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110000%%  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΠΠΛΛΗΗΓΓΕΕΝΝΤΤΕΕΣΣ

Ανυπολόγιστες είναι
οι ζηµιές που άφησε
στο πέρασµά της η
σφοδρή χαλαζό-
πτωση που χτύπησε
την Καρδίτσα, όπως
και γειτονικά Τρί-
καλα, το απόγευµα
της περασµένης Κυ-
ριακής 20 Ιουνίου.
Καλλιέργειες τόσο
στην Καρδίτσα, όσο
και στους Σοφάδες
και τον Παλαµά πα-
ραδόθηκαν στο
έλεος της απόλυτης
καταστροφής.
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ΚΚααννέένναα  ννέέοο  κκρροούύσσµµαα  ccoovviidd  σσττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα
2211  σσττηηνν  υυππόόλλοοιιππηη  ΘΘεεσσσσααλλίίαα
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα
κρούσµατα της νόσου που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 406, εκ
των οποίων κανένα δεν εντοπίστηκε σε
ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθµός των κρουσµάτων
ανέρχεται σε 418.943 (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

ΚΚ..  ΤΤσσιιάάρρααςς::  ΆΆµµεεσσεεςς  
ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  σσττοουυςς
ππλληηγγέέννττεεςς  ααγγρρόόττεεςς  
Άµεσες αποζηµιώσεις στους παραγωγούς
των ∆ήµων Σοφάδων, Παλαµά και Καρ-
δίτσας, που επλήγησαν από τη σφοδρή
χαλαζόπτωση το απόγευµα της Κυρια-
κής, ζήτησε ο Καρδιτσιώτης Υπουργός
∆ικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας.

ΞΞεεκκιιννοούύνν  οοιι  δδηηλλώώσσεειιςς  
ζζηηµµιιάάςς  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΣΣοοφφάάδδωωνν
Μετά τις ζηµιές που προκάλεσαν τα
ακραία καιρικά φαινόµενα στην επικρά-
τεια του ∆ήµου Σοφάδων από χαλάζι/
ανεµοθύελλα/ βροχοπτώσεις στις
20/6/2021, από την πλευρά του ∆ήµου
Σοφάδων έχουν γίνει αναγγελίες   ΕΛΓΑ,
για 11κοινότητες
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∆∆έέσσµµεευυσσηη  ΛΛυυκκοουυρρέέννττζζοουυ
γγιιαα  γγρρήήγγοορρεεςς  κκααιι  δδίίκκααιιεεςς
ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς
Έπειτα από σχετική επικοινωνία του Βου-
λευτή του Νοµού Καρδίτσας κ. Γιώργου
Κωτσού µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Αν-
τρέα Λυκουρέντζο ο Βουλευτής έσπευσε
να συναντήσει τον κ. Λυκουρέντζο.

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”



∆∆ήήµµοοςς  ΜΜοουυζζαακκίίοουυ::  RRaappiidd  tteessttss  σσεε
ΛΛααζζααρρίίνναα,,  ΓΓεελλάάννθθηη  κκααιι  ΜΜοουυζζάάκκιι  

Ο ∆ήµος Μουζακίου, συνε-
χίζει τις δράσεις για την κα-
ταπολέµηση της πανδηµίας
και σε συνεργασία µε τον
ΕΟ∆Υ, διοργανώνει rapid
tests σε Λαζαρίνα, Γελάνθη
και Μουζάκι.
Συγκεκριµένα, το πρό-

γραµµα για την δειγµατοληψία των rapid tests έχει ως
εξής: 
Τετάρτη 23/06 (από 08:00 έως 11:00) στο πάρκο (δίπλα
στο συνεταιρισµό) στην Λαζαρίνα
Τετάρτη 23/06 (από 11:00  έως 14:00) στο Κοινοτικό
Γραφείο στην Γελάνθη  
Πέµπτη 24/06 (από 10:00 έως 14:00) στο προαύλιο του
∆ηµαρχείου στο Μουζάκι 
Οι δηµότες πρέπει να δηλώσουν τον Αριθµό Μητρώου Κοι-
νωνικής Ασφάλειας (Α.Μ.Κ.Α) και να έχουν µαζί τους την
αστυνοµική ταυτότητα. 

ΓΓΣΣ  ΜΜοουυζζαακκίίοουυ  &&  ΠΠεερριιχχώώρρωωνν::  
ΓΓεεννιικκήή  σσυυννέέλλεευυσσηη  µµεελλώώνν  
κκααιι  εεκκλλοογγέέςς

Ο ΓΣ Μουζακίου & Περιχώρων «Γ.
Πασιαλής» καλεί τα µέλη του
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέ-
λευση, που θα πραγµατοποιηθεί
την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και
ώρα 18:30 στο κλειστό γυµνα-
στήριο Μουζακίου. 
Στη Γενική Συνέλευση θα γίνει

παρουσίαση του έργου του, καθώς και ο οικονοµικός απο-
λογισµός του 2020.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούµενη απαρτία, η
συνέλευση θα επαναληφθεί την επόµενη Τετάρτη 7 Ιου-
λίου 2021, στο ίδιο µέρος και ώρα.
Η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τον σύλλογο
µας.
Θα τηρηθούν όλα τα µέτρα προστασίας για περιορισµό της
εξάπλωσης της πανδηµίας του COVID-19.
Θέµατα: Εκλογή προεδρείου συνέλευσης, Απολογισµός
∆ιοικητικού Συµβουλίου, Οικονοµικός απολογισµός 2020,
Εκλογή µελών εφορευτικής επιτροπής, Εκλογή µελών ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου, Εκλογή µελών εξελεγκτικής επι-
τροπής, Ανακοινώσεις-προτάσεις.

∆∆..  ΠΠααλλααµµάά::  ΚΚλλιιµµααττιιζζόόµµεεννεεςς  
ααίίθθοουυσσεεςς  λλόόγγωω  κκααύύσσωωνναα

Ο ∆ήµος Παλαµά λόγω του
επερχόµενου καύσωνα ενη-
µερώνει τους δηµότες που
δεν διαθέτουν κλιµατιστικά
στις οικίες τους, ότι θα υπάρ-
χουν ανοικτές κλιµατιζόµενες
αίθουσες από την Τετάρτη 23
Ιουνίου έως και την Κυριακή

27 Ιουνίου και ώρες από 10:00π.µ. έως 8:00µ.µ.
Πιο συγκεκριµένα: 
Για την ∆.Ε. Παλαµά η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.
Για την ∆.Ε. Σελλάνων το ∆ηµαρχείο.
Για την ∆.Ε. Φύλλου το ∆ηµαρχείο.

Σαν σήµερα...
1894: Ιδρύεται στο Παρίσι από
τον βαρόνο Πιερ Ντε Κουµπερ-
τέν η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επι-
τροπή. Πρώτος της πρόεδρος
αναλαµβάνει ο έλληνας ∆ηµήτρης
Βικέλας.
1902: Το όνοµα «Mercedes» υιο-
θετείται για πρώτη φορά ως εµπο-
ρική επωνυµία από τη γερµανική
αυτοκινητοβιοµηχανία Daimler.
1913: Οι ελληνικές δυνάµεις κατα-
λαµβάνουν τη ∆οϊράνη , κατά τη
διάρκεια του Β’ Βαλκανικού Πολέ-
µου.
1964: Ο πρωθυπουργός Γεώργιος
Παπανδρέου συναντάται στο
Λευκό Οίκο µε τον αµερικανό πρό-
εδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίστα-
ται σθεναρά στις πιέσεις του
τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις
στο Κυπριακό.

ΈΈκκθθεεσσηη  
ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς  µµεε
έέρργγαα  µµααθθηηττώώνν
σσττοο  ΠΠααυυσσίίλλυυπποο

Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσα-
λίας, συνεχίζοντας τις δράσεις
για την Επέτειο των 200 χρό-
νων από την Επανάσταση του
1821 µε τίτλο «200 Χρόνια
παρελθόν· πόρος για το µέλ-
λον», διοργανώνει Έκθεση
Ζωγραφικής µε τα έργα των
µαθητών και µαθητριών όλων
των τύπων σχολείων της Πρω-
τοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε
συνεργασία µε το ∆ήµο Καρδί-
τσας. 
Οι εικαστικές δηµιουργίες των
µαθητών και µαθητριών µας
που εκτίθενται στο Παυσί-
λυπο, από τις 22-24 Ιουνίου
2021 και από τις 9.00 π.µ. -
21.00 µ.µ., δίνουν την ευκαι-
ρία στον επισκέπτη της Έκθε-
σης να διακρίνει τη
δηµιουργική φαντασία, το τα-
λέντο των παιδιών µας, όπως
αποτυπώνεται µέσα  από τα
έργα τους (σηµαία, προσωπο-
γραφίες, σύµβολα, σηµαντικοί
ιστορικοί σταθµοί κ.ά.), συν-
δέοντας µε έναν ιδιαίτερο
τρόπο τα γεγονότα του 1821
µε το παρόν και το µέλλον της
χώρας και µεταφέροντας ποι-
κίλα µηνύµατα. 
Ο εορτασµός των 200 χρόνων
από την Επανάσταση του 1821
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις
για συνέργειες φορέων και
την επαφή των πολιτών της
κάθε Περιφερειακής Ενότητας
µε το µαθητικό παραγόµενο
έργο και τη σύνδεση του χθες
µε το σήµερα της Θεσσαλίας
και της χώρας. 

Εορτολόγιο
Σήµερα: Αριστοκλής, Αριστο-
κλέας, Αριστόκλεος, Αγριππίνα,
Λούλης, Λούλου, Λούλα
24/6: -
25/6: Λίβιος, Λίβας, Λιβύη, Έρως,
Έρωτας, Φεβρωνία, Φέβρα, Φε-
βρωνίτσα
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09.00 π.µ.

15.00 π.µ.

Θερµοκρασία
28ο C

Καθαρός

Υγρασία
35%

Μποφόρ

Υγρασία
22%

Μποφόρ

Θερµοκρασία
38ο  C

Καθαρός

Ο πρώτος φούρνος μικρο-
κυμάτων δημιουργήθηκε
τυχαία, από τον μηχανικό
Πέρσι Σπένσερ ενώ έψα-
χνε για άλλες χρήσεις του
μαγνήτη.

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

Η μνήμη είναι
ο θησαυρός του

μυαλού.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

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

Ένας μικρός 
σκουπιδότοπος 

από χόρτα και ξερά
κλαδιά!

ΣΣεειισσµµόόςς  33,,99  ΡΡίίχχττεερρ
σστταα  ΤΤρρίίκκααλλαα  
αανναασσττάάττωωσσεε  
όόλληη  ττηη  ΘΘεεσσσσααλλίίαα

Σεισµική δόνηση 3,9 Ρίχτερ ση-
µειώθηκε στα Τρίκαλα αναστατώ-
νοντας τους κατοίκους. Σύµφωνα
µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο
του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, ο σεισµός σηµειώθηκε
την 01.54 τη ∆ευτέρα και το επί-
κεντρό του εντοπίστηκε σε από-
σταση 8 χιλιοµέτρων ανατολικά
-βορειοανατολικά των Τρικάλων.
Το εστιακό βάθος του υπολογί-
στηκε στα 18,5 χιλιόµετρα.

ΕΕγγγγρρααφφέέςς  σστταα  ΗΗµµεερρήήσσιιαα  
κκααιι  ΕΕσσππεερριιννάά  ΓΓΕΕ..ΛΛ..  --ΕΕΠΠΑΑ..ΛΛ..
κκααιι  ΠΠ..ΕΕΠΠΑΑ..ΛΛ..

Από τη ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Καρ-
δίτσας ανακοινώ-
νεται ότι από
τις 18 Ιουνίου
2021 και ώρα
10:00 έως και
τις 2 Ιουλίου 2021

και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυµούν να εγγρα-
φούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να
µετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη ∆ηµόσιων
Ηµερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και
Π.ΕΠΑ.Λ., θα µπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρο-
νική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2021-2022.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέσω της εφαρµογής
e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή µέσω της
διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipire-
sies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggra
phe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-
epaggelmatiko-lukeio

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. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:
«Προχωράµε µε ορ-
γανωµένο σχέδιο
και µε σύµµαχο τη
φύση,  στη διαχεί-
ριση των συνεπειών
από τη θεοµηνία
του Ιανού»

Θ. ΣΚΑΡΛΟΣ:
«Σταθερός στόχος
είναι η στήριξη των
ιαµατικών λουτρών,
τα οποία µπορούν
να καταστούν εκ
νέου σηµαντικό ερ-
γαλείο για την ανά-
πτυξη»

Φ. ΣΤΑΘΗΣ:
«Ένα νέο έργο θα
συµβάλει στη βελ-
τίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών της
∆ΕΥΑΜ εξασφαλί-
ζοντας επάρκεια
νερού»

Σ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΩ-
ΤΗΣ:
«∆ιανύουµε ήδη την
αντιπυρική περίοδο.
Ο ∆ήµος έχει σε
ετοιµότητα τα µηχα-
νήµατα ώστε εάν
χρειαστεί να επέµ-
βουν»
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∆ήµος Καρδίτσας: Επιβεβαίωση των ισχυρισµών
µας για ροή αδιαφανούς χρήµατος

Η∆ η µ ο τ ι κ ή
Αρχή του
∆ήµου Καρδί-

τσας κλήθηκε τους τε-
λευταίους 6 µήνες λόγω
ΙΑΝΟΥ να διαχειριστεί
κονδύλια που ξεπερ-
νούσαν τα 10.000.000
ευρώ, ένα πολύ µεγάλο
ποσό για τα δεδοµένα
του ∆ήµου Καρδίτσας.
Τα χρήµατα αυτά προ-
ορίζονταν για αποκατα-
στάσεις ζηµιών που
προκλήθηκαν από την
καταστροφική πληµ-
µύρα και ορισµένες
σχετικές προµήθειες.

Ο νοµοθέτης έχει
προβλέψει για τέτοιου
είδους έκτακτα γεγο-
νότα µια ειδική διαδικα-

σία µε την οποία δίνεται
η δυνατότητα να προ-
βαίνει µια δηµοτική
αρχή σε απευθείας ανα-
θέσεις για να γίνονται οι
παρεµβάσεις πιο γρή-
γορα απ ότι αν γινόταν
ένας κανονικός ανοι-
χτός διαγωνισµός.
«Επιλέγουµε τους “κα-
λύτερους”» µας απάν-
τησε ο αντιδήµαρχος
έργων σε ερώτησή µας
σε συνεδρίαση της Οι-
κονοµικής Επιτροπής.
Και ότι οι έννοιες της
χρηστής διοίκησης και
της υπεράσπισης του
δηµόσιου συµφέροντος
ήταν εντελώς άγνω-
στες.

Και επειδή επικα-

λούνταν συνέχεια ότι
τους ενδιέφερε η «ευε-
λιξία» και η «ταχύ-
τητα», εµείς ως
παράταξη, αντιπροτεί-
ναµε µια άλλη διαδικα-
σία, ευέλικτη όµως
ανοιχτή και διαφανή.
∆ηλαδή να γίνονται µεν
τα έργα µε τη διαδικα-
σία της ανάθεσης όµως
όχι επιλέγοντας εκ των
προτέρων σε ποιον θα
δοθεί το έργο αλλά µε
ανοιχτή δηµόσια πρό-
σκληση, ώστε να δίνε-
ται η ευκαιρία σε
περισσότερους να δώ-
σουν προσφορά για να
αναπτυχθεί ένας υγιής
ανταγωνισµός και ο
∆ήµος να επωφεληθεί
τις εκπτώσεις. Τόσο
απλό, εύκολο και εξίσου
γρήγορο αυτό που τους
προτείναµε.

Η επιµονή µας να
αναδεικνύουµε και να
καταγγέλλουµε δηµό-
σια τον αδιαφανή τρόπο
ανάθεσης των έργων -
µε ότι συνεπάγεται αυτό
- σε συνδυασµό µε την
διαφωνία της Επιτρό-
που του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου έφεραν
αποτελέσµατα τουλάχι-
στον σε ένα έργο του
∆ήµου.

Αφορά στο έργο
αποκατάστασης ζηµιών
στο αθλητικό κέντρο
“Παλέρµο’” και το χρη-
σιµοποιούµε σαν παρά-
δειγµα για να γίνει
απολύτως σαφές πόσα
χρήµατα πάνε κερδίζει
το δηµόσιο αν επιλέξει
τον τρόπο που προτεί-
ναµε, αυτό της ανάθε-
σης µε ανοιχτή
πρόσκληση.

Το ιστορικό της δια-

δικασίας επιλογής ανα-
δόχου έχει ως εξής:

Αρχικά το θέµα ήρθε
στην οικονοµική Επι-
τροπή αρχές Φεβρουα-
ρίου. Η δηµοτική αρχή
είχε επιλέξει 3 εταιρείες
οι οποίες έδωσαν προ-
σφορές. Η µεγαλύτερη
έκπτωση ήταν µόλις
7% (!!!), από της εται-
ρεία HELLASOD AE ,
αλλά η διαδικασία δεν
προχώρησε αφού και οι
τρεις εταιρείες που κλή-
θηκαν να συµµετά-
σχουν από την
δηµοτική αρχή, “κατά-
φεραν” να βγουν όλες
άκυρες.

Στη συνέχεια µέσα
στον Απρίλιο, το θέµα
ήρθε πάλι στην οικονο-
µική επιτροπή µε πρό-
ταση να κληθούν πάλι
τρεις εκτός νοµού εται-
ρείες µε µόνη κοινή
την HELLASOD AE.
Ήταν άραγε η εταιρεία
επιλογή σας κε ∆ή-
µαρχε;

Στη συνέχεια, πέραν
των δικών µας διαµαρ-
τυριών και της αρθρο-
γραφίας µας για τον
αδιαφανή τρόπο ανάθε-
σης, διατυπώθηκε και
γνώµη από την Επί-
τροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για αντί-
στοιχο έργο και προµή-
θεια που προφανώς
ήταν υπέρ του διαφα-
νούς τρόπου ανάθεσης.

Από την παραπάνω
πίεση και τον κίνδυνο
καταλογισµού των δα-
πανών, τελικά ήρθε
τρίτη απόφαση της Οι-
κονοµικής Επιτροπής
και προκρίθηκε η διαδι-
κασία την οποία εµείς
προτείνουµε από την
πρώτη µέρα µετά τον
“Ιανό”. ∆ηλαδή δηµόσια
πρόσκληση συµµετοχής
σε όλους τους ενδιαφε-
ρόµενους.

Έγινε η ανοιχτή δια-
δικασία και οι έκπτωση
από 7% πήγε στο
31,93%. Πόσα κερδί-
σαµε ως πολίτες µε

αυτόν τον τρόπο; Το
25% του έργου ή αλ-
λιώς 87.255 €. Τόσα
πολλά λεφτά σε ένα
µικρό έργο προϋπολο-
γισµού 350.000 €.
Φανταστείτε πόσα χρή-
µατα θα γλυτώναµε αν
επιλέγονταν αυτή η
διαδικασία σε όλες τις
χρηµατοδοτήσεις του
∆ήµου για τον “Ιανό”
που ξεπέρασαν τα
10.000.000 €.

