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ΣΣΤΤΟΟ  6600,,2244%%  ΗΗ  ΕΕΜΜΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕ  ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΤΤΣΣΑΑΣΣ

Το 60% και πλέον
έφθασε η Καρδίτσα
σε ό, τι αφορά στην
εµβολιαστική κά-
λυψη. Οι ολοκλη-
ρωµένοι εµβολιασ-
µοί ανήλθαν στο
56,22%, ενώ οι
συµπολίτες µας που
έσπευσαν µέχρι
στιγµής για την ανα-
µνηστική δόση ξεπέ-
ρασαν τους 10.000.
Ειδικότερα: Σύνολο
ε µ β ο λ ι α σ µ ώ ν :
136.412 (+1.120
την 25/11/2021)
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7766  ννέέαα  θθεεττιικκάά  κκρροούύσσµµαατταα  ccoovviidd  
σσττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα
κρούσµατα της νόσου που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.602
, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κα-
τόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Ο συνολικός αριθµός των κρου-
σµάτων ανέρχεται σε 914.824 (ηµερή-
σια µεταβολή +0.7%), εκ των οποίων
50.6% άνδρες.

ΕΕππιισσττοολλήή  ΘΘ..  ΣΣττάάθθηη  
σσεε  ΚΚ..  ΚΚααρρααµµααννλλήή  γγιιαα  
τταα  έέρργγαα  ττοουυ  ΙΙααννοούύ
Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδοµών κ.
Κώστα Καραµανλή, η οποία κοινοποιήθηκε
στον αρµόδιο Υφυπουργό κ. Γιώργο Κα-
ραγιάννη και στη Γενική Γραµµατέα κ.
Μαρία – Έλλη Γεράρδη, απέστειλε ο ∆ή-
µαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης.

ΜΜααζζιικκήή  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή
σσττοο  σσυυλλλλααλληηττήήρριιοο  
γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  
Μαζική ήταν η συµµετοχή στο Πανκαρδι-
τσιώτικο συλλαλητήριο που οργανώθηκε,
το απόγευµα της Παρασκευής, µε πρωτο-
βουλία της Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµείου
και Κέντρων Υγείας Νοµού Καρδίτσας.
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ΜΜεε  ττηη  φφύύσσηη  &&  εευυρρωωππααϊϊκκήή
εεννίίσσχχυυσσηη,,  γγιιαα  ττηη  φφύύσσηη
σσττηη  δδυυττιικκήή  ΘΘεεσσσσααλλίίαα
Μεγάλης σηµασίας διηµερίδα για το πε-
ριβάλλον και τα µέτρα προστασίας του,
πραγµατοποιήθηκε επί διήµερο (25 και
26 Νοεµβρίου 2021) στα Τρίκαλα (ξενο-
δοχείο ΑΝΑΝΤΙ resort).

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”

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

4o km Π.Ο 
Καρδίτσας - Τρικάλων

Τηλ.: 24410 41441 
6974-500570

Fax: 24410-42242



ΤΤαα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττωωνν  ΚΚιιννηηττώώνν  
ΑΑσσττυυννοοµµιικκώώνν  ΜΜοοννάάδδωωνν  ΚΚααρρδδίίττσσααςς

Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό
διάστηµα από 29 Νοεµβρίου έως 05
∆εκεµβρίου 2021, τα δροµολόγια
των Κινητών Αστυνοµικών Μονά-
δων της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας

θα είναι τα ακόλουθα:
∆ευτέρα (29-11-2021) και ώρες 17:00 - 00:00:Μαυροµάτι –
Άγιος Ακάκιος – Ελληνόπυργος – Ανθοχώρι – Ελληνόκαστρο
– Αµυγδαλή - Κρυοπηγή
Τρίτη (30-11-2021) και ώρες 08:00 - 15:00: Καταφύγι –
Άγιος Αθανάσιος – Καστανιά – Μούχα – Ανθηρό - Καροπλέσι
Τετάρτη (01-12-2021) και ώρες 08:00 - 15:00: Κρυονέρι –
Καλύβια Πεζούλας – Πεζούλα – Φυλακτή – Νεράιδα - Νεο-
χώρι
Πέµπτη (02-12-2021) και ώρες 08:00 - 15:00: Πορτή – Τρυ-
γώνα – Βατσουνιά – ∆ρακότρυπα – Οξυά – Αργιθέα
Παρασκευή (03-12-2021) και ώρες 08:00 - 15:00: Παλιούρι
– ∆αφνοσπηλιά – Απιδιά - Μολόχα
Σάββατο (04-12-2021) και ώρες 08:00 - 13:00: Μελισσο-
χώρι – ∆ασοχώρι – Φίλια – Άµπελος – Κέδρος - Θραψίµι

RRaappiidd  tteessttss  γγιιαα  ccoovviidd--1199  σσττοονν
∆∆ήήµµοο  ΠΠααλλααµµάά  

Ο ∆ήµος Παλαµά σε συνεργασία
µε τον ΕΟ∆Υ, θα πραγµατοποι-
ήσειδωρεάν  Rapid test για ανί-
χνευση του κορωνοϊού σε όσους
δηµότες του το επιθυµούν, στις
παρακάτω περιοχές:

Καθηµερινά από ∆ευτέρα 29 Νοεµβρίου έως Παρασκευή
03 ∆εκεµβρίου στον Παλαµά στην κεντρική πλατεία από
τις 11:30 το πρωί έως τις 02:30 το µεσηµέρι,  
∆ευτέρα  29 Νοεµβρίου στο Πεδινό στο κοινοτικό κατά-
στηµα από τις 11:30 το πρωί έως τις 02:00 το µεσηµέρι
Τρίτη 30 Νοεµβρίου στο Προάστιο στο ∆ηµοτικό κατά-
στηµα από τις 11:30 το πρωί έως τις 02:00 το µεσηµέρι
Οι δηµότες που θα συµµετέχουν στη διαδικασία θα πρέπει
να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να έχουν µαζί τους  την
αστυνοµική τους ταυτότητα και το κινητό τους τηλέφωνο. 

ΤΤοο  ΜΜοουυσσιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς
σσττηηνν  1133ηη  ∆∆ιιεεθθννήή  ΣΣυυννάάννττηησσηη  
ΣΣχχοολλιικκώώνν  ΧΧοορρωωδδιιώώνν

Η ∆ιεθνής Συνάντηση Σχολικών Χο-
ρωδιών στην πόλη µας αποτελεί
πλέον ένα θεσµό,  στον οποίο συµµε-
τέχουν χορωδιακά και ορχηστρικά σύ-

νολα από σχολεία όλης της Ελλάδας. Το Μουσικό Σχολείο
Καρδίτσας δεν θα  µπορούσε να απουσιάζει από αυτή τη διορ-
γάνωση.Το Μουσικό Σύνολο που εκπροσώπησε το σχολεί-
οστην εκδήλωση του Φεστιβάλ,  την Πέµπτη 25 Νοεµβρίου
στο Παυσίλυπο Καρδίτσας ήταν το Σύνολο Πνευστών µε
υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Άγγελο Παλαπέλα. Το πρόγραµµα
περιλάµβανε γνωστά αγαπηµένα ελληνικά τραγούδια, όπως:
«Σαν τον µετανάστη», «Ένας Τούρκος στο Παρίσι», «Της δι-
καιοσύνης ήλιε νοητέ» και «Σαν τον Καραγκιόζη».Τηρώντας
όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, τα σύνολα του Μουσικού
Σχολείου θα πραγµατοποιήσουν το προσεχές διάστηµα εµ-
φανίσεις στο πλαίσιο των γιορτών των Χριστουγέννων προσ-
δοκώντας µια οµαλή επιστροφή µε τη µουσική στη ζωή µας!

Σαν σήµερα...
1826: Ο άγγλος φαρµακοποιός
Τζον Γουόκερ εφευρίσκει τα
σπίρτα.
1847: Κίνηµα υπό τον λοχαγό της
Οροφυλακής Νικόλαο Μερεντίτη
στην Πάτρα. Με ασαφή κίνητρα,
επιδίδεται σε λήστευση του τοπι-
κού υποκαταστήµατος της Εθνικής
Τράπεζας, εν ονόµατι του «Συντάγ-
µατος και του Χριστού», ενώ απο-
τυγχάνει να ληστέψει το τελωνείο.
1895: Ο επιχειρηµατίας Άλφρεντ
Νόµπελ ανακοινώνει τη θεσµοθέ-
τηση επιστηµονικών βραβείων,
που θα φέρουν το επώνυµό του.
1912: Η Αλβανία παρουσιάζει τη
νέα σηµαία της, τον δικέφαλο αετό
του Βυζαντίου σε φόντο κόκκινο.
1952: Η Κεντρική Επιτροπή του
ΚΚΕ ανακοινώνει στο εξωτερικό ότι
ο συλληφθείς Πλουµπίδης «είναι
από 27ετίας πράκτορας της Ασφά-
λειας».

ΤΤοο    ππρρόόγγρρααµµµµαα
εελλέέγγχχωωνν  
ααννίίχχννεευυσσηηςς  
κκοορρωωννοοιιοούύ  γγιιαα  
ττοο  ΣΣάάββββααττοο  2277//1111                      

Η Περιφέ-
ρεια Θεσ-
σαλίας σε
συνεργα-
σία µε τους
∆ήµους και

τον ΕΟ∆Υ ανακοινώνει το πρό-
γραµµα δράσεων των  ΚΟΜΥ
για  δωρεάν µαζικό δειγµατο-
ληπτικό έλεγχο στον γενικό
πληθυσµό της Θεσσαλίας,  για
το Σάββατο 27 Νοεµβρίου
2021:
Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-16:00 Μαζική δειγµα-
τοληψία κεντρική πλατεία
Καρδίτσας

ΠΠρροοσσωωρριιννήή  
δδιιαακκοοππήή  
κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  σσεε
οοδδοούύςς  ττηηςς  ππόόλλεεωωςς
ττηηςς  ΚΚααρρδδίίττσσααςς

Απαγορεύεται η διέλευση κάθε
είδους οχήµατος, την Κυριακή
(28/11/2021) κατά τις ώρες
07:00 - 10:00, επί της οδού
Μπλατσούκα, µεταξύ των
οδών Κολοκοτρώνη και Γρ.
Λαµπράκη, για την εκτέλεση
εργασιών µετακόµισης, χωρίς
να θίγεται η Αστυν ∆ιάταξη 3
του 1996, όπως τροποποι-
ήθηκε µε την Αστυν. ∆ιάταξη
3Α/98 (ΦΕΚ.761/Β/24-7-
1998), περί «µέτρων για την
τήρηση της κοινής ησυχίας». 
Η κυκλοφορία των οχηµάτων
προς τις κυριότερες οδούς της
πόλης, θα διεξάγεται µέσω
των πλησιέστερων κάθετων
οδών και από τις διασταυρώ-
σεις από τις οποίες επιτρέπεται
η στροφή προς αυτές, καθώς
επίσης και σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του Τµήµατος Τρο-
χαίας Καρδίτσας.

Εορτολόγιο
Σήµερα: -
28/11: Ειρήναρχος
29/11: Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαι-
δρίνα, Φιλούµενος, Φίλος, Φιλου-
µένη, Φιλοµίνα, Φιλοµίλα,
Φιλοµίλη, Φίλη
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09.00 π.µ.

15.00 π.µ.

Θερµοκρασία
8ο C

Καθαρός

Υγρασία
86%

Μποφόρ

Υγρασία
62%

Μποφόρ

Θερµοκρασία
17ο  C

Αραιή συννεφιά

Ο πίνακας της Μόνα Λίζα
ήταν κρεμασμένος 

στην κρεβατοκάμαρα 
του Ναπολέοντα.

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∆ΑΗ μεγαλύτερη
απόδειξη αρετής

είναι η διαχείριση
της δύναμης, χωρίς
να γίνεσαι κακός.

ΜΑΚΟΛΕΫ

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

Ένα καλάθι 
απορριμμάτων 

γεμάτο σκουπίδια
μέσα αλλά και 

απ ΄ έξω!!!

ΈΈννααρρξξηη  ΑΑιιττήήσσεεωωνν
γγιιαα  δδιιααµµοοννήή  σσττηη
ΦΦοοιιττηηττιικκήή  ΕΕσσττίίαα
ππρρωωττοοεεττώώνν  φφοοιιττηηττώώνν
ααππόό  µµεεττεεγγγγρρααφφέέςς
µµεετταακκιιννήήσσεειιςς

Ενηµερώνουµε
τους πρωτοετείς
φοιτητές που
π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι
από µετεγγρα-

φές-µετακινήσεις ότι οι αιτήσεις
για διαµονή στη Φοιτητική Εστία
του Βόλου, για το ακαδηµαϊκό
έτος 2021-2022, θα υποβάλλον-
ται από 25-11-2021 έως 10-12-
2021 και θα αποστέλλονται µόνο
ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επι-
στολή και µε πλήρη δικαιολογη-
τικά, στη διεύθυνση: Φοιτητική
Εστία Βόλου, 2ας Νοεµβρίου &
Βερναρδάκη, ΤΚ. 38333, Βόλος.

ΑΑννααββάάλλλλεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή
ηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  κκααµµππάάννιιααςς
γγιιαα  ττηηνν  ΕΕξξάάλλεειιψψηη  ττηηςς  ΒΒίίααςς
κκααττάά  ττωωνν  ΓΓυυννααιικκώώνν

Αναβάλλεται λόγω
των καιρικών συν-
θηκών για την Κυ-
ριακή στις 12 το
µεσηµέρι η σηµε-
ρινή εκδήλωση
για την παρου-

σίαση  της καµπάνιας ενηµέρωσης για την Εξά-
λειψη της Βίας κατά των Γυναικών που
διοργανώνουν από κοινού η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας και ο ∆ήµος Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και  ο δήµαρχος
Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος θα παρουσιάσουν το
µεσηµέρι της Κυριακής στην κεντρική πλατεία
της Καρδίτσας το   λεωφορείο  του Αστικού ΚΤΕΛ
Καρδίτσας, που  µεταφέρει το µήνυµα «∆εν εισαι
η µονη» «∆εν εισαι µονη»,  και στο οποίο  εµφα-
νίζονται  τα τηλέφωνα επικοινωνίας της εθνικής
γραµµής SOS-15900 και  του Συµβουλευτικού
Κέντρου  Καρδίτσας στα οποία µπορούν να απευ-
θύνονται οι γυναίκες θύµατα έµφυλης βίας.

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

Γ. ΚΩΤΣΟΣ:
«Στηρίζουµε τον
αγώνα των γυναι-
κών για την εξά-
λειψη οποιασδή-
ποτε µορφής βίας,
κακοποίησης και
παραβίασης των δι-
καιωµάτων τους»

Β. ΤΣΙΑΚΟΣ:
«Με σταθερά βή-
µατα, παρά τις δυ-
σκολίες που δη-
µιούργησε η πανδη-
µία άλλα και ο Ιανός,
σταδιακά υλοποι-
ούµε τον στόχο
µας»

Γ. ΚΑΠΡΑΝΑΣ:
«Τα τελευταία χρό-
νια της κρίσης,
πλήττονται και υπο-
βαθµίζονται και κοι-
νωνικά αγαθά όπως
η υγεία»

Α. ΑΚΡΙΒΟΣ:
«Να δοθεί βάρος
στην ενίσχυση των
δοµών υγείας και
των νοσοκοµείων
Θεσσαλίας, σε µία
προσπάθεια αντιµε-
τώπισης αυτής της
κατάστασης»
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Φίλες και
φίλοι, οι
εκλογές της

5ης ∆εκεµβρίου για την
ανάδειξη ηγεσίας στο
ΚίνηµαΑλλαγής -
ΠΑΣΟΚ έχουν εκ προ-
οιµίου έντονο πολιτικό
χαρακτήρα και µονο-
πωλούν το ενδιαφέρον
των πολιτών. Οι πολί-
τες δεν ξεχνούν πως οι
µεγαλύτερες αλλαγές
για πρόοδο και ευηµε-
ρία, για δηµοκρατικές
ελευθερίες και ατοµικά-
κοινωνικά δικαιώµατα,
οι αλλαγές στην υγεία,
την παιδεία και τον
αναπτυξιακό σχεδιασµό
της χώρας - αλλαγές
προς όφελος της κοι-
νωνίας και µε την Ελ-
λαδα παρούσα και

ισχυρή στο σύγχρονο
κόσµο - έγιναν µε την
δική τους συµµετοχή
και δικές τους αποφά-
σεις κατά τις περιό-
δους διακυβέρνησης
της χώρας από το
ΠΑΣΟΚ.

Οι εκλογές της 5ης
∆εκεµβρίου µονοπω-
λούν το ενδιαφέρον
των δυνάµεων της πα-

ραγωγής, της εργα-
σίας, του αγροτικού
µόχθου, των γραµµά-
των, του πολιτισµού
και της νεολαίας γιατί
όλοι γνωρίζουν πως µε
το Κίνηµα Αλλαγής-
ΠΑΣΟΚ ισχυρό θα ξα-
ναγίνουν πρωταγωνι-
στές και συµµέτοχοι
στη κοινωνία των πολι-
τών µε λόγο στις απο-
φάσεις που αφορούν
τη ζωή τους.

Όλοι τώρα γνωρί-
ζουν και αποδέχονται
ποιοί οδήγησαν τη
χώρα στη χρεοκοπία
και πέταξαν τα καυτά
προβλήµατα στις κυ-
βερνήσεις που ακoλού-
θησαν και ιδιαίτερα στη

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
της περιόδου 2009-
2011, η οποία αγνοών-
τας το πολιτικό κόστος
πήρε πρώτη την ευ-
θύνη να κρατήσει την
χώρα όρθια σε πολύ
δύσκολες συνθήκες.

Στις εκλογές της 5ης
∆εκεµβρίου λέµε ναι
στη συµµετοχη γιατί
δυναµώνοντας µε τη
συµµετοχή µας το Κί-
νηµα Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ

∆υναµώνουµε τη
φωνή µας, ανοίγουµε
το δρόµο για τη Συµµε-
τοχική ∆ηµοκρατία µε
γνώµονα τον Άνθρωπο
και το κοινό καλό.

Ξανακάνουµε την
∆ηµοκρατική Προοδευ-
τική Παράταξη µεγάλη
και ισχυρή

∆ηµιουργούµε τα
θεµέλια για µια κοινω-
νία µε σταθερό αξιακό
σύστηµα τις αρχές της
∆ιαφάνειας, της Αξιο-
κρατίας, της Κοινωνι-
κής Λογοδοσίας, της
∆ιαβούλευσης, της Αλ-
ληλεγγύης και της
Ελευθερίας.

Ενισχύουµε την αυ-
τοπεποίθηση για να
χτίσουµε µια δυνατή
οικονοµίαανταγωνι-
στική και ποιοτική βα-
σισµένη στους κανόνες
της πράσινηςανάπτυ-
ξης και των σύγχρονων
τεχνολογικών εξελί-
ξεων µε στόχο την ∆ί-
καιηΚοινωνία σε µία
∆υνατή Ελλάδα

Ανοίγουµε την
πόρτα της ελπίδας για
ένα καλύτερο αύριο

Φίλες/οι και συντρό-
φισσες/οι, µε σεβασµό
στην επιλογή σας,

σας καλούµε µε τη
συµµετοχή µας να µε-
τατρέψουµε την
εκλογή Προέδρου στο
Κίνηµα Αλλαγής -
ΠΑΣΟΚ σε γιορτή δη-
µοκρατίας, σε φάρο ελ-
πίδας και προοπτικής.

