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Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 984 Τιμή: 0,60 ευρώ

““ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”

ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΚΑΙΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Α.Ε.Β.Ε. Ζητούνται:
Οικονομολόγος – Λογιστής, Υπάλληλος γραφείου,
Γεωπόνος, Προσωπικό παραγωγής ειδικευμένοι –
ανειδίκευτοι, Τεχνίτες, Ηλεκτροτεχνίτες, Χειριστές
μηχανημάτων ανυψωτικών, φορτωτών και γερα-
νού, Οδηγοί φορτηγού, για την στελέχωση και
κάλυψη θέσεων της εταιρείας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν
την σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (9:00 – 14:00) στα γραφεία του εργοστασίου
Φαρσάλων. (7ο χλμ Φαρσάλων – Λαρίσης)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101 κα
Ζαχοπούλου
email: hzahop@stiafilco.com

ΚΚηρύχθηκαν ταηρύχθηκαν τα

ΦάρσαλαΦάρσαλα σε κατάστασησε κατάσταση

Έκτακτης Ανάγκης Έκτακτης Ανάγκης 

Ήρθε η ώρα των πράξεωνΉρθε η ώρα των πράξεων

& των αποδείξεων& των αποδείξεων

Οι εξαγγελίες ΣταϊκούραΟι εξαγγελίες Σταϊκούρα

για τους πληγέντεςγια τους πληγέντες

ΜετράΜετρά ““πληγέςπληγές” ” ηη

““πνιγμένηπνιγμένη” ” ΕπαρχίαΕπαρχία

ΕικόνεςΕικόνες ισοπέδωσηςισοπέδωσης

και τρόμου...και τρόμου...
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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 23/9/2020 
Συννεφιά 18/29c

Τρίτη 22/9/2020
Ηλιοφάνεια 16/27c

Πέμπτη 24/9/2020
Ηλιοφάνεια 15/29c

Παρασκευή 25/9/2020
Ηλιοφάνεια 17/30c

Σαββάτο 26/9/2020
Ηλιοφάνεια 19/32c

Κυριακή 27/9/2020 
Ηλιοφάνεια 19/30c

Δευτέρα 28/9/2020
Ηλιοφάνεια 18/30c

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

Η
4η Δημοτική

Κοινότητα συγκε-

ντρώνει τρόφιμα

συσκευασμένα και ρούχα

για τους πληγέντες στα

Φάρσαλα, στα γραφεία

της Γαριτσιου και

Επισκοπης στο Αβέρωφ!

(Στο ύψος του Φ.Αερίου.)

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη

πρωί στον 1ο όροφο και το

απόγευμα 6 – 8.

Α
ναλυτικά η ανα-

κοίνωση

Η επαρχία Φαρσάλων βρί-

σκεται σε κατάσταση εκτά-

κτου ανάγκης. 

Αρχικά θα θέλαμε ως

ΟΝΝΕΔ ΦΑΡΣΑΛΩΝ να

εκφράσουμε τα πιο ειλικρι-

νή συλλυπητήρια στους

οικείους της αδικοχαμένης

γυναίκας στον οικισμό

Βασιλί Φαρσάλων.Οι κατα-

στάσεις που βιώνουν όλοι

οι κάτοικοι της επαρχίας

μας τα τελευταία τρία εικο-

σιτετράωρα είναι ανεπανά-

ληπτες και τραγικές. Σε

αυτές τις δύσκολες ωρες

εθελοντισμός και η αλλη-

λεγγύη θα πρέπει να γίνουν

αρωγοί στην προσπάθεια

ανασυγκρότησης ολόκλη-

ρης της επαρχίας. Ως

ΟΝΝΕΔ παίρνουμε την

πρωτοβουλία να συλλέξου-

με εμφιαλωμένο νερό το

οποίο και θα διανεμηθεί

στους πληγέντες.  Η δραση

θα λαβει χώρα αύριο Τρίτη

22 Σεπτεμβρίου στο εμπο-

ρικό κέντρο Φαρσάλων

(Λαμίας 8) και ωρες 10:00 -

14:00. 

Είναι χρέος όλων μας να

βοηθήσουμε!

Σ
ας γνωρίζουμε ότι

λόγω των υπερβο-

λικών βροχοπτώσε-

ων και της πλημμύρας

στις 18/9/2020 υποβάλλο-

νται δηλώσεις ζημιάς

στους ανταποκριτές

ΕΛΓΑ.

Οι πληγέντες αγρότες και

κτηνοτρόφοι μπορούν να

ενημερώνονται από τους

κατά τόπους αρμόδιους

ανταποκριτές ΕΛΓΑ για

δηλώσεις φυτικού κεφαλαί-

ου και για αποθηκευμένα

προϊόντα, πάγιο κεφάλαιο

(θερμοκήπια, κτην. εγκατα-

στάσεις, γεωργικές αποθή-

κες, γεωργικά υπόστεγα)

μέχρι 5/10/2020.

Δ.Ε. ΕΝΙΠΕΑ

• Κοινότητες Αγ. Γεωργίου,

Βασιλή, Κατωχωρίου και

Κρήνης

Ανταποκριτής Καρακώστα

Νίκη τηλ. επικ. 2491350132

• Κοινότητες Σταυρού

Ανταποκριτής Μανιώτη

Φωτεινή τηλ. επικ.

2491024585

• Κοινότητες: Μ. Ευυδρίου,

Πολυνερίου και Υπέρειας

Ανταποκριτής Ξηρογιάννης

Δημήτριος τηλ. επικ.

2491025205

Δ.Ε. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ

Κοινότητες Ναρθακίου,

Διλόφου, Δένδρων,

Σκοπιάς και Καλλιθέας

Ανταποκριτής

Τσατσαρώνης Βασίλειος

τηλ. επικ. 2491350130.

Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ

Όλες οι Κοινότητες εξυπη-

ρετούνται από τους αντα-

ποκριτές Καλογερόπουλο

Δημήτριο τηλ. επικ.

2491350115 και

Κουμπούρα Θάλεια

2491350307.

Δ.Ε. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Κοινότητες Αχιλλείου,

Βρυσιών και Φαρσάλων

Ανταποκριτές

Ευαγγελοπούλου Ελένη –

Καλφούντζου Παρασκευή

τηλ. επικ. 2491350113.

AAρμόδιοι ανταποκριτές ΕΛΓΑρμόδιοι ανταποκριτές ΕΛΓΑ

για τις καταστροφέςγια τις καταστροφές

Είδη πρώτης ανάγκης για τουςΕίδη πρώτης ανάγκης για τους

πληγέντες συγκεντρώνει η 4ηπληγέντες συγκεντρώνει η 4η

Δημοτική Κοινότητα Δ. ΛαρισαίωνΔημοτική Κοινότητα Δ. Λαρισαίων

Κλειστά όλα τα σχολείαΚλειστά όλα τα σχολεία

μέχρι και την Τετάρτημέχρι και την Τετάρτη

στην επαρχία Φαρσάλωνστην επαρχία Φαρσάλων

Μ
ε απόφαση του

Δημάρχου

Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, δε θα

λειτουργήσουν μέχρι ΚΑΙ

την ερχόμενη Τετάρτη, 23

Σεπτεμβρίου, όλα τα σχο-

λεία όλων των βαθμίδων

στην επαρχία Φαρσάλων,

λόγω των ζημιών που

έχουν προκληθεί από τα

ακραία καιρικά φαινόμενα

των τελευταίων ημερών.

Αναλυτικά δε θα λειτουργή-

σουν Δημοτικοί Παιδικοί

Σταθμοί, Δημοτικά ΚΔΑΠ,

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά

Σχολεία, Γυμνάσια και

Λύκεια.

Εφόσον επανεκτιμηθεί η

κατάσταση τα επόμενα

εικοσιτετράωρα, θα υπάρξει

νεότερη ενημέρωση για τη

λειτουργία των σχολείων

μετά τις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο
δήμος

Φαρσάλων

ανακοινώνει

ότι ο σύλλογος φιλαν-

θρωπίας και

Ιεραποστολής Φαρσάλων

“Παναγία Ελεούσα” θα

διανείμει ρούχα στους

συνανθρώπους μας που

επλήγησαν από την θεο-

μηνία και έχουν αυξημέ-

νες ανάγκες.

