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Οι προσλήψεις
1.000 νέων δηµοτι-
κών αστυνοµικών
σε δήµους της
χώρας µέσω ΑΣΕΠ,
έλαβαν έγκριση. Για
το Νοµό Καρδίτσας,
προβλέπονται 3 θέ-
σεις στο ∆ήµο Πα-
λαµά και 3 θέσεις
στο ∆ήµο Σοφάδων.
Ειδικότερα, δηµοσι-
εύθηκε η Κοινή
Υπουργική Από-
φαση (ΚΥΑ) που
άναψε το «πράσινο
φως».
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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

ΚΚ..  ΤΤσσιιάάρρααςς::  ΚΚααττοοχχυυρρώώθθηηκκαανν  τταα  εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά
δδιικκααιιώώµµαατταα  ττωωνν  ππττυυχχιιοούύχχωωνν  ττοουυ  ΤΤµµήήµµααττοοςς  
∆∆αασσοολλοογγίίααςς,,  ΕΕππιισσττηηµµώώνν  ΞΞύύλλοουυ  κκααιι  ΣΣχχεεδδιιαασσµµοούύ  
Η επέκταση της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλ-
µατος του δασολόγου σε όλους τους πτυχιούχους
του Τµήµατος ∆ασολογίας, Επιστηµών Ξύλου και
Σχεδιασµού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας, αποφασίστηκε µέσω της διάτα-
ξης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
που πέρασε χθες από τη Βουλή των Ελλήνων.

ΠΠααρροουυσσίίαα  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς
ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  σσεε  δδιιεεθθννεείίςς
ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεκκθθέέσσεειιςς
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραµµα του-
ριστικής προβολής της Περιφέρειας, µε
διπλή, ταυτόχρονη συµµετοχή στις εκθέ-
σεις TRAVEL UTAZAS BUDAPEST και TTR
FAIR ROMEXPO που έλαβαν χώρα σε
Βουδαπέστη και Βουκουρέστι.
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ΕΕσσττίίαασσηη  σσεε    έέξξυυππννεεςς
δδρράάσσεειιςς  σσυυννεερργγαασσιιώώνν
µµεε  κκοοιιννωωννιικκόό  ααπποοττύύππωωµµαα
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το
σχεδιασµό του νέου LEADER 2023-2027
από την ΟΤ∆ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. πραγµατο-
ποιήθηκε σύσκεψη µε φορείς και δοµές
του Κοινωνικού τοµέα στις 28/3/2023.

ΣΣύύµµφφωωννοο  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς
∆∆ήήµµοουυ  ΛΛίίµµννηηςς  ΠΠλλαασσττήήρραα
κκααιι  CCoosswwiigg  ΓΓεερρµµααννίίααςς
Σηµαντική συµφωνία συνεργασίας υπέ-
γραψαν την Πέµπτη 30/3/2023 στο
Μορφοβούνι, οι δήµαρχοι κ.κ. Παναγιώ-
της Νάνος και Axel Clauß, µε εκπρόσωπο
της Ελληνο – Γερµανικής Συνέλευσης.
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ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  εεκκγγύύµµνναασσηη  ττωωνν
κκυυννηηγγεεττιικκώώνν  σσκκύύλλωωνν

Απαγορεύουµε την εκγύµναση
των κυνηγετικών σκύλων κατά το
χρονικό διάστηµα Απρίλιο έως και
Ιούνιο, για λόγους όχλησης της
θηραµατοπανίδας,κατά την ανα-
παραγωγική περίοδο που λαµβά-
νει χώρα την περίοδο αυτή. Β.

Επιτρέπουµε την εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων,που
συνοδεύονται από κυνηγούς κυναγωγούς, χωρίς αυτή να
φέρουν κυνηγετικά όπλα µαζί τους,αποκλειστικά και µόνο
στους περιορισµένους χώρους εκγύµνασης που έχουν κα-
θοριστεί µε τις υπ αριθµ. 1869/27-3-2001 και 2210/15-5-
2003 Αποφάσεις του ∆ασαρχείου Καρδίτσας και
απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. Ήτοι: α)Την Ζώνη εκγύ-
µνασης σκύλων πεδινής περιοχής εκτός από τις ιδιωτικές,τις
περιφραγµένες και καλλιεργούµενες εκτάσεις. β) Την Ζώνη
εκγύµνασης σκύλων περιοχής ̈ Κατάχλωρου¨ των Τ.Κ.Ανά-
βρας & Κέδρου Γ.Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δη-
µοσίευσή της καταργώντας κάθε προγενέστερη που
αναφέρεται στο ίδιο θέµα.Οι παραβάτες τιµωρούνται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ∆ασικού Κώδικα και των λοιπών
περί θήρας διατάξεων,Αποφάσεων και ∆ιαταγών που
ισχύουν,σε συνδυασµό µε το άρθρο 115 του Κ.Π.∆.και την
υπ αριθµ. 223/2003 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.του Κράτους. Η
δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της ∆ασικής Υπηρε-
σίας,της Ελληνικής Αστυνοµίας,στους Ιδιωτικούς Φύλακες
θήρας και σε κάθε φιλόνοµο και φιλοπρόοδο πολίτη.

ΗΗ  ΩΩρρααίίαα  ΕΕλλέέννηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕθθννιικκήή  
λλυυρριικκήή  σσκκηηννήή  σσττοο  22οο  ΓΓυυµµννάάσσιιοο
ΚΚααρρδδίίττσσααςς

Στο πλαίσιο του καινοτόµου
εκπαιδευτικού προγράµµατος
«Η Όπερα ∆ιαδραστικά στα
Σχολεία», που υλοποιείται από
την Εθνική Λυρική Σκηνή, 60
µαθητές των τριών τάξεων
του 2ου Γυµνασίου Καρδίτσας,
στις 28 και 29 Μαρτίου 2023,

είχαν την ευκαιρία την  να γνωρίσουν το µουσικό είδος της
όπερας, µέσα από διασκευή του έργου «Η Ωραία Ελένη»
του Ζακ Όφενµπαχ, «πατέρα» της γαλλικής οπερέτας. Οι
µαθητές ανά οµάδες συµµετείχαν σε εργαστήρια στον χώρο
του σχολείου µας και εξασκήθηκαν στη  Ρυθµική Απαγγελία,
το Ηχοτοπίο και τις Γραφικές Παρτιτούρες, καθώς και στο
Εικαστικό Περιβάλλον και στα Κοστούµια, υπό την καθοδή-
γηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών του προγράµµατος Ευ-
θυµιάδη Σοφίας, Τσιαντή Αναστασίας και Γαρίτου
Αντιγόνης. Στη συνέχεια παρακολούθησαν διαδραστικά και
συµµετείχαν στη χιουµοριστική οπερέτα για εφήβους «Η
Ωραία Ελένη του Όφενµπαχ», επενδυµένη µε τη µουσική
του Κορνήλιου Σελαµσή. Η παράσταση µε τη συµµετοχή
των µαθητών, προσαρµοσµένη στη σύγχρονη ψηφιακή
εποχή αλλά και στους κοινωνικούς προβληµατισµούς των
εφήβων του σήµερα, τους θύµισε τον µύθο της Ωραίας Ελέ-
νης µέσα από την πολύχρωµη, µελωδική και αστεία εκδοχή
του Όφενµπαχ, του µεγάλου αυτού συνθέτη. Η ∆ιεύθυνση
και οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γυµνασίου Καρδίτσας ευχαρι-
στούν θερµά την Εθνική Λυρική Σκηνή, που έδωσε την ευ-
καιρία στους µαθητές του σχολείου να εξοικειωθούν µε την
τέχνη του λυρικού θεάτρου και να πειραµατιστούν καλλιτε-
χνικά µέσα από τη συµµετοχή τους σε µια διαδραστική πα-
ράσταση όπερας.

Σαν σήµερα...
1821: Ο Αθανάσιος ∆ιάκος υψώνει
τη σηµαία της Επανάστασης στη
Λιβαδειά.
1833: Ο τούρκος φρούραρχος των
Αθηνών Οσµάν Εφέντης παραδίδει
την Ακρόπολη στον Βαυαρό ταγµα-
τάρχη Πάλιγκαν και στον υπολο-
χαγό Χριστόφορο Νέζερ. Οι
Οθωµανοί αποχωρούν οριστικά
από την Αθήνα.
1889: Γίνεται η επίσηµη τελετή εγ-
καινίων του Πύργου του Άιφελ.
1946: Στην Ελλάδα διεξάγονται οι
πρώτες µεταπολεµικές εκλογές,
από τις οποίες απέχει το ΚΚΕ. Το
Λαϊκό Κόµµα κερδίζει 250 έδρες,
ενώ η χώρα µπαίνει σε τροχιά εµ-
φυλίου πολέµου.
1970: Οκτώ µέλη της τροµοκρατι-
κής οργάνωσης «Γιαπωνέζικος
Κόκκινος Στρατός» καταλαµβάνουν
αεροπλάνο των Ιαπωνικών Αερο-
γραµµών µε 129 επιβάτες, κραδαί-
νοντας σπαθιά σαµουράι και µία
χειροβοµβίδα. Θα τους ελευθερώ-
σουν λίγες ώρες αργότερα.

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  
ΣΣοοφφάάδδωωνν  ττιιµµάά  
ττηη  µµννήήµµηη  ττοουυ
ααγγρρόόττηη  ααγγωωννιισσττήή
ΧΧρρήήσσττοουυ  ΣΣάάλλτταα

Τη µνήµη του αγρότη – αγω-
νιστή Χρήστου Σάλτα, πρώτου
θύµατος των γεγονότων της
Θεσσαλικής εξέγερσης των
Κολίγων του 1910, τιµά ο
∆ήµος Σοφάδων σε εκδήλωση
που θα πραγµατοποιηθεί την
Κυριακή 2 Απριλίου και ώρα
12.00 µ στο χώρο της πλα-
τείας Ανωγείου, όπου δεσπόζει
η προτοµή του αγωνιστή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ώρα προσέλευσης επισήµων
11.45 π.µ.
Επιµνηµόσυνη ∆έηση στην
προτοµή του αγωνιστή 
Χρήστου Σάλτα, χοροστα-
τούντος του Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων κ. Τι-
µόθεου
Χαιρετισµοί- τοποθετήσεις
Τιµητική αναφορά στο έργο
του αγωνιστή από τον ∆ιευ-
θυντή του  Λυκείου Λεοντα-
ρίου κ. Καρατάσιο Νικόλαο
Κατάθεση στεφάνων 

Σύντοµο Ιστορικό
Λίγες ηµέρες πριν τα γεγονότα
του Κιλελέρ, στις 27 Φεβρουα-
ρίου του 1910, έγινε ένα πρω-
τοφανές σε µέγεθος
συλλαλητήριο των αγροτών
στην Καρδίτσα. 
Αγρότες από όλα τα χωριά,
διαδήλωσαν µε σθένος ζητών-
τας την κατάργηση των τσι-
φλικιών και την απαλλοτρίωση
και αναδιανοµή της γης. 
Στην επεισοδιακή αυτή διαδή-
λωση, σκοτώθηκε ο αγρότης
Χρήστος Σάλτας από το Ανώγι.
Ήταν ο πρώτος νεκρός των
γεγονότων της Θεσσαλικής
εξέγερσης των Κολίγων.

Εορτολόγιο
Σήµερα: Υπάτιος, Ύπατος, Υπάτης
1/4: -
2/4: Τίτος, Τίτα, Τίτη
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09.00 π.µ.

15.00 π.µ.

Θερµοκρασία
11ο C

Αραιή συννεφιά

Υγρασία
48%

Μποφόρ

Υγρασία
2%

Μποφόρ

Θερµοκρασία
23ο  C

Αραιή συννεφιά

Το γκούλας ξεκίνησε από
την Ουγγαρία τον 9ο
αιώνα και είναι σούπα
από μοσχάρι.

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
Τα ιδανικά είναι των

λαών η ψυχή, δυστυχι-
σμένα όσα έθνη δεν

κινούνται από ιδανικά.

ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ

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

Ωραία εικόνα 
δείχνουμε στους 
επισκέπτες μας!!!

ΤΤοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..
ΝΝ..  ΚΚααρρδδίίττσσααςς

Το ∆.Σ. του Συλλό-
γου Εργαζοµένων
Ο.Τ.Α. Ν. Καρδί-
τσας που προ-
έκυψε από τις

αρχαιρεσίες στις 13 - 16  Μαρτίου
2023, στην 1η συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη
29 Μαρτίου 2023, συγκροτήθηκε
σε σώµα µε την εξής σύνθεση:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ταξιάρχης Απόστολος
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύζος Βασί-
λειος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπέλλος
Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ: Σδόγκος ∆ηµήτριος
ΕΦΟΡΟΣ:  Κατσακιώρης Νίκος
ΜΕΛΗ:  Γιαβρούτας Κωνσταντίνος
Καλογεράκης Βασίλειος
Καλογεράκης Λάµπρος
Παπαβασιλείου Φωυεινή

ΣΣυυννεεδδρριιάάζζεειι  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΣΣοοφφάάδδωωνν

Συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο Σοφάδων την  31η
Μαρτίου 2023 ηµέρα Παρα-
σκευή µε ώρα έναρξης 11.30΄
και ώρα λήξης 12.30΄, σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας
(άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν.
4555/2018), µε µοναδικό θέµα της  ηµερήσιας
διάταξης:  Έγκριση 4ης αναµόρφωσης του προ-
ϋπολογισµού οικ. έτους 2023. Εισηγητής: Αντι-
δήµαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.  
Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα πε-
ρίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή
να γνωστοποιηθεί και την ηµέρα της συνεδριά-
σεως διότι η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών για απόδοση από τους ΚΑΠ
έτους 2023 της 1ης δόσης ποσού 45.000.000,00
€ , στους δικαιούχους ∆ήµους , για το πρόγραµµα
Βοήθεια στο Σπίτι, εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου
2023,  οπότε θα πρέπει άµεσα να προβούµε στην
λήψη σχετικής απόφασης  αποδοχής της πίστω-
σης, αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και από-
δοσης της επιχορήγησης στη ∆Η.ΚΟΙ.Ε.∆.Σ.

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. ΝΟΥΣΙΟΣ:
«Να προστεθεί η
περιοχή της Λίµνης
Πλαστήρα- και όχι
µόνο -στο κάδρο
των εναλλακτικών
µορφών τουρι-
σµού»

Α. ΣΚΑΡΛΟΣ:
«Οι σχεδιαζόµενοι
υποβιβασµοί σχο-
λείων οφείλουν να
επανεξεταστούν στη
βάση των αριθµητι-
κών δεδοµένων»

Ε. ΛΕΚΚΑΣ:
«Από επιστηµονικής
πλευράς, ο σεισµός
στον Πύργο προσέ-
φερε πολλά στη
γνώση των µηχανι-
κών και των γεωεπι-
στηµόνων»

Α. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ:
«Η παραµονή των
εργαζοµένων που
απασχολούνται µε
επαναλαµβανόµενες
συµβάσεις είναι επι-
βεβληµένη»



Αξιότιµε κύριε
∆ήµαρχε και
κύριε Πρόεδρε

του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, αγαπητοί Αντιδή-
µαρχοι του ∆ήµου
Καρδίτσας

Ως εκλεγµένος Το-
πικός Σύµβουλος της
∆ηµοτικής Κοινότητας
Καρδίτσας

Θέτω τα παρα-
κάτω Ερωτήµατα για
την «Ώρα του ∆ηµότη»

1) Περιφερειακή
δρόµοι: Η κατάσταση
που επικρατεί είναι
άθλια, τα φανάρια στο
ύψος της επιχείρησης
Σφήκα και στο ύψος
του 18ου ∆ηµοτικού
Σχολείου δεν λειτουρ-
γούν και είναι εγκατα-
λειµµένα. Οι
περιφερειακοί δρόµοι
δεν έχουν ∆ιαγραµµί-
σεις, σε πολλά σηµεία
έχουν πάθει καθίζηση,
ελλειπής σήµανση

2) Συντήρηση Εγ-
καταστάσεων Φωτεινής

Σηµατοδότησης (Εκ-
συγχρονισµός φωτει-
νών σηµατοδοτών)

3) Ποδηλατόδρο-
µοι άθλια η κατάσταση
που επικρατεί, έχετε
στο πρόγραµµα την
βελτίωση και σε ποιο
στάδιο βρίσκεται, τυχόν
ανακατασκευή τους;
Στην οδό Καραϊσκάκη
είναι αρκετά µεγάλο το
πρόβληµα και ο ποδη-
λατόδροµος εγκαταλε-
λειµµένος από εποχή
∆ηµάρχου ΤΕΓΟΥ, θα
τον ολοκληρώσετε;

4) Πότε θα επανα-
λειτουργήσουν οι κεν-
τρικές παιδικές χαρές
της πόλεως

5) Πότε θα ξεκινή-
σει υπογείωσης των κά
δων . Επίσης τι γίνεται
µε σπιτάκια Ανταποδο-
τική Ανακύκλωση

6) Υπάρχει σχέδιο
δηµιουργίας χώρων
πάρκινγκ γιατί το πρό-
βληµα το κυκλοφο-
ριακό είναι αρκετά
µεγάλο υπάρχουν οικό-
πεδα στο κέντρο που
µπορούν να γίνουν
πάρκινγκ

7) Το σιντριβάνι της
Κεντρικής Πλατείας;

κύριε ∆ήµαρχε και
κύριε Πρόεδρε του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου,
αγαπητοί Αντιδήµαρχοι
του ∆ήµου Καρδίτσας,
είµαι πάντα στη διάθεσή
σας . και όλοι µαζί Μπο-
ρούµε να ενώσουµε τις
δυνάµεις µας κι είµαι
βέβαιος ότι το αποτέλε-
σµα θα έρθει να πετύ-
χουµε το στόχο µας η
Καρδίτσα να γίνει µία
πόλη του να αξίζει να
ζεις.
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Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ο Σεβασµιώτατος Μη-

τροπολίτης µας κ. Τιµό-
θεος, το εσπέρας της
Παρασκευής 31 Μαρτίου
2023 και ώρα 7:00΄µ.µ.,
θα χοροστατήσει στην
ακολουθία του Ακαθίστου
Ύµνου προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Καρδίτσης.

Ακολούθως, θα µεταβεί στον Ιερό Ναό
Αγίου Σεραφείµ Καρδίτσης (µετόχιο Ιεράς
Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Κορώνης), όπου θα
τελέσει ιερά Αγρυπνία προς τιµήν της Κυρίας
Θεοτόκου.(Έναρξη 8:30΄µ.µ.)

Ιερά Αγρυπνία προς τιµήν της Κυρίας Θεο-
τόκου θα τελεσθεί το εσπέρας της Παρασκευής
31 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου –
Παναγίας Βασιλίσσης Τ.Κ. Αγίων Αναργύρων.
(Έναρξη 8:30΄µ.µ.)

Η Ιερά µας Μητρόπολη ανακοινώνει ότι το
Σάββατο 1 Απριλίου 2023 και ώρα 7:00΄µ.µ.
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταν-
τίνου και Ελένης Καρδίτσης θα λάβει χώρα συ-
ναυλία Βυζαντινής Μουσικής εις µνήµην των
θυµάτων του σιδηροδροµικού δυστυχήµατος
των Τεµπών κατά την οποία ο Βυζαντινός
Χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Καρδίτσης
θα ερµηνεύσει την Εξόδιο Ακολουθία.

Ο ερµηνευτικός σχολιασµός των κειµένων
θα πραγµατοποιηθεί από τον Πανοσιολογιώ-
τατο Αρχιµανδρίτη π. Αµφιλόχιο Παπανδρέου,
Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς µας Μητροπόλεως.

Τους αθλητές TAE KWON DO του συλλόγου
ΠΡΩΤΕΑΣ βράβευσε ο Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕ Καρδίτσας

Χαµόγελα, χει-
ροκροτήµατα
και αισιοδοξία

για νέες µεγάλες δια-
κρίσεις γέµισαν την αί-
θουσα της ΠΕ
Καρδίτσας κατά τη
διάρκεια της βράβευ-
σης των αθλητών και
αθλητριών του αθλητι-
κού συλλόγου TAE
KWON DO Καρδίτσας
‘’ ΠΡΩΤΕΑΣ’’ από τον
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Καρδίτσας Κωστή Νού-
σιο.

Τους αθλητές και
τις αθλήτριες του συλ-
λόγου, ηλικίας από 9
έως 15 χρόνων, συνό-

δευαν οι προπονητές
τους κ. Παναγιώτης
Φλίσκας, κα Αντιγόνη
Παραθύρα και η γυ-
µνάστρια κα Μαρία
Γούσια.

Ο κ. Αντιπεριφερει-
άρχης αφού συνεχάρει
τα παιδιά για τις µέχρι

τώρα επιτυχίες τους
και την πορεία του
συλλόγου, υπογράµ-
µισε τη σπουδαιότητα
της ενασχόλησης µε το
TAE KWON DO, καθώς
είναι ένα άθληµα που
γυµνάζει µεν το σώµα,
αλλά κυρίως ενισχύει

την στοχευµένη σκέψη
και απαιτεί συγκέν-
τρωση και πειθαρχία.

Συνεχάρη επίσης
τους γονείς που στηρί-
ζουν και εµψυχώνουν
την προσπάθεια των
παιδιών τους, αφιερώ-
νοντας χρόνο και συµ-
µετέχοντας ενεργά
στην αθλητική τους
πορεία.

