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Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 986 Τιμή: 0,60 ευρώ

Γ.Γ. Οικονομικής ΠολιτικήςΓ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής

και Αντιπρόεδρος τουκαι Αντιπρόεδρος του

ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσειςΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις

Όλες οι αθλητικές Όλες οι αθλητικές 

ειδήσεις των ομάδων τηςειδήσεις των ομάδων της

Επαρχίας Φαρσάλων!Επαρχίας Φαρσάλων!

Τα Φάρσαλα είχανΤα Φάρσαλα είχαν

πλημμυρίσει ξανά πρινπλημμυρίσει ξανά πριν

112 112 χρόνιαχρόνια!!

Ανακοίνωση προς τουςΑνακοίνωση προς τους

δημότες σχετικά με ταδημότες σχετικά με τα

κλιμάκια μηχανικών τουκλιμάκια μηχανικών του

ΥπουργείουΥπουργείου

Δ. Φαρσάλων:Δ. Φαρσάλων:

Καμία απόφασηΚαμία απόφαση

για εγκατάσταγια εγκατάστα--

ση φωτοβολταϊση φωτοβολταϊ--

κών σε δημοτικών σε δημοτι--

κές εκτάσειςκές εκτάσεις

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ζητούνται:
Οικονομολόγος – Λογιστής, Υπάλληλος γραφείου, Γεωπόνος,
Προσωπικό παραγωγής ειδικευμένοι – ανειδίκευτοι, Τεχνίτες,
Ηλεκτροτεχνίτες, Χειριστές μηχανημάτων ανυψωτικών, φορτω-
τών και γερανού, 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

“Τρέχει” η “Τρέχει” η μελέτημελέτη του του 

πολύπαθου πολύπαθου δρόμουδρόμου

Λάρισα-Φάρσαλα Λάρισα-Φάρσαλα 
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Τρίτη 6 ΟκτωβρίουΤοπικά Νέα

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 7/10/2020 
Ηλιοφάνεια 16/31c

Τρίτη 6/10/2020
Συννεφιά17/26c

Πέμπτη 8/10/2020
Ηλιοφάνεια 11/26c

Παρασκευή 9/10/2020
Ηλιοφάνεια 10/24c

Σαββάτο 10/10/2020
Ηλιοφάνεια 10/25c

Κυριακή 11/10/2020 
Ηλιοφάνεια 11/26c

Δευτέρα 12/10/2020
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

Ο
Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας

κ.κ. Τιμόθεος, το

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

2020, τέλεσε την ακολου-

θία των Εγκαινίων του

Ιερού Ναού Αγίου

Δημητρίου Νεράιδας

Φαρσάλων.

Ως εκ τούτου, το εσπέρας

της Παρασκευής 25

Σεπτεμβρίου, κόμισε μαρτυ-

ρικά λείψανα Αγίων της

Εκκλησίας μας και στη

συνέχεια, χοροστάτησε

στην ακολουθία του

Εσπερινού των Εγκαινίων.

Ενώ, το Σάββατο 26

Σεπτεμβρίου, χοροστάτησε

στην ακολουθία του

Όρθρου, τέλεσε την ακο-

λουθία των Εγκαινίων και

τη Θεία Λειτουργία.

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!

Εγκαινιάστηκε ο ΙερόςΕγκαινιάστηκε ο Ιερός

Ναός του Αγίου ΔημητρίουΝαός του Αγίου Δημητρίου

Νεράιδας ΦαρσάλωνΝεράιδας Φαρσάλων

Προσφορά αλληλεγγύηςΠροσφορά αλληλεγγύης

στους πλημμυροπαθείςστους πλημμυροπαθείς

της επαρχίας Φαρσάλωντης επαρχίας Φαρσάλων

Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας  συγκέ-

ντρωσε και παρέ-

δωσε στο Δήμο

Φαρσάλων 7 παλέτες με

τρόφιμα, νερά, είδη υγιει-

νής και κουβέρτες για τις

ανάγκες των πλημμυρο-

παθών στα χωριά της

επαρχίας.

Τα είδη  που συγκεντρώθη-

καν, προέρχονται από

δωρεές της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας, των

Μονάδων της Πολεμικής

Αεροπορίας, που εδρεύουν

στην ευρύτερη περιοχή της

Λάρισας και της Μαγνησίας

(110 ΠΜ –  111ΠΜ – ΔΑΚ –

ΕΚΑΕ – 1 ο ΑΚΕ – 140

ΣΕΠΗΠ – Μοίρα ΑΤΑ –

ΠΜΚ – ΕΛΔΑ/Λάρισας –

ΚΜΗ) και της χαλβαδοποι-

ίας Όλυμπος Παπαγιάννη.

Η  μεταφορά έγινε με

δωρεά της μεταφορικής

εταιρίας Αφοί Ντελόπουλοι.

Την βοήθεια, παρέδωσαν οι

Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.

Λάρισας Χρήστος

Καλομπάτσιος, Αθλητισμού

και Νεολαίας Νίκος Λιούπας

και ο πρόεδρος του

Περιφερειακού Συμβουλίου

Θεσσαλίας Βασίλης

Πινακάς στον πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων Κώστα Δαμιανό

και την πρόεδρο της

Τοπικής Κοινότητας

Φαρσάλων Θεοδώρα

Πρεκατέ.

Α
πό το Δήμο

Φαρσάλων γίνεται

γνωστό πως όσοι

ενδιαφέρονται να προ-

σφέρουν στους πληγέ-

ντες της επαρχίας από

την πρόσφατη θεομηνία,

μπορούν να απευθύνο-

νται στον υπεύθυνο για

τις δωρεές:

Στον πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνο

Δαμιανό (Τηλ.

6972267404), στην πρόε-

δρο της Δημοτικής

Κοινότητας Φαρσάλων κ.

Θεοδώρα Πρεκατέ(Τηλ.

6938087157) και στους

συμβούλους της Δημοτικής

Κοινότητας Φαρσάλων κ.κ.

Φωτεινή Πιτσάβα (Τηλ.

6983684883) και

Κωνσταντίνο Βαρακλιώτη

(Τηλ. 6936604111).

Σχετικά με τη βοήθεια σεΣχετικά με τη βοήθεια σε

πληγέντες της επαρχίαςπληγέντες της επαρχίας



Π
αρακαλούνται οι

Δημότες των

οποίων τα κτίρια

(κατοικίες, καταστήματα,

αποθήκες κλπ) πλημμύρι-

σαν ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΚΟΜΑ από

τα κλιμάκια μηχανικών

του Υπουργείου

Υποδομών και

Μεταφορών να καταθέ-

σουν σχετικό αίτημα

αυτοψίας στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση

ianos_plhmmyres@dimos

farsalon.gr ή αυτοπροσώ-

πως στο γραφείο επί της

οδού ΝΙΚΗΤΑΡΑ 15 (3ος

όροφος) – Διοικητήριο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Η καταγραφή αφορά

αποκλειστικά και μόνο

ζημιές σε κτήρια και όχι

οικοσκευές, οικιακό ή μηχα-

νολογικό εξοπλισμό, περι-

φράξεις, περιτοιχίσεις κλπ.

2. Η καταγραφή από το

Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών επισημαίνεται

με γραμμή πράσινου χρώ-

ματος σπρέι επί της όψης

του κτιρίου.

Παρακαλούνται οι Δημότες

των οποίων τα κτίρια

(κατοικίες, καταστήματα,

αποθήκες κλπ) πλημμύρι-

σαν ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΚΟΜΑ από

τα κλιμάκια μηχανικών του

Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών να καταθέσουν

σχετικό αίτημα αυτοψίας

στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση ή αυτοπροσώπως στο

γραφείο επί της οδού ΝΙΚΗ-

ΤΑΡΑ 15 (3ος όροφος) –

Διοικητήριο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

Η καταγραφή αφορά απο-

κλειστικά και μόνο ζημιές σε

κτήρια και όχι οικοσκευές,

οικιακό ή μηχανολογικό εξο-

πλισμό, περιφράξεις, περι-

τοιχίσεις κλπ.

Η καταγραφή από το

Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών επισημαίνεται

με γραμμή πράσινου χρώ-

ματος σπρέι επί της όψης

του κτιρίου.
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Ανακοίνωση προς τους δημότες ΦαρσάλωνΑνακοίνωση προς τους δημότες Φαρσάλων

σχετικά με τα κλιμάκια μηχανικών τουσχετικά με τα κλιμάκια μηχανικών του

Υπουργείου Υποδομών και ΜεταφορώνΥπουργείου Υποδομών και Μεταφορών



Μ
ε ταχύτατο ρυθμό

εξελίσσεται η

μελέτη βελτίωσης

της εθνικής οδού Λάρισας

– Φαρσάλων, μετά την

μεταβίβαση της αρμοδιό-

τητας επίβλεψης από το

Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών, στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

H Περιφέρεια Θεσσαλίας

έχει ήδη δώσει εντολές

εκπόνησης:

– γεωτεχνικών ερευνών και

γεωτεχνικών μελετών για

την ολοκλήρωση των μελε-

τών τεχνικών έργων  και

– μελετών οδοποιίας προ-

κειμένου να ολοκληρωθεί το

αντικείμενο της μελέτης.

Στο πλαίσιο των παραπάνω

περιλαμβάνεται η διενέρ-

γεια ακόμη 6 δειγματοληπτι-

κών

γεωτρήσεων σε θέσεις

τεχνικών  έργων (γεφυρών

και  διαβάσεων).

Δημοπρατήθηκαν οι  2 νέες

μελέτες

Επίσης, με πιστώσεις της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

έχουν δημοπρατηθεί και

βρίσκονται στη φάση ολο-

κλήρωσης της διαδικασίας

δημοπρασίας:

– η νέα μελέτη,  ποσού

1.468.000 ευρώ, που ολο-

κληρώνει την  μελέτη βελ-

τίωσης της ε.ο. Λάρισας-

Φαρσάλων και

-η μελέτη του τμήματος

«από Ι/Κ Νότιας

Παράκαμψης Λάρισας έως

αρχή παράκαμψης

Νίκαιας», ποσού 350.000

ευρώ, που «κουμπώνει» με

το τμήμα Νίκαια-Φάρσαλα.

«Αγαπάμε  την ευθύνη και

το αποδεικνύουμε  στην

πράξη και όχι με λόγια»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Λίγους μήνες

μετά την μεταβίβαση της

αρμοδιότητας του δρόμου

Λάρισα-Φάρσαλα,  κατα-

φέρνουμε με πολλή δουλειά

και στρατηγική συνεργασία

να ξεπεράσουμε εμπόδια

του παρελθόντος και να

οδηγηθούμε σε δημιουργικά

αποτελέσματα, που  διαχέ-

ονται  στην κοινωνία.

Ευχαριστώ  τον Υπουργό

Κώστα Καραμανλή  για την

εμπιστοσύνη και τη διορατι-

κότητα του. Προχωράμε με

γρήγορο ρυθμό στις γεωτε-

χνικές μελέτες, δημοπρατή-

σαμε τις απαραίτητες

συμπληρωματικές μελέτες

και προετοιμαζόμαστε ώστε

με την πλήρη ωρίμανση, να

εντάξουμε την κατασκευή

του δρόμου σε χρηματοδο-

τικό εργαλείο. Παραδώσαμε

σε κυκλοφορία τον  κυκλικό

κόμβο στην είσοδο της

πόλης των Φαρσάλων και

ολοκληρώνουμε τον  κυκλι-

κό κόμβο στη συμβολή της

οδού Φαρσάλων με την

περιφερειακή Τρικάλων,

οριοθετώντας τον νέο οδικό

άξονα. Με ταχύτητα, ρυθμό,

απλοποίηση και αυτοματι-

σμό ενεργειών φτάνουμε σε

αποτελέσματα. Σχεδιάζουμε

και δρομολογούμε έργα

που δημιουργούν θέσεις

εργασίας και φέρνουν

χρήμα στην τοπική, πραγ-

ματική οικονομία» προσθέ-

τει ο Περιφερειάρχης.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

“Τρέχει” η μελέτη βελτίωσης της οδού“Τρέχει” η μελέτη βελτίωσης της οδού

Λάρισα-Φάρσαλα από την Περιφέρεια Λάρισα-Φάρσαλα από την Περιφέρεια 

Α
πό το Δήμο

Φαρσάλων διευ-

κρινίζονται τα

εξής:

Το τελευταίο διάστημα έχει

ανοίξει στην περιοχή της

Δημοτικής Ενότητας

Πολυδάμαντα ένας διάλο-

γος σχετικά με σενάρια που

διακινούνται περί τοποθέτη-

σης φωτοβολταϊκών εγκα-

ταστάσεων σε δημοτική

έκταση.

