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Άλλο ένα σηµαντικό
έργο για τον ∆ήµο
Μουζακίου, ύψους
6.589.611,16 εκ.
ευρώ, εντάχθηκε
στο πρόγραµµα
«Αντώνης Τρίτσης»
µε τίτλο: «Βελτιώ-
σεις υποδοµών
ύδρευσης στον ∆ή-
µο Μουζακίου»» και
κύριο του έργου την
∆ηµοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Μου-
ζακίου (∆ΕΥΑΜ). 
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ΚΚααννέένναα  ννέέοο  κκρροούύσσµµαα  ccoovviidd  σσττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα  
2233  σσττηηνν  υυππόόλλοοιιππηη  ΘΘεεσσσσααλλίίαα
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα
κρούσµατα της νόσου που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 469, εκ
των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθµός των κρουσµάτων
ανέρχεται σε 417.706 (ηµερήσια µετα-
βολή +0.1%), εκ των οποίων 51.2%
άνδρες.

e-mail: apl@apl.gr
site: www.apl.gr

4o km Π.Ο 
Καρδίτσας - Τρικάλων

Τηλ.: 24410 41441 
6974-500570

Fax: 24410-42242

ΣΣυυννεεδδρρίίαασσεε  ττοο  
ΣΣυυννττοοννιισσττιικκόό  ΠΠοολλιιττιικκήήςς
ΠΠρροοσστταασσίίααςς  
Συνεδρίασε την Πέµπτη το Συντονιστικό
Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
του ∆ήµου Καρδίτσας εν όψει του θέ-
ρους και της προετοιµασίας του ∆ήµου
και των αρµόδιων υπηρεσιών για την αν-
τιπυρική περίοδο. 

ΕΕρργγααλλεείίοο  ααννάάππττυυξξηηςς  γγιιαα
ττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  
τταα  ΛΛοουυττρράά  ΣΣµµοοκκόόββοουυ
Τα Λουτρά Σµοκόβου βρέθηκαν στο επί-
κεντρο της συνάντησης του ∆ηµάρχου
Σοφάδων κ. Θάνου Σκάρλου µε τον πρό-
εδρο του ΕΒΕ Καρδίτσας κ. Κώστα Ζυγο-
γιάννη.
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ΠΠρροοχχωωρροούύνν  οοιι  εερργγαασσίίεεςς
κκααθθααρριισσµµοούύ  σσττοονν  
ΕΕννιιππέέαα  πποοττααµµόό  
Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσα-
λίας οι εργασίες καθαρισµού της κοίτης
και αποκατάστασης των αναχωµάτων
στον Ενιπέα ποταµό σε µήκος 5 περίπου
χιλιοµέτρων. 

Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης
ΕΕππιιµµοορρφφωωττιικκήή  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διοργανώ-

νει επιµορφωτικά σεµινάρια µε τίτλο: 

Στους συµµετέχοντες θα χορηγείται 
Βεβαίωση Επιµόρφωσης.

∆ιάρκεια εκπαίδευσης: Β΄ κατηγορία: 35
ώρες Γ΄ κατηγορία: 10 ώρες

∆ηλώσεις συµµετοχής: Α. Παπανδρέου 26 
2ος όροφος- Καρδίτσα

Πληροφορίες: 
24410-70203 και 24410-79634

Σεµινάρια Επιµόρφωσης εργοδοτών, 
εργαζοµένων για θέµατα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας

“Επιµόρφωση εργοδοτών και εργαζοµέ-
νων για θέµατα άσκησης καθηκόντων 

τεχνικού ασφάλειας Β’ και Γ’ κατηγορίας”



ΤΤαα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττωωνν  ΚΚιιννηηττώώνν  
ΑΑσσττυυννοοµµιικκώώνν  ΜΜοοννάάδδωωνν  ΚΚααρρδδίίττσσααςς

Ανακοινώνεται ότι για το
χρονικό διάστηµα από
21 Ιουνίου έως 27 Ιου-
νίου 2021, τα δροµολό-
για των Κινητών
Αστυνοµικών Μονάδων
της Γενικής Περιφερει-
ακής Αστυνοµικής ∆ιεύ-
θυνσης Θεσσαλίας για

το Νοµό Καρδίτσας θα είναι τα ακόλουθα:
Τρίτη (22-06-2021) και ώρες 17:00 - 00:00: Μελισσοχώρι
– ∆ασοχώρι – Φίλια – Άµπελος – Κέδρος - Θραψίµι
Τετάρτη (23-06-2021) και ώρες 08:00 - 15:00: Μούχα –
Καταφύγι – Καροπλέσι – Ανθηρό - Καστανιά
Πέµπτη (24-06-2021) και ώρες 08:00 - 15:00: Πορτή –
Τρυγώνα -Βατσουνιά – ∆ρακότρυπα – Οξυά - Αργιθέα
Παρασκευή (25-06-2021) και ώρες 08:00 - 15:00: Λου-
τρό – Κέδρος – Θραψίµι – Βαθύλακος – Αηδονοχώρι -
Ρεντίνα
Κυριακή (27-06-2021) και ώρες 18:00 - 01:00: Ανάβρα –
Αχλαδιά – Λεοντάρι – Ασηµοχώρι – Καππαδοκικό - Γραµ-
µατικό

∆∆ιιααδδιικκττυυαακκήή  ηηµµεερρίίδδαα  ττοουυ  ΣΣΘΘΕΕΒΒ
γγιιαα  ττοο  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννοο  
ππρρόόγγρρααµµµµαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
MMoobbiilliisseeSSMMEE

Ο ΣΘΕΒ στο πλαίσιο
συµµετοχής του στο
ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα MobiliseS
ME πραγµατοποίησε
διαδικτυακή ηµερίδα
την Πέµπτη 17 Ιου-
νίου µε θέµα: «∆ια-
σ υ ν ο ρ ι α κ ή
ανταλλαγή επιχειρή-

σεων και εργαζοµένων».
Το MobiliseSME είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα που παρέ-
χει χρηµατοδότηση στις επιχειρήσεις µε σκοπό να ενισχύ-
σει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ υποστηρίζοντας βραχυπρόθεσµες
διασυνοριακές αποσπάσεις για το προσωπικό τους. 
Την ηµερίδα καλωσόρισε η κ. Έλενα Καµατέρη, Γενική ∆ι-
ευθύντρια του ΣΘΕΒ η οποία τόνισε πως το πρόγραµµα
αποτελεί µια ευκαιρία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για
τους εργαζόµενους τους προκειµένου να ενισχύσουν τις
διεθνείς συνεργασίες τους αλλά και να αναπτύξουν τις δε-
ξιότητές τους αντίστοιχα.
Ακολούθησε η παρουσίαση του MobiliseSMEαπό την κ.
Ελένη Ευαγγελοπούλου, Υπεύθυνη του τµήµατος Εκπαί-
δευσης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων η οποία ενηµέ-
ρωσε τους συµµετέχοντες για το πώς µπορούν να
αξιοποιήσουν το πρόγραµµα προς όφελος της επιχείρησής
τους αλλά και τις δυνατότητες που τους παρέχει. 
Στην ηµερίδα συµµετείχαν εκπρόσωποι επιχειρηµατικών
φορέων ώστε να πληροφορήσουν τα µέλη τους αλλά και
ιδιοκτήτες και εργαζόµενοι επιχειρήσεων που ενδιαφέ-
ρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. 
Όσοι ενδιαφέρονται για το πρόγραµµα µπορούν να επι-
κοινωνούν µε τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρµόδια κ. Ελένη
Ευαγγελοπούλου) τηλ: 2410555507 &email: educa-
tion@sthev.gr.

Σαν σήµερα...
1827: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης απειλεί όσους Έλληνες προ-
σκυνούν τον Ιµπραήµ µε θάνατο.
(«Περίπτωση Νενέκου»)
1843: Ο Καρλ Μαρξ έρχεται εις
γάµου κοινωνία µε την αριστοκρα-
τικής καταγωγής Τζένι φον Βε-
στπάλεν. Ο γερµανός φιλόσοφος
είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29.
1863: Ένοπλη ρήξη «Ορεινών» και
«Πεδινών» στην Αθήνα (Κανάρης,
Βούλγαρης), η κορύφωση των γνω-
στών και ως «Ιουνιανών».
1938: Η Ιταλία νικά την Ουγγαρία
µε 4-2 στο Παρίσι και κατακτά
το 3o Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου. Λίγο πριν από την έναρξη
του τελικού, ο ιταλός δικτά-
τορας Μπενίτο Μουσολίνι είχε τη-
λεγραφήσει στους παίκτες της Ιτα-
λίας το µήνυµα «νίκη ή θάνατος».

ΤΤοο  ΚΚΚΚΕΕ  
ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  γγιιαα  
ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη
ττωωνν  έέρργγωωνν  
ττοουυ  ΤΤααµµεείίοουυ  
ΑΑννάάκκααµµψψηηςς

Μόνο τυ-
χαίο και
σ υ µ π τ ω -
µατικό δεν
ήταν το
γεγονός ,
ότι µία

µέρα πριν την κυβερνητική
φιέστα για την παρουσίαση
του ελληνικού σχεδίου για την
ένταξη στο Ταµείο Ανάκαµ-
ψης, ψηφίστηκε στη Βουλή το
αντεργατικό τερατούργηµα
της κυβέρνησης. Το νοµοσχέ-
διο αυτό, όπως και άλλα που
θα ακολουθήσουν, είναι τα
αντιλαϊκά προαπαιτούµενα για
την εκταµίευση των πόρων
από το Ταµείο Ανάκαµψης, το
νέο “υπερµνηµόνιο” των λαών
της Ευρώπης.
Τα δισεκατοµµύρια ευρώ του
Ταµείου δεν θα πάνε για τις
πραγµατικές ανάγκες του
λαού, για την αναβάθµιση και
στήριξη του δηµόσιου συστή-
µατος υγείας, τις προσλήψεις
υγειονοµικών, την κάλυψη
κενών στην εκπαίδευση, την
προστασία του περιβάλλοντος,
την ανάγκη ενίσχυσης και
βελτίωσης των κοινωνικών
υπηρεσιών, αλλά θα τα “ξεκο-
καλίσουν” οι όµιλοι της ενέρ-
γειας και της λεγόµενης
“πράσινης” και “ψηφιακής µε-
τάβασης”.
Βαριά εκτεθειµένοι απέναντι
στον λαό, µαζί µε την κυβέρ-
νηση, είναι και τα άλλα αστικά
κόµµατα που από κοινού
“αποθεώνουν” το Ταµείο της
ΕΕ, συγκαλύπτοντας τον
πραγµατικό αντιλαϊκό του χα-
ρακτήρα.
Κανένα σχέδιο ανάπτυξης που
συµβαδίζει µε το Ταµείο της ΕΕ
και τα κέρδη των οµίλων, δεν
περιλαµβάνει τις ανάγκες του
λαού και της νέας γενιάς. Η
αξιοποίηση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της χώρας, µε
κριτήριο την εξασφάλιση της
λαϊκής ευηµερίας, σηµαίνει
πάλη για έναν άλλο δρόµο
ανάπτυξης, µε το λαό πραγµα-
τικό ιδιοκτήτη του πλούτου
που παράγει.

Εορτολόγιο
Σήµερα: Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία,
Ιούδας, Ζώσιµος, Ζώσης, Ζήσιµος,
Ζήσης, Ζώσα, Ζωσιµαία 
20/6: Μεθόδιος, Έκτορας
21/6: Αφροδίσιος, Αφροδισία,
Τριάδα, Τριάς, Κορίνος, Κόρη, Κο-
ρίνα
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09.00 π.µ.

15.00 π.µ.

Θερµοκρασία
25ο C

Αραιή συννεφιά

Υγρασία
54%

Μποφόρ

Υγρασία
35%

Μποφόρ

Θερµοκρασία
32ο  C

Καθαρός

Η Παρασκευή και 13 θεωρείται
άτυχη μέρα, γιατί την Παρα-
σκευή 13 Οκτωβρίου του 1307 ο
Πάπας, σε συνεννόηση με τον
βασιλιά της Γαλλίας, εξέδωσε
μυστική διαταγή θανάτωσης
των Ναϊτών Ιπποτών.

Ξέρετε ότι...
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ
Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ.Μ.Ε.Ε.

ΕΚ∆ΟΤΗΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΒΑΣΩ, ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΩ

ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΤΑ 5773
ΓΡΑΦΕΙΑ

∆ΙΑΚΟΥ 10 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΤΗΛ.: 24410 – 40769 & 41251 FAX: 24410 – 75364

www.karditsanews.gr e-mail:gnomi@ixorama.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Υπάρχουν ακόμα και
ευτυχίες, που γεμίζουν

την καρδιά φόβο.

ΧΟΥΝΤ

ΗΗ   ΦΦ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΙΙ ΑΑ ττηηςς  ηηµµέέρρααςς

Σκουπίδια πεταμένα
όπου να ΄ ναι και 
σίγουρα όχι μέσα

στους κάδους!

ΗΗµµεερρίίδδαα  µµεε  ττίίττλλοο::
ΗΗθθιικκοοίί  
ΠΠρροοββλληηµµααττιισσµµοοίί
σσττηηνν  ΈΈρρεευυνναα

Ο Πρό-
εδρος και
τα Μέλη
της Επιτρο-
πής Ηθικής
και ∆εον-
τ ο λ ο γ ί α ς
της Έρευ-
νας του
Πανεπιστη-
µίου Θεσ-

σαλίας ενηµερώνουν για την
Ηµερίδα µε τίτλο ‘Ηθικοί Προβλη-
µατισµοί στην Έρευνα’ που θα
γίνει το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021
09:00 – 18:00 I στο Κεντρικό Αµ-
φιθέατρο της Γεωπονικής Σχολής,
στο Βόλο. Η ηµερίδα θα µεταδο-
θεί ζωντανά µέσω της υπηρεσίας
‘∆ΙΑΥΛΟΣ’ του Ε∆ΥΤΕ:

ΤΤοο  ννέέοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  σσωωµµααττεείίοουυ
χχεειιρριισσττώώνν  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν
ΚΚααρρδδίίττσσααςς

Στην Καρδίτσα την
Τρίτη 28/05/2021
και ώρα 19:00 µ.µ.
στην αίθουσα του
∆/Σ του Εργατικού
Κέντρου Καρδίτσας
µετά από πρόσκληση
του πλειοψηφούντος

συµβούλου Στέφανου Τσιτσικάου, το νέο ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της
21-22-23/05/2021 µε  θέµα ηµερήσιας  διάτα-
ξης:  Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
σε σώµα.

Μετά από µυστική ψηφοφορία το νέο ∆.Σ έχει
ως εξής:
Πρόεδρος:  Τσιτσικάος  Στέφανος
Αντιπροεδρος: Κουτρούλης Αναστάσιος
Γεν. Γραµµατεας: Χατζίκος   Έκτορας
Ταµιας: Χριστάκης Μιλτιάδης                           
Εφορος: Πουλιάρης Ταξιάρχης
Μελη: Τσιβόλας Βάιος, Κολοκοτρώνης  Θεόδω-
ρος, Μιχαλόπουλος Λεωνίδας, Σκουµής Θωµάς

Για τα αGοστελλόµενα έντυGα, κείµενα και φωτογραφίες, ο εκδοτικός οίκος
Gαίρνει αυτόµατα το δικαίωµα της δηµοσίευσης. Κείµενα και φωτογρα-
φίες Gου αGοστέλλονται στην εφηµερίδα Gρος δηµοσίευση, δεν εGιστρέ-
φονται. ΑGαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναGαραγωγή ή η µετάδοση
όλου ή µέρους της εφηµερίδας, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Η
άGοψη των συντακτών δεν είναι αGαραίτητα και άGοψη της διεύθυνσης
της εφηµερίδας.
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Είπαν

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:
«Μέληµά µας να
προσφέρουµε σύγ-
χρονες ποιοτικές
υπηρεσίες ύδρευ-
σης στους κατοί-
κους της περιοχής
µας»

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:
«Συνεργαζόµαστε
µε υπευθυνότητα,
σοβαρότητα και εν-
συναίσθηση φτά-
νοντας σε
αποτελέσµατα»

Β. ΤΣΙΑΚΟΣ:
«Το ποδήλατο είναι
στη ζωή των συµπο-
λιτών µας και για
αυτό εξάλλου η Καρ-
δίτσα θεωρείται κατ’
εξοχήν πόλη του πο-
δηλάτου»

Τ.ΤΣΙΑΠΛΕΣ:
«Θεωρούµε ότι η
έναρξη της αντιπυρι-
κής περιόδου, βρήκε
το σύστηµα της δα-
σοπροστασίας µε
πάρα πολλά προ-
βλήµατα»
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Στο πλευρό των συµβασιούχων στην
καθαριότητα-φύλαξη των Κέντρων
Υγείας και των ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ

Στο πλευρό των
90 συµβασιού-
χων στην κα-

θαριότητα-φύλαξη των
Κέντρων Υγείας και των
ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ,
βρέθηκε το πρωί της
Πέµπτης 10/6/21, ο
επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης Θεσσα-
λίας, Τάσος Τσιαπλές,
στην συγκέντρωση που
πραγµατοποίησαν στα
γραφεία της 5ης ΥΠΕ
στη Λάρισα.

Μιλώντας στους
συγκεντρωµένους συµ-
βασιούχους, ο Τάσος
Τσιαπλές, ανέφερε πως
οι κοµµουνιστές περι-
φερειακοί σύµβουλοι
Θεσσαλίας, που εκλέχ-
θηκαν µε το ψηφοδέλ-

τιο της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, στηρίζουν ολό-
ψυχα τον αγώνα τους
µε αίτηµα να µην απο-
λυθείς κανείς τους,
αλλά να ανανεωθούν οι
συµβάσεις τους. Τους
ενηµέρωσε ότι η Λαική
Συσπείρωση κατέθεσε
στο Περιφερειακό Συµ-
βούλιο Θεσσαλίας, την
παρακάτω πρόταση ψη-
φίσµατος:

Το Περιφερειακό
Συµβούλιο Θεσσαλίας,
εκφράζει τη στήριξή
του στο δίκαιο αίτηµα
των 90 συµβασιούχων
εργαζόµενων στους το-
µείς της καθαριότητας
και της φύλαξης στα
Κέντρα Υγείας και τις
ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ, να

µην απολυθούν στο
τέλος του Ιούνη του
2021, αλλά να ανανεω-
θούν οι συµβάσεις ορι-
σµένου χρόνου που
είχαν υπογράψει, όπως
έκαναν όλες τις άλλες
ΥΠΕ της χώρας.

Θεωρούµε απαράδε-
κτο σε συνθήκες µάλι-
στα πανδηµίας του
κορονοιού, οι αφανείς

«ήρωες» του προηγού-
µενου χρονικού διαστή-
µατος, να απολύονται
και να δίνεται από την
κυβέρνηση και την 5η
ΥΠΕ η καθαριότητα και
φύλαξη των δηµόσιων
Κέντρων Υγείας και των
ΤΟΜΥ, σε εργολαβικές
εταιρείες που απασχο-
λούν το προσωπικό
τους µε απαράδεκτες
συµβάσεις εργασίας.

Καλούµε την 5η ΥΠΕ
και το Υπουργείο
Υγείας, να µην απολυ-
θεί κανείς συµβασιού-
χος, αλλά να
προχωρήσουν άµεσα
στην ανανέωση όλων
των συµβάσεων των
εργαζόµενων συµβασι-
ούχων στην καθαριό-

τητα και φύλαξη των
Κέντρων Υγείας και των
ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ,
µέχρι το τέλος του
2021 όπως προβλέπει η
σχετική τροπολογία.

Να προχωρήσουν σε
µαζικές προσλήψεις µό-
νιµου προσωπικού,
πλήρους απασχόλησης
τόσο για τις συγκεκρι-
µένες κατηγορίες, αλλά
και µόνιµου ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοι-
πού προσωπικού στην
πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας και στα νοσοκο-
µεία.

Να εντάξουν όλους
τους εργαζόµενους στη
δηµόσια υγεία, στα
βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλµατα.

