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2020 μέσα από τις2020 μέσα από τις

ειδήσεις μας ειδήσεις μας 

Τα οικονομικά δεδομέΤα οικονομικά δεδομέ--

να πληρωμές, επιδόμανα πληρωμές, επιδόμα--

τα και εισφορέςτα και εισφορές

ΤοΤο εορταστικόεορταστικό μήνυμαμήνυμα

τουτου Δημάρχου ΦαρσάλωνΔημάρχου Φαρσάλων

Μάκη ΕσκίογλουΜάκη Εσκίογλου

2 2 θετικά κρούσματαθετικά κρούσματα

στα Φαρσαλαστα Φαρσαλα

«Οι γιορτές που 

διανύουμε είναι 

διαφορετικές.

Οι σκέψεις μας είναι

στους πάσχοντες

συνανθρώπους μας

σε όλο τον κόσμο.

Εύχομαι σε όλους ταχεία ανάρρωση και

του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί.

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά και Καλές Γιορτές».
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Από τις αρχές του 2021Από τις αρχές του 2021

οι πρώτοι εμβολιασμοίοι πρώτοι εμβολιασμοί

στην Επαρχία Φαρσάλωνστην Επαρχία Φαρσάλων
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 30/12/2020
Συννεφιά 6/16c

Τρίτη 29/12/2020
Συννεφιά 7/15c

Πέμπτη 31/12/2020
Βροχή 3/15c

Παρασκευή 1/1/2021
Ηλιοφάνεια 3/13c

Σαββάτο 2/1/2021
Συννεφιά 6/13c

Κυριακή 3/1/2020
Συννεφιά 8/15c

Δευτέρα 4/1/2021
Συννεφιά 7/12c

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

Τ
ην Τρίτη 29

Δεκεμβρίου θα

πραγματοποιη-

θούν οι πρώτοι εμβολια-

σμοί στη Θεσσαλία και

συγκεκριμένα στο

Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Λάρισα όπου

έχουν στηθεί δυο εμβο-

λιαστικά κέντρα.

Στις 4 Ιανουαρίου θα ξεκι-

νήσει ο εμβολιασμός των

υγειονομικών στα υπόλοιπα

νοσοκομεία της Θεσσαλίας

και των Κέντρων Υγείας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό

του υπουργείου Υγείας

στην  5η ΥΠΕ, σε

Θεσσαλία και Στερεά

Ελλάδα, θα λειτουργήσουν

144 εμβολιαστικά κέντρα.

Το εμβόλιο θα φυλάσσεται

στον Συνεταιρισμό

Φαρμακοποιών Καρδίτσας

και από εκεί θα γίνεται η

διανομή προς στα εμβολια-

στικά κέντρα της  5ης ΥΠΕ.

Η φύλαξη του θα γίνεται σε

ειδικά ψυγεία καθώς χρειά-

ζεται θερμοκρασία -70 βαθ-

μούς Κελσίου και θα μετα-

φέρεται από ειδικές εταιρίες

που μεταφέρουν φαρμακευ-

τικά σκευάσματα.

Στις 29 Δεκεμβρίου οιΣτις 29 Δεκεμβρίου οι

πρώτοι εμβολιασμοίπρώτοι εμβολιασμοί

στη Θεσσαλίαστη Θεσσαλία

Εσκίογλου: ΝαΕσκίογλου: Να

αντλήσουμε από τηαντλήσουμε από τη

γέννηση τουγέννηση του

Χριστού τη δύναμηΧριστού τη δύναμη

να συνεχίσουμενα συνεχίσουμε

Τ
ο μήνυμα του
δημάρχου
Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου για τα
Χριστούγεννα:
«Τα φετινά Χριστούγεννα

έρχονται σε μία ιδιαίτεραδύ-

σκολη συγκυρία για την κοι-

νωνία, αλλά και τον κόσμο

ολόκληρο. Όλοι μας καλού-

μαστε να γιορτάσουμε

τηγέννηση του

Θεανθρώπου, πιο «μαζεμέ-

να», μακριά από αγαπημέ-

να μας πρόσωπα. Είναι

όμως η θυσία που όλοι μας

πρέπει να κάνουμε και είναι

μία θυσία – απόδειξη της

αγάπης προς το συνάν-

θρωπο.

Έχουμε μπροστά μας, μία

δύσβατη περίοδο για τους

επόμενους μήνες. Το φως

άρχισε ήδη να φαίνεται

στην άκρη του τούνελ με

την έναρξη των εμβολια-

σμών, όμως η πιστή τήρη-

ση των μέτρων προστασίας

θα είναι για αρκετό ακόμη

αναγκαία στις ζωές μας.

Ως δήμος Φαρσάλων, από

την πρώτη στιγμή, λάβαμε

και συνεχίζουμε να λαμβά-

νουμε πρωτοβουλίες στήρι-

ξης των συμπολιτών μας

εκείνων που πλήττονται

από τις επιπτώσεις των

μέτρων για προστασία από

την πανδημία. Για όσο χρει-

αστεί, θα συνεχίσουμε να

βρισκόμαστε στο πλευρό

της κοινωνίας μέχρι να

βγούμε στο ξέφωτο.

Γι’ αυτό φέτος το μήνυμα

των Χριστουγέννων είναι

επίκαιρο όσο ποτέ. Είναι η

αρετή της αγάπης και της

αλληλεγγύης. Ας αφήσουμε

λοιπόν αυτό το μήνυμα να

θριαμβεύσει και ας αντλή-

σουμε από τη γέννηση του

Χριστού τη δύναμη να

συνεχίσουμε.

Χρόνια πολλά σε όλους!

Καλά Χριστούγεννα!»

Σ
ύμφωνα με τα επί-

σημα στοιχεία από

το ΕΟΔΥ:

Σε συνολικό αριθμό 119

δειγμάτων καταγράφηκαν 2

θετικά κρούσματα Covid-

19. Πρόκειται για 2 άντρες

με μέσο όρο ηλικίας τα 55

έτη.

Τα στοιχεία προέκυψαν

από την δεύτερη κατά

σειρά δράση που έγινε με

τη συνεργασία 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 μπορούσαν να

δώσουν δείγμα, άμεσα,

χωρίς να εξέλθουν από το

όχημά τους και να δημιουρ-

γείται συνωστισμός, με τον

χρόνο εξυπηρέτησης να

μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά.
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στα Φαρσαλαστα Φαρσαλα
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Ο
λοκληρώθηκε ο
εμβολιασμός του
πρωθυπουργού

στο νοσοκομείο
«Αττικόν». Τον Κυριάκο
Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο
γγ Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας του
Υπουργείου Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους,
ενώ τον συνόδευε ο
καθηγητής Σωτήρης
Τσιόδρας. 
«Είναι μία σημαντική ημέρα

για όλους μας, σήμερα

μπορούμε να είμαστε αισιο-

δόξοι» δήλωσε ο πρωθυ-

πουργός φθάνοντας στο

νοσοκομείο. 

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού

ακολούθησε τη διαδικασία

που ορίζει το πρωτόκολο,

συμπληρώνοντας το σχετι-

κό έγγραφο, εμβολιάσθηκε

και στη συνέχεια μετέβη σε

αίθουσα αναμονής, όπου

θα παρέμενε για 15 λεπτά,

όπως προβλέπει το πρωτό-

κολλο, για λόγους ασφαλεί-

ας.

«Είναι μια σπουδαία  ημέρα

και για την ΕΕ η οποία

κατάφερε και παρέδωσε το

εμβόλιο την ίδια ημέρα σε

όλες τις ευρωπαϊκές χώρες

κάνοντας πράξη το μήνυμα

της ευρωπαϊκής αλληλεγ-

γύης», δήλωσε επίσης ο

Κυριάκος Μητσοτάκης αμέ-

σως μετά τον εμβολιασμό

του.

«Πιστεύω ότι σήμερα όλες

οι Ελληνίδες και όλοι οι

Έλληνες χαμογελάμε κάτω

από τις μάσκες μας καθώς

ξεκινάει και στην πατρίδα

μας το δύσκολο εγχείρημα

του μαζικού εμβολιασμού

του ελληνικού πληθυσμού

με το εμβόλιο κατά του

covid-19», συνέχισε ο πρω-

θυπουργός τονίζοντας πως

«η πολιτειακή και πολιτική

ηγεσία εμβολιαζόμαστε

πρώτοι για να στείλουμε το

παράδειγμα ότι το εμβόλιο

είναι ασφαλές αλλά και

αποτελεσματικό».

Και προσέθεσε: «Μαζί μας

θα εμβολιαστούν σήμερα οι

πρώτοι υγειονομικοί, οι

άνθρωποι που βρέθηκαν

στην πρώτη γραμμή της

μάχης. Τους χρωστάμε

τόσο πολλά. Όχι μόνο για

να δώσουν το παράδειγμα

αλλά και για να είναι ασφα-

λείς να επιτελούν το σπου-

δαίο καθήκον τους».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε

ότι μέσα στους επόμενους

μήνες «σκοπός μας είναι να

εμβολιάσουμε τη μεγάλη

πλειοψηφία των Ελλήνων».

Σημείωσε επίσης ότι

«καθώς ο εμβολιασμός θα

προχωράει και καθώς θα

διαπιστώνουμε ότι το εμβό-

λιο είναι απολύτως ασφαλές

και αποτελεσματικό, και

αυτοί που με καχυποψία

μπορεί να αντιμετωπίζουν

την προοπτική του εμβολια-

σμού θα πείθονται ότι αυτό

είναι το σωστό».

Καταλήγοντας στη δήλωση

του ο πρωθυπουργός ευχή-

θηκε χρόνια πολλά, καλές

γιορτές και καλή χρονιά.
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Κυρ. Μητσοτάκης: Σήμερα όλοι γελάμεΚυρ. Μητσοτάκης: Σήμερα όλοι γελάμε

κάτω από τις μάσκες μαςκάτω από τις μάσκες μας

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΧΟΙΡΙΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΜΙΣΑΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ)

ΤΙΜΗ 5ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
www.argyrakisedesmata.gr & στο τηλ: 24910-31705
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H
Τοπική Κοινότητα

Φαρσάλων συνε-

χίζει την δράση με

τα χριστουγεννιάτικα

προσωπάκια και καδρά-

κια και την φετινή χρονιά

παρά τις δυσκολίες και

μάλιστα φέτος τοποθετή-

θηκαν σε ακόμη περισσό-

τερα σημεία της πόλης.

Αναλυτικά η γνωστοποίη-

ση της ΤΚ Φαρσάλων για

την εν λόγω δράση

Η μαγεία των

Χριστουγέννων καθρεφτίζε-

ται σίγουρα στα αθώα μάτια

των παιδιών.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη

περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη

περιγραφή.

Τα χαμόγελα των παιδιών

πρέπει να λάμψουν και

φέτος, παρά τις δύσκολες

καταστάσεις που ζούμε και

να νιώσουν το πνεύμα των

Χριστουγέννων.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη

περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη

περιγραφή.

Γι αυτό τον λόγο συνεχίσα-

με την περσινή μας δράση

τοποθετώντας νέα χριστου-

γεννιάτικα προσωπάκια σε

κάδρο και ζωντανέψαμε

περισσότερες γειτονιές της

πόλης μας. Μπορείτε να τα

βρείτε όλα;;;

Ευχαριστούμε πολύ τον

Δήμο Φαρσάλων και τον

πρόεδρο του Ο.Π.Α.Κ.ΠΑ

κ.Γκατζόγια που μας χρη-

ματοδότησαν προκειμένου

να κατασκευαστούν τα χρι-

στουγεννιάτικα κάδρα.