Πιο µεγάλο ενδιαφέ-
ρον έχει η συµπεριφορά
της εταιρείας που είχε
επιλεγεί ως ανάδοχος
αρχικά. Με την ανάθεση
κατόπιν επιλογής της
∆ηµοτικής αρχής έδωσε
έκπτωση 7%, µε την
ανοιχτή διαδικασία
έδωσε έκπτωση
21,55%. Η διαφορά
είναι 50.925 €. Αφού
λοιπόν η εταιρεία µπο-
ρούσε να φτιάξει το
έργο πιο φτηνό, γιατί
επιχειρήθηκε να της δο-
θούν επιπλέον 50 χιλιά-
ρικα; Ήταν άραγε δώρο
στην εταιρεία ή µήπως
ήταν κάτι άλλο;

Επίσης µετά την δια-
τύπωση γνώµης της
Επιτρόπου υπήρχαν
ακόµη δύο έργα υπό
ανάθεση µε την αδια-
φανή διαδικασία των
προσκλήσεων. Γιατί για
αυτά τα έργα δεν ακο-
λουθήθηκε η ίδια διαδι-
κασία και υπογράφηκε
άρον άρον σύµβαση, τη
στιγµή µάλιστα που η
γνώµη της Επιτρόπου
αφορούσε σε αυτά; Τι
δεσµεύσεις υπήρχαν; οι
δηµότες πρέπει να ξέ-
ρουν.

Τέλος υπάρχουν
ακόµη σε εξέλιξη δυο
µεγάλες εργολαβίες
που αφορούν στον
“Ιανό”. Μία 2.500.000 €
για ασφαλτικά και µία
ακόµη 3.200.000 €. Θα
ακολουθηθεί η διαφα-
νής διαδικασία ή η αδια-
φανής των ηµετέρων
µε ότι αυτό συνεπάγε-
ται;

Γράφει η Σωτηρία Μπακαλάκου, ∆ηµοτική Σύµβουλος Καρδίτσας, MSc, Οικονοµολόγος

ΠΠοολλιιττιικκήή  λλύύσσηη  σσττοο  
ππρρόόββλληηµµαα  µµεεττεεγγκκααττάάσστταασσηηςς
ττοουυ  ΛΛααµµππεερροούύ

Συνάντηση µε το Γενικό Γραµµατέα κ.
Γιώργο Σταµάτη και υπηρεσιακούς παράγοντες
είχε ο δήµαρχος λίµνης Πλαστήρα Παναγιώτης
Νάνος, στην πρόσφατη επίσκεψή του στην
Αθήνα, συνοδευόµενος από το γραµµατέα του
∆ήµου κ. Βασίλη Μπράντζο. Ο δήµαρχος έθεσε
υπόψη του αρµόδιου Γ.Γ. την αδήριτη ανάγκη
να αντιµετωπιστεί άµεσα το πρόβληµα µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του γεγο-
νότος ότι ο ∆ήµος Λίµνης Πλαστήρα είναι δύο
φορές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λόγω
γραφειοκρατικών και άλλων προβληµάτων που
εµποδίζουν την λύση του προβλήµατος, ο δή-
µαρχος ζήτησε άµεσα πολιτική λύση για την
µετεγκατάσταση του Λαµπερού, ένα ζήτηµα
που εκκρεµεί περισσότερο από 40 χρόνια και
αυτό δεν µπορεί άλλο να συνεχιστεί. Στη σύ-
σκεψη που ακολούθησε µε τους υπηρεσιακούς
παράγοντες  του Υπουργείου Εργασίας, εξετά-
στηκαν τα προβλήµατα που εµποδίζουν την
επίλυση του προβλήµατος. Ο δήµαρχος κατέ-
θεσε υπόµνηµα µε προτάσεις και ζήτησε την
άµεση διανοµή των οικοπέδων και την παρα-
χώρηση τίτλων κυριότητας µε συµβολικό αντί-
τιµο στους δικαιούχους.
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∆έσµευση Λυκουρέντζου για γρήγορες
και δίκαιες αποζηµιώσεις

Έπειτα από τη
σχετική επι-
κοινωνία του

Βουλευτή του Νοµού
Καρδίτσας κ. Γιώργου
Κωτσού µε τον πρό-
εδρο του ΕΛΓΑ κ. Αν-
τρέα Λυκουρέντζο που
πραγµατοποιήθηκε τη
∆ευτέρα 21.06.2021,
την επόµενη κιόλας
ηµέρα ο Καρδιτσιώτης
Βουλευτής έσπευσε να
συναντήσει τον κ. Λυ-
κουρέντζο στο γραφείο
του στη Λ. Μεσογείων.
Κύριος σκοπός της συ-
νάντησης ήταν το µε-
γάλης έντασης
µπουρίνι και η χαλαζό-
πτωση που σάρωσε τις

περιοχές του Νοµού
Καρδίτσας και συγκε-
κριµένα τους ∆ήµους
Παλαµά, Σοφάδων και
Καρδίτσας το απόγευµα
της Κυριακής
20.06.2021.

Ο κ. Κωτσός τόνισε
στον κ. Λυκουρέντζο

πως οι καταστροφές
που υπέστησαν σε καλ-
λιέργειες και σε σπίτια,
πολίτες και αγρότες,
ήταν ολοκληρωτικές
καθώς περισσότερα
από 60.000 στρέµµατα
καταστράφηκαν ολο-
σχερώς. Σοβαρές ζη-

µιές σηµειώθηκαν επι-
πλέον και σε πολλές
κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις. Με βάση τα
ανωτέρω ο κ. Κωτσός
ζήτησε από τον πρό-
εδρο του ΕΛΓΑ να
βγουν όσο το δυνατόν
νωρίτερα οι γεωπόνοι
του ΕΛΓΑ έτσι ώστε να
πράξουν τους απαραί-
τητους διαγνωστικούς
ελέγχους και να αποζη-
µιωθούν τάχιστα οι
πληγέντες αγρότες.

Ο πρόεδρος του
ΕΛΓΑ κ. Αντρέας Λυ-
κουρέντζος κατανόησε
το µέγεθος των κατα-
στροφών και δεσµεύ-
τηκε πως µε

fasttrackδιαδικασίες θα
προχωρήσει η διά-
γνωση των καταστρο-
φών, θα ακολουθήσει η
σύνταξη των πορισµά-
των κατόπιν εξατοµι-
κευµένων εκτιµήσεων
για να καταβληθούν οι
αποζηµιώσεις στο σύ-
νολο τους. Επιπλέον, ο
κ. Λυκουρέντζος ενη-
µέρωσε τον Βουλευτή
πως στόχος είναι να
καταβληθούν τα χρή-
µατα όσον το δυνατόν
γρηγορότερα και συγ-
κεκριµένα µέχρι το
φθινόπωρο, έτσι ώστε
να δώσουν ανάσα
στους αλλεπάλληλα
χτυπηµένους αγρότες.

Με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Αντρέα Λυκουρέντζο συναντήθηκε ο Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας του Νοµού Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός

∆ήµος Σοφάδων: Άµεσες και δίκαιες
εκτιµήσεις ζητούν οι παραγωγοί
Κλιµάκιο της ∆η-

µοτικής Αρχής
και ο Αντιπερι-

φερειάρχης Καρδίτσας
πραγµατοποίησαν αυτο-
ψία στις πληγείσες περιο-
χές – Στο 100% η ζηµιά
σε χιλιάδες καλλιεργήσιµα
στρέµµατα. Τις περιοχές
του ∆ήµου Σοφάδων που
επλήγησαν το απόγευµα
της Κυριακής από έντονη
χαλαζόπτωση και σφοδρή
ανεµοθύελλα επισκέ-
φθηκε εκ νέου κλιµάκιο
της ∆ηµοτικής Αρχής,
παρουσία του Αντιπερι-
φερειάρχη Καρδίτσας κ.
Κ. Νούσιου και του προ-
ϊσταµένου της ∆ιεύθυν-
σης Αγροτικής Οικονο-
µίας κ. ∆ηµ. Κωστή.

Η αυτοψία ανέδειξε
την έκταση αλλά και το
µέγεθος της καταστρο-
φής που σε πολλές περι-
πτώσεις ανέρχεται στο
100%. Εκτιµάται ότι
έχουν πληγεί περισσό-
τερα από 20000 στρέµ-
µατα βαµβακιού,
καπνού, βιοµηχανικής το-
µάτας, πιπεριάς, σιτηρών

καλαµποκιού καθώς και
σε θερµοκηπιακές και
σταβλικές εγκαταστάσεις.

Μεγάλες ζηµιές έως
και ολοκληρωτική κατα-
στροφή καταγράφονται
στο Καρποχώρι, στην
Αγία Παρασκευή, στην
Άµπελο, στο ∆ασοχώρι,
στο Μελισσοχώρι, στους
Σοφάδες και στο Λουτρό.
Στην ΤΚ Καρποχωρίου
ζηµιές υπέστησαν σχεδόν
το 85% των καλλιεργήσι-
µων εκτάσεων.

Στους επιτόπιους
ελέγχους συµµετείχαν οι
αντιδήµαρχοι κκ Παν. Κε-
φαλάς, Θώµη Καφάση –
∆εδιλιάρη, Αθ. Σαµαράς
και Ιωάννης Κουτσοµη-

λιάς. Ενηµέρωσαν τους
παραγωγούς ότι από την
πρώτη στιγµή κινήθηκε η
διαδικασία και την Τρίτη
ήταν στην περιοχή κλι-
µάκια του ΕΛΓΑ, ενώ θα
γίνει και η σχετική αναγ-
γελία προκειµένου οι
πληγέντες να υποβάλουν
δηλώσεις. Ηδη άλλωστε,
λίγα λεπτά µετά την εκ-
δήλωση των ακραίων
καιρικών φαινοµένων ο
∆ήµαρχος κ. Θάνος
Σκάρλος επικοινώνησε µε
τη ∆ιοίκηση του ΕΛΓΑ,
ώστε οι διαδικασίες να
είναι άµεσες χωρίς καµιά
απολύτως χρονοτριβή.

Μετά την αυτοψία σε
δήλωσή του ο αρµόδιος

αντιδήµαρχος κ. Παν. Κε-
φαλάς σηµειώνει:

«∆υστυχώς οι παρα-
γωγοί µετά το ολοκληρω-
τικό χτύπηµα του Ιανού,
βιώνουν άλλη µια εκτετα-
µένη καταστροφή και µά-
λιστα σε µια περίοδο
κρίσιµη για τις καλλιέρ-
γειες. Οι αγρότες πρέπει
να στηριχθούν. Ειδικά
όταν πρόκειται για τέτοιου
µεγέθους καταστροφές η
αντίδραση της Πολιτείας

οφείλει να είναι τάχιστη.
Αυτό που απαιτούµε

είναι οι εκτιµήσεις να είναι
άµεσες και πάνω από όλα
αντικειµενικές και οι απο-
ζηµιώσεις δίκαιες και να
δοθούν γρήγορα στους
παραγωγούς. Αλλιώς, σε
µια χρονιά που φαινόταν
ευοίωνη, υπάρχει ορατός
κίνδυνος αγρότες να µην
µπορέσουν να συνεχί-
σουν την καλλιεργητική
δραστηριότητα.»

ΣΣύύλλλληηψψηη  εεννόόςς  ηηµµεεδδααπποούύ
γγιιαα  ααππόόππεειιρραα  κκλλοοππήήςς  
σσττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα

Συνελήφθη στις 19-06-2021 το πρωί σε πε-
ριοχή της Καρδίτσας, από αστυνοµικούς του
Αστυνοµικού Τµήµατος Καρδίτσας, ένας ηµε-
δαπός, διότι διέρρηξε παράθυρο οικίας, ιδιο-
κτησίας ηµεδαπού και εισήλθε στο εσωτερικό,
µε σκοπό την κλοπή.

Αστυνοµικό 
∆ελτίο



6 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Ανοιχτή επιστολή προς τις γυναίκες
πρόσφυγες και στις Ελληνίδες εργαζόµενες

Γυναίκες Πρό-
σφυγες και Με-
τανάστριες, ο

Σύλλογος Γυναικών Ν.
Καρδίτσας και οι Οµά-
δες Γυναικών Σέκλιζας
«Αγγελική Φυτσιλή»
και Ταµασίου (µέλη
ΟΓΕ) απευθύνονται σε
εσάς που ήρθατε στη
χώρα µας αναζητώντας
ένα καλύτερο µέλλον
για σας και τα παιδιά
σας και βρεθήκατε φυ-
λακισµένες στις δοµές
«γκέτο», εγκλωβισµέ-
νες στις απαράδεκτες
συνθήκες διαβίωσης
που επιβάλλουν η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και οι
κυβερνήσεις. Οι γυναί-
κες του Σύλλογος Γυ-
ναικών Ν. Καρδίτσας

και των Οµάδων Γυναι-
κών Σέκλιζας «Αγγε-
λική Φυτσιλή» και
Ταµασίου (µέλη ΟΓΕ)
βρισκόµαστε στο
πλευρό σας και σας κα-
λούµε να παλέψουµε
µαζί για όλα όσα
έχουµε ανάγκη σή-
µερα. Όλες εµάς, τις
γυναίκες του καθηµερι-

νού µόχθου, ανεξάρ-
τητα από φυλή, εθνικό-
τητα, γλώσσα και
θρησκεία, µας ενώνουν
οι ανάγκες και το δίκιο
µας για όλα όσα η πρό-
οδος της επιστήµης και
της τεχνολογίας µπορεί
να µας προσφέρει σή-
µερα τον 21ο αιώνα και
είναι αναγκαία για την
υγεία και τη ζωή µας
και µας στερούν οι εκ-
µεταλλευτές µας.

Ο πόλεµος και η
φτώχεια που σας ανάγ-
κασε να ξεριζωθείτε
δεν είναι φυσικό ανα-
πόφευκτο φαινόµενο,
ούτε η κακή συνήθεια
πολεµοχαρών κρατών
και ηγετών. Είναι το
αποτέλεσµα της αδιά-
κοπης κούρσας των αν-
ταγωνισµών µεταξύ
επιχειρηµατικών κο-
λοσσών και κρατών για
τη διασφάλιση των
κερδών τους, για το
µοίρασµα και ξαναµοί-
ρασµα πηγών και δρό-
µων της ενέργειας,
εµπορικών δρόµων,
νέων αγορών.

Ιδιαίτερα σήµερα,
την ώρα που όλοι οι
λαοί του κόσµου θρη-
νούµε τους νεκρούς
µας από την πανδηµία
και στενάζουµε από τα
µεγάλα προβλήµατα,
τα επιτελεία των κυ-
βερνήσεων, του ΝΑΤΟ,
της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης υπό τη σκιά της
νέας οικονοµικής κρί-
σης ανασυντάσσονται
για να υπερασπιστούν
πιο αποτελεσµατικά τα
συµφέροντα των µεγά-
λων επιχειρήσεων

σπέρνοντας τον πό-
λεµο, τη φτώχεια, την
ανεργία, την προσφυ-
γιά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
από τη µια πρωταγωνι-
στεί στις ιµπεριαλιστι-
κές πολεµικές
επεµβάσεις στις χώρες
σας που σαν διώχνουν
από τις πατρίδες σας
και από την άλλη σας
κρατά εγκλωβισµένες
εσάς και τις οικογένειές
σας στις χώρες πρώτης
υποδοχής, ενώ πριµο-
δοτεί την καταστολή
και τις απελάσεις. Σας
αντιµετωπίζει σαν δυ-
νάµει πάµφθηνο εργα-
τικό δυναµικό για τα
ευρωπαϊκά µονοπώλια,
αλλά και σαν «διπλω-
µατικό εργαλείο» στους
ανταγωνισµούς.

Μεγάλες ευθύνες
έχουν και οι ελληνικές
κυβερνήσεις, η σηµε-
ρινή της Νέας ∆ηµο-
κρατίας και η
προηγούµενη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που έχουν µετα-
τρέψει τη χώρα µας σε
ένα απέραντο Αµερικα-
νοΝΑΤΟϊκό ορµητήριο
πολέµου, απαραίτητο
για τα ιµπεριαλιστικά
σχέδια στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου, ∆ιατη-
ρούν στρατιωτικές
αποστολές εκτός συνό-
ρων. Περηφανεύονται
για την οικονοµική και
στρατιωτική συνεργα-
σία µε το κράτος-δολο-
φόνο του Ισραήλ που
βοµβαρδίζει παιδιά
στην Παλαιστίνη.

Έχουν όλοι µαζί ευ-
θύνες για την άθλια κα-
τάσταση που ζείτε, για
τις ακατάλληλες δοµές,
το στοίβαγµα, την έλ-
λειψη στοιχειωδών µέ-
τρων υγιεινής και
ασφάλειας που οδη-
γούν ακόµα και σε θα-
νάτους, γυναίκες και
µικρά παιδιά να καίγον-
ται ζωντανά. Για το ότι
η µεγάλη πλειοψηφία
των παιδιών είναι εκτός

από κάθε εκπαιδευτική
διαδικασία, για τις τρα-
γικές επιπτώσεις των
συνθηκών διαβίωσης
στην ψυχοσωµατική
τους ανάπτυξη και
υγεία. Για τις απαράδε-
κτες συνθήκες εργα-
σίας, ιδιαίτερα των
γυναικών προσφύγων
και µεταναστριών που
δουλεύουν χωρίς κα-
νένα µέτρο προστασίας
της υγείας τους, χωρίς
εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώµατα, που
είναι τα πρώτα θύµατα
εκβιασµών, ρατσιστι-
κών επιθέσεων, σε-
ξουαλικής παρενόχλη-
σης και κακοποίησης,
κρατικής και εργοδοτι-
κής βίας και τροµοκρα-
τίας.

Ελληνίδα εργαζό-
µενη, αγρότισσα,
άνεργη, νέα µητέρα,

Ο Σύλλογος Γυναι-
κών Ν. Καρδίτσας και
οι Οµάδες Γυναικών
Σέκλιζας «Αγγελική
Φυτσιλή» και Ταµασίου
(µέλη ΟΓΕ) απευθυνό-
µαστε και σε εσένα
που κρατάς µνήµες από
την προσφυγιά και τη
µετανάστευση που έζη-
σαν οι γονείς και οι
παππούδες σου, που
βλέπεις σήµερα τα παι-
διά και τα εγγόνια σου,
τους φίλους σου να
παίρνουν το δρόµο της
ξενιτιάς εξαιτίας της οι-
κονοµικής κρίσης. Μαζί
µπορούµε να αποµονώ-
νουµε τις ρατσιστικές
κραυγές που χύνουν το
δηλητήριό τους για να
χάσουµε από τα µάτια
µας τον πραγµατικό
κοινό µας αντίπαλο. Να
απλώσουµε το χέρι η
µία στην άλλη, να δυ-
ναµώσουµε την αλλη-
λεγγύη και τον κοινό
µας αγώνα για Υγεία,
Παιδεία, για ζωή µε δι-
καιώµατα, για µια κοι-
νωνία χωρίς φτώχεια,
πολέµους, ανεργία,
χωρίς εκµετάλ- λευση
και καταπίεση.

Του Συλλόγου Γυναικών Ν. Καρδίτσας και των Οµάδων Γυναικών Σέκλιζας και Ταµασίου

∆∆ήήµµοοςς  ΣΣοοφφάάδδωωνν::  
ΚΚλλιιµµααττιιζζόόµµεεννοοιι  χχώώρροοιι  λλόόγγωω
υυψψηηλλώώνν  θθεερρµµοοκκρραασσιιώώνν  

Λόγω της αυ-
ξηµένης θερµο-
κρασίας, η
Πολιτική Προστα-
σία του ∆ήµου
Σοφάδων ενηµε-
ρώνει ότι θα λει-
τουργούν οι
παρακάτω κλιµα-

τιζόµενοι χώροι, από την Τετάρτη 26-06-2021
έως και την Κυριακή 27/6  από τις 12:00 π.µ.
έως τις 08:00 µ.µ.:

∆ηµαρχειο Σοφαδων, Κιεριου 49, αίθουσα
∆ηµοτικου συµβουλιου ΤΗΛ.2443353200,
2443353270-273

ΚΑΠΗ  Σοφαδων: Αγιου Γεωργιου 26,
ΤΗΛ.2443353300.