Είναι ώρα και χρέος
να ακουστεί ξανά το
σύνθηµα -η µεγάλη
προσδοκία που δόνησε
τις καρδιές µας- «εµ-
πρός να σηκώσουµε
τον ήλιο πάνω από την
Ελλάδα».

Σύµφωνα µε το
Συντονιστικό
Κέντρο Θεσ-

σαλίας τα αποτελέ-
σµατα rapid tests που
διενεργήθηκαν την Πα-
ρασκευή 26 Νοεµβρίου
έχουν ως εξής:

Κεντρική πλατεία
Καρδίτσας

Σε συνολικό αριθµό
558 δειγµάτων κατα-
γράφηκαν 22 θετικά.
Αφορούν σε 10 άνδρες
και 12 γυναίκες µε
διάµεση ηλικία τα 41
έτη.

Στην πλατεία Αγίας
Παρασκευής

Σε συνολικό αριθµό

328 δειγµάτων κατα-
γράφηκαν 12 θετικά.
Αφορούν σε 5 γυναί-
κες και 7 άνδρες µε
διάµεση ηλικία τα 36
έτη.

Στην κεντρική πλα-
τεία Παλαµά

Σε συνολικό αριθµό
102 δειγµάτων κατα-
γράφηκαν 3 θετικά.
Αφορούν σε 2 γυναίκες
και 1 άνδρα µε διά-

µεση ηλικία τα 36 έτη.
Στο Πνευµατικό

Κέντρο Σοφάδων
Σε συνολικό αριθµό

41 δειγµάτων καταγρά-
φηκε 1 θετικό. Αφορά
σε άνδρα ηλικίας 49
ετών.

Στο ∆ηµαρχείο Μου-
ζακίου

Πραγµατοποιήθηκαν
37 Rapid Test τα απο-
τελέσµατα των οποίων
ήταν όλα αρνητικά.

Στην Τ.Κ. Μορφο-
βουνίου

Πραγµατοποιήθηκαν
24 Rapid Test τα απο-
τελέσµατα των οποίων
ήταν όλα αρνητικά.

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ο Σεβασµιώτατος Μη-

τροπολίτης µας κ. Τιµό-
θεος, το Σάββατο 27
Νοεµβρίου 2021, θα
αναχωρήσει για το νησί
της Θήρας, ώστε στις
1:30΄µ.µ. να µετάσχει
στην ενθρόνιση του νέου
Σεβασµιωτάτου Μητρο-

πολίτου Θήρας, Αµοργού και Νήσων κ. Αµφι-
λοχίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Υπαπαντής του Κυρίου Φηρών.

Την Κυριακή 28 Νοεµβρίου, θα µετάσχει
στην πρώτη Θεία Λειτουργία του νέου Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτου Θήρας, Αµοργού και
Νήσων κ. Αµφιλοχίου στον ως άνω Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό.

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Καρδίτσης ανακοινώνει ότι η προ-
γραµµατισθείσα δηµοπρασία του parking
έναντι αυτού, που επρόκειτο να πραγµατοποι-
ηθεί το Σάββατο 27 Νοεµβρίου 2021 από ώρα
11:00΄π.µ.-1:00΄µ.µ. αναβαλλεται λόγω
εκτάκτου ασθενείας του Προέδρου του Εκ-
κλησιαστικού Συµβουλίου Πανοσιολογιωτάτου
Αρχιµανδρίτου π. Αµφιλοχίου Παπανδρέου.

Η νέα ηµεροµηνία της δηµοπρασίας θα
ανακοινωθεί εκ νέου από το Εκκλησιαστικό
Συµβούλιο.

Πολιτική παρέµβαση – κάλεσµα πρώην
Γραµµατέων του ΠΑΣΟΚ Ν. Καρδίτσας
Υπογράφουν: Αλεξάκος Φώτης, Γούλας Στέφανος, Κοντσίδης ∆ηµήτρης,
Κουτροµάνος ∆ηµήτρης, Λιακόπουλος Ηλίας, Σίσκος Θανάσης, Σπύρου Φώτης

Αποτελέσµατα rapid tests
στην Καρδίτσα
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Μαζική η συµµετοχή στο συλλαλητήριο
για την υγεία

Μαζική ήταν η
συµµετοχή
στο Πανκαρ-

διτσιώτικο συλλαλητή-
ριο που οργανώθηκε,
το απόγευµα της Παρα-
σκευής, στην κεντρική
πλατεία της πόλης, µε
πρωτοβουλία της Ένω-
σης Ιατρών Νοσοκο-
µείου και Κέντρων
Υγείας Νοµού Καρδί-
τσας.

Φορείς και πολίτες
διεκδίκησαν ουσιαστικά
µέτρα στήριξης του
ΕΣΥ και ενίσχυση του
Νοσοκοµείου Καρδί-
τσας.

Η έναρξη έγινε από
την Πόπη Μπούτα (αν-
τιπρόεδρος συλλόγου
εργαζοµένων ΚΥ), ενώ
ακολούθησαν χαιρετι-
σµοί από εκπροσώπους
φορέων, ενός λεπτού
σιγή για τα θύµατα της
πανδηµίας.

Η κεντρική οµιλία
έγινε από τον Πρόεδρο
του ∆Σ της Ένωσης Ια-
τρών Νοσοκοµείου και
Κέντρων Υγείας Καρδί-
τσας (ΕΙΝΚΥΝΚ)
Έκτορα Γάζο ο οποίος,
µεταξύ άλλων, τόνισε
τα εξής:

«Από µόνο του το
γεγονός της συνεχούς
κινητοποίησής µας
αναδεικνύει τόσο τα
διαχρονικά προβλή-
µατα και τις τεράστιες
ελλείψεις στις δοµές
του δηµόσιου συστή-
µατος υγείας, όσο και
τα οξυµένα ζητήµατα
που κορυφώθηκαν
κατά τη διάρκεια της
πανδηµίας και τα οποία
τελικά αποκάλυψαν τα
σαθρά θεµέλια πάνω
στα οποία έχει χτιστεί
και διαµορφωθεί το δη-
µόσιο σύστηµα υγείας.

Αν η κυβέρνηση είχε
ακούσει τις φωνές των
υγειονοµικών και τα αι-
τήµατα όλου του λαού,
τα οποία διατυπώσαµε
από την πρώτη στιγµή,

η κατάσταση δεν θα
είχε φτάσει ως
εδώ.Γιατί η κατάσταση
πλέον έχει φτάσει το
νοσοκοµείο και τα κέν-
τρα υγείας προ της κα-
τάρρευσης, ακόµα και
το πρόγραµµα των εµ-
βολιασµών κινδυνεύει
να τιναχτεί στον
αέρα!!! Εποµένως, εάν
συνεχιστεί η ίδια εγ-
κληµατική πολιτική που
εφαρµόζεται έως τώρα,
το 4ο επιδηµικό κύµα
θα είναι πιο φονικό από
το 1ο και 2ο µαζί.

Στο νοσοκοµείο
Καρδίτσας άρχισε η λει-
τουργία της ΜΕΘ
COVID µόνο µετά από
τις τεράστιες πιέσεις
µας και ενώ για δεκα-
πέντε ηµέρες υπήρχαν
διασωληνωµένοι ασθε-
νείς εκτός ΜΕΘ. Κά-
ποιοι από αυτούς,
µάλιστα, έχασαν τη
ζωή τους πριν προλάβει
να βρεθεί κλίνη ΜΕΘ,
γιατί όλες οι κλίνες
ΜΕΘ ήταν κατειληµµέ-
νες πανελλαδικά. Μόλις
η ΜΕΘ COVID άνοιξε,
έφτασε στην πληρό-
τητά της µέσα στο
πρώτο 24ωρο. Το ίδιο
συµβαίνει και σε όλα τα
νοσοκοµεία της Ελλά-
δας. Οι περίπου 40 κλί-
νες ΜΕΘ σε όλη τη
Θεσσαλία είναι πλήρεις
εδώ και σχεδόν 1 µήνα.

Το νοσοκοµείο µε
δύο κλινικές COVID 60
κλινών έχει φτάσει ήδη
έως και τους 70 νοση-
λευόµενους. Οι γιατροί
είναι εξαντληµένοι,

γιατί εδώ και ενάµιση
χρόνο βρίσκονται στην
πρώτη γραµµή, ενώ το
ελλιπές προσωπικό
µετά βίας βγάζει τις
απαραίτητες βάρδιες,
κατάσταση που χειρο-
τερεύει από τις επανα-
λαµβανόµενες νοσή-
σεις, αφού δουλεύουν
συνεχόµενα 6ωρα µε
την ίδια στολή, χωρίς
διάλλειµα. Είναι ξανά
ορατόςο κίνδυνος ενός
νέου Lockdown στο σύ-
στηµα παροχής οξυγό-
νου, όπως συνέβη
πέρυσι, µε αποτέλεσµα
διακοµιδές ασθενών
άρον άρον σε άλλα νο-
σοκοµεία της Θεσσα-
λίας.

Αντίστοιχα, η µετα-
φορά της «γενικής»
ΜΕΘ, µε µείωση από 7
σε 4 κλίνες, έγινε στη
µονάδα στεφανιαίων µε
δύο εντατικολόγους και
γιατρούς άλλων ειδικο-
τήτων. ∆ηλαδή, φτιά-
χτηκε µετά από δύο
χρόνια υποτιθέµενης
προετοιµασίας του δη-
µόσιου συστήµατος
υγείας, µία ΜΕΘ χωρίς
τον απαραίτητο αριθµό
γιατρών και χωρίς τις
κατάλληλες ειδικότητες
αυτών.

Σαν αποτέλεσµα, οι
4 κλίνες της µονάδας
στεφανιαίων παθήσεων
µεταφέρθηκαν στην
καρδιολογική κλινική
χωρίς το έµπειρο και
επαρκές αριθµητικά νο-
σηλευτικό προσωπικό
γιατί αυτό απασχολείται
πλέον στη «γενική»

ΜΕΘ. Από χτες, µάλι-
στα, είχαµε και το
πρώτο περιστατικό
ασθενή που διασωλη-
νώθηκε για άλλο λόγο,
εκτός του COVID, αλλά
δυστυχώς δεν έβρισκε
κρεβάτι σε ΜΕΘ, µε
αποτέλεσµα να νοση-
λευθεί απλή κλίνη της
καρδιολογικής κλινι-
κής. Αυτό είναι, λοι-
πόν, το αποτέλεσµα
της µετατροπής του
συστήµατος υγείας πα-
νελλαδικά σε µίας
νόσου. Κινδυνεύουν
ταυτόχρονα ασθενείς
µε άλλες παθήσεις γιατί
ενώ οι ανάγκες έχουν
συσσωρευτεί εξαιτίας
αυτής της πολιτικής, οι
δηµόσιες δοµές υγείας
δεν έχουν ενισχυθεί µε
προσωπικό και εξοπλι-
σµούς.

Για όλα αυτά τα σω-
µατεία και οι φορείς, ο
λαός της Καρδίτσας,
έχουµε πρόταση και
αυτή διεκδικούµε:

Ένα αποκλειστικά
δηµόσιο και δωρεάν
σύστηµα υγείας και
πρόνοιας που θα παρέ-
χει υψηλού επιπέδου,
σύγχρονες και πλήρεις
υπηρεσίες για όλο το
λαό, κάτω από όλες τις
συνθήκες, σε πανδηµία
ή χωρίς αυτή. Βάση
αυτού του συστήµατος
πρέπει να είναι η πρό-
ληψη και η έγκαιρη θε-
ραπεία και αποκατά-
σταση, χωρίς πληρω-
µές και χαράτσια στις
ασφαλιστικές εισφορές.

Απαιτούµε εδώ και
τώρα:

• Επίταξη ΤΩΡΑ του
ιδιωτικού τοµέα υγείας,
δηλαδή των µεγάλων
ιδιωτικών θεραπευτη-
ρίων και όχι επικοινω-
νιακές φούσκες µε
επιστρατεύσεις κά-
ποιων λίγων αυτοαπα-
σχολούµενων ιδιωτών
γιατρών κάτι που ήδη
έχει αποτύχει πανηγυ-

ρικά δύο φορές ως
τώρα

• Ένταξη των ιδιω-
τών γιατρών των απα-
ραίτητων ειδικοτήτων
στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας µε αποδοχές
των Ιατρών του ΕΣΥ –
Αύξηση των αποδοχών
όλων των υγειονοµι-
κών – Ένταξη στα
Β.Α.Ε.

• Να προσληφθούν
ΤΩΡΑ, µε έλεγχο µόνο
των τυπικών προσόν-
των και µε κατεπείγου-
σες διαδικασίες, όλοι
οι επιλαχόντες γιατροί.

• Μαζικές προλήψεις
µόνιµων γιατρών και
λοιπού προσωπικού
ώστε να καλυφθεί το
σύνολο των κενών,
αυξάνοντας δραστικά
τις οργανικές θέσεις µε
βάση τις ανάγκες.

• Να επιστρέψουν
τώρα όσοι συνάδελφοι
είναι σε αναστολή ερ-
γασίας. Κανείς δεν πε-
ρισσεύει.

• Μονιµοποίηση
όλων των επικουρικών
και συµβασιούχων
χωρίς όρους και προ-
ϋποθέσεις.

• Να ενισχυθεί µε
µόνιµες προσλήψεις
και υποδοµές και η
Πρωτοβάθµια Φρον-
τίδα Υγείας που απο-
σαρθρώνεται τελείως.

• Οργανωµένο πρό-
γραµµα εµβολιασµών
µε ευθύνη του κράτους
και την απαραίτητη
ενηµέρωση, ευαισθη-
τοποίηση, φαρµακοε-
παγρύπνηση και
παρακολούθηση των
εµβολιασµένων.

• Μέτρα προστασίας
στους χώρους δου-
λειάς, στα σχολεία,
στις σχολές και στα
ΜΜΜ».

Η πορεία κατέληξε
στο κτήριο της περιφέ-
ρειας όπου παραδόθη-
καν τα αιτήµατα στον
Αντιπεριφερειάρχη.

Έγινε µε πρωτοβουλία της Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµείου και Κέντρων Υγείας
Νοµού Καρδίτσας
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Μουζάκι … η ανυπόφορη πόλη

Συµπολίτισσες
και Συµπολί-
τες, Με ανη-

συχία, απογοήτευση
και θλίψη παρακολου-
θούµε και καταγρά-
φουµε τη
µελαγχολική καθηµε-
ρινότητα στον τόπο
µας, εν µέσω πανδη-
µίας ένα και πλέον
χρόνο µετά τον Ιανό.

Οι µόνοιδείκτες οι
οποίοι βαδίζουν συνε-
χώς αυξανόµενοιείναι
ο εφησυχασµός των
αρµοδίων η απραξία
τους, η απραγία, η
αδράνεια, η οικονο-
µική ασφυξία και η
επικινδυνότητα.

Αδιανόητο, παρά-
λογο, αδιερεύνητο,
ανέλεγκτο, µη νόµιµο
και επιζήµιο το «σκάν-
δαλο λεηλασίας πορ-
τών-παραθύρων και
κατεδάφισης 1075 m2
κτηρίουτου Κ.Υγείας
Μουζακίου!».

Η ∆υτική Περιφε-
ρειακή Οδός ένα
χρόνο και πλέον είναι
κλειστή και σπασµένη

στη δύο!
Καλντερίµια οι

∆ρόµοι µε τις νταλίκες
να αλωνίζουν µέρα
νύχτα στο κέντρο του
Μουζακίου.

Το αρχιτεκτονικό
και πολιτισµικό µας
µνηµείο, η Π. Γέφυρα
Μουζακίου κλειστή
καταρρέει!

Το ζωοπάζαρο του
Μουζακίου έκλεισε!
συµπαρασύροντας σε
χειµερία νάρκη την
αγορά µας.

Τα αδέσποτα κυ-
ριαρχούν ελεύθερα,
ανεξέλεγκτα και επι-
κίνδυνα στο κέντρο
της κωµόπολης.

Τα αιωνόβια πλα-

τάνια µας, ιστορικά
µνηµεία στα «Καλαν-
τζέϊκα» και στο «Πα-
λιοπήγαδο», µε µανία
κόπηκαν-εξοντώθη-
καν! Το ίδιο και ο Αεί-
λανθος προ καιρού
ανεξήγητα και ατιµώ-
ρητα.

Η έλλειψη σταθµού
µέτρησης αιθαλοµί-
χληςκαι αέριας ρύ-
πανσης τονίζει την
εγκατάλειψη.

Μια µατιά στις λι-
θορριπές! στα αέρινα
παγκάκια! και στα
έργα! διευθέτησης
κοίτης Ποταµού Παµί-
σου, φτάνει για να
αντιληφθείς την επι-
κινδυνότητα της

πληµµυρικής κοίτης.
Όταν βρέχει µα-

ζεύουµε τα ρεβέρ! για
να περπατήσουµε σε
δρόµους και πλατείες,
λόγω έλλειψης απο-
χέτευσης όµβριων.Με
κλειστή µύτη περνάµε
από φρεάτια χωρίς
ταπέτα! λόγω δυσο-
σµίαςκαι µε κίνδυνο
της σωµατικής µας
ακεραιότητας από
λακκούβες και πεζο-
δρόµια χωρίς προστα-
τευτικό κιγκλίδωµα!

Σε κίνδυνο η ∆η-
µόσια Υγεία από τρέ-
χοντα βοθρολύµατα,
ακαθαρσίες, απορρίµ-
µατα, ελλιπείς κάδους
και παραβίαση µέ-
τρων πρόληψης µετά-
δοσης κορονοιού και
άλλων ασθενειών!

Γέµισαν οι ράχες,
τα λαγκάδια, ο βιολο-
γικός και τα παρόχθια
του Παµίσου ενερ-
γούς Χ.Α.∆.Α!

Σύνηθες φαινό-
µενο η Έκθεση ανύ-
ποπτων Πολιτών και
ιδιαίτερα αθλούµενων

Παιδιών! σε επικινδυ-
νότητα από αναπνεύ-
σιµες και
διαταραγµένες καρκι-
νογόνες Ίνες Αµιάν-
του και ΑΕΚΚ!

Το φυσικό αέριο
δεν έφτασε ακόµα στο
∆ηµαρχείο και στο εµ-
πορικό κέντρο της
πόλης, παρά το οικό-
πεδο που παραχωρή-
θηκε και το κτήριο
των ∆ηµοτικών Σφα-
γείων που απαξιώ-
θηκε.

Τραγελαφική και
σκοτεινή η διαχεί-
ριση, διακίνηση, δια-
νοµή τροφίµων! και
κοινωφελών ενισχύ-
σεων για τους πληµ-
µυροπαθείς του
Ιανού!µε φορτώµατα,
ξεφορτώµατα και
αγωγιάτες! και µε ελ-
λιπή τον δηµοτικό
φωτισµό που άναβε
τη µέρα και έκλεινε τη
νύχτα!