Από την πλευρά
τους τόσο οι προπονη-
τές, όσο και οι αθλητές
και οι αθλήτριες ευχα-
ρίστησαν τον κ. Αντι-
περιφερειάρχη για τη
στήριξη της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας – ΠΕ

Καρδίτσας και υποσχέ-
θηκαν νέες µεγάλες
διακρίσεις στο GRAND
PRIX TAE KWON DO,
που θα πραγµατοποι-
ηθεί το επόµενο διά-
στηµα στην πόλη NIS
της Σερβίας.

Ο κ. Αντιπεριφερει-
άρχης απένειµε ανα-
µνηστικές πλακέτες
στους αθλητές και στις
αθλήτριες του ΠΡΩ-
ΤΕΑ και εκείνοι αντα-
πέδωσαν µε ένα
ιδιαίτερο αναµνηστικό
δώρο, ενώ σε όλους
προσφέρθηκαν ανα-
ψυκτικά και γλυκί-
σµατα.

Ερωτήµατα προς
Την ώρα του δηµότη
Γράφει ο Ιωάννης Λ. Κολοβός, Τοπικός
Σύµβουλος Κοινότητα Καρδίτσας



Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 5

Υπογράφηκε Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ των
∆ήµων Λίµνης Πλαστήρα Ελλάδος και Coswig
(Anhalt) Γερµανίας

Σηµαντική συµ-
φωνία συνεργα-
σίας υπέγραψαν

σήµερα (Πέµπτη
30/3/2023) στο Μορφο-
βούνι, οι δήµαρχοι κ.κ.
Παναγιώτης Νάνος και
Axel Clauß, µε εκπρό-
σωπο της Ελληνο – Γερ-
µανικής Συνέλευσης και
µεταφράστρια κ. Deniz-
Sakkoleva, παρουσία του
προέδρου των συνεργα-
τών των δύο δηµάρχων
που θα υλοποιήσουν την
συµφωνία, καθώς και
των αντιδηµάρχων
∆ήµου Λίµνης Πλαστήρα.
Η υπογραφή του MoU
είναι το αποτέλεσµα τηλε-
διασκέψεων των δηµάρ-
χων Λίµνης Πλαστήρα και
Coswig (Anhalt) Γερµα-
νίας, µε διαµεσολαβητή
στην επικοινωνία και συ-
νεργασία την Ελληνογερ-
µανική Συνέλευση,
φορέα της Αυτοδιοίκησης
και εταίρο της κοινής
προσπάθειας.

Το πλαίσιο της συνερ-
γασίας διέπεται απο τις
αρχές τηςΙσότητας και
της Ελευθερίας, της Ειρη-
νικής Συνύπαρξης και Φι-
λίας των λαών, των
πανανθρώπινων Αξιών.
Σκοπός της συνεργασίας
είναι η Οικονοµική και
κοινωνική Ανάπτυξη, η
ανταλλαγή καλών πρα-
κτικών, προπαντός ησυ-
νεργασία επ’ ωφελείατων
∆ήµων και των δηµοτών.
Οι ∆ήµοι υιοθετούν κοι-
νούς στόχους, τους οποί-
ους θα προωθήσουν µε
αµοιβαιότητα και σεβα-
σµό, µέσα από ανταλλα-
γές και συνεργασία.Το
ενδιαφέρον εστιάζεται σε
κοινές Πολιτικές Ανάπτυ-
ξης, Τουρισµού, Πολιτι-
σµού, Εκπαίδευσης,
Μορφωτικές και Αθλητι-
κές ανταλλαγές, κ.α.

Στόχος των δηµάρχων
είναι µέσα από κοινές
δράσεις να προωθήσουν
χάραξη πολιτικών για την
Οικονοµική και Κοινωνική
Ανάπτυξη, µε προτεραι-
ότητα την διεκδίκηση κοι-

νών Ευρωπαϊκών Προ-
γραµµάτων Ανάπτυξης
της Υπαίθρου, συγκράτη-
σης του πληθυσµού στα
χωριά, δηµιουργία συν-
θηκών για επιστροφή των
ξενιτεµένων στον τόπο
τους και την προσέλκυση
νέων κατοίκων στην
Ύπαιθρο. Επίσης προβλέ-
πεται συνεργασία για αν-
ταλλαγή τεχνογνωσίας
και καλών πρακτικών σε
λειτουργικό επίπεδο και
όπου αλλού είναι εφικτό.

Μέσα από την συνερ-
γασία θα επιδιωχθεί η
υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων «Era-
smus» µε αντίστοιχες
εκατέρωθεν προσκλήσεις,
όπου είναι εφικτό. Έµ-
φαση δίνεται στην συνερ-
γασία Πανεπιστηµίων,
Σχολείων, Συλλόγων και
Φορέων σε Εκπαιδευτικό,
Πολιτιστικό και Μορφω-
τικό Επίπεδο, µε κοινές
εκπαιδευτικές, επιστηµο-
νικές και άλλες δράσεις µε
θέµα το Περιβάλλον, τον
Πολιτισµό, την Σύγχρονη
Τέχνη, µε τόπο υλοποί-
ησης των δράσεων σε
σηµεία που θα επιλέξουν
από κοινού οι ∆ήµοι και οι
φορείς.

Στις κατασκηνώσεις
της Νεράϊδας Λίµνης Πλα-
στήρα, ο ∆ήµος αναλαµ-
βάνει την φιλοξενία
παιδιών από τον δήµο
Coswig (Anhalt) Γερµα-
νίας, καθώς και φιλοξενία
φοιτητών από Πανεπι-
στήµια της Γερµανίας στο
πλαίσιο των Θερινών
Ακαδηµιών, καθώς και για
πρακτική άσκηση. Τέλος,
θα αναληφθούν πρωτο-

βουλίες για Αθλητικές,
Μορφωτικές, Πολιτιστικέ-
ςανταλλαγές µεταξύ των
∆ήµων και των φορέων.

Από το ∆ήµο Λίµνης
Πλαστήρα παραβρέθηκαν
ο δήµαρχος κ. Παναγιώ-
της Νάνος, ο οποίος κα-
λωσόρισε την γερµανική
αντιπροσωπεία και πα-
ρουσίασε το πρόγραµµα
«Επιστροφή στην Πα-
τρίδα». Ακολούθως ο
πρόεδρος του δηµοτικού
Συµβουλίου κ. Στεργιό-
πουλος, αναφέρθηκε στις
δράσεις για την Νεολαία
και την φιλοξενία παιδιών
από άλλες χώρες. Η αντι-
δήµαρχος κ. Βάσω Ξηρο-
φώτου παρουσίασε τις
δράσεις για τον Εναλλα-
κτικό Τουρισµό και ιδιαί-
τερα αυτόν που
ενδιαφέρει τους Γερµα-
νούς τουρίστες. Ο αντιδή-
µαρχος κ. Α. Μηλίτσης
παρουσίασε το πρό-
γραµµα «Τράπεζα Γης»
και τις δράσεις στον Πρω-
τογενή τοµέα, ενώ ο
Γραµµατέας του ∆ήµου κ.
Β. Μπράντζος, παρου-
σίασε την ενότητα καινο-
τόµες δράσεις για το
Περιβάλλον και την εξω-
στρέφεια του ∆ήµου Λί-
µνης Πλαστήρα. Από
πλευράς ∆ήµου παραβρέ-
θηκαν τα στελέχη του
∆ήµου κ.κ. Τσιαµαντά
Χριστίνα, Ποδηµατά Μυρ-
σίνη, Βασίλης Σιάτρας και
Βασιλείου Γιάννης.

Από το ∆ήµο Coswig
(Anhalt) παραβρέθηκαν ο
δήµαρχος κ. Axel Clauß,
µε τα στελέχη τον κ. Ingo
Künne και τις κ.κ. Madita
Schönwald και Caroline

Elsner. Ο κ. Clauß ανα-
φέρθηκε στις δράσεις του
∆ήµου Coswig για την
συγκράτηση του πληθυ-
σµού στην ύπαιθρο, ιδιαί-
τερα για την Νεολαία,
δίνοντας έµφαση στην
επαγγελµατική κατάρτιση
και απασχόληση από την
νεανική ηλικία. Επίσης
ανέφερε την παροχή κι-
νήτρων για σπουδές σε
ειδικότητες που δεν
υπάρχουν, όπως λ.χ. οι
γιατροί προτιµούν τα µε-
γάλα αστικά κέντρα και
όχι τα χωριά. Για την δι-
ευκόλυνση όσων θέλουν
να εγκατασταθούν στο
∆ήµο του είπε ότι δηµι-
ούργησε ένα υποστηρι-
κτικό γραφείο για την
αντιµετώπιση των γρα-
φειοκρατικών δυσκολιών,
αλλά και για την ανάδειξη
των ευκαιριών.

Ακολούθησε εκτενής
διάλογος και µετά την σύ-
σκεψη υπογράφηκε το
σύµφωνο συνεργασίας
στην Ελληνική και Γερµα-
νική γλώσσα, ενώ δόθη-
καν αναµνηστικά δώρα
εκατέρωθεν. Ακολούθως
επισκέφθηκαν τον χώρο
όπου θα δηµιουργηθεί το
Υπαίθριο Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης, όπου
έγινε ξενάγηση από τον
δήµαρχο κ. Νάνο.

∆ηλώσεις
∆ηµάρχων

Ο δήµαρχος Λίµνης
Πλαστήρα κ. Παναγιώτης
δήλωσε: «Ευχαριστώ
από καρδιάς τον συνά-
δελφό µου κ. Axel Clauß
για την τιµή της επίσκε-
ψης του ιδίου και των συ-
νεργατών του στο ∆ήµο
Λίµνης Πλαστήρα και για
την συνεργασία. Σήµερα
είναι ιστορική ηµέρα για
δύο λόγους: α) Με την
υπογραφή Συµφώνου
Συνεργασίας µε τον ∆ήµο
Coswig (Anhalt) της Γερ-
µανίας ξεκινάµε µία προ-
σπάθεια για την
διεκδίκηση Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων. ∆ύο µι-
κροί πληθυσµιακά ∆ήµοι

από τη Νότια και Κεν-
τρική Ευρώπη, µε όρους
εξωστρέφειας, επιχειρούν
την Ανάπτυξη µε όρους
και προϋποθέσεις που
έχει ανάγκη ο κάθε
τόπος. Προωθούµε συ-
νεργασίες στην Εκπαί-
δευση, τον Πολιτισµό,
τον Τουρισµό, τις Μορ-
φωτικές Ανταλλαγές.
Τολµούµε τις διεθνείς συ-
νεργασίες διότι µέσα από
αυτές δίνουµε προστιθέ-
µενη αξία στις έννοιες της
Πολιτικής και της Αυτοδι-
οίκησης.

β) Ιδιαίτερα για τον
∆ήµο µας η συµφωνία
αυτή έχει έναν βαθύτατο
συµβολισµό, καθώς υπο-
γράφεται ογδόντα χρόνια
µετά το κάψιµο των χω-
ριών µας από τους Ιτα-
λούς και Γερµανούς
κατακτητές το 1943. Με-
τατρέπουµε την Μνήµη
σε θεµέλιο Ειρήνης και
Προόδου, σε πεδίο συνα-
δέλφωσης των λαών. Εί-
µαστε εδώ για να
υπηρετήσουµε το Μέλ-
λον, χωρίς προκαταλή-
ψεις, µε όρους
αξιοπρέπειας που αρµό-
ζουν σε όλους τους ελεύ-
θερους ανθρώπους.

Οδήµαρχος Coswig
(Anhalt)κ. AxelClauß
µετά την συνεργασία δή-
λωσε:«Κύριε δήµαρχε,
κύριε Νάνο, συνάδελφοι
και συνεργάτες του δη-
µάρχου, σας ευχαριστώ
πάρα πολύ για τη χαρά
και την τιµή που µας κά-
νατε φιλοξενώντας µας
στο δήµο σας. Από τις
συζητήσεις που κάναµε
και τις πληροφορίες που
ανταλλάξαµε, έχουµε
διαπιστώσει ότι έχουµε
πολλούς κοινούς στόχους
και ποικίλα κοινά θέµατα,
τα οποία µαζί µπορούµε
να επεξεργαστούµε. Αυτό
ήταν µόνο το ξεκίνηµα,
θα υπάρξει σίγουρα και
συνέχεια και είµαι βέβαιος
ότι θα επιτύχουµε τους
στόχους που θα θέσουµε,
προάγοντας έτσι και τη
φιλία των δύο λαών».
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Η νοµοθετική ρύθµιση για τα προβλήµατα
των εργαζοµένων στις Περιφέρειες

Στη συνεδρίαση
του ∆.Σ της
ΕΝΠΕ (29/3/

23), η νεοδηµοκρατική
πλειοψηφία, από κοινού
µε την παράταξη του
ΠΑΣΟΚ, λίγο πριν κλείσει
η Βουλή, ενέκριναν δυο
απαράδεκτες προτάσεις –
τροπολογίες που θα κα-
ταθέσουν και θα ζητή-
σουν να ψηφίσει η
Βουλή, µε τις οποίες ζη-
τούν την «τακτοποίηση»
των χωρικών αντιπεριφε-
ρειαρχών και των εκτελε-
στικών γραµµατέων των
περιφερειών, ενώ εδώ και
πολύ καιρό αγνοούσαν τις
προτάσεις της ΟΣΥΑΠΕ
και της Λαική Συσπείρω-
σης, για την επίλυση των
αιτηµάτων των εργαζόµε-
νων στις περιφέρειες, σε
σχέση µε την κάλυψη
των εκτός και εντός έδρας
µετακινήσεων τους για
υπηρεσιακές ανάγκες,
την προπληρωµή τους για
την νοµική τους κάλυψη
«ενώπιον των δικαστη-
ρίων», κ.α

Με τις συγκεκριµένες
ν-τροπολογίες, ζητάνε ο
χρόνος άσκησης καθη-
κόντων Αντιπεριφερει-
άρχη, ο οποίος κατά το
νόµο υπηρέτησε θέση ευ-
θύνης και είναι υπάλλη-
λος, µόνιµος ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου,
που υπηρετεί σε υπηρε-
σίες, κεντρικές και περι-
φερειακές, του ∆ηµοσίου,
των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α’ και β’
βαθµού και των Ν.Π.∆.∆.,
να αναγνωρίζεται ως χρό-
νος πραγµατικής δηµό-
σιας υπηρεσίας σε θέση
άσκησης καθηκόντων ευ-
θύνης επιπέδου Γενικής
∆ιεύθυνσης και να λαµ-
βάνεται υπόψη για την
εφαρµογή των άρθρων
84 και 85 του Κώδικα Κα-
τάστασης ∆ηµοσίων Πο-
λιτικών ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.∆.∆., όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.
Επίσης, σε όσους δια-

τέλεσαν αιρετοί – χωρικοί
αντιπεριφερειάρχες, κατά
τη χρονική περίοδο από
την 1/1/2011 έως και την
31/8/2019, να χορηγείται
προσαύξηση επί των συν-
τάξεών τους για παράλ-
ληλο χρόνο ασφάλισης
στον ασφαλιστικό χρόνο
ενός από τους εντασσό-
µενους στον Ε.Φ.Κ.Α.
πρώην φορείς, στον
οποίο έχουν καταβληθεί
ασφαλιστικές εισφορές
για την θεµελίωση αυτο-
τελούς συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος. Οι αναλο-
γούσες ασφαλιστικές ει-
σφορές των ανωτέρω
δικαιούχων, οι οποίες
προσδιορίζονται επί της
καταβληθείσας αντιµι-
σθίας τους, να βαρύνουν
τον Προϋπολογισµό της
οικείας Περιφέρειας.

Για τους δε Εκτελεστι-
κούς Γραµµατείς Περιφε-
ρειών, ζητάνε να
προστεθούν στα αιρετά
όργανα των ΟΤΑ και τους
αιρετούς που συµµετέ-
χουν στα πάσης φύσεως
συλλογικά όργανα των
ΠΕ∆, της ΚΕ∆Ε και της
ΕΝΠΕ, ώστε οι ηµέρες µε-
τακίνησης τους εκτός
έδρας, να φθάνουν µέχρι
180 ηµέρες συνολικά κατ’
έτος.

Ο µόνος που εξέ-
φρασε την πλήρη διαφω-
νία µε τις συγκεκριµένες
ν-τροπολγίες, ήταν ο
εκλεγµένος της «Λαικής
Συσπείρωσης», Τάσος
Τσιαπλές, ο οποίος και τις
καταψήφισε. Ο εκπρό-
σωπος της «Λαικής Συ-
σπείρωσης», επανέφερε
ακόµη µια φορά την πρό-
ταση να αποφασίσει το
∆.Σ της ΕΝΠΕ, την κατά-
θεση νοµοθετικών τρο-
πολογιών για την επίλυση
των εξής προβληµάτων
των εργαζόµενων στις
περιφέρειες:

Για τις αποζηµιώσεις
των εργαζοµένων για τις

µετακινήσεις για υπηρε-
σιακούς σκοπούς.

Να ζητήσει η ΕΝΠΕ
από την κυβέρνηση την
άµεση αλλαγή του υφι-
στάµενου θεσµικού πλαι-
σίου, ώστε να υπάρξει
άµεση αναπροσαρµογή
της χιλιοµετρικής αποζη-
µίωσης, από 0,15 € ανά
χιλιόµετρο, που δεν κα-
λύπτει ούτε το κόστος του
καυσίµου πλέον, σε 0,40
€ ανά χιλιόµετρο, προκει-
µένου να είναι ικανή η
στοιχειώδης κάλυψη των
καυσίµων, των συντηρή-
σεων και φθορών.

Χορήγηση «πάγιων
οδοιπορικών» για τις
«εντός έδρας» κινήσεις,
εντός της έδρας – πόλης
της υπηρεσίας, µε την χο-
ρήγηση µηνιαίου ποσού
σε όλους τους συναδέλ-
φους (πάγια οδοιπορικά),
που ασκούν µόνιµα καθή-
κοντα άσκησης εξωτερι-
κών ελέγχων, µε
αποφάσεις των υπηρε-
σιών τους (Επόπτες ∆η-
µόσιας Υγείας, Κτη-
νίατροι, Γεωπόνοι, Μηχα-
νικοί, Κοινωνικοί Σύµβου-
λοι, Ελεγκτές των
∆/νσεων Ανάπτυξης, των
∆ΑΟΚ, Λαϊκές Αγορές
κ.α.), διαδικασία που άλ-
λωστε ισχύει για υπαλλή-
λους αρκετών άλλων
ελεγκτικών φορέων.

Προπληρωµή όλων
των εξόδων και αποζη-
µιώσεων κίνησης. Απλο-
ποίηση των δικαιολο-
γητικών όλων των σχετι-
κών διαδικασιών για την

κάλυψη και πληρωµή
όλων των οδοιπορικών-
εισιτηρίων-αποζηµιώσεων
για τις µετακινήσεις των
υπαλλήλων.

Επίσης να αυξηθούν οι
επιτρεπόµενες ηµέρες µε-
τακίνησης των υπαλλή-
λων εκτός έδρας από 60
σε 120 ετησίως, µε δεδο-
µένο ότι η µεγάλη µείωση
του αριθµού των εργαζό-
µενων, σε συνδυασµό µε
την αύξηση του αντικει-
µένου εργασίας, δεν επι-
τρέπει την οµαλή άσκηση
των καθηκόντων των
υπαλλήλων.

Αύξηση της ηµερήσιας
αποζηµίωσης κατά 50%.
Οι ηµερήσιες αποζηµιώ-
σεις των 40 € ή 20 ή 10
κατά περίπτωση αποτελεί
ψίχουλα για τις ανάγκες
των εργαζοµένων.

Αναπροσαρµογή της
ανώτατης αποζηµίωσης
ξενοδοχείων, ειδικά στις
τουριστικές περιοχές.

Να θεωρείται εκτός
έδρας µετακίνηση, η µε-
τακίνηση σε νησί και η
άνω των τριάντα χιλιοµέ-
τρων για την ηπειρωτική
χώρα. Να θεωρείται ως
έδρα του µισθωτού ο
τόπος όπου παρέχει την
εργασία του και σε κάθε
περίπτωση ο πραγµατικός
τόπος εκκίνησης της µε-
τακίνησης του.

Να µειωθεί η χιλιοµε-
τρική απόσταση στα 120
χλµ ως προϋπόθεση κά-
λυψης εξόδων διανυκτέ-
ρευσης. Ιδιαίτερα για τις
νησιωτικές περιοχές, να
θεωρείται ως εκτός έδρας
µε ολόκληρη αποζηµίωση
η µετακίνηση σε νησί. Να
αποζηµιώνεται η δαπάνη
µεταφοράς ανεξαρτήτως
κατηγορίας πλοίου (συµ-
βατικό ή ταχύπλοο). Να
προσαυξάνεται κατά
30% η δαπάνη διανυκτέ-
ρευσης στα νησιά, την
τουριστική περίοδο (Ιού-
νιο, Ιούλιο, Αύγουστο)

Αύξηση της ποσότη-
τας καυσίµων που δι-

καιούνται τα υπηρεσιακά
αυτοκίνητα κατά 50%
(κατάργηση του άρθρου
10 της ΚΥΑ 129/2534
/20.01. 2010).

Προµήθεια υπηρεσια-
κών αυτοκινήτων και
προσλήψεις οδηγών σε
όσες περιφέρειες υπάρ-
χουν ελλείψεις.

