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Με πορεία ανέβη-
καν, το µεσηµέρι
της ∆ευτέρας, στον
κόµβο του Ε65 στην
Καρδίτσα οι αγρότες
και κτηνοτρόφοι,
παρά την αστυνοµο-
κρατία που εκδηλώ-
νεται σε βάρος τους.
Οι βιοπαλαιστές
αγρότες και κτηνο-
τρόφοι της περιοχής
βγαίνουν στον
δρόµο του αγώνα
διεκδικώντας ουσια-
στικά µέτρα για την
επιβίωσή τους.
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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

ΨΨηηφφιιαακκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς  
κκααθθοοδδήήγγηησσηηςς  γγιιαα  ννέέοουυςς  πποουυ  ααννααζζηηττοούύνν  εερργγαασσίίαα  
∆ωρεάν ψηφιακές υπηρεσίες συµβουλευτικής,
επαγγελµατικής καθοδήγησης  και εύρεσης ερ-
γασίας αποκλειστικά για νέους ηλικίας 18-35
ετών  προσφέρει η  Περιφέρεια Θεσσαλίας,
στο πλαίσιο της συµµετοχής της στο  ευρω-
παϊκό  έργο   GeGs- Good e- Guidance Stories
του  συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε.
προγράµµατος Erasmus+.

ΣΣεε  1111  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεκκθθέέσσεειιςς
εεξξωωττεερριικκοούύ  σσυυµµµµεεττέέχχεειι
ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  
Μετά την επιτυχηµένη συµµετοχή στην
µεγαλύτερη έκθεση θαλάσσιου τουρι-
σµού στην Ευρώπη ΒΟΟΤ Dusseldorf
που ολοκληρώνεται την Κυριακή, η Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας συµµετέχει σε άλλες
δέκα εκθέσεις και workshop.
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ΣΣΒΒΘΘΣΣΕΕ::  ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα
ττηη  ββιιώώσσιιµµηη  ααννάάππττυυξξηη  &&
ττηηνν  κκυυκκλλιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα
Με εξαιρετική επιτυχία και τη συµµετοχή µε-
γάλου αριθµού επιχειρηµατιών, πολιτικών
προσώπων και εκπροσώπων τοπικών φο-
ρέων υλοποιήθηκε η εκδήλωση για τη βιώ-
σιµη ανάπτυξη & την  κυκλική οικονοµία.

ΤΤοο  1144οο  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο  
ΣΣυυννέέδδρριιοο  κκααιι  ΑΑννττάάµµωωµµαα
ΘΘεεσσσσααλλώώνν  σσττοονν  ΠΠααλλααµµάά
Την ∆ευτέρα 23/1/2023 πραγµατοποι-
ήθηκε η πρώτη συνάντηση της οργανωτι-
κής επιτροπής για το 14ο Παγκόσµιο
Συνέδριο και Αντάµωµα Θεσσαλών που
φέτος θα διοργανωθεί στον ∆ήµο Παλαµά.
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ΚΚοοππήή  ββαασσιιλλόόππιιττααςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
ΙΙεερροοψψααλλττώώνν  ΚΚααρρδδίίττσσηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς
ΚΚοουυκκοουυζζέέλληηςς

Ο Σεβασµιώτατος Μη-
τροπολίτης µας κ. Τι-
µόθεος, το εσπέρας
του Σαββάτου 28 Ια-
νουαρίου 2023, χορο-
στάτησε στην
ακολουθία του Εσπε-
ρινού στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου

και Ελένης Καρδίτσης.
Προ της Απολύσεως, ευλόγησε και έκοψε τη βασιλόπιτα
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Καρδίτσης «Ιωάννης Κουκου-
ζέλης».
Κατά την Ακολουθία, τους ύµνους έψαλε η χορωδία του
Συλλόγου Ιεροψαλτών Καρδίτσης.
Με τη χάρη του αγίου Τριαδικού Θεού και κατόπιν προ-
τροπής και ευλογίας του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
µας έγινε η επανασύσταση του Συλλόγου Ιεροψαλτών
Καρδίτσης υπό την επωνυµία «Ιωάννης Κουκουζέλης».
Στο κήρυγµά του µεταξύ άλλων, εξέφρασε την χαρά του
για την όλο και αυξανόµενη εγγραφή των ιεροψαλτών της
Ιεράς µας Μητροπόλεως ως µέλη του Συλλόγου και συνε-
χάρη το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις προσπάθειες που κα-
ταβάλει, αλλά και την µέχρι τώρα πορεία του.
Από την άλλη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Θωµάς Βλά-
χος εξήρε την αγαστή συνεργασία του Συλλόγου και της
Ιεράς Μητροπόλεως και ευχαρίστησε τον Σεβασµιώτατο
για την εµπιστοσύνη και την στήριξη του στο έργο του
Συλλόγου, γεγονός που συνιστά προωθητική δύναµη για
όλους όσοι προσφέρουν έργο υπεύθυνο (διακονία) στελε-
χώνοντας τα ιερά αναλόγια της Τοπικής µας Εκκλησίας.

ΕΕννηηµµεερρωωττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  
γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  εευυρρωωππααϊϊκκώώνν
ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν

Με επιτυχία πραγµατο-
ποιήθηκε η ενηµερω-
τική εκδήλωση για τα
ευρωπαϊκά προγράµ-
µατα Erasmus+  και  e
Twinning, µε πρωτο-
βουλία της ∆ιεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης Καρδίτσας, την

Τρίτη 24/01/2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων « Γεώργιος
Τζιώτας», του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας.
∆ιευθυντές/ντριες,  Προϊστάµενοι/µένες κι εκπαιδευτικοί

όλων των σχολικών µονάδων, είχαν τη δυνατότητα να
ενηµερωθούν για το συντονισµό και την υλοποίηση των
ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν µε εισηγήσεις οι εκπαιδευτι-
κοί:
κ. Ελένη Πρίτσα, προϊσταµένη του  ∆ηµοτικού Σχολείου
Καλλιθήρου.
κ. Χρυσούλα ∆ιαµαντή, εκπαιδευτικού του 6ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Καρδίτσας.
κ. Αθηνά Καζάνα, εκπαιδευτικού του ∆ηµοτικού Σχολείου
Κυψέλης και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας,
εκπαιδευτικοί µε πολυετή εµπειρία στον συντονισµό και
την υλοποίηση προγραµµάτων Erasmus+ και eTwinning.

Σαν σήµερα...
1914: Οι Μεγάλες ∆υνάµεις (Γερµα-
νία, Αυστρο-Ουγγαρία, Αγγλία, Γαλ-
λία, Ιταλία και Ρωσία) γνωστοποιούν
στην Ελληνική Κυβέρνηση ότι παρα-
χωρούν και νοµικώς στην Ελλάδα τα
νησιά του Αιγαίου, µόνον εφόσον
αποσύρει τις δυνάµεις της από τη
Βόρεια Ήπειρο και τη νήσο Σάσωνα.
1915: Η πρώτη επίθεση µε δηλητη-
ριώδη αέρια εξαπολύεται από τους
Γερµανούς εναντίον των Ρώσων στη
Μάχη του Μπολίµοφ, κατά τη διάρ-
κεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου.
1985: Ολοκληρώνονται στο Ζάπ-
πειο οι εργασίες της ∆ιάσκεψης για
την Ειρήνη και τον Αφοπλισµό, γνω-
στή και ως «Πρωτοβουλία των 6».
Συµµετείχαν οι πρόεδροι της Αργεν-
τινής, Ραούλ Αλφονσίν και της Ταν-
ζανίας, Τζούλιους Νιερέρε, οι
πρωθυπουργοί της Σουηδίας,
Ούλοφ Πάλµε, της Ινδίας, Ρατζίβ
Γκάντι και της Ελλάδας, Ανδρέας Πα-
πανδρέου, καθώς και άλλες προσω-
πικότητες.

ΟΟιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  ττοουυ
ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  ––  ΚΚΙΙΝΝΑΑΛΛ
σσττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα

Ανακοινώ-
θηκε το µε-
γαλύτερο
µέρος των
ψηφοδελ-
τίων του

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Είχε προ-
ηγηθεί η συνεδρίαση της Κεν-
τρικής Πολιτικής Επιτροπής
που επικύρωσε σε συντριπτική
πλειοψηφία τα ονόµατα των
υποψηφίων που θα διεκδική-
σουν την ψήφο των πολιτών
στις εθνικές εκλογές.
Πρόκειται για τους Σωτηρία
Μπακαλάκου, Σωτήρη Παπα-
γεωργίου, Χαράλαµπο Παπα-
δόπουλο και Νίκο Ευθυµιάδη.

ΟΟιι  µµεεττρρήήσσεειιςς  
ττοουυ  ΣΣττααθθµµοούύ  
ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ
ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
γγιιαα  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα
ττηηςς  ααττµµόόσσφφααιιρρααςς    

Η ποιότητα της ατµόσφαιρας
στην πόλη της Λάρισας, όπως
δείχνουν τα στοιχεία του
Σταθµού του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος:
Σύµφωνα µε τις µετρήσεις του
Σταθµού  που είναι εγκατεστη-
µένος στο ∆ιοικητήριο της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας, τα
αιωρούµενα σωµατίδια pm 10
κατέγραψαν στις 26 Ιανουα-
ρίου  µέσο όρο τιµών  16
µg/m3, στις 27 Ιανουαρίου
µέσο όρο τιµών  29 µg/m3,
στις 28 Ιανουαρίου µέσο όρο
τιµών 39 µg/m3  και στις 29
Ιανουαρίου µέσο όρο τιµών
23 µg/m3. Για τις ηµερήσιες
ωριαίες µετρήσεις, οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να ενηµερώ-
νονται καθηµερινά από το site
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
https://www.thessaly.gov.gr

Εορτολόγιο
Σήµερα: Κύρος, Κύρης, Ευδο-
ξία, Ευδοξούλα, ∆όξα, ∆οξούλα
1/2: Τρύφων, Τρύφωνας, Τρυφω-
νία, Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα
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09.00 π.µ.

15.00 π.µ.

Θερµοκρασία
0ο C

Αρκετά σύννεφα

Υγρασία
86%

Μποφόρ

Υγρασία
43%

Μποφόρ

Θερµοκρασία
10ο  C

Καθαρός

Το 1979 χιόνισε για πρώτη
φορά στη Σαχάρα.

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

ΕΚ∆ΟΤΗΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΒΑΣΩ, ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΩ

ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΤΑ 5773
ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ένα καλό βιβλίο
είναι ένας καλός

φίλος.

ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΕΝ

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

Απαράδεκτη 
η εικόνα που 
παρουσιάζει 

το γλυπτό στο άλσος
του Παυσιλίπου!!!!

ΘΘεείίαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα
σσττοονν  ΙΙεερρόό  ΝΝααόό
ΑΑγγίίααςς  ΑΑγγάάθθηηςς  ΖΖυυγγοούύ
ΚΚεερρκκύύρρααςς

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
µας κ. Τιµόθεος, το Σάββατο 28
Ιανουαρίου 2023, τέλεσε τη Θεία
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας
Αγάθης Ζυγού Κερκύρας.
Προ της Απολύσεως, τέλεσε το
ιερό µνηµόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της µακαριστής Χριστίνης
Κούστα.

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  εελλέέγγχχωωνν  
ααννίίχχννεευυσσηηςς  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  
ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  3311//11

Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας σε συ-
νεργασία µε τους
∆ήµους και τον
ΕΟ∆Υ ανακοινώ-
νει το πρόγραµµα
δράσεων των
ΚΟΜΥ για  δω-

ρεάν µαζικό δειγµατοληπτικό έλεγχο στον γενικό
πληθυσµό της Θεσσαλίας, για την Τρίτη 31 Ια-
νουαρίου 2023:
Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
09:00-15:00 Μαζική δειγµατοληψία στην πλα-
τεία Αγίας Παρασκευής Καρδίτσας
09:00-15:00 Μαζική δειγµατοληψία στην πλα-
τεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο) Καρδίτσας
09:00-10:30 Μαζική δειγµατοληψία στο δηµαρ-
χείο Μουζακίου
11:00-12:30 Μαζική δειγµατοληψία στο δηµαρ-
χείο Σοφάδων
13:00-15:00 Μαζική δειγµατοληψία στην κεν-
τρική πλατεία Παλαµά

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

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:
«Οι έλεγχοι των
πόθεν έσχες δε θα
γίνονται πλέον δειγ-
µατοληπτικά αλλά
θα πρέπει να επι-
τυγχάνεται ένα συγ-
κεκριµένο ποσοσ-
τό»

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:
«Η Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας διαθέτει ένα
από τα πιο σύγ-
χρονα οδικά δίκτυα
της χώρας και κατα-
γράφει τις καλύτερες
επιδόσεις»

Α. ΚΟΛΟΚΥΘΑ:
«Οι δρόµοι που δεν
είναι απολύτως κεν-
τρικοί έστω και αν
είναι βοµβαρδισµέ-
νοι δεν άξιζαν κα-
µίας προσοχής»

Κ. ΓΚΟΛΤΣΟΣ:
«Εργαζόµαστε στα
σχολεία µας κατά
του φασισµού και
του ναζισµού, υπέρ
της συµφιλίωσης
των λαών και των
ανθρώπων»
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ΣΒΘΣΕ: Εκδήλωση για τη βιώσιµη
ανάπτυξη & την κυκλική οικονοµία
Με εξαιρετική

επιτυχία και
τη συµµε-

τοχή µεγάλου αριθµού
επιχειρηµατιών, πολιτι-
κών προσώπων και εκ-
προσώπων των
τοπικών φορέων υλο-
ποιήθηκε η εκδήλωση
για τη βιώσιµη ανά-
πτυξη & την κυκλική
οικονοµία, σε συνδυα-
σµό µε την κοπή της
Πρωτοχρον ι ά τ ι κης
Πίτας από τον Σύνδε-
σµο Βιοµηχανιών Θεσ-
σαλίας & Στερεάς
Ελλάδος ΣΒΘΣΕ, την
Παρασκευή 27 Ιανουα-
ρίου 2023, στο Συνε-
δριακό χώρο ERGON
SHOW GROUND EVEN-
THALL, του Συγκροτή-
µατος Τσαλαπάτα, στο
Βόλο.

Το συγκεκριµένο γε-
γονός αποτέλεσε την
πρώτη µεγάλη εκδή-
λωση του έτους από
τον ΣΒΘΣΕ, η οποία
είχε ως στόχο να εστιά-
σει στα πολύ επίκαιρα
θέµατα της Βιώσιµης
Ανάπτυξης και της Κυ-
κλικής Οικονοµίας, ζη-
τήµατα τα οποία
απασχολούν όλους
τους πολίτες, είτε δρα-
στηριοποιούνται επιχει-
ρηµατικά είτε όχι, και η
υιοθέτησή τους αποτε-
λεί απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για να
συνεχίσει να αναπτύσ-
σεται η κοινωνία, να
αναβαθµίζεται το βιο-
τικό επίπεδο των αν-
θρώπων µέσω
ευφυέστερης χρήσης
των πόρων και να δη-
µιουργούνται οι βάσεις
µιας σύγχρονης οικο-
νοµίας που συµβάλλει
στην ευηµερία όλων
των πολιτών και των
µελλοντικών γενεών.

Στην εκδήλωση
συµµετείχαν διακεκρι-
µένοι οµιλητές, οι
οποίοι εξέθεσαν τις
γνώσεις και τις πολύτι-
µες εµπειρίες τους, ενώ
συµµετείχαν ενεργά και
στη συζήτηση που διε-

ξήχθη µέσω e-
polls,σχετικά µε τα θέ-
µατα της Βιώσιµης
Ανάπτυξης και της Κυ-
κλικής Οικονοµίας, και
παρουσίασαν καλές
πρακτικές που µπορούν
να αποτελέσουν παρά-
δειγµα µίµησης.

Η εκδήλωση άνοιξε
µε τον χαιρετισµό του
Προέδρου του ΣΒΘΣΕ,
κ. Α. Συριανούο οποίος
αφού καλωσόρισε τους
παρευρισκόµενους και
ευχαρίστησε τους οµι-
λητές, ευχήθηκε η νέα
χρονιά να αποτελέσει
ορόσηµο για θετικές
αλλαγές στη ζωή µας
και αφορµή για απολο-
γισµούς, νέα σχέδια και
εκπλήρωση στόχων.

Αναφορικά µε την
ειδική θεµατολογία της
εκδήλωσης, ο κ. Συρια-
νός ανέφερε ότι:

«Στο χώρο των επι-
χειρήσεων, τρία κριτή-
ρια επηρεάζουν ολοένα
και περισσότερο την
«αξία» µιας επιχείρη-
σης:

• οι ενέργειές της
προς το Περιβάλλον

• η στάση της προς
την Κοινωνία

και
• η Εταιρική ∆ιακυ-

βέρνηση που εφαρµό-
ζει.

Αυτό είναι το τρί-
πτυχο του ESG (Envi-
ronmental, Social and
Governance).

Η επιτυχής ενσωµά-
τωση της βιώσιµης
ανάπτυξης στην στρα-
τηγική των σύγχρονων
επιχειρήσεων, καθώς
και η αποτελεσµατική

εφαρµογή των κριτη-
ρίων ESG ως κεντρικού
µοχλού του επιχειρη-
µατικού µετασχηµατι-
σµού, συµβάλλουν
παραγωγικά στη µετά-
βαση της οικονοµίας
µας προς την αειφόρο
ανάπτυξη.»

Η εκδήλωση συνεχί-
στηκε µε την παρου-
σίαση των οµιλητών
και των διαδικασιών
αυτής από τον Γενικό
∆ιευθυντή, κ. Β. Κλει-
τσογιάννη.

Οµιλητές της εκδή-
λωσης ήταν:

Ο κ. Γεώργιος Αρ-
βανιτίδης, Σύµβουλος
επιχειρήσεων για θέ-
µατα Οργανωτικού Με-
τ α σ χ η µ α τ ι σ µ ο ύ ,
Ηγεσίας και ∆ιαχείρισης
Αλλαγών (Elephant-
Consulting GmbH), ο
οποίος, στην πολύ εν-
διαφέρουσα τοποθέ-
τησή του, µεταξύ
άλλων, ανέφερε ότι:

«Το κλειδί για την
ανταγωνιστ ικότητα
είναι οι εργαζόµενοι,
γιατί το ζητούµενο
στην Οικονοµία της
Γνώσης είναι η καινο-
τοµία και λιγότερο η
µείωση του κόστος.

Οι µηχανές και οι
υπολογιστές από µόνοι
τους δεν καινοτοµούν,
οι άνθρωποι καινοτο-
µούν.

Για πρώτη φορά
στην ιστορία του ο αν-
θρώπινος νους δεν
είναι απλά ένα καθορι-
στικό στοιχείο στο σύ-
στηµα παραγωγής,
αλλά η ίδια η παραγω-
γική δύναµη. Αυτό έχει

µεγάλες επιπτώσεις στη
ηθική ταυτότητα της
επιχείρησης ως εργο-
δότη.

Η µετάβαση στην
νέα βιοµηχανική εποχή
πρέπει να πάρει υπόψη
της τις αλλαγές αυτές.
Η νέα εργασία απαιτεί
νέα οργάνωση και νέα
ηθική, µε λίγα λόγια
νέα κουλτούρα. Ανα-
γκαία είναι µια δοµή και
µια κουλτούρα µέσα
στην οποία µπορεί να
ανθίσει η καινοτοµία.»

