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Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 985 Τιμή: 0,60 ευρώ

Πρόεδρος ΕΛΓΑ για αποζηΠρόεδρος ΕΛΓΑ για αποζη--

μιώσεις: “Να σμικρύνουμεμιώσεις: “Να σμικρύνουμε

εντυπωσιακά το χρόνο”εντυπωσιακά το χρόνο”

Όλες οι μέχρι στιγμήςΌλες οι μέχρι στιγμής

“ενέσεις ενίσχυσης” προς“ενέσεις ενίσχυσης” προς

τους πληγέντεςτους πληγέντες

Εσκίογλου στην Βουλή: ΟιΕσκίογλου στην Βουλή: Οι

έκτακτες καταστάσειςέκτακτες καταστάσεις

απαιτούν έκτακτα μέτρα απαιτούν έκτακτα μέτρα 

ΣΟΚ: Ζημιές σε πάνωΣΟΚ: Ζημιές σε πάνω

από 1000 σπίτια,από 1000 σπίτια,

ισοπεδώθηκαν 150.000ισοπεδώθηκαν 150.000

στρέμματα στρέμματα 

Ενέργειες γιαΕνέργειες για

αποκατάστασηαποκατάσταση

ζημιών και γιαζημιών και για

ενισχύσεις σεενισχύσεις σε

σπίτια καισπίτια και

επιχειρήσειςεπιχειρήσεις

ΤΑΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑΦΑΡΣΑΛΑ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΤΡΟΥΝΜΕΤΡΟΥΝ

ΤΙΣΤΙΣ ““ΠΛΗΓΕΣ” ΤΟΥΣΠΛΗΓΕΣ” ΤΟΥΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους

όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ

πένθος μας από την απώλεια του συζύγου

και πατέρα μας Κωνσταντίνου Λιούπη.

Η σύζυγος Βάσω και τα παιδιά Θοδωρής

και Ζήσης
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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 30/9/2020 
Ηλιοφάνεια 11/26c

Τρίτη 29/9/2020
Ηλιοφάνεια 11/26c

Πέμπτη 1/10/2020
Ηλιοφάνεια 11/27c

Παρασκευή 2/10/2020
Ηλιοφάνεια 13/28c

Σαββάτο 3/10/2020
Ηλιοφάνεια 14/30c

Κυριακή 4/10/2020 
Ηλιοφάνεια 16/32c

Δευτέρα 5/10/2020
Ηλιοφάνεια 16/31c

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

Σ
τις 22 Σεπτεμβρίου

2020, ημέρα Τρίτη,

διενεργήθηκαν

εκλογές στο Σύλλογο

Τριτέκνων Επαρχίας

Φαρσάλων, για την εκλο-

γή νέου Διοικητικού

Συμβουλίου του

Συλλόγου, για εκλογή

εκπροσώπων της

Ομοσπονδίας και για εξε-

λεγκτική Επιτροπή.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2020,

ημέρα Πέμπτη και στα γρα-

φεία του συλλόγου συνήλθε

σε συνεδρίαση το νεοεκλε-

γέν Δ.Σ για την κατανομή

αξιωμάτων.

Μετά από ψηφοφορία και

αφού τηρήθηκαν όλες οι

νόμιμες διαδικασίες που

προβλέπονται, εκλέχτηκαν

οι εξής:

Για το Διοικητικό

Συμβούλιο:
Χατζημήτρος Δημήτριος –

Πρόεδρος

Δρόσος Αχιλλέας –

Αντιπρόεδρος

Μαντζανίκα Βασιλική –

Γενική Γραμματέας

Κωσταρέλλου Παρασκευή –

Ταμίας

Στράτου Ελένη – Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:
Ντούρας Δημήτριος,

Πουλαράκη Ιωάννα

Για την Ομοσπονδία:
Χατζημήτρος Δημήτριος

Κωσταρέλλου Παρασκευή

Στράτου Ελένη Δρόσος

Αχιλλέας.

Για την Εξελεγκτική
Επιτροπή: Τσιμόπουλος

Αχιλλέας, Τσιμπίδας

Απόστολος, Φιλίππου

Αθανάσιος.

Γ
ενέθλια στην

Electronet

B.K.Καζάνα και για

10 μέρες θα γιορτάζουμε

και θα κερδίζουμε! Το

party γενεθλίων και μεγά-

λων προσφορών ξεκίνη-

σε στο δικό μας κατάστη-

μα με μοναδικές ευκαι-

ρίες για φθηνές αγορές!

Κάθε μέρα προϊόντα των

μεγαλύτερων εταιριών δια-

τίθενται σε μεγάλες προ-

σφορές! Επίσης με τις αγο-

ρές τους οι καταναλωτές

μπορούν να κερδίσουν και

πλούσια δώρα. Συσκευές

όλων των επώνυμων εται-

ριών διατίθενται σε προνο-

μιακές τιμές που ισχύουν

μόνο για αυτή την περίοδο

δίνοντας την ευκαιρία στους

καταναλωτές να πραγματο-

ποιήσουν τις πιο συμφέ-

ρουσες αγορές. Ό,τι κι αν

χρειαστείτε από τις «κλασι-

κές» ηλεκτρικές συσκευές

μέχρι τηλεοράσεις 4Κ, ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές,

tablet, gadget, όλα διατίθε-

νται σε απίστευτες τιμές

που θα καλύψουν κάθε

απαίτηση. 

Και στον τομέα της θέρμαν-

σης η Electronet

B.K.Καζάνα πρωτοπορεί με

λέβητες, σόμπες πέλετ και

ξύλου, αντλίες θερμότητας,

αφυγραντήρες, κλιματιστικά

και ηλιακούς θερμοσίφωνες

σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές

και με άτοκες δόσεις που

πληρώνονται στο κατάστη-

μα και όχι στις τράπεζες.

Επίσης πολλές ευκαιρίες

για αγορές διατίθενται και

στο νέο τμήμα με στρώμα-

τα της LINEA STROM.

Ανακαλύψτε στρώματα σε

προνομιακές τιμές και απο-

λαύστε έναν ξεκούραστο

ύπνο σε στρώμα ανώτερης

ποιότητας. Επιπλέον, οι

επαγγελματίες μπορούν να

βρουν τον κατάλληλο εξο-

πλισμό για το κατάστημά

τουςσε ανταγωνιστικές

τιμές και 36 δόσεις, επιλέ-

γοντας μέσα από μια μεγά-

λη ποικιλία προϊόντων που

ανταποκρίνονται στις ανά-

γκες τους.

Χρόνια τώρα το δικό μας

κατάστημα αποτελεί την

πρώτη επιλογή των κατα-

ναλωτών! Για το λόγο αυτό

ανταποδίδει την εμπιστοσύ-

νη που του δείχνουν οι

καταναλωτές για περισσό-

τερα από 65 χρόνια τώρα

φροντίζοντας για τα καλύτε-

ρα στην καλύτερη τιμή!

Electronet Β. Κ.

Καζάνα,Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr

Electronet Electronet Β.Κ. ΚαζάναΒ.Κ. Καζάνα

πάρτυ γενεθλίων & πάρτυ γενεθλίων & 

μεγάλων προσφορών!μεγάλων προσφορών!

Αυτό είναι το νέο Δ.Σ.Αυτό είναι το νέο Δ.Σ.

του Συλλόγου Τριτέκνωντου Συλλόγου Τριτέκνων

2,7 εκατ. επιχορήγηση2,7 εκατ. επιχορήγηση

του ΥΠ.ΕΣ. στον Δήμοτου ΥΠ.ΕΣ. στον Δήμο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Ε
πιχορηγήσεις,

ύψους 37 εκατ.

ευρώ, από

Θεοδωρικάκο σε Δήμους

και Περιφέρειες που

επλήγησαν από τον

«Ιανό».

Με εντολή του Υπουργού

Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη

Θεοδωρικάκου, εκδόθηκαν

από την Υπηρεσιακή

Γραμματέα του

Υπουργείου, κα Γεωργία

Βαλατσού, οι αποφάσεις

που αφορούν στις χρημα-

τοδοτήσεις των περιοχών

που έπληξε ο Μεσογειακός

κυκλώνας «Ιανός».

Συγκεκριμένα, τα 37 εκατ.

ευρώ αφορούν στο ποσό

της χρηματοδότησης που

διατίθεται σε 20 Δήμους και

3 Περιφέρειες της χώρας

από το Υπουργείο

Εσωτερικών για την αντιμε-

τώπιση των ζημιών και των

καταστροφών που προκλή-

θηκαν, καθώς και στην

οικονομική ενίσχυση κάθε

νοικοκυριού, από αυτά που

επλήγησαν. Τα Φάρσαλα

θα λάβουν το ποσό των 2,7

εκατομμυρίων ευρώ,

Συγκεκριμένα λαμβάνουν:
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
2.700.000

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3.500.000
ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1.600.000
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 700.000
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
800.000
ΣΟΦΑΔΩΝ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.600.000
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7.500.000
ΙΘΑΚΗΣ 830.000
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 500.000
ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
290.000
ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
2.800.000
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 550.000
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1.100.000
ΣΑΜΗΣ 1.200.000
ΛΗΞΟΥΡΙ 850.000
ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2.000.000
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 500.000
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 230.000
ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
100.000
ΒΟΛΟΥ 150.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ 2.000.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3.500.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 37.000.000



Τ
ο Υπουργείο

Οικονομικών προ-

χώρησε σε διορθω-

τικές παρεμβάσεις για την

επιτάχυνση και βελτίωση

του υφιστάμενου πλαισί-

ου επιχορήγησης των

επιχειρήσεων που έχουν

πληγεί από θεομηνίες,

ενώ δρομολόγησε και

παρεμβάσεις προς διευ-

κόλυνση και ενημέρωση

των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

1ον. Θεσπίζεται, για πρώτη

φορά, η δυνατότητα χορή-

γησης προκαταβολής προς

τις επιχειρήσεις που έχουν

πληγεί από τη θεομηνία, με

βάση την αποτύπωση που

θα γίνει από τις αρμόδιες

επιτροπές ελέγχου των

Περιφερειών. Με αυτόν τον

τρόπο, οι πληττόμενες επι-

χειρήσεις θα λάβουν προ-

καταβολικά ένα μέρος της

επιχορήγησης, για να μπο-

ρέσουν να επανεκκινήσουν

άμεσα τις δραστηριότητές

τους.

2ον. Ενισχύονται άμεσα οι

αρμόδιες επιτροπές ελέγ-

χου και καταγραφής των

ζημιών που συστήνονται

από τις Περιφέρειες, προ-

βλέποντας τη δυνατότητα

συνδρομής από στελέχη

του ευρύτερου Δημόσιου

Τομέα, καθώς και από επί-

σημους επιστημονικούς

συμβούλους του Δημοσίου.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα

να ολοκληρωθεί γρήγορα η

διαδικασία αξιολόγησης και

αποτύπωσης της ζημιάς

των πληττόμενων επιχειρή-

σεων.

3ον. Παρέχεται στις

Περιφέρειες ευελιξία, ώστε

να μπορούν να αποστέλ-

λουν ανά δεκαπενθήμερο

και τμηματικά τις καταστά-

σεις των πληττόμενων επι-

χειρήσεων, προκειμένου

στη συνέχεια να εκκινήσει η

διαδικασία αξιολόγησης και

καταβολής της επιχορήγη-

σης. Έτσι, η καταβολή των

επιχορηγήσεων θα μπορεί

να γίνει τμηματικά, επιτρέ-

ποντας σε συντομότερο

από το σύνηθες χρονικό

διάστημα να διοχετεύονται

πόροι προς τις πληττόμενες

επιχειρήσεις.

4ον. Ανατέθηκε στα Κέντρα

Ενημέρωσης και

Υποστήριξης Δανειοληπτών

του Υπουργείου

Οικονομικών, στις έδρες

των πληττόμενων από τη

θεομηνία Περιφερειακών

Ενοτήτων, η ενημέρωση

των πολιτών για τα δικαιο-

λογητικά που απαιτούνται

και τις σχετικές διαδικασίες

για την επιχορήγηση των

πληττόμενων επιχειρήσε-

ων.