Να υιοθετήσει το ∆.Σ
της ΕΝΠΕ, την τροπολο-
γία που επεξεργάστηκε
ρο ∆.Σ της Οµοσπονδίας
Υπαλλήλων Περιφερειών
Ελλάδας και να ζητήσει
από την κυβέρνηση να
την ψηφίσει, έτσι ώστε
να προπληρώνονται και
οι εργαζόµενοι τα έξοδα
της νοµικής τους κάλυ-
ψης, σε περίπτωση διε-
νέργειας προκαταρκτικής
εξέτασης ή άσκησης ποι-
νικής δίωξης εις βάρος
τους για αδικήµατα που
τους αποδίδεται ότι διέ-
πραξαν κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους,
ώστε να µην πληρώνουν
οι ίδιοι για την νοµική
τους υποστήριξη και να
περιµένουν πολλές
φορές και χρόνια για να
τους καταβληθούν οι
συγκεκριµένες δαπάνες,
όπως ισχύει µε το άρθρο
11 του νόµου 4915/22,
για τους αιρετούς των
Περιφερειών, µε αποφά-
σεις της Οικονοµικής Επι-
τροπής.

Το ∆.Σ της ΕΝΠΕ, να
καταθέσει στον υπουργό
εσωτερικών, τροπολογία,
µε την οποία θα προβλέ-
πεται ότι: Για την αποζη-
µίωση των υπαλλήλων
που ορίζονται για γραµ-
µατειακή υποστήριξη των
συνεδριάσεων της Οικο-
νοµικής επιτροπής των
Περιφερειών, προβλέ-
πονται οι ίδιες αµοιβές µε
εκείνες των υπαλλήλων
που υποστηρίζουν γραµ-
µατειακά το Περιφερει-
ακό Συµβούλιο σύµφωνα
µε το άρθρο 7 του
Ν3833/2010 και του 21
του Ν.4024/2011.

Η τοποθέτηση του Τάσου Τσιαπλέ, εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης στο ∆.Σ
της ΕΝΠΕ



Την Κυριακή 2
Απριλίου η
Λίµνη Πλα-

στήρα γίνεται το επί-
κεντρο των καρπών
της Γης, µε πλούσιες
δράσεις και εδέσµατα
µε βάση τα µανιτάρια.

Συνέντευξη Τύπου
Στο πλαίσιο της ∆ιορ-
γάνωσης «Γιορτή των
Μανιταρόφιλων στη
Λίµνη Πλαστήρα» δό-
θηκε συνέντευξη
τύπου στα γραφεία της
Περιφερειακής Ενότη-
τας Καρδίτσας µε την
παρουσία των Φορέων
αλλά και των Συλλό-
γων που ένωσαν τις
δυνάµεις τους σε αυτή
τη µεγάλη γιορτή.
Αντιπεριφερειάρχης κ.
Κωνσταντίνος Νούσιος
«Μια γιορτή εξερεύνη-
σης και γευσιγνωσίας ,
ένα ταξίδι στο συναρ-
παστικό κόσµο της
αναγνώρισης, συλλο-
γής και παρασκευής
συνταγών µε βάση τα
µανιτάρια. Αυτά και
πολλά άλλα θα έχουν
την ευκαιρία να ζήσουν
από κοντά όσοι βρε-
θούν την Κυριακή 2
Απριλίου στη λίµνη
Πλαστήρα, στη γιορτή
των µανιταριών. Μια
εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα δράση που διορ-
γανώνουν ο
Πολιτιστικός Σύλλογος
Νέων Νεοχωρίου και οι
Μανιταρόφιλοι Θεσσα-
λίας σε συνδιοργάνωση
µε την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας – ΠΕ Καρδίτσας.
Ασφαλώς δεν είναι η
πρώτη φορά που λαµ-
βάνει χώρα µια τέτοια
δράση. Θα ήθελα όµως
να τονίσω ότι αυτή τη
φορά είναι ουσιαστική
η έµπρακτη στήριξη
της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας, στο πλαίσιο
µιας στοχευµένης προ-
σπάθειας να ενισχυθεί
στην περιοχή ο βιωµα-
τικός τουρισµός, µε
αποκόµιση εµπειριών
αποκτώντας επαφή µε
τη φύση, τους ντόπιους

και την κουλτούρα
τους.

Στόχος να προστεθεί
η περιοχή της Λίµνης
Πλαστήρα- και όχι
µόνο -στο κάδρο των
εναλλακτικών µορφών
τουρισµού, µέσα από
την ανθρωπιστική προ-
σέγγιση του τουριστι-
κού προϊόντος µε
κίνητρο για συµµετοχή
σε αξιοµνηµόνευτες τα-
ξιδιωτικές εµπειρίες,
που θα είναι επαναλαµ-
βανόµενες».

Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου
Λίµνης Πλαστήρα κ.
Παναγιώτης Νάνος µί-
λησε για τη σπουδαι-
ότητα της
συγκεκριµένης εκδή-
λωσης, επεσήµανε ότι
το µανιτάρι είναι ση-
µαντικό κοµµάτι του
α γ ρ ο δ ι α τ ρ ο φ ι κ ο ύ
τοµέα, τονίζοντας ότι η
ιδιαιτερότητα της πε-
ριοχής είναι ότι βγαί-
νουν τα Hygrophorus
marzuolus ή όπως τα
γνωρίζουµε, τα Μαρ-
τούλια. Κάτι που τόνισε
και ο κ. Μίχος στη δικιά
του τοποθέτηση.
Ο κ. Π. Νάνος έβγαλε
είδηση καθώς γνωστο-
ποίησε ότι αναµένεται
να δηµιουργηθεί Μό-
νιµο Πάρκο Μανιταρό-
φιλων στο Νεοχώρι
ενώ τόνισε ότι είναι
ακόµη µία γιορτή που
θα φέρεις επισκέπτες
απ’ όλη την Ελλάδα
στη Λίµνη Πλαστήρα.
Ο πρόεδρος των Μανι-
ταρόφιλων Θεσσαλίας
κ. Μίχος µεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στο πρό-
γραµµα ενώ έκανε και
αυτός ιδιαίτερη ανα-

φορά στην ποικιλία Hy-
grophorus marzuolus
που βρίσκεται στην πε-
ριοχή της Λίµνης Πλα-
στήρα. «Κλείνοντας θα
ήθελα να αναφέρω ότι
είναι µεγάλη η βοήθεια
και η στήριξη των φο-
ρέων που εκπροσω-
πούν οι κκ. Νούσιος και
Νάνος καθώς φέτος
µπαίνουν οι βάσεις να
γίνει ένας µεγάλος θε-
σµός και να µάθει για
τη γιορτή όλη η Ελ-
λάδα… και όχι µόνο»
Εκ µέρους του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Νέων
Νεοχωρίου κ. Καραν-
τώνης ανέφερε ότι ο
σύλλογος έχει µεγάλη
δράση ως προς την
ανάδειξη των µανιτα-
ριών, αλλά και πολλών
ακόµη δράσεων που
πραγµατοποιούνται
κάθε χρόνο.

Να σηµειωθεί ότι
την εκδήλωση θα πλαι-
σιώνει µουσικά ο DJ και
Παραγωγός George
Ntemos. Τις νοστιµιές
µε βάση τα µανιτάρια
θα επιµεληθεί ο Μάγει-
ρας Φώτη Παρασκευαϊ-
δης και για την
εξυπηρέτηση των επι-
σκεπτών θα υπάρχουν
πολλά µέλη του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Νέων
Νεοχωρίου.

Κυριακή 09:00 π.µ –
15:00µ.µ.

Γιορτή των Μανιτα-
ριών στη Λίµνη Πλα-
στήρα

Συγκέντρωση οµά-
δων: 09:00 Βοτανικός
Κήπος

Γιορτή: 13:00 Περι-
βαλλοντικό Πάρκο Νε-
οχωρίου

∆ιοργάνωση: Πολι-
τιστικός Σύλλογος
Νέων Νεοχωρίου / Μα-
νιταρόφιλοι Θεσσαλίας
Συνδιοργάνωση: Περι-
φέρεια Θεσσαλίας / Πε-

ριφερειακή Ενότητα
Καρδίτσας

Υποστήριξη: ∆ήµος
Λίµνης Πλαστήρα
Παραγωγή: MUSICA
Project
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Γιορτή των Μανιταρόφιλων
στη Λίµνη Πλαστήρα

ΚΚ..  ΤΤσσιιάάρρααςς::  
ΚΚααττοοχχυυρρώώθθηηκκαανν  
τταα  εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά  
δδιικκααιιώώµµαατταα  ττωωνν  
ππττυυχχιιοούύχχωωνν  ττοουυ  ΤΤµµήήµµααττοοςς
∆∆αασσοολλοογγίίααςς,,  ΕΕππιισσττηηµµώώνν
ΞΞύύλλοουυ  κκααιι  ΣΣχχεεδδιιαασσµµοούύ  

Η επέκταση της
δυνατότητας άσκη-
σης του επαγγέλ-
µατος του
δασολόγου σε
όλους τους πτυχι-
ούχους του Τµήµα-
τος ∆ασολογίας,
Επιστηµών Ξύλου
και Σχεδιασµού της

Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας, αποφασίστηκε µέσω της διάταξης του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
που πέρασε σήµερα από τη Βουλή των Ελλή-
νων.
Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και Βουλευτής Καρ-
δίτσας της Ν∆ κ. Κώστας Τσιάρας, σε δήλωσή
του ευχαρίστησε θερµά τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης κ. Γιώργο Γεωργαντά και την
Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραµέως, για τη
συµβολή τους, ώστε να επιλυθεί ένα πρόβληµα
που δηµιουργήθηκε επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ. 
«Όταν οι Γεωπονικές Σχολές µετεξελίχτηκαν
από ΤΕΙ σε ΑΕΙ, ο κ. Γαβρόγλου που βρίσκον-
ταν στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν
φρόντισε να δώσει τα επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα στους φοιτητές των σχολών» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας  για να προσθέ-
σει:
«Η κυβέρνηση της Ν∆ έρχεται να κατοχυρώσει
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα σε εκατοντάδες
φοιτητές, που µέχρι σήµερα το µέλλον τους,
ήταν αβέβαιο». 
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Τιµή και δόξα στο Νίκο Μπελογιάννη
και τους συντρόφους του

Εάν έκανα δή-
λωση αποκή-
ρυξης θα

αθωωνόµουνα κατά
πάσα πιθανότητα
µετά µεγάλων τιµών…
Αλλά η ζωή µου συν-
δέεται µε την ιστορία
του ΚΚΕ και τη δράση
του… ∆εκάδες φορές
µπήκε µπροστά µου
το δίληµµα: Να ζω
προδίδοντας τις πε-
ποιθήσεις µου, την
ιδεολογία µου, είτε να
πεθάνω, παραµένον-
τας πιστός σ’ αυτές.
Πάντοτε προτίµησα
το δεύτερο δρόµο και
σήµερα τον ξαναδια-
λέγω».

[Τα παραπάνω
λόγια του Μπελο-
γιάννη – παντοτινό
σύµβολο του πα-
τριώτη, του διεθνι-
στή, του ανθρώπου,
του κοµµουνιστή –
αποδείχτηκαν πολύ
πιο ισχυρά από τις
κάννες του εκτελεστι-
κού αποσπάσµατος.
Πολύ πιο ανθεκτικά
από τους µικρόνοες.
Που νόµιζαν ότι δο-
λοφονώντας τον
Μπελογιάννη θα τον
φίµωναν. Τον εκτέλε-
σαν πιστεύοντας ότι
έτσι τα λόγια του θα
έπαυαν να δονούν για
πάντα τις καρδιές
όλων εκείνων που
δεν κάνουν «δήλωση
µετανοίας»].

Έτσι τα ξηµερώ-
µατα της 30ής Μάρτη
του 1952, βρέθηκαν
δολοφονικά χέρια
που κράτησαν το
όπλο στο εκτελεστικό
απόσπασµα και σηµά-
δεψαν την καρδιά
των τεσσάρων αγωνι-
στών της λαϊκής δη-
µοκρατίας της
ελευθερίας και του
σοσιαλισµού.

Σε δυο δίκες, στη-
µένες από τους Αµε-
ρικάνους, το παλάτι
το κράτος και το πα-

ρακράτος του 1952,
επί κυβερνήσεων Νι-
κολάου Πλαστήρα, η
αστική τάξη κατά-
φερνε να στείλει στο
εκτελεστικό απόσπα-
σµα εκείνους που δεν
θέλησαν να προδώ-
σουν την ιδεολογία
τους, τις αξίες τους
και τα ιδανικά τους,
για να µπορούµε
εµείς σήµερα και
χάρη σε αυτούς να
αναπνέουµε περισσό-
τερο και καθαρότερο
αέρα, έστω και αυτής
της αστικής δηµοκρα-
τίας.

Στους αθάνατους
νεκρούς ξεχωρίζει και
η µορφή του Νίκου
Μπελογιάννη. Γεννη-
µένος στην Αµαλιάδα
το 1915 από τα µαθη-
τικά του χρόνια
ακόµη, ξεχώρισε για
τη δηµοκρατική του
δράση και ευαισθη-
σία. Ένας φλογερός
επαναστάτης που δεν
λύγισε ούτε στις εξο-
ρίες, ούτε στις φυλα-
κές, ούτε και την ώρα
που οι σφαίρες του
εκτελεστικού απο-
σπάσµατος σηµά-
δευαν την καρδιά
του, την οποία δεν δί-
στασε να προσφέρει
απλόχερα για τη λευ-
τεριά, τη δηµοκρατία,
το σοσιαλισµό.

Με τη λήξη του εµ-
φυλίου πολέµου, και
την ήτα του δηµοκρα-
τικού στρατού, το
1949, για να γλυτώ-
σει από το άγριο κυ-
νηγητό των
ελληνοαµερικάνων,
καταφεύγει στο εξω-
τερικό µαζί µε χιλιά-
δες άλλους
αγωνιστές. Τον Ιούνη
του 1950, σε µια
εποχή όπου ακόµη
και η προφορά της
λέξης κοµµουνισµός,
σε οδηγούσε στη φυ-
λακή ή στην εξορία,
έρχεται κρυφά και

παράνοµα από το
εξωτερικό για να ορ-
γανώσει τον αγώνα
του κοµµουνιστικού
κόµµατος. Γρήγορα
όµως, στις 20-12-
1950, συλλαµβάνε-
ται και οδηγείται σε
στηµένη δίκη σε
στρατοδικείο, στις
19-8-1951 µε την κα-
τηγορία της παράβα-
σης του ν.509/1947
µε τον οποίο το ΚΚΕ
ήταν εκτός νόµου.
Όµως το σαθρό κατη-
γορητήριο δεν µπό-
ρεσε να τον οδηγήσει
στο εκτελεστικό από-
σπασµα, γιαυτό, το
Μάρτη του 1952,
στήνουν δεύτερη δίκη
µε την κατηγορία της
κατασκοπείας σε
βάρος της Ελλάδας!!!
Εκεί καταδικάζεται σε
θάνατο, αυτός µαζί µε
τους συντρόφους του
Μπάτση, Καλούµενο
και Αργυριάδη.

Στις δίκες, ο Νίκος
Μπελογιάννης στά-
θηκε όρθιος και ξευ-
τέλισε τους
στρατιωτικούς δικα-
στές και ολόκληρο το
πολιτικοστρατιωτικό
σύστηµα που τον δί-
καζε.

«…Κάποια στιγµή,
εσείς, γιαυτό που κά-
νετε θα ζητήσετε
χάρη από τον ελλη-
νικό λαό…», ακού-
στηκε από τους
κατηγορούµενους στη
δίκη. «Στο πρόσωπό
µας δικάζετε την ει-
ρήνη, την Ελλάδα…»

είπε αγέρωχος προς
τους στρατοδίκες ο
Νίκος Μπελογιάννης,
«…οι σφαίρες σας δεν
δολοφονούν εµάς
αλλά την ειρήνευση
και την τιµή της Ελ-
λάδας…»

Ηµέρα Κυριακή,
που ούτε οι Γερµανοί
δεν δολοφονούσαν
Κυριακή, στις 30
Μάρτη του 1952, στις
4,10 το πρωί, ο Μπε-
λογιάννης στα 37 του
χρόνια, µαζί µε τους
συντρόφους του,
κάτω από το φως των
προβολέων των αυτο-
κινήτων και µε το
χαµόγελο στα χείλη,
άφηνε την τελευταία
του πνοή.

Πολλοί έγραψαν
για το Μπελογιάννη.
Ο Πωλ Ελιάρ µετά την
εκτέλεσή του έγραφε:
«ο Μπελογιάννης πέ-
θανε, δεν θυσίασε τί-
ποτα από την τιµή
µας, ούτε από την ελ-
πίδα που έχουµε στο
αύριο που αστραπο-
βολά». Και ο Γιάννης
Ρίτσος από την εξορία
του στον Αϊ Στράτη,
την ίδια µέρα της δο-
λοφονίας του γράφει
το ποίηµά του «Ο άν-
θρωπος µε το γαρί-
φαλο»:

«…Σήµερα το
στρατόπεδο σωπαίνει,
σήµερα ο ήλιος τρέµει
αγκιστρωµένος στη
σιωπή, όπως τρέµει
το σακάκι του σκοτω-
µένου στο συρµατό-
πλεγµα. Σήµερα ο
κόσµος είναι λυπηµέ-
νος. Ξεκρέµασαν µια
µεγάλη καµπάνα και
την ακούµπησαν στη
γη, µεσ΄το χαλκό της
καρδιοχτυπάει η ει-
ρήνη. Σιωπή, ακού-
στε τούτη τη
καµπάνα. Σιωπή, οι
λαοί περνούν σηκώ-
νοντας στους ώµους
τους το µέγα φέρετρο
του Μπελογιάννη.

Όχι δεν σου ταιριάζει
εσένα Μπελογιάννη
τούτο το σιωπηλό
πένθος. Ο Μπελο-
γιάννης µας έµαθε
άλλη µια φορά πώς
να ζούµε και πώς να
πεθαίνουµε. Μ΄ένα
γαρίφαλο ξεκλείδωσε
όλη την αθανασία,
µ΄ένα χαµόγελο
έλαµψε τον κόσµο για
να µη νυχτώσει…»

Πιστεύω πως ο
κάθε δηµοκρατικός
πολίτης λυγίζει συ-
ναισθηµατικά διαβά-
ζοντας και
ακούγοντας για την
αρχή και το τέλος της
ζωής του Νίκου Μπε-
λογιάννη. Έτσι και
εγώ σαν ελεύθερος
και δηµοκρατικός πο-
λίτης, αισθάνοµαι την
ανάγκη, ανεξάρτητα
και πέρα από ιδεολο-
γική ταυτότητα, να
αποτίσω ελάχιστο
φόρο τιµής σε αυτό
τον ήρωα και τους
συντρόφους του. Τον
κάθε Μπελογιάννη
οφείλουµε να τι-
µούµε και να µνηµο-
νεύουµε γιατί χάρη
σε αυτούς, όλοι εµείς
σήµερα ζούµε «λεύ-
τεροι». Έχουµε χρέος
να συνεχίσουµε τον
αγώνα τους και να
βάλουµε το δικό µας
λιθαράκι, για πραγµα-
τική δηµοκρατία, για
ισότητα, για ειρήνη,
για δικαιοσύνη, για
ελευθερία, για ανε-
ξαρτησία, για σοσια-
λισµό. «Για να
πάρουν την εξουσία
στα χέρια τους οι δυ-
νάµεις της εργασίας,
της επιστήµης και του
πολιτισµούπου θα
οδηγήσουν την αν-
θρωπότητα από την
καπιταλιστική βαρβα-
ρότητα στον οικουµε-
νικό ουµανισµό σε
τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και οικουµε-
νικό επίπεδο.».

Του Σωκράτη Βασιλάκου



Μια ενδιαφέ-
ρουσα εκδή-
λωση –

ηµερίδα πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί από
το 1ο Πειραµατικό Γε-
νικό Λύκειο Καρδίτσας
και τους µαθητές και
µαθήτριες του Οµίλου
“Κλιµατική Αλλαγή –
Κλιµατική Κρίση” στο
πλαίσιο της ενηµέρω-
σης και διάχυσης των
δράσεων του Οµίλου,
την Κυριακή 2-4-2023
στις 12:00 το µεση-
µέρι, στον ηµιώροφο
του ξενοδοχείου ΚΙΕ-
ΡΙΟΝ.

Ο όµιλος του σχο-
λείου “Κλιµατική αλ-
λαγή – Κλιµατική
κρίση” δηµιουργήθηκε
το σχολικό έτος 2022 –
2023, µε στόχο την
ενηµέρωση των ίδιων
των µαθητών, την

ανάδειξη θεµάτων που
αφορούν στο περιβάλ-
λον, την ευαισθητο-
ποίηση σε θέµατα
περιβάλλοντος και τη
διερεύνηση προτάσεων
και λύσεων, ώστε να
διαδοθεί το µήνυµα της
επιτακτικής ανάγκης
για δράση.

