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1ο Κεφάλαιο
(Μαθητές: Ράϊκου Κων/να, Τζαφάλια Έλλη, Μαργιολά Μαργέλα,Πούλιου Μαρία- Ελένη)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Υπάρχουν ποικίλες εκδοχές όσον αφορά την προέλευση του ονόματος της Καρδίτσας. Ο Λ.
Καταφυγιώτης, καθώς και ο Α. Σαμαρόπουλος υποστηρίζουν ότι η πόλη έλαβε το όνομά της, επειδή
βρίσκεται στο κέντρο, δηλαδή την καρδιά του κάμπου και των Αγράφων. Μια άλλη εκδοχή συνδέει
το όνομα της πόλης με το βαμβάκι. Υποστηρίζει δηλαδή πως η πόλη πήρε το όνομά της από τη λέξη
καρυδίτσα ή καρδιτσοβαμβακάρυδο. Διαφορετική άποψη ωστόσο έχει ο Β. Λάππας, ο οποίος
υποστηρίζει ότι το όνομα της πόλης υιοθετήθηκε στα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Συγκεκριμένα
αναφέρει ότι η ονομασία της πόλης προήλθε από τη χώρα του Φλαμανδού Αντωνίου Λε Φλάμα που
ονομαζόταν Καρδίτσα.
Ο νομός της Καρδίτσας είναι ένας από τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας και καταλαμβάνει το
νοτιοδυτικό τμήμα της. Το 49% της επιφάνειάς του, στα ανατολικά, αποτελεί μέρος της απέραντης
Θεσσαλικής πεδιάδας, ενώ τα υπόλοιπα 9% και 42% είναι ημιορεινά και ορεινά, αντίστοιχα, και
καλύπτονται από το νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου. Ο νομός έχει έκταση 2.636.000
στρέμματα και 129.356 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή(2001). Πιο συγκεκριμένα,
η πόλη της Καρδίτσα είναι χτισμένη σε παραπόταμο του Πηνειού, σε απόσταση 10 χλμ. από τις
υπώρειες της Πίνδου (και σε υψόμετρο 110 μέτρων) και αποτελεί διοικητικό, οικονομικό και
πολιτιστικό κέντρο του νομού, με ζωηρή εμπορική κίνηση. Διοικητικά διαιρείται σε είκοσι δήμους
και μια κοινότητα. Η γεωργία είναι η κύρια ασχολία των κατοίκων και διατηρεί τα πρωτεία της
οικονομίας του νομού. Περίπου 1.100.800 στρέμματα είναι γεωργικές εκτάσεις με κυρίαρχη
καλλιέργεια το βαμβάκι, ενώ ακολουθεί ο καπνός, το καλαμπόκι, τα σιτηρά, τα οπωροκηπευτικά και
άλλα. Επίσης, εξέχουσα θέση κατέχει η αμπελουργία, η παραγωγή σταφυλιού, κρασιού, τσίπουρου,
αλλά και η κτηνοτροφία, η οποία γίνεται με παραδοσιακές μεθόδους. Η βιομηχανία είναι σχεδόν
ανύπαρκτη, ωστόσο οι λίγες βιομηχανίες που υπάρχουν ασχολούνται με την επεξεργασία των
γεωργικών προϊόντων. Τις τελευταίες δεκαετίες ο νομός έχει γνωρίσει σημαντική τουριστική
ανάπτυξη, λόγω των λιμνών Πλαστήρα, Σμοκόβου, Στεφανιάδας, αλλά και τα ιαματικά λουτρά, την
Αργιθέα, τον Ίταμο και άλλες αξιόλογες τουριστικές περιοχές.

ΚΛΙΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Το κλίμα του νομού, λόγω της γειτνίασής του με τους ορεινούς όγκους, είναι καθαρά ηπειρωτικό
(ετήσιο θερμομετρικό εύρος μεγαλύτερο από 20°C). Τον Ιανουάριο, που είναι και ο ψυχρότερος
μήνας, η θερμοκρασία κυμαίνεται περίπου στους 6°C. Ο χειμώνας είναι εξαιρετικά δριμύς, ο
παγετός αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο και οι
ελάχιστες θερμοκρασίες φτάνουν συχνά κάτω από τους 10°
C. Οι ξηροί και ορμητικοί άνεμοι που κατεβαίνουν από τα χιονισμένα βουνά επιτείνουν τη
δριμύτητα του χειμώνα. Η επίδραση της θάλασσας δεν φτάνει στην περιοχή, γι’ αυτό το καλοκαίρι
είναι ιδιαίτερα
θερμό στα πεδινά, όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει συχνά τους 40°C. Η περιοχή είναι πολύ υγρή τον
χειμώνα και ξηρή το καλοκαίρι (80 βαθμοί της υγρομετρικής κλίμακας τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο,
κάτω από τους 50 βαθμούς το καλοκαίρι). Η νέφωση είναι μεγάλη τους χειμερινούς μήνες (πάνω
από 6 βαθμούς της κλίμακας 010) και μικρή τους καλοκαιρινούς (92 αίθριες και 95 νεφοσκεπείς
ημέρες το έτος). Οι διευθύνσεις των ανέμων είναι πολύπλοκες, κυρίως εξαιτίας του πολυσχιδούς
ανάγλυφου. Η βροχή δεν παρουσιάζει μεγάλα ύψη: 1.200 χιλιοστά στα ορεινά τμήματα, 500700 στα
πεδινά, ενώ οι χιονοπτώσεις είναι συχνές κυρίως στα ορεινά συγκροτήματα.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Ρεντίνα πρόσφατα χαρακτηρίστηκε από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών ως
Ιστορική έδρα του Δήμου Σοφάδων(ανήκει στο Νομό Καρδίτσας). Στη Ρεντίνα λειτούργησε Σχολή
Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ το 1944 και υπήρξε και έδρα καπεταναίων και τόπος σύστασης της
πρώτης πολιτικής οργάνωσης της Εθνικής Αντίστασης το 1942. Ο χαρακτηρισμός αυτός πρόσθεσε
ένα λιθαράκι σε μια ιδιαίτερα σημαντική εναλλακτική μορφή τουρισμού(ιστορικός τουρισμός). Ο
ιστορικός σε συνδυασμό με τον αρχαιολογικό και τον αρχιτεκτονικό τουρισμό μπορούν να
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του νομού Καρδίτσας.
Ιστορικός τουρισμός: μορφή εναλλακτικού τουρισμού που μπορεί με κατάλληλη υποδομή και
προβολή να οδηγήσει στην ανάπτυξη μια περιοχή, λόγω της ιστορίας της και της συμβολής της σε
πολλές ή συγκεκριμένες περιόδους. Εκτός από τη Ρεντίνα, ο Νομός Καρδίτσας μπορεί να πουλήσει
κι άλλες περιοχές με ιστορικό ενδιαφέρον, όπως το Φανάρι με το Κάστρο, το Μαυρομμάτι με τη
σπηλιά Καραϊσκάκη.

Αρχαιολογικός τουρισμός: σχετίζεται με σημαντικό αριθμό αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και
μουσείων αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική παράδοση της περιοχής. Άτομα ηλικίας 55-64
ετών , αλλά και 16-24(λόγω σχολικών εκδρομών). Ο Νομός Καρδίτσας έχει σημαντικό ρόλο και σε
αυτόν τον τομέα. Διαθέτει αρχαιολογικό μουσείο, επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και
μάλιστα σε διάφορα σημεία που καλύπτουν το σύνολο του Νομού. (Από ορεινή έως πεδινή ζώνη και
μάλιστα εύκολα προσβάσιμες διαδρομές.)
Αρχιτεκτονικός τουρισμός: προσφορά εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων μπορεί να
αποτελέσει και η αρχιτεκτονική κληρονομιά μιας περιοχής. Ο πλούτος και η ποικιλομορφία της
αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς αναδεικνύονται σε διατηρητέους παραδοσιακούς
οικισμούς, ιστορικά κτίρια, κάστρα και φρούρια ενετικής, βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου,
ιστορικούς φάρους καθώς και σε μνημεία της νεότερης ιστορίας(δημόσια κτίρια, οικίες επιφανών
προσώπων, κεντρικές πλατείες πόλεων κλπ) με μεγάλη ιστορία και αρχιτεκτονική αξία. Στον τομέα
αυτό ο Νομός Καρδίτσας έχει να επιδείξει πραγματικά πολλά πράγματα. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε
πως στον νομό μας έχουν χαρακτηριστεί και κάποια χωριά ως παραδοσιακοί οικισμοί, όπως ο
Ελληνόπυργος, τα Κανάλια, ο Άγιος Γεώργιος και η Ρεντίνα. Ο Ελληνόπυργος ειδικά, από άποψη
αρχιτεκτονική και πολεοδομική είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες οικισμούς. Ξεπερνά σήμερα
τους 15 αιώνες ζωής και είναι ένα από τα αρχαιότερα χωριά της Δυτικής Θεσσαλίας , ενώ στον
Ελληνόπυργο βρίσκεται ένα από τα λίγα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Δυτικής
Θεσσαλίας και αυτό βέβαια είναι το αρχοντικό Σύρμου(Ζήγρα).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ
Είναι αποδεδειγμένο από αρχαιολογικά ευρήματα , μαρτυρίες επιγραφών και αρχαίους
συγγραφείς, κατοικούνται χωρίς διακοπή από την παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Οι πλούσιοι
υδάτινοι πόροι της περιοχής ευνόησαν τη μόνιμη εγκατάσταση ήδη από τη νεολιθική εποχή. Επίσης,
οι ανασκαφικές έρευνες απέδειξαν ότι σε πάρα πολλούς σημερινούς οικισμούς, ιδιαίτερα της
πεδιάδας, υπάρχουν κατάλοιπα και ίχνη αρχαίας κατοίκησης, αντιπροσωπευτικά όλων των φάσεων
της εποχής του χαλκού. Στα χρόνια που ακολούθησαν , προελληνικά φύλα, όπως οι Πελασγοί και
μεταγενέστερα οι Μινύες, οι Αιολείς, οι Βοιωτοί, οι Θεσσαλοί, οι Δόλοπες και οι Αθαμάνες,
αναφέρεται ότι κατοίκησαν στην περιοχή του νομού Καρδίτσας και δημιούργησαν σπουδαίες
πόλεις, όπως την ομηρική Άρνη, το Κιέριο των ιστορικών χρόνων, τη Μητρόπολη κ.ά. Η ίδρυση της
ΛΔ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων με έδρα την Καρδίτσα και η δημιουργία του
Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης, έδωσαν ώθηση σε νέες αρχαιολογικές έρευνες με αποτέλεσμα,
να έρθουν στο φως νέα ευρήματα.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η αφόρητη σκλαβιά και ο διακαής πόθος της ελευθερίας οδήγησαν τους Έλληνες της περιοχής
σε διαδοχικές εξεγέρσεις. Στα 1600-1601 έγινε η πρώτη οργανωμένη εξέγερση από τον Μητροπολίτη Λάρισας Διονύσιο τον Φιλόσοφο. Το κίνημα ωστόσο απέτυχε, με αποτέλεσμα να θανατωθούν
πολλοί Αγραφιώτες, μεταξύ των οποίων και ο Αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου Σεραφείμ.
Τo 1770 με τα «Ορλοφικά» καταστράφηκαν αρκετοί οικισμοί και πολλοί κάτοικοι έχασαν τη ζωή
τους. Στη μεγάλη επανάσταση του 1821 πήραν μέρος και οι Αγραφιώτες με τον οπλαρχηγό Κώστα
Βελή και τον μεγαλοφυή αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Το 1854 νέα επαναστατική εξέγερση
σημειώθηκε στη Θεσσαλία.
Σημαντικές συγκρούσεις, με θριαμβευτικά αποτελέσματα για τους Έλληνες έλαβαν χώρα κυρίως
στις υπώρειες των Αγράφων, αλλά οι Αγγλο-γάλλοι ήταν αντίθετοι στο κίνημα και η πολυπόθητη
ελευθερία δεν ήρθε. Το 1866 έλαβε χώρα νέος ανεπιτυχής ξεσηκωμός με κέντρα δράσης τα
ξακουστά μοναστήρια της Ρεντίνας και της Σπηλιάς τα οποία και έπαθαν μεγάλες καταστροφές. Η
επανάσταση του 1878, που ξέσπασε στις περιοχές της Θεσσαλίας της Μακεδονίας και της Ηπείρου,
είναι ένας ακόμα σημαντικός σταθμός στην ιστορία του έθνους μας. Η επιτυχής έκβασή της στη
δυτική Θεσσαλία και ειδικότερα, στο χώρο των Αγράφων αποτέλεσε την αφετηρία για την
απελευθέρωση ολόκληρης της Θεσσαλίας αλλά και για την ανατροπή των αρνητικών όρων της
Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου Κων/πόλης που αφορούσαν σε εθνικά ζητήματα. Έτσι, το 1881
έγινε η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας με τη μητέρα Ελλάδα.
Στην Περίοδο της Κατοχής κορυφαία αντιστασιακά γεγονότα της περιοχής υπήρξαν η δημιουργία
και η λειτουργία του «Αντάρτικου αεροδρομίου» στην Νεβρόπολη, η «Μάχη της σοδειάς» στον
Καρδιτσιώτικο κάμπο και η αποχώρηση των Ιταλών από την Καρδίτσα στις 11 Μαρτίου 1943, μην
αντέχοντας τις πιέσεις των αντιστασιακών δυνάμεων στα Αγραφιώτικα βουνά. Από την επομένη και
για 6 μήνες, η Καρδίτσα ήταν η πρώτη ελεύθερη πόλη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τον Οκτώβριο
καταλήφθηκε ξανά από τους Γερμανούς και έμεινε υπό κατοχή μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου του 1944,
όπου και απελευθερώθηκε οριστικά.
Αγροτικό συλλαλητήριο στην Καρδίτσα το 1910

«Μια φουρτουνιασμένη λαοθάλασσα, που όλο και θέριευε από καινούργια κύματα κολλήγων, είχε πλημμυρίσει
κάθε ανοιχτό χώρο της Καρδίτσας. Όπου οι μαύρες σημαίες της απελπισίας χοροπηδούσαν αναθαρρεμένες πλάι στις
κόκκινες σημαίες της ζωής και της αγάπης. Οι καμπάνες αχολογούσαν χαρούμενες και κάπου - κάπου έσκαγε κι από
καμιά ντουφεκιά.
- Η σημερινή ημέρα είναι η αρχή της μεγάλης αλλαγής! Άρχισε να μιλά ο Γρίβας. Οι σκλάβοι του κάμπου έδειξαν πως
έχουν τη δύναμη να κερδίσουν τη λευτεριά τους!
-Το δίκιο είναι με μας και θα νικήσουμε! Ήρθε η σειρά του δικηγόρου Σταμούλη και συνέχεια άλλων, απλών
ανθρώπων και κολλήγων, που για πρώτη φορά τα χείλια τους δοκίμαζαν να πουν εκείνο που ένιωθε η καρδιά τους.
-Είμαι γέρος 75χρονώ. Ούλα μου τα χρόνια τάζησα οργώνοντας και σκάβοντας τη γη.
Έφκιανα και στάρι, έφκιανα και αραποσίτι, έφκιανα και σουσάμι. Μα το ψωμί ποτέ δεν το χόρτασα, γιατί δεν ήξερα
να προσκυνάω και να καλοπιάνω αφεντάδες. Και από πάνου με έδιωξαν και από το σπίτι μ’. Και κοιμήθηκα και στο
χιόνι. Τώρα μονάχα πίστεψα πως θα σωθούν τα βάσανά μας.»
Ζήσης Σκάρος, Οι ρίζες του ποταμού, Α’, Αθήνα 1987

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς και ποιοι κήρυξαν και διέδωσαν τη θρησκεία του Χριστού στην περιοχή
μας. Από τις λίγες ασαφείς και αβέβαιες πηγές που υπάρχουν, φαίνεται πως τρία πρόσωπα κήρυξαν
εδώ το χριστιανισμό.
Είναι πολύ πιθανό, ο Απόστολος Παύλος, το 50 μ.Χ. , όταν κατέβαινε στην Αθήνα από τη Βέροια να
πέρασε και από τη Θεσσαλία και να κήρυξε και στη δική μας περιοχή.
Σε κάποια πηγή αναφέρεται ότι ο Απόστολός Ανδρέας πέρασε από τα μέρη της Θεσσαλίας και
κήρυξε το λόγο του Χριστού. Δεν είναι γνωστό όμως εάν πέρασε και από το Νομό Καρδίτσας.
Είναι βέβαιο όμως ότι πέρασε από την περιοχή μας και κήρυξε το λόγο του Χριστού ο Ηρωδίωνας
(συγγενής του Αποστόλου Παύλου), που ονομάζεται και «Ισαπόστολος». Είναι επίσης γνωστός και
με τα ονόματα: Ροδίων, Ηρωδιανός , Ρόδων. Ο Ηρωδίωνας κήρυξε στη Λάρισα, στη Δημητριάδα, στα
Τρίκαλα, στη δική μας Μητρόπολη, στην αρχαία πόλη όπου σήμερα είναι το Φανάρι, και πιθανότατα
και σε άλλες αρχαίες πόλεις της περιοχής μας. Σε γενικές γραμμές, η σύνολη προσφορά του
Ηρωδίωνα στη διάδοση του Χριστιανισμού υπήρξε μεγάλη και σημαντική και γι' αυτό δίκαια
χαρακτηρίζεται ως εκκλησιαστικός «Θεσσαλάρχης».
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ο Νομός Καρδίτσας, έχει να επιδείξει πλήθος συμπατριωτών μας που διέπρεψαν όχι μόνο στον
εθνικό, επιστημονικό και κοινωνικό τομέα, αλλά και στον τομέα της αγιότητας. Με τους αγώνες
τους, την πίστη, την αρετή τους, αλλά κυρίως με το μαρτυρικό θάνατο τους οι περισσότεροι,
αναδείχτηκαν άγιοι της Εκκλησίας μας και Εθνομάρτυρες.
Έξι είναι οι άγιοι της περιοχής μας που έγιναν Μάρτυρες του Χριστού και κατάκτησαν την αρετή και
την αγιότητα με τον δικό του τρόπο ο καθένας.
Ο Οσιομάρτυρας Νικόλαος ο Νέος
Η καταγωγή του ήταν από την Ανατολή και ήταν αξιωματούχος του βυζαντινού στρατού και
τοποθετήθηκε στη Λάρισα ως στρατιωτικός Διοικητής. Μαρτύρησε στις 9 Μαΐου του 901 ή 902 μ.Χ.
σε λόφο κοντά στο χωριό Βούναινα, που βρίσκεται στα σύνορα των Νομών Καρδίτσας και Λάρισας,
γι' αυτό και συμπεριλαμβάνεται στους τοπικούς αγίους. Ο τάφος του διασώζεται στον τόπο όπου
μαρτύρησε, μέσα στην εκκλησία, που κτίστηκε στη μνήμη του. Γιορτάζεται στις 9 Μαΐου ημέρα του
μαρτυρίου του.
Ο Όσιος Διονύσιος
Πατρίδα του Οσίου Διονυσίου είναι η Σκλάταινα(η σημερινή Δρακότρυπα Καρδίτσας). Εκεί
γεννήθηκε το 1500 μ.Χ. περίπου από φτωχούς, αλλά ευσεβείς γονείς. Μόνασε στα Μετέωρα και
μετά στο Άγιο Όρος, όπου χειροτονήθηκε διάκονος κι αργότερα πρεσβύτερος. Έπειτα , πήγε στη
Βέροια, όπου οργάνωσε τη μοναστική ζωή. Τέλος, κατευθύνθηκε στον Όλυμπο, όπου και ίδρυσε την
περίφημη μονή της Αγίας Τριάδας και έζησε εκεί μέχρι τα γεράματα του, κάνοντας θαύματα, ενώ
ακόμη ήταν στη ζωή. Η μνήμη του τιμάται στις 23 Ιανουαρίου.
Ο Οσιομάρτυρας Δαμιανός
Γεννήθηκε στο Μυρίχοβο, (τη σημερινή Αγία Τριάδα Καρδίτσας ή στο Ρίχοβο των Αγράφων) στις
αρχές του 16ου αιώνα. Έκτισε δυο μοναστήρια. Ένα του Τιμίου Προδρόμου στη Σελίτσανη Κισάβου
κι ένα στα Άγραφα, τη Μονή Ανάληψης του Σωτήρος (Παναγία Πελεκητή) της Κορυτσάς Δολόπων. Οι
Τούρκοι τον έπιασαν, τον οδήγησαν στη Λάρισα, όπου και μαρτύρησε στις 14 Φεβρουαρίου του

1568 μ.Χ.
Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Σεραφείμ
Μεταξύ των ηρώων και αυτών που μαρτύρησαν για την πίστη και την πατρίδα στην περιοχή μας, ο
Άγιος Σεραφείμ, κατέχει ξεχωριστή θέση (και γι' αυτό η ζωή και το μαρτύριο του αναπτύχθηκαν ήδη
σε ξεχωριστή σελίδα).
Ο Όσιος Ακάκιος
Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς στο χωριό Γόλιτσα Αγράφων, που σήμερα ονομάζεται Άγιος
Ακάκιος προς τιμήν του. Από μικρός πίστευε στο Θεό γι' αυτό και από πολύ νωρίς έγινε μοναχός στη
μονή Σουρβίας του Πηλίου, όπως και στο Άγιο Όρος ως ασκητής στους βράχους των
Καυσοκαλυβίων. Πέθανε σε ηλικία περίπου 100 ετών στις 12 Απριλίου 1730 μ.Χ. Η Εκκλησία τον
ανακήρυξε άγιο και η μνήμη του τιμάται την Πέμπτη της Διακαινησίμου στον τόπο καταγωγής του,
στο Άγιο Όρος και σε άλλα μέρη.
Ο Άγιος Παρθένιος
Ο Άγιος Παρθένιος γεννήθηκε στη Βατσουνιά, κοντά στο Μουζάκι. Υπήρξε Επίσκοπος
Ραδοβισδίου (Άρτας). Καταδιώχθηκε από τους Τούρκους για τους αγώνες του υπέρ του
χριστιανισμού και της πατρίδας και θανατώθηκε στις 21 Ιουλίου του 1777 μ.Χ. Τιμάται ως άγιος,
ιδιαίτερα στην περιοχή μας, και η μνήμη του γιορτάζεται στις 21 Ιουλίου.

Άγιος Σεραφείμ
Ο Άγιος Σεραφείμ γεννήθηκε στη Μπεζούλα στα Άγραφα από ευσεβείς και καλούς γονείς στα
μέσα περίπου του 15ου αιώνα. Ο πατέρας του που λεγόταν Σωφρόνιος και η μητέρα του Μαρία
μεγάλωσαν το μονάκριβο τους γιο σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Του δίδασκαν την προσευχή,
τη μελέτη, τον εκκλησιασμό και όλα εκείνα που θα τον οδηγούσαν στον αληθινό δρόμο του Χριστού.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Νικόλαος Πλαστήρας (1881-1953)
Έγινε δυο φορές πρωθυπουργός κατά μικρά διαστήματα και
έμεινε στις μνήμες μας η άρνησή του να «βολέψει» από την θέση
του τον άνεργο αδερφό του. Πέθανε πάμφτωχος το 1953. Όλη η
Ελλάδα θρήνησε το χαμό του. Η Καρδίτσα, ο συνοικισμός της
Νέας Ερυθραίας Αθηνών και η Σ.Μ.Υ. στα Τρίκαλα κοσμούνται με
την προτομή του και το φράγμα του Ταυρωπού που πρώτος
αυτός οραματίσθηκε πήρε το όνομά του (Φράγμα Πλαστήρα).

Γεώργιος Καραϊσκάκης
Ο Καρδιτσιώτης ήρωας του 1821
Ο Καραϊσκάκης είναι η πιο καταπληκτική και δραματική μορφή από τους
αγωνιστές του Εικοσιένα. Γνωστός Κλέφτης του Κατσαντώνη, αρματολός
των Αγράφων, στρατάρχης της Ρούμελης, αρχιστράτηγος της Ελλάδας,
αλλά και γνήσιος λαϊκός ηγέτης. Γεννήθηκε το 1782 σε μια σπηλιά κοντά
στο Μαυρομάτι της Καρδίτσας, από καλόγρια που ζούσε στο κοντινό
μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Η μάνα του(Ζωή Ντιμισκή) καταγόταν από
το χωριό Σκουλικαριά της Άρτας, παντρεύτηκε τον Γιαννάκη
Μαυρομματιανό και έμεινε από πολύ νωρίς χήρα. φημολογείται πως
πατέρας του ήταν ο αρματολός του Βάλτου Δημήτρης Ίσκος ή Καραΐσκος. Μέχρι να πεθάνει ο
Καραϊσκάκης ήταν γνωστός με το όνομα «ο Γιός της Καλογριάς».

Ζήσης Σκάρος
Το πραγματικό του επώνυμο είναι Ζήσης, το ψευδώνυμο του Σκάρος.
Το μικρό του όνομα είναι Απόστολος. Γεννήθηκε στα Κανάλια
Καρδίτσας. Από παιδί τον μύησαν στα ιδανικά της Οχτωβριανής
επανάστασης και ποτέ δεν άλλαξε ιδεολογία. Σύμφωνα με τα
λεγόμενά του, την πρώτη ώθηση για τα γράμματα, αλλά και τη
σύνδεση του με το επαναστατικό εργατικό κίνημα την οφείλει
στο οικογενειακό του περιβάλλον.
Ο λαός, βέβαια, δημιούργησε την τύχη του, οργάνωσε το πολιτικό
του κίνημα, και του δίνει δύναμη να φτάσει γρηγορότερα στο σκοπό του. Αυτόν τον λαό ο Σκάρος
τον μεταφέρει μέσα στα βιβλία του με τις γενικότητες και τις ιδιαιτερότητες του. Με την τέχνη του
δημιουργεί από την αρχή την κοινωνία που πέρασε, ή που περνάει, με ερμηνευτικό και κριτικό
τρόπο. Βλέπει την κοινωνία από δική του οπτική γωνία, που είναι ίδια με αυτή της
συνειδητοποιημένης τάξης των εργαζομένων, αυτής που αγωνίζεται να την αλλάξει με βάση τους
ιστορικούς νόμους κι όχι με τα συμφέροντα της. Ο Σκάρος κατέχει εξέχουσα θέση στην πεζογραφία.

