπι-
στευθείς.

ΔΩΡΕΑ
-Ο κ. Θανάσης και η κ. Λούλα

Σιάφη προσέφεραν στο Φιλαν-
θρωπικό Σωματείο “ΑΓΙΑ ΒΑΡ-
ΒΑΡΑ” 30 ευρώ στη μνήμη προ-
σφιλών προσώπων.



Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου
και Πύλης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου
το πρωί θα Λειτουργήσει και
θα ομιλήσει στον Ιερό Προ-
σκυνηματικό Ναό Αγίου Βησ-
σαρίωνος Τρικάλων. Εν συ-
νεχεία θα τελέσει το ετήσιο
μνημόσυνο του μακαριστού
Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κυρού Αλεξίου. Ακο-
λούθως θα τελέσει επιμνη-
μόσυνη δέηση επί του τάφου
του μακαριστού Μητροπολί-

του κυρού Αλεξίου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά

Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Γριζάνου Τρι-
κάλων με την ευκαιρία ελεύ-
σεως Αντιγράφου της Ιεράς
και Θαυματουργού Εικόνος
της Παναγίας Σουμελά.

Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου Πυργετού επί
τη εορτή της Συλλήψεως της
Αγίας Άννης, Μητρός της
Υπεραγίας Θεοτόκου.

†KHΔΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ

6o χλμ Τρικάλων - 
Καλαμπάκας
τ. 24310 85840

e-mail: info@marfal.gr
www.marfal.gr

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257

ΚΙΝ. 6973 227528

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στο Βαρούσι στην οδό Ι. Μάτη 10 στην
παιδική χαρά. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο τηλ.:
6972165055.

ΧΑΘΗΚΕ κλειδί μαύρο αυτοκινήτου με σήμα γκολφ. Όποιος το
βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6977669607. 

Εξυπηρέτηση κοινού στα Γραφεία της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης

στα πλαίσια προληπτικών μέτρων
αντιμετωπίσεως της επιδημίας του κορωνοϊού

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συν-
θηκών που έχει προκαλέσει η διάδοση του κορωνοϊού και με γνώ-
μονα την προστασία της υγείας του κοινού, αλλά και των υπαλ-
λήλων, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου
και Πύλης από Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 λαμβάνονται έκτακτα
μέτρα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, μέχρι νεωτέρας, αναλόγως των συνθηκών, η εξυ-
πηρέτηση του κοινού περιορίζεται μόνο για την έκδοση Αδειών Γά-
μου, Πιστοποιητικών Αγαμίας, Πιστοποιητικών Τελεσθέντων Γά-
μων και Διαζευκτηρίων. Ουδεμία άλλη εξυπηρέτηση θα γίνεται μέ-
χρι νεοτέρας.

Συγκεκριμένα:
Α) Περιπτώσεις εκδόσεως Αδειών Γάμων ή Πιστοποιητικών Ελευ-

θερογαμίας θα εξυπηρετούνται κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρο-
νικής επικοινωνίας και προγραμματισμένων ραντεβού τηλεφωνι-
κά: 6977501873 (πρωί 10:00-12:00, Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγε-
λος Καραμίντζιος)

Β) Περιπτώσεις εκδόσεως Διαζευκτηρίων θα εξυπηρετούνται στο
Γραφείο του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων πρωί
9:00-10:00 από τον Εφημέριο, Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Γρα-
δούλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2431033671.

Γ) Για κάθε άλλο θέμα οι πολίτες θα είναι δυνατόν να εξυπη-
ρετηθούν και ενημερωθούν κατόπιν τηλεφωνικής 2431027282 (πρωί
10:00-12:00 εσωτερικό 2), με FAX: 2431029040 ή ηλεκτρονικής επι-
κοινωνίας στο email: imtks1@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν με φυσική
παρουσία συναλλαγή στα Γραφεία οφείλουν να επιδεικνύουν κατά
την είσοδον:

1. Έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (το τελευταίο
έχει ισχύ μόνο για χρονικό διάστημα 6 μηνών) ή

2. Εναλλακτικά να διαθέτουν βεβαίωση πρόσφατου αρνητικού
διαγνωστικού ελέγχου (μοριακού ή rapid) COVID-19.

3. Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από το
νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας των συναλλασσομένων (πχ
ταυτότητα).

