
Σύσκεψη φορέων καιΣύσκεψη φορέων και

επισιτιστών - Τέθηκαν επί επισιτιστών - Τέθηκαν επί 

τάπητος όλα τα “καυτά”τάπητος όλα τα “καυτά”

ζητήματαζητήματα

Τοποθετήθηκαν οι κάδοιΤοποθετήθηκαν οι κάδοι

συλλογής συλλογής 

μεταχειρισμένων ρούχωνμεταχειρισμένων ρούχων

στην Επαρχίαστην Επαρχία

Φράγματα στον ΕνιπέαΦράγματα στον Ενιπέα

για την άρδευση 20.000για την άρδευση 20.000

στρεμμάτων στρεμμάτων 

CMYK

Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 969 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΠΕΟ Φαρσάλων - Λάρισας:ΠΕΟ Φαρσάλων - Λάρισας:

Ξεκίνησε η εποχή της Ξεκίνησε η εποχή της 

παράκαμψηςπαράκαμψης μέσω Βαμβακούςμέσω Βαμβακούς

Σε αναμονή για ακόμη δυο διασώστες εντός του Ιουνίου Σε αναμονή για ακόμη δυο διασώστες εντός του Ιουνίου 

Ο Δήμαρχος για τον τομέα ΕΚΑΒ: “Πολύ θετική ηΟ Δήμαρχος για τον τομέα ΕΚΑΒ: “Πολύ θετική η

αρχή, αναμένουμε την ενίσχυσή του”αρχή, αναμένουμε την ενίσχυσή του”

Στην τελική ευθείαΣτην τελική ευθεία ηη μελέτημελέτη τουτου δρόμουδρόμου ΦάρσαλαΦάρσαλα - - ΛάρισαΛάρισα

-Μίνιμουμ πέντε μήνες για την ολοκλήρωση του έργου
-Μέσω αυξημένων ελέγχων από το Α.Τ. οι πρώτες μέρες κυκλοφορίας 
-Προσοχή συστήνει στους οδηγούς ο Διοικητής του Α.Τ.



Ο
Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων  (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.) σε συνεργασία με

την Κοινωνική

Συνεταιριστική

Επιχείρηση «Ένα Παιδί

μετράει τ΄άστρα» με

διακριτικό τίτλο «LOOK

TO THE STARS-

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» συμμετέχει

στην περιβαλλοντική και

κοινωνική δράση

«ΦροντίΖΟΥΜΕ γιατί́

Νοιαζόμαστε» με τα

πλαστικά καπάκια.

Τα πλαστικά καπάκια έχουν

αυξημένο περιβαλλοντικό

αντίκτυπο καθώς στις

παραλίες είναι μέσα στα 10

πιο ρυπογόνα  αντικείμενα

και  το 2ο πιο συχνό εύρη-

μα μετά τις γόπες των τσι-

γάρων.

Σε κοινή τους δήλωση η

Αντιδήμαρχος και υπεύθυνη

του Κοινωνικού

Παντοπωλείου Σοφία

Χατζηπλή και ο Πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑΔΦ Χρήστος

Μπασαγιάννης καλούν

όλους τους δημότες καθώς

και τους φορείς να συμμετέ-

χουν ενεργά στη δράση

καθώς «πλησιάζουμε» στο

στόχο έτσι ώστε να παρα-

δοθούν στις δομές του

Δήμου αναπηρικά αμαξίδια

και να διατεθούν σε συμπο-

λίτες μας που τα έχουν

ανάγκη.

Η συλλογή των καπακιών

λόγω του μεγάλου τους

όγκου θα γίνεται στις απο-

θήκες του Δήμου

Φαρσάλων (Αθηνών &

Απιδανού γωνία).

Τηλ. Επικοινωνίας

2491350142 & 6948783138

Ο
Δήμος

Φαρσάλων στα

πλαίσια της

προσπάθειας του να

δημιουργήσει στον νέο

αναστηλωμένο Πύργο

Καραμίχου, έναν χώρο

πολιτισμού και ιστορικής

γνώσης της νεότερης

ιστορίας των Φαρσάλων,

με στόχο την

επισκεψιμότητα σε ένα

αυθεντικό χώρο,

εξοπλισμένο με τα

αυθεντικά σκεύη του

παρελθόντος, καθώς και

τη δημιουργία ενός

πολιτιστικού πολυχώρου

προσομοίωσης ενός

επαρχιακού αστικού

αρχοντικού συλλέγει

αρχειακό υλικό.

Συγκεκριμένα παλιές φωτο-

γραφίες που απεικονίζουν

τόσο την αστική όσο και την

αγροτική ζωή της πόλης

μας στα παλαιότερα χρόνια

ή και κάποια αντικείμενα

που συνάδουν με την ζωή

σε ένα πυργόσπιτο.

Έχει συσταθεί oμάδα εργα-

σίας με  την απόφαση

Δημάρχου 201/5958/01-06-

2020 που αποτελείται από:

1. Χρήστο Μπασαγιάννη ,

δημοτικό σύμβουλο,

Πρόεδρο ΟΠΑΚΠΑ.

2. Άννα Φλωρά, πολιτισμο-

λόγος, ειδική συνεργάτις

δημάρχου.

3. Ελένη Μήτα, Αρχιτέκτων

μηχανικός του Δήμου

Φαρσάλων.

4. Κωνσταντίνα Πάτρα

Φιλόλογος, εθελόντρια.

Η άνωθεν επιτροπή θα

καταγράψει, θα αρχειοθετή-

σει και θα αξιολογήσει το

υλικό. Για τον λόγο αυτό

παρακαλεί όλους τους

κατοίκους του ευρύτερου

Δήμου Φαρσάλων, τους

φορείς, τους προέδρους

των πολιτιστικών συλλόγων

του Δήμου και όσους κατέ-

χουν υλικό, όπου απεικονί-

ζονται στιγμές από την

καθημερινότητα προηγού-

μενων χρόνων 19ος και

20ος αι., από γιορτές της

πόλης μας και σημαντικές

ιστορικές στιγμές να τα

προσκομίσουν στον Δήμο.

Περισσότερες πληροφορίες

στα τηλέφωνα του Δήμου

2491350116, 2491350142.
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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 10/6/2020 
Συννεφιά 21/33c

Τρίτη 9/6/2020
Συννεφιά 21/31c

Πέμπτη 11/6/2020
Συννεφιά 21/32c

Παρασκευή 12/6/2020
Συννεφιά 18/31c

Σαββάτο 13/6/2020
Συννεφιά 20/33c

Κυριακή 14/6/2020 
Ηλιοφάνεια 18/35c

Δευτέρα 15/6/2020
Ηλιοφάνεια 18/33c

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

Περιβαλλοντική και κοινωνικήΠεριβαλλοντική και κοινωνική

δράση «Φροντιδράση «Φροντί́ΖΟΥΜΕ γιατίΖΟΥΜΕ γιατί

Νοιαζόμαστε» από τον Νοιαζόμαστε» από τον 

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.

Το παρελθόν μας καλείΤο παρελθόν μας καλεί::

Δημιουργία κέντρου ψηφιακήςΔημιουργία κέντρου ψηφιακής

φωτογραφίας της τοπικής φωτογραφίας της τοπικής 

ιστορίας στον Πύργο Καραμίχουιστορίας στον Πύργο Καραμίχου



Εκδήλωση τιμής και
μνήμης για τους
σαράντα

απαγχονισθέντες
πατριώτες από τα
γερμανικά στρατεύματα
κατοχής και τους
συνεργάτες τους, στις 31
Μαΐου 1944, διοργάνωσε ο
Δήμος Φαρσάλων το
Σάββατο 30 Μαΐου 2020,
στη θέση «Ορμάν
Μαγούλα» του οικισμού
Κάτω Δασολόφου.
Η τελετή για την επέτειο των
76 ετών ξεκίνησε στις 11 το
πρωί, παρουσία συγγενών
των θυμάτων, του Δημάρχου
Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου, του πρώην
Δημάρχου
ΠορταριάςΠηλίουκ.
Βασιλείου Κοντορίζου, των
Αντιδημάρχων κ.κ. Σοφίας
Χατζηπλή, Νίκου Γκατζόγια,
ΔέσποιναςΣυροπούλου και
Σταύρου Κουκουλιού, του
Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. κ.
Κώστα Μπαλατσού, του
Προέδρου της Κοινότητας
Δασολόφουκ. Χρήστου
Βασιλόπουλου, του πρώην
Προέδρου της Κοινότητας
Δασολόφουκ. Γεωργίου
Σπανού και κατοίκων της
περιοχής Δασολόφου. Στον
τόπο της θυσίας παραβρέθη-
κανεπίσης, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Ιστορίας και
Μνήμης Εθνικής Αντίστασης
(ΣΙΜΕΑ) με έδρα το Βόλο, κ.

Αγγελική Νικολάου, ο
Γραμματέας και Ταμίας του
Συλλόγου, κ.κ. Απόστολος
Αποστολάκης και Ααρών
Αβδελάς, καθώς και τα
μέληκ.κ. Γεωργία
Μαραϊδώνη,
ΓιάννηςΜελιτζανάς, Ευθύμης
Τσάμης (Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Ν.
Μαγνησίας) και ο κ. Σωτήρης
Χαλκιάς, εγγονός του απαγ-
χονισθέντος Σωτήρη Χαλκιά
(ετών 56 από Κάτω
ΛεχώνιαΠηλίου).
Μετά την επιμνημόσυνη
δέηση, ακολούθησαν  σύντο-
μοι χαιρετισμοί από τον
Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου και τον πρώην
Δήμαρχο Πηλίου,κ. Βασίλειο
Κοντορίζο. Στο σύντομο χαι-
ρετισμότου ο Δήμαρχος
Φαρσάλων, μεταξύ των
άλλων τόνισε ότι «…η εδραί-
ωση της ειρήνης που απο-
λαμβάνουμε σήμερα έγινε
μέσα από τους αγώνες και
τις θυσίες ηρώων και αυτό
που πρέπει να ευχηθούμε
σήμερα είναι να επικρατήσει
η ειρήνη και ο σεβασμός
στην ανθρώπινη ύπαρξη…
»,ενώ ο πρώην Δήμαρχος
ΠορταριάςΠηλίου μεταξύ των
άλλων ανέφερεπως «…και
καθώς σήμερα τιμούμε την
μνήμη των 40 εθνομαρτύρων
σε τούτον τον Σ.Σ. προσευ-
χόμαστε ευλαβικά για την
ανάπαυση των ψυχών τους.