5ον. Ορίστηκε τηλεφωνική

γραμμή ενημέρωσης και

καθοδήγησης στη Γενική

Γραμματεία Οικονομικής

Πολιτικής ως προς τα προ-

βλεπόμενα έγγραφα και τις

διαδικασίες για την επιχο-

ρήγηση των επιχειρήσεων.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας

είναι το 210 3375704.
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Παρεμβάσεις Υπουργείου ΟικονομικώνΠαρεμβάσεις Υπουργείου Οικονομικών

για την επιχορήγηση επιχειρήσεων πουγια την επιχορήγηση επιχειρήσεων που

έχουν πληγεί από θεομηνίεςέχουν πληγεί από θεομηνίες



Ε
κτάκτως συνεδρία-

σε την Τρίτη το

απόγευμα η

Διοικητική Επιτροπή του

Επιμελητηρίου στα

Φάρσαλα.

Η συνεδρίαση διεξήχθη

στην αίθουσα του δημοτι-

κού συμβουλίου

Φαρσάλων, ώστε να γίνει

μια πρώτη αποτίμηση των

ζημιών στις τοπικές επιχει-

ρήσεις και να ενημερωθούν

οι επιχειρηματίες, για τον

τρόπο και την καταγραφή

των ζημιών στις επιχειρή-

σεις τους.

Η Διοίκηση του

Επιμελητηρίου παρουσία

του Προέδρου κ. Σωτήρη

Γιαννακόπουλου έθεσε ως

επιτακτική ανάγκη την

άμεση καταγραφή και απο-

τίμηση των ζημιών σε όλες

τις επιχειρήσεις αλλά και

την άμεση καταβολή των

αποζημιώσεων.

Η Διοίκηση ήδη σχεδιάζει

ένα πλέγμα προτεινόμενων

δράσεων για την ανακούφι-

ση των πληγεισών επιχει-

ρήσεων, το όποιο θα απο-

στείλει τις επόμενες ημέρες

στα συναρμόδια Υπουργεία

και την Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

Παρόντες στην συνεδρίαση

ήταν ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κος Εσκίογλου

Μάκης, ο πρόεδρος του

Εμπορικού Συλλόγου

Φαρσάλων κος Πιτσάβας

Γεώργιος, ο Α’

Αντιπρόεδρος κος

Παπαλέξης Δημήτριος, η

Γ.Γ. κα Τζήκα Καλλιόπη, ο

υπεύθυνος στήριξης επιχει-

ρήσεων κος Τσιαπλές

Γεώργιος, ο οικονομικός

επόπτης Οικονόμου

Δημήτριος, η πρόεδρος του

τμήματος Υπηρεσιών κα

Ακριβούλη Ζωή, ο πρόε-

δρος του τμήματος

Μεταποίησης κος

Καγκελάρης Νικόλαος, ο

πρόεδρος της

Ομοσπονδίας

Επαγγελματιών, Βιοτεχνών

και Εμπόρων Λάρισας, κος

Παλιογιάννης Δημήτριος,

καθώς και εκπρόσωποι των

Βουλευτών της Π.Ε.

Λάρισας.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

τόνισε την κρισιμότητα της

άμεσης καταγραφής των

ζημιών στις επιχειρήσεις

από τα ειδικά κλιμάκια

καθώς και τις ενέργειες που

θα κάνει ο Δήμος για την

έγκαιρη αποστολή όλων

των στοιχείων στο αρμόδιο

Υπουργείο.

Α
πό την πρώτη

ημέρα της θεομη-

νίας το περασμέ-

νο Σάββατο, ο Δήμος

Φαρσάλων έλαβε άμεσα

όλα τα απαιτούμενα

μέτρα ανακούφισης των

πληγέντων.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε

την διανομή έτοιμων ατομι-

κών γευμάτων σε όλες τις

πληγείσες περιοχές. Σε

καθημερινή πλέον βάση, ο

Δήμος Φαρσάλων σε

συνεργασία με τον

Οργανισμό Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

και τις υπηρεσίεςκοινωνικής

προστασίας του δήμου, επι-

χειρεί σε Φαρσαλα, Βασιλί,

Μικρό και Μεγάλο Ευύδριο,

Πυργάκια, Υπέρεια,

Πολυνέρι και Σταύρο, οργα-

νώνοντας την διανομή έτοι-

μων ατομικών γευμάτων και

εμφιαλωμένου νερού.

Ο συντονισμός γίνεται από

τον Πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ

κ. Χρήστο Μπασαγιάννη και

η διανομή με την συνεργα-

σία των προέδρων των

Τοπικών

Κοινοτήτων.Μοιράζονται

καθημερινά πάνω από 400

ατομικές μερίδες φαγητού

σε συμπολίτες μας που

έχουν πληγεί και δεν έχουν

δυνατότητα πρόσβασης σε

τροφή, καθώςκαι εμφιαλω-

μένο νερό όπου αυτό δεν

είναι πόσιμο ή δεν υπάρχει

πρόσβαση.

Οι ανθρωπιστικές επιχειρή-

σεις του δήμου Φαρσάλων

θα συνεχιστούν για όσο κρι-

θεί αναγκαίο, ενώ όσοι

χρειάζονται βοήθεια ή

θέλουν να συνδράμουν ως

εθελοντές, μπορούν να επι-

κοινωνούν με τα γνωστά

τηλέφωνα του δήμου.
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Σ
υγκινητική η αντα-

πόκριση στην

Επαρχία

Φαρσάλων

Η Επαρχία Φαρσάλων είναι

«πληγωμένη» και μετρά

κάθε μέρα «πληγές» μετά

την φονική πλημμύρα και

την βιβλική καταστροφή.

Δίπλα στους συμπολίτες

μας που αυτή την στιγμή

έχουν ανάγκη έχουν σταθεί

από την πρώτη στιγμή εκα-

τοντάδες άνθρωποι.

Από τον Δήμο Φαρσάλων,

τους «ήρωες» Προέδρους

των ΤΚ που πραγματικά

δίνουν μεγάλο αγώνα και

προσπαθούν με τα ελάχιστα

μέσα που διαθέτουν να

φέρουν τον τόπο τους ξανά

σε νορμάλ συνθήκες ζωής,

από εκατοντάδες πολίτες ,

συλλόγους , φορείς ,επιχει-

ρήσεις που προστρέχουν

στο κάλεσμα για πραγματι-

κή και έμπρακτη βοήθεια.

Είτε βοηθώντας στο καθάρι-

σμα των σπιτιών και των

νοικοκυριών με διάθεση και

ζήλο σαν να ήταν το δικό

τους σπίτι, είτε παρέχοντας

είδη πρώτης ανάγκης, όπως

τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα,

ρούχα, καθαριστικά, έπιπλα

και ότι άλλο είναι αναγκαίο

ώστε αυτοί οι άνθρωποι να

πατήσουν γερά στα πόδια

τους ξανά μετά την τεράστια

καταστροφή.

Οι ανάγκες είναι τεράστιες

και οι συμπολίτες των

Φαρσάλων το γνωρίζουν, η

πλειοψηφία είναι δίπλα σε

αυτούς που το έχουν ανά-

γκη και καθημερινά δυνα-

μώνει .

Η κακοκαιρία πέρασε αφή-

νοντας ανεξίτηλα σημάδια

που θα θυμόμαστε για

πάντα, μακάρι όμως ο εθε-

λοντισμός και το κύμα

συμπαράστασης να γίνει σε

όλους μας καθημερινό φαι-

νόμενο και να δυναμώσει

κάθε μέρα όλο και περισσό-

τερο.

Έτσι μετά την μπόρα θα βγει

ένα μεγάλο φωτεινό και υπέ-

ροχο ουράνιο τόξο.
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Ε
νημέρωση για τη

διαδικασία καταβο-

λής ενισχύσεων και

αποκατάστασης ζημιών

από τις πλημμύρες της

18ης και 19ης

Σεπτεμβρίου 2020 (για

κατοικίες και επιχειρή-

σεις)

Ο Δήμος Φαρσάλων που

έχει κηρυχθεί σε κατάσταση

Έκτακτης Ανάγκης

Πολιτικής Προστασίας,

λόγω έντονων καιρικών

φαινομένων (ισχυρές βρο-

χοπτώσεις και πλημμύρες)

που εκδηλώθηκαν στις 18 &

19 Σεπτεμβρίου 2020, ενη-

μερώνει τους πολίτες για τη

διαδικασία ένταξης των

οικογενειών ή των μεμονω-

μένων ατόμων στο πρό-

γραμμα οικονομικής ενίσχυ-

σης μέσω της χορήγησης

α) Του επιδόματος πρώτων

βιοτικών αναγκών (600

ευρώ και επιπλέον 600

ευρώ για πολύτεκνους και

άτομα με Αναπηρία) που οι

κύριες κατοικίες έχουν πλη-

γεί

Απαιτούμενα δικαιολογητι-

κά:

1. Αίτηση του δικαιούχου ή

εξουσιοδοτημένου προσώ-

που (Επισυνάπτεται στην

παρούσα ανακοίνωση)

2. Δήλωση Φορολογίας

Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1)

τελευταίου φορολογικού

έτους (για την επιβεβαίωση

της κύριας ιδιόκτητης,

μισθωμένης ή παραχωρη-

μένης κατοικίας).

Για τους πολύτεκνους εκτός

από τα δικαιολογητικά 1 &

2, απαιτείται και

Πιστοποιητικό

Οικογενειακής Κατάστασης

του οικείου Δήμου (θα ανα-

ζητηθεί αυτεπάγγελτα από

τις υπηρεσίες του Δήμου).

Για τα άτομα με αναπηρία

που λαμβάνουν προνομια-

κό επίδομα από τα εφαρμα-

ζόμενα προγράμματα του

Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

εκτός από τα δικαιολογητικά

1 & 2, απαιτείται Απόφαση

έγκρισης χορήγησης επιδό-

ματος αναπηρίας από τον

ΟΠΕΚΑ.

β) Του επιδόματος για την

αντιμετώπιση απλών επι-

σκευαστικών εργασιών και/

ή αντικατάστασης της οικο-

σκευής μέχρι 6.000,00

ευρώ που οι κύριες κατοι-

κίες τους έχουν πληγεί.

Απαιτούμενα δικαιολογητι-

κά:

1.Aίτηση δικαιούχου ή εξου-

σιοδοτημένου προσώπου

(Επισυνάπτεται στην

παρούσα ανακοίνωση)

2. Δήλωση Φορολογίας

Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1)

τελευταίου φορολογικού

έτους (για την επιβεβαίωση

της κύριας ιδιόκτητης,

μισθωμένης ή παραχωρη-

μένης κατοικίας).

3. Δήλωση τελευταίας υπο-

βληθείσας Δήλωσης

Στοιχείων Ακινήτων

(Έντυπο Ε9) συνοδευόμε-

νης από υπεύθυνη δήλωση

στην οποία θα δηλώνει ότι

δεν υπάρχει μεταβολή σε

περίπτωση ιδιόκτητης

κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι δικαι-

ούχοι της εξουσιοδότησης

είναι περισσότεροι του ενός

, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ.

, η οικονομική ενίσχυση

χορηγείτε σε έναν εξ αυτών,

μετά από εξουσιοδότηση

που θα του παρέχουν οι

υπόλοιποι.

γ) Του επιδόματος σε άτομα

που υπέστησαν μόνιμη

σωματική βλάβη με ποσο-

στό αναπηρίας 67% και

άνω (εφάπαξ χορήγηση

επιδόματος ποσού τεσσά-

ρων χιλιάδων και πεντακο-

σίων ευρώ στα άτομα που,

λόγω τραυματισμού τους

εξαιτίας της φυσικής κατα-

στροφής υπέστησαν μόνιμη

σωματική βλάβη με ποσο-

στό αναπηρίας 67% και

άνω)

Απαιτούμενα δικαιολογητι-

κά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομέ-

νου ή εξουσιοδοτημένου

προσώπου.