∆.Ε. Μενελαιδας: ΚΕΠ Κεδρου
ΤΗΛ.2443353607, 2443353612.

∆.Ε. Ταµασιου: ΚΕΠ Λεονταριου
ΤΗΛ.2443353905,2443353918 

∆.Ε.Αρνης: ΚΕΠ Ματαραγκας ΤΗΛ
244353718,2443353716

Κοινοτικό Κατάστηµα Καρποχωριου: ΤΗΛ
2443092264

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας για όλο το 24ωρο

Αρµόδιος Αντιδήµαρχος: Ιωάννης Κουτσο-
µηλιάς  6970834249

Θα εφαρµόζονται όλα τα προβλεπόµενα
µέτρα προφύλαξης για την πανδηµία καθώς
και αυστηρή τήρηση όλων των υγειονοµικών
κανόνων



Εντατικοί έλεγ-
χοι πραγµατο-
ποιούνται σε

όλη τη χώρα από τις
Υπηρεσίες της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας για την
εφαρµογή των µέτρων
αποφυγής και περιορι-
σµού της διάδοσης του
κορωνοϊού.

Τη ∆ευτέρα 21 Ιου-
νίου πραγµατοποιήθη-
καν σε όλη την
επικράτεια 76.421 έλεγ
χοι, από τους οποίους
οι 41.609 στο ∆ιεθνή
Αερολιµένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέ-
λος».

Βεβαιώθηκαν συνο-
λικά 151 παραβάσεις
και πραγµατοποιήθη-
καν 2 συλλήψεις, ως
ακολούθως:

89 παραβάσεις για
µη χρήση µάσκας κ.λπ.
συναφείς παραβάσεις
και επιβλήθηκαν ισά-
ριθµα πρόστιµα των
300 ευρώ, ως ακολού-
θως:

27 στο Βόρειο Αι-
γαίο,

13 στη Στερεά Ελ-
λάδα,

13 στην Αττική,
8 στην Κρήτη,
6 στη Θεσσαλονίκη,
6 στην Ήπειρο,
4 στη Πελοπόννησο,

4 στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη,

3 στο Νότιο Αιγαίο,
2 στη ∆υτική Μακε-

δονία,
2 στην Κεντρική Μα-

κεδονία και
1 στη ∆υτική Ελ-

λάδα.
Από την έναρξη

εφαρµογής των νέων
µέτρων (7 Νοεµβρίου
2020), έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 59.354 οµοει-
δείς παραβάσεις και επι-
βλήθηκαν 57.246 διοικ
ητικά πρόστιµα των 300
ευρώ και 2.108 των
150 ευρώ.

27 παραβάσεις για
περιορισµό µετακίνησης
και επιβλήθηκαν ισά-
ριθµα πρόστιµα των
300 ευρώ, ως ακολού-
θως:

16 στη Θεσσαλο-
νίκη,

8 στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη,

1 στο Νότιο Αιγαίο,

1 στην Κρήτη και
1 στην Ήπειρο.
Από την έναρξη

εφαρµογής του µέτρου
(7 Νοεµβρίου 2020)
έχουν βεβαιωθεί συνο-
λικά 193.595 οµοειδείς
παραβάσεις.

19 παραβάσεις
και 2 συλλήψεις για κα-
νόνες λειτουργίας κα-
ταστηµάτων, ιδιωτικών
επιχειρήσεων κ.λπ. πα-
ραβάσεις της σχετικής
νοµοθεσίας (απαγό-
ρευση λειτουργίας, µη
χρήση µάσκας, ποσο-
στό τ.µ. επιφανείας ανά
άτοµο κ.α.).

Στις παραπάνω περι-
πτώσεις επιβλήθηκαν οι
ακόλουθες κυρώσεις
για παραβίαση αναστο-
λής λειτουργίας κ.λπ.
συναφείς παραβάσεις
των σχετικών διατά-
ξεων και συγκεκριµένα:

Στην Κρήτη,
- 5.000 ευρώ πρό-

στιµο σε ιδιοκτήτη καφέ

- µπαρ, για παραβίαση
ωραρίου λειτουργίας,

- 5.000 ευρώ πρό-
στιµο σε ιδιοκτήτη
καφέ- µπαρ, για παρα-
βίαση ωραρίου λειτουρ-
γίας και από 300 ευρώ
πρόστιµο σε 6 πελάτες
για παραβίαση περιορι-
σµού κίνησης.

Στην Πελοπόννησο,
- σύλληψη και 3.000

ευρώ πρόστιµο σε καφέ
– ουζερί, για ζωντανό
καλλιτεχνικό πρό-
γραµµα εντός του κατα-
στήµατος και από 300
ευρώ πρόστιµο σε 5 κα-
θήµενους πελάτες και
στα 2 µέλη της ορχή-
στρας,

- σύλληψη και 3.000
ευρώ πρόστιµο σε
µπαρ, µε επιβολή
15νθηµερης αναστολής
λειτουργίας, για παρα-
µονή πελατών εντός
του καταστήµατος.

Στα ∆υτική Μακεδο-

νία, από 5.000 ευρώ σε
2 άτοµα για µη τήρηση
των υγειονοµικών πρω-
τοκόλλων κατά την εί-
σοδο τους στην χώρα.

Από την έναρξη
εφαρµογής των νέων
µέτρων (7 Νοεµβρίου
2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 6.899 οµοει-
δείς παραβάσεις και
έχουν συλλη-
φθεί 2.099 άτοµα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν
16 παραβάσεις για µη
συµπλήρωση της ηλε-
κτρονικής φόρµας PLF (
Passenger Locator
Form ) από ταξιδιώτη.
Από την έναρξη εφαρ-
µογής των νέων µέ-
τρων (7 Νοεµβρίου
2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 238 οµοειδείς
παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχί-
ζονται µε αµείωτη έν-
ταση για την προστασία
της δηµόσιας υγείας.
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Ξεκινούν οι δηλώσεις ζηµιάς
στο ∆ήµο Σοφάδων
Μετά τις ζηµιές

που προκά-
λεσαν τα

ακραία καιρικά φαινό-
µενα στην επικράτεια
του ∆ήµου Σοφάδων
από χαλάζι/ ανεµο-
θύελλα/ βροχοπτώσεις
στις 20/6/2021, από
την πλευρά του ∆ήµου
Σοφάδων και κατόπιν
αυτοψίας από κλιµάκιο
του ΕΛΓΑ και επικοινω-
νίας µε τις τοπικές κοι-
νότητες, έχουν γίνει

αναγγελίες ΕΛΓΑ, για
11κοινότητες:

Οι παραγωγοί των
οποίων οι εκµεταλλεύ-

σεις τους, έχουν πάθει
ζηµιές, µπορούν να
προβούν σε δηλώσεις
στους Ανταποκριτές

ΕΛΓΑ του ∆ήµου Σοφά-
δων.

Οι δηλωσεις θα γι-
νονται αυστηρα απο
23/6/2021 µεχρι
05/7/2021.(Αυστηρα:
λογω ηλεκτρονικου
συστηµατος )

Οι παραγωγοί θα
πρέπει να έχουν µαζί
τους ως δικαιολογητικό
τη ∆ηλωση ΟΣ∆Ε
2021. Σε περίπτωση
που δεν έχουν υποβά-
λει ακόµα την φετινή

δήλωση, να φέρουν
µαζί τους την δήλωση
ΟΣ∆Ε του έτους 2020.

Για επικοινωνία
µπορείτε να απευθυν-
θείτε στο Γραφείο
Αγροτικής Ανάπτυξης
του ∆ήµου (Αγίου Γε-
ωργίου και Πλαστήρα,
Σοφάδες ) και στα:

Τηλ: 24433-53301
εως 303

Φαξ: 24433-53304
e-mail.: ggasofa-

don@sofades.gr

Αποτελέσµατα ελέγχων για τα µέτρα
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
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ΚΚΕ Καρδίτσας: Να αποζηµιωθούν άµεσα οι
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής
από τις ζηµιές της χαλαζόπτωσης

Για άλλη µια
φορά οι αγρό-
τες και οι κτη-

νοτρόφοι της Καρδίτ-
σας βρίσκονται αντιµέ-
τωποι µε τη νέα τερά-
στια απώλεια του
εισοδήµατός τους µετά
το χτεσινό µπουρίνι
που έπληξε πολλές πε-
ριοχές του νοµού. Η
έντονη χαλαζόπτωση
προκάλεσε τεράστιες
ζηµιές στη φυτική αλλά
και τη ζωική παρα-
γωγή.

Οι ζηµιές εκτείνονται
σε χωριά του ∆ήµου
Παλαµά, του ∆ήµου
Σοφάδων αλλά και του
∆ήµου Καρδίτσας.
Πάνω από 70.000 χι-
λιάδες στρέµµατα καλ-
λιεργιών (βαµβάκι,
καλαµπόκι, τριφύλλι,
πεπόνι κ.α) καθώς και
σπίτια, στάβλοι, θερµο-
κήπια, αποθήκες και
εξοπλισµός καταστρά-
φηκαν µέσα σε λίγα
λεπτά φέρνοντας τους
βιοπαλαιστές αγρότες
σε απόγνωση για άλλη
µια φορά µέσα σε ένα
χρόνο.

Πριν καλά-καλά
προλάβουν να «σηκώ-
σουν κεφάλι» από τις
καταστροφικές συνέ-
πειες του Ιανού, είδαν
και πάλι τους κόπους
της χρονιάς να χάνον-
ται, τη στιγµή µάλιστα
που ήδη βρίσκονται σε
δεινή θέση εξαιτίας της
διαχρονικά εφαρµοζό-
µενης, στο πλαίσιο της
ΚΑΠ, κυβερνητικής πο-
λιτικής που έχει ως
αποτέλεσµα το αυξη-
µένο κόστος παραγω-
γής, τις εξευτελιστικές
τιµές στα προϊόντα
τους, τη φοροληστεία
στα πενιχρά εισοδή-
µατά τους, τα υπέ-
ρογκα ασφάλιστρα, το
κίνδυνος κατάσχεσης
και πλειστηριασµού
των περιουσιών τους.

Για άλλη µια φορά
αποδεικνύεται ότι οι

αγρότες του νοµού
βρίσκονται συνεχώς
αντιµέτωποι µε την έλ-
λειψη µέτρων προστα-
σίας της παραγωγής
τους από τα καιρικά
φαινόµενα, αλλά και µε
την έλλειψη των απα-
ραίτητων υποδοµών
που θα µπορούσαν να
µειώσουν στο ελάχιστο
τις ζηµιές της αγροτι-
κής παραγωγής. Είναι
τεράστιες οι ευθύνες
όλων των κυβερνή-
σεων (Ν∆- ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΑΣΟΚ) γι αυτή την
κατάσταση που ενώ η
επιστήµη και η τεχνο-
λογία µπορεί να προ-
βλέψει και να
προστατέψει από τα
καιρικά φαινόµενα, δεν
παίρνονται τα αναγκαία
µέτρα, βάζοντας τις
ανάγκες των µικροµε-
σαίων αγορών στο ζύγι
του κόστους-οφέλους.

Καλούµε όλους τους
βιοπαλαιστές αγρότες
να µη δείξουν καµία
εµπιστοσύνη σε όποιες
υποσχέσεις δοθούν από
την κυβέρνηση. Υπάρ-
χει πλούσια πείρα από
τις καταστροφικές ζη-
µιές του Ιανού όπου
ακόµα εκατοντάδες
αγρότες περιµένουν τις
απαντήσεις στις ενστά-
σεις που έκαναν για τις
άδικες εκτιµήσεις του
ΕΛΓΑ. Να αξιοποιήσουν
την πλούσια αγωνι-
στική τους πείρα και να
πάρουν την υπόθεση
στα χέρια τους. Μέσα
από τους αγροτικούς
συλλόγους και την
οµοσπονδία να διεκδι-
κήσουν τα δίκαια αιτή-
µατα τους, γιατί ξέρουν
καλά πως ότι έχουν
κερδίσει µέχρι σήµερα

το κατάφεραν µέσα
από τον οργανωµένο
τους αγώνα, στηριζό-
µενοι στις δικές τους
δυνάµεις!

Το ΚΚΕ θα πάρει
όλες εκείνες τις πρωτο-
βουλίες ώστε να στηρί-
ξει την άµεση υλοποίη-
ση των δίκαιων αιτηµά-
των των βιοπαλαιστών
αγροτών, αναδει-
κνύοντας ταυτόχρονα
τους υπαίτιους για αυτή
την κατάσταση.

Η ΤΕ Καρδίτσας του
ΚΚΕ απαιτεί:

Να ληφθούν όλα τα
αναγκαία µέτρα, προ-
κειµένου να γίνουν από
τον ΕΛΓΑ άµεσα οι
εκτιµήσεις και οι κατα-
γραφές του συνόλου
των ζηµιών στις καλ-
λιέργειες των χωριών
που έχουν πληγεί.

Να αποζηµιωθούν
επιτέλους δίκαια και έγ-
καιρα οι αγρότες για το
100% των ζηµιών που
υπέστησαν, µε αλλαγή
του κανονισµού του
ΕΛΓΑ και επαρκή χρη-
µατοδότησή του µε
βάση τις ανάγκες, από
τον κρατικό προϋπολο-
γισµό.

Άµεση αποκατά-
σταση και αποζηµίωση
στο 100% της ζηµιάς
που υπέστησαν σπίτια,
στάβλοι, θερµοκήπια,
αποθήκες και εξοπλι-
σµό.

Να ανασταλούν οι
πληρωµές των υποχρε-
ώσεων των πληγέντων
αγροτών σε τράπεζες,
∆ΕΚΟ, εφορία κλπ.
τουλάχιστον µέχρι την
καταβολή των αποζη-
µιώσεων για τη χαµένη
παραγωγή τους.

Με ευθύνη και δα-
πάνη του κράτους να
αξιοποιηθούν όλα τα
διαθέσιµα µέσα που
διαθέτει η ανάπτυξη
της επιστήµης, ώστε να
εξασφαλιστεί πρόληψη
από τις ζηµιές που προ-
καλεί το χαλάζι.

ΤΤεεττέέλλεεσσττααιι  ……  ττοο  κκττήήρριιοο  ττοουυ
ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  ΜΜοουυζζαακκίίοουυ
Γράφει ο Αστέριος Βασιλάκος, Γραµµα-
τέας Περιβαλλοντικής Οικολογικής Πα-
ρέµβασης, Σύµβουλος Κοινότητας
Μουζακίου

Αγαπητοί Πολίτες, Θλίψη, θυµός, αγανά-
κτηση και βουβή κατακραυγή διακατέχει τους
Μουζακιώτες και τους κατοίκους της ευρύτερης
περιφέρειας του ∆ήµου Μουζακίου για την πα-
ράλογη, αδιανόητη και επιζήµια κατεδάφιση
κτηρίου Κέντρου Υγείας Μουζακίου (που δεν
είχε καταρρεύσει!). 

Από τη ∆ευτέρα 14/6/2021 γράφεται ο τρα-
γικός επίλογος ενός δηµόσιου κτηρίου 1075
τ.µ. µε νόµιµη άδεια και πλήρη στατική επάρ-
κεια, καθώς η σφύρα χτυπάει και τα απόβλητα
κατεδάφισης υποβαθµίζουν το περιβάλλον πε-
ταµένα στην κοίτη του Παµίσου δίπλα στο
πλεύσιµο νερό, (όσα δεν φυγαδεύονται, συλ-
λέγονται! Κεραµίδια, ξυλεία, Μολύβια κ.α.)

Υπενθυµίζουµε περίεργες και αντιφατικές
αποφάσεις και ενστάσεις µε δαπάνες εκατοντά-
δων χιλιάδων ευρώ προ ολίγων ηµερών για
εκτέλεση έργων προστασίας, στήριξης και φύ-
λαξης του κτηρίου Κ.Υγείας, καθώς επίσης και
το γεγονός ότι, ο ∆ήµος Μουζακίου και το ∆η-
µοτικό του Συµβούλιο δεν υπέβαλλαν προς την
5η Υ.ΠΕ αίτηµα παραχώρησης του κτηρίου!

Ερωτηµατικά και ανησυχία προκαλεί η παν-
τελής έλλειψη ελέγχου, δηµοσιοποίησης απαν-
τήσεων, στοιχείων και εγγράφων της
ιδιοκτήτριας 5ης Υ.πε και του ∆ήµου Μουζα-
κίου, για το «σκάνδαλο της καταστροφής και
της διάλυσης του κτηρίου του Κ.Υγείας», δια
των αυθαίρετων, χωρίς άδεια και νόµιµη προ-
ϋπόθεση, εργασιών προετοιµασίας κατεδάφισης
και αδιαφανούς καθαίρεσης και αποµάκρυνση-
ςπρος άγνωστη κατεύθυνση! Πορτών, Παραθύ-
ρων, Κουφωµάτων, ηλεκτρικών συσκευών,
Αρχειακού, Γραφειακού, Τηλεπικοινωνιακού,
Υγειονοµικού Υλικού και Εξοπλισµού. 

Ύστερα από αυτήν τη θλιβερή εξέλιξη, η
οποία ως γεγονός θα αποτελέσει και µελανό ση-
µείο στην ιστορία του Μουζακίου, προκύπτει
τουλάχιστον ηθική υποχρέωση έρευνας και
ελέγχου για αλόγιστες δαπάνες, καταστροφή
∆ηµόσιας Περιουσίας, ζηµία και αδιαφάνεια στο,
«Κύκνειο Άσµα… του κτηρίου Κ.Υγείας Μουζα-
κίου».-



ΟΒ ο υ λ ε υ τ ή ς
της Νέας ∆η-
µ ο κ ρ α τ ί α ς

του Νοµού Καρδίτσας κ
Γιώργος Κωτσός πραγ-
µατοποίησε το πρωί της
∆ευτέρας 21.06.2021,
ανήµερα της γιορτής
του Αγίου Πνεύµατος,
επισκέψεις στις πληγεί-
σες περιοχές από τα έν-
τονα καιρικά φαινό-
µενα που διαδραµατί-
στηκαν στον Νοµό
Καρδίτσας, προκειµέ-
νου να εξακριβώσει το
µέγεθος των καταστρο-
φών. Κατά τη διάρκεια
των επισκέψεων ο κ.
Κωτσός πραγµατοποί-
ησε συναντήσεις µε πα-
ραγωγούς των περιο-
χών, µε εκπροσώπους
της τοπικής αυτοδιοί-
κησης και του ΤΟΕΒ.

Αµέσως µετά την
ολοκλήρωση των επι-
σκέψεων ο Βουλευτής
της Νέας ∆ηµοκρατίας
του Νοµού Καρδίτσας
κ. Γιώργος Κωτσός επι-
κοινώνησε µε τον πρό-
εδρο του ΕΛΓΑ κ.

Αντρέα Λυκουρέντζο,
προκειµένου να τον
ενηµερώσει σχετικά µε
το µεγάλης έντασης
µπουρίνι και τη χαλα-
ζόπτωση που σάρωσε
τις περιοχές του Νοµού
Καρδίτσας το απόγευµα
της Κυριακής
20.06.2021.

Ο Καρδιτσιώτης
Βουλευτής ενηµέρωσε
τον κ. Λυκουρέντζο
σχετικά µε τις κατα-
στροφές που υπέστη-
σαν σε καλλιέργειες και
σε σπίτια, πολίτες και
αγρότες του ∆ήµου Πα-
λαµά, Σοφάδων και
Καρδίτσας. Συγκεκρι-
µένα, 60.000 στρέµ-
µατα υπέστησαν

ολοκληρωτική κατα-
στροφή. Το ίδιο συνέβη
και για αρκετές κτηνο-
τροφικές εγκαταστά-
σεις, οι οποίες
υπέστησαν σοβαρότα-
τες ζηµίες.