Ως Δήμος Φαρσάλων οφεί-

λουμε να ξεκαθαρίσουμε

κατηγορηματικά πως πέραν

ενός εγγράφου ενδιαφέρο-

ντος που έχει εκφραστεί

από ιδιωτική εταιρεία που

δραστηριοποιείται στο

χώρο των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας, ΟΥΔΕ-

ΜΙΑ απόφαση έχει παρθεί

από συλλογικά όργανα του

δήμου για την εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών στη συγκε-

κριμένη περιοχή.

Η Δημοτική Αρχή στον ένα

χρόνο διοίκησης της επαρ-

χίας Φαρσάλων, πορεύεται

πάντοτε, σε κάθε της από-

φαση, μέσα από το δημο-

κρατικό διάλογο και λαμβά-

νει αποφάσεις με γνώμονα

το κοινό καλό, έχοντας

πάντα υπόψη τη βούληση

της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο των προβλεπό-

μενων θεσμικών διαδικα-

σιών και κατόπιν του προα-

ναφερθέντος αιτήματος της

συγκεκριμένης εταιρείας, η

Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου Φαρσάλων ακολού-

θησε τη θεσμική πεπατημέ-

νη που έχει ακολουθηθεί

και σε αντίστοιχες περιπτώ-

σεις στο παρελθόν, δηλαδή

να υποδείξει πιθανούς

χώρους και να ζητήσει την

άποψη των προέδρων των

Τοπικών Κοινοτήτων.

Όλα τα υπόλοιπα που δια-

κινούνται στο δημόσιο διά-

λογο δεν έχουν καμία

σχέση με την πραγματικό-

τητα.

Να είναι σίγουροι οι

Φαρσαλινοί πολίτες, πως

αν ποτέ κινηθεί η διαδικα-

σία για την αξιοποίηση

δημοτικών εκτάσεων για

την παραγωγή «πράσινης»

ενέργειας, αυτό θα γίνει

ανοιχτά, με απόλυτη διαφά-

νεια και πρωτίστως με τη

σύμφωνη γνώμη των τοπι-

κών κοινωνιών.

Σχετικά με διακινηθέντα σενάρια περί εγκατάΣχετικά με διακινηθέντα σενάρια περί εγκατά--

στασης φωτοβολταϊκών σε δημοτικές εκτάσειςστασης φωτοβολταϊκών σε δημοτικές εκτάσεις



Π
αραδόθηκαν τα

είδη πρώτης ανά-

γκης και ρούχα

που συνέλεξαν τα μέλη

και φίλοι του Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων

Νομού Λάρισας, στους

πλημμυροπαθείς της

τοπικής κοινότητας

Ευυδρίου Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα, παραδόθη-

καν όλα τα είδη πρώτης

ανάγκης και ρούχα που

είχαν συλλέξει τις προηγού-

μενες ημέρες στα γραφεία

του Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας στον πρόεδρο και

τους κατοίκους της τοπικής

κοινότητας Ευυδρίου

Φαρσάλων (η οποία αποτε-

λείται από 5 χωριά).

Ο Σύλλογος

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας συνεχίζει να

μαζεύει είδη πρώτης ανά-

γκης για τους πλημμυροπα-

θείς. Θυμίζουμε ότι πριν

λίγες μέρες στείλαμε είδη

πρώτης ανάγκης και στο

Ανθοχώρι Καρδίτσας.

Π
αρόντες με κάθε

θυσία και αστείρευ-

το σθένος  οι εθελο-

ντές διασώστες της ΕΠΟ-

ΜΕΑ Λάρισας βρέθηκαν

στο πλευρό των πληγέ-

ντων στο Δήμο

Φαρσάλων. 

Οι καταστροφικές πλημμύ-

ρες και οι άνεμοι του φαινό-

μενου “Ιανός” δεν άφησαν

τίποτα ίδιο στο πέρασμά

τους. Μεγάλες ζημιές σε

σπίτια και αγροκτήματα με

αποτέλεσμα έως και σε

κάποιες περιπτώσεις απώ-

λειες ανθρώπινων ζωών και

ζώων. Πρωτόγνωρες κατα-

στάσεις που έχρηζαν συλ-

λογικής αντιμετώπισης με

κύριο σκοπό πρωτίστως τη

διασφάλιση της Ζωής, της

Υγείας και της Περιούσιας

των πολιτών.

Απεγκλωβισμός ανθρώπων

από τα ίδια τους τα σπίτια,

καθαρισμός νοικοκυριών

από πολλά εκατοστά

λάσπης και διανομή ειδών

και προϊόντων πρώτης ανά-

γκης ήταν μερικές από τις

υποθέσεις που έπρεπε να

τακτοποιηθούν.

Η έλλειψη εξειδικευμένου

εξοπλισμού δυσχέραινε,

αλλά δε στάθηκε εμπόδιο

για τους εθελοντές της

ΕΠΟΜΕΑ Λάρισας που

χρησιμοποίησαν μέχρι και

τα χέρια τους για την απο-

μάκρυνση του όγκου

λάσπης που σκορπίστηκε

παντού με το πέρασμα του

νερού.

Και οι προσπάθειες προ-

σφοράς βοήθειας δε σταμα-

τάνε εδώ.

“Είμαστε δίπλα σας”!

Η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών

Αποστολών Λάρισας ευχα-

ριστεί θερμά την Επίλεκτη

Ομάδα Ειδικών Αποστολών

Ελλάδος για την ενίσχυση

των προσπαθειών με την

αποστολή 50 κλινοσκεπα-

σμάτων και κουβερτών,

καθώς και την ΕΠΟΜΕΑ

Παύλου Μελά , ΕΠΟΜΕΑ

Δρυμού και Επομεα

Θεσσαλονίκης για τη συν-

δρομή τους με μεγάλο όγκο

καθαριστικών, ρουχισμού

και τροφίμων.

Ιδιαίτερα ευχαριστήρια απο-

δίδονται στην Επίλεκτη

Ομάδα Ειδικών Αποστολών

Βόλου που ήταν παρόντες

σε κάθε προσπάθεια δίπλα

μας, καθώς και στην προ-

μήθεια αλλά και διανομή

αναγκαίων ειδών.

Δυναμικό παρόν στις προ-

σπάθειες αλληλεγγύης

έδωσε και ο

Αντιπεριφερειάρχης 

Αθλητισμού, Νεολαίας,

Απασχόλησης και Δια Βίου

Μάθησης, κ. Λιούπας

Νικόλαος.

Τέλος, η ΕΠΟΜΕΑ Λάρισας

ευχαριστεί το Δήμο

Φαρσάλων για τη στήριξη

στη μετακίνηση των εθελο-

ντών, τη Δημοτική

Κοινότητα Φαρσάλων και

ιδιαίτερα την Πρόεδρο

Ντόρα Πρεκατέ, για την άρι-

στη οργάνωση της διανο-

μής των αγαθών στις πλη-

γείσες περιοχές.

5
Τρίτη 6 Οκτωβρίου

CMYK

Ο ΣΜΝΛ δίπλα στους πληγέντες της επαρχίας Ο ΣΜΝΛ δίπλα στους πληγέντες της επαρχίας 

Παροχή Βοήθειας της ΕΠΟΜΕΑ Λάρισας σε πληγείσεςΠαροχή Βοήθειας της ΕΠΟΜΕΑ Λάρισας σε πληγείσες

περιοχές του Δ. Φαρσάλωνπεριοχές του Δ. Φαρσάλων



Σ
ε  συναντήσεις εργα-

σίας  που οργάνωσε

η Περιφέρεια

Θεσσαλίας σε Λάρισα και

Βόλο  συμμετείχε ο

Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ κ.

Νικόλαος Δούκας,   προκει-

μένου να ενημερώσει

φορείς και εκπροσώπους

της αγροτικής οικονομίας

για την πρόοδο των κατα-

γραφών και τη  διαδικασία

αποζημιώσεων του φυτι-

κού και ζωικού κεφαλαίου.

Νικόλαος Δούκας,

Αντιπρόεδρος  ΕΛΓΑ:

«Βρισκόμαστε στη

Περιφέρεια Θεσσαλίας, συζη-

τώντας για τα επόμενα βήμα-

τα προκειμένου να αντιμετω-

πίσουμε την πολύ εκτεταμένη

και έντονη ζημία που έχουμε

στην περιοχή. Ο ΕΛΓΑ βρί-

σκεται από την πρώτη μέρα

με κλιμάκια δίπλα στους

παραγωγούς, αποτύπωσε

την κατάσταση  και έχουμε

αποφασίσει ποιά θα είναι τα

επόμενα βήματα, δίνοντας

προτεραιότητα στο ζωικό

κεφάλαιο όπου έχουν ολο-

κληρωθεί οι καταγραφές.

Συνεχίζουμε τις καταγραφές

στο φυτικό κεφάλαιο ώστε να

μπορέσουμε να έχουμε, κατ

εντολή του Πρωθυπουργού

και του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης, όσο το δυνατόν

πιο γρήγορα αποζημιώσεις

για τους παραγωγούς μας.

Υπάρχουν  σημαντικές εξελί-

ξεις ως προς την απόφαση

να δοθεί μια γενναία προκα-

ταβολή για το φυτικό κεφά-

λαιο. Το ζωικό κεφάλαιο απο-

τελεί προτεραιότητα οπότε με

την ολοκλήρωση των δηλώ-

σεων  θα έχουμε άμεσες

αποπληρωμές για  τους κτη-

νοτρόφους μας. Βρισκόμαστε

σε συνεχή εγρήγορση, ο

Οργανισμός είναι καθημερινά

στη μάχη. Αποφασίσαμε να

ενισχύσουμε το

Υποκατάστημα της Λάρισας

με 50 επιπλέον εκτιμητές

από άλλα Υποκαταστήματα,

ώστε να έχουμε όσο το δυνα-

τόν πιο γρήγορα την πλήρη

εικόνα των απωλειών και να

μπορέσουμε να απαλύνουμε

τον πόνο των πληγέντων.

Θα διαθέσουμε και επιπλέον

προσωπικό εφόσον απαιτη-

θεί. Υπενθυμίζω ότι η  προ-

θεσμία για τις δηλώσεις λήγει

στις 5 Οκτωβρίου και  δεν

απαιτούνται τέλη εκτίμησης».

Κώστας Αγοραστός,

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

«Συγχαρητήρια στον ΕΛΓΑ

που ήταν παρών από την

πρώτη στιγμή. Έχουμε κατα-

γράψει το μεγαλύτερο μέρος

των ζημιών και οι υπηρεσίες

της Περιφέρειας  συνδρά-

μουν προς αυτή την κατεύ-

θυνση. Οι ζημιές στο φυτικό

και ζωικό κεφάλαιο είναι

μεγάλες. Υπάρχουν περιοχές

με ολική καταστροφή. Σε

αυτές τις περιοχές  η αποζη-

μίωση χρειάζεται  να είναι

συλλογική και  οριζόντια,

χωρίς εξατομίκευση των

ζημιών. Και να δοθεί  προκα-

ταβολή 50% ώστε να μπορέ-

σει ο αγρότης να παραμείνει

στην παραγωγική διαδικασία.

Υπάρχουν και περιοχές με

μικρότερες ζημιές. Εκεί γίνε-

ται εξατομίκευση. Μέριμνα

χρειάζεται να ληφθεί και για

τον κατεστραμμένο γεωργικό

εξοπλισμό: Μηχανήματα,

πομώνες, καρούλια, λάστιχα,

καταγράφονται για να μπορέ-

σει να  βρεθεί τρόπος να

αποζημιωθούν. Σε αυτό θα

συμβάλλει η συνεργασία

όλων. Για την αποζημίωση

στο ζωικό και μελισσοκομικό

κεφάλαιο χρειάζονται  γρήγο-

ρες διαδικασίες και απλοποί-

ηση. Για όσα ζώα δεν έχουν

απομακρυνθεί, προβλέπεται

ειδική διαδικασία ψεκασμού

και υγειονομικής αξιολόγησης

για να διασφαλιστεί ότι δεν

υπάρχει πρόβλημα, μέχρις

ότου είναι εφικτή η προσέγγι-

ση και η περισυλλογή τους».