Το Πρόγραµµα της
ηµερίδας περιλαµβά-
νει:

“Το ακραίο καιρικό
φαινόµενο των πληµ-

µυρών και η ανάγκη
για εκπαίδευση”από
τονΑντώνη Ντάνη,
Προϊστάµενο Κέντρου
Εκπαίδευσης για το Πε-
ριβάλλον και την Αει-
φορία (ΚΕΠΕΑ
Μουζακίου)

12:35 : “Βιοποι-
κιλότητα και Κλιµατική
Αλλαγή”, από τον Μι-
χάλη Βραχνάκη, καθη-
γητή Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, Τµήµα ∆α-
σολογίας, Επιστηµών

Ξύλου & Σχεδιασµού“
“Τοπικές πρωτοβου-

λίες για σχεδιασµό πο-
λιτικών & δράσεων µε
συµµετοχή των πολι-
τών και στόχο την αν-
τιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής
στην Καρδίτσα”, από
τουςΕυάγγελο Σακελ-
λαρίου,Γενικό ∆/ντής
ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και Αγορί-
τσα Αντωνίου, Υπεύ-
θυνη έργου 2ISECAP

“Αξιοποίηση Προϊόν-
των Γεωργικών Βιοµη-

χανιών για Παρασκευή
Βιολειτουργικών Ζωο-
τροφών: Κυκλική Οι-
κονοµία στην Πράξη”,
από τον ∆ηµήτρη Κου-
ρέτα, καθηγητή Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλίας,
Τµήµα Βιοχηµείας &
Βιοτεχνολογίας

Τον συντονισµό του
Οµίλου έχουν οι εκπαι-
δευτικοί του σχολείου,
Σοφία Παπακώστα,
Βιολόγος και Μιχάλης
Παπανούσκας, Χηµι-
κός.

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 9

Εστίαση σε έξυπνες δράσεις
συνεργασιών µε κοινωνικό
αποτύπωµα
Στο πλαίσιο της

διαβούλευσης
για το σχεδια-

σµό του νέου LEADER
2023-2027 από την
ΟΤ∆ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
και υπό το συντονισµό
της Θεµατικής Αντιπε-
ριφερειάρχη Υγείας
και Κοινωνικής Μέρι-
µνας κας Ρογγανάκη
Αγλαΐας (Λία) πραγµα-
τοποιήθη- κε σύσκεψη
µε φορείς και δοµές
του Κοινωνικού τοµέ-
αστις 28/3/ 2023 στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Περιφερειακή Ενό-
τητα Καρδίτσας.

Η κα Ρογγανάκη
τόνισε την ανάγκη να
δηµιουργηθούν και να
στηριχθούν ‘’έξυπνες’’
δράσεις συνεργασίας
µεταξύ δηµόσιων,

ιδιωτικών και συλλο-
γικών φορέων που να
έχουν κοινωνικό απο-
τύπωµα και να απευ-
θύνονται προς ευά-
λωτες οµάδες πληθυ-
σµού, όπως οι ηλικιω-
µένοι αποµακρυσµέ-
νων ορεινών περιο-
χών, τα ΑµεΑ κ.α.
Αναδείχτηκε µετά από
εποικοδοµητική συζή-
τηση, η ανάγκη των

φορέων – δοµών για
εκπαίδευση, η βού-
ληση για δικτύωση
αλλά και η ανάγκη
ενηµέρωσης –ευαι-
σθητοποίησης του το-
πικού πληθυσµού.
Εκφράστηκε το κατ’
αρχήν ενδιαφέρον
φορέων για συµµε-
τοχή σε προτεινόµενες
‘’έξυπνες’’ δράσεις
(φροντίδας ηλικιωµέ-

νων, µεταφοράς -
εξυπηρέτησης ΑµεΑ
σε βασικές κοινωνικές
υποχρεώσεις) µε δυ-
νατότητα δήλωσης
συµµετοχής στη σχε-
τική διαδικτυακή
φόρµα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Στη συνάντηση
συµµετείχαν οι Αντι-
περιφερειάρχες κ.κ.
Ρογγα- νάκη Λία,
Νούσιος Κων. Και
Αναγνωστόπουλος
∆ηµ, ο Αντιδήµαρχος
ειδικών πλη- θυσµια-
κών οµάδων& αλλη-
λεγγύης ∆. Καρδίτσας
κ. Μπούτας Βασ. και
εκπρόσωποι φορέων
και δοµών του κοινω-
νικού τοµέα όπως: το
Θεοδωρίδειο Κέντρο
“Ορίζοντες”, το Κέν-
τρο Γυναικών Καρδί-

τσας, το Σώµα Ελληνι-
κού Οδηγισµού (Τ.Τ.
Καρδίτσας), το Νο-
µαρχιακό σωµατείο
ΑµεΑ Καρδίτσας, ο
Σύλλογος Γονέων παι-
διών ΑµεΑ, ο Σύλλο-
γος Αυτισµού ∆υτικής
Θεσσαλίας, ο Σύλλο-
γος Πασχόντων Θα-
λασσαιµίας Καρδίτσας,
ο Σύλλογος γονιών
παιδιών µε νεοπλα-
σµατική ασθένεια-
ΦλόγαΚαρδίτσας, η
Ελληνική Αντικαρκι-
νική Εταιρεία - Πα-
ράρτηµα Καρδίτσας, ο
σύλλογος ACT FOR
KARDITSA “∆ΡΑΣΗ”,
τα Κ∆ΑΠ ΜΕΑ «Ήλιος»
και «Όλοι Μαζί» και η
εταιρία παροχής υπη-
ρεσιών υποστήριξης
σε ΑµεΑ «JOIN US».

Ηµερίδα για την Κλιµατική Αλλαγή
Κλιµατική Κρίση
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Ταυτόχρονη παρουσία της Περιφέρειας
Θεσσαλίας σε διεθνείς τουριστικές
εκθέσεις σε Βουδαπέστη και Βουκουρέστι
Σε εξέλιξη βρί-

σκεται το πρό-
γ ρ α µ µ α

τουριστικής προβολής
της Περιφέρειας, µε
διπλή, ταυτόχρονη
συµµετοχή στις εκθέ-
σεις TRAVEL UTAZAS
BUDAPEST και TTR
FAIR ROMEXPO που
έλαβαν χώρα σε Βουδα-
πέστη και Βουκουρέστι
σε ίδιες ηµεροµη- νίες.
Πρόκειται για δύο εκθέ-
σεις κοινού, γενικού
τουρισµού που αποτε-
λούν τις κορυφαίες

τουριστικές εκθέσεις
των δυο χωρών. Η Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας ως
συνεκθέτης του ΕΟΤ
παρουσίασε µε σύγ-

χρονα µέσα προορι-
σµούς όπως η Σκιάθος,
η Αλόννησος, η Σκόπε-
λος, το Πήλιο, η Λίµνη
Πλαστήρα, τα Μετέωρα,

ο Όλυµπος, τα παράλια
του ν. Λάρισας και άλ-
λους και τις δυνατότη-
τες που προσφέρουν
στον επισκέπτη για µο-
ναδικές εµπειρίες. Την
Περιφέρεια εκπρο-
σώπη- σαν η θεµατική
Αντιπεριφερειάρχης Λία
Ρογγανάκη, ο Περιφε-
ρειακός Σύµβουλος
Γιώργος Ζώγας και
υπηρεσιακά στελέχη.

«Συνεχίζουµε δυνα-
µικά το πρόγραµµα
τουριστικής προβολής
µε στόχο την αύξηση

του µεριδίου της αγο-
ράς και της ανταγωνι-
στικότητας των του-
ριστικών πόρων και
προορισµών της Θεσ-
σαλίας σε επιλεγµένες
αγορές-στόχους του
εξωτερικού, µε τη δια-
τήρηση των παραδοσια-
κών τουριστικών αγο-
ρών και την αναζήτηση
νέων για την προσέλ-
κυση επισκεπτών υψη-
λού εισοδηµατικού επι-
πέδου» δηλώνει ο Περι-
φερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.

Θάνος Σκάρλος για τη σηµαντική
διάκριση του 1ου ΕΠΑΛ Σοφάδων:
Μας κάνατε υπερήφανους
Ο∆ήµαρχος και

η ∆ηµοτική
Αρχή υποδέ-

χτηκαν στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου την Πέµπτη
30/3, την οµάδα ροµ-
ποτικής που βραβεύ-
τηκε µε το πρώτο
βραβείο στην κατηγο-
ρία της Ηλεκτρολογίας
και έχει τίτλο « Σοφά-
δες – Έξυπνη Πόλη».

Το πρώτο βραβείο
που κατέκτησε το 1ο
ΕΠΑΛ σε ένα ιδιαιτέ-
ρως απαιτητικό περι-
βάλλον αποδεικνύει
την εξαιρετική δουλειά
που γίνεται στο πλαίσιο
του σχολείου, τις πολ-
λές ώρες προσπάθειας
των µαθητών αλλά και
την εξαιρετική καθο-
δήγηση των καθηγη-
τών και του ∆ιευθυντή
κ. Χρήστου Τσακνάκη.

Αρχικά οι µαθητές
παρουσίασαν αναλυ-
τικά το έργο για το
οποίο βραβεύτηκαν και
εντυπωσίασε για την
αρτιότητά του. Αποτε-
λείται από µια µακέτα

που αντιπροσωπεύει
την πόλη των Σοφά-
δων, η οποία περιέχει
ηλεκτρονικούς αυτοµα-
τισµούς που µπορούν
να δώσουν λύση σε
προβλήµατα της αστι-
κής ζωής, όπως για πα-
ράδειγµα αυτόµατο
σύστηµα για αποφυγή
πληµµυρών του Σοφα-
δίτη ποταµού, σύστηµα
έξυπνης άρδευσης, σύ-
στηµα έξυπνης στάθ-
µευσης, συστήµατα
διαβάσεων φιλικά προς
ΑΜΕΑ, συστήµατα δια-
χείρισης ενέργειας δη-
µοσίων κτιρίων και
συστήµατα παρακο-
λούθησης ατµοσφαιρι-
κών παραγόντων. Όλα
τα συστήµατα είναι δια-
συνδεδεµένα και προ-
σβάσιµα µε το

διαδίκτυο.
Ο ∆ήµαρχος µετά

την παρουσίαση εξέ-
φρασε τα θερµά του
συγχαρητήρια και την
χαρά του στους µαθη-
τές και τους εκπαιδευ-
τικούς που πέτυχαν το
σπουδαίο αποτέλεσµα
και απένειµε τα βρα-
βεία.

Όπως είπε αξίζουν
θερµά συγχαρητήρια οι
µαθητές για τις προ-
σπάθειές τους, οι εκ-
παιδευτικοί για την
καθοδήγηση που δί-
νουν αλλά και οι γονείς
για την πλήρη στήριξη
που παρέχουν ώστε το
αποτέλεσµα να δικαιώ-
σει τους κόπους όλων.

Τόνισε ότι η δουλειά
που γίνεται από τους
εκπαιδευτικούς είναι

εξαιρετική, καθώς δί-
νουν στα παιδιά την
ευκαιρία να αναπτύ-
ξουν µοναδικές δεξιό-
τητες και κυρίως να
οραµατιστούν το µέλ-
λον της πόλης των Σο-
φάδων µέσα από δικές
τους κατασκευές, οι
οποίες µπορούν να κά-
νουν τον κόσµο µας
καλύτερο.

Πρόσθεσε ότι οι νέες
τεχνολογίες, ο κλάδος
της ροµποτικής και των
αυτοµατισµών µας επη-
ρεάζουν στο παρόν και
στο µέλλον, δηλώνον-
τας ότι θα στηρίξει µε
όλες του τις δυνάµεις
τις προσπάθειές των
µαθητών.

Σηµείωσε ότι η επι-
τυχία αυτή µας κάνει
να νοιώθουµε υπερή-
φανοι για το εκπαιδευ-
τικό έργο που
αναπτύσσεται στα σχο-
λεία του ∆ήµου µας.

Κλείνοντας υπο-
γράµµισε ότι η ∆ηµο-
τική Αρχή Σοφάδων,
συνεχίζει να κάνει ό,τι
είναι δυνατό για να

στηρίξει αυτή την προ-
σπάθεια και να εξασφα-
λίσει στους µαθητές
όσο το δυνατόν καλύ-
τερες συνθήκες µάθη-
σης.

Να σηµειωθεί ότι Εκ-
παιδευτικοί – Συντονι-
στές του έργου είναι οι
Μαυρέλος Εµµανουήλ ,
ειδικότητας ηλεκτρονι-
κών, Νάρη Μαρία πολι-
τικών µηχανικών –
αρχιτεκτόνων και Βαρ-
σάνης Κωνσταντίνος ,
ειδικότητας ηλεκτρολό-
γων.

Οι µαθητές που συµ-
µετείχαν στην υλοποί-
ηση αυτού του
καινοτόµου έργου
ήταν, ο Ραπάϊ Αντζε-
λίνο από την Α’ τάξη,
Καρατόλιος Γεώργιος,
Κυρίτσης Άγγελος ,
Παππάς Χρήστος και
Ρόδε Βιονίς από τη Β’

τάξη και Παππάς Χρή-
στος – ∆ηµήτριος από
τη Γ’ τάξη. Συµµετείχε
επίσης η µαθήτρια από
το Γενικό Λύκειο Νέου
Μοναστηρίου Μαυρέ-
λου Στέλλα.



Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 11

Προσλήψεις αστυνοµικών σε Παλαµά
και Σοφάδες
Οι προσλή-

ψεις 1.000 νέ
ων δηµοτι-

κών αστυνοµικών σε
δήµους της χώρας
µέσω ΑΣΕΠ, έλαβαν
έγκριση.

Για το Νοµό Καρδί-
τσας, προβλέπονται 3
θέσεις στο ∆ήµο Πα-
λαµά και 3 θέσεις στο
∆ήµο Σοφάδων.

Ειδικότερα, δηµοσι-
εύθηκε η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (ΚΥΑ)
που υπογράφουν οι
υπουργοί Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης και Οι-
κονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας που άναψε
«πράσινο φως» για
την κατανοµή 1.000
κενών οργανικών θέ-
σεων ανά δήµο και κα-
τηγορία εκπαίδευσης.

Με βάση την ΚΥΑ, η
κάλυψη των 1.000
κενών οργανικών θέ-
σεων θα γίνει σε 137
δήµους της χώρας και
αφορά 633 θέσεις κα-
τηγορίας ∆Ε, 183 κατη-
γορίας ΠΕ και 184
κατηγορίας ΤΕ.

Στην κατανοµή θα
συµπεριληφθούν και οι
213 θέσεις που εγκρί-
θηκαν τον περσινό Σε-
πτέµβριο στο πλαίσιο
του ετήσιου προγραµ-
µατισµού προσλήψεων.

Σηµειώνεται πως
είναι η πρώτη φορά
που οι προσλήψεις
στη δηµοτική αστυνο-
µία θα γίνουν εξ ολο-
κλήρου µέσω
δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν
ΑΣΕΠ, καθώς παλαι-
ότερα οι προσλήψεις
αυτές εξαιρούνταν της
Αρχής και γινόταν µε
τις διατάξεις του Π∆
135/06.

Κατανοµή θέσεων
Τη µερίδα του λέον-

τος λαµβάνει, όπως
είναι φυσικό, ο
δήµος Αθηναίων µε
181 θέσεις, από τις
οποίες οι 153 είναι κα-
τηγορίας ∆Ε και από 14
θέσεις στις κατηγορίες
ΠΕ και ΤΕ.

Στον δήµο Θεσσα-
λονίκης κατανέµον-
ται 80 θέσεις (40 ∆Ε,
20 ΠΕ, 20 ΤΕ), στον
δήµο Ηρακλείου Κρή-
της 30 (18, ∆Ε, 6 ΠΕ, 6
ΤΕ), στον δήµο Θέρµης
20 (15 ∆Ε, 4 ΠΕ, 1 ΤΕ),
στον δήµο Αχαρνών 16
(12 ∆Ε, 2 ΠΕ, 2 ΤΕ),
στον δήµο Θερµαϊκού
15 (11 ∆Ε, 2 ΠΕ, 2 ΤΕ)
και στον δήµο Χαλκι-
δέων 13 θέσεις (9 ∆Ε,
2 ΠΕ, 2 ΤΕ).

Επίσης από 12 θέ-
σεις αναλογούν στους
δήµος Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγµένης, Κερα-
τσινίου - ∆ραπετσώνας
και Πύργου, 11 θέσεις
στους δήµους Αγίου
∆ηµητρίου, Ελευσίνας,
Κασσάνδρας και Κατε-
ρίνης και από 10 θέσεις
στους δήµους Αγρι-
νίου, ∆ράµας, Εορ-
δαίας, Θήρας,
Κοµοτηνής, Μάνδρας -
Ειδυλλίας, Ναυπακτίας,
Νεάπολης - Συκεών,
Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη
Ρέντη, Ρεθύµνης και
Φλώρινας. Στους υπό-
λοιπους 111 δήµους
αναλογούν από µία έως
εννέα θέσεις. Αντί-
στοιχα, οι 213 θέσεις
κατανέµονται σε άλ-
λους 34 δήµους, µε-
ταξύ των οποίων οι
Πειραιώς (77 θέσεις),
Χανίων (32) και Καλα-
µαριάς (15).

Οι προϋποθέσεις και
τα απαραίτητα προ-
σόντα για διορισµό

Οι υποψήφιοι πρέπει
να πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:

Να είναι ηλικίας από
20 έως 35 ετών

Να έχουν ανάστηµα
τουλάχιστον 1,63 µ. οι
γυναίκες και 1,70 µ. οι
άνδρες και να έχουν
την ψυχική και σωµα-
τική υγεία, καθώς και
τα διανοητικά προ-
σόντα που τους επιτρέ-
πουν την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης
τους

Οι υποψήφιοι που
κρίνονται κατάλληλοι
υγειονοµικά υποβάλ-
λονται σε αθλητικές
δοκιµασίες, οι οποίες
περιλαµβάνουν:

∆ρόµο 100 µ. σε
χρόνο 16΄΄ (µία προ-
σπάθεια).

∆ρόµο 1.000 µ. σε
χρόνο 4’ και 20΄΄ (µία
προσπάθεια).

Άλµα σε ύψος µε
φόρα τουλάχιστον 1.00
µ. (τρεις προσπάθειες).

Αλµα σε µήκος µε
φόρα τουλάχιστον 3,60
µ. (τρεις προσπάθειες).

Ρίψη σφαίρας
(7,275 χλγ.) σε από-
σταση τουλάχιστον
4,50 µ., ως µέσο όρο
ρίψης µε το δεξί και το
αριστερό χέρι (τρεις
προσπάθειες ανά χέρι).

Οι υποψήφιοι που
επιτυγχάνουν στις
αθλητικές δοκιµασίες
υποβάλλονται σε ψυ-
χοτεχνικές δοκιµασίες
και συνέντευξη, ώστε
να ερευνηθούν ιδίως η
κρίση, η αντίληψη, η
προσαρµοστικότητα
στις µεταβαλλόµενες
καταστάσεις και απαι-
τήσεις, ο βαθµός ετοι-
µότητας, η
αυτοκυριαρχία, η συ-
ναισθηµατική σταθερό-
τητα, και η δοµή της

προσωπικότητας.
Τα κατά κλάδο και

ειδικότητα τυπικά προ-
σόντα διορισµού του
ειδικού ένστολου προ-
σωπικού της δηµοτικής
αστυνοµίας είναι τα
εξής:

για τον κλάδο ΠΕ,
το πτυχίο ή δίπλωµα
οποιουδήποτε τµήµα-
τος Α.Ε.Ι. της ηµεδα-
πής ή ακαδηµαϊκά
ισοδύναµος ή ισότιµος
τίτλος σχολών της αλ-
λοδαπής,

για τον κλάδο ΤΕ, το
πτυχίο ή δίπλωµα οποι-
ουδήποτε τµήµατος
Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής, γ. για
τον κλάδο ∆Ε, οποι-
οδήποτε πτυχίο ή δί-
πλωµα ή απολυτήριος
τίτλος Επαγγελµατικής
Ειδικότητας, Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης επι-
πέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή
Μεταλυκειακού Έτους -

Τάξης Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελµα-
τικής Κατάρτισης επι-
πέδου µεταδευτε-
ροβάθµιας επαγγελµα-
τικής εκπαίδευσης
Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελµατι-
κού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή
Επαγγελµατικής Ειδικό-
τητας, Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης επιπέδου 4
ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαι-
δευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄
κύκλου Σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τε-
χνικού Επαγγελµατικού
Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
Μέσης Τεχνικής Επαγ-
γελµατικής Σχολής Ερ-
γοδηγών ή Γενικού
Λυκείου ή Ενιαίου Λυ-
κείου ή Λυκείου Γενι-
κής Κατεύθυνσης ή
άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότη-
τας

ΟΟ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΛΛααρρίίσσηηςς  
&&  ΤΤυυρρννάάββοουυ  σσττηηνν  
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  
ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήή  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη
ΘΘεεσσσσααλλίίααςς

Ε π ί σ κ ε ψ η
πραγµατοποί-
ησε την Πέµ-
πτη 30
Μαρτίου 2023,
ο Σεβασµιώτα-
τος Μητροπο-
λίτης Λαρίσης
& Τυρνάβου κ.
Ι ε ρ ώ ν υ µ ο ς ,

στην έδρα της Περιφερειακής Πυροσβεστικής
∆ιοίκησης Θεσσαλίας, όπου τον υποδέχθηκε ο
Συντονιστής Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας –
Θεσσαλίας Υποστράτηγος ΠΣ Ευάγγελος Φα-
λάρας και ο ∆ιοικητής αυτής Αρχιπύραρχος Νι-
κόλαος Μητσιογιάννης. Σκοπός της
συνάντησης ήταν η έκφραση ευχαριστιών προς
το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδροµικό
δυστύχηµα στην περιοχή των Τεµπών, ως ελά-
χιστη ένδειξη αναγνώρισης της αποτελεσµατι-
κότητας του έργου τους επ’ αγαθώ του
κοινωνικού συνόλου και ειδικότερα του Ν. Λα-
ρίσης. 
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Εκδήλωση βράβευσης αθλητών από
το ∆ήµο Καρδίτσας και το ∆ΟΠΑΚ

Εκδήλωση βρά-
βευσης αθλητών,
αθλητριών, προ-

πονητών και συλλόγων
που διακρίθηκαν το 2022
σε µεγάλα αθλητικά γεγο-
νότα, οργανώνει ο ∆ήµος
Καρδίτσας σε συνεργασία
µε τον ∆ΟΠΑΚ. Η εκδή-
λωση είναι ανοικτή για το
κοινό και θα γίνει στο
χώρο του αναψυκτηρίου
στο Παυσίλυπο, την Κυ-
ριακή 2 Απριλίου και ώρα
7:00 µ.µ. Ειδικότερα οι
αθλητές και οι αθλήτριες
που θα βραβευτούν είναι
οι παρακάτω:

ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗ-
ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙ-
ΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟ

Στην αθλήτρια ΑΝΤΙ-
ΓΟΝΗ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ,
Εθνική Οµάδα - Πανελλη-
νιονίκης βάδην, για την
κατάκτηση της 1ης

θέσης στα 20.000µ και
στα 35.000µ. Βάδην στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
Στίβου στο Μόναχο 2022,
για την 4η θέση

στα 35.000µ. Βάδην
στο Παγκόσµιο Πρωτά-
θληµα Στίβου στο Όρεγ-
κον 2022, για την
κατάκτηση της 2ης θέσης
στο

Παγκόσµιο οµαδικό
Βάδην στα 20.000µ.στο
Μουσκάτ του ΟΜΑΝ και
την 6η θέση στα 20 χλµ.
βάδην στο

Παγκόσµιο Κύπελλο
του Οµάν το 2022.