Η καρδιά μας αφουγκράζεται
τις κραυγές του πόνου, από
τον τόπο του μαρτυρίου τους,
να ηχούν, όχι μόνον ως μια
διαρκής καταγγελία και κατα-
δίκη κάθε είδους φασισμού,
αλλά και ως επιτακτική αξίω-
ση και εντολή προς τους νεό-
τερους Έλληνες για αδιάρρη-
κτη και αδιάσπαστη εθνικήε-
νότητα. Διότι μόνον έτσι θα
μπορέσουμε ως λαός να
αντιπολεμήσουμε επιτυχώς
τους ορατούς κινδύνους και
τις απειλές, που ζώνουν την
Πατρίδα μας...».
Στα γεγονότα της ημέραςανα-
φέρθηκε εκτεταμένα ο
Γενικός Γραμματέας του
ΣΙΜΕΑ, κ. Απόστολος
Αποστολάκης, επισημαίνο-
ντας μεταξύ άλλων πως
«Η  σημερινή εκδήλωση γίνε-
ται προκειμένου οι αρχές του
τόπου και οι συγγενείς των
εκτελεσμένων, να τιμήσουν
την θυσία τους και να θυμη-
θούν τα γεγονότα που σημά-
δεψαν αυτόν τον τόπο.
Αξίζουν έπαινοι στον Δήμο
Φαρσάλων και στην τοπική
κοινότητα για την διοργάνω-
ση…
Οφείλουμε όμως τα γεγονότα
να τα θυμόμαστε πάντα, να
τα αναφέρουμε και να τα εξι-
στορούμε στις νεότερες
γενιές προκειμένου να μην
ξεχαστούν στο διάβα του
χρόνου.
Η Ελληνική πολιτεία για 35
ολόκληρα χρόνια είχε ξεχάσει
τους νεκρούς και ήταν προς

τιμή του τότε Κοινοτικού
Συμβουλίου Δασολόφου και
ειδικά του προέδρου Γιώργου
Σπανού που το 1980 πήραν
επίσημη απόφαση να τιμούν
κάθε χρόνο την μαύρη επέ-
τειο. Μπορεί οι νεκροί να μην
ήταν από το χωριό, αλλά η
πρωτοβουλία του κοινοτικού
Συμβουλίου ήταν απόλυτα
εναρμονισμένη με τις παναν-
θρώπινες Ελληνικές παρα-
δώσεις για τιμές στους
νεκρούς.
Η Θυσία των 40 πατριωτών
δεν πήγε χαμένη. Έτσι ελευ-
θερώθηκε η πατρίδα. Με
θυσίες, αίμα και τόλμη……
Τιμούμε την Εθνική
Αντίσταση, τιμούμε τους
νεκρούς του αγώνα.
Αθάνατοι…».
Η τελετή ολοκληρώθηκε με
το προσκλητήριο των εκτελε-
σθέντων και την κατάθεση
στεφάνων από τους κατοί-
κους της ΠορταριάςΠηλίου εκ
μέρους των συγγενών των
θυμάτων, τον Πρόεδρο της
Κοινότητας Δασολόφου, τον
Δήμαρχο Φαρσάλων, το
μέλος του Δ.Σ. της
Ισραηλιτικής Κοινότητας
Βόλου Ααρών Αβδελά, ενώ
από τον Σύλλογο Ιστορίας
και Μνήμης Εθνικής
Αντίστασης (ΣΙΜΕΑ), στεφάνι
κατέθεσε η Γεωργία
Μαραϊδώνη, ανιψιά του
απαγχονισθέντος Γεωργίου
Μαραϊδώνη (ετών 23 από
Κάτω Λεχώνια Πηλίου).
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Ορμάν Μαγούλα – Τίμησαν και φέτος την μνήμηΟρμάν Μαγούλα – Τίμησαν και φέτος την μνήμη

των 40 πατριωτώντων 40 πατριωτών



Τ
ην Τρίτη 2/6 δόθηκε
το πράσινο φώς και
ξεκίνησαν από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας τα
έργα  στην Π.Ε.Ο.
Φαρσάλων - Λάρισας και
συγκεκριμένα , στο ύψος
της κλωστοϋφαντουργίας
“Επίλεκτος”.
Αρχικά με τον καθαρισμό

των τάφρων της, και εν

συνεχεία αναμένεται να

πραγματοποιηθεί και η

κατασκευή οδοστρώματος

μήκους 2,379 χλμ., σε ένα

σημείο που εμφανίζει και τις

μεγαλύτερες καθιζήσεις κι

είναι επικίνδυνο για τους

οδηγούς γεγονός που ήταν

και ο Νο1 παράγοντας για

την επιλογή της εκκίνησης

των έργων από το συγκε-

κριμένο σημείο για την απο-

κατάσταση και την επισκευή

του.

Το συγκεκριμένο έργο είχε

προαναγγελθεί από την

Περιφέρεια Θεσσαλίαςκαι

πλέον παίρνει σάρκα και

οστά.

Ο χρονικός ορίζοντας που

έχει τεθεί ως χρόνος παρά-

δοσης είναι έως τις

16/10/2020, ενώ είναι δυνα-

τή η παράταση ισχύος της,

σε περίπτωση απρόβλε-

πτων περιστάσεων σύμφω-

να με τυχόν παρατάσεις

που θα δοθούν στα πλαίσια

του έργου, κατασκευή η

οποία έχει την σύμφωνη

γνώμη του Δήμου

Φαρσάλων καθώς και του

υπεραστικού ΚΤΕΛ

Λάρισας.

Για αυτό το διάστημα των

πέντε μηνών που θα τελε-

στούν οι εργασίες η

Επαρχία Φαρσάλων 

μπαίνει στην εποχή της

παράκαμψης μέσω

Βαμβακούς. 

Το συνολικό μήκος της

παρακαμπτόμενης Εθνικής

Οδού είναι 2.379 μ., 

εκτιμώμενου χρόνου δια-

δρομής 2 λεπτά, ενώ το

μήκος της παρακαμπτήριας

διαδρομής είναι 4.829μ. και

ο εκτιμώμενος χρόνος δια-

δρομής 6 – 7 λεπτά.

Η διαδρομή της παράκαμ-

ψης που μελετήθηκε για

κυκλοφορία από Λάρισα

προς Φάρσαλα παρουσιά-

ζεται παρακάτω: Α) Νέα

είσοδος οικισμού

Βαμβακούς από διασταύ-

ρωση Εθνικής Οδού

Λάρισας – Φαρσάλων έως

όρια οικισμού Βαμβακούς

(συνολικό μήκος 1.800μ).

Β) Οικισμός Βαμβακούς.

Για τον οικισμό της

Βαμβακούς επιλέχθηκε η

κυκλοφορία των οχημάτων

από οδό με ικανό πλάτος

προκειμένου να διευκολυν-

θεί η κυκλοφορία βαρέων

οχημάτων (συνολικό μήκος

700μ). Γ) Επαρχιακή Οδός

36 από όρια οικισμού

Βαμβακούς μέχρι διασταύ-

ρωση Εθνικής Οδού

Λάρισας – Φαρσάλων

(συνολικό μήκος 1.300μ). Η

αντίστροφη διαδρομή από

Φάρσαλα προς Λάρισα

εκτελείται από την ίδια

παρακαμπτήρια διαδρομή,

με αντίστροφη κατεύθυνση.

Συνεχόμενοι οι έλεγχοι
από το Α.Τ. Φαρσάλων
Από την ημέρα εκκίνησης

των έργων και ελέω της

συνεχόμενης διέλευσης σε

κατοικημένη περιοχή, τόσο

αυτοκινήτων και δίτροχων

οχημάτων αλλά και βαρέων

οχημάτων (φορτηγά, νταλί-

κες κ.α.) αλλά φυσικά και

αγροτικών οχημάτων

καθώς έχει ξεκινήσει το Α.Τ.

Φαρσάλων βρίσκεται σε

επαγρύπνηση με συνεχόμε-

νους ελέγχους ανά τακτά

χρονικά διαστήματα σε όλη

την διάρκεια της ημέρας.

Ο διοικητής του Α.Τ.
Φαρσάλων κ. Θ. Γκούτας
εφιστά την προσοχή σε
όλους τους οδηγούς, με
τήρηση των ορίων ταχύ-
τητας κατοικημένης
περιοχής προς αποφυγή
ατυχημάτων.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

ΠΕΟ Φαρσάλων - Λάρισας:ΠΕΟ Φαρσάλων - Λάρισας:

Ξεκίνησε η εποχή της Ξεκίνησε η εποχή της 

παράκαμψηςπαράκαμψης μέσω Βαμβακούςμέσω Βαμβακούς

-Μίνιμουμ πέντε μήνες για την ολοκλήρωση του έργου
-Μέσω αυξημένων ελέγχων από το Α.Τ. οι πρώτες μέρες κυκλοφορίας 
-Προσοχή συστήνει στους οδηγούς ο Διοικητής του Α.Τ.



Μ
ε μεγάλη επιτυχία

και ανταπόκριση

πραγματοποιήθηκ

ε στα Φάρσαλα την Τρίτη

3/6 η ποδηλατοδρομία

μήκους 5 χιλιομέτρων,

εντός των ορίων της

πόλης, στα πλαίσια του

εορτασμού της Παγκόσμιας

Ημέρας Ποδηλάτου.

Στην Ελλάδα το πρώτο

ποδήλατο ήρθε το 1870.

Δημοσίευμα της εφημερίδας

«Αλήθεια» αναφέρει ότι το

1869 είναι το έτος εισαγωγής

στην Ελλάδα του ποδηλάτου.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα

εισαγωγείς του ποδηλάτου

ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος Α’

και ο γιατρός και δήμαρχος

Πειραιά, Παύλος Δαμαλάς.

Στην Ελλάδα το 1890, ιδρύ-

θηκε η Διεθνής Ποδηλατική

Ομοσπονδία και έγιναν οι

πρώτοι ποδηλατικοί αγώνες.

Το πρώτο ποδηλατοδρόμιο

της χώρας κατασκευάστηκε

στην Αθήνα για τις ανάγκες

των Ολυμπιακών Αγώνων

του 1896. Αυτό το ποδηλατο-

δρόμιο, έδωσε τη θέση του

στο μετέπειτα ποδοσφαιρικό

γήπεδο Καραϊσκάκη.

Η συνδιοργάνωση της ποδη-

λατοδρομίας έγινε από τον

ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου

Φαρσάλων, την Κοινότητα

Φαρσάλων με την συμμετοχή

του Συλλόγου των Ενεργών

πολιτών της πόλης.

Οι ποδηλάτες έδωσαν ραντε-

βού στο άγαλμα του Αχιλλέα

στην πλατεία δημαρχείου και

στόχος της εκδήλωσης ήταν

η ευαισθητοποίηση ακόμα

περισσότερων στην οικολογι-

κή μετακίνηση και ασφαλή

οδήγηση με ποδήλατο σε

αστικό και μη περιβάλλον.

Μεγάλοι, μικροί, οικογένειες,

ποδηλάτες και αθλητές ενώ-

θηκαν στην Πλατεία

Δημαρχείου με σκοπό να

απολαύσουν μια όμορφη

βόλτα με τα ποδήλατα τους.

Ποδήλατα όλων των ειδών,

επαγγελματικά, παλιά, και-

νούργια, με ροδάκια, με

καλαθάκια στήθηκαν στην

πλατεία Δημαρχείου και ξεχύ-

θηκαν στους δρόμους των

Φαρσάλων.