Τ
ην ανάγκη εξεύρε-

ση γρήγορης και

δίκαιης αποζημίω-

σης των πληγέντων από

την καταστροφική πλημ-

μύρα που έπληξε αγροτι-

κές καλλιέργειες, επιχει-

ρήσεις και κατοικίες στην

επαρχία Φαρσάλων, δια-

τύπωσαν χθες όσοι βρέ-

θηκαν στην σύσκεψη που

διοργάνωσε η Ε.Ο.Α.Σ.Ν.

Λάρισας και οι Αγροτικοί

Σύλλογοι της Επαρχίας

Φαρσάλων, στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων, παρουσία

φορέων της περιοχής, με

κύριο θέμα τον συντονι-

σμό και τον προγραμματι-

σμό των ενεργειών που

απαιτούνται προς αυτή

την λύση.

Την σύσκεψη προλόγισε και

συντόνισε ο εκπρόσωπος

τύπου της ΕΟΑΣΝΛ κ.

Σωκράτης Αλειφτήρας,

ευχαριστώντας τους αγροτι-

κούς συλλόγους και φορείς

της επαρχίας που παρευρέ-

θηκαν στην συζήτηση, δεί-

χνοντας έμπρακτα το ενδια-

φέρον τους για την επαρχία

και την διάθεση να βοηθή-

σουν ο καθένας από την

πλευρά του. Έκανε λόγο

για μια αλυσίδα αναφερόμε-

νος προς τους αγρότες,

εμπόρους και το δημόσιο

κ.α. και παρέθεσε ένα πλαί-

σιο αιτημάτων που έχουν

θεσπίσει ως Ομοσπονδία

το οποίο σε γενικές γραμ-

μές περιλαμβάνει:

-Γρήγορη και στο 100% της

αποζημίωσης όλων των

κλάδων της επαρχίας.

-Άμεση αποκατάσταση των

ζημιών που έχουν υποστεί

οι κτηνοτροφικές μονάδες.

-Την ανάγκη να γίνει το

περιβόητο φράγμα της

Σκοπιάς, με πολλαπλά

οφέλη για τον τόπο.

-Αναστολή φορολογικών και

ασφαλιστικών υποχρεώσε-

ων, καθώς έχει κηρυχθεί ο

δήμος σε έκτακτη ανάγκη.

Όπως ανέφερε ο κ.

Αλειφτήρας η πρόταση που

κατατίθεται από την

Ομοσπονδία είναι να

συσταθεί μια επιτροπή που

να αποτελείται από αγρό-

τες, αυτοδιοικητικούς,

Εμπορικό σύλλογο, ΤΟΕΒ

κ.α. σε κοινή γραμμή με την

Καρδίτσα, ώστε να προ-

γραμματιστεί συνάντηση με

τον Υπουργό Οικονομικών

κ. Χρήστο Σταϊκούρα και

τον Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

“Ως ομοσπονδία ήμασταν

πάντα δίπλα στους αγρότες

όποτε μας ζητήθηκε, έτσι

είμαστε τώρα και δίπλα

στους επαγγελματίες” ανέ-

φερε χαρακτηριστικά ο κ.

Αλειφτήρας και άφησε αιχ-

μές για την απουσία εκπρο-

σώπου της δημοτικής

αρχής από την χθεσινή

σύσκεψη.

Στην συνέχεια κατέθεσαν

προτάσεις οι επικεφαλής

των παρατάξεων και οι

φορείς που συμμετείχαν

διατυπώνοντας την ανάγκη,

η πολιτεία να συμμετέχει

ενεργά και να αποζημιώσει

τους πληγέντες γρήγορα με

προκαταβολές στις καλλιέρ-

γειες από τον ΕΛΓΑ, στα

έργα που θα πρέπει να

γίνουν στην επαρχία για να

αποφευχθούν ανάλογα φαι-

νόμενα, στην μελέτη του

ποταμού Ενιπέα και την

έναρξη του φράγματος στην

Σκοπιά Φαρσάλων

(Παλιοδερλί), το οποίο θα

έχει αρδευτικό, υδρευτικό

και αντιπλημμυρικό χαρα-

κτήρα, στην ανάγκη έργων

υποδομής έτσι ώστε να

γίνει η ζημιά ευκαιρία για

έργα στον τόπο.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν

ο πρ. Δήμαρχος Φαρσάλων

και επικεφαλής παράταξης

κ. Άρης Καραχάλιος, οι επι-

κεφαλής παρατάξεων και

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

Κων/νος Τύμπας,

Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος,

Αποστόλης Αναγνώστους, ο

πρόεδρος του Εμπορικού

Συλλόγου κ. Γιώργος

Πιτσάβας, ο πρόεδρος του

ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων κ.

Αναστάσιος Δραχμάνης,

ενώ επίσης παρών ήταν ο

πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ

Ρίζος Μαρούδας, ο αντι-

πρόεδρος Χρ.

Αδαμόπουλος και το μέλος

του Δ.Σ. Γιώργος

Νικολόπουλος, εκπρόσωποι

αγροτικών συλλόγων και

συνεταιρισμών και πρόε-

δροι κοινοτήτων της επαρ-

χίας.

Πηγή: Εφημερίδα
Ελευθερία

6
Τρίτη 6 Οκτωβρίου

Γενικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

““Να γίνει η ζημιά ευκαιρία για έργα στον τόπο” – ΓρήγορεςΝα γίνει η ζημιά ευκαιρία για έργα στον τόπο” – Γρήγορες

αποζημιώσεις ζήτησε η ΕΟΑΝΛ από τα Φάρσαλααποζημιώσεις ζήτησε η ΕΟΑΝΛ από τα Φάρσαλα

Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ: «Γενναία προκαταβολή για το φυτικό κεφάλαιο –Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ: «Γενναία προκαταβολή για το φυτικό κεφάλαιο –

Προτεραιότητα στο ζωικό κεφάλαιο όπου ολοκληρώθηκαν οι καταγραφές»Προτεραιότητα στο ζωικό κεφάλαιο όπου ολοκληρώθηκαν οι καταγραφές»

Σάββατο 17/10, Μονοήμερη Εκδρομή στον Άγιο Νεκτάριο

στην Αίγινα

Κυριακή 18/10, Μονοήμερη Εκδρομή στην Ι.Μ. Ιερουσαλήμ

στον Όσιο Λουκά στην Λιβαδειά.

Πέμπτη 22/10, Απογευματινή Εκδρομή στον Άγιο Αθανάσιο

στην Ομβριακή



Η
61 Μονάδα

Επιστρατεύσεως

(Στρατόπεδο

“Μαρκόπουλου”) στα

Φάρσαλα, ενδιαφέρεται για

την πρόσληψη

Εθνοφυλάκων, προκειμέ-

νου να εξασφαλίζει τη

φρούρηση εγκαταστάσεων,

κατά το έτος 2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Αγαπητοί Εθνοφύλακες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση

να σας πληροφορήσουμε ότι

υπάρχει η δυνατότητα πρό-

σκλησης για ανάληψη υπηρε-

σίας ως σκοπού σε στρατιω-

τικές εγκαταστάσεις της

περιοχής σας και ειδικότερα

στο Στρδο  «ΜΑΡΚΟΠΟΥ-

ΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», σε περί-

πτωση που το επιθυμείτε. Για

κάθε μέρα απασχόλησης θα

σας καταβάλλεται αποζημίω-

ση των δεκαπέντε ευρώ

(15€), η οποία δεν έχει την

έννοια του εργατικού ημερο-

μισθίου (δηλαδή δεν υπάρχει

ασφάλιση στα ασφαλιστικά

ταμεία ή συνταξιοδότηση ή

αποζημίωση), αλλά χορηγεί-

ται για την αντιμετώπιση σχε-

τικών δαπανών διατροφής,

ιματισμού και υπόδησης. Η

διάρκεια της υπηρεσίας δεν

θα υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά

24ωρο. 

Η επιλογή των Εθνοφυλάκων

που θα προσκληθούν θα

γίνει με βάση τα παρακάτω

κριτήρια:

Να ανήκετε στην εφεδρεία

του Στρατού Ξηράς.

Να μην είστε Έφεδρος

Αξκός.

Να έχετε σωματική ικανότητα

Ι1, Ι2 όπως καθορίζεται στο

ΠΔ 11/2017 (ΦΕΚ Α’17/20-

01-2014)

Να μην είστε ενταγμένος επι-

στρατευτικά.

Να έχετε εκπληρώσει τις

στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Να μην έχετε καταδικαστεί

αμετάκλητα, από Στρατιωτικό

ή Ποινικό δικαστήριο.

Εξαιρούνται τα αδικήματα του

Κοινού και του Στρατιωτικού

Ποινικού Κώδικα για τα οποία

επιβλήθηκε χρηματική ποινή

ή ποινή έως εξάμηνης φυλά-

κισης, μετά την  πάροδο

τριών ετών από την απότισή

τους. Λόγος μη πρόσκλησης,

αποτελεί η τέλεση αδικημά-

των του ΣΠΚ ασχέτως της

επιβληθείσας ποινής του

Στρατοδικείου, για τελεσθέντα

εγκλήματα κατά απορρήτων,

κατά των στρατιωτικών καθη-

κόντων και κατά της στρατιω-

τικής τάξης και πειθαρχίας.

Να μην έχετε υπερβεί το 45ο

έτος της ηλικίας. Υπάρχει η

δυνατότητα πρόσκλησης

Εθνοφυλάκων μέχρι το 60ο

έτος της ηλικίας υπό πρου-

ποθέσεις.

Προκειμένου να προσκληθεί-

τε για τη φρούρηση των

στρατιωτικών εγκαταστάσεων

απαιτείται να προσκομίσετε

τα παρακάτω δικαιολογητικά

μέχρι 20 του μηνός

Νοεμβρίου έτους 2020, και

να έχουν κατατεθεί στην

61ΜΕ:

Υπεύθυνη δήλωση του

νόμου 1599/86, στην οποία

να αναγράφεται ότι επιθυμεί-

τε να εκτελέσετε υπηρεσία

σκοπού σε στρατιωτικές

εγκαταστάσεις και ότι αποδέ-

χεστε τις υποχρεώσεις σας

ως σκοπού, όπως αυτές

απορρέουν από τον

Ν.1295/82 (Περί

Εθνοφυλακής) και τον Ν.

3257/2004, και ότι δεν έχετε

υποβάλλει ούτε θα υποβάλ-

λετε παρόμοια αίτηση πρό-

σκλησης σε άλλη Μονάδα.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

τύπου «Α».

Φωτοαντίγραφο του Ειδικού

Φύλλου Πορείας σας.

Ιατρική γνωμάτευση παθολό-

γου, καρδιολόγου και ψυχιά-

τρου (τελευταίου τριμήνου),

από πρωτοβάθμια μονάδα

υγείας (οικογενειακός ιατρός,

τοπική μονάδα υγείας, κέντρο

υγείας), ή δευτεροβάθμια

μονάδα υγείας (δημόσιο

νοσοκομείο) ότι είστε υγιής

με σωματική ικανότητα Ι1 ή

Ι2, όπως αυτή καθορίζεται

στο Π.Δ 11/2014- ΦΕΚ

17Α/29-1-2014 «περί κρίσης

σωματικής ικανότητας στρα-

τευσίμων, αυτών που κατα-

τάσσονται στις Ένοπλες

Δυνάμεις και του στρατιωτι-

κού προσωπικού

γενικά.(Υπόδειγμα θα σας

δοθεί από τη Μονάδα). Η

στρατιωτική υπηρεσία δύνα-

ται να  σας παραπέμψει σε

στρατιωτικό νοσοκομείο για

επανεξέταση της σωματικής

ικανότητας εφόσον κρίνει ότι

έχει μεταβληθεί αυτή, σε

σχέση με την εικόνα της

ιατρικής γνωμάτευσης που

προσκομίσατε.

Πιστοποιητική οικογενειακής

κατάστασης (τελευταίου τρι-

μήνου).

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστι-

κού εφορίας τελευταίου

έτους.

Φωτοαντίγραφο της ταυτότη-

τας σας (και από τις δύο

όψεις).

Βεβαίωση ή δημόσιο έγγρα-

φο όπου θα φαίνεται ο

ΑΜΚΑ.

Φ/Α του ασφαλιστικού φορέα

και του μητρώου ασφάλισης.

Πρόσφατη βεβαίωση ανερ-

γίας, επικυρωμένη από τον

ΟΑΕΔ (εφόσον είστε άνερ-

γος).