Πιο συγκεκριµένα ο
κ. Κωτσός δήλωσε:

«Το µεγάλης έντα-
σης µπουρίνι και η χα-
λαζόπτωση που
χτύπησε το Νοµό Καρ-
δίτσας την Κυριακή
20.06.2021, προκά-
λεσε µεγάλες ζηµιές και
σε ορισµένες περιοχές,
οι καταστροφές ήταν
ολοκληρωτικές. Επικοι-
νώνησα µε τον πρό-
εδρο του ΕΛΓΑ κ.
Αντρέα Λυκουρέντζο

προκείµενου να δρά-
σουµε άµεσα και να
διασφαλιστεί ότι οι γε-
ωπόνοι του ΕΛΓΑ θα
βγουν άµεσα έτσι ώστε
να πράξουν τους απα-
ραίτητους διαγνωστι-
κούς ελέγχους και να
αποζηµιωθούν τάχιστα
οι πληγέντες αγρότες.

Είναι χρέος µας να στη-
ρίξουµε τους αγρότες
και ιδιαίτερα στο Νοµό
Καρδίτσας, οι οποίοι
βλέπουµε το τελευταίο
διάστηµα να µη µπο-
ρούν να σηκώσουν κε-
φάλι, καθώς πλήττο-
νται από αλλεπάλληλες
καταστροφές.»
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Κ. Τσιάρας: Άµεσες αποζηµιώσεις
στους πληγέντες αγρότες των ∆ήµων
Σοφάδων, Παλαµά και Καρδίτσας

Άµεσες αποζη-
µιώσεις στους
παραγωγούς

των ∆ήµων Σοφάδων,
Παλαµά και Καρδίτσας,
που επλήγησαν από τη
σφοδρή χαλαζόπτωση
το απόγευµα της Κυ-
ριακής, ζήτησε ο Καρ-
διτσιώτης Υπουργός
∆ικαιοσύνης κ. Κώστας
Τσιάρας από τον
Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης κ. Σπήλιο
Λιβανό και τον Πρό-

εδρο του ΕΛΓΑ κ. Αν-
δρέα Λυκουρέντζο.

Σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία, ο κ. Τσιάρας
υπογράµµισε την
ανάγκη επίσπευσης
των διαδικασιών, για
την καταγραφή των ζη-
µιών στις χαλαζόπλη-
κτες περιοχές.

Όπως ο ίδιος είπε,
επλήγησαν χιλιάδες
στρέµµατα µε καλλιέρ-
γειες σε περιοχές του
νοµού και µάλιστα, λί-

γους µήνες µετά το κα-
ταστροφικό πέρασµα
του «Ιανού».

«Πρέπει άµεσα να
µεταβούν κλιµάκια του
ΕΛΓΑ στις χαλαζόπλη-
κτες καλλιέργειες και
να ξεκινήσει η κατα-
γραφή των ζηµιών,
ώστε να αποζηµιωθούν
γρήγορα και δίκαια οι
παραγωγοί» σηµείωσε
χαρακτηριστικά.

Τηλεφωνική επικοινωνία του Καρδιτσιώτη Υπουργού ∆ικαιοσύνης µε τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανό και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Αν. Λυκουρέντζο

Γιώργος Κωτσός: Οι αγρότες της
Καρδίτσας ξανά στο µάτι του κυκλώνα
Επικοινωνία του Βουλευτή της Ν.∆. του Νοµού Καρδίτσας µε τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ
κ. Αντρέα Λυκουρέντζο για δίκαιες και άµεσες αποζηµιώσεις

ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  rraappiidd  tteessttss
σσττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα

Γίνεται γνωστό ότι  στα
rapid tests που έγιναν την
Τρίτη 22/6 στο χώρο του
Παυσιλύπου ελήφθησαν
181 δείγµατα και βρέθηκαν
δυο θετικά. Στην Αγ. Παρα-

σκευή ελήφθησαν 18 δείγµατα, όλα αρνητικά.
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Έρχονται 40άρια στην Καρδίτσα
µε καύσωνα διαρκείας

Από την Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας
- ∆ιεύθυνση

Πολιτικής Προστασίας
ανακοινώνεται ότι έχει
εκδοθεί Έκτακτο ∆ελτίο
Επιδείνωσης Καιρού της
ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από
την Πέµπτη (24-06-
2021) . Συγκεκριµένα:

Οι θερµές αέριες
µάζες από τις ακτές της
βόρειας Αφρικής που κι-
νούνται προς την περιοχή
µας θα προκαλέσουν αι-
σθητή άνοδο της θερµο-
κρασίας τις επόµενες
ηµέρες στο µεγαλύτερο
µέρος της χώρας. Οι πε-
ριοχές που θα επηρεα-
στούν περισσότερο θα
είναι το Ιόνιο και τα ηπει-
ρωτικά και οι υψηλότερες
θερµοκρασίες θα σηµει-
ωθούν στο εσωτερικό της
ηπειρωτικής Ελλάδος.

Σύµφωνα µε τις πρώ-
τες εκτιµήσεις από την
Πέµπτη (24-06-2021)
έως και την Κυριακή (27-
06-2021) οι µέγιστες
τιµές της θερµοκρασίας
θα κυµαίνονται περί τους
38 µε 41 βαθµούς Κελ-
σίου, χωρίς όµως να απο-
κλείεται σε ορισµένες
περιοχές λόγω τοπικών
συνθηκών και να τους ξε-
περάσουν. Επισηµαίνεται
ότι το τετραήµερο Πέµ-
πτης - Κυριακής θα ση-
µειώσουν σταδιακή
άνοδο και οι ελάχιστες
θερµοκρασίες πάνω από
τους 25 βαθµούς Κελ-
σίου, σχεδόν σε όλα τα
ηπειρωτικά.

Ειδικότερα για την Ατ-
τική, οι µέγιστες θερµο-
κρασίες την Πέµπτη
(24-06-2021) και την
Παρασκευή (25-06-
2021) θα φτάσουν τους
37 βαθµούς και το Σάβ-
βατο (26-06-2021) και
την Κυριακή (27-06-
2021) τους 38 βαθµούς
Κελσίου. Στις παραθα-
λάσσιες περιοχές η µέγι-
στη θερµοκρασία θα είναι
3 µε 4 βαθµούς χαµηλό-
τερη.

Σύµφωνα µε τα πρώτα
διαθέσιµα προγνωστικά
στοιχεία η ζέστη πρό-
σκαιρα θα υποχωρήσει
την ερχόµενη ∆ευτέρα
(28-06-2021).

Περισσότερες λεπτο-
µέρειες στα καθηµερινά
τακτικά δελτία καιρού,
στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ
(www.emy.gr) και το λο-
γαριασµό της ΕΜΥ στο
twitter (@EMY_HNMS).

Οδηγίες προς τους
πολίτες

Για τα δεδοµένα των
κλιµατολογικών συνθη-
κών της χώρας µας, ο
καύσωνας αποτελεί επο-
χιακό φαινόµενο που πα-
ρατηρείται κατά τους
θερινούς µήνες. Το φαι-
νόµενο αυτό γίνεται πιο
έντονο στις πόλεις. Το
τµήµα Πρόληψης και
Προαγωγής της Υγείας
της ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας δίνει τις παρα-
κάτω οδηγίες για ενηµέ-
ρωση και µέτρα
αντιµετώπισης του καύ-
σωνα σύµφωνα µε το
Υπουργείο Υγείας:

Ποιός κινδυνεύει από
τις υψηλές θερµοκρασίες:

-ηλικιωµένοι
-µωρά και µικρά παι-

διά
-έγκυες και θηλάζου-

σες γυναίκες
-άτοµα που είναι

υπέρβαρα ή παχύσαρκα
-άτοµα που εργάζον-

ται ή ασκούνται έντονα σε
ζεστό περιβάλλον

-άτοµα µε χρόνιες πα-
θήσεις (καρδιαγγειακές
παθήσεις, υπέρταση,
σακχαρώδη διαβήτη,
πνευµονοπάθειες, νεφρο-
πάθειες, ηπατοπάθειες,
ψυχική νόσο, άνοια, αλ-

κοολισµό ή κατάχρηση
ναρκωτικών ουσιών
κ.λ.π.)

-άτοµα µε οξεία νόσο,
όπως λοίµωξη µε πυρετό
ή γαστρεντερίτιδα (διάρ-
ροια ή / και έµετο)

-άτοµα που για κα-
θαρά ιατρικούς λόγους
παίρνουν φάρµακα για τα
χρόνια νοσήµατά τους,
όπως π.χ. διουρητικά, αν-
τιχολινεργικά, ψυχοφάρ-
µακα, ορµονούχα
(συµπεριλαµβανοµένης
της ινσουλίνης και των
αντιδιαβητικών δισκίων).
Ιδιαίτερα κατά την πε-
ρίοδο των υψηλών θερ-
µοκρασιών περιβάλ-
λοντος θα πρέπει να συµ-
βουλεύονται το γιατρό
τους για την ενδεχόµενη
τροποποίηση της δοσολο-
γίας.

Γενικές οδηγίες
προφύλαξης:

-Παραµονή σε χώρους
που κλιµατίζονται. Ειδικό-
τερα κατά το χρονικό διά-
στηµα που ισχύουν τα
µέτρα πρόληψης και αν-
τιµετώπισης της πανδη-
µίας SARS-CoV-2, να
τηρούνται σε όλους τους
χώρους, δηµόσιους και
ιδιωτικούς οι οδηγίες για
τη χρήση των κλιµατιστι-
κών µονάδων, µε σκοπό
την προστασία της δηµό-
σιας υγείας από τη µετά-
δοση του νέου
κορωνοϊού. Στο πλαίσιο
αυτό τονίζεται η ανα-
γκαιότητα για τον συνεχή
ή τουλάχιστο συστηµα-
τικό φυσικό αερισµό του
χώρου µέσω ανοιγµάτων
(παράθυρα, εξωτερικές
θύρες) ακόµη και µε την
παράλληλη λειτουργία
κλιµατιστικών µονάδων.

-Ντύσιµο ελαφρύ και

άνετο µε ανοιχτόχρωµα
ρούχα από πορώδες
υλικό, ώστε να διευκολύ-
νεται ο αερισµός του σώ-
µατος και η εξάτµιση του
ιδρώτα.

-Χρήση καπέλου από
υλικό που να επιτρέπει
τον αερισµό του κεφα-
λιού.

-Χρήση µαύρων ή
σκουρόχρωµων γυαλιών
ηλίου µε φακούς που
προστατεύουν από την
ηλιακή ακτινοβολία.

-Αποφυγή έκθεσης
στον ήλιο, ιδίως για τα
βρέφη και τους ηλικιωµέ-
νους.

-Αποφυγή βαριάς σω-
µατικής εργασίας.

-Αποφυγή πολύωρων
ταξιδιών µε µέσα συγκοι-
νωνίας που δε διαθέτουν
κλιµατισµό.

-Τα µέσα µαζικής µε-
ταφοράς πρέπει να φρον-
τίζουν για την καλή
λειτουργία του κλιµατι-
σµού τους λαµβάνοντας
υπόψη τα προαναφερό-
µενα στο πρώτο εδάφιο
των γενικών οδηγιών, για
την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση του κοινού.

-Πολλά χλιαρά ντους
κατά τη διάρκεια της ηµέ-
ρας και τοποθέτηση δρο-
σερών επιθεµάτων στο
κεφάλι και στο λαιµό.

-Μικρά σε ποσότητα
και ελαφριά γεύµατα
φτωχά σε λιπαρά, µε έµ-
φαση στη λήψη φρούτων
και λαχανικών.

-Λήψη άφθονων
υγρών (νερού και χυµών
φρούτων), ιδιαίτερα από
τα βρέφη και τους ηλικιω-
µένους και αποφυγή του
αλκοόλ. Αν η εφίδρωση
είναι µεγάλη, συστήνεται
η πρόσθετη λήψη µικρών
δόσεων αλατιού.

-Άτοµα που πάσχουν
από χρόνια νοσήµατα θα
πρέπει να συµβουλευ-
τούν τον θεράποντα
ιατρό τους, από τον οποίο
θα λάβουν επιπρόσθετες
οδηγίες ανάλογα µε την
κατάστασή τους καθώς

και οδηγίες για την πι-
θανή αλλαγή της δοσο-
λογίας της φαρµα-
κευτικής τους αγωγής.

-Οι ηλικιωµένοι να µην
εγκαταλείπονται µόνοι
τους αλλά να εξασφαλίζε-
ται κάποιο άτοµο για την
καθηµερινή τους φρον-
τίδα.

-Οι χώροι εργασίας
πρέπει να διαθέτουν κλι-
µατιστικά µηχανήµατα ή
απλούς ανεµιστήρες,
κατά προτίµηση οροφής,
και σε κάθε περίπτωση
φυσικό αερισµό των
χώρων. Το ίδιο ισχύει και
για τα ιδρύµατα, που πε-
ριθάλπουν νεογνά,
βρέφη, παιδιά, ηλικιωµέ-
νους και άτοµα µε ειδικές
ανάγκες.

-Ιδιαίτερη βαρύτητα
θα πρέπει να δίδεται όταν
οι υψηλές θερµοκρασίες
συνδυάζονται και µε φαι-
νόµενα αυξηµένων επιπέ-
δων ατµοσφαιρικής
ρύπανσης.

Συγκεκριµένα:
Για την περίπτωση

υπέρβασης των ορίων
του όζοντος στον ατµο-
σφαιρικό αέρα, το Υπουρ-
γείο Υγείας έχει εκδώσει
σχετικές οδηγίες για την
ενηµέρωση του κοινού µε
µέτρα προφύλαξης ειδικά
των ευπαθών πληθυσµια-
κών οµάδων, οι οποίες
έχουν ως εξής:

«Άτοµα µε αναπνευ-
στικές και καρδιαγγειακές
παθήσεις και γενικότερα
άτοµα ευαίσθητα στην
ατµοσφαιρική ρύπανση
συνιστάται να παραµέ-
νουν σε εσωτερικούς χώ-
ρους και να αποφεύγουν
την κυκλοφορία στο εξω-
τερικό περιβάλλον. Επί-
σης, συνιστάται στα
παραπάνω άτοµα καθώς
και τα παιδιά να αποφεύ-
γουν την έντονη σωµα-
τική άσκηση, η οποία
µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό της αναπνευστι-
κής οδού και να οδηγήσει
σε αναπνευστικά προβλή-
µατα».

Συστάσεις της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
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Άµεσες αποζηµιώσεις στο 100%
ζητούν οι πληγέντες

Ανυπολόγιστες
είναι οι ζηµιές
που άφησε

στο πέρασµά της η
σφοδρή χαλαζόπτωση
που χτύπησε την Καρ-
δίτσα, όπως και το γει-
τονικά Τρίκαλα, το
απόγευµα της περα-
σµένης Κυριακής 20
Ιουνίου.

Καλλιέργειες κυρίως
βαµβακιού, σιτηρών,
πιπεριάς, βιοµηχανικής
ντοµάτας, πεπονιών,
καρπουζιών τόσο στην
Καρδίτσα, όσο και
στους Σοφάδες και τον
Παλαµά παραδόθηκαν
στο έλεος της απόλυ-
της καταστροφής, θέ-
τοντας σε απόγνωση
τον αγροτικό κόσµο.

Περιοχές όπως το
Καρποχώρι, η Άµπελος,
η Αγία Παρασκευή, το
∆ασοχώρι, το Μελισσο-
χώρι στους Σοφάδες
και το Πεδινό, η Μαρα-
θέα, η Ψαθοχώρα στον
Παλαµά αλλά και η
Μυρίνη και το Καλλι-
φώνι υπέστησαν σοβα-
ρές ζηµιές στη ζωική
και τη φυτική παρα-
γωγή.

Μάλιστα, ενώ οι αρ-
χικές εκτιµήσεις έκαναν
λόγο για 70.000 στρέµ-
µατα, τελικά ζηµιές
έχουµε σε 90.000
στρέµµατα σε όλο το
Νοµό.

Επίσης, σε πολλές
περιπτώσεις υπάρχουν
ζηµιές σε εγκαταστά-
σεις, στέγες, ποιµνιο-
στάσια και άλλα.

Οι τοπικές αρχές
βρίσκονται επί ποδός
προκειµένου να βοηθή-
σουν τους αγρότες να
αποζηµιωθούν και ει-
δικά µετά τον Ιανό
αλλά και τον ανοιξιά-
τικο παγετό τα προβλή-
µατα είναι πραγµατικά
πολλά.

Το µεσηµέρι της Τρί-
της, στην Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας,
πραγµατοποιή- θηκε
σύσκεψη φορέων πα-
ρουσία του Περιφερει-
άρχη Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστού αλ- λά και
του Αντιπροέδρου του
ΕΛΓΑ, Καρδιτσιώτη
στην κατα- γωγή,
Νίκου ∆ούκα προκειµέ-
νου να γίνει ένας σω-
στός συντονισµός των
επόµενων βηµάτων και
να καθοριστεί επακρι-
βώς το διεκδικητικό
πλαίσιο.

Πρώτος το λόγο
έλαβε ο Περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας κ. Αγο-
ραστός τονίζοντας πως
οι ζηµιές µπορεί να
αφορούν και 100.000
στρέµµατα τελικά και
σηµείωσε την ανάγκη
να υπάρξει ταχύτητα
και αποτελεσµατικό-
τητα.

Ο κ. Αγοραστός δή-
λωσε πως θα πρέπει να
γίνουν άµεσα οι εκτιµή-
σεις ώστε να βγουν στη
συνέχεια τα πορίσµατα,
ενώ οι αγρότες θα πρέ-
πει να µεριµνήσουν και
για την ειδική ασφαλι-
στική εισφορά ώστε να
΄΄τρέξουν΄΄ οι διαδι-
κασίες.

«Θέλουµε αποζη-
µιώσεις στο 100%. Να
έρθουν τα χρήµατα µια
κι έξω» κατέληξε ο Πε-
ριφερειάρχης.

Ο δήµαρχος Καρδί-

τσας κ. Βασίλης Τσιά-
κος ανέφερε πως ο
∆ήµος βρέθηκε για
άλλη µια φορά στο µάτι
του κυκλώνα και έκανε
λόγο για µια εικόνα
αποκάλυψης σε µια ήδη
διαλυµένη οικονοµία.

«Οι αγρότες είχαν
ήδη κάνει όλα τα έξοδα
για τις καλλιέργειες.
Πρέπει να αποζηµιω-
θούν στο 100% της ζη-
µιάς» συµπλήρωσε ο κ.
Τσιάκος.

Από την πλευρά
του, ο δήµαρχος Σοφά-
δων κ. Θάνος Σκάρλος
δήλωσε πως µετά τον
Ιανό η περιοχή έζησε
και πάλι µια µεγάλη κα-
ταστροφή µε ζηµιές σε
80.000 περίπου στρέµ-
µατα, τόσο στη φυτική
παραγωγή, όσο και σε
σταβλικές εγκαταστά-
σεις, στέγες και άλλα.

Ο δήµαρχος Παλαµά
κ. Γιώργος Σακελλα-
ρίου είπε πως ο ∆ήµος
του βρέθηκε και αυτός
στο επίκεντρο της κα-
ταστροφής από την
Κόρδα έως τους Γοργο-
βίτες, καταστρέφοντας
25.000 στρέµµατα.