Γιώργος Βαλταδώρος (1897-1930)
Ο Γιώργος Βαλταδώρος γεννήθηκε στην Καρδίτσα το Φλεβάρη του
1897. Από μικρή ηλικία είχε ευαίσθητη υγεία, η οποία δεν του
επέτρεψε να αναπτυχθεί ομαλά, τον ταλαιπώρησε όλα τα χρόνια της
σύντομης ζωής του και τον οδήγησε πολύ γρήγορα στον θάνατο, ενώ
ήταν μόλις 33ών ετών. Από τα παιδικά του χρόνια σώζονται κάποια
ενδιαφέροντα σκίτσα και επιδεικνύουν το ταλέντο του.
Ο Γιώργος Βαλταδώρος στη σύντομη ζωή του δεν εξέθεσε έργα του.
Όταν κάποιος του ζητούσε να δει πίνακά του, αυτός έλεγε ότι «δεν είναι
ακόμη έτοιμος». Όσο ζούσε αναφέρεται ότι ένα μοναδικό του έργο είχε εκτεθεί για λίγο χρονικό

διάστημα στην αίθουσα του σιδηροδρομικού σταθμού του Αμαρουσίου. Το 1984 πραγματοποιείται
η πρώτη έκθεση έργων του για τα πενήντα χρόνια από το θάνατό του στην αίθουσα του Παρνασσού.

Δημήτρης Γιολδάσης
O ζωγράφος Δημήτρης Γιολδάσης γεννήθηκε το 1897 στο
Μορφοβούνι Καρδίτσας και έζησε απλά και λυτά, ενώ ήταν
αφοσιωμένος στον τόπο που γεννήθηκε, αφιερώνοντας σε αυτόν
και τη ζωγραφική του. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία , αφήνοντας
πίσω του τεράστιο ιστορικό και καλλιτεχνικό έργο, γιατί
κατέγραψε με τη ζωγραφική του έναν τόπο, που άλλαξε
γρήγορα, χάνοντας την ομορφιά του. Ο Δημήτρης Γιολδάσης
ήταν ανήσυχος σαν καλλιτέχνης, αλλά και ως άνθρωπος. Έκανε
πολλά ταξίδια στο εξωτερικό μέσα από τα οποία γνώρισε
καινούριους πολιτισμούς και τέχνες. Ανήκει στη γενιά του
Μεσοπολέμου που παίζει σημαντικό ρόλο στην Νεοελληνική Ιστορία της τέχνης. Ο Γιολδάσης
προσέχει την λεπτομέρεια, τονίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διατηρώντας πάντα την ελευθερία
του και τα συναισθήματα του. Ως προσωπικότητα ο Δημήτρης Γιολδάσης θεωρούσε ως
πολυτιμότερο αγαθό την ελευθερία και αντιστεκόταν σε ό,τι καταπατούσε τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Υποστήριζε με πάθος τα πιστεύω του ακόμα κι όταν κινδύνευε η ζωή του όπως για
παράδειγμα μέσα από τις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης. Ο Δημήτρης Γιολδάσης μας άφησε ένα
μεγάλο και βαθύτατα ελληνικό έργο λιτό και ανθρώπινο όπως άλλωστε ήταν και ο ίδιος. Το όνομα
του βρίσκεται δίκαια δίπλα στους μεγάλους καλλιτέχνες της Γενιάς του για να θυμόμαστε έτσι πάντα
το μεγαλείο του.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

Θερινός κινηματογράφος: Βρίσκεται βόρεια, στα
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συγκρότημα του δήμου Καρδίτσας.

Προτομή Γ. Καραϊσκάκη: Η μαρμάρινη προτομή του ήρωα της
επανάστασης του 1821, Γεωργίου Καραϊσκάκη, έργο του αθηναίου
γλύπτη, Ν. Γεωργαντή, στήθηκε με πρωτοβουλία του μητροπολίτη
Ιεζεκιήλ το Σεπτέμβριο του 1936. ο γ. Καραϊσκάκης, υπασπιστής του
αλί πασά και αργότερα αρχηγός του αρματολικιού των Αγράφων και
στρατάρχης της Ρούμελης, γεννήθηκε στο μαυρομάτη Καρδίτσας το
1780 και έπεσε στην μάχη του Φαλήρου το 1827. υπήρξε μια από τις
πιο εξέχουσες φυσιογνωμίες του αγώνα της ανεξαρτησίας.

Άρνη: Το μεγαλοπρεπές νεοκλασικό διώροφο μέγαρο με τον χαρακτηριστικό τρούλο κτίστηκε το
1921 από τον πολιτικό και επιχειρηματία Κωνσταντίνο Τερτίπη. Η ονομασία Άρνη δόθηκε προς τιμήν
του αδελφού του, Δημητρίου, ο οποίος πολέμησε νικηφόρα τους
τούρκους το 1878 στην περιοχή της προϊστορικής Άρνης. Το κτήριο
στέγαζε πολυτελές ξενοδοχείο, αίθουσα θεάτρου-κινηματογράφου,
δεξιώσεων και καφεζυθοπολειο, στα οποία προστέθηκαν από το
1925 αίθουσα χορού και χαρτοπαικτική λέσχη. Στο γωνιακό
καφενείο, στέκι διανοουμένων και καλλιτεχνών ως τα τέλη της
δεκαετίας του ’40, εκθέτονταν για δημόσια κριτική προπλάσματα
γλυπτών και σχέδια έργων ζωγραφικής, πριν πάρουν τη θέση τους σε δημόσιους χώρους της πόλης.
Στη δεκαετία του 40, το κτήριο επιτάχτηκε από τις δυνάμεις κατοχής και αργότερα από τις
αντιστασιακές οργανώσεις. Ανακαινισμένο και σύγχρονο από το 2005, το ξενοδοχείο Άρνη αποτελεί
σήμερα περιουσία του ιδρύματος υποτροφιών Απ. Αλεξόπουλος.

Δημαρχείο: Στη θέση του υπήρχαν τα δημοτικά λουτρά-τα πρώτα στη θεσσαλική πόλη-από το 1901.
το νεοκλασικό ισόγειο κτήριο με την αψιδωτή είσοδο κατεδαφίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του
’60 με σκοπό να ανεγερθεί στο δημοτικό οικόπεδο κτήριο αυτόνομου
νομικού προσώπου με την επωνυμία πνευματικό και παραγωγικό
κέντρο Καρδίτσας. Με βάση την αρχική μελέτη, θα στεγάζονταν σε
αυτό αίθουσα για διαλέξεις και προβολές, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριοη λαϊκή βιβλιοθήκη η ‘Αθηνά’ διέθετε περισσότερους από 10 χιλιάδες
τόμους, πινακοθήκη- μουσείο, μόνιμη γεωργική έκθεση και σχολή
τεχνικής γεωργικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η ανάγκη
στέγασης των δημοτικών υπηρεσιών, οι οποίες μέχρι τότε φιλοξενούνταν σε ενοικιασμένα οικήματα
και μετά τους σεισμούς το 1954 στο πολυιατρείο του παυσίλυπου οδήγησαν στην τροποποίηση του
καταστατικού το 1969 και στην εγκατάσταση του δημαρχείου στο κτήριο, το οποίο ήταν και το
πρώτο της πόλης που διέθετε ανελκυστήρα.
Ναός Aγιου Νικολάου: Βρίσκεται στην άλλοτε περιφερική συνοικία
‘Αγιας μαχαλά’ (=εξοχικός), η οποία έφτανε μέχρι το τσιφλίκι των
ματαραγγιωτάδων (‘τσιφλικάκι’). Ο παλιός ναός κτίστηκε το 1896
και ανακαινίστηκε το 1937. Η αγιογράφηση του τέμπλου, στις
παραμονές του 2ου παγκοσμίου πολέμου ανατέθηκε από τον

μητροπολίτη Ιεζεκιήλ στον διακεκριμένο ζωγράφο και προσωπικό του φίλο, Ν. Δόντα.

Ναός Ευαγγελίστριας: Μαζί με τη δημοτική πινακοθήκη και το αρχαιολογικό μουσείο, ο ναός της
ευαγγελίστριας, με το υπό διαμόρφωση εκκλησιαστικό μουσείο
αποτελούν ένα δυνατό πόλο έλξης επισκεπτών. Ο μεγαλοπρεπής
ναός κτίστηκε στη θέση παραπήγματος του 19ου αι., στο κέντρο της
ολοένα αναπτυσσόμενης πόλης, στον αρχιτεκτονικό τύπο και στις
ίδιες περίπου διαστάσεις με το μητροπολιτικό ναό.

Ναός Αγίας Παρασκευής: Βρίσκεται στο νότιο άκρο της πόλης, στην
άλλοτε οθωμανική συνοικία (Καρατζά μαχαλά). Ως το 1897 η
περιοχή συνόρευε με το δάσος της Παπαράτζας, το οποίο κάηκε
από τους τούρκους. Στη θέση του υπήρχε από τις αρχές του 18 ου αι.
παρεκκλήσι αφιερωμένο στον άγιο Μηνά.

Ναός Αγίου Γεωργίου: Βρίσκεται μεταξύ των οδών
Κουμουνδούρου & Πλαστήρα, απέναντι από τη Δημοτική
Αγορά και την Παλιά Ηλεκτρική. Ο σημερινός ναός
θεμελιώθηκε το 1972 σε σχέδια των αθηναίων μηχανικών
Αφών Κυδωνιά- τη. Ο αρχικός ναός ήταν ένα απλό ξύλινο
παράπηγμα, το οποίο εγκαινιάστηκε στην περίοδο της
τουρκικής κατοχής (1897-1898). Το 1902 στη θέση του
οικοδομήθηκε από εράνους και με προσωπική εργασία των
ενοριτών βασιλική μεγάλων διαστάσεων. Στη δεκαετία του 30
προστέθηκε κωδωνοστάσιο γοτθικού ρυθμού. Η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Γεωργίου στο
υπέρθυρο, έργο του Δ. Γιολδάση(1950), καταστράφηκε δυστυχώς κατά την κατεδάφιση, το 1971.
Από τον παλιό ζωγραφικό διάκοσμο σώζονται οι συνθέσεις του τέμπλου, πρώιμα έργα του Ν. Δόντα,
καθώς και δεκάδες φορητές εικόνες διαφόρων ζωγράφων από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίες
φυλάσσονται στο γυναικωνίτη του ναού.

Μητροπολιτικός Ναός: Ακριβώς δίπλα στο Πάρκο του
Παυσίλυπου βρίσκεται ο Μητροπολιτικός Ναός των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης του 19ου αιώνα που κοσμείται
από τοιχογραφίες του γνωστού Καρδιτσιώτη ζωγράφου,
Δημήτρη Γιολδάση.

Δημοτική πινακοθήκη Καρδίτσας: Ιδρύθηκε το 1993 και στεγάζεται από το
2002 σε σύγχρονο 4οροφο κτήριο στη συμβολή των οδών Β. Τζέλα και
Βασιαρδάνη, δίπλα στο αρχαιολογικό μουσείο. Διαθέτει αίθουσες μόνιμων
και περιοδικών εκθέσεων, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, αίθουσα
εκδηλώσεων, πωλητήριο και εντευκτήριο. Η συλλογή της πινακοθήκης
διαθέτει ακόμη έργα τοπικών και άλλων σύγχρονων δημιουργών.

Εθνική τράπεζα (πέτρινο): Βρίσκεται στη συμβολή των οδών
Καραϊσκάκη και Υψηλάντους. Κτίστηκε το 1910 και είναι από τα
αξιολογότερα και ελάχιστα σωζόμενα κτήρια δημοσίων κτηρίων των
αρχών του 20ου αι. το υποκατάστημα της ΕΤΕ στην Καρδίτσα ιδρύθηκε
λίγους μήνες πριν την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, το
1898.

Οδός Βάλβη: Είχε ονομαστεί το 1887 προς τιμήν του πρωθυπουργού
Ζηνοβίου Βάλβη, αλλά χιάστηκε η ολοκλήρωση των έργων της στεγασμένης
δημοτικής αγοράς, το 1930, για να διανοιχθεί πλήρως και να αποκτήσει τη
μετέπειτα μορφή του. Σηματοδοτούσε την αυστηρότερη οργάνωση του
αστικού χώρου στο μεσοπόλεμο, συνδέοντας με το διοικητικό κέντρο (πλατεία
δικαστηρίων και κεντρική πλατεία) με τη δημοτική αγορά, της οποίας
αποτελούσε νοητή προέκταση.

Πλατεία δικαστηρίων: Έχει δεχτεί διαχρονικά τις περισσότερες
χρήσεις και αλλαγές ονομασίας από κάθε αλλά πλατεία της πόλης. Στα
όρια της χριστιανικής συνοικίας, του Βαρουσίου, στην ύστερη
τουρκοκρατία, ήταν ο χώρος όπου πραγματοποιούνταν ζωοπάζαρο της
εβδομαδιαίας αγοράς, απ’ όπου και η ονομασία (Ερμού) από το 1887.
Στο μεσοπόλεμο η επιχωμάτωση του ξεσκέπαστου ‘αύλακα’, η
μετατροπή της οικίας Ηλιόπουλου σε μητροπολιτικό μέγαρο και η
ανέγερση του δικαστικού μεγάρου της προσέδωσαν ποιο πολιτισμένη όψη και διαμόρφωσαν τον
σημερινό χαρακτήρα της.

Δικαστικό μέγαρο: Θεμελιώθηκε το 1934 υπό τον καρδιτσιώτη
υπουργό δικαιοσύνης Σπ. Ταλιαδούρο στη θέση οικοπέδου της
λαϊκής βιβλιοθήκης ‘η Αθηνά’. Λόγω της συγκυρίας του
πολέμου, το κτήριο ολοκληρώθηκε το 1954, αφού πρώτα
λειτούργησαν οι φυλακές από το 1948.

Μητροπολιτικό μέγαρο: Στεγάζεται στην επιβλητική κατοικία
του βουλευτή και μεγαλοκτηματία Δ. Μαλιοπούλου. Κτίστηκε
στις αρχές του 20ου αι. και είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα
δείγματα αρχιτεκτονικής της περιόδου αυτής στην πόλη.

Πλατεία ελευθερίας (κεντρική): Ήταν από το 1881 η κιτρική
πλατεία, η καρδιά του εμπορικού κέντρου και ο κατεξοχήν
χώρος δημοσίων θεαμάτων και κοινωνικής συνεύρεσης της
πόλης. Από ‘πλατεία της αγοράς’ μετονομάστηκε σε πλατεία
ελευθερίας, όταν η Θεσσαλία προσαρτήθηκε στο ελληνικό
κράτος, το 1881. βρίσκεται στον άξονα ο οποίος συνέδεε το
φανάρι, διοικητική έδρα της περιοχής στα οθωμανικά χρόνια, με τη Λάρισα, πρωτεύουσα της
Θεσσαλίας
‘Παλλάς’: Χαρακτηριστικό κτίριο της κεντρικής πλατείας, το "Παλλάς"
εξαιρετικό νεοκλασικό που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Κτίστηκε στις
παραμονές του πολέμου, στη θέση του ιστορικού ξενοδοχείου ‘η ωραία
Ελλάς’. Το Παλλάς ήταν μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες ο σημαντικότερος
χώρος θεαμάτων και ψυχαγωγίας της πόλης, με αίθουσες κινηματογράφου,
θεάτρου, καφενείο και μπαρ-εστιατόριο πολυτελείας. Το ξενοδοχείο ‘η
ωραία Ελλάς’ υπήρξε το παλαιότερο και μοναδικό ξενοδοχείο της πόλης μέχρι τις αρχές του
μεσοπολέμου. Εκεί φιλοξενήθηκαν και από το μπαλκόνι του μίλησαν όλες οι πολιτικές

προσωπικότητες που πέρασαν από την Καρδίτσα. Το ‘μεγάλο καφενείο’ στο ισόγειο, ήταν σημείο
αναφοράς της κοινωνικής ζωής μέχρι τη δεκαετία του ’80. Στο ισόγειο του κτηρίου στεγάζεται
σήμερα η alpha bank.

Παλιά Ηλεκτρική: Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα βιομηχανικά κτήρια στην πόλη.
Οικία Γιολδάση: Βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης. Κτίστηκε την περίοδο 1965-70 ως κατοικία
ατελιέ του γνωστού ζωγράφου Δ Γιολδάση, ο οποίος έζησε εκεί ως το θάνατο του, το 1993.
Πλατεία Λάππα (Γιολδάση): Βρίσκεται το νοτιοανατολικό τμήμα της
πόλης, κοντά στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου, το οποίο άρχισε να
κατοικείται στη δεκαετία του ’50. Η πλατεία πήρε την ονομασία από την
παρακείμενη οδό, η οποία μεταπολεμικά μετονομάστηκε από
Κωνσταντινουπόλεως σε Δ. Λάππα, προς τιμήν του δημάρχου (19071914) Δημητρίου (Τσιάμη) Λάππα. Μετά την ανακαίνιση της οικίας Δ.
Γιολδάση (2001), που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, η πλατεία μετονομάστηκε σε Γιολδάση

Παλέρμο: Βρίσκεται στο νότιο άκρο της πόλης, πέρα από τη σιδηροδρομική γραμμή. Η
ανεκμετάλλευτη δημοτική έκταση, επιφάνειας 50 περίπου
στρεμμάτων, άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1957 ως γήπεδο
προπόνησης
και
ποδοσφαιρικών
συναντήσεων,
αφού
διαμορφώθηκε πρόχειρα από τα μέλη της νεοσύστατης συνοικιακής
ερασιτεχνικής ομάδας «Ρεάλ» (μετέπειτα Α.Ο.Κ) . Το «Παλέρμο»
(από τη διάσημη ποδοσφαιρική ομάδα της Ιταλίας) αποτέλεσε από
τότε σημείο αναφοράς για την αθλητική και μαθητικά ζωή της
πόλης.

2ο Κεφάλαιο (Μαθητές: Μπρακατσούλα Μαράϊα, Κοράκη Μαίρη, Λάππα Ζωή, Δημάκη Δέσποινα)
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σήμερα ο επισκέπτης της Καρδίτσας θα συναντήσει μια σύγχρονη πόλη , με μεγάλη κίνηση, με
ευγενικούς κατοίκους, με καλό ρυμοτομικό σχέδιο, ωραίες οικοδομές, πολλά καταστήματα,
επαρκείς αθλητικούς χώρους αλλά και πλατείες, όπου νέοι και ηλικιωμένοι συχνάζουν σε
καθημερινή βάση. Αυτό που προξενεί θετική εντύπωση, ίσως και έκπληξη, στον επισκέπτη είναι η
ιδιαίτερη σχέση των Καρδιτσιωτιών με το ποδήλατο, μια σχέση που κράτα από πολύ παλιά. Τα
τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα, η αναγκαιότητα αντιμετώπισης κυκλοφοριακών προβλημάτων οδήγησε
την αρμόδια δημοτική αρχή στη δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Σήμερα η Καρδίτσα διαθέτει ένα
δίκτυο 4 χλμ. αστικού και 10 χλμ. ποδηλατοδρόμου. Αποτελεί έτσι, παράδειγμα προς μίμηση για τη
βελτίωση της κυκλοφορίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Το κτήριο της Δημοτικής Αγοράς (Νέα Αγορά) στο
τέρμα της οδού Βάλβη αποτελεί κόσμημα για την
πόλη της Καρδίτσας. Πρόκειται για ένα μοναδικό, για
τα ελληνικά δεδομένα, αρχιτεκτονικό μνημείο,
ευρωπαϊκής εμβέλειας. Κατασκευάστηκε από
σκυρόδεμα, μέταλλο και γυαλί το χρονικό διάστημα
1925 – 1930 επί Δημάρχου Αστερίου Αλλαμανή, με
σχέδια που έφερε ο ίδιος από το Παρίσι. Το 1992
χαρακτηρίστηκε ως Μνημείο της Ευρωπαϊκής
Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από επιτροπή αρχιτεκτόνων όλων των κρατών – μελών της Κοινότητας.
Η τελευταία αποκατάσταση του κτηρίου έγινε το 1998 και έδωσε στην πόλη ένα χώρο για
πολιτιστικές δράσεις και άλλες ήπιες χρήσεις.
Στον ισόγειο χώρο της Δημοτικής Αγοράς στεγάζεται το Μουσείο Λέσχης Φωτογραφίας και
Κινηματογράφου Καρδίτσας (ΛΕ.Φ.Κ.Κ.). Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει φωτογραφικές μηχανές
και ξύλινες μηχανές προβολής παρελθόντων ετών, φωτογραφίες και καρτποστάλ της Καρδίτσας και
της γύρω περιοχής από τέλη του 19ου αιώνα και έπειτα, καθώς και άλλα τεκμήρια εξέλιξης της
τέχνης της φωτογραφίας και του κινηματογράφου. Η διοίκηση της ΛΕ.Φ.Κ.Κ. διοργανώνει κατά
καιρούς διαγωνισμούς φωτογραφίας, εκδίδει σχετικά βιβλία και πραγματοποιεί μαθήματα
φωτογραφίας.
Εντός της πόλης και στην αρχή της οδού Ιεζεκιήλ
βρίσκεται το πάρκο του Παυσιλύπου, ένας
πανέμορφος χώρος, ικανός να «διώξει τη λύπη», ένας
εξαιρετικός « πνεύμονας» πρασίνου αλλά και μια
όαση δροσιάς τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Η
αξιοποίησή του άρχισε το 1901 επί Δημάρχου
Στέργιου Λάππα σε μια έκταση 165 στρεμμάτων, που
περιελάμβανε τη δενδροφυτεία (άλσος) στα βόρεια
και τον ανθώνα με το περίπτερο στα νότια. Με την
πάροδο του χρόνου το Παυσίλυπο περιορίστηκε στα 50 στρέμματα, αφού στο νότιο τμήμα του

δημιουργήθηκε η πλατεία Πλαστήρα, ενώ άλλα τμήματά του οικοδομήθηκαν. Στην ομώνυμη
πλατεία δεσπόζει σήμερα ο μπρούτζινος έφιππος ανδριάντας του Νικολάου Πλαστήρα, ο οποίος
στήθηκε με πρωτοβουλία της «Ένωσης Επιστημόνων Ν. Καρδίτσας». Στη δεκαετία του 1990 έγινε
ανάπλαση του Παυσίλυπου, η οποία βασίστηκε σε μελέτη που βραβεύτηκε σε πανελλήνιο
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
Απέναντι από το πάρκο του Παυσίλυπου, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, βρίσκεται το Δημοτικό
Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο «Λ. & Ν. Σακελλαρίου» - Κέντρο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας
(Μουσείο Πόλης). Πρόκειται για το Λαογραφικό Μουσείο που ιδρύθηκε το 1982 από το Δήμο
Καρδίτσας και προήλθε από δωρεά του ζεύγους Λάμπρου και Ναυσικάς Σακελλαρίου. Μετά την
ανακαίνιση και την αναδιοργάνωσή του, οι χώροι του τριώροφου κτηρίου έγιναν περισσότερο
λειτουργικοί, παρά την περιορισμένη τους επιφάνεια. Στο δεύτερο όροφο, η «αίθουσα Πλαστήρα»
περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες, αρχειακό και κινηματογραφικό υλικό από την
πολυτάραχη ζωή του στρατηγού και πρωθυπουργού Νικολάου Πλαστήρα. Στον πρώτο όροφο, σε
επτά θεματικές ενότητες που καλύπτουν την περίοδο από την Τουρκοκρατία μέχρι τα μέσα του 20 ου
αιώνα, παρουσιάζονται οθωμανικά επιτύμβια, χριστιανικές εικόνες και κειμήλια, καραγκούνικες
ενδυμασίες και αγροτικά εργαλεία, οικιακά έπιπλα και σκεύη, καθώς και πληθώρα αντικειμένων
κάθε χρήσης. Όμως η δράση του μουσείου είναι πολυποίκιλη: εκτός από την προβολή του
υπάρχοντος υλικού, στόχο έχει τη διάσωση κάθε είδους τεκμηρίων ιστορίας αλλά και την
ενημέρωση του φιλίστορος κοινού μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων.