Από τον ΟΠΑΚΠΑ σχεδιάζο-

νται μελλοντικά και άλλες

ανάλογες διαδρομές για τον

μέλλον και για ενήλικες.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση

παρέθεσαν ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, ο πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, η πρόεδρος

της κοινότητας Φαρσάλων κ.

Θεοδώρα Πρεκατέ, η πρόε-

δρος των Ενεργών Πολιτών

κ. Δέσποινα Πρεκατέ και ο

Φαρσαλινός ποδηλάτης

Παναγιώτης Κολέτας ο οποί-

ος μίλησε στους μικρούς και

μεγάλους ποδηλάτες για την

χρησιμότητα του κράνους και

τους έλυσε απορίες και ερω-

τήματα.

Επίσης παρευρέθηκαν οι

αντιδήμαρχοι Φαρσάλων κ.κ.

Σοφία Χατζηπλή και Νίκος

Γκατζόγιας, οι τοπικοί σύμ-

βουλοι Φαρσάλων κ.κ.

Κων/νος Βαρακλιώτης,

Φωτεινή Πιτσιάβα, Θανάσης

Γεροβασίλης, Γιώργος

Βαγγελός, Δημήτρης

Πατσιούρας, καθώς και το

Δ.Σ. του Συλλόγου Ενεργών

Πολιτών

Μεγάλη ήταν η συμβολή του

Α.Τ. Φαρσάλων, στην ομαλή

και ασφαλή πραγματοποίηση

της ποδηλατοδρομίας.
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Γέμισαν με πεντάλ τα Φάρσαλα, μικροί και μεγάλοιΓέμισαν με πεντάλ τα Φάρσαλα, μικροί και μεγάλοι

πήραν τα ποδήλατα και βγήκαν στους δρόμους!!!πήραν τα ποδήλατα και βγήκαν στους δρόμους!!!



Σ
ύσκεψη μεταξύ των

ιδιοκτητών των

καταστημάτων

εστίασης και των φορέων

πραγματοποιήθηκε χθες

στο δημαρχείο Φαρσάλων,

με σκοπό την συζήτηση για

τα προβλήματα που έχουν

προκύψει στην μετά-

κορονοϊό εποχή, αλλά και

την εξεύρεση επιπλέον

λύσεων, για την περαιτέρω

στήριξη του κλάδου και

των επαγγελματιών της

πόλης.

Τη συζήτηση με τους επισιτι-

στές συντόνισε, η αρμόδια

Αντιδήμαρχος Φαρσάλων

(υπεύθυνη για τα καταστήμα-

τα) Σοφία Χατζηπλή, πλαι-

σιωμένη από τον πρόεδρο

του εμπορικού συλλόγου

Φαρσάλων Γιώργο Πιτσάβα,

την διευθύντρια προγραμμα-

τισμού του Δήμου Φαρσάλων

Βούλα Μπαλαμπάνη, ενώ

στην συνάντηση συμμετείχε

ο διοικητής του Α.Τ.

Φαρσάλων Θωμάς Γκούτας

και ένας αστυνομικός.

Στην συνάντηση τέθηκαν επί

τάπητος όλα τα ζητήματα για

την λειτουργία των καταστη-

μάτων, στην μετά κορονοϊού

εποχή.

Οι επισιτιστές έθεσαν στο

τραπέζι όλα τα ζητήματα τα

οποία τους “καίνε” αυτό το

διάστημα και αφορούν τα

μέτρα ασφάλειας, τις απο-

στάσεις, τον τρόπο ομαλής

λειτουργίας των καταστημά-

των τους, την μουσική,τα

δημοτικά τέλη και την πεζο-

δρόμηση του κέντρου (για

ορισμένες ημέρες) και άλλα

“καυτά” ζητήματα.

Η βασική πρόταση αφορούσε

μια περαιτέρω εξέταση σε

κάθε πλατεία, πεζόδρομο ή

στα υπόλοιπα σημεία που

υπάρχουν καταστήματα

εστίασης, καθώς και στο να

παρέχονται διευκολύνσεις

από το Δήμο για την πληρω-

μή των τελών για την ανά-

πτυξη των τραπεζοκαθισμά-

των.

Την ανάγκη εφαρμογής του

κανονισμού, ώστε να δια-

σφαλισθεί η ισότιμη αντιμε-

τώπιση όλων των καταστη-

ματαρχών από το Δήμο και

συνθήκες υγιούς ανταγωνι-

σμού μεταξύ τους, εξέφρα-

σαν όλοι οι παρευρισκόμενοι,

αλλά και το σύνολο σχεδόν

των παρόντων εκπροσώπων

επαγγελματιών του κλάδου.

Για το μεγάλο ζήτημα της

πεζοδρόμησης κάποιων δρό-

μων (σ.σ. συγκεκριμένες ημέ-

ρες και ώρες) αναμένεται να

υπάρξει νέα συζήτηση, έτσι

ώστε να βρίσκονται περισσό-

τεροι επαγγελματίες της

πόλης, ώστε να βρεθεί η

“χρυσή” τομή που θα ικανο-

ποιεί όλες τις πλευρές.

Την νέα συνάντηση αναμένε-

ται να διοργανώσει ο

Εμπορικός Σύλλογος

Φαρσάλων, ενώ όλοι κατέλη-

ξαν ότι η εφαρμογή των

κανονισμών και η τήρηση

των μέτρων, επαφίεται τόσο

στις υπηρεσίες του Δήμου,

όσο και στους ίδιους τους

επαγγελματίες και γενικότερα

στην ευσυνειδησία των πολι-

τών.

Σ
την τελική ευθεία

μπαίνουν οι

εργασίες της

Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου Φαρσάλων για την

ολοκλήρωση των φετινών

παρεμβάσεων τόσο για την

αγροτική οδοποιία της

επαρχίας, αλλά και για την

πυροπροστασία ενόψει της

θερινής περιόδου.

Τα μηχανήματα του δήμου

βρέθηκαν και στις τέσσερις

δημοτικές ενότητες προκειμέ-

νου να συνδράμουν στη βελ-

τίωση της αγροτικής οδοποι-

ίας και να παρέχουν ευκολό-

τερη πρόσβαση σε καλλιέρ-

γειες και κτηνοτροφικές μονά-

δες.

Επιπρόσθετα, όπως εξήγησε

ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ.

Νίκος Γκατζόγιας «προχωρή-

σαμε στην υλοποίηση του

συνόλου του σχεδίου πυρο-

προστασίας στο αλσύλλιο

των Φαρσάλων  με αντιπυρι-

κές ζώνες και με συντήρηση

των υποδομών και του ηλε-

κτρομηχανολογικού εξοπλι-

σμού πυρόσβεσης, ενώ λαμ-

βάνοντας υπόψη και τον σχε-

διασμό της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας, με την οποία

πρόσφατα είχαμε σύσκεψη,

προχωρήσαμε σε διάνοιξη

και βελτίωση της οδοποιίας

στο ορεινό δίκτυο, ώστε σε

περίπτωση ανάγκης να είναι

απρόσκοπτη η πρόσβαση».

Ο κ. Γκατζόγιας τόνισε τέλος

ότι «σε ότι αφορά την αγροτι-

κή οδοποιία προχωρήσαμε

σε εκτεταμένες βελτιώσεις

πολλών χιλιομέτρων, αλλά

επειδή πρόκειται για μία

δυναμική διαδικασία, βρισκό-

μαστε πάντα στη διάθεση

των αγροτών και των κτηνο-

τρόφων της επαρχίας

Φαρσάλων».
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

-12/13 Ιουλίου Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

(1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο με πρωινό)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια

της εκδρομής με λεωφορείο του γραφείου μας, 

ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δωρεάν επίσκεψη σε Αγία

Πελαγία και Βώλακα

- ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για εποχιακή 

απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας. 

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711, 6974092079

14/6 Κυριακή: Μονοήμερη Εκδρομή στον Άγιο Παϊσιο

στην Θεσσαλονίκη

20/6 Σάββατο: Απογευματινή Εκδρομή στην Παναγία

Ελεούσα στην Ξυνιάδα Δομοκού

21/6 Κυριακή: Μονοήμερη Εκδρομή στα Λουτρά

Πόζαρ στην Έδεσσα

28/29-6 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

*Αναχώρηση στις 27/6 το βράδυ

Ολοκληρώνονται οι εργασίεςΟλοκληρώνονται οι εργασίες

πυροπροστασίας και συντήρησης τουπυροπροστασίας και συντήρησης του

αγροτικού οδικού δικτύουαγροτικού οδικού δικτύου

Σύσκεψη φορέων και επισιτιστών στα Φάρσαλα – Σύσκεψη φορέων και επισιτιστών στα Φάρσαλα – 

Τέθηκαν επί τάπητος όλα τα “καυτά” ζητήματαΤέθηκαν επί τάπητος όλα τα “καυτά” ζητήματα



Κ
αλλιέργειες

βαμβακιού και

φακής που

«χτυπήθηκαν» από την

έντονη χαλαζόπτωση των

τελευταίων ημερών

επισκέφθηκε στην

περιοχή του

Πολυδαμείου, στα

Φάρσαλα, ο

αναπληρωτής τομεάρχης

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και

βουλευτής Λάρισας κ.

Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης μαζί με τον

δημοτικό σύμβουλο

Φαρσάλων κ. Βαγγέλη

Δημητρακόπουλο, τον πρό-

εδρο του Τοπικού

Συμβουλίου Πολυδαμείου κ.

Κώστα Βούλγαρη, την πρό-

εδρο του Συνεταιρισμού

«ΘΕΣγη» κ. Ματούλα

Ανυφαντή και τους παρα-

γωγούς κ.κ. Κώστα Κανάρη

και Ντίνο Μπαζάνη, είχε την

ευκαιρία να διαπιστώσει δια

ζώσης το μέγεθος της

ζημιάς, η οποία έχει σκορ-

πίσει την απόγνωση στον

αγροτικό κόσμο της ευρύτε-

ρης περιοχής.

Μετά το πέρας της επίσκε-

ψης, ο πρώην υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων δήλωσε τα εξής:

«Ενημερώθηκα από την

πρώτη στιγμή για τις μεγά-

λες ζημιές που έχουν προ-

καλέσει τις τελευταίες ημέ-

ρες τα ακραία καιρικά φαι-

νόμενα σε καλλιέργειες και

στην επαρχία Φαρσάλων,

έτσι με την πρώτη ευκαιρία

έσπευσα να δω από κοντά

το πρόβλημα και προπα-

ντός να συνομιλήσω με

τους αγρότες που σήμερα

μετράνε τις πληγές τους.

Δυστυχώς η κλιματική

αλλαγή είναι εδώ και η ανα-

γκαιότητα αλλαγής του

κανονισμού του ΕΛΓΑ είναι

κάτι παραπάνω από επίκαι-

ρη, ώστε να μπορεί με

περισσότερη αποτελεσματι-

κότητα να απαντά στις προ-

κλήσεις των καιρών. Ως

πολιτική ηγεσία του υπουρ-

γείου μέχρι τα μέσα του

2019, καταβάλαμε κάθε

δυνατή προσπάθεια για να

εκκινήσει η διαδικασία

αλλαγής του κανονισμού

του ΕΛΓΑ, αφήνοντας στο

παρελθόν ένα απαρχαιωμέ-

νο θεσμικό πλαίσιο.