«Όπου κι αν Κοιτά-
ξεις, Αν Βλέπεις…
Αυτή η Πόλη σε Πλη-
γώνει!»

Γράφει ο Αστέριος Βασιλάκος, Γραµµατέας Περιβαλλοντικής Οικολογικής
Παρέµβασης, Σύµβουλος Κοινότητας Μουζακίου

Ενηµέρωση για αποτελέσµατα
συνάντησης του ΣΕΠΕΘ µε τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Την 25η Νοεµ-

βρίου 2021
πραγµατοποι-

ήθηκε συνάντηση αντι-
προσωπείας του
ΣΕΠΕΘ στο γραφείο
του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας, στην οποία
συµµετείχαν οι εξής:

Χρήστος Αντωνίου,
Πρόεδρος ΣΕΠΕΘ

Χρήστος Μάρκου, Α’
Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕΘ

Άγγελος Αγοραστός,
Β’ Αντιπρόεδρος
ΣΕΠΕΘ

Νίκη Καλλιώρα,
Αν.Γενική Γραµµατέας

και Ταµίας ΣΕΠΕΘ
Γεώργιος Ζήγρας,

µέλος ΣΕΠΕΘ
∆ιαπιστώθηκε η

πολύ θετική στάση του
Περιφερειάρχη Θεσσα-

λίας για όλα τα θέµατα
τα οποία συζητήθηκαν
και τα οποία ήταν τα
ακόλουθα:

Προκήρυξη πλήρω-
σης θέσεων ευθύνης

επιπέδου Γενικής ∆ιεύ-
θυνσης

Προσωρινή κάλυψη
όλων των θέσεων ευ-
θύνης όλων των επιπέ-
δων µέχρι την επιλογή
τακτικών προϊσταµέ-
νων από το Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο

Χορήγηση µέσων
ατοµικής προστασίας
(ΜΑΠ) και γάλακτος –
Αποτίµηση σε χρήµα
των ΜΑΠ και του γάλα-
κτος των προηγούµε-
νων ετών

Εκσυγχρον ισµός
των κτιρίων των Π.Ε.

Προµήθεια νέου
στόλου αυτοκινήτων
των Π.Ε. προς αντικα-
τάσταση των παλαιών

Άµεση πληρωµή
των συναδέρφων –
αξιολογητών που ερ-
γάσθηκαν στα προ-
γράµµατα του ΕΣΠΑ
«Επενδυω» και «Επα-
νεπενδυω» στη Θεσσα-
λία.

Ο Περιφερειάχης
Θεσσαλίας κ. Κων-
σταντίνος Αγοραστός
δεσµεύθηκε για την
ικανοποίηση όλων των
παραπάνω αιτηµάτων.



Εντατικοί έλεγ-
χοι πραγµατο-
ποιούνται σε

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

Την Πέµπτη 25 Νο-
εµβρίου πραγµατοποι-
ήθηκαν σε όλη την
επικράτεια 68.406 έλε
γχοι, από τους οποίους
οι 29.875 στο ∆ιεθνή
Αερολιµένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέ-
λος».

Βεβαιώθηκαν συνο-
λικά 309 παραβάσεις,
ως ακολούθως:

165 παραβάσεις για
µη χρήση µάσκας
κ.λπ. συναφείς παρα-
βάσεις και επιβλήθη-
καν 163 πρόστιµα των
300 ευρώ και 2 των
150 ευρώ, ως ακολού-
θως:

44 στη Θεσσαλο-
νίκη,

29 στη Θεσσαλία,
21 στην Ήπειρο,
17 στο Βόρειο Αι-

γαίο,
14 στη ∆υτική Ελ-

λάδα,
13 στην Κεντρική

Μακεδονία,
7 στην Πελοπόν-

νησο,
6 στη Στερεά Ελ-

λάδα,
4 στη ∆υτική Μακε-

δονία,
4 στην Κρήτη,
4 στην Ανατολική

Μακεδονία και Θράκη
και

2 στα Ιόνια Νησιά.
Από την έναρξη

εφαρµογής των νέων
µέτρων (7 Νοεµβρίου
2020), έχουν βεβαι-
ωθεί συνολικά 76.010
οµοειδείς παραβάσεις
και επιβλήθηκαν
72.705 διοικητικά
πρόστιµα των 300

ευρώ και 3.305 των
150 ευρώ.

5 παραβάσεις για
περιορισµό µετακίνη-
σης µε επιβολή προ-
στίµου των 300 ευρώ,
στο Βόρειο Αιγαίο.

Από την έναρξη
εφαρµογής του µέτρου
(7 Νοεµβρίου 2020)
έχουν βεβαιωθεί συνο-
λικά 196.286 οµοει-
δείς παραβάσεις.

139 παραβάσεις για
κανόνες λειτουργίας
καταστηµάτων, ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων
κ.λπ. παραβάσεις της
σχετικής νοµοθεσίας
(απαγόρευση λειτουρ-
γίας, µη χρήση µά-
σκας, ποσοστό τ.µ.
επιφανείας ανά άτοµο
κ.α.).

Στις παραπάνω πε-
ριπτώσεις επιβλήθη-
καν οι ακόλουθες
κυρώσεις για παρα-
βίαση αναστολής λει-
τουργίας κ.λπ.
συναφείς παραβάσεις
των σχετικών διατά-
ξεων και συγκεκρι-
µένα:

Στην Κρήτη,
- από 5.000 ευρώ

πρόστιµο σε 2 κατα-
στήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, µε επι-
βολή 15ήµερης ανα-
στολής λειτουργίας
στο καθένα, για εξυ-
πηρέτηση 2 πελατών
χωρίς τα απαραίτητα
πιστοποιητικά και από
2 παραβάσεις στους
πελάτες,

- 5 παραβάσεις των

300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας, από
εργαζόµενους κατα-
στηµάτων και 3 από
άτοµα σε εξωτερικό
χώρο µε συνωστισµό,

- 1 παράβαση σε
επιχείρηση, για µη
ανάρτηση πινακίδας
µέγιστου επιτρεπόµε-
νου αριθµού ατόµων.

Στην Κεντρική Μα-
κεδονία,

- 5.000 ευρώ πρό-
στιµο σε κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέ-
ροντος, µε επιβολή
15ήµερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυ-
πηρέτηση 2 πελατών,
χωρίς τα απαραίτητα
πιστοποιητικά και από
2 παραβάσεις στους
πελάτες,

- 14 παραβάσεις
των 300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας, από
ιδιοκτήτες, εργαζόµε-
νους και πελάτες κατα-
στηµάτων,

- 2 παραβάσεις σε
καταστήµατα, για µη
ανάρτηση πινακίδας
µέγιστου επιτρεπόµε-
νου αριθµού ατόµων.

Στη Θεσσαλία,
- 5.000 ευρώ πρό-

στιµο σε ιδιοκτήτη κα-
ταστήµατος υγειονοµι-
κού ενδιαφέροντος,
για εξυπηρέτηση πε-
λάτη χωρίς τα απαραί-
τητα πιστοποιητικά και
1 παράβαση στον πε-
λάτη,

- 7 παραβάσεις των
300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας, από ερ-

γαζόµενους και πελά-
τες καταστηµάτων,

- 5 παραβάσεις σε
καταστήµατα, για µη
ανάρτηση πινακίδας
µέγιστου επιτρεπόµε-
νου αριθµού ατόµων.

Στην Ήπειρο,
- 5.000 ευρώ πρό-

στιµο σε άτοµο για πα-
ραβίαση καραντίνας,

- 8 παραβάσεις των
300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας, από ερ-
γαζόµενους και πελά-
τες καταστηµάτων,

- 1 παράβαση σε
κατάστηµα, για µη
ανάρτηση πινακίδας
µέγιστου επιτρεπόµε-
νου αριθµού ατόµων.

Στην Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη,

- 5.000 ευρώ πρό-
στιµο σε άτοµο, για
παραβίαση καραντίνας,

- 11 παραβάσεις
των 300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας, από ερ-
γαζόµενους και πελά-
τες καταστηµάτων.

Στη Θεσσαλονίκη,
- 20 παραβάσεις

των 300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας από ερ-
γαζόµενο και πελάτες
καταστηµάτων,

- 5 παραβάσεις σε
καταστήµατα, για µη
ανάρτηση πινακίδας
µέγιστου επιτρεπόµε-
νου αριθµού ατόµων.

Στη Στερεά Ελ-
λάδα, 17 παραβάσεις
των 300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας, από
ιδιοκτήτη και πελάτες
καταστηµάτων.

Στα Ιόνια Νησιά, 14

παραβάσεις των 300
ευρώ, για µη χρήση
µάσκας, από πελάτες
καταστηµάτων.

Στη ∆υτική
Ελλάδα, 7 παραβάσεις
των 300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας, από ερ-
γαζόµενο και πελάτες
καταστηµάτων.

Στην Πελοπόννη-
σο, 6 παραβάσεις των
300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας, από ερ-
γαζόµενους καταστη-
µάτων.

Στην Αττική, 3 πα-
ραβάσεις των 300
ευρώ, για µη χρήση
µάσκας, από εργαζόµε-
νους καταστηµάτων.

Στο Νότιο Αιγαίο, 2
παραβάσεις των 300
ευρώ, για µη χρήση
µάσκας, από εργαζόµε-
νους καταστηµάτων.

Στη ∆υτική Μακεδο-
νία, 1 παράβαση των
300 ευρώ, για µη
χρήση µάσκας, από
ιδιοκτήτη καταστήµα-
τος.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 1
παράβαση των 300
ευρώ, για µη χρήση
µάσκας από εργαζό-
µενο καταστήµατος.

Από την έναρξη
εφαρµογής των νέων
µέτρων (7 Νοεµβρίου
2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 24.074 οµο-
ειδείς παραβάσεις και
έχουν συλλη-
φθεί 2.696 άτοµα.

Οι έλεγχοι συνεχί-
ζονται µε αµείωτη έν-
ταση για την προστασία
της δηµόσιας υγείας.
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Αποτελέσµατα ελέγχων για
τα µέτρα αποφυγής της διάδοσης
του κορωνοϊού
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Κινητικότητα Erasmus+
στην Κροατία από το
2ο Γυµνάσιο Καρδίτσας

Μέσα στις
πρωτόγνω-
ρες συνθή-

κες της πανδηµίας, οι
µαθητές και οι εκπαι-
δευτικοί του 2ου Γυ-
µνασίου Καρδίτσας
συνέχισαν µε εξαιρε-
τική προθυµία και
αξιέπαινη επιµέλεια
τις δράσεις των προ-
γραµµάτων Era-
smus+, στα οποία το
σχολείο συµµετέχει,
παίρνοντας µέρος σε
προγραµµατισµένη κι-
νητικότητα στη Σλά-
τινα της Κροατίας, στο
πλαίσιο του σχεδίου
ΚΑ229 µε τίτλο «Ge-
nerative Application
to Manage Education
(GAME)» στην πε-
ρίοδο 14-20 Νοεµ-
βρίου 2021.

Στη συγκεκριµένη
κινητικότητα συµµε-
τείχαν επίσης ως εταί-
ροι του σχεδίου
µαθητές και καθηγη-
τές από την Τουρκία,
Λετονία, Πορτογαλία,
Βόρεια Μακεδονία, µε
χώρα υποδοχής την
Κροατία.

Στην κινητικότητα
συµµετείχαν οι µαθη-
τές της Γ΄ Γυµνασίου
του σχολείου Γιαν-
νούλα Μερόπη, Ζυγο-
γιάννης Αριστοτέλης,
Θέου Σοφία-Ραφαη-
λία, Κυρίτση Θηρεσία
και Τσιλίκας Παντε-
λής, µε συνοδούς κα-
θηγητές τον
διευθυντή του σχο-
λείου κ. Ζαχαρή Κων-
σταντίνο και τη
φιλόλογο κ. Ρόπη Γε-
ωργία.

Οι µαθητές και οι
καθηγητές έτυχαν
εξαιρετικά φιλόξενης
υποδοχής από το σχο-
λείο Eugen Kumičić
Primary school στη
Σλάτινα της Κροατίας,
όπου παρουσίασαν το
εκπαιδευτικό υλικό
που ετοίµασαν στο

µεσοδιάστηµα των κι-
νητικοτήτων, που
αφορά την εφαρµογή
των παιχνιδιών
«GuesswhoIam» και
« M a p p i n g G a m e s »
στην εκπαιδευτική
διαδικασία, καθώς και
την πρωτότυπη δηµι-
ουργία του σχολείου
µας «Enigmas», που
απέσπασε θετικότατα
σχόλια από τους εταί-
ρους. Επίσης, παρου-
σίασαν και έπαιξαν
παραδοσιακά ελλη-
νικά παιχνίδια, καθώς
και τη δοµή του εκ-
παιδευτικού συστήµα-
τος της χώρας µας.

Μάλιστα, είχαν δια-
κρίσεις και στα εκπαι-
δευτικά παιχνίδια,
καθώς και βράβευση
επίδοσης στον διαγω-
νισµό γνώσεων που
πραγµατοπο ιήθηκε
στο τέλος της κινητι-
κότητας.

Οι µαθητές και οι
καθηγητές συµµετεί-
χαν σε εκπαιδευτικές
εκδροµές και περιηγή-
σεις στην πρωτεύουσα
Ζάγκρεµπ, καθώς και
στο Geopark Janco-
vicστην ευρύτερη πε-
ριοχή της Σλάτινα.

Πέρα από τις γνώ-
σεις και τις εµπειρίες
που αποκόµισαν,
είχαν την ευκαιρία να
δηµιουργήσουν φιλι-
κές σχέσεις µε τους
υπόλοιπους Ευρωπαί-
ους συµµαθητές και
συναδέλφους τους
που συµµετείχαν στο
πρόγραµµα, να αν-

ταλλάξουν απόψεις
και ιδέες, να εξασκή-
σουν τη γλωσσοµά-
θειά τους και να
βιώσουν έµπρακτα
την ισότητα των λαών
και τις προοπτικές
απροκατάληπτης συ-
νεργασίας και σύσφι-
ξης των σχέσεων µε
τους εταίρους, που
αποτελούν επίσης βα-
σικούς στόχους των
ευρωπαϊκών προ-
γραµ- µάτων Era-
smus+.

Η συνεργασία µα-
θητών και εκπαιδευτι-
κών υπήρξε άψογη
καθ’ όλη τη διάρκεια
της κινητικότητας και
όλοι επέστρεψαν στην
Καρ- δίτσα µε άριστες
εντυπώσεις και πλου-
σιότεροι σε γνώσεις,
εµπειρίες και καλλιέρ-
γεια, γεγονός που
αποδεικνύει για άλλη
µια φορά ότι το σχο-
λείο µπορεί να είναι
ζωντανός οργανισµός
αναπαραγωγής και
εµπέδωσης της γνώ-
σης µε τον πλέον δη-
µιουργικό και
ψυχαγωγικό τρόπο.

Η διεύθυνση και το
προσωπικό του σχο-
λείου συγχαίρουν
όλους όσους συνέβα-
λαν στην υλοποίηση
των δράσεων, µέσα
σε τόσο αντίξοες συν-
θήκες, και τους εύ-
χονται πάντα να είναι
δραστήριοι και επιτυ-
χείς και να βάζουν
ωραίους και υψηλούς
στόχους.

ΞΞεεκκιιννάάεειι  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  2277  
ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  ττοο  77oo  
ΠΠααννθθεεσσσσααλλιικκόό  
ΦΦααρρµµαακκεευυττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο

«Το φαρµακείο στην “υπηρεσία” της τρίτης
ηλικίας» είναι το κεντρικό µήνυµα του 7ου
Πανθεσσαλικού Φαρµακευτικού Συνεδρίου,
που συνδιοργανώνουν οι Φαρµακευτικοί Σύλ-
λογοι Θεσσαλίας, µε την οργανωτική ευθύνη
του Φαρµακευτικού Συλλόγου Τρικάλων, στις
27 και 28 Νοεµβρίου 2021, και την αιγίδα του
Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου και
του Ι∆ΕΕΑΦ. 

Το Συνέδριο θα µεταδοθεί διαδικτυακά και
απευθύνεται στους φαρµακοποιούς όλης της
χώρας. Το «παρών» θα δώσουν διακεκριµένοι
επιστήµονες και εκπρόσωποι της φαρµακευτι-
κής αγοράς που θα αναπτύξουν θέµατα που
αφορούν στην υγεία, στην πρόληψη, στη
φροντίδα, αλλά και στην καθηµερινότητα του
φαρµακείου. 

Η θεµατολογία του συνεδρίου θα εστιάσει
στις ανάγκες των ατόµων τρίτης ηλικίας και
στο πώς µπορούν οι φαρµακοποιοί, ως επιστή-
µονες υγείας, να τις εξυπηρετήσουν και να τις
καλύψουν, βελτιώνοντας το επίπεδο της
υγείας και κατ’ επέκτασιν την ποιότητα ζωής
των ατόµων αυτών.

Τους συνέδρους θα καλωσορίσει ο πρό-
εδρος του Φ.Σ. Τρικάλων, κ. ∆ηµήτρης Ανα-
στασίου, και την εναρκτήρια οµιλία θα κάνει ο
δήµαρχος Τρικκαίων κ. ∆ηµήτρης Παπαστερ-
γίου µε θέµα «Υγιείς, ασφαλείς και σύγχρονες
πόλεις».

Στο πλαίσιο του εργασιών του συνεδρίου θα
πραγµατοποιηθούν:

- Στρογγυλό τραπέζι για την «Ενηµέρωση
φαρµακοποιών για επαγγελµατικά και εκπαι-
δευτικά ζητήµατα» µε συντονιστή τον κ. ∆η-
µήτρη Αναστασίου, πρόεδρο Φ.Σ. Τρικάλων,
και συµµετέχοντες τους κ.κ.: Απόστολο Βαλτά,
πρόεδρο ΠΦΣ, Σεραφείµ Ζήκα, πρόεδρο Ι∆Ε-
ΕΑΦ, ∆ηµήτρη Γαγάτση, πρόεδρο Φ.Σ. Καρδί-
τσας, Αθανάσιος Κουτσούκης, πρόεδρο Φ.Σ.
Λάρισας, και Κώστα Ματσιόλη, πρόεδρο Φ.Σ.
Μαγνησίας. 

- Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών από εθελοντές
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Την εισα-
γωγική οµιλία θα πραγµατοποιήσει ο πρόεδρος
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ∆ρ Αντώνιος
Αυγερινός.

- 18 οµιλίες για επιστηµονικά και επαγγελ-
µατικά θέµατα 

Το συνέδριο µοριοδοτείται µε 12 Μόρια Συ-
νεχιζόµενης Εκπαίδευσης από το Ι∆ΕΕΑΦ.



Επιστολή προς
τον Υπουργό
Υποδοµών κ.

Κώστα Καραµανλή, η
οποία κοινοποιήθηκε
στον αρµόδιο Υφυ-
πουργό κ. Γιώργο Κα-
ραγιάννη και στη
Γενική Γραµµατέα κ.
Μαρία – Έλλη Γε-
ράρδη, απέστειλε ο
∆ήµαρχος Μουζακίου
κ. Θεοφάνης Στάθης,
µε αφορµή τη σηµαν-
τική καθυστέρηση που
παρατηρείται στην
εκτέλεση των µεγάλων
έργων αποκατάστασης
του «Ιανού» στο ∆ήµο
Μουζακίου.