Βεβαίωση επικυρωμένη από

την ομοσπονδία τριτέκνων ή

πολυτέκνων (εφόσον είστε

πολύτεκνος)

Πρόσφατη βεβαίωση από τον

αρμόδιο φορέα που να φαί-

νεται ότι στην οικογένεια

υπάρχει άτομο με ειδικές

ανάγκες (εφόσον σας

αφορά).

Από την υπηρεσία θα αναζη-

τηθεί αντίγραφο στρατολογι-

κού μητρώου τύπου

«Α»προκειμένου να διαπι-

στωθεί η στρατολογική σας

κατάσταση.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση

σας τότε θα προσκομίσετε

επιπρόσθετα τα παρακάτω

δικαιολογητικά:

Φ/Α της 1ης σελίδας του

βιβλιαρίου τραπέζης (ΙΒΑΝ),

στον οποίο να είστε πρώτος

δικαιούχος.

Φ/Α του διπλώματος οδήγη-

σης, της άδειας κυκλοφορίας

και της ασφάλειας του οχήμα-

τος ή του δικύκλου που θα

χρησιμοποιείτε για την είσο-

δο στο Στρατόπεδο.

έγχρωμες φωτογραφίες δια-

στάσεων 3χ3

Η πρόσκληση πραγματοποι-

είται για ανάληψη υπηρεσίας

φύλαξης αποθηκών, πυρομα-

χικών, καυσίμων, υλικών επι-

στράτευσης και λοιπών εγκα-

ταστάσεων του Στρατού

Ξηράς, από 1 Ιανουαρίου

έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Με

την 31 Δεκεμβρίου, όλοι οι

χρησιμοποιούμενοι

Εθνοφύλακες χωρίς άλλη

διαταγή αποδεσμεύονται.

Ομοίως αποδεσμεύονται, σε

περίπτωση που καταργηθεί η

στρατιωτική εγκατάσταση

στην οποία προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους ή εκλείψει ο

λόγος για τον οποίο προσε-

λήφθησαν.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να απευ-
θύνεστε στην 61 ΜΕ στην
πόλη των Φαρσάλων και
στο τηλέφωνο 2491026775. 
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Τοπικά Νέα

Προσλήψεις Εθνοφυλάκων στην 61 Μ.Ε. για το 2021Προσλήψεις Εθνοφυλάκων στην 61 Μ.Ε. για το 2021

Τ
ις τελευταίες μέρες

ζήσαμε καταστάσεις

βιβλικής καταστρο-

φής. Φοβερές στιγμές και

πόνος βαρύς για τις υλικές

καταστροφές που υπέστη

μεγάλο μέρος της επαρχίας

μας.

Μεγάλη όμως δύναμη και

συγκίνηση έδωσε στον καθέ-

να ξεχωριστά η αγάπη και η

συμπαράσταση του ενός

προς τον άλλον. Η αλληλεγ-

γύη του κόσμου συγκινητική

και γλύκανε την τρομακτική

εικόνα των φυσικών φαινομέ-

νων και καταστροφών.

Βιώσαμε όλοι ότι η θεμελιώ-

δης αρετή της αγάπης δεν

περνά κρίση, γιατί πάντα

ανακαλύπτει τρόπους και

στηρίζει τους πονεμένους

ανθρώπους.

Αυτό πραγματοποιήθηκε και

τώρα με τις ιδιαίτερες κατα-

στάσεις που ζήσαμε και

ζούμε.

Στην έκκληση για βοήθεια

του Συλλόγου μας ανταπο-

κρίθηκαν άνθρωποι και

Σύλλογοι απ' όλη την

Ελλάδα. Είτε με ιδιωτική

πρωτοβουλία, είτε συλλογικά,

άλλος από το υστέρημα,

άλλος από το περίσσευμα

βοήθησαν και βοηθούν όπως

μπορούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου εκφράζει
θερμότατες ευχαριστίες.
Αυτή η κίνηση της καρδιάς

προς τον άλλον είναι αυτή

που δίνει ανακούφιση, ελπί-

δα και χαρά στον πονεμένο

κόσμο.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:

-Τον Αντιπεριφερειάρχη κ.

Παιδή Αθανάσιο, για την

προσφορά αρκετών ποσοτή-

των τροφίμων και γιατί παρό-

τρυνε πολλούς Συλλόγους να

ανταποκριθούν στην έκκληση

για βοήθεια.

-Το Σύλλογο Γυναικών

Βαμβακούς, για την προσφο-

ρά σεβαστού ποσού στο

ταμείο του Συλλόγου.

- Τον Σύλλογο Γυναικών

Βρυσιών για την προσφορά

σε τρόφιμα,απορρυπαντικά,

χαρτικά και κλινοσκεπάσματα

-Το ΤΟΕΒ Πηνειού, για την

προσφορά σε μεγάλες ποσό-

τητες τροφίμων και καθαρι-

στικών.

-Τους πολίτες του Κιλκίς και

ιδιαίτερα την κ. Μπόζη Άννα

(η οποία διέθεσε το κατάστη-

μά της για την συγκέντρωση

των δωρεών σε τρόφιμα και

κλινοσκεπάσματα). Επίσης

ευχαριστούμε τον κ. Αχιλλέα

Τσιαμπαλή και την κ.

Χριστίνα Κολιού που τα μετέ-

φεραν από το Κιλκίς στο

γραφείο του Συλλόγου μας.

-Τον Σύλλογο κρατουμένων

"Ο Εσταυρωμένος" του

Βόλου, για την προσφορά

σεντονιών, κλινοσκεπασμά-

των και ρούχων.

-Την Χριστιανική Εστία

Λάρισας "Απόστολος

Παύλος", για την προσφορά

τροφίμων και ρούχων.

-Τα εκπαιδευτήρια «ΜΑΙΡΗΣ

ΡΑΠΤΟΥ» στην Λάρισα γα

την προσφορά τροφίμων και

ρούχων.

-Τον συμπολίτη μας κ. ΒΑΙΟ

ΜΠΕΛΙΩΚΑ για την προσφο-

ρά καινούργιων ρούχων από

το κατάστημα του.

Η εθελοντική προσφορά σας

μαρτυρεί ψυχική ευγένεια,

φιλάνθρωπα αισθήματα και

την αγάπη σας να συμβάλλε-

τε στο μέτρο του δυνατού,

στην αποκατάσταση των

ζημιών.

Μήνυμα Μήνυμα καικαι ΕυχαριστήριαΕυχαριστήρια

Ιεραποστολής Φαρσάλων γιαΙεραποστολής Φαρσάλων για

την Βιβλική καταστροφήτην Βιβλική καταστροφή



Τ
εχνική σύσκεψη με

αντικείμενο την

πορεία της κατα-

γραφής των ζημιών και

την αποζημίωσή τους,

έλαβε χώρα το μεσημέρι

της Παρασκευής στην

αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων.

Η σύσκεψη έγινε παρουσία

του Γενικού Γραμματέα

Οικονομικής Πολιτικής κ.

Χρήστου Τριαντόπουλου,

του αντιπροέδρου του

ΕΛΓΑ κ. Νίκου Δούκα, του

αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκου

Λιούπα και του Δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Τα κυβερνητικά στελέχη

είχαν την ευκαιρία να συζη-

τήσουν με πληγέντες αγρό-

τες, κτηνοτρόφους, φορείς

αγροτικών υποδομών,

αυτοδιοικητικούς και επιχει-

ρηματίες της επαρχίας

Φαρσάλων και να απαντή-

σουν σε καίρια ερωτήματα.

Επιπρόσθετα, ενημέρωσαν

τους παρευρισκόμενους για

την πορεία των διαδικα-

σιών, με τον κ.

Τριαντόπουλο να ανακοινώ-

νει πως την ερχόμενη εβδο-

μάδα θα τεθεί σε λειτουργία

η ειδική ηλεκτρονική πύλη

για την υποβολή των αιτή-

σεων αποζημίωσης.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου δήλωσε:

«Είναι σημαντικό να βλέ-

πουμε για δεύτερη συνεχό-

μενη φορά μέσα σε λίγες

ημέρες υψηλόβαθμα στελέ-

χη της κυβέρνησης, του

υπουργείου Οικονομικών

και του ΕΛΓΑ στην περιοχή

μας. Θέλω να ευχαριστήσω

τους κ.κ. Τριαντόπουλο και

Δούκα, οι οποίοι είναι και

συντοπίτες μας Θεσσαλοί,

για το ενδιαφέρον που δεί-

χνουν ώστε να ενημερω-

θούν από τους ίδιους τους

πληγέντες αγρότες και επι-

χειρηματίες για τις ζημιές

που υπέστησαν, αλλά και

για να τους για τις ενέργειες

της κυβέρνησης. Όσο περ-

νούν οι ημέρες, τόσο απο-

καλύπτεται και το μέγεθος

του προβλήματος που

άφησε πίσω του ο «Ιανός».

Παραμένουμε στο πλευρό

της κοινωνίας και συνεργα-

ζόμαστε με την πολιτεία

ώστε το συντομότερο δυνα-

τό να ξεκινήσει η καταβολή

των αποζημιώσεων».

Ο Γενικός Γραμματέας

Οικονομικής Πολιτικής κ.

Χρήστος Τριαντόπουλος

δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι

συνεχείς μας επαφές με την

αυτοδιοίκηση και τους πολί-

τες είναι για να εξειδικεύου-

με τα μέτρα και να διασφα-

λίζουμε ότι όλα αυτά προω-

θούνται ομαλά, γιατί ο στό-

χος και η κατεύθυνση από

τον πρωθυπουργό είναι να

πάνε οι πόροι στους δικαι-

ούχους το συντομότερο

δυνατό. Προς εκεί κινούμα-

στε όλοι με γοργούς ρυθ-

μούς, τρέχοντας όλες τις

διαδικασίες, δημιουργώντας

διαδικασίες έτσι ώστε να

φθάσουν τα χρήματα εκεί

που πρέπει, γιατί ακριβώς

δε μιλάμε απλώς για ένα

πρόβλημα που προέκυψε,

αλλά για ένα χτύπημα που

καθήλωσε την οικονομική

δραστηριότητα μίας ολόκλη-

ρης περιοχής.»

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ

κ. Νίκος Δούκας δήλωσε

μεταξύ άλλων: «Ο στόχος

μας είναι να δούμε από

κοντά τα ζητήματα. Η κατα-

στροφή είναι σημαντική και

εκτεταμένη, οπότε από την

πρώτη ημέρα βρισκόμαστε

στην περιοχή, κλιμάκια του

ΕΛΓΑ βρίσκονται επίσης

από την πρώτη ημέρα στην

πληττόμενη περιοχή ώστε

να έχουμε μία πρώτη απο-

τύπωση της κατάστασης.

Αυτό μας βοήθησε στο να

έχουμε μία εικόνα της κατα-

στροφής και να μπορέσου-

με να σχεδιάσουμε με τον

καλύτερο τρόπο την αντιμε-

τώπισή της. Ο πρωθυπουρ-

γός επισκέφθηκε την περιο-

χή, έχει και ο ίδιος εικόνα

για το τι συμβαίνει. Είναι

δέσμευση του πρωθυπουρ-

γού να προχωρήσουμε όσο

το δυνατό πιο γρήγορα στις

πρώτες ενισχύσεις – απο-

ζημιώσεις των παραγωγών,

για να μπορέσουμε να

επουλώσουμε κάποια

πλήγματα. Ως οργανισμός

θέλω να σας πω ότι δώσα-

με από την αρχή προτεραι-

ότητα στο ζωικό κεφάλαιο,

ώστε να μπορέσουμε να

καθαρίσουμε τα νεκρά ζώα

για να μην έχουμε προβλή-

ματα υγείας. Ακολούθησαν

τα μελισσοσμήνη και φυσι-

κά έχουμε μία πρώτη απο-

τύπωση της εικόνας για το

φυτικό κεφάλαιο. Έχουμε

αποφασίσει να ενισχύσουμε

το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ

στη Λάρισα με 50 εκτιμητές

από άλλα υποκαταστήματα,

ώστε να μπορέσουμε να

ολοκληρώσουμε όσο το

δυνατό πιο γρήγορα την

εκτιμητική διαδικασία. Ο

στόχος μας είναι να ολοκλη-

ρώσουμε όλη τη διαδικασία

για τις αποζημιώσεις σε

χρόνους ρεκόρ σε σχέση με

τα προηγούμενα χρόνια».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν

επίσης μεταξύ άλλων οι

αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή και Δημήτρης

Γούσιας, ο πρόεδρος της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Γεωπονικών Συλλόγων και

ειδικός σύμβουλος του

υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.