Βρισκόμασταν κοντά στην

ολοκλήρωση αυτής της

σπουδαίας τομής για τον

πρωτογενή τομέα αλλά μας

πρόλαβαν οι πολιτικές εξε-

λίξεις. 

Αυτή την εβδομάδα μέσω

της συζήτησης του νομο-

σχεδίου του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, είχα την ευκαι-

ρία δύο φορές να αναδείξω

το πρόβλημα από το βήμα

της βουλής, αλλά με λύπη

διαπίστωσα ότι ο υπουργός

κ. Μάκης Βορίδης δεν δεί-

χνει διατεθειμένος να «τρέ-

ξει» άμεσα τις αλλαγές,

κρυπτόμενος πίσω από τη

δικαιολογία της αναμονής

ενός πορίσματος. Μάλιστα,

είχε το θράσος να χαρακτη-

ρίσει ως «λαϊκισμό» την

πρότασή μου να ενταχθούν

περισσότεροι ασφαλιστικοί

κίνδυνοι στον κανονισμό

του ΕΛΓΑ. Αν θεωρεί «ρεα-

λισμό» λοιπόν το να παρα-

κολουθούμε ατάραχοι κι

άπραγοι ως εθνική αντι-

προσωπεία να καταστρέφε-

ται το βιός χιλιάδων αγρο-

τών, ας έρθει κι αυτός εδώ,

στο χωράφι, να το πει κατά-

ματα στους αγρότες.

Λυπάμαι που θα το ξανα-

πώ, αλλά είναι πολύ λίγος

για να αρθεί στο ύψος των

κρίσιμων σημερινών περι-

στάσεων. Γι’ αυτό και θα

συνεχίσουμε να πιέζουμε

προς την αυτονόητη αναθε-

ώρηση του κανονισμού ως

αντιπολίτευση, αφουγκρα-

ζόμενοι τον πλέον αγνό

παραγωγικό ιστό της

χώρας».
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Σε χαλαζόπληκτες καλλιέργειες των Φαρσάλων ο ΚόκκαληςΣε χαλαζόπληκτες καλλιέργειες των Φαρσάλων ο Κόκκαλης

Π
ρόχειρα

φράγματα στον

ποταμό Ενιπέα

κατασκευάζει  η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη

σύμβαση του έργου

«Κατασκευή πρόχειρων

φραγμάτων σε παραποτά-

μιες θέσεις του Ενιπέα

ποταμού στην περιοχή των

Φαρσάλων» προϋπολογι-

σμού  100.000 ευρώ με  τα

οποία διασφαλίζεται η

επάρκεια νερού για την

άρδευση 20.000 στρεμμά-

των κατά τους καλοκαιρι-

νούς μήνες για την περίοδο

αιχμής των αρδεύσεων και

σε περιπτώσεις λειψυδρίας.

«Με σχέδιο και προγραμ-

ματισμό καταβάλλουμε

κάθε δυνατή προσπάθεια

για την έμπρακτη στήριξη

της παραγωγής και της

δύσκολης καθημερινότητας

του αγροτικού κόσμου»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Δίνουμε τη

δυνατότητα να αρδευτούν

περισσότερα από 20.000

στρέμματα στην περιοχή

των Φαρσάλων, μία περιο-

χή που όπως όλοι γνωρί-

ζουν ενώ στηρίζεται σε

μεγάλο βαθμό στην αγροτι-

κή οικονομία, δυστυχώς

στερείται μεγάλων έργων

υποδομών που θα βοηθή-

σουν τους αγρότες στο να

απεμπλακούν από τον

φαύλο κύκλο της υπερά-

ντλησης του υδροφόρου

ορίζοντα με συνεχείς ανο-

ρύξεις ατομικών γεωτρήσε-

ων. Αξιοποιούμε τα επιφα-

νειακά ύδατα και ενισχύου-

με τις δυναμικές καλλιέργει-

ες με πολλαπλά οφέλη

στην παραγωγή αλλά και

στην τοπική οικονομία»

προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Φράγματα στον Ενιπέα για τηνΦράγματα στον Ενιπέα για την

άρδευση 20.000 στρεμμάτωνάρδευση 20.000 στρεμμάτων

κατασκευάζει η Περιφέρειακατασκευάζει η Περιφέρεια

Κίνητρα για να παραμείνουν οιΚίνητρα για να παραμείνουν οι

συνταξιούχοι στο χωράφισυνταξιούχοι στο χωράφι

Σ
ε παράγραφο που

προστέθηκε σε

προϋπάρχουσα

ΠΝΠ ρυθμίζονται τα

ζητήματα των μετακλητών

εργατών γης

Διευθετήθηκε το ζήτημα της

ασφάλισης των μετακλητών

εργατών γης σε αγροτικές

εκμεταλλεύσεις, ύστερα

από συνεννόηση του

υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη

με τον υπουργό Εργασίας,

Γιάννη Βρούτση.

Συγκεκριμένα, σε παράγρα-

φο που προστέθηκε σε

προϋπάρχουσα ΠΝΠ με

την οποία ρυθμίζονται τα

ζητήματα των μετακλητών

εργατών γης, ορίζεται ότι οι

πολίτες τρίτων χωρών που

απασχολούνται στην αγρο-

τική οικονομία ασφαλίζονται

στον Οργανισμό Γεωργικών

Ασφαλίσεων με εργόσημο.

Με την προσθήκη της

συγκεκριμένης ρύθμισης

διαμορφώνεται ένα ολοκλη-

ρωμένο νομικό πλαίσιο

αντιμετώπισης των ζητημά-

των που είχαν ανακύψει

στην απασχόληση εργαζο-

μένων στην αγροτική οικο-

νομία εξαιτίας της πανδη-

μίας του κορωνοϊού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο

στήριξης του εισοδήματος

των αγροτών και της ενθάρ-

ρυνσης της απασχόλησης

στον αγροτικό τομέα, οι κ.κ.

Βορίδης και Βρούτσης εξαί-

ρεσαν τους συνταξιούχους

του ΟΓΑ που ασκούν αγρο-

τική δραστηριότητα υπα-

κτέα στην ασφάλιση του

πρώην ΟΓΑ από την κατα-

βολή μειωμένης σύνταξης

κατά 30%.

Επιπλέον, με την ίδια ρύθ-

μιση δίνεται η δυνατότητα

και στους συνταξιούχους

άλλων φορέων καθώς και

του Δημοσίου να απασχο-

λούνται ως αγρότες, μελισ-

σοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτη-

νοτρόφοι και αλιείς χωρίς

να μειώνεται η σύνταξή

τους εφόσον το εισόδημά

τους από αγροτική δραστη-

ριότητα δεν υπερβαίνει το

ποσό των 10.000 ευρώ.



Μ
ια νέα καινοτομία
αποκτά πλέον η
Επαρχία

Φαρσάλων, με την
τοποθέτηση κάδων
ανακύκλωσης ενδυμάτων
και υποδημάτων.
Παρουσία της Αντιδημάρχου

Καθαριότητας,

Ηλεκτροφωτισμού και

Αθλητικών Εγκαταστάσεων κ.

Δέσποινας Συροπούλου και

παρουσία του Προέδρου της

ΔΗΚΕΦΑ κ. Κωνσταντίνου

Μπαλατσού και των προέ-

δρων κοινοτήτων κ.κ.

Γούσιου Νίκου, Λελετζη

Θανάση και Μορφογιαννη

Βασιλική τοποοθετήθηκαν

την  Παρασκευή 5 Ιουνίου οι

κάδοι ειδικών προδιαγρα-

φών, για τη συλλογή των

μεταχειρισμένων ρούχων σε

σημεία που υποδεικνύονται

από την Υπηρεσία

Καθαριότητας του Δήμου.

Ο αριθμός των κάδων και οι

χώροι τοποθέτησής τους,

είναι οι παρακάτω :

Α. Στη Δημοτική Ενότητα

Φαρσάλων, στην Κοινότητα

Φαρσάλων, έξι (6) ειδικούς

κάδους:

• Πλατεία Δημοκρατίας

• Διασταύρωση οδών Λαμίας

με Αριστοτέλους (στην εκκλη-

σία Παναγίας)

•Στην οδό Βενιζέλου, δίπλα

στο γραφείο του Συλλόγου

Φιλανθρωπίας και

Ιεραποστολής «Παναγία η

Ελεούσα»

• Στο Χώρο του Πολιτιστικού

Κέντρου Φαρσάλων (πλησίον

στο ΚΑΠΗ

• Στην τρίγωνη πλατεία

• Στην περιοχή Βαρουσίου,

επί της οδού Βενιζέλου.

Β. Στην Δημοτική Ενότητα

Μεγάλου Ευυδρίου, δύο (2)

ειδικούς κάδους

• Στην Κοινότητα Ευυδρίου,

ένα (1) ειδικό κάδο, στην

πλατεία του οικισμού Μικρού

Ευυδρίου.

• Στην Κοινότητα Σταυρού,

ένα (1) ειδικό κάδο έμπρο-

σθεν του Κοινοτικού

Καταστήματος.

Γ. Στην Δημοτική Ενότητα

Ναρθακίου, στην Κοινότητα

Ναρθάκι ένα (1) ειδικό κάδο,

στην πλατεία.

Δ. Στην Δημοτική Ενότητα

Πολυδάμαντα, στην

Κοινότητα Βαμβακούς ένα (1)

ειδικό κάδο, στο Χώρο πάρ-

κινγκ του πρώην Δημαρχείου

Πολυδάμαντα.

Στην διασταύρωση των δρό-

μων Λαμίας με εργατικές

κατοικίες περιοχής Θωμαΐδη

(απέναντι από τα ψυγεία

Ζαχαρή) δεν έχει τοποθετηθεί

ακόμη κάδος ελέω ελλείψεων

από την Εταιρεία και αναμέ-

νεται εντός του επόμενου

διαστήματος.

Σ
το σπουδαίο έργο
που ήδη έχει
αρχίσει να επιτελεί

το τμήμα μαιών στο
Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων, στους
πρώτους μήνες της
λειτουργίας του, στάθηκε
ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου, κατά

την επίσκεψή του στο
νοσηλευτικό ίδρυμα της
περιοχής.
Ο κ. Εσκίογλου ενημερώθη-

κε από την υπεύθυνη μαία

κ. Φωτεινή Πιτσάβα για τη

λειτουργία του τμήματος, το

οποίο ήρθε να συμπληρώ-

σει ένα σημαντικό κενό

στον τομέα της πρόληψης

με δωρεάν εξετάσεις τεστ

παπ, της προετοιμασίας της

γονεϊκότητας και της καθο-

δήγησης, υποστήριξης και

φροντίδας στο θηλασμό και

στη λοχεία.

Όπως εξήγησε η κ.