Ευχόμαστε να τα απολαύ-

σετε και να σας χαρίσουν

κάποια χαμόγελα έστω και

για λίγο…
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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ΤΚ Φαρσάλων: “Η μαγεία τωνΤΚ Φαρσάλων: “Η μαγεία των

Χριστουγέννων καθρεφτίζεται σίγουραΧριστουγέννων καθρεφτίζεται σίγουρα

στα αθώα μάτια των παιδιών”στα αθώα μάτια των παιδιών”

Μ
ε το σύνθημα «Ας
γεμίσουμε το
Ενεργόδεντρο

μας, με ευχές από καρ-
διάς», οι Ενεργοί Πολίτες
Φαρσάλων προσκαλούν
τους πολίτες να επισκε-
φτούν και να συμμετά-
σχουν και να στολίσουν
με γιορτινά χαρτάκια,
γραμμένα με μηνύματα
και ευχές στο δέντρο που
στολίστηκε για τις ανά-
γκες αυτής της

Χριστουγεννιάτικης εναλ-
λακτικής δράσης, στον
Βοτανικό Κήπο, στην
είσοδο της πόλης των
Φαρσάλων.
Πολλές ευχές! Ευχές προ-

σωπικές, ευχές οικογενεια-

κές, ευχές κοινωνικές,

ευχές για τον συνάνθρωπο,

ευχές για το περιβάλλον…

ευχές ευχές ευχές. Ο λόγος

αυτής της κίνησης (και

βάση των δεδομένων για

τις μετακινήσεις των πολι-

τών), είναι ο περιπατητής

γύρω από τον Βοτανικό

κήπο, να νιώσει ο καθένας

από εμάς την εορταστική

αίσθηση και να εισπράξει

ένα μήνυμα αισιοδοξίας,

διαβάζοντας τις όμορφες

ευχές των συμπολιτών του

(ανώνυμες ή επώνυμες).

Επίσης, είναι μια καλή προ-

τροπή για μια έξοδο (με το

μήνυμα μετακίνησης Νο6)

αλλά και μια όμορφη αφορ-

μή για τους γονείς με μικρά

παιδιά να κάνουν κάτι οικο-

γενειακό και εκτός σπιτιού.

Τέλος και περισσότερο

ουσιαστικό όλων, είναι ότι,

ο δραστήριος σύλλογος, με

την υποστήριξη φίλων και

χορηγών θα προσφέρει στο

Κοινωνικό Παντοπωλείο του

δήμου μας, τρόφιμα τόσα

σε αριθμό, όσα θα είναι και

τα σημειώματα των ευχών.

Με τον τρόπο αυτό προ-

σκαλεί όλους μας να συμ-

μετέχουμε σε αυτή την

αισιόδοξη κίνηση, κάνοντας

έμμεσα και τόσο απλά, μια

πράξη ανθρωπιάς και αλλη-

λεγγύης προς τους συμπο-

λίτες μας που έχουν ανά-

γκη. Οι μέρες των

Χριστουγέννων «το

καλούν» και ευχή όλων μας

να ξεπεραστούν τα δύσκο-

λα.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί

όλους όσους προσφέραν

στην διοργάνωση αυτής της

μικρής εθελοντικής δράσης

και ιδιαίτερα τον

Αντιδήμαρχο κ. Κουκουλιό

και τον ηλεκτρολόγο του

δήμου κ. Θεοχαρόπουλο

που φροντίσανε να φωτα-

γωγηθεί το δέντρο στον

Βοτανικό, για το βράδυ.

«Γράψε λοιπόν και εσύ τη

δική σου ευχή και έλα να

στολίσεις με αυτή, το ευχό-

δεντρο. Μαζί, θα βοηθή-

σουμε πραγματικά εκείνους

που το έχουν ανάγκη. Καλά

Χριστούγεννα με υγεία και

δύναμη!» είναι το μήνυμα

των Ενεργών Πολιτών.

““Ενεργόδεντρο” με ευχές από καρδιάς στονΕνεργόδεντρο” με ευχές από καρδιάς στον

Βοτανικό κήπο – Περιμένει και την δική σου!Βοτανικό κήπο – Περιμένει και την δική σου!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ



Η
Χριστουγεννιάτικη

Ιστορία ενός

χωριού που (θα)

"πνίγεται" (?) από πολ-

λούς θεούς:

Ευλογημένος τόπος, ένας

απ τους αγαπημένους της

Θεάς Δήμητρας. Δίνοντας

απλόχερα στους επαγγελ-

ματίες της υπαίθρου ποιοτι-

κά, όσο και ποσοτικά γεν-

νήματα. Από δω αρέσκεται

να περνά και ο Θεός

Πάνας, για να ακουμπάει με

το ραβδί του όλους μας

τους κτηνοτρόφους.

Εκεί που όλα ήταν ήσυχα,

όπως  και στον υπόλοιπο

κόσμο, να σου ο εξ ανατο-

λάς Θεός της Πανδημίας.

Φέρνοντας πρωτόγνωρες

καταστάσεις. Πολύ δύσκο-

λες για την εξωστρεφή κοι-

νωνία μας, που απαρτίζεται

από ανυπόμονα μέλη.

Ακολούθησαν μέρες περιο-

ρισμού και βαθιάς ψυχολο-

γικής έντασης.

Σα να μην έφτανε αυτό,

εμφανίστηκε εκ δυσμάς, ο

Θεός των Ρωμαίων, Ιανός.

Ενεσκιψε επίμονα για λίγες

ώρες, σε διαβάσεις, θύρες,

πύλες και γέφυρες. 

Έφταναν όμως, "εκείνη τη

νύχτα που  ενώθηκαν τα

ουράνια με τα επίγεια", για

να αφήσει πίσω του κατα-

στροφή!

Η μετά covid & Ιανού εποχή

είναι σκληρή.

Ανακαλύπτονται ταξικές,

κοινωνικές και οικονομικές

ανισότητες. Στις επώδυνες

συνθήκες που βιώσαμε,

είναι αλήθεια ότι υπονομεύ-

τηκε η ομοψυχία μας, από

πρόσκαιρα μικροσυμφέρο-

ντα.

Κι όμως...μέσα απ όλα

αυτά, ξεπήδησαν οι σπίθες

της ζωής!

Πρώτα απ όλες οι αλληλέγ-

γυες δυνάμεις εθελοντών

ατόμων, εταιριών, οργανι-

σμών, επιχειρήσεων.

Η πολιτεία έκανε αυτό που

εταχθει από το σύνταγμα

μας. 

Ως Θεία Πρόνοια, ανέλαβε

τις ευθύνες της, για επού-

λωση των πληγών.

Έπρεπε όμως εκτός της

Θεάς Αθηνάς, να κινήσουμε

και μείς τας χείρας μας,

ώστε αυτές οι πρώτες σπί-

θες να γίνουν φωτιά επιμο-

νής, για συνέχεια της ζωής,

για την αδιάλειπτη συνέχειά

της, για την εξέλιξή της. 

Η ανάταση απ την κατα-

στροφή απαιτεί ατσάλινες

αντοχές. 

Απαιτήθηκε να ενεργοποιη-

θούν οι άμυνες των ίδιων

των ανθρώπων του χωριού. 

Οι ψυχικές εκείνες δυνά-

μεις, που φέρνουν αλληλεγ-

γύη και δίνουν κουράγιο.

Μία κυριολεκτικά απελευθε-

ρωτική διεργασία!

Η οποία μπορεί να ξεχωρί-

σει τις ευαίσθητες &

εύθραυστες ισορροπίες της

κοινωνίας των σχέσεων. 

Ιδιαίτερα όταν αυτές βρί-

σκονται υπό πίεση!

Σκοπός αυτών των αρά-

δων, είναι να αποτυπωθεί

μεν η πραγματικότητα, αλλά

μείζον μέλημά τους, να μην

μαυρίσει άλλο τις ψυχές,  οι

οποίες καρτερούν κάποιο

Φως...

Αυτό που ως ουράνιο

άστρο, μπορεί να μας οδη-

γήσει στον Μοναδικό Θεό. 

Γιατί ο Θεός είναι ΕΝΑΣ!

Δεν κατοικεί στη Βηθλεέμ,

ούτε στο χωριό μας. 

Μπορεί ο καθένας μας να

του δώσει όποιο όνομα

θέλει.. 

Μπορεί ο καθένας μας να

τον ικετεύσει, να τον προ-

σκυνήσει, να τον υμνήσει..

Αυτό που δεν μπορεί είναι

να τον οικειοποιηθεί για το

δικό του και μόνο συμφέ-

ρον!

Κι αυτό γιατί είναι ΦΩΣ!

Και το φως αυτό το φέρει

σε τούτο το χωριό, η γιαγιά

Σπυριδούλα, η γιαγιά

Μαρία, 

η κυρία Φωτεινή, ο Βάϊος...

Αυτοί, το σηκώνουν ψηλά

για να το δουν όσο περισ-

σότεροι.. 

Αυτοί το περιφέρουν για να

πάει κοντά σε όλους.. 

Γίνονται το οξυγόνο για την

αναζωπύρωση της πρώτης

σπίθας..

Γίνονται σύγχρονοι Μάγοι,

πυξίδα για να πορευτούμε

..

Με το Φως τους αποκαλύ-

πτουν όσους ζουν στο σκο-

τάδι, τη μικροπρέπεια, την

πονηριά..

Αυτοί οι άνθρωποι μας

κάνουν περήφανους, μας

τροφοδοτούν με κουράγιο &

ελπίδα για να συνεχίσουμε!

Είναι αυτοί που έμπρακτα

τιμούν, την όποια βοήθεια

δέχτηκε και θα δεχθεί το

χωριό!

Είναι αυτοί που δεν επέτρε-

ψαν στον Θεό Ιανό, ν αφή-

σει "αποτύπωμα λάσπης"..

Αυτοί που μας οδηγούν

στον ΕΝΑ & ΜΟΝΑΔΙΚΌ

ΘΕΟ της ανθρώπινης

ψυχής,που τρέφεται απ την

αλληλεγγύη!!

ΥΓΕΊΑ σε όλους!!! 

Φωτίζομαι απ τη φιλοξενία

σας.

Κ.Γ.
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CMYK

Ένας Θεός διώχνει.. τον άλλον.. ώσπουΈνας Θεός διώχνει.. τον άλλον.. ώσπου

να ρθει .. ο ΕΝΑΣ!να ρθει .. ο ΕΝΑΣ!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Άρθρα
Αναγνωστών



Π
οσό συνολικού
ύψους 48,78 εκατ.
ευρώ θα μοιράσει ο

ΟΑΕΔ σε 10.000 δικαιού-
χους ανέργους.
Συγκεκριμένα πρόκειται για
επιμορφωτικό πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ που αφορά σε
ανέργους από τομείς τεχνι-
κών επαγγελμάτων μετα-
ποίησης βιομηχανίας,
κατασκευών, υγείας και
πρόνοιας, τουρισμού και
επισιτισμού, ηλικίας 30 έως
49 ετών.
Οι δικαιούχοι άνεργοι που

μπορούν να δηλώσουν συμ-

μετοχή πρέπει να πληρούν

τις εξής προϋποθέσεις:

Πρέπει να είναι εγγεγραμμέ-

νοι στα Μητρώα Ανεργίας του

ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμ-

βάνουν επίδομα ανεργίας ή

όχι και να βρίσκονται εκτός

εκπαίδευσης, απασχόλησης

και κατάρτισης.

Να έχουν γεννηθεί από

1/10/1971 μέχρι και

31/12/1990. Σημειώνεται ότι

κατά την έναρξη της παρέμ-

βασης, δηλ. κατά την Α΄συνε-

δρία συμβουλευτικής, ο ωφε-

λούμενος θα πρέπει να είναι

πάνω από 30 ετών και κάτω

των 50 ετών.