Μάκη Βορίδη, κ. Δημήτρης

Σοφολόγης, ο πρόεδρος

της ΝΟΔΕ Λάρισας κ.

Χρήστος Καπετάνος, ο

πρόεδρος του ΤΟΕΒ

Ενιπέα κ. Τάσος

Δραχμάνης, ο πρόεδρος

της Κοινότητας Μεγάλου

Ευϋδρίου κ. Νίκος Γόυσιος,

ο πρώην αντιδήμαρχος και

δημοτικός σύμβουλος κ.

Νίκος Γκατζόγιας κ.α.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σύσκεψη για τις αποζημιώσεις παρουσία του Γενικού ΓραμματέαΣύσκεψη για τις αποζημιώσεις παρουσία του Γενικού Γραμματέα

Οικονομικής Πολιτικής και του Αντιπρόεδρου του ΕΛΓΑΟικονομικής Πολιτικής και του Αντιπρόεδρου του ΕΛΓΑ
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Τοπικά Νέα

Τ
ραγική σύμπτωση

ή σημάδια της

φύσης; Τα

Φάρσαλα είχαν πλημμυ-

ρίσει ξανά 112 χρόνια

πριν! – Η Ιστορία επανα-

λαμβάνεται

Έναν αιώνα πίσω η

Επαρχία Φαρσάλων είχε

περάσει ακριβώς την ίδια

διαδικασία με πλημμύρες

και καταστροφές.

Η τότε εφημερίδα της επο-

χής «ΣΚΡΙΠ» αρχείο της

οποίας έφερε στο φώς της

δημοσιότητας ο

Φαρσαλινός κ. Γιάννης

Αρμανίδης περιγράφει με

απόλυτα κατατοπιστικό και

γλαφυρό τρόπο την πλημ-

μύρα που είχε πλήξει την

Επαρχία Φαρσάλων πριν

από 112 χρόνια.

Η… επανάληψη της

Ιστορίας μας δείχνει με τον

πιο σκληρό τρόπο το γεγο-

νός ότι η φύση εκδικείται

και πάντα βρίσκει τον

τρόπο να τιμωρεί την

ανθρώπινη αμέλεια, τις μη

ορθολογικές αποφάσεις και

την αδιαφορία του ανθρώ-

πινου γένους ως προς τον

σεβασμό που απαιτείται να

έχει στην φύση.

Οι οποιεσδήποτε παρεμβά-

σεις γίνονται στην φύση θα

πρέπει να πραγματοποιού-

νται με πλάνο, μελέτες και

προς όφελος της και όχι

κόντρα στα φαινόμενα και

ακαταλόγιστα διότι τότε

έρχεται η «εκδίκηση» η

οποία αφήνει πίσω της

σημάδια και «πληγές».

Ας ελπίσουμε αυτή την

φορά αυτή η βιβλική κατα-

στροφή να μας κάνει σοφό-

τερους και να μην πληρώ-

σουμε ξανά τα λάθη μας

όπως έγινε σήμερα μετά

από περισσότερο από έναν

αιώνα…

Η Εφημερίδα “ΣΚΡΙΠ”

έγραφε στις 21

Σεπτεμβρίου 1908, για την

“Πλημμύρα των Φαρσάλων”

που είχε πλήξει τότε, σχε-

δόν ένα αιώνα πριν, την

ίδια ακριβώς εποχή, τις

παραποτάμιες περιοχές του

Ενιπέα έως τα Φάρσαλα

και τις γύρω περιοχές.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

ΒΟΛΟΣ 21 Σεπτεμβρίου

(τηλεγραφ. “ΣΚΡΙΠ”) – “Η

πλημμύρα των Φαρσάλων

προήλθεν από την εξόγκω-

σιν των υδάτων του ποτα-

μού Ενιππέως. Την 7 1)2

της χθες ανηγγέλθη τηλε-

γραφικώς εκ Δουβλαίας ότι

ο Ενιππεύς  ποταμός πλημ-

μυρήσας κατέρχεται ορμητι-

κός, είνε δ’ ενδεχόμενο να

παρασύρη καί αυτόν τόν

σιδηροδρομ. σταθμόν

Φαρσάλων.

Την ενάτην π.μ. ώραν ακρι-

βώς τα ύδατα εν άκαρεί

κατέλαβον ολόκληρον την

πεδιάδα των Φαρσάλων,

φθάσαντα και μέχρι της

πόλεως. Πεντήκοντα βήμα-

τα κάτωθεν του δημοτικού

φόρου εσχηματίσθη ένα

αχανές πέλαγος διήκον από

του ενός άκρου της πεδιά-

δος είς το άλλο. Αδύνατον

είνε να διακρίνη ανθρώπι-

νος οφθαλμός την γην. Τα

χωριά Βασιλή, Άνω και

Κάτω Σανερλή (σ.σ. Άνω κ

κάτω Σατερλή – Δίλοφο),

Τοναχμασί (σ.σ. Τσάχματ,

Ανωχώρι-Κατωχώρι),

Δεμερλή (σ.σ.

Παλαιοφάρσαλος σημερι-

νός Σταυρός), Μπιντζαλέρ

(σ.σ. Μπιτζιλέρι Ελληνικό

και Πυργάκια),

Γκουμεγουνάρη (σ.σ.

Γκουσκουνάρι (Ευϊδριο),

Χατζόμπαση (Υπέρεια) και

άλλα εκαλύφθησαν υπό

των υδάτων (λόγω τηλεγρα-

φήματος κάποια από τα

ονόματα είχαν γραφτεί λαν-

θασμένα).

Επίσης επλημύρισεν ο

Όνόχωνος ποταμός (σ.σ.

Σοφαδίτης) κατακλύσας την

παρακειμένη  αυτών κωμό-

πολιν Σοφάδες. Ειδήσεις

εκείθεν ελλείπουσιν. Η

σιδηροδρομική γραμμή από

ΛαζάρΜπούγα (σ.σ.

Σιτόχωρο) μέχρι Φάρσαλα

τελείως κατεστράφη, από

τα Φάρσαλα μέχρι το

Δεμερλή επίσης η συγκοι-

νωνία θα επαναληφθή μετά

δεκαήμερον. Δια νυκτός

μεταβαίνουν 50 βαγόνια

όπως παραλάβουν εξ’

Ορμάν Μαγούλα (σ.σ.

Δασόλοφος) ΛαζάρΜπούγα

τους εφέδρους ανερχόμε-

νους είς 3.000 και θα τους

μεταφέρουν μόνον εις την

Λάρισα”.

* Το δημοσίευμα της εφη-

μερίδας “ΣΚΡΙΠ” αντλή-

θηκε από τον Γ. Αρμανίδη

και αρχικά δημοσιεύθηκε

στην εφημερίδα “Ε”

Τραγική σύμπτωση ή σημάδια της φύσης; ΤαΤραγική σύμπτωση ή σημάδια της φύσης; Τα

Φάρσαλα είχαν πλημμυρίσει ξανά 112 χρόνιαΦάρσαλα είχαν πλημμυρίσει ξανά 112 χρόνια

πριν! – Η Ιστορία επαναλαμβάνεταιπριν! – Η Ιστορία επαναλαμβάνεται



Ο
Δήμος Φαρσάλων

σε συνεργασία με

τον ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

και το τμήμα κοινωνικής

προστασίας βρίσκεται

από την πρώτη στιγμή

στο πλευρό των πλημμυ-

ροπαθών της επαρχίας

μοιράζοντας καθημερινά

από τις 18/9 έως και

σήμερα 400 ατομικές

συσκευασμένες μερίδες

έτοιμου φαγητού καθώς

και συσκευασίες εμφια-

λωμένου  νερού  σε

συμπολίτες μας που

έχουν άμεσες βασικές

ανάγκες .

Σημαντική είναι συνεισφορά

της περιφέρειας, μεγάλων

και μικρών επιχειρήσεων

καθώς και ιδιωτών, του

Ερυθρού Σταυρού, καθώς

και πολλές εθελοντικές ομά-

δες, οι οποίοι συμπράττουν

στην προσπάθεια της δημο-

τικής αρχής δείχνοντας

υψηλό αίσθημα κοινωνικής

ευθύνης και αλληλεγγύης.

Την ευθύνη και τον συντονι-

σμό έχει επωμιστεί ο πρόε-

δρος του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ κ.

Χρήστος Δ. Μπασαγιαννης

σε συνεργασία με τους

προέδρους των τοπικών

κοινοτήτων.
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Καθημερινά μοιράζει τρόφιμα, νερά και είδη πρώτης ανάγκης στουςΚαθημερινά μοιράζει τρόφιμα, νερά και είδη πρώτης ανάγκης στους

πληγέντες ο Δήμος Φαρσάλωνπληγέντες ο Δήμος Φαρσάλων

Στη σύσκεψη υπό τονΣτη σύσκεψη υπό τον

αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ οιαντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ οι

αντιδήμαρχοι Φαρσάλων κ.κ.αντιδήμαρχοι Φαρσάλων κ.κ.

Χατζηπλή και ΓούσιαςΧατζηπλή και Γούσιας

Σ
ε σύσκεψη στην

Περιφέρεια

Θεσσαλίας με τη συμ-

μετοχή του αντιπροέδρου

του ΕΛΓΑ κ. Νικόλαου

Δούκα, συμμετείχαν το

πρωί της Τετάρτης οι αντι-

δήμαρχοι Φαρσάλων κ.κ.

Σοφία Χατζηπλή και

Δημήτρης Γούσιας.

Ενημερώθηκαν για τις προ-

σπάθειες του ΕΛΓΑ προκει-

μένου να καταβληθούν το

συντομότερο δυνατό οι απο-

ζημιώσεις στους πληγέντες

από τα πρόσφατα ακραία

καιρικά φαινόμενα, αλλά και

για τη δέσμευση του κ.

Δούκα να δοθεί το συντομό-

τερο «γενναία προκαταβολή»

στους παραγωγούς.

Τόσο η κ. Χατζηπλή, όσο και

ο κ. Γούσιας τοποθετήθηκαν

στη σύσκεψη αποτυπώνο-

ντας το μέγεθος της κατα-

στροφής στην επαρχία

Φαρσάλων και επιμένοντας

στην ανάγκη γρήγορης απο-

ζημίωσης του συνόλου των

καταστροφών που προκλή-

θηκαν από τον «Ιανό».

Μετά το πέρας της σύσκε-

ψης, οι δύο αντιδήμαρχοι

συναντήθηκαν με τον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.

Κώστα Αγοραστό, τον οποίο

και ευχαρίστησαν θερμά για

τις διαρκείς και ζωτικής

σημασίας προσπάθειες που

καταβάλει από την πρώτη

στιγμή η Περιφέρεια στην

περιοχή, με στόχο την κατά

το δυνατόν ταχύτερη επι-

στροφή στην κανονικότητα.

Α
κυρώνονται λόγω

κορονοϊού οι μαθη-

τικές και στρατιωτι-

κές παρελάσεις για την

εθνική επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου, με απόφαση

του Πρωθυπουργού

Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την ανακοίνωση έκανε ο

κυβερνητικός εκπρόσωπος

Στέλιος Πέτσας, κατά την

ενημέρωση των πολιτικών

συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-

πος τόνισε ότι η Ελλάδα

εξακολουθεί να τα πηγαίνει

καλύτερα σε σχέση με

άλλες χώρες με αντίστοιχο

πληθυσμό στην Ευρώπη,

αλλά τόνισε ότι χρειάζεται

εγρήγορση και όχι εφησυ-

χασμός, γιατί η εικόνα μπο-

ρεί να αλλάξει δραματικά.

Πρόσθεσε ότι τα κρούσμα-

τα σε μονάδες όπως τα

γηροκομεία και οι χώροι

εργασίας, όπου η διάδοση

του κορωνοϊού γίνεται

ραγδαία, αναδεικνύουν τη

σημασία της ατομικής ευθύ-

νης, της εφαρμογής των

πρωτοκόλλων και της

πιστής εφαρμογής των

μέτρων που συστήνουν οι

ειδικοί και εφαρμόζει η

πολιτεία.