Πιτσάβα ήδη περισσότερες

από 150 γυναίκες προσήλ-

θαν για την εξέταση τεστ

παπ, ενώ μέχρι στιγμής

έχουν γίνει πάνω από 10

μαθήματα σε μέλλουσες

μητέρες. Μάλιστα, συμπλή-

ρωσε πως το ενδιαφέρον

από πλευράς γυναικών

είναι πολύ μεγαλύτερο και

πως ο αριθμός των εξετά-

σεων και των μαθημάτων

αναμένεται να αυξηθεί

καθώς έχουμε βγει από την

καραντίνα του κορωνοϊού.

Από την πλευρά του ο

Δήμαρχος Φαρσάλων συνε-

χάρη την μαία σημειώνο-

ντας πως «το τμήμα μαίας

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων αποτελεί έναν

ζωτικό κρίκο στην αλυσίδα

των  υπηρεσιών δημόσιας

υγείας, καθώς δίνει τη

δυνατότητα σε γυναίκες και

μέλλουσες μητέρες να

έχουν πρόσβαση σε εξετά-

σεις και συμβουλευτική

χωρίς κανένα κόστος».

«Στο πλαίσιο αυτό, συνέχι-

σε ο κ. Εσκίογλου, ο Δήμος

Φαρσάλων θα είναι σταθε-

ρά συμπαραστάτης και

αρωγός σε κάθε προσπά-

θεια που ενδυναμώνει το

ρόλο του Κέντρου Υγείας

προς όφελος της τοπικής

κοινωνίας».

Υπενθυμίζεται τέλος πως οι

υπηρεσίες που παρέχονται

από το τμήμα μαίας είναι οι

εξής:

1 Ενημέρωση – πληροφό-

ρηση σε θέματα οικογενεια-

κού προγραμματισμού.

2 Δωρεάν λήψη τεστ

Παπανικολάου (test pap ).

3 Ενημέρωση για το μητρι-

κό θηλασμό.

4 Μαθήματα προετοιμασίας

για τον τοκετό και την γονεϊ-

κότητα (προετοιμασία γονέ-

ων για τον μελλοντικό τους

ρόλο).

Τηλέφωνο επικοινωνίας :

2491350031.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εσκίογλου: Σημαντική ήδη η προσφορά του τμήματος μαιών στοΕσκίογλου: Σημαντική ήδη η προσφορά του τμήματος μαιών στο

Κέντρο Υγείας ΦαρσάλωνΚέντρο Υγείας Φαρσάλων

Τοποθετήθηκαν οι κάδοι συλλογής μεταχειρισμένων ρούχων στην ΕπαρχίαΤοποθετήθηκαν οι κάδοι συλλογής μεταχειρισμένων ρούχων στην Επαρχία



Η
επαρχία
Φαρσάλων
επιτέλους μετά από

χρόνια, απέκτησε τη
στοιχειώδη υγειονομική
κάλυψη για έκτακτα
περιστατικά. 
Με αυτή τη φράση ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου συνεχά-
ρη τους διασώστες του
Τομέα ΕΚΑΒ Φαρσάλων,

κατά την επίσκεψή του στο
χώρο όπου στεγάζονται,
στο Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων.

Ο κ. Εσκίογλου ενημερώθη-

κε για τη λειτουργία του

Τομέα κατά το πρώτο διά-

στημα από τη σύστασή του,

εκεί όπου σήμερα εργάζο-

νται εννέα άτομα. Τόνισε δε,

πως αποτελεί αδήριτη ανά-

γκη η προσθήκη τουλάχι-

στον δύο ακόμη διασω-

στών, προκειμένου να μην

επηρεάζεται η απρόσκοπτη

λειτουργία του από τις άδει-

ες του προσωπικού και διά-

φορα άλλα έκτακτα γεγονό-

τα.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

ενημερώθηκε επίσης για

διάφορες ελλείψεις σε ότι

αφορά την εύρυθμη λει-

τουργία του Τομέα και την

καθημερινή διαβίωση των

διασωστών, υποσχόμενος

την άμεση επίλυσή τους.

Μετά το πέρας της επίσκε-

ψης, ο κ. Εσκίογλου δήλω-

σε τα εξής: «Από την

πρώτη στιγμή της θητείας

μας, προ μερικών μηνών,

βάλαμε ψηλά στην ατζέντα

το θέμα της δημόσιας υγει-

ονομικής κάλυψης της

επαρχίας Φαρσάλων, διότι

η ανθρώπινη υγεία είναι

υπέρ πάντων. Μετά από

πολλές προσπάθειες και

προπαντός ενώνοντας

δυνάμεις με όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς,

πετύχαμε όλοι μαζί επιτέ-

λους τα Φάρσαλα, μετά

από πολλά χρόνια, μετά

από δεκαετίες, να έχουν

24ωρη κάλυψη με ασθενο-

φόρο του ΕΚΑΒ.

Θέλω να πιστεύω πως

εντός του τρέχοντος μηνός

θα έρθουν και δύο ακόμη

διασώστες προκειμένου να

τηρηθεί αυτή την πληρότη-

τα στην κάλυψη της περιο-

χής μας. Από πλευρά μας,

εκ μέρους του Δήμου

Φαρσάλων, θέλω να

εκφράσω τις ευχαριστίες

μου στο προσωπικό του

ΕΚΑΒ για τον επαγγελματι-

σμό τους και για τις καθημε-

ρινές προσπάθειές που

καταβάλουν για το συνάν-

θρωπο. Το ελάχιστο που

μπορούμε να κάνουμε από

την πλευρά μας ως τοπική

κοινωνία, είναι να παρέχου-

με σ’ αυτούς τους ανθρώ-

πους, ένα περιβάλλον δια-

βίωσης με τα στοιχειώδη

και τα αυτονόητα. Στο πλαί-

σιο αυτό, ενημερώθηκα για

τις ελλείψεις, οι οποίες και

θα καλυφθούν το συντομό-

τερο δυνατό».
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Εξέφρασε την πίστη του ότι θα υπάρξουν ακόμη δυο διασώστεςΕξέφρασε την πίστη του ότι θα υπάρξουν ακόμη δυο διασώστες

εντός του Ιουνίου ο Δήμαρχος Φαρσάλων εντός του Ιουνίου ο Δήμαρχος Φαρσάλων 

Εσκίογλου: “Μετά από δεκαετίες, η επαρχίαΕσκίογλου: “Μετά από δεκαετίες, η επαρχία

Φαρσάλων έχει διαρκή  υγειονομική κάλυψη γιαΦαρσάλων έχει διαρκή  υγειονομική κάλυψη για

έκτακτα περιστατικά”έκτακτα περιστατικά”



Σ
τα πλαίσια της
προσπάθειας για
στήριξη της

σχολικής φοίτησης των
Ρομά μαθητών, από τις
15/5/2020 έως 29/5/2020
η Παιδαγωγός
Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης Σίσκου
Μαρίνα και ο
Διαμεσολαβητής
Δημητρίου Χαράλαμπος
του Παραρτήματος Ρομά
Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Φαρσάλων της

Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης –
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, σε
συνεργασία με τους
Διευθυντές των σχολικών
μονάδων της περιοχής
συνέδραμαν στον
εντοπισμό των παιδιών
Ρομά, που έχουν
συμπληρώσει τη νόμιμη
ηλικία εγγραφής στα
νηπιαγωγεία και δημοτικά
σχολεία.
Συγκεκριμένα πραγματο-

ποίησαν σε καθημερινή

σχεδόν βάση ενημερωτικές

επισκέψεις  στον οικισμό

Ρομά. Έγινε ενημέρωση

των γονέων που τα παιδιά

τους πρέπει να εγγραφούν

τη νέα σχολική χρονιά στο

Παιδικό Σταθμό, στο 4ο

Νηπιαγωγείο και στην  Α΄

τάξη του 4ου Δημοτικού

Σχολείου Φαρσάλων και

παραπομπή στα αντίστοιχα

σχολεία για εγγραφή των

νέων μαθητών . Επίσης

υποστήριξαν τους

γονείς/κηδεμόνες στη διαδι-

κασία υποβολής αιτήσεων

καθώς και στην κατάθεση

των απαιτούμενων δικαιο-

λογητικών.

Η δράση έγινε στο πλαίσιο

της υποστήριξης και  διευ-

κόλυνσης της πρόσβασης

στην εκπαίδευση των παι-

διών Ρομά και της στήριξης

των σχολικών μονάδων

που φοιτούν Ρομά μαθητές.

Το Κέντρο Κοινότητας του

Δήμου Φαρσάλων εντάσσε-

ται στο επιχειρησιακό

«Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2014-2020» και

συγχρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο.

Για πληροφορίες σχετικά με

τις παρεχόμενες υπηρεσίες

και τις δράσεις του Κέντρου

Κοινότητας:

-Ισόγειο Δημαρχιακού

Καταστήματος, Πλατεία

Δημαρχείου, Τ.Κ. 40300,

Φάρσαλα, Τηλ.

2491350161, e-mail:

k.koinotitas@dimosfarsalon

.gr

-Παράρτημα Ρομά:

Οικισμός Λυόμενων

Κατοικιών Ρομά, 3η

Πτέρυγα Εργατικών

Κατοικιών, Τηλ.

2491025805,

e-mail:

kkoinothtas_roma@dimosfa

rsalon.gr

Η εξυπηρέτηση του κοινού

γίνεται καθημερινά, τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες:

7:30π.μ. έως 15:30μ.μ.

Π
ολιτική εκδήλωση

μνήμης και τιμής

για τους 40

απαγχονισθέντες

πατριώτες από τα

γερμανικά στρατεύματα

κατοχής και τους

συνεργάτες τους στις 31

Μαΐου 1944,

πραγματοποιήθηκε την

Κυριακή 31 Μαίου στον

Σιδηροδρομικό Σταθμό

Κάτω Δασόλοφου

Φαρσάλων, την οποία

διοργάνωσε η ΚΟΒ ΚΚΕ

Φαρσάλων.

Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία

του γραμματέα της ΚΟΒ ΚΚΕ

Φαρσάλων κ. Βασίλη Γρίβα,

ο οποίος αναφέρθηκε στο

ιστορικό της εκτέλεσης των

40 πατριωτών από τα γερμα-

νικά στρατεύματα στις 31

Μαΐου 1944 σε αντίποινα για

την ανατίναξη του τρένου της

γραμμής Βόλου –

Καλαμπάκας που μετέφερε

εχθρικό υλικό.

Ακολούθησε κεντρική ομιλία

του μέλους του γραφείου της

ΚΟΒ ΚΚΕ Φαρσάλων

Παπάζογλου Κων/νου στην

οποία αναφέρθηκε στην

σχέση των εκτελεσμένων με

το ΚΚΕ το οποίο και καθοδή-

γησε τον αντιστασιακό αγώνα

και τις αιτίες του ξεσπάσμα-

τος του 2ου παγκοσμίου

πολέμου. Ανάφερε την εξίσω-

ση των θυμάτων του πολέ-

μου με τους θύτες και την

προσπάθεια παραχάραξης

της ιστορίας φέρνοντας σαν

παράδειγμα την μετατροπή

της ημέρας της αντιφασιστι-

κής νίκης από την Ε.Ε σε

ημέρα της Ε.Ε καθώς και

πως έχουν απαγορευτεί

Κομμουνιστικά Κόμματα σε

μια σειρά από χώρες της

Ε.Ε.