Να είναι απόφοιτοι τουλάχι-

στον υποχρεωτικής δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι στην περί-

πτωση που το απολυτήριο

υποχρεωτικής δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης ή δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης ή

άλλος ισότιμος ή ανώτερος

τίτλος σπουδών αποκτήθηκε

στην αλλοδαπή, απαιτείται

επίσημη μετάφραση και

πράξη αναγνώρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να

υποβάλλουν την αίτησή τους

μέχρι την 1η Φεβρουαρίου

Το ύψος του επιδόματος

Κάθε ωφελούμενος που ολο-

κλήρωσε το πρόγραμμα

κατάρτισης και τις συνδεόμε-

νες με αυτό υπηρεσίες συμ-

βουλευτικής και πιστοποίη-

σης γνώσεων και δεξιοτήτων,

δικαιούται να λάβει συνολικό

εκπαιδευτικό επίδομα, το

οποίο διακρίνεται σε επίδομα

θεωρίας (200 ώρες Χ

5ευρώ/ώρα = 1.000 ευρώ)

και επίδομα πρακτικής άσκη-

σης (380 ώρες Χ 4ευρώ/ώρα

= 1.520 ευρώ), δηλαδή η

συνολική αξία φτάνει τα

2.520 ευρώ.

Σ
τις 31 Δεκεμβρίου
2020, τελευταία
εργάσιμη ημέρα του

μήνα, όπως είθισται, ο
Οργανισμός Προνοιακών
Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) θα καταβάλει τα
εξής επιδόματα:
Επίδομα παιδιού (Α21,

πρόκειται για την έκτη και

τελευταία δόση του επιδό-

ματος για το 2020)

Επίδομα γέννησης

Επίδομα στέγασης

Επίδομα στεγαστικής συν-

δρομής ανασφάλιστων υπε-

ρηλίκων

Ελάχιστο Εγγυημένο

Εισόδημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετι-

κή ανακοίνωση του

ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με από-

φαση της κυβέρνησης στην

προσπάθεια στήριξης των

ασθενέστερων συμπολιτών

μας, το συγκεκριμένο επί-

δομα για το μήνα Δεκέμβριο

του 2020 θα δοθεί στους

δικαιούχους εις διπλούν.

Προνοιακά αναπηρικά και

διατροφικά επιδόματα

Επίδομα ομογενών

Επίδομα Κοινωνικής

Αλληλεγγύης

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Σύνταξη Υπερηλίκων του ν.

1296/1982

Επίδομα ορεινών και μειο-

νεκτικών περιοχών για τα

έτη 2019 και 2020

Συνεισφορά Δημοσίου του

ν. 4605/2019

Συνεισφορά δημοσίου για

δανειολήπτες που έχουν

πληγεί από τις συνέπειες

του κορονοϊού Ν.

4714/2020 (Πρόγραμμα

Γέφυρα).
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Γενικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Γεωργιάδης: Ανοιχτό ενδεχόμενο να χαριστεί το 50% τηςΓεωργιάδης: Ανοιχτό ενδεχόμενο να χαριστεί το 50% της

Επιστρεπτέας Προκαταβολής 1, 2 και 3Επιστρεπτέας Προκαταβολής 1, 2 και 3

ΟΠΕΚΑ: Η ημερομηνία καταβολής των επιδομάτωνΟΠΕΚΑ: Η ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων

Ο
υπουργός

Ανάπτυξης και

Επενδύσεων,

Άδωνις Γεωργιάδης,

μιλώντας στον ΣΚΑΪ το

πρωί του Σαββάτου,

άφησε ανοιχτό το ενδεχό-

μενο να μην επιστραφεί

το 50% των τριών πρώ-

των κύκλων της

Επιτρεπτέας

Προκαταβολής

Σχολιάζοντας πληροφορίες

που θέλουν την κυβέρνηση

να έχει καταθέσει αίτημα

στους δανειστές να χαρίσει

το 50% των τριών κύκλων

της επιστρεπτέας προκατα-

βολής, ο κ. Γεωργιάδης

ανέφερε:

«Ο αναπληρωτής υπουρ-

γός Οικονομικών, είχε

δηλώσει από τη Βουλή ότι

θα δούμε σε ποιο ποσοστό

και σε ποιους δε θα είναι

επιστρεπτέα η προκαταβο-

λή. Εγώ είμαι υπέρ της

δημοσιονομικής πειθαρχίας

και να πληρώνει ο κόσμος

τα χρέη του, αλλά είναι δια-

φορετικό να πιέσεις κάποι-

ον για χρέη, για τα οποία

ευθύνεται, αλλά έχει στοι-

χεία ανηθικότητας να τον

πιέσεις να πληρώνει χρέη

για τα οποία δεν ευθύνε-

ται».

«Όταν έχεις κλειστή την

οικονομία, όταν εφαρμόζεις

μέτρα καραντίνας, όταν

στον άλλον δεν επιτρέπεις

να ασκήσει ανεμπόδιστα

την επαγγελματική του δρα-

στηριότητα, όταν του πεις

να πληρώσει αυτή τη στιγ-

μή όλα του τα χρέη, είναι

και παράλογο και ανήθικο»

συμπλήρωσε ο κ.

Γεωργιάδης. 

Παράλληλα, ο υπουργός

Ανάπτυξης σημείωσε ότι

«πρέπει να συζητήσουμε τι

θα γίνει με την πληρωμή

και την αναστολή των

χρεών στις τράπεζες.

Υπάρχει μια απόφαση του

εποπτικού μηχανισμού των

ευρωπαϊκών τραπεζών που

λήγει την αναστολή στις 31

Δεκεμβρίου». 

Σε ό,τι αφορά στα εμβόλια

που έφτασαν στην Αθήνα,

δήλωσε ότι «είναι η μεγάλη

ελπίδα της ανθρωπότητας

για να μείνει πίσω μας

αυτός ο εφιάλτης. Ο χρόνος

κυκλοφορίας αυτών των

εμβολίων είναι ρεκόρ στην

παγκόσμια επιστημονική

ιστορία».

Επιπλέον, τόνισε ότι η

Ελλάδα θα ακολουθήσει το

πρόγραμμα όπως το ορίζει

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με

εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως

κι εκατομμύρια εμβόλια

κάθε μήνα. 

«Τώρα εγκρίνεται και το

δεύτερο εμβόλιο, της

Moderna, άρα θα έχουμε

και παρτίδες ταυτόχρονα

από τις δυο εταιρείες και θα

τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα

για να μπορέσουμε μετά

την άνοιξη του 2021 να

αφήσουμε πίσω μας την

πανδημία.

Ο ιός θα εξακολουθεί να

υπάρχει, αλλά αν έχουμε

εμβολιάσει τους ευάλωτους,

θα μπορέσουμε ως κοινω-

νία σιγά σιγά να επιστρέ-

ψουμε στους κανονικούς

μας ρυθμούς, να μη χάσου-

με την τουριστική περίοδο

και να ανοίξουν τα καταστή-

ματα».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης

υπογράμμισε: «Για να μπο-

ρέσουμε να νικήσουμε τον

ιό, πρέπει να έχουμε άνω

του 60% του πληθυσμού

εμβολιασμένο και ο κόσμος

πρέπει να καταλάβει ότι το

εμβόλιο δεν το κάνεις μόνο

για τον εαυτό σου, αλλά για

το σύνολο της κοινωνίας,

στην οποία ζεις. Το εμβόλιο

δεν είναι υποχρεωτικό και

δε θα βάλουμε κανέναν να

το κάνει με το ζόρι».

ΟΑΕΔ: Επίδομα 2.520 ευρώ σε 10.000ΟΑΕΔ: Επίδομα 2.520 ευρώ σε 10.000

ανέργους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοιανέργους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
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Μ
ε το βλέμμα

στραμμένο στο

2021 είναι οι επι-

χειρήσεις της εστίασης

αφού τις γιορτές

Χριστουγέννων και

Πρωτοχρονιάς, εστιατό-

ρια, καφέ και μπαρ παρα-

μένουν κλειστά λόγο του

lockdown.

Φέτος τα επιδημιολογικά

δεδομένα δεν επέτρεπαν το

άνοιγμα της εστίασης και τα

σενάρια για την επαναλει-

τουργία της φαντάζουν

«όνειρο θερινής νυχτός».

Την ίδια στιγμή, ένα ντόμινο

παρενεργειών έχει ενεργο-

ποιήσει στην αγορά το λου-

κέτο στην εστίαση παρασύ-

ροντας στη δίνη της κρίσης

από εστιατόρια και μπαρ

μέχρι επιχειρήσεις αλκοο-

λούχων ποτών, ακόμη και

μουσικούς. 

Μιλώντας στην εκπομπή

«MEGA Σαββατοκύριακο»

ο αναπληρωτής υπουργός

Ανάπτυξης και

Επενδύσεων Νίκος

Παπαθανάσης τόνισε ότι

είναι δύσκολο γνωρίζει

κανείς από τώρα πότε θα

ανοίξει η εστίαση.

Όλα θα εξαρτηθούν  από

την πορεία των εμβολια-

σμών, των κρουσμάτων,

τον αριθμό των διαθέσιμων

ΜΕΘ και την τάση διασπο-

ράς του ιού.

Για το αίτημα του κλάδου

της εστίασης για μείωση

του ΦΠΑ τόνισε ότι το οικο-

νομικό επιτελείο το λαμβά-

νει υπόψη αλλά «αυτή τη

στιγμή δεν μπορεί να ανα-

κοινωθεί κάτι τέτοιο». Το

νέο έτος, στο τέλος αυτής

της κρίσης, θα γίνει ο απο-

λογισμός και ανάλογα με τις

δυνατότητες του κράτους

θα δοθεί στήριξη στις επι-

χειρήσεις και στους κλά-

δους που έχουν μεγαλύτερη

ανάγκη.

Το αίτημα για την εστίαση

λόγω lockdown

Στο κυβερνητικό οικονομικό

επιτελείο εξετάζουν σενάρια

για περαιτέρω στήριξη των

επιχειρήσεων της εστίασης

ώστε να παραμείνουν εν

λειτουργία και να είναι σε

θέση να ανταποκριθούν

στις υποχρεώσεις τους.

Στο κυβερνητικό οικονομικό

επιτελείο έχει ήδη αποφασι-

σθεί να διατηρηθεί τουλάχι-

στον έως τον Απρίλιο ο μει-

ωμένος ΦΠΑ (13%) στην

εστίαση, ακόμη κι αν οι εξε-

λίξεις στο μέτωπο της παν-

δημίας καταστήσουν δυνα-

τή των άρση όλων των

περιορισμών και την κανο-

νική λειτουργία των κατα-

στημάτων (καφέ, εστιατο-

ρίων, κέντρων αναψυχής

κλπ).

Ένα δεύτερο πιο τολμηρό

σενάριο προβλέπει τη μείω-

ση του συντελεστή ΦΠΑ της

εστίασης από το 13% στο

11%

Το θέμα θα επανεξετασθεί

τον Απρίλιο υπό το φως

των νέων δεδομένων που

θα έχουν διαμορφωθεί και

ενδέχεται να αποφασισθεί

παράταση του μέτρου για

ένα ακόμη εξάμηνο – ώστε

να καλυφθεί η τουριστική

περίοδος – ή μέχρι το τέλος

του έτους.