Τηλ. Επικοινωνίας

2491024225 και

6906277184 Στέλλα

Μπουλασίκη

Ρούχα για τουςΡούχα για τους

συνανθρώπους μαςσυνανθρώπους μας

που επλήγησαν απόπου επλήγησαν από

την θεομηνίατην θεομηνία

Η ΟΝΕΔ ΦαρσάλωνΗ ΟΝΕΔ Φαρσάλων

δίπλα στους πληγέντεςδίπλα στους πληγέντες



Μ
ε εντολή του

Υφυπουργού

Πολιτικής

Προστασίας και

Διαχείρισης Κρίσεων,

Νίκου Χαρδαλιά και από-

φαση του Γενικού

Γραμματέα Πολιτικής

Προστασίας, Βασίλειου

Παπαγεωργίου, κηρύσσε-

ται σε κατάσταση

Έκτακτης Ανάγκης

Πολιτικής Προστασίας o

Δήμος Φαρσάλων και η

Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, για την αντι-

μετώπιση των εκτάκτων

αναγκών και τη διαχείρι-

ση των συνεπειών που

προέκυψαν από έντονα

καιρικά φαινόμενα (ισχυ-

ρές βροχοπτώσεις, πλημ-

μύρες) που εκδηλώθηκαν

στις 18-09-2020 στην

παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει

από την ημερομηνία εκδή-

λωσης των φαινομένων και

για έξι (6) μήνες ήτοι έως

και 18 Μαρτίου 2021. Μετά

το πέρας του καθορισθέ-

ντος χρόνου, θα γίνει,

δίχως νέο έγγραφο, άρση

της παραπάνω κατάστασης

Έκτακτης Ανάγκης

Πολιτικής Προστασίας.
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Κήρυξη του Δήμου Φαρσάλων και τηςΚήρυξη του Δήμου Φαρσάλων και της

Π.Ε. Λάρισας σε κατάσταση ΈκτακτηςΠ.Ε. Λάρισας σε κατάσταση Έκτακτης

Ανάγκης Πολιτικής ΠροστασίαςΑνάγκης Πολιτικής Προστασίας



Η
Παρασκευή 18

Σεπτεμβρίου 2020

θα μνημονεύεται

ως «Μαύρη Παρασκευή»

για την Επαρχία

Φαρσάλων.

Ο απολογισμός της θεομη-

νίας «ΙΑΝΟΣ» που έπληξε

την Επαρχία και όχι μόνο

είναι τραγικός και οι στιγμές

που έζησαν όλοι οι κάτοικοι

πραγματικά σοκάρουν.

Το πλέον τραγικό της υπό-

θεσης είναι ότι υπήρξε και

μια νεκρή ηλικιωμένη στο

χωριό Βασιλί Φαρσάλων η

οποία πνίγηκε μέσα στο

σπίτι της από τα ορμητικά

νερά που διέλυσαν στο

διάβα τους ολόκληρα χωριά

ενώ προκάλεσαν ανυπολό-

γιστες ζημιές σε σπίτια,

χωράφια, κτηνοτροφικές

μονάδες, επιχειρήσεις ,

μηχανήματα και διέλυσαν

δρόμους, γέφυρες,  ποτά-

μια ισοπεδώνοντας κυριο-

λεκτικά όλη την Επαρχία

Φαρσάλων από την Σκοπιά

και τον Άγιο Αντώνιο μέχρι

τον Σταυρό και την Υπέρεια.

Κάθε μέρα που περνάει οι

εικόνες που έρχονται είναι

όλο και πιο «σκληρές» και

προκαλούν πόνο, θλίψη και

δάκρυα.

Άνθρωποι που σώθηκαν

στο «παραπέντε» να προ-

σπαθούν να σώσουν ότι

σώζεται από την περιουσία

τους και το βιός τους που

μέσα σε λίγα λεπτά έγινε

βορά στους χείμαρρους και

τα ορμητικά νερά, ζώα κεί-

τονται νεκρά μέσα στις

μονάδες, αυτοκίνητα και

μηχανήματα έγιναν βάρκες,

επιχειρήσεις πλέουν πάνω

στα νερά και χωράφια θυμί-

ζουν ατελείωτες λίμνες.

Τα πως και τα γιατί είναι

τόσα πολλά και πολύπλοκα

που την συγκεκριμένη χρο-

νική περίοδο και με το

«μυαλό ζεστό» με τόσες

εικόνες και αφηγήσεις μέσα

του δεν είναι διόλου εύκολο

να αναλυθούν και δεδομένα

τα λόγια αυτών των στιγ-

μών και ο καταμερισμός

ευθυνών δεν θα οδηγήσει

πουθενά.

Πλέον ήρθε η ώρα για άμε-

σες πράξεις από όλους

τους φορείς από την Τοπική

Αυτοδιοίκηση, την

Περιφέρεια μέχρι και τα

υψηλά κλιμάκια των

Υπουργείων και των

Οργανισμών.

Τι μπορεί να πει κάποιος

για τους Πυροσβέστες της

Επαρχίας Φαρσάλων που

πραγματοποίησαν εκατο-

ντάδες απεγκλωβισμούς,

που έλαβαν χιλιάδες κλή-

σεις και έδρασαν άμεσα

παρά τα τεράστια προβλή-

ματα (σ.σ. το κτίριο της

Πυροσβεστικής πλημμύρισε

και πολλά μηχανήματα έμει-

ναν για ώρες ακινητοποιη-

μένα έως ότου να επέμβει

και η ΕΜΑΚ.)

Για την ΕΜΑΚ που έδωσε

μάχη πραγματική και

έσωσε ανθρώπινες ψυχές

με ρίσκο και τεράστια ψυχι-

κή δύναμη από όλους.

Για την Αστυνομία της

Επαρχίας που ήταν επί

ποδός συνεχώς και έτρεχε

από δρόμο σε δρόμο και

από χωριό σε χωριό για να

σώσει ανθρώπους που

πήγαιναν «ίσια στον πνιγ-

μό».

Για τους Δημοτικούς

Υπαλλήλους που δεν στα-

μάτησαν δευτερόλεπτο να

δίνουν την δική τους μάχη

με τα λίγα εργαλεία που

διαθέτουν αλλά με τεράστια

διάθεση για προσφορά.

Πλέον ήρθε η ώρα να

γίνουν πράξη οι εξαγγελίες

της 19ης Σεπτεμβρίου μέσα

από το Δημαρχείο

Φαρσάλων και οι δεσμεύ-

σεις των αρμοδίων που

βρέθηκαν εκεί, να ξεπερα-

στεί άμεσα η γραφειοκρατία

που ταλανίζει αυτή την

χώρα και να ξεκινήσει ο

κόσμος της Επαρχίας

Φαρσάλων να παλεύει γνω-

ρίζοντας ότι το κράτος και οι

μηχανισμοί είναι στο «πλευ-

ρό» του και όχι απέναντι

του.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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““Μαύρη Παρασκευή” για την Επαρχία Φαρσάλων...Μαύρη Παρασκευή” για την Επαρχία Φαρσάλων...



Η
βιβλική καταστρο-

φή που “γονάτισε”

την Επαρχία

Φαρσάλων και δεν έχει

προηγούμενο αρχίζει να

φανερώνει σιγά σιγά τα

πρώτα σκληρά σημάδια

της.

Τα χτυπήματα είναι πραγ-

ματικά αμέτρητα σε όλη την

Επαρχία και το μέγεθος της

ζημιάς συνολικά είναι αδια-

νόητο και σχεδόν απίθανο

να αποτυπωθεί σε όσες

λέξεις, φωτογραφίες και

υλικό και αν υπάρξει.

Τεράστιες οι υλικές ζημιές

τόσο στην πόλη των

Φαρσάλων όσο και στα

χωριά που μερικά από αυτά

καταστράφηκαν ολοσχερώς

ενώ όλα έχουν σοβαρότα-

τες υλικές ζημιές σε δρό-

μους, χωράφια, σπίτια, κτη-

νοτροφικές μονάδες, μηχα-

νήματα και επιχειρήσεις.

Εφιάλτης για χιλιάδες κατοί-

κους σε πολλά χωριά όπως

στην Υπέρεια, στο Βασιλί,

στο Ανωχώρι, στο Μικρό

Ευίδριο, στον Σταυρό

Φαρσάλων κ.α. που οι

κάτοικοι είδαν τα σπίτια

τους και το βιός τους να

διαλύονται σε λίγα λεπτά.

Στην Υπέρεια δεκάδες

κάτοικοι μένουν στην εκκλη-

σία του χωριού καθώς τα

σπίτια τους καταστράφηκαν

ολοσχερώς.

Τα νερά του Ενιπέα κατέ-

κλυσαν όλα τα χωριά που

περνά ο συγκεκριμένος

ποταμός και έφτασαν μέχρι

και 3 μέτρα ύψος, διαλύο-

ντας στο διάβα τους ολό-

κληρους οικισμούς.

Χάρη στην κινητοποίηση

των προέδρων των ΤΚ εκα-

τοντάδων εθελοντών και

όλων των φορέων

(Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ κλπ)

σώθηκαν πάρα πολλοί

άνθρωποι ενώ δυστυχώς

μια ηλικιωμένη γυναίκα από

το Βασιλί Φαρσάλων δεν τα

κατάφερε και έχασε την ζωή

της από την καταστροφική

πλημμύρα.
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Σ
ε σχετική ενημέ-

ρωση του

Παιδιατρικού

ιατρείου του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων επιση-

μαίνονται τα εξής:

Σας ενημερώνουμε πως στο

Παιδιατρικό ιατρείο του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

εξετάζονται καθημερινά

μαθητές για την συμπλήρω-

ση των Ατομικών Δελτίων

Υγείας Μαθητή κατά το

πρωινό ωράριο λειτουργίας

κατόπιν ραντεβού στο τηλέ-

φωνο 2491350035 .

Παρακαλούνται οι γονείς να

έχουν μαζί τους το βιβλιάριο

υγείας ( βιβλιάριο εμβολίων

) και να έχουν συμπληρώσει

τη 2η σελίδα του Δελτίου με

το ατομικό ιστορικό του παι-

διού για την ταχύτερη εξυ-

πηρέτηση τους.

