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Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 993 Τιμή: 0,60 ευρώ

8 θετικά κρούσματα σε8 θετικά κρούσματα σε

253 δείγματα 253 δείγματα σταστα

ΦάρσαλαΦάρσαλα, , θετική ηθετική η

ανταπόκρισηανταπόκριση

Ιανός: ΈκτακτηΙανός: Έκτακτη

χρηματοδότησηχρηματοδότηση

σε αγρότες ζητάσε αγρότες ζητά

ο Δήμαρχοςο Δήμαρχος

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

“Είναι μεγάλη η μάχη με την πανδημία” - Δηλώσεις των “Είναι μεγάλη η μάχη με την πανδημία” - Δηλώσεις των 

νοσηλευτριών από τα Φάρσαλα που βρίσκονται  στο Γ.Ν.Λνοσηλευτριών από τα Φάρσαλα που βρίσκονται  στο Γ.Ν.Λ

Αποκλειστικό Ρεπορτάζ:Αποκλειστικό Ρεπορτάζ:

Πως βιώνει το Κ.Υ. ΦαρσάλωνΠως βιώνει το Κ.Υ. Φαρσάλων

την Πανδημία του την Πανδημία του COVIDCOVID - 19- 19
-Όλες οι ελλείψεις, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί και ο “αγώνας”
ώστε να παραμείνει “όρθιο” το σύστημα υγείας της Επαρχίας
-Τι ζητούν γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό για να παραμείνει 
λειτουργικό το Κ.Υ. χωρίς προβλήματα...

Εσκίογλου: Να μην αποΕσκίογλου: Να μην απο--

δυναμωθεί το Κ.Υ. λόγωδυναμωθεί το Κ.Υ. λόγω

της πανδημικής κρίσηςτης πανδημικής κρίσης

Οικονομία:ΌλαΟικονομία:Όλα

τα νέα μέτρα τα νέα μέτρα 
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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 25/11/2020
Βροχόπτψση 7/13c

Τρίτη 24/11/2020
Συννεφιά 9/14c

Πέμπτη 26/11/2020
Συννεφιά 6/13c

Παρασκευή 27/11/2020
Συννεφιά 7/14c

Σαββάτο 28/11/2020
Ηλιοφάνεια 7/14c

Κυριακή 29/11/2020
Συννεφιά 10/15c

Δευτέρα 30/11/2020
Συννεφιά 11/14c

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
υνεχίζονται για όλη
την ερχόμενη  εβδο-
μάδα και μέχρι την

άρση του lockdown στις
πρωτεύουσες των νομών
της  Θεσσαλίας οι δωρε-
άν μαζικοί  δειγματολη-
πτικοί  έλεγχοι ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου
Covid 19 (Rapid Tests)
μέσω της δράσης «Drive
through testing». Οι
Κινητές Μονάδες ΚΟΜΥ
Ειδικού Σκοπού του ΕΟΔΥ
σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και
τους Δήμους,  στο πλαί-

σιο των δράσεων για τον
περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοιού, θα
βρίσκονται για το σκοπό
αυτό κάθε εβδομάδα στο
ίδιο μέρος σύμφωνα με
το ακόλουθο πρόγραμμα:
-Δευτέρα  στα  Τρίκαλα από
9 π.μ. με 1 μ.μ. (Παλιά
ζωαγορά Τρικάλων)
-Τρίτη στη  Λάρισα από 10
π.μ. έως 4 μ.μ. (Σκεπαστή
αγορά Νεάπολης)
-Τετάρτη στην  Καρδίτσα
από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. (
Χώρος ετήσιας εμποροπα-
νήγυρης, περιφερειακός )

-Παρασκευή στο  Βόλο,
από  9 π.μ. έως 1 μ.μ.
(Πανθεσσαλικό Στάδιο )
Εκτάκτως για αυτή την
εβδομάδα Drive through
testings θα γίνουν επίσης:
– στο Λιβάδι Ελασσόνας
την Τετάρτη 25-11-2020,
από 10 π.μ έως 2 μ.μ.
καθώς και
-στον  Αλμυρό Μαγνησίας
και
-στην Καλαμπάκα
Τρικάλων, σε ημέρα και
ώρα που θα ανακοινωθούν
εγκαίρως.
Τα Drive through testings
δίνουν τη δυνατότητα στους
πολίτες να ελέγχονται για
Covid-19 άμεσα και με
ασφάλεια, χωρίς να εξέλ-
θουν από το όχημά τους. Οι
πολίτες που προσέρχονται
με το ιδιωτικό τους όχημα,
οφείλουν να τηρούν τις
οδηγίες που προβλέπονται
σχετικά με τη μετακίνησή
τους και να έχουν μαζί τους
κάποιο έγγραφο που να
αποδεικνύει τον ΑΜΚΑ
τους.
Απολογισμός Drive through
testings  (13-11-2020 έως
20-11-2020)
Συνολικά στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας οι Κινητές
Μονάδες ΚΟΜΥ Ειδικού
Σκοπού του ΕΟΔΥ στο
πλαίσιο των  Drive through
testings, πήραν 2.494 δείγ-

ματα εκ των οποίων τα 156
θετικά. Αναλυτικά:
-Στην  Π.Ε. Λάρισας, συνο-
λικά  1.606 δείγματα εκ των
οποίων 70 θετικά, που ανα-
λύονται ως εξής:
Στο Δήμο Λαρισαίων 595
δείγματα εκ των οποίων 34
θετικά
Στο Δήμο Τυρνάβου   187
δείγματα εκ των οποίων 9
θετικά
Στο Δήμο Φαρσάλων 253
δείγματα εκ των οποίων
8 θετικά
Στο Δήμο Ελασσόνας 171
δείγματα εκ των οποίων 8
θετικά
Στο Δήμο Κιλελέρ 186 δείγ-
ματα εκ των οποίων 4 θετι-
κά
Στο Δήμο Τεμπών 100 δείγ-
ματα εκ των οποίων 5 θετι-
κά
Στο Δήμο Αγιάς 114   δείγ-
ματα εκ των οποίων 2 θετι-
κά
-Στην Π.Ε. Τρικάλων, στην
πόλη των Τρικάλων 150
δείγματα εκ των οποίων τα
12 θετικά
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας, στην
πόλη της Καρδίτσας  370
δείγματα εκ των οποίων τα
30 θετικά
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας, στην
πόλη του Βόλου 368 δείγ-
ματα εκ των οποίων τα 44
θετικά.

Συνεχίζονται τα  «Συνεχίζονται τα  «Drive through RapidDrive through Rapid

testingstestings» για τον κορωνοιό σε όλη την» για τον κορωνοιό σε όλη την

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας

Ραντεβού με Ραντεβού με SMSSMS

για το εμβόλιο κατάγια το εμβόλιο κατά

του κορονοϊούτου κορονοϊού

Α
υτόματο ραντεβού

μέσω SMS θα

κλείνουν οι πολί-

τες για το εμβόλιο κατά

του κοροναϊού.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερακκάκης μιλώντας στον
ΣΚΑΙ τονίζοντας ότι «θέλου-
με να κάνουμε τον προ-
γραμματισμό του ραντεβού
όσο πιο απλό γίνεται».
Όπως εξήγησε, προς το
σκοπό αυτό θα αξιοποιη-
θούν τρία κανάλια: Θα ανα-
πτυχθεί ψηφιακή πλατφόρ-
μα στο gov.gr για το κλείσι-
μο των ραντεβού, το προ-
φανές, τηλεφωνικό κέντρο
για εκείνους που δεν έχουν
εξοικείωση με ψηφιακά
συστήματα, αλλά και ένα
πρόσθετο –και πολύ ευκο-
λότερο- κανάλι για τον
πολίτη που το χαρακτήρισε
καινοτομία:
«Εφόσον κάποιος έχει
εγγραφεί στην άυλη συντα-
γογράφηση –και αυτή τη
στιγμή 800.000 συμπολίτες
μας το έχουν ήδη πράξει
μέσω gov.gr- το ραντεβού
για το εμβόλιο θα κλείνεται

αυτόματα, με τον πολίτη να
ενημερώνεται μέσω SMS ή
και email με τη συγκεκριμέ-
νη μέρα, ώρα και μέρος
που θα κάνεις το εμβόλιο»
διευκρίνισε.
«Να γραφτούν όσοι δεν
έχουν γραφτεί στην άυλη
συνταγογράφηση για να
μπορέσουν να διευκολυν-
θούν. Πρέπει να γραφτούμε
όλοι» ήταν το κάλεσμα του
υπουργού μέσω του ΣΚΑΪ.
Ψηφιακή κατάθεση πινακί-
δων
Για τις πινακίδες ο κ.
Πιερρακάκης εξήγησε ότι
ήταν μια ιδέα της ΑΑΔΕ,
του κ. Πιτσιλή και του
υπουργείου Οικονομικών
που το υπουργείο του την
αγκάλιασε. Δηλώνεις σε
πλατφόρμα ψηφιακά ακινη-
σία (οχήματος) χωρίς να
χρειάζεται να πας τις πινα-
κίδες σου στην εφορία για
να μην πληρώνεις τέλη…
Εφόσον όμως κυκλοφορείς
(παρότι έχεις δηλώσει
ψηφιακά κατάθεση πινακί-
δων), ξεκαθάρισε ο
Κυριάκος Πιερρακάκης,
τότε τα πρόστιμα θα είναι
υψηλότερα.



Ξ
εκινούν,  με τη δια-

δικασία του κατε-

πείγοντος  λόγω

θεομηνίας, τα έργα της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

για την αποκατάσταση

υποδομών  που κατα-

στράφηκαν από τον μεσο-

γειακό κυκλώνα Ιανός

στην ευρεία κοίτη του

Ενιπέα ποταμού.

Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε δύο
συμβάσεις συνολικού προ-
ϋπολογισμού 496.000 ευρώ

για τα  έργα:
-Αποκατάσταση βλαβών
που προκλήθηκαν από
έντονα καιρικά φαινόμενα
στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου
2020 στην περιοχή του Δ.Δ.
Κεραμιδίου εντός της ευρεί-
ας κοίτης του Ενιπέα
Ποταμού και
-Αποκατάσταση βλαβών
που προκλήθηκαν από
έντονα καιρικά φαινόμενα
στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου
2020 στην περιοχή των
Δ.Δ. Βασιλί, Ευιδρίου και
Υπέρειας εντός της ευρείας

κοίτης του Ενιπέα ποταμού
«Με ταχύτατες διαδικασίες
προχωράμε στην αποκατά-
σταση των ζημιών που
προκάλεσε το πέρασμα του
Ιανού από τη Θεσσαλία»
δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός.
«Είμαστε παρόντες με τις

τεχνικές μας υπηρεσίες από
την πρώτη στιγμή, επιχει-
ρούμε  καθημερινά και
δώσαμε προσβασιμότητα
στο  99% των κατεστραμμέ-
νων δρόμων και γεφυρών.
Ταυτόχρονα, ξεκίνησε με τη
διαδικασία του κατεπείγο-
ντος λόγω θεομηνίας  η
διαδικασία συντήρησης
αναχωμάτων, υδατορεμά-
των και καθαρισμού ποτα-
μών. Μέχρι σήμερα ολοκλη-
ρώσαμε και έχουμε σε εξέ-
λιξη  έργα αποκατάστασης,
προϋπολογισμού άνω των
25 εκατ. ευρώ. Ενώνουμε
τις δυνάμεις μας με το
Υπουργείο Υποδομών για
να μπορέσουμε να είμαστε
ακόμα πιο αποτελεσματικοί
και να ολοκληρώσουμε γρή-
γορα τα έργα» προσθέτει ο
Περιφερειάρχης.
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Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα έργαΞεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα έργα

αποκατάστασης στην κοίτη του Ενιπέα μετά τιςαποκατάστασης στην κοίτη του Ενιπέα μετά τις

καταστροφές του Ιανούκαταστροφές του Ιανού



Σ
τεφάνι για την επέ-

τειο της εξέγερσης

του Πολυτεχνείου

κατέθεσε στο μνημείο για

τους Ήρωες του

Πολυτεχνείου που βρί-

σκεται στην ομώνυμη

πλατεία, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Ο κ. Εσκίογλου συνοδεύο-

νταν από τον πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνο

Δαμιανό.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων τονίζει πως

«η σημαντική επέτειος για

την εξέγερση του

Πολυτεχνείου τιμάται σήμε-

ρα υπό τις ιδιαίτερες και

δυσμενείς συνθήκες λόγω

της πανδημίας. Το διαχρονι-

κό μήνυμα για «ψωμί, παι-

δεία και ελευθερία», στις

μέρες μας συμπληρώνεται

από την ανάγκη η πολιτεία

να εντείνει της προσπάθειές

της για την προάσπιση της

δημόσιας υγείας, αλλά και η

κοινωνία να επιδείξει τη

δέουσα υπευθυνότητα ώστε

να βγούμε με ασφάλεια στο

ξέφωτο της κανονικότητας».

Π
αράλληλα με τη

διαρκή συνεργα-

σία με τους υπηρε-

σιακούς παράγοντες του

δήμου Φαρσάλων, ο

δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου είχε τηλεφωνι-

κή επικοινωνία με το γρα-

φείο του υφυπουργού

Εσωτερικών κ. Θεόδωρου

Λιβάνιου, με θέμα την

οικονομική αποζημίωση

πληγέντων από την πρό-

σφατη θεομηνία που

έπληξε την επαρχία.

Από την πλευρά του ο κ.

Εσκίογλου έθεσε σειρά

ζητημάτων που προκύ-

πτουν αφενός από τις ανά-

γκες που δημιούργησε η

έκτακτη συγκυρία κι αφετέ-

ρου από την αδυναμία του

υφιστάμενου θεσμικού

πλαισίου να τις καλύψει.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων

σημείωσε σειρά περιπτώ-

σεων που αυτή τη στιγμή

δε δύναται να αποζημιω-

θούν από την πολιτεία, σε

ότι αφορά τον πρωτογενή

τομέα. Όπως είπε χαρακτη-

ριστικά, «οι συγκεκριμένοι

συμπολίτες μας, όπως

χιλιάδες άλλοι στην ευρύτε-

ρη περιοχή της νότιας και

ανατολικής Θεσσαλίας,

είδαν τον οικονομικό τους

προγραμματισμό να εκτρο-

χιάζεται λόγω του «Ιανού».

Οφείλουμε λοιπόν να εξετά-

σουμε όλες τις δυνατότητες,

προκειμένου να μπορέσει ο

δήμος Φαρσάλων να προ-

χωρήσει σε μία ουσιαστική

ενίσχυση ώστε να περιορι-

στούν οι οικονομικές τους

απώλειες. Αυτό εκ των

πραγμάτων δε μπορεί να

γίνει από δημοτικούς

πόρους, καθώς βρισκόμα-

στε σε μία περίοδο γενικό-

τερης δυσμενής συγκυρίας.

Γι’ αυτό ζητήσαμε από το

υπουργείο Εσωτερικών αν

υπάρχει πρόθεση να δοθεί

έκτακτη χρηματοδότηση,

αλλά και θεσμική ευελιξία,

προκειμένου να αποκατα-

σταθεί μία ακόμη αδικία

που δημιούργησαν τα

ακραία καιρικά φαινόμενα».
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Στεφάνι για την επέτειο του ΠολυτεχνείουΣτεφάνι για την επέτειο του Πολυτεχνείου

κατέθεσε ο δήμαρχος Φαρσάλωνκατέθεσε ο δήμαρχος Φαρσάλων

Έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψηΈκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη

ζημιών σε αγρότες που δεν προβλέπει τοζημιών σε αγρότες που δεν προβλέπει το

θεσμικό πλαίσιο ζητά ο δήμαρχος Φαρσάλωνθεσμικό πλαίσιο ζητά ο δήμαρχος Φαρσάλων



Σ
ε μία κίνηση με

ουσιαστικό και συμ-

βολικό χαρακτήρα

προχώρησε το Εργατικό

Κέντρο Φαρσάλων δωρί-

ζοντας σημαντική ποσό-

τητα μασκών.

Τη δωρεά παρέδωσαν στο
δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου, ο πρόε-
δρος και ο πρώην πρόε-
δρος του Κέντρου κ.κ.
Θανάσης Κεφαλάς και
Θέμης Αναστασίου αντίστοι-
χα, παρόντων του προέ-
δρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ.

Κωνσταντίνου Δαμιανού και
της αντιδημάρχου κ. Σοφίας
Χατζηπλή.
«Ευχαρίστησα την αντιπρο-
σωπεία του Εργατικού
Κέντρου Φαρσάλων για τη
σημαντική προσφορά τους
στο δήμο Φαρσάλων. Σε
περιόδους κρίσης και μάλι-
στα υγειονομικής, το μεγα-
λύτερο όπλο είναι η ευθύνη
που δείχνει ο καθένας προ-
σωπικά και η αλληλεγγύη
που δείχνουμε απέναντι
στο συνάνθρωπο» δήλωσε
ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου.
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Μάσκες προσέφερε στο δήμο τοΜάσκες προσέφερε στο δήμο το

Εργατικό Κέντρο των ΦαρσάλωνΕργατικό Κέντρο των Φαρσάλων

Ν
α μην αποδυνα-

μωθεί, αλλά αντι-

θέτως να ενισχυθεί

με ιατρικό και νοσηλευτι-

κό προσωπικό το Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων ζήτησε

ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, από

τον διοικητή της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη.

Με επιστολή του ο κ.
Εσκίογλου εξέφρασε τον
έντονο προβληματισμό του
σχετικά με πληροφορίες για
μετακινήσεις ιατρών και
νοσηλευτών από το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων προς τα
νοσοκομεία της Λάρισας,
λόγω της κρίσης που έχει
επιφέρει η πανδημία.
Προσθέτει δε ότι «σ’ αυτή
την κρίσιμη συγκυρία δεν
είναι δυνατόν να επιχειρού-
με να κλείσουμε μία τρύπα,

ανοίγοντας μία άλλη. Το
εθνικό σύστημα υγείας είναι
ενιαίο μεν, αλλά θα πρέπει
να φροντίζουμε για την
εύρυθμη λειτουργία όλων
των κρίκων αυτής της κρίσι-
μης για τη δημόσια υγεία,
αλυσίδας. Η πολιτεία οφεί-
λει να καλύψει τα κενά σε
ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό με προσλήψεις
και όχι με μετακινήσεις που
αφήνουν εκτεθειμένη μία
ολόκληρη επαρχία».

Εσκίογλου: Να μην αποδυναμωθεί τοΕσκίογλου: Να μην αποδυναμωθεί το

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων λόγω της Κέντρο Υγείας Φαρσάλων λόγω της 

πανδημικής κρίσηςπανδημικής κρίσης

Σ
τεφάνι κατέθεσαν

στο μνημείο

Εθνικής

Αντίστασης στην πλατεία

δημαρχείου Φαρσάλων,

αντιπροσωπεία εκπροσώ-

πων της κομματικής

οργάνωσης του ΚΚΕ

Φαρσάλων και του

Συνδικάτου Οικοδόμων

Φαρσάλων.

Δεν έγινε καμία εκδήλωση,

λόγω των μέτρων που

έχουν εφαρμοστεί για την

μη διασπορά του κορονοι-

ού.

Στεφάνι κατέθεσαν ΚΚΕ και ΣυνδικάτοΣτεφάνι κατέθεσαν ΚΚΕ και Συνδικάτο

Οικοδόμων στα ΦάρσαλαΟικοδόμων στα Φάρσαλα



Μ
έσα στην επό-

μενη εβδομάδα

θα εξεταστεί ο

σχεδιασμός για σταδιακή

άρση των μέτρων, σύμ-

φωνα με τον κυβερνητικό

εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα,

ο οποίς, ωστόσο, ξεκαθά-

ρισε πως «ποτέ δεν μιλή-

σαμε για συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα, μιλού-

σαμε για φάσεις σταδια-

κής επανόδου σε μια

μορφή κανονικότητας

εντός του Δεκεμβρίου».

Δεν είναι ρεαλιστική η

λήξη του lockdown την 1η

Δεκεμβρίου, υποστήριξε.

Μιλωντας στην δημόσια

τηλεόραση, ο κ. Πέτσας

τόνισε ότι σε αυτή τη φάση

πρέπει να δώσουμε όλοι τη

μάχη για τον περιορισμό

των κρουσμάτων, ενώ επέ-

δωσε την απόφαση για επί-

ταξη δύο ιδιωτικών κλινικών

στη Θεσσαλονίκη στην

αυξημένη πίεση που δέχε-

ται το σύστημα υγείας.

«Όταν βρισκόμαστε σε

πόλεμο, αντιμετωπίζουμε

όλη τη χώρα ως μία υγειο-

νομική περιφέρεια, δεν είμαι

εγώ ο ειδικός για να πω

ποιος θα είναι ο επιχειρη-

σιακός σχεδιασμός», δήλω-

σε ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος για να σημειώσει

πως υπήρχε πρόβλεψη για

την επίταξη και πως αυτή η

συζήτηση υπάρχει εδώ και

δέκα ημέρες.

Μάλιστα, όπως ξεκαθάρισε

ο κ. Πέτσας, η επίταξη κλι-

νών δεν είναι δωρεάν και

υπάρχουν συμφωνημένα

νοσήλια που αναλαμβάνει ο

ΕΟΠΥΥ.

Αναφερόμενος στο τελεσί-

γραφο προς τις κλινικάρχες,

ο κ. Πέτσας επανέλαβε ότι

υπήρχαν επικοινωνίες όλο

αυτό το διάστημα να παρα-

χωρήσουν οικειοθελώς

απλές κλίνες από τις ιδιωτι-

κές κλινικές, γι αυτό και έχει

ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο

ΓΓ του υπουργείου Υγείας.

«Εφόσον δεν το έπραξαν κι

επειδή βλέπουμε την πίεση

στο σύστημα υγείας στη

Θεσσαλονίκη, αποφασίσα-

με να προχωρήσουμε στην

επίταξη δύο κλινικών, όχι

και των εννέα, για 200 κρε-

βάτια», τόνισε.

