
Τεράστια επιτυχία στην Πασχαλινή ΑιμοδοσίαΤεράστια επιτυχία στην Πασχαλινή Αιμοδοσία

Η εφημερίδα μας θα αναρτηθεί στο επίσημο site μας Protostypos.gr, την Τρίτη 14/4 και θα μπορείτε να την διαβάσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

SOS:SOS: Οι απατεώνες…χτυπούν και εν μέσω πανδημίαςΟι απατεώνες…χτυπούν και εν μέσω πανδημίας

την Επαρχία Φαρσάλωντην Επαρχία Φαρσάλων

Δημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου ΦαρσάλωνΔημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Φαρσάλων

Ομάδα νεαρών Φαρσαλινών φωταγώγησε τον Σταυρό Ομάδα νεαρών Φαρσαλινών φωταγώγησε τον Σταυρό 
στοστονν ΑΗΑΗ - - ΛΙΑΛΙΑ

CMYK

Μ. Τρίτη 14 Απριλίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 961 Τιμή: 0,60 ευρώ

Φάρσαλα: Αρνητικά τα πρώτα δείγματα των ΡομάΦάρσαλα: Αρνητικά τα πρώτα δείγματα των Ρομά

Αυξημένη επιτήρηση ζητά οΑυξημένη επιτήρηση ζητά ο

Δήμαρχος Φαρσάλων, Δήμαρχος Φαρσάλων, 

συνεχίζονται οι απολυμάνσεις συνεχίζονται οι απολυμάνσεις 

Έρχεται δεύτερο κύμαΈρχεται δεύτερο κύμα

τέστ σε Ρομά σε όλη τηντέστ σε Ρομά σε όλη την

ΘεσσαλίαΘεσσαλία



Ν
έα επιστολή,

δεύτερη μέσα σε

διάστημα

μικρότερο του ενός

μηνός, απέστειλε ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου προς

τον Γενικό Αστυνομικό

Διευθυντή Περιφέρειας

Θεσσαλίας κ. Αστέριο

Μαντζιώκα, με αφορμή τα

κρούσματα κορωνοϊού

που εμφανίστηκαν στον

οικισμό των Ρομά στη

Λάρισα, με την οποία

ζητείται προσωρινή

ενίσχυση της επιτήρησης

στους οικισμούς των

Ρομά σε Φάρσαλα και

Σοφάδες, με στόχο τη

μεγιστοποίηση της

προστασίας της δημόσιας

υγείας.

Αναλυτικά στην επιστολή
του, ο κ. Εσκίογλου τονίζει
τα εξής: «Με αφορμή τον
ανησυχητικό αριθμό επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων
CoV -19 στον οικισμό Ρομά
της Ν. Σμύρνης Λάρισας -
σε συνέχεια της από 20-3-
2020 επισυναπτόμενης επι-

στολής μας- αιτούμαστε τη
μεγιστοποίηση της παρου-
σίας των Υπηρεσιών σας
στους αντίστοιχους οικι-
σμούς Ρομά Φαρσάλων και
Σοφάδων, προς το σκοπό
της μεγαλύτερης δυνατής
προστασίας της Δημόσιας
Υγείας και της Ζωής των
κατοίκων της περιοχής μας.
Ευχαριστούμε θερμά για
την μέχρι τώρα συνεργασία
σας και δηλώνουμε ότι από
πλευράς μας θα συνδρά-
μουμε με κάθε δυνατό μέσο
την προσπάθεια αυτή.

Μ
ε αμείωτους

ρυθμούς

συνεχίζεται από

συνεργεία του δήμου

Φαρσάλων η

απολύμανση

κοινόχρηστων χώρων

στην επαρχία.

Στα τέλη της περασμένης
εβδομάδας ολοκληρώθηκε
η διαδικασία σε όλα τα
χωριά της επαρχίας, ενώ
νωρίτερα το ίδιο είχε συμβεί
και στην πόλη, σε πλατείες,
δρόμους, στο δημοτικό
κατάστημα, το ειρηνοδικείο,
το αστυνομικό τμήμα, το
αμαξοστάσιο, τις αποθήκες
κ.α.
Ο κύκλος των απολυμάνσε-
ων θα είναι διαρκής και
στοχευμένος, προκειμένου
να μεγιστοποιηθεί η προ-
σπάθεια προστασίας από
τον κορωνοϊό.

Σ
ε απολύμανση των

κάδων

απορριμμάτων

στην πόλη των

Φαρσάλων προχωρά η

αρμόδια υπηρεσία

Καθαριότητας του δήμου,

με στόχο τη μέγιστη

δυνατή προστασία από

τον κορωνοϊό.

Συνολικά θα απολυμανθούν

300 περίπου κάδοι, ενώ

σύμφωνα με την αρμόδια

αντιδήμαρχο Καθαριότητας,

Ηλεκτροφωτισμού και

Αθλητικών Εγκαταστάσεων

κ. Δέσποινα Συροπούλου,

θα ακολουθήσουν οι κάδοι

που είναι τοποθετημένοι

στα χωριά της επαρχίας

Φαρσάλων.
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 15/4/2020 
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/13c

Τρίτη 14/4/2020
Ηλιοφάνεια 9/20

Πέμπτη 16/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/18c

Παρασκευή 17/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/20c

Σαββάτο 18/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 12/22c

Κυριακή 19/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 10/23c

Δευτέρα 20/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/20c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,
με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή
δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -
με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -
λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -
γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος
2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -
σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Ολοκληρώθηκε η απολύμανση και τωνΟλοκληρώθηκε η απολύμανση και των

χωριών στο δήμο Φαρσάλωνχωριών στο δήμο Φαρσάλων

Αυξημένη επιτήρηση ζητά οΑυξημένη επιτήρηση ζητά ο

δήμαρχος Φαρσάλων μετά ταδήμαρχος Φαρσάλων μετά τα

κρούσματα κορωνοϊού σεκρούσματα κορωνοϊού σε

Ρομά της ΛάρισαςΡομά της Λάρισας

Απολυμαίνει τους κάδους Απολυμαίνει τους κάδους 

απορριμμάτων ο δήμος Φαρσάλωναπορριμμάτων ο δήμος Φαρσάλων



Η
εφημερίδα μας

συνεχίζει την

στήλης

Αναμνήσεις και εικόνες

με “άρωμα” Φαρσάλων.

Ο θυμόσοφος λαός μας λέει
ότι όποιος ξεχνά την
Ιστορία του και τις αναμνή-
σεις του δεν έχει μέλλον,
αποφασίσαμε να χαρίσουμε
σε όλους εσάς τους ανα-
γνώστες μας ρετρό φωτο-
γραφίες μιας άλλης παρελ-
θοντικής εποχής της
Επαρχίας Φαρσάλων για
να θυμούνται οι παλιοί και
να μαθαίνουν οι νέοι.
Κάθε εβδομάδα ένα ξεχωρι-
στό θέμα με πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό θα φιγουρά-
ρει στις σελίδες της εφημε-
ρίδας μας και θα αφορά
θέματα των Φαρσάλων
προηγούμενων δεκαετιών
με σκοπό να ξυπνήσουμε
τις αναμνήσεις και την
Ιστορία μας.
Αυτή την φορά θα «βουτή-
ξουμε» στο παρελθόν της
Επαρχίας Φαρσάλων και το
πώς οι άνθρωποι περνού-
σαν τα παλιά, πιο ξέγνοια-

στα και πιο ανθρώπινα
χρόνια μια τόσο μεγάλη
γιορτή του Χριστιανισμού
και της Ορθοδοξίας το
Πάσχα.
Μπορεί το φετινό Πάσχα να
είναι πολύ διαφορετικό από
τα προηγούμενα καθώς με
την πανδημία που μαστίζει
τον πλανήτη όλοι μας θα
αλλάξουμε συνήθειες πολ-
λών ετών, όμως εδώ και
πολλά έτη έχουν αλλάξει
αρκετές συνήθειες συγκριτι-
κά με τα παρελθόντα έτη
όσον αφορά τον εορτασμό
της Κυριακής του Πάσχα.
Τα παλαιότερα χρόνια
όπως βλέπετε στις φωτο-
γραφίες ο κόσμος μαζευό-
ταν ανά μεγάλες παρέες σε
δρόμους και εξοχή και έψη-
ναν το καθιερωμένο αρνί
στην σούβλα γιορτάζοντας
και διασκεδάζοντας, μακριά
από τεχνολογίες και νέα
ήθη και έθιμα αποξένωσης.
Πηγή Φωτογραφιών:

Facebook/ Ομάδα:

«Παλιές φωτογραφίες

απ'τα Φάρσαλα και τα

γύρω χωριά»

3
Μ. Τρίτη 14 Απριλίου Τοπικά Νέα
Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοιι...Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοιι...

Αναμνήσεις και εικόνες με ....““άρωμα”” Αναμνήσεις και εικόνες με ....““άρωμα”” ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Μ
ια ομάδα νεαρών

Φαρσαλινών

ανέβηκε στο

ιστορικό σημείου του

βουνού των Φαρσάλων

τoν ΑΗ-ΛΙΑ και

τοποθέτησαν και

φωταγώγησαν έναν νέο

Σταυρό που δεσπόζει στο

κέντρο του βουνού κοντά

στο ιστορικό εκκλησάκι.

Μια συμβολική κίνηση τιμής
για τις Άγιες Ημέρες του
Πάσχα.
Το αποτέλεσμα αν μη τι

άλλο εντυπωσιακό και μια
κίνηση που άκουσε πολλά
μπράβο από το μεγαλύτερο
μέρος των Φαρσαλινών.

Μ
πορεί ο

κορονοϊός να έχει

εισβάλει στις ζωές

και να έχει μονοπωλήσει

όλους τους τομείς της

καθημερινότητάς μας,

αυτό όμως δεν εμποδίζει

τους επίδοξους

απατεώνες να συνεχίζουν

ανενόχλητοι την

παράνομη και

παραβατική δράση τους,

προσπαθώντας να

εξαπατήσουν πολίτες

επιχειρηματίες – όσους

δουλεύουν ακόμα και δεν

έχουν κλείσει – μέσω

τηλεφώνου,

παριστάνοντας…κάποιο

γνωστό της πόλης.

Το “κόλπο” όχι και τόσο
παλιό καθώς και πριν 4
μήνες περίπου είχαμε το
ίδιο φαινόμενο σε επαγγελ-
ματίες της Επαρχίας.
Αυτή την φορά σύμφωνα με
πληροφορίες της “Ε” οι
δράστες ισχυριζόμενοι το
όνομα κάποιου φαρμακο-
ποιού της πόλης, προσπά-
θησαν να εξαπατήσουν
πρατηριούχους καυσίμων
Στη συνέχεια επικοινωνούν
εκ νέου και επικαλούμενοι
το γεγονός πως κατέθεσαν
μεγαλύτερο ποσό από αυτό
που ανταποκρίνεται στην
παραγγελία, ζητούν την επι-

στροφή της διαφοράς η
οποία μπορεί να φτάνει και
εκατοντάδες ή και χιλιάδες
ευρώ.
Μάλιστα επιδεικνύουν, και
την κατάθεσή τους, η οποία
είναι ψεύτικη, προκειμένου
να γίνουν πιστευτοί.
Όλα αυτά μέσω τηλεφώνου
βέβαια…!!!
Σύμφωνα με πληροφορίες
της “Ε”, το κύκλωμα συνέχι-
σε την παράνομη και παρα-
βατική δράση του και σε
άλλους πρατηριούχους της
πόλης την παράνομη
δράση του, ωστόσο οι επί-
δοξοι απατεώνες δεν κατά-

φεραν να αποσπάσουν
κάποιο χρηματικό ποσό. Για
την καλοστημένη απάτη και
δράση έχει ενημερωθεί το
Α.Τ. Φαρσάλων, το οποίο
διεξάγει έρευνες για τον
εντοπισμό τους.

Είναι επιβεβλημένη η προ-

σοχή από όλους σε τέτοιου

είδους τηλεφωνήματα και

οποιοσδήποτε δεχθεί τέτοιο

τηλεφώνημα να επικοινω-

νήσει άμεσα με το ΑΤ

Φαρσάλων και να μην κάνει

καμία άλλη ενέργεια
Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ομάδα νεαρών Φαρσαλινών φωταγώγησε τον Σταυρό στο βουνόΟμάδα νεαρών Φαρσαλινών φωταγώγησε τον Σταυρό στο βουνό

Οι απατεώνες…χτυπούν και εν μέσω πανδημίαςΟι απατεώνες…χτυπούν και εν μέσω πανδημίας

Με ένα όχι και τόσο παλιό “κολπό”Με ένα όχι και τόσο παλιό “κολπό”



Ε
ντείνει τις

προσπάθειές του

για τη διαφύλαξη

της δημόσιας υγείας από

τον κορωνοϊό ο δήμος

Φαρσάλων, αυξάνοντας

στο μέγιστο δυνατό τις

απολυμάνσεις δημόσιων

χώρων, αλλά και του

οικισμού των Ρομά στα

όρια της πόλης.