Τα «χτυπήματα» στην

εστίαση

Το λουκέτο στα καταστήμα-

τα εστίασης ήταν για τους

επιχειρηματίες ακόμη ένα

«χτύπημα» σε μία χρονιά

που αφήνει βαθιές πληγές

στον κλάδο, με το μέλλον

να διαγράφεται ζοφερό

καθώς αυτή τη στιγμή

παραμένει άγνωστό πότε

θα επαναλειτουργήσει.

Σύμφωνα άλλωστε και με

τα πρόσφατα στοιχεία της

ΕΛΣΤΑΤ στο σύνολο των

επιχειρήσεων του κλάδου

υπηρεσιών εστίασης, ο

κύκλος εργασιών κατά το

τρίτο τρίμηνο του 2020

ανήλθε σε 1,58 δισ. ευρώ,

σημειώνοντας μείωση

31,2% σε σχέση με την

αντίστοιχη περίοδο του

2019, όπου είχε ανέλθει σε

2,3 δισ. ευρώ.

Αποκαλυπτική, ωστόσο,

είναι και η έρευνα που

πραγματοποίησε το

Επαγγελματικό

Επιμελητήριο Αθηνών σε

συνεργασία με την Εταιρεία

Ερευνών Oipion Poll καθώς

κατέγραψε την απαισιοδο-

ξία των επιχειρήσεων εστία-

σης με το 41,7% να εκφρά-

ζει φόβο για λουκέτο το

επόμενο διάστημα, δηλώ-

νοντας πως είναι πολύ ή

αρκετά πιθανόν να κλείσει. 

Παράλληλα οικονομική

ζημιά κατά τη διάρκεια της

πανδημίας δηλώνει ότι έχει

υποστεί το 98% των επιχει-

ρήσεων του κλάδου.

Η πτώση στον τζίρο των

επιχειρήσεων την περίοδο

που ήταν ανοιχτές, έπειτα

από ένα δύσκολο καλοκαίρι

λόγω και της μείωσης του

τουρισμού, έφτανε το 60%

με το μεγαλύτερο πλήγμα

να το δέχεται η αμιγής

εστίαση.
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Lockdown: Lockdown: Γρίφος το άνοιγμα της εστίασης – Το αίτημα γιαΓρίφος το άνοιγμα της εστίασης – Το αίτημα για

μείωση του ΦΠΑμείωση του ΦΠΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ο
κυβερνητικός

εκπρόσωπος,

Στέλιος Πέτσας,

το πρωί του Σαββάτου,

χαρακτήρισε πολύ πιθανό

το ενδεχόμενο να ανοί-

ξουν τα σχολεία στις 8

Ιανουαρίου, τόνιζοντας

πως το άνοιγμα των σχο-

λείων αποτελεί προτεραι-

ότητα για την κυβέρνηση.

Ο κ. Πέτσας, μιλώντας στο

OPEN TV το πρωί του

Σαββάτου 26/12, σημείωσε

πως θα ανοίξουν όλες οι

βαθμίδες και όχι μόνο τα

δημοτικά.

Πέτσας για άνοιγμα σχολεί-

ων

Παράλληλα, ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος ανέφερε πως

μετά τα σχολεία θα ανοί-

ξουν κι άλλοι τομείς της

καθημερινής δραστηριότη-

τας, «αρκεί να συνεχιστεί η

καλή πτωτική πορεία που

έχουμε».

Σχετικά με τα πρώτα εμβό-

λια που έφτασαν τα

Χριστούγεννα στη χώρα

μας και το πρωί στην

Αθήνα, ο κ. Πέτσας είπε ότι

από αύριο, Κυριακή 27

Δεκεμβρίου, θα γίνουν συμ-

βολικά οι εμβολιασμοί της

πολιτικής ηγεσίας του

τόπου και σιγά - σιγά τα

σκευάσματα θα διανεμη-

θούν στα 1.018 εμβολιαστι-

κά κέντρα. «Εφόσον τα

εμβόλια έχουν πάρει έγκρι-

ση από τον ΕΟΦ, είναι

ασφαλή όποιας μάρκας και

αν είναι», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-

πος σημείωσε ότι τον ανη-

συχεί συνολικά η διαδικασία

γιατί είναι πρωτόγνωρη ενώ

υπογράμμισε τη σημασία

του να μην χάσει κανείς το

ραντεβού του για το εμβό-

λιο.

Τέλος, σχετικά με την προ-

τεραιοποίηση στους εμβο-

λιασμούς, ο κ. Πέτσας είπε

ότι πρώτα θα εμβολιαστούν

οι 65 άνω και έπειτα θα μει-

ώνεται το ηλικιακό όριο,

ανά 5 - 10 χρόνια. «Θα μας

πει η Επιτροπή», ανέφερε.

Πέτσας: Προτεραιότητα τοΠέτσας: Προτεραιότητα το

άνοιγμα των σχολείων, πιθανόάνοιγμα των σχολείων, πιθανό

να ανοίξουν στις 8/1να ανοίξουν στις 8/1



Τ
ο 2020 βρίσκεται

στην… «έξοδο»

του, είναι έτοιμο να

μας αποχαιρετήσει και

στην θέση του να υποδε-

χθούμε το 2021.

Το 2020 ήταν για όλους μας

μια περίεργη χρονιά με την

πανδημία του Covid – 19

να επισκιάζει σχεδόν όλο το

έτος και οι πρωτόγνωρες

καταστάσεις της θα μας μεί-

νουν για πάντα χαραγμένες

στο μυαλό, την ψυχή και

την καρδιά μας. Στις παρα-

κάτω γραμμές θα γυρίσου-

με πίσω στο παρελθόν και

θα επιστρέψουμε στο σήμε-

ρα  μέσα από τις σελίδες

του «Πρώτου Τύπου», σε

μια «Πρωτότυπη

Ανασκόπηση» και έτσι θα

πούμε με τον δικό μας

τρόπο «αντίο» στο απερχό-

μενο έτος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Το 2020 δεν μας έκανε και

το καλύτερο δυνατό...

“ποδαρικό” καθώς με το

“καλημέρα” του αρκετοί

επαγγελματίες της

Επαρχίας έγιναν στόχος

«απατεώνων» μέσω τηλε-

φωνικών απατών όμως

ευτυχώς δίχως κανείς να

πέσει στην «παγίδα».

Για πρώτη φορά μετά από

πολλά χρόνια δεν είχαμε τα

μπλόκα των αγροτών μετά

την Πανθεσσαλική σύσκεψη

που έλαβε χώρα στα

Φάρσαλα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ο Φεβρουάριος ξεκίνησε με

την πολύ σημαντική συνά-

ντηση του Δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου με τον Υπουργό

Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια,

συνάντηση η οποία αποτέ-

λεσε την έναρξη της «αντί-

στροφης μέτρησης» για τον

Σταθμό ΕΚΑΒ στα

Φάρσαλα.

Επίσης ακόμη μια πολύ

σημαντική συνάντηση

έλαβε χώρα όταν ο

Δήμαρχος Φαρσάλων

συναντήθηκε με τον

Υπουργό Εσωτερικών Τάκη

Θεοδωρικάκο με τον τελευ-

ταίο να δεσμεύεται για λύση

στο υδρευτικό των

Φαρσάλων εντός τετραε-

τίας.

Τη συνδρομή του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

για την ενδυνάμωση των

αγροτικών υποδομών στην

επαρχία Φαρσάλων, ζήτησε

ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου από τον

υπουργό κ. Μάκη Βορίδη.

Ενώ και το έργο του κυκλι-

κού κόμβου στην είσοδο

Φαρσάλων – Λάρισας έφτα-

νε προς το τέλος του.

Επίσης από το Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων γνωστο-

ποιήθηκε η έναρξη τμήμα-

τος μαιών.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ο Μάρτιος δεν ξεκίνησε με

καθόλου καλά τόσο για την

Επαρχία Φαρσάλων όσο

και για όλη την Ελλάδα

καθώς έκανε την εμφάνιση

του ο Κορονοιός στην χώρα

μας με αποτέλεσμα τις

ματαιώσεις όλων των δρα-

στηριοτήτων και την έναρξη

των συνεπειών που μας

ταλανίζουν μέχρι και σήμε-

ρα. 

Ο Μάρτιος ήταν ένας μήνας

όπου η εφημερίδα μας

μέσω ειδικών Ιατρών,

Φαρμακοποιών και άλλων

προσπάθησε να ρίξει

«φώς» στην υπόθεση

COVID – 19 που από τότε

φαινόταν ότι ήρθε για να

μείνει.

Κάναμε ειδικά ρεπορτάζ για

την πανδημία, την εικόνα

της αγοράς, μιλήσαμε με

ελευθέρους επαγγελματίες,

με προπονητές και παράγο-

ντες αθλητικών σωματείων,

με τον πρόεδρο του

Επιμελητηρίου κ. Σωτήρη

Γιαννακόπουλο, με τον

Πρόεδρο του Εμπορικού

Συλλόγου κ. Γεώργιο

Πιτσάβα και προσπαθήσα-

με να φωτίσουμε όλες τις

εκφάνσεις που ξεκίνησαν

να εισέρχονται στην νέα

πραγματικότητα.

Επίσης και εν μέσω της

πανδημίας Αστυνομικοί από

το Α.Τ. Φαρσάλων βρέθη-

καν στα σύνορα του Έβρου

καθώς μαινόταν και το εν

λόγω ζήτημα με το μετανα-

στευτικό στην χώρα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ο COVID – 19 και η παν-

δημία συνέχισε και τον

Απρίλιο να είναι το «καυτό

θέμα» σε όλη την χώρα και

να επισκιάζει τα πάντα.

Εν μέσω Πανδημίας λοιπόν

στην Επαρχία Φαρσάλων

επιτήδειοι χτύπησαν και

έκλεβαν αγροτικά μηχανή-

ματα και αγροτικά.

Ενώ και στον Δήμο

Φαρσάλων είχαμε Κορονο

– κόντρα ανάμεσα στον

Δήμαρχο Φαρσάλων και

την Επικεφαλή της

«Δημοτικής Αναγέννησης»

κ. Μαρία Ίφου.

Στο τέλος Απριλίου πραγ-

ματοποιήθηκαν τα πρώτα

μαζικά τεστ στην Επαρχία

στην Κοινότητα Ρομά με

όλα τα τεστ να είναι αρνητι-

κά.

Ενώ από τα τέλη Απριλίου

ξεκίνησε σιγά σιγά η άρση

του πρώτου lockdown.

ΜΑΙΟΣ

Αρχές Μαΐου είχαμε την

εκκίνηση του «λίφτινγκ» του

πολύπαθου δρόμου

Λάρισας – Φαρσάλων.

Ενώ ξεκίνησε σταδιακά και

το «ξεκλείδωμα» της αγο-

ράς της Επαρχίας.

Από τον Δήμο ανακοινώθη-

κε απαλλαγή από δημοτικά

τέλη και ελαφρύνσεις για τη

στήριξη επιχειρήσεων και

πολιτών

Δια στόματος του

Δημοτικού Συμβούλου και

Υπεύθυνου Ανάπτυξης του

Δήμου Φαρσάλων κ.

Δημήτρης Γούσια σε συνά-

ντηση που είχε με τον αντι-

πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Νίκο

Δούκα έγινε γνωστό ότι θα

γίνει η πληρωμή από το

χαλάζι του Ιουνίου του 2019

που είχε πλήξει την

Επαρχία, γεγονός που επι-

βεβαιώθηκε λίγες ημέρες

μετά.

Μεγάλη πυρκαγιά στην

Αμπελιά Φαρσάλων έκαψε

400 αιγοπρόβατα και άφησε

πίσω τεράστιες ζημιές.