β) Γνωμάτευσης Βεβαίωσης

Διευθυντή Κλινικής

Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην

οποία αναφέρεται ότι ο

αιτών ή η αιτούσα υπέστη

μόνιμη σωματική βλάβη, η

οποία προκλήθηκε εξαιτίας

φυσικής καταστροφής.

γ) Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α.

(Κέντρα Πιστοποίησης

Αναπηρίας) σε ισχύ, για το

είδος της πάθησης, το

ποσοστό αναπηρίας και τη

διάρκειά της.

Για την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των πληγέντων πολι-

τών, η παραλαβή των αιτή-

σεων από την Τετάρτη 23

Σεπτεμβρίου θα γίνεται

αυτοπροσώπως, στα παρα-

κάτω σημεία:

1. Για τη Δημοτική Ενότητα

Ενιπέα, στο πρώην

Κοινοτικό Κατάστημα

Σταυρού θα εξυπηρετηθούν

οι πληγέντες πολίτες των

Κοινοτήτων Αγ. Γεωργίου,

Πολυνερίου και Σταυρού,

ενώ στο κτήριο του

Μορφωτικού Συλλόγου

Ευυδρίου-Αγροτικό

Σύλλογο, θα εξυπηρετη-

θούν οι πληγέντες κάτοικοι

των Κοινοτήτων Ευυδρίου,

Κατωχωρίου, Βασιλή και

Υπέρειας.

2. Για τη Δημοτική Ενότητα

Φαρσάλων, στο ισόγειο του

Δημαρχιακού καταστήματος

(με είσοδο από την

Κεντρική Πλατεία

Φαρσάλων).

Οι αιτήσεις των πληγέντων

ΡΟΜΑ από της φυσικές

καταστροφές θα υποβλη-

θούν στο παράρτημα

ΡΟΜΑ του Κέντρου

Κοινότητας

3. Για τη Δημοτική Ενότητα

Πολυδάμαντα στο χώρο του

ΚΕΠ της Δ.Ε. Πολυδάμαντα

(Βαμβακού)

4. Για τη Δημοτική Ενότητα

Ναρθακίου στο πρώην

Δημοτικό Κατάστημα της

Δ.Ε. Ναρθακίου

(Ναρθάκιο).

Οι αιτήσεις μπορούν να

υποβάλλονται και ηλεκτρο-

νικά στη ηλεκτρονική διεύ-

θυνση αλληλογραφίας

protokolo@dimosfarsalon.g

r (σε αρχείο pdf)

Μετά την υποβολή των

αιτημάτων, θα διενεργη-

θούν αυτοψίες στις δηλωμέ-

νες στην αίτηση των δικαι-

ούχων ως πληγείσες κατοι-

κίες, προκειμένου να ελέγ-

ξει ότι η κύρια κατοικία που

έχει δηλωθεί είναι πληγεί-

σα, στην περίπτωση του

επιδόματος πρώτων βιοτι-

κών αναγκών και να ορίσει

το βαθμό ζημίας της κύριας

κατοικίας, στην περίπτωση

επιδόματος απλών κατα-

σκευαστικών εργασιών ή

/και της οικοσκευής.

Η προθεσμία για την υπο-

βολή των αιτημάτων λήγει

ένα μήνα από την πλημμύ-

ρα, ήτοι 18/10/2020.

Για θέματα που σχετίζονται

με καταστροφές σε γεωργι-

κές καλλιέργειες, γεωργικά

μηχανήματα και εργαλεία,

καθώς και σε κτηνοτροφικές

εγκαταστάσεις και απώλεια

ζωικού κεφαλαίου, οι πολί-

τες μπορούν να απευθύνο-

νται στους ανταποκριτές

ΕΛΓΑ ανά Δημοτική

Ενότητα, σύμφωνα με την

σχετική ανακοίνωση του

Δήμου (τηλέφωνα επικοι-

νωνίας).

Επίσης, ενημερώνουμε ότι

από την Τετάρτη 23

Σεπτεμβρίου 2020 δημοτι-

κοί υπάλληλοι που εκτελούν

χρέη ανταποκριτών ΕΛΓΑ,

θα μεταβούν στα σημεία

των κοινοτήτων όπως αυτά

αναγράφονται παραπάνω,

πλην της Δ.Ε. Φαρσάλων

που η αναγγελία των

ζημιών θα γίνεται στο ισό-

γειο του Δημαρχείου

Φαρσάλαων, (Πατρόκλου 3

Γραφείο 03-Γραφείο

Γεωπόνων, τηλέφωνο επικ.

24913 50113).

Επισήμανση: Για την απο-

ζημίωση των πληγεισών

επιχειρήσεων θα ακολουθή-

σει σχετική ανακοίνωση για

τη διαδικασία αυτοψίας και

τα απαιτούμενα δικαιολογη-

τικά (αρμόδιο όργανο Π.Ε.

Λάρισας – Περιφέρεια

Θεσσαλίας).

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται όλες

τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες στον Δήμο Φαρσάλων

(Ισόγειο Δημαρχείου

Γραφείο 03-τηλέφωνα επι-

κοινωνίας:24913 50133,

αρμόδια υπάλληλος Βούλα

Μπαλαμπάνη ή ηλεκτρονι-

κά στη διεύθυνση v.

balabani@dimosfarsalon.gr

).

Για οποιαδήποτε τροποποί-

ηση ή μεταβολή σχετικά με

τα σημεία παραλαβής των

αιτήσεων/αναγγελιών

ζημιών ή για λοιπά θέματα

οι πληγέντες πολίτες θα

ενημερώνονται από την

ιστοσελίδα του δήμου

www.farsala.gr είτε θα επι-

κοινωνούν στα τηλέφωνα

24913 50116,142, 113 και

133.

Συνημμένα δικαιολογητικά:

• Aίτηση

• Υπεύθυνες δηλώσεις (2)

(Με γνήσιο της υπογραφής)

• Σχετική ΚΥΑ

O Δήμαρχος Φαρσάλων

Ιορδάνης Εσκίογλου

Μέχρι την Παρασκευή 9
Οκτωβρίου οι αιτήσεις
αποζημίωσης για τις πλη-
γείσες επιχειρήσεις στο
Δήμο Φαρσάλων
Από το Δήμο Φαρσάλων

γίνεται γνωστό ότι εκδόθηκε

από τον Γενικό Διευθυντή

Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, η με αριθμό

2347/22-09-2020 ανακοίνω-

ση σχετικά με τα δικαιολο-

γητικά που πρέπει να κατα-

θέσουν οι επιχειρήσεις που

επλήγησαν από τα έντονα

καιρικά φαινόμενα (ισχυρές

βροχοπτώσεις & καταιγίδες)

της 18ης και 19ης

Σεπτεμβρίου 2020.

Οι πληγείσες επιχειρήσεις

μπορούν να καταθέτουν την

αίτηση (σύμφωνα με το

υπόδειγμα) και τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά στον

Δήμο Φαρσάλων, μέχρι και

την Παρασκευή 9

Οκτωβρίου 2020, στο ισό-

γειο του Δημαρχείου

Φαρσάλων (αρμόδια υπάλ-

ληλος Βούλα Μπαλαμπάνη

τηλ. επικοινωνίας 24913

50133).
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MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων και Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων και 

αποκατάστασης ζημιών (για κατοικίες και επιχειρήσεις)αποκατάστασης ζημιών (για κατοικίες και επιχειρήσεις)

1/4-10 Τετραήμερη Εκδρομή σε 

ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΡΤΑ - ΣΥΒΟΤΑ - 

ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

*ΔΕΚΤΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ*



Σ
τη δέσμευση ότι θα

γίνει κάθε προσπά-

θεια ώστε «να σμι-

κρύνει εντυπωσιακά ο

χρόνος και να καταβλη-

θούν τάχιστα οι αποζη-

μιώσεις» στους πληγέ-

ντες αγρότες της επαρ-

χίας Φαρσάλων από τις

πρόσφατες καταστροφές,

προχώρησε ο πρόεδρος

του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας

Λυκουρέντζος, στο πλαί-

σιο σύσκεψης που πραγ-

ματοποιήθηκε το απόγευ-

μα της Τετάρτης στην

αίθουσα του δημοτικού

συμβουλίου του δημαρ-

χείου Φαρσάλων.

Ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε

πως θα παραμείνει για όσο

χρειαστεί στη Θεσσαλία με

στόχο «να καταγράψουμε

με ακρίβεια και δικαιοσύνη

τη ζημιά σε όλη της την

έκταση και σε όλο το μέγε-

θός της, να αντιπαρέλθουμε

ορισμένες τυπικές διαδικα-

σίες που ως Οργανισμός

έχουμε και να σμικρύνουμε

κατά πολύ το χρόνο, να τον

σμικρύνουμε εντυπωσιακά

ώστε να καταβληθούν τάχι-

στα οι αποζημιώσεις».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στά-

θηκε επίσης στην εξαιρετική

συνεργασία με την

Περιφέρεια Θεσσαλία και

τους δήμους της περιοχής,

ενώ διευκρίνισε πως «αυτές

οι αποζημιώσεις θα κατα-

βληθούν με απόφαση του

πρωθυπουργού με κονδύλι

που θα διατεθεί από το

αποθεματικό του προϋπο-

λογισμού, δηλαδή δε θα

επιβαρύνει τον προϋπολο-

γισμό του ΕΛΓΑ».

Τέλος, προανήγγειλε τη διε-

ξαγωγή νέας σύσκεψης την

ερχόμενη Πέμπτη στις 12

το μεσημέρι στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας,

«όπου θα συμμετάσχουν οι

διευθυντές τον ΔΑΟΚ, ο

ΕΛΓΑ και ο περιφερειάρχης,

για να καταλήξουμε στο

τελικό συμπέρασμα για τον

τρόπο με τον οποίο θα αντι-

μετωπιστεί πρακτικά πλέον

η κατάσταση και εννοώ την

καταβολή των αποζημιώσε-

ων».

Από την πλευρά του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

κ. Κώστας Αγοραστός τόνι-

σε μεταξύ άλλων πως «τα

¾ των περιπτώσεων έχουν

εξεταστεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες και έχουμε εικό-

να της καταστροφής.

Ο πρωθυπουργός έδειξε

έμπρακτο ενδιαφέρον

καθώς ο πρόεδρος του

ΕΛΓΑ σήμερα κάνει μία δια-

φορετική πρόταση: Παίρουν

χρήματα από το εθνικό

απόθεμα και τα δίνουν στον

ΕΛΓΑ για να μπορέσουν να

αποζημιωθούν άμεσα οι

πληγέντες.

Η διαδικασία αυτή πρέπει

να γίνει με μία διαφορετικό-

τητα, να φύγουν τα βαρίδια

της γραφειοκρατίας.

Κι αυτό προσπαθεί ο κ.

Λυκουρέντζος να λύσει

αυτό το δύσκολο παζλ.

Πρέπει να συμπτυχθεί ο

χρόνος και να έρθει γρηγο-

ρότερα το χρήμα στις τσέ-

πες των αγροτών και των

κτηνοτρόφων με ένα δίκαιο

και σωστό τρόπο».

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου στάθηκε

στο μέγεθος της ζημιάς το

οποίο όπως είπε «είναι

άνευ ιστορικού προηγουμέ-

νου για την επαρχία.

Στηριζόμαστε στη δική σας

βοήθεια και στην

Περιφέρεια η οποία ήταν

από την πρώτη στιγμή μαζί

μας. Είναι η ώρα των

έργων, είναι η ώρα η πολι-

τεία να σκύψει με πράξεις

πάνω από τα προβλήματα

των πολιτών.

Εμείς ως δήμος είμαστε

από την πρώτη στιγμή στην

πρώτη γραμμή και θα συνε-

χίσουμε να μαχόμαστε για

να επιστρέψει το συντομό-

τερο δυνατό η περιοχή μας

στην κανονικότητα».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ είχε

συζήτηση με παρευρισκό-

μενους αγροτικούς φορείς,

συνεταιριστές και αγρότες,

ενώ στη συνέχεια πραγμα-

τοποίησε αυτοψία στο

Βασιλί.