Συνεργείο προχώρησε την

περασμένη εβδομάδα σε

εκτενή απολύμανση στο

σύνολο του οικισμού των

Ρομά, ενώ παράλληλα

πραγματοποιήθηκε εκτετα-

μένος καθαρισμός περιμε-

τρικά από την υπηρεσία

Καθαριότητας. Με αφορμή

τα γεγονότα στον αντίστοιχο

οικισμό της Λάρισας, η δια-

δικασία θα επαναλαμβάνε-

ται ανά τακτά διαστήματα.

Επιπρόσθετα, παραλήφθη-

κε σημαντική ποσότητα

απολυμαντικού προκειμέ-

νου οι απολυμάνσεις να

συνεχιστούν απρόσκοπτα

και για όσο διάστημα αυτό

κριθεί αναγκαίο.
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Φάρσαλα: Συνεχίζονται εντατικά οι απολυμάνσειςΦάρσαλα: Συνεχίζονται εντατικά οι απολυμάνσεις

δημοσίων χώρων και του οικισμού των Ρομάδημοσίων χώρων και του οικισμού των Ρομά

Τ
ο Σάββατο 11/4

πραγματοποιήθηκε

η δειγματοληψία

στον οικισμό Ρομά στα

Φάρσαλα μετά την

έξαρση των κρουσμάτων

στον οικισμό Ρομά στην

Νέα Σμύρνη Λάρισας.

Πραγματοποιήθηκαν 5 τεστ
με στόχο την ιχνηλάτηση
των επαφών του 32 χρόνου
ο οποίος ήταν και το πρώτο
θετικό κρούσμα στην Νέα
Σμύρνη.

Τα νέα ήταν πολύ καλά
καθώς κανείς από τους
πέντε εξεταζόμενους δεν
βρέθηκε θετικός στον ιό και
επανήλθε η ανακούφιση σε
τοπικούς φορείς και κοινω-
νία.

Φυσικά όλοι οι Φαρσαλινοί
και οι Φαρσαλινές όπως και
ο Δήμος αλλά και οι αρμόδι-
οι φορείς συνεχίζουν με την
ίδια σύνεση την υπακοή σε
νόμους και μέτρα όντας
πλέον ακόμη πιο αισιόδοξοι

“Καθαρή” η ιχνηλάτηση και ανακούφιση στην Επαρχία!“Καθαρή” η ιχνηλάτηση και ανακούφιση στην Επαρχία!

Αρνητικά τα δείγματα των Ρομά στα Φάρσαλα!!!Αρνητικά τα δείγματα των Ρομά στα Φάρσαλα!!!



Μ
ήνυμα προς τον

ελληνικό λαό για

το Πάσχα και τη

μάχη κόντρα στην

πανδημία του κορονοϊού

στέλνει ο πρωθυπουργός,

Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μήνυμα προς τον ελληνικό
λαό απηύθυνε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, για την πορεία
της εξάπλωσης του κορο-
νοϊού στην Ελλάδα.
Ο πρωθυπουργός ευχαρί-

στησε τον ελληνικό λαό για
την προσπάθειά του και
τόνισε ότι δεν πρέπει να
υπάρξει χαλάρωση.
“Η επιστροφή στην κανονι-
κή ζωή θα γίνει σταδιακά
και σε φάσεις. Θα συνεχί-
σουμε να προστατεύουμε
για καιρό τους ηλικιωμένους
και όσους πάσχουν από
χρόνια νοσήματα”, είπε
χαρακτηριστικά και πρόσθε-
σε:
“Η ανόρθωση του ΕΣΥ δεν
σταματάει. Θα προσθέσου-
με αμέσως νέες κλίνες
ΜΕΘ. Η πανδημία υποχω-
ρεί, αλλά πρέπει να μας
βρει το Φθινόπωρο έτοι-
μους”.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε

αναφορά και στην ψηφιακή
αλλαγή που συντελείται στο
δημόσιο, σημειώνοντας ότι
οι επιχειρήσεις αποδεικνύο-
νται ευέλικτες, ενώ στην
παιδεία διεξάγονται με επι-
τυχία μαθήματα εξ αποστά-
σεως.
“Με την υπεύθυνη στάση
σας δαμάσατε το πρώτο
κύμα του ιού”, είπε ο πρω-
θυπουργός και μίλησε για
τους εργαζόμενους (καθα-
ριότητα, ταχυμεταφορές,
υπαλλήλους στα σούπερ
μάρκετ), που κρατούν την
κοινωνία όρθια με τη δου-
λειά τους.
“Το λαμπερό τους πρόσω-
πο, είναι το πρόσωπο της
αλληλεγγύης”, τόνισε.

“Το μεγαλύτερο κέρδος είναι
η εμπιστοσύνη προς το
κράτος. Αποδείχθηκε ότι το
κράτος πρέπει να αξιολογεί-
ται με βάση την αποτελε-
σματικότητά του”.
Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε,
έκτακτο επίδομα 400 ευρώ
για τους μακροχρόνια άνερ-
γους, και έκανε εκτενή ανα-
φορά στα μέτρα στήριξης
που έχουν ληφθεί, αλλά και
στην ύφεση που θα έρθει.
“Στην προηγούμενη επικοι-
νωνία μας είχα πει ότι στη
μάχη με τον κορονοϊό, είχα
πει ότι ο Απρίλιος ειναι ο
πιο κρίσιμος μήνας. Αυτή η
εβδομάδα, θα είναι η πιο
κρίσιμη. Αυτό το Πάσχα θα
το θυμόμαστε ως Πάσχα

της αγάπης και της ευθύ-
νης. Με τη στάση μας θα
δικαιώσουμε όμως την
ουσία του Πάσχα. Τη νίκη
της ζωής επί του θανάτου.
Μένουμε σπίτι βγαίνουμε
νικητές”, είπε ο κ.
Μητσοτάκης και πρόσθεσε
ότι στον ορίζοντα φαίνεται η
στιγμή που τα καταστήματα
θα ανοίξουν, αλλά αυτό θα
γίνει πάντα με τη συμβουλή
των ειδικών.
“Το πιστεύω, είναι στο χέρι
μας να φέρουμε πιο κοντά
μας το μέλλον που επιθυ-
μούμε”, κατέληξε ο πρωθυ-
πουργός και ευχήθηκε καλή
ανάσταση.

Μ
εταξύ των

μέτρων,

έκπτωση 25% σε

μελλοντικό φόρο για την

άμεση καταβολή μέχρι και

τις 30 Απριλίου 2020 του

Φ.Π.Α. που προκύπτει

από τις δηλώσεις α΄

τριμήνου του 2020 -

Χιλιάδες νέοι δικαιούχοι

στη λίστα για τα 800 ευρώ

Αρχίζουν να ξεδιπλώνονται

τα νέα έκτακτα μέτρα για την

αντιμετώπιση της κρίσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση

από τον Κυβερνητικό

Εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα,

θα εκδοθεί Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου

η οποία, μεταξύ άλλων, θα

περιλαμβάνει και τα εξής:

– Έκπτωση 25% σε μελλο-

ντικό φόρο για την άμεση

καταβολή μέχρι και τις 30

Απριλίου 2020 του Φ.Π.Α.

που προκύπτει από τις

δηλώσεις α΄ τριμήνου του

2020, για όσους τηρούν

απλογραφικά βιβλία και του

τρίτου μήνα του 2020 για

όσους τηρούν διπλογραφικά

βιβλία.

– Παράταση δωρεάν φαρ-

μακευτικής περίθαλψης

ανασφάλιστων, έως την 31η

Μαΐου 2020.

– Προσωρινή παράταση

προνοιακών παροχών που

χορηγούνται λόγω αναπη-

ρίας, υπό προϋποθέσεις,

και όχι πέραν της 30ης

Ιουνίου 2020.

– Απασχόληση ιδιωτών

ιατρών σε δημόσια νοσοκο-

μεία για την αντιμετώπιση

έκτακτων αναγκών με την

έκδοση δελτίου παροχής

υπηρεσιών για διάρκεια έως

2 μήνες με δυνατότητα

παράτασης της συνεργα-

σίας για 2 ακόμη μήνες.

– Κατ’ οίκον, ή εξ αποστάσε-

ως, παροχή ιατρικών υπη-

ρεσιών των συμβεβλημένων

ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικο-

γενειακών ιατρών της

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας προς ασθενείς με

κορονοϊό με αποζημίωση 30

ευρώ ανά επίσκεψη.

– Δυνατότητα απασχόλησης

πολιτών τρίτων χωρών στην

αγροτική οικονομία με υπό

προϋποθέσεις παράταση

ισχύος των αδειών εργασίας

που έχουν εκδοθεί για διά-

στημα 6 μηνών από την

ημερομηνία λήξης τους.

– Δυνατότητα δημιουργίας

προσωρινών δομών φιλοξε-

νίας αστέγων και άλλων

ευάλωτων ομάδων από

Δήμους.

– Απαλλαγή γονέων από

τροφεία δημοτικών βρεφι-

κών και παιδικών σταθμών

και από αντίτιμο ανταποδο-

τικών υπηρεσιών για το διά-

στημα που παραμένουν

κλειστά.

– Διεκπεραίωση μέσω της

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

της Δημόσιας Διοίκησης της

ενημέρωσης στοιχείων των

πολιτών προς τράπεζες,

ώστε να μη χρειάζεται φυσι-

κή παρουσία και γραφειο-

κρατία.

– Μείωση διδάκτρων ιδιωτι-

κών εκπαιδευτικών δομών

για μη παρεχόμενες υπηρε-

σίες, όπως για παράδειγμα

μετακινήσεις, ή απογευματι-

νές δραστηριότητες.

– Οικονομική ενίσχυση του

Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού για δράσεις και

προγράμματα στον τομέα

του σύγχρονου Πολιτισμού.

– Χορήγηση κουπονιού

διάρκειας 18 μηνών για

όσους είχαν κάνει κράτηση

σε τουριστικούς προορι-

σμούς της χώρας μας.

– Κατασκευή έργου δημι-

ουργίας κλινών Μ.Ε.Θ. από

τη δωρεά 8.000.000 της

Βουλής.

– Υποχρέωση αρμόδιων

αρχών και οργάνων ελέγχου

να μεριμνούν για την παρο-

χή κάθε διευκόλυνσης στα

άτομα με αναπηρία και χρό-

νιες παθήσεις για την εξυ-

πηρέτηση των αναγκών

τους κατά παρέκκλιση κάθε

αντίθετης, γενικής ή ειδικής,

διάταξης.
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και παράταση επιδομάτωνκαι παράταση επιδομάτων

Σ
ε δηλώσεις του το

μεσημέρι της

Δευτέρας ο

συντονιστής του πρώην

κέντρου αποκατάστασης

«Αρωγή» Βασίλης

Πινακάς που πλέον

φιλοξενεί περιστατικά

από την Ν. Σμύρνη με

κορωνοϊό, τόνισε ότι

«υπάρχει η δυνατότητα

και η σκέψη εφόσον

χρειαστεί να

φιλοξενηθούν και

περιστατικά εκτός της

καραντίνας καθώς

μπορούμε να

νοσηλεύσουμε έως 120

ασθενείς ανοίγοντας και

τις άλλες πτέρυγες».

Ο Πρόεδρος του

Περιφερειακού Συμβουλίου

Βασίλης Πινακάς ορίστηκε

συντονιστή στην «Αρωγή»

Ο κ. Πινακάς χαρακτήρισε

«άθλο» την επανέναρξη του

χώρου καθώς έγινε πολύ

σύντομα. Αυτή την στιγμή

νοσηλεύονται συνολικά 32

περιστατικά με κορωνοϊό,

μεταξύ αυτών πλέον και ο

32χρονος που είναι το

πρώτο κρούσμα της Ν.

Σμύρνης. Σύμφωνα με τον

κ. Πινακά τα μισά από αυτά

είναι παιδιατρικά περιστατι-

κά και τα υπόλοιπα είναι

ενήλικες. Στην συντριπτική

τους πλειοψηφία πρόκειται

για ασυμπτωματικούς

ασθενείς.