Στον αθλητή Παπαµι-
χαήλ Αλέξανδρο, Εθνική
Οµάδα - Πανελληνιονίκης
βάδην, για την συµµετοχή
του στο Παγκόσµιο Πρω-
τάθληµα Στίβου στο
Όρεγκον 2022 και την
συµµετοχή του στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθληµα Στί-
βου στο Μόναχο 2022

Στον αθλητή Τσιάµη
∆ηµήτριο, Εθνική Οµάδα
- Πανελληνιονίκης τρι-
πλούν, για την συµµετοχή
του στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθληµα Στίβου στο Μό-
ναχο 2022.

Στην αθλητή Γκαραγ-
κάνη Σωτήριο, Εθνική
Οµάδα για την κατάκτηση
της 1ης θέσης στα 200µ.
στο Πανελλήνιο πρωτά-
θληµα κλειστού στίβου,

της 2ης θέσης στα 200µ.
και της 3ης θέσης στα
100µ. στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα στίβου 2022.

Στην διεθνή διαιτητή
Κουροµπίλια Χρυσούλα
για την συµµετοχή της στο
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ 2022, στον τελικό
Μπαρτσελόνα – Λυών (
επιλογή στο Παγκόσµιο
Κύπελλο Ποδοσφαίρου
Γυναικών 2023 στην Αυ-
στραλία – Ν. Ζηλανδία.)

Στην αθλήτρια Κων-
σταντίνα Χαρόβα, του Α.Σ
Καρδίτσας Ταεκβοντό
“Πρωτέας”, µέλος της
εθνικής οµάδας, για την
κατάκτηση της 5ης θέσης
στο Παγκόσµιο – Πανευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθληµα ΤΑ-
ΕΚΒΟΝΤΟ και της 1ης
θέσης στο Πανελλήνιο
πρωτάθληµα ΤΑΕΚ-
ΒΟΝΤΟ.

Στον αθλητή Παπα-
στεργίου Ανδρέα, του
Σ.Ο.Α. ΦΩΚΙΑΝΟΣ, για
την κατάκτηση της 3ης
θέσης στα 10.000µ.
Βάδην στο Βαλκανικό
Βάδην, 1η θέση στα
10.000µ βάδην στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθληµα
στίβου Κ20, την συµµε-
τοχή του στα 10.000µ.
στο Παγκόσµιο στο Κάλι
της Κολοµβίας στην κατη-
γορία Κ20, στο Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα Βάδην οµά-
δων στα 20.000µ. στο
Μουσκάτ του ΟΜΆΝ, και
2η θέση στα 20.000µ.
Βάδην Πανελλήνιο Πρω-
τάθληµα βάδην Κ23 .

Στον αθλητή Λεοντίδη
Σωτήριο, του Α.Σ. ΩΡΙΩΝ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, για την κατά-
κτηση της 5ης θέσης
στους Βαλκανικούς αγώ-
νες και την 4η θέση στο
Πανελλήνιο πρωτάθληµα
στο τριπλούν κατηγορίας
Κ20.

Στον αθλητή Μπούσδα
Αριστοτέλη, του Σ.Ο.Α.
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ,για την κατά-
κτηση της 6ης θέσης στα
10000 µ βάδην στο Βαλ-
κανικό Πρωτάθληµα
Βάδην.

Στην Τσινοπούλου
Παναγιώτα, του Σ.Ο.Α.
ΦΩΚΙΑΝΟΣ, µοναδική εν
ενεργεία µητέρα αθλήτρια
Καρδίτσας.

Στην αθλήτρια Φιάσκα
Όλγα, της ΑΘΛΟΚΙΝΗ-
ΣΗΣ,µε προπονητή τον
Αθανάσιο ∆εληγιάννη,
για την κατάκτηση της
2ης θέσης στο Παγκόσµιο
Κύπελλο Βάδην οµάδων
στα 20.000µ.στο Μουσκάτ
του ΟΜΆΝ.

ΑΘΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΠΟ-
ΝΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΟΜΑ∆Α

Στην αθλήτρια Θεο-
δώρα Αναγνωστοπούλου,
παίκτρια της ποδοσφαιρι-
κής οµάδας Ακαδηµία Ελ-
πίδες, για την συµµετοχή
της στην εθνική οµάδα νε-
ανίδων.

Στον ∆εληγιάννη Αθα-
νάσιο για την κατάκτηση
της 3ης θέσης στους Βαλ-
κανικούς βάδην 10.000 µ.
του αθλητή Παπαστεργίου
Ανδρέα και τη συµµετοχή
του στο Παγκόσµιο στο
Κάλι της Κολοµβίας στην
κατηγορία Κ20 και στο
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα
Βάδην οµάδων στα
20.000µ. στο Μουσκάτ
του ΟΜΆΝ.

Στον προπονητή Φλί-
σκα Παναγιώτη για την
συµµετοχή της αθλήτριας
Κωνσταντίνας Χαρόβα στο
Παγκόσµιο και Πανευρω-
παϊκό πρωτάθληµα ΤΑΕΚ-
ΒΟΝΤΟ

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ
Στον Καµπίτσα Αθανά-

σιο για την κατάκτηση της

8ης στο Παγκόσµιο Πρω-
τάθληµα βετεράνων
αθλητών και της 1ης
θέσης στο Βαλκανικό
Πρωτάθληµα βετεράνων
αθλητών στίβου 2022 στο
άλµα εις ύψος

Στον Γούσια Νικόλαο,
για την κατάκτηση της
1ης θέσης στο Βαλκανικό
Πρωτάθληµα βετεράνων
αθλητών στίβου 2022 στο
δέκαθλο.

Στον Αναστασόπουλο
Στυλιανό για την κατά-
κτηση της 6ης στο Παγκό-
σµιο Πρωτάθληµα
βετεράνων αθλητών και
της 2ης θέσης στο Βαλκα-
νικό Πρωτάθληµα βετε-
ράνων αθλητών στίβου
2022 στο άλµα εις ύψος .

Στον Κωσταβάρα Αθα-
νάσιο για την κατάκτηση
της 2ης θέσης στο Βαλκα-
νικό Πρωτάθληµα βετερά-
νων αθλητών στίβου 2022
στη δισκοβολία και της
3ης θέσης στη σφαιροβο-
λία.

Στον Σδόγκο Γεώργιο,
για την κατάκτηση της
2ης θέσης στο Βαλκανικό
Πρωτάθληµα βετεράνων
αθλητών στίβου 2022
στο άλµα επί κοντώ.

Στον Λάππα Στέργιο
για την κατάκτηση της
2ης θέσης στο Βαλκανικό
Πρωτάθληµα βετεράνων
αθλητών στίβου 2022
στα 4Χ400

Στον Μισαηλίδη Χρή-
στο για την κατάκτηση της
3ης θέσης στο Βαλκανικό
Πρωτάθληµα βετεράνων
αθλητών στίβου 2022
στα 5.000µ.

ΟΜΑ∆ΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΗ ΜΑΣ

στον Α.Σ. Καρδίτσας,
πρωταθλητής στην Α2 κα-
τηγορία καλαθοσφαίρισης
και την άνοδο της οµάδας
στην BASKET LEAGUE

στην ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, για
την συµµετοχή στο πρω-
τάθληµα Super League 2
(2021-2022)

στον Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, για
την συµµετοχή στο πρω-
τάθληµα Β΄Εθνικής Αν-
δρών στην
καλαθοσφαίριση.

Στην ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΕΛΠΙ-

∆ΕΣ, για την συµµετοχή
στην Α΄Εθνική Κατηγορία
Γυναικών στο ποδό-
σφαιρο.

Στον ΣΠΑΚ για την
συµµετοχή στην β΄Εθνική
Κατηγορία πετοσφαίρισης
Γυναικών.

Στον Σύλλογο Ολυµ-
πιακών Αθληµάτων Φω-
κιανός Καρδίτσας, για την
συµµετοχή στην β΄Εθνική
Κατηγορία Ανδρών και
Γυναικών στην αντισφαί-
ριση.

Στην Α.Κ.Α.Κ. για την
συµµετοχή στην Γ
΄Εθνική Κατηγορία υδα-
τοσφαίρισης Ανδρών.

ΑΠΟΝΟΜΗ
Στον Στεφανή Γεώργιο

για την συµµετοχή του ως
βοηθός διαιτητή στο
Πρωτάθληµα της SUPER
LEAGUE την περίοδο
2021-2022

Στον Μπεκιάρη Λάµ-
προ για την συµµετοχή
του ως διαιτητής στο
Πρωτάθληµα της SUPER
LEAGUE 2 την περίοδο
2021-2022

Στον Βογιατζή Ελευθέ-
ριο για την συµµετοχή του
ως βοηθός διαιτητή στο
Πρωτάθληµα της SUPER
LEAGUE 2 την περίοδο
2021-2022.

Στον Γκουντέλα Στέρ-
γιο για την συµµετοχή του
ως διαιτητής στο Πρωτά-
θληµα της Γ΄Εθνικής Κα-
τηγορίας την περίοδο
2021-2022.

Στον Κουτροµάνο Νι-
κόλαο για την συµµετοχή
του ως διαιτητής στο
Πρωτάθληµα της Γ΄Εθνι-
κής Κατηγορίας την πε-
ρίοδο 2021-2022.

Στον Μαργιολά ∆ηµή-
τριο για την συµµετοχή
του ως διαιτητής στο
Πρωτάθληµα της Γ΄Εθνι-
κής Κατηγορίας την πε-
ρίοδο 2021-2022.

Στον Γιοβάνη Γεώργιο
για την συµµετοχή του ως
βοηθός διαιτητή στο Πρω-
τάθληµα της Γ΄Εθνικής
Κατηγορίας την περίοδο
2021-2022.

Στον Καλογραννίτη
Απόστολο, για την συµµε-
τοχή του ως βοηθός διαι-
τητή στο Πρωτάθληµα της
Γ΄Εθνικής Κατηγορίας την
περίοδο 2021-2022.

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ

Την Κυριακή στο αναψυκτήριο του Παυσιλύπου
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ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ 1η
έως 3η ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ

ΣΤΙΒΟΣ
Στην αθλήτρια Κατσι-

γιαννοπούλου Βασιλική,
του Σ.Ο.Α.Κ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ,
για την κατάκτηση της
1ης θέσης στους Πανελ-
λήνιους αγώνες Κ16 στο
άλµα εις ύψος

Στην αθλήτρια Τσοµ-
πάνη Ελένη, του Σ.Ο.Α.Κ.
ΦΩΚΙΑΝΟΣ , για την κα-
τάκτηση της 2ης θέσης
στο άλµα εις ύψος και της
6ης θέσης στο τετρα-
πλούν στους Πανελλήνι-
ους αγώνες Κ16.

Στην αθλήτρια Παλάν-
τζα Αριστέα – Χρύσα, του
Α.Σ. ΩΡΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ,
για την κατάκτηση της
2ης θέσης στο άλµα τρι-
πλούν και της 5ης θέσης
στα 4Χ80 στους Πανελ-
λήνιους αγώνες Κ16.

Στην αθλήτρια Γάκη
Φρειδερίκη, του Α.Σ.
ΩΡΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, για
την κατάκτηση της 2ης
θέσης στην σφαιροβολία
και της 5ης θέσης στη δι-
σκοβολία στους Πανελλή-
νιους αγώνες Κ16.

Στην αθλήτρια Νταν-
τάµη Ιωάννα, του Α.Σ.
ΩΡΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, για
την κατάκτηση της 3ης
θέσης στο τετραπλούν και
της 6ης θέσης στο άλµα
εις µήκος στους Πανελ-
λήνιους αγώνες Κ16.

Στην αθλήτρια Καρα-
στέργιου Ιωάννα, του Α.Σ.
ΩΡΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, για
την κατάκτηση της 3ης
θέσης στο άλµα εις µήκος
και της 5ης θέσης στα
4Χ80 στους Πανελλήνι-
ους αγώνες Κ16.

Στην αθλήτρια ∆ελη-
γιάννη Ευαγγελία, του
Σ.Ο.Α.Κ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ, για
την κατάκτηση της 3ης
θέσης στο έπταθλο στην
κατηγορία Κ23, της 6ης
θέσης στο έπταθλο και της
6ης θέσης στο πένταθλο
κατηγορίας ανδρών /Γυ-
ναικών, στο Πανελλήνιο
ανοιχτό σύνθετο.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Στην αθλήτρια Καρα-

µέτου Βένια, του ΑΣ.
ΝΗΡΕΑ, για την κατά-
κτηση της 2ης θέσης στο
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
Τεχνικής Κολύµβησης
Παγκορασίδων Α΄2022
στο αγώνισµα των 200µ
και 400µ διπλά πέδιλα, 4η
θέση στα 50µ. Kαι 5η
θέση στα 100µ. ∆ιπλά πέ-
διλα.

Στον αθλητή Καλούτσα
Κω/νο, της Α.Κ.Α.Κ., για

την κατάκτηση της 2ης
θέσης στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Τεχνικής Κο-
λύµβησης Παίδων 2022
στο αγώνισµα των
4x100µ διπλά πέδιλα &
για την κατάκτηση της
6ης θέσης στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Τεχνικής Κο-
λύµβησης Παίδων 2022
στο αγώνισµα των 50µ
διπλά πέδιλα.

Στον αθλητή Βασιλό
Θεοφάνη, της Α.Κ.Α.Κ.,
για την κατάκτηση της
2ης θέσης στα 4χ100µ.
∆Π, της 3ης θέσης στα
400µ. ∆.Π. και 5ης θέσης
στα 200µ.∆Π. Κατηγορίας
Παίδων στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Τεχνικής Κο-
λύµβησης 2022.

Στην αθλήτρια Γε-
ρούκη Αλέξάνδρα, της
Α.Κ.Α.Κ., για την κατά-
κτηση της 2ης θέσης στα
4Χ100µ. ∆.Π. και 5η θέση
στα 50, 100, 200µ.∆Π στο
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
Τεχνικής Κολύµβησης Κο-
ρασίδων 2022

Στην αθλήτρια Τσου-
κνίδα Σοφία, της Α.Κ.Α.Κ.,
για την κατάκτηση της
2ης θέσης στα 4Χ100µ.
∆ιπλά πέδιλα κατηγορία
Κορασίδων στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθληµα Τεχνικής
Κολύµβησης.

Στους αθλητές-τριες,
της οµάδας 4Χ100µ.
mixed Παίδων-Κορασίδων
της Αθλητικής Κολυµβητι-
κής Ακαδηµίας Καρδίτσας,
Γερούκη Αλέξάνδρα,
Τσουκνίδα Σοφία, Βασιλό
Θεοφάνη και Καλούτσα
Κω/νο: για την κατάκτηση
της 2ης θέσης στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθληµα Τεχνι-
κής Κολύµβησης στα
διπλά πέδιλα.

ΑΜΕΑ
Στον αθλητή Βαϊ-

όπουλο Φώτη, του Πανελ-
λήνιου συλλόγου ΑΜΕΑ
“ΟΙ ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΕΣ”, για
την κατάκτηση της 1ης
θέσης κατηγορίας F37,
στους Πανελλήνιους αγώ-
νες ΑΜΕΑ, στο ακόντιο.

Στον αθλητή Μπαν-
τελά Ευάγγελο, του Πα-
νελλήνιου συλλόγου
ΑΜΕΑ “ΟΙ ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΕΣ”,
για την κατάκτηση της
1ης θέσης κατηγορίας
F44, στους Πανελλήνιους
αγώνες ΑΜΕΑ, στα 5.000
µέτρα.

Στην αθλήτρια Χατζή
Αλεξάνδρα, του Πανελλή-
νιου συλλόγου ΑΜΕΑ “ΟΙ
ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΕΣ”, για την
κατάκτηση της 1ης θέσης
κατηγορίας F20, στους
Πανελλήνιους αγώνες
ΑΜΕΑ, στη σφαιροβολία.

Στον αθλητή Κουτρου-
µάνο ∆ιονύσιο, του Πα-
νελλήνιου συλλόγου
ΑΜΕΑ “ΟΙ ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΕΣ”,
για την κατάκτηση της
2ης θέσης κατηγορίας
F20, στους Πανελλήνιους
αγώνες ΑΜΕΑ, στη σφαι-
ροβολία.

Στον αθλητή Σακελ-
λάρη Φώτη, του Πανελλή-
νιου συλλόγου ΑΜΕΑ “ΟΙ
ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΕΣ”, για την
κατάκτηση της 2ης θέσης
κατηγορίας F57, στους
Πανελλήνιους αγώνες
ΑΜΕΑ, στη σφαιροβολία.

Στον αθλητή Γαρίτο
Αλέξανδρο, του Πανελλή-
νιου συλλόγου ΑΜΕΑ “ΟΙ
ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΕΣ”, για την
κατάκτηση της 3ης θέσης
κατηγορίας F35, στους
Πανελλήνιους αγώνες
ΑΜΕΑ, στη σφαιροβολία.

Στον αθλητή Μπαλτά
Απόστολο, του Πανελλή-
νιου συλλόγου ΑΜΕΑ “ΟΙ
ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΕΣ”, για την
κατάκτηση της 3ης θέσης
κατηγορίας F57, στους
Πανελλήνιους αγώνες
ΑΜΕΑ, στη σφαιροβολία.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑ-
∆ΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Στην ΖΑΧΟΥ
ΑΡΙΑΝΝΑ, αθλήτρια του
συλλόγου ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΑΜΑΡΙΛΙΣ, για την κατά-
κτηση της 3ης θέσης
στους 7ους Πανελλήνιους
αγώνες Αισθητικής Οµαδι-
κής Γυµναστικής.

Στην ΠΡΙΤΣΑ ΑΝΝΑ,
αθλήτρια του συλλόγου
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΑΜΑΡΙΛΙΣ,
για την κατάκτηση της
3ης θέσης στους 7ους Πα-
νελλήνιους αγώνες Αισθη-
τικής Οµαδικής
Γυµναστικής

Στην ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑ
ΟΡΙΑΝΑ αθλήτρια του
συλλόγου ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΑΜΑΡΙΛΙΣ, για την κατά-
κτηση της 3ης θέσης
στους 7ους Πανελλήνιους
αγώνες Αισθητικής Οµαδι-
κής Γυµναστικής.

Στην ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ, αθλήτρια του
συλλόγου ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΑΜΑΡΙΛΙΣ, για την κατά-
κτηση της 3ης θέσης
στους 7ους Πανελλήνιους
αγώνες Αισθητικής Οµαδι-
κής Γυµναστικής.

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ 4η
έως 6η ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ

Στίβος
Στην αθλήτρια Φιλίπ-

που Μερόπη, του
Σ.Ο.Α.Κ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ,για
την κατάκτηση της 4ης
θέσης στο άλµα εις ύψος
στους Πανελλήνιους αγώ-
νες, στην κατηγορία Κ16 .

Στην αθλήτρια Πολύ-
ζου Μαριάνθη, του
Σ.Ο.Α.Κ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ για
την κατάκτηση της 4ης
θέσης και της 5ης θέσης
στο άλµα εις ύψος Κ23
και Κ18 αντίστοιχα στους
Πανελλήνιους αγώνες .

Στην αθλήτρια Πανα-
γιόγλου Ελένη, του Α.Σ.
ΩΡΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ για
την κατάκτηση της 5ης
θέσης στο άλµα εις µήκος
και στα 4Χ80 Κ16 στους
Πανελλήνιους αγώνες

Στην αθλήτρια Ρίτσιου
Μαριάννα , του Α.Σ.
ΩΡΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ για
την κατάκτηση της 5ης
θέσης στα 4Χ80 Κ16
στους Πανελλήνιους αγώ-
νες

Στον αθλητή Κου-
τσιόγκουλο Απόστολο,
του Σ.Ο.Α.Κ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ
για την κατάκτηση της
5ης θέσης στους Πανελ-
λήνιους αγώνες ανοιχτού
στίβου Κ18 και Κ23 και
την 6η θέση στους Πανελ-
λήνιους αγώνες κλειστού
στίβου στο άλµα εις ύψος
Κ23.