Στο τέρμα της οδού Καμινάδων ο επισκέπτης θα συναντήσει τον Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής, τον
αρχαιότερο ναό της πόλης, καθώς κτίστηκε το 1842. Πρόκειται για μια βασιλική με θαυμάσιο
ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1846, πλούσιο αγιογραφημένη του 1853.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1993
και από το 2002 απέκτησε τη δική της μόνιμη στέγη. Το
τετραώροφο κτήριο της ακολουθεί τις σύγχρονες
προδιαγραφές όσον αφορά στην κατασκευή και
οργάνωση του, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις ενός
χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις εκθεσιακούς
χώρους για την έκθεση των μόνιμων συλλογών, μια
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μια βιβλιοθήκη –
αναγνωστήριο. Η συλλογή της Πινακοθήκης ξεκίνησε
με δωρεές έργων καλλιτεχνών, οι οποίοι είχαν ως τόπο καταγωγής ή διαμονής τους την Καρδίτσα
και τον ευρύτερο θεσσαλικό χώρο, όπως του Βαλταδώρου (1897-1930), του Δ. Γιολδάση (18971993) του Κ. Παύλου ή Πωλ (1914-1962).
Το Αρχαιολογικό Μουσείο ανεγέρθηκε στη θέση του παλιού
νοσοκομείου της πόλης της Καρδίτσας, απέναντι από τη Δημοτική
Πινακοθήκη, ικανοποιώντας έτσι ένα μόνιμο αίτημα της τοπικής
κοινωνίας. Περιλαμβάνει πολυάριθμα αρχαιολογικά αντικείμενα τα
οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος τους φυλάσσονταν στις αποθήκες του
Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από

παλαιότερες αλλά και πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε όλες τις περιοχές
του νομού Καρδίτσας, ενώ ορισμένα έχουν παραδοθεί από ιδιώτες. Η έκθεση του μουσείου είναι
δομημένη κατά χρονολογική σειρά και σε θεματικές ενότητες καλύπτοντας χρονικά όλες τις
περιόδους της προϊστορίας και της ιστορίας. Το πλούσιο πρωτογενές υλικό, τα κείμενα, τα σχέδια, οι
χάρτες και οι φωτογραφίες παρέχουν τη δυνατότητα στον σύγχρονο επισκέπτη να προσεγγίσει και
να κατανοήσει τις ποικίλες δραστηριότητες αλλά και τις ιδεολογικές πεποιθήσεις των ανθρώπων του
παρελθόντος, με αναφορές στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, τις καθημερινές δραστηριότητες, το
εμπόριο, τη λατρεία, την οικονομία, τις ταφικές πρακτικές κλπ. Το μουσείο αποτελείται από δύο
ορόφους, διαθέτει αίθουσα εκθέσεων, γραφείο και βιβλιοθήκη, αίθουσα εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο συντήρησης, αίθουσα εκδηλώσεων, αποθήκες,
εκδοτήριο κ.ά.
Στη συνοικία του Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Τέρμα
Επτανήσου) βρίσκονται τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Αρχεία Νομού Καρδίτσας. Η
συγκεκριμένη υπηρεσία συγκεντρώνει, μετά από αξιολόγηση, παλαιά αρχεία ιδιωτικών και
δημοσίων αρχών (συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών αρχών, σχολείων, εκκλησιών,
έγγραφα πάσης φύσεως και άλλα αντικείμενα, τα οποία – αφού ταξινομηθούν – αξιοποιούνται και
τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Πρόκειται, επομένως για μια πολύ σημαντική υπηρεσία,
η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάδειξη της τοπικής κυρίως ιστορίας, καθώς από τα πολύτιμα
αρχεία της αντλούν ενδιαφέρουσες πληροφορίες συγγραφείς, τοπικοί ερευνητές και ιστορικοί.
Στην έξοδο της πόλης προς τα Τρίκαλα βρίσκονται αρκετά σχολικά συγκροτήματα, μεταξύ των
οποίων και οι κτηριακές εγκαταστάσεις των Τ.Ε.Ι. και της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Η Καρδίτσα έχει να επιδείξει πολλά στον τομέα του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών,
κυρίως μέσα από τη δραστηριοποίηση πολλών πολιτιστικών συλλόγων, όπως της «Ένωσης
Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας», που περιλαμβάνει 200 μέλη, του «Εικαστικού Ομίλου
Καρδίτσας» της «Εταιρείας Καρδιτσιώτικων Μελετών, της «Ένωσης Επιστημόνων Ν. Καρδίτσας» και
πολλών άλλων τοπικών φορέων. Επιπλέον, στην πόλη λειτουργούν αρκετές σχολές μουσικής και
χορού, εργαστήρια θεάτρου και εικαστικών τεχνών, σκηνές θεάτρου σκιών, καθώς και τρεις
θεατρικές σκηνές, από τις οποίες οι δύο δίνουν παραστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής
περιόδου. Θεατρικές παραστάσεις ανεβαίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες και στο θέατρο της
Μητρόπολης, από θεατρικά σχήματα από όλη την Ελλάδα.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Το 1998 ο δήμος Καρδίτσας έλαβε μια πρωτοπόρα για τα χρονικά απόφαση που στόχευε στην
κατάθεση πρότασης στο ΥΠΕΧΩΔΕ με σκοπό την δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη
της Καρδίτσας. Παρόλα αυτά η κατασκευή του δικτυού ποδηλατοδρόμων άρχισε μόλις το 2004 επί
δημάρχου κ. Χρήστου Τέγου που ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του και έτεινε στην
αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης από τα αυτοκίνητα, ενώ λειτούργησε και ως ισχυρό κίνητρο

για τους Καρδιτσιώτες να εντείνουν την χρήση του άκρως οικονομικού και φιλικού προς το
περιβάλλον μέσου μετακίνησης.
Προς το παρόν η Καρδίτσα διαθέτει ένα αστικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων συνολικού μήκους 4
χιλιομέτρων ενώ το αντίστοιχο περιαστικό δίκτυο προσεγγίζει το μήκος των 10 χιλιομέτρων. Το
όφελος για την πόλη της Καρδίτσας είναι διπλό σκεπτόμενοι πως η πόλη αποτελεί πρότυπο προς
μίμηση σχετικά με την καινοτόμα αυτή κατασκευή και ειδικότερα την χρήση του ποδήλατου και την
ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. Ο δήμος Καρδίτσας φρόντισε να φανερώσει το ενδιαφέρον
του για την πολλαπλής ωφέλειας, χρήση του ποδήλατου, χορηγώντας σε κάθε επισκέπτη στο κέντρο
της πόλης ένα δημοτικό ποδήλατο με την μόνη προϋπόθεση ο ίδιος να το επιστρέψει σε έναν απ’
τους δημοσίους χώρους στάθμευσης της πόλης. . Την καινοτομία αυτή που από τον Σεπτέμβριο του
2000 εφάρμοσε ο δήμος Καρδίτσας, την μιμήθηκαν πολλές πόλεις στην Ελλάδα πιστεύοντας ότι
είναι μέτρο που μπορεί να αποδώσει μακροπρόθεσμα και να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του
δημότη και στην αλλαγή της νοοτροπίας του σε ότι αφορά τη χρήση του αυτοκίνητου. Δυστυχώς,
αυτή η πρωτοβουλία έχει πάψει να εφαρμόζεται το έτος 2012, μολονότι η Καρδίτσα είναι μια
επίπεδη πόλη και οι αποστάσεις είναι τόσο μικρές που η κίνηση με το ποδήλατο θα μπορούσε να
σημαίνει ταχύτητα στη διεκπεραίωση των εργασιών, ευχαρίστηση και άθληση. Παράλληλα, άλλη
μια έμπρακτη απόδειξη για τη γενικότερη κατανόηση από τους καρδιτσιώτης, της σημασίας του
ποδήλατου συνιστά και η συμμέτοχη της Καρδίτσας στο δρώμενο ‘Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο’,
γεγονός που απέδωσε σημαντικά κι ελπιδοφόρα αποτελέσματα, τόσο σε ότι αφορά τη συνεργασία
ΥΠΕΧΩΔΕ - Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και σε ότι αφορά τη συμμετοχή των δημοτών, η οποία
απέδειξε ότι οι δημότες" εγκρίνουν και τιμούν" κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί σε μια καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια φάνηκε ιδιαίτερα
ανησυχητική για τις δημοτικές αρχές της Καρδίτσας και κρίθηκε απαραίτητη η λήψη επιπλέον
πρωτοβουλιών για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αναδυόμενων προβλημάτων κατόπιν
ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης από επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου με επικεφαλής τον διακεκριμένο καθηγητή κο. Θάνο Βλαστό. Ως συμπέρασμα της
ερευνάς του ΕΜΠ σχετικά με την χρήση του ποδήλατου στην πόλη της Καρδίτσας προκύπτει ότι το
ποδήλατο κατέχει ήδη το 22% στο ποσοστό των μετακινήσεων στην Καρδίτσα και μαζί με το
περπάτημα αναδεικνύονται σε κυρίαρχους τρόπους μετακίνησης με συνολικό ποσοστό 60%. Γίνεται
κατανοητό, λοιπόν, πως συνιστούσε άμεση ανάγκη η κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων με
σκοπό να μειωθεί η κίνηση των ρυπογόνων αυτοκίνητων στο κέντρο της πόλης, καθώς επίσης και
για να αποδοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κίνηση των ποδηλάτων με ασφάλεια. Ωστόσο η
κατασκευή αυτή βασίστηκε στην επέκταση των ήδη υπαρχόντων πεζοδρόμιων με διπλό όφελος, την
περαιτέρω διευκόλυνση των πεζών. Ακόμη οι ποδηλατοδρόμοι πρόσδωσαν μια ιδιαίτερη, νέα όψη
στην αισθητική της πόλης της Καρδίτσας καθώς άφησε περιθώρια για την φύτευση πρασίνου,
βρίσκεται στην ιδία στάθμη με το πεζοδρόμιο και επιπλέον περιόρισε σημαντικά την κίνηση των
αυτοκίνητων. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έλειψαν οι προσδοκώμενες αντιδράσεις από τους
δημότες της Καρδίτσας, ωστόσο είναι αναμφισβήτητο πως οι Καρδιτσιώτες δέχτηκαν ευχάριστα την
διευκόλυνση που τους παρείχθηκε με την κατασκευή ποδηλατοδρόμων.

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Το Άμστερνταμ, η ιστορική πόλη του ποδηλάτου, ενέπνευσε μια σειρά πόλεων να επακολουθήσουν
εξελίσσοντας το παράδειγμα της, μοιράζοντας στους κατοίκους της δωρεάν ποδήλατα. Βασικό
κίνητρο για την ενέργεια αυτή συνιστούσε ο περιορισμός των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Στις
μέρες μας το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της Ολλανδίας φαίνεται καθημερινά χρήσιμο σε 800.000
ολλανδούς καθώς το συνολικό μήκος του δικτυού ξεπερνά τα 15.000 χιλιόμετρα και η όψη των
ποδηλατοδρόμων μοιάζει ονειρική χάρη στο πλάτος των ίδιων αλλά και των πεζοδρομίων.
Παράλληλα, οι αρχές της Ολλανδίας τείνουν να περιορίσουν την χρήση του αυτοκινήτου στα κέντρα
των πόλεων επιβάλλοντας δυσβάστακτες φορολογίες.
Εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια τέθηκε σε ισχύ το πρόγραμμα Velib για την εφαρμογή του οποίου
βρίσκονται στην διάθεση των πολιτών 10.650 ποδήλατα σε 750 σημεία της πόλης. Το μήκος των
ποδηλατοδρόμων στο Παρίσι είναι 370 χιλιόμετρα, ενώ οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν με
μίσθωση δημοτικά ποδήλατα τα οποία μετά το περάς της χρήσης κλειδώνονται στους διάσπαρτους
σταθμούς του μετρό.
Το μοντέλο του Παρισιού αντέγραψαν κι άλλες ευρωπαϊκές πόλεις: το Βερολίνο, η Βιέννη, το
Λονδίνο, η Βαρκελώνη, το Στρασβούργο. Άξια αναφοράς καθίσταται η καινοτομία του
Στρασβούργου να τοποθετήσει στα δημόσια ποδήλατα τουριστικούς οδηγούς με λειτουργία
φωνητικής πλοήγησης!
Στη Βαρκελώνη τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα ποδηλατοδρόμων,
μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων, με ξεκάθαρη διαγράμμιση για να διευκολύνονται οι ποδηλάτες.
Οι Καταλανοί εμπνεύστηκαν από το πρόγραμμα του Παρισιού και δημιούργησαν το αντίστοιχο
Biking. Εκεί είναι απαραίτητη η συνδρομή ώστε να αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι πρόσβαση στα
3.000 δημοτικά ποδήλατα.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Με πρωτοβουλία του δήμου Καρδίτσας πάρθηκε μια σημαντική απόφαση που φαίνεται ότι ήταν
ιδιαίτερα εξυπηρετική στην καθημερινή ζωή πολλών κατοίκων της Καρδίτσας. Πρόκειται για την
πρωτοβουλία του δήμου Καρδίτσας να εγκαταστήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης κεραίες
ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi). Δίνεται, επομένως, η δυνατότητα στους πολίτες να
συνδέονται δωρεάν στο Διαδίκτυο μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων ή PDA
τελευταίας τεχνολογίας.
Μέσω των εγκατεστημένων σημείων ασύρματης πρόσβασης (HotSpots) δίνεται πρόσβαση στο
διαδίκτυο και σε εφαρμογές στους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου, ενώ διασφαλίζεται και η
δυνατότητα του δικτύου να υποστηρίξει μελλοντικά και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Περιοχές κάλυψης του Ασύρματου Δικτύου
•

Πλατεία Δημαρχείου

•

Πλατεία Δικαστηρίων

•

Πεζόδρομος Βαλταδώρου

•

Κεντρική Πλατεία

•

Κεντρικός Πεζόδρομος

•

Πλατεία Πλαστήρα

•

1ο Λύκειο

•

Παυσίλυπο (κατά περιοχές)

•

Δημοτικό Ωδείο

•

ΚΕΠ Δήμου Καρδίτσας

•

Πλατεία Εμπορικού Κέντρου

•

Δημοτική Αγορά

•

Δημοτική Πινακοθήκη

•

Αρχαιολογικό Μουσείο

•

ΚΤΕΛ

•

Εθνικό Στάδιο

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Το έτος 2000 αναμφισβήτητα μπορεί να ονομαστεί ως έτος-σταθμός για την πολιτιστική προαγωγή
του δήμου Καρδίτσας καθότι τότε δημιουργήθηκαν τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Η ανάγκη διασφάλισης ελευθέρου χρόνου για τους γονείς και ιδιαίτερα τις μητέρες αποτέλεσε το
έναυσμα για την ίδρυση των κέντρων αυτών. Εκτός από την πρωταρχική σημασία της ίδρυσης των
ΚΔΑΠ, δεν μπορούν να αμεληθούν οι ευεργετικές επιδράσεις στην χαρακτηρολογία δομή των
ανήλικων πολιτών τις όποιες ασκούν η πληθώρα δραστηριοτήτων που διεξάγονται μέσα από τα
ΚΔΑΠ. Διευκόλυνση ένταξης τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δημιουργία ενός κλίματος
οικειότητας μεταξύ των παιδιών και της τέχνης πράγμα που υλοποιείται μέσω τον καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ με ευνόητες, θετικές συνέπειες στη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των
νεαρών Καρδιτσιώτη πολιτών, χώρος έκφρασης των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών,
αποφόρτιση των γονέων από το πιεστικό και ψυχοφθόρο ωράριο, καθώς και παροχή χώρου και
χρόνου για την συνάντηση ομήλικων παιδιών και την κοινή συμμέτοχη τους σε εποικοδομητικές
δραστηριότητες είναι λίγα από τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης των ΚΔΑΠ στην πόλη της Καρδίτσας.

Εργαστήρια
•

Μουσικοκινητικής Αγωγής

•

Θεατρικής Αγωγής

Το Θέατρο αποτελεί μια πρωταρχική μορφή κοινωνικοποίησης του παιδιού. Μέσα από τις
διαδικασίες του, αφομοιώνει κοινωνικές στάσεις, ρόλους και συμπεριφορές, που θα το βοηθήσουν
στη συνέχεια στην αβίαστη και ομαλή ενσωμάτωση του στον κόσμο των ενηλίκων.
Το παιδί με τη συμμετοχή του μαθαίνει να ελέγχει το σώμα και τα εκφραστικά του μέσα,
κοινωνικοποιείται, συμμετέχοντας στην ομάδα και αποδεχόμενο κάποιο ρόλο αναπτύσσει τη
φαντασία και καλλιεργεί τις πνευματικές του αρετές.
Συντελεί ακόμη στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια του λόγου, των
βιωμάτων και γενικότερα στην ωριμότητα και πραγμάτωση της προσωπικότητας του.
•

Εικαστικών

Δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν εξέχοντες ξένους και έλληνες καλλιτέχνες μέσα από τα έργα
τουρνέ παρατηρήσουν τη φύση και τον άνθρωπο, να παίξουν και να εξοικειωθούν με τα χρώματα,
τα σχήματα, τις γραμμές, τις διάφορες τεχνοτροπίες. τελικά να βρουν το δικό τους τρόπο έκφρασης
και να πετύχουν μια εσωτερική αισθητική καλλιέργεια, ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Να εξασκήσουν
τη φαντασία και τη δημιουργική τους σκέψη, να αποκτήσουν γνώσεις και θετικά συναισθήματα για
τη ζωή και τη τέχνη.
•

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αξίζει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με του υπολογιστές; Ασφαλώς και αξίζει
για πολλούς λόγους. Η χρήση ενός εργαλείου για ενήλικους έχει μεγάλη σημασία για τα παιδιά, τους
δίνει την αίσθηση ότι κατορθώνουν κάτι σπουδαίο. Τα παιδιά μαθαίνουν υπολογιστές κάνοντας
μόνο αυτό που τους ενδιαφέρει και όχι μέσα από ένα συμβατικό πρόγραμμα διδασκαλίας Η/Υ.

ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Σύντομα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η Χάρτα Πρασίνου στην Καρδίτσα. Έγκειται στην μείζων
ανάγκη δημοσίευσης ορισμένων κανόνων με σκοπό την προστασία, την ανάδειξη και τον
εμπλουτισμό του δημόσιου και δημοτικού πρασίνου στο Δήμο.
Συγκεκριμένα η Χάρτα. η οποία συντάχθηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας Πρασίνου ισχύει για τους
δημόσιους και δημοτικούς χώρους πρασίνου και περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους, τους
κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός των ορίων τους, τους περιορισμούς στη χρήση
τους, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε
αυτούς.
Η συντήρηση και φροντίδα των προστατευόμενων δέντρων σε δημόσιους- δημοτικούς χώρους
πρασίνου, η προστασία των δένδρων, η λήψη των κατάλληλων μέτρων και η αποκατάσταση των
ζημιών ανήκει στην αρμοδιότητα των εκάστοτε αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας
σύμφωνα με τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Η ιστορία της ΛΕΦΚΚ
Η Λέσχη φωτογραφίας και Κινηματογράφου Καρδίτσας και το Φωτοκινηματογραφικό της Μουσείο
ιδρύθηκαν το 1978 και σύμφωνα με το καταστατικό άρχισε τη συλλογή φωτοκινηματογραφικού
υλικού, με στόχο τη συγκέντρωση, διαφύλαξη και ταξινόμηση φωτογραφιών, ταινιών, αντικειμένων
που εικονίζουν μνημεία, τοπία, κτήρια, προσωπικότητα του νομού Καρδίτσας και της ευρύτερης
περιοχής. Με την πάροδο του χρόνου η θεματολογία της συλλογής διευρύνθηκε και σήμερα
καλύπτει την ελληνική πραγματικότητα, ανιχνεύοντας παράλληλα τις τάσεις της σύγχρονης
ελληνικής φωτογραφίας. Το 2000-2002 μέσω εγκεκριμένου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έγινε μία απόπειρα τεκμηρίωσης του μέχρι τότε συλλεγμένου υλικού με σημαντικά αποτελέσματα.
Από τα μέσα του 2007 και με τη βοήθεια του Εθνικού Ένωσης έγινε μία απόπειρα τεκμηρίωσης του
μέχρι τότε συλλεγμένου υλικού με σημαντικά αποτελέσματα. Από τα μέσα του 2007 και με τη
βοήθεια του Εθνικού Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Ενίσχυσης
της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή ΜΚΟ» άρχισε η ψηφιοποίηση του
φωτογραφικού υλικού που συλλέχθηκε. Η συλλογή του φωτοκινηματογραφικού υλικού συνεχίζεται
έως σήμερα.
Από το 2006 στεγάζεται στο ισόγειο της Δημοτικής αγοράς και λειτουργεί καθημερινά. Στο χώρο
εκτίθενται φωτογραφικές μηχανές διαφόρων εποχών, αρνητικά όλων σχεδόν των τύπων, ξύλινες
μηχανές προβολής, καθώς και φωτογραφίες και καρτ-ποσταλ από την Καρδίτσα του 20ου αιώνα.
Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της ΛΕΦΚΚ ήταν η διοργάνωση του Πανελλήνιου
Φεστιβάλ κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους στη δεκαετία του ΄80 για οκτώ συνεχή χρόνια
το οποίο ξαναοργανώνει σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
Αναλυτικά το μουσείο περιλαμβάνει πάνω από οκτώ χιλιάδες φωτογραφίες, τεκμήρια από την
εξέλιξη της τέχνης της φωτογραφίας και του κινηματογράφου από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις
μέρες μας από το νόμο της Καρδίτσας και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας και της Ελλάδας,
πολλές καρτ-ποσταλ από το 1920, τόσο ασπρόμαυρες όσο και έγχρωμες, πολλά
φωτοκινηματογραφικά αντικείμενα και φωτογραφικές μηχανές των περισσότερων τύπων από το
1920 και μετέπειτα, αρνητικά όλων σχεδόν των ειδών, ταινιοθήκη με παλιές Α/Μ ελληνικές ταινίες,
ελληνικά επίκαιρα της δεκαετίας του ΄70, ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και άλλα.
Περιλαμβάνει επίσης διαφάνειες διάφορων θεμάτων, κινηματογραφικά μηχανήματα λήψεως,
μοντάζ, προβολής, φλας, φακούς, φίλτρα, φωτόμετρα, παρελκόμενα, μηχανήματα αντιγραφής,
ρετούς, εκτυπωτές φωτογραφιών και φούρνους. Όλα τα αντικείμενα ή οι φωτογραφίες του
μουσείου περιήλθαν από δωρεές μελών και φίλων του μουσείου, αγορές και διαγωνισμούς
φωτογραφίας. Όλες οι φωτογραφίες έχουν ψηφιοποιηθεί και κατανεμηθεί σε θεματικές ενότητες.
Οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι «Η παλιά Καρδίτσα», «Η μουσική στην Καρδίτσα»,
«Παυσίλυπο ένας αιώνας ζωής», «Αγροτικά» «Δήμαρχοι Καρδίτσας», «Αθλητικά», «Τσιγγάνοι»,
«Αρχαιότητες», «Εμπόριο», «Τέχνες», «Ορθοδοξία», «Πολιτικοί», «Κοινωνικές εκδηλώσεις»,
«Λαογραφία», «Ιστορικά», «Προσκοπισμός», «Δραστηριότητες της ΛΕΦΚΚ», και «Δραστηριότητες
πολιτιστικών συλλόγων».
Δραστηριότητες της λέσχης είναι η διοργάνωση δύο φορές το χρόνο σεμιναρίων φωτογραφίας και
κινηματογράφου, φωτογραφικών εκθέσεων τόσο στην Καρδίτσα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και
στο εξωτερικό, προβολών φωτογραφικών διαφανειών και κινηματογραφικών ταινιών, διαγωνισμών
φωτογραφίας και ταινιών μικρού μήκους, και διοργάνωση ποιητικών βραδιών. Επίσης έχει εκδώσει

βιβλία, λευκώματα, καρτ-ποστάλ και ημερολόγια, λειτουργεί σκοτεινό θάλαμο για τα μέλη της
λέσχης, φιλοξενεί εκθέσεις ζωγραφικής, δημιουργεί ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ ενώ
συντελεί στην καθημερινή λειτουργία του Φωτοκινηματογραφικού Μουσείου.
Ο ίδιος χώρος μετατρέπεται, ανάλογα με τις ανάγκες, σε αίθουσα για περιοδικές εκθέσεις, προβολή
διαφανειών και κινηματογραφικών ταινιών καθώς και για σεμινάρια φωτογραφίας. Στην ίδια στέγη
λειτουργεί σκοτεινός θάλαμος, βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη και εντευκτήριο για μέλη του συλλόγου και
φίλους της φωτογραφίας.
Ο κινηματογράφος στην Καρδίτσα.
Η έβδομη τέχνη είχε ισχυρή παρουσία και στην πόλη της Καρδίτσας. Αρκετοί ήταν οι
κινηματογράφοι που λειτουργούσαν κατά το παρελθόν στην πόλη της Καρδίτσας. Η ακριβής
χρονολογία καθώς και τοποθεσία που παίχτηκε το πρώτο κινηματογραφικό έργο στην Καρδίτσα δεν
είναι γνωστή, το σίγουρο είναι ότι ήταν στο διάστημα 1900-1901, ένα με δύο χρόνια αργότερα από
την πρώτη προβολή των Αθηνών που έγινε το 1899. Η πρώτη κινηματογραφική προβολή πιθανόν να
ήταν το «Γυαλί καφενέ» ή το «Παυσίλυπο» ή η κεντρική πλατεία, δεν είναι σίγουρο για το που έγινε
διότι και οι τρεις αυτοί χώροι ήταν παραδοσιακοί χώροι λαϊκών θεαμάτων, παρόλα αυτά
υποστηρίζεται πιθανότερο το «Γυαλί καφενέ», δεδομένου ότι λειτουργούσε από την εποχή της
τουρκοκρατίας, ενώ το «Παυσίλυπο» δημιουργήθηκε στα 1901 και η κεντρική πλατεία
διαμορφώθηκε μετά την απελευθέρωση της πόλης, το 1881, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο
χώρο της πλατείας.
Α)Το κινηματοθέατρο του «Γυαλί καφενέ».
Το «Γυαλί καφενέ» βρισκόταν επί της οδού Λαρίσης, αρχικά στο χώρο αυτό υπήρχε το οποίο
λειτουργούσε πριν από την απελευθέρωση της πόλης, διέθετε μεγάλη αυλή με αιωνόβια δέντρα. Με
το πέρασμα του χρόνου την θέση του παλιού καφενείου πήρε ένα μακρόστενο ισόγειο κτίριο
πολυτελείας για την εποχή του, όπου εκτός από το νέο καφενείο στέγαζε και το κινηματοθέατρο.
Το «Γυαλί καφενέ» διέθετε δύο σκηνές όπου παιζόταν οι θεατρικές παραστάσεις, μία χειμερινή
σκηνή στην ανατολική πλευρά και μία θερινή στην βόρεια πλευρά. Στο κινηματοθέατρο
λειτουργούσε μόνο βωβός κινηματογράφος καθώς όταν εφευρέθηκε αργότερα ο νεώτερος
κινηματογράφος το «Γυαλί καφενέ» δεν υπήρχε.
Ο κινηματογράφος του «Γυαλί καφενέ» υπολογίζεται ότι λειτούργησε μέχρι το 1920, περίπου. Το
κτίριο παρέμεινε μέχρι το 1929 κατά το οποίο μία πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξυλαποθήκη που
λειτουργούσε στον ίδιο χώρο λειτούργησε μέχρι το 1920, περίπου. Το κτίριο παρέμεινε μέχρι το
1929 κατά το οποίο μία πυρκαγιά που ξέσπασε στον ίδιο χώρο στάθηκε η αιτία για να χαθεί αυτό το
παραδοσιακό και ιστορικό κτίριο.
Β) Ο θερινός κινηματογράφος της κεντρικής πλατείας (1900-1928).
Ο κινηματογράφος της πλατείας λειτούργησε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αι. και συνέχισε
την λειτουργία του παρά τα προβλήματα που είχε ως το 1928 με πολλές διακοπές. Έπειτα από
πυρκαγιά στο χώρο αυτό, μετά την απελευθέρωση το 1881 ο χώρος διαμορφώθηκε σε πλατεία,
μέρος περιπάτου, συνάντησης και ψυχαγωγίας. Το πανί του κινηματογράφου στηνόταν ανάμεσα σε