Κορωνοϊός: Η «Αρωγή» και γιαΚορωνοϊός: Η «Αρωγή» και για

περιστατικά εκτός καραντίναςπεριστατικά εκτός καραντίνας



Τ
ους τελευταίους

μήνες έχει

ξεσπάσει μια

παγκόσμια υγειονομική

κρίση, καθώς η ταχεία

εξάπλωση του ιού SARS-

CoV2, ή αλλιώς νέου

κορωνοϊού, έχει στερήσει

τη ζωή σε χιλιάδες

ανθρώπους κι έχει

καταδείξει τις αδυναμίες

του εκάστου εθνικού

συστήματος υγείας.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι
κυβερνήσεις όλων των κρα-
τών κλήθηκαν να λάβουν
μέτρα (ανάλογα με τη στρα-
τηγική που αποφάσισε να
ακολουθήσει το καθένα) για
την αντιμετώπιση του κινδύ-
νου. Έτσι και η ελληνική
κυβέρνηση λαμβάνοντας
υπόψη τις δυνατότητες του
Εθνικού Συστήματος Υγείας
(ΕΣΥ) , έλαβε αρκετά γρή-
γορα μέτρα για τον περιορι-
σμό της εξάπλωσης του
ιού, τα οποία μάλιστα με
βάση τα μέχρι στιγμής
δεδομένα κρίθηκαν ορθά,
αφού η χώρα μας απέφυγε
την κατάρρευση του ΕΣΥ κι
έχει ελάχιστες απώλειες. 
Ωστόσο στόχος αυτού του
άρθρου δεν είναι να διερευ-
νηθούν θέματα σχετικά με
την επιστήμη της υγείας
(δεν είμαι ειδικός άλλωστε) ,
αλλά να προσεγγιστεί το
ζήτημα του κατά πόσο
αυτοί οι κανόνες που έχει
θεσπίσει η κυβέρνηση με
τις Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) που
εξέδωσε συμβαδίζουν με τις
Διατάξεις του ελληνικού
Συντάγματος. Ειδικότερα θα
επιχειρήσω μια επιστημονι-
κή προσέγγιση που θα ανα-
δείξει κατά πόσο είναι θεμι-
τοί οι περιορισμοί που επι-
βλήθηκαν στην κίνηση των
πολιτών με την απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας.
Ξεκινώντας λοιπόν, ο
περιορισμός της απαγόρευ-
σης της κυκλοφορίας περιο-
ρίζει το δικαίωμα της προ-

σωπικής ελευθερίας .
Πιο συγκεκριμένα στην
παρ. 3 του άρθρου 5 του
Συντάγματος (στο εξής
Συντ.) καθιερώνεται η προ-
σωπική ελευθερία stricto
sensu , δηλαδή η φυσική ,
σωματική ελευθερία ενέρ-
γειας και κίνησης στο χώρο
, υπό τη γενική επιφύλαξη
του νόμου , με την ουσια-
στική του όρου έννοια
(δηλαδή από κανόνες που
επιβάλλονται όχι μόνο με
τυπικούς νόμους που ψηφί-
ζονται από το κοινοβούλιο,
αλλά και με κανονιστικές
πράξεις της διοίκησης). 
Θα πρέπει ωστόσο να διευ-
κρινιστεί ότι ο κοινοβουλευ-
τικός νομοθέτης και η κανο-
νιστική διοίκηση δεν είναι
απόλυτα ελεύθεροι να
θεσπίσουν οποιουσδήποτε
περιορισμούς της ελευθε-
ρίας αυτής , καθώς υπόκει-
νται στους «περιορισμούς
των περιορισμών» των ατο-
μικών δικαιωμάτων , που η
τήρησή τους ελέγχεται και
δικαστικά.
Η κυβέρνηση κάνοντας
χρήση της συγκεκριμένης
δυνατότητας επέβαλε μέσω
ΠΝΠ περιορισμούς στην
κυκλοφορία των πολιτών.
Ειδικότερα οι πολίτες μπο-
ρούν να μετακινούνται μόνο
εφόσον έχουν  τη σχετική
έντυπη υπεύθυνη δήλωση
όπου αναγράφονται τα
στοιχεία του ατόμου που τη
φέρει κι ένας από τους
λόγους για τους οποίους
επιτρέπεται η μετακίνηση
εκτός οικείας , ή εφόσον
έχουν αποστείλει νωρίτερα
SMS στο 13033 όπου θα
αναγράφονται και σε αυτή
την περίπτωση τα στοιχεία
του επιθυμούντος τη μετακί-
νηση αλλά και ο σκοπός
αυτής.  Σε όποιον θα βεβαι-
ώνεται παράβαση θα καλεί-
ται να καταβάλει το πρόστι-
μο των 150 ευρώ.
Αργότερα μάλιστα απαγο-
ρεύτηκε και η μετακίνηση

των πολιτών από τα μεγάλα
αστικά κέντρα προς την
επαρχεία και το αντίστρο-
φο, ώστε να μη μεταδοθεί η
ασθένεια σε όλη την επι-
κράτεια.
Αρχικά , είναι ανάγκη να
διερευνηθεί κατά πόσο ο
συγκεκριμένος περιορισμός
είναι σύμφωνος με την
αρχή της αναλογικότητας η
οποία κατοχυρώνεται στο
άρθρο 25 παρ.1 εδ.δ΄ Συντ.
Για να είναι σύμφωνος με
αυτή την αρχή ο περιορι-
σμός του δικαιώματος οφεί-
λει να είναι 《πρόσφορος》
, 《αναγκαίος》 και 《εν
στενή έννοια αναλογικός》
(στάθμιση κόστους οφέ-
λους) . Στη συγκεκριμένη
περίπτωση το μέτρο φαίνε-
ται σύμφωνα με τα μέχρι
στιγμής αποτελέσματα 《
πρόσφορο》 , διότι έχει
πράγματι περιοριστεί η
μετάδοση του ιού .
Ωστόσο ερωτήματα προκύ-
πτουν αν και κατά πόσο
είναι πράγματι 《αναγκαίο
》 και 《stricto sensu ανα-
λογικό》.
Ως προς την αναγκαιότητα
του μέτρου συνηγορούν η
έντονη απείθεια που επέ-
δειξε μεγάλο μέρος της
ελληνικής κοινωνίας στις
αρχικές συστάσεις της
κυβέρνησης και των επιστη-
μόνων. Δυστυχώς μάλιστα
αν δεν είχε θεσμοθετηθεί η
επιβολή προστίμου στους
παραβάτες , δε θα ήταν
λίγοι αυτοί οι οποίοι θα
αψηφούσαν τις συστάσεις
των ειδικών, ακόμη και
σήμερα όπου πλέον όλοι
έχουμε δει τι συμβαίνει με
τις χώρες που δεν έλαβαν
εγκαίρως μέτρα .Έτσι το
μόνο που απομένει είναι να
διαπιστωθεί αν ο περιορι-
σμός είναι εν στενή εννοία
αναλογικός, αν δηλαδή τα
οφέλη του περιορισμού
αντισταθμίζουν τη ζημιά του
ατόμου από τον περιορισμό
του δικαιώματος του.

Η κυβέρνηση προέβη στα
παραπάνω μέτρα καθώς
υποχρεούται από το
Σύνταγμα  να προστατεύσει
την υγεία του κάθε πολίτη
ως μονάδα (δικαίωμα που
κατοχυρώνεται στο άρθρο 5
παρ.5 εδ.α΄), αλλά και την
υγεία των πολιτών ως κοι-
νωνικό σύνολο που επιτυγ-
χάνεται μέσω της σωστής
λειτουργίας του ΕΣΥ (το
συγκεκριμένο κοινωνικό
δικαίωμα κατοχυρώνεται
στο άρθρο 21 παρ.3 Συντ.).
Ανάμεσα σε αυτά τα δύο
δικαιώματα και του ατομι-
κού δικαιώματος της ελεύ-
θερης μετακίνησης και
εγκατάστασης θεωρείται
πρέπον να διερευνηθεί αν
πράγματι η κυβέρνηση
έκανε μια ορθή πρακτική
εναρμόνιση, δηλαδή αν η
λύση που επιλέχθηκε από
αυτή  δεν πλήττει το σκλη-
ρό πυρήνα του κανενός
δικαιώματος, καθιστώντας
το κενό περιεχομένου.
Σε αυτό το σημείο κρίνεται
σωστό , να γίνει αναφορά
στη θεμελιώδη αρχή της
αξίας του ανθρώπου , η
οποία κατοχυρώνεται στο
άρθρο 2 παρ. 1 Συντ., και
της οποίας το πεδίο εφαρ-
μογής δεν περιορίζεται στον
πεδίο των ατομικών και κοι-
νωνικών δικαιωμάτων.
Αντίθετα η αρχή της αξίας
του ανθρώπου μπορεί να
έχει σημασία για την ερμη-
νεία οποιασδήποτε άλλης
συνταγματικής διάταξης,
όπως βέβαια, κατά μείζονα
λόγο , και των διατάξεων
της κοινής νομοθεσίας (ΣτΕ
απόφαση 3130/2000).  Άρα
κάθε δικαίωμα κρίνεται επι-
βεβλημένη ανάγκη να το
ερμηνευτεί  με λαμβάνοντας
υπόψη την συγκεκριμένη
αρχή . Επομένως και σε
αυτή την περίπτωση υπό το
πρίσμα αυτής της αρχής
πρέπει να κάνουμε την
ερμηνεία και τη πρακτική
εναρμόνιση των συγκρουο-
μενων δικαιωμάτων.
Με βάση τα όσα αναφέρθη-
σαν , θα μπορούσαμε να
καταλήξουμε ότι η κυβέρνη-
ση ορθώς προέβη στη
θεσμοθέτηση του συγκεκρι-
μένου προσωρινού μέτρου
, καθώς περιορίζοντας την
ελευθερία κίνησης του ατό-
μου προστατεύει το σύνολο
των πολιτών (άρα και το
ίδιο το άτομο).
Ο περιορισμός αυτός μάλι-
στα δε θίγει τον σκληρό
πυρήνα του δικαιώματος
της ελεύθερης μετακίνησης
καθώς το άτομο διατηρεί τη

δυνατότητα να εξέρχεται
της οικείας του για να καλύ-
ψει τις βασικές του ανάγκες
όπως είναι η αγορά τροφής
και φαρμάκων , αλλά και η
διατήρηση της φυσικής του
κατάστασης και της ψυχικής
του υγείας του.
Αντιθέτως σοβαρά ερωτη-
ματικά προκύπτουν σχετικά
με τον περιορισμό του
δικαιώματος στην ιδιωτικό-
τητα , το οποίο κατοχυρώ-
νεται στο άρθρο 9 παρ.1
εδ. β΄Συντ.. Πιο συγκεκριμέ-
να το άτομο για να εξέλθει
της οικείας του οφείλει να
αναγράψει στην υπεύθυνη
δήλωση που φέρει μαζί του
είτε έντυπη είτε σε μορφή
μηνύματος SMS , το λόγο
της μετακίνησης. 
Προφανώς η αιτία θεσμοθέ-
τησης ήταν η αποφυγή των
άσκοπων μετακινήσεων και
η μείωση της πιθανότητας
ευρείας μετάδοσης του ιού.
Ωστόσο δυστυχώς οδηγού-
μαστε σε παράδοξα αποτε-
λέσματα τα οποία θα γίνουν
αντιληπτά με τα παρακάτω
παραδείγματα.

Ας υποθέσουμε ότι  ο πολί-
της Α επιθυμεί να μεταβεί
σε υποκατάστημα της τρά-
πεζας Ψ στις 10 π.μ. . Ο Α
έχει μαζί του την αστυνομι-
κή του ταυτότητα αλλά και
την απαραίτητη υπεύθυνη
δήλωση για τη συγκεκριμέ-
νη μετακίνηση . Ο Α θα
αναγκαστεί να περιμένει
στην ουρά για να εξυπηρε-
τηθεί διότι στην Τράπεζα Ψ
, εκείνη την ημέρα πληρώ-
νονται οι συνταξιούχοι ,
περισσότεροι εκ των οποί-
ων δεν έχουν γνώσεις των
νέων τεχνολογιών και επί-
σης ανήκουν στις λεγόμενες
ευπαθείς ομάδες . Η αστυ-
νομία εμφανίζεται για έλεγ-
χο και όπως είναι φυσιολο-
γικό δε βεβαιώνει καμία
παράβαση στον Α καθώς
είναι καθόλα νομότυπος.
Συνεχίζοντας  ας υποθέ-
σουμε ότι η Β βγάζει βόλτα
το σκύλο της στις 6:00π.μ.
σε ένα ερημικό άλσος . Η Β
δε διαθέτει την απαραίτητη
υπεύθυνη δήλωση μετακί-
νησης . Έτσι οι αστυνομικές
αρχές έπειτα από έλεγχο
της βεβαιώνουν την παρά-
βαση , και η  Β καλείται να
πληρώσει το πρόστιμο των
150 ευρώ.
Από τα συγκεκριμένα
παραδείγματα, προκύπτει
το παράδοξο ότι ενώ πιο
πιθανό είναι ο Α να μεταδώ-
σει ή να προσβληθεί από
τον ιό, τιμωρείται τελικά η Β