Ακολούθως, ο Αντι-
πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ.
Νίκος ∆ούκας ξεκίνησε
την τοποθέτησή του
λέγοντας πως βρισκό-
µαστε και πάλι µπροστά
σε µια εξαιρετικά δύ-
σκολη συνθήκη που
έρχεται σε συνέχεια
του Ιανού και του ανοι-

ξιάτικου παγετού κάνο-
ντας την κατάσταση
ακόµα πιο δύσκολη.

«Μαζί αντιµετωπί-
σαµε τον Ιανό και ό,τι
υποσχεθήκαµε το φέ-
ραµε εις πέρας. ∆ώ-
σαµε άµεσα
προκαταβολές και σε
τέσσερις µήνες έγιναν
οι πληρωµές. Τώρα
πρέπει να γίνει η αναγ-
γελία και η δήλωση. Το
ζήτηµα θα αντιµετωπι-
στεί στο πλαίσιο του

κανονισµού του
ΕΛΓΑ».

Ακολούθησε διάλο-
γος και µε τους υπόλοι-
πους παριστάµενους,
όπως µε τους Προ-
έδρους των Τοπικών
Κοινοτήτων και άλ-
λους, και δόθηκαν εξη-
γήσεις στα διάφορα
ερωτήµατα που τέθη-
καν και τα οποία κατά
κύριο λόγο είχαν να
κάνουν µε τη διαδικα-
σία.

90.000 στρέµµατα έπληξε η σφοδρή χαλαζόπτωσητης περασµένης Κυριακής
Μέσω του κανονισµού του ΕΛΓΑ θα αποζηµιωθούν οι αγρότες
Όλα όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη φορέων

ΒΒ..  ΤΤσσιιάάκκοοςς::  ΕΕίίννααιι  µµιιαα  
ππρρααγγµµααττιικκάά  δδύύσσκκοολληη  σσττιιγγµµήή
γγιιαα  ττοουυςς  ααγγρρόόττεεςς  µµααςς

Στις πληγείσες αγροτι-
κές περιοχές του ∆ήµου
Καρδίτσας βρέθηκε το
απόγευµα της Κυριακής
και το πρωί της ∆ευτέρας
ο ∆ήµαρχος κ. Β. Τσιάκος.
Ο ∆ήµαρχος ενηµερώθηκε
επισκέφτηκε τα αγροκτή-
µατα των Κοινοτήτων που
«χτυπήθηκαν» από τη χα-

λαζόπτωση και τους ανέµους της περιοχής,
συµµετείχε στη σύσκεψη που πραγµατοποι-
ήθηκε στα γραφεία της Περ. Ενότητας και στη
συνέχεια δήλωσε: «Η περιοχή µας χτυπήθηκε
το απόγευµα της Κυριακής από ένα έντονο και-
ρικό φαινόµενο. ∆υστυχώς οι αγρότες µας υπέ-
στησαν σε αρκετές περιπτώσεις ολοκληρωτική
καταστροφή. Χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργειών
δεν θα δώσουν ούτε ένα κιλό βαµβάκι, ούτε
ένα κιλό καλαµπόκι, παρά το γεγονός ότι οι
αγρότες µας και έσπειραν κανονικά και έκαναν
σχεδόν το σύνολο των καλλιεργητικών εξό-
δων. Η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί στο
πλευρό τους. Ήδη επικοινώνησα τόσο εγώ όσο
και οι υπόλοιποι θεσµικοί παράγοντες του
Νοµού µε την διοίκηση του ΕΛΓΑ και την ενη-
µερώσαµε για το µέγεθος της καταστροφής.
Συγχρόνως ζητήσαµε την άµεση αποστολή γε-
ωπόνων για να γίνουν εκτιµήσεις και να ξεκι-
νήσει άµεσα η διαδικασία των αποζηµιώσεων.
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρξει άµεσα µέριµνα
και για τις ζηµιές που έχουν υποστεί αγροτικές
και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Είναι µια
πραγµατικά δύσκολη στιγµή για τους αγρότες
µας. Θεωρώ ότι η πολιτεία θα πράξει το χρέος
της απέναντι τους».
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Ανέβηκε 6 θέσεις η Ελλάδα το 2020 στην παγκόσµια
κατάταξη βιώσιµης ανάπτυξης του ΟΗΕ

Ανέβηκε 6 θέσεις
η Ελλάδα το
έτος 2020 στην

παγκόσµια κατάταξη επί-
τευξης των στόχων βιώσι-
µης ανάπτυξης της
περιόδου 2015-2030 του
ΟΗΕ σε σχέση µε το 2019
και από την 43η θέση που
ήταν το 2019, βρίσκεται
στην 37η θέση το 2020
ανάµεσα σε 165 χώρεςτου
ΟΗΕ που βαθµολογήθη-
καν.

Βιώσιµη ανάπτυξη
είναι η βελτίωση της ποι-
ότητας της ζωής και έχει
σαν στόχο να βασίζονται
οι αναπτυξιακές και περι-
βαλλοντικές πολιτικές σε
µία ανάλυση κόστους-
οφέλους και σε µία προσε-
κτική οικονοµική ανάλυση
που θα ενδυναµώνει την
περιβαλλοντική προστασία
και θα οδηγεί σε αυξανό-
µενα και διατηρήσιµα επί-
πεδα ευηµερίας.

Μία κοινωνία είναι βιώ-
σιµη όταν µπορεί να
υπάρχει για γενεές και γε-
νεές, ότανµπορεί να βλέ-
πει αρκετά µακριά και
όταν είναι αρκετά ευέλικτη
και σοφή, ώστε να µην
υπονοµεύει ούτε τα φυ-
σικά, ούτε τα κοινωνικά
της υποστηρικτικά συστή-
µατα.

Οι στόχοι για την βιώ-
σιµη ανάπτυξη είναι µία
δέσµη στόχων που αφορά
την µελλοντική διεθνή
ανάπτυξη, θεσπίστηκαν
για τη χρονική περίοδο
2015-2030 από τον ΟΗΕ
τον Αύγουστο του 2015,
όπου 193 χώρες συµφώ-
νησαν στην επίτευξήτους
και είναι οι εξής 17:

1. Μηδενική φτώχεια
2. Μηδενική πείνα
3. Καλή υγεία και ευε-

ξία
4. Ποιοτική εκπαίδευση
5. Ισότητα των φύλων
6. Καθαρό νερό και

αποχέτευση
7. Φτηνή και καθαρή

ενέργεια
8. Αξιοπρεπής εργασία

και οικονοµική ανάπτυξη
9. Βιοµηχανία, καινο-

τοµία και υποδοµές
10. Λιγότερες ανισότη-

τες
11. Βιώσιµες πόλεις και

κοινότητες
12. Υπεύθυνη κατανά-

λωση και παραγωγή
13. ∆ράση για το κλίµα
14. Ζωή στο νερό
15. Ζωή στη στεριά
16. Ειρήνη, δικαιοσύνη

και ισχυροί θεσµοί
17. Συνεργασία για

τους στόχους
Ετήσια έκθεση βιώ-

σιµης ανάπτυξης 2021
Το δίκτυο λύσεων βιώ-

σιµης ανάπτυξης (SDSN)
του ΟΗΕ κάθε χρόνο δη-
µοσιεύει την αντίστοιχη
έκθεσή του για το παρελ-
θόν έτος, η οποία είναι µια
ολοκληρωµένη αξιολό-
γηση της απόστασης από
τους στόχους βάσει των
πιο ενηµερωµένων διαθέ-
σιµων δεδοµένων που κα-
λύπτουν και τα 193 κράτη
µέλη των Ηνωµένων
Εθνών, όπου υπολογίζεται
και ο ετήσιος δείκτης βιώ-
σιµης ανάπτυξης για κάθε
χώρα.

Στην ετήσια έκθεση
βιώσιµης ανάπτυξης 2021
του ΟΗΕ, παρουσιάζεται ο
ετήσιος δείκτης βιώσιµης
ανάπτυξης και οιπίνακες
ελέγχου για όλα τα κράτη
µέλη του ΟΗΕ για το έτος
2020, περιγράφονταιοι
βραχυπρόθεσµες επιπτώ-
σεις του Covid-19 στην
επίτευξη των στόχων, πε-
ριγράφονται οι τρόποι για
την ανάκαµψη στην επί-
τευξη των στόχων και
συµπεραίνεται:

Η πανδηµία Covid-19
αποτελεί οπισθοδρόµηση
για τη βιώσιµη ανάπτυξη
παντού. Για πρώτη φορά
µετά την υιοθέτηση των
στόχων το 2015, ο παγ-
κόσµιος µέσος όρος του
δείκτη βιώσιµης ανάπτυ-
ξης για το 2020 µειώθηκε
από το προηγούµενο έτος,
µια πτώση που οφείλεται
σε µεγάλο βαθµό στα αυ-
ξηµένα ποσοστά φτώχειας
και στην ανεργία µετά το
ξέσπασµα της πανδηµίας.

Η πανδηµία έχει επη-
ρεάσει και τις τρεις διαστά-
σεις της βιώσιµης
ανάπτυξης: οικονοµική,
κοινωνική και περιβαλ-
λοντική. Υπάρχει πραγµα-
τικός κίνδυνος οι
ανισότητες να διευρυν-
θούν πολύ µεταξύ των
πλούσιων και των φτω-
χών χωρών, λόγω των
διαφορών στην πρόσβαση
στα εµβόλια και στη χρη-
µατοδότηση.

Η πανδηµία επηρέασε
την πρόσβαση στα τρό-
φιµα και την αύξηση της
επισιτιστικής ανασφά-
λειας, έχει προκαλέσει µει-
ώσεις του προσδόκιµου
ζωής, ενώ η επιβράδυνση
της οικονοµικής δραστη-
ριότητας και η παγκόσµια
ύφεση σηµείωσαν σηµαν-
τικές αυξήσεις στην ανερ-
γία το 2020. Το κλείσιµο
του σχολείου, το οποίο
διήρκεσε αρκετούς µήνες
σε πολλά µέρη του κό-
σµου, είχε άµεσες βραχυ-
πρόθεσµες επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία των
παιδιών και ενδεχοµένως
επίσης µακροπρόθεσµες
επιπτώσεις στα µαθησιακά
και εκπαιδευτικά συστή-
µατα των µαθητών.

Οι αναπτυσσόµενες
χώρες χαµηλού εισοδήµα-
τος δεν διέθεταν το δηµο-
σιονοµικό χώρο για τη
χρηµατοδότηση αντιµε-
τώπισης έκτακτης ανάγ-
κης και επενδυτικά σχέδια
ανάκαµψης ευθυγραµµι-
σµένα µε τους στόχους,
λόγω της χαµηλότερης πι-
στοληπτικής ικανότητάς
τους στην αγορά, ενώ οι
κυβερνήσεις των χωρών
µε υψηλό εισόδηµα έχουν
δανειστεί σε µεγάλο

βαθµό για την αντιµετώ-
πιση της πανδηµίας.. Η
κύρια βραχυπρόθεσµη
επίπτωση της διαφοράς
στον φορολογικό χώρο
των χωρών υψηλού και
χαµηλού εισοδήµατος,
είναι ότι οι πλούσιες χώρες
είναι πιθανό να ανακάµ-
ψουν από την πανδηµία
πιο γρήγορα από τις φτω-
χές χώρες.

Οι ψηφιακές τεχνολο-
γίες έχουν διαδραµατίσει
κρίσιµο ρόλο στη διατή-
ρηση των κοινωνικών
υπηρεσιών, των πληρω-
µών, της σχολικής εκπαί-
δευσης και της
υγειονοµικής περίθαλψης
κατά τη διάρκεια του lock-
downκαι στο να καταστεί
αποτελεσµατική η εργασία
από το σπίτι για πολλά
επαγγέλµατα. Η σηµασία
των ψηφιακών εφαρµο-
γών υπογραµµίζει τη ζω-
τική σηµασία της
καθολικής πρόσβασης σε
ευρυζωνικές υπηρεσίες ως
κλειδί για την κοινωνική
ένταξη, τις οικονοµικές
ευκαιρίες και τη δηµόσια
υγεία.

∆είκτης βιώσιµης
ανάπτυξης 2020

Ο δείκτης βιώσιµης
ανάπτυξης παρακολουθεί
την απόδοση των χωρών-
στους 17 στόχους, όπως
συµφωνήθηκε από τη διε-
θνή κοινότητα το 2015, µε
ίσο βάρος και στους 17
στόχους. Το σκορ δηλώνει
τη θέση µιας χώρας µε-
ταξύ των χειρότερων (0)
και των καλύτερων (100)
αποτελεσµάτων στην επί-
τευξη των στόχων. Για
παράδειγµα, η γενική
βαθµολογία 85 υποδηλώ-
νει ότι µία χώρα βρίσκεται
κατά µέσο όρο στο 85%
του δρόµου προς το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσµα
στους 17 στόχους.

Για τον υπολογισµό
του δείκτη βιώσιµης ανά-
πτυξης 2020, ελήφθησαν
υπόψη συνολικά 121 δεί-
κτες, µε 91 παγκόσµιους
δείκτες και 30 δείκτες που
προστίθενται ειδικά για τις

χώρες του ΟΟΣΑ (Οργα-
νισµός Οικονοµικής Συ-
νεργασίας και
Ανάπτυξης). Συνολικά
βαθµολογήθηκαν 165
χώρες από τις 193, αφού
τα δεδοµένα σε 28 χώρες
που δεν βαθµολογήθηκαν
δεν ήταν επαρκή.

Τρεις σκανδιναβικές
χώρες βρίσκονται στην
κορυφή του δείκτη βιώσι-
µης ανάπτυξης του 2020,
πρώτη η Φινλανδίαµε
βαθµολογία 85,9, δεύτερη
η Σουηδία (85,6)και τρίτη
η ∆ανία(84,9)και οι πρώ-
τες 20 χώρες εκτός από
την Κροατία είναι χώρες
του ΟΟΣΑ. Στην τελευταία
θέση βρίσκεται η Κεντρο-
αφρικανική ∆ηµοκρατία
(38,3), στην προτελευταία
το Νότιο Σουδάν (38,9)
και τρίτο από το τέλος το
Τσαντ (40,9).

Οι χώρες χαµηλού ει-
σοδήµατος τείνουν να
έχουν χαµηλότερα σκορ
και αυτό οφείλεται εν
µέρει στη φύση των στό-
χων, οι οποίοι επικεντρώ-
νονται σε µεγάλο βαθµό
στον τερµατισµό της
ακραίας φτώχειας και
στην παροχή πρόσβασης
σε όλους σε βασικές υπη-
ρεσίες και υποδοµές (στό-
χοι 1-9). Επιπλέον, οι
φτωχότερες χώρες τεί-
νουν να στερούνται επαρ-
κών υποδοµών και
µηχανισµών για τη διαχεί-
ριση των βασικών περι-
β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν
προκλήσεων, που αντιµε-
τωπίζουν οι στόχοι 12-15.

Η Ελλάδα µε συνολική
βαθµολογία 75,4 βρίσκε-
ται στην 37η θέση µεταξύ
των 165 χωρών του ΟΗΕ
που βαθµολογήθηκαν,
ανεβαίνοντας στην παγ-
κόσµια κατάταξη κατά 6
θέσεις σε σχέση µε το
2019 όπου ήταν 43η.

Ο δείκτης βιώσιµης
ανάπτυξης 2020 στις
37 χώρες του ΟΟΣΑ

Τα συµπεράσµατα του
ΟΗΕ για τις χώρες του
ΟΟΣΑ κατά το έτος 2020
είναι:

Γράφει ο Νίκος Καρδούλας, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην
Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και Συνταγµατάρχης ε.α.
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Κανένα νέο κρούσµα covid στην Καρδίτσα
21 στην υπόλοιπη Θεσσαλία

Τα νέα εργαστη-
ριακά επιβεβαι-
ωµένα κρούσ-

µατα της νόσου που κα-
ταγράφηκαν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είναι 406,
εκ των οποίων κανένα
δεν εντοπίστηκε σε
ελέγχους στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. Ο συ-
νολικός αριθµός των
κρουσµάτων ανέρχεται
σε 418.943 (ηµερήσια
µεταβολή +0.1%), εκ
των οποίων 51.2% άν-
δρες.

Με βάση τα επιβεβαι-
ωµένα κρούσµατα των
τελευταίων 7 ηµερών,
32 θεωρούνται σχετιζό-
µενα µε ταξίδι από το
εξωτερικό και 614 είναι
σχετιζόµενα µε ήδη
γνωστό κρούσµα.

Ο αριθµός των ασθε-
νών που νοσηλεύονται
διασωληνωµένοι είναι
277 (62.8% άνδρες). Η
διάµεση ηλικία τους
είναι 67 έτη. To 82.7%
έχει υποκείµενο νόσηµα
ή/ και ηλικία 70 ετών και
άνω. Από την αρχή της
πανδηµίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 2.619
ασθενείς. Οι εισαγωγές

νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκοµεία της επι-
κράτειας είναι 59 (ηµε-
ρήσια µεταβολή +22.92
%). Ο µέσος όρος εισα-
γωγών του επταηµέρου
είναι 63 ασθενείς.

Η διάµεση ηλικία των
κρουσµάτων είναι 43
έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη), ενώ η διάµεση ηλι-
κία των θανόντων είναι
78 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη).

Η γεωγραφική κα-
τανοµή

Η γεωγραφική κατα-
νοµή των 406 κρουσµά-
των covid-19 που
καταγράφηκαν έχει ως
εξής:

27 κρούσµατα στην
ΠΕ Ανατολικής Αττικής

37 κρούσµατα στην
ΠΕ Βόρειου Τοµέα Αθη-
νών

4 κρούσµατα στην
ΠΕ ∆υτικής Αττικής

27 κρούσµατα στην
ΠΕ ∆υτικού Τοµέα Αθη-
νών

57 κρούσµατα στην
ΠΕ Κεντρικού Τοµέα
Αθηνών

34 κρούσµατα στην
ΠΕ Νοτίου Τοµέα Αθη-
νών

26 κρούσµατα στην
Π.Ε. Πειραιώς

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Νήσων

32 κρούσµατα στην
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

4 κρούσµατα στην
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Αργολίδας

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Αρκαδίας

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Αρτας

5 κρούσµατα στην
Π.Ε. Αχαΐας

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Βοιωτίας

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. ∆ράµας

7 κρούσµατα στην
Π.Ε. Εύβοιας

4 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ηµαθίας

7 κρούσµατα στην
ΠΕ Ηρακλείου

3 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ικαρίας

5 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ιωαννίνων

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Καβάλας

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Καστοριάς

3 κρούσµατα στην
Π.Ε. Κέρκυρας

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Κιλκίς

6 κρούσµατα στην
Π.Ε Κοζάνης

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Κορινθίας

7 κρούσµατα στην
Π.Ε. Κω

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Λακωνίας

15 κρούσµατα στην
Π.Ε Λάρισας

5 κρούσµατα στην
Π.Ε. Λέσβου

5 κρούσµατα στην
Π.Ε. Μαγνησίας

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Μεσσηνίας

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Νάξου

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Ξάνθης

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Πάρου

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Πέλλας

9 κρούσµατα στην
Π.Ε. Πιερίας

7 κρούσµατα στην
Π.Ε. Ρεθύµνου

10 κρούσµατα στην
ΠΕ Ρόδου

5 κρούσµατα στην
Π.Ε. Σερρών

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Τρικάλων

3 κρούσµατα στην
Π.Ε. Φθιώτιδας

2 κρούσµατα στην
Π.Ε. Φλώρινας

1 κρούσµα στην Π.Ε.
Χαλκιδικής

4 κρούσµατα στην
Π.Ε. Χανίων

20 κρούσµατα υπό
διερεύνηση

406 νέες µολύνσεις και 16 θάνατοι σε όλη τη χώρα

Συνολικά, τα κράτη
µέλη του ΟΟΣΑ είναι πιο
κοντά στην επίτευξη των
στόχων από άλλες οµάδες
χωρών, ωστόσο κανένα
από αυτά δεν είναι σε
καλό δρόµο για την επί-
τευξη και των 17 στόχων.