δύο στύλους βορειοανατολικά της πλατείας. Επιχειρηματίες του κινηματογράφου ήταν ο Τάσος
Ιωάννου, ο Θανάσης Καλλίωρας , και ο Νίκος Φραγκουδάκης.
Λόγο της τοποθεσίας του, οι νέοι κυρίως, αλλά όχι μόνο, οι λεγόμενοι «τζαμπατζήδες» που
προσπαθούσαν να παρακολουθήσουν το έργο χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, βλέποντας το από το
απέναντι πεζοδρόμιο και γενικά από τους γύρο χώρους, τα τεχνικά προβλήματα κατά την προβολή
της ενίοτε ταινίας, η κακή οικονομική κατάσταση των περισσότερων πολιτών, ο άστατος καιρός
καθώς και φωτιές που άναβαν εναντιωμένοι πολίτες στάθηκαν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του
κινηματογράφου. Γνωστή είναι η διακοπή της λειτουργίας του για το διάστημα 1925-1927. Ενώ η
τελική διακοπή λειτουργίας του έγινε για τα προαναφερθέν προβλήματα μετά το τέλος της θερινής
περιόδου του 1928.
Γ) Ο θερινός κινηματογράφος στο «Παυσίλυπο».
Το Παυσίλυπο ιδρύθηκε το 1901 από το δήμαρχο Στέργιο Λάππα ως το 1960 οπότε επί δημάρχου
Γιάννη Τσικρίκης μετατράπηκε από Ανθώνα στη μέχρι σήμερα πλατεία Πλαστήρα. Απέναντι του
Ανθώνα υπήρχε η Δεντροφυτεία, αυτοί οι δύο χώροι αποτελούσαν το Παυσίλυπο. Στο χώρο του
κινηματογράφου πραγματοποιούνταν και άλλα λαϊκά θέματα όπως θεατρικές παραστάσεις,
καραγκιόζης κτλ.
Στον κινηματογράφο προβλήθηκαν έργα βωβού κινηματογράφου με συνοδεία ορχήστρας, πράγμα
σπάνια για τις μικρές πόλεις όπως η Καρδίτσα, αλλά και έργα με κανονικό ήχο («ομιλών
κινηματογράφος»). Επιχειρηματίες του κινηματογράφου υπήρξαν κατά καιρούς τα αδέλφια
Μαργάρα, ο Τ. Ιωάννου, ο Ν. Φραγκουδάκης, ο Γ. Φραγκουδάκης και άλλοι τα ονόματα των οποίων
δεν είναι γνωστά.
Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κινηματογράφος της πλατείας ήταν κοινά και με του
Παυσίλυπου. Εκτός αυτών όμως οι οικονομικές διαφωνίες μεταξύ των επιχειρηματιών που στάθηκε
και ο λόγος παύσης της λειτουργίας του κινηματογράφου αποτέλεσαν τα σημαντικότερα
προβλήματα του. Υπολογίζεται ότι ο κινηματογράφος στο Παυσίλυπο λειτούργησε ως το 1937.
Δ) Ο κινηματογράφος της «Άρνης» (1924-1933).
Το μέγαρο της «Άρνης» κτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ιδιοκτήτης ήταν ο πολιτικός Κ.
Τερτίπης. Στο ισόγειο υπήρχε μία μεγάλη αίθουσα κινηματοθέατρου χωρητικότητας 300 θεατών. Η
αίθουσα τις πρωινές και απογευματινές ώρες λειτουργούσε ως καφενείο και στους επάνω ορόφους
λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμη το ομώνυμο ξενοδοχείο «Άρνη».
Το καφενείο της Άρνης άρχισε να λειτουργεί από το 1923 με 1924, οι χώροι για τους οποίους η
επίπλωση ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να δει κάποιος για την εποχή εκείνη με σπάνια έπιπλα από
την Βιέννη και με ιδιαίτερα προσεγμένο φωτισμό χαρακτηρίστηκαν ως σπάνιοι και μοναδικοί για την
Θεσσαλία την εποχή εκείνη.
Η Άρνη πρόκειται για την πρώτη μόνιμη και διαρκείς αίθουσα χειμερινού κινηματογράφου με άνετο
και ιδιαίτερο χώρο στη πόλη. Λειτουργούσε κατά τους χειμερινούς μήνες, μετά τον Απρίλιο
σταματούσε και την σκυτάλη έπαιρναν οι θερινοί κινηματογράφοι του Παυσιλύπου και της
κεντρικής πλατείας και παλαιότερα και του Γυαλί του καφενέ. Ωστόσο υπήρχαν και κάποιες
διακοπές και το χειμώνα όταν την πόλη επισκέπτονταν διάφοροι θίασοι στο χώρο αυτό, ή

πραγματοποιούνταν πολιτιστικές εκδηλώσεις ή κάποιες μουσικές παραστάσεις αν και κάποιες
φορές συνυπήρξαν θίασοι με κινηματογραφικές προβολές.
Ο κινηματογράφος της Άρνης άλλαξε πολλές φορές όνομα. Τις πρώτες δύο ημέρες λεγόταν απλά
αίθουσα Άρνης μετά και για διάστημα δύο περίπου εβδομάδων ονομαζόταν κινηματογράφος Ιντεάλ
και συνέχισε με το όνομα κινηματογράφος Άρνης εκτός από κάποιες μέρες για τις οποίες είχε
ονομασθεί Σινέ Φαναμέτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ότι το 1928 λειτουργούσε στην Γ’ αίθουσα της
Άρνης κινηματογράφος με το όνομα Αχίλλειον. Η συχνή αλλαγή ονομασίας δεν ήταν σπάνια ιδίως
στην επαρχία καθώς οι εισαγωγείς ταινιών επέμεναν στην χρήση ορισμένων ονομάτων.
Η σκηνή του κινηματοθεάτρου της «Άρνης» φιλοξένησε από την αρχή της κατασκευής του
διάφορους ελληνικούς θιάσους που έδωσαν στο μεσοπόλεμο πολλές εκατοντάδες παραστάσεις.
Πολλές από αυτές ήταν σύμφωνες με το κλίμα της εποχής του μεσοπολέμου. Αρκετοί ήταν και οι
γνωστοί καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν όπως η Μ. Κοτοπούλη, ο Α. Βεάκης, ο Χ. Νέζερ, ο Β.
Αυλωνίτης και άλλοι. Το 1983 έδωσαν επίσης διαλέξεις στον ίδιο χώρο ο Μενέλαος Λουντέμης, ο
Γιάννης Σκαρίμπας, ο Νίκος Παππάς και άλλοι.
Ο πρώτος διευθυντής παραμένει άγνωστος, το1925 διευθυντής ήταν ο Φραγκουδάκης και η πρώτη
του προβολή η ταινία «Τον λευκό αητό» .
Σαν θέατρο η «Άρνη» σταμάτησε να λειτουργεί στο διάστημα 1945 με 1946. Η σκηνή έκλεισε με
πρόχειρο διάφραγμα προκειμένου να δίνονταν περιοδικά συμβολικές παραστάσεις σ’ ανάμνηση
των προπολεμικών προβολών. Μετά το κλείσιμο της σκηνής της Άρνης τον ρόλο της ανέλαβε για
πολλά χρόνια η σκηνή του κινηματοθεάτρου «Παλλάς».
Ε) Ο κινηματογράφος στο καφενείο Εθνικόν.
Στο καφενείο Εθνικόν που βρισκόταν στην κεντρική πλατεία λειτουργούσαν δύο κινηματογράφοι,
στο διάστημα 1934-1935 ο κινηματογράφος Τιτάνια υπό την διεύθυνση του Αξαρλή και το διάστημα
1936-1938 ο κινηματογράφος Τιτάνια υπό την διεύθυνση του μακροβιότερου κινηματογραφιστή της
Καρδίτσας, Γιάννη Βλάχου.
Το καφενείο λεγόταν Νέον Κέντρο και το 1930 μετανομάσθηκε σε Εθνικόν, βρισκόταν στην
ανατολική πλευρά της κεντρικής πλατείας, ο ακριβής χρόνος ίδρυσης δεν είναι γνωστός. Το
καφενείο συγκέντρωνε εκλεκτή πελατεία γι’ αυτό και οι εκάστοτε επιχειρηματίες φρόντιζαν να
διατηρούν ωραία και ποιοτικά έπιπλα και σύγχρονα μέσα διασκέδασης.
Ως αίθουσα θεάτρου λειτουργούσε τουλάχιστον από το 1912, και ως περιοδικώς κινηματογράφος
τουλάχιστον από το 1920 ενώ στις 1 Δεκεμβρίου του 1934 άρχισε να λειτουργεί στο Εθνικόν, για
πρώτη φορά στη Καρδίτσα ο ομιλών κινηματογράφος. Οι προβολές του ομιλούντος
κινηματογράφου κράτησαν για μερικά χρόνια ώσπου το 1938 ο Γιάννης Βλάχος μεταστέγασε έπειτα
από δύο περίπου χρόνια τον κινηματογράφο Τιτάνια από το καφενείο Εθνικόν σε κτήριο επί της
οδού Λαρίσης και οι προβολές στο καφενείο σταμάτησαν.
Ζ) Ο κινηματογράφος Τιτάνια (1938-1942).
Όπως προαναφέρθηκε ο κινηματογράφος Τιτάνια αρχικά στεγαζόταν στο καφενείο Εθνικόν. Από της
13 Νοεμβρίου του 1938 όμως αρχίζει η δεύτερη και μακροβιότερη περίοδος της Τιτάνιας. Ο
κινηματογράφος μεταφέρεται από το Εθνικόν σε κεντρικό κτίριο επί των οδών Λαρίσης και Σμύρνης

υπό την διεύθυνση του Γ. Βλάχου και θα λειτουργήσει για πολλές δεκαετίες ακόμη. Στον ίδιο χώρο
βρισκόταν παλιότερα το καφενείο και κινηματοθέατρο Γυαλί καφενέ.
Ο ιδιοκτήτης του Τιτάνια είχε αρχίσει από την ίδρυση ακόμα του χειμερινού κινηματογράφου να
διαπραγματεύεται οικόπεδα για την δημιουργία και θερινού κινηματογράφου. Την 1 Ιουνίου του
1937 ανοίγει στο Παυσιλύπου τον θερινό κινηματογράφο Τιτάνια, μέρος που και παλαιότερα ξανά
υπήρχε. Τα προβλήματα όμως που επικρατούσαν στο κινηματογράφο του Παυσιλύπου βγήκαν πάλι
στην επιφάνεια έτσι ένα χρόνο αργότερα στις 12 Ιουνίου, στην οδό Υψηλάντου εγκαινιάζεται ο νέος
θερινός κινηματογράφος Τιτάνια όπου και θα λειτουργήσει μέχρι το 1942.
Στ) Εφήμεροι κινηματογράφοι σε καφενεία και σχολεία .
Εκτός από τους σταθερούς και μόνιμους, κατά κανόνα χώρους κινηματογραφικών προβολών που
προαναφέρθηκαν, υπήρξαν και χώροι, κυρίως καφενεία στα οποία προβλήθηκαν σποραδικά
κινηματογραφικές ταινίες. Οι χώροι των παραδοσιακών καφενείων φιλοξενούσε συχνά θεατρικούς
θιάσους, καθώς ήταν ευρύχωροι και φιλόξενοι απέναντι στους εκάστοτε θιάσους ερασιτεχνικούς και
επαγγελματικούς. Έτσι με το πέρασμα των χρόνων άρχισε και η νέα τέχνη να εισχωρεί σε αυτά
ώσπου να βρεθούν κατάλληλοι χώροι αποκλειστικής λειτουργίας κινηματογράφου. Τα
σημαντικότερα καφενεία που λειτουργούσαν περιστασιακά και ως κινηματογράφου ήταν το
Κέντρον, το Διεθνές και το καφενείο του Παπαποστόλου.
Για τις προβολές στο καφενείο Διεθνές το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι για κάποιο διάστημα
φιλοξένησε ταινίες του επιχειρηματία Τζοβάνι από την Ιταλία, ο οποίος άλλαζε συχνά τις υποθέσεις
των ταινιών βάζοντας αποκόμματα και από άλλες ταινίες κατά την διάρκεια της προβολής κάποιας
ταινίας. Στο καφενείο Κέντρον στο οποίο παίχτηκε κινηματογράφος κατά τον μεσοπόλεμο έκανε την
έναρξη των κινηματογραφικών προβολών στις 15 Δεκεμβρίου του 1920 με το αστυνομικό έργο «Η
ορειχάλκινα σφαίρα». Τέλος για το καφενείο του Παπαποστόλου γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιήθηκε
για τις κινηματογραφικές προβολές το 1934.
Εκτός όμως από τις κινηματογραφικές προβολές των καφενείων υπήρξαν και πλανόδιοι
κινηματογραφιστές, που πρόβαλλαν κατά καιρούς ταινίες κυρίως ιστορικού περιεχομένου σε
διάφορα σχολεία της πόλης.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί και η λειτουργία του κινηματογράφου Ορφεύς για μόνο ένα μήνα από τις
11 Δεκεμβρίου του 1938 έως στις 11 Ιανουαρίου του 1939. Άγνωστο παραμένει σε ποιο μέρος
στεγάζοταν και με ποιο φορέα, πιθανότερο είναι να άνηκε στον πολιτιστικό σύλλογο Ορφεύς.

Η) Νεότεροι θερινοί κινηματογράφοι.
Στα μετέπειτα χρόνια πολλοί ήταν οι κινηματογράφοι που κτίστηκαν στην πόλη της Καρδίτσας. Οι
κάτοικοι της έβρισκαν τον χώρο του κινηματογράφου ως τόπο φυγής από την καθημερινότητα και
τρόπο διασκέδασης, καθώς την εποχή εκείνη η τηλεόραση απουσίαζε από τα σπίτια των κατοίκων
και όταν αργότερα έκανε την εμφάνιση της ήταν είδος πολυτελείας για τους περισσότερους με
αποτέλεσμα να τις είχαν λίγες εύπορες κατοικίες της πόλης.

Οι έξι παλιοί θερινοί κινηματογράφοι του πρόσφατου παρελθόντος της πόλης ήταν, ο
κινηματογράφος «Άδωνις» ιδιοκτησία του Γιάννη Παπακώστα το οποίο βρισκόταν επί της οδού
Μήλου, ο «Απόλλων» των αδερφών ΠαΪση επί της οδού Χατζημήτρου, ο «Γαλαξίας» των αδερφών
Θεολόγη επί της οδού Καραϊσκάκη, το «Παλλάς» των Κώστα Αναγνώστου και Αχιλλέα Κοντογιάννη
δίπλα από τη εκκλησία της Ευαγγελίστριας και το «Ρεξ» του Αχιλλέα Αποστολίδη στη συμβολή των
οδών Καποδιστρίου και 18ης Αυγούστου.
Σημαντικός αποτέλεσε και ο θερινός κινηματογράφος του δήμου Καρδίτσας επί δημάρχου Νικόλαου
Χαρίτου κατά το διάστημα 1965 με 1967. Το διάστημα εκείνο ο δήμος δημιούργησε ένα κινητό
θερινό σινεμά περιφέροντας το στις συνοικίες της πόλεις. Ο κινηματογράφος αυτός δεν έμοιαζε
σχεδόν σε τίποτα με τους άλλους ιδιωτικούς κινηματογράφους της πόλης.
Οι συνοικίες της πόλης που απολάμβαναν δωρεάν της κινηματογραφικές βραδιές ήταν ο
Βλαχομαχαλάς, οι συνοικίες Αγίου Δημητρίου, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νικολάου, το Παυσίλυπο
και αργότερα συμπεριλήφθησαν και κάποια χωριά του νομού. Οι βραδιές αυτές
πραγματοποιούνταν στα προαύλια των σχολείων και στις πλατείες των συνοικιών στηρίζοντας το
πανί προβολής στους στύλους της ΔΕΗ.
Την ημέρα προβολής από νωρίς το απόγευμα ο δήμος μίσθωνε έν α κάρο με άλογο και μετέφερε 50
περίπου ξύλινα παγκάκια βαμμένα κόκκινα τα οποία συνήθως δεν έφταναν για τους θεατές και
αναγκαζόντουσαν να μεταφέρουν τις δικές τους καρέκλες. Επίσης το απόγευμα της ίδιας μέρας
αυτοκίνητο του δήμου καλούσε με μεγάφωνο τους δημότες να παρακολουθήσουν την ταινία. Την
επιλογή των ταινιών την έκανε ο ίδιος ο δήμαρχος σε συνεννόηση με ειδικούς του κινηματογράφου
από την Αθήνα. Στο τέλος των ταινιών με την άμαξα οι υπάλληλοι αποθήκευαν τον εξοπλισμό στο
παλιό Δημαρχείο που τότε βρισκόταν στο χώρο του Παυσιλύπου.
Η λήξη της θητείας του Ν. Χαρίτου το 1967 σημαίνει και το τέλος του θερινού σινεμά του δήμου
Καρδίτσας για αρκετές δεκαετίες μετά.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νομό Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα γίνονται από την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων και με τη στήριξη του Δήμου
Καρδίτσας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας δύο σημαντικά φεστιβάλ πανελλήνιας
εμβέλειας τα ‘Καραισκάκεια’ αφιερωμένα στον Γεώργιο Καραϊσκάκη, πραγματοποιούνται 22-28
Ιουνίου προς τιμήν του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Την διοργάνωση των εκδηλώσεων έχει αναλάβει η
ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας. Περιλαμβάνουν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις στους περισσότερους δήμους του νομού. Συμμετέχουν
συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το διαγωνιστικό Πανελλήνιο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου που γίνεται την άνοιξη(Μάρτιο). Την διοργάνωση των εκδηλώσεων επίσης
έχει αναλάβει η ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας.
Εκτός αυτών ο Δήμος Καρδίτσας διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του έτους.
Συμμετέχει με τα νομικά του πρόσωπα στο εορτασμό της αποκριάς, διοργανώνει τον πανελλαδικό
Διαγωνισμό Παιδικού Τραγουδιού, το αφιέρωμα η Πόλη στα παιδιά, την έκθεση βιβλίου κάθε
Ιούνιο, περιοδικές εκθέσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη, συναντήσεις παραδοσιακών χορευτικών,
συναυλίες όλο το χρόνο και θεατρικές παραστάσεις το καλοκαίρι.

Οι σύλλογοι της Καρδίτσας συμμετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα. Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη ‘η
Αθηνά’, ο Εικαστικός Όμιλος, ο ‘Αρίων’, οι λαογραφικοί σύλλογοι ‘η Καραγκούνα’, Απόλλων’,
΄Μενελαίς’, ΄ΠΑΛΛΑΣ’, κ.α. έχουν αναπτύξει εκδηλώσεις για το βιβλίο, τη μουσική, την παράδοση,
στο χορό και το τραγούδι καθώς και κάθε τι που έχει σχέση με τον πολιτισμό.
Στον τομέα της παράδοσης πιο σημαντικές είναι οι εκδηλώσεις ‘Παγκόσμια συνάντηση Παιδιών
(‘Καραγκούνα’), το φεστιβάλ ‘Μενελαίδια’ (Μενελαίς), και οι ‘Μέρες Παράδοσης’ (Απόλλων). Τέλος,
σημαντική και πρωτότυπη εκδήλωση είναι το Φεστιβάλ Χορωδιών που οργανώνεται από
ορισμένους μουσικούς συλλόγους και γίνεται κάθε Οκτώβριο.
Στον τομέα του θεάτρου λειτουργούν η Θεατρική Σκηνή και το Περιφερειακό Θέατρο. Το Θεατρικό
Εργαστήρι, που λειτούργει υπό την αιγίδα του δήμου Καρδίτσας εκτός από τα μαθήματα θεατρικής
αγωγής, ανεβάζει περιστασιακές παραστάσεις. Θεατρικές παραστάσεις ανεβαίνουν κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού στο θέατρο της Μητρόπολης από θεατρικά σχήματα από όλη την Ελλάδα.
Στον Μεσινικόλα, η γιορτή κρασιού δίνει την ευκαιρία στους ντόπιους και τους επισκέπτες να
γιορτάσουν τη νέα σοδειά με χορό, τραγούδι και άφθονο κρασί.
Ενδιαφέρον έχει και ο διαγωνισμός διηγήματος Αντώνη Σαμαράκη που οργανώνεται από το
Πολιτιστικό Κέντρο ‘Α. Σαμαράκης’ στο Μορφοβούνι.
Κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις τοπικών φορέων και
συλλόγων, ανταμώματα καθώς και πανηγύρια. Μοναδικό είναι το πανηγύρι στην Ι.Μ. Σπηλιάς τον
Δεκαπενταύγουστο.
Στον κάμπο έχουμε τα Λαϊκά Δρώμενα στον Παλαμά, με χαρακτηριστικά τα ‘ρουγκατσάρια’ ή
‘ρουγκάτσια’, έθιμα του δωδεκαήμερου, τα Λαζαριάτικα τραγούδια την Πέμπτη πριν του Λαζάρου,
τα Χελιδονίσματα την 1η Μάρτιου και τα Τιτάνια με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Με ξεχωριστό τρόπο γιορτάζονται οι αποκριές στο δήμο Σοφάδων με κυνήγι θησαυρού και
παρέλαση αρμάτων. Εντυπωσιακός και ο καραγκούνικος γάμος την περίοδο της Αποκριάς στο δήμο
Παλαμά.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πρόκειται για ένα 4ιήμερο οικολογικών δραστηριοτήτων που ξεκίνησαν το έτος 2001,
επαναλαμβάνεται ανελλιπώς κάθε χρόνο και έγινε πλέον θεσμός για τα πολιτιστικά δρώμενα της
Καρδίτσας. Πραγματοποιείται το τρίτο δεκαήμερο κάθε Σεπτέμβρη. Στις φιλοδοξίες των
συνδιοργανωτών είναι να πραγματοποιείται και Εαρινή Οικολογική Γιορτή περί τα τέλη του Μάρτη
κάθε χρόνου.
Η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας είναι πανελλαδικής εμβέλειας, αφού συμμετέχουν σε αυτή
εκθέτες από όλη την Ελλάδα και την επισκέπτονται επισκέπτες επίσης από όλη την Ελλάδα. Η
Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας είναι η μοναδική δραστηριότητα αυτού του είδους που
πραγματοποιείται στην ίδια επαρχιακή πόλη – στην Καρδίτσα - κάθε χρόνο. Ανάλογη γιορτή
πραγματοποιείται κάθε χρόνο μόνο στην Αθήνα από οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης
βιολογικών προϊόντων.

Η Γιορτή αυτή συνδιοργανώνεται από διάφορους κάθε φορά φορείς του νομού Καρδίτσας στους
οποίους μόνιμα συμμετείχαν οι: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η Τ.Ε.Δ.Κ., ο Δήμος Καρδίτσας, η Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ, και ο Γεωπονικός Σύλλογος. Για φέτος (2011)
αναμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα συμμετέχει η πρ. Ν.Α. Καρδίτσας και η πρ. Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης Καρδίτσας
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
α) Επιστημονική ημερίδα, όπου αναπτύσσονται διάφορα θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος. Οι
εισηγητές προέρχονται κυρίως από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και από άλλους
χώρους που σχετίζονται με το θεματολόγιο των ημερίδων.
β) 4ήμερο εκθεσιακής αγοράς βιολογικών προϊόντων, ειδών χειροτεχνίας και έκθεση
περιβαλλοντικών και οικολογικών δραστηριοτήτων.
γ) Πλειάδα παράλληλων εκδηλώσεων όπως, ομιλίες, μουσικά σχήματα και άλλες καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, επίδειξη διάφορων τεχνικών με παραδοσιακό τρόπο, εκδηλώσεις οικολογικού
ενδιαφέροντος για τα παιδιά, βιντεοπροβολές οικολογικού περιεχομένου και πολλά άλλα.
Ανάμεσα στους σκοπούς της οικολογικής αυτής γιορτής είναι:
1. Η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, όχι μόνο του Ν. Καρδίτσας
και της ευρύτερης περιοχής αλλά και όλης της χώρας, γύρω από οικολογικά θέματα και βιολογικά
προϊόντα.
2. Η κατάθεση μιας άλλης πρότασης, ενός εναλλακτικού τρόπου παραγωγής, του βιολογικού, προς
όλους τους αγρότες. .
3. Μέσα από την ημερίδα αλλά και τις παράλληλες εκδηλώσεις να ανακοινώνονται νέες ιδέες και
προτάσεις και να αναπτύσσεται προβληματισμός και γόνιμος διάλογος. Ακόμη η ημερίδα μπορεί να
αποτελεί βήμα για χάραξη νέων δρόμων και καινοτόμων πρακτικών.
4. Γενικά μέσα από τις συναντήσεις και τις γνωριμίες και την ανταλλαγή απόψεων, να
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες που παράγουν την οικολογική ευαισθητοποίηση και
προάγουν την οικολογική ιδέα.
Η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας κάθε χρόνο αναβαθμίζεται αλλά μπορεί να αναβαθμιστεί πολύ
περισσότερο, ώστε να αποτελέσει κέντρο οικολογικού ενδιαφέροντος, προστασίας περιβάλλοντος
και βιολογικής γεωργίας για όλη την Ελλάδα. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι να υπάρξει πολιτική
βούληση από τις τοπικές πολιτικές αρχές και όχι μόνο. Οι σχετικές προτάσεις για κάτι τέτοιο έχουν
κατατεθεί. Απομένουν οι σχετικές πρωτοβουλίες...
Η συμμετοχή τόσο στην οργανωτική επιτροπή και στις ομάδες δουλειάς, είναι εθελοντική και
κάθε εργασία παρέχεται ανιδιοτελώς. ΟΙ πόρτες της οικολογικής γιορτής είναι ανοιχτές για κάθε
πολίτη που θα ήθελε να προσφέρει στην υπόθεση της οικολογικής γιορτής.

Εμποροπανήγυρη Καρδίτσας
Πολλοί είναι αυτοί που αντιτίθενται στη διεξαγωγή του παζαριού, χαρακτηρίζοντας το θεσμό
«αναχρονιστικό», ενώ οι έμποροι της Καρδίτσας εστιάζουν στη ζημιά που κάνει η εμποροπανήγυρη
στο στεγασμένο εμπόριο. Πολλοί δε υποστηρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης άλλου τρόπου
διεξαγωγής του πιο σύγχρονου και πιο αποδοτικού για όλους. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται
και ο Δήμος Καρδίτσας ο οποίος μελετά έναν πιο σύγχρονο τρόπο διεξαγωγής του ειδάλλως θα
υποστηρίξει την κατάργησή του, παρά τα έσοδα που θα χάσει από μια τέτοια κίνηση.

Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας
Η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Καρδίτσας , με την
υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Καρδίτσας και του Δήμου Καρδίτσας. Στην έκθεση
μπορούν να πάρουν μέρος κάθε είδους βιοτεχνικές επιχειρήσεις όπως επίσης και επιχειρήσεις στους
τομείς τροφίμων, ποτών, βιολογικών προϊόντων, γεωργίας, κτηνοτροφίας, αυτοκινήτων, ενέργειας,
τεχνολογίας περιβάλλοντος, δόμησης, κατοικίας, πληροφορικής, τουρισμού & αγροτουρισμού. Η
έκθεση ευελπιστεί στη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας μας να ανοίξει νέους δρόμους σε
επίδοξους επαγγελματίες και να βοηθήσει τα μέγιστα σε σωστές επιλογές τους καταναλωτές της
πόλης μας. Στη τελευταία διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από 120 εκθέτες.