Η κ. Μαρία Αλεξίου,
Πρόεδρος CSR Hellas,
η οποία στάθηκε µε έµ-
φαση στον παράγοντα
της εκπαίδευσης και
της ‘αλλαγής κουλτού-
ρας’ πάνω στο κρίσιµο
θέµα της βιώσιµης και
υπεύθυνης λειτουργίας
της επιχειρηµατικότη-
τας. Πιο συγκεκριµένα
τόνισε:

«Η συµµετοχή όλων
των επιχειρήσεων και
όλων των κλάδων της
οικονοµικής δραστη-
ριότητας στην πράσινη
µετάβαση µε Εργαλείο
την Βιώσιµη Χρηµατο-
δότηση και τα κριτήρια
µέτρησης της επίδρα-
σης των επιχειρήσεων
(ESG) στην βιωσιµό-
τητα δεν είναι µόδα,
αλλά ούτε και µία νέα
γραφειοκρατία που
απλά οι τεχνοκράτες
στις Βρυξέλλες σχεδία-
σαν προκειµένου να
κάνουν τη µας πιο δύ-
σκολη. Είναι ανάγκη,
είναι καθήκον και προ-
τεραιότητα για όλους!
Η βιωσιµότητα µας
αφορά όλους και µας
εµπλέκει µε ευθύνες
αναλογικά όλους µας!
Η ώρα είναι τώρα για
να αλλάξουµε το επι-
χειρηµατικό µας µον-
τέλο. Η δέσµευση της
πολιτικής εκφράζεται
µε νόµους, η δέσµευση
των επιχειρήσεων µε
δράση, καινοτοµία και
στροφή στον άνθρωπο
και στην κοινωνία”

Ο κ. Χαράλαµπος

Κουρής, Γενικός ∆ιευ-
θυντής Βιώσιµης Ανά-
πτυξης Οµίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ, ο οποίος
ανέφερε ότι:

«Στον Όµιλο ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ πρωτοπορούµε
στην εφαρµογή των
αρχών της κυκλικής οι-
κονοµίας αξιοποιώντας
δευτερογενή καύσιµα
και πρώτες ύλες, µε
στόχο την εξοικονό-
µηση πολύτιµων φυσι-
κών πόρων και την
αντιµετώπιση των επι-
πτώσεων της κλιµατι-
κής αλλαγής. Είµαστε
βέβαιοι ότι η συνεργα-
σία µε τοπικούς φορείς
και επιχειρήσεις θα επι-
ταχύνει τη µετάβαση
στην πράσινη ανά-
πτυξη, µε πολλαπλά
οφέλη για τον άν-
θρωπο και το περιβάλ-
λον»

Η κ. Ελένη
Μπέλση, Πρόεδρος
ΣΕΠΑΝ και ∆ιευθύ-
νουσα Σύµβουλος Geo-
cycle Ελλάς Α.Ε., η
οποία αφού ευχαρί-
στησε θερµά τον Σύν-
δεσµο Βιοµηχανιών
Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδος για την πρό-
σκληση σε αυτή την
σηµαντική εκδήλωση
µε θέµα την Βιώσιµη
Ανάπτυξη και την Κυ-
κλική Οικονοµία, ανέ-
φερε ότι:

«Πρωταρχικός στό-
χος του ΣΕΠΑΝ είναι το
2023 να µετατραπεί
από µία χρονιά πολλα-
πλών κρίσεων σε µία
µεγάλη ευκαιρία ενερ-
γοποίησης και δράσης
για την Κυκλική Οικο-
νοµία στην πράξη, µε
σχεδιασµό, δέσµευση
και έµφαση σε µετρή-
σιµα αποτελέσµατα. Για
την επίτευξη αυτού του
στόχου, είναι καταλυτι-
κός ο ρόλος του ιδιωτι-
κού τοµέα µε την
αρωγή και την συνερ-
γασία του κρατικού µη-
χανισµού. Μόνο µε τη
στενή συνεργασία
όλων των πλευρών θα
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καταφέρουµε να
άρουµε τα υπάρχοντα
εµπόδια και να διασφα-
λίσουµε τη µετάβαση
στην Κυκλική Οικονοµία
για µία βιώσιµη και
χωρίς αποκλεισµούς οι-
κονοµική ανάπτυξη για
το µέλλον.»

Ο κ. Νικόλαος Κου-
τσιανάς, Ιδρυτής API-
VITA, Ιδρυτής & CEO
της SYMBEEOSIS S.A.,
ο οποίος χαρακτηριστικά
ανέφερε ότι:

«Ο πλανήτης είναι το
σπίτι µας και δυστυχώς
υφίσταται κακή διαχεί-

ριση. Πρέπει να πά-
ψουµε την περαιτέρω
µόλυνση, χρησιµοποι-
ώντας τις αρχές και τα
πρότυπα της Φύσης,
υιοθετώντας ένα ισορ-
ροπηµένο, υγιές και
αναγεννητικό σύστηµα
διαχείρισης.

Όπως και στη φύση,
µια αναγεννητική οικο-
νοµία είναι µια λεπτή
ισορροπία µεταξύ απο-
τελεσµατικότητας και
ανθεκτικότητας. Συνερ-
γασία και ευγενής
άµυλα. Ποικιλοµορφία
και συνοχή µικρού, µε-

σαίου και µεγάλου ορ-
γανισµού· και τις ανάγ-
κες όλων των
ε ν δ ι α φ ε ρ ο µ έ ν ω ν
µερών.Ένα πρώτο µας
βήµα είναι να επιστρέ-
ψουµε στον πλανήτη
ό,τι έχουµε πάρει.Κατα-
νοούµε ότι υποβαθµί-
ζοντας την οικολο- γία,
υποβαθµίζουµε την οι-
κονοµία. Μόνο µε την
ανάπλαση της οικολο-
γίας µπορούµε να ανα-
γεννήσουµε την
οικονοµία. Πιστεύουµε
στο ήθος και στην
ηθική… και στο ηθικό

επιχειρείν, µέσα από τις
αξίες µας. Αξίες που
εφαρµόζαµε 44 χρόνια
στην APIVITA, αλλά και
τώρα στην Symbeeosis.
Η ηθική αυτή δηµιουρ-
γεί πλούτο, όχι µόνο οι-
κονοµικό. ∆ηµιουργεί
ικανοποίηση και ευχαρί-
στηση για το µέλλον του
πλανήτη και τις µελλον-
τικές γενιές. Λειτουργεί
αναγεννητικά για τον
πλανήτη, την κοινωνία,
τον άνθρωπο και το επι-
χειρείν.»

Το συντονισµό της
εκδήλωσης υποστήριξε

ο κ. Χρήστος Σταµάτης,
Υπεύθυνος Οµάδας Ερ-
γασίας ΣΒΘΣΕ - Βιώσι-
µης Ανάπτυξης/Ηθικής
& ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥ-
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΒΙΑ
ΕΛΛΑΣ.

Η εκδήλωσε έκλεισε
µε την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας από
τον Πρόεδρο του ∆Σ του
ΣΒΘΣΕ, κ. Α. Συριανό
και ακολούθησε δεξίωση
στο χώρο του ERGON-
SHOWGROUNDEVEN-
THALL, του Συγκροτή-
µατος Τσαλαπάτα.

Ελάτε σκότωσα τη γυναίκα µου - Με αφορµή
την πρώτη γυναικοκτονία του 2023

Μέρες …µήνες
… χ ρ ό ν ι α
πριν…. από-

τοµα και βίαια ξεσπά-
σµατα θυµού, απειλές,
προσβολές, διαρκής υπο-
τίµηση και χρήση υβρι-
στικών χαρακτηρισµών,
παράλογα ξεσπάσµατα
ζήλιας. Με τον καιρό άρ-
χισες να χάνεις την αί-
σθηση της αυτοεκτίµησης
και του αυτοσεβασµού.
Έφτασες να αναρωτιέσαι
εάν έφταιγες εσύ που δεν
ήταν ποτέ ικανοποιηµέ-
νος.

Μεγάλωσες σε µια
κοινωνία όπου σε µάθανε
να ρυθµίζεις την συµπε-
ριφορά σου µε βάση το τι
θέλουν οι άλλοι.∆εν σου
είπε κανείς πως να ανα-
γνωρίσεις και να σεβα-
στείς τα δικά σου
συναισθήµατα και τις
δικές σου ανάγκες .

Στα αυτιά σου έρχον-
ται συνέχεια τα λόγια του
περίγυρου “κάνε υπο-
µονή, έχεις παιδιά, δεν θα
καταφέρεις τίποτα”.Και
αυτός ,αχ αυτός, πάντα
µετά τις µελανιές, τα αί-
µατα,τα νοσοκοµεία µε-
ταµορφώνεται σε έναν
«άγγελο», ζητάει συγ-
γνώµη, φέρνει δώρα, και
υπόσχεται πως είναι η τε-
λευταία φορά. Μετάνιωσε
δεν θα το ξανακάνει,

αλλά και εσύ µην τον
εξωθήσεις µε κάποια
άλλη συµπεριφορά σου.
Πρέπει να το πιστέψεις,
θέλεις να το πιστέψεις.

Ανατράφηκες µε την
πεποίθηση ότι από τη
στιγµή που η γυναίκα θα
µπει σ ένα γάµο και θα
έχει πια τη δική της οικο-
γένεια, θα πρέπει να υπο-
µείνει και τις συνθήκες
του γάµου στον οποίο
βρίσκεται, ακόµη κι αν
αυτές είναι κακοποιητι-
κές.

Άλλωστε είναι άνδρας
, είναι «η κολώνα του
σπιτιού σου», θα πει και
µια κουβέντα παραπάνω,
θα χτυπήσει και το χέρι
στο τραπέζι. Σύµφωνα µε
τα κοινωνικά στερεότυπα
ο άνδρας επιτρέπεται να
χρησιµοποιεί βία και στη
γυναίκα και στα παιδιά
του, για να τους συνετί-
σει και θεωρείται από
πολλούς ένδειξη δυναµι-
σµού.

Για σένα τα κοινωνικά
στερεότυπα φυλάνε τον
δευτερεύοντα ρόλο στην
οικογένεια. Ο παραδο-
σιακός σου ρόλος είναι να
αναλάβεις τις υποχρεώ-
σεις του σπιτιού και την
ανατροφή των παιδιών,
ενώ φέρεις την ευθύνη
«να µη χαλάσεις το γάµο
ή το σπίτι σου» και κατά

συνέπεια θα πρέπει να
µάθεις να κάνεις υπο-
µονή ,θα πρέπει να τα δέ-
χεσαι όλα για να µη
χωρίσεις. Σκέψου τι θα
πει ο κόσµος.

Κάπως έτσι εγκλωβί-
ζεσαι και θυµατοποιείσαι,
αδυνατείς να φύγεις και
χωρίς να το καταλάβεις
σηµατοδοτείς την έναρξη
του κύκλου της βίας.Με
κάποια απόκοσµη δύ-
ναµη αποστασιοποιείσαι
από την κακοποίηση και
τον τροµερό πόνο που
επιφέρει.

Μετά το ξέσπασµα αι-
σθάνεσαι ανακούφιση και
αποσιωπάς το βίαιο επει-
σόδιο ή βρίσκει τρόπους
να το δικαιολογήσεις.Τι
θα πει ο κόσµος;

Σύντοµα ο κύκλος θα
επαναληφθεί και θα στα-
µατήσει µόνο εάν φύγεις
και το τελειώσεις ή εάν
αυτή την φορά σε τελει-
ώσει.Το 2022 δολοφονή-

θηκαν 24 γυναίκες. Και
βέβαια δεν ήταν “εγκλή-
µατα πάθους” ούτε “εν
βρασµώ ψυχής”, ήταν 24
γυναικοκτονίες.

Το ξέρω έχεις καταπο-
νηθεί πολύ, έχεις χάσει
τον εαυτό σου, την ελ-
πίδα σου, τον σεβασµό
σου. Μπορεί να θεωρείς
ότι η βία αποτελεί συνη-
θισµένη καθηµερινότητα,
πολλές φορές νιώθεις ότι
δεν υπάρχει καµία λύση,
νιώθεις φόβο για τη ζωή
σου και για τη ζωή των
παιδιών σου. Μαθαίνεις
να κατηγορείς εσένα νιώ-
θεις ανίκανη να προβά-
λεις αντίσταση, και είσαι
έτοιµη να παραιτηθείς
από κάθε σενάριο διαφυ-
γής.

Αυτό που ζεις µπορεί
να σταµατήσει δεν είναι
µονόδροµος ,δεν σου
αξίζει να ανέχεσαι οποι-
αδήποτε µορφής βία.
Είναι δική σου απόφαση
να αλλάξεις ζωή, ο σύν-
τροφος σου δεν θα στα-
µατήσει την κακοποίηση,
εσύ µπορείς και πρέπει να
προστατεύσεις τον εαυτό
σου. Μπορείς να πάρεις
τη ζωή σου στα δικά σου
χέρια, «δε θα γίνουν
ξαφνικά όλα ρόδινα» οι
δυσκολίες θα συνεχίσουν
να υπάρχουν αλλά δεν
είσαι µόνη.

Η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας χρηµατοδοτεί δύο
ξενώνες φιλοξενίας και
τρία κέντρα συµβουλευ-
τικής υποστήριξης Γυναι-
κών Θυµάτων Βίας , που
λειτουργούν µε στόχο
την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών.
Πάρε την απόφαση να µι-
λήσεις στους ανθρώπους
αυτούς για να σε βοηθή-
σουν να δεις τις εναλλα-
κτικές που έχεις.

Και ο κόσµος τι θα πει;
Θα πει: «Μήπως

υπερβάλεις;», «Μην χα-
λάσεις το σπίτι σου»,
«Ναι αλλά και εσύ κάτι
του έκανες» «∆εν µπορώ
να επέµβω, είναι οικογε-
νειακή υπόθεση» και στο
τέλος ο κόσµος θα πει
κρίµα που έχασε την ζωή
της µια γυναίκα τόσο
άδικα.Θα συγκλονιστεί
για λίγη ώρα και θα προ-
χωρήσει παρακάτω µέχρι
την επόµενη αδικοχα-
µένη για να πει πάλι τα
ίδια.Για εσένα το πρώτο
ζητούµενο είναι η ασφά-
λεια, να µείνεις ζωντανή
µόνο τότε θα µπορέσεις
να βροντοφωνάξεις στον
κόσµο πως η καθεµία δι-
καιούται να απολαµβάνει
τη γαλήνη και το σεβα-
σµό χωρίς να θυµατοποι-
είται από κανένα και άσε
τον κόσµο να λέει.

Γράφει η Αγλαΐα( Λία) Ρογγανάκη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής µέ-
ριµνας, Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας
Θεσσαλίας, ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ∆ΠΘ
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Χαιρετισµός Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστού για την Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος

Στις 27 Ιανουα-
ρίου 1945
απελευθερώ-

θηκε το ναζιστικό
στρατόπεδο του Άου-
σβιτς, µε τους ελάχι-
στους σκελετωµένους
κρατούµενους, που οι
Γερµανοί δεν είχαν
προλάβει να θανατώ-
σουν στις εγκαταστά-
σεις της πιο τροµερής
βιοµηχανίας θανάτου
στην ιστορία της αν-
θρωπότητας. Ήταν η
ηµέρα που αποκαλύ-
φθηκε το Ολοκαύ-
τωµα, που στοίχισε τη
ζωή σε 6.000.000

Εβραίους, ανάµεσά
τους σε 63.000 Έλλη-
νες, από τους οποίους
235 Εβραίοι, Λαρισαίοι
δηµότες.

Με συνεχή ιστορική
παρουσία, που εκτείνε-

ται σε βάθος 2000
ετών περίπου, η
Εβραϊκή Κοινότητα της
Λάρισας ήταν και εξα-
κολουθεί να είναι µία
από τις πιο δραστήριες
Εβραϊκές Κοινότητες
στον ελληνικό χώρο. Η
µεγαλύτερη εβραϊκή
κοινότητα στη Θεσσα-
λία και η τρίτη µεγαλύ-
τερη στην Ελλάδα,
µετά από αυτές της
Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης. Πριν από τον
πόλεµο διέθετε επτά
Συναγωγές, εβραϊκό
σχολείο, ιεροσπουδα-
στήριο, θρησκευτικό
δικαστήριο και σηµαν-
τική βιβλιοθήκη. Ο
εκτοπισµός και η εξόν-
τωση, µείωσε τον
αριθµό των µελών της,
αλλά δεν έσβησε το
σηµαντικό αποτύπωµα
τους στην ιστορία,
στην κοινωνία και
στην πνευµατική ζωή
της πόλης. Η εβραϊκή
κοινότητα αναγεννή-
θηκε και άνθισε, χάρη
στις άξιες διοικήσεις,
σε σπουδαίους Προ-
έδρους, σοφούς Ραβί-
νους και
Θρησκευτικούς Λει-
τουργούς αλλά κυρίως
χάρη στα δραστήρια
µέλη της που συµβάλ-
λουν στην ευηµερία
και την ανάπτυξή της
µε κατάθεση ψυχής και
ανταγωνισµό προσφο-
ράς. Οι Εβραίοι της Λά-
ρισας διακρίνονται
παντού, στην κοινω-
νική, οικονοµική και
πολιτιστική ζωή της
πόλης, ανέκαθεν από-
λυτα ενταγµένοι στον

κοινωνικό ιστό της Λά-
ρισας. Συµπορεύονται
µε αγάπη και αλληλεγ-
γύη, σεβόµενοι τις
αξίες, τα έθιµα και τις
παραδόσεις τους, ενώ
ταυτόχρονα τιµούν τη
διπλή ταυτότητά τους,
εκείνη του Έλληνα πο-
λίτη και του Εβραίου
στο θρήσκευµα.

Βρισκόµαστε λοιπόν
εδώ σήµερα για να τι-
µήσουµε την «Ηµέρα
Μνήµης των Ελλήνων
Εβραίων Μαρτύρων και
Ηρώων του Ολοκαυτώ-
µατος». Βρισκόµαστε
εδώ για να τιµήσουµε
τα αθώα θύµατα, τους
επιζώντες και τους άξι-
ους απογόνους τους
που κρατούν άσβεστη
τη φλόγα της ιστορικής
κληρονοµιάς τους. Και
γιατί είναι ηθικό χρέος
µας προς τις επόµενες
γενιές, το «ποτέ
ξανά», το σπουδαίο
µήνυµα που προτάσσει
την αγάπη, την απο-
δοχή και την ειρηνική
συνύπαρξη απέναντι
στη µισαλλοδοξία, το
τυφλό µίσος, τον
απανθρωπισµό.

Το Ολοκαύτωµα µας
αφορά όλους. Είναι
ένα ανοιχτό τραύµα
στο παγκόσµιο συλλο-
γικό ασυνείδητο και
στη συνείδηση κάθε
δηµοκρατικού πολίτη
παντού στον κόσµο,
που πάντα θα αναρω-
τιέται για το γιατί. Η
φράση του Πρίµο Λέβι
που επιβίωσε από το
Άουσβιτς είναι χαρα-
κτηριστική: «Τα τέρατα
υπάρχουν αλλά είναι
λίγα για να είναι επι-
κίνδυνα. Οι πιο επικίν-
δυνοι είναι οι απλοί
υπάλληλοι, πρόθυµοι
να πιστέψουν και να
δράσουν χωρίς να ρω-
τήσουν τίποτα».