Τάσσεται ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας Τάσος Τσιαπλές

Συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ∆ήµου Λίµνης Πλαστήρα
Συνεδριάζει µε

τηλεδιάσκεψη
το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο ∆ήµου Λί-
µνης Πλαστήρα την
22α Ιουνίου 2021,

ηµέρα Τρίτη και ώρα
18:00. Η συνεδρίαση
θα πραγµατοποιηθεί
µέσω τηλεδιάσκεψης
λόγω των κατεπειγόν-
των µέτρων που έχουν

ληφθεί για την απο-
φυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-
19.Τα θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης έχουν
ως εξής:

Συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά µε
αναµόρφωση του προ-
ϋπολογισµού του
∆ήµου έτους 2021. (Ει-
σηγήτρια: κ. Ξηροφώ-
του Βασιλική,
Αντιδήµαρχος)

Συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά µε
έγκριση σχεδίου σύµ-
βασης µεταξύ του
∆ήµου Λίµνης Πλα-
στήρα και του Ταµείου

Παρακαταθηκών και
∆ανείωνγια τη χορή-
γηση δανείουγια την
εκτέλεση του επενδυτι-
κού έργου µε τίτλο
«Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρ-
των και εγκαταστά-
σεων επεξεργασίας
λυµάτων οικισµών
εντός λεκάνης απορ-
ροής της Λίµνης Ν.
Πλαστήρα». (Εισηγη-
τής: κ. Νάνος Πανα-
γιώτης,∆ήµαρχος)

Συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά µε
απευθείας εκµίσθωση
του ∆ηµοτικού Ξενώνα
Μορφοβουνίου. (Ειση-
γήτρια: κ. Ξηροφώτου
Βασιλική, Αντιδήµαρ-
χος)

Συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά µε
απευθείας εκµίσθωση
ενός από τα ξύλινα κιό-
σκια στον κόµβο Μορ-
φ ο β ο υ ν ί ο υ .
(Εισηγήτρια: κ. Ξηρο-

φώτου Βασιλική, Αντι-
δήµαρχος)

Συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά µε
συνδιοργάνωση µε τα
Τµήµατα Καρδίτσας και
Ευρυτανίας τωνΓενι-
κών Αρχείων του Κρά-
τους επιστηµονικής
διηµερίδας µε θέµα
«Στ’ Άγραφα … ένα τα-
ξίδι. 200 χρόνια από
την επανάσταση του
1821». (Εισηγητής:κ.
Νάνος Παναγιώτης,
∆ήµαρχος).

Συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά µε
αίτηµα για εκτέλεση
εργασιών σε τοιχίο του
∆ήµου. (Εισηγητής: κ.
Τσιαµαντάς Στέφανος,
Αντιδήµαρχος)

Συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά µε
αίτηση για επέκταση δι-
κτύου ηλεκτροφωτι-
σµού. (Εισηγητής: κ.
Στεργιόπουλος Θωµάς,
Πρόεδρος ∆.Σ.)

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  εελλέέγγχχωωνν  
ααννίίχχννεευυσσηηςς  κκοορρωωννοοιιοούύ  
γγιιαα  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1199  ΙΙοουυννίίοουυ

Η Περιφέ-
ρεια Θεσσα-
λίας σε
συνεργασία
µε τους ∆ή-
µους και τον
ΕΟ∆Υ ανα-
κοινώνει το
πρόγραµµα

δράσεων των  ΚΟΜΥ για  δωρεάν µαζικό δειγ-
µατοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσµό
της Θεσσαλίας, για το Σάββατο 19 Ιουνίου
2021:

Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
09:00-14:00 Μαζική δειγµατοληψία

πλατεία Νικ. Πλαστήρα (Παυσίλυπο) Καρδί-
τσας
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Συνεδριάζει το
∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο Καρδί-

τσας µε τηλεδιάσκεψη
στις 22-6-2021, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 6.30’ µ.µ
µε θέµατα ηµερήσιας
διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε έγκριση του
νέου Οργανισµού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Καρδίτσας (εισ.:
αντιδήµαρχος Αριστ.
Σπάνιας)

2. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε αποδοχή δω-
ρεάς από τη ∆.Ε.Υ.Α.Κ
της κυριότητας του
Υδατόπυργου στη συ-
νοικία Αγ. Παρασκευής,
καθώς και της σχετικής
έκτασης (εισ.: αντιδή-
µαρχος Ηλ. Σχορετσα-
νίτης)

3. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-

τικά µε έγκριση της 8ης
αναµόρφωσης του προ-
ϋπολογισµού ∆ήµου
Καρδίτσας έτους 2021
(εισ.: αντιδήµαρχος Ηλ.
Σχορετσανίτης)

4. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε επαναλειτουρ-
γία του 1/θ
Νηπιαγωγείου Μυρίνης
ως παράρτηµα του Νη-
πιαγωγείου Μακρυχω-
ρίου του ∆ήµου
Καρδίτσας για το διδα-
κτικό έτος 2021 – 2022
(εισ.: πρόεδρος ∆.Ε.Π
Στ. Θεολόγης)

5. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε συγκρότηση ει-
δικής επιτροπής
επιλογής νηπίων σχολι-
κού έτους 2021-2022
των Παιδικών και Βρε-
φονηπιακών Σταθµών
του ∆ήµου Καρδίτσας
(εισ.: αντιδήµαρχος
Αριστ. Σπάνιας)

6. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε απαλλαγή από
την υποχρέωση κατα-
βολής οικονοµικής συµ-
µετοχής στους Παιδι-
κούς και Βρεφονηπια-
κούς Σταθµούς του
∆ήµου Καρδίτσας, λόγω
αναστολής της λειτουρ-
γίας τους µε κυβερνη-
τική απόφαση για την
αποτροπή εξάπλωσης
του κορωνοϊού από
01/11/2020 έως 31/12
/2020, καθώς και από
01/03/2021 έως 17/05
/2021 (εισ.: αντιδήµαρ-
χος Ηλ. Σχορετσανίτης)

7. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε οριστική έγ-

κριση του “Ουράνιου
Ποδηλάτη” ως ιδιαίτε-
ρου δηλωτικού σήµατος
του ∆ήµου Καρδίτσας
(εισ.: Νατ. Τζέλλου)

8. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε εκµίσθωση του
∆ηµοτικού Ξενώνα Κα-
στανιάς (εισ.: αντιδή-
µαρχος Ηλ.
Σχορετσανίτης)

9. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε εκµίσθωση του
δηµοτικού ακινήτου
“Αναψυκτήριο Μητρό-
πολης” (εισ.: αντιδή-
µαρχος Ηλ.
Σχορετσανίτης)

10. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε τη δηµιουργία
θεµατικού πάρκου µέ-
λισσας στο άλσος και το
κτίριο του πρώην νη-
πιαγωγείου της Κοινό-
τητας Ξινονερίου του
∆ήµου Καρδίτσας (εισ:

Νατ. Τζέλλου)
11. Συζήτηση και

λήψη απόφασης σχε-
τικά µε καθορισµό τιµής
µονάδας αποζηµίωσης
λόγω αφαίρεσης επι-
πλέον εισφοράς σε γη
(Παπαζήση Χαρ.) (εισ:
αντιδήµαρχος Γ. Μάτ-
τας)

12. Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχε-
τικά µε θεώρηση
αδειών επαγγελµατιών
πωλητών υπαίθριου εµ-
πορίου (λαϊκών αγο-
ρών) (εισ.:
αντιδήµαρχος Ηλ. Σχο-
ρετσανίτης)

13. Συζήτηση και
λήψη απόφασης επί της
αίτησης του Επιµελητη-
ρίου Εικαστικών Τε-
χνών για διάθεση του
Παυσιλύπου για την
πραγµατοποίηση εκδη-
λώσεων (εισ: πρόεδρος
κοινότητας Καρδίτσας
Χρυσ. Γιαβάζη)

Εργαλείο ανάπτυξης για την ευρύτερη
περιοχή τα Λουτρά Σµοκόβου
Τους άξονες συ-

νεργασίας Λου-
τρών Σµοκό-

βου και ΕΒΕ Καρδίτσας
συζήτησαν ο ∆ήµαρχος
Σοφάδων κ. Θάνος
Σκάρλος µε τον πρό-
εδρο του ΕΒΕ κ.
Κών/νο Ζυγογιάννη και
τον Οικονοµικό Επόπτη
κ. Κών/νο Λαµπρό-
πουλο

Τα Λουτρά Σµοκό-
βου βρέθηκαν στο επί-
κεντρο της συνάντησης
του ∆ηµάρχου Σοφά-
δων κ. Θάνου Σκάρλου
µε τον πρόεδρο του
ΕΒΕ Καρδίτσας κ.
Κώστα Ζυγογιάννη και
τον Οικονοµικό Επόπτη
του Επιµελητηρίου κ.
Κώστα Λαµπρόπουλο.

Στην συνάντηση,
συζητήθηκε η προ-
οπτική ανάπτυξης
στρατηγικού σχεδια-

σµού για την αναβάθ-
µιση της περιοχής, µε
κεντρικό άξονα την
ανάπτυξη του τουρι-
σµού υγείας και ευε-
ξίας, λόγω και της
φήµης των ιαµατικών
πηγών Σµοκόβου που
αποτελούν µοναδικό
πόλο έλξης για τους
επισκέπτες.

Οι κκ Ζυγογιάννης
και Λαµπρόπουλος εξέ-
φρασαν την πλήρη
στήριξη του ΕΒΕ σε

κάθε προσπάθεια που
αποσκοπεί στην ανά-
καµψη των Λουτρών
και ενηµερώθηκαν από
τον ∆ήµαρχο, για τις
ανάγκες αλλά και τις
προοπτικές που υπάρ-
χουν. Όπως αναφέρ-
θηκε αυτή τη στιγµή
δίνεται προτεραιότητα
σε έργα αποκατάστα-
σης ζηµιών που προ-
κλήθηκαν από τον
«Ιανό» και καταβάλλε-
ται προσπάθεια ώστε

την πρώτη εβδοµάδα
του Ιουλίου η λουτρό-
πολη να ανοίξει τις
πύλες για τους επισκέ-
πτες µε όλα φυσικά τα
υγειονοµικά πρωτό-
κολλα που απαιτούν-
ται.

Ο κ. Σκάρλος σηµεί-
ωσε πως σταθερός
στόχος είναι η στήριξη
των ιαµατικών λου-
τρών, τα οποία µπο-
ρούν να καταστούν εκ
νέου σηµαντικό εργα-
λείο για την ανάπτυξη
της ευρύτερης περιο-
χής.

Από την πλευρά
τους οι κκ Ζυγογιάννης
και Λαµπρόπουλος
υπογράµµισαν το πόσο
σηµαντική αλλά και κα-
θοριστική µπορεί να
υπάρξει η συµβολή του
ιαµατικού τουρισµού
στην οικονοµική ανά-

πτυξη της περιοχής
µας.

Στη διάρκεια της συ-
νάντησης συζητήθηκαν
οι παρεµβάσεις που
πρέπει να γίνουν τόσο
σε επίπεδο υποδοµών
όσο και σε προωθητικό
επίπεδο ώστε να επι-
τευχθούν τα καλύτερα
α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α .
Ο πρόεδρος του ΕΒΕ
Καρδίτσας και ο Οικο-
νοµικός Επόπτης ευχα-
ρίστησαν τον κ.
Σκάρλο για την αναλυ-
τική ενηµέρωση δηλώ-
νοντας πως η
συνεργασία µεταξύ
Επιµελητηρίου και ∆η-
µοτικής Αρχής µπορεί
να οδηγήσει σε νέες
βάσεις την ανάπτυξη
της περιοχής, τη στιγµή
που ο τουρισµός Υγείας
αποτελεί εργαλείο και
πρόκληση.

Συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Καρδίτσας µε τηλεδιάσκεψη
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Να σταµατήσει κάθε σχεδιασµός εγκατάστασης
ανεµογεννητριών στα βουνά της Θεσσαλίας

Εν µέσω πανδη-
µίας, η κυβέρ-
νηση και η

Ρυθµιστική Αρχή Ενέρ-
γειας, επιταχύνουν την
έγκριση αιτηµάτων επι-
χειρηµατικών οµίλων
για εγκατάσταση αιολι-
κών σταθµών σε διάφο-
ρες ορεινές περιοχές της
Θεσσαλίας, ταυτόχρονα
µε την εγκατάσταση χι-
λιάδων φωτοβολταικών,
µε την συναίνεση επί
της ουσίας της Περιφε-
ρειακής Αρχής Θεσσα-
λίας και των ∆ηµοτικών
Αρχών.

Μετά τις βουνοκορ-
φές των Αγράφων και
του Ασπροποτάµου, που
ήδη γίνονται εργασίες
τοποθέτησης γιγαντι-
αίων ανεµογεννητριών
επιχειρηµατικών οµί-
λων, η κυβέρνηση της
Ν.∆ δροµολογεί την εγ-
κατάσταση ιδιωτικών
ανεµογεννητριών στον
Όλυµπο, αργότερα στον
Κίσσαβο και στο Πήλιο.

Συγκεκριµένα ετοι-
µάζει το «έδαφος» για
εγκατάσταση ανεµογεν-
νητριών µέσα σε δασι-
κές εκτάσεις, κοντά στα
χωριά Καλλιπεύκη και
Καρυά, στα νότια του
εθνικού δρυµού Ολύµ-
που, στους βόρειους
πρόποδες του Κάτω
Ολύµπου, στη θέση
Τούµπα Ελασσόνας,
ενάµισι τετραγωνικό χι-
λιόµετρο από περιοχή
NATURA, στο όρος
Γκονταµάνι και κοιλάδα
Ροδιάς.

Ανεµογεννήτριες για
χάρη των κερδών των
επιχειρηµατικών οµίλων
ακόµα και στον
Όλυµπο, που έχει ανα-
δειχθεί ως ένα από τα
έξι βουνά και τόπους
της Ελλάδας που είναι
παγκόσµιας σηµασίας η
προστασία του.

Η περιφερειακή αρχή
Θεσσαλίας (Ν.∆) και οι
δηµοτικές αρχές Τεµ-
πών (Ν.∆) και Ελασσό-
νας (ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ)

που γνωµοδοτούν θε-
τικά για ΜΠΕ και στηρί-
ζουν την υλοποίηση των
επιχειρηµατικών επεν-
δύσεων και στον τοµέα
των ΑΠΕ, σιωπούν
ακόµα και µπροστά στην
άλωση του Ολύµπου,
από τους επιχειρηµατι-
κούς οµίλους που ετοι-
µάζουν την
εγκατάσταση ανεµογεν-
νητριών.

Βάζουν πλάτη στην
υλοποίηση της αντιλαϊ-
κής πολιτικής της Ε.Ε
και των αστικών κυβερ-
νήσεων (Ν.∆, ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ) για απελευθέ-
ρωση και ιδιωτικοποίηση
της ενέργειας µέσω της
στρατηγικής για την
“πράσινη ανάπτυξη”,
δηλαδή την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
από επιχειρηµατίες
µέσω ΑΠΕ, στοχεύοντας
έτσι να βρουν επενδυ-
τική διέξοδο τα συσσω-
ρευµένα κεφάλαια των
µονοπωλίων, τα οποία
συµπληρώνονται και µε
κρατικό χρήµα µέσω
επιδοτήσεων ή του
«πράσινου ταµείου»,
επιδιώκοντας την αύ-
ξηση των κερδών τους,
µετατρέποντας παράλ-
ληλα σε ακριβό εµπό-
ρευµα την ενέργεια, που
την στερούνται όσοι
αδυνατούν να πληρώ-
σουν γιατί έµειναν
άνεργοι ή µειώθηκε
δραστικά το εισόδηµά
τους.

Υποτίθεται ότι η
“πράσινη ανάπτυξη”
προωθείται µε πρό-
σχηµα την προστασία
του περιβάλλοντος και
την αποτροπή της κλι-
µατικής αλλαγής. Τι µε-
γαλύτερο ψέµα απ’
αυτό;

Φτάνει να δει κανείς
την τεράστια περιβαλ-
λοντική καταστροφή
που προκαλούν οι επι-
χειρηµατικοί όµιλοι που
εγκαθιστούν τις ανεµο-
γεννήτριες στο 80%
των βουνοκορφών των

Αγράφων, σε µεγάλη
έκταση στον Ασπροπό-
ταµο και σε άλλα βουνά
της χώρας µας, κατα-
στρέφοντας χιλιάδες
στρέµµατα δάσους,
«φυτεύοντας» χιλιάδες
τόνους µπετόν, σιδήρου
και άλλων υλικών, δια-
νοίγοντας πολλά χιλιό-
µετρα νέους δρόµους σε
κορυφογραµµές και
πλαγιές, σε προστα-
τευόµενα λόγω της
ευαισθησίας τους οικο-
συστήµατα, στήνοντας
νέες εναέριες γραµµές
πυλώνων υψηλής τάσης
σε απόκρηµνες και δα-
σωµένες περιοχές ιδιαί-
τερου φυσικού
κάλλους.

Τώρα έβαλαν στο
στόχαστρο να στήσουν
ανεµογεννήτριες και
στην παρθένα φύση του
Ολύµπου, σε δασική
έκταση και προστατευό-
µενη περιοχή, να κατα-
στρέψουν και τον
Όλυµπο, αλλά και τον
Κίσσαβο, το Πήλιο, για
τα κέρδη των επιχειρη-
µατικών οµίλων. Άλλω-
στε η κυβέρνηση της
Ν.∆, πατώντας πάνω σε
νοµοθετήµατα και της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
ψήφισε µια σειρά περι-
βαλλοντοκτόνα µέτρα
που διευκολύνουν τις
καπιταλιστικές επενδύ-
σεις σε ΑΠΕ, τουρισµό,
κατασκευές, σε δασικές
και προστατευόµενες
περιοχές.

Ανάλογες παρεµβά-
σεις έχουµε και µε την
εγκατάσταση χιλιάδων
φωτοβολταϊκών σε
ηµιορεινές και ορεινές
περιοχές της Θεσσαλίας,
σε δασικές εκτάσεις,
αλλά και σε γη υψηλής
γεωργικής παραγωγικό-
τητας, σε βοσκοτόπια,
αποστερώντας απολύ-

τως χρήσιµα αγροτοδια-
τροφικά προϊόντα από
το λαό µας, που εισά-
γονται από το εξωτε-
ρικό.

∆εν θα σταµατή-
σουν, αν δεν τους στα-
µατήσει ο λαός µε τους
αγώνες του.

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Θεσσαλίας, είναι αντί-
θετη σε κάθε σχεδιασµό
εγκατάστασης ανεµο-
γεννητριών στον
Όλυµπο, στο Κίσσαβο
και στο Πήλιο. Αγωνίζε-
ται για να σταµατήσει η
εγκατάσταση των ανε-
µογεννητριών στις βου-
νοκορφές των Αγράφων
και του Ασπροποτάµου
και στηρίζει τις λαϊκές
κινητοποιήσεις ενάντια
στους σχεδιασµούς επι-
χειρηµατικών οµίλων,
κυβέρνησης, περιφέ-
ρειας και δήµων.

Η εγκατάσταση των
ανεµογεννητριών που
προωθείται στα βουνά
της Θεσσαλίας, δεν γί-
νεται στο πλαίσιο µιας
ισόρροπης ανάπτυξης
για την ικανοποίηση των
ενεργειακών αναγκών
του λαού, αλλά του κε-
φαλαίου, που σκοπό
έχουν αποκλειστικά το
κέρδος, θυσιάζοντας γι’
αυτό και το φυσικό πε-
ριβάλλον.

Θεωρεί ότι οι επιχει-
ρηµατικές επενδύσεις σε
ΑΠΕ και γενικότερα
στην ενέργεια, θα έχουν
πολλαπλές αρνητικές
συνέπειες στους εργα-
ζόµενους και τα λαϊκά
στρώµατα της περιοχής.
Συγκεκριµένα:

α) ∆εν θα συµβάλουν
στην παροχή φθηνής
ενέργειας -ηλεκτρικού
ρεύµατος- για το λαό.
Το αντίθετο, µέσω της
επέκτασης της ιδιωτικο-
ποίησης, η τιµή του ρεύ-
µατος που πληρώνουν
τα λαϊκά νοικοκυριά αυ-
ξάνεται και µέσω του τέ-
λους Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας.

β) ∆εν προστατεύουν

το περιβάλλον, όπως
ισχυρίζονται. Αντίθετα,
επειδή ακριβώς γίνονται
µε σκοπό το κέρδος,
επιφέρουν µεγάλες κα-
ταστροφές στους παρα-
πάνω ορεινούς όγκους,
στα δάση και γενικότερα
στο περιβάλλον.

γ) Καταπατήσεις πε-
ριουσιών κατοίκων σε,
περιπτώσεις όπου περ-
νούν δρόµοι ή κατα-
σκευάζονται πυλώνες
µέσα από ιδιοκτησίες.

δ) Τέλος, µέσω ενός
περίπλοκου συστήµατος
θυγατρικών εταιριών,
εργολαβιών και υπεργο-
λαβιών, γίνεται προσπά-
θεια να χτυπηθεί κάθε
εργασιακό δικαίωµα, να
πέσουν οι µισθοί των
εργαζοµένων στα έργα
αυτά.