Οι χώρες του ΟΟΣΑ
αποδίδουν καλύτερα σε
στόχους που σχετίζονται
µε κοινωνικοοικονοµικά
αποτελέσµατα και βασική
πρόσβαση σε υποδοµές,
όπως οι στόχοι 1 (µηδε-
νική φτώχεια), 3 (καλή
υγεία και ευεξία),6 (κα-
θαρό νερό και αποχέ-
τευση) και 7 (φτηνή και
καθαρή ενέργεια).

Η περιοχή αντιµετωπί-
ζει τα υψηλότερα ποσο-
στά ανθρωποκτονιών και
ένα σηµαντικό ποσοστό
των ανθρώπων δεν αι-
σθάνονται ασφαλείς να

περπατούν µόνοι τη
νύχτα. Σε συνδυασµό µε
τα υψηλά επίπεδα αντιλη-
πτής διαφθοράς, που σε
πολλές περιπτώσεις παρα-
µένουν στάσιµα ή ακόµη
και αυξάνονται, αυτοί οι
παράγοντες εξηγούν την
κακή απόδοση και τις τά-
σεις στο στόχο 16 (Ει-
ρήνη, ∆ικαιοσύνη και
Ισχυροί Θεσµοί).

Τέλος, όπως και για
άλλα µέρη του κόσµου,
απαιτούνται περαιτέρω
προσπάθειες για την απο-
σύνδεση της οικονοµικής
ανάπτυξης από αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις, όπως τονίζεται από
την κακή απόδοση της
περιοχής στους στόχους
12-15.

Οι πρώτες πέντε χώρες
του ΟΟΣΑ που βρίσκονται
στην κορυφή του δείκτη

βιώσιµης ανάπτυξης το
2020 είναι η Φινλανδία µε
βαθµολογία 85,9, η
Σουηδία (85,6), η ∆ανία
(84,9), η Γερµανία (82,5)
και τοΒέλγιο(82,2), ενώ
στις τελευταίες πέντε θέ-
σεις είναι η το Μεξικό
(69,1), η Τουρκία (70,4),
η Κολοµβία (70,6), το
Λουξεµβούργο (74,2) και
το Ισραήλ (75,0).

Η χώρα µας κατατάσ-
σεται 32η µεταξύ των 37
χωρών του ΟΟΣΑ.

Τα συµπεράσµατα για
τις επιδόσεις της Ελλάδας
είναι:

Ενώ ο παγκόσµιος
µέσος όρος του δείκτη
βιώσιµης ανάπτυξης για
το 2020 µειώθηκε σε
σχέση µε το 2019 λόγω
της πανδηµίας, στην Ελ-
λάδα ο δείκτης αυξήθηκε
από 74,3 το 2019 σε 75,4

το 2020.
Οι επιδόσεις της Ελλά-

δας βελτιώθηκαν το 2020
σε σχέση µε το 2019,
στην επίτευξη των 10 από
τους 17 στόχους(στόχοι
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 16
και 17), παρέµειναν στά-
σιµες στο στόχο 15, ενώ
χειροτέρεψαν σε 6 από
τους 17 στόχους (στόχοι
6, 7, 8, 11, 13 και 14).

Η µεγαλύτερη πρό-
οδος της Ελλάδας το
2020 σε σχέση µε το
2019 παρατηρήθηκε στην
επίτευξη του στόχου 10
(λιγότερες ανισότητες),
όπου η επίδοση της
χώρας µας αυξήθηκε κατά
36%.

Στην επίτευξη του
στόχου 14 (ζωή στο
νερό), παρατηρήθηκε η
χειρότερη επίδοση της
χώρας µας το 2020 σε

σχέση µε το 2019, η
οποία µειώθηκε κατά
17%.

Ενώ η πανδηµία είχε
αρνητικό αντίκτυπο παγ-
κοσµίως στην πρόοδο των
στόχων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 και 9, στην Ελλάδα αν-
τίθετα η πρόοδος των
στόχων 1 (µηδενική φτώ-
χεια), 2 (µηδενική πείνα),
3 (καλή υγεία και ευεξία),
4 (ποιοτική εκπαίδευση),
5 (ισότητα των φύλων)
και 9 (βιοµηχανία, καινο-
τοµία και υποδοµές) βελ-
τιώθηκε το 2020 σε σχέση
µε το 2019 και µόνο η
πρόοδος των στόχων 6
(καθαρό νερό και αποχέ-
τευση), 7 (φτηνή και κα-
θαρή ενέργεια) και 8
(αξιοπρεπής εργασία και
οικονοµική ανάπτυξη)
επηρεάσθηκε αρνητικά
από την πανδηµία.
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Την Τετάρτη η Γενική Συνέλευση
του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδος

Την Τετάρτη 23
Ιουνίου 2021
και ώρα 14.00,

πραγµατοποιείται διαδι-
κτυακά η Γενική Συνέ-
λευση του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλά-
δος.

Επίσηµος οµιλητής
της εκδήλωσης θα είναι
ο Υπουργός Επικρα-
τείας και Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης κ. Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης.

Η ψηφιοποίηση της
ελληνικής οικονοµίας
προχωρά µε γρήγο-
ρους ρυθµούς. Στο
πλαίσιο αυτό, η βιοµη-
χανία και οι µεταποιητι-
κές επιχειρήσεις κατά
τη ψηφιακή τους µετά-
βαση θα χρειαστούν
την µέγιστη υποστή-
ριξη για την υλοποίηση
των επενδύσεων τους
σε δράσεις αυτοµατο-
ποίησης της παραγω-

γής τους και την προ-
σαρµογή των συστηµά-
των τους στις νέες
τεχνολογίες, καθώς
επίσης και για την εκ-
παίδευση των εργαζο-
µένων τους, µε στόχο
την απόκτηση γνώ-
σεων και δεξιοτήτων
που θα επιτρέψουν την
αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών και των
πλεονεκτηµάτων που
τις συνοδεύει.

Η πιθανή έλλειψη
πρόσφορων συνθηκών
και κινήτρων και οι αγ-
κυλώσεις κατά τη δια-

δικασία αυτής της µε-
τάβασης, θα έρθουν να
προστεθούν στην ήδη
επιβαρυµένη καθηµερι-
νότητα των επιχειρή-
σεων και πιθανόν να
επιφέρουν κινδύνους
ακόµη και για τη βιωσι-
µότητά τους, κάτι που
θα αποτελούσε σοβαρό
πλήγµα για την ελλη-
νική οικονοµία και την
ανταγωνιστικότητα της
χώρας.

Ο κεντρικός οµιλη-
τής της εκδήλωσης, κ.
Κυριάκος Πιερρακάκης
είναι πολιτικός επιστή-

µονας και πληροφορι-
κός. Είναι απόφοιτος
του MIT (M.Sc. στην
τεχνολογική πολιτική),
του Harvard Kennedy
School (M.A. στη δηµό-
σια πολιτική) και του
τµήµατος πληροφορι-
κής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθη-
νών.

Ως Υπουργός Επι-
κρατείας και Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης έχει
αναλάβει να υλοποιήσει
ένα άκρως απαιτητικό
εγχείρηµα, αυτό της
δηµιουργίας του Ψη-
φιακού Κράτους. Τα
µέχρι τώρα αποτελέ-
σµατα αυτής της προ-
σπάθειας αφήνουν
σοβαρά περιθώρια αι-
σιοδοξίας.

Η παρουσία του
Υπουργού αποτελεί µε-
γάλη τιµή για τον Σύν-
δεσµο και η
επιχειρηµατική κοινό-

τητα της περιφέρειας
αναµένει να τον ακού-
σει µε µεγάλο ενδιαφέ-
ρον.

Το πρόγραµµα της
Ετήσιας Τακτικής Γενι-
κής Συνέλευσης του
Συνδέσµου περιλαµβά-
νει:

14.00-14.05 Σύν-
δεση-καλωσόρισµα

14.05-14.15: Χαιρε-
τισµός Προέδρου Γενι-
κής Συνέλευσης

14.15-14.20: Χαιρε-
τισµός Προέδρου Εκτε-
λεστικής Επιτροπής
ΣΕΒ, κ. Ευθυµίου Βι-
δάλη,

14.20-14.40:Οµιλία
Προέδρου ΣΒΘΣΕ, κας
Ελένης Κολιοπούλου

14.40-15.00: Οµιλία
Υπουργού Επικρατείας
& Ψηφιακής ∆ιακυβέρ-
νησης, κ. Κυριάκου
Πιερρακάκη

15.00: Πέρας εργα-
σιών - Αποφώνηση

∆ήµος Σοφάδων:
Εκτεταµένες ζηµιές
στο δίκτυο της ∆ΕΗ
από την κακοκαιρία
Εκ τ ε τ α µ έ ν ε ς

ήταν οι κατα-
στροφές και

στο δίκτυο της ∆ΕΗ
στην ευρύτερη περιοχή
του ∆ήµου Σοφάδων µε
αποτέλεσµα να είχε δια-
κοπεί η ηλεκτροδότηση
σε τοπικές κοινότητες.

Σύµφωνα µε το ∆ή-
µαρχο Σοφάδων κ.
Θάνο Σκάρλο λόγω των
δυσµενών καιρικών
φαινοµένων είχαν πα-
ρουσιαστεί βλάβες σε
οχτώ γραµµές της ∆ΕΗ
ενώ στην περιοχή επι-
χείρησαν τέσσερα συ-

νεργείαµε στόχο την
ταχύτερη αποκατά-
σταση του δικτύου.

Όπως τόνισε «ήδη
έχουν ξεκινήσει εργα-
σίες και τα συνεργεία

προσπαθούν για την
γρηγορότερη αποκατά-
σταση της ηλεκτροδό-
τησης. Ζητάµε την
κατανόηση και υποµονή
των δηµοτών.»

ΕΕππααννεεκκλλοογγήή  ΚΚααθθηηγγηηττήή  
ΠΠααππααδδόόπποουυλλοουυ  ΙΙωωάάννννηη  
σσττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ
ΤΤµµήήµµααττοοςς  ∆∆αασσοολλοογγίίααςς,,  
ΕΕππιισσττηηµµώώνν  ΞΞύύλλοουυ  
&&  ΣΣχχεεδδιιαασσµµοούύ

Ο Καθηγητής Ιωάννης Πα-
παδόπουλος εκλέχθηκε για
2η συνεχόµενη θητεία στο
αξίωµα του Προέδρου του
Τµήµατος ∆ασολογίας, Επι-
στηµών Ξύλου & Σχεδιασµού
(∆ΕΞΥΣ), της Σχολής Τεχνο-
λογίας του Πανεπιστηµίου

Θεσσαλίας για την περίοδο 1.9.2021 –
31.8.2023. Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη
µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (σύστηµα
ΖΕΥΣ) την Τετάρτη 16.6.2021 και ανέδειξε τον
Καθηγητή Ι. Παπαδόπουλο για τη θέση αυτή
µε καθολική αποδοχή (100%) των ψηφοφό-
ρων µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος ∆ΕΞΥΣ, εκτι-
µώντας το σηµαντικό έργο που έχει επιτευχθεί
την τρέχουσα περίοδο! Αναπληρωτής Πρό-
εδρος εξελέγη για 2η συνεχόµενη θητεία ο κα-
θηγητής Γεώργιος Νταλός.



Νέα πρόταση
στο ∆ηµοτικό
Σ υ µ β ο ύ λ ι ο

φέρνει η Μείζονα Μει-
οψηφία του ∆. Σοφά-
δων. Αυτή τη φορά το
θέµα αφορά την πα-
γίωση της ενισχυµένης
αστυνόµευσης της πε-
ριοχής κατά το τελευ-
ταίο εξάµηνο και την
αξιοποίηση για το
σκοπό αυτό των εγκα-
ταλελειµµένων εγκατα-
στάσεων του ΚΤΕΟ
Σοφάδων

Οι δέκα ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι της Μείζονος
Μειοψηφίας µε επι-
στολή τους προς τον
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου την οποία
κοινοποίησαν:

Στον Υπουργό ∆ι-
καιοσύνης

Στους Βουλευτές του
Ν. Καρδίτσας

Στον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας

Στον Αστυνοµικό ∆ι-
ευθυντή Καρδίτσας

αναφέρουν τα εξής:
«κ. Πρόεδρε,
εδώ και χρόνια το

ζήτηµα της ασφάλειας
και της επαρκούς αστυ-
νόµευσης αποτελεί κρί-
σιµο ζήτηµα καίριας
σηµασίας για το ∆. Σο-
φάδων απ’ το οποίο συ-
ναρτάται σε µεγάλο
βαθµό η προοπτική του
τόπου και των οικογε-
νειών που ζουν και
δραστηριοποιούνται
επαγγελµατικά σ’
αυτόν. Το παράδειγµα
του τελευταίου εξαµή-
νου συνηγορεί και απο-
δεικνύει περίτρανα την
ορθότητα αυτής της πα-
ραδοχής.

Η πρόσθετη αστυνο-
µική δύναµη που ενί-
σχυσε το έργο του ΑΤ
Σοφάδων απ’ το Νοέµ-
βριο του 2020 αποτελεί,
για πρώτη φορά τις τε-
λευταίες δεκαετίες, µια

ουσιαστική και έµπρα-
κτη παρέµβαση της Πο-
λιτείας για την
αποκατάσταση του κλο-
νισµένου αισθήµατος
ασφάλειας των συνδη-
µοτών µας. Αν και
υπάρχουν ακόµα σο-
βαρά προβλήµατα ανο-
µίας που ταλαιπωρούν
όλους µας, εν τούτοις,
για πρώτη φορά µετά
από χρόνια, αισθανόµα-
στε όλοι περισσότερο
ασφαλείς.

Οι περιπολίες της
πρόσθετης αστυνοµική
δύναµης, που επιχειρεί
το τελευταίο εξάµηνο
στην περιοχή µας, απέ-
δωσαν και επανόρθω-
σαν σε µεγάλο βαθµό
το κλίµα αναρχίας και
τροµοκρατίας από ανε-
νόχλητους και ελεύ-
θερα κινούµενους
παραβάτες. Για πρώτη
φορά εδώ και πολλά
χρόνια το πρωινό ξύ-
πνηµα δεν συνοδεύεται
από τα καθηµερινά θλι-
βερά µαντάτα του πρό-
σφατου παρελθόντος
για βραδινές διαρρήξεις
σπιτιών, αποθηκών και
καταστηµάτων, για
κλοπές αυτοκινήτων,
για καταστροφές στο
ΕΠΑΛ και το δηµοτικό
στάδιο, για ξυλοδαρ-
µούς στο Κέντρο
Υγείας, ακόµα και για
δολοφονίες κάποιες
φορές.

Το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο έχει χρέος να
αξιοποιήσει αυτό το πα-

ράδειγµα και να διεκδι-
κήσει την µονιµοποίηση
της ενισχυµένης αστυ-
νόµευσης στην περιοχή
µας. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση θα ήταν χρή-
σιµη η αξιοποίηση των
εγκαταλελειµµένων εγ-
καταστάσεων του ΚΤΕΟ
Σοφάδων οι οποίες ρη-
µάζουν καθηµερινά από
π λ ι α τ σ ι κ ο λ ό γ ο υ ς .
Έχουµε την πεποίθηση
ότι και επιχειρησιακά θα
απέδιδε καλύτερα απο-
τελέσµατα η τοποθέ-
τηση µιας ενισχυµένης
µονάδας αστυνόµευσης
στο σηµείο εκείνο όπου
λειτουργούσε το ΚΤΕΟ
Σοφάδων.

Επειδή όµως το θέµα
δεν άπτεται της απο-
κλειστικής αρµοδιότη-
τας του ∆. Σοφάδων
αλλά απαιτείται συνεν-
νόηση τόσο µε την πε-
ριφερειακή αρχή όσο
και µε την κεντρική δι-
οίκηση προτείνουµε την
συνεδρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου στην
οποία θα προσκληθούν
να συµµετέχουν και:

Ο Υπουργός ∆ικαιο-
σύνης

Οι Βουλευτές του
νοµού

Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας

Ο Αστυνοµικός ∆ιευ-
θυντής Καρδίτσας

για την συζήτηση
του θέµατος «Συζήτηση
και λήψη απόφασης για
την ενίσχυση της αστυ-
νόµευσης του ∆. Σοφά-

δων και την σχετική
αξιοποίηση των εγκατα-
λελειµµένων εγκατα-
στάσεων του ΚΤΕΟ
Σοφάδων». Πιστεύουµε
ότι το δεδοµένο ενδια-
φέρον όλων των προ-
αναφερόµενων και η
ευκαιρία που µας δίνει η
καρδιτσιώτικη συµµε-
τοχή στην κυβέρνηση
θα λύσουν ένα κορυ-
φαίο πρόβληµα για τον

τόπο µας.
Επικαλούµενοι τις

διατάξεις των παρ. 2
και 7 του άρ. 67 του Ν.
3852/2010 παρακα-
λούµε για τις δικές σας
ενέργειες και τη συµπε-
ρίληψη του προαναφε-
ρόµενου θέµατος προς
συζήτηση και λήψη
απόφασης στην επό-
µενη συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 15

ΣΣύύλλλληηψψηη  ηηµµεεδδααπποούύ  γγιιαα  µµηη
ττήήρρηησσηη  ττωωνν  µµέέττρρωωνν  κκοοιιννήήςς
ηησσυυχχίίααςς  σσττοουυςς  ΣΣοοφφάάδδεεςς

Συνελήφθη στις 21-06-2021 τις πρώτες
πρωινές ώρες στους Σοφάδες, από αστυνοµι-
κούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Σοφάδων,
ένας ηµεδαπός, διότι αναπαρήγαγε µουσική σε
υψηλή ένταση, έχοντας θέσει σε λειτουργία
συσκευή ραδιοφώνου και ηχεία σε σταθµευ-
µένο εξωτερικά οικίας Ι.Χ. φορτηγό αυτοκί-
νητο, διαταράσσοντας έτσι την κοινή ησυχία
των περίοικων.

Αστυνοµικό 
∆ελτίο

Να αξιοποιηθούν οι εγκαταλειµµένες 
εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ στην υπηρεσία
αστυνόµευσης του ∆. Σοφάδων
Ζητάει η Μείζονα Μειοψηφία

ΑΑννοοιικκττήή  ηη  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  
∆∆ηηµµ..  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  
ΚΚααρρδδίίττσσααςς  γγιιαα  ττηηνν  
ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  εευυππααθθώώνν
οοµµάάδδωωνν  ααππόό  ττοονν  κκααύύσσωωνναα

Εξ αιτίας του
κύµατος καύσωνα
που αναµένεται
από την Τετάρτη
και για την προ-
στασία των ευπα-
θών οµάδων, θα
παραµείνει ανοι-

κτή για το κοινό η κλιµατιζόµενη αίθουσα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι δηµότες θα µπο-
ρούν να προσέρχονται και να παραµένουν
στην αίθουσα από τις 11:00 έως και τις 20:00.
Κατά την παραµονή τους θα πρέπει να τηρούν
τα µέτρα προστασίας από τον κορωνοιό. 
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Ελλιπείς απαντήσεις αλλά περίσσευµα
προσωπικών

Πρ οσ ωπ ι κών
επιθέσεων και
ειρωνείας συ-

νέχεια από τον κο ∆ή-
µαρχο Μουζακίου κατά
την από 18-2-2021,
µέσω τηλεδιάσκεψης
συνεδρίαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου του
∆ήµου, ο οποίος κατά
τα λοιπά απέφυγε να
απαντήσει σε όλα τα
ερωτήµατα που του τέ-
θηκαν.