Η πανδηµία, ο πό-
λεµος που µαίνεται
στην Ευρώπη, η κλιµα-
τική κρίση µας απέδει-
ξαν τα τελευταία

χρόνια µε τον πιο ξεκά-
θαρο τρόπο, ότι η παγ-
κόσµια µοίρα είναι
κοινή, αλληλοεξαρτώ-
µενη, συνδεδεµένη.
Και ότι είναι αναγκαίο
να οικοδοµήσουµε µια
κοινή πλανητική συνεί-
δηση, πάνω σε ανθρω-
πιστικά θεµέλια: τη
συνεργασία µεταξύ των
εθνών, την αλληλεγ-
γύη, την ενσυναί-
σθηση.

Η διατήρηση της
ιστορικής µνήµης και ο
σεβασµός της ετερότη-
τας αποτελούν ένα συ-
νεχή, ανθρώπινο
αγώνα ενάντια στην
επιλεκτική λήθη, τις
προκαταλήψεις, τη βία
απέναντι σε κάθε δια-
φορετικό, σε κάθε
Άλλο. Μας διδάσκει ότι
εκείνοι που είναι καλά
ενηµερωµένοι για το
παρελθόν δεν πρόκει-
ται να απελπιστούν για
το µέλλον. Και η κατά-
κτηση της µνήµης γίνε-
ται µόνο µέσα από τη
γνώση της ιστορίας.
Γιατί «από την Ιστορία
δεν µπορούµε να απο-
δράσουµε», όπως θύ-
µιζε, ο αµερικανός
πρόεδρος Αβραάµ Λίν-
κολν. Αλλά και γιατί η
Ιστορία εύκολα παρα-
χαράσσεται, όταν έχει
σύµµαχους την αδια-
φορία και την άγνοια.

Το Καθήκον της
Μνήµης είναι πρώτα
και κύρια Καθήκον Ευ-
θύνης, απέναντι στην
Ιστορία και απέναντι
στις νέες γενιές. Γιατί
σήµερα, όπως και χθες,
η παθητικότητα, η
αδιαφορία και η ουδε-
τερότητα είναι συνε-
νοχή. Κερδίζοντας τη
µάχη της Ευθύνης,
διεκδικούµε τη νίκη
στη µάχη της Μνήµης,
της Γνώσης, της ∆ιδα-
χής. Αυτό είναι το δικό
µας χρέος και το µεγα-
λύτερο δώρο της γε-
νιάς µας σε αυτές που
έρχονται.

ΚΚεεννττρριικκήή  ΟΟδδόόςς::  
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς  ρρυυθθµµίίσσεειιςς
σσττοο  ττµµήήµµαα  ΑΑννάάββρραα
ΠΠρροοάάσσττιιοο  λλόόγγωω  ΑΑγγρροοττιικκώώνν
ΚΚιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν

Η Κεντρική Οδός ενηµερώνει ότι έχει τεθεί
σε ισχύ αµφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας µε-
ταξύ του Ανισόπεδου Κόµβου (Α/Κ) Ανάβρας
και του Α/Κ Προαστίου, του Αυτοκινητοδρόµου
Κεντρικής Ελλάδας,-Ε65, λόγω αγροτικών κι-
νητοποιήσεων. 

Όσοι οδηγοί κινούνται µε κατεύθυνση προς
Τρίκαλα, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόµου
στον Α/Κ Ανάβρας και µέσω παράπλευρου οδι-
κού δικτύου, θα επανεισάγονται στον αυτοκι-
νητόδροµο µέσω του Α/Κ Προαστίου.

Αντίστοιχα, όσοι οδηγοί κινούνται µε κατεύ-
θυνση προς Λαµία, θα εξέρχονται του αυτοκι-
νητοδρόµου στον  Α/Κ Προαστίου, και µέσω
παράπλευρου οδικού δικτύου, θα επανεισά-
γονται σε αυτόν µέσω του Α/Κ Ανάβρας .

Τέλος, σηµειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια
ισχύος των ως άνω κυκλοφοριακών ρυθµί-
σεων, θα ισχύσει  αναπροσαρµογή της τιµής
των διοδίων τελών του Μετωπικού Σταθµού
Τρικάλων.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραί-
τητα µέτρα και παρακαλεί τους οδηγούς να
συµµορφώνονται µε τη σχετική σήµανση και
τις υποδείξεις της τροχαίας.



Οι περιφερειακοί
σ ύ µ β ο υ λ ο ι
Θεσσαλίας της

«Λαικής Συσπείρωσης»,
στηρίζουµε τις κινητοποι-
ήσεις των βιοπαλαιστών
γεωργοκτηνοτρόφων,
ενάντια στις διαχρονικές
αντιλαϊκές πολιτικές της
Ε.Ε, της κυβέρνησης της
Ν.∆, όπως και όλων των
προηγούµενων (ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ) που τους εξα-
θλιώνουν και τα δίκαια
αιτήµατά τους για:

Αναπλήρωση του χα-
µένου εισοδήµατος για
όσα προϊόντα πουλήθη-
καν κάτω του κόστους ή
υπήρχαν δυσκολίες στη
διάθεσή τους. Ειδικά για
το βαµβάκι, αναπλήρωση
στο ύψος του 1 ευρώ το
κιλό για όλους τους πα-
ραγωγούς, που αντιστοι-
χεί στην αύξηση του
κόστους παραγωγής και
στην κατρακύλα της
τιµής του προϊόντος.

Να δοθούν άµεσα τα
χρήµατα στα προϊόντα
όπου έχει ανακοινωθεί
ότι θα υπάρξει κάλυψη

χαµένου εισοδήµατος,
µήλα, ροδάκινα - νεκτα-
ρίνια, κάστανα, και να
ανακοινωθεί το ποσό για
ενίσχυση σε αχλάδια, βε-
ρίκοκα και σταφύλια που
έχει δεσµευτεί το υπουρ-
γείο. Να ενταχθούν και
τα κεράσια, που σε όλες
τις περιοχές της χώρας
έχουν πουληθεί κάτω
από το κόστος παραγω-
γής φέτος, όπως και η
σταφίδα.

Να αποζηµιωθούν
από τις συνέπειες του πο-
λέµου στην Ουκρανία µε
72 ευρώ το στρέµµα όλοι
οι δικαιούχοι αγρότες και
όχι επιλεκτικά, όπως
έγινε.

Μείωση του κόστους
παραγωγής, µε αφορο-
λόγητο πετρέλαιο, µεί-
ωση της τιµής του

ρεύµατος, πλαφόν 0,07
ευρώ ανά κιλοβατώρα,
κατάργηση του Χρηµατι-
στηρίου Ενέργειας, του
προστίµου ρύπων και του
ΦΠΑ σε µέσα - εφόδια,
ουσιαστική επιδότηση
των µέσων και εφοδίων
και των ζωοτροφών.

Κατώτατες εγγυηµέ-
νες τιµές που θα ανταπο-
κρίνονται στο κόστος
παραγωγής, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα εισό-
δηµα επιβίωσης και
προσιτές τιµές των προ-
ϊόντων στη λαϊκή κατα-
νάλωση.

Προστασία από τις
φυσικές καταστροφές, µε
υλοποίηση όλων των
απαραίτητων έργων υπο-
δοµής, καθώς και αλλαγή
του κανονισµού του
ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει
και να αποζηµιώνει την
παραγωγή και το κεφά-
λαιο από όλες τις φυσικές
καταστροφές και νόσους
στο 100%. Πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού, για
έγκαιρες εκτιµήσεις -
αποζηµιώσεις.

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 7

Το 14ο Παγκόσµιο Συνέδριο και Αντάµωµα
Θεσσαλών στο ∆ήµο Παλαµά

Την ∆ευτέρα 23
Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ
2023 πραγµα-

τοποιήθηκε η πρώτη συ-
νάντηση της
οργανωτικής επιτροπής
για το 14ο Παγκόσµιο
Συνέδριο και Αντάµωµα
Θεσσαλών που φέτος θα
διοργανωθεί στον ∆ήµο
Παλαµά στις 29 και 30
Ιουλίου 2023. Για το
σκοπό αυτό είχε προ-
ηγηθεί µια συνάντηση
του Προέδρου της Παγ-
κόσµιας Συνοµοσπον-
δίας Θεσσαλών κ.
∆ιαµαντή Γκίκα και της
Αντιπροέδρου της Παγ-

κόσµιας Νεολαίας Θεσ-
σαλών κ. Αθανασίας
Ρουσιαµάνη µε τον ∆ή-
µαρχο Παλαµά κ. Γεώρ-
γιο Σακελλαρίου, όπου
συζητήθηκε η προοπτική
της συνδιοργάνωσης.

Η οργανωτική επι-
τροπή αποτελείται από
τον Πρόεδρο της Παγκό-
σµιας Συνοµοσπονδίας
Θεσσαλών κ. ∆ιαµαντή
Γκίκα, την κ. Φωτεινή
Μίχου, Γενική Γραµµα-

τέα της Παγκόσµιας Συ-
νοµοσπονδίας Θεσσα-
λών, τον κ. Μπακαβέλο
Βάιο, Αντιδήµαρχο Οικο-
νοµικών του ∆ήµου Πα-
λαµά και Πρόεδρο
∆ΟΠΑΠΑΠ, την κ. Ρου-
σιαµάνη Αθανασία, Αντι-
πρόεδρο της
Παγκόσµιας Νεολαίας
Θεσσαλών και τον κ.
Ηλία Κουτσερή, ∆ηµο-
σιογράφο.

Στη συνάντηση αν-
ταλλάχθηκαν απόψεις
και προτάθηκαν ιδέες µε
σκοπό να αποτελέσουν
τη βάση για την περαι-
τέρω σύνθεση ενός προ-

γράµµατος έτσι ώστε να
υλοποιηθεί το 14ο Παγ-
κόσµιο Συνέδριο και Αν-
τάµωµα Θεσσαλών µε
τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Το αναλυτικό
πρόγραµµα της εκδήλω-
σης θα ανακοινωθεί µε
νέο δελτίο τύπου.

Η οργανωτική επι-
τροπή εύχεται στους
Θεσσαλούς και σε όλο
τον κόσµο υγεία, αγάπη,
χαµόγελα, δηµιουργία
και καλή αντάµωση το
καλοκαίρι στο 14ο Παγ-
κόσµιο Συνέδριο και Αν-
τάµωµα στον ∆ήµο
Παλαµά.

Πρώτη συνάντηση της οργανωτικής επιτροπής

Λαική Συσπείρωση
Θεσσαλίας: Στηρίζουµε τις
κινητοποιήσεις και τα δίκαια
αιτήµατα των αγροτών

ΚΚοοππήή  ΒΒαασσιιλλόόππιιττααςς  σσττοο  
∆∆ηηµµ..  ΣΣχχ..  ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς

Τη ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, ηµέρα
εορτασµού των Τριών Ιεραρχών, κόπηκε η πα-
ραδοσιακή βασιλόπιτα στο ∆ηµ.Σχ. και
Νηπ/γείο Καρδιτσοµαγούλας, παρουσία των
µαθητών/τριών, νηπίων εκπαιδευτικών και
Συλλόγου Γονέων και κηδεµόνων.

Στην κοπή πίτας επίσηµος προσκεκληµένος
ήταν ο Βουλευτής Γεώργιος Κωτσός ,ο οποίος
δώρισε ως ευγενική προσφορά στο σχολείο
έναν υπολογιστή. Η µικρή τελετή της κοπής
της πίτας έληξε µε τις ευχές ώστε το τρίπτυχο
της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, µαθητές και
γονείς να έχουν µια γόνιµη συνεργασία την
καινούργια χρονιά, για την προώθηση του εκ-
παιδευτικού έργου και την διάχυση του έργου
της σχολικής µονάδας στη ευρύτερη κοινό-
τητα.
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Ενηµέρωση για εστία Αφρικανικής Πανώλους
των χοίρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
ΗΥποδιεύθυνση

Κτηνιατρικής
Περιφερειακής

Ενότητας Καρδίτσας
ενηµερώνει τους κτηνο-
τρόφους ότι στις
20/01/2023 επιβεβαι-
ώθηκε κρούσµα του ιού
της Αφρικανικής Πανώ-
λους των Χοίρων σε
αγριόχοιρο, στην Περι-
φερειακή Ενότητα Σερ-
ρών.

Το νόσηµα της Αφρι-
κανικής Πανώλους είναι
ένα πολύ µεταδοτικό ιο-
γενές νόσηµα των χοί-
ρων και των
αγριόχοιρων. Οι αγριό-
χοιροι αποτελούν τη φυ-
σική αποθήκη του ιού.
∆εν προσβάλλονται από
τη νόσο άλλα εκτρεφό-
µενα ζωικά είδη όπως τα
βοοειδή, τα αιγοπρόβατα
και τα κατοικίδια θηλα-
στικά και πτηνά.

Ο ιός της Αφρικανικής

Πανώλους των χοίρων
δεν µεταδίδεται στον άν-
θρωπο.

O ιός µπορεί να µετα-
δοθεί:

Μετά από επαφή των
χοίρων µε µολυσµένους
χοίρους, αγριόχοιρους,
κόπρανα µολυσµένων
ζώων ή σωµατικά υγρά
µολυσµένων ζώων.

Όταν οι χοίροι κατα-
ναλώσουν µολυσµένο
κρέας ή µολυσµένα προ-
ϊόντα κρέατος ή απορ-
ρίµµατα που περιέχουν

ανεπεξέργαστα µολυ-
σµένα κρέας χοίρου ή
προϊόντων χοίρειου κρέ-
ατος.

Επαφή µε µολυσµένα
αντικείµενα και υλικά,
συµπεριλαµβανοµένων
οχηµάτων, ενδυµάτων,
υποδηµάτων (µπότες),
εξοπλισµού, ζωοτροφών
κ.α.

Με έντοµα διαβιβα-
στές, που όµως δεν παί-
ζουν ιδιαίτερα σηµαντικό
ρόλο αυτή τη στιγµή
στην εξάπλωση του νο-
σήµατος στην Ευρώπη.

Ο ιός είναι εξαιρετικά
ανθεκτικός σε χαµηλές
θερµοκρασίες. Παραµέ-
νει ζωντανός για µεγάλο
διάστηµα στα κόπρανα,
στο αίµα και σε ιστούς;
ειδικότερα σε µολυσµένα
µη µαγειρεµένα ή ατε-
λώς µαγειρεµένα προ-
ϊόντα από χοίρειο κρέας.
Αδρανοποιείται σε θερ-
µοκρασία 56°C για 70
λεπτά; 60°C για 20
λεπτά. Είναι ευαίσθητος
στον αιθέρα και το χλω-
ροφόρµιο.

Τα συµπτώµατα της
νόσου στους χοίρους
είναι:

Υψηλός Πυρετός
Ανορεξία
Κατάπτωση
Ξαφνικός θάνατος µε

ελάχιστα συµπτώµατα να
προηγούνται

Έµετος, αιµορραγία
από τη µύτη ή το έντερο,
διάρροια

Ερυθρός ή µαύρος
χρωµατισµός στο δέρµα
των αυτιών, του ρύγ-
χους, της ουράς, στα
άκρα, στην κοιλιακή
χώρα και το στήθος

Οίδηµα και ερυθρό-
τητα στους οφθαλµούς

∆υσκολία στην ανα-

πνοή και βήχας
Αποβολές, πρόωροι

τοκετοί, λιποβαρή χοιρί-
δια

Αδυναµία
Τα στελέχη του ιού µε

υψηλή µολυσµατικότητα
είναι γενικά θανατη-
φόρα, µε τη θνησιµότητα
να αγγίζει το 100%.

∆εν υπάρχει εµβόλιο
για την Αφρικανική Πα-
νώλη των Χοίρων.

Ο µόνος τρόπος πρό-
ληψης είναι η εφαρµογή
µέτρων βιοασφάλειας
στις εκτροφές χοίρων.

Η εφαρµογή των
ακόλουθων µέτρων βι-
οασφάλειας στις εκτρο-
φές χοίρων µπορεί να
αποτρέψει την είσοδο
του νοσήµατος στην
εκτροφή:

1) Έλεγχος µετακινή-
σεων ζώων στις εκµε-
ταλλεύσεις:

-Αυστηρός έλεγχος
της εισόδου/εξόδου των
ζώων στις εκµεταλλεύ-
σεις.

-Ύπαρξη κατάλληλης
περίφραξης που να εµ-
ποδίζει την είσοδο αδέ-
σποτων ή άγριων ζώων.

-Ύπαρξη χώρου απο-
µόνωσης για τα νεοει-
σαχθέντα ζώα.

- Προµήθεια και πώ-
ληση χοίρων σε οικόσι-
τες εκτροφές ή ιδιώτες
σύµφωνα µε τις νόµιµες
διαδικασίες.

- Απαγορεύεται η
επαφή µε κρέας, υπο-
προϊόντα ή οποιοδήποτε
τµήµα θηράµατος ή νε-
κρού αγριόχοιρου.

2) Κατάλληλη ένδυση
του προσωπικού και των
επισκεπτών:

3) Τήρηση των κανό-
νων ατοµικής υγιεινής
από το προσωπικό.

4) Περιορισµός των
επισκεπτών στο ελάχι-
στο δυνατό (συµπερι-
λαµβανοµένων κυνηγών
και οχηµάτων).

5) Αποφυγή χρήσης
δανεισµένου ή µεταχειρι-
σµένου εξοπλισµού.

6) Καθαρισµός και
απολύµανση της εκτρο-
φής και των οχηµάτων:

7) Αντιµετώπιση τρω-

κτικών, εντόµων και πα-
ρασίτων.

8)Οι θηρευµένοι
αγριόχοιροι δεν πρέπει
να έρχονται σε άµεση
επαφή µε τους εκτρεφό-
µενους χοίρους.

9)Το ωµό κρέας, τα
ζωικά υποπροϊόντα των
σφαγείων και τα οικιακά
ή άλλα απορρίµµατα να
µη χρησιµοποιούνται ως
ζωοτροφή για χοίρους ή
άλλα είδη ζώων.

Η Αφρικανική Πα-
νώλη των χοίρων είναι
νόσηµα υποχρεωτικής
δήλωσης. Σε περίπτωση
υποψίας του νοσήµατος,
ενηµερώστε άµεσα την
Υπηρεσία µας.

Με δεδοµένο ότι ο
αγριόχοιρος αποτελεί τον
κύριο φορέα του ιού, ο
Έλληνας κυνηγός αγριό-
χοιρου καθίσταται βασι-
κός συνεργάτης στο να
επιτραπεί ο έλεγχος της
νόσου από µια ενδεχό-
µενη είσοδό της στη
χώρα µας.

Ο κυνηγός πρέπει να
ειδοποιεί τις κτηνιατρικές
υπηρεσίες σε περί-
πτωση:

- Ανεύρεσης νεκρών
αγριόχοιρων στο δάσος,

- Ανεύρεσης ασυνήθι-
στα µεγάλου αριθµού νε-
κρών ή τραυµατισµένων
ζώων σε οδικά δίκτυα,

-Ασυνήθιστης συµπε-
ριφοράς (υπνηλία, µει-
ωµένη αντίδραση σε
ερεθίσµατα) µεµονωµέ-
νων ζώων ή οµάδων
αγριόχοιρων.

Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε
να απευθύνεστε στο
Τµήµα Υγείας των Ζώων
της Υποδιεύνσης Αγροτι-
κής Οικονοµίας και Κτη-
νιατρικής Περιφερειακής
Ενότητας Καρδίτσας στα
τηλέφωνα 24413-55237
–55240- 55242 και στα
Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ.
24410-23980

Παλαµά τηλ. 24440-
22302

Σοφάδων τηλ.
24430-22298 και

Μουζακίου τηλ.
24450-41267

ΠΠρροοσσωωρριιννέέςς  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς
ρρυυθθµµίίσσεειιςς  σσττοονν  
ΑΑυυττοοκκιιννηηττόόδδρροοµµοο  ΕΕ6655

Γίνεται γνωστό ότι τη
∆ευτέρα (30/01/2023),
από ώρα 09:30 και για
όσο χρονικό διάστηµα
απαιτηθεί, θα υπάρχει
προσωρινή απαγόρευση

της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων στο
τµήµα του Αυτοκινητόδροµου Ε65 για λόγους
ασφαλείας, λόγω των αγροτικών κινητοποι-
ήσεων που λαµβάνουν χώρα κατά διαστήµατα
(ανοιχτές συνελεύσεις πεζών αγροτών), από
Α/Κ Προαστίου (97,3 χ/θ) µέχρι Α/Κ Σοφάδων
(72,3 χ/θ) και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.
2. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυ-
κλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από
εναλλακτικές διαδροµές, ως ακολούθως: -Κα-
τεύθυνση κυκλοφορίας προς Λαµία: Όλα τα
οχήµατα θα εκτρέπονται από τον κόµβο Προ-
αστίου, µέσω της συνδετήριας οδού Αγίας
Τριάδας µε τον Ε65, προς την περιφερειακή
οδό Αγίας Τριάδας και στη συνέχεια κίνηση
στην Επ. Οδό Προαστίου – Αγίας Τριάδας –
Καρδίτσας και ακολούθως στην Ε.Ο. Τρικάλων
– Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου και είσοδος
στον Ε65 από τον κόµβο Σοφάδων (διασταύ-
ρωση Ανωγείου). -Κατεύθυνση κυκλοφορίας
προς Τρίκαλα: Όλα τα οχήµατα θα εκτρέπονται
από τον κόµβο Σοφάδων (διασταύρωση Ανω-
γείου) προς τη συνδετήρια οδό του Ε65 µε την
Ε.Ο. Ν. Μοναστηρίου – Καρδίτσας – Τρικάλων
έως τέρµα (Τρίκαλα).



Συνεδριάζει η
Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή
Επιτροπή του

∆ήµου Αργιθέας στην
αίθουσα συνεδριάσεων
του ∆ηµοτικού Κατα-
στήµατος στο Ανθηρό
την 31-01-2023
ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.µ. για συζή-
τηση και λήψη αποφά-
σεων στα συνηµµένα
θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.

Εισηγητής των θε-
µάτων: κ. Ανδρέας
Στεργίου ∆ήµαρχος

Θέµα: 1ο Εισήγηση
για 1η υποχρεωτική
τροποποίηση προϋπο-
λογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους
2023.

Θέµα: 2ο Εισήγηση
για 2η τροποποίηση
προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού
έτους 2023.

Θέµα: 3ο Σύνταξη
τριµηνιαίας έκθεσης
∆΄ τριµήνου 2022 για
την εκτέλεση του προ-
ϋπολογισµού οικον.
έτους 2022

Θέµα: 4ο Ακύρωση
χρηµατικών ενταλµά-
των που δεν εξοφλή-
θηκαν µέχρι
31-12-2022

Θέµα: 5ο Συζήτηση
και λήψη απόφασης
για εξειδίκευση δαπα-
νών που αφορούν σε
δαπάνες «∆απάνες δε-
ξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών»

Θέµα: 6ο ∆ιαγραφή
η µη χρεών βεβαι-
ωµένων οφειλών δη-
µοτών προς το ∆ήµο
Αργιθέας

Θέµα: 7ο Συζήτηση
και λήψη απόφασης
περί παράτασης του
χρόνου ισχύος οικονο-
µικών προσφορών και

εγγυητικών επιτολών
του έργου: «∆ΙΑΝΟΙ-
ΞΕΙΣ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗ
Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Θέµα: 8ο Συζήτηση
και λήψη απόφασης
περί έγκρισης του
Πρακτικού ΙΙΙ του
έργου : «∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ
∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝ-
ΘΗΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΙ-
ΘΕΑΣ»

Θεµα 9ο Παράταση
του χρόνου ισχύος των
οικονοµικών προσφο-
ρών και τωνΕγγυητι-
κών συµµετοχής του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆Ο-
ΜΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

(Α/Α ∆ιαγωνισµού:
82902,1)» .

Θεµα 10ο Συζή-
τηση και λήψη απόφα-
σης έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών και έγ-
κριση όρων δηµοπρά-
τησης της προµήθειας
υγρών καυσίµων για
το έτος 2023

Θεµα 11ο Έγκριση
της αριθ. 4/2023 Από-
φασης ∆ηµάρχου περί
«Μίσθωση µηχανηµά-
των για τον αποχιονι-
σµό δρόµων ∆.Ε
Ανατολικής Αργιθέας”,
λόγω κατεπείγουσας
έκτακτης ανάγκης
(ακραίων καιρικών
φαινοµένων)

Θεµα 12ο Έγκριση
της αριθ. 5/2023 Από-

φασης ∆ηµάρχου περί
«“ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ∆ΡΟ-
ΜΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε. ΑΡΓΙ-
ΘΕΑΣ”, λόγω
κατεπείγουσας έκτα-
κτης ανάγκης
(ακραίων καιρικών
φαινοµένων)

Θεµα 13ο Έγκριση
της αριθ. 6/2023 Από-
φασης ∆ηµάρχου πε-
ρίΑπευθείας ανάθεσης
εκτέλεσης της προµή-
θειας : “ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ
∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε.
ΑΧΕΛΩΟΥ”, λόγω κα-
τεπείγουσας έκτακτης
ανάγκης (ακραίων και-
ρικών φαινοµένων)»

Μετά την επι-
τ υ χ η µ έ ν η
συµµετοχή

στην µεγαλύτερη έκ-
θεση θαλάσσιου του-
ρισµού στην Ευρώπη
ΒΟΟΤ Dusseldorf που
ολοκληρώνεται την
Κυριακή, η Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας συµ-
µετέχει σε άλλες δέκα
εκθέσεις και work-
shop το πρώτο τρί-
µηνο του 2023, µε
στοχευµένη παρουσία
ανάλογα µε την ταυ-
τότητα της κάθε έκθε-
σης για την
αποτελεσµατικότερη
προβολή των προορι-

σµών της Θεσσαλίας.
Η Περιφέρεια ενη-

µερώνει τους επαγ-
γελµατίες του τουρισ-
µού της Θεσσαλίας ότι
έχουν τη δυνατότητα
να φιλοξενηθούν στο
χώρο της για να

πραγµατοπο ιήσουν
συναντήσεις και να
προωθήσουν τα προ-
ϊόντα και τις υπηρε-
σίες τους.

Αξίζει να σηµειωθεί
ότι µέσα στο πρό-
γραµµα είναι ενταγ-

µένο workshop στο
Βελιγράδι, στις 22
Φεβρουαρίου, όπου
οι επαγγελµατίες της
Θεσσαλίας µπορούν
να κάνουν Β2Β συ-
ναντήσεις µε πράκτο-
ρες και
δηµοσιογράφους της
αγοράς της Σερβίας.

Το πρόγραµµα των
εκθέσεων στις οποίες
συµµετέχει η Περιφέ-
ρεια έχει ως εξής:

1 ΙΜΤΜ Τελ Αβίβ
14-Φεβ 15-Φεβ

2 HOLIDAY AND
SPA ITF Σόφια 15-
Φεβ 17-Φεβ

3 F.RE.E. Μόναχο

22-Φεβ 26-Φεβ
4 WORKSHOP Βε-

λιγράδι 22-Φεβ 22-
Φεβ

5 ITTFA SAJAM TO-
URISMA Βελιγράδι
23-Φεβ 26-Φεβ

6 TRAVEL-UTAZAS
Βουδαπέστη 23-Φεβ
26-Φεβ

7 TTR Βουκουρέστι
23-Φεβ 26-Φεβ

8 ΙΤΒ Βερολίνο 7-
Μαρ 9-Μαρ

9 FERIEN MESSE
Βιέννη 16-Μαρ 19-
Μαρ
10 ITTF WARSAW
Βαρσοβία 16-Μαρ 18-
Μαρ

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 9

Σε 11 τουριστικές εκθέσεις του
εξωτερικού συµµετέχει η Περιφέρεια
Θεσσαλίας το πρώτο τρίµηνο του 2023

Συνεδριάζει η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Αργιθέας
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Ψηφιακές υπηρεσίες επαγγελµατικής
καθοδήγησης για νέους που αναζητούν
εργασία

∆ωρεάν ψηφια-
κές υπηρεσίες
συµβουλευτι-

κής, επαγγελµατικής
καθοδήγησης και εύρε-
σης εργασίας αποκλει-
στικά για νέους ηλικίας
18-35 ετών προσφέρει
η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας, στο πλαίσιο της
συµµετοχής της στο ευ-
ρωπαϊκό έργο GeGs-
Good e- Guidance Sto-
ries του συγχρηµατο-
δοτούµενου από την
Ε.Ε. προγράµµατος Era-
smus+. Το πρόγραµµα
απευθύνεται σε συνο-
λικά 350 άνεργους
νέους ηλικίας 18-35
ετών και σε νέους ερ-
γαζόµενους που αναζη-
τούν επαγγελµατική
αλλαγή.

«Η Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας συµµετέχει ως
επικεφαλής εταίρος και
ως εταίρος σε πολλά ευ-
ρωπαϊκά προγράµµατα
µε απτά και µετρήσιµα
αποτελέσµ- ατα» δή-
λωσε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγο-
ραστός σε Συνέντευξη
Τύπου για την παρου-
σίαση του προγράµµα-
τος, µαζί µε τον
εντεταλµένο σύµβουλο
Ευρωπαϊκών Προγραµ-
µάτων Θανάση Μόρα.

«Με τη συµµετοχή
µας στο ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα GeGs για τον
εκσυγχρονισµό του
επαγγελµατικού προσα-
νατολισµού, στηρίζουµε
στην πράξη νέους που
αναζητούν εργασία
ώστε να προετοιµάσουν
καλύτερα έναν πλήρη
φάκελο µε τα επαγγελ-
µατικά τους προσόντα.
Η πρώτη φάση του προ-
γράµµατος ολοκληρώ-
θηκε µε την εκπαίδευση
39 συµβούλων εργασια-
κού προσανατολισµού
σε εξειδικευµένες µελέ-
τες περιπτώσεων και

στην πλατφόρµα Jobiri,
που αποτελεί τον
πρώτο έξυπνο ψηφιακό
σύµβουλο σταδιοδρο-
µίας. Στη δεύτερη
φάση που ξεκινά σή-
µερα, δίνουµε τη δυνα-
τότητα σε 350 νέους να
χρησιµοποιήσουν δω-
ρεάν τις υπηρεσίες της
πλατφόρµας για:

-να δηµιουργήσουν
από την αρχή ή να βελ-
τιώσουν το βιογραφικό
τους (CV),

- να συντάξουν ατο-
µικό σχέδιο δράσης (ac-
tion plan) για την
επαγγελµατική τους πο-
ρεία,

-να συντάξουν συνο-
δευτική επιστολή (cover
letter),

-να προετοιµαστούν
καλύτερα για µια συ-
νέντευξη επιλογής προ-
σωπικού και

-να υποβάλλουν βιο-
γραφικό για να διεκδι-
κήσουν µια θέση
εργασίας την περιοχή
της Θεσσαλίας.

Η υποβολή των αι-
τήσεων ξεκινά σήµερα,
διαρκεί µέχρι τις 15 Φε-
βρουαρίου 2023 και θα
τηρηθεί σειρά προτεραι-
ότητας» ανέφερε ο Πε-
ριφερειάρχης.

Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδια-
φερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε την
Περιφέρεια Θεσσαλίας,
Τµήµα Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων στο
2413 506239-359 ή µε

την ∆ΗΜΗΤΡΑ Εκπαι-
δευτική Συµβουλευτική
στο 2410554026.

Πληροφορίες για
το έργο GEGS

Good e-Guidance
Stories

Ο επιταχυνόµενος
αυτοµατισµός, οι ψηφια-
κές µεταβάσεις και η
πανδηµία του COVID-19
έχουν αλλάξει την αγο-
ρά εργασίας. Για την αν-
τιµετώπιση αυτών των
προκλήσεων, οι επαγ-
γελµατίες επαγγελµατι-
κού προσανατολισµού
χρειάζονται καινοτόµα
εργαλεία και ικανότητες.

Το έργο GeGS εκσυγ-
χρονίζει τις υπηρεσίες
Πληροφόρησης, Συµ-
βουλευτικής και Καθο-
δήγησης (IAG) προσφέ-
ροντας επαγγελµα- τικές
ψηφιακές εκπαιδεύσεις
και εργαλεία βασισµένα
στην τεχνητή νοηµο-
σύνη για ηλεκτρονική
καθοδήγηση. Ως κρίσιµη
συνιστώσα της καινοτο-
µίας των Ευρωπαϊκών
συστηµάτων Επαγγελ-
µατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ), η ψη-
φιακή προσέγγιση στην
παροχή υπηρεσιών IAG
είναι καθοριστικής σηµα-
σίας.

Αυτά τα µέτρα κα-
τάρτισης θα ενισχύσουν
την αποτελεσµατικότητα
της πρακτικής της IAG –
Informational and Gui-
dance (Υπηρεσίες
Πληροφόρησης Συµ-

βουλευτικής και Καθο-
δήγησης) για τη βελ-
τίωση των συστηµάτων
επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης
στην Ευρώπη, µε επί-
κεντρο τις ανάγκες των
νέων. Προτείνοντας ένα
ολιστικό µέτρο πολιτικής
για την οικοδόµηση
προσαρµοστικότητας για
ένα ψηφια- κό άλµα
µετά την πανδηµία του
κορωνοϊού, το GeGS
παρουσιάζει δύο κυρίως
µέτρα κατάρτισης:

-ένα διαδραστικό
πρόγραµµα επαγγελµα-
τικής ανάπτυξης για
τους επαγγελµατίες της
συµβουλευτικής στην
Επαγγελµατική Εκπαί-
δευση & Κατάρτιση Α’
ΦΑΣΗ ( που υλοποι-
ήθηκε)

-µια ψηφιακή πλατ-
φόρµα βασισµένη στην
Τεχνητή Νοηµοσύνη για
την παροχή ηλεκτρονι-
κής συµβουλευτικής σε
350 ωφελούµενους - Β’
ΦΑΣΗ ( που ξεκινά)

Στην ανάπτυξη της
πλατφόρµας θα συµµε-
τάσχουν 180 επαγγελ-
µατίες IAG και έως
1.350 νέοι ηλικίας 18
έως 35 ετών από όλη
την Ευρώπη.

Γιατί:
Τα συστήµατα Επαγ-

γελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
δεν έχουν ακόµη τυπο-
ποιηθεί σε ολόκληρη την
Ε.Ε. και διαφέρουν ση-
µαντικά ως προς την
ποιότητα και τις δοµές
τους. Οι υπηρεσίες πλη-
ροφόρησης και επαγ-
γελµατικού προσανατο-
λισµού στην ΕΕΚ πρέπει
να προσαρµοστούν,
ώστε να ανταποκρίνον-
ται στις ανάγκες των
χρηστών, των επιχειρή-
σεων και της αγοράς ερ-
γασίας. Με την ταχεία

επιτάχυνση των διαδικα-
σιών εκσυγχρονισµού
της αγοράς εργασίας η
υποστήριξη της µετάβα-
σης του τοµέα της ΕΕΚ
σε έναν ψηφιακό κόσµο
είναι πιο επείγουσα από
ποτέ.

Για το λόγο αυτό,
τρεις δηµόσιοι φορείς
υψηλής ιεραρχίας ενώ-
θηκαν: η Περιφέρεια
Σαρδηνίας (RAS) στην
Ιταλία, η Περιφέρεια
Θεσσαλίας στην Ελλάδα
(RoT) και το κρατίδιο
του Βερολίνου στη Γερ-
µανία. Με την υποστή-
ριξη ενός δικτύου
εξειδικευµένων εµπειρο-
γνωµόνων, το έργο
GeGS εντοπίζει τα κοινά
σηµεία και πειραµατίζε-
ται µε κοινές λύσεις, που
θα µπορού- σαν να υπο-
στηρίξουν τα συστήµατα
ΕΕΚ σε ολόκληρη την
ΕΕ. Η προτεινόµενη ευ-
ρωπαϊκή δοµή συνεργα-
σίας προσφέρει µια
µοναδική ευκαιρία να
υποστηριχθεί, βάσει
στοιχείων, η εισαγωγή
καινοτόµων, ευέλικτων
και ολιστικών λύσεων
στα συστήµατα ΕΕΚ της
ΕΕ.

Ποιοι
συµµετέχουν

Εκπροσωπώντας
τόσο δηµόσιους όσο και
ιδιωτικούς οργανισµούς,
η σύµπραξη GeGS απο-
τελείται από 12 οργανι-
σµούς από έξι
ευρωπαϊκές χώρες:

Metropolis Net, ∆ια-
δικτυακό Κέντρο Σύµ-
πραξης Ιδιωτικού
/∆ηµοσίου Φορέα Εργα-
σίας, Γερµανία

Autonomous Region
of Sardinia, Ιταλία

Berlin Senate Depar-
tment-∆ηµόσιος φορέας
ενσωµάτωσης στην ερ-
γασία και στις κοινωνι-
κές σχέ-σεις, Γερµανία

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
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Επεισόδια και χηµικά στην
κινητοποίηση των αγροτών

Με πορεία ανέ-
βηκαν, το µε-
σηµέρι της

∆ευτέρας, στον κόµβο
του Ε65 στην Καρδίτσα
οι αγρότες και κτηνο-
τρόφοι, παρά την αστυ-
νοµοκρατία που
εκδηλώνεται σε βάρος
τους. Οι βιοπαλαιστές
αγρότες και κτηνοτρό-
φοι της περιοχής βγαί-
νουν στον δρόµο του
αγώνα διεκδικώντας
ουσιαστικά µέτρα για
την επιβίωσή τους.