Τέλος του Μαΐου σήκωσε

«ρολά» και η εστίαση με τα

νέα μέτρα και δεδομένα με

τον «Π.Τ.» να συνομιλεί με

τους ιδιοκτήτες καταστημά-

των εστίασης.

Ενώ ξεκίνησε η  δημοπρά-

τηση της μελέτης, προϋπο-

λογισμού 1,5 εκατομμυρίων

ευρώ  για τον οδικό άξονα

Λάρισα – Φάρσαλα και

συγκεκριμένα το τμήμα από

την παράκαμψη Νίκαιας

στο ύψος των Νέων

Καρυών μέχρι τα Φάρσαλα.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Ο Ιούνιος ξεκίνησε με

«ζοφερά» στοιχεία για την

Επαρχία Φαρσάλων καθώς

μετά την πανδημία εκτοξεύ-

τηκε το νούμερο των ανέρ-

γων με 1795 άνεργους στον

Δήμο Φαρσάλων - Σχεδόν

30.000 οι άνεργοι στο Νομό

Λάρισας.

Επίσης έλαβε χώρα η

πρώτη συνάντηση

Εσκίογλου με τον πρόεδρο

των Αρχιτεκτόνων για την

ανάπλαση της πλατείας

Δημαρχείου.

Ιερόσυλοι “ξάφρισαν” εικό-

νες από το Ελληνικό

Φαρσάλων.

Ο τομέας του ΕΚΑΒ στα

Φάρσαλα ξεκίνησε την λει-

τουργία του και μάλιστα

είχαμε την επίσκεψη του

διευθυντή και προέδρου

των εργαζομένων του

ΕΚΑΒ Θεσσαλίας.

Εσκίογλου: “Μετά από

δεκαετίες, η επαρχία

Φαρσάλων έχει διαρκή

υγειονομική κάλυψη για

έκτακτα περιστατικά”

Επίσης τοποθετήθηκαν οι

κάδοι συλλογής μεταχειρι-

σμένων ρούχων στην

Επαρχία.

Η είδηση που «τάραξε τα

νερά» εν μέσω καλοκαιριού

ήταν η αποκάλυψη της

«ροζ και πολυτάραχης ερω-

τικής ζωής» Ιερέα από τον

Νομό Φθιώτιδας, αποκάλυ-

ψη την οποία έκανε

Φαρσαλίνη η οποία διατη-

ρούσε σχέση μαζί του και

τον «ξεσκέπασε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο

συγκεκριμένος ιερέας μετά

τις ανακαλύψεις της

Φαρσαλινής υπήρξε και

«επεισόδιο» και προσήχθη

σε Α.Τ. μετά από έγκληση

της Φαρσαλινής για πρό-

κληση απλών σωματικών

βλαβών και εξύβριση.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε

η ίδια στον «Πρώτο Τύπο»

“παρουσιαζόταν με ψεύτικα

στοιχεία και ονοματεπώνυ-

μο”, “στο χωριό έκρυβε τα

ράσα” “διατηρούσε παράλ-

ληλη σχέση και έκανε διπλή

ζωή”.

Στο μάτι του κυκλώνα και

πάλι τα Φάρσαλα: Χαλάζι

“χτύπησε” ξανά τα χωράφια

σε απόγνωση οι αγρότες…

Σοκ και θλίψη στην

Επαρχία Φαρσάλων από

τον θάνατο του 64 χρόνου

Αγγελάκη Αγγελακόπουλου

από κεραυνό στην Κρήνη.

73 θέσεις εργασίας άνοιξαν

στον Δήμο Φαρσάλων για

το πρόγραμμα

Κοινωφελούς Εργασίας

Έργα 2.000.000 ευρώ από

την Περιφέρεια Θεσσαλίας

στον “πολύπαθο” δρόμο

Φάρσαλα-Λάρισα

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με το 2021 να βρίσκεται προ των πυλών ας ανατρέξουμε λίγο στην διαδρομή του απερχόμενουΜε το 2021 να βρίσκεται προ των πυλών ας ανατρέξουμε λίγο στην διαδρομή του απερχόμενου

2020, μέσα από τις είδησεις του “Πρώτου Τύπου”2020, μέσα από τις είδησεις του “Πρώτου Τύπου”

“Πρωτότυπη ανασκόπηση” - “Πρωτότυπη ανασκόπηση” - ΜέροςΜέρος 11οο

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Το 2020 βρίσκεται
στην… «έξοδο» του,
είναι έτοιμο να μας

αποχαιρετήσει και στην
θέση του να υποδεχθούμε
το 2021.
Στις παρακάτω γραμμές θα
γυρίσουμε πίσω στο παρελ-
θόν και θα επιστρέψουμε στο
σήμερα  μέσα από τις σελί-
δες του «Πρώτου Τύπου», σε
μια «Πρωτότυπη
Ανασκόπηση» και έτσι θα
πούμε με τον δικό μας τρόπο
«αντίο» στο απερχόμενο
έτος.
ΙΟΥΛΙΟΣ
Ο Ιούλιος ξεκίνησε με νέα
επίσης δεδομένα για όλους
μας, με κύριο θέμα την
πρώτη απόφαση για την
ματαίωση του Ιστορικού
παζαριού των Φαρσάλων και
τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις
στην Επαρχία.
Επίσης ολοκληρώθηκε σε
χρόνο εξπρές το έργο στον
δρόμο Φάρσαλα – Λάρισα
στο κομμάτι της
«Επιλέκτου».
Πολλές οι επιτυχίες των
Φαρσαλινών μαθητών στις
Πανελλαδικές εξετάσεις για
ακόμη μια χρονιά.
Πράξη έγινε η απόφαση που
είχε ληφθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο των Φαρσάλων
τον περασμένο Οκτώβριο
όπου είχε αποφασισθεί η διά-
ταξη μεταστέγασης του
Πυροσβεστικού  κτηρίου της
Επαρχίας Φαρσάλων στο κτί-
ριο του πρώην συνδέσμου
του Ευϋδρίου Φαρσάλων.
Μια ηλικιωμένη από το
Ευίδριο Φαρσάλων έπεσε
θύμα απατεώνα που προ-
σποιήθηκε ότι είναι υπάλλη-
λος της Δ.Ε.Η. και την ανα-
στάτωσε, λέγοντάς της ότι
στο σπίτι της υπήρχε κίνδυ-
νος πυρκαγιάς, λόγω βλάβης
στον μετρητή του ηλεκτρικού
ρεύματος.
Ο δράστης λοιπόν χρησιμο-
ποίησε το κόλπο του τεχνικού
της ΔΕΗ και με περίτεχνο
τρόπο κατάφερε να αποσπά-
σει χρήματα και κοσμήματα.
Πρώτος τοκετός μετά από
πολλά χρόνια στο Κ.Υ.
Φαρσάλων
Στα χέρια της Περιφέρειας η

μελέτη του πολύπαθου δρό-
μου Λάρισας- Φαρσάλων
Αποφασιστικότητα ώστε να
ξεβαλτώσει ένα κυριολεκτι-
κά… στοιχειωμένο έργο, το
νέο δρόμο Λάρισας –
Φαρσάλων δείχνει η
Περιφέρεια 
“Έπεσαν” οι υπογραφές από
Καραμανλή και Αγοραστό -
Μια μελέτη που παρέμενε
στα συρτάρια από το 2008!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Στο έλεος του Θεού και πάλι
οι αγρότες... 
Ζημιές και καταστροφή από
την νέα χαλαζόπτωση -
Κλιμάκιο γεωπόνων της
Περιφέρειας στις χαλαζόπλη-
κτες περιοχές
Δώδεκα χρυσά για τον
Σκοπευτικό Όμιλο Φαρσάλων
Χωρίς το Ιστορικό Παζάρι και
την Λευκή Νύχτα κύλησε ο
Αύγουστος στα Φάρσαλα.
«Έπεσαν» και οι πρώτες
μαζικές κλήσεις για χρήση
μάσκας στην Επαρχία από
το Α.Τ.
Έγιναν τα εγκαίνια του
«Μυρμηγκιού – Μυρμιδόνα»
στην είσοδο της πόλης.
Το έργο που «δίχασε»
Φαρσαλινούς και όχι μόνο
και έγινε Πανελλαδικώς γνω-
στό εγκαινιάστηκε από τον
Περιφερειάρχη κ. Κώστα
Αγοραστό.
Άννυ Τουτουντζή: Να νική-
σουμε όλοι μαζί τον Καρκίνο
του Μαστού
Η Φαρσαλινή Άννυ
Τουτουνζή καθηγήτρια
Αγγλικών και κόρη της
πρώην Δημάρχου κ. Μαρίας
Ίφου αποφάσισε να κάνει
γνωστό το πρόβλημα που
ξεκίνησε να αντιμετωπίζει με
τον καρκίνο του Μαστού πριν
από ένα χρόνο ακριβώς,
προκειμένου να συνεισφέρει
στον αγώνα που αντιμετωπί-
ζουν οι γυναίκες με ανάλογο
πρόβλημα.
Μάλιστα η συμμετοχή και η
κινητοποίηση
#missAnnieteam, στο
GreeceRacefortheCure είχε
μεγάλη επιτυχία και συμμετο-
χή.
Μάστιγα τα τροχαία ατυχήμα-
τα, Δυο σοβαρά τροχαία σε
μικρό χρονικό διάστημα

Σοβαρά τραυματίες, οδηγοί
δίκυκλων οχημάτων.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με
μεγάλες επιτυχίες των
Φαρσαλινών μαθητών στις
Πανελλαδικές εξετάσεις ενώ
η πανδημία συνέχισε να
αλλάζει τα δεδομένα.
Ακόμη μια χρονιά οι
Φαρσαλινοί μαθητές είχαν
μεγάλες επιτυχίες στις
Πανελλαδικές εξετάσεις μετά
και την ανακοίνωση των
βάσεων.
Ακυρώθηκε και η γιορτή
Χαλβά στα Φάρσαλα.
Ενώ αλλαγές είχαμε και σε
δυο θέσεις Αντιδημάρχων
στον Δήμο Φαρσάλων με
τους κ.κ. Μπρόζο Κώστα και
Δημήτρη Γούσια να είναι νέοι
Αντιδήμαρχοι.
Άνοιξαν τα σχολεία στην
Covid – 19 εποχή.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο
«ΙΑΝΟΣ» σάρωσε και διέλυ-
σε την Επαρχία Φαρσάλων
με τον τραγικό απολογισμό
να αφήνει πίσω έναν νεκρό
και τεράστιες υλικές ζημίες σε
όλα τα μήκη και πλάτη της
Επαρχίας.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Πολλοί υπεύθυνοι πέρασαν
από την Επαρχία και ξεκίνη-
σε άμεσα η ανασυγκρότηση
ενός διαλυμένου τοπίου με
τους κατοίκους των
Φαρσάλων να μετρούν τις
«πληγές» τους.
Μια θεομηνία η οποία είχε
χτυπήσει ξανά την Επαρχία
πριν από 112 χρόνια.
Παραίτηση του Αντιδημάρχου
κ. Κώστα Μπρόζου έφερε
«ντόμινο εξελίξεων» στον
Δήμο Φαρσάλων.
Μετά την άμεση κινητοποίη-
ση όλων των φορέων ξεκίνη-
σε άμεσα και η διαδικασία
των αποζημιώσεων.
Ενώ μετά το νέο «χτύπημα»
της πανδημίας ξεκίνησε πάλι
ένα ντόμινο εξελίξεων και σε
αυτόν τον τομέα, με το δεύτε-
ρο «κύμα» lockdown να
αλλάζει και πάλι τα δεδομέ-
να.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας
που η πανδημία είχε «ξέφρε-
νη» πορεία προς την άνοδο