Στη σύσκεψη μεταξύ άλλων

συμμετείχαν ο πρόεδρος

του Περιφερειακού

Συμβουλίου κ. Βασίλης

Πινακάς, ο αντιπεριφερειάρ-

χης κ. Γιώργος

Λαδόπουλος, ο πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνος

Δαμιανός, οι αντιδήμαρχοι

κ.κ. Σοφία Χατζηπλή,

Σταύρος Κουκουλιός και

Δημήτρης Γούσιας, ο

πρώην αντιδήμαρχος και

Δημοτικός Σύμβουλος κ.

Νίκος Γκατζόγιας, ο πρόε-

δρος της ΝΟΔΕ Λάρισας κ.

Χρήστος Καπετάνος κ.α

7
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Τοπικά Νέα

Πρόεδρος του ΕΛΓΑ από τα Φάρσαλα: «Να σμικρύνουμε εντυπωσιακάΠρόεδρος του ΕΛΓΑ από τα Φάρσαλα: «Να σμικρύνουμε εντυπωσιακά

το χρόνο και να καταβληθούν τάχιστα οι αποζημιώσεις»το χρόνο και να καταβληθούν τάχιστα οι αποζημιώσεις»

Μ
ε τη διαδικασία του

κατεπείγοντος

λόγω θεομηνίας,

προχωρούν τα έργα της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

στην επαρχία Φαρσάλων,

για την αποκατάσταση

υποδομών πρόσβασης

που καταστράφηκαν από

τις πλημμύρες. Πρόκειται

για έργα σε διάφορες

θέσεις του εθνικού και

επαρχιακού δικτύου, όπου

ήδη επιχειρούν τα μηχανή-

ματα της Περιφέρεια και

του Μητρώου Ιδιωτών.

Όπως δήλωσε ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός,  στο

Περιφερειακό Συμβούλιο

εγκρίθηκαν και  προχωρούν

τα έργα:

Άμεση αποκατάσταση ερει-

σμάτων και οδοστρώματος

εθνικής οδού Λάρισας-

Φαρσάλων

-Άμεση αποκατάσταση ερει-

σμάτων και οδοστρώματος

εθνικής οδού Φαρσάλων-

Βόλου

-Άμεση αποκατάσταση προ-

σβασιμότητας επαρχιακής

οδού Δένδρα-Ναρθάκι-

Σκοπιά και

-Ανακατασκευή γέφυρας

στην οδό Δίλοφου-Αχιλλείου

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες  έχουν

ολοκληρώσει την καταγραφή

των ζημιών και  προχωρούν

με γρήγορο ρυθμό στην

εφαρμογή ειδικού σχεδίου

πλήρους αποκατάστασης σε

υποδομές αρμοδιότητας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το

πλήρες σχέδιο ανασυγκρότη-

σης, λαμβάνοντας υπ όψη τις

συνθήκες της κλιματικής

αλλαγής πρόκειται να κατατε-

θεί στην Κυβέρνηση για χρη-

ματοδότηση του.

«Οι ώρες είναι δύσκολες.

Χρειάζεται συνεργασία,

συνέργεια και αποτελεσματι-

κότητα» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

«Προχωράμε με  ταχύτητα,

ρυθμό, αυτοματοποίηση,  και

απλοποίηση. Το χαοτικού

χαρακτήρα  καιρικό φαινόμε-

νο που έπληξε την

Θεσσαλία, έδειξε ότι ζούμε σε

μια εποχή που καλούμαστε

να υπηρετήσουμε με νέους

τρόπους  και νέες διαδικα-

σίες».

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης

Υγείας την Τρίτη στην περιο-

χή

Εντωμεταξύ την Τρίτη 29-9-

2020 κλιμάκιο της

Διεύθυνσης Υγείας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας μετα-

βαίνει στα Φάρσαλα για υγει-

ονομική επιτήρηση και ελέγ-

χους στις πληγείσες περιο-

χές.

Με διαδικασίες εξπρές τα έργαΜε διαδικασίες εξπρές τα έργα

αποκατάστασης της Περιφέρειαςαποκατάστασης της Περιφέρειας

στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυοστο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο



Γ
ια το μέγεθος της

ζημιάς στην επαρ-

χία Φαρσάλων από

την κακοκαιρία αλλά και

την πορεία των προσπα-

θειών αποκατάστασης

τους, ενημερώθηκε το

μεσημέρι της Τετάρτης η

πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κ.

Φώφη Γεννηματά, επισκε-

πτόμενη το Δημαρχείο

Φαρσάλων και τον

Δήμαρχο κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Η κ. Γεννηματά συνοδευό-

μενη μεταξύ άλλων από την

βουλευτή Λάρισας του κόμ-

ματος κ. Ευαγγελία

Λιακούλη και τον πρώην

βουλευτή κ. Κώστα

Μπαργιώτα, συζήτησε διε-

ξοδικά με τον κ. Εσκίογλου

για την επικρατούσα κατά-

σταση, δεσμευόμενη πως

θα πιέσει την κυβέρνηση

έτσι ώστε να υπάρξει το

συντομότερο δυνατό αποτέ-

λεσμα, στις προσπάθειες

για την επιστροφή στην

κανονικότητα.

Προεπισκόπηση εικόνας

Μετά το πέρας της συνά-

ντησης η πρόεδρος του

ΚΙΝΑΛ κ. Φώφη Γεννηματά

δήλωσε τα εξής: «Η εικόνα

των καταστροφών που

έχουμε αντικρίσει είναι τρα-

γική. Ξεπερνά κάθε φαντα-

σία. Πριν απ’ όλα βεβαίως

η οδύνη όλων μας είναι για

την απώλεια ανθρώπινων

ζωών στην περιοχή, όπως

και η έκταση της καταστρο-

φής δείχνει ότι άμεσα θα

πρέπει να υπάρξει αλλαγή

του τρόπου οργάνωσης της

πολιτικής προστασίας αλλά

και σοβαρά αντιπλημμυρικά

έργα, έτσι ώστε να μη ξανα-

ζήσουμε τέτοιες καταστά-

σεις στο επόμενο διάστημα

και βέβαια απαιτείται εγρή-

γορση γιατί ο χειμώνας

είναι μπροστά και οι κατα-

στροφές που έχουν συμβεί

ήδη στα αναχώματα στην

ευρύτερη περιοχή, μπορεί

να δημιουργήσουν πολύ

μεγάλα προβλήματα το

επόμενο διάστημα, ακόμη

και με μικρότερης έντασης

φαινόμενα.

Τα μέτρα που έχει ανακοι-

νώσει η κυβέρνηση, είναι

μέτρα μόνο για την ανακού-

φιση των πληγέντων. Θα

πρέπει σε κάθε περίπτωση

να εφαρμοστούν το συντο-

μότερο δυνατό γιατί το πρό-

βλημα όπως είπα και πριν

είναι πάρα πολύ μεγάλο.

Όμως τα μέτρα αυτά δε

φτάνουν για να ξεκινήσει η

κοινωνική και οικονομική

ζωή στην ευρύτερη περιο-

χή. Εδώ χρειάζεται ένα ολο-

κληρωμένο σχέδιο.

Χρειάζεται να μην ξεχάσου-

με αυτούς τους ανθρώ-

πους, όταν πια τα κανάλια

δε θα είναι εδώ. Αυτή είναι

μία δική μας δέσμευση.

Θα πιέζουμε την κυβέρνηση

καθημερινά μέσα κι έξω

από τη βουλή, έτσι ώστε να

έχουμε αποτελέσματα το

συντομότερο δυνατό.

Ακριβώς επειδή χρειάζεται

ένα ολοκληρωμένο σχέδιο,

ζητήσαμε την άμεση συνε-

δρίαση στη βουλή της

Επιτροπής Οικονομικών,

Παραγωγής και Εμπορίου,

έτσι ώστε να έρθουν όλοι οι

υπουργοί της κυβέρνησης

και να δεσμευτούν σε μεσο-

πρόθεσμα και μακροπρόθε-

σμα μέτρα, αλλά και αξιο-

ποίηση πόρων κοινοτικών

και εθνικών, μέσα σε ένα

συγκεκριμένο χρονοδιά-

γραμμα.

Δε θα αφήσουμε τα πράγ-

ματα να εξελιχθούν – έτσι

όπως φαίνεται – μέσα από

αδράνεια, αλλά θα πιέσου-

με στην κατεύθυνση της

αποτελεσματικότητας. Αυτό

είναι που σήμερα βλέπουμε

ότι λείπει από τη σημερινή

κυβέρνηση. Αν μιλάει ο κ.

Μητσοτάκης για εμπιστοσύ-

νη από τους πολίτες, η

εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα

από συγκεκριμένα έργα,

από αποτελεσματικότητα

και όχι από μεγάλα λόγια.

Λιγότερα λόγια λοιπόν και

περισσότερη δουλειά. Ως

αντιπολίτευση είμαστε εδώ

για να πιέσουμε σε αυτή

την κατεύθυνση».

Από την πλευρά του ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου δήλωσε

τα εξής: «Τα ακραία καιρικά

φαινόμενα που έπληξαν την

περιοχή μας δεν έχουν

ιστορικό προηγούμενο.

Ως δήμος Φαρσάλων έχου-

με αυτή τη στιγμή ανάγκη

από συνέργειες και θέλουμε

το σύνολο των πολιτικών

δυνάμεων του τόπου στο

πλευρό μας, για να επι-

στρέψουμε το συντομότερο

δυνατό στην κανονικότητα.

Κι όταν λέω κανονικότητα

δεν εννοώ μόνον να καθα-

ρίσουν τα λασπόνερα, αλλά

να αποκατασταθούν οι

ζημιές στις υποδομές που

είναι ζωτικής σημασίας και

πολύ περισσότερο να απο-

ζημιωθούν οι αγρότες, οι

επιχειρήσεις και οι πολίτες

που είδαν την περιουσία

τους να καταστρέφεται.

Χθες ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ

– εδώ από τα Φάρσαλα –

δεσμεύτηκε για εντυπωσια-

κή σμίκρυνση του χρόνου

αποζημίωσης αλλά και για

αποζημίωση από ειδικό

κονδύλι από το εθνικό μας

απόθεμα. Είναι ώρα λοιπόν

για να ενώσουμε τις δυνά-

μεις μας και να απαντήσου-

με με πράξεις.»

Στη συνάντηση συμμετείχε

επίσης ο επικεφαλής της

μείζονος αντιπολίτευσης

στο Δήμο Φαρσάλων και

πρώην Δήμαρχος κ. Άρης

Καραχάλιος. Ακολούθησε

σύσκεψη που συγκάλεσε η

πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ στο

χώρο συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων με την πρόεδρο τουΣυνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων με την πρόεδρο του

ΚΙΝΑΛ κ. Φώφη ΓεννηματάΚΙΝΑΛ κ. Φώφη Γεννηματά



9
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

CMYK

Τοπικά Νέα

Σ
τη συνεδρίαση της

Διαρκής Επιτροπής

Οικονομικών

Υποθέσεων της Βουλής

μίλησε το πρωί της

Παρασκευής, ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου. Αντικείμενο

της συζήτησης ήταν οι

«Επείγουσες ρυθμίσεις

για την αντιμετώπιση των

καταστροφικών συνεπει-

ών από την πορεία του

μεσογειακού κυκλώνα

«Ιανός».

Στην τοποθέτησή του ο κ.