Ο
Δήμος Φαρσάλων

για την καλύτερη

δυνατή εξυπηρέ-

τηση όλων των πολιτών

που έχουν πληγεί από

την θεομηνία που «χτύ-

πησε» την Επαρχία

Φαρσάλων ανακοινώνει

τους αρμόδιους

Αντιδημάρχους και επικε-

φαλής οργανισμών που

θα απευθύνονται οι πολί-

τες ανάλογα με το αίτημα

τους.

Συγκεκριμένα για ζητήματα

Διοικητικά και Οικονομικά

υπεύθυνη είναι η

Αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ.

Σοφία Χατζηπλή (Τηλέφωνα

Επικοινωνίας: 6946286763,

6986536238), για ζητήματα

καθαριότητας και μηχανη-

μάτων υπεύθυνοι είναι οι

Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γούσιας

Δημήτρης (Τηλέφωνο

Επικοινωνίας 697386010),

Κουκουλιός Σταύρος

(Τηλέφωνο Επικοινωνίας

694569390)και Μπρόζος

Κωνσταντίνος (Τηλέφωνο

Επικοινωνίας 6973386528),

για θέματα που αφορούν

την διανομή τροφίμων, την

σίτιση και την στέγαση των

πληγέντων υπεύθυνος είναι

ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ. κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης (Τηλέφωνο

Επικοινωνίας 6948783158),

για ζητήματα που άπτονται

της ύδρευσης είναι ο

Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ

κ. Γιάννης Αυφάντης

(Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6976797132), ενώ για ζητή-

ματα που αφορούν το ηλε-

κτρικό ρεύμα υπεύθυνος

είναι ο κ. Νίκος

Θεοχαρόπουλος (Τηλέφωνο

Επικοινωνίας 6973371615),

Υπεύθυνος για Χορηγίες

και Δωρεές είναι ο

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαρσάλων κ. Δαμιανός

Κωνσταντίνος (Τηλέφωνο

Επικοινωνίας 6972267404)

Κ
υβερνητικά στελέ-

χη μετέβησαν με

εντολή του

Πρωθυπουργού Κυριάκου

Μητσοτάκη στις πληγεί-

σες περιοχές.

Ελικόπτερο Super – Puma

προσγειώθηκε, λίγα λεπτά

μετά τις 5 το απόγευμα, στη

λαϊκή αγορά των

Φαρσάλων προερχόμενo

από τις πλειγείσες περιοχές

της Καρδίτσας. Κατά την

διάρκεια της πτήσης είχαν

συνολική εικόνα από το

μέγεθος της καταστροφής

στον θεσσαλικό κάμπο.

Συγκεκριμένα στο ελικόπτε-

ρο επέβαιναν ο

Υφυπουργός Εσωτερικών,

Θεόδωρος Λιβάνιος, ο

Υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης, Κώστας

Σκρέκας ο Γενικός

Γραμματέας Υποδομών,

Γιώργος Καραγιάννης και ο

περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός, που

στην συνέχεια μετέβησαν

στο δημαρχείο Φαρσάλων

σε σύσκεψη, παρουσία του

δημάρχου Μάκη Εσκίογλου

και στελεχών του, καθώς

και με όλους τους αρχηγούς

των δημοτικών παρατάξεων

του δήμου Φαρσάλων και

βουλευτών του νόμου.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Στα Φάρσαλα κυβερνητικά στελέχη με ελικόπτερο Στα Φάρσαλα κυβερνητικά στελέχη με ελικόπτερο Super PumaSuper Puma

26/27-9 Διήμερη εκδρομή στην Τήνο

1 διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής

καθώς και στο νησί της Τήνου θα πραγματοποιούνται

με λεωφορείου του γραφείου μας.

1/4-10 Τετραήμερη Εκδρομή σε 

ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΡΤΑ - ΣΥΒΟΤΑ - 

ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

*ΔΕΚΤΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ*

Αρμοδιότητες των αιρετών για την εξυπηρέτηση εκτάκτωνΑρμοδιότητες των αιρετών για την εξυπηρέτηση εκτάκτων

αναγκών των πολιτών στην Επαρχία Φαρσάλωναναγκών των πολιτών στην Επαρχία Φαρσάλων

Το Κ.Υ. για το ατομικό δελτίο μαθητήΤο Κ.Υ. για το ατομικό δελτίο μαθητή



Σ
τα Φάρσαλα βρέθη-
κε το απόγευμα του
Σαββάτου κυβερνη-

τικό κλιμάκιο αποτελούμε-
νο από τον υφυπουργό
Εσωτερικών κ. Θεόδωρο
Λιβάνιο, τον υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Κώστα
Σκρέκα, τον Γενικό
Γραμματέα Υποδομών κ.
Γιώργο  Καραγιάννη και
τον προϊστάμενο του
ΕΛΓΑ Θεσσαλίας κ.
Μιχάλη Λιόντο.
Το κλιμάκιο υποδέχθηκε ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου, ενώ ακο-
λούθησε ευρεία σύσκεψη
στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Στην τοποθέτησή του ο κ.
Εσκίογλου είπε μεταξύ
άλλων: «Θέλω κατ’ αρχάς
να εκφράσω τα θερμά μου
συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια της συντοπίτισσάς μας
που χθες βράδυ δυστυχώς
έχασε τη ζωή της στο
Βασιλί.
Η κακοκαιρία που έπληξε
και την επαρχία Φαρσάλων
τις τελευταίες ώρες δεν έχει
ιστορικό προηγούμενο. Οι
ζημιές που προκλήθηκαν
είναι ανυπολόγιστες και η

ποσότητα νερού πρωτοφα-
νής, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν ευρείας
έκτασης πλημμυρικά φαινό-
μενα.
Ως δήμος Φαρσάλων φρο-
ντίσαμε έγκαιρα να ενημε-
ρώσουμε τους πολίτες αλλά
και να κινητοποιήσουμε το
μηχανισμό μας, ο οποίος
δίνει ακατάπαυστα τη μάχη
για την αντιμετώπιση της
σωρείας προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν. Όλα τα
στελέχη των υπηρεσιών
μας συνεχίζουν εργάζονται
με αυταπάρνηση και με
ελάχιστες ώρες ύπνου, ενώ
στο πλευρό μας είναι και η
Περιφέρεια Θεσσαλίας από
την πρώτη στιγμή και γι’
αυτό θέλω να την ευχαρι-
στήσω.
Ο δήμος Φαρσάλων πέραν
των ίδιου εξοπλισμού και τη
συνδρομή της Περιφέρειας,
προχώρησε και στη ναύλω-
ση πρόσθετων μηχανημά-
των προκειμένου να αποκα-
τασταθούν βλάβες το
συντομότερο δυνατό.
Μέριμνά μας είναι πρώτιστα
η προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής, αλλά και η διαφύ-
λαξη της περιουσίας των
πολιτών και του δήμου.
Ήδη έχουμε σε συνεννόηση

με την Πολιτική Προστασία
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
κινήσει όλες τις διαδικασίες
ώστε να κηρυχθεί ο Δήμος
Φαρσάλων σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΩΝ
Από την πλευρά του, ο
υφυπουργός Εσωτερικών κ.
Θεόδωρος Λιβάνιος διαβε-
βαίωσε πως «η κυβέρνηση
θα δράσει άμεσα για να
ανακουφίσει και τον δήμο
σε ότι αφορά τις υποδομές,
αλλά κυρίως τους πολίτες,
τις επιχειρήσεις και τον
αγροτικό κόσμο που υπέ-
στη μια πρωτοφανή κατα-
στροφή».
Μιλώντας για τα μέτρα ανα-
κούφισης ανέφερε μεταξύ
άλλων τα εξής: «Η αναστο-
λή της καταβολής εισφορών
και δόσεων στην εφορία
φυσικών και νομικών προ-
σώπων. Ισχύει το πάγιο
βοήθημα για αποκατάσταση
πρώτων αναγκών, ύψους
600 ευρώ για κάθε νοικοκυ-
ριό που αυξάνεται αν είναι
πολύτεκνοι. Καταβολή οικο-
νομικής ενίσχυσης για απο-
κατάσταση οικοσκευών
ύψους 6.000 ευρώ, αναστο-
λή δόσεων σε τραπεζικά
ιδρύματα κ.α.»