των κρουσμάτων και το
σύστημα υγείας άρχισε να
αντιμετωπίζει προβλήματα.
Όσο αφορά την Επαρχία
Φαρσάλων ξεκίνησε η μετακί-
νηση Νοσηλευτικού προσω-
πικού στο Γ.Ν. Λάρισας με
σκοπό την καλύτερη στελέ-
χωση του.
Επίσης ξεκίνησαν τα πρώτα
μαζικά rapid test σε κατοί-
κους στην Επαρχία
Φαρσάλων από την
Περιφέρεια και τον Δήμο
Φαρσάλων διαδικασία η
οποία μέχρι στιγμής έχει
λάβει χώρα 3 φορές.
Ο Πρώτος Τύπος έκανε αυτο-
ψία στο Κ.Υ. Φαρσάλων
καταγράφοντας πως βιώνει
το προσωπικό του την παν-
δημία και όλες τις δυσκολίες
της.
“Είναι μεγάλη η μάχη με την
πανδημία” – Δήλωσαν οι
νοσηλεύτριες από τα
Φάρσαλα που βρίσκονται
στο Γ.Ν.Λ 
Ενώ ο Δήμαρχος Φαρσάλων
κ. Μάκης Εσκίογλου τόνιζε:
Να μην αποδυναμωθεί το
Κ.Υ. λόγω της πανδημικής
κρίσης.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Το 2020 ολοκληρώθηκε με
αποκλειστικό ρεπορτάζ του
«Πρώτου Τύπου» που αφορά
το νερό των Φαρσάλων και
τα δεδομένα για το πόσο
κοντά βρισκόμαστε σε πολύ
θετικές εξελίξεις για ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα στις ζωές
όλων μας.
Οριστική επίσης είναι η από-
φαση για τρία εμβολιαστικά
κέντρα στην Επαρχία
Φαρσάλων και συγκεκριμένα
στο Κ.Υ. Φαρσάλων, και στα
χωρία Βαμβακού και Σταυρό.
Ούτε το “click away” “ανέστη-
σε” την τοπική αγορά των
Φαρσάλων.
Ενώ μετά την υπογραφή της
σύμβασης από τον Δήμαρχο
Φαρσάλων ξεκινούν στο επό-
μενο χρονικό διάστημα πλή-
θος παρεμβάσεων που αφο-
ρούν τη συντήρηση διαφό-
ρων υποδομών σε έξι δημο-
τικά διαμερίσματα του δήμου
Φαρσάλων.

Με το 2021 να βρίσκεται προ των πυλών ας ανατρέξουμε λίγο στην διαδρομή
του απερχόμενου 2020, μέσα από τις είδησεις του “Πρώτου Τύπου”
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Τ
ο πρωί του
Σαββάτου έφτασαν
στην Ελλάδα τα

πρώτα εμβόλια
Γύρω στις 07:00 του

Σαββάτου, 26 Δεκεμβρίου,

έφθασαν στην Αθήνα τα

πρώτα εμβόλια κατά του

κορονοϊού, απο την εταιρεία

Pfizer.

Το ταξίδι απο τον

Προμαχώνα, όπου έφθα-

σαν γύρω στις 19:00, ανή-

μερα των Χριστουγέννων

κράτησε όλη τη νύχτα. Το

φορτηγό συνόδευαν ο Υφ.

πολιτικής Προστασίας και

αστυνομικές δυνάμεις.

Στις 07:15, στο Κρυονέρι

έγινε η εκφόρτωσης των

εμβολίων, ώστε να αποθη-

κευθουν εκεί προσωρινά,

πριν γίνει η κατανομή των

πρώτων δόσεων. Η πρώτη

παρτίδα των 9.750 δόσεων

εμβολίων παραδόθηκε στο

χώρο αποθήκευσης παρου-

σία του υφυπουργού

Πολιτικής Προστασίας και

Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου

Χαρδαλιά, του υφυπουργού

Υγείας, Βασίλη

Κοντοζαμάνη και του γενι-

κού γραμματέα

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας, Μάριου

Θεμιστοκλέους.

Το σχέδιο για τον εμβο-

λιασμό

Ένα πολύ μεγάλο τμήμα

του κρατικού μηχανισμού

βρίσκεται επί ποδός με

στόχο τη διασφάλιση της

ορθής αποθήκευσης και

διανομής του και τη διενέρ-

γεια των εμβολιασμών σε

όλα τα σημεία της χώρας.

Τις τελευταίες μέρες, όλοι οι

εμπλεκόμενοι φορείς έχουν

μετεγκατασταθεί στο κτίριο

της Πολιτικής Προστασίας,

έτσι ώστε να υπάρχει καλύ-

τερος συντονισμός της

πρωτοφανούς επιχείρησης,

που πήρε το όνομα

«Ελευθερία».

Για όλα τα θέματα τα οποία

αφορούν στην ασφάλεια

της φύλαξης στα κέντρα

αποθήκευσης, τη διανομή

και αποθήκευση των εμβο-

λίων στα Κέντρα

Εμβολιασμού, υπεύθυνο

είναι το υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη και

η Πολιτική Προστασία.

Τα εμβόλια αποθηκεύονται

σε ειδικούς, εξειδικευμένους

χώρους οι οποίοι πληρούν

όλες τις προδιαγραφές για

την αποθήκευση φαρμακευ-

τικών προϊόντων. Είναι

εφοδιασμένοι με τα ψυγεία

βαθιάς κατάψυξης, καθώς

απαιτούνται συνθήκες

φύλαξης από -70 έως -

80°C. Τον όλο συντονισμό

της αποθήκευσης, της δια-

νομής και του ελέγχου, ανα-

λαμβάνει το υπουργείο

Εθνικής Άμυνας, το οποίο

θα συμμετάσχει και το ίδιο

στις μεταφορές σε απομα-

κρυσμένες περιοχές της

χώρας μας και στα ακριτικά

νησιά.

Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα

παραλάβουμε, εκτός απρο-

όπτου, την πρώτη μεγάλη

παρτίδα εμβολίων της

Pfizer 83.850 δόσεων. Οι

παραδόσεις των εμβολίων

της Pfizer που αντιστοιχούν

στον πληθυσμό μας, με

βάση την κεντρική ευρω-

παϊκή συμφωνία, είναι έως

το τέλος Ιανουαρίου

429.000 δόσεις και άλλες

333.450 δόσεις έως τέλος

Φεβρουαρίου.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα

έχουμε παραλάβει μόνο

από τη μια εταιρεία, τη

Pfizer-BioNTech 1.265.550

δόσεις. Στις δόσεις αυτές,

αναμένεται να προστεθούν

τον Ιανουάριο, από τη στιγ-

μή που θα λάβουν έγκριση,

και από την εταιρεία

Moderna και από την εται-

ρεία AstraZeneca. Σταδιακά

αναμένεται αύξηση του

αριθμού των διαθέσιμων

εμβολίων.

Προτεραιοποίηση των

εμβολιασμών σε συγκεκρι-

μένες πληθυσμιακές ομά-

δες

Δεδομένου ότι οι παραδό-

σεις των εμβολίων θα γίνο-

νται σταδιακά, κρίθηκε απα-

ραίτητη η προτεραιοποίηση

των εμβολιασμών σε

συγκεκριμένες πληθυσμια-

κές ομάδες. Σύμφωνα με

την Εθνική Επιτροπή

Εμβολιασμών αρχικά θα

εμβολιαστούν οι υγειονομι-

κοί και το προσωπικό κοι-

νωνικών υπηρεσιών, στη

συνέχεια οι διαμένοντες και

το προσωπικό οίκων ευγη-

ρίας, οι διαμένοντες, ασθε-

νείς και το προσωπικό

δομών φροντίδας χρόνιων

πασχόντων και κέντρων

αποκατάστασης, προσωπι-

κό προτεραιότητας για κρί-

σιμες λειτουργίες της

Κυβέρνησης, άτομα ηλικίας

85 ετών και άνω, στη συνέ-

χεια άτομα ηλικίας 80 ετών

και άνω, 75 ετών και άνω,

70 ετών και άνω και στη

συνέχεια ο γενικός πληθυ-

σμός.

Ο πολίτης θα μπορεί να

ελέγξει αν ανήκει σε κάποι-

ες από τις ομάδες προτε-

ραιότητας με τους εξής τρό-

πους:

Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και

το ονοματεπώνυμό του

στην ιστοσελίδα

https://emvolio.gov.gr και τη

web/mobile εφαρμογή.

Αποστέλλοντας γραπτό

μήνυμα (SMS) στον 5-

ψήφιο κωδικό αποκλειστι-

κής χρήσης (13034).

Προγραμματισμός

Ραντεβού

Από τον Ιανουάριο 2021, ο

πολίτης μπορεί να προ-

γραμματίσει το ραντεβού

του για εμβολιασμό, με τους

παρακάτω τρόπους:

Κατόπιν σύνδεσης με στοι-

χεία TAXIS στην ιστοσελίδα

https://emvolio.gov.gr.

Επιβεβαιώνοντας το προ-

τεινόμενο ραντεβού μέσω

γραπτού μηνύματος (SMS)

στον 5-ψήφιο κωδικό απο-

κλειστικής χρήσης (13034).

Για τους πολίτες, που δεν

είναι εξοικειωμένοι με τα

τεχνολογικά μέσα, με επί-

σκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμα-

κεία. Ο πολίτης θα λαμβάνει

τον μοναδικό κωδικό-αριθ-

μό ραντεβού, καθώς και το

QR Code, ανάλογα με τον

τρόπο που προγραμμάτισε

το ραντεβού. Σημειώνεται

ότι μέσω της εφαρμογής

των ραντεβού προγραμμα-

τίζεται ταυτόχρονα και ο

επαναληπτικός εμβολια-

σμός.

Υπενθύμιση Ραντεβού

Τρεις ημέρες πριν από την

ημερομηνία του ραντεβού,

ο πολίτης θα λαμβάνει

email και SMS υπενθύμι-

σης για την ημέρα και ώρα

ραντεβού μαζί με link για το

website που έχει κατάλλη-

λες γενικές οδηγίες προε-

τοιμασίας (π.χ. να μην έχει

πυρετό, να έχει μαζί του τον

κωδικό κλπ.), αλλά και ειδι-

κές οδηγίες ανάλογα με το

εμβόλιο που θα χρησιμο-

ποιηθεί.

Διενέργεια Εμβολιασμού

Ο πολίτης δίνει τον κωδικό-

αριθμό ραντεβού ή το QR

Code και το ταυτοποιητικό

στοιχείο (ταυτότητα, διαβα-

τήριο κλπ.), στο προσωπι-

κό των Κέντρων

Εμβολιασμού. Το προσωπι-

κό, αξιοποιώντας την εφαρ-

μογή ραντεβού στα tablets,

θα σαρώνει το QR Code ή

θα αναζητά με βάση τον

κωδικό-αριθμό το ραντεβού

και θα το επιβεβαιώνει. Στη

συνέχεια, θα απαντάται το

απαιτούμενο ερωτηματολό-

γιο πριν από τον εμβολια-

σμό, το οποίο θα περιλαμ-

βάνει τόσο γενικές ερωτή-

σεις, όσο και συγκεκριμένες

ανάλογα με το εμβόλιο που

πρόκειται να χορηγηθεί.

Βάσει των απαντήσεων στις

ερωτήσεις, και αφού ο

ιατρός αξιολογήσει την κλι-

νική εικόνα, παίρνει την

απόφαση αν θα προχωρή-

σει στον εμβολιασμό και θα

διενεργήσει συνταγογράφη-

ση. Επίσης, το

Εμβολιαστικό Κέντρο κατα-

χωρεί στην ηλεκτρονική

εφαρμογή τα στοιχεία της

συσκευασίας των εμβολίων,

που χρησιμοποιήθηκε για

τον εμβολιασμό του πολίτη.