Στην αθλήτρια Αρβανι-
τάκου Χρυσάνθη, του
Σ.Ο.Α.Κ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ για
την κατάκτηση της 5ης
θέσης στα 10.000 µ.
Βάδην Κ20 στους Πανελ-
λήνιους αγώνες.

Στις αθλήτριες του
Α.Σ. ΩΡΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ,
Ρίτσιου Μαριάννα, Καρα-
στεργίου Ιωάννα, Πανα-
γιόγλου Ελένη , Παλάντζα
Αριστέα – Χρύσα, για την
κατάκτηση της 5ης θέσης
στα 4Χ80 Κ16, στους Πα-
νελλήνιους αγώνες .

Στην αθλήτρια Μπακα-
λάκου Αικατερίνη, του
Α.Σ. ΩΡΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ,
για την κατάκτηση της
6ης θέσης στους Πανελ-
λήνιους αγώνες στην
σφαιροβολία. στην κατη-
γορία Κ18

Στην αθλήτρια Σάλη
Κυριακή Ευαγγελία του
Σ.Ο.Α.Κ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ για
την κατάκτηση της 6ης
θέσης Πανελλήνιους αγώ-
νες στο άλµα εις ύψος
στην κατηγορία Κ18.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Στον αθλητή Χαλιαµά-

λια Μάριο, της Α.Κ.Α.Κ.,
για την κατάκτηση της
4ης θέσης στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Τεχνικής Κο-
λύµβησης, στα
50,100,200 & 400µ. στα

διπλά πέδιλα κατηγορίας
παµπαίδων Α΄.

Στον αθλητή Ταρλαν-
τέζο Κωνσταντίνο, της
Α.Κ.Α.Κ., για την κατά-
κτηση της 5ης θέσης στα
400µ και της 6ης θέσης
στα 50 & 100µ. στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθληµα Τε-
χνικής Κολύµβησης, στα
διπλά πέδιλα κατηγορίας
παµπαίδων Α΄- Παίδων .

Στην αθλήτρια Τσα-
τσαρώνη Παναγιώτα, της
Α.Κ.Α.Κ., για την κατά-
κτηση της 5ης θέσης στα
50µ και της 6ης θέσης
200µ. στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Τεχνικής Κο-
λύµβησης, στα διπλά πέ-
διλα κατηγορίας
παγκορασίδων Α΄

Στον αθλητή Τσου-
κνίδα Βάιο, της ΑΚΑΚ, για
την κατάκτηση της 5ης
θέσης στα 100Μ. Πανελ-
λήνιο Πρωτάθληµα Τεχνι-
κής Κολύµβησης, στα
διπλά πέδιλα κατηγορίας
ΕΦΉΒΩΝ.

Στον αθλητή Στάθη
Λεωνίδα, του Α.Σ. ΝΗ-
ΡΕΑΣ, για την κατάκτηση
της 5ης θέσης στα 50µ
ύπτιο στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα κλασσικής
κολύµβησης κατηγορίας
παµπαίδων Β΄

Στην αθλήτρια Μου-
λαντζίκου ∆ήµητρα, του
Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ, για την κα-
τάκτηση της 6ης θέσης
στα 200Μ. στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθληµα Τεχνικής
Κολύµβησης, στα διπλά
πέδιλα κατηγορίας Κορα-
σίδων.

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
1. Στην αθλήτρια Μη-

τρολιά Μαρία του Αθλητι-
κού Αγωνιστικού
Συλλόγου ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Καρδίτσας, για την κατά-
κτηση της 5ης θέσης στο
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ κατηγορίας
33 κιλών Παίδων – Κορα-
σίδων.

2. Στον αθλητή Αντω-
νίου Απόστολο, του Αθλη-
τικού Αγωνιστικού
Συλλόγου ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Καρδίτσας, για την κατά-
κτηση της 5ης θέσης στο
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ κατηγορίας
Παίδων .

ΚΑΡΑΤΕ
1. Στην αθλήτρια Αθα-

νασού Ραφαηλία του
Αθλητικού Συλλόγου Κα-
ράτε Καρδίτσας, για την
κατάκτηση της 6ης θέσης
στην κατηγορία Νεανίδων
στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θληµα Καράτε Εφήβων-
Νεανίδων & Νέων Ανδρών
Γυναικών .
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Πρόληψη στη σύγχρονη ζωή

Την άνοιξη του
έτους 2023
επισκέφτηκα

τη γενέτειρα µου τη
Καρδίτσα για να ξε-
φύγω από την υπέρ-
µετρα αγχώδη ζωή
της Αθήνας µε τα
τόσα πολλά προβλή-
µατα ,κυρίως οικονο-
µικής φύσης.

Όλες οι συζητή-
σεις περιστρέφονταν
γύρω από την αδυσώ-
πητη ακρίβεια που
ταλαιπωρούσε την
πλειονότητα των πο-
λιτών. Λόγω υποχρε-
ώσεων είχα να την
επισκεφτώ περισσό-
τερο από είκοσι χρό-
νια.

Κατέλυσα στο εγ-
καταλελειµµένο σχε-
δόν πατρικό µου και
τις δυο πρώτες ηµέ-
ρες προσπαθούσα να
το κάνω κάπως κατοι-
κήσιµο. Το συντη-
ρούσε βέβαια κάπως
µια ξαδέλφη µου. Από
την τρίτη ηµέρα
έβαλα τα πράγµατα
σε κάποια τάξη και
άρχισα να ζω φυσιο-
λογικά. Μερικούς
συγγενείς θα τους
επισκεπτόµουνα αρ-
γότερα γιατί σκόπευα
να µείνω στη πόλη
µέχρι τα µέσα καλο-
καιριού. Επειδή πριν
φύγω από την Αθή-
να ένοιωσα κάποιες
αρρυθµίες καρδιάς,
επισκέφτηκα τον καρ-
διολόγο ο οποίος µου
συνέστησε σαν για-
τρικό τις πεζοπορίες.

-Τίποτα σοβαρό
δεν έχεις ,αλλά η
πρόληψη είναι πολύ
καλλίτερη από τη
θεραπεία. Θα βαδί-
ζεις τουλάχιστον τέσ-
σερα χιλιόµετρα την
ηµέρα σε δρόµους
χωρίς µεγάλη κυκλο-
φορία αυτοκινήτων
για να αποφεύγεις και
τα καυσαέρια.

-Άλλο τίποτα από
τέτοιους δρόµους
στη Καρδίτσα γιατρέ.

-Πολύ ωραία, θα
θυµάσαι και τα παλιά
και θα ηρεµείς, γιατί
και το άγχος σκοτώ-
νει. Σε ζηλεύω.

Από την τέταρτη
ηµέρα άρχισα τις πε-
ζοπορίες στη γειτο-
νιά µου σε δρόµους
που έχουν ελάχιστη
κίνηση. Παρατηρού-
σα στη διαδροµή τα
παλαιά σπίτια και
έφερνα στο µυαλό
µου τους ανθρώ-
πους που κατοικού-
σαν σε αυτά όταν
ήµουν µαθητής . Με-
λαγχόλησα στη σκέ-
ψη ΄ότι όλοι αυτοί
αποδήµησαν, όπως
και οι γονείς µου µε
τους οποίους ήταν
συνοµήλικοι. Όλοι
τους έφυγαν χωρίς
καν να γίνει αντιλη-
πτό και η πόλη σή-
µερα έχει πολύ
µεγαλύτερη ζωντά-
νια.

Αφηρηµένος όπως
ήµουνα σχεδόν θα
έπεφτα πάνω σε κά-
ποιον που έτυχε να
είναι ο παλιός φίλος
και συµµαθητής µου
ο Θωµάς .

Χαιρετηθήκαµε εγ-
κάρδια και αρχίσαµε
να µιλάµε για τα
παλιά.

Του πρότεινα να
πιούµε ένα καφέ
όµως µου είπε κά-
ποια άλλη φορά γιατί
τώρα βιαζόταν επει-
δή πήγαινε σε κηδεία.

-Ποιος πέθανε, τον
ρώτησα.

-Ο συµµαθητής
µας ο Θρασύβουλος,
είχαµε φιλία, βαρέ-
θηκα να πηγαίνω σε
κηδείες .

Πριν δέκα ηµέρες
πέθανε ο Θύµιος.
Περάσαµε τα εβδο-
µήντα και πολλοί
φεύγουν.

Και αυτός ήταν
συµµαθητής µας.

-Άλλοι συµµαθητές
µας πέθαναν;

-Καµµιά δεκαριά

ακόµη είπε και τους
ανέφερε όλους ονο-
µαστικά. Έφυγαν
όµως και πολλοί φί-
λοι γείτονες, ο
Τάσος, ο Λάκης
ο……

-Να µην σε κρατάω
άλλο Θωµά, θα τα
πούµε άλλη φορά.

- Ξέχασα να σου
πω ,πέθανε και η φι-
λενάδα σου στο λύ-
κειο η Μυρτώ που
έλεγες ότι δεν µπο-
ρείς να ζήσεις χωρίς
αυτή.

∆ιέκοψα την πεζο-
πορία και θολωµένος
τράβηξα για το σπίτι
µου. Την άλλη ηµέρα
άλλαξα διαδροµή για
να µην ξανασυναν-
τήσω το Θωµά. Όµως
συνάντησα άλλο
συµµαθητή µου το
γιατρό παθολόγο Ξε-
νοφώντα

Βρε Παντελή χρό-
νια και ζαµάνια ,είσαι
καλά;

Μια χαρά γιατρέ
,εσύ πως είσαι.

Μια χαρά ,για που
τόβαλες.

Πεζοπορία κάνω,
µου το συνέστησε
καρδιολόγος.

Για την καρδιά
καλή είναι η πεζοπο-
ρία, αλλά πρέπει να
συντρέχουν προ-
υποθέσεις.

∆ηλαδή;
Να είσαι ικανός για

πεζοπορίες . ο Περι-
κλής ,ο γείτονας µας
είχε έλλειψη ασβε-
στίου, έπεσε στη πε-

ζοπορία,, έσπασε τη
λεκάνη και πέθανε .
Υπάρχουν όµως και
πολλά άλλα ,οι πνεύ-
µονες να λειτουργούν
καλά, οι δια- κυµάν-
σεις στο σάκχαρο και
άλλα πολλά. Πρέπει
να έρθεις για µερικές
εξετάσεις, βλέπεις τι
γίνεται στα γήπεδα,
πολλοί νέοι που θεω-
ρούν ότι είναι υγιέ-
στατοι πεθαίνουν στη
διάρκεια του αγώνα.
Ένα είδος άθλησης
είναι και η πεζοπο-
ρία. Να µην γλιτώ-
σεις από καρδιά και
πας από κάτι άλλο,
χίλιες αιτίες υπάρ-
χουν για να πεθάνεις
. Για τις εξετάσεις
δεν θα σου πάρω
λεφτά.

Είµαι υγιής γιατρέ.
∆εν θα το πεις εσύ

αυτό, πολλοί νοµί-
ζουν ότι είναι υγιείς
και πεθαίνουν σαν τα
κοτόπουλα. Και προ-
σοχή στο άγχος,
είναι πολύ επικίν-
δυνο.

Σε ευχαριστώ πολύ
γιατρέ , µε όσα µου
είπες θα το ‘’µηδε-
νίσω’’ το άγ- χος, θα
σε επισκεφτώ κάποια
φορά , τώρα βιάζο-
µαι. Ούτε και να µε
πληρώσεις, σκέφτηκα
από µέσα µου.

Κάτσε να πούµε
κανένα νέο τόσα χρό-
νια έχουµε να ιδω-
θούµε.

Έφυγα άρον- άρον
και την άλλη ηµέρα
έφυγα και από την
Καρδίτσα.

Στην Αθήνα δεν
επισκέφτηκα τον
καρδιολόγο, αλλά
ψυχίατρο. Του εξι-
στόρησα τα γεγο-
νότα.

Ευτυχώς έφυγες
θα υπήρχαν σοβαρές
επιπτώσεις για την
υγεία σου. ∆εν µπορεί
ο οργανισµός να αν-
τέξει σε δυο ,τρείς
µέρες όλα τα δυσά-

ρεστα γεγονότα
που θα αφοµοίωνε
σταδιακά τα είκοσι
χρόνια που έλειπες .
Οι άνθρωποι όλο για
τα δυσάρεστα θα σε
ενηµέρωναν,, σε ευ-
χάριστα θα αναφέ-
ρονταν µόνο εάν
αφορούσαν τους ίδι-
ους. Φορτώθηκες µε
πολύ άγχος , θα σε
σκοτώσει.

Και συνάδελφοι
σου γιατρέ µε φορτώ-
νουν µε άγχος, όταν
πηγαίνω για κάποια
συγκεκριµένη εξέ-
ταση µου κατεβά-
ζουν όλα όσα
γράφονται σε εκεί-
νους τους ογκώδεις
τόµους της παθολο-
γίας.

∆εν πιστεύεις στην
ιατρική επιστήµη;

Στην επιστήµη
υποκλίνοµαι, σε
όλους τους γιατρούς
όχι.

Τέλος πάντων, άλ-
λη φορά να επιλέξεις
περιοχές για πεζοπο-
ρία όπου δεν θα συ-
ναντάς ανθρώπους.

Στα βουνά καλά
είναι γιατρέ.

∆εν θα το έλεγα
,συνωστισµός θα
υπάρχει και εκεί. Ξέ-
ρεις πόσοι είναι έτοι-
µοι σήµερα να
πάρουν τα βουνά,
είπε ο γιατρός ξε-
σπώντας σε γέλια.

-Από το άγχος πως
θα απαλλαχτώ γιατρέ;

-Εντελώς ; Μεγά-
λες απαιτήσεις έχεις,
υπάρχει σήµερα άν-
θρωπος χωρίς άγχος.

Φεύγοντας σκεπτό-
µουνα. Καλά κάνει ο
φίλος µου ο Νάσος

που δεν πηγαίνει
ποτέ στους για-
τρούς. Στους για-
τρούς και στο νεκρο-
ταφείο δηλώνει,
έχουν άλλοι την υπο-
χρέωση να µε πάνε.
Αν συνέχεια σκέπτο-
µαι ότι θα πεθάνω,
επισπεύδω το θάνατο.

Εθυµογράφηµα Βλάχου Κώστα
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Εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής στο Μουσικό Σχολείο
Καρδίτσας και στο 2ο Γυµνάσιο Καρδίτσας
Το καινοτόµο εκ-

παιδευτικό πρό-
γραµµα Η

Όπερα ∆ιαδραστικά στα
Σχολεία για σχολεία
∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης αποτελεί συνέ-
χεια του προγράµµατος
που υλοποιήθηκε µε µε-
γάλη επιτυχία από την
Εθνική Λυρική Σκηνή
στα δηµοτικά σχολεία
από το 2012 έως το
2015. Το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα, προσαρµο-
σµένο στη σύγχρονη
ψηφιακή εποχή, αλλά
και στους κοινωνικούς
προβληµατισµούς των
εφήβων τού σήµερα,
στοχεύει στην εξοι-
κείωση των εφήβων µε
την τέχνη του λυρικού
θεάτρου µέσα από τη
συµµετοχή τους σε µία
διαδραστική παράσταση
όπερας.

Η εξερεύνηση της
δηµιουργικής διαδικα-
σίας που βρίσκεται πίσω
από τη σκηνή της όπε-
ρας, σε σχέση τόσο µε
τον χρόνο όσο και µε
τον χώρο, αλλά και η
ενθάρρυνση του καλλι-
τεχνικού πειραµατισµού
και της ανακάλυψης
µέσα από την πολυεπί-
πεδη και διακαλλιτε-
χνική φύση του είδους
της όπερας, είναι κεν-
τρικοί άξονες του σχε-
διασµού του
εκπαιδευτικού προ-
γράµµατος.

Το εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα επιχειρεί µέσω
συµµετοχικών δράσεων
και διαθεµατικών παιδα-
γωγικών στρατηγικών
να φέρει την όπερα
κοντά στη σχολική κοι-
νότητα γυµνασίων ανά
την επικράτεια. Στο επί-
κεντρο του προγράµµα-
τος βρίσκεται η νέα
παραγωγή Η Ωραία
Ελένη του Όφενµπαχ
του ΚορνήλιουΣελαµσή,
σε λιµπρέτο της Αλε-
ξάνδρας Κ*, βασισµένο
στο πρωτότυπο ποιητικό

κείµενο των Ανρί Με-
γιάκ [HenriMeilhac] και
ΛυντοβίκΑλεβύ [Ludo-
vicHalévy], και σε σκη-
νοθεσία του Γιάννη
Καλαβριανού. Η παρά-
σταση τοποθετεί τον
µύθο της Ωραίας Ελένης
στη σηµερινή εποχή και
µέσα από αυτόν πραγ-
µατεύεται ζητήµατα έµ-
φυλων στερεοτύπων,
ρόλων και ταυτοτήτων,
τα οποία συνιστούν ση-
µαντικό µέρος της σύγ-
χρονης προβληµατικής
των εφήβων. Μια νέα
παραγωγή, βασισµένη
στην κωµική όπερα Η
Ωραία Ελένη [Labelle-
Hélène] του Ζακ
Όφενµπαχ [JacquesOf-
fenbach], η οποία θα
υλοποιηθεί διά ζώσης
µέσω περιοδείας της
διαδραστικής παράστα-
σης και του εκπαιδευτι-
κού προγράµµατος σε
85 σχολικές µονάδες,
καθώς και µέσω της εξ
αποστάσεως παρουσία-
σης της παράστασης και
του εκπαιδευτικού προ-
γράµµατος.

Το επιτελείο της
Εθνική Λυρικής Σκηνής
(τραγουδιστές όπερας,
µουσικοί, µαέστρος, εκ-
παιδευτικοί και τεχνική
οµάδα) έµεινε στην
πόλη µας για 2 ηµέρες.
Την Τρίτη 28
Μαρτίου,επισκέφτηκε
το Μουσικό Σχολείο
Καρδίτσας και το 2ο Γυ-
µνάσιο και η πρώτη
µέρα αφιερώθηκε στην
υλοποίηση των εκπαι-
δευτικών εργαστηρίων
και στο στήσιµο της πα-

ράστασης, ενώ η δεύ-
τερη, την Τετάρτη 29
Μαρτίου αφορούσε την
πραγµατοποίηση της
παράστασης. Τα εκπαι-
δευτικά εργαστήρια (4
διδακτικές ώρες), κυ-
ρίως για τους µαθητές
και τις µαθήτριες της Β
Γυµνασίου, πραγµατο-
ποιήθηκαν µε πολλα-
πλούς εκπαιδευτικούς
και καλλιτεχνικούς στό-
χους, όπως είναι η γνω-
ριµία των µαθητών
αλλά και των εκπαιδευ-
τικών µε τη διαδικασία
παραγωγής καλλιτεχνι-
κού υλικού για µια πα-
ράσταση όπερας, η
µετάδοση εκπαιδευτι-
κών εργαλείων και µε-
θοδολογιών σε
εκπαιδευτικούς διαφο-
ρετικών ειδικοτήτων,
αλλά και η εξερεύνηση
νέων δυνατοτήτων σε
τοµείς της όπερας. Επι-
πλέον, τα εργαστήρια
είχαν στόχο να προετοι-
µάσουν τους µαθητές
για την ενεργή καλλιτε-
χνική συµµετοχή τους
στην παράσταση.

Οι παραστάσεις – ξε-
χωριστά για τα δύο σχο-
λεία δόθηκαν χθες
Τετάρτη 29 Μαρτίου
2023 στην αίθουσα συ-
νεδρίων του Κέντρου
Ποιοτικού Ελέγχου, Τυ-
ποποίησης και ταξινό-
µησης Βάµβακος (1ο
Χιλιόµετρο Καρδίτσας –
Μητρόπολης, νέες ερ-
γατικές κατοικίες). Η
εµπειρία ήταν µοναδική,
η συµµετοχή των µαθη-
τών και των µαθητριών
στη χορωδία και στη

δηµιουργία του σκηνι-
κού, αλλά και η προσέγ-
γιση ενός έργου
πολλαπλών απαιτή-
σεων, όπως είναι µια
όπερα, ένα είδος µουσι-
κού θεάτρου που συν-

δυάζει µουσική, κεί-
µενο, τραγούδι, σκη-
νικά, κουστούµια,
µακιγιάζ, κίνηση, οµιλία
κ.α. συνδιαµόρφωσαν
εικόνες που δύσκολα
θα ξεχαστούν.

ΗΗ  MMEENNSSAA  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλίίαα  γγιιαα
ττοο  εεππίίσσηηµµοο  ττεεσσττ  II..QQ..!!

Η Ελληνική MENSA στο
πλαίσιο των σκοπών της για
την αναγνώριση και ανάπτυξη
της ανθρώπινης ευφυΐας σε
όλη την Ελλάδα, έρχεται στη
Θεσσαλία την Παρασκευή 31
Μαρτίου 2023, για τη διεξα-
γωγή του επίσηµου τεστ

I.Q. για την εισαγωγή στη MENSA!
Συγκεκριµένα:
Στον Βόλο, ώρα έναρξης 16:00,  στο φρον-

τιστήριο ΑΝΩΣΗ- Ζάχος Ζαχαρός,  ∆ηµάρχου
Κονταράτου 4, ΤΚ 38221.