Αλήθεια, κε ∆ή-
µαρχε, δεν είστε ικανο-
ποιηµένος από το έργο
των ειδικών συνεργα-
τών, που ο ίδιος επιλέ-
ξατε, και δεν απαντάτε
στο ερώτηµα για το
µέχρι σήµερα έργο και
την προσφορά τους στο
∆ήµο;Τίποτα συγκεκρι-
µένο δεν έχετε να πα-
ραθέσετε; Κρίµα!! Γιατί
ορισµένοι ίσως και να
µπορούσαν κάπως να
διασωθούν.

Ούτε για τις υποχρε-
ώσεις της υπεύθυνης
εταιρίας να αποκατα-
στήσει πληµµέλειες στο
έργο «δίκτυο ακαθάρ-
τωνΜουζακίου, Μαυρο-

µατίου, κ.λ.π.», απάν-
τησε ο κος ∆ήµαρχος.
Ποιες οι ενέργειες των
αρµόδιων υπηρεσιών
του ∆ήµου;
Ποιος,άραγε, πληρώνει
τις συνέπειες και το κό-
στος της µη λειτουργίας
του συγκεκριµένου
έργου και του Βιολογι-
κού;

∆ικαιολογεί,µήπως,
ο κος ∆ήµαρχος στον
εαυτό του να µη γνωρί-
ζει, όπως ο ίδιος δή-
λωσε, που κατευθύνο-
νται τα φορτωµένα µε
άµµο από το ποτάµι
φορτηγά του ∆ήµου,
κινούµενα εκτός ωρα-
ρίου λειτουργίας;

Ούτε τους λόγους
για τους οποίους δεν
υλοποίησε την προ δύο
µηνών οµόφωνη από-
φαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για απάν-
τηση σε µειωτικό για το
∆ήµο δηµοσίευµα της
εταιρίας «ΑΗΒ GROUP»
εξήγησε ο κος ∆ήµαρ-
χος, προτιµώντας να
συνδέσει το σχετικό
ερώτηµα µε το προς
συζήτηση θέµα για πα-

ροχή γνωµοδότησης
στην κατατεθείσααπό
την ίδια εταιρία
ΜΠΕ,ενώ χωρίς απάν-
τηση άφησε και το ερώ-
τηµα για το ποιος
ευθύνεται που η συγκε-
κριµένη ΜΠΕ ήρθε στο
Σώµα µε καθυστέρηση
δέκα µηνών για παροχή
γνωµοδότησης.

Π ε ρ ί σ σ ε υ α ν ,
ωστόσο, για ακόµα µια
φορά, δυστυχώς, οι –
και σε βάρος µου - προ-
σωπικές επιθέσεις και η
ειρωνεία. Τι ακριβώς
εννοείτε,κε ∆ήµαρχε,
όταν δηλώνετε πως το
«παίζω µορφωµένος»;
Θα µπορούσατενα µου
παραθέσετε ένα παρά-
δειγµα;

Να είναι σίγουρος,ο
κος ∆ήµαρχοςπως,αν
διαπίστωνα µη ύπαρξη
προβληµάτων στα
χωριά µας, όχι απλά θα
το αποδεχόµουν αλλά
θα το επαινούσα κιό-
λας. Ας µας πειόµως οί-
διος, που διαθέτει
«πολιτική ανδρεία»,
προσόν που, κατά τα
λεγόµενά του, εµείς
στερούµαστε, σ’ αυτόν
οι πρόεδροι των τοπι-
κών κοινοτήτων του
∆ήµου ανέφεραν πέρας
των προβληµάτων από
τον «Ιανό»;Γιατί καθη-
µερινά άλλα διαπιστώ-
νουµε,τόσο από τις
επαφές µας µε την το-
πική κοινωνία (και όχι
µόνο µε τους προ-
έδρους) των χωριών
µας όσο και από σχε-

τικά δηµοσιεύµατα.
Κι αφού, ο κος∆ή-

µαρχος, απαντώντας σε
σχετικό γιατη µέχρι σή-
µερα – δέκα µήνες µετά
την καταστροφή–ερώ-
τηµα για τη διάθεση και
αξιοποίηση χρηµατοδο-
τήσεων προς αποκατά-
σταση των καταστρο-
φών του «Ιανού» στα
χωριά µας (4.500.000
ευρώ κατά δήλωσή
του),δηλώνει «ανικα-
νοποίητο ον», ας απο-
δείξει ότι δε δεσµεύετε
απόκαµία κοµµατική
ιδιότητα,ας διεκδικήσει
πιο δυναµικά, όπως επι-
βάλλεται,για την αντι-
µετώπιση των προβλη-
µάτων του τόπουκι ας
πάψει,επιτέλους, να
χειροκροτείκυβερνη-
τικά στελέχη που,στη
βάση της παρωχηµένος
τακτικής του «κατόπιν
ενεργειών µου»,µοιρά-
ζουν υποσχέσεις και
εξαγγέλλουν έργα που
δεν υλοποιούνται. Μάρ-
τιο µε Απρίλιο είχε
προσδιορίσει ο κος ∆ή-
µαρχος την έναρξη των
εργασιών αποκατάστα-
σης των καταστροφών
του «Ιανού» και κον-
τεύει να βγει ο Ιού-
νιος!!

Κατά τα λοιπά, δε
µπορώ να µη σταθώ
στην απόλυτα θετική,
οµόφωνη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
(παρά τις παλινωδίες
του κου ∆ηµάρχου, που
επιχείρησε ν’ αναβάλει
τη συζήτηση του θέµα-
τος)για αρνητική γνω-
µοδότησηεπί της
κατατεθείσας από την
εταιρία «ΑΗΒ GROUP»
Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ), µε την οποία αι-
τείται – για πολλοστή
φορά – την αύξηση
(υπερτριπλασιασµό)της
απολήψιµης προς εµ-
φιάλωση ποσότητας
νερού από την πηγή

«Γκούρα» της Βατσου-
νιάς.

Μια Μελέτηστην
οποία κυρίαρχη θέση
κατέχουν αυθαίρετα
συµπεράσµατα και ανε-
πίτρεπτοιπεριορισµοί
στη χρήση του νερού
για τις ανάγκες των κα-
τοίκων,που διαµαρτύ-
ρονται, παραβάσεις της
ελληνικής και ευρωπαϊ-
κής νοµοθεσίας,κ.λ.π.,
δεδοµένα που επισή-
µανα και µε σχετική πα-
ρέµβασή µου.Αρκεί,
πιστεύω, το ύφος, µε
το οποίο τοποθετήθη-
καν όσοι παρενέβησαν
στη συζήτηση για λογα-
ριασµό της εταιρίας
αλλά και το περιεχό-
µενο των τοποθετή-
σεών τους,για να
αντιληφθεί ο καθένας
µας τις προθέσεις και
τις επιδιώξεις τους, µο-
ναδικόςστόχος των
οποίων αποτελείη εξυ-
πηρέτηση του συµφέ-
ροντος και η αύξηση
των κερδών της εται-
ρίας.Συµφέροντα και
κέρδηχάριν των οποίων
απαιτούν απότα µέλη
των τοπικώνκοινωνιών
να συνειδητοποιήσουν,
ότι στο µέλλονθα πρέ-
πει να αρκούνταιµόνο
σε συγκεκριµένες και
περιορισµένεςποσότη-
τες νερού για τις δικές
τους ανάγκες.

Ας µη διαφεύγει,
ωστόσο, ποτέ και από
κανέναν - αρµόδια
αρχή, ∆ήµο, επενδυ-
τές,κ.λ.π.– αφενός ότι
ο κόσµος αφυπνίζεται
αφετέρου πως το νερό
δεν αποτελεί εµπορεύ-
σιµο αγαθό. Αποτελεί
φυσικό και δηµόσιο
αγαθό, προς ελεύθερη
χρήση από κάθε έµβιο
ον στη φύση, ιδιότητες
που πρέπει να προτάσ-
σονται πάντα έναντι
της οποιασδήποτε
άλλης εκµετάλλευσης ή
αξιοποίησής του.

Γράφει ο Γιώργος Καραβίδας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος (Ενωτική Πρωτοβουλία),
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μουζακίου

ΣΣυυννεεδδρριιάάζζεειι  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΣΣοοφφάάδδωωνν

Συνεδριάζει µε τηλεδιά-
σκεψη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Σοφάδων την 23η Ιουνίου
2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14.30 σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και µε
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 11ης αναµόρφωσης του προ-
ϋπολογισµού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµ-
βουλος Ραγιάς Παύλος.  

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπεί-
γουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να
επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ηµέρα της
συνεδριάσεως προκειµένου ο ∆ήµος Σοφάδων
να προχωρήσει άµεσα στην σύνταξη  διαχειρι-
στικής µελέτης του διακατεχόµενου δάσους
Λουτροπηγής και Ρεντίνας ώστε να εξασφαλι-
στεί η προµήθεια ξυλείας για τις ατοµικές
ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Λουτροπηγής
και Ρεντίνας.
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Κοροναϊός: Την Πέµπτη πετάµε τις
µάσκες στους εξωτερικούς χώρες
Ηηµέρα που θα

πετάξουµε τις
µάσκες είναι

πολύ κοντά, καθώς σή-
µερα Τετάρτη, ξεκινά
και επισήµως η συζή-
τηση για το συγκεκρι-
µένο θέµα στην
Επιτροπή των Εµπειρο-
γνωµόνων του Υπουρ-
γείου Υγείας.

Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες του in.gr η Επι-
τροπή αναµένεται να
συνεδριάσει και την
Πέµπτη για µία σειρά
θεµάτων.

Πρώτο στη λίστα θα
είναι η άρση της χρήσης

µάσκας.
Μάλιστα η κατάρ-

γηση της χρήσης της
µάσκας θα αφορά
όλους τους πολίτες σε
εξωτερικούς χώρους,
δηλαδή εµβολιασµέ-

νους και ανεµβολία-
στους.

Αν και µερικά µέλη
της Επιτροπής φαίνον-
ται διστακτικοί στο να
δώσουν το πράσινο
φως στην άρση της

χρήσης της µάσκας σε
όλους, όλα δείχνουν
πως εν τέλει το µέτρο
θα είναι οριζόντιο, αλλά
θα υπάρχουν ισχυρές
συστάσεις από τους ει-
δικούς.

Η επιτροπή προσα-
νατολίζεται προς αυτή
την απόφαση που
έχουν υιοθετήσει κι
άλλες χώρες της Ευρώ-
πης και πιο πρόσφατα η
Γαλλία, καθώς θεωρεί-
ται εξαιρετικά δύσκολο
στην πράξη να γίνει
άρση του µέτρου µόνο
για τους εµβολιασµέ-
νους.

Πάντως η ισχυρή σύ-
σταση θα είναι να γίνε-
ται χρήση της µάσκας
όπου υπάρχει συνωστι-
µός. Οι ειδικοί αναµένε-
ται να συζητήσουν
επίσης την Πέµπτη για
µία σειρά θεµάτων
όπως και για το άνοιγµα
των κέντρων διασκέδα-
σης, αλλά και για τα
µπαρ στους κλειστούς
χώρους.

Σχετικές ανακοινώ-
σεις θα γίνουν την ίδια
µέρα από τον υφυ-
πουργό Πολιτικής Προ-
στασίας, Νίκο Χαρδα-
λιά.

Σε τελική φάση εισέρχονται
οι ψηφιακές συντάξεις
Στην τελική

φάση βρίσκε-
ται η υλοποί-

ηση του
προγραµµατισµού για
την ψηφιακή αίτηση
συνταξιοδότησης για
όλους τους συνταξιού-
χους.

Αρµόδια στελέχη
των ταµείων αναφέ-
ρουν ότι έως το τέλος
του τρέχοντος µηνός
θα έχει ολοκληρωθεί η
σχετική διαδικασία για
τους υγειονοµικούς
(ασφαλισµένους του
τέως ΤΣΑΥ), αλλά και
τους δικαιούχους συν-
τάξεων αναπηρίας
(ανεξαρτήτως τα-
µείου).

Τον επόµενο µήνα,
δηλαδή τον Ιούλιο, θα
ψηφιοποιηθεί η διαδι-
κασία αίτησης - απονο-
µής σύνταξης γήρατος
για τους µισθωτούς του
ιδιωτικού τοµέα (σ.σ.
ασφαλισµένοι τέως
ΙΚΑ).

Τον ερχόµενο Νοέµ-
βριο, µάλιστα, θα έχει
ολοκληρωθεί η εν
λόγω διαδικασία και
για τις συντάξεις γήρα-

τος των ελευθέρων
επαγγελµατιών, δη-
λαδή των αυτασφαλι-
σµένων στον τέως
ΟΑΕΕ (σ.σ. έµποροι,
βιοτέχνες, αυτοκινητι-
στές) και στο τέως
ΕΤΑΑ (σ.σ. αυταπασχο-
λούµενοι µηχανικοί, δι-
κηγόροι).

Τονίζεται ότι έχει
ήδη έχει ψηφιοποιηθεί
η διαδικασία αίτησης -
απονοµής σύνταξης για
τους ασφαλισµένους
του τέως ΟΓΑ (σ.σ.
αγρότες, κτηνοτρό-
φους), αλλά και για
τους δικαιούχους των
συντάξεων χηρείας.

Πρέπει να σηµειωθεί
ότι ο εν λόγω µηχανι-
σµός δεν αφορά τους
συνταξιούχους οι

οποίοι έχουν καταθέσει
αίτηση συνταξιοδότη-
σης πριν την ψηφιο-
ποίηση της σχετικής
διαδικασίας.

Αφορά εκείνους που
θα καταθέσουν αίτηµα
συνταξιοδότησης αφού
έχει ‘’ανοίξει’’ η σχετική
πλατφόρµα του τα-
µείου τους.

Αυτό σηµαίνει πως
για τους συνταξιού-
χους, οι οποίοι έχουν
αιτηθεί σύνταξη έως
και την παραµονή του
ανοίγµατος της ψηφια-
κής πλατφόρµας του
ταµείου, θα ισχύσει η
γνωστή διαδικασία.

Οι ίδιες πηγές ξεκα-
θαρίζουν πως η διαδι-
κασία η οποία θα
ακολουθεί για κάθε

συνταξιούχο (ψηφιακή
ή µη) έχει µόνο τεχνικό
περιεχόµενο και δεν
αφορά το συνταξιοδο-
τικό δικαίωµα του το
οποίο εξετάζεται µε
βάση το ίδιο θεσµικό
πλαίσιο.

Την ίδια ώρα, σύµ-
φωνα µε τα τελευταία
στοιχεία του συστήµα-
τος ‘’Άτλας’’ καταγρά-
φεται µείωση των
εκκρεµών συντάξεων.

Συγκεκριµένα, οι
εκκρεµείς αιτήσεις
ανήλθαν σε 134.288
έναντι 168.989 (σ.σ.
δεν περιλαµβάνονται οι
διεθνείς συντάξεις)
που είχαν ανέλθει το
Μάρτιο του 2020. Συ-
νεπώς, σηµειώ-
θηκε µείωση τους κατά
34.701 ή κατά 20%.
Έτσι µειώθηκε το κό-
στος εξόφλησης τους
από τα 635 εκατ. ευρώ
στα 511 εκατ. ευρώ.

Πιο ειδικά, σε σχέση
µε το πιο κρίσιµο µέγε-
θος των ληξιπρόθε-
σµων (δηλ. εκείνων
που ‘’µετράνε’’ πάνω
από 3 µήνες αναµονής
) εκκρεµών συντά-

ξεων, σύµφωνα µε την
ίδια έκθεση έπεσαν το
Μάρτιο του 2021 στις
103.814 έναντι
135.278 που ήταν το
Μάρτιο του 2020. Συ-
νεπώς, έπεσαν κατά
31.464 ή 23%.

Κατά τα άλλα, συνε-
χίζουν να είναι οι πλατ-
φόρµες υποβολής
αιτήσεων για προκατα-
βολή σύνταξης, τόσο
για εκείνους που έχουν
αιτηθεί σύνταξη έως τις
16 Μαρτίου 2021, όσο
και για εκείνους που
αιτήθηκαν σύνταξη (ή
αιτηθούν µελλοντικά)
µετά τις 16 Μαρτίου.

Ωστόσο, έως τώρα
έχει γίνει µόνο πλη-
ρωµή προκαταβολών
συντάξεων, µαζί και
των αναδροµικών και
συγκεκριµένα µόνο για
όσους υπέβαλαν αί-
τηση έως τις 16 Μαρ-
τίου. Με άλλα λόγια,
όσοι αιτήθηκαν προκα-
ταβολή σύνταξη στο β΄
δεκαπενθήµερο του
Μαρτίου, τον Απρίλιο,
αλλά και το Μάιο, δεν
έχουν λάβει τη σχετική
παροχή.



18 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

ΚΡΙΟΣ
Θα δοθούν λαβές για σχόλια στον ερ-
γασιακό σας χώρο και οι συζητήσεις δε
θα έχουν την έκβαση που θέλετε.

ΤΑΥΡΟΣ
Η δυνατότητα να δείτε τις υποθέσεις
σας µέσα από µια άλλη οπτική γωνία,
θα αλλάξει ακόµα και τις αξίες σας.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Φτιάξτε τη διάθεσή σας, ώστε να αι-
σθανθείτε δυνατοί για να αντιµετωπί-
σετε τα οικογενειακά σας ζητήµατα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σας δίνεται η δυνατότητα να αναπτύ-
ξετε τις ιδέες σας και να δηµιουργή-
σετε τις κατάλληλες προοπτικές.

ΛΕΩΝ
Προσπαθήστε να ηρεµήσετε, γιατί τα
πράγµατα στη ζωή σας δεν είναι τόσο
άσχηµα όσο τα εκλαµβάνετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η καλή παρέα και οι καλές στιγµές θα
σας απαλλάξουν από πολλά προβλή-
µατα, θα µειώσουν αισθητά το άγχος.

ΖΥΓΟΣ
Έχετε αντοχές για να ανταπεξέλθετε
στις απαιτήσεις της καθηµερινότητας,
αλλά χρειάζονται και διαλλείµατα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι πηγές εσόδων, εξόδων σας, θα φέ-
ρουν σκαµπανεβάσµατα στον οικονο-
µικό σας τοµέα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι συναλλαγές του επαγγελµατικού
σας τοµέα, θα σας φέρουν σε αντί-
θεση µε οικεία πρόσωπα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
∆ροµολογήστε τις εξελίξεις όπως σας
αρέσει και κάντε µια ανασυγκρότηση
για να ανακτήσετε τον έλεγχο.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
∆εν πρέπει να βιαστείτε ή να κινηθείτε
µε υπερβολή µια που θα έρθουν στην
επιφάνεια τα τρωτά σας σηµεία.

ΙΧΘΕΙΣ
Καταστρώστε έξυπνα το πρόγραµµά
σας, µεθοδεύστε τις κινήσεις σας και
υιοθετήστε καινούριες πρακτικές.