Με το τρόπο αυτό, ενισχύε-

ται η διαδικασία της ιχνηλα-

σιμότητας και της φαρμακο-

επαγρύπνησης.
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Τ
η δήλωση των

απωλειών που

είχαν από τα μειω-

μένα ενοίκια τον

Δεκέμβριο μπορούν να

υποβάλουν οι ιδιοκτήτες

ακινήτων στην ηλεκτρονι-

κή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, όσοι ιδιοκτή-

τες είχαν μείωση ενοικίου

κατά 40% για τον μήνα

Δεκέμβριο από τις επιχειρή-

σεις και τους εργαζομένους

που τέθηκαν σε αναστολή

πρέπει να προχωρήσουν

στην υποβολή της σχετικής

δήλωσης προκειμένου να

αποζημιωθούν για το 50%

της ζημίας που έχουν υπο-

στεί. Το σχετικό ποσό θα

πιστωθεί στον τραπεζικό

τους λογαριασμό που έχουν

δηλώσει στo Taxisnet.

Σημειώνεται ότι για τον

Δεκέμβριο μειωμένα ενοίκια

έχουν καταβάλει:

• Οι επιχειρήσεις που έχουν

κλείσει με κρατική εντολή ή

ανήκουν στους πληττόμε-

νους ΚΑΔ.

• Οι εργαζόμενοι που έχουν

τεθεί σε αναστολή εργασίας

για την κύρια κατοικία τους

ή και για την κατοικία του

παιδιού τους που σπουδά-

ζει σε άλλη πόλη μακριά

από τη μόνιμη κατοικία.

• Οι ναυτικοί που βρίσκο-

νται σε αναστολή σύμβα-

σης ναυτολόγησης για την

κύρια κατοικία τους.

Ποιοι πρέπει να υποβά-

λουν δήλωση COVID:

• Εκμισθωτές ακινήτων, των

οποίων το μίσθωμα έχει

μειωθεί κατά 40% με βάση

τις ισχύουσες διατάξεις που

αφορούν μέτρα για την

αντιμετώπιση των συνεχιζό-

μενων συνεπειών της υγει-

ονομικής κρίσης.

• Στις περιπτώσεις συνιδιο-

κτησίας, η δήλωση υποβάλ-

λεται από τον ιδιοκτήτη που

έχει υποβάλει τη δήλωση

πληροφοριακών στοιχείων

μίσθωσης ακίνητης περιου-

σίας. Επειδή υπάρχουν

περιπτώσεις που έχει υπο-

βληθεί δήλωση πληροφο-

ριακών στοιχείων μίσθωσης

ακίνητης περιουσίας από

όλους τους συνιδιοκτήτες,

τότε η δήλωση COVID θα

πρέπει να υποβληθεί μόνο

από έναν εκ των συνιδιο-

κτητών.

• Οταν η δήλωση υποβάλ-

λεται για λογαριασμό του

εκμισθωτή, από κηδεμόνα

σχολάζουσας κληρονομιάς,

εκκαθαριστή κληρονομιάς

διορισμένο από το δικαστή-

ριο, εκτελεστή διαθήκης

που διορίστηκε από το

δικαστήριο ή από τη

Διεύθυνση Εθνικών

Κληροδοτημάτων,  σύνδικο

πτώχευσης σε περίπτωση

πτώχευσης, προσωρινό

διαχειριστή σε περίπτωση

επιδικίας, μεσεγγυούχο σε

περίπτωση μεσεγγύησης,

επίτροπο ή κηδεμόνα ή

δικαστικό συμπαραστάτη

σε περίπτωση που ιδιοκτή-

της ακινήτου είναι ανήλικο

τέκνο ή άτομο σε δικαστική

συμπαράσταση, η υποβολή

της γίνεται χειρόγραφα στη

ΔΟΥ φορολογίας του εκμι-

σθωτή.

• Σε περίπτωση υποβολής

δήλωσης COVID, τα στοι-

χεία εκμισθωτή, συνεκμι-

σθωτή, μισθωτή καθώς και

τα στοιχεία του ακινήτου,

ανακτώνται από την τελευ-

ταία δήλωση πληροφορια-

κών στοιχείων μίσθωσης

ακίνητης περιουσίας.
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Ω
ς αυτονόητη και

αυθόρμητη,

προκειμένου να

βρεθεί στο πλευρό των

νοσούντων αλλά και των

συναδέλφων του κατά την

κορύφωση του δεύτερου

κύματος της πανδημίας,

χαρακτήρισε την εθελοντι-

κή ένταξή του στο ΕΣΥ ο

γιατρός και αν. γραμματέ-

ας της ΚΟ της ΝΔ, βου-

λευτής Ν. Λάρισας,

Χρήστος Κέλλας, σε

συνέντευξή του στον

δημοτικό τηλεοπτικό

σταθμό Θεσσαλονίκης

«TV 100» και τη Βάσω

Λυκουρίνου.

Ο Λαρισαίος πολιτικός,

ερωτηθείς για την κατάστα-

ση που επικρατεί, τόσο στη

Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας Covid-19 του

Γενικού Νοσοκομείου

Λάρισας, όσο και σε όλα τα

νοσοκομεία αναφοράς της

χώρας, σημείωσε ότι υπάρ-

χουν σημάδια αποσυμπίε-

σης.

Αναφορικά, δε, με την προ-

οπτική άρσης των μέτρων

μετά την 7η Ιανουαρίου και

το άνοιγμα των σχολείων, ο

αν. γραμματέας της ΚΟ της

ΝΔ τόνισε ότι είναι νωρίς,

προκειμένου να γίνει ακρι-

βής πρόβλεψη, δεδομένου

ότι μεσολαβούν οι μέρες

των γιορτών, κατά τις οποί-

ες χρειάζεται πολλή προσο-

χή, μάσκα και αποφυγή

συγχρωτισμού.

Τέλος, ο κ. Κέλλας, κληθείς

να σχολιάσει τη στάση

όσων δηλώνουν επιφυλα-

κτικοί στον εμβολιασμό,

εκτίμησε ότι, εις βάθος χρό-

νου και καθώς οι εμβολια-

σμοί θα προχωρούν, οι επι-

φυλάξεις θα υποχωρήσουν,

υπογραμμίζοντας ότι τα

εμβόλια είναι ασφαλή, διότι

έχουν προηγηθεί δεκάδες

χιλιάδες κλινικές δοκιμές και

θα αποτελέσουν την αφετη-

ρία για μία καλύτερη ζωή

και την πολυπόθητη επι-

στροφή στην κανονικότητα..

Κέλλας: «Το εμβόλιο,Κέλλας: «Το εμβόλιο,

αφετηρία για επιστροφή στηναφετηρία για επιστροφή στην

κανονικότητα»κανονικότητα»

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Οι δηλώσεις ιδιοκτητών για τηΟι δηλώσεις ιδιοκτητών για τη

μείωση ενοικίων του Δεκεμβρίουμείωση ενοικίων του Δεκεμβρίου



«Δώρο
Χριστουγέννων» (με
τη μορφή οικονομι-

κής ενίσχυσης-αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού)
πήραν από την Πολιτεία
75 ερασιτεχνικά αθλητικά
σωματεία του νομού
Λάρισας, που είχαν ολο-
κληρώσει την αίτηση για
την εγγραφή τους στο
ηλεκτρονικό μητρώο ερα-
σιτεχνικών αθλητικών
σωματείων, καλλιεργούν
ένα ή περισσότερα αθλή-
ματα, για τα οποία έχουν
λάβει ειδική αθλητική
αναγνώριση και έχουν
δηλώσει τον αριθμό των
αθλημάτων που καλλιερ-
γούν.
Το ποσό που πήρε υπολο-

γίστηκε ως εξής: Ως ποσό

βάσης για την οικονομική

ενίσχυση-αποζημίωση ειδι-

κού σκοπού των σωματεί-

ων που καλλιεργούν ένα (1)

άθλημα, ορίζεται το ποσό

των 2.500 ευρώ, ενώ για τα

σωματεία που καλλιεργούν

περισσότερα του ενός

αθλήματα, το ανωτέρω

ποσό βάσης προσαυξάνε-

ται κατά 1.000 ευρώ ανά

κάθε επιπλέον καλλιεργού-

μενο άθλημα.

Πρωταθλητές από τον νομό

Λάρισας στα ποσά ενίσχυ-

σης αναδείχθηκαν η ΑΕΛ, η

ΕΑΛ και η Αερολέσχη

Λάρισας που πήραν 5.500

ευρώ αφού έχουν ειδική

αθλητική αναγνώριση.

Ακολούθησε η Αερολέσχη

Θεσσαλίας με 4.500 ευρώ.

Βέβαια μετά τη γνωστοποί-

ηση θα προκύψουν ερωτη-

ματικά σε εύλογο χρονικό

διάστημα (μέχρι Μάρτιο

2021) σχετικά με επιχορη-

γήσεις άλλων φορέων σε

σωματεία που δεν έχουν

ειδική αθλητική αναγνώρι-

ση. Ακόμη και με παραχώ-

ρηση χρήσης αθλητικών

εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά όλα τα σωματεία

που χρηματοδοτήθηκαν:

Ένωση Αθλοπαιδιών

Πήγασος Λάρισας 5.500

ευρώ

Α.Ε.Λ. - Αθλητική Ένωση

Λάρισας 5.500 ευρώ

Αερολέσχη Λάρισας 5.500

ευρώ

Αερολέσχη Θεσσαλίας

4.500 ευρώ

Ναυταθλητική Ένωση

Λάρισας 4.500 ευρώ

Ναυτικός Όμιλος Λάρισας

3.500 ευρώ

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαλάνης 3.500 ευρώ

Γυμναστικός Σύλλογος

Τυρνάβου 3.500 ευρώ

Λαρισαϊκός-Τιτάνες 3.500

ευρώ

Πρότυπος Αθλητική

Ακαδημία Πάλης «Ο

Ογχηστος» 3.500 ευρώ

Σωματείο Βαρέων

Αθλημάτων Νίκαιας

Λάρισας «Ο Αντύπας»

3.500 ευρώ

Όμιλος Αντισφαίρισης

Νίκαιας Λάρισας 2.500

ευρώ

Αθλητικός Όμιλος

Νεάπολης Λάρισας 2.500

ευρώ

Ακαδημία Ποδοσφαίρου

Ελασσόνας 2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Χάλκης

«Ο Ηρακλής» 2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Ομόνοια

Λάρισας 2.500 ευρώ

Αθλητική Ένωση Καρυάς

Ελασσόνας - Όλυμπος

2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος

Πελασγιώτις Λάρισας 2.500

ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Δόξα

Βλαχογιαννίου 2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος

Οικονόμος Εξ Οικονόμων

Τσαριτσάνης Λάρισας 2.500

ευρώ

Αθλητικός Όμιλος

Φιλοκτήτης Μελιβοίας 2.500

ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

Λάρισας - Αδαμάντινοι

Μαχητές 2.500 ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

Θεσσαλός 2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος

Αμπελώνος-ΕΥ ΖΗΝ 2.500

ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Λάρισας

«Η Σκοπευτική Άμιλλα»