Απαντώντας στις ανησυχίες

που έχουν εκφράσει οι κλι-

νικάρχες πως με την επίτα-

ξη θα υπάρξει κίνδυνος δια-

σποράς του ιού στους

ασθενείς των κλινικών, ο

κυβερνητικός εκπρόσωπος

διευκρίνισε πως «θα είναι

απλές κλίνες για Covid-19,

θα υπάρχει πλήρης διαχω-

ρισμός των ασθενών».

«Ασθενείς που νοσηλεύο-

νται σε αυτές τις ιδιωτικές

κλινικές οι οποίοι δεν

πάσχουν από Covid, θα

μεταφερθούν είτε σε άλλες

ιδιωτικές κλινικές είτε σε

δημόσια νοσοκομεία», πρό-

σθεσε.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Το σωματείο εργαζομένων των Κ.Υ. του Νομού σχετικά με τιςΤο σωματείο εργαζομένων των Κ.Υ. του Νομού σχετικά με τις

μετακινήσεις προσωπικούμετακινήσεις προσωπικού

Πέτσας: Δεν είναι ρεαλιστική η λήξη του Πέτσας: Δεν είναι ρεαλιστική η λήξη του lockdown lockdown την 1ητην 1η

ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου

Μ
ε ανακοίνωση την

οποία εξέδωσε το

Σωματείο

Εργαζομένων των Κ.Υ.

του Νομού Λάρισας γνω-

στοποιεί την απόφαση

που αφορά του

Νοσηλευτικού

Προσωπικού στο Γενικό

Νοσοκομείο Λάρισας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Διοίκηση της 5η ΥΠΕ, εν
μέσω των αυξημένων ανα-
γκών φροντίδας του πληθυ-
σμού λόγω της πανδημίας
Covid-19, αποφάσισε την

μετακίνηση νοσηλευτικού
προσωπικού από 3 μεγάλα
Κέντρα Υγείας του νομού
Λάρισας στο Γ.Ν.Λ. για «…
κάλυψη επειγουσών υπηρε-
σιακών αναγκών…», όπως
αναφέρεται στις εν λόγω
αποφάσεις.
Το νοσηλευτικό προσωπικό
των Κέντρων Υγείας, με
αίσθημα ευθύνης απέναντι
στην κοινωνία που δοκιμά-
ζεται από την πανδημία και
αίσθημα αλληλεγγύης απέ-
ναντι στους συναδέλφους
του Γ.Ν.Λ., αγόγγυστα θα

μετακινηθεί για να συμβάλει
με τις δικές του δυνάμεις
στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας, γιατί έμαθε πάντα
να είναι στη πρώτη γραμμή
του αγώνα, δίνοντας έτσι
μια ηχηρή απάντηση σ΄
αυτούς που κατά καιρούς
προσπαθούν να αμφισβη-
τήσουν την προσφορά του.
Υπογραμμίζεται ότι το
παραπάνω προσωπικό
είναι υποχρεωμένο να μετα-
κινείται σε καθεστώς
lockdown, δίχως να μπορεί
να χρησιμοποίει ΜΜΜ,
υποχρεούμενο να καλύψει
αποστάσεις πέραν των 40
χιλιομέτρων με ΙΧ αυτοκίνη-
τα, για να προσέλθει και να
αποχωρήσει από την εργα-
σία του και μάλιστα σε
κυκλικό ωράριο. H διοίκηση
της ΥΠε, δυστυχώς, δεν
φρόντισε ούτε για την κάλυ-
ψη αυτών των εξόδων
μετακίνησης.
Οι μετακινήσεις, όμως,

αυτές προβληματίζουν
σοβαρά, τόσο τους εργαζό-
μενους στα Κέντρα Υγείας
όσο και τους κατοίκους του
νομού και για άλλους
λόγους.
Αρχικά αποδυναμώνονται
από έμπειρο προσωπικό,
δομές υγείας αναφοράς για
τον πληθυσμό, υποβαθμίζο-
ντας έτσι τις παρεχόμενες
υπηρεσίες σε περίοδο μάλι-
στα που η Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας έχει να
παίξει έναν τόσο σημαντικό
ρόλο στην αντιμετώπιση
της πανδημίας.
Επιπλέον, με τις μετακινή-
σεις αυτές, αναδεικνύεται
ξεκάθαρα η απουσία σχε-
διασμού της διοίκησης για
την κάλυψη αναγκών στο
δημόσιο σύστημα υγείας
της περιοχής μας. Η επιλο-
γή αυτή συντηρεί τις παθο-
γένειες του συστήματος και
αποτελεί ομολογία αποτυ-
χίας της πολιτικής της στον

τομέα των προσλήψεων. Οι
όποιες μετακινήσεις προ-
σωπικού πρέπει να γίνονται
με τεκμηριωμένο, αξιοκρατι-
κό και στοχευόμενο τρόπο.
Ανησυχούμε, τέλος, για το
ότι οι μετακινήσεις δεν πρό-
κειται να σταματήσουν εκεί
αλλά θα παραταθούν χρονι-
κά και θα επεκταθούν αριθ-
μητικά και στο ιατρικό προ-
σωπικό. Μια τέτοια προο-
πτική θα θέσει σε κίνδυνο
όχι μόνο την λειτουργία των
Κέντρων Υγείας αλλά και
την υγεία των κατοίκων. Θα
επιβαρύνει όμως ακόμη πιο
πολύ τα ήδη στενάζοντα
νοσοκομεία της περιοχής
μας. Μια τέτοια προοπτική
θα μας βρει απέναντι με
κάθε τρόπο.
Ζητάμε η Διοίκηση της 5ης
ΥΠε:
· να καταθέσει άμεσα σχέ-
διο ενίσχυσης των Κέντρων
Υγείας και των
Νοσοκομείων του νομού,

για την αντιμετώπιση των
τωρινών προκλήσεων αλλά
και την μελλοντική προστα-
σία της υγείας των κατοί-
κων,
· να συνεχίσει την απρό-
σκοπτη προμήθεια των
Κέντρων Υγείας με μέσα
ατομικής προστασίας, αυξά-
νοντας μάλιστα και τις
ποσότητες (το τελευταίο
διάστημα παρατηρείται
έλλειψη σε γάντια).
· να αυξήσει τις ώρες εργα-
σίας του προσωπικού
καθαριότητας ΣΟΧ και να
προβεί άμεσα σε πρόσλη-
ψη μόνιμου προσωπικού
στον τομέα της καθαριότη-
τας. Το πρόβλημα είναι
μεγάλο και η κάλυψη ελλι-
πής .
· Διεκδικούμε Δημόσια
Δωρεάν Υγεία για όλους
· Ενίσχυση των Κέντρων
Υγείας & της ΠΦΥ
· Ενταξη στα ΒΑΕ
ΤΟ Δ.Σ



Α
ντίστροφη μέτρη-

ση για τη χορήγη-

ση της εφάπαξ

οικονομικής ενίσχυσης

ύψους 400 ευρώ σε

130.000 μακροχρόνια

ανέργους που δεν λαμβά-

νουν την τακτική επιδότη-

ση ανεργίας.

Το υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων σε

συνεργασία με το υπουρ-

γείο Οικονομικών, συνυπο-

γράφει σήμερα την Κοινή

Υπουργική Απόφαση. Το

κονδύλι του ΟΑΕΔ γι’ αυτήν

την έκτακτη ενίσχυση υπο-

λογίζεται στα 52 εκατ.

ευρώ.

Τις επόμενες μέρες θα ανοί-

ξει η ειδική ηλεκτρονική

πλατφόρμα του ΟΑΕΔ και

οι δικαιούχοι θα καταχωρή-

σουν ή θα επικαιροποιή-

σουν το αριθμό του τραπε-

ζικού τους λογαριασμού

(ΙΒΑΝ) προκειμένου να

τους καταβληθεί αυτόματα

η έκτακτη ενίσχυση των

400 ευρώ, όπως είχε γίνει

και στην πληρωμή

Απριλίου-Μαΐου 2020.

Επιδίωξη του υπουργείου

Εργασίας είναι η πληρωμή

αυτή να πραγματοποιηθεί

την επόμενη εβδομάδα, ή

το αργότερο την Δευτέρα 30

Νοεμβρίου.

Το επίδομα θα δοθεί σε

κάθε μη επιδοτούμενο

μακροχρόνια άνεργο, εγγε-

γραμμένο στο μητρώο

ανέργων του ΟΑΕΔ, που

αποκτά την ιδιότητα του

μακροχρόνια ανέργου από

1/3/2020 έως και τη δημοσί-

ευση της παρούσας, εξαι-

ρουμένων όσων έλαβαν την

εφάπαξ οικονομική ενίσχυ-

ση τον Απρίλιο – Μάιο

2020.

Π
ληροφορίες για

τις προσεχείς

πληρωμές για

συντάξεις, αναδρομικά,

καθώς και σε σχέση με το

Δώρο Χριστουγέννων

παρείχε ο Γιάννης

Βρούτσης σε τηλεοπτική

συνέντευξή του το πρωί

της Κυριακής (22/11).

Ειδικότερα, μιλώντας στον

ΣΚΑΪ, ο υπουργός

Εργασίας αναφέρθηκε στα

αναδρομικά των κληρονό-

μων, καλώντας τους δικαι-

ούχους να υποβάλλουν την

αίτηση τους το συντομότε-

ρο, και να καταθέσουν τα

δικαιολογητικά μέχρι τα

μέσα Φεβρουαρίου, εφόσον

δεν τα έχουν ήδη συγκε-

ντρώσει.

Υπενθυμίζεται πως η εν

λόγω ηλεκτρονική πλατφόρ-

μα έχει ήδη τεθεί σε λει-

τουργία, από την Πέμπτη,

και αφορά τους κληρονό-

μους των συνταξιούχων

που έχουν αποβιώσει, και

δικαιούνταν αναδρομικά για

την περίοδο Ιουνίου 2015 –

Μαΐου 2016.

Κατά τον κ. Βρούτση, 15

χιλιάδες δικαιούχοι έχουν

ήδη υποβάλει αίτηση.

Εν συνεχεία, ο αρμόδιος

υπουργός δήλωσε ότι το

Νοέμβριο θα πληρωθούν οι

προσωρινές συντάξεις,

αυξημένες στο 70 και στο

80%, ενώ επισήμανε ότι θα

καταβληθούν και τα ανα-

δρομικά των προσωρινών

συντάξεων.

Εξήγησε, επίσης, ότι μαζί

με τις κύριες και αναδρομι-

κές συντάξεις – ή με εμβό-

λιμη πληρωμή μέσα στον

μήνα – θα καταβληθούν τα

αναδρομικά στους περίπου

50 χιλιάδες συνταξιούχους

που δεν τα πήραν στην

προηγούμενη πληρωμή.

Σχετικά με το δώρο

Χριστουγέννων, διευκρίνισε

ότι μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου

– και σε κάθε περίπτωση

μέχρι το τέλος του έτους –

το κράτος θα πληρώσει

απευθείας στους δικαιού-

χους το μέρος από το δώρο

που του αναλογεί (περι-

πτώσεις εργαζομένων σε

αναστολή κλπ.).