Πολιτιστικοί σύλλογοι της Καρδίτσας.
Σημαντική συνεισφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της Καρδίτσας έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της
πόλης. Καθώς εκτός από τις ετήσιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και μεμονωμένες
δραστηριότητες από συλλόγους που συμβάλλουν στην αναβίωση των εθίμων και των παραδόσεων
της περιοχής, στην διατήρηση πολλών από αυτών και στην εκμάθηση τους από τους νεότερους.
Συντονιστικό όργανο των συλλόγων αυτών αποτελεί η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων που βρίσκεται
στην οδό Ν. Πλαστήρα και μέλη που αποτελούν οι παρακάτω σύλλογοι.
Ένας από τους πιο γνωστούς πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης ο οποίος αποτελεί και ένα από τα
ιδρυτικά μελή της Ένωσης είναι ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος «Καραγκούνα». Ιδρύθηκε το 1977
και μετακόμισε πρόσφατα στην οδό Περιβίου. Οι δραστηριότητες της εκτείνονται εκτός από τον
ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό με πληθώρα συμμέτοχων σε φεστιβάλ του εξωτερικού.
Αποτελείται από άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και επικεντρώνονται στην ανάδειξη και
διατήρηση των τοπικών χωρών. Δεν είναι λίγες οι φορές όμως που οι δραστηριότητες του
επεκτάθηκαν και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις εκτός του χορού.
Ένας επίσης σύλλογος με χορευτικές δραστηριότητες είναι η Λαογραφική Εταιρεία Μουσικών και
χορευτικών Μελετών «Νικόλαος Πλαστήρας», ιδρύθηκε το1986 και βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Θεσσαλιώτιδος και Σαμαροπούλου. Συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή της περιοχής
επικεντρώνεται κυρίως σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Νικόλαο Πλαστήρα το όνομα του οποίου
έδωσαν στο σύλλογο τους.
Ένα τμήμα του πληθυσμού της Καρδίτσας απαρτίζεται από Σαρακατσάνους. Για να συνεχίσουν την
παράδοση τους ίδρυσαν το 1982 το Σύλλογο Σαρακατσαναίων του Ν. Καρδίτσας «Τ΄ Άγραφα» και

βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου. Η δυναμική παρουσία του στις εκδηλώσεις της πόλης φέρνει
πιο κοντά τους νέους Σαρακατσάνους με τις ρίζες τους αλλά μαθαίνει και στους υπόλοιπους την
ιστορία των Σαρακατσαναίων καθώς και την παράδοση τους.
Στη χορευτική παράδοση τόπου συμμετέχει και ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «Μενελαίς».
Ιδρύθηκε το 1992 και βρίσκεται στην οδό Μπιζανίου, αποτελεί έναν από τους νεότερους συλλόγους
της πόλης με πολλές και σημαντικές δραστηριότητες. Εκτός από την συμμετοχή του στις ομαδικές
εκδηλώσεις της πόλης διοργανώνει με ιδιαίτερη επιτυχία δικές του εκδηλώσεις σε ετήσια βάση
στην πόλη.
Ισχυρή παρουσία στην πόλη είναι και ο μουσικός Μορφωτικός και Λαογραφικός Σύλλογος
Καρδίτσας «Χορωδία Καρδίτσας». Ιδρύθηκε το 1982 και βρίσκεται στην οδό Χατζημητρίου.
Συμμετέχει τόσο σε εκδηλώσεις του νομού όσο και εκτός αυτού και συμβάλει στον πολιτισμό της
πόλης.
Σημαντική είναι και η παρουσία του Μορφωτικού Εκπολιτισμού και Λαογραφικού συλλόγου «Ο
Καραϊσκάκης». Ιδρύθηκε το 1971, για να τιμήσουν τον συμπατριώτη τους Γεώργιο Καραϊσκάκη
έδωσαν το όνομα του στο σύλλογο ενώ συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη
μνήμη του. Εκτός αυτών παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο νομό ετησίως
αλλά και σε μεμονωμένες δραστηριότητες.
Στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής εκτός των παραπάνω συμμετέχουν σε μικρότερο βαθμό και ο
Μουσικός Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «Ορφεύς» που ιδρύθηκε το 1986, ο Ερασιτεχνικός
Θεατρικός Όμιλος Καρδίτσας (ΘΟΚ), ο Εικαστικός Όμιλος Ν. Καρδίτσας, ο Σύλλογος Λαϊκής
Βιβλιοθήκης «Η Αθήνα», ο οργανισμός Πολιτισμού και Επικοινωνίας «Δημιουργία», η Εταιρεία
Καρδιτσιώτικων Μελετών, η Κινηματογραφική Λέσχη Καρδίτσας, η Αερολέσχη Καρδίτσας, ο
Πολιτιστικός-Λαογραφικός-Αρχαιολογικός-Χορευτικός Όμιλος Καρδίτσας «Π.Α.Λ.Α.Σ.», η Ένωση
Επιστημόνων Ν. Καρδίτσας, ο Φυσιολατρικός Όμιλος Καρδίτσας, το Περιφερειακό Θέατρο
Καρδίτσας, ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος «Αρίων», η Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας, το Κέντρο
Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων», η Λέσχη Ερασιτεχνών Φωτογραφίας και ΚινηματογράφουΛΕΦΚΚ, η Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας, ο γυναικείος σύλλογος «Γυναικεία Πρωτοβουλία», ο
Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας, η Ένωση Γυναικών Ελλάδας, η Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας και ο
αθλητικός Όμιλος «Άρτεμις». Εκτός αυτών υπάρχουν και σύλλογοι που ιδρύθηκαν από κατοίκους
της πόλης οι οποίοι προέρχονται από άλλους νομούς όπως ο σύλλογος Κρητών, Ηπειρωτών και
άλλων.
Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί το Δημοτικό χορευτικό συγκρότημα ‘Μαίρη Ιωαννίδου’. Ο Δήμος
Καρδίτσας σε μια προσπάθεια που κάνει για την αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής της πόλης,
ίδρυσε το 1995, το Δημοτικό Λαογραφικό Χορευτικό Συγκρότημα ‘Μαίρη Ιωαννίδου’ το οποίο ανήκει
στο δημοτικό λαογραφικό μουσείο και συντελεί στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο
της τοπικής παράδοσης όσο και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου.
Λειτουργεί με 400χορευτές-τριες και απαρτίζεται από 13 τμήματα: 10 παιδικά τμήματα και 3
τμήματα ενηλίκων. Η δράση του Δημοτικού Χορευτικού απλώνεται σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα με
συμμετοχές σε Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών (Κομοτηνή, Σαλαμίνα, Λαμία, Ξάνθη, Κω, Νίσυρο,
Λευκάδα κ.α.) και σε Διεθνή Φεστιβάλ στο εξωτερικό (Γιουγκοσλαβία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ιταλία,

Πολωνία, Τσεχία, Πορτογαλία κ.α. ) αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και κερδίζοντας
διακρίσεις.
Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του διοργανώνει Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ με παιδιά ηλικίας 515 ετών, με κύριο σκοπό τη διαφύλαξη και συνέχιση των παραδοσιακών χορών και εθίμων της
χώρας. Το βασικό του ρεπερτόριο είναι χοροί της Θεσσαλίας. Επίσης παρουσιάζει χορούς από όλη
την Ελλάδα (Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Νησιά, Πόντο κ.α. )
Δραστικοί συμμετοχή έχουν επίσης και οι πολιτιστικοί σύλλογοι πολλών χωριών του νομού
Καρδίτσας που με τις δραστηριότητες τους βοηθούν στο πολιτισμό ολόκληρου του νομού. Συνολικά
στον νομό εδρεύουν, μέχρι σήμερα, 187 πολιτιστικοί σύλλογοι.
Εκτός αυτών σημαντική είναι η συμβολή στον πολιτισμό της πόλης από τις βιβλιοθήκες της. Η λαϊκή
βιβλιοθήκη ‘Η Αθήνα’ ιδρύθηκε το 1927. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης και ανοδικής πορείας
της συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της
Καρδίτσας και της ευρύτερης περιοχής. Είναι ένα κατ’ εξοχήν πνευματικό ίδρυμα που σήμερα
διαθέτει 21.000 τόμους βιβλίων, ένα σημαντικό αριθμό παλαίτυπων καθώς και πλήρες αρχείο
τοπικών εφημερίδων. Παράλληλα με τον δανεισμό και την ανάγνωση βιβλίων, οργανώνει διαλέξεις
με θέματα σύγχρονου προβληματισμού και παρουσιάζει συγγραφείς και το έργο τους. Για την
πολύτιμη προσφορά της βραβεύτηκε το 1987 από την Ακαδημία Αθηνών. Πρόεδρος της Λαϊκής
βιβλιοθήκης είναι σήμερα ο κ. Αστέρης Χαλάτσης.
Επίσης υπάρχει, η Δημοτική βιβλιοθήκη Καρδίτσας είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εξυπηρετεί τις πνευματικές
ανάγκες των κατοίκων της πόλης και του ευρύτερου νομού. Αριθμεί 3000 μέλη από την προσχολική
ηλικία μέχρι και ενήλικες. Καθημερινά την επισκέπτονται 50 άτομα και δανείζονται 10.000 βιβλία το
χρόνο. Συστεγάζεται με την Λαϊκή Βιβλιοθήκη “Η ΑΘΗΝΑ” και αποτελούν μαζί αρχείο τοπικού τύπου
το οποίο αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για την τοπική και πολιτιστική ιστορία της
Καρδίτσας. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καρδίτσας, γίνεται
συστηματική προσπάθεια συγκέντρωσης βιβλίων και περιοδικών που αφορούν την περιοχή, τα
οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους κατοίκους της περιοχής, τους επιστήμονες και
ερευνητές. Στον ίδιο χώρο φυλάσσεται επίσης σε ειδικές προθήκες μια συλλογή παλαιών και
σπάνιων βιβλίων ιστορικής και ερευνητικής αξίας που χρονολογούνται από το 1640 μέχρι και το
1900.
Παράλληλα με την διάδοση του βιβλίου η Δημοτική Βιβλιοθήκη οργανώνει εκδηλώσεις όπως
διαλέξεις, συνέδρια, βιβλιοπαρουσιάσεις και έκθεση βιβλίου, η οποία παρουσιάζει σημαντικό
ενδιαφέρον στους επισκέπτες. Τα τελευταία χρόνια η βιβλιοθήκη προσπαθεί να εκσυγχρονιστεί και
να αναβάθμιση τις υπηρεσίες της, ώστε να συμμετέχει ενεργά στην “Κοινωνία της Πληροφορίας”
που εγκαινιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδίτσας με τη σταδιακή
ανάπτυξή της κλείνει 15 χρόνια λειτουργίας, καθιερώνοντας μια σημαντική θέση στους κατοίκους
της πόλης και του νομού. Συγκεκριμένα η Δημοτική Βιβλιοθήκη ασχολείται με την έρευνα, βοηθάει
με το έντυπο υλικό της την παροχή πληροφοριών, με τον δανεισμό βιβλίων, με την χρήση των
υπολογιστών ενώ λειτουργεί και ως χώρος αναγνωστηρίου. Η Δημοτική βιβλιοθήκη Καρδίτσας
λειτουργεί καθημερινά πρωί και απόγευμα στο 2ο όροφο του Δημαρχείου. Υπεύθυνη της
βιβλιοθήκης είναι η Παρασκευή Σδρόλια-Κρανιά.

Υπάρχουν ακόμη, οι παιδικές βιβλιοθήκες του δήμου Καρδίτσας που αποτελούν για τα παιδιά της
πόλης μια σημαντική εμπειρία εξοικείωσης με το βιβλίο που τους παρέχεται σ’ ένα περιβάλλον
καλαίσθητο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και με ποικίλα ερεθίσματα ‘ώστε να καλλιεργηθεί
με ευχάριστο τρόπο η αγάπη τους για το βιβλίο. Δέχονται παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών και
διαθέτουν βιβλία όλων των θεματικών κατηγοριών.
Το πρόγραμμα “Η πόλη στα παιδιά”. Πραγματοποιείται ανελλιπώς από το 1985 και περιλαμβάνει
δανεισμό βιβλίων, μορφωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα τα
οποία αφορούν πρωτίστως τα παιδιά, αλλά απευθύνονται συχνά και σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
Γίνεται συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς και προσωπικό άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών
φορέων. Επίσης, συντηρούνται σε υψηλό επίπεδο οι συλλογές σε βιβλία και παιδαγωγικό υλικό που
είναι διαθέσιμα στα παιδιά.
Σήμερα στην Καρδίτσα λειτουργούν 8 παιδικές βιβλιοθήκες στην πόλη. Οι δραστηριότητες των
παιδικών βιβλιοθηκών περιλαμβάνουν τον δανεισμό βιβλίων, την βιβλιοπαρουσίαση, αφηγήσεις και
αναγνώσεις παραμυθιών, ώρες παιχνιδιών όπως σταυρόλεξα, κουίζ, επιτραπέζια παιχνίδια,
κατασκευές και ζωγραφική, εκπαιδευτικά προγράμματα με προβολή slides video.
Στα άμεσα υλοποιήσιμα έργα της Δημοτικής Αρχής είναι και η ανέγερση εργαστηρίου τέχνης, η
μελέτη του οποίου είναι δωρεά του Δημοτικού Σύμβουλου- πολιτικού μηχανικού κ. Βάϊου Βαρελά.
Στο εργαστήρι αυτό ο Δήμος Καρδίτσας θα εξασφαλίσει τη μόνιμη στέγη των Εργαστηρίων Τέχνης
(Κεραμικής και Ζωγραφικής), όπου τα παιδιά της πόλης και γενικότερα του δήμου θα μπορούν να
εκφραστούν δημιουργικά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου
που πρόκειται να κατασκευαστεί είναι 388 τ.μ. και θα αποτελείται από τρεις ορόφους, τρεις
αίθουσες ζωγραφικής και κοινόχρηστοι χώροι.

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρδίτσας
Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρδίτσας πραγματοποιείται στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή υπό την Προεδρία του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Κ. Παπαλού συζήτησε αρχικά το θέμα της
ελεγχόμενης στάθμευσης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος για το ζήτημα, καθώς
δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους εκπροσώπους των φορέων και στους πολίτες που συμμετέχουν
στην Επιτροπή να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους, σχετικά με την πορεία εφαρμογής της
ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Καρδίτσας και έγιναν προστάσεις για βελτιωτικές αλλαγές
που η Δημοτική Αρχή, όπως υποσχέθηκε ο κ. Παπαλός, αλλά και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Στ.
Παπαγεωργίου θα λάβει σοβαρά υπόψη της.
Ακολούθως η Επιτροπή συζήτησε με θέμα τις άδειες χρήσης μουσικής και παράτασης αυτών στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης, όπου επίσης αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος
και επισημάνθηκε η ανάγκη να καταβληθεί προσπάθεια απ’ όλους τους επαγγελματίες για την πιστή
τήρηση της νομοθεσίας, ώστε η συνύπαρξη καταστημάτων και κατοικιών στο κέντρο της πόλης να
είναι αρμονική.

Επιθυμία της Δημοτικής Αρχής όπως επισήμανε ο κ. Παπαλός είναι να διευκολύνει τον
επαγγελματικό κόσμο, ιδιαίτερα στη παρούσα δύσκολη συγκυρία, δίνοντας τις σχετικές άδειες, αλλά
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των καταστημάτων δεν θα διαταράσσει την ηρεμία και
δεν θα δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα στις παρακείμενες κατοικίες.

Με το ισχύων καθεστώς σήμερα, καλείται ο πολίτης να έρθει στο Δήμο για να πληρώσει μια
βεβαιωμένη οφειλή ή μια κλήση Κ.Ο.Κ. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία θα δίνει την
δυνατότητα στον πολίτη να πληρώνει την οφειλή του μέσω του Διαδικτύου, 24 ώρες το 24ωρο, 365
ημέρες τον χρόνο.
Η πληρωμή της οφειλής γίνεται με χρήση Πιστωτικής Κάρτας εκ μέρους του πολίτη. Σύμφωνα με την
υπ' αρ. 321/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, ο πολίτης εφόσον
κάνει χρήση αυτής της διευκόλυνσης που του παρέχεται, θα χρεώνεται επιπλέον και με ποσοστό
1.80% επί των εγκεκριμένων συναλλαγών. Η εφαρμογή Διαχείρισης Βεβαιωμένων Οφειλών /
Κλήσεων του Δήμου Καρδίτσας θα ενημερώσει στη συνέχεια το Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
του Δήμου Καρδίτσας, όπου και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει ένας πολίτης χρήση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών
Βεβαιωμένων Οφειλών και μόνο (όχι κλήσεων Κ.Ο.Κ.), είναι να έχει αποκτήσει έναν κωδικό από το
Οικονομικό Σύστημα Διαχείρισης. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνει μια αίτηση στο Δήμο Καρδίτσας
προς το αρμόδιο Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Νέων Τεχνολογιών και να προσκομίσει κάποιο
έγγραφο στο οποίο θα φαίνεται ο Α.Φ.Μ. του.
Οι αιτήσεις που μπορεί να υποβάλει κάποιος πολίτης μέσω της δικτυακής πύλης είναι οι εξής :
•

Αιτήσεις δημοτολογίου

•

Αιτήσεις Ληξιαρχείου

•

Καταγγελίες – Παράπονα

Προϋποθέσεις
Για να έχει την δυνατότητα ένας πολίτης να υποβάλει κάποια αίτηση, πρέπει :
1. Να έχει εγγραφεί σαν χρήστης της Πύλης .
2. Να συμπληρώσει αναλυτικά τα στοιχεία του .
3. Nα έχει λάβει το password του με e-mail .
4. Να συνδεθεί στη δικτυακή πύλη με το προσωπικό του username και password .

Αιτήσεις Δημοτολογίου
Ο πιστοποιημένος χρήστης της Πύλης, επιλέγοντας την λειτουργία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» από το
κεντρικό μενού και στη συνέχεια «Υποβολή Αίτησης» μπορεί να δει τη λίστα με όλες τις αιτήσεις και
να ξεκινήσει την διαδικασία υποβολής. Ο χρήστης επιλέγει μια αίτηση από τη λίστα των «Αιτήσεων
Δημοτολογίου» και :
1. Συμπληρώνει όλα τα προσωπικά στοιχεία , τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του
εκπροσώπου εάν την αίτηση αυτή δεν επρόκειτο να την παραλάβει ο ίδιος .
2. Επιλέγει απαραίτητα το λόγο έκδοσης .
3. Επιλέγει τον τρόπο Αποστολής .
4. Επιλέγει «Επόμενο» .
5. Στη φόρμα που εμφανίζεται κάνει έναν τελευταίο έλεγχο για όλα τα στοιχεία που έχει
συμπληρώσει και υποβάλλει την αίτηση με τη λειτουργία «Αποστολή» .
Η Δημοτική Πύλη, καταχωρεί την Αίτηση, και την μεταφέρει στην εφαρμογή πρωτοκόλλου του
Δήμου ώστε να πρωτοκολληθεί αυτόματα. Τέλος επιστρέφει στο χρήστη το Αριθμό Πρωτοκόλλου
της αίτησης . Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος Δήμου να ολοκληρώσει τη διαδικασία , η
Πύλη ενημερώνει τον χρήστη κατάλληλα.
Μετά την υποβολή της Αίτησης, η αίτηση προωθείται στους αρμόδιους υπάλληλους του Δήμου οι
οποίοι θα φροντίσουν για την διεκπεραίωση της.
Ο πολίτης – χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία του αιτήματος του, μέσα από την
Δημοτική Πύλη. Η επιλογή της λειτουργίας «Παρακολούθηση Κατάστασης Αίτησης» δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να πληκτρολογήσει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης που τον
ενδιαφέρει και να ενημερωθεί άμεσα για την κατάστασή της .

Αιτήσεις Ληξιαρχείου
Ο πιστοποιημένος χρήστης της Πύλης, επιλέγοντας την λειτουργία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» από το
κεντρικό μενού και στη συνέχεια «Υποβολή Αίτησης» μπορεί να δει τη λίστα με όλες τις αιτήσεις και
να ξεκινήσει την διαδικασία υποβολής. Ο χρήστης επιλέγει μια αίτηση από τη λίστα των «Αιτήσεων
Ληξιαρχείου» και :
1. Συμπληρώνει όλα τα προσωπικά στοιχεία , τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του
εκπροσώπου εάν την αίτηση αυτή δεν επρόκειτο να την παραλάβει ο ίδιος .
2. Συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης , τα οποία είναι απαιτούμενα καθώς επίσης και όσα
από τα προαιρετικά επιθυμεί .
3. Επιλέγει τον τρόπο παραλαβής .
4. Επιλέγει «Επόμενο» .

5. Στη φόρμα που εμφανίζεται κάνει έναν τελευταίο έλεγχο για όλα τα στοιχεία που έχει
συμπληρώσει και υποβάλλει την αίτηση με τη λειτουργία «Αποστολή» .
Με τον ίδιο τρόπο όπως και με τις αιτήσεις Δημοτολογίου η Δημοτική Πύλη, καταχωρεί την αίτηση,
και την μεταφέρει στην εφαρμογή πρωτοκόλλου του Δήμου ώστε να πρωτοκολληθεί αυτόματα.
Τέλος επιστρέφει στο χρήστη το Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης .
Μετά την υποβολή της Αίτησης, η αίτηση προωθείται στους αρμόδιους υπάλληλους του Δήμου οι
οποίοι θα φροντίσουν για την διεκπεραίωση της.
Ο πολίτης – χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία του αιτήματος του, μέσα από την
Δημοτική Πύλη επιλέγοντας τη λειτουργία «Παρακολούθηση Κατάστασης Αίτησης» .

Καταγγελίες – Παράπονα
Ο πιστοποιημένος χρήστης της Πύλης μπορεί να υποβάλλει μια αίτηση Καταγγελίας-Παραπόνων με
τους εξής 2 τρόπους . Πρώτον, μπορεί να υποβάλλει μια τέτοια αίτηση από την λειτουργία
«Καταγγελίες- Παράπονα » που υπάρχει στο κεντρικό μενού . Και δεύτερον, όπως και με τις
υπόλοιπες αιτήσεις, επιλέγοντας την λειτουργία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» από το κεντρικό μενού
και στη συνέχεια «Υποβολή Αίτησης» μπορεί να δει στη λίστα με όλες τις αιτήσεις και τη
συγκεκριμένη που θέλουμε. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο ο χρήστης επιλέγει την αίτηση
από τη λίστα «Καταγγελίες - Παράπονα» και :
1. Συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας .
2. Συμπληρώνει το κείμενο του αιτήματος που αναφέρεται στην καταγγελία ή στο παράπονο που
θέλει να κάνει ο πολίτης .
3. Επιλέγει «Επόμενο».
4. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία που συμπλήρωσε και επιλέγει «Αποστολή» .
Η Δημοτική Πύλη με την υποβολή του αιτήματος, εφόσον είναι συμπληρωμένα τα αναγκαία πεδία,
καταχωρεί το αίτημα και επιστρέφει στον χρήστη τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του αιτήματος του.
Μετά την επιτυχή υποβολή ενός Αιτήματος, το Αίτημα προωθείται στους αρμόδιους υπάλληλους
του Δήμου, οι οποίοι θα φροντίσουν για την αξιολόγηση του και την διεκπεραίωση του. O αρμόδιος
υπάλληλος του Δήμου θα πρωτοκολλήσει το αίτημα – καταγγελία ενεργοποιώντας την αντίστοιχη
διαδικασία.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου θα επικοινωνήσουν με τον
πολίτη για το θέμα. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο ο πολίτης – χρήστης να έχει συμπληρώσει τα
αντίστοιχα πεδία επικοινωνίας (τηλέφωνα κλπ) κατά την εγγραφή του στην Πύλη.
Ο Πολίτης – χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία του Αιτήματος του από τη λειτουργία
«Παρακολούθηση Κατάστασης Αιτήσης» .
1. Η επίσημη δικτυακή πύλη του Δήμου Καρδίτσας απευθύνεται σε κάθε επισκέπτη ο οποίος
επιθυμεί να κάνει χρήση των παρεχομένων μέσω αυτής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να λάβει

γνώση των δημοσιευομένων σε αυτήν πληροφοριών, ανεξαρτήτως εάν αυτός φέρει την ιδιότητα του
Δημότη Καρδίτσας, με την εξαίρεση των υπηρεσιών που προϋποθέτουν την ιδιότητα αυτή
(Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο – Ηλεκτρονικές Πληρωμές Βεβαιωμένων Οφειλών).

2. Η πρόσβαση στο σύνολο της δικτυακής πύλης είναι ελεύθερη σε όλους, εκτός από τον χώρο των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπου η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και παρέχεται σε όσους επισκέπτες
έχουν εγγραφεί ως χρήστες (users) που έχουν εφοδιαστεί με ξεχωριστό ατομικό κωδικό
πρόσβασης(password) μέσω προστατευμένης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διαδικασίας.

3. Ο επισκέπτης ή/και ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης της δικτυακής
πύλης και τις προϋποθέσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται στην παρούσα ή
σε οποιοδήποτε σημείο της πύλης και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως δηλώνει την
συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση που διαφωνεί με οποιοδήποτε σημείο οφείλει να μην επισκέπτεται
την πύλη και να μην κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

4. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με χρήση των
κωδικών του τεκμαίρεται αμάχητα ως γενομένη από αυτόν τον ίδιο.
4.1 Οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία του χρήστη που προέρχεται από την πρόσβαση τρίτου
με χρήση των προσωπικών κωδικών του, δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση τον Δήμο Καρδίτσας, τα
όργανά του και τους συνεργάτες του.

5. Ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της δικτυακής πύλης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων που απαιτείται να υποβάλλει τόσο
κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, όσο και κατά την χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών.
5.1 Οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που προέρχεται από την υποβολή ανακριβών,
αναληθών ή και ελλιπών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο τον χρήστη και σε καμία περίπτωση τον Δήμο
Καρδίτσας, τα όργανά του και τους συνεργάτες του.
6. H υπηρεσία πληρωμής βεβαιωμένης οφειλής, παρέχεται σε όλους τους πολίτες και επιχειρήσεις
που είναι εν δυνάμει οφειλέτες του Δήμου Καρδίτσας. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να
πληρώσουν/εξοφλήσουν τις οφειλές τους εφόσον έχουν εγγραφεί στο σύστημα μετά από υποβολή
σχετικής αίτησης στο Δήμο και προσκόμισης δικαιολογητικού που αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ.. Μετά
την εγγραφή τους, τους χορηγείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, τα οποία χρησιμοποιούν
για την πρόσβαση στην υπηρεσία πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά την διαδικασία
εξόφλησης βεβαιωμένης οφειλής ο χρήστης δρομολογείται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας
Πειραιώς, ο οποίος εγγυάται την ασφάλεια της συναλλαγής και το απόρρητο των στοιχείων
(στοιχεία πιστωτικής κάρτας) μέσω κατάλληλου και πιστοποιημένου μηχανισμού κρυπτογράφησης.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της

Υπηρεσίας, καθώς η χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή όλων των όρων που
περιγράφονται στο παρόν.
7. H υπηρεσία πληρωμής κλήσεων ΚΟΚ, παρέχεται σε όλους τους πολίτες που έχουν παραβεί κάποια
από τις διατάξεις του ΚΟΚ βάσει του Ν.2696/1999 και έχει βεβαιωθεί κάποια κλήση εις βάρος τους
στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Καρδίτσας. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να
πληρώσουν/εξοφλήσουν τις κλήσεις τους χωρίς απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένοι ή συνδεδεμένοι
στο σύστημα. Για τη διαδικασία πληρωμής ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 6.
8. Ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης που είναι ανήλικος, δύναται να αποκτά πρόσβαση
στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μόνο με την συγκατάθεση των γονέων του ή του
επιτρόπου του κατά περίπτωση, που υποβάλλεται γραπτώς προς τον Δήμο, με βεβαίωση κατά νόμο
του γνησίου της υπογραφής των.
9. Ο επισκέπτης της δικτυακής πύλης και ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών οφείλουν να
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου
και την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, απέχοντας ταυτόχρονα από κάθε
καταχρηστική ή βλαπτική ενέργεια (abuse) ως προς το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης και των
παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημία περιέλθει στην δικτυακή πύλη λόγω
καταχρηστικών ενεργειών, ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης ή επισκέπτης που τις προκάλεσε.
9.1 Στην περίπτωση που ασκηθεί από τρίτο πρόσωπο κατά του Δήμου Καρδίτσας, των οργάνων ή
των συνεργατών του, οποιασδήποτε μορφής μέσο εννόμου προστασίας, λόγω παραβίασης των
υποχρεώσεων του χρήστη ή επισκέπτη της δικτυακής πύλης, ο Δήμος Καρδίτσας, τα όργανά του και
οι συνεργάτες του διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαιτήσουν την συμμετοχή του υπαιτίου
χρήστη/επισκέπτη σε κάθε στάδιο της δικονομικής διαδικασίας καθώς και να αξιώσουν από αυτόν
(τον υπαίτιο χρήστη/επισκέπτη) την καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης που θα προκύψει
συνεπεία αυτής της διαδικασίας.
10. Εκκαθάριση ηλεκτρονικών συναλλαγών των άρθρων 6 και 7:
Για πληρωμή με κάρτες Visa και MasterCard, ο Δήμος Καρδίτσας συνεργάζεται με την Τράπεζα
Πειραιώς, η οποία διεκπεραιώνει την εκκαθάριση των συναλλαγών. Κατά τη διαδικασία πληρωμής
(με Πιστωτική/Χρεωστική/Προπληρωμένη κάρτα), θα μεταφερθείτε στη σελίδα της τράπεζας, όπου
θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα εξής στοιχεία: αριθμός και τύπος κάρτας, ονοματεπώνυμο
κατόχου (όπως αναγράφεται στην κάρτα), ημερομηνία λήξης και τον Κωδικό Επαλήθευσης CVV2 (για
Visa) ή CVC2 (για MasterCard).
Για πρόσθετη ασφάλεια και για να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση κακόβουλης χρήσης καρτών σε
ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι Visa και MasterCard ανέπτυξαν το πρωτόκολλο 3-D SecureTM, το οποίο
προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, κάνοντας δυνατή τη χρήση προσωπικού κωδικού
ασφαλείας από τον κάτοχό της, κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Με αυτό τον τρόπο,
επιβεβαιώνεται ότι η χρήση της κάρτας γίνεται από τον ίδιο τον κάτοχό της.
Πρωταρχική επιδίωξη του Δήμου Καρδίτσας είναι η προστασία και ασφάλεια του πελάτη, με την
ενσωμάτωση των πιο προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών, τα οποία επιτρέπουν την
πραγματοποίηση ασφαλών συναλλαγών και την ολοκλήρωση ηλεκτρονικών πληρωμών εύκολα και
γρήγορα. Στο πλαίσιο της πολιτικής του αυτής, ο Δήμος Καρδίτσας, μέσω της συνεργασίας του με

την Τράπεζα Πειραιώς, μία από τις λίγες ελληνικές τράπεζες που έχουν εφαρμόσει το νέο μοντέλο 3D SecureTM, προσφέρει τις υπηρεσίες που υιοθετούν το (3-D SecureTM) και προτρέπει τους πελάτες
του στην ένταξή τους σε αυτές, με στόχο την ισχυροποίηση της ασφάλειας των πληρωμών με
πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, για τις πληρωμές μέσω Internet και την εξάλειψη των
περιπτώσεων κακόβουλης χρήσης τους.
Για την ένταξη των κατόχων καρτών στις υπηρεσίες Verified by Visa και Secure Code της MasterCard,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τράπεζα ή ο οργανισμός που εκδίδει την κάρτα να έχει υιοθετήσει
το πρωτόκολλο 3-D SecureTM. Εφόσον αυτή η προϋπόθεση πληροίτε, ο κάτοχος κάρτας χρειάζεται
να επισκεφτεί αρχικά την επίσημη ιστοσελίδα της Visa ή της MasterCard, ανάλογα με τον τύπο της
κάρτας του, και να ακολουθήσει μια απλή διαδικασία εγγραφής. Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της
κάρτας, τη διεύθυνσή του, καθώς και κάποια προσωπικά στοιχεία: ένα Κωδικό Πιστοποίησης
(password/ SecureCode) και ένα Προσωπικό Μήνυμα Γνησιότητας - Personal Message (μόνο για
τους κατόχους Visa), οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται από τη Visa ή τη MasterCard και η
διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, τα στοιχεία των κατόχων καρτών που έχουν
ενταχθεί σε αυτές τις υπηρεσίες, προστίθενται στους κεντρικούς καταλόγους των αρμόδιων
πιστοποίησης. Κάθε φορά που ο εγγεγραμμένος κάτοχος πραγματοποιεί μια ηλεκτρονική
συναλλαγή με χρήση της κάρτας του, εκτός από τα στοιχεία της κάρτας, θα του ζητείται ως ένα
επιπρόσθετο μέτρο ασφάλειας, ο προσωπικός κωδικός του, εφόσον ο δικτυακός τόπος που
χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του υποστηρίζει το 3-D SecureTM
Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις των πελατών που οι κάρτες τους είτε δεν υποστηρίζουν τις
υπηρεσίες Verified by Visa και SecureCode της MasterCard, είτε δεν έχουν προχωρήσει σε ένταξή
τους σε αυτά, οι πληρωμές με κάρτα διεκπεραιώνονται, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση
επιπρόσθετου κωδικού.
Η δικτυακή πύλη του Δήμου Καρδίτσας δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα
στοιχεία της κάρτας σας. Η ηλεκτρονική συναλλαγή με κάρτες γίνεται με το ασφαλές σύστημα της
Τράπεζας Πειραιώς μέσω ανακατεύθυνσης (re-direction) σε ασφαλές περιβάλλον-secure server της
συγκεκριμένης τράπεζας και μεταβίβαση των στοιχείων της κάρτας με κρυπτογράφηση SSL 128-bit.
Το 128-bit SSL είναι το πρότυπο στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, για ασφαλείς online
εμπορικές συναλλαγές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Πρόκειται για το μοναδικό δημόσιο κτήριο που σώζεται από τον 19ο αιώνα στην πόλη. Βρίσκεται
στις οδούς Ιεζεκιήλ και 18ης Αυγούστου στο κέντρο της Καρδίτσας.
Χτίστηκε το 1889 στις βάσεις του οθωμανικού νοσοκομείου. Έως τις αρχές της δεκαετίας του `30 στο
προαύλιό του υπήρχε το τζαμί της αγοράς. Στη δεκαετία του `50, καθώς ο χώρος του γυμνασίου
διαμορφωνόταν ήρθαν στην επιφάνεια οι επιτύμβιες στήλες του νεκροταφείου του τζαμιού. Το
οικοδόμημα αποτελείται από πετρόκτιστο ημιυπόγειο και από τουβλόκτιστο υπερυψωμένο ισόγειο.

Οι δύο αυτοί χώροι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Η μορφή του είναι απλή, με κόγχες εκατέρωθεν
της εισόδου, διακοσμώντας το με μεγάλα ορθογώνια παράθυρα. Το εσωτερικό του ισογείου έχει
διαμορφωθεί με έναν κεντρικό διάδρομο και με αίθουσες. Η ανατολική πλευρά με τους έξεργους
γωνιόλιθους, όπως επίσης και το διπλό κλιμακοστάσιο της εισόδου με την τοξωτή επίστεψη, τα
οποία προστέθηκαν στη δεκαετία του `30. Στο 1ο μισό του αιώνα ο αριθμός των μαθητών
20πλασιάστηκε με αποτέλεσμα να ιδρυθεί και 2ο γυμνάσιο το 1953. Επιπλέον, το 1962 το 1ο
γυμνάσιο μετατράπηκε σε γυμνάσιο αρρένων και μεταφέρθηκε απέναντι από το Παυσίλυπο. Στα
τέλη της δεκαετίας του `70 στο κτήριο του γυμνασίου στεγάστηκε το γυμνάσιο θηλέων και έως
σήμερα στεγάζεται το εσπερινό γυμνάσιο. Η ιστορία του γυμνασίου αποτέλεσε αναπόσπαστο
κομμάτι της πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Καρδίτσας. Από το κτήριο αυτό
έχουν περάσει σπουδαίοι καθηγητές, όπως οι Λ.Βαμπούλης, Ν.Νικολάου, Δ.Γιολδάσης, καθώς και
πολλοί μαθητές, οι οποίοι με τα χρόνια εξελίχθηκαν σε ευρέως γνωστές προσωπικότητες στους
τομείς της εκκλησίας, της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης, όπως οι Ν.Πλαστήρας,
αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, Απ.Κουτσοκώστας, Γ.Βαλταδώρος και άλλοι.

Σήμερα στην πόλη της Καρδίτσας υπάρχουν περισσότερα από ένα σχολεία, από νηπιαγωγεία μέχρι
και κάποιες σχολές. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση η πόλη διαθέτει
29 Νηπιαγωγεία όπου τα περισσότερα αποτελούν συγχωνεύσεις με άλλα. Επιπλέον, τα Δημοτικά
σχολεία στην πόλη είναι 19 μερικά από τα οποία αποτελούν, επίσης, συγχωνεύσεις με άλλα. Στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα Γυμνάσια της πόλης κατέχουν τον αριθμό των 10
συμπεριλαμβανομένου του Εσπερινού Γυμνασίου (Παλιό Γυμνάσιο), του Μουσικού Γυμνασίου και
του Ιδιωτικού Γυμνασίου Λέκκα. Επιπλέον, λίγο πιο έξω από την πόλη της Καρδίτσας είναι το
Πειραματικό Γυμνάσιο το οποίο υπάγεται στο νομό. Όσον αφορά τα Λύκεια της πόλης,
καταλαμβάνουν τον αριθμό των 8,ενώ τα Γυμνάσια της πόλης κατέχουν τον αριθμό των 10 μερικά
από τα οποία αποτελούν συγχωνεύσεις , συμπεριλαμβανομένου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
του Ιδιωτικού Λυκείου Λέκκα καθώς επίσης και τις Λυκειακές τάξεις του Μουσικού. Στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήκουν επίσης και τα ΤΕΕ και τα ΕΠΑ.Λ της πόλης τα οποία στον
αριθμό είναι σχεδόν ισοδύναμα. Τέλος, την τριτοβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνουν το ΤΕΙ
Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας, το ΤΕΙ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου &
Επίπλου Λάρισας, το ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής
Θεσσαλίας.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Από τον Μαϊο του 2010 ξεκίνησε πιλοτικά στο Δήμο Καρδίτσας, το πρόγραμμα οικιακής
κομποστοποίησης με τη διανομή συνολικά 85 κάδων (α’ φάση Μάϊος 2010 - διανομή 50 κάδων, β’
φάση Δεκέμβριος 2010 - διανομή 35 κάδων). Στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση, η
ευαισθητοποίηση και η εθελοντική ενεργοποίηση των κατοίκων- και ιδιαίτερα των νέων του Δήμου

Καρδίτσας γι`αυτό και προγραμματίζονται να γίνουν ενημερωτικές παρουσιάσεις για την οικιακή
κομποστοποίηση σε μαθητές του Δήμου Καρδίτσας- για να γίνει πράξη η ιδέα της βιώσιμης
διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. Επίσης, η
ενημέρωση των κατοίκων για την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών και η παρακίνησή τους να
συμμετάσχουν σε αυτή, όπως και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του ευρύτερου κοινού για
τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες απασχόλησης στην εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και
ανακύκλωση, καθώς και η συμβολή στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε αυτούς τους τομείς.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με τη διανομή από τον Δήμο- έπειτα από πρόσκληση
ενδιαφέροντος- πιλοτικά, σε 50 νοικοκυριά, κάδων κομποστοποίησης, όπου θα μπορούν να ρίχνουν
τα οργανικά απορρίμματα, τα οποία με φυσικό τρόπο μπορούν να μετατραπούν σε κομπόστ,
δηλαδή ένα εξαιρετικής ποιότητας οργανικό λίπασμα, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται περαιτέρω ο
όγκος των οικιακών απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το
περιβάλλον, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Αμαξοστασίου, ο Δήμος Καρδίτσας
υλοποιεί με επιτυχία το πρόγραμμα της ανακύκλωσης των απορριμμάτων που έχει συμβάλει στην
σημαντική μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν μέσω του Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Ν. Τρικάλων, καθώς τα ανακυκλώσιμα υλικά
οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών που λειτουργεί στο Δ. Δ. Αρτεσιανού. Έτσι,
με την επιτυχία του προγράμματος κομποστοποίησης ο Δήμος Καρδίτσας προετοιμάζει στο επόμενο
διάστημα ένα αντίστοιχο πρόγραμμα Ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία
Ανακύκλωσης.

Κομποστοποίηση
Η κομποστοποίηση, είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε ένα
πλούσιο οργανικό μίγμα το οποίο ονομάζεται χούμους ή εδαφοβελτιωτικό.
Η κομποστοποίηση είναι ένας άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης . Έχει υπολογιστεί ότι το
35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή
στα Ελληνικά και ως "Λιπασματοποίηση ".
Ποιά υλικά μπορούμε να κομποστοποιήσουμε ;
Φλούδες, υπολείμματα και κοτσάνια από λαχανικά , χορταρικά και φρούτα. Υπολείμματα από
σαλάτες αφού στραγγιστούν από υγρά, φυτικά υπολείμματα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί από
γλάστρες, κομμένο γκαζόν κ.α. Οργανικά λιπάσματα όπως κοπριές ,καστανόχωμα, φυλλόχωμα,
στάχτη π.χ από τζάκι(ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο), τσόφλια αβγών κατά προτίμηση θρυμματισμένα
(ασβέστιο), χαρτιά κουζίνας όπως χαρτοπετσέτες, ρολό κουζίνας κ.τ.λ. σε μικρές ποσότητες ή σε
μεγαλύτερες εάν το μίγμα είναι υγρό. Πριονίδι ιδιαίτερα αν έχουμε πολύ υγρό κομπόστ και θέλουμε
ένα μίγμα πιο ισορροπημένο και με καλύτερο αερισμό, όπως και υπολείμματα βοτάνων από
ροφήματα και κατακάθια καφέ ή και φίλτρα γαλλικού καφέ.
Στον κάδο οικιακής κομποστοποίησης δεν πρέπει να βάζουμε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα, πλαστικά
υλικά και γυαλιά γιατί δεν είναι βιοαποδομήσιμα υλικά.

Επιπλέον στην οικιακή κομποστοποίηση δεν τοποθετούμε κρέατα, υπολείμματα μαγειρεμένων
τροφών, γαλακτοκομικά προϊόντα, ζυμαρικά, ψωμί, λάδια και λίπη γιατί προκαλούν ανεπιθύμητες
οσμές και προσελκύουν έντομα και τρωκτικά.
Τι χρειαζόμαστε για να κομποστοποιήσουμε στο σπίτι;
Χρειαζόμαστε έναν ειδικό κάδο κομποστοποίησης και ένα μακρύ ξύλο για ανακάτεμα. Για την
επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής μπορούμε να αγοράσουμε έτοιμους
μικροοργανισμούς(επιταχυντές). Ο κάδος πρέπει να τοποθετείται στη σκιά και σε χώμα ούτως ώστε
οι διάφοροι μικροοργανισμοί και οι γαιοσκώληκες να μπορούν να εισέρχονται σε αυτόν. Πάντως ο
κάδος κομποστοποίησης δεν γεμίζει τόσο γρήγορα. Ο σωρός μικραίνει καθώς οι μικροοργανισμοί
αποσυνθέτουν τα υλικά. Εξάλλου, τα φρούτα και τα λαχανικά που βάζουμε στον κάδο χάνουν το
νερό τους με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο όγκος τους. Το κομπόστ είναι έτοιμο μετά από
4-8 μήνες, έχει σκούρο χρώμα, μυρίζει βρεγμένο χώμα και δεν είναι συμπαγές.

3ο Κεφάλαιο
(Μαθητές : Οικονόμου Αικατερίνη, Τσιλίκη Νικολέτα, Μήνου Βασιλική, Αρχοντή Βασιλική)
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου
1)Θεωρείτε πως το κυκλοφορικό αποτελεί ένα σημαντικότατο πρόβλημα για την πόλη μας;
2) Πώς μετακινείστε καθημερινά στην πόλη;
3) Είναι πολλές οι δυνατότητες διασκέδασης (καφετέριες- μπαράκια- εστιάτορια) στην πόλη μας;
4) Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης είναι επαρκείς;
5)Είστε ευχαριστημένοι από την ποιότητα του νερού της περιοχής;
6) Είστε ευχαριστημένοι από τα νοσοκομεία και τους γιατρούς της πόλης μας;
7)Είναι πολλές οι δυνατότητες μόρφωσης στην πόλη μας; (δημοτικά-γυμνάσια-λύκειαπανεπιστήμια)
8) Είναι γεγονός ότι η ανεργία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη χώρα μας.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στην πόλη μας;
9)Κατά τη γνώμη σας, διαθέτει η Καρδίτσα αρκετούς χώρους πρασίνου;
10) Θεωρείτε την Καρδίτσα καθαρή πόλη;
11) Η ανακύκλωση είναι απαραίτητη στις μέρες μας. Εσείς ανακυκλώνετε τα σκουπίδια σας;
12) Υπάρχει πρόβλημα ηχορύπανσης στην πόλη μας;
13)Γνωρίζετε αν στην πόλη μας έγιναν στο παρελθόν προσπάθειες ενσωμάτωσης μεμονωμένων
κοινωνικών ομάδων; (πρόσφυγες, ναρκομανείς)
14) Κατά τη γνώμη σας, η ποιότητα ζωής της πόλης μας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια;
15) Γενικά, είστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του δήμου;
16) Έχετε εκφράσει την επιθυμία να μεταναστεύσετε από την πόλη μας με προορισμό κάποια άλλη
πόλη της Ελλάδας ή και του εξωτερικού;

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου
Αρχικά, μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο ξεχωριστά σε μαθητές, εργαζόμενους/ενήλικες και
φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο διατέθηκε για τις ανάγκες της έρευνας που θα έπρεπε στη συνέχεια
να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την πόλη μας εντεταγμένες στις εξής θεματικές ενότητες: α)
Μετακίνηση, β) Ψυχαγωγία, γ) Υγεία (Ιατρική περίθαλψη-νερό), δ) Μόρφωση-επάγγελμα ε) Αστικό
περιβάλλον-χώροι πρασίνου, στ) Μειονότητες η) Γενικές ερωτήσεις . Αν και οι κλίμακες των
απαντήσεων ήταν ποικίλες, η συχνότερη από αυτές ήταν οι εξής: i) Σε μεγάλο βαθμό, ii) Αρκετά, iii)
Λίγο, iv) Καθόλου. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά
με την καθημερινότητα της πόλης μας μαθαίνοντας έτσι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι καθημερινά στην πόλη, τις προτιμήσεις τους για τους τρόπους διασκέδασης, τη γνώμη τους
γενικά με τις παροχές και υπηρεσίες του δήμου. Στόχος μας ήταν να διαπιστώσουμε τις διαφορές
σχετικά με τις απόψεις των ηλικιακών ομάδων.
Μαθητές
Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους μαθητές ήταν 137.
Σε ότι αφορά στην μετακίνηση των κατοίκων στην πόλη τα αποτελέσματα είναι τα
παρακάτω: μόνο 10 ενήλικες (20%) θεωρούν ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ένα
από τα σημαντικότερα προβλήματα για την πόλης μας. Ύστερα 32 μαθητές (63%) πιστεύουν πως το
πρόβλημα της κίνησης στους δρόμους είναι αρκετό , ενώ 6 μαθητές (12%) υποστηρίζουν πως το
πρόβλημα είναι λίγο. Τέλος, το ποσοστό 6% που αντιστοιχεί σε 3 μαθητές πιστεύουν πως δεν
αποτελεί το κυκλοφοριακό μεγάλο πρόβλημα.
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Σχετικά με την μετακίνηση των μαθητών τα αποτελέσματα είναι ότι , 29 μαθητές (21%)
χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους το αυτοκίνητο . Το ποσοστό 51% , δηλαδή 70 μαθητές
μετακινούνται με το ποδήλατο , ενώ 28 μαθητές (20%) με το λεωφορείο.
Μόνο η μετακίνηση 10 μαθητών (7%) γίνεται με τα πόδια.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας , η πλειοψηφία των
μαθητών , δηλαδή 80 μαθητές(58%) απάντησαν θετικά
στην ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχουν πολλές
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Στην ερώτηση για το αν οι αθλητικές εγκαταστάσεις

4)Οι αθλητικές
εγκαταστάσεις της
πόλης είναι επαρκείς;

την περιοχή μας είναι αρκετές το ποσοστό (74%), δηλαδή
104 μαθητές από τους 137 απάντησαν ναι και οι υπόλοιποι
35 από τους ερωτηθέντες (26%) απάντησαν όχι.
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είναι 33 μαθητές (24%).Τέλος καθόλου ικανοποιημένοι με
την ποιότητα του νερού είναι 19 μαθητές (14%).
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Τα αποτελέσματα σχετικά με την ερώτηση περί των νοσοκομείων και των γιατρών , 7
μαθητές (5%) είναι ευχαριστημένοι με την ιατρική περίθαλψη. 30 μαθητές (22%) είναι αρκετά
ικανοποιημένοι , ενώ 59 μαθητές (43%) είναι λίγο. Τέλος 41 μαθητές (30%) δεν βρίσκουν τις
νοσοκομειακές και ιατρικές δυνατότης καθόλου ικανοποιητικές.
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8)Πιστεύετε ότι υπάρχουν
δυνατότητες επαγγελματικής
απασχόλησης στην πόλη μας;
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Σχετικά με την επαγγελματική ενασχόληση , 54
μαθητές (39%) πιστεύουν ότι υπάρχουν δυνατότητες
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επαγγελματικής απασχόλησης στην πόλη μας , ενώ 83
μαθητές ( 61%) απάντησαν το αντίθετο.

Στον τομέα του περιβάλλοντος , 25 μαθητές( 18%)
Ναι

υποστηρίζουν πως η πόλη μας διαθέτει σε μεγάλο βαθμό
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χώρους πρασίνου. 68 μαθητές ( 50%) ισχυρίζονται πως οι
περιοχές πρασίνου είναι αρκετές , ενώ 38 μαθητές (28%) λίγες . Μόνο όμως 6 μαθητής (4%)
απάντησε πως η πόλη μας δεν διαθέτει καθόλου αρκετούς χώρους πρασίνου.

9)Κατά τη γνώμη σας, διαθέτει η Καρδίτσα
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Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Σε μεγάλο βαθμό
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Σε σχέση με την καθαριότητα της πόλης μας, μόνο 3 μαθητές (2%) θεωρούν την Καρδίτσα σε
μεγάλο βαθμό καθαρή, 39 μαθητές (28%) αρκετά , 67 μαθητές (49%) λίγο και 28 μαθητές (20%)
καθόλου.

10) Θεωρείτε την Καρδίτσα καθαρή
πόλη;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Σε μεγάλο βαθμό
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

11)Aνακυκλώνετε
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12) Υπάρχει πρόβλημα ηχορύπανσης στην
πόλη μας;
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Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση για τις μειονότητες είναι οι εξής: 23 μαθητές (
17%) γνωρίζουν για τις προσπάθειες ενσωμάτωσης μεμονωμένων κοινωνικών ομάδων. 35 μαθητές
(26%) ίσως έχουν γνώση σε ότι αναφορά αυτές τις προσπάθειες και μόνο 16 μαθητές (12%) δεν
έχουν επίγνωση πάνω σε αυτό το θέμα . Τέλος 63( 46%)μαθητές δεν γνωρίζουν αν έχουν γίνει
προσπάθειες ένταξης αυτών των κοινωνικών ομάδων.

13)Γνωρίζετε αν στην πόλη μας έγιναν στο παρελθόν
προσπάθειες ενσωμάτωσης μεμονωμένων κοινωνικών
ομάδων; (πρόσφυγες, ναρκομανείς)
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Στις γενικές ερωτήσεις , στην ερώτηση για την ποιότητα ζωής στην πόλης μας, 10 μαθητές
(7%) πιστεύουν πως η ποιότητα ζωής έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια . 49
μαθητές (36%) θεωρούν πως έχει αλλάξει αρκετά , ενώ 55 μαθητές (40%) ισχυρίζονται πως έχει
αλλάξει λίγο. Σύμφωνα με την γνώμη 23 μαθητών (17%) , η ποιότητα ζωής δεν έχει αλλάξει
καθόλου.