Σήµερα η χώρα µας
έχει τις υλικές προϋπο-
θέσεις για να καλύψει
τις ανάγκες των λαϊκών
νοικοκυριών και της
βιοµηχανίας σε ενέρ-
γεια. ∆ιαθέτει έµπειρο,
πολυάριθµο εργατικό
δυναµικό υψηλής τε-
χνολογικής και επιστη-
µονικής ειδίκευσης.
∆ιαθέτει σηµαντικές εγ-
χώριες ενεργειακές
πηγές, όπως ο λιγνίτης,
το υδάτινο δυναµικό,
τον αέρα, τον ήλιο. Αν
όλα αυτά τα µέσα κοι-
νωνικοποιηθούν, στα
πλαίσια του εθνικού
κεντρικού επιστηµονι-
κού σχεδιασµού της πα-
ραγωγής, µε εργατική
εξουσία, µπορούν σή-
µερα να καλύψουν
αυτές τις ανάγκες, µε
σεβασµό στο περιβάλ-
λον και τον άνθρωπο.
Αυτό που εµποδίζει την
ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών, που δηµιουρ-
γεί κίνδυνους για τη δη-
µόσια Υγεία και το
Περιβάλλον, είναι η εκ-
µετάλλευση αυτών των
δυνατοτήτων από τους
επιχειρηµατικούς οµί-
λους µε σκοπό το κέρ-
δος.

Της Λαϊκής Συσπείρωσης



Ένα ακόµη βρα-
βείο προσέ-
θεσε το

Μουσικό Σχολείο Καρδί-
τσας στην ήδη πλούσια
συλλογή διακρί- σεών
του. Ο 7ος Πανελλήνιος
Μαθητικός ∆ιαγωνισµός
«Κύπρος – Ελλάδα –
Οµογένεια: Εκπαιδευτι-
κές γέφυρες» στάθηκε η
αφορµή για να ξεδιπλώ-
σουν οι µαθητές και οι
µαθήτριες του Μουσικού
σχολείου το συνθετικό
και ερµηνευτικό τους
ταλέντο και να χαρίσουν
µία ακόµη διάκριση στο
σχολείο µας. Το ολιγο-
µελές Fusion Band
Team σύνολο, που απο-
τελείται από τους / τις:
Ιωάννη Ρίτσιο (ντραµς),

Μαριάννα Ρίτσιου (φλά-
ουτο), Εµµέλεια Παρα-
θύρα (φλάουτο),
Ναταλία Παλαπέλα
(σύνθεση – τραγούδι),
Βύρωνα Τσούκη
(µπάσο) και Φίλιππο Πα-
λαπέλα (ηλεκτρική Κι-
θάρα) και µε υπεύθυνο
καθηγητή τον κ. Άγγελο
Παλαπέλα διαγωνί-
στηκε στον τοµέα της
σύνθεσης και απέσπασε

το Β’ Πανελλήνιο Βρα-
βείο. Το τραγούδι που
ηχογραφήθηκε είχε
τίτλο «Ξεκινάω ξανά»
και ουσιαστικά ήταν το
αποτέλεσµα των αναζη-
τήσεων και των πειρα-
µατισµών των παιδιών
κατά την περίοδο της
καραντίνας. «”Ξεκινάω
ξανά”…..έναρξη ιδεών
και στόχων, ένα νέο ξε-
κίνηµα για τη ζωή, ένα

νέο ξεκίνηµα µετά από
µια αποτυχία, µια νέα
προσπάθεια για µια νέα
κατάκτηση, η αποτύ-
πωση των ονείρων και
των ανησυχιών των
εφήβων στη δύσκολη
περίοδο που βιώ-
σαµε…και η µουσική, ως
τέχνη ήχων και συναι-
σθηµάτων, ως µια
γλώσσα που ενώνει τα

παιδιά της Ελλάδας, της
Κύπρου και της οµογέ-
νειας…». Το βραβείο
απέδειξε για ακόµη µια
φορά πως τα «τζιτζίκια»
του Μουσικού γίνονται
οι προάγγελοι του νέου
καλοκαιριού για όλους
εκείνους «που αγαπούν
τα βάθη του ουρανού
και τον κοιτούν
ακόµα»..
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Ευχαριστήρια επιστολή της προέδρου
της Επιτροπής Ελλάδα 2021 στον
∆ήµαρχο Καρδίτσας

Ευχαριστήρ ια
επιστολή για τη
φιλοξενία της

στην πόλη έστειλε η
πρόεδρος της Επιτρο-
πής «Ελλάδα 2021» κ.
Γιάννα Αγγελοπούλου
– ∆ασκαλάκη στο ∆ή-
µαρχο Καρδίτσας κ. Β.
Τσιάκο. Η κ. Αγγελο-
πούλου ευχαριστεί το
∆ήµαρχο για τη σύ-
σκεψη στο ∆ηµαρχείο
καθώς και για την ξε-
νάγηση της στο µου-
σείο πόλης καθώς και
την ενηµέρωσή της,
για την πρόταση ανα-
βάθµισης του. Ειδικό-
τερα στην επιστολή
αναφέρει:

Αγαπητέ κύριε ∆ή-
µαρχε, Αγαπητέ Βα-
σίλη,

Ευχαριστώ θερµά,
για την εξαιρετική φι-
λοξενία στην Καρδίτσα
της Ιστορίας, στην

Καρδίτσα του αύριο.
Σε µια πόλη που

έχει συνδέσει το σπου-
δαίο παρελθόν της µε
το µέλλον, προσφέρον-
τας ποιότητα ζωής
στους πολίτες και
στους επισκέπτες της,
µε ανοιχτούς δηµόσι-
ους χώρους και πρωτο-
πόρες δράσεις βιώσιµης
κινητικότητας, που
έχουν αποσπάσει βρα-
βεία και διακρίσεις.

Η Καρδίτσα είναι

µια πόλη που βλέπει
προς το αύριο και συµ-
µετέχει µε ενθουσιασµό
στα 200 χρόνια Ελ-
λάδα, µε καινοτόµες
ιδέες.

Η αναβάθµιση της
λειτουργίας και των
υπηρεσιών του Ιστορι-
κού - Λαογραφικού
Μουσείου «Λ.&Ν. Σα-
κελλαρίου», µέσα από
σύγχρονες τεχνολο-
γίες, διαµορφώνει ένα
νέο παρόν, εµπλουτι-

σµένο µε τη σπουδαία
ιστορία, τον πολιτισµό,
τα συλλογικά βιώµατα
και τις µνήµες του
τόπου.

Μια καινοτόµα πρω-
τοβουλία, που µετατρέ-
πει αυτό το κόσµηµα
στην καρδιά της Καρδί-
τσας, σε κοµβικό δί-
κτυο ανάδειξης
σηµείων ιστορικής ση-
µασίας, µέσα από την
ψηφιακή εφαρµογή ξε-
ναγού ιστορικών δια-
δροµών στην πόλη της
Καρδίτσας, προσφέ-
ροντας µια ολοκληρω-
µένη εµπειρία στον
επισκέπτη.

Ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες, για τη συνάν-
τηση µε τους τοπικούς
φορείς, σε µια συζή-
τηση για το µέλλον,
στο ∆ηµαρχείο της
Καρδίτσας, και για τις
επισκέψεις µας στο Λα-

ογραφικό Μουσείο και
στον Λαογραφικό και
Χορευτικό Σύλλογο
«Καραγκούνα», όπου
το πάθος και η αγάπη
για την παράδοση, µας
εντυπωσίασε και µας
συγκίνησε.

Ευχαριστώ, επίσης,
για την εξαιρετική µε-
ταξοτυπία του φηµι-
σµένου Καρδιτσιώτη
ζωγράφου ∆ηµήτρη
Γιολδάση, ενθύµιο από
αυτή την ξεχωριστή
επίσκεψη.

Με την ευχή το
2021, να είναι η αρχή
µιας νέας εποχής για
την Καρδίτσα και τον
τόπο µας, σου εύχοµαι
καλή δύναµη και καλή
συνέχεια στο έργο σου.

Με εκτίµηση &
φιλία, Γιάννα Αγγελο-
πούλου-∆ασκαλάκη,
Πρόεδρος Επιτροπής
«Ελλάδα 2021»

Στην Καρδίτσα της ιστορίας, στην Καρδίτσα του µέλλοντος αναφέρεται
η κ. Γ. Αγγελοπούλου

Β’ Πανελλήνιο Βραβείο για το Μουσικό
Σχολείο Καρδίτσας



ΗΟικόΣφαιρα
στα πλαίσια
ενηµέρωσης

µελών, φίλων της
αλλά και του ευρύτε-
ρου κοινού αποφάσισε

να συστήσει και να
λειτουργήσει µια θε-
µατική οµάδα µε τον
τίτλο «Οµάδα Φυσικής
ζωής και υγείας». Στα
πλαίσια αυτής της
οµάδας θα πραγµατο-
ποιούνται διάφορες
δράσεις ενηµέρωσης
και ευαισθητοποίησης
των πολιτών, γύρω
από θέµατα φυσικής
διαβίωσης και υγιεινής
διατροφής έτσι ώστε ο
κάθε πολίτης να θέτει
την υγεία του σε
πρώτη προτεραιότητα,
να ενδιαφέρεται και να
αναζητά τρόπους ανά-
κτησης, διατήρησης
και βελτίωσης της
υγείας του που αναµ-
φισβήτητα θεωρείται
το πολυτιµότερο
αγαθό.

Για αποτελεσµατι-
κότερη λειτουργία της
οµάδας αυτής ζητούν-
ται εθελοντές, ευαι-
σθητοποιηµένοι σε
παρόµοια θέµατα, οι
οποίοι θα µπορούσαν
να συνδράµουν στο
έργο αυτό.

Στο παραπάνω
πνεύµα η ΟικόΣφαιρα
ξεκινάει τη σχετική
δράση µε µια οµιλία
του ∆ρ Κωνσταντίνου
Σιώµου µε θέµα
«Εξάρτηση µικρών και
µεγάλων από τα ηλε-
κτρονικά µέσα, συνέ-
πειες και προτάσεις
αντιµετώπισης» την
Τρίτη 22-06-2021 και
ώρα 18:00-19:00, η
οποία λόγω των περιο-
ριστικών µέτρων εξ αι-
τίας της πανδηµίας
του κορονοϊού θα
πραγµατοποιηθεί δια-
δικτυακά (µέσω
Zoom) και οι σχετικοί

σύνδεσµοι θα ανακοι-
νωθούν τόσο στην σε-
λίδα της ΟικόΣφαιρας
(www.oikosfaira.gr)
αλλά και σε µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης.

Λίγα λόγια για τον
οµιλητή

Ο Κωνσταντίνος
Σιώµος είναι Ψυχία-
τρος παιδιών και εφή-
βων και ∆ιδάκτωρ της
Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας µε θέµα: “Εθι-
σµός των εφήβων
στους Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές και το
∆ιαδίκτυο: Ψυχιατρικά
συµπτώµατα και δια-
ταραχές ύπνου“. Είναι
κάτοχος µεταπτυχια-
κού διπλώµατος εξει-
δίκευσης της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπι-
στηµίου Ιωαννίνων
στην Κοινωνική Ψυ-
χιατρική-Παιδοψυχια-
τρική. Υπήρξε
υπεύθυνος σχεδια-
σµού και οργάνωσης,
του πρώτου στην Ελ-
λάδα Ειδικού Ψυχια-
τρικού Ιατρείου για
τον εθισµό στο ∆ιαδί-
κτυο, στο Ιπποκράτειο
Νοσοκοµείο Θεσσαλο-
νίκης.

Έχει µεγάλη εµπει-
ρία στη διάγνωση και
θεραπεία της διαταρα-
χής εθισµού στο διαδί-
κτυο, καθώς ανέλαβε
την διαχείριση πολυά-
ριθµων κλινικών περι-
πτώσεων εθισµένων
εφήβων. ∆ιδάσκει στο
ΜΠΣ των εξαρτήσεων
του τµήµατος της Ια-
τρικής στο ΕΚΠΑ. Έχει
πάνω από 30 δηµοσι-
εύσεις σε ∆ιεθνή και
Ελληνικά Επιστηµο-
νικά Περιοδικά και πο-

λυάριθµες ανακοινώ-
σεις σε ∆ιεθνή και Ελ-
ληνικά Συνέδρια.
Επίσης, είναι αξιολο-
γητής επιστηµονικών
ερευνών σχετικών µε
τα θέµατα του διαδι-
κτύου.

Έχει αναλάβει ως
επιστηµονικά υπεύθυ-
νος ερευνητικές και
επιµορφωτικές δρά-
σεις, σε συνεργασία µε
την Προεδρία της ∆η-
µοκρατίας (2016), το
Υπουργείο Ψηφιακής
πολιτικής (2016), το
Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας (2014), τα
Υπουργεία Παιδείας
και Υγείας Ελλάδας και
Κύπρου (2011 και
2012) και από το 2011
συµµετέχει σε επιµορ-
φώσεις του κοινού σε
συνεργασία µε τη
∆ίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος. Είναι
ιδρυτικό µέλος και
Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Μελέτης
της ∆ιαταραχής Εθι-
σµού στο ∆ιαδίκτυο
από το 2008.

Επίσης οργάνωσε
τα 5 ∆ιεθνή Συνέδρια
της Ελληνικής Εται-
ρείας Μελέτης της ∆ια-
ταραχής Εθισµού στο
∆ιαδίκτυο.

Επιµελήθηκε την
έκδοση τριών συλλο-
γικών έργων µε θέ-
µατα α)
Έρευνα -πρόληψη-
αντιµετώπιση των κιν-
δύνων στη χρήση του
διαδικτύου(2011), β)
Εθισµός στο διαδίκτυο
και άλλες διαδικτυακές
συµπεριφορές υψηλού
κινδύνου (εκδόσεις Λι-
βάνη 2012) και γ)
Οφέλη και κίνδυνοι
στη χρήση του διαδι-
κτύου (2013).

Ο Κωνσταντίνος
Σιώµος σήµερα εργά-
ζεται ως Ψυχίατρος
παιδιών και εφήβων
στις πόλεις των Αθη-
νών και της Λάρισας
όπου διατηρεί ιδιωτικά
ιατρεία.

8 Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ο Σεβασµιώτατος Μη-

τροπολίτης µας κ. Τιµό-
θεος, την Κυριακή Η΄
από του Πάσχα (της Πεν-
τηκοστής) 20 Ιουνίου
2021, θα χοροστατήσει
στην ακολουθία του Όρ-
θρου και θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία στον

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Καρδίτσης.

Στη συνέχεια, θα τελέσει την ακολουθία
του Εσπερινού της Γονυκλισίας.

Το εσπέρας της αυτής ηµέρας και ώρα
7:30΄µ.µ., θα χοροστατήσει στην ακολουθία
του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίας Τριάδος Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

Τη ∆ευτέρα (του Αγίου Πνεύµατος) 21 Ιου-
νίου, θα χοροστατήσει στην ακολουθία του
Όρθρου και θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στο
Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδος Τ.Κ. Ανά-
βρας.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης π.
Αµφιλόχιος Παπανδρέου, Πρωτοσύγκελλος
της Ιεράς µας Μητροπόλεως, τη ∆ευτέρα (του
Αγίου Πνεύµατος) 21 Ιουνίου, θα προστεί της
ακολουθίας του Όρθρου και της Θείας Λει-
τουργίας στον Ιερό Ναό Αγίας ΤριάδοςΤ.Κ.
Αγίας Τριάδος.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης π.
Κυριακός Τσολάκης, Ιεροκήρυξ της Ιεράς µας
Μητροπόλεως, την Κυριακή Η΄ από του
Πάσχα (της Πεντηκοστής) 20 Ιουνίου, θα τε-
λέσει την ακολουθία του Όρθρου, τη Θεία Λει-
τουργία και την ακολουθία του Εσπερινού της
Γονυκλισίας στον Ιερό Ναό Αγίων ∆ώδεκα
Αποστόλων «Κόκκινη Εκκλησιά» Καρδίτσης.

Τη ∆ευτέρα (του Αγίου Πνεύµατος) 21 Ιου-
νίου, θα προστεί της ακολουθίας του Όρθρου
και της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδος Τ.Κ. ∆αφνοσπηλιάς.

Ο Πανοσιώτατος Αρχιµανδρίτης π. Ιάκωβος
Σιακάρας, Προϊστάµενος του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής Καρδίτσης, το εσπέρας της
Κυριακής 20 Ιουνίου και ώρα 7:30΄µ.µ., θα
προστεί της ακολουθίας του Εσπερινού στον
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Τ.Κ. Καλυβίων Πε-
ζούλας.

Τη ∆ευτέρα (του Αγίου Πνεύµατος) 21 Ιου-
νίου, θα τελέσει την ακολουθία του Όρθρου
και τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Πανα-
γίας «Πελεκητής».

Ώρα ενάρξεως της ακολουθίας του Όρθρου
8:00΄π.µ.

Η ΟικόΣφαιρα για το θέµα του εθισµού
στα ηλεκτρονικά µέσα



Εντατικοί έλεγ-
χοι πραγµατο-
ποιούνται σε

όλη τη χώρα από τις
Υπηρεσίες της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας για
την εφαρµογή των µέ-
τρων αποφυγής και
περιορισµού της διά-
δοσης του κορωνοϊού.

Την Πέµπτη 17 Ιου-
νίου πραγµατοποιήθη-
καν σε όλη την
επικράτεια 73.386 έλε
γχοι, από τους οποίους
οι 35.906 στο ∆ιεθνή
Αερολιµένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέ-
λος».

Βεβαιώθηκαν συνο-
λικά 129 παραβάσεις
και πραγµατοποιήθη-
καν 3 συλλήψεις, ως
ακολούθως:

96 παραβάσεις για
µη χρήση µάσκας
κ.λπ. συναφείς παρα-
βάσεις και επιβλήθη-
καν 94 πρόστιµα των
300 ευρώ και 2 των
150 ευρώ, ως ακολού-
θως:

18 στο Βόρειο Αι-
γαίο,

16 στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη,

11 στη Στερεά Ελ-
λάδα,

8 στη Θεσσαλονίκη,

8 στα Ιόνια Νησιά,
8 στην Κρήτη,
7 στην Ήπειρο,

6 στην Κεντρική
Μακεδονία,

5 στο Νότιο Αιγαίο,
3 στη ∆υτική Μακε-

δονία,
2 στη ∆υτική Ελ-

λάδα,
2 στη Θεσσαλία,
1 στην Πελοπόν-

νησο και
1 στην Αττική.

Από την έναρξη
εφαρµογής των νέων
µέτρων (7 Νοεµβρίου
2020), έχουν βεβαι-
ωθεί συνο-
λικά 58.921 οµοειδείς
παραβάσεις και επι-
βλήθηκαν 56.815 διοι-
κητικά πρόστιµα των
300 ευρώ
και 2.106 των 150
ευρώ.

26 παραβάσεις για

περιορισµό µετακίνη-
σης και επιβλήθηκαν
ισάριθµα πρόστιµα των
300 ευρώ, ως ακολού-
θως:

11 στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη,

9 στη Θεσσαλονίκη,
4 στο Βόρειο Αι-

γαίο,
1 στην Κρήτη και
1 στην Ήπειρο.
Από την έναρξη

εφαρµογής του µέτρου
(7 Νοεµβρίου 2020)
έχουν βεβαιωθεί συνο-
λικά 193.403 οµοειδείς
παραβάσεις.

7 παραβάσεις και 3
συλλήψεις για κανόνες
λειτουργίας καταστη-
µάτων, ιδιωτικών επι-
χειρήσεων κ.λπ.
παραβάσεις της σχετι-
κής νοµοθεσίας (απα-
γόρευση λειτουργίας,
µη χρήση µάσκας, πο-

σοστό τ.µ. επιφανείας
ανά άτοµο κ.α.).

Στις παραπάνω πε-
ριπτώσεις επιβλήθηκαν
οι ακόλουθες κυρώσεις
για παραβίαση αναστο-
λής λειτουργίας κ.λπ.
συναφείς παραβάσεις
των σχετικών διατά-
ξεων και συγκεκρι-
µένα:

Στη ∆υτική Μακεδο-
νία,

- σύλληψη και
5.000 ευρώ πρόστιµο
σε ιδιοκτήτη καφέ-
µπαρ για εξυπηρέτηση
πελατών σε κλειστό
εξωτερικό υπαίθριο
χώρο.