Στη Λάρισα, ώρα έναρξης 19:00, στο πάρκο
καινοτοµίας JOIST, Βαλτετσίου & Τριπόλεως,
ΤΚ 41336.

Το τεστ αφορά άτοµα που έχουν συµπλη-
ρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι δεν
έχουν συµπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας
τους, χρειάζονται εξουσιοδότηση από έναν
γονέα ή κηδεµόνα, ή την παρουσία αυτού.

Τα τεστ αποτελούνται µόνο από σχηµατικές
παραστάσεις, ώστε να µπορούν να απαντηθούν
από όλους (ακόµη και από αυτούς που δεν
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση) και δεν προ-
ϋποθέτει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.

Το κόστος συµµετοχής είναι 30 Ευρώ. Για
φοιτητές, µαθητές και ανέργους(ΟΑΕ∆) 20
Ευρώ.

∆εν χρειάζεται προηγούµενη αίτηση, παρά
µόνο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτό-
τητα του υποψηφίου. Η αίτηση συµπληρώνε-
ται επί τόπου.

Η MENSA είναι ο παγκόσµιος µη κερδοσκο-
πικός οργανισµός για την αναγνώριση και ανά-
πτυξη της ανθρώπινης ευφυΐας.  Ιδρύθηκε το
1946, έχοντας 77 χρόνια συνεχούς παρουσίας
και κοινωνικού έργου. Αριθµεί πάνω από
145.000 µέλη, χωρίς καµία διάκριση, φυλε-
τική, θρησκευτική, πολιτική, ταξική, φύλου,
ηλικίας ή επιπέδου µόρφωσης, έχοντας Εθνι-
κούς οργανισµούς ΜENSA σε 50 χώρες του κό-
σµου και µέλη σε περισσότερες από 100. Για
να γίνει κάποιος µέλος της MENSA η µόνη προ-
ϋπόθεση είναι να έχει δείκτη νοηµοσύνης (I.Q.
- Intelligence Quotient) που να τον κατατάσσει
στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσµού.
Ο ∆.Ν. µετράται µε αναγνωρισµένα και αξιόπι-
στα τεστ, την σύνταξη των οποίων επιµελούν-
ται ειδικοί ψυχολόγοι.
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Ηµερίδα µε τίτλο: Αυτισµός, από την
πρώιµη παρέµβαση στην ενήλικη ζωή
Λόγω µεγάλης

προσέλευσης
κατά τη διεξα-

γωγή της ηµερίδας µε
τίτλο «Αυτισµός: από
την πρώιµη παρέµβαση
στην ενήλικη ζωή» την
Τρίτη 28/3/2023 και
κατόπιν πολλαπλών αι-
τηµάτων όσων δεν κα-
τάφεραν να την
παρακολουθήσουν η
ηµερίδα θα πραγµατο-
ποιηθεί εκ νέου την
Τρίτη 4 Απριλίου και
ώρα 18:00 στο Αµφιθέ-
ατρο Σαράτση, Συγ-

κρότηµα Παπαστράτος,
Βόλος.

Η εν λόγω ηµερίδα
διοργανώνεται στο
πλαίσιο της Παγκό-
σµιας Ηµέρας Ενηµέ-
ρωσης για τον Αυτισµό
(World Autism Aware-
ness Day, Κυριακή 2
Απριλίου 2023) και της
Παγκόσµιας Εβδοµάδας
Αποδοχής για τον Αυτι-
σµό (World Autism Ac-
ceptance Week, 27
Μαρτίου- 2 Απριλίου
2023) από το Παιδαγω-
γικό Τµήµα Ειδικής

Αγωγής του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας, το
Π.Μ.Σ «Επιστήµες της
Αγωγής: Ειδική

Αγωγή» του Παιδαγω-
γικού Τµήµατος Ειδικής
Αγωγής, σε συνεργασία
µε την ΕΛΕΠΑΠ Βόλου,
το Σύλλογο Γονέων
Κηδεµόνων και Φίλων
Ατόµων µε Αυτισµό Ν.
Λάρισας και το Σύλ-
λογο Γονέων και Φίλων
Ατόµων µε Αυτισµό
Μαγνησίας.

Εισηγητές: ∆έσποινα
Παπούδη, Επίκουρη
Καθηγήτρια Π.Τ.Ε.Α.,
Νησιώτου Ιουλία,
Αφυπ. Μέλος ∆ΕΠ
Π.Τ.Ε.Α., Στυλιανή Πα-

πακώστα, Φυσίατρος,
ΕΛΕΠΑΠ Βόλου, Κατε-
ρίνα Ζιάρρα, Ψυχολό-
γος, Χρυσούλα Παπα-
κυριάκου, Ειδική Παι-
δαγωγός, και Θώµη
Σούλτη, Ψυχολόγος
του Συλλόγου Γονέων
Κηδεµόνων και Φίλων
Ατόµων µε Αυτισµό Ν.
Λάρισας. Τα θέµατα
που θα αναπτυχθούν
αφορούν ζητήµατα
σχετικά µε την πρώιµη
παρέµβαση και την
ενήλικη ζωή των ατό-
µων µε αυτισµό.

Κοροναϊός: 65 νεκροί και 75
διασωληνωµένοι – Μειώθηκαν
τα κρούσµατα γρίπης
Συνολικά 65

άτοµα έχασαν
την προηγού-

µενη εβδοµάδα τη ζωή
τους από κοροναϊό ενώ
75 νοσηλεύονται δια-
σωληνωµένοι σύµφωνα
µε την εβδοµα- διαία
έκθεση του ΕΟ∆Υ.

Την ίδια στιγµή πα-
ρατηρείται µείωση 20%
των εισαγωγών στα νο-
σοκοµεία σε σχέση µε
τη προηγούµενη εβδο-
µάδα ενώ παράλληλα
µειώθηκαν και τα κρού-
σµατα γρίπης. Είναι εν-
δεικτικό πως την
εβδοµάδα αναφοράς
δεν καταγράφηκε νέο
σοβαρό κρούσµα εργα-
στηριακά επιβεβαιωµέ-
νης γρίπης µε νοσηλεία
σε ΜΕΘ, ενώ δεν δηλώ-
θηκε νέος θάνατος από
εργαστηριακά επιβεβαι-
ωµένη γρίπη.

Ειδικότερα την εβδο-
µάδα 20 µε 26 Μαρ-
τίου:

Γριπώδεις συνδρο-
µές (ανεξαρτήτως
παθογόνου)

� καταγράφηκε αύ-
ξηση σε σχέση µε την

προηγούµενη εβδοµάδα
στην κοινότητα

� αύξηση καταγρά-
φηκε στις ηλικιακές
οµάδες 5-14, 15-64,
65+ ετών

Ιός SARS-CoV2 –
λοίµωξη COVID-19

� η θετικότητα στο
σύνολο των ελεγχθέν-
των δειγµάτων παρου-
σίασε µείωση σε σχέση
µε την προηγούµενη
εβδοµάδα

� ο αριθµός των ει-
σαγωγών για COVID-19
παρουσίασε µείωση σε
σχέση µε την προηγού-
µενη εβδοµάδα και µεί-
ωση 20% σε σχέση µε
τον µέσο εβδοµαδιαίο
αριθµό νέων εισαγω-
γών κατά τις προηγού-
µενες 4 εβδοµάδες

� ο αριθµός των
νέων διασωληνώσεων
παρουσίασε µείωση σε
σχέση µε την προηγού-
µενη εβδοµάδα και µεί-
ωση 41% σε σχέση µε
τον µέσο εβδοµαδιαίο
αριθµό νέων διασωλη-
νώσεων κατά τις προ-
ηγούµενες 4 εβδοµάδες

� ο αριθµός των
ασθενών µε λοίµωξη
COVID-19 που νοση-
λεύονται διασωληνωµέ-
νοι είναι 75

� καταγράφηκαν 65
θάνατοι µε διάµεση ηλι-
κία τα 84 έτη (εύρος
53-96 έτη)

� κατά τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες όλα τα
αλληλουχηθέντα στε-
λέχη ανήκαν στις υπο-
παραλλαγές ΒΑ.2 και
ΒΑ.5 της Όµικρον, µε

τη ΒΑ.2 να υπερτερεί
από την εβδοµάδα 9 και
µετά

� την εβδοµάδα 10
η υπο-παραλλαγή
BQ.1.1 ήταν η συχνό-
τερη υπο-παραλλαγή
της ΒΑ.5 (70%)

� την εβδοµάδα 10
η συχνότερη υπο-πα-
ραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν
η XBB.1.5 (63%), ακο-
λουθούµενη από την
υπο-παραλλαγή CH.1.1
(23%) και την υπο-πα-
ραλλαγή BA.2.75 (9%)

� η επιτήρηση του
ιικού φορτίου στα
αστικά λύµατα έδειξε
αύξηση της κυκλοφο-
ρίας του ιού SARSCoV2
σε 5 από τις 10 περιο-
χές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης
� η θετικότητα για

γρίπη στην κοινότητα
παρουσίασε µείωση στα
δείγµατα από την ΠΦΥ
(sentinel)

� δεν καταγράφηκε
νέο σοβαρό κρούσµα
εργαστηριακά επιβεβαι-
ωµένης γρίπης µε νο-
σηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν
δηλώθηκε νέος θάνα-

τος από εργαστηριακά
επιβεβαιωµένη γρίπη

� από την εβδοµάδα
40/2022 έως και την
εβδοµάδα 12/2023 νο-
σηλεύτηκαν 65 άτοµα
µε γρίπη σε ΜΕΘ και
καταγράφηκαν 22 θά-
νατοι

� το ίδιο διάστηµα
καταγράφηκαν στα δύο
κέντρα αναφοράς γρί-
πης 321 δείγµατα θε-
τικά για ιούς γρίπης
(δείγµατα sentinel και
νοσοκοµειακά δείγ-
µατα), εκ των οποίων
282 (88%) ήταν στε-
λέχη τύπου Α και 39
(12%) στελέχη τύπου Β

� από τα 280 στε-
λέχη τύπου Α που υπο-
τυποποιήθηκαν, 257
(92%) ταξινοµήθηκαν
στον υπότυπο Α(Η3Ν2)
και 23 (8%) στον υπό-
τυπο Α(Η1Ν1)pdm09

� κατά τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες κατα-
γράφεται υπερτέρηση
του ιού γρίπης τύπου Β
Αναπνευστικός συγκυ-
τιακός ιός – RSV

� η θετικότητα πα-
ρέµεινε στα ίδια χαµηλά
επίπεδα.
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ΕΝΦΙΑ: Τα 10 βήµατα για να
ξεφουσκώσετε τον φόρο που έρχετα
Έως τις 31

Μ α ρ τ ί ο υ
έχουν προθε-

σµία οι οι φορολογού-
µενοι για να συµπλη-
ρώσουν, να διαγρά-
ψουν ή να διορθώσουν
την εικόνα της ακίνη-
της περιουσίας τους,
πριν χτυπήσει την
πόρτα τους ο νέος λο-
γαριασµός του ΕΝΦΙΑ.

Με βάση τα στοιχεία
αυτά η φορολογική δι-
οίκηση θα προχωρήσει
στην εκκαθάριση του
ΕΝΦΙΑ, η πρώτη δόση
του οποίου θα πρέπει
να καταβληθεί µέχρι τα
τέλη Μαΐου.

Ο ΕΝΦΙΑ
και οι δόσεις

Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρω-
θεί και φέτος σε 10
ισόποσες µηνιαίες δό-
σεις µε την τελευταία
στα τέλη Φεβρουαρίου.

Επίσης, όσοι διαπί-
στωσαν ότι η περιου-
σιακή τους εικόνα στο
ηλεκτρονικό περιου-
σιολόγιο είναι λανθα-

σµένη θα πρέπει να
προχωρήσουν στις
απαραίτητες µεταβολές
καθώς µε αυτόν τον
τρόπο µπορούν να µει-
ώσουν και τον λογα-
ριασµό του ΕΝΦΙΑ.

Όσοι υποβάλουν
δήλωση στοιχείων ακι-
νήτων (Ε9) θα πρέπει
να ακολουθήσουν τα
ακόλουθα βήµατα:

Τα 10 βήµατα των
διορθώσεων

Μετά την εισαγωγή
στην πλατφόρµα του
Περιουσιολογίου:

1. Επιλέξτε το έτος
που θέλετε να υποβά-
λετε Ε9

2. Επιλέξτε δηµι-
ουργία δήλωσης Ε9 για
να προβείτε στις απα-
ραίτητες τροποποιήσεις
της περιουσιακής σας
κατάστασης

3. Μπορείτε να εισα-
γάγετε/µεταβάλετε/δια
γράψετε ακίνητο των
πινάκων 1 (κτίσµατα
και οικόπεδα) και 2
(γήπεδα).

4. Εάν εισαγάγετε
ακίνητο, συµπληρώστε
όλα τα υποχρεωτικά
πεδία που αφορούν τα
περιγραφικά στοιχεία
του ακινήτου (τετρα-
γωνικά µέτρα, είδος
εµπράγµατου δικαιώ-
µατος, ποσοστό συνι-

διοκτησίας κ.τ.λ.)
5. Κάντε γεωγρα-

φικό εντοπισµό του
ακινήτου

6. Εάν µεταβάλετε
ακίνητο, τροποποιήστε
µόνο τα περιγραφικά
στοιχεία για τα οποία
απαιτείται τροποποί-
ηση.

7. Συµπληρώστε
τον αριθµό παροχής
ρεύµατος

8. Για εισαγωγή/µε-
ταβολή/διαγραφή ακι-
νήτου συµπληρώστε τα
πεδία που αφορούν
στοιχεία συµβολαίων
(αριθµός και ηµεροµη-
νία συµβολαίου, ΑΦΜ
συµβολαιογράφου),
στοιχεία διαθήκης εφό-
σον υπάρχει κ.λπ.

9. Οποιαδήποτε
ενέργεια κάνετε, απο-
θηκεύεται προσωρινά.

10. Ελέγξτε πώς
έχει διαµορφωθεί η πε-
ριουσιακή κατάστασης
και επιλέξτε οριστική
υποβολή της δήλωσης
Ε9.

Οι διορθώσεις στο

Ε9 γίνονται χωρίς την
επιβολή του προστίµου
των 100 ευρώ, µε τους
φοροτεχνικούς να
συµβουλεύουν όσους
έχουν στην κατοχή
τους ακίνητα ή εµ-
πράγµατα δικαιώµατα
(ψιλή ή πλήρη κυριό-
τητα, επικαρπία) σε
ακίνητα να τσεκάρουν
την περιουσιακή τους
κατάσταση µέχρι το
τέλος του µήνα.

Ενας έλεγχος στο
Περιουσιολόγιο µπορεί
να αποκαλύψει λάθη
στα τετραγωνικά, στο
ποσοστό της κυριότη-
τας, στον όροφο του
διαµερίσµατος ή την
παροχή του ηλεκτρι-
κού ρεύµατος. Μια
µικρή διόρθωση στο Ε9
µπορεί να αποδειχθεί
σηµαντική και να µει-
ώσει τον λογαριασµό
του ΕΝΦΙΑ καθώς προ-
βλέπονται εκπτώσεις
που φθάνουν έως και
90% για συγκεκριµέ-
νες κατηγορίες ακινή-
των.

Ταµείο Ανάκαµψης: Αίτηµα Σκυλακάκη
προς ΕΕ για επιπλέον 5 δισ. ευρώ
Αίτηµα προς την

Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τη

διεκδίκηση επιπλέον δα-
νειακών πόρων από
το Ταµείο
Ανάκαµψης και Ανθεκτι-
κότητας, ύψους 5 δισ.
ευρώ, στο πλαίσιο του
REPowerEU υπέβαλε σή-
µερα ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών,
Θόδωρος Σκυλακάκης.

Σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του υπουρ-
γείου, το REPowerEU
είναι το σχέδιο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής,
που έχει ως σκοπό να
καταστήσει την Ευρώπη
ανεξάρτητη από τα ρω-
σικά ορυκτά καύσιµα,
πολύ πριν από το 2030,

υπό το πρίσµα της ρωσι-
κής εισβολής στην Ου-
κρανία. Είναι ένα σχέδιο
για:

– την εξοικονόµηση
ενέργειας

– την παραγωγή κα-
θαρής ενέργειας

– τη διαφοροποίηση
του ενεργειακού εφοδια-
σµού µας

Η αξιοποίηση
Τα 5 δισ. ευρώ θα

αξιοποιηθούν, πρωτί-
στως, για τη χρηµατοδό-
τηση ενεργειακών,
ιδιωτικών επενδύσεων -
µέσω δανείων και κεφα-
λαίων επιχειρηµατικών
συµµετοχών- οι οποίες
θα αφορούν σε:

· Έργα Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
π.χ. ηλιακή και αιολική
ενέργεια, βιοµεθάνιο,
πράσινο υδρογόνο, κ.ά.

· Έργα ενεργειακής
απόδοσης, π.χ. παρεµβά-
σεις σε υφιστάµενα κτίρια
επιχειρήσεων, αναβάθ-
µιση υποδοµών και αύ-
ξηση της αποδοτικότητας
των διαδικασιών παρα-
γωγής

· Πρωτοβουλίες για
την προώθηση των «κα-
θαρών» µεταφορών

· Έργα πρόσβασης σε
καθαρή ενέργεια, όπως
λύσεις εκτός δικτύου και
δίκτυα κατανεµηµένης
ηλεκτρικής ενέργειας

· Συστήµατα αποθή-
κευσης ενέργειας µπατα-
ριών (BESS) κ.ά.

Η λογική του αιτήµα-
τος

Το αίτηµα υποβλή-
θηκε δεδοµένης της επι-
τυχούς πορείας του
δανειακού προγράµµα-
τος του «Ελλάδα 2.0».
Για το συγκεκριµένο σκέ-
λος του Εθνικού Σχεδίου
καταγράφεται υψηλό εν-
διαφέρον από τους επεν-
δυτές, καθώς τα δάνεια
χορηγούνται µε εξαιρε-
τικά ευνοϊκούς όρους
(επιτόκιο δανεισµού,
σταθερό 0,35% για πολύ
µικρές και µικρές επιχει-
ρήσεις και 1% για µε-
σαίες και µεγάλες), εν
µέσω µιας χρονικής πε-
ριόδου που καταγράφε-
ται, διεθνώς, ραγδαία
αύξηση των επιτοκίων.
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ΚΡΙΟΣ
Σήµερα θα έχετε την ευκαιρία να ισορ-
ροπήσετε σε πρακτικό και σε ψυχολο-
γικό επίπεδο.

ΤΑΥΡΟΣ
Καλό είναι να αποφύγετε τα πείσµατα,
µια που µόνο η ώριµη αντιµετώπιση
θα σας δείξει δρόµους.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Η ανάγκη σας για διασυνδέσεις, δηµι-
ουργεί επαφές µε ανθρώπους που θα
µπορείτε να επικοινωνείτε σωστά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αρκετή βοήθεια θα έχετε από τις
υπάρχουσες σχέσεις σας και από πρό-
σωπα που θα µπουν στη ζωή σας..

ΛΕΩΝ
Ίσως διαπιστώσετε πως ορισµένες πε-
ποιθήσεις σας, είναι ανασταλτικές για
την πρόοδό σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ξεκινήστε την επανάστασή σας απέ-
ναντι σε ότι σας βαραίνει, λαµβάνον-
τας τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα.

ΖΥΓΟΣ
Συνειδητοποιήστε πως υπάρχει και
κάτι άλλο που µπορεί να οµορφύνει τη
ζωή σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι επιτυχίες που θα έχετε µικρές ή µε-
γάλες, θα καθορίσουν το µέλλον σας.
Προχωρήστε σε γενικό ξεκαθάρισµα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βάλτε όρια που εσείς θεωρείτε σωστά
και ρυθµίστε τις συναλλαγές στις οι-
κονοµικές σας υποθέσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Καταναλώστε το χρόνο και τις δυνά-
µεις σας µε τέτοιο τρόπο ώστε να καρ-
ποφορήσουν οι προσπάθειές σας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Είναι µια καλή ευκαιρία για να προ-
σπαθήσετε να αποκαταστήσετε τις
σχέσεις σας. Θα βρείτε το δίκιο σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Ίσως χρειαστεί να ανεχτείτε πρόσωπα
που έχουν ισχύ, αλλά αρκετά δύσκολο
χαρακτήρα.