Ο ∆ήµαρχος ζητάει
από τον Υπουργό
άµεση ενηµέρωση για
το χρονοδιάγραµµα
έναρξης και υλοποί-
ησης όλων των προ-
βλεπόµενων έργων
ενόψει του χειµώνα
που έρχεται.

Επίσης, αιτείται την
οργάνωση προπαρα-
σκευαστικής ευρείας
σύσκεψης µεταξύ των
ε µ π λ ε κ ο µ έ ν ω ν ,
(Υπουργείο, Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας, Εργο-
λάβοι, ∆ήµος),
προκειµένου να υπάρ-
ξει αναλυτική ενηµέ-
ρωση για τον
επιχειρησιακό σχεδια-
σµό, αλλά και να συ-
ζητηθούν τα
περιθώρια για παράλ-
ληλες η επιπλέον µι-
κροπαρεµβάσεις στην
πόλη και σε πληγείσες
τοπικές Κοινότητες, οι
οποίες κρίνονται απο-
λύτως αναγκαίες.

Ειδικότερα, στη-
ναπό 22/11/2021 (Αρ.
Πρωτ. 11584) Επι-
στολή του, ο ∆ήµαρ-
χος Μουζακίου
αναφέρει τα παρα-
κάτω:

«Κύριε Υπουργέ
Στις 30/01/2021,

λίγες ηµέρες µετά την
καταστροφή του µεσο-

γειακού κυκλώνα
«Ιανού» στο Νοµό
Καρδίτσας, επισκέ-
φθηκε την περιοχή
µας ο Πρωθυπουργός
κ. Κυριάκος Μητσοτά-
κης, επικεφαλής κλι-
µακίου Υπουργών της
κυβέρνησης, προκει-
µένου να βρεθεί κοντά
στους δοκιµαζόµενους
συµπολίτες και να
σχηµατίσει ολοκληρω-
µένη εικόνα για τις ζη-
µιές που υπέστη ο
τόπος.

Εκείνη την ηµέρα
πραγµατοπο ιήθηκε
στην Καρδίτσα ευρεία
σύσκεψη πολιτικών
εκπροσώπων και τοπι-
κών φορέων, κατά την
οποία έγιναν σηµαντι-
κές ανακοινώσεις για
άµεση εφαρµογή οικο-
νοµικών µέτρων ανα-
κούφισης των
πληγέντων, αλλά και
για εκτέλεση µε fa-
sttrack διαδικασίες,
απολύτως απαραίτη-
των µεγάλων έργων
αποκατάστασης.

Σε ότι αφορά το οι-
κονοµικό και θεσµικό
σκέλος των κυβερνητι-
κών εξαγγελιών, κοινή
είναι η διαπίστωση ότι
τα περισσότερα ανα-
γκαία µέτρα ελήφθη-
σαν µέσα σε χρόνο
ρεκόρ, γεγονός που
είχε πολύ θετικό αντί-
κτυπο στις τοπικές κοι-
νωνίες.

∆εν συνέβη όµως
το ίδιο µε τα ανακοι-
νωθέντα µεγάλα έργα
υποδοµής του «πακέ-

του» των 153 εκατ.
ευρώ που ως γνωστόν
εγκρίθηκαν από την
Κυβερνητική Επιτροπή
Συντονισµού Μεγάλων
Έργων της Βουλής.

Κύριε Υπουργέ
Στην άνω αναφερό-

µενη σύσκεψη φο-
ρέων, κατά την
τοποθέτησή σας ενώ-
πιον του Πρωθυπουρ-
γού, είχατε δεσµευτεί
ότι τον Απρίλιο του
2021 θα ξεκινήσουν τα
συγκεκριµένα έργα.
Όµως, φτάσαµε στο
τέλος του Νοεµβρίου
και η πολυπόθητη
έναρξή τους δεν δια-
φαίνεται στον ορί-
ζοντα.

Με την παρούσα
λοιπόν, σας µεταφέρω
την έντονη ανησυχία
και τον µεγάλο προ-
βληµατισµό των τοπι-
κών κοινωνιών για τι
µέλλει γενέσθαι τελικά
µε αυτά τα έργα,
καθώς «οδεύουµε»
στο χειµώνα και κάθε
εργασία πλέον στην
περιοχή και ειδικά
στον ορεινό όγκο,
λόγω των κακών και-
ρικών συνθηκών που
ήδη επικρατούν, θα
είναι ουσιαστικά ανέ-
φικτη.

Κύριε Υπουργέ
Επειδή, οι κάτοικοι

του ∆ήµου Μουζακίου
αντιµετωπίζουν αντι-
κειµενικές δυσκολίες
σε καθηµερινή βάση
από τις εκτεταµένες
ζηµιές του «Ιανού» και
ζητούν επιτακτικά την

άµεση έναρξη των
έργων αποκατάστα-
σης, ώστε να λήξει το
συντοµότερο δυνατό ο
καθηµερινός «Γολγο-
θάς» στη διαβίωση και
στις µετακινήσεις
τους…

Αιτούµαι τα εξής:
1. Να υπάρξει από

την πλευρά του
Υπουργείου σας άµεση
ενηµέρωση για το χρο-
νοδιάγραµµα έναρξης
και υλοποίησης όλων
των προγραµµατισµέ-
νων παρεµβάσεων στο
∆ήµο µας.

2. Να οργανωθεί
ευρεία σύσκεψη όλων
των εµπλεκοµένων
(Υπουργείο Υποδοµών,
Περιφέρεια Θεσσαλίας,
ανάδοχος έργου), µε
τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου
Μουζακίου πριν αρχί-
σουν τα έργα, ώστε να
µας αποδοθεί λεπτο-
µερή εικόνα για αυτά
και για τον σχεδιασµό
εκτέλεσής τους. Έτσι
θα αποφύγουµε µετέ-
πειτα αστοχίες που θα
οφείλονται σε ενδεχό-
µενη πληµµελή γνώση
η καταγραφή, των
υφιστάµενων δηµοτι-
κών υποδοµών, (δι-
κτύων ύδρευσης,
άρδευσης, αγωγών οµ-
βρίων, υδατορεµάτων,
εσωτερικής και εξωτε-
ρικής οδοποιίας κ.α.)
στο Μουζάκι, σε κοινό-
τητες και οικισµούς, οι
οποίες µπορεί να επι-
φέρουν κοινωνική
αναστάτωση, αλλά και
ζηµιογόνες καθυστε-
ρήσεις στην πορεία

των αποκαταστάσεων.
Υπογραµµίζω πως µετά
από επαφές µου µε
τους Προέδρους των
Τοπικών Κοινοτήτων
που έχουν πληγεί από
τον «Ιανό» και κατόπιν
πολλών επιτόπιων επι-
σκέψεων, είµαι πεπει-
σµένος ότι θα πρέπει
να συµπεριληφθούν
στο υφιστάµενο επιχει-
ρησιακό πλάνο των τε-
χνικών έργων αποκα-
τάστασης, επιπλέον
παρεµβάσεις µικρής
κλίµακας που δεν προ-
βλέφθηκαν, αλλά είναι
απολύτως απαραίτητες
για τους δηµότες και
την εύρυθµη λειτουρ-
γία των οικιστικών
συγκροτηµάτων, ει-
δικά στα ορεινά του
∆ήµου µας. Στη σύ-
σκεψη που αιτούµαι
µπορούν να συζητη-
θούν όλα τα υπάρ-
χοντα µελετητικά,
επιχειρησιακά και οικο-
νοµικά περιθώρια και
να καταρτιστεί ένα πα-
ράλληλο ολοκληρω-
µένο σχέδιο αναγ-
καίων πρόσθετων µι-
κροπαρεµβάσεων που
θα συµφωνηθούν, το
οποίο είναι βέβαιο ότι
θα λειτουργήσει ενι-
σχυτικά και θα διευκο-
λύνει την οµαλή
εξέλιξη όλων των ήδη
προβλεπόµενων µεγά-
λων έργων.

Είµαι στη διάθεσή
σας να παράσχω οποι-
αδήποτε διευκρίνιση
επιθυµείτε για τα πα-
ραπάνω και αναµένω
σχετική ενηµέρωση.
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Επιστολή Θ. Στάθη σε Κ. Καραµανλή
για έναρξη των µεγάλων έργων
αποκατάστασης του Ιανού
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Με τη φύση και ευρωπαϊκή ενίσχυση,
για τη φύση στη δυτική Θεσσαλία
Μεγάλης ση-

µασίας διηµε-
ρίδα για το

περιβάλλον και τα
µέτρα προστασίας του,
πραγµατοποιήθηκε επί
διήµερο (25 και 26 Νο-
εµβρίου 2021) στα Τρί-
καλα (ξενοδοχείο
ΑΝΑΝΤΙ resort). Με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, την
ΚΕ∆Ε, τους ∆ήµους της
δυτικής Θεσσαλίας (ΠΕ
Τρικάλων & Καρδί-
τσας), ευρωπαϊκούς
φορείς για το περιβάλ-
λον, η διηµερίδα είχε
ως θέµα «Οι φυσικές
λύσεις ως µέσο για τη
µείωση των επιπτώ-
σεων των πληµµυρών
στη δυτική Θεσσαλία».
Στο τεχνικό τµήµα της
συνάντησης, την
πρώτη ηµέρα, συζητή-
θηκαν από µηχανικούς
∆ήµων και ειδικούς από
τους ευρωπαϊκούς φο-
ρείς, η υπάρχουσα κα-
τάσταση και
ενδεδειγµένες λύσεις.
Αυτές συνίστανται στη
χρήση «πράσινων πα-
ρεµβάσεων» για απο-

τροπή π.χ. πληµµυ-
ρών, όπως φυσικά εµ-
πόδια αντί των
τεχνητών, κάτι που διε-
θνών ονοµάζεται Green
Infrastructure έναντι
της Grey Infrastruc-
ture.

∆εν είναι τυχαίο που
ο ∆ήµαρχος Τρικκαίων
και Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρης Παπα-
στεργίου, κατά τη δεύ-
τερη ηµέρα της
συνάντησης, τόνισε
πως, µόνη λύση για
προστασία του περι-
βάλλοντος και των πο-
λιτών, είναι «το να
προχωρήσουµε µπρο-
στά, στο περιβαλλον-
τικό και οικονοµικό
τµήµα».

Και αυτό σηµαίνει
µέριµνα για τη δυτική
Θεσσαλία, από τα
βουνά της οποίας ξεκι-
νούν τα ύδατα που κα-
τευθύνονται στον
κάµπο. Εθεσε, µάλιστα,
ως πρόταση και στόχο,
το να αποτελέσουν τα
έργα που θα ωριµά-
σουν προς χρηµατοδό-
τηση, την πρώτη
µεγάλη παρέµβαση του
υπό σύσταση Αναπτυ-
ξιακού οργανισµού ∆υ-
τικής Θεσσαλίας.

Τόνισε ο κ. Παπα-
στεργίου για άλλη µια
φορά τη µεγάλη σηµα-
σία της προστασίας
όλων και της άσκησης
περιβαλλοντικής πολι-
τικής, φέροντας τα πα-

ραδείγµατα του
«Ιανού» στην Καρδίτσα
και των συνήθων
πληµµυρών στην πε-
ριοχή Φαρκαδόνας.
Εδωσε, όµως έµφαση,
στην ανάγκη να βοη-
θήσει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων,
στην τάχιστη ωρίµανση
µελετών, «για να µη
χαθούν τα υπάρχοντα
κονδύλια».

Στη συζήτηση παρε-
νέβησαν µε σηµαντικές
τοποθετήσεις, ο κ. Κ.
Αραβώσης, Γενικός
Γραµµατέας Φυσικού
Περιβάλλοντος και
Υδάτων (για θέµατα
σχετικά µε την εφαρ-
µοζόµενη πολιτική του
Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος), ο Περιφερει-
άρχης Θεσσαλίας κ. Κ.
Αγοραστός (για ζητή-
µατα της θεσσαλικής
πραγµατικότητας συνο-
λικά σε σχέση µε τα
νερά και τις περιβαλ-
λοντικές παρεµβάσεις),
ο ∆ιευθυντής Χρηµατο-
δοτήσεων Ελλάδος και
Κύπρου από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύ-

σεων (ΕΤΕπ) δρ. Ιωάν-
νης Καλτσάς (για ζητή-
µατα σχετικά µε την
ευρωπαϊκή πολιτική),
ενώ σηµαντική η επι-
στηµονική παρουσία
του καθηγητή του ΕΜΠ
κ. Ευαγ. Μπαλτά, από
το Εργαστήριο Υδρολο-
γίας και Αξιοποίησης
Υδατικών Πόρων.

Χαιρετισµό απέ-
στειλε ο Υπουργός ∆ι-
καιοσύνης Κώστας
Τσιάρας, ενώ παρέστη-
σαν, ο συντονιστής
Αποκεντρωµένης ∆ιοί-
κησης Θεσσα- λίας –
Στ. Ελλάδας κ. Κ. Παπ-
πάς, οι ∆ήµαρχοι, Φαρ-
καδόνας κ. Σπ.
Αγναντής, Αργιθέας κ.
Ανδρέας Στεργίου και
Λίµνης Πλαστήρα Παν.
Νάνος.

Επίσης, συµµετείχαν
ενεργά, η WWF Ελλά-
δας, η Global Infra-
structure Basel από
την Ελβετία, και συνο-
λικά στην προσπάθεια
συµµετέχουν οι περι-
βαλλοντικοί φορείς
ICATALIST, The Nature
Conservancy και MAVA.

Κεντρική Οδός: Νέα ονοµασία στην υπηρεσία
ηλεκτρονικής πληρωµής διοδίων και δυο νέα
εκπτωτικά προγράµµατα!
Σε µετονοµασία

της υπηρεσίας
ηλεκτρονικής

πληρωµής διοδίων
KentrikiPassκαι στον
εµπλουτισµό της µε
δυο νέα εκπτωτικά
προγράµµατα προ-
χωρά η Κεντρική Οδός.

Ειδικότερα, από την
Παρασκευή 26 Νοεµ-
βρίου, η υπηρεσία
Kentriki Pass µετο-
νοµά- ζεται σε Fast
Pass Κεντρική Οδός,
ενώ παράλληλα, προ-
σφέρει σε όλους τους
οδηγούς τα προγράµ-
µατα Frequent All 2 και

Frequent All3 & 4,ώστε
να απολαµβάνουν
υψηλές εκπτώσεις
στους σταθµούς διο-
δίων που λειτουργεί
και διαχειρίζεται η
εταιρία.

Ειδικότερα, µε το
νέο πρόγραµµα το Fast
PassΚεντρική Οδός
Frequent All 2, όλοι οι
οδηγοί οχηµάτωνκατη-
γορίας 2 (Ι.Χ επιβα-
τικό), κερδίζουν έως

και 50% έκπτωση,
ανάλογα µε τη µηναία
συχνότητα των διελεύ-
σεώντους. Το ποσοστό
της έκπτωσης αυξάνε-
ται αναλογικά.

Επιπλέον και για τις
ανάγκες των επαγγελ-
µατιών οδηγών, η Κεν-
τρική Οδός προχώρησε
στη δηµιουργία του Fa-
stPassΚεντρική Οδός
Frequent All 3 & 4,
(οχήµατα κατηγορίας 3
και 4όπως πχ λεωφο-
ρεία και φορτηγά), το
οποίο και προσφέρει
εκπτώσεις έως και
30%,ανάλογα µε τη

µηναία συχνότητα διε-
λεύσεων.

Αναλυτικές πληρο-
φορίες για τα νέα εκ-
πτωτικά προγράµµατα,
είναι διαθέσιµες στην
ιστοσελίδα Fast Pass
Κεντρική Οδός, καθώς
και στην εφαρµογή My
Odos, ενώ στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόµενου,
βρίσκεται και το τµήµα
Τηλεφωνικής Εξυπηρέ-
τησης Πελατών στο
τηλέφωνο 801 700
7000, από ∆ευτέρα
έως Σάββατο 08:00 µε
16:00 και Κυριακή
10:00 µε 18:00.



Σάββατο 27 Νοεµβρίου 2021 11

Στο 60,24% η εµβολιαστική κάλυψη
στην ΠΕ Καρδίτσας

Το 60% και πλέον
έφθασε η Καρδί-
τσα σε ό, τι

αφορά στην εµβολια-
στική κάλυψη. Οι ολο-
κληρωµένοι εµβολιασµοί
ανήλθαν στο 56,22%,
ενώ οι συµπολίτες µας
που έσπευσαν µέχρι στιγ-
µής για την αναµνηστική
δόση ξεπέρασαν τους
10.000.

Ειδικότερα:
Σύνολο εµβολια-

σµών: 136.412 (+1.120
την 25/11/ 2021)

Σύνολο µε τουλάχι-
στον 1 δόση: 68.501
(+279 την 25/11/ 2021)

Σύνολο ολοκληρωµέ-
νων εµβολιασµών:
63.573 (+174 την
25/11/2021)

Σύνολο εµβολιασµών
αναµνηστικής δόσης:
9.553 (+688 την
25/11/2021)

Η εικόνα σε όλη τη
Θεσσαλία

Π.Ε. Καρδίτσας
Ηµεροµηνία Αναφο-

ράς: 2021-11-23
Εµβολιαστική κάλυψη

(τουλαχ. 1η δόση):
60.24%

Ολοκληρωµένοι εµβο-
λιασµοί: 56.22%

∆είκτης θετικότητας
ελέγχων: 1.25%

7-ήµ. ΚΜΟ κρουσµά-
των / 100.000 κατοί-
κους: 71.8

Εβδοµαδιαία τάση:
Σταθερή

Π.Ε. Τρικάλων
Ηµεροµηνία Αναφο-

ράς: 2021-11-23
Εµβολιαστική κάλυψη

(τουλαχ. 1η δόση):
64.39%

Ολοκληρωµένοι εµβο-
λιασµοί: 60.92%

∆είκτης θετικότητας
ελέγχων: 1.32%

7-ήµ. ΚΜΟ κρουσµά-
των / 100.000 κατοί-
κους: 77.0

Εβδοµαδιαία τάση:
Πτωτική

Π.Ε. Λάρισας
Ηµεροµηνία Αναφο-

ράς: 2021-11-23

Εµβολιαστική κάλυψη
(τουλαχ. 1η δόση):
59.14%

Ολοκληρωµένοι εµβο-
λιασµοί: 54.59%

∆είκτης θετικότητας
ελέγχων: 1.43%

7-ήµ. ΚΜΟ κρουσµά-
των / 100.000 κατοί-
κους: 96.5

Εβδοµαδιαία τάση:
Πτωτική

Π.Ε. Μαγνησίας
Ηµεροµηνία Αναφο-

ράς: 2021-11-23
Εµβολιαστική κάλυψη

(τουλαχ. 1η δόση):
58.55%

Ολοκληρωµένοι εµβο-
λιασµοί: 54.87%

∆είκτης θετικότητας
ελέγχων: 1.55%

7-ήµ. ΚΜΟ κρουσµά-
των / 100.000 κατοί-
κους: 95.5

Εβδοµαδιαία τάση:
Σταθερή

Τριπλασιάστηκαν
τα ραντεβού για

πρώτη δόση
Στο µεταξύ, σε δυνα-

µική πορεία βρίσκεται και
πάλι η εµβολιαστική εκ-
στρατεία «Ελευθερία». Ο
αριθµός των ραντεβού
για εµβολιασµό κατά του
κορωνοϊού που προ-
γραµµατίζονται και εκεί-
νων που διενεργούνται
τις τελευταίες εβδοµάδες
δηµιουργεί αισιοδοξία
στους αρµόδιους για το
τείχος ανοσίας που υψώ-
νεται και την αναχαίτιση
της επιδηµίας κορωνοϊού
στη χώρα µας.