14) Κατά τη γνώμη σας, η ποιότητα ζωής της
πόλης μας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια;
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Στην ερώτηση για τις υπηρεσίες του δήμου , μόνο 3 μαθητές (2%) είναι ικανοποιημένοι με τις
παροχές του δήμου και 22 μαθητές (16%) είναι αρκετά. Το ποσοστό (52%) που αντιστοιχεί σε 71
μαθητές είναι λίγο ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες του δήμου , ενώ 41 μαθητές (20%) δεν είναι
καθόλου.
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15) Γενικά, είστε ικανοποιημένοι από
τις υπηρεσίες του δήμου;
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16) Έχετε εκφράσει την επιθυμία να
μεταναστεύσετε από την πόλη μας
με προορισμό κάποια άλλη πόλη της
Ελλάδας ή και του εξωτερικού;

Στην τελευταία ερώτηση σχετικά με την
μετανάστευση , 72 μαθητές (53%) έχουν
εκφράσει την επιθυμία να μεταναστεύσουν στο
εξωτερικό ή σε κάποια άλλη ελληνική πόλη ,
ενώ 65 μαθητές (47%) δεν επιθυμούν να
μεταναστεύσουν.
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Φοιτητές
Πενήντα τρείς φοιτητές των Τ.Ε.Ι της Καρδίτσας απάντησαν στις ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου μας.
Στην ερώτηση σχετικά με το αν θεωρείται σημαντικό το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη
μας 3 φοιτητές απάντησαν σε μεγάλο βαθμό (6%), 15 απάντησαν αρκετά (28%), 27 απάντησαν λίγο
(51%) και 8 καθόλου (15%).

1)Θεωρείτε πως το κυκλοφορικό αποτελεί
ένα σημαντικότατο πρόβλημα για την πόλη
μας;
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Πέντε (5) φοιτητές μετακινούνται με αυτοκίνητο (9%), 37 με ποδήλατο (70%), 10 με
λεωφορείο (19%) και 1 με πόδια (2%).

2) Πώς μετακινείστε καθημερινά στην πόλη;
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3) Είναι πολλές οι
δυνατότητες διασκέδασης
στην πόλη μας;

Το 38 %των φοιτητών (20) πιστεύουν ότι υπάρχουν
πολλές δυνατότητες διασκέδασης στην πόλη μας, σε
αντίθεση με το 62 % (33).
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4) Οι αθλητικές
εγκαταστάσεις της πόλης
είναι επαρκείς;

Δεκαεννέα φοιτητές (36 %) θεωρούν πως οι αθλητικές
εγκαταστάσεις στην πόλη μας είναι επαρκείς, κάτι με
το οποίο 34 φοιτητές (64 %) δεν συμφωνούν.

70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%

0%
Ναι

Όχι

Ένας (1) φοιτητής (2 % είναι ευχαριστημένος σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητα του
νερού, 3 είναι αρκετά ικανοποιημένοι (6 %), 12 είναι λίγο (23 %) και 37 καθόλου (70 %).

5)Είστε ευχαριστημένοι από την
ποιότητα του νερού της περιοχής

Καθόλου
70%

Σε μεγάλο
βαθμό
2% Αρκετά
6%
Λίγο
22%

Το 2 % (1)
είναι ευχαριστημένο
σε μεγάλο βαθμό

από την ιατρική περίθαλψη, το 17 % είναι αρκετά (9), το 58 % (31) είναι λίγο, ενώ το 23 %
(12) καθόλου.

6) Είστε ευχαριστημένοι από τα
νοσοκομεία και τους γιατρούς της πόλης
μας;
Σε μεγάλο
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7)Είναι πολλές οι
δυνατότητες μόρφωσης
στην πόλη μας;

36 φοιτητές(68 %) υποστηρίζουν πως υπάρχουν
πολλές δυνατότητες μόρφωσης στην πόλη μας αντίθετα με
τους 17(32 %).
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8)Πιστεύετε ότι υπάρχουν
δυνατότητες
επαγγελματικής
απασχόλησης στην πόλη

μας;
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Το 47 %(25) πιστεύει ότι οι δυνατότητες επαγγελματικής
απασχόλησης στην πόλη μας είναι αρκετές, παρά το 53 % που
πιστεύει το αντίθετο(28).

Σύμφωνα με τη γνώμη 8 φοιτητών η Καρδίτσα διαθέτει χώρους πρασίνου σε μεγάλο βαθμό
(15 %), 34 αρκετά(64 %) και 11 λίγο (21 %).

9)Κατά τη γνώμη σας, διαθέτει η Καρδίτσα
αρκετούς χώρους πρασίνου;
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Στην ερώτηση για το αν θεωρείται καθαρή πόλη η Καρδίτσα 2 απάντησαν σε μεγάλο βαθμό
(4 %), 46 αρκετά (87 %) και 5 λίγο (9 %).

10) Θεωρείτε την Καρδίτσα καθαρή πόλη;
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11)Εσείς ανακυκλώνετε
τα σκουπίδια σας;
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Το πρόβλημα της ηχορύπανσης θεωρείται αρκετά σημαντικό από το 28 %(15), λίγο από το 51
%(27) και καθόλου από το 21 %(11).

12) Υπάρχει πρόβλημα ηχορύπανσης στην πόλη
μας;
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Στη ερώτηση σχετικά με το αν έχουν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες ενσωμάτωσης
μεμονωμένων ομάδων, 2 απάντησαν ναι(4 %), 10 ίσως(19 %), 4 όχι(8 %) και 37 δε γνωρίζω(70 %).

3 φοιτητές υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό ότι η ποιότητα ζωής τα τελευταία χρόνια έχει
βελτιωθεί(6 %), 29 αρκετά(55 %), 18 λίγο(34 %) και 3 καθόλου(6 %).

14) Κατά τη γνώμη σας, η ποιότητα ζωής της πόλης μας

έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια;
Καθόλου
6%

Λίγο
34%

Σε μεγάλο
βαθμό
5%

Αρκετά
55%

Το 2 % των φοιτητών είναι ικανοποιημένο σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες του δήμου(1),
το 36 % αρκετά(19), το 60 % λίγο(32), ενώ το 2 % καθόλου(1).
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15) Γενικά, είστε ικανοποιημένοι
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16) Έχετε εκφράσει την
επιθυμία να μεταναστεύσετε
από την πόλη μας με
προορισμό κάποια άλλη πόλη
της Ελλάδας ή και του
εξωτερικού;
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Ενήλικες/εργαζόμενοι
Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους εργαζομένους ήταν 51.
Σε ότι αφορά στην μετακίνηση των κατοίκων στην πόλη τα αποτελέσματα είναι τα
παρακάτω: μόνο 10 ενήλικες (20%) θεωρούν ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ένα
από τα σημαντικότερα προβλήματα για την πόλης μας. Ύστερα 32 εργαζόμενοι (63%) πιστεύουν πως
το πρόβλημα της κίνησης στους δρόμους είναι αρκετό , ενώ 6 μαθητές (12%) υποστηρίζουν πως το
πρόβλημα είναι λίγο. Τέλος, το ποσοστό 6% που αντιστοιχεί σε 3 εργαζομένους πιστεύουν πως δεν
αποτελεί το κυκλοφοριακό μεγάλο πρόβλημα.

1)Θεωρείτε πως το κυκλοφορικό αποτελεί
ένα σημαντικότατο πρόβλημα για την πόλη
μας;
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Λίγο
12%
Αρκετά
63%

Όσο αναφορά τον τρόπο μετακίνησης των ενηλίκων στη πόλη καθημερινά στην πόλη ισχύουν
τα εξής: 20 εργαζόμενοι (39%) ισχυρίζονται πως μετακινούνται με αυτοκίνητο. Το (43%) 22 άτομα
μετακινούνται με ποδήλατο. Μόνο 1 άτομο (2%) δήλωσε ότι μετακινείται με λεωφορείο και τέλος 8
ενήλικες (16%) μετακινούνται με πόδια.

Με τα 2) Πώς μετακινείστε καθημερινά στην
πόδια
πόλη;
16%

Με
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3) Είναι πολλές οι
δυνατότητες διασκέδασης
στην πόλη μας;

Στην ερώτηση για τις δυνατότητες ψυχαγωγίας της
πόλης μας, 29 ενήλικες (57%) θεωρούν πως οι δυνατότητες
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είναι πολλές. Αντιθέτως το (43%) δηλ. 22 άτομα δήλωσαν
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4) Οι αθλητικές
εγκαταστάσεις της πόλης
είναι επαρκείς;

Έπειτα στην ερώτηση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της
περιοχής, 12 ενήλικες (24%) απάντησαν πως οι αθλητικές
εγκαταστάσεις είναι επαρκείς. Από την άλλη 39 ήταν
αυτοί (76%) που δήλωσαν ότι δεν είναι επαρκείς.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για την υγεία, την ιατρική περίθαλψη και την ποιότητα νερού
της πόλης μας συμπεραίνουμε ότι : μόνο 3 άτομα (6%) δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι σε μεγάλο
βαθμό από την ποιότητα νερού της περιοχής. Το (45%) που αντιστοιχεί σε 23 ενηλίκους ισχυρίζεται
ότι η ποιότητα νερού είναι αρκετά καλή. 16 εργαζόμενοι (31%) είναι λίγο ευχαριστημένοι από την
ποιότητα νερού. Τέλος 9 άτομα (18%) δηλώνουν πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι.

Σε
5)Είστε ευχαριστημένοι από την
μεγάλο
ποιότητα του νερού της περιοχής; βαθμό

Καθόλου
18%

Λίγο
31%

6%

Αρκετά
45%

Στην ερώτηση για τα νοσοκομεία και τους γιατρούς της πόλης μας κανένας (0%) δεν είναι
ευχαριστημένος σε μεγάλο βαθμό. 25 ήταν οι ενήλικες που απάντησαν πως είναι αρκετά
ευχαριστημένοι. Το (33%) δηλ. 17 εργαζόμενοι ισχυρίστηκαν πως είναι λίγο ευχαριστημένοι, ενώ 9
άτομα (18%) δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι.

6) Είστε ευχαριστημένοι από τα νοσοκομεία
και τους γιατρούς της πόλης μας;
Σε μεγάλο
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Σχετικά με τις δυνατότητες μόρφωσης στην πόλη μας 16
ήταν εκείνοι (31%) που απάντησαν πως αυτές είναι πολλές.
Αντιθέτως το (69%) δηλ. 35 άτομα ισχυρίζονται πως οι
δυνατότητες δεν είναι πολλές.

7)Είναι πολλές οι
δυνατότητες μόρφωσης
στην πόλη μας;
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8) Είναι γεγονός ότι η
ανεργία είναι ένα από τα
σημαντικότερα
προβλήματα στη χώρα
μας. Πιστεύετε ότι
υπάρχουν δυνατότητες
επαγγελματικής
απασχόλησης στην πόλη…

Σε ότι αφορά τον βαθμό ανεργίας που υπάρχει που υπάρχει
στην πόλη μας τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 7
ενήλικες (14%) πιστεύουν ότι υπάρχουν δυνατότητες
επαγγελματικής απασχόλησης στην πόλη μας. Από την άλλη
44 (86%) είναι αυτοί που υποστηρίζουν το αντίθετο.
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Σχετικά με το αστικό περιβάλλον και τους χώρους πρασίνου της περιοχής μας τα
αποτελέσματα είναι : 5 άτομα (10%) δήλωσαν πως η πόλη διαθέτει σε μεγάλο βαθμό χώρους
πρασίνου. 26 εργαζόμενοι (51%) υποστηρίζουν πως οι χώροι πρασίνου της πόλης μας είναι αρκετοί.
19 είναι αυτοί (37%) που δήλωσαν πως είναι λίγοι και 1 μόνο (2%) είπε πως η περιοχή μας δεν
διαθέτει καθόλου χώρους πρασίνου.

9)Κατά τη γνώμη σας, διαθέτει η Καρδίτσα
αρκετούς χώρους πρασίνου;
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Στην ερώτηση σχετικά με την καθαριότητα της πόλης μας, 3 ήταν οι ενήλικες (6%) που
απάντησαν η πόλη μας είναι καθαρή σε μεγάλο βαθμό. 24 άτομα (45%) υποστήριξαν πως είναι
αρκετά καθαρή. Το (40%) δηλ. 21 άτομα δήλωσαν ότι είναι λίγο καθαρή πόλη. Τέλος 5 άτομα (9%)
είπαν πως δεν είναι καθόλου καθαρή πόλη.

10) Θεωρείτε την Καρδίτσα καθαρή πόλη;
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11) Εσείς ανακυκλώνετε τα
σκουπίδια σας;
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Σχετικά με την ανακύκλωση 45 είναι αυτοί οι

80%

κάτοικοι (88%) που ανακυκλώνουν τα σκουπίδια τους.

70%

Αντιθέτως 6 άτομα (12%) δεν ανακυκλώνει τα

60%

σκουπίδια τους.

50%
40%
30%

20%
10%
0%
Ναι

Όχι

Όσο αφορά το πρόβλημα ηχορύπανσης στην πόλη μας, 2 άτομα (4%) θεωρούν ότι το
πρόβλημα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. 21 εργαζόμενοι (41%) είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι το
πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Το (53%) δηλ. 27 άτομα υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα
ηχορύπανσης είναι λίγο. Τέλος μόνο ένα άτομο (2%) είπε πως δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα στην
πόλη μας.

12) Υπάρχει πρόβλημα ηχορύπανσης στην
πόλη μας;
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Στην ερώτηση σχετικά με τις μειονότητες τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 14 άτομα (27%)
ανέφεραν πως γνωρίζουν ότι έγιναν στο παρελθόν προσπάθειες ενσωμάτωσης μεμονωμένων
κοινωνικών ομάδων. 8 ενήλικες ισχυρίστηκαν πως ίσως είχαν γίνει κάποτε στο παρελθόν. Το (25%)
που αντιστοιχεί σε 13 εργαζομένους απάντησε πως δεν έγιναν τέτοιου είδους προσπάθειες. Τέλος
16 ήταν αυτοί (31%) που δεν γνώριζαν αν έγιναν προσπάθειες.

13)Γνωρίζετε αν στην πόλη μας έγιναν στο
παρελθόν προσπάθειες ενσωμάτωσης
μεμονωμένων κοινωνικών ομάδων;
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Όσο αφορά τις γενικές ερωτήσεις για την πόλη μας, στην ερώτηση για το αν η ποιότητα ζωής
έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια 5 ενήλικες (10%) απάντησαν ότι έχει βελτιωθεί σε μεγάλο
βαθμό. 22 άτομα (43%) απάντησαν ότι έχει βελτιωθεί αρκετά. 33 ήταν αυτοί (39%) που
ισχυρίστηκαν πως έχει βελτιωθεί λίγο και 4 (8%) καθόλου.

14) Κατά τη γνώμη σας, η ποιότητα ζωής
της πόλης μας έχει βελτιωθεί τα τελευταία
χρόνια;
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Στην ερώτηση για την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του δήμου της πόλης μας, κανείς (0%)
από τους ενήλικες της πόλης μας δεν δήλωσε ικανοποιημένος σε μεγάλο βαθμό. 14 (27%) δήλωσαν
ότι είναι αρκετά ευχαριστημένοι ενώ το (65%) δηλ. 33 άτομα είναι λίγο ευχαριστημένοι. Τέλος 4
εργαζόμενοι (8%) δεν είναι καθόλου.

15) Γενικά, είστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες τουΣε
δήμου;
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16) Έχετε εκφράσει την
επιθυμία να μεταναστεύσετε
από την πόλη μας με
προορισμό κάποια άλλη πόλη
της Ελλάδας ή και του
εξωτερικού;
Στην ερώτηση αν έχει εκφραστεί κάποια
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Η καθημερινότητα στην πόλη μας

Αναμφίβολα, ο κάμπος παίζει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο των συλλογικών ασχολιών στις
οποίες οι κάτοικοι επιδίδονται. Οι κάτοικοι της Καρδίτσας προσαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή
την εργασία και την διασκέδαση στις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάμπου. Ασχολούνται με την
ιππασία την γεωργία και την κτηνοτροφία σε καθημερινή βάση ενώ δεν λείπουν και αυτοί που
δουλεύουν σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.
Από τους ερωτηθέντες του ερωτηματολογίου
σχεδόν κανένας δεν ήταν ικανοποιημένος πλήρως
από το δήμο της πόλης μας. Αρκετοί όμως ήταν
ευχαριστημένοι σε μεγάλο

βαθμό από τις

υπηρεσίες του δήμου.
Καθημερινά, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες
υπηρεσίες

της

Καρδίτσας

εξυπηρετούν

σε

ικανοποιητικό βαθμό τους πελάτες. Ωστόσο,
πολλές φορές λόγω της σύγχυσης που μπορεί να
επικρατεί σε κάποια υπηρεσία, δημιουργούνται προβλήματα και φασαρίες που εξοργίζουν
εργαζόμενους και πελάτες.
Η εξυπηρέτηση των κατοίκων από την αστυνομία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αφού πολλές
είναι οι φορές που δημιουργούνται αναταραχές λόγω της καθυστέρησης της αστυνομίας σε κάποιο
σοβαρό ατύχημα ή πρόβλημα. Πρόβλημα για το οποίο είναι υπεύθυνοι οι άνθρωποι της
αστυνομίας, είναι το κυκλοφοριακό. Η επέμβαση της δεν είναι ούτε άμεση ούτε αποτελεσματική,
αφού το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει και να φέρνει ποδηλάτες, πεζούς και οδηγούς σε
δύσκολη θέση. Επίσης, η εξυπηρέτηση στα εσωτερικά γραφεία της αστυνομίας δεν ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες των κατοίκων της πόλης.

Όσο αναφορά την καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων στην πόλη το μεγαλύτερο ποσοστό
μετακινείται με ποδήλατο. Ο αριθμός των ποδηλάτων που θα συναντήσει κανείς στους δρόμους της
πόλης είναι σημαντικός. Η Καρδίτσα, ως επίπεδη πόλη με μικρές αποστάσεις, προσφέρεται για τους
ποδηλάτες. Το ποδήλατο, κάποτε κυρίαρχο μέσο μεταφοράς, εδώ δεν εκτοπίσθηκε από την εισβολή
του αυτοκινήτου. Συνέχισε να υπάρχει. Το αστικό και περιαστικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων βοηθάει

στη μετακίνηση των χρηστών ποδηλάτου. Αλλά και όπου δεν υπάρχουν ποδηλατοδρόμοι, τα
ποδήλατα κυκλοφορούν ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Οι ντόπιοι είναι εξοικειωμένοι με την εικόνα
ανθρώπων πάσης ηλικίας να αναγκάζουν τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες,
προπορευόμενοι με ποδήλατα. Όταν ακούσεις οδηγό αυτοκινήτου στην Καρδίτσα να κορνάρει σε
ποδηλάτη σχεδόν μπορείς να στοιχηματίσεις ότι είναι ξένος. Μεγάλος αριθμός μετακινείται με
λεωφορεία και ειδικά τα παιδιά από τα κοντινά χωριά της πόλης λόγο των υποχρεώσεών τους στο
κέντρο της πόλης. Αρκετοί είναι ωστόσο αυτοί που μετακινούνται σε καθημερινή βάση με τα πόδια
αφού εύκολα μπορούν να το συνδυάσουν με μια βόλτα στο κέντρο της πόλης .
Κοντινός

προορισμός

είναι

το

Παυσίλυπο, σε απόσταση λίγων μόλις λεπτών
με τα πόδια από την κεντρική πλατεία. Το
όμορφο πάρκο στην καρδιά της πόλης, με τα
σκιερά δέντρα και τον ανθόκηπο μπροστά
στην πλατεία Πλαστήρα, με την οποία
αποτελεί ενιαία ενότητα ελεύθερου χώρου
για περπάτημα και αναψυχή, για παιχνίδι για τα παιδιά. Παράξενες κραυγές πίσω από τις
φυλλωσιές των θάμνων προκαλούν ξάφνιασμα, το οποίο μετατρέπεται σε ευχάριστη έκπληξη από
τα παγόνια που ξεπροβάλλουν επιδεικνύοντας τα πλουμιστά φτερά τους. Κάποτε περίκλειστο με
φράχτη, το πάρκο ανοιχτό πλέον στην πρόσβαση, καλεί τους επισκέπτες στο εσωτερικό του για να
κάνει αυτό που το όνομά του υποδεικνύει: να απομακρύνει, έστω και πρόσκαιρα, τις λύπες τους.

4ο Κεφάλαιο
(Μαθητές:Γκουντοπούλου Αικατερίνη, Μπαντελά Στεφανία,Καραγκούνη Μελίνα, Δανιήλ Θωμάς)
ΠΟΛΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τα σημαντικότερα αστικά μοντέλα από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, που σχετίζονται µε την
αειφόρο ανάπτυξη, παρουσιάζονται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της δρος μηχανικού Βούλας
Μέγα, µε τίτλο: «Πρότυπα για τις πόλεις του μέλλοντος.
Τα πρότυπα που προτείνονται είναι:


Η δημιουργική – καινοτόμος πόλη



Η οίκο-υπεύθυνη πόλη



Η πόλη που παράγει και επενδύει ενέργεια



Η πόλη που κινείται χωρίς να ρυπαίνει



Η ανταγωνιστική πόλη



Η πόλη της παιδείας και των επιστημών



Η πόλη της κοινωνικής δικαιοσύνης – Η πόλη των πολιτών



Η διαπολιτισμική πόλη – Η αναγεννημένη πόλη



Η πόλη που μετριέται και αποκαλύπτεται 1

Βιώσιμες Πόλεις
Η

έννοια

βιώσιμης

της

οικολογικής

πόλης

(eco

–

–
city)

αναφέρεται σε μία περιοχή η οποία
έχει

σχεδιαστεί

λαμβάνοντας

υπόψη από το αρχικό ακόμα στάδιο
δημιουργίας της, την οικολογική της
επιβάρυνση προς το περιβάλλον. Τα
Βασικότερα

χαρακτηριστικά

της

είναι:


η

τοπική

παραγωγή

τροφίμων,


η

ελαχιστοποίηση

της

δαπανούμενης ενέργειας και η παραγωγή αυτής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,


η διαχείριση του νερού,



η διαχείριση των αποβλήτων, η κομποστοποίηση αυτών και η ανακύκλωσή τους



η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων

Τα βασικά στοιχεία τα οποία εφαρμόζονται σε μία οικολογική πόλη είναι:
· Διαφορετικά αγροτικά συστήματα, όπως αγροτικοί κόμβοι μέσα στην πόλη (προάστια ή κέντρο). Η
λογική της εναρμόνισης των αγροτικών κέντρων μέσα στην πόλη μειώνει την απόσταση που πρέπει
να διανύσει το φαγητό για να φτάσει από την παραγωγή στην κατανάλωση. Η παραγωγή μπορεί να
γίνεται είτε τοπικά σε μικρές περιοχές, ταράτσες κλπ ή σε μεγαλύτερες μονάδες όπως φάρμες
παραγωγής.
o Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας όπως
φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, βιομάζα (κυρίως προερχόμενη από τα
αστικά απόβλητα) και κυματική ενέργεια.
o Ελαχιστοποίηση του φαινομένου της αστικής νησίδας (τοπική αύξηση της
ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας εντός της πόλης, λόγω των λειτουργιών της). Η
τοποθέτηση δέντρων μέσα στην πόλη, η χρήση ανοιχτών χρωμάτων στις επιφάνειες, η
χρήση ψυχρών υλικών, τα συστήματα φυσικού αερισμού και η αυξημένη ύπαρξη του
στοιχείου του νερού είναι τα βασικότερα μέσα για το δροσισμό της πόλης. Σε μία
βιώσιμη πόλη το 20% περίπου της έκτασής της καλύπτεται από πράσινους χώρους.
o Βελτιωμένα αστικά μέσα και ενθάρρυνση του βαδίσματος και της χρήσης ποδηλάτου
έναντι των αυτοκινήτων. Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός ακολουθεί μια τελείως
διαφορετική νοοτροπία κατά την οποία ενσωματώνονται οι αστικές, οι βιομηχανικές
και οι εμπορικές ζώνες, οι δρόμοι σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
αποθαρρύνουν τον κάτοικο να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο.
o Σωστός αστικός σχεδιασμός για ισοκατανομή της κίνησης του πληθυσμού με σκοπό
την αποφυγή τοπικών πύρινων συγκέντρωσης και συνεπώς τοπικά αυξημένη
παραγωγή θερμότητας.
o Πράσινες οροφές
o Σχήματα μηδενικών εκπομπών
o Κτίρια μηδενικών εκπομπών ( ή βιοκλιματικά κτίρια)
o Βιώσιμα συστήματα αστικής αποχέτευσης
o Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

o σχεδιασμός κήπων και αστικού τοπίου για τη διαχείριση του νερού 2

Σύμφωνα με την εταιρία Mercer, η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής, για δεύτερη χρονιά,
αναδείχτηκε η Βιέννη, ενώ πιο ασφαλής πόλη, το Λουξεμβούργο. Η Mercer αξιολόγησε τις
ευρωπαϊκές πόλεις σαν πόλεις με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στον κόσμο
5 πρώτες πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο:
ΣΕ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

1) ΒΙΕΝΝΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ

2) ΖΥΡΙΧΗ, ΕΛΒΕΤΙΑ

3) ΟΚΛΑΝΤ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

4) ΜΟΝΑΧΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

5) ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ,ΚΑΝΑΔΑΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΕ

5) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΠΟΛΗ:

1) ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

2) ΒΕΡΝΗ, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΙΣΟΠΑΛΙΑ

2) ΕΛΣΙΝΚΙ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ

2) ΖΥΡΙΧΗ, ΕΛΒΕΤΙΑ

5) ΒΙΕΝΝΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ
Βιέννη: Μια Ευρωπαϊκή πόλη πρότυπο!