Επίσης ανακοίνωσε την
έκτακτη οικονομική ενίσχυ-
ση στο Δήμο Φαρσάλων για
την αντιμετώπιση των πρώ-
των αναγκών με το ποσό
του 1 εκ. ευρώ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Κώστας Σκρέκας ανακοίνω-
σε πως «με εντολή πρωθυ-
πουργού δημιουργείται νέος
κωδικός ειδικά γι’ αυτές τις
περιοχές ώστε να αποζη-
μιωθούν άμεσα…. Ήδη
συνεργεία του ΕΛΓΑ βρί-
σκονται στις πληγείσες
περιοχές. Ο στόχος είναι η
γρηγορότερη το δυνατόν
αποζημίωση των πληγέ-
ντων γεωργών, κτηνοτρό-
φων και όποιου άλλου έχει
πάθει ζημιά». Ο κ. Σκρέκας
στάθηκε ιδιαίτερα στην
«χρηματοδότηση από άλλο
κωδικό με έξτρα κονδύλια
την οικονομική στήριξη των
πληγέντων» και κάλεσε
τους πληγέντες «να γίνουν
άμεσα οι αναγγελίες ζημιάς
για να γίνει γρήγορα η απο-
τίμηση και η εκτίμηση της
ζημιάς».
Ο Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ο Γενικός Γραμματέας

Υποδομών κ. Γιώργος
Καραγιάννης ανακοίνωσε
πως κλιμάκια του υπουργεί-
ου Υποδομών θα βρεθούν
από τη Δευτέρα στην επαρ-
χία Φαρσάλων για την απο-
τίμηση ζημιών σε κατοικίες
και επιχειρήσεις, το συντο-
μότερο δυνατό σε συνεργα-
σία με το Δήμο. Πρόσθεσε
δε πως θα δοθούν στους
πληγέντες 5.000 ευρώ ανά
κατοικία και 8.000 ευρώ
ανά επιχείρηση.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
«Αυτό το νερό που έπεσε
δεν έχει πέσει ποτέ στη
Θεσσαλία τα τελευταία 200
χρόνια. Θρηνούμε τις απώ-
λειες ανθρωπίνων ζωών
αλλά πρέπει να εξάρουμε
τις προσπάθειες της ΕΜΑΚ,
της Πυροσβεστικής, της
Αστυνομίας, του Στρατού
και των ιδιωτών. Πουθενά
στο παρελθόν δεν έγιναν
800 διασώσεις» σημείωσε
μεταξύ άλλων στην τοποθέ-
τησή του ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός, συμπληρώνο-
ντας πως «χρειάζεται ταχύ-
τητα, ρυθμό, αυτοματοποίη-
ση και απλοποίηση» στις
διαδικασίες, ενώ έθεσε επι-

μέρους ζητήματα που πρέ-
πει άμεσα να διευθετηθούν
σε ότι αφορά την καταγρα-
φή ζημιών σε υποδομές, σε
επιχειρήσεις, σε σπίτια κ.α.
Τοποθετήθηκαν επίσης οι
βουλευτές Λάρισας κ.κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος,
Χρήστος Κέλλας, Στέλλα
Μπίζου και Ευαγγελία
Λιακούλη, οι επικεφαλής
των παρατάξεων της αντι-
πολίτευσης στο δήμο
Φαρσάλων κ.κ. Άρης
Καραχάλιος, Μαρία Ίφου,
Βαγγέλης
Δημητρακόπουλος, Κώστας
Τύμπας και Απόστολος
Αναγνώστου, ενώ το παρόν
έδωσαν ο αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Γιώργος
Λαδόπουλος, ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνος
Δαμιανός, οι αντιδήμαρχοι
κ.κ. Σοφία Χατζηπλή και
Δημήτρης Γούσιας, ο πρόε-
δρος της ΔΗΚΕΦΑ κ.
Κώστας Μπαλατσός, ο
πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Λάρισας κ. Χρήστος
Καπετάνος, δημοτικοί σύμ-
βουλοι, εκπρόσωποι της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
κ.α..
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Μέτρα ανακούφισης των πληγέντων ανακοίνωσε Μέτρα ανακούφισης των πληγέντων ανακοίνωσε 

κυβερνητικό κλιμάκιο στα Φάρσαλακυβερνητικό κλιμάκιο στα Φάρσαλα



Ε
ικόνες απόλυτης

καταστροφής και

ανειπωτης θλίψης

σε όλη την Επαρχία

Φαρσάλων.

Πολλά ζώα κείτονται νεκρά

μέσα στις λάσπες, τουμπα-

νιασμένα, από όλες τις κτη-

νοτροφικές μονάδες 

και αποτελούν υγειονομική

βόμβα, καθώς οι κτηνοτρό-

φοι είναι αναγκασμένοι να

περιμένουν συνεργείο του

ΕΛΓΑ για να τα καταγράψει,

ενώ στην Επαρχία βρέθηκε

ο υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης Κώστας

Σκρέκας

Πλέον όλοι οι κτηνοτρόφοι

αναμένουν την αποζημίωση

που πρόκειται να δοθεί, 

Για την οικονομική μιλάμε

πάντα, γιατί για την ηθική

και το δέσμο που έχει ο

κτηνοτρόφος με τα ζωντανά

του ούτε κουβέντα…

Στην ευρύτερη περιοχή

Φαρσάλων, Σοφάδων,

Παλαμά, υπάρχουν εκατο-

ντάδες αν όχι χιλιάδες

νεκρά ζώα, πρόβατα, αγε-

λάδες, μοσχάρια και γου-

ρούνια, κότες και κουνέλια,

ενώ πολλά χωριά παραμέ-

νουν μέσα στη λάσπη…

Οι φωτογραφίες είναι από

τα μαντριά στην Υπέρεια με

τα νεκρά πρόβατα

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εικόνες ανείπωτης θλίψης στην Επαρχία: Ζώα κείτονται νεκράΕικόνες ανείπωτης θλίψης στην Επαρχία: Ζώα κείτονται νεκρά

και τουμπανιασμένα στις λάσπες…και τουμπανιασμένα στις λάσπες…

Π
όνο ψυχής προκα-

λούν οι μαρτυρίες

των ανθρώπων στο

Βασιλί Φαρσάλων για την

βιβλική καταστροφή που

υπέστη το χωριό.

Ο χείμαρρος του νερού είχε

ως αποτέλεσμα την τραγική

κατάληξη μιας ηλικιωμένης

γυναίκας ενώ οι κάτοικοι

μετρούν τις ατελείωτες πλη-

γές που μένουν πίσω.

Εικόνες βιβλικού κατακλυ-

σμού αντίκρισαν με το πρώτο

φως της ημέρας οι κάτοικοι

στο παραποτάμιο χωριό

Βασιλί.

Ο Ενιπέας σε μία σπάνια

εξέλιξη υπερχείλισε, με απο-

τέλεσμα τεράστιες ποσότητες

νερού να ρεύσουν ορμητικά

προς το χωριό μεταφέροντας

τόνους λάσπης και φερτών

υλικών.

Δρόμοι ξηλώθηκαν, τσιμεντέ-

νιοι αυλόγυροι κυριολεκτικά

ισοπεδώθηκαν, σπίτια πλημ-

μύρισαν, ακόμη και η εκκλη-

σία, άνθρωποι εγκλωβίστη-

καν και πέρασαν μία δύσκο-

λη νύχτα, μία ηλικιωμένη

γυναίκα έχασε τη ζωή της,

κτηνοτροφικές μονάδες έγι-

ναν άμορφη μάζα από σίδε-

ρο, ξύλο και λάσπη, η ΕΜΑΚ

έκανε ολονύχτιες επιχειρή-

σεις διάσωσης με βάρκα…

Σοκάρουν οι εικόνες και οι μαρτυρίες στο Βασιλί Σοκάρουν οι εικόνες και οι μαρτυρίες στο Βασιλί 
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Τ
εράστιες και ανυπο-

λόγιστες ζημιές έπα-

θαν και οι αγρότες

της Επαρχίας Φαρσάλων

με την θεομηνία να διαλύ-

ει στο διάβα του χιλιάδες

στρεμμάτων που ήταν

«ζωντανά» με καρπό και

έτοιμα να δώσουν στους

αγρότες τους κόπους

μιας χρόνιας.

Είναι ενδεικτικό ότι από τα

περίπου 250.000 στρέμμα-

τα καλλιεργειών  που διαθέ-

τει η επαρχία Φαρσάλων, τα

σχεδόν  150.000 έχουν υπο-

στεί ολοκληρωτική κατα-

στροφή, με ανυπολόγιστες

ζημιές, ειδικά στα βαμβακο-

χώραφα, τα οποία σε λίγες

ημέρες ήταν έτοιμα να

συγκομιστούν και μάλιστα

προμηνύονταν πολύ μεγάλη

παραγωγή.

Κάτοικοι και αγρότες της

επαρχίας Φαρσάλων εκπέ-

μπουν SOS και ζητούν ο

κρατικός μηχανισμός να λει-

τουργήσει άμεσα και κυρίως

να ληφθούν τάχιστα μέτρα

ανακούφισης και οικονομι-

κής ενίσχυσης των πληγέ-

ντων πολιτών.

Τ
εράστιες οι ζημιές

που αφήνει πίσω της

η κακοκαιρία και στα

ορεινά χωριά της Επαρχίας

Φαρσάλων.

Διαλύθηκε το οδόστρωμα

στην Σκοπιά Φαρσάλων,

Από τις περιοχές που έχουν

πληγεί περισσότερο στην

Επαρχία είναι και το Δίλοφο

Φαρσάλων.

Οι ζημιές όπως βλέπετε στις

φωτογραφίες είναι και εκεί

ανυπολόγιστες και όλοι οι

φορείς βρίσκονται επί ποδός

μαζί με εθελοντές που τρέ-

χουν να βοηθήσουν σε οτιδή-

ποτε και αν προκύψει.

Έχει κοπεί και η γέφυρα που

συνδέει το χωριό με το

Αχίλλειο Φαρσάλων…

Επίσης “εσπασε” σε αρκετά

σημεία η γέφυρα που συνδέ-

ει τα Φάρσαλα με το χωριό

Αχίλλειο.

Έχουν τοποθετηθεί αυτοσχέ-

διες σημάνσεις και απαιτείται

τεράστια προσοχή από

όλους τους οδηγούς.