Τ
ο ΔΣ του ΠΤ ΛΑΡΙ-

ΣΑΣ του

Πανελληνίου

Συλλόγου

Φυσικοθεραπευτών απο-

δέχθηκε ομόφωνα την

πρόταση του συναδέλφου

από τα Φάρσαλα και

ταμία του ΠΤ Καραδήμα

Βασίλη, να προσφέρει

υλική βοήθεια από είδη

πρώτης ανάγκης στον

Δήμο Φαρσάλων για να

ικανοποιηθούν οι ανά-

γκες των πλημμυροπα-

θών της περιοχής.

Στην παράδοση που έγινε

την Κυριακή 26/09/2020

στο Δημαρχείο Φαρσάλων

το ΔΣ εκπροσώπησε ο

πρόεδρος του ΠΤ Χασιώτης

Βασίλης, ο ταμίας

Καραδήμας Βασίλης και

παραβρέθηκαν οι συνάδελ-

φοι και μέλη Μήτας

Ευάγγελος, Μήτα

Αλεξάνδρα και Κατσιαούνης

Βασίλης.

Τα υλικά παρέλαβε ο κ.

Δαμιανός Κωνσταντίνος

πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων, ο

οποίος και ευχαρίστησε

τους Φυσικοθεραπευτές.

2828η Οκτωβρίου: Ακυρώνονταιη Οκτωβρίου: Ακυρώνονται

οι παρελάσεις φέτοςοι παρελάσεις φέτος

Οι φυσικοθεραπευτές του Οι φυσικοθεραπευτές του ΝΝ ΛάρισαςΛάρισας

κοντά στους πληγέντες της επαρχίαςκοντά στους πληγέντες της επαρχίας



Σ
ε ανακοίνωση της
Λαϊκής
Συσπείρωσης

Φαρσάλων επισημαίνο-
νται τα εξής:
“Η Λαϊκή Συσπείρωση
Φαρσάλων καταγγέλλει τη
Δημοτική αρχή για τη συνή-
θη και απαράδεκτη πρακτι-
κή της εδώ και καιρό να
καλεί σε τηλεφωνικά και
διαδικτυακά συμβούλια. Τη
στιγμή που σε σχολικές
μονάδες του δήμου μας
υπάρχουν τμήματα με 27
και 28 μαθητές στοιβαγμέ-
νους,  εμείς καλούμαστε να
συνεδριάζουμε με ασφάλεια
από απόσταση, έχοντας τις
περισσότερες φορές προ-
βληματική επικοινωνία και
χωρίς να έχουμε το δικαίω-
μα να τοποθετούμαστε
απρόσκοπτα, να ρωτάμε,
να ακούμε τις τοποθετήσεις
των υπόλοιπων συμβού-
λων.

Και όλα αυτά τη στιγμή που
η περιοχή μας πνίγεται,
υπάρχουν μεγάλα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι των χωριών και
της πόλης μας όσον αφορά
την ζωή τους, τα υπάρχο-
ντα τους, την υγειονομική
τους κατάσταση. Και το
ωραίο είναι πως η Δημοτική
αρχή καλεί σε «τηλεφωνι-
κό» δημοτικό συμβούλιο για
θέματα που δεν έχουν
καμία μα καμία σχέση με
την οξυμμένη και τραγική
κατάσταση που επικρατεί
στον δήμο μας. Οι Δημότες
δεν μας επέλεξαν για να
κάνουμε συμβούλια τηλε-
φωνικά, αλλά με την
παρουσία μας να αντιμετω-
πίζουμε τα οποία προβλή-
ματα και να διεκδικούμε
παροχές και δικαιώματα
λαϊκά στρώματα της περιο-
χής”.

Ο
πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων, και

νυν δημοτικός

σύμβουλος και επικεφα-

λής της παράταξης

«Φαρσάλων  Όραμα» κ.

Άρης Καραχάλιος, με επε-

ρώτηση – πρόταση που

κατέθεσε προς τον δήμο

Φαρσάλων ζητά την

σύγκληση Δ.Σ. με θέμα τις

καταστροφικές συνέπειες

της πλημμύρας, με σκοπό

την θέσπιση μέτρων αντι-

μετώπισής της και ανα-

κούφισης των πληγέντων

και τον καθορισμό των

προτεινόμενων έργων

αντιπλημμυρικής θωράκι-

σης της πόλης και των

χωριών του Δήμου.

Αναλυτικά τα όσα αναφέ-

ρει:

κ.κ. Δήμαρχε και Πρόεδρε

του Δ.Σ.,

Την Παρασκευή 25η

Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα

μετά τις καταστροφικές για

το Δήμο μας βροχοπτώσεις

– πλημμύρες πόλης,

χωριών και καλλιεργειών,

λάβαμε πρόσκλησή σας για

συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου την Τρίτη 29η

Σεπτεμβρίου δια περιφοράς

/ τηλεφωνικά και μάλιστα

για δύο θέματα παντελώς

άσχετα με το κυρίαρχο

ζήτημα των ημερών που

αφορά στον τόπο και στους

δημότες μας.

Προβάλλει ως εξόφθαλμη

και προσβλητική η υποβάθ-

μιση και απαξίωση του

Δημοτικού Συμβουλίου και

των μελών του, ιδιαίτερα

των παρατάξεων της μειο-

ψηφίας, με την αποστέρηση

της δυνατότητας συζήτησης

και έκφρασης των απόψε-

ων και προτάσεων.

Η σύγκληση του Δημοτικού

Συμβουλίου και η συνεδρία-

ση δια ζώσης / με αυτοπρό-

σωπη παρουσία των μελών

του είναι αναγκαία και επι-

βεβλημένη, κάθε δε αντίθε-

τος ισχυρισμός και πρακτι-

κή από μέρους σας προ-

βάλλει ως απόλυτη αυθαι-

ρεσία, αντικρούει στους δια-

μορφωμένους αυτοδιοικητι-

κούς κανόνες δημοκρατικό-

τητας και αποτελεί κατακρι-

τέα και καταδικαστέα διαδι-

κασία. Είμαστε σταθερά

αντίθετοι στην πρακτική

που υιοθετείτε και επιχειρεί-

τε να επιβάλλεται. Η δημο-

κρατικότητα των πεποιθή-

σεών μας δεν το ανέχεται

και δεν το επιτρέπει.

Σας ερωτώ, λοιπόν, εάν και

πότε έχετε την πρόθεση να

προβείτε στην επιβαλλόμε-

νη σύγκληση του Δημοτικού

Συμβουλίου και μάλιστα δια

ζώσης / με αυτοπρόσωπη

παρουσία των μελών του

και όχι τηλεφωνικά ή με

τηλεδιάσκεψη, με μοναδικό

θέμα ημερήσιας διάταξης

τις καταστροφικές συνέπει-

ες της πλημμύρας της 18ης

Σεπτεμβρίου, την θέσπιση

μέτρων αντιμετώπισής της

και ανακούφισης των πλη-

γέντων και τον καθορισμό

των προτεινόμενων έργων

αντιπλημμυρικής θωράκι-

σης της πόλης και των

χωριών του Δήμου. Τα μέλη

της παράταξής μας, ανεπι-

φύλακτα, προτείνουμε την

άμεση και δια ζώσης συνε-

δρίαση του Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα, σας γνωρί-

ζουμε και εγγράφως, ότι σε

οποιαδήποτε μελλοντική

συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου δια περιφο-

ράς/τηλεφωνικά ή με τηλε-

διάσκεψη δεν συμμετέχου-

με και σας δηλώνουμε την

συνειδητή αποχή μας,

καθόσον γίνονται πλέον

χωρίς σοβαρή αιτία αλλά

παντελώς αναίτια και προ-

σχηματικά, με αδυναμία

ουσιαστικής συμμετοχής και

προφορικής ανταλλαγής

απόψεων και επιχειρημά-

των από τα μέλη του

Συμβουλίου.
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Φαρσάλων καταγγέλλει τηΦαρσάλων καταγγέλλει τη

Δημοτική αρχήΔημοτική αρχή



Α
Ο Ναρθακίου και

Αναγέννηση

Φαρσάλων βρέθη-

καν αντιμέτωποι στην

πρεμιέρα της Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορίας με τους γηπε-

δούχους να παίρνουν την

νίκη με σκορ 1 – 0 με τον

Αρσενόπουλο να πετυχαί-

νει το μοναδικό τέρμα της

αναμέτρησης.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον ΑΟ Ναρθακίου να έχει

την κατοχή και την πρωτο-

βουλία των κινήσεων απει-

λώντας με ένα σουτ του

Αρσενόπουλου το οποίο και

έδιωξε ο Ιακωβάκης με τα

πόδια, ενώ η προσπάθεια

του Τσιτσικλή πέρασε λίγο

άουτ.

Στο δεύτερο μέρος η

Αναγέννηση μπήκε πιο

δυνατά και έχασε κλασσικές

ευκαιρίες για να πετύχει

κάποιο γκολ.

Αρχικά ο Χαμορούσος

έκανε το σουτ με τον

Ζειμπέκη να τον σταματά.

Εν συνεχεία ο Δημούλας

πλάσαρε μόλις άουτ από

πλεονεκτική θέση.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της

Αναγέννησης χάθηκε στο

75′ όταν ο Πολύζος “έσπα-

σε” για τον Τζοβάρα με τον

τελευταίο να πλασάρει άουτ

από πολύ πλεονεκτική

θέση.

Ο ΑΟΝ είχε μια καλή στιγμή

όταν ο Χρόνης έκανε την

σέντρα με τον Τσιτσικλή να

μην προλαβαίνει να σπρώ-

ξει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 80′ ο Δημουλάς άφησε

την Αναγέννηση με δέκα

παίκτες καθώς είδε την δεύ-

τερη κίτρινη κάρτα μετά

από διεκδίκηση και μαρκά-

ρισμα πάνω στον Γκούνη.

Στο 85′ ο ΑΟ Ναρθακίου

πέτυχε το μοναδικό τέρμα

της αναμέτρησης, όταν ο

Αρσενόπουλος πήρε την

μπάλα από τα αριστερά,

σούταρε δυνατά έξω από

την περιοχή και πέτυχε το 1

– 0.

Μάλιστα η Αναγέννηση

έμεινε με 9 ποδοσφαιριστές

καθώς αποβλήθηκε και ο

Ισούφης στις καθυστερή-

σεις.

Οι Συνθέσεις
ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης
Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Δημακόπουλος (20′ λ.τ.

Μπουλούτσος),

Κατσικόπουλος, Γκούνης,

Μπανιάς, Καψιώχας,

Χρόνης, Αρσενόπουλος,

Αζάς (70′ Λελεντζής),

Καραβαγγέλης, Τσιτσικλής.

Αναγέννηση Φαρσάλων
(Κώστας Ρόφαλης):
Ιακωβάκης, Θλιβερός,

Ισούφης, Μπούλαρι,

Χαμορούσος (72′

Τζιοβάρας), Μουτκανάς,

Δημητρόπουλος,

Δημητρίου, Θέος (65′

Βλαχάκης, 90′

Αγγελακόπουλος), Πολύζος,

Δημουλάς Δ.

Τ
ην ήττα με σκορ 1 – 2

γνώρισε ο

Ολυμπιακός

Αμπελιάς από τον νεοφώτι-

στο στην κατηγορία Πύρρο

και έτσι μετά από 2 αγωνι-

στικές οι ερυθρόλευκοι

παρέμειναν στον βαθμό

της πρεμιέρας με το

Αβέρωφ.

Ο Γαλάνης στο 35′ πρόλαβε

την έξοδο του τερματοφύλα-

κα της Αμπελιάς και έβαλε σε

θέση οδηγού τον Πύρρο στο

σκορ και το 0 – 1 ήταν το

σκορ ημιχρόνου.

Στο 51ο λεπτό οι φιλοξενού-

μενοι κέρδισαν πέναλτι και ο

αρχηγός του Πύρρου, Άλκης

Νικούλης από την άσπρη

«βούλα» ευτύχησε για το 0 –

2, πέναλτι το οποίο κέρδισε ο

ίδιος.

Στη συνέχεια της συνάντησης

υπήρχαν χαμένες ευκαιρίες

από τις δύο ομάδες και ο

Ζαφείρης Σουφχάρας μείωσε

σε 1 – 2 στις καθυστερήσεις

για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς

με πλασέ από σέντρα του

Ηλία Γκουντάρα, με αυτό να

είναι και το τελικό αποτέλε-

σμα.

Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς είχε

δυο καλές στιγμές με τον

Καφαντάρη όμως δεν κατά-

φερε να σκοράρει στέλνοντας

και τις δυο φορές την μπάλα

μόλις άουτ.