Σε γενική συνέλευση
πάνω στον Ε65 ο Κώ-
στας Τζέλλας, πρό-
εδρος της Ενωτικής
Οµοσπονδίας Αγροτι-
κών Συλλόγων Ν. Καρ-
δίτσας (ΕΟΑΣΚ),
ευχαρίστησε για τη µα-
ζική συµµετοχή αγρο-
τών από Καρδίτσα και
Τρίκαλα µε τα τρακτέρ,
αλλά και τους αγρότες
από Λάρισα και Μαγνη-
σία, καθώς και τις αντι-
προσωπείες των
εργατικών σωµατείων
και των φορέων που
βρέθηκαν στο πλευρό
τους στην σηµερινή κι-
νητοποίηση. Στην συ-

νέχεια κατήγγειλε για
ακόµα µια φορά την
κυβέρνηση που εδώ και
µια εβδοµάδα, που
έχουν βγει τα τρακτέρ
στις πλατείες των χω-
ριών, αρνείται να απαν-
τήσει στα δίκαια
αιτήµατά τους, εκτο-
ξεύοντας συκοφαντίες
αλλά και επιστρατεύον-
τας τον αυταρχισµό,
όπως φάνηκε και στη
σηµερινή κινητοποίηση.
Παρουσίασε επίσης συ-
νοπτικά το πλαίσιο των
δίκαιων αιτηµάτων των
βιοπαλαιστών αγροτών
και κτηνοτρόφων και
τόνισε ότι ο αγώνας
τους πρέπει να κλιµα-
κωθεί µε στήσιµο µπλό-
κων και πολύµορφη
δράση σε όλη την

χώρα.
Τέλος αποφασίστηκε

να συγκροτηθεί Συντο-
νιστική Επιτροπή µε τη
συµµετοχή εκπροσώ-
πων αγροτών από κάθε
χωριό και ανακοινώ-
θηκε ότι το µπλόκο θα
στηθεί κάτω από τον
Ε65 στην παλιά Εθνική
Οδό Καρδίτσας - Αθή-
νας και στον δρόµο Λά-
ρισας - Καρδίτσας.
Παράλληλα κάθε µέρα
θα γίνονται αποκλει-
σµοί του Ε65, ενώ σε
νέες γενικές συνελεύ-
σεις θα καθοριστούν τα
επόµενα αγωνιστικά
βήµατα.

Νωρίτερα δέχθηκαν
επίθεση µε χηµικά από
τις αστυνοµικές δυνά-
µεις. Ωστόσο µε µαζικό-

τητα και αποφασιστι-
κότητα απάντησαν σπά-
ζοντας στην πράξη την
αστυνοµοκρατία.

Νωρίτερα από τα
γκλοµπς της Αστυνο-
µίας δεν ξέφυγε ούτε ο
βουλευτής του
ΚΚΕ Γιώργος Λαµπρο-
ύλης, που βρέθηκε στο
πλευρό των αγωνιζόµε-
νων αγροτών.

Τηλεφωνική παρέµ-
βαση για την κατα-
στολή και την
απόσυρση των αστυνο-
µικών δυνάµεων έκανε
ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΚΚΕ Θα-
νάσης Παφίλης στον
υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη Λευτέρη Οι-
κονόµου.

Παρά την αστυνοµο-
κρατία, οι αγρότες µε
πορεία ανέβηκαν στο
κόµβο του Ε65.

Με τον αγώνα τους
οι βιοπαλαιστές αγρότες
και κτηνοτρόφοι της
περιοχής διεκδικούν:

Αναπλήρωση του
χαµένου εισοδήµατος
για όσα προϊόντα που-
λήθηκαν κάτω του κό-
στους ή υπήρχαν

δυσκολίες στη διάθεσή
τους, λόγω απωλειών
ξένων αγορών ή λόγω
των µεγάλων ζηµιών
στην παραγωγή από τις
δυσµενείς καιρικές συν-
θήκες.

Μείωση του κόστους
παραγωγής, µε αφορο-
λόγητο πετρέλαιο.

Μείωση της τιµής
του ρεύµατος, πλαφόν
0,07 ευρώ ανά κιλοβα-
τώρα.

Κατάργηση του Χρη-
µατιστηρίου Ενέργειας,
του προστίµου ρύπων
και του ΦΠΑ σε µέσα -
εφόδια.

Κατώτατες εγγυηµέ-
νες τιµές που θα αντα-
ποκρίνονται στο κόστος
παραγωγής, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα εισό-
δηµα επιβίωσης και
προσιτές τιµές των προ-
ϊόντων στη λαϊκή κατα-
νάλωση.

Αλλαγή του κανονι-
σµού του ΕΛΓΑ, ώστε
να ασφαλίζει και να
αποζηµιώνει την παρα-
γωγή και το κεφάλαιο
από όλες τις φυσικές
καταστροφές και νό-
σους στο 100%.

Τα ΜΑΤ έκλεισαν τους δρόµους

Region of Thessaly,
Ελλάδα

Sostra, Ινστιτούτο
αξιολόγησης δοµικών
αναλύσεων, Γερµανία

GSUB, Συµβουλευ-
τική Υπηρεσία παροχής
εργασίας σε επιχειρή-
σεις, Γερµανία

CIOFS, ΜΚΟ ενηµέ-
ρωσης & εκπαίδευσης
εύρεσης εργασίας, Ιτα-
λία

Ballybun job centre,
Εθελοντικός Οργανι-
σµός για την εξάλειψη
της ανεργίας, Ιρλανδία

Rinova, Κοινωνικός
Οργανισµός Σχεδια-
σµού, ανάπτυξης, εφαρ-
µογής, αξιολόγησης ∆ια
Βίου Μά-θησης

Eurocircle, Γαλλικός
Οργανισµός Ενηµέρω-

σης Εργασίας σε νέους
Dimitra, ΚΕΚ, Ελ-

λάδα
JOBIRI, Ιταλικό δια-

δικτυακό κέντρο συµ-
βουλευτικής & εύρεσης
εργασίας, Ιταλία

Ο ρόλος της
Περιφέρειας
Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας συµβάλλει στον κα-
θορισµό των στρατηγι-
κών κατευθυντήριων
γραµµών για τις δράσεις
που προβλέπονται σε
αυτό, µε συντονισµό µε
τους άλλους δηµόσιους
φορείς, που εµπλέκον-
ται στο GEGS.

Κατά τη διάρκεια
ολόκληρου του έργου, η
Περιφέρεια Θεσσαλίας

έχει αναπτύξει µια στρα-
τηγική για τη συµµετοχή
τοπικών και περιφερει-
ακών ενδιαφε- ροµένων
και οµάδων-στόχων. Η
εκτεταµένη γνώση και η
δικτύωση της Περιφέ-
ρειας έχει διασφαλίσει
την προώθηση και πα-
ρουσίαση των αποτελε-
σµάτων του έργου στο
ευρύ κοινό σε ευρωπαϊ-
κές και εθνικές εκδηλώ-
σεις παρουσίασης. Θα
αναπτυχθούν επίσης
ισχυρές σχέσεις µε τους
σχετικούς ενδιαφερόµε-
νους φορείς και φορείς
χάραξης πολιτικής σε
τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο, στο-
χεύοντας στη διασφά-
λιση της ευρύτερης
δηµοσιότητας.

Οι δυο πλατφόρµες
υλοποίησης του έργου
είναι οι εξής :

GeGS - GOOD GUI-
DANCE STORIES 2.0
h t tps : / /goodegu i -
dance.eu/el/

Μια µοναδική διαδι-
κτυακή πλατφόρµα εκ-
µάθησης που περιλαµ-
βάνει 19 ψηφιοποιηµέ-
νες διαδραστικές µελέ-
τες περιπτώσεων, που
καλύπτουν κάθε µία από
τις 19 ικανότητες
«Επαγγελµατ ισµός
επαγγελµατικής καριέ-
ρας» (Cedefop). Η
πλατφόρµα ηλεκτρονι-
κής µάθησης διευκολύ-
νει τη µάθηση µέσω της
Κοινότητας Πρακτικής
για την ανταλλαγή
ιδεών, την επίλυση προ-

βληµάτων και την αν-
ταλλαγή αποτελεσµατι-
κών πρακτικών.

JOBIRI https://por-
tale.jobiri.com/el/user/s
ignup

Ο σύµβουλος σταδιο-
δροµίας Jobiri AI GeGS
χρησιµοποιεί το σύ-
στηµα συµβουλευτικής
σταδιοδροµίας που βα-
σίζεται στο Jobiri AI (Ar-
tificial Inteligence),
διεθνώς αναγνωρισµένο
ως καινοτόµο, αποτελε-
σµατικό και πρωτοπο-
ριακό. Τα χαρακτηρι-
στικά της πλατφόρµας
είναι προσαρµοσµένα
στις ανάγκες των Περι-
φερειών και της κοινό-
τητας των επαγγελµα-
τιών, που συµµετέχουν
στο έργο.
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Πολιτική εκδήλωση-συνεστίαση οργάνωσε
η ΚΟΒ δήµου Παλαµά
Με µεγάλη

συµµετοχή
µελών και

φίλων του ΚΚΕ πραγ-
µατοποιήθηκε η πολι-
τική εκδήλωση
συνεστίαση που οργά-
νωσε η ΚΟΒ δήµου Πα-
λαµά.

Οµιλήτρια ήταν η
Λήδα Αγγέλου µέλος
της ΤΕ Καρδίτσας του
ΚΚΕ και παρευρέθηκαν
ο Γιάννης Τσιούτρας
µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ,
υποψήφιος βουλευτής
και ο Πάνος Τζόκας
µέλος του Τοµεακού
Γραφείου της ΤΕ Καρδί-
τσας του ΚΚΕ και υπο-
ψήφιος βουλευτής.

Στην οµιλία της η
Λήδα Αγγέλου τόνισε
την ανάγκη τα µέλη
και οι φίλους του Κόµ-
µατος και της ΚΝΕ της
περιοχής µας «να συ-
στρατευτούν για την
οργάνωση και πραγµα-
τοποίηση µιας νέας
πλατιάς πολιτικής εξόρ-
µησης στον λαό µε
στόχο την ισχυροποί-
ηση του ΚΚΕ, η οποία

αποτελεί την καλύτερη
απάντηση απέναντι στα
ψευτοδιλήµµατα και
τους εκβιασµούς που
θα ενταθούν το επό-
µενο διάστηµα και
µπροστά στην εκλογική
µάχη. Αυτό είναι και το
περιεχόµενο της αγωνι-
στικής συµπόρευσης µε
το ΚΚΕ που αποτυπώ-
νεται και στο σύν-
θηµα «Ο λαός µπορεί
να σώσει τον λαό, στον
δρόµο της ανατροπής,
µε ΚΚΕ πιο δυνατό».

Οι µάχες του επόµε-
νου διαστήµατος θα δο-
θούν σε συνθήκες
διεθνών οικονοµικών
και γεωπολιτικών εξελί-
ξεων που θα φέρουν

ακόµη µεγαλύτερη
«βαρυχειµωνιά» για
τους λαούς. Πολλα-
πλασιάζονται έτσι οι
κίνδυνοι για τον λαό
και τη χώρα ακόµα πε-
ρισσότερο από την
όξυνση των αντιθέσεων
στην περιοχή και τα
επιθετικά σχέδια της
τουρκικής αστικής
τάξης που παζαρεύει τη
σχέση της µε το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ.»

Στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στις «οικονο-
µικές εξελίξεις που
οδηγούν µε µαθηµα-
τική ακρίβεια στην πα-
ραπέρα όξυνση του
συνόλου των εργατι-
κών - λαϊκών προβλη-

µάτων. Η µεγάλη λαϊκή
πλειοψηφία της κοινω-
νίας, η εργατική τάξη,
τα κατώτερα µεσαία
στρώµατα της πόλης
και της υπαίθρου, οι
γυναίκες, οι νέοι, οι
συνταξιούχοι, τα ΑµΕΑ,
οι εργαζόµενοι στον
Πολιτισµό και τον
Αθλητισµό δίνουν κα-
θηµερινά τη µάχη της
επιβίωσης σε δυσµενέ-
στερες συνθήκες» τό-
νισε.

«Η περιοχή του Πα-
λαµά, µε την αγροτιά
να πλειοψηφεί, γνωρί-
ζει καλά τι σηµαίνει
ακρίβεια, χρέη, φτώ-
χεια και ας δουλεύουν
όλοι µέρα-νύχτα στο
χωράφι, στο µικροµά-
γαζο, στην οικοδοµή.

Όπου οι εργαζόµε-
νοι» συνέχισε «πήραν
την υπόθεση στα χέρια
τους, όπου ξεπέρασαν
τις λογικές των λύσεων
«από τα πάνω», είχαν
µικρές και µεγαλύτερες
νίκες. Το γνωρίζουµε
πολύ καλά αυτό στον
Παλαµά, αφού οι αγρό-

τες µας είναι µπροστά-
ρηδες στους µεγάλους
αγώνες που δίνει το ορ-
γανωµένο αγροτικό κί-
νηµα για την επιβίωση
των αγροτών. Μαζικά
θα συµµετέχουν και
στις αγωνιστικές κινη-
τοποιήσεις που βρί-
σκονται σε εξέλιξη. »

Τέλος σηµείωσε: «Γι’
αυτό το ΚΚΕ καλεί τον
λαό να γυρίσει την
πλάτη σε επίδοξους –
παλιούς και νέους– κυ-
β ε ρ ν η τ ι κ ο ύ ς
«σωτήρες» και «προ-
στάτες».

Πιστεύουµε ακρά-
δαντα ότι το σύνθηµα
«Ο λαός µπορεί να
σώσει τον λαό, στον
δρόµο της ανατροπής»
µπορεί να γίνει πράξη.
Γι’ αυτό και χρειάζεται
ένα ΚΚΕ πιο δυνατό,
γιατί είναι το µόνο
κόµµα που σε αυτό το
σύνθηµα δίνει περιεχό-
µενο, ζωντάνια, προ-
οπτική.»

Η βραδιά συνεχί-
στηκε µε γνήσιο λαϊκό
γλέντι µε πολύ χορό.

Καταθλιπτικός
Τον καθαρό ου-

ρανό, θωρείς
σαν σκοτεινό,

της γλυκιάς νυ-
χτιάς το σκότος και
τη

σιγαλιά, σαν προµα-
χώνες για τέρατα

και πλάσµατα αιµο-
βόρικα φρικτά.

Στην όµορφη
σου Αγγελική ,

δεν βλέπεις τη
λάµψη τη σηµερινή,

µα τη φθορά της τη
µελλοντική.

Στιγµές -στιγµές τη
φαντάζεσαι µε των

αγγέλων τη µορφή.
Στην ερεβώδη σου

ψυχή, φωλιάζει η κα-
τάθλιψηη δολερή .

∆υστυχισµένε της
θλίψης αδερφέ,

ψάχνεις στη κατα-
χνιά αρετή.

Όµοια µε τα δικά

σου προβλήµατα,
αλλά και πολύ χει-

ρότερα έχουν εκα-
τοµµύρια

άνθρωποι στη γη,
που όµως αισιοδοξούν ,

ελπίζουν και µάχον-
ται κάθε στιγµή.

∆εν είσαι εσύ ο ξε-
χωριστός, έβγα στο
φως,

µπορεί να σε σώσει
και ο άνθρωπος ο
απλός.

Γλέντα µαζί του
,µέθα, βάδιζε και σε
ύποπτα

µονοπάτια αν σε
ικανοποιεί, για σένα και
εκεί

υπάρχει φως, εχ-
θρός σου η κατάθλιψη
και µόνο αυτός.

Να γλεντάς µαζί του
,να µεθάς , αλλά

το πρόβληµα σου
ποτέ να µην το συζη-

τάς.
Όσοι δεν είναι ειδι-

κοί, χωρίς να θέλουν
,

µε τις συµβουλές
τους , το πιθανότερο
είναι

να σε οδηγήσουν σε
σκοτάδι πιο βαθύ.

Το µέλλον
Το µέλλον τους αν-

θρώπους τους τροµά-
ζει

και τη ζωή τους την
ταράζει.

Εάν γνωρίζαµε στο
µέλλον τι θα µας συµ-
βεί,

επίγεια κόλαση θα
ήταν η ζωή.

Το µέλλον όσο ο
χρόνος προχωρά ,γίνε-
ται

παρελθόν και τότε
γίνονται γνωστά τα

γεγονότα, ευχάρι-
στα ή τραγικά και

καταγράφονται τα
πιο σηµαντικά.

Άλλοι γεύονται τη
χαρά, άλλοι τον πόνο

και τη συµφορά. Η
κατηγορία στην οποία

ανήκει ο καθένας,
αλλάζει στο χρόνο
όπως

οι φρουροί σε µια
σκοπιά.

Το µέλλον για τον
κάθε άνθρωπο είναι

άγνωστο και αυτό

είναι δώρο θεικό.
Αν στο καθένα

ήτανε γνωστό, οι οδυ-
νηρές

στιγµές θα αµαύρω-
ναν και τις χαρές.

Οι άνθρωποι για να
µην ζήσουνε ότι τρα-
γικό

τους περίµενε στη
ζωή, θα έβαζαν τέλος
σε αυτή.

Τώρα γεύονται τις
χαρές και αισιοδοξούν

πως σε όλη τους
τη ζωή δεν θα

υπάρξουν
τραγικές.

Βλάχος Κώστας

Το νόηµα του ποι-
ήµατος είναι ότι θα
ήταν

συµφορά να υπάρ-
χουν µελλοντολόγοι.



Σχεδόν σαράντα
χιλιάδες ευρώ
επιστράφηκαν

….άρον – άρον (!!!) στο
ταµείο της ∆ΗΚΕ∆ΗΜ
από τον πρώην Γενικό
∆ιευθυντή της (το σύν-
νοµο και την επάρκεια
των αντίστοιχων διαδι-
κασιών ας τα δουν οι
αρµόδιοι), µετά τις κα-
ταγγελίες και την ανα-
ζήτηση στοιχείων από
την αντιπολίτευση για
τη νοµιµότητα της σύ-
στασης της θέσης, που
αυτός κατείχε, και τη
νόµιµη ή µη καταβολή
του αντίστοιχου επιδό-
µατος, που έφτανε τα
εννιακόσια (900) ευρώ
το µήνα.

Σχεδόν αδρανείς πα-
ρέµεναν καθ’ όλη τη
διάρκεια της µέχρι τώρα
θητείας τους ∆ήµαρχος
και πρόεδροι (πρώην
και νυν) της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ., απέναντι
στην από σύστασής της
(έτος 2011) µη διεξα-
γωγή αρµοδίως του
υποχρεωτικού ετήσιου
διαχειριστικού ελέγχου,
του µόνου ικανού να
εντοπίσει και να εξαλεί-
ψει ατασθαλίες και πα-
ρατυπίες στην οικονο-
µική λειτουργία της.
Έλεγχο που, από την
πρώτη στιγµή της συµ-
µετοχής µου, ως εκπρό-
σωπος της αντιπολί-
τευσης, στο ∆ιοικητικό
της Συµβούλιο, είχα εν-
τοπίσει και ζήτησα
άµεσα την αµελλητί διε-
ξαγωγή του για όλα τα
προηγούµενα έτη αλλά
και ανελλιπώς στο εξής.

Χρειάστηκε, ωστό-
σο, πολύ υποµονή και
επιµονή αλλά και η από
τη µείζονα αντιπολί-
τευση εισαγωγή του ζη-
τήµατος ως εκτός
Ηµερήσιας ∆ιάταξης
θέµα για συζήτηση στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο,
για να «πειστεί» ο κος
∆ήµαρχος και οι σύµ-
βουλοι της πλειοψηφίας
για την αναγ- καιότητα
διεξαγωγής του συγκε-
κριµένου ελέγχου.
Χρειάστηκαν, στη συνέ-
χεια, οι καταγγελίες που
απέστειλα προς την
Αποκεντρωµένη ∆ιοί-
κηση και τις λοιπές αρ-
µόδιες αρχές για να
αναγκαστεί (το τονίζω
αυτό) ο κος ∆ήµαρχος
να εφαρµόσει την από-
φαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και να ανα-
θέσει σε αρµόδιους
ελεγκτές το διαχειρι-
στικό έλεγχο της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ..