Αστρολογικές προβλέψεις της ηµέρας

TV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

∆ιηµερεύει
από 08.00 - 21.00

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χαρίτου 6
24410-70500

∆ιανυκτερεύει
από 21.00 - 08.00

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ-ΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΛΕΝΗ

Βασιαρδάνη & Τζέλλα
24410-29452

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 Καληµέρα Ελλάδα

10:00 Το Πρωινό

13:00 Ant1 News

14:00 Κων/νου και Ελέ-

νης

15:00 Το Καφέ της

Χαράς

16:00 Euroday

15:00 Πέτα τη φριτέζα

18:00 Ant1 News

18:40 Στα πέναλτι

18:50 Σλοβακία-Ισπανία

21:00 Παίξτε µπάλα

21:40 Στα πέναλτι

21:50 Πορτογαλία-Γαλ-

λία

05:30 Κοινωνία ώρα
Mega
09:50 Πάµε ∆ανάη
13:00 ∆ελτίο ειδήσεων
14:00 ∆έκα λεπτά κή-
ρυγµα
15:00 Κλεµµένα όνειρα
16:20 Live News
18:10 ∆ελτίο νοηµατικής
18:20 Live News (συνέ-
χεια)
18:40 Είσαι το ταίρι µου
19:45 Mega γεγονότα
21:00 Έξαψη
22:00 Κάθε φορά πρώτη
φορά
00:00 SWAT

ANT1MEGA
07:00 Οικογενειακές
Ιστορίες
08:00 Happy Day
11:00 T-Live
13:00 Pop Up
15:00 ∆ελτίο Ειδήσεων
15:50 Το σόι σου
16:40 Οικογενειακές
Ιστορίες
17:40 Ειδήσεις στη νοη-
µατική
17:50 Deal
18:50 Κεντρικό ∆ελτίο
Ειδήσεων
20:00 Έλα στη θέση µου
21:00 Μην αρχίζεις τη
µουρµούρα
22:00 Αγγελική
23:00 Still Alice
01:00 Μεσάνυχτα

ALPHA
07:30 Shopping Star
09:00 Στη φωλιά των
Κου-Κου
12:00 Αλήθειες µε τη
Ζήνα
14:00 Ντεντέκτιβ Μονκ
15:00 Star News
15:50 Shopping Star
17:30 Elif
18:30 Ειδήσεις στη νοη-
µατική
18:40 Ο τροχός της
τύχης
19:50 Star News
21:00 Η κληρονοµιά του
Μπορν
23:30 NCIS

STAR
06:00 Σήµερα

10:00 Αταίριαστοι

11:30 Ώρα για φαγητό

12:00 Love it

14:00 Οι ειδήσεις του

ΣΚΑΪ

15:00 Καλό µεσηµεράκι

17:00 Super makeover

18:00 ∆ελτίο στη νοη-

µατική

18:15 Happy Traveller

19:50 ∆ελτίο ειδήσεων

21:00 8 λέξεις

22:15 Survivor

01:15 9-1-1: Lone star

SKAI
06:00 Ώρα Ελλάδος
09:50 Ευτυχείτε
13:00 Open News
14:00 Style me up
15:00 Κάθε µέρα Chef
16:30 Μεσηµεριάτικα
16:45 Βέγγος, πράκτωρ
000
17:40 Ειδήσεις στη νοη-
µατική
17:50 Ελληνική ταινία
(συνέχεια)
18:50 Open News
20:00 Εικόνες
21:00 Οι ένορκοι
23:00 Copa America:
Εκουαδόρ - Περού

OPEN
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Κοινωνικός τουρισµός: Κράσαρε
η πλατφόρµα – Η νέα προθεσµία
Μετ’ εµποδίων

– λόγω προ-
β λ η µ ά τ ω ν

σύνδεσης µε την ψη-
φιακή πλατφόρµα του
προγράµµατος – γίνε-
ται η υποβολή των αι-
τήσεων, για την ένταξη
στο πρόγραµµα κοινω-
νικού τουρισµού του
ΟΑΕ∆, των παρόχων
τουριστικών καταλυµά-
των και των ακτοπλοϊ-
κών επιχειρήσεων.

Το πρόβληµα είναι
εις γνώσην της διοίκη-
σης του ΟΑΕ∆, που χει-
ρίζεται τη σχετική
πλατφόρµα και για το
λόγο αυτό δόθηκε –
ήδη – παράταση στην
προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων ειδικά
για τους κατόχους κα-
ταλυµάτων και τους
εκπροσώπους ακτο-

πλοϊκών επιχειρήσεων.
Η νέα προθεσµία

λήγει την Πέµπτη, 24
Ιουνίου και ώρα 23:59,
ενώ οι αιτήσεις – αρχι-
κώς – ξεκίνησαν να
υποβάλλονται στις 14
Ιουνίου µε την πρώτη
προθεσµία να λήγει
στις 17 Ιουνίου.

Μεγάλη
ανταπόκριση

Η µεγάλη ανταπό-

κριση του προγράµµα-
τος τόσο από δικαιού-
χους επιταγών
κοινωνικού τουρισµού,
όσο και από παρόχους
καταλυµάτων, δηµι-
ούργησε δυσλειτουρ-
γίες στην ψηφιακή
πλατφόρµα.

Σηµειώνεται ότι συ-
νολικά υποβλήθηκαν
353.540 αιτήσεις δι-
καιούχων για 648.369
επιταγές, ενώ έως

τώρα έχουν υποβληθεί
1.689 αιτήσεις συµµε-
τοχής τουριστικών και
ακτοπλοϊκών επιχειρή-
σεων.

Η παράταση της
προθεσµίας αφορά
µόνο τους παρόχους
καταλυµάτων και τις
ακτοπλοϊκές επιχειρή-
σεις, ενώ για τους δι-
καιούχους επιταγών η
διαδικασία έχει ολοκλη-
ρωθεί.

Υπενθυµίζεται ότι
και φέτος επιδοτούνται
τα ακτοπλοϊκά εισιτή-
ρια, ενώ για πρώτη
φορά ενισχύεται κατά
20% η επιδότηση των
τουριστικών καταλυµά-
των τον Αύγουστο,
ώστε να υπάρξει µεγα-
λύτερη στήριξη των
επιχειρήσεων και αυξη-
µένη διαθεσιµότητα

δωµατίων κατά την
«περίοδο αιχµής» των
διακοπών.

Συνολικά θα χορη-
γηθούν 300.000 επιτα-
γές συνολικού προϋπο-
λογισµού 30.000.000
ευρώ. Το πρόγραµµα
διαρκεί από 1 Αυγού-
στου 2021 έως 31 Ιου-
λίου 2022 για διακοπές
σε τουριστικά καταλύ-
µατα του Μητρώου Πα-
ρόχων του ΟΑΕ∆.

Η µέγιστη διάρκεια
διανυκτερεύσεων είναι
έξι 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 µη-
δενική ιδιωτική συµµε-
τοχή.

Πώς θα δηλωθούν φέτος
τα ανείσπρακτα ενοίκια
Με την κοινο-

ποίηση εξω-
δίκων στους

µισθωτές θα µπορούν
να απαλλαγούν οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων από
τη φορολόγηση των
ενοικίων που δεν εισέ-
πραξαν το 2020. Σύµ-
φωνα µε τις οδηγίες
της φορολογικής διοί-
κησης η κοινοποίηση
του εξωδίκου πρέπει να
γίνει το αργότερο µέχρι
τις 27 Αυγούστου
2021. Ειδικά για το φο-
ρολογικό έτος 2020 τα
εισοδήµατα από εκµί-
σθωση ακίνητης περι-
ουσίας που δεν έχουν
εισπραχθεί, δεν συνυ-
πολογίζονται στο συνο-
λικό εισόδηµα του
δικαιούχου εφόσον έχει
κοινοποιηθεί στον µι-
σθωτή, µέχρι τη λήξη
της προθεσµίας υποβο-
λής της δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήµατος
φυσικών προσώπων,

εξώδικη καταγγελία της
µίσθωσης, λόγω µη κα-
ταβολής των µισθωµά-
των ή εξώδικη όχληση
για την καταβολή των
οφειλόµενων µισθωµά-
των. Αµέσως µετά ο
ιδιοκτήτης πρέπει να
προσκοµίσει στην εφο-
ρία τη διαταγή πληρω-
µής ή απόδοσης
χρήσης µισθίου ή δικα-
στική απόφαση αποβο-
λής ή επιδίκασης
µισθωµάτων ή αντί-
γραφο αγωγής αποβο-
λής ή επιδίκασης
µισθωµάτων.

Σύµφωνα µε τη διά-

ταξη εφόσον έχει κοι-
νοποιηθεί οποιοδήποτε
εξώδικο, ο φορολογού-
µενος οφείλει, µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας
υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήµα-
τος φορολογικού έτους
2021, να προσκοµίσει
διαταγή πληρωµής ή
διαταγή απόδοσης χρή-
σης µισθίου ή δικα-
στική απόφαση
αποβολής ή επιδίκασης
µισθωµάτων ή αντί-
γραφο της αγωγής
αποβολής ή επιδίκασης
µισθωµάτων, προκειµέ-
νου να µην φορολογη-

θούν τα εισοδήµατα
αυτά στο φορολογικό
έτος 2020. Σε περί-
πτωση που προσκοµι-
στούν τα
δικαιολογητικά τα εν
λόγω εισοδήµατα φο-
ρολογούνται στο έτος
και κατά το ποσό που
αποδεδειγµένα ει-
σπράχθηκαν. Στην πε-
ρίπτωση που δεν
προσκοµιστούν τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά
εντός της προβλεπόµε-
νης προθεσµίας, ο φο-
ρολογούµενος οφείλει
να δηλώσει τα µισθώ-
µατα αυτά µε την υπο-
βολή τροποποιητικής
δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος φορολογι-
κού έτους 2020, η
οποία υποβάλλεται
χωρίς τόκους και πρό-
στιµα µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής
δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος φορολογι-
κού έτους 2021.

Σηµειώνεται ότι οι
φορολογούµενοι µπο-
ρούν να υποβάλουν τις
δηλώσεις τους µέχρι τις
28 Ιουλίου, αποπληρώ-
νοντας τον φόρο που
προκύπτει σε 8 µηνι-
αίες δόσεις. Η πρώτη
δόση θα πρέπει να εξο-
φληθεί έως τις 30 Ιου-
λίου και κάθε µία από
τις επόµενες 7 δόσεις
µέχρι τα τέλη των
µηνών Αυγούστου, Σε-
πτεµβρίου, Οκτωβρίου,
Νοεµβρίου, ∆εκεµβρίου
2021, Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2022.
Εναλλακτικά, οι φορο-
λογούµενοι αυτοί θα
µπορούν να εξοφλή-
σουν τον φόρο εφά-
παξ, µε έκπτωση 3%,
µέχρι τις 30 Ιουλίου.
Επίσης, όσοι φορολο-
γούµενοι επιθυµούν,
µπορούν να υποβά-
λουν τη δήλωσή τους
χωρίς πρόστιµο έως τις
27 Αυγούστου.
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Ήταν ένα από τα µε-
γαλύτερα θηλαστικά
που περπάτησαν ποτέ
στη Γη: παλαιοντολό-
γοι στην Κίνα έφεραν
στο φως απολιθώµατα
ενός γιγάντιου ρινό-
κερου 22 εκατοµµυ-
ρίων ετών µε βάρος
20 τόνους και ύψος 7
µέτρα.
Ο γίγαντας, πιο βαρύς
από τον αφρικανικό
ελέφαντα και ψηλός
σαν καµηλοπάρδαλη,
ανήκει στο γένος Pa-
raceratherium που
περιλαµβάνει κι άλ-
λους γιγαντόσωµους
ρινόκερους, τα µεγα-
λύτερα χερσαία θηλα-
στικά στην ιστορία της
εξέλιξης.

Το νέο είδος βαφτί-
στηκε Paracerathe-
rium linxiaense προς
τιµήν της περιοχής
όπου βρέθηκαν τα
πρώτα απολιθώµατα,
το Λινσιάν της επαρ-
χίας Γκανσού στη βο-
ρειοδυτική Κίνα.
Ένα πρώτο απολί-
θωµα περιλαµβάνει
µόνο τρεις σπόνδυ-
λους, ενώ ένα δεύ-
τερο περιλαµβάνει το
κρανίο, την κάτω σια-
γόνα και τον άτλαντα
–τον σπόνδυλο που
συνδέει το κεφάλι µε
τη σπονδυλική στήλη.
Παρουσιάζοντας τα
ευρήµατα στην επιθε-
ώρηση Communica-
tions Biology, οι

ερευνητές που ανακά-
λυψαν τα απολιθώ-
µατα το 2015
περιγράφουν ένα γι-
γαντόσωµο ζώο µε
ψηλό λαιµό, ικανό να
βόσκει στη φυλλωσιά
ψηλών δέντρων, και
συλληπτήρια µύτη
που θυµίζει τάπιρο.
Ούτε ο P. linxiaense
ούτε οι υπόλοιποι γι-
γαντόσωµοι συγγενείς
τους δεν έφεραν κέ-
ρατα –το χαρακτηρι-
στικό αυτό
εµφανίστηκε αργό-

τερα στην εξέλιξη των
ρινόκερων.
Γιγαντόσωµα θηλα-
στικά έζησαν σε διά-
φορες περιόδους της
προϊστορίας, όµως τα
περισσότερα εξαφανί-
στηκαν στη διάρκεια
του Ολιγόκαινου, από
τα 34 έως τα 23 εκα-
τοµµύρια χρόνια πριν,
όταν το κλίµα έγινε
πιο ξηρό και εξαφά-
νισε τα πυκνά δάση
που προσέφεραν
τροφή στους γίγαν-
τες.
«Κόκκαλα δράκου»
Οι γιγάντιοι ρινόκεροι
έγιναν διάσηµοι σε
όλο τον κόσµο τη δε-
καετία του 1920, όταν
ο αµερικανός εξερευ-

νητλής Ρόι Τσάπµαν
Άντριους, ο οποίος
αποτέλεσε την έµ-
πνευση για διάφορους
κινηµατογραφικούς
ήρωες, ανακάλυψε τα
πρώτα απολιθώµατα
στην έρηµο Γκόµπι.
Ένα απολιθωµένο
κρανίο εκτέθηκε στο
Αµερικανικό Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας στη
Νέα Υόρκη, και προ-
κάλεσε τόσο µεγάλη
εντύπωση ώστε οι γι-
γάντιοι ρινόκεροι εκ-
θρόνισαν τους
δεινόσαυρους από τη
φαντασία της κοινής
γνώµης, σύµφωνα µε
µελέτη του 2014
στο Journal of the Hi-
story of Biology.

ΚΚοορροοννααϊϊόόςς::  ΣΣεε  πποοιιοουυςς
αασσθθεεννεείίςς  ττοο  µµοορριιαακκόό
ττεεσσττ……  εεππιιµµέέννεειι  νναα
ββγγααίίννεειι  θθεεττιικκόό  εεππίί  
µµαακκρρόόνν

Μια νέα µελέτη
ειδικών του Ια-
τρικού Κέντρου
της Βοστώνης
δείχνει ότι
άτοµα µε συγκε-

κριµένα υποκείµενα νοσήµατα που
προσβάλλονται από τον νέο κορωνοϊό
αργούν να αρνητικοποιηθούν στον ιό
σύµφωνα µε το µοριακό τεστ.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη µε-
λέτη, ασθενείς µε COVID-19 που είναι
60 ετών και άνω αλλά και όσοι πά-
σχουν από χρόνιες νόσους και ιδιαιτέ-
ρως από διαβήτη, παχυσαρκία,
ρευµατολογικά νοσήµατα ή έχουν
υποβληθεί στο παρελθόν σε µεταµό-
σχευση οργάνου, εµφανίζουν θετική
εξέταση PCR για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα σε σύγκριση µε νεότερα
άτοµα που δεν έχουν τέτοιες συννο-
σηρότητες.
Η καινούργια µελέτη που δηµοσιεύε-
ται online στο «Open Forum Infecti-
ous Diseases» είναι η µεγαλύτερη
µέχρι σήµερα σε ό,τι αφορά την επα-
νεξέταση µε PCR ατόµων που έχουν
θετική διάγνωση για COVID-19 –
τόσο ανοσοκατεσταλµένων όσο και
µη ανοσοκατεσταλµένων.

...Τελευταία σελίδα
ΖΖάάχχααρρηη::  ΚΚααττααννααλλώώννεεττεε  ππεερριισσσσόόττεερρηη  ααππόό
όόσσηη  ννοοµµίίζζεεττεε  ––  ΤΤιι  λλέέεειι  ννέέαα  έέρρεευυνναα
Σοκάρουν τα στοιχεία
έρευνας για τη ζάχαρη που
καταναλώνουµε. Σύµφωνα
µε αυτά, τρώµε τέσσερις
φορές περισσότερη ζάχαρη
από αυτή που προβλέπεται
και γι’ αυτό οι ειδικοί
κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για µελλοντικά
προβλήµατα υγείας, όπως
η παχυσαρκία.
Ποιες ηλικίες καταναλώ-
νουν περισσότερη ζάχαρη
Το φαινόµενο, δεν παρατη-
ρείται µόνο στις µικρές ηλι-
κίες, µιας και σύµφωνα µε
την νευροεπιστήµονα της
ερευνητικής οµάδας του
Queensland University of
Technology της Αυστρα-
λίας, Selena Bartlett, έφη-
βοι και ενήλικες σε
περισσότερες από 60
χώρες του κόσµου, συµπε-
ριλαµβανοµένης της Αυ-
στραλίας, ακολουθούν µια
διατροφή που περιλαµβά-
νει πάνω από τέσσερις

φορές τη ζάχαρη (100g)
της συνιστώµενης ηµερή-
σιας πρόσληψης που έχει
ορίσει ο Παγκόσµιος Οργα-
νισµός Υγείας (25g ανά
άτοµο ανά ηµέρα).
Τα αποτελέσµατα έρευνας,
που έγινε σε πειραµατό-
ζωα, αποδεικνύουν ότι µει-
ώθηκε ο κίνδυνος
πρόσληψης βάρους λόγω
της ζάχαρης, όταν τους χο-
ρηγήθηκε ηµερησίως µι-
κρότερη ποσότητα.
Η µακροπρόθεσµη κατανά-
λωση ζάχαρης σε σηµείο
που οδηγεί στην πρόσ-
ληψη βάρους, προκαλεί µια
υπερδιέγερση του νευρι-
κού συστήµατος, µεταβάλ-
λοντας επίσης την

επεισοδιακή και τη χωρική
µνήµη.
Αντίστοιχα συµπτώµατα
αναφέρονται και σε διατα-
ραχές ελλειµµατικής προ-
σοχής και υπερκινητικό-
τητας.
Είναι βέβαια αδιαµφισβή-
τητο το γεγονός ότι η
υπέρµετρη κατανάλωση
τροφίµων και ποτών µε
υψηλή περιεκτικότητα σε
σάκχαρα στα πλαίσια της
∆υτικής ∆ιατροφής µπορεί
να συσχετιστεί µε την αυ-
ξηµένη επιδηµία της παχυ-
σαρκίας.
Έχοντας όλα τα παραπάνω
ως δεδοµένα, οι επιστήµο-
νες συµπεραίνουν ότι η πα-
χυσαρκία που προκαλείται
λόγω υπερβολικής πρόσ-
ληψης ζάχαρης µπορεί να
συσχετιστεί µε υπερκινητι-
κότητα στα παιδιά, ενώ
στους ενήλικες, µε την έλ-
λειψη συγκέντρωσης και
την παρορµητικότητα.

ΠΠρροοϊϊσσττοορριικκόόςς  ρριιννόόκκεερροοςς  ήήτταανν  ββααρρύύττεερροοςς  ααππόό
εελλέέφφαανντταα,,  ψψηηλλόόττεερροοςς  ααππόό  κκααµµηηλλοοππάάρρδδααλληη