Τέλος, ο ο κ. Βρούτσης

δεσμεύτηκε ότι δε θα μειω-

θεί κανένα επίδομα ανερ-

γίας εντός της επόμενης

χρονιάς.
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Βρούτσης: Τι ισχύει για προσωρινές συντάξεις, αναδρομικά,Βρούτσης: Τι ισχύει για προσωρινές συντάξεις, αναδρομικά,

δώρο Χριστουγέννωνδώρο Χριστουγέννων

Έως το τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί το επίδομα των 400Έως το τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί το επίδομα των 400

ευρώ στους μακροχρόνια ανέργουςευρώ στους μακροχρόνια ανέργους

Τ
ην Κοινή

Υπουργική

Απόφαση (ΚΥΑ)

για τη χορήγηση εφάπαξ

οικονομικής ενίσχυσης,

ύψους 400 ευρώ, που

αφορά περίπου 130.000

μακροχρόνια άνεργους

συμπολίτες μας, οι οποίοι

δεν λαμβάνουν την τακτι-

κή επιδότηση ανεργίας,

συνυπογράφει το υπουρ-

γείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων,

σε συνεργασία με το

υπουργείο Οικονομικών,

σε άμεση υλοποίηση της

πρόσφατης δέσμευσης

του πρωθυπουργού.

«Με συνέπεια και ευθύνη, η

κυβέρνηση προχωράει σε

ακόμα μία οικονομική ενί-

σχυση για 130.000 μακρο-

χρόνια άνεργους συμπολί-

τες μας, μέχρι τέλος

Νοεμβρίου, από τον

Οργανισμό Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού

(ΟΑΕΔ)» αναφέρει ο

υπουργός Εργασίας

Γιάννης Βρούτσης.

Ειδικότερα, το κονδύλι του

ΟΑΕΔ γι’ αυτήν την έκτακτη

ενίσχυση υπολογίζεται στα

52 εκατ. ευρώ.

Τις επόμενες ημέρες, θα

ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική

πλατφόρμα του ΟΑΕΔ και

οι δικαιούχοι θα καταχωρί-

σουν ή θα επικαιροποιή-

σουν τον αριθμό του τραπε-

ζικού λογαριασμού τους

(ΙΒΑΝ), προκειμένου να

τους καταβληθεί αυτόματα

η έκτακτη ενίσχυση των

400 ευρώ, όπως είχε γίνει

και στην πληρωμή

Απριλίου-Μαΐου 2020.

Επιδίωξη του υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων είναι η πληρω-

μή αυτή να πραγματοποιη-

θεί, όσο το δυνατόν νωρίτε-

ρα και μέχρι το τέλος του

τρέχοντος μήνα.

Επίδομα 400 ευρώ: Τι προβλέπειΕπίδομα 400 ευρώ: Τι προβλέπει

η ΚΥΑ για την ενίσχυση σεη ΚΥΑ για την ενίσχυση σε

130.000 μακροχρόνια άνεργους130.000 μακροχρόνια άνεργους



Π
εσμένη παραμέ-

νει η κίνηση

στην λαϊκή

αγορά των Φαρσάλων

μετά την επιβολή των

νέων μέτρων και το 2ο

lockdown.

Όλοι οι παραγωγοί και οι

έμποροι τηρούν αυστηρά

όλα τα μέτρα που έχουν

επιβληθεί και προσπαθούν

να είναι καθ όλα νόμιμοι σε

όλους τους τομείς.

Η λειτουργία της λαϊκής,

πραγματοποιείται σύμφωνα

με τα αυστηρά μέτρα,

τηρώντας το 50% του νομι-

κού πλαισίου που έχει προ-

βλεφθεί για αυτή την περί-

πτωση και σε πλήρη

συνάρτηση με τις οδηγίες

ΕΟΔΥ για την προστασία

από τον κορονοϊό. 

Σε όλη την αγορά υπήρχε

επάρκεια αγαθών προς

όφελος των καταναλωτών,

ενώ ο δήμος κάθε βδομάδα

θα ανακοινώνει πίνακες με

τους εμπόρους που μπο-

ρούν να συμμετέχουν σε

αυτή.

Στην λαϊκή δεν υπάρχουν

έμποροι με ρούχα, παπού-

τσια και γενικότερα με άλλα

είδη πέραν των τροφίμων.

Οι καταναλωτές που βρι-

σκόταν στην λαϊκή ήταν

απόλυτα συμμορφωμένοι

με τα νέα μέτρα ψωνίζοντας

τα απαραίτητα φορώντας

μάσκες και κρατώντας όλες

τις αποστάσεις. 

Η κίνηση στην πόλη ήταν

μικρή καθ’ όλη την διάρκεια

της ημέρας και οι όποιες

συναλλαγές γινόταν κυρίως

στα τραπεζικά καταστήματα

και στα καταστήματα με

είδη πρώτης ανάγκης, με

τους πολίτες να τηρούν τις

αποστάσεις ασφαλείας

μεταξύ τους, φορώντας

μάσκες και περιμένοντας

υπομονετικά έξω την σειρά

τους για να εισέλθουν στο

κατάστημα, φέροντας μαζί

τους τα απαραίτητα δικαιο-

λογητικά μετακίνησης.

Για μικρότερη κίνηση σε

σχέση με άλλες φορές και

με την πιστή εφαρμογή

όλων των προβλεπόμενων

μέτρων έκανε λόγο, ο

Αντιδήμαρχος Φαρσάλων

Χρήστος Μπασαγιάννης,

αρμόδιος για την διεξαγωγή

της λαϊκής αγοράς.

Μάλιστα κάποιοι παραγω-

γοί μας τόνισαν και το

«παράπονο» τους καθώς

όπως μας είπαν ακόμη δεν

έχουν λάβει τα επιδόματα

που δικαιούταν από την

πρώτη εφαρμογή του

lockdown.

CMYK

8
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παραμένει μειωμένη η κίνηση στην λαϊκή αγορά στα ΦάρσαλαΠαραμένει μειωμένη η κίνηση στην λαϊκή αγορά στα Φάρσαλα
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Μ
ε ικανοποιητική

συμμετοχή πολι-

τών πραγματο-

ποιήθηκε στα Φάρσαλα ο

μαζικός δειγματοληπτικός

έλεγχος με rapid tests για

τον κορωνοϊό, έμπροσθεν

του 2ου Γυμνασίου –

Λυκείου της πόλης, δίπλα

στη Σκεπαστή Αγορά.

Η δράση έγινε με τη συνερ-

γασία του δήμου

Φαρσάλων, της

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

της Κινητής Μονάδας

Ειδικού Σκοπού του

Ελληνικού Οργανισμού

Δημόσιας Υγείας. Πρόκειται

για «drive through testing»,

όπου οι πολίτες μπορούν

να δίνουν δείγμα, άμεσα,

χωρίς να εξέλθουν από το

όχημά τους και να δημιουρ-

γείται συνωστισμός, καθώς

δεν υπάρχει καθυστέρηση

και αναμονή, με τον χρόνο

εξυπηρέτησης να μην

υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

Στο χώρο διεξαγωγής της

διαδικασίας βρέθηκαν ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, μαζί με

τον πρόεδρο του

Περιφερειακού Συμβουλίου

Θεσσαλίας και γενικό γραμ-

ματέα του Ιατρικού

Συλλόγου Λάρισας κ.

Βασίλη Πινακά, καθώς και

τον πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων κ.

Κωνσταντίνο Δαμιανό και

την αντιδήμαρχο κ. Σοφία

Χατζηπλή.

Σε δήλωσή του ο κ.

Εσκίογλου τόνισε πως

«βρισκόμαστε σε μία κρίσι-

μη καμπή της πανδημίας.

Σε μία περίοδο όπου η ανά-

γκη να διαμορφώνουμε μία

κατά το δυνατό ακριβέστε-

ρη εικόνα για τη διασπορά

του ιού στην κοινωνία, είναι

αδήριτη. Στο πλαίσιο αυτό

έχουμε στο πλευρό μας

τόσο την Περιφέρεια

Θεσσαλίας, όσο και τον

ΕΟΔΥ και για το λόγο αυτό

θέλω να ευχαριστήσω για

μία ακόμη φορά τους κ.κ.

Αγοραστό και Αρκουμανέα.

Ως δήμος Φαρσάλων θα

αναλάβουμε όλες εκείνες τις

πρωτοβουλίες που ως

στόχο έχουν την προάσπι-

ση της δημόσιας υγείας,

επαναλαμβάνοντας όμως

πως για να κερδηθεί αυτή η

«μάχη» θα πρέπει ο καθέ-

νας μας ξεχωριστά να δείξει

τη δέουσα ατομική ευθύ-

νη».

Σε συνολικό αριθμό 253

δειγμάτων καταγράφηκαν 8

θετικά κρούσματα Covid-

19.

Ο μέσος όρος ηλικίας των

κρουσμάτων είναι τα 41 έτη

και πρόκειται για 6 γυναίκες

και 2 άντρες οι οποίοι ήδη

έχουν ενημερωθεί από την

αρμόδια υπηρεσία για επα-

νέλεγχο τους με τη μέθοδο

PCR.

8 θετικά κρούσματα σε 253 δείγματα8 θετικά κρούσματα σε 253 δείγματα

Με ικανοποιητική συμμετοχή τα Με ικανοποιητική συμμετοχή τα rapid testsrapid tests

για τον κορωνοϊό στα Φάρσαλαγια τον κορωνοϊό στα Φάρσαλα



Ο
«Πρώτος Τύπος»

βρέθηκε στο Κ.Υ.

Φαρσάλων για

να δει δια ζώσης το πώς

βιώνουν οι γιατροί, το

προσωπικό και οι νοση-

λευτές τις δύσκολες αυτές

στιγμές της πανδημίας

και του 2ου Lockdown,

ποιες είναι οι ελλείψεις,

πως γίνονται τα τεστ

COVID – 19, πως έλαβαν

οι άνθρωποι του Κ.Υ. την

απόφαση της

Κυβέρνησης που αναμέ-

νεται να κάνει όλα τα ΚΥ

κέντρα εμβολιασμού όταν

έρθει το εμβόλιο του

COVID – 19 στην Ελλάδα

και γενικότερα τους προ-

βληματισμούς και τα

δεδομένα που υπάρχουν

αυτή την στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα μετά την

απόφαση για μετακίνηση

νοσηλευτών στο ΓΝ

Λάρισας αυτή την στιγμή

έφυγαν για την δύσκολη

αποστολή στην Λάρισα 4

νοσηλεύτριες.

Πέραν αυτών επισημαίνου-

με ότι Γενική γιατρός που

ανήκει στην δύναμη του

Κέντρου Υγείας μέχρι το

τέλος του χρόνου προσφέ-

ρει υπηρεσίες από την

πρώτη γραμμή COVID του

Γ.Ν. Λάρισας ενώ και για-

τρός παθολόγος έχει μετακι-

νηθεί στην ΜΕΘ του ΓΝ

Λαμίας και μια γενική ιατρός

είναι επίσης στο Κ.Υ.