Το πόρισµα, ωστό-
σο, των αρµόδιων ελεγ-
κτών καθυστερεί εδώ
και δυόµιση χρόνια, µε
τους ∆ήµαρχο και τους
προέδρους της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. (του ση-
µερινού συµπεριλαµβα-
νόµενου) όχι µόνο να
παραµένουν επ’ αυτού
αδιάφοροι αλλά να συ-
νεχίζουν την οικονο-
µική λειτουργία της
Επιχείρησης χωρίς τον
υποχρεωτικό εκ του
νόµου έλεγχο των οικο-
νοµικών της στοιχείων.
Έλεγχο για τον οποίο ο
σηµερινός της πρό-
εδρος δήλωσε ενώπιον
ολόκληρου του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου ότι
«απορεί µε την εµµονή
του ΚΑΡΑΒΙ∆Α» και ότι
«θα τον κάνει όταν
αυτός θελήσει».

Κι είναι αυτοί, ∆ή-
µαρχος και νυν πρό-
εδρος της ∆Η.Κ.Ε.-
∆Η.Μ., που σήµερα
προσπαθούν να εµφα-
νιστούν σε ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και Κοινωνία
ως οι ….όψιµοι εξυγιαν-
τές της κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου,

ισχυριζόµενοι ότι κατέ-
φυγαν (αν κατέφυγαν,
τελικά) στη ∆ικαιοσύνη,
ενέργεια που, ακόµα κι
αν ισχύει, οφείλεται
αποκλειστικά στις κα-
ταγγελίες και την ανα-
ζήτηση στοιχείων από
την αντιπολίτευση και
τον εκπρόσωπό της στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ίδιας Επιχείρησης.

Το προσπαθούν µά-
ταια, όµως!!! Κι αυτό
φάνηκε τόσο κατά τη
χθεσινή συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, όπου, µε την
«ενηµέρωση» που επι-
χείρησαν για το θέµα,
δεν έπεισαν ούτε καν
τους συµβούλους της
πλειοψηφίας, αλλά φά-
νηκε και έξω στον
κόσµο, στην κοινωνία.

Το µόνο που κατά-
φεραν και καταφέρ-
νουν είναι να
διαιωνίζουν και να αυ-
ξάνουν τα αναπάντητα
ερωτήµατα για την οι-
κονοµική αλλά και όχι
µόνο λειτουργία της
κοινωφελούς Επιχείρη-
σης του ∆ήµου. Αλή-
θεια, αν «κόπτονται»
τόσο πολύ για την εξυ-
γίανση της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του
∆ήµου, γιατί στη ∆ι-
καιοσύνη παρέδωσαν,
όπως οι ίδιοι δήλωσαν
στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο, στοιχεία µόνο για
τη µισθοδοσία του
πρώην Γενικού ∆ιευ-

θυντή της – κι αφού
πρώτα είχε αυτά αναζη-
τήσει η αντιπολίτευση
αλλά δεν της τα παρέδι-
δαν - και δεν επεκτάθη-
καν στην έλλειψη του
διαχειριστικού ελέγχου
στην ίδια Επιχείρηση;
Γιατί δε συµπεριέλαβαν
στα ίδια στοιχεία και τις
µεθοδεύσεις τους στις
προσλήψεις του προ-
σωπικού των ΑµΕΑ,
αδικώντας µε τις αντί-
στοιχες ενέργειές τους
πλήθος συνανθρώπων
µας της ίδιας κατηγο-

ρίας;
Ενηµερώνουµε, λοι-

πόν, τους δηµότες,
όπως και στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο πράξαµε,
πως η αντιπολίτευση,
χωρίς να διεκδικεί κα-
νένα τίτλο «εξυγιαντή,
κατέθεσε στη ∆ικαιο-
σύνη, δια του εκπροσώ-
που της στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆Η.Κ.Ε.-
∆Η.Μ., αναφορά και
φάκελο µε στοιχεία για
ΟΛΑ τα παραπάνω, στη
διερεύνηση των οποίων
και ελπίζουµε.
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Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ο Σεβασµιώτατος Μη-

τροπολίτης µας κ. Τιµό-
θεος, την Τετάρτη 1
Φεβρουαρίου 2023,θα
αναχωρήσει για τη νήσο
της Σαντορίνης, κατόπιν
προσκλήσεως του Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτου
Θήρας, Αµοργού και

Νήσων κ. Αµφιλοχίου, ώστε να µετάσχει στις
λατρευτικές Συνάξεις επί τη δεσποτικοθεοµη-
τορική εορτή της Υπαπαντής του Σωτήρος
ηµών Ιησού Χριστού, επ’ ευκαιρία της πανη-
γύρεως του οµωνύµου Ιερού Μητροπολιτικού
ΝαούΘήρας.

Ο Αιδεσιµολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος
π. Θωµάς Κάιας, Γενικός Αρχιερατικός Επίτρο-
πος της Ιεράς µας Μητροπόλεως, την Τετάρτη
1 Φεβρουαρίου, θα προστεί της ακολουθίας
του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας στον
Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Τ.Κ. Καστα-
νέας.

Στον ως άνω Ιερό Ναό φυλάσσεται η τιµία
κάρα του Αγίου µάρτυρος Τρύφωνος.

Το εσπέρας της αυτής ηµέρας και ώρα
8:30΄µ.µ., θα προστεί της ακολουθίας του
Εσπερινού της ιεράς Αγρυπνίας επί τη δεσπο-
τικοθεοµητορική εορτή της Υπαπαντής του
Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού στον Ιερό Ναό
Αγίου ∆ηµητρίου Καρδίτσης.

Την Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου, θα προστεί
της ακολουθίας του Όρθρου και της Θείας Λει-
τουργίας στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χρι-
στού Τ.Κ. Θετιδίου Φαρσάλων.

Στο κενό η προσπάθεια του ∆ηµάρχου Μουζακίου
και του νυν προέδρου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. να
εµφανιστούν ως οι όψιµοι εξυγιαντές της
Γράφει ο Γιώργος ∆. Καραβίδας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος (Ενωτική Πρωτοβουλία),
πρ. αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μουζακίου, µέλος ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ.
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Μήνυµα της αν. Περιφερειακής ∆/ντριας
Θεσσαλίας κ. Βασιλικής Ζιάκα για την Γιορτή
των Τριών Ιεραρχών
ΗΕκκλησία µας

γιορτάζει σή-
µερα τους

τρεις Ιεράρχες. H εκ-
παιδευτική κοινότητα
στις 30 Ιανουαρίου
τιµά τους τρεις µεγά-
λους αγίους, το Βασί-

λειο το Μέγα, το Γρη-
γόριο το Θεολόγο και
τον Ιωάννη το Χρυσό-
στοµο, τους προστάτες
των µαθητών, ανα-
γνωρίζοντας τη σηµαν-
τική προσφορά στην
ανάπτυξη των αρχαίων

ελληνικών γραµµάτων
και προβάλλοντάς τους
ως διαχρονικά πρό-
τυπα δασκάλων και
µαθητών. Γιορτή των
ελληνικών γραµµάτων
η σηµερινή ηµέρα,
καθώς οι Τρεις Ιεράρ-
χες όντες δεινοί ρήτο-
ρες, συγγραφείς,
ποιητές και ιερωµένοι,

συνετέλεσαν στην
ανάπτυξη της χριστια-
νικής διδασκαλίας και
στην καλλιέργεια της
ελληνικής γραµµα-
τείας. Παράλληλα,
ήταν ελεύθεροι άν-
θρωποι µε διευρυµέ-
νους πνευµατικούς
ορίζοντες γι΄ αυτό και
τα κηρύγµατα τους θε-
ωρούνται πρωτοπο-
ριακά και διαχρονικά.
Σε µια εποχή ρευστή
που στερείται προτύ-
πων και σταθερών ση-
µείων αναφοράς, οι
τρεις αυτοί µεγάλοι
φωστήρες µας δίνουν
ελπίδα, στέκονται
µπροστά µας ακέραιοι
και σεµνοί, αθάνατα
πρότυπα πνευµατικού

κάλλους. Πρόκειται,
εποµένως, για διανο-
ούµενους που µε αφε-
τηρία τη χριστιανική
και την ελληνική παι-
δεία επιδίωξαν τη βελ-
τίωση της ζωής του
Ανθρώπου. Με αυτή
την έννοια το µήνυµα
της σηµερινής ηµέρας
παραµένει επίκαιρο. Το
αγαθό της Παιδείας και
οι πανανθρώπινες
αξίες της χρειάζεται να
συνεχίσουν να εµπνέ-
ουν εκπαιδευτικούς και
µαθητές καθοδηγών-
τας µας προς τη συλ-
λογική πρόοδο, πέρα
και πάνω από διαφορές
χρώµατος, γλώσσας,
θρησκείας ή εθνικότη-
τας

Μήνυµα του ∆/ντη Αθµιας
Εκπ/σης Καρδίτσας
Κ. Γκόλτσου για τη γιορτή
των Τριών Ιεραρχών

Αγαπητοί/ες συ-
νάδελφοι/συ-
ναδέλφισσες

εκπαιδευτικοί, αγαπη-
τοί µαθητές, αγαπητές
µαθήτριες, αγαπητοί
γονείς.

Γιορτάζουµε σήµερα
και τιµούµε τους Τρεις
Ιεράρχες, τους Τρεις
µεγίστους φωστήρες
της Τρισηλίου Θεότη-
τος, τον Βασίλειο τον
Μέγα, τον Ιωάννη τον
Χρυσόστοµο και τον
Γρηγόριο τον Θεολόγο,
που τίµησαν µε τις
πράξεις τους, το συγ-
γραφικό τους έργο,
αλλά και µε όλη τη ζωή
τους την ελληνορθό-
δοξη παιδεία, αγωνιζό-
µενοι κατά της
κοινωνικής αδικίας,
αλλά και της αµάθειας.

Τους τιµούµε ως

Χριστιανοί, αλλά και ως
Ελληνικό Έθνος, διότι
είναι αυτοί οι οικουµε-
νικοί πατέρες, οι οποίοι
εγκαθίδρυσαν τη Χρι-
στιανική ορθόδοξη
πίστη, είναι αυτοί, οι
οποίοι αναγνώρισαν τη
µεγάλη αξία του αρχαι-
οελληνικού µας πολιτι-
σµού και διέδωσαν τα
ελληνικά γράµµατα.
Τους τιµούµε ως δα-
σκάλους και παιδαγω-

γούς. Τα συγγράµµατά
τους είναι πολύτιµα
στην ανατροφή των
νέων και των εφήβων
στο παρελθόν, στο
παρόν και στο µέλλον.

Οι Τρεις Ιεράρχες
αφιέρωσαν όλη τους τη
ζωή στον χριστιανισµό
και στα γράµµατα δια-
µορφώνοντας ένα νέο
ιδεώδες που και σή-
µερα παραµένει επί-
καιρο, καθώς είχε ως
τελικό σκοπό τη συγ-
κρότηση του νέου υπό
διαµόρφωση ανθρώ-
που σε ολοκληρωµένη
προσωπικότητα και την
ένταξή του στο κοινω-
νικό σύνολο.

Ας είναι τα παρα-
δείγµατά τους φωτει-
νός φάρος τόσο σε
εµάς όσο και στις µελ-
λοντικές γενιές!

ΜΜήήννυυµµαα  ττοουυ  ννέέοουυ  ΓΓΕΕ..ΠΠ..ΑΑ..∆∆..
ΘΘεεσσσσααλλίίααςς,,  ΤΤααξξίίααρρχχοουυ
ΘΘωωµµάά  ΚΚααρρααννάάσσιιοουυ,,  εεππ’’
ααφφοορρµµήή  ττηηςς  ααννάάλληηψψηηςς  
ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυ

Με την ευκαι-
ρία της ανάλη-
ψης των νέων
µου καθηκόν-
των, αυτά του
Γενικού Περιφε-
ρειακού Αστυνο-
µικού ∆ιευθυντή
Θεσσαλίας, αι-
σθάνοµαι την
ανάγκη να ευχα-
ριστήσω δηµόσια
την Ηγεσία του

Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας για την
εµπιστοσύνη της στο πρόσωπό µου, µε τη µε-
τακίνησή µου από τη γενέτειρά µου, την Καρ-
δίτσα και τη θέση του ∆ιευθυντή Αστυνοµίας
Καρδίτσας, στη Λάρισα.

∆εν κρύβω ότι νιώθω ιδιαίτερα συγκινηµέ-
νος για την τιµή καθώς και πλήρως συνειδητο-
ποιηµένος σχετικά µε τις απαιτήσεις και τις
ιδιαιτερότητες της νέας µου, αναµφισβήτητα
νευραλγικής θέσης. Θέλω να είστε σίγουροι,
ότι µε τη βοήθεια και των συνεργατών µου, θα
καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να
ανταποκριθώ στο µέγιστο βαθµό σε οτιδήποτε
ανακύψει, προς όφελος των πολιτών της Θεσ-
σαλίας και την προάσπιση των αξιακών κωδί-
κων της κοινωνίας.

Στο σηµείο αυτό, θα ήταν παράλειψή µου
να µην ευχαριστήσω το σύνολο του αστυνοµι-
κού προσωπικού όλων των βαθµίδων της ιε-
ραρχίας της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Καρδίτσας
για την αγαστή συνεργασία µας, τις θρησκευ-
τικές, πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές της
πόλης και όλους τους πολίτες του νοµού Καρ-
δίτσας.

∆εσµεύοµαι ότι η θητεία µου ως Γενικός Πε-
ριφερειακός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Θεσσα-
λίας θα στηριχτεί στις αξίες στις οποίες
διάκειµαι, αυτές της συναδελφικότητας, της
συνεργασίας και της δικαιοσύνης, όπως αυτές
απορρέουν από το χρέος µου απέναντι στην
Ελληνική Αστυνοµία και την κοινωνία µας.
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Μητσοτάκης: Οι 5 συµφωνίες που
υπέγραψαν Αθήνα και Τόκιο
Με τον Ιάπωνα

οµόλογό του
Fumio Kish-

ida, στην πρωθυπουρ-
γική κατοικία στο
Τόκιο, συναντήθηκε ο
Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Οι δύο ηγέτες υπέ-
γραψαν Κοινή ∆ήλωση
Στρατηγικής Συνεργα-
σίας Ελλάδας – Ιαπω-
νίας, η οποία
αναβαθµίζει τις διµε-
ρείς σχέσεις σε στρατη-
γικού χαρακτήρα και
ενισχύει τη συνεργασία
των δύο χωρών σε το-
µείς αµοιβαίου ενδια-
φέροντος. Μετά την
κατ’ ιδίαν συνάντησή
τους πραγµατοποι-
ήθηκε συνάντηση πα-
ρουσία των δυο
αντιπροσωπειών και
παρατέθηκε επίσηµο
δείπνο».

Συνάντηση
Μητσοτάκη µε

το διάδοχο
του ιαπωνικού

θρόνου
Συγκεκριµένα, οι

συµφωνίες που ολο-

κληρώθηκαν κατά την
επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην Ιαπωνία
και οι οποίες όπως επι-
σηµαίνεται «διευρύ-
νουν το διµερές
συµβατικό πλαίσιο και
ενισχύουν τη συνεργα-
σία µε την τρίτη οικο-
νοµική δύναµη
παγκοσµίως», είναι οι
εξής:

– Μνηµόνιο Συνερ-
γασίας στον τοµέα του
Τουρισµού,

– ∆ιακανονισµός µε-
ταξύ Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Αµυντικών
Εξοπλισµών & Επενδύ-
σεων του Υπουργείου
Εθνικής ‘Αµυνας και
αντίστοιχου φορέα

ATLA Ιαπωνίας,
– Μνηµόνιο Κατα-

νόησης µεταξύ Ελληνι-
κής Εταιρείας
Εξαγωγικών Πιστώ-
σεων και αντίστοιχου
ιαπωνικού Nippon Ex-
port & Investment In-
surance (NEXI)
(υπογράφεται την
Τρίτη),

– Μνηµόνιο Κατα-
νόησης µεταξύ Enter-
prise Greece και
αντίστοιχου φορέα
Japan External Trade
Organisation (JETRO)
(υπογράφεται την
Τρίτη),

– Επίτευξη συµφω-
νίας επί του κειµένου
Σύµβασης Αποφυγής
∆ιπλής Φορολογίας.

ΡΡυυθθµµίίσσεειιςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς
σσττηηνν  ΕΕππ..  ΟΟδδόό  ΜΜοουυζζαακκίίοουυ  ––
ΑΑννθθοοχχώώρριιοουυ  ––  ΚΚεερραασσιιάάςς  ––
ΛΛίίµµννηηςς  ΝΝ..  ΠΠλλαασσττήήρραα

Την παράταση
της προσωρινής
διακοπής κυκλο-
φορίας όλων των
οχηµάτων, επί
της Επ. Οδού
Μουζακίου – Αν-
θοχώριου – Κερα-
σιάς – Λίµνης Ν.
Πλαστήρα και
συγκεκριµένα στο

τµήµα της οδού ανάµεσα στην Τ.Κ. Ανθοχω-
ρίου και την Τ.Κ. Κερασιάς, καθότι σύµφωνα
µε νέο έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του ∆ήµου Μουζακίου (-22- σχετική), η
κατάσταση των πρανών του ρέµατος όπου
εδράζεται το συγκεκριµένο τµήµα της Επ. Οδού
Ανθοχωρίου - Κερασιάς δεν βελτιώθηκε µε τις
εργασίες που εκτελέστηκαν από το ∆ήµο Μου-
ζακίου και η διέλευση οχηµάτων από το συγ-
κεκριµένο οδικό τµήµα εξακολουθεί να
παραµένει επισφαλής, γεγονός που επιβεβαι-
ώνεται και από σχετική αυτοψία που διενεργή-
θηκε από Αξιωµατικό του Α.Τ. Μουζακίου. - Η
προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από
την Τρίτη (31.01.2023) έως και την Τρίτη
(28.02.2023).

Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα λευκά
Αν και λίγο

αργά, οι ανοι-
ξιάτικες καιρι-

κές συνθήκες του
προηγούµενου διαστή-
µατος, έδωσαν τη θέση
τους στον χειµώνα µε
µια απότοµη µεταβολή
του καιρού που
έφερε βροχές, καταιγί-
δες και χαµηλές θερ-
µοκρασίες, οι
οποίες δεν προβλέπε-
ται να κοπάσουν µέσα
στο επόµενο διάστηµα.

Παρά τις αντεγκλή-
σεις µεταξύ µετεωρο-
λόγων για το πότε θα
χτυπήσει σιβηρικό
ψύχος την Ελλάδα
µε χιόνια ακόµα και σε
χαµηλά υψόµετρα, το
σίγουρο είναι ότι ο και-
ρός αναµένεται να

«αγριέψει» για τα καλά
στο επόµενο διάστηµα.

Οι µετεωρολόγοι
αναφέρουν πως χειµω-
νιάτικο θα είναι το
σκηνικό του καιρού και
την εβδοµάδα που ξε-
κινάει, µε τον Φε-
βρουάριο να κάνει
παγωµένο ποδαρικό.