, η οποία ούσα μόνη της
είναι αδύνατο να μεταδώσει
ή να προσλάβει τον ιό .
Έτσι στις συγκεκριμένες
περιπτώσεις θα ήταν δυνα-
τόν να υποστηριχθεί πως
και οι δύο πρέπει να μεί-
νουν ατιμώρητοι.
Και αυτό διότι αν και στην
περίπτωση του Α είναι
δικαιολογημένοι οι  περιορι-
σμοί που του έχουν επιβλη-
θεί στο συνταγματικά κατο-
χυρωμένο δικαίωμα της
προστασίας της ιδιωτικής
του ζωής λαμβανομένου
υπόψη των συνθηκών ,
στην περίπτωση της Β
όπου οι συνθήκες είναι δια-
φορετικές, δεν μπορεί να
υποστηριχθεί κάτι τέτοιο.
Η υποχρέωση της Β να
φέρει υπεύθυνη δήλωση ,
θεωρείται ένας μη ανεκτός
περιορισμός του δικαιώμα-
τος της ιδιωτικότητας δεδο-
μένου των όλων συνθηκών
, αφού δεν ανταποκρίνεται
στα κριτήρια που απαιτεί η
αρχή της αναλογικότητας.
Άρα η Β θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι  δεν είναι
υποχρεωμένη να γνωστο-
ποιήσει με SMS στις αρχές
την έξοδό της , ενώ  σε
περίπτωση που την ελέγ-
ξουν αστυνομικοί είναι
πασίδηλο ότι έβγαλε βόλτα
το σκύλο της.
Στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση το μέτρο που επιβάλει
στη Β να γνωστοποιήσει
την έξοδο, δεν είναι καν 《
πρόσφορο》, στο να περιο-
ρισθεί η εξάπλωση του ιού.
Εν κατακλείδι , με βάσει τα
όσα αναφέρθησαν εκ πρώ-
της όψεως είναι συνταγμα-
τικά ανεκτοί οι περιορισμοί
που επιβλήθηκαν με την
απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας των πολιτών. Όμως
είναι αδήριτη ανάγκη να
τονιστεί ότι όλες οι περι-
πτώσεις δεν είναι ολόιδιες ,
καθώς όπως φάνηκε κι από
τα ανωτέρω παραδείγματα
οι περιορισμοί πρέπει να
αξιολογούνται ανάλογα με
τις εκάστοτε συνθήκες.
Γράφει ο Γιαννούλης

Γρηγόριος (Άκης):

Τελειόφοιτος φοιτητής

Νομικής ΑΠΘ

Διευθυντής Εξωτερικών

Συνεργασιών του

Ινστιτούτου του

Ινστιτούτου Οικονομικών

και Πολιτικών Ερευνών

Κέντρο Αστικής

Μεταρρύθμισης

(ΚΕ.ΑΣ.Μ.)

Μέλος Διοικητικού

Συμβουλίου της ΟΝΝΕΔ

Φαρσάλων 
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Άρθρα Αναγνωστών

Είναι συνταγματικά ανεκτή η απαγόρευση της κυκλοφορίας; –Είναι συνταγματικά ανεκτή η απαγόρευση της κυκλοφορίας; –

Άρθρο του Άκη ΓιαννούληΆρθρο του Άκη Γιαννούλη



Έ
να περίεργο

γεγονός

εξελίχθηκε εν

μέσω της πανδημίας του

COVID-19 στην Επαρχία

Φαρσάλων και

συγκεκριμένα στο

Ευύδριο Φαρσάλων.

Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορ-
τάζ της Εφημερίδας
«Ελευθερία» την περασμέ-

νη Τετάρτη 8/4 τεχνικοί της
ΔΕΗ πήγαν με εντολή δια-
κοπής ηλεκτροδότησης
λόγω οφειλών σε ιδιώτη
πάροχο.
Σύμφωνα με τους τεχνικούς
και βάσει των όσων κατα-
γράφονται σε ρεπορτάζ της
εφημερίδας «Ελευθερία», οι
τελευταίοι προπηλακίστη-
καν από τον πατέρα και τον

γιο οι οποίοι σύμφωνα και
με τα όσα κατήγγειλε ο
πρόεδρος της Ένωσης
Τεχνικών ΔΕΗ, Βασίλης
Μητροδήμος, δεν δίστασαν
να ελευθερώσουν σκυλιά
ράτσας πιτμπουλ δίνοντας
«εντολή να τους κατασπα-
ράξουν»
Ο κ. Μητροδήμος τόνισε ότι
« ο πατέρας με το πρόσχη-
μα ότι τηλεφωνεί στην εται-
ρεία που είχε συνάψει συμ-
βόλαιο και χρωστούσε τα
χρήματα, κάλεσε τον γιο
του και αφού προπηλάκι-
σαν τους τεχνικούς, άφη-
σαν ελεύθερα δύο σκυλιά
πιτ- μπουλ και έδωσαν
εντολή να τους κατασπαρά-
ξουν.
Οι δυο τεχνικοί της ΔΕΔ-
ΔΗΕ , σύμφωνα με τον
πρόεδρο, πρόλαβαν να
γλυτώσουν πηδώντας στην
καρότσα του αυτοκινήτου

και με τα κοντάρια ρεύμα-
τος προσπαθούσαν τα προ-
στατευτούν!
Όπως σημείωσε, ο κ.
Μητροδήμος ο τεχνικός
που δέχτηκε και τα περισ-
σότερα χτυπήματα μεταβεί
στο κέντρο υγείας
Φαρσαλων όπου του παρα-
σχέθηκαν οι πρώτες βοή-
θειες.»
Με ανακοίνωση από το
δικηγορικό γραφείο που
ανέλαβε την υπόθεση, οι
δύο καταγγελλόμενοι από
εργαζόμενους στον ΔΕΔ-
ΔΗΕ ότι επέτρεψαν σε σκυ-
λιά να τους επιτεθούν την
ώρα που πήγαν στο σπίτι
τους να προχωρήσουν σε
διακοπή παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος, διαψεύδουν
το συμβάν και προαναγγέλ-
λουν μηνύσεις.
Στην ανακοίνωση αναφέρε-
ται: “Ενημερωθήκαμε σήμε-

ρα από Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, για συμβάν
δήθεν γενόμενο την 06-04-
2020, ημέρα Δευτέρα, στην
περιοχή των Φαρσάλων
Λαρίσης, και ειδικότερα στο
χωριό Μεγάλο Ευύδριο
Φαρσάλων.
Εκπροσωπώντας το
Δικηγορικό μας Γραφείο
τους δύο αναφερόμενους,
δηλώνουμε ρητώς πως
ουδέποτε έλαβε χώρα το
αναφερόμενο συμβάν και
ουδεμία σχέση έχουν τα
καταγγελλόμενα σε βάρος
τους, ενώ δε, απέχουν
πολύ από την πραγματικό-
τητα και τα ακριβή πραγμα-
τικά περιστατικά.
Για το λόγο αυτό, άλλωστε,
οι εντολείς μου προτίθενται
να προβούν και υποβάλ-
λουν σήμερα μηνυτήρια

αναφορά κατά των άνω
τεχνικών της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
και κατά παντός υπευθύ-
νου, επίσης και κατά του
Προέδρου/εκπροσώπου
των τεχνικών, επιφυλασσό-
μενοι παντός νομίμου δικαι-
ώματός τους.
Είναι αδιανόητο σε μια
εποχή που ο παγκόσμιος
ιστός μας δοκιμάζεται, να
λαμβάνουν χώρα απόπει-
ρες αποκοπής του ρεύμα-
τος σε ιδιώτες, οι οποίοι
είχαν ήδη προβεί σε ρύθμι-
ση και τακτοποίηση των
όποιων οφειλών τους.
Πλέον όπως φαίνεται η
υπόθεση έχει πάρει την
Νομική οδό και αναμένονται
εξελίξεις.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στα δικαστήρια θα λυθεί η υπόθεση με τους τεχνικούς τηςΣτα δικαστήρια θα λυθεί η υπόθεση με τους τεχνικούς της

ΔΕΗ και την οικογένεια που κατηγορείται για ΔΕΗ και την οικογένεια που κατηγορείται για 

“στοχευμένη επίθεση” με πιτμπουλ“στοχευμένη επίθεση” με πιτμπουλ

Ν
έος κύκλος

αυξημένου

αριθμού τεστ για

κορωνοιο ετοιμάζεται να

γίνει στα μέσα της

εβδομάδας σε οικισμούς

Ρομά σε ολοκληρη την

Θεσσαλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες
τα τεστ σε επίπεδο νομού
Λάρισας θα αφορούν την
περιοχή της Νέας Σμύρνης

και σε συνοικισμούς σε
Φάρσαλα και Τύρναβο. Οι
έλεγχοι θα πραγματοποιη-
θούν με ειδικό σχέδιο από
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ υπό τον
συντονισμό της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και του
Περιφερειάρχη Κώστα
Αγοραστού.
Αντίστοιχα τεστ θα γίνουν
και στις υπόλοιπες περιο-
χές της Θεσσαλίας, ώστε

να συνεχιστεί η διαδικασία
της ιχνηλάτησης και δειγμα-
τοληπτικού ελέγχου στους
οικισμούς Ρομά και να εντο-
πιστεί εάν υπάρχει διασπο-
ρά στις συγκεκριμένες
περιοχές.
Πρόκειται για ένα κεντρικό
σχέδιο για το οποίο έχει την
εποπτεία ο καθηγητής
Σωτήρης Τσίοδρας ο υφυ-
πουργός Πολιτικής

Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς σε στενή συνερ-
γασία με την Περιφέρεια
Θεσσαλίας,  ακολουθώντας
το αποτελεσματικό επιχει-
ρησιακό σχέδιο που υλο-
ποιήθηκε την προηγούμενη
εβδομάδα στη περιοχή της
καραντίνας στη Νέα
Σμύρνη.

KKορωνοϊος: Έρχεται αυξημένος αριθμός τεστ σεορωνοϊος: Έρχεται αυξημένος αριθμός τεστ σε

οικισμούς Ρομά σε όλη τη Θεσσαλίαοικισμούς Ρομά σε όλη τη Θεσσαλία



Σ
την εκπομπή

“Assist and Goal”

στο Ραδιόφωνο του

«Πρώτου Τύπου»

φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου

Λάρισας κ. Σωτήρης

Γιαννακόπουλος ο

οποίος σε μια συζήτηση

σχεδόν μιας ώρας έλυσε

πολλά θέματα και

ερωτήματα που αφορούν

τον επιχειρηματικό κλάδο

του Νομού μας και όχι

μόνο.

Αρχικά ο κ.
Γιαννακόπουλος τόνισε ότι
μέχρι στιγμής η χώρα μας
παίρνει άριστα στην διαχεί-
ριση της πανδημίας ενώ
μετέπειτα ανέλυσε αρχικά
τα πρώτα δεδομένα τονίζο-
ντας: «Στην αρχή της παν-
δημίας εντός των μέτρων
υπήρχε το 45% των ΚΑΔ,
με άριστη συνεννόηση με
τους αρμόδιους Υπουργούς
και με συνεχή επαφή κατα-
φέραμε να ολοκληρώσουμε
την ένταξη του 85-86% των
ΚΑΔ καθώς υπάρχουν επι-
χειρήσεις που πλήττονται
τόσο άμεσα όσο και έμμεσα
από αυτή την κατάσταση.
Οι μοναδικοί ΚΑΔ που δεν
έχουν ενταχθεί είναι τα
Σούπερ Μάρκετ, τα

Φαρμακεία και οι εταιρείες
διανομής.
Από εκεί και έπειτα πρέπει
όλοι μας να μπούμε σε
αυτή την νέα λογική, δεν
γίνεται κάποιος να περιμέ-
νει ότι θα υπάρξει κέρδος
από μια καταστροφή, στό-
χος μας πρέπει να είναι η
όσο το δυνατόν πιο ομαλή
και ρεαλιστική επιστροφή
στην κανονικότητα.
Το Επιμελητήριο έχει σχε-
δόν 18.000 μέλη από την
μεγαλύτερη έως και την
μικρότερη επιχείρηση του
Νομού, όλοι ζητούν από
εμάς ενημέρωση, προστα-
σία και προσοχή σε όλους
τους τομείς.
Εμείς είμαστε το σπίτι όλων
των επιχειρηματιών και
προσπαθούμε να είμαστε
δίπλα σε όλους τους επαγ-
γελματίες και τις επιχειρή-
σεις.
Πρέπει όλοι μας να οπλι-
στούμε με δύναμη και κου-
ράγιο και να αντιμετωπί-
σουμε όλες τις νέες αυτές
καταστάσεις ενωμένοι και
δυνατοί.»
«Όπως είναι Παγκόσμια
γνωστό αμέσως μετά από
μια κρίση οποιουδήποτε
είδους ο πρωτογενής τομέ-
ας είναι αυτός που επανέρ-