Δομοκού.

Όπως μας τόνισαν οι

άνθρωποι του Κέντρου

Υγείας αυτή την στιγμή η

κατάσταση δεν είναι ανησυ-

χητική αλλά σε περίπτωση

κάποιου κρούσματος στο

Κ.Υ. τότε θα αρχίσουν να

διαφαίνονται και οι απουσίες

και ενδέχεται να δημιουργη-

θεί κάποιο θέμα μετά από

αυτές τις μετακινήσεις.

Όσο αφορά τα τεστ που

γίνονται στο Κέντρο Υγείας

για τον COVID – 19 αφο-

ρούν αποκλειστικά συμπτω-

ματικούς οι οποίοι έρχονται

εξετάζονται και εν συνεχεία

γίνεται το απαραίτητο τεστ.

Ο χώρος που γίνονται τα

τεστ είναι ένα ιατρικό δωμά-

τιο το οποίο διαμόρφωσαν

οι άνθρωποι του Κ.Υ. σε

μέρος για τεστ καθώς έχει

δυο ξεχωριστές εισόδους

και έτσι είναι εύκολη η πρό-

σβαση.

Το μεγάλο ζήτημα αφορά

τον καθαρισμό τόσο του εν

λόγω δωματίου όσο και

γενικότερα του Κέντρου

Υγείας καθώς αυτή την στιγ-

μή στον καθαρισμό του Κ.Υ.

εργάζονται δυο κυρίες με

σύμβαση ορισμένου χρόνου

και έτσι πολλές φορές μπο-

ρεί να υπάρξει ένα τεστ

αργά την νύχτα και να είναι

αναγκασμένες να έρθουν

από την οικεία τους και να

καθαρίσουν το Κ.Υ. καθώς

δεν υπάρχει μόνιμο προσω-

πικό καθαριστών.

Επίσης όπως μας τόνισαν οι

άνθρωποι του Κέντρου

Υγείας δεν έχει έρθει ακόμη

καμία Υπουργική Απόφαση

για να κάνουν οι γιατροί και

το προσωπικό του Κ.Υ. τεστ

για τον COVID – 19.

Επίσης πολλά είναι τα προ-

βλήματα και στο Ιατρικό

Προσωπικό καθώς πέραν

των Γενικών Ιατρών που

υπάρχουν στο Κ.Υ. έγινε

μεγάλος «αγώνας» για να

υπάρχει και παιδίατρος η

οποία όμως παρά το γεγο-

νός ότι υπάγεται στο Κ.Υ.

Φαρσάλων κάνει αρκετές

εφημερίες και στο ΓΝ

Λάρισας με αποτέλεσμα να

λείπει αρκετές φορές τον

μήνα από το Κ.Υ.

Φαρσάλων καθώς μετά από

κάθε εφημερία ο κάθε ιατρός

παίρνει μια μέρα ρεπό.

Για παράδειγμα την περα-

σμένη Κυριακή προέκυψε

ένας τοκετός στο Κ.Υ.

Φαρσάλων όπου παρευρέ-

θηκε η μαία η οποία και

έκανε όλες τις διαδικασίες

όμως η παιδίατρος του Κ.Υ.

δεν ήταν εκεί καθώς είχε

εφημερία στο ΓΝ Λάρισας.

Επίσης πλέον το

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

του Κ.Υ. θα λειτουργεί απλά

σαν συλλέκτης καθώς οι

αναλύσεις, οι εξετάσεις και

όλα τα υπόλοιπα θα γίνονται

στην Λάρισα κάθε Τρίτη κάτι

που σημαίνει ότι αν κάποιος

θα πρέπει άμεσα να λάβει

κάποια αποτελέσματα είναι

αναγκασμένος να επισκε-

φθεί ιδιωτικό μικροβιολογικό

κέντρο ενώ πλέον το μικρο-

βιολογικό εργαστήριο υπο-

βαθμίζεται όπως και η επι-

στημονική λειτουργία όλου

του Κ.Υ. Φαρσάλων.

Το ακτινολογικό μηχάνημα

του Κ.Υ. Φαρσάλων δεν λει-

τουργεί επίσης με αποτέλε-

σμα να μην μπορούν να

βγουν ακτινογραφίες κ.α. με

τους ανθρώπους του Κ.Υ. να

περιμένουν το εξάρτημα για

την εκ νέου λειτουργία του.

Όσο αφορά τις ελλείψεις σε

αποθέματα για την αντιμε-

τώπιση της πανδημίας οι

άνθρωποι του Κ.Υ. τονίζουν

ότι αυτή την στιγμή δεν

υπάρχουν όμως πάντα στα

αναλώσιμα υλικά θα πρέπει

να υπάρχει απόθεμα ώστε

να μην υπάρχουν ελλείψεις

στην συνέχεια.

Ενώ όπως μας ανέφεραν

υπάρχουν ελλείψεις και

στην ασφάλεια του Κέντρου

Υγείας κάτι που ελπίζουν να

λυθεί άμεσα.

Όσο αφορά τον τομέα του

ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα τα

μικροπροβλήματα που

υπήρχαν ξεπεράστηκαν και

πλέον είναι πλήρως στελε-

χωμένος και λειτουργικός.

Όπως μας ανέφεραν οι

άνθρωποι του Κ.Υ. με

σωστή οργάνωση από

όλους τους φορείς, προτά-

σεις και ενέργειες μπορούν

να ξεπεραστούν και αυτά τα

ζητήματα και να είναι ακόμη

πιο λειτουργικό το ΚΥ

Φαρσάλων.

Σίγουρα τα προβλήματα

που αντιμετωπίζει η υγεία

στην χώρα μας μετά την

πανδημία είναι πολύ μεγάλα

και δεδομένα υπάρχουν

ζητήματα από το πιο μεγάλο

νοσοκομείο της χώρας μέχρι

και στο πιο μικρό αγροτικό

ιατρείου ενός χωρίου.

Όμως οι άνθρωποι του Κ.Υ.

τονίζουν ότι θα πρέπει να

σταματήσει η νοοτροπία ότι

τα Κ.Υ. είναι «δεξαμενές

τροφοδοσίας» των νοσοκο-

μείων καθώς αυτό τα καθι-

στά σε καθεστώς υπολει-

τουργικότητας και μη παρα-

γωγικά σε πολλές περιπτώ-

σεις καθώς τα χέρια τους

είναι «δεμένα».
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-Όλες οι ελλείψεις, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί και ο “αγώνας” ώστε να παραμείνει “όρθιο” το σύστημα
υγείας της Επαρχίας
-Τι ζητούν γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό για να παραμείνει λειτουργικό το Κ.Υ. χωρίς προβλήματα...

Πως βιώνει το Κ.Υ. Φαρσάλων την Πανδημία του Πως βιώνει το Κ.Υ. Φαρσάλων την Πανδημία του COVID - 19COVID - 19
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Σ
τα 32 δισ. τα μέτρα

στήριξης της κοι-

νωνίας - Μέχρι τον

Απρίλιο θα ισχύει όλος ο

μειωμένος ΦΠΑ και όλες

οι μόνιμες μειώσεις

φόρων - Ερχεται τροπο-

λογία για την αποζημίω-

ση των ιδιοκτητών που

θα είναι ακατάσχετη και

αφορολόγητη

Το μέτρο της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής θα συνεχι-

στεί και το 2021 επισήμανε

στο ΣΚΑΪ ο υπουργός

Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας. Σημείωσε ότι

μέχρι χθες Παρασκευή το

βράδυ, στην πλατφόρμα

της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής 4, που άνοι-

ξε το απόγευμα, είχαν κατα-

τεθεί 19.830 αιτήσεις επιχει-

ρήσεων, ύψους 155 εκατ.

ευρώ και όπως τόνισε, και

η πληρωμή θα γίνει τη

Δεύτερα, ενώ προσδοκία η

δεύτερη πληρωμή να γίνει

προς το τέλος της επόμε-

νης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον υπουργό

στην Επιστρεπτέα

Προκαταβολή 3 δόθηκαν

3,4 δισ ευρώ σε 150 χιλιά-

δες επιχειρήσεις που βρί-

σκονται κυρίως στα νησιά

και αφορούν στον τουρι-

σμό.

Ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι

η Επιστρεπτέα προκαταβο-

λή είναι μόνο ένα από τα

μέτρα στήριξης της οικονο-

μίας. «Το 2020 δώσαμε 24

δισ. ευρώ και θα διατεθούν

άλλα 7,5 δισ. το 2021 δηλα-

δή περίπου 31 με 32 δισεκ.

το σύνολο των μέτρων στή-

ριξης της κοινωνίας, όσα

χρήματα πάρουμε από το

Ταμείο Ανάκαμψης τα επό-

μενα χρόνια. Πρόκειται για

μέτρα βοήθειας της κοινω-

νίας που θα χρηματοδοτη-

θούν από τα ταμειακά δια-

θέσιμα της χώρας, από

χρήματα που έχουν ξεκινή-

σει από την Ευρώπη (πρό-

γραμμα Sure), από την

έξοδο μας στις αγορές με

εξαιρετικά χαμηλό κόστος

δανεισμού και από τα χρή-

ματα που θα εκταμιεύονται

από το Ταμείο το α’ εξάμηνο

του 2021» εξήγησε.

«Μέσω της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής μέχρι τώρα

3,4 δισεκ. ευρώ έχουν δοθεί

σε πάνω από 150.000 επι-

χειρήσεις και ειδικά η 3η

πήγε στα νησιά και τον του-

ρισμό που είχε τη μεγαλύτε-

ρη ανάγκη το καλοκαίρι.

Μόνο στη Σάμο 891 επιχει-

ρήσεις πήραν 11 εκατ. τον

προηγούμενο μήνα. Θα

συνεχιστεί και το 2021 η

Επιστρεπτέα, κρίνουμε ότι

το μέτρο έχει αποδώσει θα

την επεκτείνουμε όσο χρει-

αστεί. Η 4η και 5η

Επιστρεπτέα δεν θα επι-

στραφεί ποτέ κατά 50%»

ανέφερε ο Χρήστος

Σταϊκούρας. «Η 4η

Επιστρεπτέα συνδέεται με

ρήτρα μη απολύσεων»

αποσαφήνισε επίσης.

«Μέχρι τον Απρίλιο θα

ισχύει όλος ο μειωμένος

ΦΠΑ και όλες οι μόνιμες

μειώσεις φόρων που είχαμε

ψηφίσει και υλοποιήσει πριν

την παρένθεση της υγειονο-

μικής κρίσης. Θα υπάρξει

τροπολογία για την αποζη-

μίωση των ιδιοκτητών και

με αυτή ό,τι δίδεται στους

ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι

ακατάσχετο και αφορολόγη-

το» τόνισε παράλληλα ο

ΥΠΟΙΚ.  

Ο υπουργός άφησε ανοιχτό

και το ενδεχόμενο να παρα-

ταθεί το μέτρο της επιστρο-

φής του 50% στους ιδιοκτή-

τες, της υποχρεωτικής μεί-

ωσης των ενοικίων λήγω

κορωνοϊού. Όπως εξήγησε

αυτό θα εξαρτηθεί από τους

όρους που θα λειτουργεί η

οικονομία τότε.