Πολλά συγχαρητήρια για τη

διαιτητική τριπλέτα από την

ομάδα του Ολυμπιακού

Αμπελιάς και τις αποφάσεις

που είχαν στο ματς…

Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Φώτης Πλίτσης – Κώστας
Ακρίβος): Αθανασόπουλος,

Μαγγόλας (46′ Γκουντάρας),

Σουφχάρας, Κοτρώτσιος Αθ.,

Μερτζανίδης Ηλ., Τσανάς,

Χριστοδούλου, Βράκας (5′

λ.τ. Κοτρώτσιος Χρ.),

Ραπτοτάσιος (60′

Μερτζανίδης Φ.),

Καρατζούκος (46′ Πλίτσης),

Καφαντάρης (74′

Μητροδήμος).

Πύρρος Βορειοηπειρωτών
Λάρισας (Δημήτρης
Βλάχος): Ξύτσας,

Τσιρογιάννης, Σουλάι (70′

Βίλλης), Λέτσιος, Σάρρα,

Ακρίβος, Μάρης, Βύρλας (70′

Κυπαρίσσης), Φουρκιώτης

(75′ Αλλιάι), Γαλάνης,

Νικούλης.

Διαιτητική Τριπλέτα
Δημεράς, Στάμος,

Τζιμούρτος.
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Με Αρσενόπουλο “μπροστάρη” νικητής το Ναρθάκι κόντρα στην Αναγέννηση!Με Αρσενόπουλο “μπροστάρη” νικητής το Ναρθάκι κόντρα στην Αναγέννηση!

Εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς…Εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς…



Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων ξεκί-

νησε ιδανικά την σεζόν

στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία

με τους ροσονέρι να φεύ-

γουν με το “διπλό” με

σκορ 0 – 2 από την έδρα

της Ραχούλας και να

κάνουν εκκίνηση με το

“δεξί”.

Μια παλικαρίσια νίκη για το

συγκρότημα του Βασίλη

Τσιανάκα που αγωνίσθηκε

με περίσσιο πάθος, θέληση

και αποφασιστικότητα,

πέτυχε ένα γκολ σε κάθε

μέρος και έχει κάθε δικαίω-

μα να βλέπει με ακόμη

μεγαλύτερη αισιοδοξία τη

συνέχεια.

Οι Χαλκιάδες κατάφεραν να

ανοίξουν το σκορ στο 21′

όταν ο Αντωνιάδης “σέρβι-

ρε” με εκτέλεση φάουλ και ο

Τασιόπουλος με κεφαλιά

πέτυχε το 0 – 1.

Η αναμέτρηση είχε ρυθμό

δίχως όμως κλασσικές

ευκαιρίες με τους γηπεδού-

χους να απειλούν με

κάποια μακρινά σουτ.

Οι Χαλκιάδες απείλησαν με

ενα τετ α τετ του

Μπατζανούλη το οποίο

αρχικά έδιωξε ο

Κυρανούδης.

Το τελικό 0 – 2 σημείωσε ο

Ρουμάνης στο 72′ με πλασέ

από θέση τετ α τετ μετά

από αντεπίθεση των ροσο-

νέρι.

Οι άνθρωποι των

Χαλκιάδων ευχαριστούν

θερμά την ομάδα της

Ραχούλας για την άψογη

φιλοξενία και δεσμεύονται

ότι θα ανταποδώσουν την

φιλοξενία στον δεύτερο

γύρο.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Ραχούλας (Βαϊτσης)

Κυρανούδης, Γκαλίτσιος

(46΄Γκαραβέλης),

Θεοχαρούλης

(83΄Τζάνακας),

Βλησαρούλης Γ., Σκάκος,

Βλησαρούλης Ν.,

Θεοδώρου, Ριζούλης,

Αργυρακούλης

(66΄Γαρυφαλλόπουλος),

Καραγκιόζης

(68΄Σταμπολάκης),

Παπαδόπουλος.

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Βαρσάμης, Γκουνάρας Στ.,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Τραμπάκουλος,

Μπαντζανούλης (83′

Ευαγγελούλης), Βόπης (92′

Νασιούλας), Πέτσας 92

(Μητσόπουλος),

Τασιόπουλος, Γκουνάρας

Χρ., (46′ Ρουμάνης).

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων στην

πρεμιέρα του

στην Α ΕΠΣΛ κατηγορία

άφησε θετικότατες εντυ-

πώσεις κόντρα στην ΑΕ

Κιλελέρ με την αναμέτρη-

ση ναι μεν να λήγει με

σκορ 1 – 1 αλλά το

συγκρότημα του κ.

Καπελιάνη να χάνει

σωρεία ευκαιριών που θα

μπορούσαν να του

δώσουν την νίκη στην

αναμέτρηση.

Ο Αχιλλέας ξεκίνησε πολύ

δυνατά με τον

Παπακωνσταντίνου στο 20′

να κάνει την σέντρα, τον

Τζέκα να εκτελεί με ανάπο-

δο ψαλιδάκι με τον

Μαγαζιώτη να διώχνει αρχι-

κά την μπάλα στο οριζόντιο

δοκάρι και εν συνεχεία κόρ-

νερ.

Λίγο αργότερα ο

Παπακωνσταντίνου έκανε

το πλασέ με τον Μαγαζιώτη

να διώχνει πριν η μπάλα

περάσει την γραμμή.

Ενώ ο ίδιος ποδοσφαιρι-

στής στο 30′ έχασε ακόμη

μια μεγάλη ευκαιρία με το

πλασέ του να περνά λίγο

άουτ.

Στο 35′ το Κιλελέρ άνοιξε το

σκορ όταν ο Γκαραλιάκος

με απευθείας εκτέλεση

φάουλ ανάμεσα από κέντρο

και μεγάλη περιοχή με ένα

“τούβλο” έστειλε την μπάλα

στο “παράθυρο” του Κουσιά

και έγραψε το 1 – 0.

Παρά το γεγονός ότι δέχθη-

καν γκολ οι παίκτες του

Αχιλλέα συνέχισαν να πιέ-

ζουν και να είναι απειλητικοί

σε κάθε φάση.

Στο 55′ ο Πατσιούρας έκανε

την σέντρα παράλληλα

προς την περιοχή ο

Δημήτρης Τσούλης βρέθηκε

στην πορεία της μπάλας

όμως δεν κατάφερε να νική-

σει εξ επαφής τον εξουδετε-

ρωμένο Μαγαζιώτη στέλνο-

ντας την μπάλα μόλις άουτ.

Στο 65′ ο

Παπακωνσταντίνου έχασε

ακόμη μια καλή στιγμή.

Εν τέλει ο Αχιλλέας κατάφε-

ρε να “πληρώσει με το ίδιο

νόμισμα” την ομάδα του

Κιλελέρ όταν στο 80΄ ο

Γανός εκτέλεσε το φάουλ

από τα πλάγια κοντά στην

περιοχή και έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα του

Μαγαζιώτη για το τελικό 1 –

1.

Οι Συνθέσεις

Κιλελέρ (Α.

Τσιβόπουλος):

Μαγαζιώτης, Γαρουφαλιάς,

Κίτσιος Π., Καρακάνος,

Παλάσκας, Αργύρης,

Ντονούδης (60′

Φορτομάρης), Χατζής Κ.

(60′ Κίτσιος Δ.),

Παπαχρήστος,

Γκαραλιάκος, Μαλάκος.

Αχιλλεάς Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Πατσιούρας

(65΄Κατσανάκης), Τσούλης,

Μπερσιάνης, Τλούπας,

Γανός, Κορδαλής, Τσούλης

Δ. (75′ Καρέντζος),

Πλιάγκας (65′ Αναγνώστης),

Παπακωνσταντίνου, Τζέκα

(82′ Καναβός).
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Πρεμιέρα με το “δεξί” για τον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων!Πρεμιέρα με το “δεξί” για τον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων!



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 διαμέρισμα 1ου ορό-

φου επί της οδού Γυμνασιάρχου

Γκίκα 24 στα Φάρσαλα.

2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζί-

να και καθιστικό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6973885635

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ακακία άκοπη

80Ε/ΤΟΝΟΣ, κομμένη

100Ε/ΤΟΝΟΣ.

Αγγέλης Ηλίας, Σταυρός

Φαρσάλων Καυσόξυλα

Τηλ Επικοινωνίας: 6985801853,

6973664578

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800 τμ

με αποθήκη εντός επί της οδού

Ανωχωρίου στα Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6971955687, 6977070987

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery

από το Michalis Barbeque.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2491028098, 698992195
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων ευχαριστεί την

κ. Βάσω Κουτσιάρη - Λιούπη και Θεόδωρο και Ζήση Κων/νου

Λιούπη για την δωρεά στον σύλλογο εις μνήμη του συζύγου

και πατέρα Κωνσταντίνου Λιούπη.

Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος “Παναγία Ελεούσα” ευχαριστεί

θερμά την οικογένεια Μπασαγιάννη Δημητρίου του Χρήστου

για την προσφορά των 50 ευρώ στην μνήμη Γεωργίας

Μπασαγιάννη.

Ευχόμαστε καλό παράδεισο και παρηγοριά στους οικείους της 

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε δημόσια τον κ.

Ηλία Καλόγηρο κάτοικο Βασιλί για την αμέριστη βοήθεια που

προσέφερε στα παιδιά της οικογένειάς μας, στις πρόσφατες

πλημμύρες.

Οικογένεια Κωνσταντίνου Στρατή

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Άτομο πλήρους απασχόλησης για αγροτικές εργασίες στην περιοχή

των Φαρσάλων. 

Απαραίτητο δίπλωμα τρακτέρ, προυπηρεσία θα εκτιμηθεί.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6940778071 (Απογευματινές ώρες)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 105/2020 Διάταξης του κ. Ειρηνοδίκη

Φαρσάλων, αναγνωρίστηκε το Σωματείο, με την επωνυμία 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΙΩΝ» -

«Η ΒΡΙΣΗΙΔΑ» που εδρεύει στα Βρυσιά Φαρσάλων, 

σκοπός του οποίου είναι :α) η ανάπτυξη με κάθε μέσο του

μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και

γενικότερα των κατοίκων του χωριού, β) η διατήρηση της εθνι-

κής, πολιτιστικής, κοινωνικής και θρησκευτικής παράδοσης

των κατοίκων του χωριού και της γύρω περιοχής, γ) η δημι-

ουργία δεσμών φιλίας, αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ των

μελών και δ) η προβολή της περιοχής, η ανάδειξη των προ-

βλημάτων της και η προσπάθεια επίλυσής τους, όπως ο σκο-

πός λεπτομερώς περιγράφεται στο από 02/09/2020 καταστατι-

κό του.

Φάρσαλα, 1 Οκτωβρίου 2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος Δημακοπούλου Μαρία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 106/2020 Διάταξης του κ. Ειρηνοδίκη

Φαρσάλων, αναγνωρίστηκε το Σωματείο, με την επωνυμία 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙ» που εδρεύει στο Βασιλί

Φαρσάλων, σκοπός του οποίου είναι  η ανάπτυξη με κάθε

μέσο του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών

του και γενικότερα των κατοίκων του χωριού, η διατήρηση της

εθνικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και θρησκευτικής παράδο-

σης των κατοίκων του χωριού και της γύρω περιοχής, η δημι-

ουργία δεσμών φιλίας, αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ των

μελών και η προβολή της περιοχής, η ανάδειξη των προβλη-

μάτων της και η προσπάθεια επίλυσής τους, όπως ο σκοπός

λεπτομερώς περιγράφεται στο από 03/09/2020 καταστατικό

του.

Φάρσαλα, 1 Οκτωβρίου 2020

Η πληρεξούσια Δικηγόρος Δημακοπούλου Μαρία

6/10:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

7/10:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

8/10:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

9/10:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

10/10:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

11/10:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος

70 Τηλ: 24910-23465       

12/10:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

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
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Μ
ε απόφαση του

Διοικητικού

Συμβουλίου της

ΕΠΣ Λάρισας, κατά την

αγωνιστική περίοδο 2020-

21 στους αγώνες

Κυπέλλου Ερασιτεχνών

της αρμοδιότητάς της, σε

περίπτωση ισόπαλου

αποτελέσματος στην

90λεπτη κανονική διάρ-

κεια δεν θα ακολουθεί

ημίωρη παράταση αλλά

κατ΄ευθείαν η διαδικασία

των επανορθωτικών

λακτισμάτων (πέναλτι) για

την ανάδειξη νικητή.