- 5.000 ευρώ πρό-
στιµο σε 3 άτοµα για
µη τήρηση των υγει-
ονοµικών πρωτοκόλ-
λων κατά την είσοδό
τους στηS χώρα.

Στην Αττική, σύλ-
ληψη και 5.000 ευρώ

πρόστιµο σε ιδιοκτήτη
καφέ – µπαρ για υπέρ-
βαση ωραρίου λει-
τουργίας και
εξυπηρέτηση καθήµε-
νου πελάτη στον οποίο
επιβλήθηκε πρόστιµο
300 ευρώ.

Στην Κεντρική Μα-
κεδονία, σύλληψη και
5.000 ευρώ πρόστιµο
σε προσωρινά υπεύ-
θυνο καφετέριας για
εξυπηρέτηση όρθιων
πελατών.

Από την έναρξη
εφαρµογής των νέων
µέτρων (7 Νοεµβρίου
2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 6.767 οµοει-
δείς παραβάσεις και
έχουν συλληφθεί
2.077 άτοµα.

Οι έλεγχοι συνεχί-
ζονται µε αµείωτη έν-
ταση για την
προστασία της δηµό-
σιας υγείας.
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Προχωρούν οι εργασίες καθαρισµού
και αποκατάστασης αναχωµάτων στον
Ενιπέα ποταµό
Πρ ο χ ω ρ ο ύ ν

από την Πε-
ρ ι φ έ ρ ε ι α

Θεσσαλίας οι εργασίες
καθαρισµού της κοί-
της και αποκατάστα-
σης των αναχωµάτων
στον Ενιπέα ποταµό
σε µήκος 5 περίπου
χιλιοµέτρων, στο
τµήµα από τον Βλοχό
µέχρι το Κεραµίδι. Το
έργο είναι συνολικού
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ

248.000 ευρώ, µε
χρηµατοδότηση από

το Πρόγραµµα ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων της

Περιφέρειας.
«Προχωράµε µε

οργανωµένο σχέδιο
και µε σύµµαχο τη
φύση, στη διαχείριση
των συνεπειών από τη
θεοµηνία του Ιανού σε
περιοχές που διασχίζει
ο Ενιπέας ποταµός»
δηλώνει ο Περιφερει-
άρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός.
«Χρηµατοδο- τούµε
από το Πρόγραµµα

∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων της Περιφέρειας
έργα για τον καθαρι-
σµό ποταµών και ρε-
µάτων, την ενίσχυση
αναχωµάτων που κα-
ταστράφηκαν και την
κατασκευή απαραίτη-
των τεχνικών έργων
για να προστατέψουµε
καλλιέργειες, αγαθά
και ανθρώπινες ζωές»
προσθέτει ο Περιφε-
ρειάρχης.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι για τα µέτρα
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
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Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου Καρδίτσας

Συνεδρίασε την
Πέµπτη το
Συντονιστικό

Τοπικό Όργανο Πολιτι-
κής Προστασίας του
∆ήµου Καρδίτσας εν
όψει του θέρους και της
προετοιµασίας του
∆ήµου και των αρµό-
διων υπηρεσιών για την
αντιπυρική περίοδο. Η
συνεδρίαση έγινε υπό
την προεδρία του αρ-
µόδιου αντιδηµάρχου
Πολιτικής Προστασίας
κ. Σπ. Κουρτεσιώτη και
µε τη συµµετοχή του
∆ηµάρχου κ. Β. Τσιά-
κου. Εισαγωγικά ο ∆ή-
µαρχος ευχαρίστησε τις
αρµόδιες για την Πολι-
τική Προστασία κρατι-
κές υπηρεσίες όπως
επίσης και τον Ελληνικό
Στρατό καθώς και τις
Εθελοντικές Οργανώ-
σεις, για τη δουλειά
που γίνεται κάθε χρόνο
στην περιοχή µας, η
οποία και φέρνει θετικά

αποτελέσµατα. Μίλησε
για την άριστη συνερ-
γασία που έχει η ∆ηµο-
τική Αρχή µε όλους
τους αρµόδιους για την
Πολιτική Προστασία και
ευχήθηκε και η φετινή
χρονιά να κυλήσει
χωρίς ιδιαίτερα προ-
βλήµατα. Τέλος ζήτησε
από όλους τους συµµε-
τέχοντες την µέγιστη
ετοιµότητα ώστε να η
Πολιτική Προστασία να
ανταποκριθεί άµεσα σε
κάθε συµβάν.

Από την πλευρά του
ο αρµόδιος αντιδήµαρ-

χος κ. Σπ. Κουρτεσιώ-
της επισήµανε µεταξύ
άλλων το εξής:

«∆ιανύουµε ήδη την
αντιπυρική περίοδο. Ο
∆ήµος έχει σε ετοιµό-
τητα τα µηχανήµατα
ώστε εάν χρειαστεί να
επέµβουν. Στα επικίν-
δυνα σηµεία, σε όλες
τις ∆ηµοτικές Ενότητες,
θα κοιτάξουµε να
υπάρχει απόθεµα εδα-
φικού υλικού (χώµα).
Οι υπηρεσίες του
∆ήµου ήδη πραγµατο-
ποιούν σειρά ενεργειών
– κοπή χόρτων – κλά-

δεµα δέντρων που εµ-
ποδίζουν την πρόσβαση
οχηµάτων ενώ δηµι-
ουργούµε αντιπυρικές
ζώνες κοντά σε οικι-
σµούς. Έχουν σταλεί
έγγραφα στους Προ-
έδρους των Κοινοτή-
των, για να
επισηµάνουν και να µας
ενηµερώσουν για επι-
κίνδυνα σηµεία εκδή-
λωσης πυρκαγιάς.
Επίσης γνωρίζουν βάση
του σχεδίου, σε ποιούς
χώρους θα γίνει η συγ-
κέντρωση των πολιτών
σε περίπτωση εκκένω-
σης του χώρου. Τέλος
είµαστε σε συνεργασία
και επικοινωνία µε
όλους τους φορείς
Αστυνοµία – Πυροσβε-
στική – Στρατό –
∆ΕΥΑΚ – εθελοντικές
οργανώσεις για να µε-
γιστοποιήσουµε το απο-
τέλεσµα» κατάληξε ο
αντιδήµαρχος. Στη σύ-
σκεψη µετείχαν:

∆ήµαρχος Καρδίτσας
– Βασίλης Τσιάκος

Αντιδήµαρχος Πολι-
τικής Προστασίας –
Κουρτεσιώτης Σπυρί-
δων

Εντεταλµένος Σύµ-
βουλος στον πρ. ∆ήµο
Κάµπου - Βάϊος Οικονό-
µου

∆ιοικητής Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Καρ-
δίτσας – Τσιώλης
Κωνσταντίνος

Αστυνοµικός Υποδι-
ευθυντής - Β’ Υποδιευ-
θυντής ∆.Α. Καρδίτ-
σας– Απόστολος Περι-
στέρης

Αξιωµατικός 2ου –
3ου Γραφείου του
ΚΕΣΝ, Λοχαγός (Π2)
Απόστολος Γαλάνης

Τεχνικός ∆ιευθυντής
∆ΕΥΑ Καρδίτσας –
Αχιλλέας Ζαγορίτης

Υπεύθυνος του Γρα-
φείου Πολιτικής Προ-
στασίας – Κων/νος
Λάππας.

Στόχος η έγκαιρη προετοιµασία για τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Ευχαριστίες της Γιάννας Αγγελοπούλου
στον Σύλλογο Μαυροµµατίου
Ο Καραϊσκάκης
∆εν ήταν στην

πρόθεσή µου
να δηµοσι-

εύσω την παρακάτω
ευχαριστήρια επιστολή
της προέδρου της επι-
τροπής ΕΛΛΑ∆Α 2021
κυρίας Γιάννας Αγγελο-
πούλου ∆ασκαλάκη
αλλά λόγοι ήθους και
ευπρέπειας µου το επι-
βάλουν γιατί οι ευχαρι-
στίες αφορούν κυρίως
τα µέλη του χορευτι-
κού µας τµήµατος τα
οποία η κ. πρόεδρος
µέσα από αυτή την επι-
στολή προς το πρό-
σωπό µου ευχαριστεί
για την υποδοχή που
της επιφύλαξαν

Αγαπητέ κύριε Πρό-
εδρε, Αγαπητέ ∆ηµή-
τρη Γιώτη,

Ευχαριστώ για τη
φιλοξενία στο ιστορικό
Μαυροµµάτι, τόπο
στενά συνδεδεµένο µε
το µεγάλο ήρωα της
Επανάστασης Γεώργιο
Καραϊσκάκη, µια επί-

σκεψη που µας γέµισε
περηφάνια και τιµή και
θα µείνει χαραγµένη
στη µνήµη µας.

Ο Εορτασµός της
Εθνικής Επετείου, και η
συµµετοχή του ∆ήµου
Μουζακίου, µε την
πρωτοβουλία δηµιουρ-
γίας φυσικού και ψη-

φιακού Μουσείου,
αφιερωµένου στον µε-
γάλο ήρωα του Αγώνα,
στη γενέτειρά του είναι
µια πρωτοβουλία που
τιµά το παρελθόν, µε-
θετικό πρόσηµο στο
µέλλον, ως πηγή ανά-
πτυξης αλλά και έµ-
πνευσης για τις
νεότερες γενιές.

Σε παρακαλώ, να
µεταφέρεις τις ευχαρι-
στίες µου, στους νέους
του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Μαυροµµατίου
‘’Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ,,
που µας υποδέχτηκαν
και µας συνόδευσαν σε
όλη την επίσκεψη,
Στην Ελένη Χασιώτη

και στην αδελφή της
Κατερίνα, στον Κων-
σταντίνο Παπαϊωάννου
και στον Ιωάννη Πλα-
κιά, που µας καλωσόρι-
σαν µε τις τοπικές
φορεσιές, λουλούδια
και χαµόγελο, και µας
έδωσαν δύναµη και ελ-
πίδα για το µέλλον.

Ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες, επίσης, για τις
σηµαντικές εκδόσεις
που µου πρόσφερες, µε
ευχές για καλή δύναµη
και καλή συνέχεια.

Με εκτίµηση &
φιλία, Γιάννα Αγγελο-
πούλου-∆ασκαλάκη
Πρόεδρος Επιτροπής
«Ελλάδα 2021»
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Έργο ύψους 6,5 εκ. ευρώ
για τη ∆ΕΥΑ Μουζακίου

Άλλο ένα ση-
µαντικό έργο
για τον ∆ήµο

Μουζακίου, ύψους
6.589.611,16 εκ.
ευρώ, εντάχθηκε στο
πρόγραµµα «Αντώνης
Τρίτσης» µε τίτλο:
«Βελτιώσεις υποδοµών
ύδρευσης στον ∆ήµο
Μουζακίου»» και κύριο
του έργου την ∆ηµο-
τική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης και Αποχέτευσης
Μουζακίου (∆ΕΥΑΜ).

Το εν λόγω έργο εγ-
κρίθηκε έπειτα από
πλήρη φάκελο χρηµα-
τοδότησης που κατέ-
θεσε η ∆ΕΥΑΜ προς το
Υπουργείο Εσωτερικών,
στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος.

Σε δήλωσή του ο
∆ήµαρχος Μουζακίου,
Θεοφάνης Στάθης, τό-
νισε: «Πρόκειται αναµ-
φίβολα για ένα µεγάλο
έργο το οποίο είχαµε

στις προτεραιότητές
µας ως ∆ηµοτική Αρχή
και εγκρίθηκε από την
επιτροπή αξιολόγησης
του προγράµµατος
«Αντώνης Τρίτσης».
Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη και τον
Υφυπουργό Στέλιο
Πέτσα για την έγκριση
χρηµατοδότησης της
πρότασης, καθώς και
τον Υπουργό ∆ικαιοσύ-
νης Κώστα Τσιάρα για
τη συµβολή του. Το
έργο αυτό θα συµβάλει
στη βελτίωση της ποι-
ότητας των υπηρεσιών
της ∆ΕΥΑΜ προς του
δηµότες, εξασφαλίζον-
τας επάρκεια σε ποσό-
τητα και ποιότητα
νερού».

Ο ∆ιευθυντής της
∆ΕΥΑΜ, Θωµάς Μα-
κρής, ανέφερε: «Έγινε
το πρώτο βήµα για τον
εκσυγχρονισµό των

υποδοµών ύδρευσης.
Μέσα από δύσκολες
συγκυρίες προσπα-
θούµε να κάνουµε την
σύµµαχό µας την τε-
χνολογία ώστε να αν-
ταπεξέλθουµε στη
σηµαντική ευθύνη που
είναι η υδροδότηση των
δηµοτών».

Οι βελτιώσεις στις
υποδοµές ύδρευσης
του ∆ήµου Μουζακίου
αφορούν: (α) στην
προµήθεια, εγκατά-
σταση και θέση σε λει-
τουργία του
συστήµατος ελέγχου

διαρροών (τηλεέλεγχος
- τηλεχειρισµός) του δι-
κτύου ύδρευσης του
∆ήµου Μουζακίου,
συµπεριλαµβανοµένου
και της τοποθέτησης
ψηφιακών υδροµετρη-
τών σε πολλές περιοχές
του ∆ήµου.

(β) στην αντικατά-
σταση των εσωτερικών
δικτύων ύδρευσης – δι-
κτύων διανοµής στις
Κοινότητες Μαγουλί-
τσας και συν. Γ. Καραϊ-
σκάκη αντίστοιχα,
επίσης περιλαµβάνει και
το έργο αξιοποίησης
υφιστάµενης γεώτρη-
σης πλησίον του συν.
Γ. Καραϊσκάκη µε την
κατασκευή νέου µετα-
φορικού αγωγού προς
τη δεξαµενή του οικι-
σµού για κάλυψη των
υδρευτικών αναγκών
του,

(γ) στην αντικατά-
σταση δύο υδρογεω-

τρήσεων στην Κοινό-
τητα Μουζακίου για την
κάλυψη των υδρευτι-
κών αναγκών των οικι-
σµών της. Οι νέες
γεωτρήσεις θα κατα-
σκευαστούν στις θέσεις
«Υδατόπυργος» και
«Γκέµτσιας» πλησίον
των υφιστάµενων γεω-
τρήσεων,

(δ) στις εργασίες
ηλεκτροδότησης των
υποδοµών ύδρευσης
των οικισµών Βατσου-
νιάς (τοµείς Αγ. Γεωρ-
γίου και Συκιάς),
Ανθοχωρίου, συν. Τό-
σκες Πορτής, συν. Τρι-
γώνα ∆ρακότρυπας,
Αγ. Κυριακή Οξυάς, Ρι-
ζοβουνίου, Παλαιοχω-
ρίου και Μαγούλας, (ε)
την κάλυψη του κό-
στους διαχείρισης των
ΑΕΚΚ που θα προκύ-
ψουν από τις εργασίες
κατασκευής των
έργων.

Από το πρόγραµµα Αντώνης Τρίτσης

Συνάντηση µε τον Ουκρανό πρέσβη Sergii
Shutenko είχε ο δήµαρχος λίµνης Πλαστήρα
Συνάντηση µε

τον Ουκρανό
πρέσβη κ. Ser-

gii Shutenko είχε ο δή-
µαρχος λίµνης Πλα-
στήρα κ. Παναγιώτης
Νάνος στην Ουκρανική
πρεσβεία. Στη συζή-
τηση παραβρέθηκαν ο
γραµµατέας εκ µέρους
του ∆ήµου κ. Βασίλης
Μπράντζος, καθώς και
πρόξενος της Ουκρα-
νίας κ. Hanna Tisch-
enko.

Καλωσορίζοντας την
αντιπροσωπεία του
∆ήµου ο πρέσβης ανέ-
φερε ότι Έλληνες και
Ουκρανοί συνδέονται
µε φιλία αιώνων και
συνδέονται µε ισχυ-
ρούς θρησκευτικούς
και ιστορικούς δε-
σµούς. Ιδιαίτερη ανα-
φορά έγινε στον Αγώνα

των Ελλήνων για την
απελευθέρωση από
τους Τούρκους το 1821
και το ρόλο της Ελληνι-
κής παροικίας στην Κρι-
µαία και άλλες πόλεις
της Ουκρανίας.

Ο δήµαρχος πρό-
τεινε στον Ουκρανό
πρέσβη διάφορους το-
µείς συνεργασίας στον
τουριστικό, οικονοµικό,
µορφωτικό, πολιτιστικό
και εκπαιδευτικό τοµέα.

Ειδικότερα πρότεινε τη
φιλοξενία Ουκρανών
τουριστών στη Λίµνη
Πλαστήρα, η οποία
εκτός της φυσικής
οµορφιάς, των δραστη-
ριοτήτων και της εµπει-
ρίας βουνού, η περιοχή
έχει να παρουσιάσει ση-
µαντικά µοναστήρια
από τα Άγραφα µέχρι
τα Μετέωρα, δεδοµέ-
νου ότι οι Ουκρανοί
είναι Χριστιανοί Ορθό-

δοξοι. Επίσης ο δήµαρ-
χος πρότεινε την φιλο-
ξενία µαθητών και
φοιτητών από την Ου-
κρανία στα πλαίσια Ευ-
ρωπαϊκών προγραµ-
µάτων Erasmus. Επίσης
πρότεινε φιλοξενία παι-
διών Ελληνικών οικο-
γενειών της Μαριού-
πολης και άλλων ελλη-
νικών χωριών της Ου-
κρανίας, καθώς και
πολιτιστικές ανταλλα-
γές.

Ο πρέσβης ανάφερε
ότι γίνονται πολλές
κρατικές συµφωνίες,
αλλά αυτές που έχουν
ουσιαστικά αποτελέ-
σµατα, είναι όσες έχουν
αναλάβει να κάνουν
πράξη οι κοινωνίες και
τόνισε πόσο σηµαντικό
ρόλο παίζει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Αναφε-

ρόµενος στην ατζέντα
συνεργασίας είπε ότι
είναι εφικτό να προ-
ωθηθούν τα θέµατα
αυτά και ότι από πλευ-
ράς πρεσβείας θα γίνει
η ανάλογη επεξεργασία
για την υπογραφή Συµ-
φώνου Συνεργασίας
µεταξύ Πρεσβείας και
∆ήµου Λίµνης Πλα-
στήρα.

Ο δήµαρχος κάλεσε
τον κ.Shutenko να επι-
σκεφθεί τη λίµνη Πλα-
στήρα και να εξετάσουν
επί τόπου τις δυνατότη-
τες συνεργασίας. Ο Ου-
κρανός πρέσβης απο-
δέχθηκε την πρόταση.
Τέλος, για την προετοι-
µασία του Μνηµονίου
Συνεργασίας, ορίστη-
καν υπεύθυνοι ο κ. Β.
Μπράντζος και η πρόξε-
νος κ. HannaTischenko.
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Η Επιτροπή Ειρήνης σχετικά µε τις αποφάσεις
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ
ΗΕπιτροπή Ειρή-

νης Ν. Καρδί-
τσας (µέλος της

ΕΕ∆ΥΕ) καταδικάζει τις
πολύ επικίνδυνες αποφά-
σεις της πρόσφατης Συνό-
δου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Αποτυπώνονται οι έντονοι
οικονοµικοί και γεωπολιτι-
κοί ανταγωνισµοί που βρί-
σκονται σε εξέλιξη
ανάµεσα στις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
– ΕΕ µε τη Ρωσία και την
Κίνα, στους οποίους εµ-
πλέκονται και δεκάδες
άλλα κράτη, στο έδαφος
της νέας, γενικευµένης,
ακόµη πιο βαθιάς καπιτα-
λιστικής οικονοµικής κρί-
σης.

Γίνεται φανερό ότι οι
επενδύσεις και η διαπάλη
για τα οικονοµικά συµφέ-
ροντα πηγαίνουν χέρι –
χέρι µε την ξέφρενη
κούρσα των εξοπλισµών
και τους πολεµικούς σχε-
διασµούς. Αξιοποιούν
παλιά και νέα προσχήµατα
όπως η ασφάλεια, η
άµυνα, η κλιµατική αλ-
λαγή, οι κυβερνοεπιθέ-
σεις, άλλες ασύµµετρες
απειλές για να κλιµακώ-
σουν ακόµη περισσότερο
την επιθετικότητά τους
κατά των λαών.