χεται πιο άμεσα.
Ο εγκλεισμός έφερε αλλα-
γές σε πολλά επίπεδα,
έφερε την μαγειρική όπως
την ξέραμε παλιά παραδο-
σιακά στα σπίτια μας ξανά,
έφερε την οικογένεια γύρω
από το τραπέζι άλλαξε την
τροφική αλυσίδα μας καθώς
στην κρίση σε πρώτο
πλάνο μπαίνουν τα βασικά
προϊόντα όπως είναι το
ψωμί, τα μακαρόνια, το ρύζι
κλπ και μετέπειτα το κρέας
και το ψάρι.
Σαν Επιμελητήριο έχουμε
στείλει ήδη επιστολή στον
Υπουργό Ανάπτυξης κ.
Άδωνι Γεωργιάδη για το
γεγονός ότι η τράπουλα
αλλάζει και είναι μια «χρυσή
ευκαιρία» για τον Νομό
Λάρισας ο οποίος βασίζεται
πάντα στον πρωτογενή
τομέα, οι μεγάλες χώρες
της Ευρώπης αντιμετωπί-
ζουν ήδη προβλήματα σε
αυτούς τους τομείς και ο
δικός μας άξονας έχει να
κάνει με την σωστή προώ-
θηση και διαφήμιση τόσο
της αντιμετώπισης της παν-
δημίας όσο φυσικά και με
την διαφήμιση και προώθη-
ση των Ελληνικών προϊό-
ντων 
«Το μεγάλο ζήτημα σε όλο
αυτό όμως είναι και η αλλα-
γή της νοοτροπίας και οι
νέοι άνθρωποι είναι η μεγά-
λη δύναμη σε όλο αυτό,
από την νεολαία πρέπει να
ξεκινήσει η αλλαγή της νοο-
τροπίας μας πρέπει να
υπάρχει πίστη ότι μπορού-
με να τα καταφέρουμε και
σαν Επαρχία και σαν
Νομός και σαν χώρα.
Σαν χώρα έχουμε τεράστιες

δυνατότητες και δεν είναι
τυχαίο ότι σαν λαός στο
εξωτερικό διαπρέπουμε και
είμαστε πρότυπο σαν
Έλληνες.
Αν αποβάλλουμε το σύστη-
μα θα δούμε όλοι πιστεύο-
ντας στους εαυτούς μας τις
τεράστιες δυνατότητες που
έχουμε, όλοι ενωμένοι και ο
καθένας με τις δικές του
δυνάμεις μπορούμε να τα
καταφέρουμε.
«Όσον αφορά την Επαρχία
Φαρσάλων
Έχουμε πολλά δυνατά
σημεία, ειδικά σαν περιοχή
έχουμε την καλύτερη γη, το
καλύτερο μέρος έχουμε
νερό ακόμη.
Εκεί πρέπει να πέσει το
μεγαλύτερο βάρος, στο
νερό το οποίο πρέπει να
είναι ο νούμερο ένα στόχος
μας.»
Για να γίνουν όμως όλα
αυτά απαιτείται κοινό όραμα
από όλους μας, στήριξη και
βοήθεια και φυσικά να μιλά-
με όλοι την ίδια γλώσσα και
να δίνουμε τον καλύτερο
εαυτό μας.
Έτσι νομίζω ότι θα μπορέ-
σουμε να βγούμε πιο δυνα-
τοί από όλη αυτή την κατά-
σταση.»
«Ο άνθρωπος πρέπει να
είναι «ωκεανός» να είναι
σεμνός, ταπεινός και δεκτι-
κός, όλα τα ποτάμια ξεχύ-
νονται στον ωκεανό, με
σεμνότητα, ταπεινότητα και
σωστό σκεπτικό μπορούμε
να γίνουμε καλύτεροι όλοι
μας».
Κλείνοντας εύχομαι σε όλο
τον κόσμο υγεία, κάθε ευτυ-
χία Καλό Πάσχα και  Καλή
Ανάσταση σε όλους»
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Αποκλειστική συνέντευξη του κ. Σωτήρη ΓιαννακόπουλουΑποκλειστική συνέντευξη του κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλου

ΟΟ Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας ανέλυσεΠρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας ανέλυσε

δεδομένα και καταστάσεις για την πανδημία και τηνδεδομένα και καταστάσεις για την πανδημία και την

επόμενη ημέρα στο Ραδιόφωνο του “Πρώτου Τύπουεπόμενη ημέρα στο Ραδιόφωνο του “Πρώτου Τύπου



Κ
λειστές έως τις 27

Απριλίου θα

παραμείνουν όλες

οι επιχειρήσεις που

εντάσσονται στους ΚΑΔ

και έχουν κλείσει

προσωρινά για τον

περιορισμό της

διασποράς του

κορωνοϊού.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ και από το μέτρο

εξαιρούνται οι υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνι-
κού εμπορίου με παράδοση
κατ ‘ οίκον (e-shop κτλ.)
που προσφέρουν οι επιχει-
ρήσεις που εντάσσονται

στους 67 πληττόμενους
ΚΑΔ.
Επίσης παρατείνεται η προ-
σωρινή απαγόρευση λει-
τουργίας όλων των οργα-
νωμένων παραλιών (δημό-
σιων, δημοτικών και ιδιωτι-
κών), των χιονοδρομικών
κέντρων, των αγορών των
άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α ́ 171) και των
αναβατήρων (τελεφερίκ).
Καθώς επίσης και όλων
των αθλητικών εγκαταστά-
σεων και εγκαταστάσεων
γυμναστικής, και των αθλη-
τικών ομίλων.
Επίσης απαγορεύεται η λει-
τουργία των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου που λει-
τουργούν με συμφωνίες
συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού

εμπορίου τύπου “κατάστη-
μα εντός καταστήματος”
(shops- in-a-shop), που
βρίσκονται σε εκπτωτικά
καταστήματα (outlet), εμπο-
ρικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των
σουπερ μάρκετ και των
φαρμακείων, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι διαθέτουν ανε-
ξάρτητη είσοδο για τους
καταναλωτές.
Αντιθέτως επιτρέπεται η λει-
τουργία καταστημάτων
οπτικών και καταστημάτων
πώλησης ακουστικών
βαρηκοΐας μόνο κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας
σε τηλέφωνο ανάγκης που
θα δίδεται από τους κατα-
στηματάρχες αλλά και η λει-
τουργία των εμπορικών
καταστημάτων εντός των

λιμανιών και των αεροδρο-
μίων της χώρας.
Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
η λειτουργία των οποίων
δεν απαγορεύεται, οι διοι-
κήσεις τους οφείλουν να
διασφαλίζουν την τήρηση,
κατά την προσέλευση των
καταναλωτών, της αναλο-
γίας του ενός ατόμου ανά
15 τ.μ. και την ελάχιστη
απόσταση των 2 μέτρων
μεταξύ τους, καθώς και του
μη σχηματισμού ουράς άνω
των 5 ατόμων.
Επίσης δεν απαγορεύεται η
διενέργεια εργασιών χωρίς
την παρουσία κοινού στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, η
λειτουργία των οποίων
απαγορεύεται διά της
παρούσας.

Τ
η Μεγάλη

Εβδομάδα οι

πόρτες των

εκκλησιών θα είναι

κλειστές για τους

πιστούς, ωστόσο οι

πιστοί θα έχουν τη

δυνατότητα να ακούσουν

ραδιοφωνικά μέσω του

Web Radio του “Πρώτου

Τύπου” τις Ακολουθίες

του Πάσχα.

Μπορεί ο κορωνοϊός να
έχει ανατρέψει τη ζωή, την
καθημερινότητα, ακόμα και
τις συνήθειες μας, ωστόσο
όλοι πιστοί θα έχουν τη
δυνατότητα μένοντας στο
σπίτι να ακούσουν τις
Ακολουθίες του Πάσχα
μέσα από την συχνότητα
μας.
Το Ραδιόφωνο μας συμμε-
τέχει στη μεγαλύτερη γιορτή
του χριστιανισμού μεταδίδο-
ντας απευθείας όλες τις
Ακολουθίες των αγίων ημε-
ρών.
Από την Μεγάλη Εβδομάδα
έως και την Κυριακή του
Πάσχα οι Ακολουθίες θα
μεταδίδονται live από τον
Άγιο Αχίλλειο Λάρισας.
Ιερά Σύνοδος σε πιστούς:

Μένουμε στο σπίτι,

κατ΄οίκον προσευχή

Εξάλλου όπως αναφέρει και
η Ιερά Σύνοδος, η οποία

συμφωνεί με τα μέτρα της
κυβέρνησης και προτρέπει
όλους τους πιστούς να
παραμείνουν στο σπίτι,
προσηλωμένοι στην
κατ΄οίκον προσευχή.
Ενδεικτική είναι η δήλωση
του μητροπολίτη
Ναυπάκτου και Αγίου
Βλασίου Ιερόθεου «Πέρα
από όσα αναφέρουν οι
αποφάσεις της Πολιτείας, η
Ιερά Σύνοδος προτρέπει
όλους τους πιστούς να
κατανοήσουν ότι τη φετινή
Μεγάλη Εβδομάδα και την
Ανάσταση, κατ’ άκραν
εκκλησιαστική οικονομία και
επειδή οφείλουμε όλοι να
συνειδητοποιήσουμε την
κρισιμότητα των καιρών,
οφείλουμε να παραμείνουμε
στο σπίτι, προσηλωμένοι
στην κατ΄οίκον προσευχή».
Όλες οι ακολουθίες θα

μεταδοθούν από τον Άγιο

Αχίλλειο Λάρισας.

Το πρόγραμμα μετάδο-

σης των Ακολουθιών έχει

ως εξής:

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
7:00΄ π.μ. – 9:15΄ π.μ. Ἡ
Λειτουργία τῶν
Προηγιασμένων  Δώρων.
6:00΄ μ.μ. –  7:00΄ μ.μ. Τὸ
Μέγα Ἀπόδειπνο.
7:30΄ μ.μ. –  9:15΄ μ.μ. Ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ   ΤΡΙΤΗ
7:00΄ π.μ. – 9:15΄ π.μ. Ἡ
Λειτουργία τῶν
Προηγιασμένων Δώρων.
6:00΄ μ.μ. –  7:00΄ μ.μ. Τὸ
Μέγα Ἀπόδειπνο.
7:30΄ μ.μ. –  9:15΄ μ.μ. Ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ
7:00΄ π.μ. – 9:15΄ π.μ. Ἡ
Λειτουργία τῶν
Προηγιασμένων  Δώρων.
6:30΄ μ.μ. –  9:15΄ μ.μ. Ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ
Νιπτῆρος. Τὸ Μυστήριο τοῦ
Ἱεροῦ Εὐχελαίου.
ΜΕΓΑΛΗ   ΠΕΜΠΤΗ

7:30΄ π.μ. – 9:30΄ π.μ. Ἡ
Θ. Λειτουργία τοῦ Μ.
Βασιλείου.
7:00΄ μ.μ. – 10:45΄ μ.μ. Ἡ
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων
Παθῶν.
ΜΕΓΑΛΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:30΄ π.μ. – 10:15΄ π.μ. Ἡ
Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων
Ὡρῶν.
10:15΄ π.μ. – 12:00΄ π.μ. Ὁ
Ἑσπερινὸς τῆς
Ἀποκαθηλώσεως.
7:00΄ μ.μ. – 10:30΄ μ.μ. Ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
Θρήνου.
9:00΄ μ.μ. Ἔξοδος Ἱεροῦ

Ἐπιταφίου.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
7:30΄ π.μ. – 9:30΄ π.μ. Ὁ
Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία
Λειτουργία.
11:00΄ μ.μ.   Κρούση κωδώ-
νων- Ἀκολουθία τῆς
Ἀναστάσεως.
12:00΄ νυχτερινή Ἡ τελετὴ
τῆς Ἀναστάσεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ
12:15΄ νυκτ. – 02:00΄ π.μ.
Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία
Λειτουργία
11:00΄ π.μ.   Ὁ  Μέγας
Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα “Η
ΑΓΑΠΗ”
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Κλειστά μέχρι 27 Απριλίου τα καταστήματα – Κλειστά μέχρι 27 Απριλίου τα καταστήματα – 

Ποια εξαιρούνταιΠοια εξαιρούνται

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κλειστές εκκλησίες: Κλειστές εκκλησίες: Live Live από το ραδιόφωνο του “Πρώτουαπό το ραδιόφωνο του “Πρώτου

Τύπου” οι Ακολουθίες του ΠάσχαΤύπου” οι Ακολουθίες του Πάσχα



Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

ενόψει του Πάσχα και του

καθιερωμένου ψησίματος

του οβελία ενημερώνει το

καταναλωτικό κοινό πως

είμαστε υποχρεωμένοι

φέτος να αλλάξουμε τις

συνήθειές μας και να μην

ψήσουμε όπως κάθε

χρόνο , με συγγενείς και

φίλους .