Η τροποποίηση αυτή θα

περιληφθεί στην προκήρυ-

ξη της τρέχουσας διοργά-

νωσης και θα ισχύσει μέχρι

και την προημιτελική φάση

(οκτάδα).

Στην ημιτελική φάση (διπλοί

αγώνες) αλλά και τον τελικό

θα προβλέπεται κανονικά η

παράταση, σε περίπτωση

κατά την οποία παραστεί

σχετική ανάγκη.

Υπενθυμίζεται ότι στην δεύ-

τερη φάση του θεσμού

εισέρχονται στην διοργάνω-

ση τα σωματεία της Α1

Κατηγορίας, ενώ στην τρίτη

αυτά της Γ΄ Εθνικής και της

Α’ ΕΠΣΛ και ισχύει σε όλες

τις κληρώσεις το πλεονέ-

κτημα της κατώτερης σε

κατηγορία ομάδας να αγω-

νίζεται ως γηπεδούχος.

Μ
ετά τη κλήρωση

για το πρωτάθλη-

μα της Β’ τοπικής

κατηγορίας του Νομού

μας που έγινε, βγήκαν

ενδιαφέροντα ζευγάρια

στη πρώτη αγωνιστική σε

1ο, 2ο και 3ο όμιλο…

Οι ομάδες της Επαρχίας

αγωνίζονται στον 3ο όμιλο

και η πρεμιέρα έβγαλε τοπι-

κό ντέρμπι καθώς η Θύελλα

Βασιλί θα αντιμετωπίσει

εντός έδρας την Νίκη

Κρήνης.

Ενώ η Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων αγωνίζεται

εκτός έδρας με τον Μαχήτη

Τερψιθέας.

Το πρωτάθλημα αναμένεται

να ξεκινήσει το

Σαββατοκύριακο 10 και 11

Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί

σε τρεις γύρους…

Πιο αναλυτικά:

1ος Όμιλος

Καλύβια – Συκέα

Στεφανόβουνο/Γαλανόβρυσ

η – Μεγ. Ελευθεροχώρι

Ακαδημία Ελασσόνας –

Δομένικο

Μαρίνος Αντύπας – Καρυά

Από τη κλήρωση που έγινε,

ο 3ος γύρος θα είναι επα-

νάληψη του α’ γύρου.

2ος Όμιλος

Νέο Περιβόλι –

Ομορφοχώρι

Στόμιο – Αετόλοφος

Ελάτεια – Αμπελόκηποι

Ανάβρα – Ομόνοια

Από τη κλήρωση που έγινε,

ο 3ος γύρος θα είναι επα-

νάληψη του β’ γύρου.

3ος Όμιλος

Διογένης – Τοξότης

Λάρισας

Τερψιθέα – Ακαδημία

Αχιλλέως

Βασιλί – Κρήνη

Ζάππειο – Λάρισα ’88

Ρεπό: Μυραϊκός

Από τη κλήρωση που έγινε,

ο 3ος γύρος θα είναι επα-

νάληψη του β’ γύρου.

Τοπικά Νέα

Χωρίς παράταση το Κύπελλο ΕΠΣΛΧωρίς παράταση το Κύπελλο ΕΠΣΛ

Ξεκινά η “μάχη” και στην Β ΕΠΣΛ!!!Ξεκινά η “μάχη” και στην Β ΕΠΣΛ!!!

Τα Αποτελέσματα -1η Αγωνιστική

Ραχούλα – Χαλκιάδες 0-2

Υπέρεια – Μάνδρα (αναβολή)

Ναρθάκι-Αναγέννηση Φαρσάλων 1-

0

Βούναινα – Κουτσόχερο α.α. 0-3

Πελασγιώτιδα – Ελευθεραί 0-0

Αγ. Ανάργυροι – Ανθούπολη 3-2

Επόμενη αγωνιστική (Σάββατο

10/10, 16:30)

Υπέρεια-Ραχούλα

Χαλκιάδες-Αναγέννηση

Φαρσάλων

Μάνδρα-Βούναινα α.α. 3-0

Ναρθάκι-Πελασγιώτιδα

Φορτούνα Κουτσοχέρου-Άγιοι

Ανάργυροι

Ανθούπολη-Ελευθεραί

Η βαθμολογία (1η αγωνιστική)

1. Κουτσόχερο 3-0 3

2. Χαλκιάδες 2-0 3

3. Ναρθάκι 1-0 3

4. Άγιοι Ανάργυροι 3-2 3

5. Πελασγιώτιδα 0-0 1

6. Ελευθεραί 0-0 1

7. Ανθούπολη 2-3 0

8. Αναγέννηση Φ. 0-1 0

9. Ραχούλα 0-2 0

10. Υπέρεια 0-0 0

11. Μάνδρα 0-0 0

*Τα Βούναινα έχουν παραιτηθεί

από το πρωτάθλημα.

*Υπέρεια και Μάνδρα έχουν ένα

ματς λιγότερο

Β ΕΠΣΛ (3ος Όμιλος)

Τα Αποτελέσματα - 2η
Αγωνιστική

Μαυροβούνι-Δωτιέας Αγιάς 0-3

Κιλελέρ-Αχιλλέας Φ. 1-1

Βλαχογιάννι-Νέα Πολιτεία 2-2

Γόννοι-Δήμητρα Γιάνν. 1-3

Αμπελωνιακός-Αβέρωφ 1-0

Δαμασιακός-Αργυροπούλι 2-1

Αμπελιά-Πύρρος 1-2

Παναγροτικός-Φαλανιακός 3-6

Σμόλικας-Τύρναβος 2005 3-0 α.α.

Επόμενη αγωνιστική (Κυριακή
11/10, 16:30)
Τύρναβος-Δωτιέας Αγιάς 0-3 α.α.

Αχιλλέας Φ.-Σμόλικας

Νέα Πολιτεία-Μαυροβούνι
Δήμητρα Γιάνν.-Κιλελέρ

Αβέρωφ-Βλαχογιάννι

Αργυροπούλι-Γόννοι

Πύρρος-Αμπελωνιακός

Φαλανιακός-Δαμασιακός
Παναγροτικός-Αμπελιά

Βαθμολογία:
1. Φαλανιακός 12-4 6
2. Δωτιέας Αγιάς 5-0 6
3. Δαμασιακός 4-2 6
4. Κιλελέρ 3-1 4
5. Νέα Πολιτεία 4-3 4
6. Μαυροβούνι 3-3 3
7. Παναγροτικός Νίκαιας 6-7 3
8. Δήμητρα Γιάννουλης 3-3 3
9. Αμπελωνιακός 2-2 3
10. Πύρρος 3-7 3
11. Σμόλικας 3-2 3
12. Αβέρωφ 1-2 1
13. Αμπελιά 2-3 1
14. Βλαχογιάννι 2-4 1
15. Αχιλλέας Φ. 1-1 1
16. Αργυροπούλι 2-5 0
17. Γόννοι 1-3 0
*Ο Τύρναβος έχει παραιτηθεί από το
πρωτάθλημα.
*Αχιλλέας Φαρσάλων και Γόννοι
έχουν ένα ματς λιγότερο

A ΕΠΣΛ

Σ
το   ΕΠΑΛ

Φαρσάλων

πραγματοποιήθη-

κε   την   Δευτέρα

14/9/2020,   αγιασμός

κατά   την έναρξη της

σχολικής χρονιάς 2020-

21.

Παρέστησαν ο

Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.κ.

Τιμόθεος, ο βουλευτής και

τ. Υπουργός κ. Μ.

Χαρακόπουλος, ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μ.

Εσκίογλου, Αντιδήμαρχοι

και ο πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων.

ΑγιασμόςΑγιασμός μεμε επισήμουςεπισήμους στοστο ΕΠΑΛΕΠΑΛ

Α
ναλυτικά η ανα-

κοίνωση:

Η Διοίκηση της ομάδος μας

ευχαριστεί θερμά το σωμα-

τείο του ΑΟ Ναρθακίου για

την παραχώρηση του γηπέ-

δου και των αθλητικών

εγκαταστάσεων του για την

προπόνηση ομάδα μας

μετά την πρωτοφανή κατα-

στροφή που έπληξε την

Επαρχία Φαρσάλων και

άφησε πίσω της τεράστιες

ζημιές τόσο το Δημοτικό

Στάδιο Φαρσάλων όσο και

στα βοηθητικά γήπεδα της

πόλης των Φαρσάλων.

Η
Διοίκηση του Μέγα

Αλέξανδρου

Χαλκιάδων εξέδω-

σε συλλυπητηρία ανακοί-

νωση εις μνήμη του κ.

Μιχάλη Τράντου ο οποίος

έφυγε από την ζωή την

περασμένη Δευτέρα 28/9

σε ηλικία 84 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Σύσσωμη η οικογένεια του

Μέγα Αλέξανδρου

Χαλκιάδων εκφράζει τα

θερμά της συλλυπητηρία

στην οικογένεια του κ.

Μιχάλη Τράντου.

Ο κ. Τράντος ήταν ένας

εμβληματικός παράγοντας

τόσο για τον Αχιλλέα

Φαρσάλων όσο και για το

ποδόσφαιρο των

Φαρσάλων γενικότερα.

Καλό ταξίδι φίλε Μιχάλη, ας

είναι ελαφρύ το χώμα που

θα σε σκεπάζει…”

Ευχαριστεί τον ΑΟ ΝαρθακίουΕυχαριστεί τον ΑΟ Ναρθακίου

ο Αχιλλέας Φαρσάλωνο Αχιλλέας Φαρσάλων

Συλλυπητήρια ανακοίνωση τουΣυλλυπητήρια ανακοίνωση του

Μέγα Αλέξανδρου ΧαλκιάδωνΜέγα Αλέξανδρου Χαλκιάδων



Σ
ε συνέχεια της κινη-

τοποίησης του

Ελληνικού Ερυθρού

Σταυρού για τις καταστρο-

φικές πλημμύρες σε

Καρδίτσα και Φάρσαλα, ο

Οργανισμός μας προχω-

ρά σε μία ακόμη κίνηση

συμπαράστασης των

ανθρώπων που χρήζουν

βοήθειας.

Για το λόγο αυτό άνοιξε

λογαριασμό τραπέζης προς

ενίσχυση των πλημμυρο-

παθών, με στόχο να συγκε-

ντρωθεί όσο το δυνατό

μεγαλύτερο ποσό.

Όσοι επιθυμούν να συνει-

σφέρουν οικονομικά παρα-

καλούνται να καταθέτουν

τις δωρεές τους στον παρα-

κάτω τραπεζικό λογαρια-

σμό:

Τράπεζα: Eurobank

Δικαιούχος: Ελληνικός

Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού:

0026.0240.30.0201205013

IBAN:

GR2602602400000300201

205013

Όλες οι καταθέσεις θα πρέ-

πει να φέρουν την ένδειξη

«Πλημμύρες – Καρδίτσα

Φάρσαλα».

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες μπορείτε να καλείτε

στα τηλέφωνα: 210 36 09

825, ή να επισκέπτεστε την

ιστοσελίδα του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού

www.redcross.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο
Δήμος Φαρσάλων

ευχαριστεί τη γενι-

κή γραμματεία του

γραφείου του πρωθυπουρ-

γού για την δωρεά σημα-

ντικής ποσότητας τροφί-

μων και ειδών πρώτης

ανάγκης, για τους πληγέ-

ντες της επαρχία

Φαρσάλων από την πρό-

σφατη κακοκαιρία.

Αποτελεί μία συμβολική αλλά

μείζονος σημασίας πράξη

από τον Κυριάκο Μητσοτάκη,

η οποία γίνεται αποδεκτή με

ευγνωμοσύνη αλλά και με

προσδοκία πως η κυβέρνη-

ση θα σταθεί με αποφασιστι-

κότητα στο πλευρό των πολι-

τών που χτυπήθηκαν από τα

ακραία καιρικά φαινόμενα.
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CMYK

Άνοιγμα λογαριασμού από τονΆνοιγμα λογαριασμού από τον

Ε.Ε.Σ για τους πλημμυροπαθείς Ε.Ε.Σ για τους πλημμυροπαθείς 

Ευχαριστίες του ΔήμουΕυχαριστίες του Δήμου

Φαρσάλων για την πρωθυπουρΦαρσάλων για την πρωθυπουρ--

γική δωρεά στους πληγέντεςγική δωρεά στους πληγέντες