Καταγγέλλουµε και
καταδικάζουµε την κυβέρ-
νηση της Ν∆, αλλά και τα
άλλα αστικά κόµµατα, που
τάσσονται µε τον ένα ή
τον άλλο τρόπο υπέρ του
ΝΑΤΟ και διαχρονικά στη-
ρίζουν όλες τις επικίνδυ-
νες αυτές αποφάσεις,
εµπλέκοντας τη χώρα µας
ακόµη βαθύτερα στο κου-
βάρι των ανταγωνισµών.
Το παραπέρα βάθεµα της
εµπλοκής της Ελλάδας
στους ιµπεριαλιστικούς
ανταγωνισµούς και πολέ-
µους αποτελεί την άλλη
όψη του νοµίσµατος της
αντιλαϊκής πολιτικής που
κλιµακώνεται στο εσωτε-
ρικό της χώρας µε την
ψήφιση του αντεργατικού
νοσµοχεδίου – τερατουρ-
γήµατος. Έχουν κοινό πα-
ρονοµαστή τα κέρδη και
τα συµφέροντα των οικο-
νοµικών οµίλων, της αστι-
κής τάξης, οδηγώντας το
λαό όχι µόνο στη φτώ-

χεια, στην εξαθλίωση, στη
δουλειά από ήλιο σε ήλιο,
αλλά την ίδια στιγµή ανοί-
γοντας το δρόµο για το
πολεµικό σφαγείο. Συνδέ-
ονται µε τα νέα πακέτα
µέτρων και τις αντιδραστι-
κές αναδιαρθρώσεις που
φέρνει το “Ταµείο Ανά-
καµψης”.

Η κυβέρνηση αναλαµ-
βάνει επικίνδυνες, επιθετι-
κές πρωτοβουλίες για
λογαριασµό των ΗΠΑ –
ΝΑΤΟ – ΕΕ, έναντι των
ανταγωνιστών τους. Φέρει
εγκληµατικές ευθύνες
γιατί βάζει κυριολεκτικά το
λαό µας στο µάτι του κυ-
κλώνα, σε µια περίοδο
που τα σύννεφα του πο-
λέµου έχουν πυκνώσει για
τα καλά, που στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αν. Με-
σογείου και της Μ.
Θάλασσας κλιµακώνεται η
αντιπαράθεση και η επιθε-
τικότητα ανάµεσα στους
ιµπεριαλιστές.

Καταρρέουν οι αυτα-
πάτες που καλλιεργεί η
κυβέρνηση όσον αφορά
στις σχέσεις του ΝΑΤΟ µε
την Τουρκία. Γί άλλη µια
φορά αποκαλύφθηκε το
σύνθετο παζάρι που διεξά-
γεται, προκειµένου η
Τουρκία να παραµείνει
πάση θυσία στο δυτικό
στρατόπεδο. Στο πλαίσιο
αυτού του παζαριού ΗΠΑ
– ΝΑΤΟ – ΕΕ κι από κοντά
η ελληνική κυβέρνηση
δεν διστάζουν να βάλουν
στην Προκρούστεια κλίνη
τα κυριαρχικά δικαιώµατα
της χώρας µας, προκειµέ-
νου να επιταχυνθούν οι
γενικότερες διευθετήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο,
µε αιχµή τη συνεκµετάλ-
λευση του φυσικού πλού-
του υπό ευρωατλαντική
εποπτεία.

Η απόφαση της Συνό-
δου για τη «Βελτιωµένη
ανθεκτικότητα», για τη
χώρα µας σηµαίνει ακόµη
µεγαλύτερη εµπλοκή
στους ιµπεριαλιστικούς
σχεδιασµούς, αφού το
ΝΑΤΟ αποκτά τον πρώτο
λόγο σε ζητήµατα όπως
ανάπτυξη υποδοµών (π.χ.
οδικά ή τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα) και ποιος θα τα

ελέγχει, αποκλείοντας τον
κίνδυνο να πέσουν στα
χέρια π.χ. κινεζικών επι-
χειρηµατικών οµίλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα
συµπεράσµατα και οι απο-
φάσεις της Συνόδου του
ΝΑΤΟ αποτελούν κρίκο
στην παραπέρα κλιµά-
κωση της επιθετικότητάς
του, βάζοντας τους λαούς
σε θανάσιµους κινδύνους.
Η ατζέντα “NATO 2030”,
που στην ουσία αποτελεί
το στρατηγικό δόγµα του
ΝΑΤΟ για την επόµενη δε-
καετία, έρχεται να επικαι-
ροποιήσει και να
υλοποιήσει όλες τις προ-
ηγούµενες επικίνδυνες
αποφάσεις του τελευταίου
διαστήµατος. Φανερώνε-
ται η προσπάθεια να ανα-
πτυχθεί η επιχειρησιακή
ικανότητα του ΝΑΤΟ σε
ολόκληρη την υδρόγειο,
ώστε πιο αποτελεσµατικά
να µπορεί να υπερασπίζε-
ται τα συµφέρονται και τις
επενδύσεις έναντι των αν-
ταγωνιστών του. Εκεί εν-
τάσσεται η ανανέωση του
δόγµατος της «Στρατηγι-
κής Αντίληψης» “Strategic
Concept”, αλλά και η
«Υποστήριξη της διεθνούς
τάξης βάσει κανόνων», µε
στόχο την αποτροπή της
επιρροής της Κίνας, της
Ρωσίας και άλλων κέν-
τρων.

Σε αυτή την κατεύ-
θυνση, οι αποφάσεις για
την ενισχυµένη αποτροπή
και άµυνα, δηλαδή για τη
διατήρηση από την
πλευρά των κρατών –
µελών του κατάλληλου
συνδυασµού πυρηνικών,
συµβατικών και πυραυλι-
κών αµυντικών δυνατοτή-
των, οι συζητήσεις για την
παραπέρα ανάπτυξη του
πυρηνικού οπλοστασίου,
ο νέος πολιτικο-στρατιωτι-

κός Επιταχυντής Καινοτο-
µίας Αµυνας για τον Βό-
ρειο Ατλαντικό (Defence
Innovation Accelerator for
the North Atlantic -
DIANA) που θα έχει γρα-
φεία και κέντρα δοκιµών
σε ολόκληρη τη Συµµα-
χία, όπως και το «Ταµείο
Καινοτοµίας» κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου
για πολύ σοβαρές εξελίξεις
κατά των λαών.

Όλες οι παραπάνω
αποφάσεις της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ, έρ-
χονται να “κουµπώσουν”
µε τις αποφάσεις της πρό-
σφατης Συνόδου της ΕΕ,
όπου και εκεί τέθηκε στο
επίκεντρο το περαιτέρω
προχώρηµα των οικονοµι-
κών και πολεµικών σχε-
διασµών της. Στην πράξη
αποδεικνύεται ότι η ΕΕ,
για λογαριασµό της κερ-
δοφορίας των οικονοµι-
κών της οµίλων επιχειρεί
να αναπτύξει ακόµη πε-
ρισσότερο, όλα εκείνα τα
πολιτικά, οικονοµικά,
στρατιωτικά εργαλεία, που
θα της επιτρέψουν να λει-
τουργεί τόσο συµπληρω-
µατικά, όσο και αυτόνοµα
ως προς το ΝΑΤΟ, οπου-
δήποτε κι οποτεδήποτε
χρειαστεί, σε βάρος πάντα
των λαών.

Αποτελεί πρόκληση το
γεγονός ότι η Ελλάδα κα-
ταλαµβάνει πλέον την 1η
θέση ανάµεσα στα κράτη
– µέλη της λυκοσυµµα-
χίας, για τις ΝΑΤΟϊκές δα-
πάνες, φτάνοντας να δίνει
το υπέρογκο ποσοστό που
ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ,
δηλαδή πάνω από 6 δις
ευρώ (όταν πέρυσι είχε
δαπανήσει το 2.3% του
ΑΕΠ της, δηλαδή 4.4 δις
ευρώ) και το οποίο εκτο-
ξεύεται ακόµη περισσό-
τερο, αν συµπεριλάβει
κανείς και τα υπέρογκα
ποσά για τους “εξοπλι-
σµούς του αιώνα”, που
ήδη είχε εξαγγείλει τον
Σεπτέµβρη του 2020 ο
πρωθυπουργός και που
βρίσκονται σε τροχιά υλο-
ποίησης.

Μάλιστα, η χώρα µας
πήρε συγχαρητήρια γιατί
στο κοµµάτι των εξοπλι-

στικών προγραµµάτων,
όχι απλά ξεπέρασε τον
ΝΑΤΟϊκό στόχο του 20%,
αλλά έφτασε στο 38%
των στρατιωτικών δαπα-
νών! Πρόκειται για εξοπλι-
σµούς που δεν έχουν
καµιά σχέση µε την ασφά-
λεια και την άµυνα της
χώρας µας. Είναι ενταγµέ-
νοι στην προσπάθεια για
την παραπέρα ανάπτυξη
της επιχειρησιακής ικανό-
τητας των ΑµερικανοΝΑ-
ΤΟϊκων, αλλά και στη
γενικότερη κούρσα εξο-
πλισµών, που αποτελεί
βαρέλι δίχως πάτο. Φανε-
ρώνουν, σε συνδυασµό µε
τις γιγαντιαίες ασκήσεις –
πρόβες πολέµου, τη γενι-
κότερη πολεµική προπα-
ρασκευή που βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Επιβεβαιώνεται πως
τόσο το ΝΑΤΟ, όσο και η
ΕΕ αποτελούν εργαλεία
του κεφαλαίου κατά των
λαών.

Μπροστά σε αυτές τις
εξελίξεις απαιτείται ετοιµό-
τητα και επαγρύπνηση.
Αναδεικνύεται η ανάγκη
να δυναµώσει ακόµη πε-
ρισσότερο η λαϊκή πάλη.
Να εκφραστεί ακόµη πιο
δυνατά και καθαρά η
λαϊκή καταδίκη ενάντια
στην εµπλοκή της χώρας
µας στους ιµπεριαλιστι-
κούς σχεδιασµούς, ενάν-
τια στην επικίνδυνη
πολιτική της κυβέρνησης
και των αστικών κοµµά-
των, που παρουσιάζουν
τις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και
τους σχεδιασµούς τους ως
δήθεν παράγοντες ασφά-
λειας και σταθερότητας.
Να απαιτήσουµε το κλεί-
σιµο της βάσης στη Σούδα
και όλων των Αµερικανο-
ΝΑΤΟϊκών βάσεων και
υποδοµών, την κατάρ-
γηση της Ελληνοαµερικα-
νικής Συµφωνίας για τις
Βάσεις, να µην εγκατα-
σταθούν πυρηνικά στον
Άραξο και οπουδήποτε
αλλού στην Ελλάδα, την
επιστροφή των ελληνικών
Ενόπλων ∆υνάµεων από
αποστολές στο εξωτερικό,
τη µη αλλαγή των συνό-
ρων και των συνθηκών
που τα καθορίζουν.
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Κανένα νέο κρούσµα covid στην Καρδίτσα
23 στην υπόλοιπη Θεσσαλία

Τα νέα εργαστη-
ριακά επιβεβαι-
ωµένα κρούσ-

µατα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι
469, εκ των οποίων 2
εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. Ο
συνολικός αριθµός των
κρουσµάτων ανέρχεται
σε 417.706 (ηµερήσια
µεταβολή +0.1%), εκ
των οποίων 51.2% άν-
δρες.

Με βάση τα επιβε-
βαιωµένα κρούσµατα
των τελευταίων 7 ηµε-
ρών, 26 θεωρούνται
σχετιζόµενα µε ταξίδι
από το εξωτερικό και
951 είναι σχετιζόµενα
µε ήδη γνωστό κρού-
σµα.

Οι νέοι θάνατοι
ασθενών µε COVID-19
είναι 20, ενώ από την
έναρξη της επιδηµίας
έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 12.514 θάνα-
τοι.Το 95.2%
είχε υποκείµενο νό-
σηµα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.

Ο αριθµός των
ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνω-

µένοι είναι 307 (65.5%
άνδρες). Η διάµεση
ηλικία τους είναι 67
έτη. To 85.0%
έχει υποκείµενο νό-
σηµα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. Από την
αρχή της πανδηµίας
έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 2.602 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα
νοσοκοµεία της επικρά-
τειας είναι 63 (ηµερή-
σια µεταβολή
+3.28%). Ο µέσος
όρος εισαγωγών του
επταηµέρου είναι
81 ασθενείς.

Η διάµεση ηλικία
των κρουσµάτων είναι
43 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη), ενώ η διά-
µεση ηλικία των θα-
νόντων είναι 78 έτη
(εύρος 0.2 έως 106

έτη).

Η γεωγραφική
κατανοµή

Η γεωγραφική κατα-
νοµή των 469 κρου-
σµάτων covid-19 που
ανακοίνωσε ο ΕΟ∆Υ
έχει ως εξής:

26 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ανατολικής Αττι-
κής

27 κρούσµατα στην
Π.Ε. Βόρειου Τοµέα
Αθηνών

7 κρούσµατα στην
Π.Ε. ∆υτικής Αττικής

40 κρούσµατα στην
Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα
Αθηνών

66 κρούσµατα στην
Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα
Αθηνών

44 κρούσµατα στην
Π.Ε. Νοτίου Τοµέα
Αθηνών

42 κρούσµατα στην
Π.Ε. Πειραιώς

38 κρούσµατα στην
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

3 κρούσµατα στην
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσµα στην
Π.Ε. Αργολίδας

5 κρούσµατα στην
Π.Ε. Αχαΐας

6 κρούσµατα στην
Π.Ε. Βοιωτίας

1 κρούσµα στην
Π.Ε. Γρεβενών

3 κρούσµατα στην
Π.Ε ∆ράµας

1 κρούσµα στην
Π.Ε. Εβρου

12 κρούσµατα στην
Π.Ε. Εύβοιας

3 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ηµαθίας

7 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ηρακλείου

9 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ιωαννίνων

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Καβάλας

1 κρούσµα στην
Π.Ε. Κέρκυρας

1 κρούσµα στην
Π.Ε. Κεφαλληνιας

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Κιλκίς

6 κρούσµατα στην
Π.Ε. Κοζάνης

4 κρούσµατα στην
Π.Ε. Κω

6 κρούσµατα στην
Π.Ε. Λακωνίας

13 κρούσµατα στην
Π.Ε. Λάρισας

3 κρούσµατα στην
Π.Ε. Λασιθίου

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Λέσβου

7 κρούσµατα στην
Π.Ε. Μαγνησίας

4 κρούσµατα στην
Π.Ε. Μεσσηνίας

1 κρούσµα στην
Π.Ε. Πάρου

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Πέλλας

6 κρούσµατα στην
Π.Ε. Πιερίας

1 κρούσµα στην
Π.Ε. Πρεβεζας

8 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ρεθύµνου

11 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ρόδου

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Σερρών

3 κρούσµατα στην
Π.Ε. Τρικάλων

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Φθιώτιδας

1 κρούσµα στην
Π.Ε. Φλώρινας

1 κρούσµα στην
Π.Ε. Φωκίδας

5 κρούσµατα στην
Π.Ε. Χανίων

31 κρούσµατα υπό
διερεύνηση

469 νέες µολύνσεις και 20 θάνατοι σε όλη τη χώρα

Και ο Νοµός Καρδίτσας στον Οινοτουριστικό
χάρτη!

Μετά τις Περι-
φ ε ρ ε ι α κ έ ς
Ενότητες Λά-

ρισας και Τρικάλων,
ήρθε η σειρά της Καρ-
δίτσας.

Συγκεκριµένα, ο
∆ήµος Σοφάδων, ο
∆ήµος της Λίµνης Σµο-
κόβου, των Ιαµατικών
Λουτρών και της πολλά
υποσχόµενης αγροτου-
ριστικής δυνατότητας
που κρύβει, φιλοξενεί
το Πρώτο Πιστοποι-
ηµένο από το Υπουρ-
γείο Τουρισµού,
Επισκέψιµο Οινοποιείο:

Πρόκειται για το Οι-
νοποιείο “Φίλια Γη”,
κοντά στο οµώνυµο
χωριό του Νοµού Καρ-
δίτσας.

Σε µια έκταση άνω
των 100 στρεµµάτων,
στις παρυφές των ει-
δυλλιακών Αγράφων,
µια νέα οινοτουριστική
εγκατάσταση, έρχεται
να ενισχύσει την εναλ-
λακτική τουριστική
ταυτότητα της ευρύτε-
ρης περιοχής των Σο-
φάδων, και όχι µόνο.

«Με ιδιαίτερη χαρά
καλωσορίζουµε στην

µεγάλη τουριστική οι-
κογένεια την “Φίλια
Γη”, το Πρώτο Πιστο-
ποιηµένο Επισκέψιµο
Οινοποιείο του Νοµού
Καρδίτσας. Η ενέργεια
αυτή πιστώνει µε εξαι-
ρετικά διαπιστευτήρια
την θεσσαλική ενδο-
χώρα και την περιοχή
της Καρδίτσας, ειδικό-
τερα», δήλωσε ο Νικό-

λαος Σαρούκος, Προ-
ϊστάµενος Ελέγχου,
Επιθεωρήσεων και
Τουριστικής Ανάπτυξης
Θεσσαλίας του Υπουρ-
γείου Τουρισµού.

«Ως ∆ιεύθυνση Του-
ρισµού Θεσσαλίας του
Υπουργείου Τουρισµού,
ως η ανώτερη διοικη-
τική οντότητα της Πο-
λιτείας επί ζητηµάτων
εφαρµογής τουριστικής
νοµοθεσίας, πολιτικής
και σχεδιασµού σε όλη
την Θεσσαλία, είµαστε
ιδιαίτερα χαρούµενοι
που η παραγωγική

βάση του τόπου, συ-
ναντά τις µοναδικές
δυνατότητες της περιο-
χής σε ένα τουριστικό
προϊόν που στηρίζεται
στην αειφορία και στην
τοπικότητα», συµπλή-
ρωσε ο κ. Σαρούκος.

Το Οινοποιείο «Φίλια
Γη» διαθέτει νεόδµητες
εγκαταστάσεις ξενάγη-
σης και γευσιγνωσίας,
εκθετήριο, πωλητήριο,
καθώς και εξαιρετικό
αύλειο χώρο, ενώ υπο-
στηρίζει δυνατότητα
υποδοχής και πρόσβα-
σης ΑΜΕΑ.
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∆ιαγωνισµός EU Scoop από το
Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας
Την Παρασκευή,

11/06/2021,
πραγµατοποι-

ήθηκε µε µεγάλη επιτυ-
χία ο Πρώτος ∆ιαγω-
νισµός Κοινωνικής Επι-
χειρηµατικότητας για
Σχολεία ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης EU
Scoop! από το Αναπτυ-
ξιακό Κέντρο Θεσσα-
λίας (Α.ΚΕ.Θ.). Ο
διαγωνισµός αυτός
αποτελεί µέρος του

προγράµµατος SCoop-
ConSShttps://scoop-

conss.eu/και είχε ως
σκοπό την ανάδειξη
της νικήτριας οµάδας
που θα συµµετέχει
στον ευρωπαϊκό διαγω-
νισµό που θα πραγµα-
τοποιηθεί το
Σεπτέµβρη του 2021
στο πλαίσιο διεθνούς
εκδήλωσης για την Κοι-
νωνική Επιχειρηµατικό-
τητα, στη Φλωρεντία
της Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια
αυτής της µοναδικής
εµπειρίας, η κάθε
οµάδα µαθητών είχε
στη διάθεσή της 10
λεπτά για να παρουσιά-
σει τις ιδέες της, δη-
λαδή την εικονική
κοινωνική επιχείρηση
που δηµιούργησε, την
καινοτοµία που αυτή
προσφέρει, τους Στό-
χους Βιώσιµης Ανάπτυ-
ξης που καλύπτει και
να αναλύσει το επιχει-
ρηµατικό της µον-
τέλο.Οι παρουσιάσεις
των µαθητών µας εξέ-
πληξαν! Οι καινοτόµες
επιχειρηµατικές τους
ιδέες, ο ευρύς κοινωνι-
κός αντίκτυπος, η συ-
νοχή των ιδεών τους
και ο πρωτότυπος τρό-
πος παρουσίασης ήταν
µερικές από τις παρα-
µέτρους που κατέστη-
σαν τις ιδέες τους
ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σες και µοναδικές.