Σύµφωνα µε το
windy.com, ψυχρή ει-

σβολή αναµένεται να
φτάσει στην πόρτα της
Αττικής στα τέλη της
επόµενης εβδοµάδας
και δη Παρασκευή,  και
φαίνεται πως θα διαρ-
κέσει για τουλάχιστον
ένα τριήµερο, µε κορύ-
φωση την Κυριακή
(5/2) και τη ∆ευτέρα
(6/2), οπότε και θα κα-
ταγραφούν οι χαµηλό-

τερες θερµοκρασίες.
Μάλιστα, το µεση-

µέρι της επόµενης Κυ-
ριακής, φαίνεται οι
πρώτες νιφάδες να κά-
νουν την εµφάνισή
τους στην Αττική, κυ-
ρίως στα βόρεια και τα
ανατολικά, µε το κέν-
τρο της Αθήνας,
ωστόσο, να παραµένει
ανέπαφο.

Ο Σάκης Αρναούτο-
γλου, προβλέπει ότι ο
καιρός στο τέλος του
Ιανουαρίου θα συνο-
δευτεί από τσουχτερό
κρύο και χιόνια, τα
οποία µάλιστα θα «κα-
τέβουν» σε ακόµη πιο
χαµηλά υψόµετρα.

Σύµφωνα µε όσα
ανέφερε στο αναλυ-
τικό δελτίο καιρού της

ΕΡΤ, την τελευταία
ηµέρα του Ιανουαρίου,
την Τρίτη θα υπάρξει
πτώση της θερµοκρα-
σίας, η οποία µετά από
ένα διάλειµµα δύο
ηµερών θα επιστρέψει
από την Παρασκευή 3
Φεβρουαρίου.

Αυτή η νέα έντονη
ψυχρή εισβολή αέρα,
δεν θα ρίξει µόνο τη
θερµοκρασία, αλλά θα
φέρει και χιονοπτώσεις
– ακόµα και σε πεδινές
περιοχές της χώρας.

Πάντως, όπως είπε
ο Σάκης Αρναούτο-
γλου, ακριβής πρό-
βλεψη αναµένεται από
τη ∆ευτέρα όπου θα
ξεκαθαρίσει η κατά-
σταση όσο αφορά στον
καιρό.
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Λογαριασµοί ρεύµατος: Αυξήσεις
στις χαµηλές χρεώσεις λόγω
της µικρής επιδότησης
Μπορεί οι πά-

ροχοι ηλε-
κ τ ρ ι κ ή ς

ενέργειας να έριξαν
έως και 60% τις αντα-
γωνιστικές χρεώσεις
για τον µήνα Φεβρουά-
ριου, ωστόσο οι πελά-
τες τους δεν φαίνεται
ότι θα δουν αυτές τις
µειώσεις στους λογα-
ριασµούς ρεύµατος.

Η επιδότηση που
αναµένεται να ανακοι-
νώσει αύριο Τρίτη το
υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας
θα είναι χαµηλή και
προκαλεί ανατροπή
στα οικονοµικά των
νοικοκυριών.

Η επιδότηση
Οι πληροφορίες θέ-

λουν το ύψος της επι-
δότησης να είναι στα
0,04 ευρώ ανά κιλοβα-
τώρα, όταν τον Ια-
νουάριο ήταν στα 0,33
ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αν κι εφόσον επιβε-

βαιωθεί η συγκεκρι-
µένη πληροφορία τότε
οι πολύ χαµηλές χρεώ-
σεις ρεύµατος του τρέ-
χοντος µήνα θα
αυξηθούν. Και οι υψη-
λές θα παραµείνουν
σταθερές για τον Φε-
βρουάριο.

Το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέρ-
γειας θα διαθέσει
εξαιρετικά χαµηλούς
πόρους για την επιχο-
ρήγηση των λογαρια-
σµών ρεύµατος του
Φεβρουαρίου καθώς οι
τιµές χονδρεµπορικής
ηλεκτρικής ενέργειας

και του φυσικού αε-
ρίου υποχωρούν ση-
µαντικά.

Οι χρεώσεις
Είναι χαρακτηρι-

στικό πως οι πάροχοι
ηλεκτρικής ενέργειας
ανακοίνωσαν για τον
επόµενο µήνα ανταγω-
νιστικές χρεώσεις που
είναι έως και 60% χα-
µηλότερες σε σχέση µε
τον Ιανουάριο. Για την
ακρίβεια κυµαίνονται
από τα 0,1445 ευρώ
ανά κιλοβατώρα έως τα
0,248 ευρώ ανά κιλο-
βατώρα. Στο εύρος

των τιµών συµπεριλαµ-
βάνονται και προγράµ-
µατα των παρόχων µε
τη χορήγηση εκπτώ-
σεων συνέπειας.

Συνεπώς µε την επι-
χορήγηση των τιµοκα-
ταλόγων µε 0,04 ευρώ
ανά κιλοβατώρα οι τε-
λικές τιµές ρεύµατος
που θα πληρώσουν τα
νοικοκυριά για τον
επόµενο µήνα θα κυ-
µανθούν από 0,104
έως 0,208 ευρώ ανά
κιλοβατώρα.

Για τον Ιανουάριο
το εύρος των ανταγω-
νιστικών χρεώσεων
που είχαν ανακοινώσει
οι εταιρείες προµήθειας
ρεύµατος ήταν από
0,358 ευρώ ανά κιλο-
βατώρα έως και 0,489
ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Με την επιδότηση
των 0,33 ευρώ ανά κι-
λοβατώρα οι τελικές
τιµές που πληρώνουν
οι οικιακοί καταναλω-
τές διαµορφώνοντααι

για τον ίδιο µήνα από
τα 0,028 έως τα 0,159
ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αυξήσεις
Άρα τα νοικοκυριά

που είχαν επιλέξει τον
Ιανουάριο παρόχους µε
χαµηλά τιµολόγια θα
βρεθούν να επιβαρύ-
νονται τον Φεβρουάριο
µε µεγάλες αυξήσεις
στις τιµές ρεύµατος.
Και αυτό επειδή η επι-
δότηση θα είναι κατά
πολύ χαµηλότερη
έναντι του Ιανουαρίου.

Βέβαια, πρέπει να
σηµειωθεί, πως τα νοι-
κοκυριά διατηρούν το
δικαίωµα της αλλαγής
παρόχων, καθώς µε
την ρύθµιση που έχει
κάνει το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέρ-
γειας από το
περασµένο καλοκαίρι
οι µετακινήσεις από
εταιρεία σε εταιρεία
ρεύµατος γίνεται αζη-
µίως.

Υπουργείο Άµυνας: Τριήµερο
πένθος στις Ένοπλες ∆υνάµεις
Με εντολή του

Υ π ο υ ρ γ ο ύ
Ε θ ν ι κ ή ς

Αµύνης Νίκου Πανα-
γιωτόπουλου κηρύσ-
σεται τριήµερο
στρατιωτικό πένθος
στις Ένοπλες ∆υνά-
µεις από σήµερα έως
τις 2 Φεβρουαρίου
2023 ανακοίνωσε το
υ π ο υ ρ γ ε ί ο
Άµυνας µετά το τρα-
γικό γεγονός που συ-
νέβη το πρωί
στην Ανδραβίδα, µε
συνέπεια να χάσει τη
ζωή του o Υποσµηνα-
γός (Ι) Μάριος – Μι-
χαήλ Τουρούτσικας.

Για τη συντριβή

του µαχητικού αερο-
σκάφους F-4Ε Phan-
tom II, ο Υπουργός
Εθνικής Αµύνης δή-
λωσε:

«Ενώ συνεχίζονται
οι έρευνες για τον εν-
τοπισµό του κυβερ-
νήτη, εκφράζουµε τη

θλίψη και την οδύνη
µας για την απώλεια
του συγκυβερνήτη
µετά τη συντριβή µα-
χητικού αεροσκάφους
κατά τη διάρκεια εκ-
παιδευτικής δραστη-
ριότητος στην
Ανδραβίδα.

H σκέψη µας είναι
µε την οικογένεια του
ιπταµένου Υποµηνα-
γού, στην οποία εκ-
φράζουµε τη
συµπαράστασή µας
και τα ειλικρινή συλ-
λυπητήριά µας».

Νωρίτερα το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορία
είχε ανακοινώσει ότι
είχε εντοπιστεί νεκρός
ο συγκυβερνήτης του
αεροσκάφους ενώ συ-
νεχίζονται οι έρευνες
για τον κυβερνήτη.

Η ανακοίνωση του
Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας:

Τη ∆ευτέρα 30 Ια-
νουαρίου 2023 και

ώρα 10:30, διθέσιο
αεροσκάφος F-4 Ph-
antom II της 338 Μοί-
ρας της 117 Πτέρυγας
Μάχης που εκτελούσε
εκπαιδευτική πτήση,
κατέπεσε στη θαλάσ-
σια περιοχή 25 ναυ-
τικά µίλια νότια του
αεροδροµίου Ανδρα-
βίδας, µε συνέπεια
τον θανάσιµο τραυµα-
τισµό του συγκυβερ-
νήτη, Υποσµηναγού
(Ι) Μάριου – Μιχαήλ
Τουρούτσικα 29 ετών.
Συνεχίζονται οι έρευ-
νες για τον κυβερ-
νήτη, Σµηναγό (Ι)
Ευστάθιο Τσιτλακίδη,
31 ετών.



Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 17

Καλάθι του νοικοκυριού: Τέλη Φεβρουαρίου
το καλάθι της Σαρακοστής
Το Υπουργείο

Α ν ά π τ υ ξ η ς
προανήγγειλε

πως το καλάθι του νοι-
κοκυριού θα επεκταθεί
µέχρι και τον Ιούνιο.
Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, το υπουργείο σχε-
διάζει ένα καλάθι µε
νηστίσιµα είδη λόγω
Σαρακοστής, στη συνέ-
χεια θα υπάρξει ένα κα-
λάθι µε τα είδη που
αφορούν στο πασχα-
λινό τραπέζι ενώ σχε-
διάζεται να υπάρξει και
ένα καλάθι για τα παι-
διά, όπως συνέβη και
στις εορτές των Χρι-
στουγέννων.

Το σαρακοστιανό
καλάθι αναµένεται να
είναι έτοιµο τις τελευ-
ταίες µέρες του Φε-
βρουαρίου, δηλαδή,
λίγες µέρες πριν την
Καθαρή ∆ευτέρα ενώ
όσο πλησιάζουµε προς
την Μεγάλη Εβδοµάδα

θα ενταχθούν σε αυτό
και προϊόντα που αφο-
ρούν στο εορταστικό
τραπέζι και θα εξελιχθεί
σε καλάθι του Πάσχα.

Αναµένεται η
απόφαση της

Επιτροπής
Ανταγωνισµού

Στο µεταξύ, όπως
δήλωσε πρόσφατα ο
υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης, η πρω-
τοβουλία για το καλάθι
του νοικοκυριού, θα

πάρει παράταση µέχρι
και τον Ιούνιο προκει-
µένου να προστατευ-
τούν οι καταναλωτές.

Υπενθυµίζεται ότι το
µέτρο είχε υπολογιστεί
αρχικά να διαρκέσει
έως και τον Μάρτιο.
Οπότε, το αµέσως προ-
σεχές διάστηµα, ανα-
µένεται η απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού για να επιτραπεί
η παράταση του µέ-
τρου.

Μειώνουν τα

έξοδά τους στα
βασικά αγαθά

Αναφορικά µε το
πρόβληµα της ακρί-
βειας στα καταναλω-
τικά αγαθά, όπως
σηµειώνεται, ενδει-
κτική είναι η απάντηση
των συµµετεχόντων
στην ερώτηση «σε τι
ποσοστό εκτιµάτε ότι
έχουν αυξηθεί οι τιµές
στα βασικά αγαθά
(τρόφιµα και άλλα είδη
σούπερ µάρκετ) συγ-
κριτικά µε πέρυσι», µε
το 74,5% να εκτιµά ότι
αυτές έχουν αυξηθεί
από 20 έως και πάνω
από 50%.

Επιπλέον, ένα µε-
γάλο ποσοστό της
τάξης του 79% των
συµµετεχόντων απάν-
τησε ότι έχει αναγκα-
στεί να µειώσει τα
έξοδά του στα βασικά
αγαθά, γεγονός που
επιβεβαιώνει την

πτώση του βιοτικού
επιπέδου και τη φτω-
χοποίηση µεγάλου µέ-
ρους του πληθυσµού,
ως αποτέλεσµα της
ακρίβειας και της γενι-
κότερης οικονοµικής
ασφυξίας που επικρα-
τεί στη χώρα.

Σηµαντικό επίσης
εύρηµα της έρευνας,
όπως αναφέρει η ΕΚ-
ΠΟΙΖΩ, αποτελεί το
γεγονός ότι, το 33,2%
ανήκει σε κάποια από
τις ευάλωτες οµάδες
του πληθυσµού (άνερ-
γοι, µακροχρόνια
άνεργοι, µονογονεϊκές
οικογένειες, οικονο-
µικά ασθενείς, άτοµα
µε αναπηρία (ΑMEA),
πολυµελείς οικογέ-
νειες, χρόνια ασθενείς,
ανασφάλιστοι, ηλικιω-
µένοι, φοιτητές), µε το
21,6% να δηλώνει µη-
νιαίο οικογενειακό ει-
σόδηµα έως 700 ευρώ.

Ο χάρτης των πληρωµών από ΕΦΚΑ,
∆ΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ
Την ολοκλήρωση

της καταβολής
των κύριων και

επικουρικών συντά-
ξεων Φεβρουαρίου,
την προκαταβολή συντά-
ξεων από τον e-ΕΦΚΑ για
τον ίδιο µήνα και την κα-
ταβολή των επιδοµάτων
του ΟΠΕΚΑ για τον Ια-
νουάριο περιλαµβάνει ο
προγραµµατισµός των
πληρωµών για την εβδο-
µάδα 30 Ιανουαρίου- 3
Φεβρουαρίου 2023.

Ειδικότερα:

e-ΕΦΚΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ θα

γίνουν την εβδοµάδα που
έρχεται οι εξής καταβο-
λές, στο πλαίσιο των τα-
κτικών πληρωµών του
Φορέα:

· Τη ∆ευτέρα 30 Ια-
νουαρίου θα καταβλη-
θούν 786,5 εκατ. ευρώ
σε 1.526.551 συνταξιού-
χους του ∆ηµοσίου, του

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπε-
ζών και του ΟΤΕ των
οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε
0, 2, 4, 6 και 8.

Την Τρίτη 31 Ιανουα-
ρίου θα καταβληθούν 6,7
εκατ. ευρώ σε 16.400 δι-
καιούχους για προκατα-
βολές συντάξεων
Φεβρουαρίου στο πλαίσιο
του Ν. 4778/2021.

· Την περίοδο 29 Ια-
νουαρίου-3 Φεβρουαρίου
2023 θα καταβληθούν 21
εκατ. ευρώ σε 900 δι-
καιούχους σε συνέχεια
έκδοσης αποφάσεων για

εφάπαξ.
· Τέλος, θα καταβλη-

θούν 367.200 ευρώ σε
481 δικαιούχους για πα-
ροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

∆ΥΠΑ
Από τη ∆ΥΠΑ θα γί-

νουν οι εξής καταβολές:
· 21 εκατ. ευρώ σε

42.000 δικαιούχους για
καταβολή επιδοµάτων
ανεργίας και λοιπών επι-
δοµάτων

· 10 εκατ. ευρώ σε
4.000 δικαιούχους στο
πλαίσιο επιδοτούµενων

προγραµµάτων απασχό-
λησης

· 6,5 ευρώ σε 6.000
µητέρες για επιδοτούµενη
άδεια µητρότητας

ΟΠΕΚΑ
Από τον ΟΠΕΚΑ θα

πραγµατοποιηθούν την
Τρίτη 31 Ιανουαρίου οι
τακτικές πληρωµές προ-
νοιακών επιδοµάτων για
τον

· 80 εκατ. ευρώ σε
180.853 δικαιούχους για
αναπηρικά επιδόµατα
(αναπηρικά και διατρο-
φής)

· 46,3 εκατ. ευρώ σε
218.136 δικαιούχους για
Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει-
σόδηµα

· 32,6 εκατ. ευρώ σε
270.148 δικαιούχους για
επίδοµα στέγασης

· 15,4 εκατ. ευρώ σε
20.840 δικαιούχους για
οικογενειακά επιδόµατα
παιδιών

· 12,7 εκατ. ευρώ σε
35.340 δικαιούχους για
επιδόµατα ανασφάλιστων
υπερηλίκων

· 11,7 εκατ. ευρώ σε
11.634 δικαιούχους για
επίδοµα γέννησης

· 241.575 ευρώ σε
767 δικαιούχους για επί-
δοµα στεγαστικής συν-
δροµής

· 209.399 ευρώ σε
5.935 δικαιούχους για
επίδοµα οµογενών

· 156.138 ευρώ σε
2.016 δικαιούχους για
συνεισφορά του ∆ηµο-
σίου σε δάνεια στο πλαί-
σιο της προστασίας
κύριας κατοικίας

· 130.865 ευρώ σε
614 δικαιούχους για συ-
νεισφορά του ∆ηµοσίου
σε δάνεια του Προγράµ-
µατος «ΓΕΦΥΡΑ» λόγω
COVID-19

· 82.353 ευρώ σε 104
δικαιούχους για έξοδα κη-
δείας ανασφάλιστων
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ΚΡΙΟΣ
Επιβάλετε να θέσετε µια νέα θέση
πραγµάτων για να µπορέσετε να απο-
δώσετε στο έπακρο.

ΤΑΥΡΟΣ
Μη βασιστείτε σε υποσχέσεις φίλων
επειδή επιθυµείτε διακαώς τη στήριξη
από το περιβάλλον σας.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Εκφράστε τα βαθιά σας συναισθήµατα
και θα δείτε πως όλα γίνονται στο
τέλος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οι διαφωνίες και οι καθυστερήσεις
αυτών που έχετε υποσχεθεί θα επιβα-
ρύνουν το κλίµα.

ΛΕΩΝ
Προσέχετε τις συναλλαγές σας και
αποφύγετε να προβείτε σε επενδυτικά
διαβήµατα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Υπάρχει το ενδεχόµενο να εντυπωσια-
στείτε από ένα πρόσωπο που κρύβει
πολλές δυσκολίες.

ΖΥΓΟΣ
Μη σπαταλήσετε τη γενναιοδωρία σας
σε άτοµα που πιθανόν να σας εκµε-
ταλλεύονται.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Βρείτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας ή
να κάνετε διακοπές πριν καταρρεύ-
σετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Με λογικές και πρακτικές κινήσεις από
πλευρά σας θα έρθει η αναβάθµιση
της θέσης σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μια πρόταση για αλλαγή δουλειάς θα
σας βρει απροετοίµαστους, γι’ αυτό
ζητήστε πίστωση χρόνου.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Οι επαγγελµατικές σας υποχρεώσεις
θα σας αναγκάσουν να ασχοληθείτε µε
απρόβλεπτες καταστάσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Κάνοντας έναν ουσιαστικό διάλογο θα
λύσετε πολλές αντιπαραθέσεις µε το
περιβάλλον σας.