Μετρούν “πληγέςΜετρούν “πληγές” ” καικαι οοιι αγραγρότεςότες

Τεράστιες οι ζημιές και στα ορεινά χωριάΤεράστιες οι ζημιές και στα ορεινά χωριά



Π
ακέτο ενίσχυσης

όσων υπέστησαν

ζημιές από τον

Ιανό ανακοίνωσε ο

υπουργός Οικονομικών,

Χρήστος Σταϊκούρας το

Σάββατο (19.09.2020),

κατόπιν εντολής του πρω-

θυπουργού και σε συνερ-

γασία με τα συναρμόδια

υπουργεία.

Η συγκεκριμένη εξαγγελία

αφορά και τις πληγείσες

περιοχές των Φαρσάλων.

Ανάμεσα στα 9 μέτρα που

ανήγγειλε ο κ. Σταϊκούρας

συγκαταλέγονται αναστολή

φορολογικών υποχρεώσε-

ων, αποζημιώσεις για τις

πρώτες ανάγκες των νοικο-

κυριών και για οικοσκευή

και αποζημιώσεις σε υπο-

δομές – Εννέα στοχευμένες

και άμεσες παρεμβάσεις για

την αποζημίωση φυσικών

και νομικών προσώπων,

νοικοκυριών και επιχειρήσε-

ων, που επλήγησαν και

πλήττονται από τα ακραία

καιρικά φαινόμενα του

Μεσογειακού Κυκλώνα

“Ιανός”

“Με αυτές τις 9 παρεμβά-

σεις, η Κυβέρνηση αποδει-

κνύει, για ακόμη μία φορά,

ότι διαθέτει άμεσα αντανα-

κλαστικά και υλοποιεί

συντονισμένα, με ταχύτητα,

συνέπεια, υπευθυνότητα

και αποτελεσματικότητα,

σημαντικές παρεμβάσεις,

ώστε να αντιμετωπίσει, σε

εθνικό επίπεδο, τις οικονο-

μικές και κοινωνικές συνέ-

πειες της φυσικής κατα-

στροφής” τόνισε ο κ.

Σταϊκούρας.

Συγκεκριμένα:

1. Αναστολή φορολογικών

υποχρεώσεων.

Σε περιοχές που κηρύσσο-

νται σε κατάσταση

Έκτακτης Ανάγκης

Πολιτικής Προστασίας για

την αντιμετώπιση των εκτά-

κτων αναγκών και τη διαχεί-

ριση των συνεπειών που

προκύπτουν από έντονα

καιρικά φαινόμενα, ανα-

στέλλεται η πληρωμή όλων

των εκκρεμών, βεβαιωμέ-

νων και ληξιπρόθεσμων

φορολογικών υποχρεώσε-

ων, τόσο για τις επιχειρή-

σεις όσο και για τα φυσικά

πρόσωπα, για έξι μήνες.

2. Αποζημιώσεις για τις

πρώτες ανάγκες των νοικο-

κυριών και για οικοσκευή.

Μέσω του Υπουργείου

Εσωτερικών, σε συνεργα-

σία με τις αρμόδιες

Περιφέρειες και τους

Δήμους, θα καταβληθούν

χρηματικά ποσά ανάλογα

με την καταγραφή των

ζημιών.

Υπενθυμίζεται ότι το

Υπουργείο Εσωτερικών,

από την 1η Ιανουαρίου

2018, έχει αναλάβει την

αρμοδιότητα καταβολής των

επιδομάτων αποζημίωσης

των πληγέντων από φυσι-

κές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, το

Υπουργείο Εσωτερικών

είναι αρμόδιο για την κατα-

βολή των παρακάτω απο-

ζημιώσεων:

• Οικονομική ενίσχυση,

ποσού 600 ευρώ, σε κάθε

νοικοκυριό που έχει πληγεί

η κύρια κατοικία του, για

την κάλυψη των πρώτων

αναγκών του.

• Εκτός αυτού του ποσού,

οι οικογένειες που υπέστη-

σαν ζημιά και είναι πολύτε-

κνες ενισχύονται με επιπλέ-

ον 600 ευρώ.

• Επιπλέον οικονομική ενί-

σχυση 600 ευρώ λαμβά-

νουν οι πληγείσες οικογέ-

νειες για κάθε μέλος τους,

που είναι άτομο με ειδικές

ανάγκες.

• Οικονομική ενίσχυση

ποσού μέχρι 6.000 ευρώ

ανά νοικοκυριό, για την επι-

σκευή ή την αντικατάσταση

οικοσκευής της κύριας πλη-

γείσας οικίας.

• Οικονομική ενίσχυση

4.500 ευρώ σε άτομα που

υπέστησαν αναπηρία από

τραυματισμό στη φυσική

καταστροφή.

Αυτές οι οικονομικές ενι-

σχύσεις πληγέντων από

φυσικές καταστροφές είναι

ακατάσχετες.

Η συνεργασία με το

Υπουργείο Εσωτερικών

είναι συνεχής και στενή.

3. Αποζημιώσεις σε υποδο-

μές.

Το Υπουργείο Υποδομών,

μέσω του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων, θα

διαθέσει, άμεσα, 1 εκατ.

ευρώ σε κάθε Δήμο που

έχει πληγεί, για αποκατά-

σταση του οδικού δικτύου.

Επιπλέον, το Υπουργείο

Εσωτερικών θα διαθέσει,

μέσω του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων, τις

απαραίτητες οικονομικές

ενισχύσεις στους πληγέντες

Δήμους, για την αποκατά-

σταση των υποδομών που

έχουν καταστραφεί.

4. Αποζημιώσεις σε αγρό-

τες.

Μέσω του ΕΛΓΑ, θα προ-

χωρήσει άμεσα η καταγρα-

φή των ζημιών, ώστε να

δοθούν οι προβλεπόμενες

αποζημιώσεις στις αγροτι-

κές εκμεταλλεύσεις που

έχουν πληγεί, σε συνεργα-

σία με το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι πιστώσεις θα διατεθούν

άμεσα, από το τακτικό απο-

θεματικό του Υπουργείου

Οικονομικών.

Όσον αφορά τις μη ασφαλι-

στικά καλυπτόμενες ζημιές,

οι οποίες αφορούν σε φυτι-

κό, πάγιο και αποθηκευμέ-

νο κεφάλαιο, δύνανται, υπό

προϋποθέσεις, να εντα-

χθούν σε προγράμματα

Κρατικών Οικονομικών

Ενισχύσεων.

5. Εφάπαξ ενίσχυση, με τη

μορφή επιδόματος, σε

φυσικά πρόσωπα και επι-

χειρήσεις που έχουν πλη-

γεί.

Προβλέπεται χορήγηση

έκτακτης εφάπαξ ενίσχυ-

σης, με τη μορφή επιδόμα-

τος, η οποία ανέρχεται για

τα πληγέντα φυσικά πρό-

σωπα στο ποσό των 5.000

ευρώ ανά κατοικία και για

τα φυσικά και νομικά πρό-

σωπα, των οποίων η επι-

χείρηση επλήγη, στο ποσό

των 8.000 ευρώ ανά επιχεί-

ρηση.

Η οικονομική ενίσχυση που

καταβάλλεται στα πληγέντα

φυσικά ή νομικά πρόσωπα

που περιέρχονται ή περιήλ-

θαν προσωρινά ή μόνιμα

σε κατάσταση απρόβλεπτης

έκτακτης ανάγκης εξαιτίας

της θεομηνίας, ορίζεται ως

αφορολόγητη, ανεκχώρητη

και ακατάσχετη στα χέρια

του Δημοσίου ή τρίτων. 6.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων

που έχουν πληγεί από θεο-

μηνίες.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο

θεσμικό πλαίσιο, το

Υπουργείο Οικονομικών

είναι αρμόδιο για την απο-

ζημίωση επιχειρήσεων που

έχουν πληγεί από θεομη-

νίες.

Συγκεκριμένα, είναι υπεύ-

θυνο για επιχορήγηση 30%

– 70% της ζημίας για κτιρια-

κές εγκαταστάσεις, μηχανο-

λογικό εξοπλισμό, πρώτες

ύλες, εμπορεύματα και

φορτηγά αυτοκίνητα δημό-

σιας και ιδιωτικής χρήσης

καταγεγραμμένα ως κατε-

στραμμένα.

Απαιτείται, και θα υπάρξει,

έκδοση Κοινής Υπουργικής

Απόφασης των Υπουργών

Οικονομικών, Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, και

Υποδομών και Μεταφορών,

αναφορικά με την οριοθέτη-

ση περιοχών.

Το ύψος της επιχορήγησης

βαραίνει το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων και

καταβάλλεται στους δικαι-

ούχους από τη Γενική

Διεύθυνση Οικονομικών

Υπηρεσιών του Υπουργείου

Ανάπτυξης και

Επενδύσεων.

7. Παροχή στεγαστικής

συνδρομής σε φυσικά και

νομικά πρόσωπα, για την

αποκατάσταση κτιρίων και

κτιριακών εγκαταστάσεων

εντός της οριοθετημένης

περιοχής.

Με την απόφαση οριοθέτη-

σης περιοχών, παρέχεται

στεγαστική συνδρομή για

την επισκευή/ανακατασκευή

των κτιρίων και κτιριακών

εγκαταστάσεων, μέσω της

ΔΑΕΦΚ του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών.