Εσκίογλου αποτύπωσε το

μέγεθος της καταστροφής

στην επαρχία Φαρσάλων,

ζήτησε νομοθετική ρύθμιση

για τους δημότες που έχουν

περιουσία που καταστρά-

φηκε αλλά ζουν λόγω εργα-

σίας σε άλλη πόλη, ενώ

στάθηκε ιδιαίτερα στην ανά-

γκη επανασχεδιασμού της

αντιπλημμυρικής θωράκι-

σης της ευρύτερης περιο-

χής.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος

Φαρσάλων ανέφερε: «Οι

ζημιές που έχουν προκλη-

θεί στην δική μας περιοχή,

είναι επίσης άνευ ιστορικού

προηγουμένου και θα πρέ-

πει κανείς να ανατρέξει του-

λάχιστον έναν αιώνα πίσω

για να συναντήσει αντίστοι-

χα φαινόμενα.

Δυστυχώς εδώ θρηνούμε

μία ανθρώπινη ζωή από τα

ακραία καιρικά φαινόμενα

και θέλω και από αυτό το

βήμα να συλλυπηθώ την

οικογένεια της εκλιπούσας

από το Βασιλί Φαρσάλων.

Σοκάρουν οι πρώτες εκτι-
μήσεις της καταστροφής :
Ζημιές σε πάνω από 1000
σπίτια, ισοπεδώθηκαν
150.000 στρέμματα καλ-
λιεργειών!
“Οι καταστροφές που

ακόμη καταμετρώνται είναι

πραγματικά και όχι ρητορι-

κά ανυπολόγιστες” τόνισε ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, επιχει-

ρώντας να αποτυπώσει το

μέγεθος της ζημιάς μετά το

πέρασμα του “Ιανού” από

την επαρχία.

Τα στοιχεία που στη συνέ-

χεια έδωσε στη βουλή ο κ.

Εσκίογλου πραγματικά

σοκάρουν:

Περισσότερα από 1000

σπίτια έχουν υποστεί

ζημιές, άνθρωποι αναγκά-

στηκαν να τα εγκαταλεί-

ψουν, έστω και προσωρινά.

Έχουν καταστραφεί ολο-

σχερώς 150.000 στρέμματα

καλλιεργήσιμης γης καθώς

και αγροτικά μηχανήματα.

Μεγάλες καταστροφές

έχουν προκληθεί σε 25 ποι-

μνιοστάσια όπου χάθηκαν

ζώα και καταστράφηκαν

τρεις μεγάλες κτηνοτροφι-

κές επιχειρήσεις καθώς και

άλλες επιχειρήσεις από δια-

φορετικούς παραγωγικούς

τομείς. Καταλαβαίνετε πως

η ανάγκη να αποζημιωθούν

αυτές οι επιχειρήσεις είναι

ζωτικής σημασίας, καθώς η

οικονομική ζωή της επαρ-

χίας έχει καταρρεύσει.

Μεγάλες ζημιές υπάρχουν

σε 400 αποθήκες με απο-

θηκευμένα γεωργικά προϊό-

ντα τόσο στις κατασκευές

όσο και στα προϊόντα.

Καταστράφηκαν στο σύνο-

λό τους όλες οι τεχνικές

υποδομές υδραυλικών

έργων της επαρχίας

Φαρσάλων. Μιλάμε για

οδοποιία, ύδρευση, γέφυ-

ρες και άλλα.

“Η περιοχή μας χρειάζε-

ται άμεσα οχύρωση”

Το πλέον σημαντικό όμως

είναι το ότι αυτή η κακοκαι-

ρία ανάδειξε με τον πλέον

οδυνηρό τρόπο το γεγονός

πως η περιοχή μας χρειάζε-

ται περισσότερη οχύρωση

σε ότι αφορά τα αντιπλημ-

μυρικά έργα. Χρειαζόμαστε

μία επικαιροποίηση των

δεδομένων καθώς δυστυ-

χώς η κλιματική αλλαγή

είναι εδώ και πρέπει να την

αντιμετωπίσουμε.

Θέλω επίσης να σταθώ σε

ένα ακόμη πολύ σοβαρό

ζήτημα που αφορά το θέμα

των αποζημιώσεων. Στην

επαρχία μας υπάρχουν

πολλοί δημότες που κυρίως

λόγω εργασίας έχουν μετα-

κινηθεί σε γειτονικές πόλεις,

στη Λάρισα, το Βόλο την

Καρδίτσα, τη Λαμία και

αλλού. Είναι τουλάχιστον

άδικο λοιπόν αυτοί οι

άνθρωποι που έχουν τα

πατρικά τους σπίτια στην

επαρχία μας να μην αποζη-

μιωθούν για τις καταστρο-

φές γιατί τα σπίτια αυτά

λογίζονται ως δεύτερη

κατοικία. Νομίζω πως εδώ

η πολιτεία ως έκτακτη ανά-

γκη, οφείλει να σκύψει

πάνω από το πρόβλημα με

νομοθετική ρύθμιση.

Θέλω κλείνοντας να ευχαρι-

στήσω τα στελέχη της

κυβέρνησης και όλους τους

πολιτικούς φορείς που όλο

αυτό το διάστημα μας επι-

σκέφθηκαν και έδειξαν

έμπρακτα τη συμπαράστα-

σή τους. Θα υπενθυμίσω

όμως, αυτό που λέω πάντα,

ότι σε έκτακτες καταστά-

σεις, χρειάζονται έκτακτα

μέτρα. Ευελπιστώ η απο-

φασιστικότητα του πρωθυ-

πουργού και της κυβέρνη-

σης να ανταποκριθεί στο

σύνολο των αναγκών που

προκάλεσε αυτή η κακοκαι-

ρία.»

Εσκίογλου στην Επιτροπή ΟικονομικώνΕσκίογλου στην Επιτροπή Οικονομικών

Υποθέσεων της Βουλής: “Πραγματικά και όχιΥποθέσεων της Βουλής: “Πραγματικά και όχι

ρητορικά ανυπολόγιστη η καταστροφή”ρητορικά ανυπολόγιστη η καταστροφή”



Μ
ε τον Δήμαρχο

Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου

συναντήθηκε το μεσημέρι

του Σαββάτου ο Γενικός

Γραμματέας Οικονομικής

Πολιτικής κ. Χρήστος

Τριαντόπουλος, στο πλαί-

σιο επίσκεψής του στην

πόλη για να υπάρξει ενημέ-

ρωση για την εξέλιξη της

διαδικασίας καταγραφής

και αποζημίωσης των

ζημιών από την πρόσφατη

θεομηνία.

Οι κ.κ. Εσκίογλου και

Τριαντόπουλος συζήτησαν

διεξοδικά όλες τις πτυχές του

θέματος, με το κυβερνητικό

στέλεχος να δεσμεύεται για

ταχύτητα στο χρόνο καταβο-

λής των αποζημιώσεων αλλά

και προκαταβολή μέρους

αυτών, στις πληγείσες επιχει-

ρήσεις.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας

της σύσκεψης ο Γενικός

Γραμματέας Οικονομικής

Πολιτικής κ. Χρήστος

Τριαντόπουλος δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή

έχουμε βάλει ως προτεραιό-

τητα τη βελτίωση του σχεδίου

που σχετίζεται με την αποζη-

μίωση και την επιχορήγηση

των επιχειρήσεων. Μας

ενδιαφέρει να είμαστε έτοιμοι

σε σύντομο χρονικό διάστη-

μα ώστε να μπορέσουν να

χρηματοδοτηθούν και να στη-

ριχθούν οι επιχειρηματίες σε

πληττόμενες περιοχές,

καθώς αναγνωρίζουμε ότι

βρίσκονται σε πολύ δύσκολη

θέση, ειδικά αν λάβουμε

υπόψη ότι βρισκόμαστε σε

μία περίοδο οικονομικής κρί-

σης και περιορισμών λόγω

του κορωνοϊού.

Συνεπώς έχουμε προχωρή-

σει με τροπολογίες και αλλα-

γές στις υπουργικές αποφά-

σεις που σχετίζονται με τα

παραπάνω, ώστε να μπο-

ρούν οι Περιφέρειες να

κάνουν περισσότερες επιτρο-

πές ελέγχου, δηλαδή διευρύ-

νουμε την περίμετρο των

στελεχών που μπορούν να

συμμετέχουν σε αυτές τις

επιτροπές. Βάλαμε μέσα την

πρόβλεψη ώστε να μπορέ-

σουμε να δώσουμε προκατα-

βολή της αποζημίωσης στις

επιχειρήσεις και έχουμε ορί-

σει στις περιφέρειες να μας

στέλνουν ανά 15 ημέρες ό,τι

ολοκληρωμένη διαδικασία

αποζημίωσης έχουν, ώστε

εμείς στη συνέχεια να κατα-

βάλουμε τις προκαταβολές

προς τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα έχουμε δημιουρ-

γήσει και μία γραμμή επικοι-

νωνίας για να απευθύνονται

οι επιχειρηματίες που θέλουν

να καταθέσουν τα έγγραφά

τους. Έχουμε ορίσει τα

κέντρα ενημέρωσης δανειο-

ληπτών ως σημεία επαφής

και πληροφόρησης των πολι-

τών για τα μέτρα και τι χρειά-

ζεται ως έγγραφα.

Επειδή υπάρχει ανησυχία

των πολιτών ότι το θέμα των

αποζημιώσεων θα πάρει

χρόνια όπως συνέβαινε στο

παρελθόν, εμείς είμαστε εδώ

δίπλα στους παραγωγικούς

φορείς και τους εξηγούμε τι

έχουμε κάνει. Θα διαψεύσου-

με αυτή την ανησυχία ρίχνο-

ντας χρήματα στην αγορά το

συντομότερο δυνατό».

Από την πλευρά του ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου δήλωσε τα

εξής: «Οι καταστροφές όπως

τις περιέγραψα χθες και στην

αρμόδια Επιτροπή

Οικονομικών Υποθέσεων της

Βουλής, είναι τόσες που χρει-

άζεται υπέρβαση από την

πολιτεία ώστε να καλυφθεί το

σύνολο των ζημιών.

Ως επαρχία Φαρσάλων θρη-

νούμε μία ανθρώπινη ζωή,

έχουμε πάνω από 1000 σπί-

τια τα οποία υπέστησαν

ζημιές, καταγράφουμε τερά-

στιες απώλειες στον πρωτο-

γενή τομέα, στην επιχειρημα-

τικότητα, στις υποδομές μας

οδικές και υδρευτικές και

αυτά είναι μόνον τα όσα γνω-

ρίζουμε μέχρι τώρα, καθώς

είναι σε εξέλιξη η καταγραφή

των καταστροφών.

Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση

τάχιστα να «τρέξει» τις διαδι-

κασίες για δίκαιες αποζημιώ-

σεις και το συντομότερο

δυνατό να προκαταβάλει ένα

γενναίο τμήμα αυτών των

αποζημιώσεων στους πληγέ-

ντες. Ας μην ξεχνάμε πως

είμαστε σε μία συγκυρία πολ-

λαπλών δυσμενειών για την

κοινωνία και την οικονομία

μας, που μετά την πολυετή

κρίση, χτυπήθηκε και από

την πανδημία.»

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο

πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός, η

αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή και ο δημοτικός

σύμβουλος και μέλος της

διοίκησης της ΔΕΑΥΦ κ.

Γιάννης Τριάντης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο

πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός, η

αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή και ο δημοτικός

σύμβουλος και μέλος της

διοίκησης της ΔΕΑΥΦ κ.

Γιάννης Τριάντης. Αμέσως

μετά ακολούθησε συνάντηση

στην αίθουσα δημοτικού συμ-

βουλίου με φορείς της περιο-

χής, όπου του έθεσαν ερωτή-

σεις για την πρόσφατη

Θεομηνία, θέτοντας επί

τάπητος πολλά θέματα και

εξειδικεύοντας περιπτώσεις

ανά κλάδο. Στην συνάντηση

συμμετείχαν, ο Πρόεδρος του

Επιμελητηρίου Λάρισας

Σωτήρης Γιαννακόπουλος, ο

Πρόεδρος του Εμπορικού

Συλλόγου Φαρσάλων

Γιώργος Πιτσάβας, ο πρόε-

δρος του ΤΟΕΒ Αναστάσιος

Δραχμάνης, μέλη αγροτικών

συλλόγων και συνεταιρι-

σμών.
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ΣυνάντησηΣυνάντηση τουτου Γ.Γ Οικονομικής Πολιτικής με τον δήμαρχο Φαρσάλων και φορείς Γ.Γ Οικονομικής Πολιτικής με τον δήμαρχο Φαρσάλων και φορείς 

Οι θέσεις του Εμπορικού γιαΟι θέσεις του Εμπορικού για

την επόμενη ημέρα...την επόμενη ημέρα...