Η πόλη αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς αστικούς χώρους της Ευρώπης. Η Βιέννη έχει
κατορθώσει να συνδέσει την ιστορική της κληρονομιά με το πνεύμα της νέας εποχής , ενώ τα
τελευταία 30 χρόνια ως μοντέρνα μητρόπολη αποκτά νέα μορφή, επαναπροσδιορίζοντας τη
στρατηγική κατεύθυνση ανάπτυξής της επιδεικνύοντας δημιουργικό χαρακτήρα. Οι τοπικοί φορείς
που στοχεύουν την αναβάθμιση της πόλης θεωρούν τη δημιουργικότητα δυναμικό χαρακτηριστικό
της Βιέννης που πρέπει να προβάλλουν. Βασικό υπόβαθρο στις δράσεις αυτές, οι δημόσιοι χώροι.
Τα πάρκα καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη των 16.000 εκταρίων εντός των ορίων της πόλης ενώ οι
παιδικές χαρές και οι χώροι άθλησης αριθμούν τους 770, εκτάσεις που δικαιολογούν το
χαρακτηρισμό της ως "πράσινη πόλη".
Η Βιέννη, πρωτοπόρος στον τομέα, έλαβε μέτρα για την προστασία της μπαρόκ αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς της, σημαντικός οικονομικός παράγοντας για τον πολιτιστικό τουρισμό. Τέτοια
πρακτική έλαβε χώρο στην ανακαίνιση τεσσάρων κενών αποθηκών αερίου (gasometers) που

ολοκληρώθηκε το 2001.
Σημαντικά οφέλη προήλθαν από την κοινοτική πρωτοβουλία URBAN, ένα πρόγραμμα που στοχεύει
στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της συμμετοχής των ίδιων των πολιτών , με την
αναβάθμισή της σε παραδοσιακή αγορά τροφίμων, προερχόμενων από τα διάφορα κράτη των
μειονοτήτων που συγκεντρώνονται στην περιοχή. Μέσα από μια πρωτοποριακή προσέγγιση
planning for real «ουσιαστικός σχεδιασμός» - ένας μεγάλος αριθμός ατόμων της τοπικής κοινωνίας
συσκέφτηκαν για να αποφασίσουν από κοινού με επιχειρηματίες και αρχιτέκτονες. Το πρόγραμμα
αυτό επιδεικνύει τη σημασία που δίνεται από τις τοπικές αρχές στην κοινωνική ένταξη των
μεταναστών και άλλων αποκλεισμένων ομάδων .
Η ποιότητα ζωής γίνεται κινητήρια δύναμη για τον επαναπροσδιορισμό των αρχικών στόχων και οι
προσπάθειες υποδηλώνονται ακόμα και από το σχεδιασμό για τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι
ανάγκες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών σε θέματα σχετικά με τις μεταφορές, τα πάρκα, την
παροχή κατοικίας και γενικότερα, την αστική ανάπτυξη ενώ για το Master Plan 'Flugfeld Aspern' σε
έκταση 200 εκταρίων μελετώνται οι ανάγκες των παιδιών, των νέων, των μαθητών, των
εργαζόμενων τη νύχτα και των ηλικιωμένων ατόμων.
Το δημιουργικό δυναμικό διαφαίνεται ήδη από το παρελθόν. Η Βιέννη, όπως και το Παρίσι διέθετε
από το παρελθόν, εύπορη μεσαία τάξη η οποία υποστήριζε την τέχνη αλλά ακόμα και οι κατώτερες
τάξεις της αποτελούσαν 'δημιουργική μάζα', ανοιχτή στο να δεχτεί αλλαγές (Λουρίδας, 2010). Το
αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην ισχυροποίηση των τεχνών, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας με
αριθμό εργαζομένων να ανέρχεται στις 60.000. Ενισχυτικός παράγοντας σε αυτή την πολιτιστική και
δημιουργική ενασχόληση είναι η υπάρχουσα και εδραιωμένη υποδομή (μουσεία, θέατρα, κ.ά.).
Στα πλαίσια ενίσχυσης του δημιουργικού χαρακτήρα του αστικού κέντρου, το πρόγραμμα «Βιώσιμη
Εργασία και Απασχόληση στις δημιουργικές βιομηχανίες της Βιέννης» του 2004 συγκρίνει τους
δυναμικούς κλάδους (διαφήμιση, αρχιτεκτονική, σχέδιο, μόδα, βίντεο και πολυμέσα) και
χρηματοδοτεί έργα και δράσεις ώστε να διευρυνθεί η επιστημονική βάση για τις δημιουργικές
βιομηχανίες και να συμβάλει έτσι στην ενίσχυσή τους . Βασικές προϋποθέσεις στη στροφή της
στρατηγικής της πόλης προς την καινοτομία και τις πολιτιστικές δραστηριότητες είναι η γνώση και η
επικράτηση αξιών κοινωνικής διαφορετικότητας, απαιτώντας άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου.
Η εκπαίδευση σε πανεπιστήμια αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την παραγωγή δημιουργικού
δυναμικού στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών. Το Πρόγραμμα Πανεπιστημιακών Υποδομών
απευθύνεται σε εννέα πανεπιστήμια της Βιέννης, στοχεύοντας την ενίσχυση και την προβολή τους
ως χώρους για έρευνα, διδασκαλία και ανάπτυξη τεχνών. 4

ΠΟΡΤΛΑΝΤ
Το Πόρτλαντ είναι γνωστό για περιεκτικό του στη δημόσια μεταφορά σύστημα. Το σημαντικότερο
σύστημα λεωφορείων και ραγών ονομάζεται TriMet, απεικονίζοντας τους τρεις μητροπολιτικούς
νομούς εξυπηρετεί (Multnomah, Clackamas, και Ουάσιγκτον). Το TriMet έχει μια σχετικά υψηλή
χρησιμοποίηση, και ένας αυξανόμενος αριθμός γραμμών λεωφορείων του έρχεται κάθε 15 λεπτά
επτά ημέρες εβδομαδιαίως.
Στην καρδιά του Πόρτλαντ είναι "Τετράγωνο Fareless", μέσα στο οποίο όλοι οι γύροι μαζικής
διέλευσης είναι ελεύθεροι. Το αρχικό τετράγωνο Fareless ήταν οριακό από Ποταμός Willamette
στην ανατολή, Θ*Ηρβηνγ Street στο Βορρά, και ι- 405 στη δύση και το νότο ένα κέντρισμα πέρα από
τον ποταμό Κέντρο Lloyd συμπεριλήφθηκε αργότερα, δίνοντας τη fareless περιοχή ένα τετράγωνο
στο όνομα μόνο.
Μέσα στο τετράγωνο, οι αποκλειστικές πάροδοι λεωφορείων εξουσιάζουν τις 5$ες και 6ες
λεωφόρους κεντρικός, όποιοι είναι γνωστοί ως λεωφόρος του Πόρτλαντ. Σχεδόν όλο TriMet
μεταφέρει τη διαδρομή μέσω της λεωφόρου, με τις στάσεις λεωφορείων που ομαδοποιούνται
γεωγραφικά από τον προορισμό. Δεδομένου ότι η λεωφόρος ενεργεί ως α μετρό-περιοχή-ευρέως
πλήμνη, σημαίνει επίσης ότι οι αναβάτες μπορούν συχνά να πάρουν κεντρικός χωρίς
μεταβαλλόμενα λεωφορεία και να φθάσουν στους περισσότερους άλλους προορισμούς με μόνο μια
αλλαγή
Το

Πόρτλαντ

έχει

κερδίσει

τα

πολλαπλάσια

βραβεία

φιλικών

"πόλεων

ποδηλάτων",

συμπεριλαμβανομένης της απονομής της χρυσής θέσης από Ένωση αμερικανικού Bicyclists.
Ένα σημαντικό κύριο σημείο του Πόρτλαντ αστικό η υποδομή ήταν η επέκταση των πεζοδρομίων
Γέφυρα Hawthorne το 1997, όποιος βελτίωσε σημαντικά την ασφάλεια και την ευκολία να ανταλάξει
ποδηλάτων πέρα από Ποταμός Willamette. Αλλά ποδήλατο-φιλικά προγράμματα περιλαμβάνουν τις
μπλε-χρωματισμένες παρόδους ποδηλάτων, και Βέρα Katz Eastbank Esplanade. Ένα πιο πρόσφατο
πρόγραμμα φέρνω την καλυμμένη στάθμευση ποδηλάτων στη δημοφιλή περιοχή αγορών
λεωφόρων νοτιοανατολικού Hawthorne.
Το 2004, η δυτική πλευρά του Πόρτλαντ, συμπεριλαμβανομένου Beaverton και Hillsboro, συνδέθηκε
με το στο κέντρο της πόλης Πόρτλαντ για τα ποδήλατα με την κατασκευή της εθνικής οδού
ηλιοβασιλέματος (πορεία αμερικανικών 26) ποδηλάτων. Αυτή η πορεία φθάνει στην κορυφή του
δασικού Hill από τους λόφους κέδρων. Από την κορυφή του δασικού λόφου, οι ποδηλάτες μπορούν

να ταξιδέψουν κατευθείαν Πάρκο της Ουάσιγκτον μετά από Ζωολογικός κήπος του Όρεγκον ή
συνεχιστείτε κατά μήκος του ώμου της εθνικής οδού 26. Ο ώμος της εθνικής οδού 26 είναι αρκετά
ευρέως για τους κατόχους διαρκούς εισιτήριου που πηγαίνουν από τη δύση-πλευρά κεντρικός
(κατευθυνόμενος δυτικά). Εντούτοις, η αντίθετη κατεύθυνση είναι αρκετά στενή σε δύο τμήματα. Οι
ποδηλάτες ενθαρρύνονται για να ταξιδέψουν μέσω του πάρκου της Ουάσιγκτον που πηγαίνει
δυτικά.
Μερικοί από τους bicycling συνηγόρους του Πόρτλαντ έχουν συμμετάσχει μέσα Κρίσιμη μάζα και
ZooBomB δραστηριότητες. 5
Κολομβία, Μπογκοτά –Οι δήμαρχοι που άλλαξαν νοοτροπίες!
Λίγα χρόνια πριν η αναφορά και μόνο στη πρωτεύουσα της
Κολομβίας ήταν αρκετή για να δημιουργήσει συνειρμούς
σχετικούς με εγκληματικότητα, καρτέλ και ναρκωτικά! Η
Μπογκοτά

φιγουράριζε

ανάμεσα

στις

πέντε-δέκα

πιο

επικίνδυνες πόλεις του κόσμου. Τώρα, όμως, η τάση έχει
αντιστραφεί. Χάρη σε δύο δήμαρχους και τις αντισυμβατικές
ιδέες τους, η Μπογκοτά είναι, πια, ένα ειρηνικό μοντέλο για τις μελλοντικές μητροπόλεις του
κόσμου.
Σε υψόμετρο πάνω από 2.600 μέτρα, ψηλά στις Άνδεις, 7.000.000 άνθρωποι ζούσαν και πάλευαν
καθημερινά τα ναρκωτικά, τη διαφθορά και αν μη τι άλλο τη φτώχεια, που τους στερούσε τη ζωή
που ονειρεύονταν γι’ αυτούς και τα παιδιά τους . Όλα αυτά μέχρι το 1995.
Πολλοί ξαφνιάστηκαν όταν ο χαρισματικός και ανεξάρτητος Antanas Mockus, με καταγωγή από τη
Λιθουανία, εξελέγη δήμαρχος. Ο Mockus είχε απολυθεί από την θέση του ως Ακαδημαϊκός και
Διευθυντής σπουδών του Πανεπιστήμιου της Μπογκοτά επειδή κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου
σε διάλεξη είχε δείξει τα ...οπίσθια του σε αμφιθέατρο γεμάτο με φοιτητές, εφ όσον δεν έδιναν
σημασία σε όσα τους έλεγε! Κάθε άλλο πάρα ιδανική αρχή για προεκλογική εκστρατεία, θα πει
κανείς...
Όμως οι αναρχικές και μη-παραδοσιακές μέθοδοι του Mockus πυροδότησαν μια κοινωνική
επανάσταση Cultura Ciudadana (Citizen Culture), που έγινε στην Μπογκοτά, που σήμερα αποτελεί
πρότυπο για πόλεις όπως τη Νέα Υόρκη και τη Πόλη του Μεξικού!
Στο ντοκιμαντέρ του Δανού κινηματογραφιστή Andreas Møl Dalsgaard "CITIES ON SPEED - BOGOTÁ
CHANGE" ακούσαμε για τις αλλαγές στη πόλη και τη νοοτροπία.

Ο δήμαρχος Antanas Mockus δε δίστασε μάλιστα σε μια καμπάνια του να φορέσει μέχρι και στολή
...σούπερμαν για να δείξει την αποφασιστικότητα του, γνωρίζοντας φυσικά ότι θα τον κατέκριναν!
Αργότερα προσέλαβε...μίμους που θα κορόιδευαν όσους θα παραβίαζαν τον Κ.Ο.Κ και σε μεγάλο
βαθμό άλλαξε τη νοοτροπία των συμπολιτών του, άσχετα αν το πετυχαινε μερικές φορές με αστείες
καμπάνιες και με άλλους αντισυμβατικούς τρόπους.
Ένας από αυτούς τους τρόπους ήταν όταν ζήτησε από συμπολίτες να του τηλεφωνήσουν όταν και
οπότε συναντούσαν έστω και ΕΝΑ ταξιτζή που είχε φερθεί υποδειγματικά! Έτσι μπόρεσε από τους
100, 150 αυτούς ανθρώπους να σχηματίσει μια νέα ομάδα που και κόσμος θα εμπιστευόταν χωρίς
προβλήματα.
Ζήτησε ακόμη από τους 65.000 πλουσιότερους κατοίκους της χώρας να προσφέρουν αν ήθελαν για
ενίσχυση των οικονομικών της χώρας το 10% του εισοδήματος τους και το έκαναν.

Σε μια εποχή που η πρωτεύουσα είχε μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας ο Mockus δεν δίστασε να
εμφανιστεί σε τηλεοπτικό σποτ κάνοντας ντους, και κλείνοντας το νερό, ενώ σαπούνιζε το σώμα του,
ζητώντας έτσι και από το κόσμο να κάνει το ίδιο.
Στις τρεις "Βραδιές Γυναικών" που διοργάνωσε ζήτησε από τους άνδρες να φροντίσουν εκείνοι τα
παιδιά, μένοντας στο σπίτι. Πάνω από 800.000 γυναίκες βγήκαν έξω και χάρηκαν τη βραδιά της
διοργάνωσης.
Στα 1997 ο Enrique Peñalosa ένας ακόμη διαφορετικός και ανεξάρτητος δήμαρχος παρέλαβε από
τον Antanas Mockus μια πόλη με καλή οικονομία και ένα ανεξάρτητο Δημ. Συμβούλιο. Μερικές από
τις αλλαγές του Peñalosa κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του ήταν να βελτιώσει όλα τα πάρκα της
πόλης, αλλά και να κατασκευάσει πολλά νέα.
Επίσης μεσολάβησε για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων από τα πεζοδρόμια και την έναρξη
κατασκευής της TransMilenio (Σύστημα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς).

Στη διάρκεια της θητείας του λιγότερο από το μισό έργο ήταν έτοιμο, η δεύτερη φάση μετατέθηκε
στον Luis Eduardo Garzon, διάδοχο του, ενώ η τρίτη είναι υπό αμφισβήτηση, λόγω των σχεδίων του
νέου δημάρχου να κάνει ένα σύστημα μετρό.
Η ιστορία των δυο αυτών δημαρχών καταγράφηκε στο φιλμ που πρόβαλλε χθες η SVT και δείχνει
κατά τη γνώμη μου ότι η πολιτική μπορεί να είναι αστεία, αλλά δεν παύει να είναι και μια βαθειά
πηγή έμπνευσης, αρκεί να υπάρχουν ειλικρινείς και αποφασισμένοι άνθρωποι για έμπρακτες
αλλαγές, όπως ακριβώς έκαναν οι δυο δήμαρχοι της Μπογκοτά, Antanas Mockus και Enrique
Peñalosa
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ZiraIslandin Αζερμπαϊτζάν.
Ο βασικός σκοπός είναι η
δημιουργία ενός οργανικού ουρανοξύστη ο οποίος θα περιλαμβάνει κτίρια τα οποία θα
εναρμονίζονται πλήρως με την φυσική τοπογραφία του νησιού. Θα είναι ένα παράδειγμα
εφαρμογής των τεχνολογιών των φωτοβολταϊκών πλαισίων, ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών,

διαχείρισης υδάτινων απορριμμάτων και συλλογής νερού από τη βροχή. Ο σκοπός είναι η
δημιουργία μίας πλήρως ανεξάρτητης περιοχής.
Xeritown – Μία βιοκλιματική πόλη στη περιοχή του Dubai

H Xeritown αποτελεί ένα μικρό σχέδιο πόλης το οποίο βασίζεται στην οικολογική δόμηση και
πρόκειται να φιλοξενήσει καταστήματα και οικίες μέσα στην έρημο χρησιμοποιώντας αποδοτικές
τεχνικές για τη μείωση της θερμότητας του νερού και της ενέργειας. Αποτελείται από πυκνούς
πυρήνες κατοίκησης οι οποίοι είναι τοποθετημένοι μέσα στο πράσινο. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε να εναρμονίζεται στο δύσκολο κλίμα της ερήμου. Τα κτίρια θα είναι αρκετά ψηλά
έτσι ώστε να εμποδίζουν τη διέλευση του ήλιου για το μεγαλύτερο διάστημα της μέρας και θα
υπάρχουν στοές για τη διέλευση των πεζών με σκοπό να μην εκτίθενται άμεσα στον ήλιο. Στα
σημεία όπου δεν υπάρχει σκιασμός θα κρέμονται μεγάλοι υφασμάτινοι κύκλοι σαν κρίνοι.
Zorlu Ecocity, Μια πόλη μέσα σε μια πόλη

Ένα σχέδιο της εταιρίας LlewelynDaviesYeang το οποίο τοποθετείται στην Κωσταντινούπολη. Το
σκεπτικό της δημιουργίας της ήταν να δομηθεί μία πόλη μέσα σε μια πόλη εξυπηρετώντας τον
αστικό σχεδιασμό της περιοχής Marma για τη δημιουργία αρκετών αστικών κέντρων με σκοπό την

αποσυμφόρηση του ιστορικού πυρήνα της Κωνσταντινούπολης. Έχει εμβαδόν χώρων περίπου 600
m2 τα οποία περιλαμβάνονται σε πύργους γραφείων, κατοικιών, 2 ξενοδοχεία, διαμερίσματα και ένα
κέντρο αναψυχής για ηλικιωμένους. Συνολικά έχει 14 πύργους 8 έως 26 ορόφων. Ακόμα μπορεί να
υποδεχτεί 6000 αυτοκίνητα σε ένα υπόγειο 7 επιπέδων.
Hammarby Sjöstad

Αποτελεί ένα βιοκλιματικό προάστιο σουηδικής πόλης. Τα κτίρια πρόκειται να καταναλώνουν τη
μισή ενέργεια και το μισό νερό σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια της Σουηδίας. Όλα τα κτίρια έχουν
σχεδιαστεί με τις αρχές τις βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και θα φιλοξενούν περίπου 25.000
κατοίκους μέχρι το 2015 (11.000 μονάδες) . 'Όλα τα κτίρια είναι προκατασκευασμένα και έχουν
δομηθεί σε ένα παλιό βιομηχανικό λιμάνι με σκοπό τη διατήρηση της υφιστάμενης πράσινης
έκτασης της περιοχής. Εφαρμόζει διαχείριση ενέργειας, νερού και αποβλήτων. Το κυκλοφοριακό της
σύστημα μειώνει τη χρήση των αυτοκινήτων κατά 10%.
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η ενέργεια θέρμανσης μεταφέρεται προς κατανάλωση υπό μορφή ζεστού νερού μέσω μονωμένων
σωλήνων από την μονάδα της τηλεθέρμανσης, στα κτίρια. Στο χώρο του λεβητοστασίου των κτιρίων
εγκαθίσταται κατάλληλος εξοπλισμός (Θερμικός Υποσταθμός Καταναλωτή – Θ.Υ.Κ.), ο οποίος
περιλαμβάνει έναν εναλλάκτη θερμότητας, ένα θερμιδομετρητή ένα σύστημα σωληνώσεων με τα
απαραίτητα όργανα ελέγχου. Μέσω αυτού του εναλλάκτη θερμότητας το ζεστό νερό του δικτύου
της τηλεθέρμανσης ζεσταίνει το νερό που κυκλοφορεί στα καλοριφέρ του κτιρίου. Με την αποβολή
θερμότητας μέσω του εναλλάκτη θερμότητας, το νερό της τηλεθέρμανσης ψύχεται και αντλείται
πάλι από την μονάδα της τηλεθέρμανσης για να αναθερμανθεί και να συνεχίσει τον κύκλο του.
Τηλεθέρμανση, σημαίνει ‘’άνετη’’ ζέστη για τα σπίτια – κάθε στιγμή και όση είναι απαραίτητη. Δίχως
παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης και ενοχλητικές μυρωδιές, χωρίς κίνδυνο διαρροής και τα

προβλήματα του καυστήρα. Συνήθως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες σωληνώσεις
χωρίς μεταβολή. Εγκαθίσταται ένας υποσταθμός τηλεθέρμανσης (Θ.Υ.Κ.) που αντικαθιστά τον
λέβητα και τον καυστήρα, χωρίς να είναι απαραίτητη η αφαίρεση αυτών. Με την εγκατάσταση του
υποσταθμού επιτυγχάνεται επιπλέον και εξοικονόμηση χώρου καθώς δεν είναι σε μέγεθος
μεγαλύτερος από έναν λέβητα.
Στις Σέρρες υπάρχει μονάδα παραγωγής ενέργειας η οποία είναι εγκατεστημένη 1,5 χλμ.
νοτιοδυτικά της πόλης. Στη μονάδα αυτή υφίσταται συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και
θερμότητας. Ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται φυσικό αέριο το οποίο μέσω ηλεκτροπαραγωγών
γεννητριών μετατρέπεται σε ρεύμα. Κατά την μετατροπή αυτή δημιουργούνται κατάλοιπα
θερμότητας που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση του νερού του δικτύου τηλεθέρμανσης. 10

ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ :
Σημαντική ανάμεσα σε άλλα είναι και η βελτίωση των συνθηκών ζωής και της ποιότητάς της στην
πόλη μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή άμεσων και δραστικών μέτρων που μπορούν
να ληφθούν από το Δήμο και γενικότερα την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους τομείς.
Πιο αναλυτικά :

1. Αρχικά όσον αφορά τον τομέα της καθαριότητας τηρώντας λίγες και απλές συμβουλές θα
μπορούμε να απολαύσουμε μια καθαρή πόλη και θα είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτό. Ειδικότερα:


Να ειδοποιούμε τις υπηρεσίες του Δήμου για την μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων.



Να μην μετακινούμε τους κάδους από την καθορισμένη θέση που είναι τοποθετημένοι.



Να μην εμποδίζουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη στάθμευση των αυτοκινήτων
μας μπροστά στους κάδους απορριμμάτων, σε δρόμους στενούς και σε διασταυρώσεις.



Να συσκευάζουμε τα απορρίμματα σε πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες απορριμμάτων, τις
οποίες να δένουμε καλά.



Να τοποθετούμε τις σακούλες μέσα στους πράσινους κάδους αποκομιδής και όχι έξω απ’
αυτούς.



Να ρίχνουμε στους μπλε κάδους μόνο ανακυκλώσιμα υλικά (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά,
πλαστικά).



Να τοποθετούμε τα χαρτοκιβώτια μέσα στους κάδους και αφού πρώτα τα συμπιέσουμε, για
να μειωθεί ο όγκος τους.



Να πετάμε τα σκουπίδια, τα χαρτάκια, τα αποτσίγαρα ή άλλα μικροαντικείμενα στα ειδικά
καλάθια ή στους κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος και όχι στους δρόμους, στους κοινόχρηστους
ή στους δημόσιους χώρους.



Να μην πετάμε τα σκουπίδια μας σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, πάρκα, άλση κ.λπ.



Να διατηρούμε καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών μας.



Να περιφράζουμε τα οικόπεδά μας και τα διατηρούμε πάντοτε καθαρά από σκουπίδια.



Να μην αφήνουμε στα πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα υλικά οικοδομών και να μην
εγκαταλείπουμε το όχημά μας στο οδόστρωμα, σε δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο ή
ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία.



Να συμμετέχουμε σε προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών, φορητών ηλεκτρικών
στηλών (μπαταριών), ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ελαστικών.
Με τις παραπάνω κινήσεις βελτιώνεται η εικόνα της πόλης, αφού γίνεται καθαρότερη αλλά και
εξοικονομούνται φυσικοί και οικονομικοί πόροι. Πέραν της προσωπικής ευαισθησίας των πολιτών, ο
δήμος έχει υποχρέωση με τους εργαζομένους να φροντίζει για την τακτική συλλογή των οικιακών
απορριμμάτων, το σκούπισμα και το πλύσιμο των δρόμων και λαϊκών αγορών.
Ακόμη οφείλει να διατηρεί καθαρούς τους κάδους αποκομιδής αλλά και να τους συντηρεί, να τους
αντικαθιστά και να τους επισκευάζει όπου χρειάζεται. Ακόμη υποχρεούται να προχωρά σε
απομάκρυνση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων.
2. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα αυξάνεται συνεχώς με την αύξηση του πληθυσμού, των
δραστηριοτήτων και της επιφάνειας των αστικών περιοχών, του αριθμού των οχημάτων που
κυκλοφορούν και του βαθμού χρησιμοποίησής τους. Μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την
άμβλυνση του προβλήματος είναι τα εξής :


. Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις. Θα πρέπει να
προγραμματισθεί

η κατασκευή, με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση, σταθμών

αυτοκινήτων και στις περιοχές, όπου υπάρχει εκτεταμένη παράνομη στάθμευση λόγω
αυξημένης ζήτησης και μικρής προσφοράς θέσεων στάθμευσης.


Αναδιοργάνωση της Αστικής Συγκοινωνίας. Είναι προφανές ότι για να αρχίσει να επανακτά η
Αστική Συγκοινωνία την πελατεία της ώστε να μειωθεί η χρήση των αυτοκινήτων Ι.Χ.,
απαιτείται σοβαρή μελέτη και χρηματοδότηση εφαρμογής από το κράτος, όπως γίνεται στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.



Συστηματική αστυνόμευση και πλήρης εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης και εκτός της
περιοχής της ελεγχόμενης στάθμευσης, ιδιαίτερα στις κρίσιμες θέσεις (σηματοδοτούμενοι

κόμβοι, στάσεις λεωφορείων, κλπ.). Η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης και η βελτίωση
των αστικών συγκοινωνιών θα ευκολύνει το έργο της αστυνόμευσης.


Συμπλήρωση/διόρθωση της σήμανσης, ιδιαίτερα της πληροφοριακής.



Ευρείες πεζοδρομήσεις (παράδειγμα Λάρισας).



Τοπικές βελτιώσεις κύριων κόμβων.



Προσαρμογή της Σηματοδότησης σε όλες τις παραπάνω αλλαγές

3. Καθημερινά πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία να βρουν μία ικανοποιητική εργασία.
Δυστυχώς το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ο Δήμος μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην αντιμετώπιση της
ανεργίας προτείνοντας:


επαγγελματικό προσανατολισμό και προγράμματα του Δήμου στα πλαίσια του

σχολείου σε συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, ώστε
να γίνονται σαφείς και γνωστές οι ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 άμεση παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με διαλέξεις, ενημερωτικό υλικό, και
αμφίδρομη επικοινωνία μέσω διαδικτύου.
 Να εντείνει τις επενδύσεις στην κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση, την
υγεία, την στέγαση, την προστασία του περιβάλλοντος κ.α. 9
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