Φέτος θα σουβλίσουμε το
αρνάκι και θα το ψήσουμε
μόνο με την οικογένειά μας,
Δεν παύουμε να τηρούμε
τις παραδόσεις μας και δεν
στερούμε απο τα παιδιά
μας τη χαρά του ψησίματος
του οβελία που με τόση
λαχτάρα προσμένουν.
Ως υπεύθυνοι πολίτες
αυτής της χώρας οφείλουμε
όμως να εναρμονιστούμε με

τα νέα μέτρα , για να μπο-
ρέσουμε να γλεντήσουμε με
συγγενείς και φίλους στο
μέλλον.
Το Άγιο Πάσχα , είναι η
μεγαλύτερη γιορτή της
Χριστιανοσύνης , φέτος θα
τη γιορτάσουμε με πίστη κι
ευλάβεια από την οικία μας.
Προετοιμαζόμαστε για την
μεγάλη αυτή γιορτή , κάνο-
ντας όλες τις αγορές μας
από τις μικρές τοπικές επι-

χειρήσεις.
Στηρίζουμε την μικρή επιχεί-
ρηση , τους γείτονες μας ,
τους δικούς μας ανθρώ-
πους!!
Καλό Πάσχα με δύναμη ,
υπομονή και πάνω απο όλα
Υγεία !!!
Χρόνια Πολλά και Καλή
Ανάσταση !!!
Το ΔΣ του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων

Μ
ε βάση την

πρόσφατη KYΑ

επιβάλλεται το

μέτρο της αναστολής

λειτουργίας των λαϊκών

αγορών καθώς και κάθε

μορφής άσκησης

πλανόδιου εμπορίου

στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας, έως και

24.4.2020 για

προληπτικούς λόγους

δημόσιας υγείας προς

περιορισμό της

διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19.

Ως εκ τούτου, αναστέλλεται
η λειτουργία της λαϊκής
αγοράς Φαρσάλων για τις
κάτωθι ημερομηνίες:
Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου
2020 και
Τρίτη, 21 Απριλίου 2020
Επίσης, αναστέλλεται και η
άσκηση κάθε μορφής πλα-
νόδιου εμπορίου εντός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
έως και 24 Απριλίου 2020.
Για οποιαδήποτε πληροφο-
ρία ή διευκρίνηση οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (8:00-
16:30) στα τηλέφωνα
24913-50133,113 ή με
μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
v.balabani@dimosfarsalon.
gr.

Α
πό τον

Οργανισμό

Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.)

ανακοινώνεται ότι, στο

πλαίσιο της λήψης

έκτακτων μέτρων για την

προστασία της δημόσιας

υγείας από τη διασπορά

της πανδημίας του

κορωνοϊού COVID-19, η

διανομή πασχαλινού

αρνιού στους

δικαιούχους του

Κοινωνικού

Παντοπωλείου Δήμου

Φαρσάλων θα

πραγματοποιηθεί κατ΄

οίκον, μέσω του

διευρυμένου

προγράμματος

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Η διανομή θα πραγματο-

ποιηθεί από σήμερα Μ.

Δευτέρα 13-4-2020 έως τη

Μ. Πέμπτη 16-4-2020. Για

τυχόν πληροφορίες οι δικαι-

ούχοι να απευθύνονται

μόνο στα τηλέφωνα

2491024043, 2491350100.

11
Μ. Τρίτη 14 Απριλίου Επικαιρότητα

Στήριξη των τοπικών καταστημάτων για το ΠάσχαΣτήριξη των τοπικών καταστημάτων για το Πάσχα

Αναστέλλεται η λειτουργία της λαϊκής Αναστέλλεται η λειτουργία της λαϊκής 

αγοράς Φαρσάλων και το πλανόδιο εμπόριοαγοράς Φαρσάλων και το πλανόδιο εμπόριο

Ξεκινάει η διανομή οβελία στους δικαιούχουςΞεκινάει η διανομή οβελία στους δικαιούχους

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ. Φαρσάλωντου Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ. Φαρσάλων

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869  |  Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ



Μ
ε τεράστια

επιτυχία

πραγματοποιήθ

ηκε η καθιερωμένη

Πασχαλινή Αιμοδοσία του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων στην κεντρική

πλατεία των Φαρσάλων

την Πέμπτη 9/4.

Οι άνθρωποι του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων έχοντας λάβει

όλα τα απαραίτητα μέτρα

προστασίας και πρόληψης

κατάφεραν να οργανώσουν

και να εκτελέσουν με άψογο

τρόπο μια ανοιχτή αιμοδο-

σία η οποία και σημείωσε

μεγάλη επιτυχία καθώς οι

Φαρσαλινοί έδειξαν για

ακόμη μια φορά το κοινωνι-

κό πρόσωπό τους και την

αλληλεγγύη τους.

Αξίζει να αναφερθεί η μεγά-

λη συμμετοχή και ανταπό-

κριση από νέους στο

συγκεκριμένο κάλεσμα του

συλλόγου.

Συγκεκριμένα συγκεντρώ-

θηκαν 90 φιάλες αίμα όπως

ανακοίνωσε επίσημα ο

Σύλλογος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων: Την Πέμπτη 9/4

συγκεντρώθηκαν 90 φιάλες

στην αιμοδοσία της

Πλατείας Δημαρχείου στα

Φάρσαλα.

Ευχαριστούμε όλους τους

αιμοδότες μας για την προ-

σφορά τους, την υπομονή

και την κατανόηση που

έδειξαν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ

στους νέους αιμοδότες που

έγιναν νέοι κρίκοι της αλυσί-

δας της εθελοντικής αιμο-

δοσίας.

Ευχαριστούμε τον Δήμο

Φαρσάλων που στέκεται

αρωγός μας, την διεύθυνση

του καταστήματος ΓΕΥΣΗ

για τις τυρόπιτες, τον

Γιώργο Στατηρη για την

δωρεάν απολύμανση.

Την Βιοϊατρική Εσκιογλου

για τις εξετάσεις αιματοκρί-

τη, το προσωπικό της αιμο-

δοσίας ΓΝ Λάρισας για την

άψογη συνεργασία.

Την Πανελλήνια

Ομοσπονδία Συλλόγων

Εθελοντών Αιμοδοτών για

την αποστολή υγειονομικού

υλικού.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

12
Μ. Τρίτη 14 Απριλίου

CMYK

Τοπικά Νέα

Συγκεντρώθηκαν 90 φιάλες αίματοςΣυγκεντρώθηκαν 90 φιάλες αίματος

Τεράστια επιτυχία στην Πασχαλινή Αιμοδοσία του Αιμοδοτικού Συλλόγου Φαρσάλων Τεράστια επιτυχία στην Πασχαλινή Αιμοδοσία του Αιμοδοτικού Συλλόγου Φαρσάλων 



Α
ποτυχημένη

χαρακτήρισε ο

Λευτέρης

Αυγενάκης την

αναδιάρθρωση των

ποδοσφαιρικών

πρωταθλημάτων που

έκανε πέρυσι ο

προκάτοχός του Γιώργος

Βασιλειάδης και σε

συνέντευξη του στο athli-

tiko επιβεβαίωσε ότι

υπάρχει η σκέψη για εκ

νέου αλλαγές.

«Αυτό είναι κάτι που θα το
δούμε, είναι ανοιχτό.
Άποψη έχω για το πώς
μπορεί να γίνει, αλλά δεν
είναι της παρούσης. Κάθε
πράγμα στην ώρα του»,
ήταν συγκεκριμένα η τοπο-
θέτηση του υφυπουργού
Αθλητισμού.
«Το να έχουμε ένα κρατικο-
δίαιτο ποδόσφαιρο τριών
κατηγοριών το οποίο θα
τροφοδοτεί και θα πληρώ-
νει ο ελληνικός λαός μέσω

της ΕΡΤ, σαφώς δε μας
βρίσκει σύμφωνους», είπε
χαρακτηριστικά, συμπλη-
ρώνοντας πως «από ‘κει
και πέρα, το τι θα κάνει το
ελληνικό κράτος γι’ αυτό το
πράγμα, είναι ένα ανοιχτό
θέμα, το οποίο φυσικά και
θα συζητήσω με τα συλλο-
γικά όργανα του ποδοσφαί-
ρου, είτε αυτό είναι η
Σούπερ Λιγκ, είτε η Σούπερ
Λιγκ 2, η Φούτμπολ Λιγκ, ή
η ΕΠΟ».
Σχετικά με τα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα, επανέλαβε
την εκτίμηση του ότι ενδε-
χομένως θα σταματήσουν
λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, αλλά και πάλι
τόνισε ότι η απόφαση ανή-
κει στην ΕΠΟ και ο ίδιος θα
συνηγορήσει είτε έτσι είτε
αλλιώς σε ό,τι αποφασιστεί.
Τα σημαντικότερα μέρη των
δηλώσεων του κ. Αυγενάκη
στο athlitiko:
Για τη φετινή τύχη των ερα-

σιτεχνικών πρωταθλημάτων
της χώρας: «Εγώ βάζω
έναν όρο μονάχα. Αυτός
είναι η υγεία, η ζωή. Εάν οι
ειδικοί, οι επιστήμονες, μας
συμβουλέψουν για κάποια
πράγματα όπως το κάναμε
από την πρώτη στιγμή σαν
Υπουργείο Αθλητισμού τότε
δεν έχω κανένα λόγο να
αρνηθώ και να επικροτήσω
ή να μη συνηγορήσω σε
μία απόφαση ενός συλλογι-
κού οργάνου. Για το ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο την
απόφαση θα την πάρει το
αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ.
Η εκτίμησή μου είναι ότι
μάλλον δεν θα μπορέσει να
συνεχιστεί το ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο, αλλά αυτή
είναι η εκτίμησή μου. Αυτή
η εκτίμηση προέρχεται
βάσει του κόσμου που
συναναστρέφομαι, των
μηνυμάτων που εισπράττω
και ακούω, είμαι μέσα στο
χώρο, μέσα στην αθλητική
οικογένεια. Αλλά, αυτό είναι
εκτίμηση και δεν είναι θέση.
Ν’ ακούσουμε πρώτα τι θα
πουν οι ειδικοί και μετά θα
πάρω εγώ θέση. Δεν πρό-
κειται να πρωτοπώ εγώ,
αλλά ας μιλήσουν πρώτα οι
ειδικοί, που είναι τα συλλο-
γικά όργανα και μετά ακο-
λουθεί ο υπουργός. Το
καταλαβαίνω ότι αν διακο-
πούν ξαφνικά τα πρωτα-
θλήματα θα υπάρξουν αδι-
κίες, γι’ αυτό το λόγο οι

άμεσα εμπλεκόμενοι και
υπεύθυνοι που είναι τα
συλλογικά όργανα του ερα-
σιτεχνικού ποδοσφαίρου
καλό θα είναι να τα λάβουν
όλα αυτά υπόψη τους πριν
αποφασίσουν και καταλή-
ξουν σε μένα σε μια από-
φασή τους».
Για την αναδιάρθρωση
Βασιλειάδη: «Σούπερ Λιγκ
2 και Φούτμπολ Λιγκ, ποιος
είναι ο ρόλος τους τελικά
και ποιο είναι το θετικό
αποτέλεσμα, εάν υπάρχει.
Γιατί εγώ προσπαθώ να
καταλάβω κάποια πραγμα-
τα και δυσκολεύομαι.
Χρήματα πολλά δεν υπάρ-
χουν και ειδικά μετά την
κρίση τα πράγματα θα είναι
πολύ περιορισμένα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η
αναδιάρθρωση η περιβόητη
και περισπούδαστη μάλλον
δεν απέδωσε τα αναμενό-
μενα. Άποψή μου είναι ότι η
πολιτεία δεν θα πρέπει να
επεμβαίνει τόσο πολύ στο
ποδόσφαιρο όσο υπάρχουν
όργανα και προσωπικότη-
τες στα όργανα αυτά να
δώσουν υπεραξία. Όσο τα
όργανα ατονούν και οι
αθλητικές ομοσπονδίες κατ’
επέκταση υπολειτουργούν,
άλλο τόσο βρίσκει έδαφος η
πολιτεία. Η αναδιάρθρωση
Βασιλειάδη ήταν ένα τέχνα-
σμα και απέτυχε παταγω-
δώς. Δυστυχώς, ενίσχυσε
το θολό τοπίο, την ομιχλώ-
δη κατάσταση που υπήρχε
μεταξύ ομάδων, στοιχηματι-
κών εταιρειών και όλα
αυτά».
Για το αν θα υπάρξει ανα-
διάρθρωση φέτος: «Αυτό
είναι κάτι που θα το δούμε,
είναι ανοιχτό. Άποψη έχω
για το πώς μπορεί να γίνει
αλλά δεν είναι της παρού-
σης. Κάθε πράγμα στην
ώρα του. Αυτή τη στιγμή η
περιβόητη αναδιάρθρωση
που επικαλέστηκε ο κ.
Βασιλειάδης έχει πάει στο
βρόντο, έχει αποτύχει πατα-
γωδώς. Το να έχουμε ένα
κρατικοδίαιτο ποδόσφαιρο
τριών κατηγοριών το οποίο
θα τροφοδοτεί και θα πλη-
ρώνει ο ελληνικός λαός
μέσω της ΕΡΤ, σαφώς δε