Για το πρόγραμμα Γέφυρα

σχολίασες ότι από τη μεθε-

πόμενη εβδομάδα το κρά-

τος θα πληρώνει έως και το

90% των δόσεων των ενή-

μερων δανειοληπτών που

πλήττονται από την πανδη-

μία και έως το 80% των

κόκκινων δανειοληπτών.

«Για πρώτη φορά η χώρα

επιβραβεύει και τη συνέ-

πεια» σημείωσε.

«Όσοι έχουν υποχρεώσεις

που έχουμε αναστείλει πάνε

για τον Απρίλιο του 2021 με

12 ή 24 δόσεις άτοκες ή με

πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Οποίοι δεν ήταν σε ρύθμιση

μπορούν να μπουν στο

πλαίσιο ρυθμίσεων, μιλάμε

από το Νοέμβριο του 2019

και μετά. Όσοι δεν μπορού-

σαν να τηρήσουν τη ρύθμι-

ση που είχαν κάνει (100 με

120 δόσεις) έχουμε νομοθε-

τήσει οι δόσεις να πάνε στο

τέλος της ρυθμιζόμενης

δόσης. Όσοι έχουν δανεια-

κές υποχρεώσεις το τραπε-

ζικό σύστημα θα επεκτείνει

τις ρυθμίσεις και μέσα στο

2021» πρόσθεσε ο υπουρ-

γός Οικονομικών. Οι 12 και

24 δόσεις θα ισχύουν και

για τις ασφαλιστικές εισφο-

ρές, ήδη έχει νομοθετήσει

το υπουργείο Εργασίας

διευκρίνισε ο κ. Σταϊκούρας.

«Το ταμείο της χώρας θα

αντέξει και το 2021», ξεκα-

θάρισε ο υπουργός, σημει-

ώνοντας πως το υπουργείο

Οικονομικών θα συνεχίσει

να πληρώνει επιδόματα και

υποχρεώσεις για όσο διαρ-

κεί η πανδημία.

Σταϊκούρας : Θα συνεχιστεί και το 2021 η επιστρεπτέα προκαταβολήΣταϊκούρας : Θα συνεχιστεί και το 2021 η επιστρεπτέα προκαταβολή



Ο
«Πρώτος Τύπος»

συνομίλησε με

τις πρώτες νοση-

λεύτριες από το Κ.Υ.

Φαρσάλων που βρίσκο-

νται στο ΓΝ Λάρισας στην

πτέρυγα COVID και

δίνουν την «μάχη με τον

αόρατο εχθρό» όπως μας

τόνισαν.

Συγκεκριμένα οι πρώτες

νοσηλεύτριες από τα

Φάρσαλα που βρίσκονται

στο ΓΝ Λάρισας είναι οι κ.κ.

Ντίνα Κουρεμένου,

Ζούγρου Φωτεινή,

Πηνελόπη Αρκουμάνη και

Κουρδή Κρυσταλλία.

Όπως μας τόνισαν στο ΓΝ

Λάρισας υπάρχει μια διαρ-

κής «μάχη» με τον ιό, καθη-

μερινά πολλοί άνθρωποι

έρχονται στην ειδική πτέρυ-

γα και πραγματικά είναι μια

πολύ ψυχοφθόρος και

δύσκολη δοκιμασία.

Κατά την διάρκεια της βάρ-

διας όλο το προσωπικό

είναι ειδικά εξοπλισμένο και

παρέχει βοήθεια σε ασθε-

νείς που έχουν προσβληθεί

από τον ιό.

Όπως μας τόνισαν χαρα-

κτηριστικά είναι μια καθημε-

ρινή δοκιμασία καθώς ο

«εχθρός» είναι παντού,

όμως με δύναμη ψυχής και

με προσπάθεια βρίσκονται

στο πόστο τους έτοιμες μαζί

με τους υπόλοιπους συνα-

δέλφους τους να προσφέ-

ρουν τις υπηρεσίες τους.

Όσο αφορά το αν φοβού-

νται για τον ιό μας τόνισαν

χαρακτηριστικά ότι ο

φόβος, η κούραση και οι

δυσκολίες ξεπερνιούνται

μπροστά στην προσφορά

για την ανθρώπινη ζωή.

Εμείς ευχόμαστε σε όλο το

προσωπικό της υγείας να

δείξει αντοχές και δύναμη

σε αυτές τις δύσκολες στιγ-

μές και ευελπιστούμε να

έρθουν άμεσα καλύτερες

ημέρες μετά και την ολοκλή-

ρωση της εύρεσης του

εμβολίου.

Η
15χρονη σκακί-

στρια Ιωάννα

Αγγελακοπούλου

από τα Φάρσαλα πήρε

μεταγραφή για τον

Σκακιστικό Σύλλογο

Λάρισας, μια ιστορική και

μεγάλη ομάδα που πρό-

κειται να αγωνιστεί στην

Α' Εθνική κατηγορία την

επόμενη σεζόν. 

Με αυτό τον τρόπο επιβρα-

βεύτηκε το ταλέντο και η
μεγάλη προσπάθεια που
κατέβαλε η ίδια το τελευταίο
διάστημα αλλά δικαιώθηκαν
και οι προσδοκίες του συλ-
λόγου για το μέλλον της. Να
σημειωθεί ότι η δουλειά
που γίνεται στις ακαδημίες
του σκακιού στα Φάρσαλα
αρχίζει να αποδίδει καρ-
πούς, καθώς μετά την μετα-
γραφή της Κωνσταντίνας

Δερέκα η Ιωάννα
Αγγελακοπούλου είναι το
δεύτερο κορίτσι από τα
Φάρσαλα που κάνει μετα-
γραφή για μεγάλη ομάδα
ανοίγοντας νέους δρόμους
για το σκάκι. Οι προπονή-
σεις του συλλόγου συνεχί-
ζουν να γίνονται διαδικτυα-
κά. 
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Μεταγραφή της Ιωάννας Αγγελακοπούλου στον Σκακιστικό Σύλλογο ΛάρισαςΜεταγραφή της Ιωάννας Αγγελακοπούλου στον Σκακιστικό Σύλλογο Λάρισας

“Είναι μεγάλη η μάχη με την πανδημία” - Δηλώσεις των “Είναι μεγάλη η μάχη με την πανδημία” - Δηλώσεις των 

νοσηλευτριών από τα Φάρσαλα που βρίσκονται  στο Γ.Ν.Λνοσηλευτριών από τα Φάρσαλα που βρίσκονται  στο Γ.Ν.Λ

Ο
ι κάτοικοι της

Οδού Ρήγα

Φεραίου στα

Φάρσαλα και συγκεκριμέ-

να στο κομμάτι της Ρήγα

Φεραίου που βρίσκεται

κάτω από το Κ.Υ.

Φαρσάλων μετέφεραν

στον «Πρώτο Τύπο» τους

προβληματισμούς τους

για το θέμα της ασφαλτό-

στρωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι πριν

λίγο διάστημα είχαν γίνει

παρεμβάσεις στο οδόστρω-

μα όμως αυτές δεν φαίνο-

νται να είναι αρκετές καθώς

το οδόστρωμα σε πολλά

σημεία έχει υποστεί καθίζη-

ση με αποτέλεσμα να

υπάρχουν πολλές λακού-

βες, «τρύπες» και «σαμα-

ράκια» και η πρόσβαση του

δρόμου να είναι ειδικά τις

βραδινές ώρες αρκετά επι-

κίνδυνη.

Οι κάτοικοι της Ρήγα

Φεραίου λοιπόν μεταφέ-

ρουν τους προβληματι-

σμούς τους και απευθύνουν

ερώτηση προς τους αρμό-

διους για το αν υπάρχει στα

άμεσα σχέδια πλάνο ολικής

ασφαλτόστρωσης και απο-

κατάστασης των ζημιών στο

συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.

ΠροβληματισμόςΠροβληματισμός καικαι ερωτηματικάερωτηματικά απόαπό

τουςτους κατοίκουςκατοίκους τηςτης ΡήγαΡήγα Φεραίου για τοΦεραίου για το

οδικό δίκτυοοδικό δίκτυο



Ο
προπονητής του

Αχιλλέα

Φαρσάλων κ.

Χρήστος Καπελιάνης

τόνισε τους δικούς του

προβληματισμούς και τον

διαχωρισμό που γίνεται

στον αθλητισμό ο οποίος

αυτή την στιγμή "σκοτώ-

νει" το μεγαλύτερο μέρος

του και κρατά "ζωντανή"

μόνο την "βιτρίνα".

"Το τελευταίο χρονικό διά-

στημα βιώνουμε για δεύτε-

ρη φορά μέσα σε λίγους

μήνες το 2ο κύμα της παν-

δημίας και μάλιστα εντονό-

τερα σε σχέση με αυτό του

Μαρτίου, μιας και η περιφέ-

ρειά μας ανήκει στις κόκκι-

νες περιοχές.

Μια πανδημία που εκτός

από την κούραση και την

ταλαιπωρία στην οποία μας

έχει υποβάλλει, αναδεικνύει

καθημερινά ένα οξύτατο

πλέον πρόβλημα.

Τη διάλυση του ερασιτεχνι-

κού αθλητισμού-ποδοσφαί-

ρου που για όλους μας

χωρίς αμφιβολία αποτελεί

τον αιμοδότη του επαγγελ-

ματικού αθλητισμού.

Θα αποφύγω να αναφέρω

την κοινότυπη και γραφική

πλέον φράση... "έδωσα ένα

πρόγραμμα στους παίκτες

μου και τρέχουν μόνοι

τους."

Δεν είναι μόνο αυτό το

ζητούμενο.

Σίγουρα το lockdοwn ήταν

στη σωστή κατεύθυνση,

αλλά ειδικά στο ποδόσφαι-

ρο εφαρμόζεται πολύ επιλε-

κτικά δημιουργώντας έναν

άδικο διαχωρισμό στην

ποδοσφαιρική κοινότητα.

Τις τελευταίες ώρες έχει

ξεσηκωθεί το σύνολο των

αθλητών, των προπονητών

και των παραγόντων που

δεν ανήκουν στη

SUPERLEAGUE1.

Διότι οι αρμόδιοι επιτρέ-

πουν στα επαγγελματικά

πρωταθλήματα να συνεχι-

στούν λόγω της ευχέρειας

των τεστ, αλλά προς το

παρόν κόβουν τη δράση σε

όλους τους ερασιτέχνες.

Κανείς δε νοιάζεται αν νέα

παιδιά παίζουν ή δεν παί-

ζουν. Αν καθίσουν έναν δύο

ή τρεις μήνες μέσα στο

σπίτι, αν πεινάσουν ή αν

πάθουν κατάθλιψη ή αν

πάρουν κιλά.

Προφανώς για κάποιους το

ποδόσφαιρο είναι μόνο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ ΑΕΚ

ΠΑΟ ΑΡΗΣ κλπ. η βιτρίνα

δηλαδή.

Έτσι, μένουν ανενεργοί

χιλιάδες αθλητές και προ-

πονητές, γενικά σε όλα τα

ομαδικά σπορ.