Μ
ε τον Γενικό

Γραμματέα

Οικονομικής

Πολιτικής κ. Χρήστο

Τριαντόπουλο συναντήθη-

καν  ο Πρόεδρος κ.

Πιτσάβας Γεώργιος και ο

Γεν. Γραμματέας  του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων  κ.

Τσούλης Ιωάννης , στα

πλαίσια επίσκεψης του κ.

Τριαντόπουλου στην πόλη,

για την ενημέρωση και την

διαδικασία αποζημίωσης

των πληγεισών επιχειρή-

σεων από την θεομηνία.

Ο κ. Τριαντόπουλος ενημέ-

ρωσε τη Διοίκηση του συλλό-

γου ότι πέρα από τα μέτρα

που έχει πάρει ήδη η

Κυβέρνηση για την ενίσχυση

των πληγεισών περιοχών,

προσεχώς ανοίγει  και η 4η

φάση επιστρεπτέας προκα-

ταβολής στην οποία έχουν

δικαίωμα να κάνουν αίτηση

όλες οι επιχειρήσεις και υπο-

σχέθηκε να δοθεί προτεραιό-

τητα στις πληγείσες περιο-

χές.

Επίσης ο κ. Τριαντόπουλος

δήλωσε πως το Υπουργείο

Οικονομικών  έχει προχωρή-

σει σε παρεμβάσεις σχετικά

με την επιχορήγηση των επι-

χειρηματιών των πληττόμε-

νων περιοχών σε άμεσο χρο-

νικό διάστημα.

Τέλος, ο Πρόεδρος του συλ-

λόγου ζήτησε να γίνει αύξη-

ση των κονδυλίων προς την

Περιφέρεια Θεσσαλίας για

την χρηματοδότηση όλων

των μικρών επιχειρήσεων

της περιοχής με προτεραιό-

τητα τις πληγείσες, διότι μετά

από τη θεομηνία όλες οι επι-

χειρήσεις της περιοχής  θα

κληθούν να αντιμετωπίσουν

μια δύσκολη χρονική περίο-

δο μετά από τις καταστροφές

που έχουν υποστεί όλες οι

αγροτικές καλλιέργειες της

επαρχίας Φαρσάλων.



Σ
ύμφωνα με ενημέ-

ρωση που έκανε ο

Φαρσαλινός

Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.

Λάρισας κ. Χρήστος

Καπετανός μετά την

συνάντηση που είχε στην

Καρδίτσα με τον

Πρωθυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη αναμένεται

σύντομα ο κ. Μητσοτάκης

να επισκεφθεί την

Επαρχία Φαρσάλων ώστε

να παρακολουθήσει και ο

ίδιος δια ζώσης τα τερά-

στια προβλήματα της θεο-

μηνίας που έπληξε την

Επαρχία.

Αναλυτικά η ενημέρωση

του κ. Καπετάνου μέσω του

προσωπικού του προφίλ

στο Facebook:

Ενημέρωσα σήμερα το

πρωί τον Πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη για την

βιβλική καταστροφή στην

επαρχία Φαρσάλων.

Σύντομα θα επισκεφτεί και

την πόλη μας.

Το σημαντικότερο είναι ότι

σ αυτήν την δύσκολη στιγ-

μή ο Πρωθυπουργός είναι

στην Θεσσαλία και σήμερα

θα ανακοινώσει σημαντικά

μέτρα για την ανακούφιση

των συμπολιτών μας που

επλήγησαν.

Του ανέφερα χαρακτηριστι-

κά και για την χρησιμότητα

των φραγμάτων και δη της

Σκοπιάς ως αντιπλημμυρι-

κά, υδρευτικά και αρδευτικά

έργα .Θα σηκώσουμε ξανά

κεφάλι, με έργα και όχι με

λόγια.

Α
πό την Περιφέρεια

Θεσσαλίας-

Διεύθυνση Πολιτικής

Προστασίας ανακοινώνεται

ότι έχουν τεθεί σε ισχύ

προσωρινές κυκλοφορια-

κές ρυθμίσεις με απαγό-

ρευση της κυκλοφορίας

των βαρέων οχημάτων

άνω των 3,5 τόνων στην

Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων-

Δομοκού, λόγω εκτέλεσης

έκτακτων εργασιών συντή-

ρησης αποκατάστασης του

οδικού δικτύου, εξαιτίας

της θεομηνίας.

Συγκεκριμένα με απόφαση

του διευθυντή της

Διεύθυνσης Αστυνομίας

Λάρισας ισχύουν προσωρι-

νές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,

με απαγόρευση της κυκλοφο-

ρίας όλων των βαρέων οχη-

μάτων άνω των 3,5 τόνων

στην Ε.Ο. Λάρισας-

Φαρσάλων-Δομοκού από τη

χ/θ 5+000 έως τη χ/θ 57+000

και στα δύο ρεύματα κυκλο-

φορίας, λόγω εκτέλεσης

έκτακτων εργασιών συντήρη-

σης, αποκατάστασης της

ανωτέρω οδού, από ζημιές

που προκλήθηκαν λόγω θεο-

μηνίας και σε εκτέλεση σχετι-

κών εγγράφων της

Περιφέρειας

Θεσσαλίας/Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας/Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας, από

ώρα 10:00  σήμερα

Παρασκευή (25-09-2020) και

μέχρι πέρατος των εργασιών.

– Της παραπάνω απαγόρευ-

σης εξαιρούνται τα μέσα

μαζικής μεταφοράς (λεωφο-

ρεία κ.λ.π.).

-Κατά την διάρκεια των εργα-

σιών η κυκλοφορία των οχη-

μάτων θα διεξάγεται σύμφω-

να με κατάλληλες πληροφο-

ριακές και ρυθμιστικές πινα-

κίδες, που θα τοποθετηθούν

από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

– Η Περιφέρεια Θεσσαλίας,

υποχρεούται καθ’ όλη τη

διάρκεια εκτέλεσης των εργα-

σιών να τοποθετεί και να

συντηρεί την οδική σήμανση,

σύμφωνα με την ισχύουσα

Νομοθεσία, τις απαιτούμενες

πινακίδες σήμανσης, αντανα-

κλαστικά προειδοποιητικές

και πληροφοριακές πινακίδες

και γενικά να λαμβάνει κάθε

απαιτούμενο μέτρο, ώστε να

εξασφαλίζεται με αποκλειστι-

κή μέριμνα και ευθύνη τους η

ομαλή και ασφαλής διεξαγω-

γή της κυκλοφορίας των οχη-

μάτων στην περιοχή των

εκτελούμενων έργων.

– Η ισχύς της παρούσας

Απόφασης αρχίζει από την

τοποθέτηση των πινακίδων

οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ.

502/9-7-2003 Υπουργική

Απόφαση [Β/946/2003], οι δε

παραβάτες αυτής διώκονται

και τιμωρούνται, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν.

2696/1999 (Α-57) «Περί

κυρώσεως του Κώδικα

Οδικής Κυκλοφορίας», όπως

τροποποιήθηκε με το Ν.

4313/2014 (Α-261).

– Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας

Φθιώτιδας και Μαγνησίας,

που κοινοποιείται η παρούσα

παρακαλούνται για την ενη-

μέρωσή τους και την έκδοση

σχετικής απόφασης προσω-

ρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-

σεων.

– Διευθύνσεις Αστυνομίας

Χώρας, που κοινοποιείται η

παρούσα, παρακαλούνται για

την ενημέρωσή τους.

– Προϊστάμενες Υπηρεσίες,

κοινοποιείται η παρούσα

(υ.τ.α.) για την ενημέρωση

τους.

– Το Αστυνομικό Τμήμα

Φαρσάλων και το Τμήμα

Τροχαίας Λάρισας, στο οποία

κοινοποιείται η παρούσα,

παρακαλούνται για την επί-

δοση – δημοσίευσή της, ανα-

κοίνωση στον αιτούντα των

υποχρεώσεών του που

απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ.

και τις λοιπές κατά περίπτω-

ση συναφείς διατάξεις την

επίβλεψη για την υλοποίησή

τους και τη λήψη μέτρων

αρμοδιότητάς τους, για την

εφαρμογή της απαγόρευσης.

11
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Τοπικά Νέα

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

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτωνΑπαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων

στην ε.ο. Λάρισας-Φαρσάλωνστην ε.ο. Λάρισας-Φαρσάλων

Στην Επαρχία ΦαρσάλωνΣτην Επαρχία Φαρσάλων

σύντομα ο Πρωθυπουργόςσύντομα ο Πρωθυπουργός

με προτροπή Καπετάνουμε προτροπή Καπετάνου



Σ
χεδόν δέκα ημέρες

μετά το πέρας της

θεομηνίας «ΙΑΝΟΣ»

που διέλυσε κυριολεκτικά

την Επαρχία Φαρσάλων

από την μια άκρη ως την

άλλη και που σάρωσε στο

διάβα της σπίτια, χωρά-

φια, ζώα, επιχειρήσεις,

ακίνητα, μηχανήματα και

αυτοκίνητα και που κόστι-

σε και την ζωή μιας ηλι-

κιωμένης κυρίας από το

Βασιλί Φαρσάλων πλέον

τα νερά έχουν αρχίσει να

φεύγουν από όλα τα

σημεία και να εμφανίζο-

νται οι «πληγές».

Άνθρωποι που τα έχασαν

όλα μέσα σε λίγες μόνο

ώρες μένουν στον δρόμο ή

φιλοξενούνται σε φιλικά

σπίτια ή καταλύματα.

Περιουσίες στον δρόμο δια-

λυμένες, με τους ανθρώ-

πους αυτούς να προσπα-

θούν να σώσουν ότι σώζε-

ται και να δίνουν μια άνιση

μάχη με τους τόνους

λάσπης που μπήκαν με βία

και ορμή στα σπίτια, τα

χωράφια, τις επιχειρήσεις

τους.

Πραγματικά είναι σοκαριστι-

κό ότι το μέγεθος της κατα-

στροφής σύμφωνα με τις

πρώτες εκτιμήσεις είναι

περίπου πάνω από 1000

σπίτια, ισοπεδώθηκαν

150.000 στρέμματα, σχεδόν

50 επιχειρήσεις και εκατο-

ντάδες νεκρά ζώα.

Η Επαρχία Φαρσάλων

θυμίζει ένα βομβαρδισμένο

τοπίο γεμάτο, λάσπη, θλίψη

και δάκρυα…
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Ένα ατελείωτο λασποχώρι η Επαρχία και τα ΦάρσαλαΈνα ατελείωτο λασποχώρι η Επαρχία και τα Φάρσαλα

Η Ε.Ο.Α.Σ.Ν. ΛάρισαςΗ Ε.Ο.Α.Σ.Ν. Λάρισας

καλεί τους αγρότεςκαλεί τους αγρότες

σε σύσκεψησε σύσκεψη

Α
ναλυτικά η ανα-

κοίνωση:

Η Ε.Ο.Α.Σ.Ν. Λάρισας και

οι Αγροτικοί Σύλλογοι της

Επαρχίας Φαρσάλων

καλούν όλους τους φορείς

της επαρχίας Φαρσάλων,

τους αγρότες και τους πλη-

γέντες της κακοκαιρίας σε

σύσκεψη στο Πολιτιστικό

κέντρο Φαρσάλων την

Πέμπτη 1-10-2020 και ώρα

18:00 με θέμα τον συντονι-

σμό και των προγραμματι-

σμό των ενεργειών που

απαιτούνται για την γρήγο-

ρη οικονομική αποζημίωση

των πληγέντων.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα

ενάντια στην πανδημία

covid19 και η χρήση

μάσκας είναι υποχρεωτική.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο.Α.Σ.Ν.Λ



Μ
ε τοπικό ντέρμπι

ανάμεσα στην

Αναγέννηση

Φαρσάλων και τον ΑΟ

Ναρθακίου ξεκινά ο 3ος

όμιλος της Α1 ΕΠΣΛ κατη-

γορίας.