Το επιδηµικό κύµα πα-
ραµένει σε υψηλό ση-
µείο, µε τους επιστήµονες
να παρακολουθούν µε

αγωνία την κίνησή του
αναµένοντας την πολυ-
πόθητη αποδροµή του. Οι
σκληροί επιδηµιολογικοί
δείκτες δεν αφήνουν
ακόµη ευρύ περιθώριο
αξιολόγησης στους ειδι-
κούς. Χθες καταγράφη-
καν 7.108 νέα
κρούσµατα κορωνοϊού,
93 απώλειες ασθενών
στα νοσοκοµεία, περίπου
550 εισαγωγές στις κλινι-
κές covid και έναν ακόµη
δραµατικό απολογισµό
διασωληνωµένων εντός
κι εκτός Μονάδων Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ),
µε 612 ασθενείς.

Σηµειωτέον ότι τα
προγνωστικά µοντέλα
«έδειχναν» 600 διασω-
ληνωµένους έως το τέλος
Νοεµβρίου, αριθµός που
έχει ήδη ξεπεραστεί ση-
µαντικά, αρκετά προτού
τον χρονικό ορίζοντα που
είχε τεθεί. Είναι ενδει-
κτικό του πώς κινείται ο
συγκεκριµένος δείκτης
ότι οι διασωληνωµένοι
αυξήθηκαν κατά 25% τις
τελευταίες δύο εβδοµά-
δες, από 487 ανέβηκαν
στους 612. Στα νοσοκο-
µεία οι νοσηλευόµενοι
αγγίζουν τους 4.600.

Στο πεδίο των εµβο-
λιασµών διαµορφώνεται
πιο θετική εικόνα. Καθη-
µερινά πλέον το τελευ-
ταίο διάστηµα
διενεργούνται πάνω από
70.000 εµβολιασµοί, µε
το τελευταίο 48ωρο να
ξεπερνούν τους 166.000,
παραπέµποντας στις ηµέ-
ρες της περασµένης άνοι-
ξης όπου έσπευδαν µε
σειρά προτεραιότητας οι
πολίτες να εµβολιαστούν,

µε κριτήριο την ηλικία και
το ιατρικό ιστορικό τους.
Το ζητούµενο για ειδικούς
και κυβέρνηση είναι να
συνεχίσει σε αυτό το επί-
πεδο ο εµβολιαστικός
ρυθµός προκειµένου να
µειώσει τη διασπορά και
κατά συνέπεια την επί-
δραση του τέταρτου κύ-
µατος.

Ειδικότερα, την Τρίτη
έγιναν 81.640 εµβολια-
σµοί και χθες 85.113.
Συγκεκριµένα, 17.873
πολίτες εµβολιάστηκαν
µε πρώτη δόση προχθές
και άλλοι 18.967 χθες.
Την αναµνηστική δόση
έλαβαν 57.057 την περα-
σµένη Τρίτη και άλλοι
58.577 χθες. Οι «µαύ-
ροι» αριθµοί της επιδη-
µίας, ιδίως των νεκρών
που έφτασαν τους 1.620
µέσα στον Νοέµβριο,
οδηγούν ολοένα και πε-
ρισσότερους στην πλατ-
φόρµα εµβολιασµών και
στα εµβολιαστικά κέντρα.
Ενδεικτικά, την Τρίτη
προγραµµατίστηκαν
20.000 ραντεβού για
πρώτη δόση και 123.000
ραντεβού για αναµνη-
στική δόση.

Ειδικά, στο πεδίο της
αναµνηστικής δόσης η ει-
κόνα έχει αλλάξει άρδην
σε σύγκριση µε το τέλος
του Οκτωβρίου. Πλέον,
1.062.174 πολίτες έχουν
κάνει την τρίτη, γεγονός
κατά τους ειδικούς θα
φρενάρει τις µεταδόσεις
σε πλήρως εµβολιασµέ-
νους πολίτες που όµως
έχουν χάσει πιθανώς την
προστασία τους απέναντι
στον ιό.

Τα εµβολιαστικά κέν-
τρα είναι σε πλήρη ανά-
πτυξη και υπάρχει η
δυνατότητα για περισσό-
τερους από 110.000 εµ-
βολιασµούς την ηµέρα,
όπως διαβεβαίωσε την
περασµένη ∆ευτέρα ο
αρµόδιος για την «Ελευ-
θερία», γενικός γραµµα-
τέας Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ),
κ. Μάριος Θεµιστοκλέ-

ους. Για όσα mega-εµβο-
λιαστικά Κέντρα έχουν
κλείσει, γίνεται η αναπλή-
ρωση από Κέντρα Υγείας
που εντάσσονταν στη
γραµµή εµβολιασµού µε
AstraZeneca η οποία σή-
µερα είναι ανενεργή.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι
πριν ανακοινωθούν τα
µέτρα για τους ανεµβο-
λίαστους, ο αριθµός
όσων προγραµµάτιζαν
ραντεβού πρώτης δόσης
ήταν έως 7.000 άτοµα
την ηµέρα. Τώρα ο αριθ-
µός αυτός έχει τριπλασια-
στεί. Το σύστηµα,
σύµφωνα µε το γενικό
γραµµατέα, έχει εφε-
δρείες έτσι ώστε εάν πα-
ρατηρηθεί καθυστέρηση
στα ραντεβού να ανα-
πτυχθούν περισσότερα
εµβολιαστικά κέντρα.
Ραντεβού για τρίτη δόση
µπορεί να κλειστεί µέσα
σε διάστηµα µιας εβδοµά-
δας και για πρώτη δόση
και νωρίτερα.

Η Ευρώπη βρίσκεται
για άλλη µια φορά στο
επίκεντρο της πανδηµίας
της Covid-19 εν µέσω
µιας «ψευδούς αίσθησης
ασφάλειας» που προσφέ-
ρουν τα εµβόλια, ανέ-
φερε σήµερα ο γενικός
διευθυντής του Παγκό-
σµιου Οργανισµού
Υγείας, Τέντρος Αντανόµ
Γκεµπρεγέσους.

Αξιωµατούχοι του
ΠΟΥ προειδοποιούσαν ότι
ο κορωνοϊός SARS-CoV-
2 θα συνεχίσει να εξα-
πλώνεται καθώς οι
κοινωνίες επιστρέφουν
στην κινητικότητα και τις
επαφές της προπανδηµι-
κής περιόδου πριν από
την εορταστική περίοδο
των Χριστουγέννων.

Την περασµένη εβδο-
µάδα, πάνω από το 60%
όλων των καταγεγραµ-
µένων κρουσµάτων και
θανάτων από την Covid-
19 παγκοσµίως καταγρά-
φηκαν στην Ευρώπη,
επισήµανε ο Τέντρος σε
συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε.

Ξεπέρασαν τις 10.000 οι αναµνηστικές δόσεις
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Στη Θεσσαλονίκη για το ∆ιασυλλογικό
Πρωτάθληµα ο ΣΟΑΚ Φωκιανός
ΗΕλληνική Φί-

λαθλη Οµο-
σ π ο ν δ ί α ς

Αντισφαίρισης Ε.Φ.Ο.Α
σε συνεργασία µε τον
Ο.Α. Κουφαλίων Θεσ-
σαλονίκης προκηρύσ-
σει το ∆ιασυλλογικό
Πρωτάθληµα Ανδρών
-Γυναικών Β΄ Εθνικής
Κατηγορίας Βορρά για
το έτος 2021, το Σάβ-
βατο 27 Νοεµβρίου
έως και Κυριακή 28
Νοεµβρίου µε παρά-
ταση αγώνων εάν
χρειασθεί έως ∆ευτέρα
29 Νοεµβρίου 2021.

Οι εν λόγω αγώνες
θα λάβουν χώρα στα
ανοιχτά γήπεδα,
του Ο.Α. Κουφαλίων
(Περιφερειακός Κου-
φαλείων, έναντι του
κλειστού Γυµναστη-
ρίου Γ.Α.Σ.) στην Θεσ-
σαλονίκη.

Θα πάρουν µέρος
αθλητές και αθλήτριες
οι οποίοι ανήκουν στο
δυναµικό τη Ε΄ Ένω-
σης και κατέχουν υπο-
χρεωτικά ενεργοποιη-
µένο δελτίο της

Ε.Φ.Ο.Α
Η κάθε οµάδα συµ-

µετέχει, µε 2 παίκτες/
ριες (υποχρεωτικά) και
1 ή 2 αναπληρωµατι-
κές/ους (προαιρετικά),
καθώς και µε έναν
προπονητή.

Στους Αγώνες Β΄
Εθνικής κατηγορίας
Ανδρών – Γυναικών
Βορρά του 2021 στην
πόλη της Θεσσαλονί-
κης, συµµετέχουν οι
οµάδες,

α) που υποβιβάστη-
καν από το Πρωτά-
θληµα της Α΄ Εθνικής
του 2019,

β) που παρέµειναν
στην κατηγορία από το
πρωτάθληµα της Β΄

Εθνικής Ανδρών - Γυ-
ναικών Βορρά του
2019 και

γ) που κατέκτησαν
τις πρώτες θέσεις, στο
πρωτάθληµα της Γ΄
κατηγορίας 2018 στην
Α’,Β΄,Γ’,∆’ και Ε΄

Ένωση (όπου αυτό
διεξήχθη),

Θέση που αξιώθηκε
επάξια να κατακτήσει ο
Καρδιτσιώτικος Οµι-
λος της πόλης µας
¨Σ.Ο.Α.Κ Φωκιανος¨,
αφού το 2018 και
2019 αντίστοιχά, είχε
φθάσει στους Τελι-
κούς αγώνες του ∆ια-
σ υ λ λ ο γ ι κ ο ύ
Πρωταθλήµατος και
των δύο κατηγοριών,

κατακτώντας την
πρώτη (1η ) θέση στη
κατηγορία των Γυναι-
κών (2018) και την
πρ( 1η ) θέση στην κα-
τηγορία των Ανδρών
(2019) και την είσοδο
του στην Β΄ Εθνική
κατηγορία !!

Και µάλιστα µε παί-
κτες και παίκτριες που
είναι γέννηµα θρέµµα
του Συλλόγου µέσα
από την σχεδόν (30)
τριάντα χρόνων αγω-
νιστικής πορείας και
παρουσίας τόσο στην
πόλη µας όσο και σε
όλο το Πανελλήνιο.!

∆ικαίωµα συµµετο-
χής έχουν παίκτριες/
τες γεννηµένες/οι από
το 2007 και πριν.

Ο Σ.Ο.Α.ΚAΡ∆Ι-
ΤΣΑΣ. ¨Φωκιανος¨,
πρωτεργάτης του Καρ-
διτσιώτικου ΤΕΝΙΣ και
κύριος εκφραστής της
Αγωνιστικής Εκπροσώ-
πησης του Νοµού µας,
σε όλες τις κατηγορίες
και ηλικίες, εδώ και
σχεδόν (30) τριάντα
χρόνια, κατακτώντας

επάξια την άνοδό του
στην Β΄ ΕΘΝΙΚΗ κατη-
γορία το έτος 2018-
19, όπως κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος (πιστός
στο ραντεβού µε την
ιστορία που κουβα-
λάει) θα λάβει µέρος
στους αγώνες µε έξι(6)
αθλητές-τριες κατά
επιλογή.

Συγκεκριµένα:
Στο ∆ιασυλλογικό

πρωτάθληµα Β΄ Εθνι-
κής Κατηγορίας στην
πόλη της Θεσσαλονί-
κης, τον Νοµό µας θα
εκπροσωπήσουν στην
κατηγορία.

α) Ανδρών οι :
1) Γραπατσάς Φα-

νούριος και 3) Χαρό-
βας Αντώνιος και 4)
Χαλιαµάλιας Επαµει-
νώνδας

β) Γυναικών οι:
1) Γραπατσά Μα-

ρίνα, 2) Σταµούλη
Κωνσταντίνα κα 3)
Τσούπου ∆ήµητρα .

Τους αθλητές θα
συνοδέψει ο προπονη-
τής του Οµίλου κ
Θωµάς Γραπατσάς.

∆ιπλή συνεδρίαση για το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αργιθέας
∆ια ζώσης και µε

τηλεδιάσκεψη,
θα πραγµατο-

ποιηθεί η 13η ειδική
Συνεδρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου του
∆ήµου Αργιθέας, την
∆ευτέρα 29-11-2021
και ώρα 13:00 µ.µ,
σύµφωνα µε το άρθρο
10 της από 11/3/2020
Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου (µέτρα απο-
φυγής της διάδοσης του
Κορωναϊού Covid 19)
και την µε αριθµ. πρωτ.
∆Ι∆Α∆/Φ.69/189/οικ.
21929/23-11-2021 εγ-
κύκλιο του Υπ. Εσωτερι-
κών για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα πα-
ρακάτω θέµατα, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 όπως αντι-
καταστάθηκε από το
άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο
184 παρ. 1 του Ν.
4635/2019.

Οι δηµοτικοί Σύµβου-
λοι και οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων, οι οποίοι
δεν πληρούν τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις

συµµετοχής στην δια
ζώσης συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
θα µπορούν να συµµε-
τάσχουν σε αυτή µέσω
τηλεδιάσκεψης που θα
διεξάγεται παράλληλα.

Ορίζεται ως προθε-
σµία ενηµέρωσης του
Προέδρου του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου για τον
τρόπο µε τον οποίο θα
συµµετάσχετε σε αυτήν,

η ∆ευτέρα 29 Νοεµ-
βρίου και ώρα
10:00π.µ.

∆ια ζώσης και µε τη-
λεδιάσκεψη, θα πραγµα-
τοποιηθεί και η 14η
Τακτική Συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Αργιθέας,
επίσης την ∆ευτέρα 29-
11-2021 και ώρα 14:00
µ.µ, σύµφωνα µε το
άρθρο 10 της από
11/3/2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου
(µέτρα αποφυγής της
διάδοσης του Κορωναϊού
Covid 19) και την µε
αριθµ. πρωτ.
∆Ι∆Α∆/Φ.69/189/οικ.
21929/23-11-2021 εγ-
κύκλιο του Υπ. Εσωτερι-
κών για συζήτηση και

λήψη απόφασης στα πα-
ρακάτω θέµατα, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 όπως αντι-
καταστάθηκε από το
άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο
184 παρ. 1 του Ν.
4635/2019.

Οι δηµοτικοί Σύµβου-
λοι και οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων, οι οποίοι
δεν πληρούν τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις
συµµετοχής στην δια
ζώσης συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
θα µπορούν να συµµε-
τάσχουν σε αυτή µέσω
τηλεδιάσκεψης που θα
διεξάγεται παράλληλα.
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76 νέα θετικά κρούσµατα covid
στην Καρδίτσα

Τα νέα εργαστη-
ριακά επιβεβαι-
ωµένα κρούσ-

µατα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι
6.602, εκ των οποίων
14 εντοπίστηκαν κατό-
πιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Ο
συνολικός αριθµός των
κρουσµάτων ανέρχεται
σε 914.824 (ηµερήσια
µεταβολή +0.7%), εκ
των οποίων 50.6% άν-
δρες.

Με βάση τα επιβε-
βαιωµένα κρούσµατα
των τελευταίων 7 ηµε-
ρών, 113 θεωρούνται
σχετιζόµενα µε ταξίδι
από το εξωτερικό και
2.674 είναι σχετιζό-
µενα µε ήδη γνωστό
κρούσµα.

Οι νέοι θάνατοι
ασθενών µε COVID-19
είναι 86, ενώ από την
έναρξη της επιδηµίας
έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 17.779 θάνα-
τοι. Το 95.4%
είχε υποκείµενο νό-
σηµα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.

Ο αριθµός των
ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνω-
µένοι είναι 630 (59.2%
άνδρες). Η διάµεση
ηλικία τους είναι 65
έτη. To 81.1% έχει
υποκείµενο νόσηµα
ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. Μεταξύ των
ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνω-
µένοι, 506 (80.32%)
είναι ανεµβολίαστοι ή
µερικώς εµβολιασµένοι
και 124 (19.68%) είναι
πλήρως εµβολιασµένοι.
Από την αρχή της παν-
δηµίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 3.487
ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα

νοσοκοµεία της επι-
κράτειας είναι 483
(ηµερήσια µεταβολή -
5.48%). Ο µέσος όρος
εισαγωγών του επταη-
µέρου είναι 446 ασθε-
νείς.

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

Η γεωγραφική
κατανοµή

Άγιο Όρος 5
Αιτωλοκαρνανία 138
Ανατολική Αττική

246
Άνδρος 2

Αργολίδα 39
Αρκαδία 39
Άρτα 38
Αχαΐα 213
Βοιωτία 67
Βόρειος Τοµέας Ατ-

τικής 226
Γρεβενά 30
∆ράµα 60
∆υτική Αττική 94
∆υτικός Τοµέας

Αθηνών 235
Έβρος 135
Εύβοια 49
Ευρυτανία 26
Ζάκυνθος 14
Ηλεία 55
Ηµαθία 110
Ηράκλειο 172
Θάσος 9
Θεσπρωτία 13
Θεσσαλονίκη 1.204
Θήρα 7
Ιωάννινα 112
Καβάλα 51
Κάλυµνος 2
Καρδίτσα 76
Καστοριά 54
Κεντρικός Τοµέας

Αθηνών 512
Κέρκυρα 114
Κεφαλληνία 12
Κιλκίς 66
Κοζάνη 175
Κορινθία 77

Κως 11
Λακωνία 17
Λάρισα 190
Λασιθίου 8
Λέσβος 64
Λευκάδα 12
Λήµνος 5
Μαγνησία 126
Μεσσηνία 51
Μύκονος 2
Νάξος 7
Νήσων 38
Νότιος Τοµέας Αθη-

νών 201
Ξάνθης 65
Πάρος 2
Πειραιώς 202
Πέλλα 113
Πιερία 100
Πρέβεζα 33
Ρέθυµνο 52
Ροδόπη 66
Ρόδος 66
Σάµος 11
Σέρρες 143
Σποράδες 14
Τήνος 2
Τρίκαλα 64
Φθιώτιδα 120
Φλώρινα 48
Φωκίδα 20
Χαλκιδική 70
Χανίων 56
Χίος 2
Υπό διερεύνηση 125

6.602 µολύνσεις σε όλη τη χώρα

Απαγορεύεται η θήρα
από το ∆ασαρχείο Καρδίτσας
Απαγορεύεται η

θήρα στην πε-
ριοχή αρµο-

διότητας ∆ασαρχείου
Καρδίτσας κατά την
κυνηγετική περίοδο
2021-2022 και όπου
δεν απαγορεύεται µε
∆ασική Αστυνοµική
∆ιάταξη θήρας όπως
παρακάτω:

· Παντός θηράµατος
µε ενέδρα στις πηγές
(καρτέρι).