Μετά τις παρουσιά-
σεις, η κριτική επι-
τροπή συνεδρίασε
διαδικτυακάγια να απο-
τυπώσει τη βαθµολογία
που απένειµε σε κάθε
ιδέα και να αναδείξει τη
νικήτρια οµάδα. Οι νι-
κητές του διαγωνισµού

ήταν οι µαθητές και οι
µαθήτριες των Εκπαι-
δευτηρίων Φρυγανιώτη
που δηµιούργησαν την
ΚοινΣΕπ «ΕΡΓΑΖΩ-
ΜΑΙ», σε µια προσπά-
θεια ένταξης των
αστέγων και εξάλειψης
της φτώχειας µε την
καλλιέργεια διάφορων
προϊόντων, υπό τη δι-
εύθυνση της καθηγή-
τριάς τους, της κ.
Γεωργίας Βαγιωνά. Την
δεύτερη και τρίτη θέση
κατέκτησαν οι οµάδες
του 10ου Γενικού Λυ-
κείου Λάρισας υπό τη
διεύθυνση του καθη-
γητή Ζήση Καρασίµου.
Η οµάδα της δεύτερης
θέσης σχεδίασε την ει-
κονική ΚοινΣΕπ«Dro-
nesonFire» µε σκοπό
την αποτροπή των κα-
ταστροφών που προ-
καλούνται από τις
πυρκαγιές κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες,
ενώ η οµάδα της τρίτης
θέσης παρουσίασε την
«BioLife», µια κοινω-
νική επιχείρηση που
στοχεύει, µετά από
επεξεργασία, να επανα-
προωθήσει στην αγορά
τα προϊόντα που έχουν
υπερβεί την ηµεροµη-
νία λήξης, µειώνοντας
την πείνα και τη φτώ-
χεια στην τοπική κοι-
νωνία.

Πέραν όλων αυτών,
στη διάρκεια του δια-
γωνισµού πραγµατο-
ποιήθηκε από την
ΚοινΣΕπ «απ’Ουσία»,
συγκεκριµένα από την
Ζωή ∆άβαρη και την
Μάρθα Ρούσσου, εκ-
παιδευτικό παιχνίδι ζω-
γραφικής, εξάπτοντας
τη φαντασία και τη δη-
µιουργικότητα των µα-
θητών. Στο τέλος του
παιχνιδιού δόθηκαν
διάφορα δωράκια σε
αυτούς.

Ευχαριστούµε όλες
τις οµάδες των µαθη-
τών, αλλά και τους κα-
θηγητές που τις
διηύθυναν και που ερ-
γάστηκαν µε πείσµα και

υποµονή, προσφέρον-
τας ένα µοναδικό απο-
τέλεσµα στο διαγω-
νισµό. Συγκεκριµένα
ευχαριστούµε τον κ.
Ζήση Καρασήµο από το
10ο Γενικό Λύκειο Λά-
ρισας, τον κ. Κωνσταν-
τίνο Ντούρα και την κα.
Ανθούλα Θεοδώρου
από το 2ο Επαγγελµα-
τικό Λύκειο Καρδίτσας,
τον κ. Πέτρο Τσίντζο
και τον κ. Εµµανουήλ
Κοσµίδη από το Πειρα-
µατικό Σχολείο του Πα-
ν ε π ι σ τ η µ ί ο υ
Θεσσαλονίκης, την κα.
Αναστασία Πατέρα και
τον κ. Μαγειρία ∆ηµή-
τριο από το Εσπερινό
Γυµνάσιο µε Λυκειακές
Τάξεις Τρικάλων, την
κα. Γεωργία Βαγιωνά
από τα Εκπαιδευτήρια
Φρυγανιώτη και τον κ.
Σταύρο Μητσιάδη από
το 1ο Εσπερινό Επαγ-
γελµατικό Λύκειο Τρι-
κάλων.

Ευχαριστούµε, επί-
σης, την κριτική επι-
τροπή που
στελεχώθηκε από τον
κ. Κωνσταντίνο Παπα-
δάκη, πρόεδρο της
Ένωσης Φορέων
Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης, τον κ.
Ευάγγελο Ντάφλο, οι-
κονοµολόγο και τον κ.
Αχιλλέα Κωστούλα,
υπεύθυνο του Τµήµα-
τος Ευρωπαϊκών Προ-
γραµµάτων του
Α.ΚΕ.Θ., που αφιέρωσε
όλες της τις γνώσεις,
αλλά και τον απαιτού-
µενο χρόνο για τις
ανάγκες του διαγωνι-
σµού, καθώς και για
όλες τις συµβουλές και
προσέφερε στους µα-
θητές. Τέλος ευχαρι-
στούµε την κ. ∆άντη
από την Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Ελλάδα,
για την εκτενή ανα-
φορά που έκανε πάνω
στις δυνατότητες που
προσφέρει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αλλά
και η Ευρώπη στους
νέους ανθρώπους.

ΚΚλλεειισσττάά  τταα  εεµµπποορριικκάά  
κκαατταασσττήήµµαατταα  ττηη  ∆∆εευυττέέρραα
ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΠΠννεεύύµµααττοοςς

Η ∆ιοίκηση
του Εµπορικού
Συλλόγου Καρδί-
τσας ενηµερώνει
τους συναδέλ-
φους και τους
καταναλωτές, ότι
την ∆ευτέρα 21
Ιουνίου 2021,
εορτή του Αγίου
Πνεύµατος, τα

εµπορικά καταστήµατα της πόλης αλλά και
όλων των Θεσσαλικών πόλεων, θα παραµεί-
νουν κλειστά βάση της απόφασης που λή-
φθηκε οµόφωνα από όλους τους Εµπορικούς
Συλλόγους της Θεσσαλίας.

ΈΈξξοοδδοοςς  γγιιαα  ττοουυςς  ννέέοουυςς  
ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΟΟρρίίζζοοννττεεςς

Μέσα στα πλαίσια του Προγράµµατος Κοι-
νωνικοποίησης  οι νέοι – ες του ̈ Θεοδωρίδειου
Κέντρου – Ορίζοντες¨ του ∆ήµου Καρδίτσας,
πραγµατοποίησαν έξοδο σε γνωστό εστιατόριο
εκτός Καρδίτσας, συνοδευόµενοι από το προ-
σωπικό του Κέντρου και την κα. Κωστούλα σύ-
ζυγο του κ. Νικόλαου Κωστούλα ο οποίος
πρόσφερε  και το γεύµα για ακόµα µια φορά
στους εκπαιδευόµενους του Κέντρου.
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Νέα διαµαρτυρία από σωµατεία
καλλιτεχνών της Θεσσαλίας
Μετά τη καλλι-

τεχνική δια-
µαρτυρία της

1ης Ιούνη µπροστά
από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας αποδείξαµε
περίτρανα ότι η ενό-
τητα µας είναι το µεγα-
λύτερο όπλο που
έχουµε. Το κάλεσµα
της Περιφέρειας στα
σωµατεία µας µετά από
εκείνη τη µέρα είχε ως
αποτέλεσµα να ακου-
στούν τα αιτήµατά µας
και αφού πέρασαν από
το συµβούλιο ψηφί-
στηκαν οµόφωνα.

Μετά από αυτήν την
πρώτη µικρή νίκη, όλοι
µαζί οι καλλιτέχνες της
Θεσσαλίας συνεχί-
ζουµε την διαµαρτυρία
µας την Τρίτη 22 Ιου-
νίου (την επόµενη από
την παγκόσµια ηµέρα
µουσικής) στην πλα-
τεία Ταχυδροµείου από
τις 5 µ.µ. µέχρι αργά
το βράδυ.

∆ιεκδικούµε τα αυ-
τονόητα και να γίνουν
τώρα πράξη τα δίκαια
αιτήµατά µας:

Να δοθεί η αποζη-
µίωση ειδικού σκοπού
εδώ και τώρα µέχρι και
τον Ιούνιο, υπάρχει τε-

ράστια καθυστέρηση.
Σε καµία περίπτωση
δεν επαρκεί η ενί-
σχυση που δόθηκε
µέχρι στιγµής. Να εν-
ταχθεί το σύνολο των
εργαζόµενων της τέ-
χνης στην αποζηµίωση
καθώς και οι κατηγο-
ρίες συναδέλφων που
βγήκαν εκτός, αλλά
και οι επιδοτούµενοι
του ΟΑΕ∆ που για
λίγες µέρες επιδότησης
χάνουν το επίδοµα.
Άµεση απόκτηση της
ασφαλιστικής ικανότη-
τας µε βεβαίωση από
το Εργάνη για όσους
επιδοτήθηκαν το 2020.

Επέκταση της απο-
ζηµίωσης ειδικού σκο-
πού κατά τη διάρκεια
του φετινού καλοκαι-
ριού µε ελάχιστο κρι-
τήριο τα 5

καλλιτεχνικά ένσηµα.
Ακόµα και αν ανοίξουν
για το καλοκαίρι οι
χώροι εργασίας µας,
σίγουρα το µεγαλύ-
τερο κοµµάτι των ηθο-
ποιών, των µουσικών,
των χορευτών που ερ-
γάζονταν πριν την
πανδηµία δε θα εργα-
στεί. Όσοι το καταφέ-
ρουν, θα δουλέψουν
µε µικρότερες αµοιβές
και για µικρότερα δια-
στήµατα.

Να δοθεί επιδότηση
ενοικίου σε όλες τις
κατηγορίες επιδοτού-
µενων γιατί µέχρι στιγ-
µής αυτό δεν έχει
γίνει. Κανείς συνάδελ-
φος χωρίς ρεύµα και
νερό λόγο χρεών.

Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας σε κάθε
χώρο και επαναφορά

της υποχρεωτικότητάς
της. Να µην εφαρµο-
στεί το νοµοσχέδιο Χα-
τζηδάκη.

Είναι δικαίωµα όλων
των µαθητών η αισθη-
τική αγωγή και η καλ-
λιτεχνική παιδεία. ΟΧΙ
κατάργηση αλλά κατο-
χύρωση µαθηµάτων
τέχνης (εργαστηριακά)
σε όλες τις τάξεις, σε
όλα τα σχολεία µε διο-
ρισµούς µόνιµων εκ-
παιδευτικών και
µονιµοποίηση των
αναπληρωτών. Να λει-
τουργήσουν το επό-
µενο διάστηµα όλοι οι
δηµόσιοι χώροι πολιτι-
σµού και οι δοµές καλ-
λιτεχνικής εκπαί-
δευσης (π.χ. Σχολές
Χορού, Εργαστήρια Ει-
καστικών, Λέσχες Πο-
λιτισµού ∆ήµου
Λαρισαίων). Κανένας
χώρος πολιτισµού
κλειστός, γιατί ακόµη
και για τον Σεπτέµβριο
είναι όλα ρευστά.

Το γεγονός ότι ανοί-
γουν κάποιες δουλειές
δεν σηµαίνει ότι θα
µπορέσουν όλοι οι συ-
νάδελφοι να επιστρέ-
ψουν. Υπάρχουν
πολλά ακόµα εµπόδια

όπως απαγόρευση πα-
νηγυριών, πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων,
απαγόρευση χορού,
µείωση καθισµάτων
στα µαγαζιά εστίασης
κ.α. Η πλειοψηφία των
συναδέλφων δεν θα
µπορέσουν να κάνουν
ούτε δύο µεροκάµατα
το µήνα. ∆ιεκδικούµε
και απαιτούµε τη ζωή
µας και τη δουλειά µας
πίσω. Με όπλο µας την
τέχνη µας συνεχί-
ζουµε, γιατί όλοι µαζί
καταφέρνουµε θαύ-
µατα!

Υπογράφεται από
τους εξής: Πανελλή-
νιος Μουσικός Σύλλο-
γος (Παραρτήµατα
Λάρισας, Τρικάλων,
Καρδίτσας), ΠανΘεσ-
σαλική Ένωση Επαγ-
γελµατιών Μουσικών
στην Νυχτερινή ∆ια-
σκέδαση, Σωµατείο
Επαγγελµατιών Μουσι-
κών Θεσσαλίας «Απόλ-
λων», Πρωτοβουλία
Καλλιτεχνών Βόλου,
Επιµελητήριο Εικαστι-
κών Τεχνών Ελλάδος,
Μέλη του Σωµατείου
Ελλήνων Ηθοποιών
καθώς και εργαζόµενοι
στο Χορό.

Πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού
ΟΑΕ∆: Παράταση αιτήσεων
Παρατε ίνετα ι

µέχρι την Πέµ-
πτη, 24 Ιου-

νίου και ώρα 23:59, η
προθεσµία υποβολής αι-
τήσεων συµµετοχής
τουριστικών καταλυµά-
των και ακτοπλοϊκών
επιχειρήσεων για το
Πρόγραµµα Κοινωνικού
Τουρισµού ΟΑΕ∆ 2021-
22.

Ως επιπλέον κίνητρα
συµµετοχής, για πρώτη
φορά η επιδότηση κατα-
λυµάτων ενισχύεται
κατά 20% τον Αύγου-
στο, ώστε να υπάρξει
ακόµα µεγαλύτερη στή-

ριξη των επιχειρήσεων
και αυξηµένη διαθεσιµό-
τητα κατά την “αιχµή”
της περιόδου των διακο-
πών, ενώ επιταχύνεται η
αποπληρωµή των παρό-
χων του προγράµµατος,
καθώς θα υλοποιηθεί
νέα ηλεκτρονική διαδι-
κασία υποβολής δικαιο-
λογητικών και
πληρωµής.

Σηµειώνεται ότι συ-
νολικά υποβλήθηκαν
353.540 αιτήσεις δι-
καιούχων για 648.369
επιταγές, ενώ έως τώρα
έχουν υποβληθεί 1.689
αιτήσεις συµµετοχής

τουριστικών και ακτο-
πλοϊκών επιχειρήσεων.

Συνολικά θα χορηγη-
θούν 300.000 επιταγές
συνολικού προϋπολογι-
σµού 30.000.000 €. Το
πρόγραµµα διαρκεί από
1 Αυγούστου 2021 έως
31 Ιουλίου 2022 για
διακοπές σε τουριστικά
καταλύµατα του Μη-
τρώου Παρόχων του

ΟΑΕ∆. Η µέγιστη διάρ-
κεια διανυκτερεύσεων
είναι 6 βράδια µε µικρή
ιδιωτική συµµετοχή,
ενώ στα νησιά της Κω,
Λέρου, Λέσβου, Σάµου,
Χίου και στο Νοµό
Έβρου η µέγιστη διάρ-
κεια διανυκτερεύσεων
είναι 10 βράδια µε µηδε-
νική ιδιωτική συµµε-
τοχή.

Η υποβολή αιτήσεων
παρόχων γίνεται απο-
κλειστικά µέσω της Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης
του Ελληνικού ∆ηµο-
σίου gov.gr µε κωδικούς
TAXISnet ή ΟΑΕ∆ στην

διεύθυνση: www.gov.gr
Συγκεκριµένα, η δια-

δροµή θα είναι: gov.gr
� Εργασία και ασφά-
λιση � Αποζηµιώσεις
και παροχές � Πάροχοι
κοινωνικού τουρισµού

Πάροχοι του προ-
γράµµατος είναι τουρι-
στικά καταλύµατα και
ακτοπλοϊκές εταιρίες,
όπως ορίζει η ∆ηµόσια
Πρόσκληση. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να επισκεφτούν
την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση oaed.gr/koinoni-
kos-tourismos
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Αναλυτικές απαντήσεις από ΑΑ∆Ε
για τους κωδικούς συµπλήρωσης
της φορολογικής δήλωσης
Αν α λ υ τ ι κ έ ς

απαντήσεις από
ΑΑ∆Ε για τους

κωδικούς συµπλήρωσης
της φορολογικής δήλω-
σης

Αναλυτικές απαντή-
σεις δίνει η Ανεξάρτητη
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
στο Οικονοµικό Επιµε-
λητήριο της Ελλάδος για
τους κωδικούς συµπλή-
ρωσης της φορολογικής
δήλωσης µε αφορµή την
πρόσφατη παρέµβασή
του για το θέµα αυτό.

Ειδικότερα η ΑΑ∆Ε
αναφέρει τα εξής:

1. Ως προς τα αναφε-
ρόµενα στην επιστολή
σας για τον Πίνακα 5
(∆ευτερεύουσα κατοι-
κία)

Εντοπίστηκε πρό-
βληµα ορθής απεικόνι-
σης της δευτερεύουσας
κατοικίας στην εκτύ-
πωση, ενώ τα υπόλοιπα
πεδία όπως και ο υπολο-
γισµός του τεκµηρίου
εµφανίζονταν ορθά. Το
πρόβληµα έχει ήδη διορ-
θωθεί από την προηγού-
µενη εβδοµάδα και πριν
από την αποστολή της
επιστολής σας.

2. Ως προς τα αναφε-
ρόµενα στην επιστολή
σας για το τεκµήριο αγο-
ράς ακινήτων (κωδ.
735-736)

Σύµφωνα µε το
νόµο, στην περίπτωση
απόκτησης ακινήτου, ως
δαπάνη αγοράς λαµβά-
νεται το πραγµατικό τί-
µηµα, όπως έχει κα-
ταγραφεί στα ηλεκτρο-
νικά βιβλία µεταγραφής
Φόρου Μεταβίβασης
Ακινήτων των ∆ΟΥ και
όχι η τυχόν µικρότερη
αντικειµενική αξία.
Οπότε στην περίπτωση
αναγραφής στη δήλωση
µικρότερου ποσού, η
δήλωση οδηγείται για
έλεγχο στη ∆ΟΥ και ο
φορολογούµενος χρει-
άζεται να αποστείλει ψη-
φιακά το αντίστοιχο
συµβόλαιο αγοράς στη

∆ΟΥ για την ολοκλή-
ρωση της εκκαθάρισης
της δήλωσης.

Συνεπώς, όσα ανα-
φέρονται στην επιστολή
σας δεν είναι “σφάλµα”,
αλλά εφαρµογή των συ-
στηµικών ελέγχων για
την ορθή δήλωση των
δαπανών απόκτησης πε-
ριουσιακών στοιχείων,
σύµφωνα µε τα συµβό-
λαια που οι φορολογού-
µενοι έχουν υπογράψει.

3. Ως προς τα αναφε-
ρόµενα στην επιστολή
σας για τους εξαιρούµε-
νους από τις δαπάνες µε
ηλεκτρονικά µέσα πλη-
ρωµής (κωδ. 023-024)
και κωδικοί πληττοµέ-
νων (κωδ.985-986)

Οι κωδικοί αυτοί 023-
024 αφορούν τα πρό-
σωπα που γενικώς
απαλλάσσονται από την
υποχρέωση επίκλησης
δαπανών µε ηλεκτρο-
νικά µέσα πληρωµής,
καθώς και, ειδικά για
φέτος, τους φορολο-
γουµένους άνω των 60
ετών (ειδικά για τους τε-
λευταίους, η σχετική
πληροφορία λαµβάνεται
από το αρχείο του µη-
τρώου της ΑΑ∆Ε).

Οι κωδικοί αυτοί δεν
συµπληρώνονται από
πληττόµενους από την
πανδηµία. Γι’ αυτούς,
προστέθηκαν επιπλέον
κωδικοί στον πίνακα 9
(κωδ.985-986), οι
οποίοι προ- συµπληρώ-
νονται µε βάση τα δια-
θέσιµα αρχεία και οι
φορολογούµενοι αυτοί
απαλλάσσονται φέτος
τόσο από την υποχρέ-

ωση επίκλησης δαπανών
µε ηλεκτρονικά µέσα
πληρωµής δαπάνες όσο
και, υπό προϋποθέσεις,
από για τις αντικειµενι-
κές δαπάνες διαβίωσης.

Συνεπώς, δεν υπάρ-
χει κάποια περίπτωση δι-
καιούχων εξαίρεσης από
την επίκληση δαπανών
µε ηλεκτρονικά µέσα
πληρωµής που δεν έχει
αντιµετωπιστεί µέσα από
την εφαρµογή υποβολής
δηλώσεων Ε1.

4. Ως προς τα αναφε-
ρόµενα στην επιστολή
σας για τις δαπάνες µε
ηλεκτρονικά µέσα πλη-
ρωµής (κωδ. 049-050)

Όπως και κατά τα
προηγούµενα έτη, και
φέτος οι κωδικοί 049-
050 δεν προσυµπληρώ-
νονται από την ΑΑ∆Ε,
καθώς την πλήρη εικόνα
των εν λόγω δαπανών
έχει ο ίδιος φορολογού-
µενος. Για τη διευκό-
λυνση των φορολογου-
µένων, υπάρχει σχετικό
πεδίο όπου ο κάθε φο-
ρολογούµενος µπορεί
να δει τα ποσά ετήσιων
δαπανών που έχει απο-
στείλει γι’ αυτόν η τρά-
πεζά του. Εφόσον
συµφωνεί µε αυτά, µπο-
ρεί να µεταφέρει το
άθροισµα τους στους
παραπάνω κωδικούς.
Εφόσον διαπιστώσει κά-
ποιο σφάλµα, µπορεί να
συµπληρώσει το ορθό
κατά την κρίση του
ποσό. Συνεπώς, η διαδι-
κασία αυτή είναι από
ετών γνωστή και δεν
αποτελεί ειδικό ζήτηµα ή
πρόβληµα των φετινών

δηλώσεων.
5. Ως προς τα αναφε-

ρόµενα στην επιστολή
σας για την προσυµπλή-
ρωση ποσών που αποτε-
λούν εισόδηµα ή
αποζηµίωση (κωδ.617-
618 και κωδ.781-782,
αντίστοιχα)

Για τα ποσά που υπό-
κεινται σε φόρο ή απο-
τελούν εισόδηµα που
όµως απαλλάσσεται από
φόρο και εισφορά αλλη-
λεγγύης (κωδ. 617 -
618), διενεργείται προ-
συµπλήρωση από την
ΑΑ∆Ε µε βάση τα στοι-
χεία που αποστέλλουν οι
φορείς που τα χορήγη-
σαν. Αν δεν έχει απο-
σταλεί σχετικό αρχείο
από τον αρµόδιο φορέα,
µπορούν να συµπληρω-
θούν από τον ίδιο το φο-
ρολογούµενο (κωδ. 657
- 658).