Στηλίτευσε το γεγονός πως

μέχρι σήμερα η χώρα μας

δεν έχει διεκδικήσει επίσημα

τις αποζημιώσεις για τα κατο-

χικά δάνεια για τις καταστρο-

φές των υποδομών της

χώρας για τα εγκλήματα κατά

του πληθυσμού της χώρας,

των ομήρων στα ναζιστικά

στρατόπεδα και την επιστρο-

φή αρχαιολογικών και πολιτι-

στικών θησαυρών.

Ιδιαίτερα επέστησε την προ-

σοχή στην εμπλοκή της

χώρας στους σχεδιασμούς

του ΝΑΤΟ και τις επιπτώσεις

που έχει αυτή στην ασφάλειά

της λόγω των αμερικανικών

βάσεων στην Λάρισα και

στην Αλεξανδρούπολη.

Επίσης για τον εφησυχασμό

που καλλιεργείται από την

κυβέρνηση σχετικά με τις

αμφισβητήσεις από την

Τουρκία των κυριαρχικών

μας δικαιωμάτων, τις απειλές

πολέμου και τον ρόλο του

ΝΑΤΟ σε αυτές.

Επίσης ανάφερε πως με το

πρόσχημα της αντιμετώπισης

του κορονοϊού η κυβέρνηση

θα φέρει νέα αντεργατικά –

αντιλαϊκά μέτρα, την υποχρη-

ματοδότηση του συστήματος

υγείας με ότι συνεπάγεται

αυτό σε ελλείψεις ιατροφαρ-

μακευτικού εξοπλισμού

καθώς και πως αυτή όπως

και οι προηγούμενες κυβερ-

νήσεις δεν στόχευαν στην

ευμάρεια του λαού αλλά στην

μεγιστοποίηση των κερδών

των επιχειρηματικών ομίλων.

Ακολούθησε εκφώνηση των

ονομάτων των απαγχονισθέ-

ντων πατριωτών και κατάθε-

ση στεφάνων στο μνημείο

των πεσόντων από την

ΠΕΑΕΑ και την ΚΟΒ ΚΚΕ

Φαρσάλων και ο Εθνικός

Ύμνος.
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

H H ΚΟΒ ΚΚΕ Φαρσάλων τίμησε τους 40 απαγχονισθέντεςΚΟΒ ΚΚΕ Φαρσάλων τίμησε τους 40 απαγχονισθέντες

πατριώτες στον κάτω Δασόλοφοπατριώτες στον κάτω Δασόλοφο

Φάρσαλα: Υποστήριξη στις εγγραφές παιδιών ΡομάΦάρσαλα: Υποστήριξη στις εγγραφές παιδιών Ρομά



Ε
ντάχθηκε στο

Πρόγραμμα

Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

χρηματοδότηση ύψους

1.468.209,69 για την

ολοκλήρωση της μελέτης

βελτίωσης της εθνικής

οδού Λάρισα-Φάρσαλα

εξασφάλισε η Περιφέρεια

Θεσσαλίας από το

Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η μελέτη  εντάχθηκε στο

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας,

αφορά το τμήμα από  την

παράκαμψη Νίκαιας στο

ύψος των Νέων Καρυών

μέχρι τα Φάρσαλα και με την

ολοκλήρωσή της δίνει στην

Περιφέρεια την πλήρη εικό-

να των παρεμβάσεων που

απαιτούνται στον οδικό

άξονα Λάρισα-Φάρσαλα,  με

τη δημιουργία παράπλευ-

ρου δικτύου κυκλοφορίας,

κυκλικών  κόμβων  και

άλλων συμπληρωματικών

έργων. « Η καλή  συνεργα-

σία με το Υπουργείο οδηγεί

σε  άμεσα αποτελέσματα

και  αποτελεσματική λύση

για το δρόμο Λάρισα-

Φάρσαλα» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

«Ευχαριστώ τον  υφυπουρ-

γό Ανάπτυξης Γιάννη

Τσακίρη και τον Γ.Γ.

Δημοσίων Επενδύσεων και

ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο,  για

την γρήγορη ανταπόκριση

που οδηγεί σε ένα ακόμη

έργο ουσίας για τη

Θεσσαλία. Η ταχύτητα, ο

συντονισμός  και ο αυτομα-

τισμός ενεργειών, είναι απα-

ραίτητες προϋποθέσεις

μιας  σύγχρονης δημόσιας

διοίκησης. Η Περιφέρεια

Θεσσαλίας έχει αποδείξει

ότι αγαπά την ευθύνη.

Σχεδιάζουμε  σήμερα, τη

Θεσσαλία του αύριο» προ-

σθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η Περιφέρεια  Θεσσαλίας

κατασκευάζει  δύο κυκλι-

κούς κόμβους σε Λάρισα και

Φάρσαλα, που «οριοθε-

τούν» το νέο δρόμο, ενώ

δημοπρατεί μελέτη ύψους

350.000 για το τμήμα από

τον ισόπεδο κόμβο της

νότιας παράκαμψης

Λάρισας (κατάστημα

Βιοκαρπέτ) έως την αρχή

της παράκαμψης της

Νίκαιας, με την οποία   ολο-

κληρώνεται η μελέτη που

έχει αφετηρία την παράκαμ-

ψη Νίκαιας και τέλος τον

υφιστάμενο κόμβο συμβο-

λής της με την παράκαμψη

Φαρσάλων. Επιπλέον, η

Περιφέρεια  Θεσσαλίας

επενδύει  περισσότερα από

4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για

να συντηρεί  το δρόμο

Λάρισα-Φάρσαλα με

ασφαλτικές εργασίες, δια-

γράμμιση, καθαρισμό ερει-

σμάτων κλπ.
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1,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της1,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της

μελέτης του δρόμου Φάρσαλα-Λάρισαμελέτης του δρόμου Φάρσαλα-Λάρισα
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Ορίστηκαν από την
5η ΥΠΕ διευθυντές
με τριετή θητεία

στα Κέντρα Υγείας
Φαρσάλων, Τυρνάβου και
Αγιάς.
Συγκεκριμένα ορίστηκαν
υπεύθυνοι για τον συντονι-
σμό της Επιστημονικής
Λειτουργίας του Κέντρου
Υγείας Αγιάς (διευθυντής),
ο ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. κ.
Ευσταθίου Γεώργιος, με
βαθμό διευθυντή, ειδικότη-
τας Παιδιατρικής, με νόμιμο
αναπληρωτή του τον ιατρό
κλάδου Ε.Σ.Υ. κ. Έξαρχο
Γεώργιο, διευθυντή Γενικής
Ιατρικής.

Στο Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων (διευθυντής) ο
ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. κ.
Νεχωρίτης Γεώργιος,
διευθυντής Γενικής
Ιατρικής, µε αναπληρωτή
του τον ιατρό κλάδου
Ε.Σ.Υ. κ. Κοντοβό
Λάμπρο, ΕΑ Γενικής
Ιατρικής με τριετή θητεία
και στο Κέντρο Υγείας
Τυρνάβου (διευθυντής), ο
ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. κ.
Αντωνόπουλος Ιωάννης,
διευθυντής Γενικής Ιατρικής
µε αναπληρωτή του την
ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. κ.
Νικητίδου Αναστασία, διευ-
θύντρια Γενικής Ιατρικής.

ΓιαΓια ακόμηακόμη μιαμια τριετίατριετία

παραμένειπαραμένει στοστο ΚΚ..ΥΥ..

ΦαρσάλωνΦαρσάλων ως διευθυντήςως διευθυντής

ο κ. Νεοχωρίτης Γεώργιοςο κ. Νεοχωρίτης Γεώργιος



Μ
ε μεγάλη

επιτυχία

πραγματοποιήθ

ηκε η τακτική εθελοντική

αιμοδοσία την Πέμπτη 4

Ιουνίου από τον

Αιμοδοτικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων, στο

Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων.

Οι διοργανωτές της

Αιμοδοσίας τηρώντας όλα

τα απαραίτητα και προβλε-

πόμενα μέτρα προφύλαξης

από τον Covid – 19

(μάσκες, γάντια, αντισηπτι-

κά, αποστάσεις και αναμο-

νή των εθελοντών αιμοδο-

τών στον ειδικά διαμορφω-

μένο προαύλιο χώρο του

Κ.Υ.).

Παρά το γεγονός ότι η

συγκεκριμένη αιμοδοσία

πραγματοποιήθηκε σε πολύ

μικρό χρονικό διάστημα

από την περασμένη αιμο-

δοσία που διεξήχθη στην

Πλατεία Δημαρχείου οι

αιμοδότες την «αγκάλια-

σαν» για ακόμη μια φορά

καθώς συγκεντρώθηκαν 43

μονάδες αίματος προκειμέ-

νου να καλυφθούν οι μεγά-

λες ανάγκες σε αίμα που

αντιμετωπίζει η αιμοδοσία

του Γ.Ν. Λάρισας.

Το Δ.Σ. του Αιμοδοτικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων ευχαριστεί

θερμά όλους τους αιμοδό-

τες της Επαρχίας

Φαρσάλων τόσο αυτούς

που προσήλθαν και έδω-

σαν αίμα όσο και αυτούς

που δεν μπόρεσαν να προ-

σέλθουν στην τελευταία

αιμοδοσία.

Τους βετεράνους αιμοδότες

με ομάδα αίματος 0 –

Αρνητικό, για την οποία

ομάδα η ανάγκη ήταν απο-

λύτως επείγουσα και ανα-

γκαία καθώς και όλους τους

νεαρούς και τις νεαρές που

αιμοδότησαν για πρώτη

φορά.

Τους γιατρούς, τις νοσηλεύ-

τριες του Κ.Υ. Φαρσάλων

και το προσωπικό του Γ.Ν.

Λάρισας για την άψογη

συνεργασία και την

Διεύθυνση του Κ.Υ.

Φαρσάλων για την πολύ-

χρονη, αγαστή συνεργασία

με τον Αιμοδοτικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων.

Επίσης την Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εθελοντών

Αιμοδοτών για την προσφο-

ρά του υγειονομικού υλικού

καθώς και τον επιχειρημα-

τία κ. Γιώργο Νταραγιάννη

για την προσφορά τραπεζο-

καθισμάτων για ακόμη μια

φορά αφιλοκερδώς.  
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Ο
ι Φαρσαλινοί

έδειξαν τεράστια

ανταπόκριση και

το κοινωνικό τους

πρόσωπο, την ανάγκη για

προσφορά και

εθελοντισμό και

«άπλωσαν» το χέρι τους

στον συνάνθρωπο για

βοήθεια πιο πολύ από

ποτέ εν μέσω της

πανδημίας του Covid –

19.