Αστρολογικές προβλέψεις της ηµέρας

TV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

∆ιηµερεύει
από 08.00 - 21.00

ΤΑΜΠΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ-ΕΛΕΝΗ

Χαρίτου 13
24410-73454

∆ιανυκτερεύει
από 21.00 - 08.00

ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Πλαστήρα 12
24410-76190

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τουριστικές Πληροφορίες

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

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

Δρομολόγια Αστικής
για Νοσοκομείο

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

06:00 Πάτερ ηµών

06:30 Καληµέρα Ελλάδα

10:00 Το πρωινό

13:00 Ant1 News

14:00 Κων/νου και Ελέ-

νης

15:00 Rouk Zouk

16:00 Velvet

17:00 5 X 5

18:45 Ant1 News

20:00 Βινύλιο

21:00 Σέρρες

22:00 Dragons’ Den

00:00 Revolver

05:00 Κοινωνία ώρα

Mega

09:00 Mega Καληµέρα

10:50 Πάµε ∆ανάη

12:45 ∆ελτίο ειδήσεων

13:30 Ελένη

15:50 ∆ελτίο στη νοη-

µατική

16:00 Line News

18:30 The chase

19:45 Mega γεγονότα

21:00 Η γη της ελιάς

22:40 Μαίρη, Μαίρη,

Μαίρη

23:20 Φως στο τούνελ

ANT1MEGA
07:20 Οικογενειακές
ιστορίες
08:00 Happy Day
10:00 Super Κατερίνα
13:00 Το σόι σου
14:00 ∆ελτίο Ειδήσεων
14:50 Τ-Live
16:35 ∆ελτίο στη νοη-
µατική
16:45 Μην αρχίσεις τη
µουρµούρα
18:50 Κεντρικό ∆ελτίο
Ειδήσεων
20:00 Ο παράδεισος των
κυριών
21:00 Μην αρχίζεις τη
µουρµούρα
22:40 Ρίο
00:30 Ψηλός, Λιγνός και
Ψευταράς

ALPHA
08:40 Breakfast@Star

11:40 Αλήθειες µε τη

Ζήνα

14:00 Ντεντέκτιβ Μονκ

15:00 Star News

16:00 Shopping Star

17:00 Cash οr Trash

18:30 Ειδήσεις στη νοη-

µατική

18:40 Ο τροχός της

τύχης

19:50 Star News

21:00 Master Chef

23:30 Οι 100

STAR
05:00 Πρώτη εικόνα

06:00 Σήµερα

10:00 Πρωινό µας

12:00 Αταίριαστοι

14:00 Οι ειδήσεις του

ΣΚΑΪ

15:00 Καλό µεσηµεράκι

15: 50 ∆ελτίο στη νοη-

µατική

16:00 Happy traveller

17: 50 My Style Rocks

19:50 ∆ελτίο ειδήσεων

21:00 Στοργή

23:00 Detective Knight:

Redemption

SKAI
05:00 Ανοιχτή επικοινω-
νία
07:00 Ώρα Ελλάδος
09:50 Ποιος είναι πρωι-
νιάτικα;
13:00 Open News
14:00 Μέρα Μεσηµέρι
µε τη Μάριον
16:15 Εικόνες
17:30 ∆ελτίο στη νοη-
µατική
17:45 Έρωτας φυγάς
18:50 Open News
20:00 Η δική µας οικο-
γένεια
21:00 Μετα - Μορφωµέ-
νοι Πράκτορες
23:00 Κλέφτες και Απα-
τεώνες

OPEN
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2023, θα ξεκι-

νήσει η προπληρωµή
της τακτικής επιδότη-
σης ανεργίας, της επι-
δότησης µακροχρόνιας
ανεργίας, του επιδόµα-
τος εργασίας και του
βοηθήµατος ανεργίας
αυτοαπασχολουµένων,
καθώς και η προπλη-
ρωµή του ∆ώρου
Πάσχα σε επιδοτούµε-
νους ανέργους, σε δι-
καιούχους του
επιδόµατος εργασίας,
στις δικαιούχους της ει-
δικής παροχής προστα-
σίας της µητρότητας
και σε δικαιούχους του
επιδόµατος γονικής

άδειας.
Οι πιστώσεις των

επιδοµάτων και του
∆ώρου Πάσχα θα γί-
νουν αυτόµατα µε
απευθείας κατάθεση
στους τραπεζικούς λο-
γαριασµούς των δι-
καιούχων.

Τι αναφέρει

η ανακοίνωση
Όπως αναφέρει η

∆ηµόσια Υπηρεσία Απα-
σχόλησης (∆ΥΠΑ) σε
ανακοίνωσή της, δεν
απαιτείται καµία ενέρ-
γεια από τους δικαιού-
χους και δεν υφίσταται
κανένας λόγος προσέ-
λευσης στα Κέντρα
Προώθησης Απασχόλη-

σης (ΚΠΑ2).
Οι πληρωµές εµφα-

νίζονται στους τραπεζι-
κούς λογαριασµούς
εντός τριών εργάσιµων
ηµερών, µετά την κα-
ταβολή τους από τη
∆ΥΠΑ.

Υπενθυµίζεται ότι η
προπληρωµή των επι-
δοµάτων όσων ανέρ-
γων έχουν υποχρέωση
δήλωσης παρουσίας

κατά το χρονικό διά-
στηµα από 31 Μαρτίου
2023 έως 23 Απριλίου
2023, θα πραγµατοποι-
ηθεί, µετά τη δήλωση
παρουσίας, η οποία γί-
νεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά, µέσω του
gov.gr (gov.gr � Εργα-
σία και ασφάλιση �
Ανεργία � ∆ήλωση πα-
ρουσίας επιδοτούµε-
νων ανέργων).
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΤΤΣΣΑΑΣΣ

ΚΚααρρδδίίττσσαα  ::    3300--0033--22002233

ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ  ::    66448833

ΤΤοο  ΓΓεεννιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς,,  έέχχοοννττααςς  υυππόόψψηη

ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  ππρροοκκηηρρύύσσσσεειι  ΑΑννοοιικκττόό

ΔΔιιααγγωωννιισσμμόό  ((άάννωω  ττωωνν  οορρίίωωνν))    γγιιαα  ττηηνν  ππρροομμήήθθεειιαα

ττοουυ  εείίδδοουυςς  ««ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΑΑ»»  CCPPVV  2244111111550000--00  ΚΚΑΑΕΕ

11661144,,  εεννττααγγμμέέννοο  σσττοονν  ΠΠίίνναακκαα  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ

ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  κκααιι  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  ΈΈττοουυςς  22002233

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιιζζόόμμεεννηηςς  ΔΔααππάάννηηςς  221155..000000,,0000€€  σσυυμμππεερριι--

λλααμμββααννοομμέέννοουυ  ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ  κκααιι  μμεε  κκρριιττήήρριιοο  κκαατταακκύύρρωω--

σσηηςς  ττηηνν  ππλλέέοονν  σσυυμμφφέέρροουυσσαα  ααππόό  οοιικκοοννοομμιικκήή  άάπποοψψηη

ππρροοσσφφοορράά  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ββάάσσεειι  ττιιμμήήςς..

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ::ΔΔιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  όόππωωςς

κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλληη  ππλληηρροοφφοορρίίαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηη  ΔΔιιαα--

κκήήρρυυξξηη  33//22002233  μμεε    ΑΑ//ΑΑ  ΕΕΣΣΗΗΔΔΗΗΣΣ  ::  118888885577

ΓΓλλώώσσσσαα  ::  ΕΕλλλληηννιικκήή  

XXρρόόννοοςς  δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς  ττηηςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  σσττηηνν  ΕΕΕΕ  ::

2244//33//22002233  ΑΑρριιθθμμ..  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  σσττηηνν  ΕΕΕΕ  SS  22002233//SS  006633--

118866223377

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  έέννααρρξξηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς    υυπποοββοολλήήςς  ππρροο--

σσφφοορρώώνν::  3311//33//22002222  ηημμέέρραα  ΠΠααρραασσκκεευυήή..

ΚΚααττααλληηκκττιικκήή  ηημμεερροομμηηννίίαα  υυπποοββοολλήήςς  ππρροοσσφφοορρώώνν::

1188//44//22002233  ηημμέέρραα  ΤΤρρίίττηη  κκααιι  ώώρραα  1177..0000  μμ..μμ..

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ααπποοσσφφρράάγγιισσηη  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν

2200//44//22002233  ηημμέέρραα  ΠΠέέμμππττηη  κκααιι  ώώρραα  1100..0000  ππ..μμ..

ΔΔηημμοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  ΔΔιιαακκήήρρυυξξηηςς::  σσττοο  ΚΚΗΗΜΜΔΔΗΗΣΣ--ΕΕΣΣΗΗΔΔΗΗΣΣ

https://nepps.eprocurement.gov.gr στη www.diav-

geia.gov.gr,  σσττηηνν  ΙΙσσττοοσσεελλίίδδαα    55ηηςς  ΥΥΠΠΕΕ www.dype-

thessaly.gr και στον ελληνικό τύπο σε δύο (2)

ημερήσιες εφημερίδες την ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  3311//33//22002222

και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα την ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ

0022--0044--22002233.

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  κκάάθθεε  εερργγάάσσιιμμηη  ηημμέέρραα,,  σσττοο  ΓΓρρααφφεείίοο

ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  κκαα  ΓΓοούύλλαα,,  ττηηλλ..  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς

22444411335511114477,,115566

ΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓ..ΝΝ..ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΤΤΣΣΑΑΣΣ

ΜΜΑΑΙΙΡΡΗΗ  ΧΧΡΡ..  ΚΚΟΟΥΥΤΤΣΣΙΙΟΟΥΥΜΜΠΠΑΑ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού,            

Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα         

Τηλέφωνο: 24413 51147,156     

FAX: 24410 – 26106    

E-mail: egoula@1139.syzefxis.gov.gr    

ΠΠ  ΕΕ  ΡΡ  ΙΙ  ΛΛ  ΗΗ  ΨΨ  ΗΗ      ΔΔ  ΙΙ  ΑΑ  ΚΚ  ΗΗ  ΡΡ  ΥΥ  ΞΞ  ΗΗ  ΣΣ      33//22002233

∆ΥΠΑ: Ξεκινά η προπληρωµή 
επιδοµάτων και ∆ώρου Πάσχα

ΣΕΚ: Πλήγµα για τους 
κτηνοτρόφους η ένταξη 
των αµνοεριφίων στο καλάθι

Την αντίθεσή
του στην σχε-
διαζόµενη από

το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, ένταξη των αµνοε-
ριφίων στο λεγόµενο
«καλάθι του νοικοκυ-
ριού», εκφράζει ο Σύν-
δεσµος Ελληνικής
Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)
επισηµαίνοντας ότι µε
δεδοµένο το τεράστιο
κόστος παραγωγής, ο
καθορισµός τιµής πώ-
λησης µέσω του «κα-
λαθιού» θα έρθει να
συµπιέσει το εισόδηµα
κυρίως των κτηνοτρό-
φων.

«Όταν το κόστος
που πρέπει να καλύψει
ο παραγωγός ανέρχε-
ται σύµφωνα µε εκτι-
µήσεις µας πάνω από 9
ευρώ το κιλό, τιµή πώ-
λησης µέσω του καλα-
θιού στα 9,90 θα είχε
σαν συνέπεια την πίεση
εκ µέρους των εµπό-
ρων για τιµές παραγω-
γού σηµαντικά
χαµηλότερες του κό-
στους παραγωγής,

καθώς και αυξηµένες
εισαγωγές αµνοερι-
φίων µε χαµηλότερη
ποιότητα και τιµή για
διατήρηση της τιµής
του καλαθιού», επιση-
µαίνουν οι κτηνοτρό-
φοι.

Και στις δύο περι-
πτώσεις, η δύναµη του
εµπορικού κέρδους
πιέζει όχι µόνο πτωτικά
την τιµή του παραγω-
γού αλλά και ενισχύει
τις εισαγόµενες ποσό-
τητες, τονίζει ο Σύνδε-
σµος, σηµειώνοντας ότι
το αποτέλεσµα συνο-
λικά θα είναι σε βάρος
της βιωσιµότητας των
κτηνοτρόφων: «Θα
αναγκασθούν να που-
λάνε και λιγότερα
αµνοερίφια και χαµη-

λότερα από το κόστος
παραγωγής. Αυτή
όµως, είναι η λογική
της συρρίκνωσης και
όχι της ανάπτυξης».

Τι προτείνουν
Για την αντιµετώ-

πιση της ακρίβειας που
επιβαρύνει τόσο τους
παραγωγούς όσο και
τους καταναλωτές, ο
ΣΕΚ επαναφέρει τα αι-
τήµατα για:

Μείωση ή και µηδε-
νισµό του ποσοστού
ΦΠΑ, στα βασικά είδη
τροφίµων έως το τέλος
του έτους.

Στήριξη της κτηνο-
τροφίας µε ενίσχυση
160 εκατ. ευρώ για την
αντιµετώπιση της αύ-
ξησης του κόστους πα-
ραγωγής.

Αυστηρός έλεγχος
στα εισαγόµενα αρνιά
(από Ρουµανία κλπ) και
στη συνέχεια την ελλη-
νοποίηση τους.

Μέτρα στήριξης των
κρεοπωλών για συγ-
κράτηση και µείωση
των τιµών πώλησης.
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Η ακτινοβολία ήταν
τόσο ισχυρή που παρο-
δικά τύφλωσε τα περισ-
σότερα διαστηµικά
τηλεσκόπια που βλέ-
πουν στο φάσµα των
ακτίνων γάµµα.
Ήταν την Κυριακή 9
Οκτωβρίου του 2022,
όταν ένας παλµός
ακραίας ακτινοβολίας
έλουσε το Ηλιακό Σύ-
στηµα.
Ήταν µια έκλαµψη
ακτίνων γάµµα (GRB),
το ισχυρότερο είδος
έκρηξης που γνωρί-
ζουµε στο Σύµπαν.
∆εδοµένου ότι οι περισ-
σότεροι ανιχνευτές τυ-
φλώθηκαν από τις
ακτίνες γάµµα (φως
υψηλής ενέργειας στο
άκρο του ηλεκτροµα-

γνητικό φάσµατος), ο
υπολογισµός της έντα-
σης της GRB δεν ήταν
εύκολη υπόθεση.
Έπειτα από πολύµηνες
αναλύσεις, διεθνής
ερευνητική οµάδα ανα-
φέρει τώρα ότι η
έκλαµψη ήταν η λαµ-
πρότερη GRB που έχει
καταγραφεί ποτέ, του-
λάχιστον δέκα φορές
λαµπρότερη από τον
προηγούµενο κάτοχο
του ρεκόρ.
Σύµφωνα µε µελέτη
που δηµοσιεύεται σε ει-
δικό τεύχος του The
Astrophysical Journal
Letters, εκρήξεις τέ-
τοιας λαµπρότητας
πρέπει να συµβαίνουν
µόνο µια φορά στα
10.000 χρόνια.

Η έκλαµψη «ήταν πιθα-
νότατα η λαµπρότερη
ριπή ακτίνων Χ και
ακτίνων γάµµα από την
αρχή του ανθρώπινου
πολιτισµού» δηλώνει
σε ανακοίνωση της
NASA ο επικεφαλής της
δηµοσίευσης Έρικ
Μπερνς, καθηγητής του
Πολιτειακού Πανεπι-
στηµίου της Λουιζιάνα
στο Μπατόν Ρουζ.
Το επίσηµο όνοµα που
πήρε η έκλαµψη είναι
GRB 221009A, ανεπί-
σηµα όµως οι ερευνη-

τές όµως την ονόµασαν
ΒΟΑΤ, από τα αρχικά
των λέξεων «η Λαµ-
πρότερη Όλων των
Εποχών».
Αν και ο µηχανισµός
γέννησης των GRΒ δεν
είναι καλά κατανοητός,
οι αστροφυσικοί πι-
στεύουν ότι οι εκρήξεις
αυτές ξεσπούν όταν ένα
γερασµένο άστρο
εξαντλεί τα πυρηνικά
καύσιµά του, καταρρέει
κάτω από το ίδιο του το
βάρος και µετατρέπεται
είτε σε µαύρη τρύπα
είτε σε άστρο νετρο-
νίων.
Η ενέργεια που απελευ-
θερώνουν οι GRB µέσα
σε λίγα δευτερόλεπτα
στιγµή ισοδυναµεί µάλι-
στα µε την ενέργεια

που εκπέµπει ο Ήλιος
σε διάστηµα δέκα δισε-
κατοµµυρίων ετών.
Όµως ακτινοβολία της
έκλαµψης δεν εξαπλώ-
νεται σφαιρικά γύρω
από το άστρο, αλλά
παίρνει τη µορφή πιδά-
κων που πηγάζουν από
τους πόλους του
άστρου.
Σε περίπτωση που µια
τέτοια έκρηξη συνέ-
βαινε κοντά στη Γη, σε
απόσταση έως 100
ετών φωτός, η ακτινο-
βολία θα µπορούσε να
εξαφανίσει κάθε µορφή
ζωής.
Ευτυχώς, σχεδόν όλες
οι GRB συµβαίνουν σε
γαλαξίες που απέχουν
πολλά δισεκατοµµύρια
έτη φωτός.

ΠΠώώςς  οοιι  µµέέλλιισσσσεεςς  δδίίννοουυνν
ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν
υυγγεείίαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν
µµεεγγάάλλωωνν  ππόόλλεεωωνν

Οι µέλισσες θα µπο-
ρούσαν να δώσουν
πληροφορίες για το
µικροβιακό τοπίο των
πόλεων, στις οποίες

αναζητούν τροφή, και άρα στοιχεία τόσο
για την υγεία των κυψελών όσο και για
την ανθρώπινη υγεία, σύµφωνα µε
έρευνα που δηµοσιεύεται στο περιοδικό
«Environmental Microbiome».
Οι ερευνητές, µε επικεφαλής την Ελίζαµ-
πεθ Χέναφ από το Πανεπιστήµιο της Νέας
Υόρκης, µελέτησαν τη δυνατότητα των
µελισσών να βοηθήσουν στη συλλογή
δειγµάτων µικροοργανισµών στις πόλεις,
καθώς αναζητούν τροφή καθηµερινά στα
αστικά περιβάλλοντα γύρω από τις κυψέ-
λες τους.
Μελέτησαν τρεις κυψέλες στη Νέα Υόρκη
και βρήκαν ποικίλες γενετικές πληροφο-
ρίες, συµπεριλαµβανοµένων περιβαλλον-
τικών βακτηρίων και παθογόνων
µικροοργανισµών.
Μεταγενέστερα δείγµατα υπολειµµάτων
κυψέλης στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, τη
Βενετία και το Τόκιο υποδήλωσαν ότι
κάθε τοποθεσία έχει µια µοναδική γενε-
τική υπογραφή. Επίσης, τα ευρήµατα κα-
τέδειξαν ότι η ανάλυση των θραυσµάτων
κυψελών µπορεί να δώσει πληροφορίες
για την αξιολόγηση της υγείας τους.

...Τελευταία σελίδα
ΓΓααττόόππααρρδδοοιι  γγεεννννήήθθηηκκαανν  σσττηηνν  ΙΙννδδίίαα
7700  χχρρόόννιιαα  µµεεττάά  ττηηνν  εεξξααφφάάννιισσήή  ττοουυςς
Η ινδική κυβέρνηση χαι-
ρέτισε την Τετάρτη τη
γέννηση των πρώτων
τεσσάρων γατόπαρδων µε
τά την εξαφάνισή του εί-
δους από τη χώρα το
1952.
Οκτώ τσιτάχ από την Να-
µίµπια µεταφέρθηκαν τον
περυσινό Σεπτέµβριο στο
Εθνικό Πάρκο Κούνο της
κεντρικής Ινδίας και
ακόµα 12 κατέφτασαν
τον επόµενο µήνα από τη
Νότια Αφρική, τη µόνη
χώρα όπου ο πληθυσµός
του είδους αυξάνεται.
Η άφιξη των αιλουροει-
δών –των ταχύτερων
χερσαίων ζώων του πλα-
νήτη µε µέγιστη ταχύτητα
110 χλµ/ώρα- ήταν απο-
τέλεσµα µιας προσπάθειας
13 ετών για την επανει-
σαγωγή του είδους.
Ήταν µάλιστα η πρώτη
φορά που ένα µεγάλο αι-
λουροειδές µεταφέρεται

σε διαφορετική ήπειρο.
Τα γεννητούρια ανακοί-
νωσε µέσω Twitter ο
υπουργός Περιβάλλοντος
Μπουπέντερ Γιάνταβ, ο
οποίος έκανε λόγο για
«µνηµειώδη» επιτυχία.
Τα τέσσερα γατοπαρδά-
κια, παιδιά ενός θηλυκού
από τη Ναµίµπια, εκτιµά-
ται ότι γεννήθηκαν πριν
από πέντε ηµέρες, εντοπί-
στηκαν όµως από τους
υπεύθυνους του πάρκου
µόλις την Τετάρτη.
Η γέννησή τους αντισταθ-
µίζει τη θλίψη για τον θά-
νατο ενός άλλου τσιτάχ
από τη Ναµίµπια λόγω νε-
φρικής ανεπάρκειας.

Ασιατικό παρελθόν
Λιγότεροι από 7.000 γα-
τόπαρδοι αποµένουν σή-
µερα στη φύση, σχεδόν
όλοι σε τρεις αφρικανικές
χώρες –Νότια Αφρική,
Ναµίµπια και Μπο-
τσουάνα.
Αν και οι περισσότεροι
έχουν συνδέσει το είδος
µε την Αφρική, η λέξη
«τσιτάχ» προέρχεται από
το σανσκριτικό «τσι-
τράκα», που σηµαίνει
«αυτός που φέρει βού-
λες».
Το ασιατικό υποείδος Aci-
nonyx jubatus venaticus
ζούσε κάποτε στη Βόρεια
Αφρική, τη Μέση Ανατολή
και όλη την Ινδία. Στην
εποχή της Μογγολικής
Αυτοκρατορίας, εξηµερω-
µένοι γατόπαρδοι χρησι-
µοποιούνταν για κυνήγι.
Σήµερα, µόνο 12 ασιατικά
τσιτάχ επιζούν σε άγρια
κατάσταση, όλα στο Ιράν.

ΤΤηηλλεεσσκκόόππιιαα  ττυυφφλλώώθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  λλααµµππρρόόττεερρηη  έέκκρρηηξξηη
σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  ααννθθρρωωππόόττηηττααςς