Στην Ραχούλα δοκιμάζεται

την πρώτη αγωνιστική η

ομάδα του Μέγα

Αλέξανδρου Χαλκιάδων.

Την Μάνδφιλοξενεί η

Μάνδρα.

Όλες οι αναμετρήσεις του

3ου ομίλου θα διεξαχθούν

την Κυριακή 4/10 και ώρα

17:00

3ος Όμιλος

Ραχούλα – Χαλκιάδες

Υπέρεια – Μάνδρα

Αναγέννηση Φαρσάλων –

Ναρθάκι

Βούναινα – Κουτσόχερο

Πελασγιώτιδα – Ελευθεραί

Αγ. Ανάργυροι –

Ανθούπολη

Τι ισχύει για Αναγέννηση
και Υπέρεια
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

μας η Αναγέννηση

Φαρσάλων μετά την τερά-

στια καταστροφή που υπέ-

στη το Δημοτικό Στάδιο με

επιστολή της στην ΕΠΣΝ

Λάρισας ζήτησε την αλλαγή

γηπεδούχου στην αναμέ-

τρηση με τον ΑΟ

Ναρθακίου ώστε να διεξα-

χθεί ο αγώνας στο γήπεδο

του Ναρθακίου.

Ενώ η Δόξα Υπέρειας μετά

την βιβλική καταστροφή σε

όλη την Υπέρεια έχει ζητή-

σει την αναβολή της αναμέ-

τρησης της πρεμιέρας όπου

αγωνίζεται εντός έδρας με

την Μάνδρα.

Μ
ια ανάσα από το

«διπλό» στο

Αβέρωφ βρέθηκε

ο Ολυμπιακός Αμπελιάς,

ή καλύτερα μερικά λεπτά

μακριά από το «τρίποντο»

της νίκης. Και αυτό διότι

ισοφαρίστηκε στο 90’+1′,

στη «μάχη» του Αβέρωφ.

Μετά από ένα κακό πρώτο

μέρος και για τις δύο ομά-

δες, στην επανάληψη ο

Καφαντάρης έβαλε τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς σε

θέση οδηγού στο ματς. Ο

υψηλόσωμος φορ του

Ολυμπιακού έκλεψε τη

μπάλα και από θέση τετ – α

– τετ δεν λάθεψε απέναντι

από τον Παπαδημητρίου,

για το 0 – 1.

Από εκεί και έπειτα το παι-

χνίδι δυνάμωσε αρκετά, με

τις πολλές μονομαχίες και

τα αρκετά φάουλ, να μην

αφήνουν σε πολλές περι-

πτώσεις την εξέλιξη του

παιχνιδιού.

Μάλιστα στο 80ο λεπτό

αποβλήθηκε με δεύτερη

κίτρινη – κόκκινη κάρτα ο

Πατρίκης των φιλοξενουμέ-

νων, μιας και ενώ είχε ήδη

κίτρινη κάρτα, σε «νεκρό»

χρόνο απομάκρυνε τη

μπάλα για καθυστέρηση,

αντικρίζοντας τη δεύτερη

κίτρινη του κ. Αντωνίου.

Και το πλήρωσαν το αριθ-

μητικό μειονέκτημα οι φιλο-

ξενούμενοι στο 90’+1′.

Πριν όμως φτάσουμε στην

ισοφάριση οι γηπεδούχοι

έχασαν σημαντικές στιγμές

να ισοφαρίσουν νωρίτερα

το παιχνίδι με τους Ζήκο,

Λιλολάρι και Παρλάτζα.

Για να φτάσουμε στο 90’+1′.

Έπειτα από γέμισμα, ο

Ηλίας Λιλολάρι πήρε τη

πρώτη κεφαλιά βλέποντας

τον Αθανασόπουλο να απο-

κρούει, με τον προωθημένο

Αλατά να παίρνει τη δεύτε-

ρη κεφαλιά και να κερδίζει

τον αυτήν την φορά τον

Αθανασόπουλο για το τελι-

κό 1 – 1.

Οι φιλοξενούμενοι μετά την

ισοφάριση είχαν και αυτοί

την δική τους στιγμή να

βρουν και πάλι δίχτυα, με

τον σκόρερ Καφαντάρη να

βρίσκει σε ετοιμότητα απέ-

ναντι του, τον

Παπαδημητρίου στις καθυ-

στερήσεις του αγώνα.

Οι Συνθέσεις
ΠΑΟΛ Αβέρωφ (Δημήτρης
Κουκουλιάφκας):
Παπαδημητρίου, Κουσιάς,

Αλατάς, Μήτσιος, Κυρίτσης

(70′ Στεργίου), Λιλολάρι,

Παρλάτζας, Νταμπαλέτσιος

(53′ Ντέκας), Γραμμένος Θ.

(78′ Μπαντέλας),

Ταστεμερίδης,

Παπαναστασούλης (78′

Ζήκος).

Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Φώτης Πλίτσης):

Αθανασόπουλος, Πατρίκης,

Μερτζανίδης Ηλ.,

Σουφχάρας, Κοτρώτσιος,

Χριστοδούλου, Τσανάς,

Ραπτοτάσιος (64′

Γκουντάρας), Βράκας (78′

Μαγγόλας), Καφαντάρης,

Καρατζούκος (82′

Μερτζανίδης Φ.).

Διαιτητική Τριπλέτα
Αντωνίου, Νάκας, Μίχος.
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Έχασε το τρίποντο στα “Χ”ασομέρια η Αμπελιά…Έχασε το τρίποντο στα “Χ”ασομέρια η Αμπελιά…

Σέντρα με προβλήματα και ερωτηματικά μετάΣέντρα με προβλήματα και ερωτηματικά μετά

τον “ΙΑΝΟ” και στην Α1 ΕΠΣΛτον “ΙΑΝΟ” και στην Α1 ΕΠΣΛ



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

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.

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
29/9:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

30/9:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

1/10Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

2/10:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

3/10:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

4/10:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

5/10:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

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

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ζητούνται:
Οικονομολόγος – Λογιστής, Υπάλληλος γραφείου,
Γεωπόνος, Προσωπικό παραγωγής ειδικευμένοι – ανει-
δίκευτοι, Τεχνίτες, Ηλεκτροτεχνίτες, Χειριστές μηχανημά-
των ανυψωτικών, φορτωτών και γερανού, Οδηγοί φορ-
τηγού, για την στελέχωση και κάλυψη θέσεων της εται-
ρείας.
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

Έ
φυγε την Δευτέρα

28/9 από την ζωή ο

Μιχάλης Τράντος.

Ο Μιχάλης Τράντος ήταν

ένας από τους πιο ιστορι-

κούς παράγοντες του

Αχιλλέα Φαρσάλων και διετέ-

λεσε από πάρα πολλά πόστα

στις Διοικήσεις του έχοντας

ανιδιοτελή και παθολογική

αγάπη για τον σύλλογο.

Μέχρι και την τελευταία στιγ-

μή παρέμεινε στο πλευρό

του Αχιλλέα  ως πιστός φίλα-

θλος και πάντα κοντά στην

ομάδα.

Ο κ. Μιχάλης έφυγε από την

ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα

(29/9) και ώρα 10:00 π.μ.

στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

Φαρσάλων.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που

θα τον σκεπάζει.

Ο Αχιλλέας Φαρσάλων εξέ-

δωσε συλλυπητήρια ανακοί-

νωση εις μνήμη του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΊΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ

ΒΡΑΔΥ  30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΣΤΙΣ 8 ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΕΩΣ 00:30 Π.Μ.   

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.

ΔΩΡΕΑ

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της 

αγαπήμενης μας συζύγου και μητέρας Φωτεινής Βησσαρίου, 

δωρίζουμε το ποσό των 150 ευρώ στην εκλλησία του Αγίου Λαζάρου

Φαρσάλων

Ο σύζυγος: Χριστόφορος Βησσαρίου 

Ο γιός: Παναγιώτης Βησσαρίου 

Έφυγε από την ζωή ιστορικό Έφυγε από την ζωή ιστορικό 

στέλεχος του Αχιλλέα Φαρσάλωνστέλεχος του Αχιλλέα Φαρσάλων



Μ
ε επιστολή του ο

ΟΠΑΚΠΑ του Δ.

Φαρσάλων γνω-

στοποίησε προς όλους

τους αρμόδιους φορείς τις

τεράστιες ζημιές που

άφησε πίσω της η θεομη-

νία “ΙΑΝΟΣ” σε όλες τις

αθλητικές εγκαταστάσεις

και στους αθλητικούς συλ-

λόγους της Επαρχίας

Φαρσάλων ζητώντας

παράλληλα την άμεση βοή-

θεια των αρμοδίων.

Αναλυτικά
Κύριοι, 

Η Θεομηνία «ΙΑΝΟΣ» που

έπληξε την επαρχία

Φαρσάλων στις 18/9/2020,

είχε ως αποτέλεσμα εκτός

από τις μεγάλες καταστροφές

της περιοχής μας και την

καταστροφή του μεγαλύτερου

μέρους των Αθλητικών

Εγκαταστάσεων του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α καθώς και μεγά-

λες απώλειες σε υλικό από

τους συλλόγους της περιο-

χής. 

Συγκριμένα επλήγησαν:
•Το Δημοτικό Στάδιο

Φαρσάλων

•Το Κλειστό Γυμναστήριο 

•τα Γήπεδα Τένις 

•Υπαίθριων Αθλητικών

Εγκαταστάσεων 5Χ5

•Βοηθητικά Γήπεδα

•Χώροι Μαζικής Άθλησης 

Επίσης επλήγησαν οι σύλλο-

γοι οι οποίοι έχουν έδρα το

Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων

και το Κλειστό Γυμναστήριο.

Αναλυτικότερα οι σύλλογοι :

σε ότι αφορά το χώρο του

ποδοσφαίρου:

•Αχιλλέας Φαρσάλων, ο

οποίος διατηρεί αποδυτήρια,

γραφεία διοίκησης, όργανα

γυμναστικής, αθλητικό υλικό

εξ’ ολοκλήρου στις εγκατα-

στάσεις αυτές όπου του έχει

παραχωρηθεί χώρος. 

•Αναγέννηση Φαρσάλων 

•Αθλητική Ένωση Φαρσάλων

Σε ότι αφορά το μπάσκετ:

•Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων, ο οποίος διατη-

ρεί αποδυτήρια, γραφεία διοί-

κησης, όργανα γυμναστικής,

αθλητικό υλικό εξ’ ολοκλήρου

στις εγκαταστάσεις αυτές

όπου του έχει παραχωρηθεί

χώρος.

•Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων

Στο χώρο του Στίβου:

•Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων

•Αθλητική Ένωση ΦΘΙΑ

•Σύλλογος ΑΠΙΔΑΝΟΣ

Στο χώρο του Τένις

•Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων

•Αθλητικός Σύλλογος ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΔΑ

Οι παραπάνω σύλλογοι χρή-

ζουν άμεσα οικονομική και

υλικοτεχνική βοήθεια.

Σε ότι αφορά τους

Αθλητικούς Συλλόγους εκτός

Φαρσάλων. Επλήγησαν οι

εγκαταστάσεις: 

•Του Α.Ο. Βασιλί και το γήπε-

δο

•Του Α.Ο. Υπέρειας και το

γήπεδο

Επίσης Επλήγησαν το κλει-

στό γυμναστήριο Ευϋδρίου –

Λόφου καθώς και ανοιχτοί

χώροι άθλησης.