Και πηγαίνουν στράφι οι

ώρες που καταθέτουν οι

παράγοντες των συλλόγων

τους.

Από την άλλη πλευρά, οι

ειδικοί καθημερινά στις

διαρροές τους προς τα

ΜΜΕ δεν λένε ότι οι τάδε

αθλητές δεν πρόσεξαν την

ώρα της προπόνησης ή του

αγώνα, αλλά κάνουν λόγο

για την εξωγηπεδική τους

ζωή ή την παρουσία τους

σε πάρτυ.

Να κλείσουν λοιπόν τα

γήπεδα στις κόκκινες

ζώνες; Για έναν δύο τρεις

μήνες να μη γίνονται ούτε

προπονήσεις; Να κλείσουν

και οι ακαδημίες που προ-

πονούνται μικρά παιδιά;

Διότι άλλο είναι να σταματή-

σουν για ένα μήνα όλοι οι

αγώνες μέχρι να ηρεμήσει η

κατάσταση στην Ελλάδα,

και άλλο το ολοκληρωτικό

λουκέτο για τους μισούς.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΌ ΚΛΕΙΣΙ-

ΜΟ είναι το χειρότερο από

όλα.

Ο κόσμος του αθλητισμού

ανησυχεί.

Σίγουρα οι περισσότεροι

ενδεχομένως νοιάζονται για

τα δικά τους πρωταθλήματα

αλλά οι αντιδράσεις είναι

πολλές, διότι όλοι αντιλαμ-

βάνονται πλέον πως το

ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

είναι σαν να… αργοπεθαί-

νει.

Και όταν με το καλό επι-

στρέψουμε στη δράση, πού

θα βρεθούνε όλοι αυτοί οι

ρομαντικοί παράγοντες για

να στηρίξουν με το υστέρη-

μά τους τα εκατοντάδες

ερασιτεχνικά σωματεία;

Εμείς από την πλευρά του

προπονητή είμαστε ευαι-

σθητοποιημένοι, τονίζοντας

στους παίκτες μας τη σοβα-

ρότητα της κατάστασης δια-

τηρώντας τη λεπτή ισορρο-

πία ανάμεσα στην καλλιέρ-

γεια του φόβου και στην

ενθάρρυνση της ατομικής

ευθύνης.

Ας ευαισθητοποιηθούν

πλέον και αυτοί που κρατά-

νε τις τύχες του ερασιτεχνι-

κού ποδοσφαίρου και του

ομαδικού αθλητισμού στα

χέρια τους. Λύσεις πάντα

υπάρχουν.

Τα παιδιά του ερασιτεχνικού

ποδοσφαίρου δεν είναι παι-

διά ενός κατώτερου θεού."
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Χρήστος Καπελιάνης: "Οι ερασιτέχνες δεν είναι παιδιά ενός Χρήστος Καπελιάνης: "Οι ερασιτέχνες δεν είναι παιδιά ενός 
κατώτερου Θεού, αθλητισμός δεν είναι μόνο η βιτρίνα"κατώτερου Θεού, αθλητισμός δεν είναι μόνο η βιτρίνα"
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3αρι

(2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,

μπάνιο) στον 2ο όροφο 75 τμ

στην Οδό Αθηνάς 19 μεγάλο

πλεονέκτημα η αντλία υψηλής

θερμότητας, με οικονομία σε

σύγκριση με το πετρέλαιο 70%

και με το υγραέριο 40%.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6987119996

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην

οδό Αθηνάς, 180 τμ, με αύλη 20

τμ απέναντι από τον παλιό ΟΤΕ.

Τιμή συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6975596225

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 9 στρεμμά-

των στα Κάτω Βασιλικά

Φαρσάλων – Σκλαριά.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6972887676

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ, πλατφόρ-

μα, χωνί, δισκοσβάρνα, σβάρνα

και λοιπά γεωργικά μηχανήματα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6945706676 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε

κατάστημα της Courier ACS στα

Φάρσαλα.

Απαραίτητη προϋπόθεση να δια-

θέτει δίπλωμα οδήγησης δικύ-

κλου

Τηλ Επικοινωνίας: 2491306739

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 11

στρεμμάτων ποτιστικό στο

Κατωχώρι και αγροτεμάχιο 22

στρεμμάτων στην περιοχή πλη-

σίον εργοστασίου “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ”.

Τηλ. Επικοινωνίας:6983257993

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατά-

στημα στην Οδό Βάρναλη 1 πλη-

σίον του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

100 τ.μ. με πατάρι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977237444

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοκία

μεζονέτα επιπλωμένη με 2 υπνο-

δωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, τρα-

πεζαρία, σαλόνι και θέρμανση.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

6909575620

ZHTEITAI άτομο για θέση λογι-

στηρίου – γραμματέας.

Απαραίτητες γνώσεις λογιστικής.

email:

tanos.kon.dimitris@gmail.com

Τηλ.6970363554

Τοποθεσία: 6ο χλμ Φαρσάλων –

Λάρισας

Προληπτικές εξετάσεις Covid-

19 στο προσωπικό του

LaFresh – Αρνητικά τα τεστ

Το κατάστημα LaFresh λαμβάνο-

ντας υπόψιν την μεγάλη μετάδο-

ση της πανδημίας και στην

περιοχή μας, με πλήρη συναί-

σθηση της εταιρικής κοινωνικής

ευθύνης, αποφάσισε να υποβάλ-

λει σε όλους τους εργαζόμενους

του, σε προληπτικές εξετάσεις

για Covid-19, λαμβάνοντας

αρνητικά αποτελέσματα.

LaFresh Covid-19 safe
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24/11:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

25/11:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως &

Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

26/11:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

27/11:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

28/11:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

29/11:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από το Σάββατο 7-

11-2020 και μέχρι

νεοτέρας δεν θα

πραγματοποιείται

κανένα δρομολόγιο

για Βόλο-Τρίκαλα-

Καρδίτσα από το

ΚΤΕΛ στα Φάρσαλα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΙΔΡΙΟΥ
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Εν Μικρό Ευιδρίω τη 12η Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Μικρού

Ευιδρίου διακηρύσσει ότι

Την 29/11/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ και ώρα

13:00 μμ θα γίνει η φανερή και προφορική πλειοδοτική δημο-

πρασία για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου του ως άνω

Ιερού Ναού με τους όρους της Διακηρύξεως στην παρακάτω

τοποθεσία με τα αντίστοιχα στρέμματα...

Α)Τα 20.000 στρέμματα αγρού του Ιερού Ναού στην τοποθε-

σία Αμμούδες με ΑΤΑΚ:01040150040.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε εις

το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος

Π. Γεώργιος Μπαλάνος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί την κ. Ελένη Μπαμπαλέτσου για την

δωρεά της στον Σύλλογο εις μνήμη Βασιλείου

Παπαβασιλείου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλ-

λυπητήρια.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί την οικογένεια Βασιλείου

Παπαβασιλείου για την δωρεά στον Σύλλογο εις

μνήμη του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλ-

λυπητήρια στην οικογένεια.

Το Δ.Σ.
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Θ
έματα που αφο-

ρούν την τροπο-

ποίηση του τεχνι-

κού προγράμματος για τα

έργα αποκατάστασης από

τον “Ιανό” καθώς και τη

μείωση μισθωμάτων σε

δημοτικές εκτάσεις που

επλήγησαν, απασχόλη-

σαν το δημοτικό συμβού-

λιο Φαρσάλων, όπου τα

τρία θέματα της ημερή-

σιας διάταξης πέρασαν

κατά πλειοψηφία στην

συγκεκριμένη συνεδρία-

ση που πραγματοποιήθη-

κε με τηλεδιάσκεψη.

Πιο αναλυτικά: Ο Δήμαρχος

Μάκης Εσκίογλου έκανε

γνωστό στ σώμα ότι υπο-

βλήθηκε αίτημα για έκτακτη

χρηματοδότηση και οικονο-

μική αποζημίωση πληγέ-

ντων από την πρόσφατη

θεομηνία που έπληξε την

επαρχία και για την κάλυψη

ζημιών σε αγρότες που δεν

προβλέπει το θεσμικό πλαί-

σιο. Ο ίδιος ανέφερε χαρα-

κτηριστικά, ότι πρόκειται για

δημοτικές εκτάσεις που

έχουν υποστεί ζημιά από

τον Ιανό, ζητώντας σε τηλε-

φωνική επικοινωνία που

είχε με το γραφείο του υφυ-

πουργού Εσωτερικών κ.

Θεόδωρου Λιβάνιο, το ενδε-

χόμενο έκτακτης χρηματο-

δότησης από το Yπουργείο,

τόσο όσον αφορά, όσο  και

την υποβάθμιση των αγρο-

τικών εκτάσεων, για το

σύνολο των δημοτικών

εκτάσεων περίπου 10.000

στρεμμάτων.

Στην συνέχεια ο δήμαρχος,

αναφέρθηκε στον έντονο

προβληματισμό του σχετικά

με τις 4 αποσπάσεις από

την 5ΥΠΕ, νοσηλευτικού

προσωπικού και για την μια

θέση Γενικής Ιατρικής, από

το Ζάππειο που όμως

πραγματοποιούσε εφημε-

ρίες στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων, προς τα νοσο-

κομεία της Λάρισας για την

αντιμετώπιση της πανδη-

μίας, προσθέτοντας χαρα-

κτηριστικά ότι «σ’ αυτή την

κρίσιμη συγκυρία δεν είναι

δυνατόν να επιχειρούμε να

κλείσουμε μία τρύπα, ανοί-

γοντας μία άλλη”.

Ο πρόεδρος του δημοτικού

συμβουλίου Φαρσάλων

Κων/νος Δαμιανός αναφέρ-

θηκε στα αιτήματα για την

μείωση των μισθωμάτων

στις δημοτικές εκτάσεις που

που είχαν αποστείλει για

συζήτηση του θέματος, οι

δημοτικοί σύμβουλοι Ιουλία

Αγγελακοπούλου και

Βασίλης Πατσιούρας (της

παράταξης Μ. Ίφου), όπως

και η ΕΟΑΣΝΛ μέσω του

εκπροσώπου τύπου της,

Σωκράτη Αλειφτήρα. Η

παράταξη του πρ.

Δημάρχου Άρη Καραχάλιου

ζήτησε την απαλλαγή του

ενοικίου ίσο με το ποσοστό

της ζημίας, επί του αρχικού

μισθώματος, ενώ δεν παρέ-

λειψε να αναφερθεί στην

ελλιπή ενημέρωση, από

πλευράς δημοτικής αρχής

και δημάρχου, για τα προ-

βλήματα που έχουν δημι-

ουργηθεί από το πέρασμα

του “Ιανού” σε κοινόχρη-

στους χώρους, οδικό

δίκτυο, υποδομές, εδώ και

δύο μήνες από την κατα-

στροφή που σημειώθηκε,

αναφέροντας χαρακτηριστι-

κά “δεν έχουμε ενημερωθεί,

τι ενέργειες έχουν γίνει και

τι μέλλει γενέσθαι”, ξεκαθα-

ρίζοντας για μια ακόμα

φορά ότι δεν έχει γίνει

δημοτικό συμβούλιο και

συζήτηση για τα προβλήμα-

τα που έφερε ο “Ιανός” και

την αντιμετώπισή τους.