· Των τριχωτών θη-
ραµάτων όταν και
όπου το έδαφος καλύ-
πτεται µε χιόνι και ιδι-
αίτερα δια της

παρακολουθήσεως των
ιχνών επί της χιόνος.

· Παντός θηράµατος
σε περιπτώσεις ιδιαιτέ-
ρως δυσµενών συνθη-
κών όπως χιονοπτώ-
σεων µεγάλης έντασης

και διάρκειας.
Οι παραβάτες της

παρούσας ∆.Α.∆. διώ-
κονται και τιµωρούνται
σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις
του Ν.∆. 86/1969,

996/1971 του Ν.
177/1975 και την υπ’
αριθµ 414985/29-11-
1985 κοινή απόφαση
Υπ. Εθνικής Οικονοµίας
και Γεωργίας «Περί µέ-
τρων ∆ιαχείρισης της
άγριας πτηνοπανίδας»
(ΦΕΚ 757/18-12-1985
Τ.Β ) όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει
µε την αριθµ. Η.Π.
37338/1807/Ε.103/1-
9-2010 ΚΥΑ Υπ. Οικ.-
Οικονοµίας Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτι-
λίας-Περιβαλλοντικής
Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής «για την

διατήρηση της άγριας
πτηνοπανίδας κλπ».

H ισχύς της παρού-
σας αρχίζει από την
δηµοσίευσή της µέχρι
το τέλος της κυνηγετι-
κής περιόδου 2021-
2022 και η τήρησή της
ανατίθεται στα όργανα
της ∆ασικής Υπηρε-
σίας, Αστυνοµίας, Ζ ́
Κυνηγετικής Οµοσπον-
δίας Θεσσαλίας & Ν.
Σποράδων, Κυνηγετι-
κούς Συλλόγους Καρ-
δίτσας, Σοφάδων,
Παλαµά και σε κάθε φι-
λόνοµο και φιλοπρό-
οδο πολίτη.
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Τα παιδιά γιορτάζουν... Τα παιδιά
διεκδικούν
Με αφορµή την

Παγκόσµ ι α
Ηµέρα για τα

∆ικαιώµατα του Παιδιού
στις 20 Νοεµβρίου τα
στελέχη του Παραρτή-
µατος Ροµά του Κέν-
τρου Κοινότητας της
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας , Παιδείας
και Πολιτισµού του
∆ήµου Καρδίτσας σε
συνεργασία µε την ∆ι-
ευθύντρια, κ. Μηλιώνη
Σοφία, και τον σύλλογο
διδασκόντων του 19ου

∆ηµοτικού Σχολείου,
όπου φοιτούν µαθητές
Ροµά, υλοποίησαν εκ-
παιδευτική δράση στο

χώρο του σχολείου τη
∆ευτέρα 22 Νοεµβρίου
2021.

Συγκεκριµένα, τα

παιδιά παρακολούθη-
σαν την αφήγηση του
παραµυθιού « Όλοι
γεννιόµαστε ελεύθε-
ροι» του Ευγένιου Τρι-
βιζά, στο οποίο
περιγράφεται η Παγκό-
σµια ∆ιακήρυξη

των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου αλλά και
βίντεο της UNICEF, στο
οποίο προβάλλονται µε
απλό και κατανοητό
τρόπο τα δικαιώµατα
του παιδιού. Στη συνέ-
χεια, τα παιδιά συµµε-

τείχαν σε δραστηριότη-
τες µε εκπαιδευτικό
υλικό για τα δικαιώµατα
τους ζωγραφίζοντας και
κατασκευάζοντας τη
δική τους αφίσα.

Το Κέντρο Κοινότη-
τας µε Παράρτηµα
Ροµά του ∆ήµου Καρδί-
τσας χρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταµείο στο
πλαίσιο του Περιφερει-
ακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Θεσσα-
λίας 2014-2020.

Ποιοι θα πάρουν τον µποναµά
των Χριστουγέννων
Πριν από τα

Χριστούγεννα
θα καταβλη-

θεί σε χαµηλοσυνταξι-
ούχους, υγειονοµικούς
και άτοµα µε αναπηρία
η έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση που ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός
στη Βουλή, σύµφωνα
µε τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονοµικών
Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Ο κ. Σκυλακάκης
µιλώντας σε τηλεο-
πτικό σταθµό (ΑΝΤ1)
ξεκαθάρισε ότι το ει-
σοδηµατικό κριτήριο
των 7.200 ευρώ
αφορά το καθαρό
ποσό που λαµβάνουν
από τη σύνταξή τους,
εφόσον δεν έχουν
άλλα εισοδήµατα, ενώ
σε ό,τι αφορά το επί-
δοµα για τους υγειονο-
µικούς, είπε ότι θα
καταβληθεί µόνο
στους υγειονοµικούς
της πρώτης γραµµής,
δηλαδή σε όσους έρ-
χονται σε επαφή µε
ασθενείς, και θα ακο-
λουθηθεί η ίδια διαδι-
κασία για τον
υπολογισµό του όπως
τον Απρίλιο του 2020
που είχαν λάβει και
πάλι µισό µισθό.

Συµπλήρωσε δε

πως εξαιρούνται όσοι
υγειονοµικοί βρίσκον-
ται σε αναστολή εργα-
σίας.

Επιπλέον, διευκρί-
νισε ότι δικαιούχοι
είναι και όσοι παίρνουν
προσωρινή σύνταξη,
και πάλι βέβαια αν
πληρούν τα εισοδηµα-
τικά κριτήρια, ενώ
αναφορικά µε το επί-
δοµα για τα άτοµα µε
αναπηρία, θα το λά-
βουν όσοι παίρνουν το
αντίστοιχο επίδοµα
από τον ΟΠΕΚΑ, εφό-
σον πληρούν βέβαια
τα εισοδηµατικά κριτή-
ρια που έχουν τεθεί
και για τους χαµηλο-
συνταξιούχους.

Ερωτώµενος σχε-
τικά µε πιθανές αδι-
κίες, παραδέχθηκε ότι
µπορεί να υπάρχουν
αδικίες αλλά, όπως
είπε, δεν υπάρχει δη-

µοσιονοµικός χώρος
για περαιτέρω βελ-
τίωση των µέτρων και
κατά συνέπεια διόρ-
θωση των αδικιών,
επαναλαµβάνον- τας
ότι δεν υπάρχει δηµο-
σιονοµικός χώρος για
µόνιµα µέτρα και ότι
αυτό θα καταστεί εφι-
κτό από το 2023 και
µετά.

Ο «χριστουγεννιάτι-
κος µποναµάς» αφορά
πάνω από 1 εκατοµµύ-
ριο δικαιούχους, µε το
συνολικό κόστος της
έκτακτης ενίσχυσης να
ανέρχεται σε 338,5
εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στους
υγειονοµικούς των νο-
σοκοµείων, των κέν-
τρων υγείας και του
ΕΚΑΒ θα δοθεί επίδοµα
ίσο προς το ήµισυ του
καταβαλλοµένου µηνι-
αίου βασικού µισθού

µε τη µισθοδοσία ∆ε-
κεµβρίου.

Το βοήθηµα θα λά-
βουν περί τους
100.000 υγειονοµι-
κούς, µε κόστος περί
τα 90 εκατ. ευρώ.

Για παράδειγµα:
Νοσηλευτής σε δηµό-
σιο νοσοκοµείο µε
µισθό 1.000 ευρώ θα
λάβει έκτακτο βοή-
θηµα 500 ευρώ. Μαζί
µε τον µισθό του θα
λάβει συνολικά 1.500
ευρώ. Ιατρός σε δηµό-
σιο νοσοκοµείο µε
µισθό 2.000 ευρώ θα
λάβει εντός του ∆εκεµ-
βρίου έκτακτο βοή-
θηµα 1.000 ευρώ. Μαζί
µε τον µισθό του θα
λάβει συνολικά 3.000
ευρώ.

Οσον αφορά τους
χαµηλοσυνταξιούχους,
αυτοί θα ενισχυθούν
µε έκτακτο εφάπαξ
βοήθηµα ύψους 250
ευρώ + 50 ευρώ για
κάθε µέλος της οικογέ-
νειάς τους. Αφορά πε-
ρίπου 800.000
συνταξιούχους που
πληρούν τα κριτήρια,
ενώ το δηµοσιονοµικό
κόστος της παρέµβα-
σης ανέρχεται σε 205
εκατ. ευρώ.

∆ικαιούχοι είναι οι

συνταξιούχοι που
έχουν ετήσιο ατοµικό
φορολογητέο εισόδηµα
έως 7.200 ευρώ (600
ευρώ µηνιαίως) και
ετήσιο οικογενειακό
φορολογητέο εισόδηµα
έως 14.400 ευρώ, ενώ
η συνολική φορολογη-
τέα αξία της ακίνητης
περιουσίας του νοικο-
κυριού δεν µπορεί να
υπερβαίνει στο σύνολό
της το ποσό των
200.000 ευρώ.

Για παράδειγµα, χα-
µηλοσυνταξιούχος που
λαµβάνει 550 ευρώ
σύνταξη θα λάβει
έκτακτο βοήθηµα 250
ευρώ και συνολικά 800
ευρώ.

Τέλος, τα ΑµΕΑ θα
ενισχυθούν µε έκτακτο
εφάπαξ βοήθηµα τον
∆εκέµβριο ύψους 250
ευρώ + 50 ευρώ για
κάθε µέλος της οικογέ-
νειάς τους. ∆ικαιούχοι
είναι όσοι λαµβάνουν
επίδοµα ΑΜΕΑ του
ΟΠΕΚΑ.

Το ύψος της ενίσχυ-
σης θα ανέλθει σε 250
ευρώ για περίπου
173.000 δικαιούχους.
Το δηµοσιονο- µικό
κόστος της παρέµβα-
σης ανέρχεται σε 43,5
εκατ. ευρώ.
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Έρευνα του ΠΟΥ στην Ελλάδα – Πόσοι πολίτες
άνω των 60 ετών σώθηκαν χάρη στο εµβόλιο

Τα εµβόλια στην
Ελλάδα έχουν
σώσει 12.175

ζωές (11.429 µετά τις
δύο δόσεις και 746
µετά την πρώτη δόση),
αποτρέποντας ισάριθ-
µους θανάτους λόγω
Covid-19, σύµφωνα µε
κοινή µελέτη του Παγ-
κόσµιου Οργανισµού
Υγείας (ΠΟΥ) και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσηµάτων (ECDC) σε
33 χώρες, µεταξύ των
οποίων και η χώρα µας.

Οι θάνατοι λόγω
Covid-19 που έχουν
καταγραφεί στην Ελ-
λάδα στις ηλικίες άνω
των 60 ετών αναφέρε-
ται ότι είναι 11.703.

Η µελέτη, η οποία
δηµοσιεύθηκε στο Eu-
rosurveillance, εκτιµά
ότι το ποσοστό των
αναµενόµενων θανά-
των ανθρώπων άνω
των 60 ετών λόγω κο-
ροναϊού, που αποτρά-
πηκαν στην Ελλάδα
χάρη στα εµβόλια, είναι
51%, δηλαδή τα εµβό-
λια περιόρισαν τουλά-
χιστον στους µισούς
τους θανάτους που αλ-
λιώς θα υπήρχαν.

Το ποσοστό αυτό
τοποθετεί τη χώρα µας
πάνω από τον µέσο όρο
από άποψη σωτηρίας
ζωών χάρη στα εµβό-
λια, στην 13η θέση µε-
ταξύ των 33 χωρών
της µελέτης (πρώτη
είναι η Ισλανδία µε
93% και τελευταία η
Ουκρανία µε µόνο
6%).

Η Ελλάδα εµφανίζε-
ται να έχει εµβολιάσει
πλήρως (µε δύο δό-
σεις) το 81% του πλη-
θυσµού της άνω των
60 ετών (έναντι 100%
της Ισλανδίας και 29%
της Ουκρανίας) και µε
τουλάχιστον µία δόση
το 83%.

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α ,
ανά ηλικιακή οµάδα
στην Ελλάδα, η µελέτη
αναφέρει:

* Στους 60-69 ετών

(πλήρης εµβολιασµός
του 82% του πληθυ-
σµού) υπήρξαν 2.167
θάνατοι και αποτράπη-
καν 1.998 χάρη στα
εµβόλια .

* Στους 70-79 ετών
(πλήρης εµβολιασµός
του 86%) υπήρξαν
3.481 θάνατοι και απο-
τράπηκαν 4.250.

* Στους 80 ετών και
άνω (πλήρης εµβολια-
σµός του 73%) υπήρ-
ξαν 6.055 θάνατοι και
αποτράπηκαν 5.927.

Σώθηκαν 470.000
ζωές στην Ευρώπη

Συνολικά, σύµφωνα
µε τη µελέτη, σχεδόν
µισό εκατοµµύριο ζωές
– περισσότερες από
470.000 – έχουν σωθεί
στην Ευρώπη µεταξύ
των ανθρώπων άνω
των 60 ετών χάρη
στους εµβολιασµούς,
µέσα σε λιγότερο από
ένα χρόνο. Η εκτίµηση
αυτή, δεν περιλαµβάνει
τις ζωές που σώθηκαν
από τα εµβόλια στους
κάτω των 60 ετών,
ούτε εκείνες που σώθη-
καν από την έµµεση
προστασία που παρέ-
χουν τα εµβόλια επειδή
µειώνουν την µετά-
δοση του κορονοϊού.

«Μπορούµε πλέον
να πούµε κατηγορηµα-
τικά ότι χωρίς τα εµβό-
λια Covid-19 ως
εργαλείο περιορισµού
της πανδηµίας, πολλοί
περισσότεροι άνθρωποι
θα είχαν πεθάνει», δή-
λωσε ο δρ Χανς Χένρι
Κλούγκε, περιφερει-
ακός διευθυντής του
ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Από τον ∆εκέµβριο

του 2019 µέχρι σή-
µερα, περισσότεροι από
1,5 εκατοµµύρια θάνα-
τοι έχουν καταγραφεί
στην Ευρώπη, εκ των
οποίων εννέα στους
δέκα (90,2%) αφορού-
σαν άτοµα άνω των 60
ετών. Η νέα µελέτη
εκτιµά ότι χάρη στα εµ-
βόλια από ένα σηµείο
και µετά (περίοδος ∆ε-
κέµβριος 2020-Νοέµ-
βριος 2021) ο αριθµός
των αναµενόµενων θα-
νάτων λόγω Covid-19
µειώθηκε περίπου στο
µισό.

Στις περισσότερες
χώρες (30 από τις 33)
οι περισσότερες ζωές
που εκτιµάται ότι σώ-
θηκαν (συνολικά
261.421), ήσαν στην
ηλικιακή οµάδα άνω
των 80 ετών. Η µελέτη
εκτιµά ότι ο µεγαλύτε-
ρος αριθµός ζωών σώ-
θηκε στις χώρες της
Ευρώπης όπου ο εµβο-
λιασµός ξεκίνησε νωρίς
και εξ αρχής η έµφαση
δόθηκε στους ηλικιω-
µένους.

Οι θάνατοι θα
ήταν διπλάσιοι

χωρίς τα εµβόλια
Όπως τόνισε ο

Κλούγκε, «τα εµβόλια
είναι ένα θαύµα της
σύγχρονης επιστήµης
και αυτό που δείχνει η
νέα µελέτη, είναι ότι
κάνουν αυτό που υπο-
σχέθηκαν, να σώζουν
ζωές, προσφέροντας
πολύ υψηλή προστασία
έναντι της σοβαρής
νόσου και του θανά-
του. Σε µερικές χώρες,
χωρίς τα εµβόλια, οι
θάνατοι θα ήσαν διπλά-

σιοι από ό,τι τώρα. Συ-
νεπώς είναι απολύτως
σηµαντικό όλες οι ευ-
ρωπαϊκές χώρες να επι-
τύχουν υψηλή
εµβολιαστική κάλυψη
των οµάδων υψηλού
κινδύνου το συντοµό-
τερο δυνατό», τόνισε
και πρόσθεσε ότι «τα
εµβόλια πρέπει να συ-
νοδεύονται όµως από
µια γκάµα προληπτι-
κών µέτρων για να δια-
τηρούνται χαµηλά τα
επίπεδα µετάδοσης του
ιού και να παραµένει
ανοικτή η κοινωνία».

«Πρώτα από όλα εµ-
βολιαστείτε», υπο-
γράµµισε. «Ο εµβο-
λιασµός σώζει ζωές σε
όλες τις ηλικιακές οµά-
δες. Γνωρίζουµε ότι ο
ιός ευνοείται σε κλει-
στά, πολυσύχναστα και
περιορισµένα µέρη και
γι’ αυτό πρέπει επίσης
να υιοθετήσουµε µέτρα
που είναι γνωστό ότι
µειώνουν τη µετάδοση
του, ιδίως τώρα που ο
καιρός κρυώνει και µας
αναγκάζει να κλει-
στούµε σε εσωτερικούς
χώρους».

ΠΠήήρρεε  ππααρράάτταασσηη  µµέέχχρριι  
ττιιςς  1133  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  
ηη  ΑΑπποογγρρααφφήή  22002211

Παράταση δόθηκε από
την ΕΛΣΤΑΤ για την Απο-
γραφή 2021. Σύµφωνα µε
την επίσηµη ενηµέρωση,
µπορούµε να αυτοαπογρα-

φούµε µέχρι και τις 13 ∆εκεµβρίου.
Το αρχικό χρονοδιάγραµµα προέβλεπε το

στάδιο της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής να
λήγει στις 26 Νοεµβρίου και να ακολουθεί µετά
η «πόρτα πόρτα» απογραφή, όµως υπάρχουν
απρόβλεπτα εµπόδια που καθυστερούν τη δια-
δικασία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει: «Η
συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία της
ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής είναι µεγάλη.
Προκειµένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος σε
όσους παρέλαβαν τον Μοναδικό Κωδικό Απο-
γραφής µε καθυστέρηση, αλλά και σε όσους
από τους υπόλοιπους επιθυµούν να απογρα-
φούν ηλεκτρονικά, δίνεται γενική παράταση
της καταληκτικής ηµεροµηνίας της δυνατότη-
τας ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής µέχρι και
την ∆ευτέρα 13 ∆εκεµβρίου 2021».

Η διαδικασία της απογραφής
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η διαδικασία της

απογραφής έχει ως εξής: «Ένας Απογραφέας
της ΕΛΣΤΑΤ αφήνει στην κατοικία σας έναν
κλειστό ανώνυµο φάκελο που περιέχει τον
«Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας.

Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού, έχοντας
τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον
κωδικό του στο taxisnet µπορεί µέσω της ψη-
φιακής πύλης του δηµοσίου τοµέα www.gov.gr
να απογράψει την κατοικία και όλα τα µέλη του
νοικοκυριού.