Τα ποσά που δεν
αποτελούν εισόδηµα
αλλά αποζηµίωση συµ-
πληρώνονται προαιρε-
τικά από τον φορο-
λογούµενο στους κωδι-
κούς 781 - 782 και χρη-
σιµεύουν µόνο στην
κάλυψη τεκµηρίων δια-
βίωσης ή απόκτησης πε-
ριουσιακών στοιχείων.
Στην κατηγορία αυτή
ανήκει και η συντριπτική
πλειονότητα των ενι-
σχύσεων που δόθηκαν
εντός του 2020 για την
αντιµετώπιση της παν-
δηµίας.

Όπως γνωρίζετε, τα
ποσά των κωδικών 781
-782 συµπληρώνονται
από τον ίδιο τον φορο-
λογούµενο, ο οποίος τα
γνωρίζει και τα επικαλεί-
ται. Ωστόσο, για την πε-
ραιτέρω διευκόλυνση
των φορολογουµένων,
για πρώτη φορά φέτος,
η ΑΑ∆Ε προχώρησε σε
προσυµπλήρωση των
κωδικών 781 - 782. Ει-
δικότερα, από την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα,
έχει προσυµπληρώσει
στους κωδικούς αυτούς

ποσά Επιστρεπτέας Προ-
καταβολής και Αποζη-
µιώσεων Ειδικού Σκο-
πού που καταβλήθηκαν
από το Υπουργείο Οικο-
νοµικών µέσω της ΑΑ∆Ε
και είναι σε διαρκή συ-
νεργασία µε τους λοι-
πούς φορείς που
χορήγησαν αντίστοιχες
ενισ- χύσεις αποζηµιωτι-
κού χαρακτήρα, ώστε να
τις συµπεριλάβει και
αυτές στους κωδικούς
781 - 782.

6. Ως προς τα αναφε-
ρόµενα στην επιστολή
σας για το περιεχόµενο
αναλυτικής κατάστασης
για τα µισθώµατα ακίνη-
της περιουσίας (έντυπο
Ε2)

Τα ποσά που συµψη-
φίστηκαν εντός του
2020 µε οφειλές στη
φορολογική διοίκηση,
λόγω είσπραξης µειωµέ-
νου µισθώµατος, δεν
αναγράφονται στη δή-
λωση (Ε2), καθώς οι
συµψηφισµοί φόρων
δεν δύναται να καλύ-
ψουν τεκµήρια διαβίω-
σης ή απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων.

Τα παραπάνω εξηγή-
θηκαν και στο από
7.6.2021 ∆ελτίο Τύπου
της ΑΑ∆Ε (https://www.
aade.gr/sites/default/fil
e s / 2 0 2 1 - 0 6 / d t
07.06.2021..pdf)

7. Ως προς τα αναφε-
ρόµενα στην επιστολή
σας για την συµπλή-
ρωση ποσών που αποτε-
λούν αφορολόγητα
έσοδα (πίνακας ΣΤ’ εν-
τύπου Ε3)

Στο έντυπο Ε3 µετα-
φέρονται από την επιχεί-
ρηση τα δεδοµένα των
βιβλίων της, στα οποία
πρέπει να έχουν κατα-
χωρηθεί και οι αποζη-
µιώσεις ή επιχορηγήσεις
που η επιχείρηση έλαβε
για την αντιµετώπιση
των συνεπειών του covid
19. Τα πεδία του πίνακα
ΣΤ’ του εντύπου Ε3 δεν
προσυµπληρώνονται.
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Κικίλιας: Μετά το καλοκαίρι οι αποφάσεις
για υποχρεωτικότητα
∆εν θεωρώ τον

εαυτό µου ει-
δικό, ειδικοί

είναι η Επιτροπή», σχο-
λίασε στον ΑΝΤ1 ο
Υπουργός Υγείας, Βασί-
λης Κικίλιας, µιλώντας
για τις οδηγίες για τον
εµβολιασµό µε το
AstraZeneca.

Αναφέρθηκε στα
µέλη της Επιτροπής Ει-
δικών, όπως ο Σωτή-
ρης Τσιόδρας, αλλά και
στην Επιτροπή Εµβο-
λιασµών, τονίζοντας
πως πρόκειται για τους
«κορυφαίους Έλληνες
επιστήµονες και µια
Επιτροπή που δεν διό-
ρισα εγώ, αλλά ο
κ.Ξανθός, που είχε το
πολιτικό θράσος να
βγει και να κατηγορή-
σει».

Πάνω από 7
εκατοµµύρια

οι εµβολιασµοί
στην Ελλάδα

Σύµφωνα µε τα ση-
µερινά στοιχεία, που
επικαλέστηκε ο Υπουρ-
γός, σήµερα ξεπερά-

στηκαν οι 7.250.000
εµβολιασµοί.

«Είτε αρέσει, είτε
δεν αρέσει, οι Επιτρο-
πές προστατεύουν τη
∆ηµόσια Υγεία και την
ανθρώπινη ζωή», σχο-
λίασε συµπληρωµα-
τικά.

Χαρακτήρισε «επι-
κοινωνιακό χαµό» τα
όσα ακούστηκαν για το
AstraZeneca και τη
δεύτερη δόση και είπε
ότι πάνω από το 93%
όσων είχαν προγραµ-
µατισµένη τη δεύτερη
δόση µε το συγκεκρι-
µένο σκεύασµα την
έκαναν τις τρεις πρώ-
τες µέρες και πλέον, το
ποσοστό όσων την κά-

νουν είναι ίσο µε όσους
κάνουν τη δεύτερη
δόση της Pfizer.

«Χαίροµαι για την
ωριµότητα της ελληνι-
κής κοινωνίας», είπε
σχετικά ο Βασίλης Κικί-
λιας.

Για τη διαχείριση της
κρίσης της πανδηµίας
είπε ότι, «οι ειδικοί ει-
σηγούνται, η κυβέρ-
νηση αποφασίζει» και
ότι, «εκ του αποτελέ-
σµατος καταφέραµε να
γλιτώσουµε τα χειρό-
τερα και να σταθεί
όρθιο το ΕΣΥ».

Ξεκαθάρισε επίσης
ότι το θέµα µε τη δεύ-
τερη δόση του εµβο-
λίου της AstraZeneca

έχει «κλείσει».

Υποχρεωτικότητα:
Μετά το καλοκαίρι οι

αποφάσεις
«Η Επιτροπή θα ει-

σηγηθεί δηµοσίως»,
σηµείωσε για το ζήτηµα
της υποχρεωτικότητας
και είπε πως «έγινε
πολλή συζήτηση για το
σε ποια επαγγέλµατα
είναι απαραίτητο, όπως
γηροκοµεία και άλλες
δοµές που διακυβεύε-
ται η δηµόσια υγεία».

Αναφέροντας πως
σε όποιες αποφάσεις,
«θα συνυπολογιστεί και
η συνταγµατικότητα»,
τόνισε ότι, «ο πρωθυ-
πουργός δεν πήρε απο-
φάσεις, αλλά θα
εξεταστεί και µετά το
καλοκαίρι θα ληφθούν
αποφάσεις».

Σχετικά µε το θέµα
των προνοµίων, απέρ-
ριψε τον όρο και είπε
ότι προτιµά τη λέξη
«ευεργετήµατα».

«Οι άνθρωποι εµβο-
λιάζονται και επιστρέ-
φουν στην

προηγούµενη πραγµα-
τικότητα. Καταλαβαί-
νουµε αυτούς που δεν
θέλουν να εµβολια-
στούν, αλλά καθήκον
µας είναι να προστατέ-
ψουµε τη δηµόσια
υγεία», ανέφερε χαρα-
κτηρίζοντας «λογικό
και θεµιτό να υπάρχουν
ευεργετήµατα».

Παροδικό πρόβληµα
το ζήτηµα µε τα self
tests

Σχετικά, τέλος, µε
τη διάθεση των self
tests είπε ότι, «ο Πα-
νελλήνιος Φαρµακευτι-
κός Σύλλογος θα
συνεχίσει, κάποιοι Σύλ-
λογοι έχουν τις αντιρ-
ρήσεις τους».

Χαρακτήρισε «παρο-
δικά τα προβλήµατα»
µε τη διάθεση των self
test και είπε πως «η
κυβέρνηση βρήκε τη
λύση στο πρόβληµα»,
αναφερόµενος στις
συµφωνίες που ανακοί-
νωσε χθες ο υφυπουρ-
γός Υγείας ότι έγιναν
µε κάποιες αλυσίδες
σούπερ µάρκετ.

Σε ποιους συνταξιούχους θα καταβληθούν
αναδροµικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
Κλείδωσε’’ το

βασικό σενά-
ριο για τους

κύκλους πληρωµών
αναδροµικών στους
συνταξιούχους µε πάνω
από 30 έτη ασφάλισης
τον Ιούλιο και τον Αύ-
γουστο.

Ασφαλείς πληροφο-
ρίες του Capital.gr από
αρµόδια στελέχη των
ταµείων αναφέρουν
πως τέλη Ιουλίου θα
πληρωθούν οι αυξή-
σεις και τα αναδρο-
µικά για τους ‘’παλιούς’’
συνταξιούχους του
ιδιωτικού τοµέα (δη-
λαδή για εκείνους που
βγήκαν στη σύνταξη
πριν τις 13 Μαΐου
2016).

Όσον αφορά τα ανα-
δροµικά για τους συν-
ταξιούχους του
δηµοσίου, τόσο τους
‘’παλιούς’’ (δηλ. Όσους
βγήκαν πριν τις 13
Μαίου 2013) όσο και
τους ‘’νέους’’ (δηλ.
εκείνους που βγήκαν
στη σύνταξη µετά τις 13
Μαΐου 2013), δεν έχει
ακόµα ξεκαθαρισθεί ο
χρόνος της αποπληρω-
µής τους, αν και ο στό-
χος είναι να
καταβληθούν στα τέλη
του Αυγούστου ή τ΄αρ-
γότερο στα τέλη Σε-
πτεµβρίου.

Οι καταβολές του
Ιουνίου

Υπενθυµίζεται πως
µε βάση ανακοίνωση

που εξέδωσε ο ίδιος
ο e-ΕΦΚΑ προχθές:

Για τους συνταξιού-
χους του δηµοσίου
τοµέα που υπέβαλαν αί-
τηµα συνταξιοδότη-
σης µετά τις 13
Μαΐου 2016 (σ.σ. τους
‘’νέους’’ συνταξιούχους
του δηµοσίου) και πριν
την 1η Οκτω-
βρίου 2019 (σ.σ. στο
διάστηµα 13ης Μαΐου -
30ης Σεπτεµβρίου
2019), η πληρωµή
των αυξήσεων θα
πραγµατοποιηθεί µε τις
τακτικές πληρωµές των
συντάξεων Ιουλίου, δη-
λαδή στις 29 Ιουνίου
2021.

Υπενθυµίζεται, από
τον e-ΕΦΚΑ, πως από

τον Φεβρουάριο του
2021 οι συντάξεις του
∆ηµοσίου του e-ΕΦΚΑ,
για όσους υπέβαλαν αί-
τηση συνταξιοδότησης
µετά την 1η Οκτω-
βρίου 2019, απονέµον-
ται µε τα νέα αυξηµένα
ποσοστά αναπλήρωσης
του ν.4670/2020 (σ.σ.
νόµου Βρούτση του Φε-
βρουαρίου του 2020).

Οι παραπάνω συντα-
ξιούχοι πληρώνονται
ήδη µε τα νέα αυξηµένα
ποσοστά αναπλήρωσης
από τον Μάρτιο
2021, ενώ τον Απρίλιο
2021 καταβλήθηκαν και
τα οφειλόµενα αναδρο-
µικά τους.

Για συνταξιούχους
του ιδιωτικού

τοµέα που υπέβαλαν αί-
τηµα συνταξιοδότη-
σης µετά τις 13
Μαΐου 2016, η πλη-
ρωµή των αναδροµι-
κών τους (σ.σ. τους
‘’νέους’’ συνταξιούχους
του ιδιωτικού
τοµέα) τους θα πραγ-
µατοποιηθεί µε εµβό-
λιµη πληρωµή στις 30
Ιουνίου 2021.

Η πληρωµή των αυ-
ξήσεων (συµπεριλαµ-
βανοµένου και του
ποσού που αναλογεί για
τον µήνα Ιούλιο) στις
συντάξεις των ‘’νέων
‘’ συνταξιούχων του
ιδιωτικού τοµέα θα
πραγµατοποιηθεί τέλος
Ιουλίου µε τις συντάξεις
Αυγούστου.
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ΚΡΙΟΣ
Εάν έχετε πάρει την απόφαση να κά-
νετε µια ουσιαστική συζήτηση, κάντε
το µε διπλωµατία.

ΤΑΥΡΟΣ
Βρείτε εναλλακτικούς τρόπους για να
ξεπεράσετε προβλήµατα που δεν µπο-
ρείτε να κατανοήσετε.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Είναι προτιµότερο να εκφράσετε τις
ανάγκες σας, απ’ το να περιµένετε να
τις µαντέψουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φροντίστε οι τόνοι σε ένα διάλογο που
θα κάνετε να είναι σωστά. Βάλτε τις
σκέψεις σας σε τάξη.

ΛΕΩΝ
Προσπαθήστε να βρείτε χρόνο για να
τα βρείτε µε τον εαυτό σας και να κα-
ταλάβετε τι πραγµατικά θέλετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Για να µην υποτιµήσετε τις ανάγκες
σας, προσπαθήστε να µετριάσετε την
ευαισθησία σας µε τη λογική.

ΖΥΓΟΣ
Εξετάζοντας το παρελθόν σας θα ανα-
καλύψετε ότι έχετε αποκοµίσει εµπει-
ρίες που δεν έχετε επεξεργαστεί.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Εξετάστε τα οικονοµικά σας και ανα-
ρωτηθείτε αν έχετε πετύχει µέχρι
τώρα τους στόχους που είχατε βάλει.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είναι πολύ πιθανό να κάνετε έκτακτα
έξοδα εξαιτίας απρόβλεπτων δαπανών
και υποχρεώσεων.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι
παρών, οπότε αναζητήστε την αξία
των οικογενειακών σχέσεων.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
∆ραστηριοποιήσει σε ένα οικονοµικό
θέµα που απασχολεί από καιρό και όλα
θα πάνε καλά.

ΙΧΘΕΙΣ
Αποφύγετε κάθε είδους ασάφεια σε
ότι αφορά καθαρά πρακτικά θέµατα
και µην αφήνετε εκκρεµότητες.

Αστρολογικές προβλέψεις της ηµέρας

TV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

∆ιηµερεύει
από 08.00 - 21.00

ΜΗΛΑΡΑ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ

Καραϊσκάκη 3
24410-20555

∆ιανυκτερεύει
από 21.00 - 08.00

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Μπλατσούκα 20
24410-26119

ΚΕΦΑΛΑ-Σ∆ΟΓΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ιεζεκιήλ & Χαρίτου
24410-74126

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τουριστικές Πληροφορίες

Nοσοκοµείο .........................................................................................24410-65555
EKAB ................................................................................................................166
Κέντρο Υγεία Μουζακίου ...............................................................24453-50000
Πυρ. Y]ηρεσία Kαρδίτσας ..............................................................199 & 71255
> > Σοφάδων.......................................................................................24430-23333
> > Παλαµά..........................................................................................24440-24166
> > Μουζάκι ........................................................................................24450-43199
Άµεση ∆ράση.......................................................................................................100
Tροχαία.................................................................................................24410-80243
Aστυν. Tµήµα......................................................................................24410-80223
Tµήµα Aσφαλείας..............................................................................24410-80233
Ύδρευση- Bλάβες................................................................................24410-71711
Ενιαίος Ευρω]αικός Αριθµός Κλήσης Εκτακτης Ανάγκης....................112
Κέντρο Αναγγελίας Βλαβών...........................................................................121
Πληροφορίες Τηλ. Καταλόγου.....................................................................131
Ωρα Ελλάδος........................................................................................................141
∆EH -Bλάβες..........................................................................1050 & 24410-21507
OTE ∆ιανυκτερεύοντα φαρµακεία..............................................................1434
OTE συνδιαλέξεις................................................................................................151
ΟΤΕ Βλάβες........................................................................................................ 121
KTEΛ υ]εραστικό..............................................................24410-21411 & 21001
KTEΛ αστικό.......................................................................................24410-21718
OΣE.....................................................................................................................21402
Pαδιοταξί..............................................................................24410-73001 & 73002
Tαξί........................................................................................................24410- 22266
Φορτοταξί.............................................................24410-26306 & 23441 & 73106
EXPRESS SERVICE ...........................................................................................154
HELLAS SERVICE ..........................................................................................1057
Τεχνική κάλυψη ∆ΙΑΣ ......................................................................2441200222
Security ∆ΙΑΣ........................................................................................2441200250
Speedex courier...................................................................................24410-71941
Γενική courier......................................................................................24410-71373
ACS courier..........................................................................................24410-25983
ΙNTERATICA courier.......................................................................24410-79400
Τηλ. κέντρο ∆ήµου Καρδίτσας.......................................................24413-50700
Γραφείο εξυ]ηρέτησης κοινού........................................................24410-42400
ΚΕΠ ∆ήµου Καρδίτσας........................................24410-80620 & 24413-50022

Ξενοδοχεία
Kιέριον..................................................................................... 24410-71923-4
Άστρον......................................................................................24410-23552-3
Άρνη Palace.................................................................................24410-22161
Aύρα .............................................................................................24410-21523
Ξενώνες
Mητρό]ολη.................................................................................24410-55860
Mοσχάτο Bάκχος........................................................................24410-55435
Tσαρδάκι Xαγιάτι......................................................................24410-95440
Mεσενικόλα ................................................................................24410-95419
Kαλύβια Πεζούλας....................................................................24410-92448
Αµάραντος..................................................................24410-83173 & 81642
∆ασικό χωριό ∆ρυάδες............................................24410-81654 & 81642
Φυλακτή......................................................................................24410- 92850
Nεράιδα ...................................................................................24410-92460-1
Nεοχώρι....................................................................................24410-93190-1
Kαστανιά.....................................................................................24410-94155
Mορφοβούνι...............................................................................24410-95582
Pεντίνα.........................................................................................24430-71247

Δρομολόγια Αστικής
για Νοσοκομείο

Αφετηρία Μ. Αλεξάνδρου
(έναντι ]αλιού ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ )
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (αναχώρηση) 6.15, 6.45, 7.00, 7.15 - 7.40 8.15, 8.30, 9.30, 10.30,
10.45,12.00, 12.15, 1.30, 2.30, 2.35, 3.30, 4.15, 5.15, 6.15, 7.15, 8.15, 9.20.
Ε]ιστροφή: 6.45, 7.20, 7.30, 8.00, 8.15, 8.45, 9.00, 9.15, 9.45, 10.05, 10.15, 10.45,
11.00 11.15, 11.45, 12.15, 12.30, 12.50, 1.00, 2.00, 2.05, 3.00, 3.10, 4.05, 4.45, 5.50,
6.45, 7.50, 8.45, 9.55.
Σαββατου(αναχώρηση)7.00.7.40,8.15,8.30,9.30,10.30,10.45,12.00,12.15,1.30,2.20
Ε]ιστροφή: 7.30, 8,15, 8.45, 9.00, 10.05, 11.00, 11.15, 12.30, 12.50, 2.00, 2.55
∆ροµολόγια µέσω Φαναρίου - Εργατικά Αγ. ∆ηµ.
Αναχώρηση: 8.00 α]ό Εργατικά 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
1.30 (Α]ό Αρνη)