Ένα πολύ χαρακτηριστικό

παράδειγμα είναι ο εθελο-

ντισμός και η ανταπόκριση

των Φαρσαλινών προς τις

εθελοντικές αιμοδοσίες που

διοργάνωσε ο Αιμοδοτικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων.

Μέσα σε διάστημα 2 μηνών

έγιναν τρεις αιμοδοσίες και

συγκεντρώθηκαν 201 μονά-

δες αίματος!!! (σ.σ. 90

μονάδες στην αιμοδοσία

στις 9 Απριλίου, 68 μονά-

δες στην αιμοδοσία στις 20

Μαΐου και 43 μονάδες στην

αιμοδοσία στις 4 Ιουνίου.)

Πραγματικά αυτό είναι κάτι

που τιμά όλη την Επαρχία

και δείχνει τον δρόμο.

Επίσης 50 νέοι και νέες

αιμοδότησαν για πρώτη

φορά σε αυτές τις τρεις

αιμοδοσίες.

Το επόμενο διάστημα ο

Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων διορ-

γανώνει ακόμη δυο αιμοδο-

σίες (22 Ιουνίου ημέρα

Δευτέρα στην Βαμβακού

Φαρσάλων και 29 Ιουνίου

επίσης Δευτέρα στον

Σταυρό Φαρσάλων.)

Επίσης την ερχόμενη

Τετάρτη 10 Ιουνίου θα τελε-

στεί εσπερινός μετ αρτο-

κλασίας στο εκκλησάκι του

Αγίου Λουκά στον προαύλιο

χώρο της Αγίας

Παρασκευής από τον

Αιμοδοτικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων.

Τεράστια ανταπόκριση αιμοδοτών εν μέσω της πανδημίαςΤεράστια ανταπόκριση αιμοδοτών εν μέσω της πανδημίας

στην Επαρχία Φαρσάλωνστην Επαρχία Φαρσάλων



Σ
υνεδρίασε σε
πλήρη σύνθεση για
πρώτη φορά μετά

την πανδημία του
κορωνοϊού το Δ.Σ. της
ΕΠΣΝ Λάρισας και
αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Με δεδομένο ότι υπολεί-

πονταν αρκετές αγωνιστι-

κές στα πρωταθλήματα της

Α’ DE-TOX και Α1′ και λόγω

των οριακών διαφορών των

εμπλεκόμενων ομάδων δεν

θα υπάρξει για την τρέχου-

σα περίοδο κανένας υποβι-

βασμός ομάδας. Αυτό, δεν

ισχύει για την ομάδα

Λάρισα 2012 η οποία απο-

χώρησε και αποβλήθηκε

από το πρωτάθλημα της Α’

DE-TOX κατηγορίας πριν

την έναρξη της πανδημίας,

όπως γνωμάτευσε και η

Νομική Υπηρεσία της ΕΠΟ.

Για την οριστική διάρθρωση

των κατηγοριών της νέας

περιόδου, απόφαση θα

ληφθεί στην προσεχή συνε-

δρίαση του Δ.Σ.

2. Με στόχο την ελάφρυνση

των υποχρεώσεων των

σωματείων  αποφασίστηκε

όπως οι δηλώσεις συμμετο-

χής σε πρωτάθλημα και

κύπελλο της νέας περιόδου

θα είναι δωρεάν. Σε περί-

πτωση όμως κατά την

οποία σωματείο δηλώσει

συμμετοχή χωρίς την

ουσιαστική επιθυμία και

δυνατότητα να αγωνισθεί,

θα επιβληθούν οι μέγιστες

προβλεπόμενες από τον

κανονισμό κυρώσεις.

3. Με δεδομένη την επιτυ-

χία των προηγούμενων

λαχειοφόρων, αποφασίσθη-

κε να διοργανωθεί μία

ακόμη κατά τη νέα περίοδο

με μεγάλο έπαθλο και πάλι

ένα αυτοκίνητο.

Η
ευχάριστη είδηση

που “έβγαλε” η

πρώτη Γενική

Συνέλευση του Γ.Σ.

Φαρσάλων αφορά την

δήλωση της συμμετοχής

της ομάδος στην Β

Εθνική κατηγορία και την

ερχόμενη σεζόν.

Συγκεκριμένα όλο το υπάρ-

χον Δ.Σ. του Συλλόγου

αποφάσισε ομόφωνα την

δήλωση συμμετοχής του

Συλλόγου στην Β Εθνική

κατηγορία την ερχόμενη

σεζόν βάζοντας τέλος στα

σενάρια που αιωρούνταν το

τελευταίο διάστημα περί μη

δήλωσης συμμετοχής του

Συλλόγου.

Αυτό είναι ένα σημαντικό

βήμα καθώς οποιοσδήποτε

ενδιαφερόμενος αποφασί-

σει να εμπλακεί με τα

Διοικητικά του Γ.Σ.

Φαρσάλων θα γνωρίζει ήδη

ότι η ομάδα θα έχει εξα-

σφαλίσει την συμμετοχή της

στην Β Εθνική κατηγορία

και την νέα σεζόν.
Τ

ην δέσμευση του

απέναντι στην

Φαρσαλινη

πρωταθλήτρια Ελλάδος

στην δισκοβολία και την

μοναδική αθλήτρια από

την Επαρχία Φαρσάλων

που έχει λάβει μέρος σε

Ολυμπιακούς Αγώνες,

Κρίστι

Αναγνωστόπουλου,

υλοποίησε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκιογλου,

παραχωρώντας της

αθλητικό υλικό για της

ανάγκες της

προετοιμασίας,

στηρίζοντας την

προσπάθεια της να

προκριθεί στους

προσεχείς Ολυμπιακούς

Αγώνες.

Μια συμβολική και παράλ-

ληλα ουσιαστική κίνηση

που οργάνωσε ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.

Χρήστος Μπασαγιαννης και

παρευρέθησαν οι αντιδή-

μαρχοι κ. Χατζηπλη Σοφία

και κ. Κουκουλιός Σταύρος,

οι οποίοι ευχήθηκαν στην

αθλήτρια πολλές επιτυχίες.

Η Φαρσαλινή πρωταθλή-

τρια Ελλάδος Κρίστι

Αναγνωστόπουλου ενημέ-

ρωσε τον Δήμαρχο για το

αγωνιστικό της πρόγραμμα

και τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο οποίος με

τη σειρά του τόνισε ότι θα

είναι αρωγός στο επίπονο

έργο της, ευχόμενος να

πετύχει την πολυπόθητη

πρόκριση κάνοντας περή-

φανους όλους τους

Φαρσαλινούς και όλους

τους Έλληνες.
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CMYK

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

Παραχώρησε αθλητικό υλικό στην Φαρσαλινή Παραχώρησε αθλητικό υλικό στην Φαρσαλινή 
πρωταθλήτρια ο κ. Εσκίογλουπρωταθλήτρια ο κ. Εσκίογλου

Δίπλα στην Φαρσαλινή πρωταθλήτριαΔίπλα στην Φαρσαλινή πρωταθλήτρια

δισκοβολίας Κρίστι Αναγνωστοπούλου οδισκοβολίας Κρίστι Αναγνωστοπούλου ο

Δήμος ΦαρσάλωνΔήμος Φαρσάλων

Σενάρια τέλος: Δήλωσε Σενάρια τέλος: Δήλωσε 

συμμετοχή στην Β Εθνική οσυμμετοχή στην Β Εθνική ο

Γ.Σ. ΦαρσάλωνΓ.Σ. Φαρσάλων

Δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα απόΔεν υποβιβάζεται καμία ομάδα από

Α και Α1 ΕΠΣΝ Λάρισας: ΑναλυτικάΑ και Α1 ΕΠΣΝ Λάρισας: Αναλυτικά

οι αποφάσειςοι αποφάσεις



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπε-

δο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και

σε καλή κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη. Πληροφορίες

στο τηλ. : 6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστή-

ματα 30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκα-

στο επί της Οδού Λαρίσης

(έναντι Σούπερ Μάρκετ

“Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της πόλης

των Φαρσάλων στον πεζό-

δρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσο-

νιέρα 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 υπνοδωμάτια, χολ,

κουζίνα και 1 μπάνιο.

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 θέρμαν-

ση, χωρίς κοινόχρηστα, σχε-

δόν καινούργιο επί της οδού

Υπερείδου 8 στα  Φάρσαλα.

Τηλ. επικοινωνίας :

6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

65 τ.μ ανακαινισμένο στην

Οδό Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας:

6997837846

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισό-

γεια υπερυψωμένη 150 τμ,

σε μεγάλο οικόπεδο στο

κέντρο της πόλης.

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Τιμή συζητησίμη. 

Τηλ Επικοινωνίας:

6938848454

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για

σπόρο. Great nortern ποικι-

λία

Τηλ Επικοινωνίας:

6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο

800 τ.μ. περιφραγμένο με

αποθήκη η οποία ηλεκτροδο-

τείται στην οδό Ανωχωρίου

49 στα Φάρσαλα.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6971955687 και 6977070987

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψεκαστικό

Mercedes Unimog 1 τόνου -

Μοντέλο-83

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6908453489 και 6945233073

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

90 τ.μ. επί της Οδού

Υπερίδου 10 στα Φάρσαλα,

με αυτόνομη θέρμανση.

Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο:6945747057

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

2αρι, 2ου ορόφου επί της

Οδού Βόλου 9 στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50

τ.μ. (δυάρι) με αυτόνομη

κεντρική θέρμανση, πάρκιν-

γκ, αποθήκη εντός οικοπέδου

261 τ.μ., επί της οδού πάρο-

δος Γεωργίου Καραισκάκη 44

στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6907637654 & 2410623873

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ενημερώνω

τους αγαπητούς μου φίλους

και φίλους των φίλων μου ότι

αναλαμβάνω παντός τύπου

εργασία για τον καθαρισμό

οικοπέδων, κήπων και ότι

έχει σχέση με το κόψιμο

αγριόχορτων.

Εγγυημένη δουλειά και λογι-

κές τιμές με σύγχρονα μηχα-

νήματα.

Σας ευχαριστώ και περιμένω

την ανταπόκριση σας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 κ. Δημήτρης

Ντάφος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα

στο κέντρο των Φαρσάλων

κατάλληλο για επαγγελματική

στέγη στην οδό Λαμίας 29

(Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζε-

ρί Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 435τμ

επί της οδού Νικηταρά στα

Φάρσαλα (ανάμεσα σε 1ο

Γυμνάσιο και Εργατικές

Κατοικίες).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6974665595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμέ-

νο διαμέρισμα 70 τμ, χωρίς

κοινόχρηστα. Περιλαμβάνεται 

κρεβατοκάμαρα, κουζίνα,

σαλόνι και μπάνιο.

Αυτόνομη Θέρμανση.

Πληροφορίες: 24910 -

22263/22335 και

6932237600

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το κατά-

στημα Lafresh ζητούνται για

εργασία μια κοπέλα καθώς

και ένας διανομέας.