μας βρίσκει σύμφωνους.
Από ‘κει και πέρα, το τι θα
κάνει το ελληνικό κράτος γι’
αυτό το πράγμα, είναι ένα
ανοιχτό θέμα, το οποίο
φυσικά και θα συζητήσω με
τα συλλογικά όργανα του
ποδοσφαίρου, είτε αυτό
είναι η Σούπερ Λιγκ, είτε η
Σούπερ Λιγκ 2, η Φούτμπολ
Λιγκ, ή η ΕΠΟ.
Προς το παρόν όμως η δια-
πίστωση και άποψή μου
είναι ότι δεν έχει πετύχει
αυτό το σχέδιο το οποίο
διαφημίστηκε, υπηρετήθηκε
και μάλιστα με πολύ πάθος
από τον κ. Βασιλειάδη, ο
οποίος είχε βγει στα κανά-
λια και έλεγε τα δικά του.
Εάν είναι να στήνουμε κρα-
τικά μαγαζιά, πες το ξεκά-
θαρα ότι θέλω να στείλω
κρατικά μαγαζιά, “φύτεψε”
σε κάθε περιοχή από ένα,
πες ότι κάθε χρόνο θα
παίρνεις από τόσα χιλιάρικα
να παίζεις ποδόσφαιρο και
τελείωσε, αλλά όχι αυτό το
ήξεις αφήξεις και στο τέλος
το λογαριασμό θα τον πλη-
ρώνει ο ελληνικός λαός
μέσω της ΕΡΤ. Σε αυτό
είμαστε ενάντια, είναι ξεκά-
θαρο».
Για τις αθλητικές εγκαταστά-
σεις της χώρας: «Σε συνερ-
γασία με τον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ, τον κ.
Παπαστεργίου, δήμαρχο
Τρικάλων, κάνουμε το πρό-
γραμμα “Πέλοπας” όπου θα
καταγραφούν σε μια ηλε-
κτρονική πλατφόρμα όλες
οι αθλητικές υποδομές της
ΓΓΑ. Δεν έχουμε αυτές που
ανήκουν στους δήμους, συν
των υπολοίπων ιδιοκτητών,
είτε αυτές είναι περιφέρειες,
οι ομοσπονδίες, οτιδήποτε
για να ξέρουμε τι πραγματι-
κά έχουμε στην Ελλάδα.
Σήμερα δεν ξέρουμε! Αν
εξαιρεθούν οι εγκαταστά-
σεις της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού,
συνολικά δεν έχουμε εικόνα
τι έχουμε, σε τι επίπεδο
είναι μελετητικά, λειτουργι-
κά, πόσο γηρασμένες είναι,
τι εξυπηρετούν.
Αρα, να διοχετεύσουμε τα
όποια χρήματα μας με
τρόπο τέτοιο ώστε να πιά-

σουν τόπο και να εξυπηρε-
τούν τον αθλητισμό ή να
κάνουμε μια στρατηγική για
να επενδύσουμε ενδεχομέ-
νως σε κάποιο άθλημα, για
παράδειγμα στο τένις όπου
υπήρξε μια εκτίναξη το
τελευταίο διάστημα, όπως
είχε γίνει παλιότερα με το
μπάσκετ ή το χάντμπολ
όπου αυτή τη στιγμή έχου-
με και μια διεθνή διοργάνω-
ση τον παραπάνω χρόνο.
Σκοπός μας είναι να μάθου-
με τι πραγματικά έχουμε, τι
πραγματικά μας χρειάζεται
επιπλέον, πού θα πρέπει
να ρίξουμε το βάρος μας
και προς τα πού θα πρέπει
να κινηθούμε. Το να στή-
νουμε κλειστά γυμναστήρια
ή σκοπευτήρια ή κολυμβη-
τήρια σε κάθε δήμο ή σε
κάθε γειτονιά μόνο και μόνο
για να ικανοποιήσουμε
ψηφοθηρικά κάποιους
“φίλους” μας δημάρχους ή
περιφερειάρχες είναι λάθος
και το έχουμε πληρώσει
ακριβά.
Δείτε πόσα απ’ αυτά που
“φυτεύτηκαν” το 2004, ξεκί-
νησαν και ποτέ δεν τελείω-
σαν, έχουν μείνει σε επίπε-
δο σκελετών. Σαφώς και δε
συμφωνούμε με αυτό το
πράγμα, σαφώς επίσης
συμφωνώ ότι υπάρχουν
αυτή τη στιγμή υποδομές
που λειτουργούν χωρίς
άδεια, ακόμα και δικές μας,
της ΓΓΑ. Θα πρέπει λοιπόν
να ξέρουμε τι έχουμε, που
αυτή την ώρα δεν το ξέρου-
με. Κάποιες υποδομές,
οπως τα κολυμβητήρια,
είναι κοστοβόρα. Στο Νομό
Ηρακλείου για παράδειγμα
έχουμε τρία κολυμβητήρια,
εκ των οποίων συντηρείται
μονάχα το ένα, τα άλλα δύο
δυσκολεύονται να λειτουρ-
γήσουν γιατί είναι εξαιρετικά
απαιτητικά σε ενεργειακό
επίπεδο. Στόχος είναι να
φτιάξουμε αυτή την πλατ-
φόρμα, να συνεργαστούμε
όλοι ώστε να γίνει καλύτερη
αξιοποίηση των χρημάτων
που θα δώσουμε για τις
αθλητικές υποδομές».
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Αθλητικά
CMYK

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία

1ου ορόφου 125 τ.μ. , κατασκευής

1992 στο κέντρο των Φαρσάλων.

Διαθέτει μόνωση, διπλά τζάμια,

τζάκι, κουζίνα ενιαία με σαλόνι,

τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και

είναι σε άριστη κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη.  

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρ-

κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και

ψωμιέρα.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6939018026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη

γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην

οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνo:

6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε
κεντρικό σημείο της πόλης των
Φαρσάλων στον πεζόδρομο της
Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.
Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα

επί της οδού Βόλου.

Πλήρως Επιπλωμένη.

Τιμή Προσιτή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6976886563

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό

Λαμίας.

Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον

1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου

90, αποτελούμενο από 2 υπνο-

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

νιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου
από κριθάρι.
Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά
μέσο όρο το κάθε δέμα).
Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 -
Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,

χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-

νούργιο επί της οδού  Υπερείδου

8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-

νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό

Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισόγειο

κατάστημα 57τμ, ιδιαίτερης προ-

βολής, 25ης Μαρτίου & Ανθίμου

Γαζή 1, Φάρσαλα (Πλατεία

Λαού).

Πληροφορίες: 6944323505,

6945875344

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισόγεια

υπερυψωμένη 150 τμ, σε μεγάλο

οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Τιμή συζητησίμη. 

Τηλ Επικοινωνίας: 6938848454

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Το κατάστημα εστία-

σης LA FRESH, στα Φάρσαλα

ζητά μια κοπέλα για μόνιμη 

εργασία.

Πληροφορίες εντός του καταστή-

ματος από 11:00 έως 13:00

(Λαρίσης 58)
Τηλ.2491024240
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για
σπόρο. Great nortern ποικιλία
Τηλ Επικοινωνίας: 6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 65
τ.μ. ριζικά ανακαινισμένη ακρι-
βώς κάτω από τον Πύργο
Καραμίχου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6934130811

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ - 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα
80τ.μ. για γενική χρήση επι της
οδού 28ης Οκτωβρίου δίπλα στη
ΔΕΗ.
Διαμπερές με πολύ φωτισμό και
δική του θέση στάθμευσης.
Για πληροφορίες στο τηλ.
6949038535

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χωράφια 10 – 15
στρέμματα για εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκών.
Ενοίκιο από 150 ευρώ ανά
στρέμμα.
Αγορά από 1.500 ευρώ ανά
στρέμμα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6972800764. κ. Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800
τ.μ. με αποθήκη η οποία ηλε-
κτροδοτείται στην οδό
Ανωχωρίου 49 στα Φάρσαλα.
Τιμή Συζητήσιμη
Τηλ. Επικοινωνίας: 6971955687
και 6977070987

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψεκαστικό Mercedes
Unimog 1 τόνου - Μοντέλο-83
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
6908453489 και 6945233073
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14/3:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

15/3:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

16/3:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

17/3:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

18/3:Φίκας Κωνσταντίνος Γ. Δ/νση: 25ης

Μαρτίου 8 – Πλατεία Λαού, Τηλ: 2491022251

19/3:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

20/3: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

21/3:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

Η εταιρία Projectcity ζητά προσωπικό για 
εξωτερικές εργασίες.
Πληροφοριες: 24910 28018 

Υπόψιν: κ. Κώστας

Υπηρεσία delivery από τα τυροκομικά Ζαχαρή

Αγαπητοί πελάτες, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της
πανδημίας του Cov-19 και σεβόμενοι τις ανακοινώσεις
του υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε τα εξής:
•Από 14/3 έως νεότερης ανακοίνωσης, το κατάστημα μας
θα είναι ανοιχτά ως έχει για την εξυπηρέτηση σας.
•Για την υγεία όλων μας, δεν θα πρέπει να συνωστίζονται
στο χώρο πάνω από 2-3 άτομα.
•Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας θα μπορείτε να καλεί-
τε & στα τηλέφωνα του καταστήματος για να προμηθευτεί-
τε τα προϊόντα στον χώρο σας.
Τηλ. 2491025091, 2491024029, 2491025029,
2491026029, 6976673961, 6972223223.

Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων: Πασχαλινό ωράριο

Το νέο ωράριο των Φαρμακείων

Το νέο υποχρεωτικό ωράριο για όλα τα φαρμακεία
του νομού που εδρεύουν σε περιοχές με 2 και
περισσότερα φαρμακεία μετά από απόφαση της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη σύμφωνη γνώμη
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας καθορίζε-
ται επ’ αόριστον από τις 08:30 ως τις 16:30 καθη-
μερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Το νέο ωράριο ισχύει από την Παρασκευή
27/3/2020.



Π
ροχωρά το έργο

της ενεργειακής

αναβάθμισης του

δημαρχείου Φαρσάλων,

καθώς ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός έδωσε την

έγκριση για την

δημοπράτηση του έργου,

προϋπολογισμού 538.399

ευρώ, με χρηματοδότηση

από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

2014-2020. Δικαιούχος

του έργου είναι ο Δήμος

Φαρσάλων, που αποκτά

ένα σύγχρονο και

λειτουργικό κτίριο

διοίκησης, με

αναβάθμιση των

χαρακτηριστικών του από

Ενεργειακής Κατηγορίας

Δ, σε Κατηγορία Β+.

Συγκεκριμένα, μετά την
ολοκλήρωση σύνταξης των
τευχών δημοπράτησης και
τη θετική αξιολόγησή τους
από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Περιφέρειας
Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου.
Ακολουθεί πλέον η έγκριση
και δημοσιοποίηση του σχε-
τικού Διαγωνισμού από τον
Δήμο Φαρσάλων, στο αμέ-
σως προσεχές διάστημα.
«Η επόμενη μέρα για την
οικονομία και την κοινωνία
είναι μία μεγάλη πρόκληση
που πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε, αφού κερδίσουμε τη
μεγάλη μάχη έναντι του
Covid-19» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. «Η

Περιφέρεια προετοιμάζει
την επόμενη μέρα, με έργα
που δημιουργούν θέσεις
εργασίας και εισφέρουν
χρήμα στην πραγματική,
τοπική οικονομία».
Η ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιρίου του Δημαρχείου,
στα Φάρσαλα, περιλαμβά-
νει τις
εξής παρεμβάσεις:

-Εργασίες θερμομόνωσης
εξωτερικής τοιχοποιίας με
πλάκες εξηλασμένης πολυ-
στερίνης.
-Θερμομόνωση, υγρομόνω-
ση δώματος με υλικά φρα-
γής υγρασίας, πλάκες θερ-
μομόνωσης και αντηλιακή
προστασία της υγρομόνω-
σης.
-Θερμομόνωση, υγρομόνω-
ση δαπέδου.
-Αντικατάσταση εξωτερικών
κουφωμάτων με νέα ενερ-
γειακά με σύστημα θερμο-
διακοπής και ενεργειακούς
υαλοπίνακες υψηλής θερ-
μομόνωσης.
-Αντικατάσταση φωτιστικών
με νέα, τεχνολογίας led.
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Τ
ο σχέδιο

αντιμετώπισης σε

συνεργασία με τον

υφυπουργό Νίκο

Χαρδαλιά και τον

λοιμωξιολόγο  Σωτήρη

Τσιόδρα

Συνολικά 31 θετικοί στον
Covid-19  εντοπίζονται στη
συνοικία Ρομά στη Νέα
Σμύρνη της Λάρισας,  τη
στιγμή που τα συνολικά
κρούσματα σε όλη την υπό-
λοιπη Θεσσαλία ανέρχονται
σε 28.
Η διαδρομή για την ιχνη-