Η στεγαστική συνδρομή

παρέχεται σε φυσικά και

νομικά πρόσωπα και καλύ-

πτει το σύνολο της εκτιμη-

θείσας ζημίας, με δωρεάν

κρατική αρωγή 60% και

άτοκο δάνειο 40%.

Η κρατική αρωγή επιβαρύ-

νει το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων.

8. Αναστολή ή ρύθμιση

δανειακών υποχρεώσεων

στους πολίτες των Δήμων

που έχουν πληγεί.

Επικοινωνήσαμε με την

Ελληνική Ένωση

Τραπεζών, εξετάζονται κατά

περίπτωση και θα δρομολο-

γηθούν άμεσα μέτρα στήρι-

ξης των πληγέντων από τα

πιστωτικά ιδρύματα.

9. Επιχειρήσεις των Δήμων

που έχουν πληγεί θα συμ-

μετέχουν στην Επιστρεπτέα

Προκαταβολή ΙV, ώστε να

ενισχυθεί σε κάθε περίπτω-

ση η ρευστότητά τους.

Ειδικά για επιχειρήσεις και

ελεύθερους επαγγελματίες

που δραστηριοποιούνται

στους δήμους που έχουν

πληγεί, δεν απαιτείται ως

προϋπόθεση για τη συμμε-

τοχή τους στον 4ο κύκλο

της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής η μείωση

ποσοστού τζίρου και η

χρήση ταμειακής μηχανής.
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Α
υτοψία σε πλη-

γείσες περιοχές

που χτυπήθηκαν

από τα ακραία καιρικά

φαινόμενα την περασμέ-

νη Παρασκευή και το

Σάββατο, πραγματοποίη-

σαν το πρωί της

Δευτέρας, ο υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων κ. Κώστας

Σκρέκας και ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Το κλιμάκιο επισκέφθηκε

την Υπέρεια, τον Σταυρό και

άλλες αγροτικές περιοχές

της Δημοτικής Ενότητας

Ενιπέα, όπου είδε από

κοντά το μέγεθος της κατα-

στροφής σε σπίτια, υποδο-

μές, κτηνοτροφικές μονάδες

και καλλιέργειες, ενώ συνο-

μίλησε με τοπικούς φορείς

και κατοίκους.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.

Κώστας Σκρέκας επανέλα-

βε την κυβερνητική εντολή

για άμεση καταγραφή των

ζημιών και ταχύτατη αποζη-

μίωση όλων των πληγέ-

ντων, ενώ σε δήλωσή του

τόνισε τα εξής: «Ζήσαμε

ένα μοναδικής έντασης και

σφοδρότητας καιρικό φαινό-

μενο.  

Οι ζημιές είναι βιβλικών δια-

στάσεων. Από το πρωί του

Σαββάτου βρισκόμαστε με

συνεργεία του ΕΛΓΑ στις

πληγείσες περιοχές όπου

γίνονται οι πρώτες εκτιμή-

σεις. Ο στόχος της κυβέρ-

νησής μας, είναι η έγκαιρη

και η δίκαια αποζημίωση

των αγροτών, γεωργών,

κτηνοτρόφων, μελισσοκό-

μων και όσων έχουν πάθει

ζημιές εξαιτίας της κακοκαι-

ρίας».

Από την πλευρά του ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου δήλωσε

τα εξής: «Είναι η επόμενη

ημέρα μίας πρωτοφανούς,

βιβλικών διαστάσεων κατα-

στροφής, χωρίς προηγού-

μενο για την περιοχή μας.

Ως Δήμος βρισκόμαστε από

την πρώτη στιγμή, αδιάκο-

πα στο πλευρό των πολι-

τών. Θέλω να διαβεβαιώσω

τους πάντες ότι η διαδικα-

σία της αποτίμησης των

ζημιών θα γίνει στο συντο-

μότερο δυνατό χρόνο.

Τώρα είναι η ώρα της

συνέργειας και της ένωσης

των δυνάμεων, προκειμέ-

νου σύντομα η κοινωνία της

επαρχίας Φαρσάλων να

σταθεί και πάλι στα πόδια

της».

Μαζί τους ήταν ο βουλευτής

Λάρισας της Ν.Δ. κ.

Χρήστος Κέλλας, οι αντιδή-

μαρχοι κ.κ. Σταύρος

Κουκουλιός και Δημήτρης

Γούσιας, ο δημοτικός σύμ-

βουλος και πρώην αντιδή-

μαρχος κ. Νίκος Γκατζόγιας

καθώς και υπηρεσιακοί

παράγοντες του ΕΛΓΑ.
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Η
θεομηνία που

έπληξε την

Επαρχία αρχί-

ζει να υποχωρεί σταδιακά

και τα σημάδια που φαί-

νονται προκαλούν πόνο,

θλίψη και η Επαρχία

Φαρσάλων θυμίζει βομ-

βαρδισμένο τοπίο.

Δείτε χαρακτηριστικές

φωτογραφίες από την ιστο-

ρική “Ιταλική” γέφυρα στην

Ρευματιά Φαρσάλων που

κάποτε περνούσε το τρένο

από εκεί και πλέον έπεσε

και αυτή...

Ε
νδεικτικές εικό-

νες από τις τερά-

στιες απώλειες

περιούσιας, σπιτιών,

αυτοκινήτων και όλο το

βιός χιλιάδων ανθρώπων

της Επαρχίας Φαρσάλων

έρχονται καθημερινά να

δώσουν «γροθιά στα στο-

μάχια» και να αναδείξουν

το μέγεθος της καταστρο-

φής της θεομηνίας που

έπληξε την περιοχή μας.

Άνθρωποι είδαν τα σπίτια

τους να πλημμυρίζουν και το

βιός τους να διαλύεται, τα

αυτοκίνητα τους να γίνονται

«βάρκες» και τα μηχανήμα-

τα τους να εξαφανίζονται.

Τα ζώα τους να κείτονται

νεκρά μέσα στους στάβλους

και τις επιχειρήσεις τους να

φεύγουν από την θέση τους

και να στροβιλίζονται στα

ορμητικά νερά

Χαρακτηριστικές είναι οι

φωτογραφίες με αυτοκίνητα

πνιγμένα, ενώ στην Υπέρεια

Φαρσάλων οι άνθρωποι

που έχασαν τα σπίτια τους

φιλοξενούνται προσωρινά

στην εκκλησία του χωριού.

Εικόνες γεμάτες, πόνο,

θλίψη και δάκρυα…
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Τοπικά Νέα

Κατέρρευσε και η ιστορική γέφυρα στην Ρευματιά Φαρσάλων Κατέρρευσε και η ιστορική γέφυρα στην Ρευματιά Φαρσάλων 

Εικόνες ισοπέδωσης και τρόμου για την πνιγμένη” ΕπαρχίαΕικόνες ισοπέδωσης και τρόμου για την πνιγμένη” Επαρχία



Τ
ο σφοδρό κύμα

κακοκαιρίας που

χτύπησε την

χώρα “πέρασε” και πάνω

από τον δήμο Φαρσάλων,

δημιουργώντας σοβαρά

προβλήματα σε πολλές

περιοχές, σε ποτάμια,

ρέματα, δρόμους καθώς

και στις μετακινήσεις

στην επαρχία. 

Η επαρχιακή οδό

Φαρσάλων – Βόλου έχει

υποστεί το μεγαλύτερο

μέρος των ζημιών μεταξύ

των χωριών Αμπελιάς και

Νεράιδας, καθώς έχουν

κατέβει τεράστιες ποσότη-

τες νερού και φερτών υλι-

κών από τα χωράφια, με

αποτέλεσμα να εγκλωβι-

στούν χθες νωρίς το από-

γευμα αριθμός οχημάτων. 

Μέσα στα Φάρσαλα πολλές

περιοχές έχουν υποστεί

πλημμυρικά φαινόμενα,

ενώ οι κεντρικοί δρόμοι της

πόλης θύμιζαν ορμητικά

ποτάμια κατεβάζοντας

μεγάλες ποσότητες νερού

προς τις πληττόμενες

περιοχές. 

Τεράστια τα προβλήματα

στην Οδό Βόλου, τις

Εργατικές Κατοικίες στο

Αγροκήπιο Φαρσάλων, στις

τις Γ’ Εργατικές, τα λυόμενα

σπίτια των Ρομά και την

περιοχή του Δημοτικού

Σταδίου και του Κλειστού

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

Ανυπολόγιστες οι ζημιές και εντός της πόλης των ΦαρσάλωνΑνυπολόγιστες οι ζημιές και εντός της πόλης των Φαρσάλων



ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

με μεταπτυχιακό και διδακτική

εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού

- Γυμνασίου.

Τηλ Επικοινωνίας: 6977082890

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75

τ.μ. στον 2ο όροφο στην Δ.

Χατζηγιάννη 8.

Συμπεριλαμβάνεται και γκαράζ.

Τηλ Επικοινωνίας: 6980947505

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75

τμ στην Οδό Αθηνάς 19 στον 2ο

όροφο, με αντλία υψηλής θερμό-

τητας, με οικονομία σε σύγκριση

με το πετρέλαιο 70% και με το

υγραέριο 40%.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6987119996

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1,500 τ.μ.