Όσοι πολίτες δεν µπορέσουν, για οποιονδή-
ποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά,
θα απογραφούν από τον Απογραφέα της πε-
ριοχής τους µε τη διαδικασία της προσωπικής
συνέντευξης».
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Μονοκλωνικά αντισώµατα: Ξεκινάει
η χορήγησή τους σε 10 νοσοκοµεία
Την Παρασκευή

ξεκίνησε η χο-
ρήγηση των

2.000 µονοκλωνικών
αντισωµάτων που έχει
παραλάβει η χώρα,
σύµφωνα µε την ανα-
κοίνωση από τα υπουρ-
γεία Υγείας και
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης. Έτσι προστίθεται
ένα νέο «όπλο» στην
αντιµετώπιση της παν-
δηµίας του κοροναϊού.

Το απόγευµα της
Πέµπτης συγκροτήθηκε
η Επιστηµονική Επι-
τροπή που θα εξετάζει
τις σχετικές αιτήσεις και
υλοποιήθηκε η ανα-
γκαία επέκταση στο Σύ-
στηµα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης από
την Ηλεκτρονική ∆ια-
κυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ
ΑΕ), εποπτευόµενο
φορέα του υπουργείου
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης.

Η διαδικασία
Η Ιατρική Αίτηση για

τη χορήγηση µονοκλω-
νικών αντισωµάτων σε
ασθενείς µε COVID-19

θα υποβάλλεται απο-
κλειστικά από τον θε-
ράποντα ιατρό του
ασθενούς, µέσα από το
Σύστηµα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης.

Η προτεραιοποίηση
των αιτήσεων θα γίνε-
ται µε βάση τον χρόνο
κατάθεσής τους στο
ηλεκτρονικό σύστηµα
και δικαιούχοι είναι
ασθενείς που πληρούν
τα κριτήρια, όπως αυτά
καθορίστηκαν από την
Εθνική Επιτροπή Προ-
στασίας της ∆ηµόσιας
Υγείας έναντι του κορο-
ναϊού COVID-19. Κατά
κύριο λόγο πρόκειται
για ασθενείς που ανή-
κουν σε ευπαθείς οµά-
δες υψηλού κινδύνου.

Τα κριτήρια
Ο γιατρός έχει τη

δυνατότητα να υποβά-
λει για έναν ασθενή αί-
τηση χορήγησης
µονοκλωνικών αντισω-
µάτων, µόνο εάν ο
ασθενής πληροί όλα τα
παρακάτω κριτήρια:

Έχει ηλικία 12 ετών
και άνω

Έχει επιβεβαιωθεί η
νόσησή του µε PCR test

Το PCR test έχει διε-
νεργηθεί στον ασθενή
κατά το τελευταίο πεν-
θήµερο

Στη συνέχεια ο θε-
ράπων ιατρός θα συµ-
πληρώνει τα στοιχεία
του ασθενούς. Μόλις
υποβληθεί η αίτηση, ο
ασθενής θα λαµβάνει
SMS στο κινητό του για

την επιβεβαίωση παρα-
λαβής της αίτησης.
Τόσο ο γιατρός όσο και
ο ασθενής θα ενηµερώ-
νονται µε SMS για την
απόφαση της Επιτρο-
πής, είτε είναι θετική
είτε απορριπτική.

Πώς θα
αξιολογούνται

οι αιτήσεις
Η αξιολόγηση των

αιτήσεων θα γίνεται
από την Επιτροπή µέσα
σε διάστηµα λίγων
ωρών. Για τις περιπτώ-
σεις που εγκρίνεται η
χορήγηση Μονοκλωνι-
κών Αντισωµάτων, οι
ασθενείς θα ενηµερώ-
νονται από το νοσοκο-
µείο υποδοχής, θα
προσέρχονται στον κα-
θορισµένο χρόνο του
ραντεβού και θα κατευ-
θύνονται, σύµφωνα µε
τα ισχύοντα πρωτό-
κολλα για COVID-19,
στον κατάλληλα δια-
µορφωµένο χώρο της
έγχυσης.

Πώς θα
χορηγούνται

τα µονοκλωνικά

αντισώµατα
Η χορήγηση είναι

µία απλή διαδικασία,
όµοια µε την έγχυση
άλλων αντισωµάτων,
και διαρκεί περίπου 30
λεπτά. Ο ασθενής θα
παραµένει στην ειδική
µονάδα περίπου δύο
ώρες για την έγχυση
και την παρακολού-
θηση.

Για την πρώτη φάση
χορήγησης µονοκλωνι-
κών αντισωµάτων επι-
λέχθηκαν 10
νοσοκοµεία µε κριτήριο
την εµπειρία που έχουν
τόσο σε ασθενείς
COVID-19 όσο και στη
διαδικασία της έγχυ-
σης, µε παράλληλη διε-
ρεύνηση της
γεωγραφικής κατανο-
µής των ευπαθών οµά-
δων υψηλού κινδύνου.

Πρόκειται για τα Νο-
σοκοµεία Π.Γ.Ν.Θ.
«Σωτηρία», Γ.Ν. Σισµα-
νόγλειο, ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν.
Παπαγεωργίου, Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης ,
Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν.
Λαµίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννί-
νων, Π.Γ.Ν. Πατρών-
Ρίου, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου.

∆ιπλάσια τέλη για πάνω
από 73.500 οφειλέτες
Τον λογαριασµό

σε 73.742 ιδιο-
κτήτες οχηµά-

των, οι οποίοι είχαν
“ξεχάσει” να πληρώ-
σουν τα τέλη κυκλοφο-
ρίας του 2016 και δεν
προχώρησαν σε ενηµέ-
ρωση της εικόνας τους
στο myCAR απέστειλε
η εφορία.

Συγκεκριµένα, η
Ανεξάρτητη Αρχή ∆η-
µοσίων Εσόδων είχε
στείλει επιστολές στους
“ξεχασιάρηδες” ιδιο-
κτήτες οχηµάτων, οι
οποίοι, ενώ τα οχήµατά
τους είχαν προσυµπλη-
ρωθεί στη φορολογική

δήλωση εκείνης της
χρονιάς, δεν κατέβα-
λαν τα τέλη, ούτε ακο-
λούθησαν την
προβλεπόµενη διαδικα-
σία για τη διαγραφή
του οχήµατος, σε περί-
πτωση, που για οποι-
οδήποτε λόγο αυτό δεν

ήταν τότε στην κατοχή
τους ή ήταν σε ακινη-
σία.

Με την επιστολή,
τους δινόταν η δυνατό-
τητα, µέχρι τις 22 Νο-
εµβρίου, να δηλώσουν
στο myCAR τον λόγο,
για τον οποίο ενδεχο-

µένως δεν υπάρχει
υποχρέωση καταβολής
τελών κυκλοφορίας για
το 2016, επισυνάπτον-
τας τα σχετικά δικαιο-
λογητικά. Μάλιστα από
τους 75.000, το έπρα-
ξαν µόλις 1.258.

Πλέον, η υποβολή
δήλωσης µη οφειλής
τελών κυκλοφορίας και
η κατάθεση των σχετι-
κών δικαιολογητικών,
για τους υπολοίπους,
ώστε να µην πληρώ-
σουν τα διπλάσια τέλη,
είναι εφικτή µόνο µέσω
αιτήµατος ή mail στην
∆ΟΥ.

Σηµειώνεται ότι η

ΑΑ∆Ε έχει δηµιουργή-
σει ειδική διαδικασία
ψηφιακής υποβολής
των δικαιολογητικών
στην πλατφόρµα “Τα
Αιτήµατά µου“ στην
ψηφιακή πύλη myAA
DE (myaade.gov.gr).
Ειδικότερα, µπαίνοντας
στην πλατφόρµα “Τα
Αιτήµατά µου” µε τους
κωδικούς taxisnet, επι-
λέγουν µε τη σειρά: 1.
τη ∆ΟΥ τους, 2. τη θε-
µατική οµάδα “Αυτοκί-
νητα” και 3. τη
διαδικασία “Υποβολής
δικαιολογητικών µη
οφειλής τελών κυκλο-
φορίας 2016-2021”.
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Επιµένει ο Οικονόµου:
Η χώρα θα παραµείνει ανοιχτή
Για το ενδεχό-

µενο επιβολής
νέου lockdown

µίλησε ξανά ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόµου,
ξεκαθαρίζοντας ότι
αυτό δεν πρόκειται να
συµβεί. Μιλώντας
στην εκποµπή «Καλη-
µέρα Ελλάδα» στον
Ant1, ο κ. Οικονόµου
τόνισε κατηγορηµα-
τικά ότι «δεν πρόκει-
ται να πάµε σε νέο
lockdown» και «θα
κρατήσουµε τη χώρα
ανοιχτή, ενισχύοντας
συνεχώς το ΕΣΥ».

Για τα νέα µέτρα
Ο Γιάννης Οικονό-

µου είπε, επίσης, ότι
τα τελευταία µέτρα
που ανακοινώθηκαν
για την αναχαίτιση
της πανδηµίας έχουν
οδηγήσει σε µεγάλη
αύξηση της εµβολια-
στικής κάλυψης,
αλλά και σταθεροποί-

ησης των κρουσµά-
των, αν και αυτά πα-
ραµένουν σε υψηλά
επίπεδα.

Απαντώντας σε
σχετικό ερώτηµα, δή-
λωσε ότι αυτή τη
στιγµή δεν εξετάζεται
το ενδεχόµενο λήψης
νέων µέτρων και «αν
χρειαστούν κάποιες
µικρές σηµειολογικές
παρεµβάσεις θα τις
δούµε στη συνέχεια».

Rapid test και σε
εµβολιασµένους;
Στο ερώτηµα αν

υπάρχει περίπτωση

να υποχρεωθούν και
οι εµβολιασµένοι να
κάνουν rapid test για
κάποιες δραστηριότη-
τες, είπε ότι όλα τα
µέτρα που βλέπουµε
σε άλλες χώρες αξιο-
λογούνται, αλλά δεν
υπάρχει σκέψη να
εφαρµοστεί κάτι τέ-
τοιο στη χώρα µας.

Για τους
εµβολιασµούς

παιδιών
Για το ενδεχόµενο

να ξεκινήσει ο εµβο-
λιασµός των παιδιών
5-11 ετών και στη

χώρα µας µετά το
«πράσινο φως» που
άναψε ο ΕΜΑ, απάν-
τησε ότι «καλό θα
ήταν σε τέτοια θέ-
µατα που είναι επι-
στηµονικά να µην
µιλάνε οι πολιτικοί»,
συµπληρώνοντας ότι
το θέµα θα εξεταστεί
από τους ειδικούς.

Ο κ. Οικονόµου
υπογράµµισε ότι η
κατάσταση που βιώ-
νουµε είναι δύσκολη
και στα νοσοκοµεία
δίνεται καθηµερινά
µια µάχη. Υπό το πρί-
σµα αυτό, υπήρξε µια
σύσταση στους διοι-
κητές των νοσοκο-
µείων, όπου η πίεση
είναι αφόρητη, να γί-
νεται µια αξιολόγηση
και να αναβάλλονται
κάποια χειρουργεία
αν χρειαστεί.

Συµπλήρωσε, επί-
σης, ότι αυτό γίνεται
µόνο σε περιοχές
όπου η πίεση από την

πανδηµία είναι στο
«κόκκινο» και για πα-
ράδειγµα στην Αττική
υπάρχουn ελάχιστα
χειρουργεία που
«πήγαν πίσω», ενώ
για το λόγο αυτό έχει
εξασφαλιστεί η συ-
νεργασία και µε τις
ιδιωτικές κλινικές.

Όχι σε lockdown
και από Σταϊκούρα

Να τονίσουµε ότι
στο ερώτηµα αν θα
πάµε σε lockdown
απάντησε σήµερα και
ο Χρήστος Σταϊκού-
ρας. «∆εν υπάρχει
περίπτωση κλεισίµα-
τος της χώρας, τα τα-
µειακά διαθέσιµα
είναι επαρκή και
ασφαλή για να αντα-
ποκριθούν υπό προ-
ϋποθέσεις σε όποιες
κρίσεις υπάρχουν ή
προκύψουν», είπε ο
υπουργός Οικονοµι-
κών, µιλώντας στον
ΣΚΑΪ 100,3.

Σταϊκούρας: Σε 10 ή 12 δόσεις
ο ΕΝΦΙΑ του 2022 από τον Μάρτιο
Από τον ερχό-

µενο Μάρτιο
θα ξεκινήσει

να πληρώνεται ο
ΕΝΦΙΑ του 2022 σε 10
ή 12 δόσεις.

Αυτό ανέφερε ο
υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος Σταϊκούρας,
για να προσθέσει ότι
«Προσδοκούµε οι πε-
ρισσότεροι πολίτες να
πληρώσουν µικρότερο
ΕΝΦΙΑ καθώς έχουµε
εντάξει στον προϋπο-
λογισµό µείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 60 εκ.
ευρώ».

Αναφορικά µε το εν-
δεχόµενο επιβολής
ενός νέου lockdown
στη χώρα, ο ίδιος τό-
νισε πως «∆εν υπάρχει
περίπτωση κλεισίµατος

της χώρας, τα ταµειακά
διαθέσιµα είναι επαρκή
και ασφαλή για να αν-
ταποκριθούν υπό προ-
ϋποθέσεις σε όποιες
κρίσεις υπάρχουν η
προκύψουν», µιλώντας
σήµερα στον ΣΚΑΙ
100.3 ο υπουργός Οι-
κονοµικών.

Από εκεί και πέρα,
κάλεσε τους πολίτες

να οριστικοποιήσουν
τις αιτήσεις τους για
την ρύθµιση του ιδιω-
τικού τους χρέους σε
τράπεζες και ΑΑ∆Ε,
µέσω του νέου εξωδι-
καστικού µηχανισµού.

«Θα είµαστε
κοντά στην

κοινωνία»
Ήδη όπως ανέφερε

ολοκληρώθηκαν χθες
οι πρώτες 24 περιπτώ-
σεις και οι ρυθµίσεις
είναι σηµαντικά βελ-
τιωµένες για τον πο-
λιτη.

Επισήµανε ότι συνο-
λικά τα χρήµατα προ
την κοινωνία για να
βοηθηθεί εξαιτίας της
πανδηµίας ανέρχονται
σε 43,3 δισ. ευρώ από
το 2020 µέχρι το
2022, χρήµατα που
δανείστηκε η χωρά µε
εξαιρετικά ευνοϊκούς
όρους.

Μάλιστα, σηµείωσε
πως «Θα είµαστε
κοντά στην κοινωνία
για όσο χρειαστεί και
το 2022 και στο µέ-
τωπο της πανδηµίας
και στην ενεργειακή

κρίση» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας προσθέ-

τοντας, «ότι περίσ-
σευµα υπάρχει διατίθε-
ται στους πολίτες».

Ο κ. Σταϊκούρας
ανέφερε ότι το έλ-
λειµµα για το 2021 θα
είναι 7% ή 13 δισ.
ευρώ. Το συνολικό
χρέος της χώρας ανέρ-
χεται στο 200% του
ΑΕΠ ή σε 350 δισ.
ευρώ.

Όπως ανέφερε, ο κ
Σταϊκούρας εκτίµηση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι το 2022 να υπάρ-
ξει δηµοσιονοµική προ-
σαρµογή χωρίς µέτρα
λιτότητας αλλά µέσα
από την ανάπτυξη. Ση-
µείωσε ότι από το 23
θα υπάρχουν στόχοι.
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ΚΡΙΟΣ
Κάποια σχόλια που θα ακούσετε, είναι
σίγουρο ότι θα σας εκνευρίσουν.
Ακούστε κάποια αγαπηµένα πρόσωπα.

ΤΑΥΡΟΣ
Κρατήστε σταθερή στάση και µην αλ-
λάζετε συνέχεια στόχους και σχέδια.
Μην γίνεστε επιθετικοί.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
∆ώστε προσοχή στη συµπεριφορά σας
απέναντι στους συνεργάτες σας, γιατί
θα υπάρχουν συνέπειες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Εξετάστε εκ νέου ότι σας δηµιουργεί
εµπόδια και καθυστερεί τα σχέδιά σας.
Υπερασπιστείτε τις θέσεις σας.

ΛΕΩΝ
Προχωρήστε σε επαναστατικές αλλα-
γές που θα αφορούν την προσωπική
σας ζωή. ∆ε χρειάζεται να πιέζεστε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Κάντε τις αλλαγές που θέλετε εδώ και
καιρό και ξαφνιάστε τους άλλους. Μην
υποχωρήσετε σε απαιτήσεις.

ΖΥΓΟΣ
∆είτε το συµφέρον σας µακροπρόθε-
σµα. Τολµήστε να συζητήσετε ότι σας
απασχολεί.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η ελευθερία κινήσεων θα σας κάνει
πιο δηµιουργικούς και δε θα χρειαστεί
να καταφύγετε σε πονηριές.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Παρατηρήστε τους ανθρώπους γύρω
σας και αφήστε τους το περιθώριο να
πουν την άποψή τους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Περιορίστε τους ανασταλτικούς σας
φόβους και βάλτε µπροστά τη διαί-
σθηση και το αγωνιστικό σας πνεύµα.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Εάν νιώθετε πως οι άλλοι δε σας κα-
ταλαβαίνουν, βρείτε καταφύγιο σε αν-
θρώπους που σας αγαπούν.

ΙΧΘΕΙΣ
Μην ανοίγετε καινούριες υποθέσεις,
εάν πίσω σας υπάρχουν ακόµα εκκρε-
µότητες. Μη µένετε σε θεωρίες.