4. Οι έλεγχοι θα γίνονται κατά την είσοδο.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Ανδρέας

Βουλγαράκης

Μουσικές 

Λαϊκές επιλογές

video
Τηλ. 6983281469

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΚΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι σήμερα Τρίτη 7 Δε-

κεμβρίου 2021 ὁ Σεπτὸς μας Ποιμενάρχης Τρίκκης, Γαρδικίου καὶ Πύ-
λης κ. Χρυσόστομος, στόν Ἱερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βησ-
σαρίωνος Τρικάλων ἀπὸ ὥρα 7:30 π.μ. ἕως 10:00 π.μ. θὰ τελέσει τὴν
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, τὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἱερὸ Μνημόσυνο
Ὑπὲρ Ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τρίκ-
κης καὶ Σταγῶν κυροῦ ΑΛΕΞΙΟΥ. Ἀκολούθως θὰ τελέσει Τρισάγιο ἐπὶ
τοῦ μνήματος.

Παρακαλοῦμε νά προσέλθετε καὶ νά προσευχηθεῖτε γιά τὴν ἀνά-
παυση τῆς ὁσίας ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός μας.

Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς καί ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης τήν Κυριακή 5 Δε-
κεμβρίου 2021 πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκο-
λουθία τοῦ ἹεροῦΜνημοσύνου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μα-
καριστού Ἱεράρχου.

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης 

κ. Χρυσοστόμου έως 8 Δεκεμβρίου 2021Την αγαπημένη μας μητέρα, για-
γιά και αδελφή

ΒΑΡΒΑΡΑ
ΒΟΥΤΣΕΛΑ

Ετών 74
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τρί-

τη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα
10.30π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου
Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους να προσέλθουν και συνο-
δεύσουν την εκφοράν της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος και Βαλεντίνα Βουτσελά, Ειρήνη και
Θωμάς Τζέλης, Μαρία και Σωτήριος Βουτσελάς. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Θωνάς, Κωνσταντίνος, Βαρβάρα, Μιχαέλα. Η ΑΔΕΛΦΗ: Δή-
μητρα Κοντοβουνήσιου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου Μπάρας Τρικάλων σήμερα Τρίτη 7-12-2021 και ώρα
10π.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Χρήστος Πα-
ναγιώτου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού

Κώδικα ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΙΕΣ του Αθανασίου και της
Στυλιανής το γένος Μπακλαβά που γεννήθηκε στα Τρίκα-
λα και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΕΣΛΕΜΕ του Βασιλείου και της Μαρίας το γένος Χρι-
στοδούλου που γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδας και κατοικεί
στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στους Γόμφους Τρικάλων. 

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ του Ηλία και της Ελευ-
θερίας το γένος Τσιλιβίκη που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ του Ευαγγέλου
και της Αρετής το γένος Γκόγκου που γεννήθηκε στα Τρί-
καλα και κατοικεί στην Πηγή Τρικάλων πρόκειται να παν-
τρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1250/82 ότι ο 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του Αθανασίου και της Ευαγγελής
το γένος Καλαθά και της Ευαγγελής το γένος Καλαθά που
γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Φωτάδα Τρικάλων
και η ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΤΙΡΟΓΛΟΥ του Φιλίππου και της Ευ-
γενίας το γένος Κορτέση που γεννήθηκε στη Θεσσαλονί-
κη και κατοικεί στην Ιερισσό Χαλκιδικής πρόκειται να παν-
τρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Ιε-
ρισσού Χαλκιδικής.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Πυργετού
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών χριστιανών ότι την 9η δεκεμ-

βριου 2021 πανηγυρίζει μεγαλοπρέπως ο Ιερός Ναός Αγίου  Αθα-
νασίου στον Πυργετό Τρικάλων την εορτή της Συλλήψεως της
Αγίας Άννης, μητρός της υπεραγίας ημών Θεοτόκου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι
πρόγραμμα:

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου

8:30-12:30 βραδινή, Ιερά αγρυπνία: Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος, Όρθρος, και
εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυ-
σοστόμου.

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου

5μ.μ.: Ιερά παράκλησις της Αγίας Άννης και εν συνεχεία το μυ-
στήριον του Ιερού Ευχελαίου. 

Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί σε προσκύνηση η
εικόνα της Αγίας Άννης που φυλάσσεται στον ιερό ναό.

Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προ-
σέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία της Αγίας Άννης.

Εκ του Ιερού Ναού



Μ
ήνυμα πως η
κυβέρνηση
είναι ανοικτή

στο διάλογο με την
Τουρκία για την
οριοθέτηση
υφαλοκρηπίδας και
ΑΟΖ, έστειλε ο Νίκος
Δένδιας θέτοντας
ωστόσο την
παράμετρο πως
προϋπόθεση για να
έχει επιθυμητό και
επιτυχές αποτέλεσμα
ένας τέτοιος διάλογος,
η Τουρκία θα πρέπει
να αποσύρει το casus
belli κατά της
Ελλάδας.