Υπερ της μείωσης των

μισθωμάτων τάχθηκε και ο

δημοτικός σύμβουλος

Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος, αναφέ-

ροντας μεταξύ άλλων ότι:

δεν θα πρέπει να είναι ορι-

ζόντια ξεκαθαρίζοντας ότι

έχουν προκύψει ορισμένες

αδικίες από την εκτιμητική

διαδικασία.

Ερώτηση για το αν έχει

ληφθεί μέριμνα για την ενί-

σχυση των μαθητών, όσον

αφορά την αγορά εξοπλι-

σμού τηλεκπαίδευσης που

το έχουν ανάγκη από πλευ-

ράς δήμου, με οικονομικά

κριτήρια, έθεσε ο επικεφα-

λής της παράταξης Κων/νος

Τύμπας.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί

ότι απορρίφθηκε το ψήφι-

σμα της Λαϊκής

Συσπείρωσης που αφορού-

σε την ενίσχυση της δημό-

σιας Υγείας, δίνοντας την

απάντηση σε αυτό, ότι πρό-

κειται για κυβερνητική

αρμοδιότητα.

Στην δευτερολογία του, ο

δήμαρχος Μάκης

Εσκίογλου απευθυνόμενος

προς τον πρώην δήμαρχο

Άρη Καραχάλιο, ανέφερε

μεταξύ άλλων ότι: “Σίγουρα

γνωρίζει ο κ. Καραχάλιος

ότι δεν υπάρχει θεσμικό

πλαίσιο για να κάνουμε την

μείωση των ενοικίων…αν

μας το επιτρέψουν, με

μεγάλη χαρά να βγούμε και

να πούμε ότι πετύχαμε την

αλλαγή του θεσμικού πλαι-

σίου”.

Όσον αφορά τα τρία θέματα

ημερήσιας διάταξης “την

μερίδα του λέοντος” κέρδισε

η συζήτηση για την τροπο-

ποίηση του τεχνικού προ-

γράμματος και αφορούσε

έργα που προκάλεσε ο

“Ιανός” με την εγγραφή 7

νέων έργων που θα υλο-

ποιηθούν από την έκτακτη

επιχορήγηση του

Υπουργείου Εσωτερικών:1)

Αποκατάσταση περίφραξης

και περιβάλλον χώρου του

ΚΔΑΠ Βασιλί της

Δ.Ε.Ενιπέα, προϋπολογι-

σμού δαπάνης 39.531,40€.

2)  Αποκατάσταση της

αγροτικής οδού στην Τ.Κ.

Άγιος Αντώνιος της Δ.Ε.

Ναρθακίου, προϋπολογι-

σμού δαπάνης 41.779,72 €.

3) Αποκατάσταση τοιχίων

στην οδού Βόλου της

Δ.Ε.Φαρσάλων,προϋπολο-

γισμού δαπάνης

15.136,77€.

4)  Αποκατάσταση ασφαλτι-

κών οδοστρωμάτων και

τεχνικών έργων στο δρόμο

από Δένδρα προς Καστράκι

της Δ.Ε. Ναρθακίου, προϋ-

πολογισμού δαπάνης

347.660,00€.

5)  Αποκατάσταση τεχνικών

έργων Ριζίου – Αχιλλείου –

Διλόφου – Ναρθακίου –

Σκοπιάς, προϋπολογισμού

δαπάνης 206.607,53 €

6) Αποκατάσταση ασφαλτι-

κών οδοστρωμάτων Τ.Κ.

Νεράιδας της

Δ.Ε.Πολυδάμαντα, προϋπο-

λογισμού δαπάνης

180.610,00 €

7)  Αποκατάσταση τεχνικών

έργων στην ανατολική

πλευρά της πόλης των

Φαρσάλων (περιοχή

Φασούλα), προϋπολογι-

σμού δαπάνης 79.560,66 €.

Επίσης μέσα στην τροπο-

ποίηση συμπεριλαμβάνεται

η αύξηση πίστωσης έργου

για την αναβάθμιση πρασί-

νου με φυτεύσεις σε κοινό-

χρηστους χώρους εισόδων

της Πόλης, εγγεγραμμένης

πίστωσης 45.000,00€,

αύξηση κατά 29.340,54€,

όπου γίνεται 74.340,54€ με

την πίστωση των

29.340,54€ να εγγράφεται

ως πολυετής υποχρέωση το

έτος 2021.

Την τροποποίηση του τεχνι-

κού πρόγραμμα καταψήφι-

σε η παράταξη Καραχάλιου,

λέγοντας ότι πρόκειται για

μία καθαρή αποσπασματική

αντιμετώπιση του θέματος

καθώς από τα 900.000

ευρώ τα ⅔ διατίθενται στη

Δημοτική Ενότητα

Ναρθακίου και τα υπόλοιπα

στις δημοτικές ενότητες

Φαρσάλων, Πολυδάμαντα

και Ενιπέα, χωρίς ωστόσο

να έχουν κάποια ενημέρω-

ση για τα συγκεκριμένα

έργα. Το συγκεκριμένο θέμα

καταψήφισε και ο δημοτικός

σύμβουλος της Λαϊκής

Συσπείρωσης Αποστόλης

Αναγνώστου. Στην συνέχεια

για τον ίδιο λόγο η παράτα-

ξη Καραχάλιου καταψήφισε

την αναμόρφωση του προ-

ϋπολογισμού του Δήμου για

το οικονομικό έτος 2020,

όπως και ο κ. Αναγνώστου,

ενώ στο τρίτο θέμα που

αφορούσε την έγκριση της

έκθεσης εσόδων – εξόδων

Γ’ τριμήνου, ελέγχου υλο-

ποίησης του προϋπολογι-

σμού του Δήμου, για το

οικονομικό έτος 2020 η

Λαϊκή Συσπείρωση καταψή-

φισε, ενώ η παράταξη

Καραχάλιου ψήφισε παρών.

Για το τεχνικό πρόγραμμα ο

δήμαρχος επικαλέστηκε

έλλειψη μηχανικών στο

δήμο, ώστε να τρέξουν

συνολικά τα έργα σε όλη

την επαρχία. Από την τηλε-

διάσκεψη απουσίαζαν οι

κ.κ. Μ. Ίφου, Β.

Πατσιούρας και Κ. Μπένου.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία

Οικονομία

Τα έργα αποκατάστασης και η μείωση δημοτικών μισθωμάτωνΤα έργα αποκατάστασης και η μείωση δημοτικών μισθωμάτων

απασχόλησαν το Δ.Σ. Φαρσάλωναπασχόλησαν το Δ.Σ. Φαρσάλων

Δ
ιεύρυνση ωραρίου

των ΔΟΥ έως αργά

το απόγευμα, κατά

τη διάρκεια των μέτρων

περιορισμού της κυκλο-

φορίας, εφαρμόζει η

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων, με

στόχο την καλύτερη δυνα-

τή και συνεχή εξυπηρέτη-

ση των φορολογουμένων

εν μέσω της πανδημίας.

Με απόφαση του Διοικητή

της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή,

από τη Δευτέρα,23

Νοεμβρίου,οι ΔΟΥ λειτουρ-

γούν ως εξής:

1.Ώρες εισόδου για το

κοινό(για προγραμματισμέ-

νες συναντήσεις μόνο) και

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης:

08.00 -17.00

2.Ταμειακές συναλλα-

γές:08.00-15.00

3.Οι ΔΟΥ θα λειτουργούν

από τις 7:00 έως τις 19:00.

Μεταξύ 17.00 και 19.00

εξυπηρετούνται μόνο κλή-

σεις προς τη γραμματεία

των ΔΟΥ για τον προγραμ-

ματισμό συναντήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το συναλ-

λασσόμενο κοινό προσέρ-

χεται στις ΔΟΥ μόνο με

ραντεβού και εφόσον το

αίτημά του δεν μπορεί να

ικανοποιηθεί με άλλο

τρόπο.

Για την αποφυγή του συγ-

χρωτισμού και τον περιορι-

σμό της διασποράς του

κορωνοϊού, δημιουργούνται

τέσσερις βάρδιες για τους

υπαλλήλους, ως εξής:

07:00-15:00

08:00-16:00

09:00-17:00

10:00-19:00

Το σύνολο των υπαλλήλων,

που βρίσκονται στο κτήριο

της υπηρεσίας ταυτόχρονα,

δεν μπορεί να υπερβαίνει

το 67% του συνόλου του

προσωπικού, που υπηρετεί

στην εν λόγω υπηρεσία.Το

υπόλοιπο προσωπικό εργά-

ζεται εξ αποστάσεως. Οι

υπάλληλοι της απογευματι-

νής βάρδιας δουλεύουν εξ

αποστάσεως το πρώτο

τετράωρο της βάρδιας

(10:00 –14:00) και αυτο-

προσώπως στην υπηρεσία

για το υπόλοιπο της βάρ-

διας (15:00-19:00).

Έως τις 5 μ.μ. ανοιχτές οι Δ.Ο.Ϋ. για το κοινό από 23Έως τις 5 μ.μ. ανοιχτές οι Δ.Ο.Ϋ. για το κοινό από 23

ΝοεμβρίουΝοεμβρίου



Φ
έτος, το

BlackFriday όλα

τα μάτια θα είναι

στραμμένα στην

ELECTRONET BK

KAZANA!  Οι ανάγκες

σου δεν μπορούν να

περιμένουν, γι’ αυτό το

δικό μας κατάστημα για

την καλύτερη εξυπηρέτη-

ση των πελατών του ξεκί-

νησε με τιμές blackFriday

και εγγύηση καλύτερης

τιμής σε όλα του τα προϊ-

όντα. Μη χάσεις την

ευκαιρία για συμφέρου-

σες αγορές! Η

ELECTRONET Β.Κ.

ΚΑΖΑΝΑ έχει φροντίσει

για την επάρκεια των

προϊόντων της αλλά τα

τεμάχια δεν είναι απεριό-

ριστα!

Από σήμερα, λοιπόν, μπο-

ρείς να βρεις μεγάλη ποικι-

λία επώνυμων ηλεκτρικών

συσκευών σε απίθανες

προσφορές, που δε θα

μπορείς να ξεκολλήσεις τα

μάτια σου από πάνω τους!

Κάντε την παραγγελία σας

ηλεκτρονικά στο

www.kazanas.gr ή τηλεφω-

νικά στο 2410 536631 και

αυτή θα φτάσει στην πόρτα

σας μέσα σε 24 ώρες και

με ασφάλεια.

BLACK FRIDAY στην

ELECTRONET BK

KAZANA… Τα μάτια σου,

εδώ! Προσοχή: Φτάνουμε

παντού…ερχόμαστε δίπλα

σας σε όλη την Ελλάδα με

ανέπαφη ασφαλή παράδο-

ση. Για ό,τι κι αν επιθυμείτε

από ηλεκτρικές και ηλε-

κτρονικές συσκευές...

staytunedwith

ΕLECTRONET BK

KAZANA!

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr,

2410 536631
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