Σας επισυνάπτω αναλυτικά

το πόρισμα της τεχνικής επι-

τροπής και σας ζητώ όπως

ενισχύσετε άμεσα τον Δήμο

με οποιοδήποτε τρόπο ώστε

να μπορέσουμε να έχουμε

αθλητικές υποδομές στη

πόλη των Φαρσάλων αλλά

και στην επαρχεία γιατί η

θεομηνία ΙΑΝΟΣ, ουσιαστικά

κατέστρεψε το μεγαλύτερο

κομμάτι των Αθλητικών

Δομών.

1)Το γήπεδο τένις της πόλης

των Φαρσάλων που πρό-

σφατα είχε τοποθετηθεί

τάπητας και είναι το μοναδικό

στην πόλη.

2)Το Κλειστό Γυμναστήριο

Φαρσάλων που καταστράφη-

κε το παρκέ, οι βοηθητικοί

χώροι, τα αποδυτήρια, η

αίθουσα βαρών και τα όργα-

να  γυμναστικής. 

3)Το Δημοτικό Στάδιο

Φαρσάλων που καταστράφη-

κε ο χλοοτάπητας του σταδί-

ου που πρόσφατα είχε κατα-

σκευαστεί, τα αποδυτήρια,  η

αίθουσα βαρέων βαρών, η

αίθουσα διοίκησης, τα όργα-

να γυμναστικής και το τρα-

κτέρ συντήρησης του χλοοτά-

πητα. Κατέρρευσε περιμετρι-

κά ο τοίχος που οριοθετούσε

το γήπεδο. 

4)Το βοηθητικό στάδιο ποδο-

σφαίρου με το σύνολο του

εξοπλισμού του καθώς και τα

2 γήπεδα 5χ5 της πόλης επί

της οδού Βόλου (το ένα

γήπεδο είχε ανακατασκευα-

στεί το 2020 με δαπάνες του

Δήμου Φαρσάλων).

5)Τα γήπεδα ποδοσφαίρου

των Τοπικών Κοινοτήτων

Βασιλί, Σταυρού και Υπέρειας

(οι μοναδικοί χώροι

Αθλητισμού στους οικι-

σμούς).

6)Το Κλειστό Γυμναστήριο

Ευυδρίου.

Τ
ο Δ.Σ. του Αχιλλέα

Φαρσάλων με επι-

στολή του πρός

όλους τους αρμόδιους

φορέις ζητά την άμεση

Επιχορήγηση του

Σωματείου ΑΟΦ ΑΧΙΛΛΕΥΣ,

το οποίο έχει πληγεί από

τον «ΙΑΝΟ» στις 18/09/2020

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Κύριοι, 

Η Θεομηνία «ΙΑΝΟΣ» που

έπληξε την επαρχία

Φαρσάλων στις 18/9/2020,

είχε ως αποτέλεσμα εκτός

από τις μεγάλες καταστροφές

της περιοχής μας και την

καταστροφή του μεγαλύτερου

μέρους των Αθλητικών

Εγκαταστάσεων του  καθώς

και μεγάλες απώλειες σε

υλικό από τους συλλόγους

της περιοχής.

Το Σωματείο μας ΑΟΦ ΑΧΙΛ-

ΛΕΥΣ έχει υποστεί μεγάλες

υλικές ζημιές στα γραφεία

του Συλλόγου τα οποία στε-

γάζονται στο Δημοτικό Στάδιο

των Φαρσάλων, στα

Αποδυτήρια της ομάδος τα

οποία επίσης στεγάζονται

στο Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων, στον χώρο του

γυμναστηρίου, σε αθλητικό

υλικό, υλικό ιματισμού, ενώ

τεράστιες και ανυπολόγιστες

ζημιές έχει υποστεί και ο

αγωνιστικός χώρος του

Δημοτικού Σταδίου

Φαρσάλων το οποίο και ανα-

μενόταν να χρησιμοποιήσει ο

Σύλλογος μας ώς έδρα στις

εντός έδρας αναμετρήσεις

του την ερχόμενη σεζόν στην

Α ΕΠΣΛ κατηγορία στην

οποία και αγωνίζεται.

Με την άνωθεν επιστολή

ζητούμε την άμεση

Επιχορήγηση του Σωματείου

μας που έχει πληγεί πολλα-

πλώς από τον “ΙΑΝΟ”.

Μετά τιμής το Δ.Σ. του

Αχιλλέα Φαρσάλων.
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Τ
ο Δ.Σ. της ΕΠΣΝ

Λάρισας κινητοποι-

ήθηκε άμεσα για τη

στήριξη των σωματείων

των Φαρσάλων μετά το

σφοδρό πέρασμα του

κύκλωνα “Ιανός” από την

περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Διοίκηση της ΕΠΣΝΛ, έχει

αποδείξει ότι αποτελεί αρωγό

στις δυσκολίες που βιώνουν

τα σωματεία. Στη συγκεκριμέ-

νη περίπτωση όμως ζητάει

με επίσημη επιστολή προς

την ΓΓΑ και την ΕΠΟ να δεί-

ξουν την ευαισθησία τους

στηρίζοντας έμπρακτα τα

ερασιτεχνικά σωματεία των

Φαρσάλων.

Επίσης η ΕΠΣΝ Λάρισας

έστειλε επιστολή σε ΕΠΟ και

Γ.Γ.Α. με σκοπό την άμεση

βοήθεια τους σε όλα τα

σωματέια που έχουν πληγεί

από την θεομηνία.

Αναλυτικότερα η επιστολή:

Προς Ε.Π.Ο.

Προς Γ.Γ.Α.,

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ /

Γενικέ Γραμματέα,

Με την παρούσα επιστολή

μας θα θέλαμε να σας ενημε-

ρώσουμε για την άσχημη

οικονομική κατάσταση που

βρίσκονται τα ερασιτεχνικά

ποδοσφαιρικά Σωματεία της

περιοχής των Φαρσάλων

μετά το σφοδρό πέρασμα

του μεσογειακού κυκλώνα

«Ιανός», το οποίο έφερε

απώλειες, καταστροφές και

τεράστιες ζημιές σε καλλιέρ-

γειες, δίκτυο ηλεκτροδότησης

και κατοικίες.

Είναι σαφώς κατανοητό πως

η γενικότερη κρίση λόγω της

πανδημίας του covid-19 έχει

ήδη δημιουργήσει έναν

ασφυκτικό οικονομικό κλοιό

στους παράγοντες των

Σωματείων και με δεδομένη,

την παρούσα στιγμή, την

απαγόρευση παρουσίας

φιλάθλων στα γήπεδα, βάση

του Υγειονομικού

Πρωτοκόλλου που επιβάλλε-

ται από τον ΕΟΔΥ και τη

Γ.Γ.Α., χάνουν την ευκαιρία

να εξασφαλίσουν και ένα

από τα ελάχιστα έσοδα που

είχαν κατά τη διάρκεια της

αγωνιστικής περιόδου. Αυτή

την ήδη βεβαρημένη κατά-

σταση ήρθαν να επιδεινώ-

σουν για τα Φάρσαλα τα

ακραία καιρικά φαινόμενα

που βίωσε η χώρα μας και

στον απόηχο αυτής της κατα-

στροφής τα αθλητικά σωμα-

τεία της περιοχής μετρούν

σημαντικές απώλειες και

ζημιές σε εγκαταστάσεις,

αγωνιστικούς χώρους, αθλη-

τικό εξοπλισμό και ρουχισμό.

Η διοίκηση της Ε.Π.Σ.Ν.

Λάρισας από την πλευρά της

προσπάθησε και βρήκε τρό-

πους προκειμένου να ενισχύ-

σει τα σωματεία, εφαρμόζο-

ντας το δικό της οικονομικό

πακέτο μέτρων στήριξης,

ωστόσο θεωρούμε επιβεβλη-

μένη και τη δική σας βοήθεια,

με όποιο τρόπο θεωρείτε ότι

μπορεί να αποδειχθεί ικανή

προκειμένου να βοηθήσει την

επάνοδο στην καθημερινότη-

τα και να εξασφαλίσει τη

δυνατότητα συμμετοχής τους

στα πρωταθλήματα.

Αναγνωρίζουμε στην πλειο-

ψηφία των περιπτώσεων την

πολύ καλή συνεργασία μετα-

ξύ των κατά τόπους Ε.Π.Σ.

και της Ε.Π.Ο. / Γ.Γ.Α. και

ευελπιστούμε να συνεχιστεί

στον ίδιο βαθμό.

Θα είμαστε στη διάθεση σας

για ότι χρειαστείτε.

Με εκτίμηση

Για την Ε.Π.Σ.Ν. Λάρισας

Ο Πρόεδρος

Επιστολή του ΑχιλλέαΕπιστολή του Αχιλλέα

Φαρσάλων για άμεση Φαρσάλων για άμεση 

επιχορήγη από τον “ΙΑΝΟ”επιχορήγη από τον “ΙΑΝΟ”

Τοπικά Νέα

Τεράστιες οι ζημιές και στις αθλητικές υποδομές και εγκατάστασειςΤεράστιες οι ζημιές και στις αθλητικές υποδομές και εγκατάστασεις

ΔίπλαΔίπλα σταστα σωματείασωματεία καικαι ηη ΕΠΣΝΕΠΣΝ ΛάρισαςΛάρισας



Π
έθανε και κηδεύτηκε

το Σάββατο  26/9 σε

ηλικία 55 ετών ο

Φαρσαλινός Μαιευτήρας

χειρουργός γυναικολόγος

Κωνσταντίνος Λιούπης. 

Η είδηση του θανάτου του

έπεσε σαν κεραυνός εν

αιθρία στην τοπική κοινωνία,

καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπη-

τός, βυθίζοντας σε θλίψη

συγγενείς, φίλους, συναδέλ-

φους και κατοίκους της

περιοχής.

Ο εκλιπών διατηρούσε μαιευ-

τικό ιατρείο στην Φάρσαλα,

για σειρά ετών, ενώ παράλ-

ληλα συνεργαζόταν με πολλά

μαιευτήρια και κλινικές της

Λάρισας. Ήταν ενεργό μέλος

της κοινωνίας και συμμετείχε

σε πολλές ιατρικές ομιλίες

που γινόταν κατά καιρούς

από τον δήμο Φαρσάλων,

και όχι μόνο, σε πολίτες της

περιοχής και αφορούσαν την

πρόληψη της υγείας. Είχε

διατελέσει αντιπρόεδρος και

μέλος της ομάδας του

Γ.Σ.Φαρσάλων τα τελευταία

χρόνια. 

Η κηδεία του πραγματοποιή-

θηκε στον Ιερό Ναό Προφήτη

Ηλία Καστρακίου Φαρσάλων.

Τ
ο μέλι του

Φαρσαλινού παρα-

γωγού – μελισσο-

κόμου κ. Κώστα Στεφανή

Μelissas Νektar έλαβε

μέρος στον διεθνή διαγω-

νισμό ''Great Taste

Awards'.

Με συμμετοχή 500 κορυ-

φαίων  γευσιγνωστών-κρι-

τών απ' όλο τον κόσμο

(σεφ,μάγειρες,ιδιοκτήτες

εστιατορίων, παραγωγοί,

καθώς επίσης συγγραφείς

και δημοσιογράφοι, ειδικοί

στον τομέα των προϊόντων

και γεύσεων). 

Αυτή η διαδικασία  βασίζε-

ται στην τυφλή δοκιμή  και

το μέλι του κ. Στεφανή

έλαβε  χρυσό αστέρι με το

μάξιμουμ των αστεριών

που μπορεί να λάβει κάποι-

ος να είναι τρία αστέρια.

Είναι ο μοναδικός παραγω-

γός από την Επαρχία

Φαρσάλων που λαμβάνει

το συγκεκριμένο αστέρι!
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CMYK

Έφυγε ο ΚωνσταντίνοςΈφυγε ο Κωνσταντίνος

Λιούπης από την ζωήΛιούπης από την ζωή

ΑστέριΑστέρι έλαβεέλαβε τοτο ““MellisasMellisas

Nektar”!!!Nektar”!!!