06:00 Πάτερ ηµών

06:30 Πρωινοί Τύποι

10:30 Υγεία πάνω από

όλα

11:30 Λίτσα.com

13:00 Ant1 News

14:00 Εγκλήµατα

15:00 EURO day

16:00 Ουγγαρία - Γαλλία

18:00 Ant1 News

19:00 Πορτογαλία -

Γερµανία

21:30 Στα πέναλτι

22:00 Ισπανία - Πολω-

νία

00:00 EURO show

05:30 Mega Σαββατοκύ-

ριακο

10:00 Ζητείται νύφη για

τον διάδοχο

12:00 Mega Star

13:00 ∆ελτίο ειδήσεων

14:00 Ο τζαναµπέτης

15:30 Σ ΄αγαπώ, µ ΄

αγαπάς

17:00 ∆ελτίο νοηµατικής

17:10 Ντόλτσε βίτα

18:40 My Greece

19:45 Mega γεγονότα

21:00 Σπίτι µε το Mega

(Γλυκερία)

02:00 Κραυγή αγωνίας

ANT1MEGA
06:50 Παιδικό πρό-
γραµµα
09:00 Οδηγός καλής
ζωής
10:00 Σαββατοκύριακο
µε το Μάνεση
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα δε γίνε-
ται
16:40 Kitchen Lab
17:40 ∆ελτίο στη νοη-
µατική
17:50 Μην αρχίζεις τη
µουρµούρα
18:50 Κεντρικό ∆ελτίο
Ειδήσεων
20:00 Η τέλεια από-
δραση
21:30 Χτυποκάρδια στο
θρανίο
23:30 Parker

ALPHA
06:00 Παιδικό πρό-
γραµµα
09: 45 Γιγαντόσαυρος
10:45 Little Tiaras
11:15 Barbie: Το δια-
µαντένιο κάστρο
12:30 Scooby-Doo
13:00 Μια σύγχρονη
Σταχτοπούτα
15:00 Star News
15:45 Τα φιλαράκια
16:15 Πώς να κλέψετε
έναν ουρανοξύστη
18:30 Cook Beef
19:50 Star News
21:00 Ροβινσώνας
Κρούσος
23:00 Ντουέτο εν δρά-
σει

STAR
05:30 Καληµέρα

10:00 Σαββατοκύριακο

παρέα

13:00 Dot

14:00 Οι ειδήσεις του

ΣΚΑΪ

15:00 ΣΟΥ-ΚΟΥ Family

17:30 ∆ελτίο στη νοη-

µατική

17:40 Happy Traveller

18:40 Ο πιο αδύναµος

κρίκος

19:50 ∆ελτίο ειδήσεων

21:00 Στην υγειά µας ρε

παιδιά

00:30 Το χρονικό

SKAI
05:30 Τώρα ό,τι συµβαί-

νει

09:45 Έλα χαµογέλα

13:00 Open News

13:40 Open Sport

14:50 Αννίτα κοίτα

17:45 ∆ελτίο στη νοη-

µατική

18:00 Αννίτα κοίτα (συ-

νέχεια)

19:00 Open News

20:00 ∆ε γκρανµάδερ

21:00 Ο Τζάστιν και οι

γενναίοι ιππότες

23:00 Criminal Minds

OPEN



Νέο σχέδιο για
την ενίσχυση
των ηλεκτρο-

νικών συναλλαγών που
θα συνοδεύεται µε
ισχυρά κίνητρα για
τους φορολογούµενους
που λαµβάνουν απο-
δείξεις σε κάθε συναλ-
λαγή και κυρίως από
επαγγελµατικούς κλά-
δους που βρίσκονται
ψηλά στη λίστα της
φοροδιαφυγής ετοιµά-
ζει το υπουργείο Οικο-
νοµικών. Τα κίνητρα
για την ενθάρρυνση
των ηλεκτρονικών συ-
ναλλαγών αποτελούν
µια από τις µεταρρυθ-
µίσεις του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαµψης, που
θα «τρέξει» στις αρχές
του 2022.

Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνη-
σης αναµένεται να
βάλει στο τραπέζι προ-
τάσεις που προβλέπουν
ισχυρά κίνητρα όπως
στοχευµένες εκπτώσεις
από το φορολογητέο
εισόδηµα ή από τον
φόρο εισοδήµατος κά-
θε φορολογούµενου
αλλά και µεγαλύτερα
χρηµατικά έπαθλα για
λίγους τυχερούς της
φορολοταρίας που
µπορεί να φθάνουν ή
και να υπερβαίνουν
ακόµη και τις 100.000
ευρώ. Στα διάφορα σε-
νάρια που θα βρεθούν
στο τραπέζι των συζη-
τήσεων περιλαµβάνον-
ται:

1. Στοχευµένες φο-
ροεκπώσεις: Από το
φορολογητέο εισόδηµα
ή από τον φόρο εισο-
δήµατος κάθε φορολο-
γούµενου θα αφαι-
ρείται ένα σηµαντικό
ποσοστό του συνόλου
των χρηµατικών ποσών
τα οποία έχει πληρώσει
ετησίως µέσω πιστωτι-
κών ή χρεωστικών
καρτών ή e-banking
για συναλλαγές µε
συγκεκριµένες κατηγο-
ρίες επιχειρήσεων και

ελευθέρων επαγγελµα-
τιών όπως συνεργεία
αυτοκινήτων, ενοικια-
ζόµενα δωµάτια, ταβέρ-
νες, µπαρ, υδραυλι-
κοί, ηλεκτρολόγοι,
ελαιοχρωµατιστές, κοµ-
µωτήρια, γυµναστήρια,
κέντρα αισθητικής, ιδι-
αίτερα µαθήµατα, δικη-
γόροι, γιατροί, τεχνικά
γραφεία κ.α.

2. Μεγαλύτερα έπα-
θλα, λιγότεροι νικητές.
Η φορολοταρία θα δίνει
σε λίγους τυχερούς φο-
ρολογούµενους µεγα-
λύτερα χρηµατικά ποσά
τα οποία µπορεί να
φθάνουν ή και να
υπερβαίνουν τις
100.000 ευρώ. Σήµερα
1.000 φορολογούµενοι
κερδίζουν 1.000 ευρώ
µηνιαίως. ∆ηλαδή κάθε
µήνα το υπουργείο Οι-
κονοµικών µοιράζει
στους τυχερούς της
φορολοταρίας 1 εκατ.
ευρώ.

3. Αποδείξεις. Σή-
µερα σχεδόν όλες οι
αποδείξεις από τις συ-
ναλλαγές των φορολο-
γούµενων «µετρούν»
στη φορολοταρία. Ένα
από τα σενάρια προ-
βλέπει, στη νέα φορο-
λοταρία να µπαίνουν
µόνο πληρωµές από
δραστηριότητες µε
υψηλή παραβατικό-
τητα, όπως για παρά-
δειγµα: κοµµωτήρια,
συνεργεία, γυµναστή-
ρια, δαπάνες σε δικη-
γόρους και γιατρούς.
Αυτό σηµαίνει ότι
πλέον όσοι επιθυµούν
να κερδίσουν το µε-
γάλο έπαθλο θα πρέπει
να συγκεντρώνουν
αποδείξεις από τις πα-

ραπάνω κατηγορίες
επαγγελµάτων.

4. ∆ιπλές αποδεί-
ξεις: Υπάρχει και το σε-
νάριο που προβλέπει
στο όριο του 30% του
εισοδήµατος που θα
πρέπει να καλύπτεται
µε ηλεκτρονικές απο-
δείξεις, ορισµένες απο-
δείξεις από
συγκεκριµένες επαγ-
γελµατικές οµάδες να
µετράνε διπλά.

Οι προτάσεις του
ΙΟΒΕ

Το οικονοµικό επιτε-
λείο αναµένεται να
λάβει υπόψη του και τα
µέτρα που έχει προτεί-
νει το ΙΟΒΕ για την ενί-
σχυση των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών τα
οποία προβλέπουν κί-
νητρα στους κατανα-
λωτές και στους
επαγγελµατίες. Συγκε-
κριµένα, τα κίνητρα
που προτείνει το ΙΟΒΕ
για τους καταναλωτές
προβλέπουν:

– Επιστροφή χρηµά-
των σε καταναλωτές
που πληρώνουν ηλε-
κτρονικά σε στοχευµέ-
νους κλάδους ή
γεωγραφικές περιοχές.

– Έκπτωση φόρου
εισοδήµατος που χορη-
γείται σε περίπτωση µε-
γάλης χρήσης
ηλεκτρονικών πληρω-
µών σε συγκεκριµέ-
νους κλάδους.

– Εφαρµογή ενός
πιο στοχευµένου προ-
γράµµατος λοταρίας,
τόσο ως προς το πεδίο
εφαρµογής όσο και ως
προς τη δηµοσιότητα

Για τις επαγγελµα-
τίες οµάδες προτείνον-

ται τα εξής κίνητρα:
– Λοταρία για αυτο-

απασχολούµενους που
επιτυγχάνουν στόχους
διείσδυσης των Ηλε-
κτρονικών Μέσων Πλη-
ρωµής (ΗΜΠ).

– Πίστωση ή έκ-
πτωση φόρου σε πωλη-
τές αγαθών και
παρόχων υπηρεσιών
που επιτυγχάνουν στό-
χους διείσδυσης των
ΗΜΠ τόσο σε σχέση µε
το επίπεδο χρήσης όσο
και µε την ετήσια αύ-
ξησή τους.

– Εφαρµογή ηλε-
κτρονικής τιµολόγησης

Στα 66 δισ. ευρώ
οι συναλλαγές µε
κάρτες το 2020
Το 2020, η επέλαση

της πανδηµίας και η θέ-
σπιση της υποχρεωτι-
κής πραγµατοποίησης
ηλεκτρονικών πληρω-
µών στο όριο του 30%
του εισοδήµατος αύξη-

σαν τις συναλλαγές µε
κάρτες. Ο αριθµός των
συναλλαγών µε κάρτες
αυξήθηκε κατά 18% σε
σχέση µε το 2019 αλλά
η µέση αξία των ηλε-
κτρονικών πληρω-
µών είναι µειωµένη
λόγω της µείωσης της
κατανάλωσης που προ-
κάλεσε η υγειονοµική
κρίση και τα απανωτά
lockdown.

Σύµφωνα µε τα
στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος ο συνολι-
κός αριθµός συναλλα-
γών µε κάρτες
πληρωµών το 2020
ανήλθε σε 1,150 δις.
από 976 εκατ. το 2019,
παρουσιάζοντας ση-
µαντική αύξηση κατά
18%. Ο αριθµός των
συναλλαγών µε χρε-

ωστικές κάρτες ανήλθε
σε 1,029 δις. από 857
εκατ. το προηγούµενο
έτος, αυξηµένος κατά
20%.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

Γνωστοποιείται ότι για τεχνικούς λόγους θα γίνουν οι
εξής διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος: 

Την Κυριακή 20/06/2021
1. Από 08:00 έως 11:00
Στην εθνική οδό Καρδίτσας – Αθηνών από το
ύψος του Σαµαλικούδη έως το ∆έλτα και στην
επαρχιακή οδό από το ∆έλτα προς Γοργοβίτες. 
Στις οικίες , στα καταστήµατα, στις βιοτεχνίες
και στα πρατήρια καυσίµων εκατέρωθεν του
δόµου. Επίσης στις τ.κ. Προδρόµου, Σταυρού
και Αγ. Θεοδώρου (οικισµοί και αρδευτικά).
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύµα θα
ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης που αναφέρεται
πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις και τα δίκτυα της ∆ΕΗ θα πρέπει να θεω-
ρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύµα. Έτσι για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγής
ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόµα και αν βρίσκον-
ται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυ-
χήµατος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει µετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περι-
στρέφονται όπως πριν. 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. /ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 32 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

ΤΗΛ.: 24410 28524 

* Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ∆ΕΗ
Α.Ε. που διαχειρίζεται το Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας  

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Μεγαλύτερα
δώρα στους φορολογούµενους



20 Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Μια µυστηριώδης
επιγραφή που βρέ-
θηκε σε θραύσµα κε-
ραµικού σκεύους στο
Ισραήλ και χρονολο-
γήθηκε στα 3.450
χρόνια ίσως είναι ο
«χαµένος κρίκος»
στην εξέλιξη της αλ-
φαβητικής γραφής,
υποστηρίζουν αυ-
στριακοί και ισραηλι-
νοί αρχαιολόγοι.
Σε αντίθεση µε τα ιε-
ρογλυφικά που συµ-
βολίζουν έννοιες ή
αντικείµενα, η αλφα-
βητική γραφή βασί-
ζεται σε χαρακτήρες
που συµβολίζουν
φωνήµατα της προ-
φορικής γλώσσας.
Η αλφαβητική γραφή

πρωτοεµφανίστηκε
στην Αίγυπτο, επε-
κτάθηκε στη Μέση
Ανατολή και τελικά
υιοθετήθηκε από
τους Έλληνες και αρ-
γότερα από τους Ρω-
µαίους, λαούς που
ανέπτυξαν τελικά τα
δικά τους αλφάβητα.
Η επιγραφή που βρέ-
θηκε στη διάρκεια
ανασκαφών σε οχυ-
ρωµατικά έργα της
πόλης Τελ Λασίς χα-
ρακτηρίζεται χαµέ-
νος κρίκος επειδή
δείχνει να καλύπτει
το κενό ανάµεσα στα
πρώτα δείγµατα αλ-
φαβητικής γραφής,
τα οποία εµφανίστη-
καν στην Αίγυπτο

πριν από περίπου
3.900 χρόνια, και
µεταγενέστερα πα-
ραδείγµατα από την
περιοχή του Λε-
βάντη, η οποία αντι-
στοιχεί στη σηµερινή
δυτική Μέση Ανα-
τολή.
«Η επιγραφή, η
οποία χρονολογείται
στον 15ο αιώνα π.Χ.,
είναι η αρχαιότερη
αλφαβητική γραφή
που έχει χρονολογη-
θεί µε ακρίβεια στην

περιοχή του Νότιου
Λεβάντη» γράφουν
οι ερευνητές, µε επι-
κεφαλής τον Φέλιξ
Χέφλµαγιερ του Αυ-
στριακού Αρχαιολο-
γικού Ινστιτούτου.
Όπως αναφέρουν οι
ερευνητές στο Anti-
quity, µια επιθεώ-
ρηση του
Πανεπιστηµίου του
Κέµπριτζ, η επι-
γραφή χρονολογεί-
ται περίπου στο 1450
π.Χ, περίπου έναν
αιώνα µετά το τέλος
της εποχής των
Υξώς, βασιλέων της
15ης δυναστείας της
Αιγύπτου που είχαν
ρίζες στη Μέση Ανα-
τολή και έλεγχαν

τµήµα των εδαφών
της.
Οι Υξώς πιθανώς
έπαιξαν ρόλο στη
διάδοση του αλφα-
βήτου στη Μέση
Ανατολή, προτείνουν
οι ερευνητές σύµ-
φωνα µε το Live-
Science.
Το βασικό επιχείρηµα
που στηρίζει αυτή τη
θεωρία είναι ότι το
κείµενο της επιγρα-
φής, το οποίο είναι
αποσπασµατικό και
δεν έχει µεταφραστεί
µε ακρίβεια, περιέχει
όχι µόνο γράµµατα
αλλά και ιερογλυ-
φικά, τα οποία όµως
συµβολίζουν ήχους
και όχι έννοιες.

ΚΚααφφέέςς::  ΠΠόόττεε  κκάάννεειι
κκααλλόό  σσττηηνν  υυγγεείίαα;;

Ο καφές
µπορεί να
θεωρούµε
ότι κάνει
κακό στην
υγεία µας,
ωστόσο αν
δεν υπάρ-
χουν υπερ-

βολές στη χρήση του, µπορεί να είναι
και βοηθητικός για τον οργανισµό
µας.
Σύµφωνα µε το pronews.gr, για να
διερευνήσουν το θέµα, η Dr. Loftfield
και οι συνεργάτες της ανέλυσαν στοι-
χεία από 498.134 Βρετανούς.
Σε σύγκριση µε τους εθελοντές που
δεν έπιναν καθόλου καφέ:
* Όσοι έπιναν 1 φλιτζάνι καφέ την
ηµέρα, είχαν 6% λιγότερες πιθανότη-
τες να πεθάνουν από παθολογικά
αίτια στη διάρκεια της 10ετίας.
* Όσοι έπιναν 2-5 φλιτζάνια, είχαν
12% λιγότερες πιθανότητες θανάτου
από παθολογικά αίτια.
* Όσοι έπιναν 6-7 φλιτζάνια καφέ την
ηµέρα, είχαν 16% λιγότερες πιθανό-
τητες θανάτου από παθολογικά αίτια.
* Όσοι έπιναν 8 φλιτζάνια καφέ την
ηµέρα, είχαν 14% λιγότερες πιθανό-
τητες θανάτου από παθολογικά αίτια.
Επιπλέον, το όφελος αυτό ήταν ανε-
ξάρτητο από την ταχύτητα µεταβολι-
σµού του καφέ από τον ανθρώπινο
οργανισµό.

...Τελευταία σελίδα
ΝΝέέαα  έέρρεευυνναα::  ΟΟιι  κκααύύσσωωννεεςς  ααυυξξάάννοουυνν  ττηηνν  
εεππιιθθεεττιικκόόττηητταα  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν  σστταα  ψψυυχχιιααττρρεείίαα
Τα κύµατα καύσωνα µπο-
ρούν να αυξήσουν την
επιθετική συµπεριφορά
των ασθενών στις ψυχια-
τρικές κλινικές, σύµφωνα
µε µια νέα γερµανική επι-
στηµονική έρευνα, την
πρώτη του είδους της που
αναδεικνύει αυτή τη συ-
σχέτιση.
Οι ερευνητές του Πανεπι-
στηµίου της Ουλµ και του
ψυχιατρείου ZfP Südwürt-
temberg, µε επικεφαλής
τον δρ Χανς Κνοµπλάουχ,
οι οποίοι έκαναν τη σχε-
τική δηµοσίευση στο πε-
ριοδικό «BJPsych Open»
του Βασιλικού Κολλεγίου
Ψυχιάτρων της Βρετανίας,
ανέλυσαν στοιχεία της πε-
ριόδου 2007-2019 από έξι
γερµανικά ψυχιατρεία,
που αφορούσαν συνολικά
164.435 ασθενείς. Κανένα
ψυχιατρείο δεν διέθετε
σύστηµα αιρ-κοντίσιον για
τους ασθενείς.

Η µελέτη συσχέτισε τις
θερµοκρασίες µε τη συµ-
περιφορά των ασθενών.
∆ιαπιστώθηκε µια αύξηση
κατά µέσο όρο 15% των
περιστατικών επιθετικότη-
τας τις µέρες που η θερ-
µοκρασία ξεπερνούσε
τους 30 βαθµούς Κελσίου.
Όσο πιο ζεστή ήταν µια
µέρα, τόσα περισσότερα
ήταν τα περιστατικά λεκτι-
κής και σωµατικής επιθε-
τικότητας προς το
προσωπικό ή άλλους
ασθενείς, φθάνοντας τα
11 ηµερησίως τις µέρες µε
πάνω 33,5 βαθµούς Κελ-
σίου.
«Η κλιµατική αλλαγή ση-
µαίνει ότι πολλές περιοχές

του κόσµου θα βιώσουν
σηµαντικά πιο ζεστό καιρό
στο µέλλον. Αν και χρει-
άζεται περαιτέρω έρευνα
πάνω στις επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία, τα ευ-
ρήµατά µας µπορεί να
έχουν πρακτικές επιπτώ-
σεις για το πεδίο της ψυχι-
κής υγείας, ιδίως στο
σχεδιασµό και στην αρχι-
τεκτονική των νοσοκο-
µείων», δήλωσε ο
Κνοµπλάουχ.
Ο καθηγητής Τίλµαν Στάι-
νερτ επεσήµανε ότι «τα
νέα ευρήµατα αναδει-
κνύουν µια υποεκτιµη-
µένη επίπτωση της
κλιµατικής αλλαγής στις
υπηρεσίες ψυχικής υγεί-
ας. Η αυξηµένη επιθετικό-
τητα είναι ένας δείκτης
αυξηµένου στρες και ενός
περιβάλλοντος που απο-
τυγχάνει να βοηθήσει
στην ανάκαµψη των
ασθενών».

ΑΑρρχχααίίαα  εεππιιγγρρααφφήή  σσττοο  ΙΙσσρρααήήλλ  ίίσσωωςς  εείίννααιι  οο  
χχααµµέέννοοςς  κκρρίίκκοοςς  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττοουυ  ααλλφφάάββηηττοουυ