με παλαιό σπίτι και αποθήκη,

στον Άγιο Χαράλαμπο Ερέτρια

Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6979230312

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι 60 τ.μ. στο ισόγειο με

αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοι-

νόχρηστα, επί της οδού

Στρατηγού Μακρυγιάννη 10 στα

Φάρσαλα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6973746675.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορό-

φου επί της οδού Γυμνασιάρχου

Γκίκα 24 στα Φάρσαλα.

2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζί-

να και καθιστικό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6973885635

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου

ορόφου 60 τμ ανακαινισμένο επί

της Οδού Θέτιδος στα Φάρσαλα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6998142044

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ΤΕΙ

Λογιστικής ή ΑΕΙ Οικονομικής

Κατεύθυνσης για εργασία πλή-

ρους απασχόλησης σε λογιστικό

γραφείο.

Επιθυμητή προυπηρεσία, άριστη

γνώση Η/Υ και λειτουργικών

συστημάτων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6944745028 (Τρίτη - Πέμπτη

από 18:30 έως 21:30.)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κυρία με εμπει-

ρία και προυπηρεσία αναλαμβά-

νει την φύλαξη βρεφών και

μικρών παιδιών  κατά προτίμηση

Part Time.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6986837405

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε παιδιά Δημοτικού-

Γυμνασίου-Λυκείου στα

Φάρσαλα και στην ευρύτερη

περιοχή της επαρχίας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6980928695

Αλέξανδρος Δ. Χατζηπλής

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα με 2

υπνοδωμάτια, χωλ. κουζίνα και

μπάνιο 85 τμ σε ισόγειο, 

Θέρμανση πετρέλαιο

(Αυτόνομη), στην Οδό

Επαμεινώνδος 7 στα Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2491300451
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Φιλολόγος Απόφοιτος του Α.Π.Θ παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Τιμές πολύ προσιτές.

Τηλ Επικοινωνίας: 6932699305

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων ευχαρι-

στεί τις οικογένειες Γκρίνια Ηλία του Πέτρου και

Καραγιάννη Κωνσταντίνου για την δωρεά τους εις

μνήμη του Αποστόλου Γκρίνια.

Το Δ.Σ.

22/10:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος

70 Τηλ: 24910-23465       

23/10:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

24/10:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

25/10:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

26/10:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

27/10:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

28/10:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως &

Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
Καθημερινές

06.30

08.15

10.00

13.00

15.00

22.00

Σαββατοκύριακο &

αργίες

07.45

16:00

ΛΑΡΙΣΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ
Καθημερινές

05.30

06.45

09.00

12.00

15.00

21.00

Σαββατοκύριακό &

αργίες

06.45

15.00

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΜΙΑ:
11.15 (εκτός

Σαββάτου)

ΛΑΜΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ:
06.30 (εκτός

Σαββάτου)

Από Δευτέρα (14/9) τα

δρομολόγια στο ΚΤΕΛ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ-

ΒΟΛΟΥ διαμορφώνονται

ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 7:20 – 11:50 –

15:50 – 19:50

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 08:10

– 12:45 – 16:15 – 20:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2020
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, ύστερα από την

αριθμ. 31/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός

(1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαικού προγράμματος «Κέντρο

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού – ΚΔΑΠ» της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ και συγκεκριμένα

του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-

μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών (παρ.6 αρθρ 21

Ν.2190/94 και παρ.5 αρθρ.9 τουν.3174/2003.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέ-

λεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρ.8του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων στα Φάρσαλα – Ισόγειο Δημαρχιακού

Καταστήματος – Πλατεία Δημαρχείου Φάρσαλα, εντός προθεσμίας δέκα (10)

ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα

της τελευταίες δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρ-

τησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο  χώρο ανακοινώσεων του

δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της

δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση

ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημό-

σια αργία) ή μη εργάσιμη , τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη

εργάσιμη ημέρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων ,αρμόδια

Βέρα Βάϊου Κυρίτση (τηλ. επικοινωνίας :24913  50162).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Φάρσαλα 
21-09-2020 
Αριθ.Πρωτ:928
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Ο
επικεφαλής της

αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης του δήμου

Φαρσάλων Άρης

Καραχάλιος επικεντρώθη-

κε σε δυο ζητήματα, όπως

η αντιπλημμυρική θωράκι-

ση στην πόλη και ο

Ενιπέας ποταμός.

Αναφερόμενος στο πρώτο

ζήτημα έκανε λόγο ότι θέλει

κάποια εκατομμύρια και όχι

μια απλή μελέτη από τον ένα

και μοναδικό μηχανικό του

δήμου, που οι καταστάσεις

τον έχουν κάνει γραφειοκρά-

τη. Θα πρέπει να ανατεθεί

έξω σε μηχανικό και να πλη-

ρωθεί. Ο επίτροπος όμως το

κόβει και δεν το εγκρίνει.

Αναφερόμενος προς τα

κυβερνητικά στελέχη τόνισε:

“Δώστε λύσεις άμεσα”.

Όσον αφορά το δεύτερο

ζήτημα τον Ενιπέα ποταμό ο

κ. Καραχάλιος ανέφερε μετα-

ξύ άλλων ότι: Έχει διαθέσει η

περιφέρεια κονδύλια για τον

καθαρισμό του ποταμού.

Πρέπει όμως να γίνει μελέτη

ολοκληρωμένη για τον

Ενιπέα ποταμό καθώς στην

συμβολή του, με τον Πηνειό

ποταμό τα νερά επιστρέφουν

πίσω. Εάν δεν γίνει σωστή

και συνολική μελέτη του

Ενιπέα ποταμού με διάθεση

κονδυλίων στην αποκεντρω-

μένη, θα πλημμυρίζει η πόλη

με βροχή 12 ωρών και τα

χωριά κάθε φορά που

“σπάει” ο Ενιπέας ποταμός.

Ο κ. Καραχάλιος επίσης

πρόσθεσε χαρακτηριστικά:

“Σας τιμά πού βρίσκεστε εδώ

αλλά αυτή η κουβέντα πρέ-

πει να γίνει με επάρκεια χρό-

νου και όχι έτσι. Κάθε φορά

καλείται η επαρχία να ξενυ-

χτήσει και να θρηνήσει, ας

μην ξανά θρηνήσουμε, εφό-

σον γίνουν σωστά οι εργα-

σίες”.

Ο
δημοτικός σύμ-

βουλος

Φαρσάλων και

επικεφαλής παράταξης

Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος ανέφε-

ρε μεταξύ άλλων τα εξής:

Σε μία εβδομάδα θα γινό-

ταν η συγκομιδή από

τους αγρότες, τώρα είναι

εκτεθειμένοι απέναντι

στους προμηθευτές τους. 

Η πρόταση του κ.

Δημητρακόπουλου προς

τον κ.Σκρέκα ήταν να πατή-

σουμε στην περσινή παρα-

γωγή των παραγωγών και

να δοθεί το 50% άμεσα της

παραγωγής και να ακολου-

θήσει συμψηφισμός αργό-

τερα, αν έχει συλλέξει

παραγωγή ο αγρότης έτσι

ώστε να κινηθεί το γρανάζι

της αγροτικής οικονομίας.

Η
επικεφαλής της

ελάσσονος αντι-

πολίτευσης του

Δήμου Φαρσάλων Μαρία

Ίφου, αφού καλωσόρισε

το κυβερνητικό κλιμάκιο

στην πόλη, ευχαρίστησε

τον κ. Σκρέκα για την

εξαγγελία του ξεχωριστού

ειδικού κωδικού του

ΕΛΓΑ  και για την άμεση

δέσμευση και αποζημίω-

ση των πληγέντων. 

Επίσης, έθεσε το ερώτημα

αν έχει ο δήμος κηρυχθεί

σε κατάσταση εκτάκτου

ανάγκης καθώς με αυτό τον

τρόπο είναι πιο αποτελε-

σματική και άμεση η βοή-

θεια.

Ακόμα η κ.Ίφου τόνισε ότι ο

δήμος πρέπει να κάνει

σωστή καταγραφή των

ζημιών καθώς και ότι θα

πρέπει να γίνουν άμεσα

μελέτες αντιπλημμυρικών

έργων και υποδομών, έτσι

ώστε να μην ξαναζήσουμε

ανάλογες καταστάσεις.

Η παράταξη ΚαραχάλιουΗ παράταξη Καραχάλιου

για την καταστροφικήγια την καταστροφική

κακοκαιρίακακοκαιρία

Τοπικά Νέα

Ο Δημητρακόπουλος γιαΟ Δημητρακόπουλος για

την καταστροφική την καταστροφική 

κακοκαιρία στα Φάρσαλακακοκαιρία στα Φάρσαλα

Η παράταξη Ίφου για τηνΗ παράταξη Ίφου για την

καταστροφική καταστροφική 

κακοκαιρία στα Φάρσαλακακοκαιρία στα Φάρσαλα

Η παράταξη Τύμπα για την καταστροφικήΗ παράταξη Τύμπα για την καταστροφική

κακοκαιρία στα Φάρσαλακακοκαιρία στα Φάρσαλα

Σ
ε δελτίο τύπου της

Ενωτικής δημοτι-

κής πρωτοβουλίας

(παράταξης Κ. Τύμπα)

αναφέρονται τα εξής:

Κύριοι Υπουργοί, Κύριε

Γενικέ σας καλωσορίζω

στην Πόλη μας, τα ιστορικά

Φάρσαλα , έστω και υπό

αυτές τις αντίξοες και πρω-

τόγνωρες εικόνες βιβλικής

καταστροφής που αντιμετω-

πίζουμε. Η παρουσία σας

μας τιμά και ευελπιστούμε

να είναι προάγγελος άμε-

σων λύσεων στην πρωτο-

φανή καταστροφή που έχει

υποστεί η επαρχία μας το

τελευταίο 24ωρό.