Αστρολογικές προβλέψεις της ηµέρας

TV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

∆ιηµερεύει
από 08.00 - 21.00
ΠΑΓΑΝΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Υψηλάντου 60
24410-25847

∆ιανυκτερεύει
από 21.00 - 08.00

ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Μ. Αλεξάνδρου & Αβέρωφ
24410-24993

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)

07:00 Πρωινοί τύποι
12:00 Υγεία πάνω απ΄
όλα
13:00 Ant1 News
14:00 Κων/νου και Ελέ-
νης
15:00 Το Καφέ της
Χαράς
16:00 Έλληνες: Πολίτες
του κόσµου
16:30 ∆ελτίο στη νοη-
µατική
16:45 Υιέ µου, υιέ µου
18:50 Ant1 News
20:00 Βίβα Ρένα
22:00 Ο καλός, ο κακός
και ο διάσηµος
01:00 Ιστορίες µυστη-
ρίου

05:00 Mega Σαββατοκύ-
ριακο
08:50 Όλα για τη ζωή
µας
09:50 Χαµογέλα και πάλι
13:00 ∆ελτίο ειδήσεων
13:50 Τι λες τώρα!
16:30 Mega Star
17:20 ∆ελτίο νοηµατικής
17:30 Ένας ιππότης για
τη Βασούλα
19:45 Mega γεγονότα
21:00 Συµπέθεροι από
τα Τίρανα (Ε)
22:00 Σπίτι µε το Mega
(Γ. Γιαννιάς)
02:00 Ψάχνοντας την
αλήθεια

ANT1MEGA
08:00 Έρωτας µε επιδό-

τηση ΟΓΑ

09:00 Νόστιµη γη

10:00 Σαββατοκύριακο

µε τον Μάνεση

13:00 Ειδήσεις

13:50 Καλύτερα δε γίνε-

ται

16:50 Kitchen Lab

17:50 Το σόι σου

18:50 Κεντρικό ∆ελτίο

Ειδήσεων

20:00 Just the two of

us

01:00 The Bachelor (Ε)

ALPHA
06:00 Παιδικό πρό-
γραµµα
10: 00 Ο σκανδαλιάρης
Τοτός
10:45 The Garfield show
11:50 Η Μπάρµπι και οι
αδελφούλες της στην
ακαδηµία των πόνι
13:00 Star ΄s System
14:00 Τρελή οικογένεια
15:00 Star News
15:45 Τα φιλαράκια
16:30 Two and a half
man
17:50 Η καφετζού
19:50 Star News
21:00 Ραλφ εναντίον ίν-
τερνετ
23:00 Η µούµια
01:30 Κωδικός Μέρ-
κιουρι

STAR
05:30 Καληµέρα

10:00 Σαββατοκύριακο

παρέα

13:00 Οι ειδήσεις του

ΣΚΑΪ

13:30 Όλα γκουντ

16:30 Dot

18:40 Ο πιο αδύναµος

κρίκος

19:50 ∆ελτίο ειδήσεων

21:00 The Voice

00:30 Τρεις πόλεις για

την Ελλάδα

02:30 ∆εν θα ξεφύγεις

ποτέ

SKAI
06:00 Τώρα ό,τι συµβαί-

νει

09:45 Open weekend

13:00 Open News

14:00 Open Sport

14:45 Αυτό είναι Σαββα-

τοκύριακο

17:55 Σ ΄ αγαπάω µεν …

αλλά

18:50 Open news

20:00 Η πρόκληση

21:00 Σρεκ και εµείς κα-

λύτερα

23:30 Ο άνθρωπος του

Νοέµβρη

01:30 Mexico Narcos

OPEN
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Χρ. Σταϊκούρας: Τα ταµειακά διαθέσιµα
επαρκούν για όποιες κρίσεις προκύψουν
∆εν τίθεται

θέµα lock-
down, δήλωσε

ο υπουργός Οικονοµι-
κών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι
“δεν υπάρχει περί-
πτωση κλεισίµατος της
χώρας, τα ταµειακά
διαθέσιµα είναι επαρκή
και ασφαλή για να αν-
ταποκριθούν υπό προ-
ϋποθέσεις σε όποιες
κρίσεις υπάρχουν ή
προκύψουν”. Πρόσθεσε
δε (µιλώντας στο ρα-
διόφωνο του ΣΚΑΙ)
πως “θα είµαστε κοντά
στην κοινωνία για όσο
χρειαστεί και το 2022
και στο µέτωπο της

πανδηµίας και στην
ενεργειακή κρίση. Ενώ,
ό,τι περίσσευµα υπάρ-
χει διατίθεται στους πο-
λίτες”. Παράλληλα,
ανέφερε ότι συνολικά
τα ποσά που δόθηκαν
στην κοινωνία από το
2020 έως το 2022 για

να βοηθηθεί λόγω της
πανδηµίας ανέρχονται
σε 43,3 δισ. ευρώ, χρή-
µατα που δανείστηκε η
χώρα µε εξαιρετικά ευ-
νοϊκούς όρους.

Για τον ΕΝΦΙΑ το
επόµενο έτος, είπε ότι
θα αρχίσει να πληρώνε-

ται από τον Μάρτιο σε
10 ή 12 δόσεις. “Προσ-
δοκούµε οι περισσότε-
ροι πολίτες να
πληρώσουν µικρότερο
ΕΝΦΙΑ, καθώς έχουµε
εντάξει στον προϋπο-
λογισµό µείωση του
φόρου κατά 60 εκατ.
ευρώ”, δήλωσε.

Ο υπουργός κάλεσε
τους πολίτες να οριστι-
κοποιήσουν τις αιτήσεις
τους για τη ρύθµιση
του ιδιωτικού χρέους
τους σε τράπεζες και
ΑΑ∆Ε, µέσω του νέου
εξωδικαστικού µηχανι-
σµού. Ήδη, όπως ανέ-
φερε, ολοκληρώθηκαν
χθες οι πρώτες 24 περι-
πτώσεις και οι ρυθµί-

σεις είναι σηµαντικά
βελτιωµένες για τον
πολίτη.

Σύµφωνα µε τον
υπουργό, το πρωτογε-
νές έλλειµµα εφέτος θα
ανέλθει σε 7% του ΑΕΠ
ή σε 13 δισ. ευρώ, ενώ
το συνολικό χρέος της
χώρας ανέρχεται στο
200% του ΑΕΠ ή σε
350 δισ. ευρώ. Πρό-
σθεσε ότι εκτιµάται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο πως
το 2022 θα υπάρξει δη-
µοσιονοµική προσαρ-
µογή χωρίς µέτρα
λιτότητας αλλά µέσα
από την ανάπτυξη, ενώ
οι δηµοσιονοµικοί κα-
νόνες θα τεθούν εκ
νέου από το 2023.

Παραλλαγή Μποτσουάνα: Η Επιτροπή ζητά έξτρα
περιορισµούς για χώρες της νότιας Αφρικής

Αυστηρό υγει-
ονοµικό πρω-
τόκολλο για

τους ταξιδιώτες από
χώρες της νότιας Αφρι-
κής ζητά η Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων που
συνεδρίασε εκτάκτως
εξαιτίας της αφρικανι-
κής παραλλαγής που
έχει σηµάνει συνα-
γερµό σε επιστήµονες
και κυβερνήσεις σε όλο
τον κόσµο.

Μάλιστα, η παραλ-
λαγή της Μποτσουάνα
επιβεβαιωµένα έχει
φτάσει και στην Ευ-
ρώπη, καθώς καταγρά-
φηκε το πρώτο
κρούσµα στο Βέλγιο.

Οι περιορισµοί
Οι ταξιδιώτες από

χώρες της νότιας Αφρι-
κής θα µπορούν να τα-
ξιδεύσουν στην Ελλάδα
αποκλειστικά για σοβα-
ρούς λόγους και µε ει-
δική µάλιστα άδεια από
την πρεσβεία.

Από τη στιγµή που
θα έρχονται στη χώρα
θα µπαίνουν σε
10ήµερη καραντίνα.

Επίσης, θα πρέπει να
υποβάλλονται σε τρία

µοριακά τεστ: Ένα πριν
το ταξίδι, ένα όταν
φτάσουν στην Ελλάδα
και ένα κατά τη δεκαή-
µερη καραντίνα.

Σκληρή γραµµή
Νωρίτερα, ο υπουρ-

γός Υγείας Θάνος
Πλεύρης, σηµείωσε ότι
η χώρα µας ήταν εν
αναµονή της απόφασης
των επιστηµόνων.

«Θα πάµε και εµείς
σε σκληρή γραµµή
αλλά θα πρέπει πρώτα
οι επιστήµονες µας να
έχουν καθαρή εικόνα»
είπε, µιλώντας σε κοι-
νοβουλευτικούς συντά-
κτες, όταν ρωτήθηκε
αν η Ελλάδα θα υιοθε-
τήσει ταξιδιωτικές οδη-
γίες ανάλογα µε αυτές
τις Μεγάλης Βρετανίας

και του Ισραήλ.
Το πρώτο κρούσµα

στην Ευρώπη
Σηµειώνεται πως το

Βέλγιο ανακοίνωσε ότι
ένα από τα δύο ύποπτα
κρούσµατα που τέθη-
καν την Παρασκευή
στο µικροσκόπιο ήταν
θετικό στο στέλεχος
Β.1.1.529.

Η εξέλιξη έρχεται
την ώρα που ο Παγκό-
σµιος Οργανισµός
Υγείας συνεδριάζει
µε νοτιοαφρικανούς
επιστήµονες προκειµέ-
νου να αποφασιστεί αν
το B.1.1.529 θα ανα-
γνωριστεί ως στέλεχος
ανησυχίας ή στέλεχος
ενδιαφέροντος.

Το κρούσµα στο
Βέλγιο αφορά ταξιδιώ-

τισσα που είχε επιστρέ-
ψει από την Αίγυπτο
στις 11 Νοεµβρίου,
ανακοίνωσε ο ιολόγος
Μαεκ Βαν Ραστ, του
οποίου το εργαστήριο
συνεργάζεται µε την
υπηρεσία δηµόσιας
υγείας Sciensano.

Η ασθενής νοσεί
εδώ και µέρες, καθώς
παρουσίασε συµπτώ-
µατα στις 22 Νοεµ-
βρίου, κάτι που
σηµαίνει ότι ο ιός ίσως
έχει προλάβει να µετα-
δοθεί σε άλλους.

Σύµφωνα µε το βελ-
γικό Rtbf, το κρούσµα
αφορά ανεµβολίαστη
γυναίκα που δεν είχε
επισκεφθεί χώρες στο
νότιο τµήµα της Αφρι-
κής.

Μέχρι τώρα, κρού-
σµατα είχαν επιβεβαι-
ωθεί µόνο σε Νότια
Αφρική, Μποτσουάνα,
Χονγκ Κονγκ και Ισ-
ραήλ.

Βρετανοί επιστήµο-
νες είχαν ανακοινώσει
νωρίτερα ότι το στέλε-
χος που πρωτοεµφανί-
στηκε στη Μποτσουάνα
φέρει 32 µεταλλάξεις

που ενδεχοµένως αυ-
ξάνουν τη µεταδοτικό-
τητα ή και την
παθογένεια, αν και
αυτό µένει να εξακρι-
βωθεί µε εργαστηριακά
και επιδηµιολογικά δε-
δοµένα.

Εκπρόσωπος του
Παγκόσµιου Οργανι-
σµού Υγείας δήλωσε το
βράδυ της Πέµπτης ότι
θα χρειαστούν «αρκε-
τές εβδοµάδες» µέχρι
να γίνουν κατανοητές
οι πιθανές επιπτώσεις
της νέας παραλλαγής
του SARS-CoV-2.

Ωστόσο η Pfizer και
η BioNTech διαβεβαί-
ωσαν ότι θα έχουν «το
πολύ σε δύο εβδοµά-
δες» τα πρώτα τα απο-
τελέσµατα των
ερευνών που θα δεί-
ξουν αν η παραλλαγή
µπορεί να διαφεύγει
της ανοσίας που προ-
σφέρουν τα εµβόλια.

∆ιαβεβαίωσαν ακό-
µα ότι σε περίπτωση
που χρειαστεί µπορούν
να τροποποιήσουν το
εµβόλιό τους κατά της
Covid-19 σε λιγότερο
από έξι εβδοµάδες.
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Οι αράχνες έχουν
έναν συγκεκριµένο
τρόπο να «χτίζουν»
τους ιστούς τους,
σύµφωνα µε νέα δη-
µοσίευση, τα αποτε-
λέσµατα της οποίας
δηµοσιεύτηκαν στην
επιστηµονική επιθε-
ώρηση Current Bio-
logy.
Μπορεί συχνά να πα-
ρατηρούµε για πολλή
ώρα και να θαυµά-
ζουµε τους ιστούς
τους οποίους δηµι-
ουργούν οι αράχνες,
όµως ίσως να µην
συνε ιδητοπο ιούµε
πάντα ότι αυτά τα
κοµψά δηµιουργή-
µατα προέρχονται
από ζώα των οποίων

ο εγκέφαλος είναι µι-
κροσκοπικός. Αν και
οι επιστήµονες έχουν
µελετήσει εκτενώς
την ίνα του ιστού, η
οποία είναι πέντε
φορές πιο δυνατή
από το ατσάλι, µέχρι
πρότινος δεν είχαν
καταγράψει τον
τρόπο µε τον οποίο
οι αράχνες δηµιουρ-
γούν τους ιστούς.
Για τον σκοπό αυτό
οι ερευνητές κατέ-
γραψαν αράχνες της
οικογένειας Ulobori-
dae καθώς αυτές δη-
µιουργούσαν τους
ιστούς τους. Αρχικά
οι επιστήµονες τοπο-
θέτησαν τις αράχνες
σε έναν ειδικά δια-

µορφωµένο χώρο, ο
οποίος φωτιζόταν µε
υπέρυθρο φως και
ήταν εξοπλισµένος
µε κάµερες υπερύ-
θρων, οι οποίες µπο-
ρούν να καταγρά-
ψουν µε ευκρίνεια
τις κινήσεις στο σκο-
τάδι. Έπειτα, κατέ-
γραψαν τη δραστ-
ηριότητα των αρα-
χνών τη νύχτα, δη-
λαδή το διάστηµα
στο οποίο δηµιουρ-
γούσαν τους ιστούς.

Τα βίντεο τα οποία
συλλέχθηκαν τέθη-
καν υπό επεξεργασία
από ένα ειδικό λογι-
σµικό, το οποίο ανα-
γνώριζε τις κινήσεις
των ποδιών και τις
κατέγραφε µε συ-
στηµατικό τρόπο.
«Ακόµα και σε ένα
βίντεο, χρειάζεται να
αναγνωρίσει κανείς
πολλές κινήσεις των
άκρων από πολλά
άτοµα», ανέφερε σε
σχετικές δηλώσεις
του ο πρώτος συγ-
γραφέας της δηµοσί-
ευσης Άµπελ
Κόρβερ, συµπληρώ-
νοντας ότι «για τον
λόγο αυτό εκπαιδεύ-
σαµε ένα λογισµικό

το οποίο κατέγραφε
την τοποθέτηση του
σώµατος της αρά-
χνης σε κάθε χρο-
νική στιγµή και ως εκ
τούτου τις κινήσεις
των ποδιών οι οποίες
χρειάζονται για να
δηµιουργηθεί πλή-
ρως ένας ιστός».
Μετά την αποκρυ-
πτογράφηση των κι-
νήσεων κατά το
χτίσιµο του ιστού, η
ερευνητική οµάδα
προσανατολίζεται να
διερευνήσει ποια γο-
νίδια κωδικοποιούν
τους «κανόνες» σύµ-
φωνα µε τους οποί-
ους οι αράχνες
χτίζουν τον ιστό
τους.

NNAASSAA  DDAARRTT::  
ΕΕκκττοοξξεεύύττηηκκεε  ηη  
φφιιλλόόδδοοξξηη  ααπποοσσττοολλήή
πποουυ  θθαα  ααννααχχααιιττίίσσεειι
αασσττεερροοεειιδδήή

Ένα µεγάλο πείραµα
πλανητικής προστα-
σίας ξεκίνησε το πρωί
της Τετάρτης µε την
εκτόξευση του DARΤ,

ενός σκάφους της NASA που θα προ-
σκρούσει σε έναν αστεροειδή για να
τον εκτρέψει από την πορεία του.
Τοποθετηµένη στην κορυφή πυραύ-
λου Falcon 9 της SpaceX, η αποστολή
των 330 εκατοµµυρίων δολαρίων
εκτοξεύτηκε λίγο µετά τις 8.00 ώρα
Ελλάδας από την αεροπορική βάση
του Βάντενµπεργκ στην Καλιφόρνια.
Θα χρειαστεί περίπου δέκα µήνες για
να φτάσει τον στόχο του, σε από-
σταση 11 εκατοµµυρίων χιλιοµέτρων
από τη Γη.
Τελικός προορισµός της αποστολής
είναι ένα ζευγάρι αστεροειδών που κι-
νούνται σε τροχιά ο ένας γύρω από
τον άλλο: ο ∆ίδυµος, µε διάµετρο 780
µέτρων, και ο µικρότερος ∆ίµορφος,
µε πλάτος γύρω στα 160 µέτρα.
Όταν βρεθεί στην κατάλληλη θέση,
το DART, το οποίο έχει µέγεθος και
βάρος αυτοκινήτου, θα προσκρούσει
στον ∆ίµορφο µε ταχύτητα 6,6 χιλιο-
µέτρων ανά δευτερόλεπτο, περίπου
23.800 χιλιόµετρα ανά ώρα.

...Τελευταία σελίδα
ΑΑνναακκααλλύύφφθθηηκκεε  ττοο  ααρρχχααιιόόττεερροο  κκρρεεµµαασσττόό
σσττοολλίίδδιι  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,  ααππόό  κκόόκκααλλοο  µµααµµοούύθθ
Ένα σκαλισµένο κρεµαστό
στολίδι από χαυλιόδοντα
µαµούθ, µε οβάλ σχήµα,
το οποίο χρονολογείται
προ περίπου 41.500 ετών
και βρέθηκε στο σπήλαιο
Stajnia της Πολωνίας, θε-
ωρείται το αρχαιότερο
γνωστό δείγµα κοσµήµα-
τος που έχει γίνει από αν-
θρώπους Homo sapiens
στην Ευρασία.
Πιθανώς φοριόταν γύρω
από τον λαιµό και έρχεται
να ρίξει περισσότερο φως
στο πότε οι άνθρωποι άρ-
χισαν να φοράνε «κοσµή-
µατα».
Οι ερευνητές του Τµήµα-
τος Χηµείας του Πανεπι-
στηµίου της Μπολόνια,
του Ινστιτούτου Εξελικτι-
κής Ανθρωπολογίας Μαξ
Πλανκ της Λειψίας και της
Πολωνικής Ακαδηµίας
Επιστηµών, µε επικεφα-
λής την καθηγήτρια Σάρα
Τάλαµο, που έκαναν τη

σχετική δηµοσίευση στο
περιοδικό «Nature Scien-
tific Reports», ανακοίνω-
σαν ότι η ανακάλυψη
δείχνει πως οι άνθρωποι
είχαν αρχίσει να παρά-
γουν µικρά διακοσµητικά
τεχνουργήµατα – δείγ-
µατα συµβολικής συµπε-
ριφοράς – ήδη πριν
37.000 έως 42.000 χρό-
νια, καθώς εξαπλώνονταν
στην Ευρώπη και στην
Ασία.
Η χρονολόγηση του κρε-
µαστού, που έγινε µε τη
µέθοδο του ραδιενεργού
άνθρακα, το τοποθετεί πε-
ρίπου 2.000 χρόνια νωρί-
τερα από άλλα σχετικά

αντικείµενα που είχαν
βρεθεί παλαιότερα στη
Γαλλία και στη Γερµανία.
Μαζί µε το κρεµαστό βρέ-
θηκαν ένα µυτερό εργα-
λείο από οστό αλόγου που
µάλλον χρησιµοποιείτο ως
βελόνα, καθώς και άλλα
οστά ζώων.
Η διακόσµηση του κρεµα-
στού, µήκους 4,5 εκατο-
στών, πλάτους 1,5
εκατοστού και πάχους 3,7
χιλιοστών, περιλαµβάνει
δύο τρύπες (πιθανότατα
για να κρεµιέται µε κλω-
στή από αυτές) και τουλά-
χιστον 50 µικροσκοπικά
σηµάδια που σχηµατίζουν
ένα ασύµµετρο µοτίβο.
Πιθανώς το κρεµαστό λει-
τουργούσε ως φυλακτό
στη διάρκεια του κυνηγιού
άγριων ζώων ή η διακό-
σµησή του σχετιζόταν µε
αστρονοµικά σύµβολα
όπως τους κύκλους της
Σελήνης και του Ήλιου.
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