Αστρολογικές προβλέψεις της ηµέρας

TV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗ

∆ιηµερεύει
από 08.00 - 21.00

Σ∆ΟΓΓΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Τρικάλων & Ρ. Φερραίου
24410-21126

∆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)

06:00 Καληµέρα Ελλάδα
09:50 Το Πρωινό
13:00 Ant1 News
13:30 Τώρα για το µέλ-
λον
14:00 Κων/νου και Ελέ-
νης
15:00 Rouk Zouk
16:00 Velvet
17:30 5 X 5
19:00 Ant1 News
20:00 Ράδιο Αρβύλα
21:00 Ποιος Παπαδό-
πουλος;
22:00 Παγιδευµένοι
23:30 The 2Night Show
02:00 Κλεµµένη ζωή

05:00 Κοινωνία ώρα

Mega

08:00 Mega Καληµέρα

10:50 Πάµε ∆ανάη

12:45 ∆ελτίο ειδήσεων

13:30 Ελένη

15:50 ∆ελτίο στη νοη-

µατική

16:00 Live News

18:30 The Chase

19:45 Mega γεγονότα

21:00 Η Γη της Ελιάς

22:50 Μαύρο Ρόδο

00:10 Έλεος

ANT1MEGA
06:45 Αµφιβολίες
07:45 Happy Day
10:00 Super Κατερίνα
13:00 Το σόι σου
14:00 ∆ελτίο Ειδήσεων
14:50 T - Live
16:35 ∆ελτίο στη νοη-
µατική
16:45 Αµφιβολίες
17:45 Deal
18:50 Κεντρικό ∆ελτίο
Ειδήσεων
20:00 Ο Παράδεισος
των Kυριών
21:00 Σασµός
22:40 Αρµαγεδδών
02:00 Σασµός (Ε)

ALPHA
06:00 House
06:45 Elif
07:45 Shopping Star
08:45 Breakfast@Star
11:45 Αλήθειες µε τη
Ζήνα
14:00 Ντετέκτιβ Μονκ
15:00 Star News
16:00 Shopping Star
17:40 Τρία µίλια
18:30 Ειδήσεις στη νοη-
µατική
18:40 Ο τροχός της
τύχης
19:50 Star News
21:00 Master Chef
00:00 Αληθινά Ψέµατα

STAR
05:00 Πρώτη εικόνα

06:00 Σήµερα

09:40 Πρωινό µας

12:00 Αταίριαστοι

14:00 Οι ειδήσεις του

ΣΚΑΪ

14:50 Καλό µεσηµεράκι

16:40 ∆ελτίο στη νοη-

µατική

16:50 My Style Rocks

18: 50 Άγρια γη

19:50 ∆ελτίο ειδήσεων

21:00 Survivor All Star

00:30 My Style Rocks

(E)

02:30 Ο Γιατρός

SKAI
05:00 Ανοιχτή επικοινω-
νία
07:00 Ώρα Ελλάδος
09:50 Ποιος είναι πρωϊ-
νιάτικα;
13:00 Open News
14:00 Μέρα Μεσηµέρι
µε τη Μάριον
16:15 Ο Ουρανοκατέβα-
τος
17:30 ∆ελτίο στη νοη-
µατική
17:45 Έρωτας φυγάς
18:50 Open News
20:00 Η δική µας οικο-
γένεια
21:00 Σε Επιφυλακή
23:00 Cafe Society
02:00 Η δική µας οικο-
γένεια (E)

OPEN
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24 431 32 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX : 24410-21734

ΨΨΗΗΦΦΙΙΣΣΜΜΑΑ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλό-
γου Καρδίτσας συνήλθε έκτακτα µόλις πληρο-
φορήθηκε τον θάνατο του συναδέλφου
Παθολόγου ΚΥΠΡΙΖΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και απο-
φάσισε οµόφωνα:
1. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του
2. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οι-
κογένεια του µεταστάντος
3. Να δηµοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο 

ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 
ΣΕΖΟΝ 2023

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ο όµιλος ΒLUE LAGOON GROUP Gre-
ece (Κως, Χαλκιδική) ενόψει της κα-
λοκαιρινής σεζόν 2023 αναζητά
συνεργάτες µε όρεξη, εµπειρία και
αγάπη προς τον τουρισµό για να εν-
ταχθούν στην οµάδα µας:
Blue Lagoon Resort (5*), Blue La-
goon Village (5*), Palazzo del Mare
(5*), Blue Lagoon Princess (5*),
Blue Lagoon Palace (5*), Blue La-
goon Ocean (4*), Blue Lagoon City
(4*)
∆ιαθέσιµες θέσεις εργασίας:
- Μάγειρες Α’, Β’, Γ’ 
- Ζαχαροπλάστες Α’, Β’, Γ’
- Sous-Maitre, Sous-Chef, Captain
- Bartenders,Σερβιτόροι/ες και Βοηθοί για
Εστιατόριο/Bar
- Καµαριέρες, Καθαρίστριες
- Υποδοχή
- Γκρουµ
- Security/Ναυαγοσώστες
- Βοηθό Αποθήκης

Ανυποµονούµε να σας γνωρίσουµε από
κοντά, θα σας περιµένουµε στις
08/02/2022, στο Ξενοδοχείο Aλιακµνων
(Κοζάνη) από τις 11:00-18:00. Oιενδιαφε-
ρόµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν µε
βιογραφικό σηµείωµα:
Τηλεφωνο επικοινωνιας: 6941455343 

Έρχεται εφαρµογή 
προειδοποιήσεων 
παγετού από το ΥΠΑΑΤ
Εφαρµογή προ-

ειδοποιήσεων
παγετού ετοι-

µάζει το ΥπΑΑΤ προκει-
µένου να περιορίσει
τόσο την καταστροφή
στη φυτική παραγωγή
της χώρας όσο και την
επιπλέον επιβάρυνση
του προϋπολογισµού
του ΕΛΓΑ αλλά και του
κρατικού προϋπολογι-
σµού.

Άλλωστε, σηµαντι-
κές είναι οι καταστρο-
φές που προκαλεί ο
παγετός στις καλλιέρ-
γειες το χειµώνα και
την άνοιξη, τόσο στην
παραγωγή όσο και στο
φυτικό κεφάλαιο της
χώρας. Σύµφωνα µε
στοιχεία του ΕΛΓΑ, το
διάστηµα 2000-2009 ο
παγετός ήταν υπεύθυ-
νος για το 36% των
συνολικών καταστρο-
φών από φυσικά φαι-
νόµενα στη χώρα µας.

Ιδιαίτερα υψηλό
είναι και το κόστος των
αποζηµιώσεων που έχει
καταβληθεί εξαιτίας
των καταστροφών είτε
στη παραγωγή είτε στο
φυτικό κεφάλαιο από
παγετό τα 23 τελευταία
χρόνια το οποίο σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις
ανέρχεται περίπου σε
1,25 δισ. ευρώ. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι
πριν από δυο χρόνια,
χρειάστηκε να κατα-
βληθούν περί τα 240
εκατ. ευρώ λόγω των
ζηµιών που προκλήθη-
καν από τον παγετό.

∆ιαθέσιµη στο
«cloud»

Η εν λόγω εφαρ-
µογή σχεδιάστηκε και
αναπτύχθηκε από το
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφί-
µων µε την συνδροµή
της Εθνικής Μετεωρο-
λογικής Υπηρεσίας
(ΕΜΥ) και του Οργανι-
σµού Ελληνικών Γεωρ-

γικών Ασφαλίσεων
(ΕΛΓΑ) έχοντας ως
στόχο να παρέχει όλη
την απαραίτητη πληρο-
φόρηση που θα επιτρέ-
ψει στους γεωργούς
της χώρας να αντιµε-
τωπίσουν έγκαιρα γε-
γονότα επερχόµενου
παγετού.

«Η εφαρµογή αυτή
θα λύσει τα χέρια των
αγροτών µας» είπε στο
Αθηναϊκό – Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς και πρόσθεσε
«είναι µια εφαρµογή
απλή στην χρήση και
σχεδιάστηκε από το
ΥΠΑΑΤ µε στόχο να πα-
ρέχει την έγκαιρη και
έγκυρη προειδοποίηση
που χρειάζονται ώστε
να λάβουν τα απαραί-
τητα µέτρα προστασίας
πριν και µετά τον πα-
γετό».

Θα είναι διαθέσιµη
στο «cloud» του
υπουργείου Ψηφιακής
∆ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς
(frost.getmap.gr), ενώ
µέχρι το τέλος του επό-
µενου µήνα θα είναι
έτοιµη και η εφαρµογή
για λειτουργία σε κι-
νητό.

Έγκυρη 
προειδοποίηση

Μέσω αυτής, θα πα-
ρέχεται στον παραγωγό
η έγκαιρη και έγκυρη
προειδοποίηση που
χρειάζεται ώστε να
λάβει τα απαραίτητα
µέτρα προστασίας πριν

και µετά τον παγετό.
Η πληροφόρηση

αφορά την πρόγνωση
παγετού για τις επόµε-
νες τρεις ηµέρες µε
χρονικό βήµα µιας
ώρας έτσι ώστε κάθε
ενδιαφερόµενος να
µπορεί να γνωρίζει µε
ακρίβεια την ώρα έναρ-
ξης και λήξης του φαι-
νοµένου.

Οι παραγωγοί θα
µπορούν να ενηµερώ-
νονται µέσω ειδοποι-
ήσεων στα κινητά τους
τηλέφωνα ή µέσω e-
mail για τη περιοχή που
οι ίδιοι έχουν επιλέξει.
Επιπλέον, το γεγονός
ότι η εφαρµογή ανα-
πτύχθηκε σε περιβάλ-
λον Γεωγραφικών
Συστηµάτων Πληροφο-
ριών επιτρέπει µεγάλη
χωρική ανάλυση και
δυνατότητα παροχής
της πληροφορίας
ακόµη και σε επίπεδο
αγροτεµαχίου.

Το έργο χρησιµο-
ποιεί µετεωρολογικές
προγνώσεις από το Ευ-
ρωπαϊκό Μετεωρολο-
γικό κέντρο, που είναι
το καλύτερο παγκο-
σµίως και έτσι µέσω της
ΕΜΥ λαµβάνονται προ-
γνωστικά δεδοµένα του
καιρού.

Το συνολικό κόστος
της εφαρµογής για το
ελληνικό δηµόσιο είναι
ιδιαίτερα χαµηλό,
καθώς δεν ξεπερνά τα
30.000 ευρώ, ενώ τα
δεδοµένα στα οποία
στηρίζεται η λειτουργία
της παρέχονται δω-
ρεάν.
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Τα σουπερνόβα συνή-
θως εκρήγνυνται ακα-
νόνιστα, µε τα
συντρίµµια τους να
σχηµατίζουν χαοτικά
σύννεφα σαν στραβο-
χυµένους λουκουµάδες.
Όχι όµως το Pa 30, ένα
σουπερνόβα που
έσκασε σε µια σχεδόν
τέλεια σφαίρα, σαν κα-
λοσχεδιασµένο πυροτέ-
χνηµα.
«Μελετώ σουπερνόβα
εδώ και 30 χρόνια και
ποτέ δεν έχω ξαναδεί
κάτι τέτοιο» δήλωσε ο
Ρόµπερτ Φέζεν, αστρο-
νόµος του Κολεγίου
Ντάρτµουθ του Νιου
Χάµπσαϊρ, παρουσιάζο-
νας τη µελέτη της οµά-
δας του σε συνέδριο της
Αµερικανικής Εταιρείας

Αστρονοµίας.
Το Pa 30 είναι ένα γι-
γάντιο σφαιρικό σύν-
νεφο που διογκώνεται
µε ταχύτητα 1.100 χι-
λιοµέτρων το δευτερό-
λεπτο. Το 2019
ανακαλύφθηκε ότι πε-
ριέχει στο κέντρο του
ένα ασυνήθιστο άστρο
ακραία υψηλής θερµο-
κρασίας, περίπου
36.000 φορές πιο φω-
τεινό από τον Ήλιο.
Τα σωµατίδια που εκτο-
ξεύει γύρω του δηµι-
ουργούν έναν αστρικό
άνεµο που πνέει µε την
ασύλληπτη ταχύτητα
των 16.000 χιλιοµέτρων
το δευτερόλεπτο, γύρω
στο 5% της ταχύτητας
του φωτός.
Μια τέτοια ταχύτητα

«είναι απλά ανήκου-
στη» σχολίασε ο Φέζεν
στο συνέδριο.
Όπως φαίνεται όµως
δεν πρόκειται για κανο-
νικό άστρο. Μελέτη του
2021 πρότεινε τη θεω-
ρία ότι το περίεργο αν-
τικείµενοδηµιουργήθηκ
ε από τη σύγκρουση
δύο λευκών νάνων,
σωµάτων που αποµέ-
νουν όταν σχετικά µε-
γάλα άστρα γερνούν και
εκρήγνυνται. Με άλλα
λόγια, το άστρο του Pa
30 δηµιουργήθηκε από

τα πτώµατα δύο άλλων
άστρων.
‘Όπως εξηγεί ανακοί-
νωση του Πανεπιστη-
µίου Ντάρτµουθ, ο
Φέζεν και οι συνεργάτες
του χρησιµοποίησαν
επίγειο τηλεσκόπιο στην
Αριζόνα για να ανιχνεύ-
σουν τη φασµατική
υπογραφή του θείου,
στοιχείου που ήταµ
γνωστό ότι υπάρχει σε
αφθονία στο σύννεφο
που περιβάλλει το Pa
30.
Η εκπληκτική εικόνα
αποκαλύπτει τα αποµει-
νάρια µιας τέλειας έκρη-
ξης που δηµιούργησε
ακτινωτές λωρίδες συν-
τριµµιών, γραµµές που
θυµίζουν πυροτέχνηµα.
Ο λόγος για το σουπερ-

νόβα πήρε αυτό το
σφαιρικό σχήµα παρα-
µένει ασαφής, αν και οι
ερευνητές υποψιάζονται
ότι έχει σχέση µε την
εξαιρετικά υψηλή ταχύ-
τητα της έκρηξης.
Μετρώντας τις διαστά-
σεις του νεφελώµατος
και την ταχύτητα µε την
οποία διαστέλλεται,
προηγούµενη µελέτη
είχε υπολογίσι ότι η
εκρηκτική σύγκρουση
των λευκών νάνων συ-
νέβη πριν από περίπου
850 χρόνια, κάτι που
επιβεβαιώνεται από τις
νέες παρατηρήσεις.
Όλα δείχνουν ότι το Pa
30 είναι το υπόλειµµα
του σουπερνόβα που
καταγράφηκε το 1181
µ.Χ., λένε οι ερευνητές.

ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  ττέέττααρρττηη  
σσεε  κκαατταασσττρροοφφιικκέέςς
ππλληηµµµµύύρρεεςς  σσττηηνν  
ΑΑννααττοολλιικκήή  ΜΜεεσσόόγγεειιοο
κκααττάά  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο
11888822--22002211

Τα τελευταία χρό-
νια, δεδοµένων
των κινδύνων της
κλιµατικής αλλα-
γής και των κατα-

στροφικών πληµµυρών τόσο στο
εξωτερικό (π.χ. Γερµανία Ιούλιος
2021 – 220 νεκροί) όσο και στη χώρα
µας (πληµµύρα Μάνδρας Νοέµβριος
2017 – 25 νεκροί), οι επιστήµονες
αναρωτιούνται πόσο πιθανό είναι να
συµβεί ξανά στο µέλλον ένα ακραίο
πληµµυρικό γεγονός.
Η εκτίµηση που προκύπτει από µια
νέα ελληνική µελέτη είναι ότι, µε
βάση τη διαχρονική τάση, όσο περ-
νάνε τα χρόνια, τέτοια περιστατικά πι-
θανώς θα είναι συχνότερα στην
Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.
Κατά τα τελευταία 140 χρόνια η Ελ-
λάδα είναι τέταρτη σε σοβαρές και
φονικές πληµµύρες στην Ανατολική
Μεσόγειο µε 12 συµβάντα, πίσω από
την Ιταλία (51), την Τουρκία (35) και
την Αίγυπτο (14). Γενικότερα πάντως
στα Βαλκάνια συµβαίνουν σπανιότερα
σοβαρές πληµµύρες σε σχέση µε την
Ιταλία και την Τουρκία.

...Τελευταία σελίδα
ΑΑννοοσσοοπποοιιηηττιικκόό::  ΠΠόόσσοο  έέχχεειι  εεξξεελλιιχχθθεείί  
τταα  ττεελλεευυττααίίαα  1100..000000  χχρρόόννιιαα;;
Όλα ξεκίνησαν το 1950,
όταν ο γενετιστής J.B.S. Ο
Haldane απέδωσε τη διατή-
ρηση ή την επιµονή της µε-
τάλλαξης που είναι
υπεύθυνη για ανωµαλίες
στα ερυθρά αιµοσφαίρια,
που παρατηρούνται συνή-
θως στην Αφρική, στην
προστασία που παρείχαν
αυτές οι ανωµαλίες έναντι
της ελονοσίας, µιας ενδηµι-
κής λοίµωξης που στοιχίζει
εκατοµµύρια ζωές. Σύµ-
φωνα µε αυτήν την θεωρία,
τα παθογόνα είναι µία από
τις πιο ισχυρές επιλεκτικές
πιέσεις που αντιµετωπίζει ο
ανθρώπινος οργανισµός και
επηρέασε το ανοσοποιητικό
µας. Ωστόσο, µεγάλα ερω-
τήµατα παρέµειναν ανα-
πάντητα, ειδικά για τις
εποχές κατά τις οποίες τα
παθογόνα ασκούσαν τις
ισχυρότερες επιλεκτικές πιέ-
σεις στους ανθρώπινους
πληθυσµούς αλλά και για

τον αντίκτυπό τους στον
σηµερινό κίνδυνο ανάπτυ-
ξης φλεγµονωδών ή αυτο-
άνοσων διαταραχών.
Για να βρουν απαντήσεις σε
αυτά τα ερωτήµατα, επιστή-
µονες από το Institut Pa-
steur, το Université Paris
Cité, το CNRS και το Collège
de France, σε συνεργασία
µε το Imagine Institute και
The Rockefeller University
των ΗΠΑ, υιοθέτησαν µια
προσέγγιση βασισµένη στην
παλαιογονιδιωµατική.
Ο κλάδος της παλαιογονι-
διωµατικής, που µελετά το
DNA από απολιθώµατα,
οδήγησε σε σηµαντικές
ανακαλύψεις για την ιστορία
και την εξέλιξη των ανθρώ-
πων και των ανθρώπινων

ασθενειών, για αυτό και το
Νόµπελ Φυσιολογίας και Ια-
τρικής 2022 απονεµήθηκε
στον παλαιογενετιστή
Svante Pääbo. Για την
έρευνα, που δηµοσιεύθηκε
στο περιοδικό Cell Geno-
mics, οι επιστήµονες ανέλυ-
σαν τη µεταβλητότητα των
γονιδιωµάτων περισσότε-
ρων από 2.800 ατόµων που
έζησαν στην Ευρώπη τις τε-
λευταίες δέκα χιλιετίες, πε-
ρίοδος που συµπεριλαµβά-
νει την τη Νεολιθική εποχή,
την Εποχή του Χαλκού, την
Εποχή του Σιδήρου, τον
Μεσαίωνα και το παρόν.
Ανασυνθέτοντας την εξέ-
λιξη εκατοντάδων χιλιάδων
γενετικών µεταλλάξεων
µέσα στα χρόνια, οι επιστή-
µονες αρχικά εντόπισαν µε-
ταλλάξεις που αυξάνονταν
γρήγορα σε συχνότητα
στην Ευρώπη, υποδει-
κνύοντας ότι ήταν ωφέλιµες
για τον άνθρωπο.

ΤΤέέλλεειιοο  σσαανν  ππυυρροοττέέχχννηηµµαα  ––  TTοο  σσοουυππεερρννόόββαα  πποουυ  δδεενν
θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  υυππάάρρχχεειι