Προς την κατεύθυνση αυτή

και με τις θεσμικές σας ιδιό-

τητες χρειάζεται η αμέριστη

συμπαράσταση και βοήθεια

σας στην βάναυσα πληγω-

μένη από την κακοκαιρία

μας περιοχή. Έτσι οι άμε-

σες ενέργειες της πολιτείας

για την ανακούφιση των

πολιτών, αφού ο Δήμος μας

κηρυχθεί σε κατάσταση

εκτάκτου ανάγκης, πρέπει

να συνοψίζονται  στα εξής:

1.Ομαλή πρόσβαση σε όλο

το οδικό δίκτυο της επαρ-

χίας μας με αυτοκίνητο

ώστε κανείς πολίτης να μην

είναι εγκλωβισμένος στο

σπίτι- χωριό του.

2.Άμεση καταγραφή και

αποζημίωση των οικιών του

πολεοδομικού συγκροτήμα-

τος του Δήμου μας καθώς

και των επίπλων, περιφρά-

ξεων και οίκο-συσκευών

που ζημιώθηκαν μέσα σε

αυτά από την φονική πλημ-

μύρα.

3.Άμεση αποζημίωση του

φυτικού κεφαλαίου που

καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η επαρχία μας είναι μία

κατά κόρον αγροτική περιο-

χή με το μεγαλύτερο μέρος

της να καλύπτεται από την

καλλιέργεια βάμβακος. Θα

μου επιτρέψετε στο σημείο

αυτό να τονίσω και με την

ιδιότητα του αγρότη και

βαμβακό-καλλιεργητή πως

η  κακοκαιρία έπληξε τις

καλλιέργειες μας στο τελικό

στάδιο δηλαδή αυτό της

συλλογής που θα ξεκινούσε

από εβδομάδα.

Αποτέλεσμα αυτής της συμ-

φοράς που μας βρήκε είναι

ότι ενώ όλοι αγρότες μας

έκαναν όλα τα έξοδα τους

για την καλλιέργεια του

βαμβακιού από την άνοιξη

έως τώρα (σπόροι, λιπά-

σματα, φυτοφάρμακα,

πετρέλαια, ΔΕΗ για άρδευ-

ση, ΤΟΕΒ) στο παρά πέντε

δυστυχώς να μένουν χωρίς

συλλογή προϊόντος.

Πραγματικά η καταστροφή

είναι στο 100% και πρέπει

στο σύνολο της να αποζη-

μιωθεί άμεσα και δίκαια.

4.Άμεση αποζημίωση του

ζωικού κεφαλαίου.

Εκατοντάδες Μέλισσο-

σμήνη και κυψέλες κατα-

στράφηκαν και παρασύρθη-

καν από τα ορμητικά νερά.

Ακόμη σταβλικές εγκατα-

στάσεις ζωικού κεφαλαίου

καθώς και το ίδιο το ζωικό

κεφάλαιο   (αιγο-προβατο-

τροφία, βοοειδή) έγιναν

έρμαια της νεροποντής.

5.Ομαλοποίηση των βασι-

κών αγαθών στην πόλη και

σε κάθε χωριό. Σε αυτές τις

κρίσιμες στιγμές κανένα

σπίτι δεν πρέπει να μένει

χωρίς ρεύμα και νερό.

6.Τέλος εκπόνηση ειδικού

αντιπλημμυρικού σχεδίου

από τις αρμόδιες υπηρεσίες

για όλο τον Δήμο μας ώστε

να μην ξαναζήσουμε ποτέ

στο μέλλον ανάλογες κατα-

στάσεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΥΜΠΑΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (Ε.ΔΗ.Π)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΒΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ
α τελευταία καιρικά

φαινόμενα που έπλη-

ξαν την περιοχή των

Φαρσάλων, επέφεραν

μεγάλες καταστροφές σε

καλλιέργειες, υποδομές,

αρδευτικά δίκτυα, οδοποι-

ία, σπίτια κ.λ.π.

Για άλλη μια φορά αποδει-

κνύεται περίτρανα οτι η περι-

φέρεια μας παραμένει ανοχύ-

ρωτη μπροστά στα όποια και-

ρικά φαινόμενα.

Η αντιπλημμυρική της θωρά-

κιση είναι ανεπαρκής.

Την κύρια ευθύνη γι’αυτή την

τραγική επαναλαμβανόμενη

κατάσταση δεν έχουν τα και-

ρικά φαινόμενα, αλλά η πολι-

τική που ακολούθησαν δια-

χρονικά οι κυβερνήσεις του

ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ

και οι διάφορες συγκυβερνή-

σεις των παραπάνω κομμά-

των Μια πολιτική δραστικής

μείωσης των δημοσίων επεν-

δύσεων για έργα και υποδο-

μές.

Μεγάλες είναι οι ευθύνες της

τοπικής και περιφερειακής

διοίκησης και των τοπικών

παραγόντων. Τα αντιπλημμυ-

ρικά έργα που γίνανε πριν

μερικά χρόνια, αποδείχθηκαν

ανεπαρκή χωρίς να μπορούν

να εξασφαλίσουν την προ-

στασία και την ασφάλεια των

κατοίκων της επαρχίας μας. Η

νέα δημοτική αρχή εδώ κι ένα

χρόνο αναλώνεται σε έργα ”

βιτρίνας”,(αγάλματα, ανακα-

τασκευή πλατείας), και ούτε

συζήτηση για αποτελεσματικά

έργα πραγματικής αντιπλημ-

μυρικής, αντιπυρικής και αντι-

σεισμικής προστασίας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων εκφράζει την

συμπαράσταση της σε όσους

ανθρώπους έπαθαν ζημιές

και συνεχίζουν να περνούν

δύσκολες ώρες από τις πλημ-

μύρες.

Ζητούμε να παρθούν όλα τα

απαραίτητα μέτρα ανακούφι-

σης των κατοίκων των περιο-

χών που πλήγηκαν, να κατα-

γραφούν και να αποκαταστα-

θούν οι ζημιές και να δοθούν

άμεσα αποζημιώσεις στο

100% των ζημιών.

Να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέ-

τες και η υλοποίηση όλων των

απαραίτητων αντιπλημμυρι-

κών έργων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Αποστόλης Αναγνώστου

Η ΛΑ.ΣΥ. Φαρσάλων γιαΗ ΛΑ.ΣΥ. Φαρσάλων για

τις πλημμύρεςτις πλημμύρες



Έ
φυγε την περα-

σμένη Κυριακή

20 Σεπτεμβρίου

κσε ηλικία 94 ετών, ένας

από τους παλαιότερους

βιβλιοπώλες των

Φαρσάλων, ο Δημήτριος

Αγγελόπουλος του

Νικολάου. 

Ο εκλιπών είχε καταγωγή

από τη Νέδα Μεσσηνίας

και ερχόμενος στην πόλη

των Φαρσάλων, το 1958

άνοιξε και διατήρησε επί

σειρά ετών το βιβλιοπωλείο

“Πρότυπο” το οποίο συνεχί-

ζει την επιχειρηματική του

δραστηριότητα έως και

σήμερα ο γιος του Νίκος.

Σύσσωμη η Διοίκηση και το

προσωπικό της εφημερίδας

“Πρώτος Τύπος” εκφράζουν

τα θερμά συλλυπητήρια 

στους οικείους του.

Α
ναλυτικά η ανακοί-

νωση:

Το “Σπίτι της Αγάπης” στα

Φάρσαλα της Ιεράς

Μητροπόλεως

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων σιτίζει

καθημερινά 20 μερίδες

φαγητό για ανθρώπους

που το έχουν ανάγκη.

Όποιος μπορεί να προσφέ-

ρει τρόφιμα, μπορεί να

απευθύνεται καθημερινά

από τις 8 – 10:30 π.μ. στα

γραφεία Ρήγα Φεραίου 44.

16
Τρίτη 22 ΣεπτεμβρίουΤοπικά Νέα

CMYK

“Έφυγε” ο Δημήτρης“Έφυγε” ο Δημήτρης

Αγγελόπουλος...Αγγελόπουλος...

Τρόφιμα για το “Σπίτι τηςΤρόφιμα για το “Σπίτι της

Αγάπης” στα ΦάρσαλαΑγάπης” στα Φάρσαλα

Υδροφόρα στέλνει οΥδροφόρα στέλνει ο

Δήμος ΤυρνάβουΔήμος Τυρνάβου

Α
ναλυτικά η ανακοί-

νωση

Κατόπιν επικοινωνίας του

Δημάρχου Τυρνάβου Γιάννη

Κόκουρα με τον Δήμαρχο 

Φαρσάλων Μάκη Εσκίογλου

και στα πλαίσια της στήριξης

των πλημμυροπαθών του

Δήμου Φαρσάλων, ο Δήμος

Τυρνάβου αποφάσισε να

συνδράμει στέλνοντας άμεσα

μια υδροφόρα για την καθα-

ριότητα των κοινόχρηστων

χώρων