λάτηση και τον εντοπισμό

των 31 κρουσμάτων στη

συνοικία της Νέας

Σμύρνης Λάρισας,  από

τον ΕΟΔΥ,  τις Υπηρεσίες

Δημόσιας Υγείας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας,

το ΓΝΛ και το

Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο έχει ως εξής:

Ανιχνεύεται στο
Νοσοκομείο το κρούσμα 0
(ο πρώτος ασθενής). Είναι
Ρομά κάτοικος της Νέας
Σμύρνης, στην περιοχή της
110 Π.Μ.
Από την ιχνηλάτηση των
στενών επαφών του, από
κλιμάκιο γιατρών και επαγ-
γελματιών υγείας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας  και
του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας,  ελέγχθηκαν
29 δείγματα. Τα 20 ήταν
θετικά.
Στην ίδια περιοχή, κλιμάκιο
γιατρών του ΓΝΛ, του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και της Περιφέρειας
Θεσσαλίας  λαμβάνει ακόμη
90 δείγματα. Τα 3 βγαίνουν
θετικά.
Το σύνολο των  23 κρου-
σμάτων, μεταφέρθηκε στο
Ιατρικό Κέντρο Υποδοχής,
που οργάνωσε η
Περιφέρεια Θεσσαλίας σε
συνεργασία με τον υφυ-
πουργό Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά,
στην περιοχή της Νίκαιας.
Παραμένουν χωρίς
συμπτώματα και βρίσκονται
υπό ιατρική παρακολούθη-
ση.
Στη συνοικία της  Νέας
Σμύρνης Λάρισας, στο
πλαίσιο τόσο των δειγματο-
ληπτικών ελέγχων όσο και
των ελέγχων ιχνηλάτησης,
ελέγχθηκαν συνολικά 236
δείγματα. Από τα 236 δείγ-
ματα, βρέθηκε 1 θετικό. Η
δειγματοληψία έγινε από
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και από
ιδιωτικό εργαστήριο.
Επιπλέον, διαγνώστηκε
θετικός 1 ακόμη Ρομά, που
προσήλθε μόνος του στο

ΓΝΛ και από εκεί στο
Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο.
Από την ιχνηλάτηση αυτών
των τελευταίων 2 κρουσμά-
των σε 8 στενές επαφές
τους, βρέθηκαν 5 θετικοί.
Παράλληλα ιχνηλατήθηκαν
στον οικισμό Ρομά των
Φαρσάλων άλλες 5 στενές
επαφές του Κρούσματος 0.
Όλα τα δείγματα ήταν
αρνητικά.
Ολοκληρώθηκε η διαδικα-
σία μεταφοράς των 5 θετι-
κών στο Ιατρικό Κέντρο
Υποδοχής, στη Νίκαια.
Συνολικά στο Κέντρο βρί-
σκονται και τελούν υπό
ιατρική παρακολούθηση και
τα 31 κρούσματα, μεταξύ
των οποίων,  ένα βρέφος 6
μηνών και μία έγκυος.
Σε δήλωση  του, ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός αναφέ-
ρει: «Ευχαριστώ τον υφυ-
πουργό Πολιτικής
Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά
και τον καθηγητή  λοιμωξιο-
λογίας Σωτήρη Τσιόδρα για
την πολύτιμη καθημερινή
συνεργασία και καθοδήγη-
ση. Ευχαριστώ τον συντονι-
στή των δειγματοληπτικών
ελέγχων και της ιχνηλάτη-
σης, καθηγητή Υγιεινής και
Επιδημιολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
κ. Χρήστο
Χατζηχριστοδούλου και όλα
τα κλιμάκια  του ΕΟΔΥ, του
ΓΝΛ, του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, της
Περιφέρειας  και του Δήμου
Λαρισαίων. Λαμβάνονται
και πρόκειται να ληφθούν
όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής και της
δημόσιας υγείας».
Πηγή:larissanet.gr

Ε
ρώτηση στη Βουλή

των Ελλήνων

προς τους

Υπουργούς Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

και Περιβάλλοντος και

Ενέργειας κατέθεσε ο

επικεφαλής της

“Ελληνικής Λύσης” Κυρ.

Βελόπουλος σχετικά με

το υδατικό πρόβλημα της

Θεσσαλίας.

Αναλυτικά στην ερώτησή

του αναφέρονται τα ακό-

λουθα:

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

σύμφωνα με καταγγελίες

αγροτών, της ευρύτερης

περιοχής της Θεσσαλίας,

αλλά και από δημοσιεύματα

στον τοπικό τύπο διακεκρι-

μένων επιστημόνων της

περιοχής, έχουν δημιουργη-

θεί τεράστια προβλήματα

στον θεσσαλικό κάμπο,

εξαιτίας της χρόνιας άρδευ-

σης από υπόγεια υδατικά

συστήματα. Καταγγέλλουν

οι θεσσαλοί αγρότες την

ανοχή και τις αυθαίρετες

πρακτικές της Πολιτείας,

από την δεκαετία του 1980

έως σήμερα, που επιδείνω-

σαν την κατάσταση του

υπόγειου υδροφόρου ορίζο-

ντα στον θεσσαλικό κάμπο.

Οι ανωτέρω τονίζουν, επί-

σης ότι, στο πρώτο σχέδιο

διαχείρισης υδάτων της

Θεσσαλίας (09/2014) το

πρόβλημα αυτό προσέλαβε

και την ποσοτική του διά-

σταση. Αναφέρεται στο

παραπάνω σχέδιο ότι, στην

λεκάνη του Πηνειού, εκτός

από τα ανανεώσιμα υδατικά

αποθέματα, εξαντλούνται

και τα μόνιμα υδατικά απο-

θέματα. Υπολογίστηκε ότι,

διακινείται από τα μόνιμα

υδατικά αποθέματα ποσό-

τητα νερού ίση με 250 έως

320 εκ. κ.μ. /έτος, ενώ,

συνολικά, κατά τις τελευταί-

ες δεκαετίες, αντλήθηκαν

περίπου 3 δις κ.μ. νερού

περισσότερα από το οικο-

λογικά επιτρεπόμενο.

Φυσικά, το πρόβλημα δεν

ήταν δυνατόν να κρυφτεί.

Οι εκάστοτε κυβερνήσεις

και το αρμόδιο Υπουργείο

επέλεγαν, εξαιτίας οδηγιών

από την ΕΕ, να συμπερι-

λαμβάνουν στις υπουργικές

αποφάσεις τους ως δήθεν

«λύση» ένα «μαγείρεμα»

αριθμών, που θα ανταπο-

κρινόταν στην κάλυψη των

υδατικών ελλειμμάτων.

Έτσι, επέλεξαν το απαρά-

δεκτο σενάριο της σταδια-

κής επιστροφής των υδά-

των, στον υδροφόρο ορίζο-

ντα σε μία διάρκεια συνολι-

κά 60 ετών. Ουσιαστικά,

δηλαδή, ανεύθυνα παρέ-

πεμψαν το μεγάλο αυτό

θέμα στις καλένδες, υποτι-

μώντας (κυριολεκτικά) τη

νοημοσύνη των Θεσσαλών.

Με δεδομένα όλα τα παρα-

πάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ

Υπουργοί:

1.Τι προτίθεσθε να πράξε-

τε, κατά το μερίδιο δικαιο-

δοσίας που σας αναλογεί,

ώστε να αποτραπεί η ανε-

ξέλεγκτη άντληση των μόνι-

μων αποθεμάτων νερού

από τον υδροφόρο ορίζο-

ντα του θεσσαλικού

κάμπου;

2. Πότε προτίθεσθε να ξεκι-

νήσετε τα απαραίτητα τεχνι-

κά έργα, προκειμένου να

εμπλουτιστεί ο υδροφόρος

ορίζοντας στην ευρύτερη

περιοχή του θεσσαλικού

κάμπου;

To To χρονικό του κορωνοϊού στη συνοικίαχρονικό του κορωνοϊού στη συνοικία

της Νέας Σμύρνης – 31 κρούσματα στητης Νέας Σμύρνης – 31 κρούσματα στη

Λάρισα – 28 στην υπόλοιπη ΘεσσαλίαΛάρισα – 28 στην υπόλοιπη Θεσσαλία

Βελόπουλος: «Το υδάτινο πρόβλημα στηΒελόπουλος: «Το υδάτινο πρόβλημα στη

Θεσσαλία – μία οικολογική “βόμβα”»Θεσσαλία – μία οικολογική “βόμβα”»

Το πασχαλινό ωράριο της αγοράςΤο πασχαλινό ωράριο της αγοράς

Η
έναρξη της

Μεγάλης

Εβδομάδας, της

τελευταίας πριν από τον

εορτασμό του Πάσχα των

Ορθόδοξων Χριστιανών,

τροποποιεί εν εν μέρει τις

ώρες λειτουργείας των

καταστημάτων τροφίμων

που εν μέσω πανδημίας

εξακολουθούν να

προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους στους

καταναλωτές.

Πρόκειται φυσικά για σού-

περ μάρκετ, μίνι μάρκετ,

κρεοπωλεία και μανάβικά

που λόγω του εορταστικού

ωραρίου του Πάσχα θα

παραμένουν ανοικτά από

τις 7 το πρωί ως τις 21:00

το βράδυ για το διάστημα

μεταξύ της Μεγάλης

Δευτέρας και της Μεγάλης

Παρασκευής, ενώ το

Μεγάλο Σάββατο το ωράριο

λειτουργίας τους θα εκτείνε-

ται από τις 07:00 το πρωί

ως 20:00 το βράδυ.

Το ειδικό ωράριο προσδιο-

ρίστηκε με απόφαση του

υπουργού Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Άδωνι

Γεωργιάδη, χωρίς να

σημαίνει ότι δεν μπορεί να

τροποποιηθεί ή και να ανα-

κληθεί με νεότερη, εφόσον

κριθεί αναγκαίο. Η παρέκ-

κλιση των επιχειρήσεων

από τα προβλεπόμενα επι-

σύρει την επιβολή των ποι-

νικών κυρώσεων και την

επιβολή προστίμων, από

1.000 ευρώ έως 100.000

ευρώ ανάλογα με τη βαρύ-

τητα της παράβασης

Δημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση τουΔημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση του

Δημαρχείου ΦαρσάλωνΔημαρχείου Φαρσάλων



Σ
την Electronet B.K.
Καζάνα, οι ανάγκες
σας είναι σε

προτεραιότητα! Και επειδή
οι ανάγκες δε σταματούν
ποτέ ακόμα κι όταν
#menoumespiti, το δικό
μας κατάστημα στέκεται
πάντα δίπλα μας, με τις
μεγάλες του προσφορές!
Μεγάλες πασχαλινές προ-
σφορές και δωροεπιταγές
μόνο για λίγες μέρες, σε όλες
τις κουζίνες, τα ψυγεία και τα
πλυντήρια. Όλες οι επώνυμες
εταιρίες στις συσκευές που
μας είναι απαραίτητες, διατί-
θενται σε μοναδικές τιμές και

με δωροεπιταγή έως 100
ευρώ για απόσυρση-ανακύ-
κλωση της παλιάς συσκευής! 
Για άλλη μια φορά, το μεγα-
λύτερο υπερκατάστημα ηλε-
κτρικών, μας προσφέρει μια
μοναδική ευκαιρία για αγο-
ρές, με τα καλύτερα προϊόντα
στην καλύτερη τιμή. 
Κάντε την παραγγελία σας
ηλεκτρονικά μέσα από το
www.kazanas.grή ακόμη και
τηλεφωνικά στο 2410 536631
καθημερινά και αυτή θα φτά-
σει στην πόρτα σας με ασφά-
λεια.Η Electronet B.K.
Καζάνα διαθέτει επάρκεια
προϊόντων για να καλύψει

κάθε σας ανάγκη. 
Με αίσθημα ευθύνης αναλαμ-
βάνει την ανέπαφη αποστολή
των προϊόντων σας ακολου-
θώντας όλους τους κανόνες
υγιεινής ώστε τα προϊόντα να
σας παραδοθούν ανέπαφα
και με ασφάλεια. Η αποστολή
γίνεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ είτε
απευθείας σπίτι σας είτε
όπου αλλού επιθυμείτε εντός
Λάρισας.
Οι έμπειροι πωλητές της
Electronet B.K. Καζάνα ακο-
λουθώντας το slogan «γιατί

γνωριζόμαστε», είναι στη διά-
θεσή σας να σας εξυπηρετή-
σουν τηλεφωνικά ή να σας
καθοδηγήσουν κατά την
πλοήγησή σας στο
kazanas,grκαι να λύσουν
κάθε σας απορία ώστε να
επιλέξετε το προϊόν που
ανταποκρίνεται στην καλύτε-
ρη σχέση ποιότητας και
τιμής.
Electronet Β. Κ. Καζάνα,
Διονύσου και
Παπαδοπούλου, πίσω από
τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr,
2410 536631

16
Μ. Τρίτη 14 Απριλίου

protostypos.gr

Τοπικά Νέα

CMYK
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