Μία διαφορά

Ο υπουργός Εξωτερικών,
ενημέρωσε την αρμόδια αρ-
μόδια επιτροπή της Βουλής
για της εξελίξεις και κάλεσε
την Τουρκία να εγκαταλείψει
το  δόγμα  της  απειλής  πο-
λέμου (casus belli) κατά της
Ελλάδας.
Όπως  τόνισε  ο  κ.  Δέν-

διας η ελληνική κυβέρνηση
παραμένει  ανοικτή  σε  διά-
λογο  με  την  Τουρκία  στο
πλαίσιο  του  Διεθνούς  Δι-
καίου  και  του  Δικαίου  της
Θάλασσας για την μια δια-
φορά που αφορά την οριο-
θέτηση υφαλοκρηπίδας και
την ΑΟΖ».
Πρόσθεσε  ωστόσο  ότι

«αυτονόητη  προϋπόθεση
επιτυχίας του διαλόγου είναι
να εγκαταλειφθεί η απειλή
πολέμου  εναντίον  της  Ελ-
λάδας. 
Να εγκαταλειφθεί  το ca-

sus belli. Η Τουρκία είναι η
μόνη χώρα στον πλανήτη η
οποία κατά πλήρη παράβα-
ση του καταστατικού χάρτη
του ΟΗΕ απειλεί άλλη χώρα

με  πόλεμο  και  μάλιστα  με
την σημείωση ότι η απειλή
διατυπώνεται  αν  η  άλλη
χώρα – η Ελλάδα – ασκήσει
νόμιμο δικαίωμά της.
»Αυτό  πρέπει  να  φύγει

από την μέση. Δεν είναι δυ-
νατό να δεχόμαστε ως λο-
γική συνύπαρξης την απειλή
πολέμου. 
Η Τουρκία πρέπει να αντι-

ληφθεί ότι είναι και για δικό
της  όφελος  η  απόσυρση
του casus belli».

Όχι προσχηματικός
διάλογος 

βασισμένος σε
γενικότητες

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας
υπογράμμισε  ότι  η  UNC-
LOS έχει κυρωθεί από την
ΕΕ ενώ συμπλήρωσε πως «η
τουρκική  κυβέρνηση  πρέ-
πει να αποδείξει κάποια στιγ-
μή αυτά που κατά καιρούς
διακηρύσσει  προς  διάφο-
ρους συνομιλητές της. 
Ότι συνυπογράφει το διά-

λογο  σε  αυτό  το  πλαίσιο.
Όχι διάλογο προσχηματικό
βασισμένο σε γενικότητες».

Μόνο αποδεκτό
πλαίσιο

Για το Κυπριακό ο υπουρ-
γός  Εξωτερικών  ανέφερε
ότι  «θα  πρέπει  να  εγκατα-
λειφθούν  από  πλευράς
Τουρκίας οι προκλητικές και
παράνομες ενέργειες τόσο
στην περίκλειστη πολη Αμ-
μοχώστου όσο και στην Κυ-
πριακή ΑΟΖ και να υπάρξει
επανέναρξη  διαλόγου  στο
μόνο αποδεκτό πλαίσιο για
διζωνική  δικοινοτική  ομο-
σπονδία».
Τέλος, για την ενταξιακή

προοπτική των χωρών των
Δυτικών Βαλκανίων μεταξύ
των οποίων η Αλβανία και η
Βόρειος Μακεδονία είπε με-

ταξύ  άλλων  πως  «η  ευρω-
παϊκή προοπτική οποιασδή-

ποτε χώρας σημαίνει τήρη-
ση της αιρεσιμότητας».

CMYK

Αγορά παλαιών

μετάλλων-σιδήρων 

και φορτηγών -

μηχανημάτων

Από Τρίτη 

έως Σάββατο

Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ &

ΚΛΕΜΑΝΣΩ 1

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

24310 20148

8,29€
ΤΟ ΚΙΛΟ

ΜΟΝΟ

Αρνί ολόκληρο

4,39€
ΤΟ ΚΙΛΟ

ΜΟΝΟ

Αγελαδινό Μεβγαλ 

5,19€
ΤΟ ΚΙΛΟ

ΜΟΝΟ

Φέτα ποπ

Ανοιχτή σε διάλογο

η Ελλάδα αρκεί η Τουρκία

να αποσύρει το casus belli
• Τη Βουλή ενημέρωσε ο υπ. Εξωτερικών
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