Πληροφορίες εντός του 

καταστήματος 10:00-12:00
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9/6:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

10/6:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

11/6:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

12/6:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

13/6:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

14/6:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

15/6:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

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

Επανήλθε το ωράριο των Φαρμακείων στα Φάρσαλα

Tο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων έχει επανέλθει,

μετά την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

Λάρισας τα φαρμακεία θα λειτουργούν καθημερινά από

τις 8.00-14.00, ενώ τις ημέρες που είναι ανοιχτή η αγορά

στα Φάρσαλα δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το

ωράριο διαμορφώνεται από τις 17.30-21.00. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90τ.μ. (3 υπνοδωμάτια, 1 καθιστικό), 1ος
όροφος, χωρίς κοινόχρηστα - Αυτόνομη Θέρμανση στην Οδό
Θέτιδος 44 (Έναντι Πάρκου Απιδανού).
Τηλ Επικοινωνίας: 6948513177

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από εμπορική και τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ & ΤΕ για να στελεχώσει τομέα μελετών – 
επιβλέψεων έργων. Επικοινωνία: protos_typos@yahoo.gr



Σ
ε αρκετά καλό

κλίμα

πραγματοποιήθηκ

ε η πρώτη Γενική

Συνέλευση του Αχιλλέα

Φαρσάλων το βράδυ της

Παρασκευής 5 Ιουνίου

στο Κλειστό Γυμναστήριο

των Φαρσάλων παρουσία

του προέδρου της

ομάδος κ. Αθανασίου

Λέφα των περισσοτέρων

μελών της Διοίκησης,

υποστηρικτών και απλών

φιλάθλων που έδωσαν το

παρών.

Η πρώτη συνέλευση είχε

ως κύριο θέμα τον απολογι-

σμό των δυο ετών από την

ημέρα που ανέλαβε η

υπάρχουσα Διοίκηση τις

τύχες του Αχιλλέα

Φαρσάλων στην Α ΕΠΣΛ

κατηγορία.

Ο κ. Αθανάσιος Λέφας

ευχαρίστησε όλους τους

ανθρώπους που στήριξαν

την προσπάθεια αυτή με

οποιονδήποτε τρόπο αυτά

τα δυο έτη, αναφέρθηκε

στα θετικά και τα αρνητικά

που συνέβησαν σε αυτό το

διάστημα ενώ ευχαρίστησε

θερμά και όλα τα πρόσωπα

που συνετέλεσαν το Δ.Σ.

της ομάδος αυτή την διετία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι

πήραν τον λόγο κάνοντας

ερωτήσεις και συζητώντας

για αρκετή ώρα.

Εν τέλει αποφασίστηκε να

διεξαχθεί εκ νέου την Τρίτη

16/5 και ώρα 21:30 στο

Κλειστό Γυμναστήριο των

Φαρσάλων ακόμη μια

Γενική Συνέλευση με κύριο

θέμα την ανάδειξη νέου

Δ.Σ. όπως ορίζει το κατα-

στατικό.

Στο κύριο και μείζον ζήτημα

που συμφώνησαν όλοι οι

παρευρισκόμενοι είναι το

γεγονός ότι όλους τους

ενώνει η αγάπη για τον

Αχιλλέα Φαρσάλων, πέρα

και πάνω από τα πρόσωπα

και σκοπός είναι η πρόοδος

του σωματείου, μέσα από

σωστή εξέλιξη και ορθολο-

γική διαχείριση των κατα-

στασέων.

Επίσης όλοι συμφώνησαν

ότι ο Αχιλλέας την ερχόμενη

σεζόν έχει στα χέρια του

ένα “όπλο” που φέτος δεν

το είχε και αυτό δεν είναι

άλλο από την επιστροφή

στην φυσική του έδρα στο

Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων.
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Τ
ην Τρίτη 3/6 το

απόγευμα έλαβε

χώρα στο Κλειστό

Γυμναστήριο των

Φαρσάλων η πρώτη

Γενική Συνέλευση του Γ.Σ.

Φαρσάλων αναφορικά με

την επόμενη ημέρα του

Συλλόγου σε Διοικητικό

επίπεδο.

Το παρών έδωσε η πρόε-

δρος του Συλλόγου κ. Έρη

Σιώμου και τα υπόλοιπα

μέλη του Δ.Σ.

Η πρόθεση που έδειξε το

υπάρχον Δ.Σ. είναι να

παραιτηθεί όμως αναμένε-

ται να υπάρχουν και άλλες

γενικές συνελεύσεις με την

ελπίδα και την προσμονή ο

κόσμος να δώσει το παρόν

και ο Γυμναστικός

Σύλλογος Φαρσάλων να

συνεχίσει να βρίσκεται στο

υψηλό επίπεδο που ήταν τα

τελευταία χρόνια όντας η

μοναδική ομάδα στον Νομό

Λάρισας στην Β Εθνική

κατηγορία και μια ομάδα

που στο κοντέρ της έχει

καταγράψει πολλές επιτυ-

χίες και τίτλους.

Οι άνθρωποι του υπάρχο-

ντος Δ.Σ. αποφάσισαν να

διεξαχθεί την ερχόμενη

Τρίτη 9 Ιουνίου και ώρα

20:30 ακόμη μια Γενική

Συνέλευση στο Κλειστό

Γυμναστήριο των

Φαρσάλων.

Αναλυτικά το κάλεσμα

“Καλούμε τον φίλαθλο

κόσμο, τους γονείς των παι-

διών των ακαδημιών μας,

τους ανθρώπους που στή-

ριξαν και στηρίζουν αυτή

την μεγάλη προσπάθεια με

οποιονδήποτε τρόπο να

παρευρεθούν στην επόμενη

κρίσιμη για το μέλλον του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων, Γενική

Συνέλευση την Τρίτη 9

Ιουνίου και ώρα 20:30 στο

Κλειστό Γυμναστήριο των

Φαρσάλων.

““Άκαρπη” η πρώτη ΓενικήΆκαρπη” η πρώτη Γενική

Συνέλευση του Γ.Σ.Συνέλευση του Γ.Σ.

Φαρσάλων, επαναληπτική τηνΦαρσάλων, επαναληπτική την

Τρίτη 9 Τρίτη 9 ΙουνίουΙουνίου

Σε καλό κλίμα η πρώτη Γ.Σ. του ΑχιλλέαΣε καλό κλίμα η πρώτη Γ.Σ. του Αχιλλέα

Φαρσάλων, αναμένονται αποφάσεις τηνΦαρσάλων, αναμένονται αποφάσεις την

Τρίτη 16/6 στην επόμενη συνέλευσηΤρίτη 16/6 στην επόμενη συνέλευση

Α
ρκετές είναι οι

προτάσεις που

έπεσαν στο

τραπέζι μετά τις

αποφάσεις του πρώτου

Συμβουλίου της ΕΠΣΝ

Λάρισας όπου δεν

υποβιβάζεται καμία

ομάδα τόσο από την Α,

όσο και από την Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορία.

Μια από τις πιο ενδιαφέ-

ρουσες προτάσεις και η

οποία μέχρι στιγμής κερδί-

ζει «πόντους» σύμφωνα με

το ρεπορτάζ είναι η διεξα-

γωγή του πρωταθλήματος

της Α ΕΠΣΛ κατηγορίας σε

δυο ομίλους και της Α1

ΕΠΣΛ κατηγορίας σε τρείς

ομίλους.

Επίσης συζητήσεις και προ-

τάσεις υπάρχουν και για τις

ομάδες της Β ΕΠΣΛ κατη-

γορίας οι οποίες είναι

άμεσα ενδιαφερόμενες διεκ-

δικώντας την άνοδο στην

Α1 ΕΠΣΛ.

Το μοναδικό δεδομένο είναι

ότι η κατάσταση θα ξεκαθα-

ρίσει σε όλα τα τοπία στο

ερχόμενο Δ.Σ. όπου θα

τεθούν οι βάσεις για την

νέα χρονιά στα πρωταθλή-

ματα της ΕΠΣ Νομού

Λάρισας.

ΣεναριοΣεναριο για δυο ομίλους στην Αγια δυο ομίλους στην Α

ΕΠΣΛ και τρεις στην Α1 ΕΠΣΛΕΠΣΛ και τρεις στην Α1 ΕΠΣΛ



ΗΕπαρχία
Φαρσάλων
απέκτησε μια

καινοτομία κάνοντας ένα
σημαντικό βήμα όσον
αφορά την ανακύκλωση
καθώς πριν από λίγες
ημέρες τοποθετήθηκαν
τόσο στην πόλη των
Φαρσάλων αλλά και σε
χωριά της Επαρχίας
κάδοι συλλογής
μεταχειρισμένων ρούχων. 

Σε επικοινωνία που είχαμε
με την αρμόδια αντιδήμαρ-
χο κ. Δέσποινα
Συροπούλου μας τόνισε ότι
αυτή είναι μόνο η αρχή σε
ένα πλαίσιο δράσεων ανα-
κύκλωσης και ευαισθητο-
ποίησης των Φαρσαλινών
πολιτών που συμπεριλαμ-
βάνει πολλούς ακόμη
τομείς. 
Αναλυτικά η τοποθέτηση
της κ. Συροπούλου:

Η δημοτική αρχή μέσω της
αντιδημαρχιας καθαριότη-
τας, στην προσπάθεια ευαι-
σθητοποίησης και ανάπτυ-
ξης της ανακύκλωσης στην
δήμο μας, τοποθέτησε 10
καλαίσθητους κάδους συλ-
λογής ρούχων, υποδημά-
των και υφασμάτινων ειδών.
Η συλλογή των εν λόγω
αντικειμένων θα έχει ως
αποτέλεσμα να καταλήγει
στις χωματερές μικρότερος
όγκος σκουπιδιών.
Τα παραπάνω είναι μόνο
μία ενέργεια σε ένα γενικό-
τερο πλαίσιο σχεδιασμού
για την ανακύκλωση.
Αποδεικνύουμε ότι η ανακύ-
κλωση αποτελεί προτεραιό-
τητα μας, ενισχύοντας και
την ανακύκλωση χαρτιού και
πλαστικών με επιπλέον
μπλε κάδους που μόλις
προχθές παραλήφθηκαν,

επεκτείνοντας τα σημεία
ανακύκλωσης στον Δήμο.
Υπήρχε σχεδιασμός για την
πραγματοποίηση μεγάλης
εκδήλωσης, σχετικά με την
ανακύκλωση όπου θα συμ-
μετείχαν μαθητές σχολείων
και ενήλικες, η οποία εκδή-
λωση ακυρώθηκε λόγω της
πανδημίας του κορονοιου.
Πιστεύω ότι σε μια σύγχρο-
νη κοινωνία πρέπει να επι-
κρατήσει στην συνείδηση
των ανθρώπων και να γίνει
προτεραιότητα η διαχείριση
όλων των επεξεργασμένων
βιομηχανικών υλικών, προ-
στατεύοντας έτσι το περι-
βάλλον και την αειφορία.
Ως δημότες του δήμου
Φαρσάλων ας κάνουμε την
διαφορά.
Σας ευχαριστώ εκ των προ-
τέρων για την ανταπόκρι-
ση.”
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