2.500 ευρώ

Πανθεσσαλικός Αθλητικός

Σύλλογος Νεφροπαθών και

Μεταμοσχευμένων «ΟΙ

ΛΑΠΙΘΕΣ» 2.500 ευρώ

Πελασγός Αθλητικός

Σύλλογος Λάρισας 2.500

ευρώ

Όμιλος Πρακτικής

Σκοποβολής Φαρσάλων

2.500 ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος Δίας

Λάρισας 2.500 ευρώ

Φιλαθλητικός Σύλλογος

Λάρισας 2.500 ευρώ

Σύλλογος Αντισφαίρισης

Ελασσόνας 2.500 ευρώ

Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός

Λαρισαικός Όμιλος «ΑΙΟ-

ΛΟΣ» 2.500 ευρώ

Γυμναστική Ένωση

Φαρσάλων «Η ΦΘΙΑ»

2.500 ευρώ

Αθλητική Ένωση Δήμου

Πλατυκάμπου 2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος

Δαμασιακός Δαμασίου

2.500 ευρώ

Σύλλογος Σκακιστών

Λάρισας 2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος

Ατρόμητος Αγ. Αναργύρων

2.500 ευρώ

Αθλητικός Σκοπευτικός

Όμιλος Τυρνάβου 2.500

ευρώ

Σκοπευτικός Όμιλος

Πυργετού «Ωρίων» 2.500

ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

Λάρισας «Απολλώνειο»

2.500 ευρώ

Σύνδεσμος Φυσικής

Αγωγής Νέων ΣΦΑΝ «Ο

ΚΙΣΣΑΒΟΣ» 2.500 ευρώ

Ποδηλατικός Γυμναστικός

Σύλλογος Λάρισας 2.500

ευρώ

Ποδοσφαιρικός Αθλητικός

Όμιλος Λάρισας «Τοξότης»

2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος ΤΑΕΚΒΟ-

ΝΤΟ Τυρνάβου 2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Λάρισας

«Οι Ατρόμητοι- Θύελλα»

2.500 ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

Τυρνάβου «Αχιλλέας»

3.500 ευρώ

Ποδηλατικός Αθλητικός

Σύλλογος Πηνειός 2.500

ευρώ

Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός

Σύλλογος 2.500 ευρώ

Σύλλογος Φιλάθλων Σ.Φ.

ΛΑΡΙΣΑ 1988 2.500 ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

Παγκρατιαστές Λάρισας

2.500 ευρώ

Ποδοσφαιρικός Αθλητικός

Όμιλος Αβέρωφ Λάρισας

2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Αχιλλέας

Φαρσάλων 2.500 ευρώ

Όμιλος Αντισφαίρισης

Φοίβος 2.500 ευρώ

Άθλεση Λάρισας Ακαδημία

Βόλεϊ 2.500 ευρώ

Γυμναστικός Σύλλογος Νίκη

Λάρισας 2.500 ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

Ολυμπιάδα Λάρισας 2.500

ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

Λάρισας «Ο Προμηθέας»

2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Πυρσός

Λάρισα 2.500 ευρώ

Αθλητική Ένωση Ηρακλή

Λάρισας 2.500 ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

Φαλάνης Φαλανιακός 2.500

ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Αστέρας

2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος

Χειροσφαίρισης Λάρισας

2.500 ευρώ

Δύναμη-Αθλητικός

Σύλλογος 2.500 ευρώ

Αθλητική Ένωση Ακαδημία

Τυρνάβου 2.500 ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος Καράτε

«Οι μαχητές της γροθιάς»

2.500 ευρώ

Ελληνικός Ορειβατικός

Σύλλογος Λάρισας 2.500

ευρώ

Φιλαθλητικός Σύλλογος

Αμπελώνος 2.500 ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

«Αντισφαίριση και Ζωή»

2.500 ευρώ

Αθλητικός Γυμναστικός

Σύλλογος Λάρισας «Ο

Σπάρτακος» 2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Δρυμού

Ελασσόνας «Ο Κεραυνός»

2.500 ευρώ

Αθλητικός Σύλλογος

Λάρισας 2.500 ευρώ

Γυμναστικός Σύλλογος -

Ένωση Ελασσόνας 3.500

ευρώ

Αθλητικό Σωματείο Λάρισας

«Ο Πολυμήχανος

Οδυσσέας» 2.500 ευρώ

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ

Λάρισας 2.500 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος

Νεάπολης Λάρισας - Ίκαρος

2.500 ευρώ

Πολυδάμας Παγκρατιαστής

2.500 ευρώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Να αναφέρουμε ότι δημοσι-

εύτηκε στο ΦΕΚ η

Υπουργική Απόφαση με την

οποία παρατείνεται, λόγω

των έκτακτων μέτρων για

την αντιμετώπιση της παν-

δημίας, ως τις 31

Δεκεμβρίου 2020 η προθε-

σμία θεραπείας επί τυχόν

παρατηρήσεων στις αιτή-

σεις σωματείων, που έχουν

ήδη υποβληθεί.
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Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων είναι

ένα εκ των τριών

αθλητικών σωματείων της

Επαρχίας Φαρσάλων που

έλαβαν την έκτακτη επι-

χορηγήση της Γ.Γ.Α.

ύψους 2.500 ευρώ (σ.σ.

τα υπόλοιπα δυο σωμα-

τεία είναι ο Σκοπευτικός

Σύλλογος Φαρσάλων και

η Γ.Ε. “ΦΘΙΑ”).

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του

Αχιλλέα Φαρσάλων ευχαρι-

στούν θερμά την Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού και

προσωπικά τον Υφυπουργό

Πολιτισμού και Αθλητισμού

κ. Λευτέρη Αυγενάκη για

την συγκεκριμένη επιχορη-

γήση.

Ο Πρόεδρος του Αχιλλέα

Φαρσάλων κ. Νίκος

Τσιανάκας σε δήλωση του

τόνισε τα εξής:

“Ευχαριστούμε θερμά την

Γ.Γ.Α και τον κ. Λευτέρη

Αυγένακη για την σημαντική

αυτή ενίσχυση των σωμα-

τείων.

Η εγγραφή των σωματείων

στο μητρώο της Γ.Γ.Α. είναι

μια διαδικασία που στόχο

έχει την διαφάνεια στον

αθλητισμό της χώρας και

είναι μια ενέργεια που θα

έπρεπε να έχει πραγματο-

ποιηθεί εδώ και πολλά χρό-

νια.

Βέβαια ακόμη αρκετά

σωματεία δεν κατάφεραν να

εγγραφούν καθώς η συγκε-

κριμένη διαδικασία συνέπε-

σε με την πανδημία και

έφερε δυσκολίες στις ενέρ-

γειες που έπρεπε να γίνουν

από τους αρμόδιους των

σωματείων.

Ο Αχιλλέας Φαρσάλων για

πρώτη φορά μετά από

πολλά χρόνια (σ.σ. σχεδόν

μια εικοσαετία) λαμβάνει

βοήθεια από το κράτος.

Αυτά τα χρήματα στις επο-

χές που διανύουμε είναι

άκρως σημαντικά και βοη-

θούν στο έπακρο τα σωμα-

τεία που τα λαμβάνουν.”

13
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Τοπικά Νέα
CMYK
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Τ
α πρώτα εμβόλια

έφτασαν στην

Ελλάδα και οι

πρώτοι εμβολιασμοί ξεκί-

νησαν με την ευχή όλων

το εμβόλιο αυτό να λύσει

επιτέλους τον γόρδιο

δεσμό και να φέρει την

επιστροφή στην κανονι-

κότητα.

Μάλιστα όπως έγινε γνω-

στό την Τρίτη 29

Δεκεμβρίου θα πραγματο-

ποιηθούν οι πρώτοι εμβο-

λιασμοί στη Θεσσαλία και

συγκεκριμένα στο

Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Λάρισας όπου

έχουν στηθεί δυο εμβολια-

στικά κέντρα.

Στις 4 Ιανουαρίου θα ξεκι-

νήσει ο εμβολιασμός των

υγειονομικών στα υπόλοιπα

νοσοκομεία της Θεσσαλίας

και των Κέντρων Υγείας.

Όσο αφορά την Επαρχία

Φαρσάλων όπως όλα δεί-

χνουν οι πρώτοι εμβολια-

σμοί αναμένεται να γίνουν

στις αρχές του 2021.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην

Επαρχία θα λειτουργήσουν

3 εμβολιαστικά κέντρα και

συγκεκριμένα στο Κ.Υ.

Φαρσάλων, και στα χωρία

Βαμβακού και Σταυρό.

Όλοι βρίσκονται σε εγρή-

γορση και επιφυλακή και

αναμένουν τις αποφάσεις

των αρμοδίων ώστε να

έρθει και εδώ το εμβόλιο

και να δρομολογηθούν οι

εξελίξεις αναφορικά και με

τον τρόπο εμβολιασμού

βάση της τήρησης των

πρωτοκόλλων.

Τα πρώτα δείγματα πάντως

δείχνουν ότι αρκετοί πολίτες

της Επαρχίας ρωτούν για

τις ημερομηνίες του εμβο-

λιασμού και αναζητούν

ραντεβού ώστε να κάνουν

το εμβόλιο.

Βέβαια αρχικά θα πρέπει το

εμβόλιο να φτάσει στην

Επαρχία και μετά με βάση

τις οδηγίες των αρμοδίων

να ξεκινήσει και ο μαζικός

εμβολιασμός του πληθυ-

σμού.

Από τις αρχές του 2021 οιΑπό τις αρχές του 2021 οι

πρώτοι εμβολιασμοί στηνπρώτοι εμβολιασμοί στην

Επαρχία ΦαρσάλωνΕπαρχία Φαρσάλων



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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δισκοσβάρνα 32αρα

Ρεκόρ.

Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο:6944659580 (Βαγγέλης)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός

χώρος 130 τ.μ. στο 1ο ΧΛΜ

Φαρσάλων Βόλου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6937403793

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 90

τμ στον πρώτο όροφο ισόγειο

κατοικίας στην Οδό Βενιζέλου 90

στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 23102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 306

1.400cc μοντέλο 1996, 189.000

χλμ, χρώμα πράσινο, 5θυρο,

ατρακάριστο, περασμένο ΚΤΕΟ,

πληρωμένα Τέλη Κυκλοφορίας.

Τιμή 1.400 Ευρώ – Ιδιώτης

Πληροφορίες στο

Τηλέφωνο:24210 - 49588

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγωγής

Φαρσάλων - Έξτρα Παρθένο -

Τιμή 4 ευρώ το κιλό.

Τηλέφωνο:6971801244

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η εταιρεία Perseus

Arm που δραστηριοποιείται στον

χώρο της ενέργειας ενδιαφέρεται

για τις εξής εκτάσεις στις περιο-

χές των Φαρσάλων για μίσθωση

ή αγορά για εγκατάσταση φωτο-

βολταϊκού πάρκου:

Καστρακίου – Αμπελιάς (μεταξύ

Καστρακίου Αμπελιάς και

Δένδρων)

Σιτόχωρο – Δασόλοφο (μεταξύ

Σιτοχώρου, Χαλκιάδων,

Σκοτούσας και Δασολόφου πλη-

σίον Βλαχόστρατας)

Αχίλλειο – Δίλοφο (μεταξύ

Αχιλλείου Διλόφου και

Στρατοπέδου ΠΑΠ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Συμβόλαιο Αγροτεμαχίου

Δήλωση ΟΣΔΕ με χάρτη και

συντεταγμένες

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραφείο

2491022491

Γιώργος: 6972800764

Δημήτρης: 6974921650

email: aram.spartalian@perseus-

arm.com

Διεύθυνση γραφείου: Βόλου 9 –

Φάρσαλα
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29/12:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

30/12:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

31/12:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

1/1:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

2/1:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

3/1:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

4/1:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από Δευτέρα 14-12-2020

και μέχρι νεωτέρας το

ΚΤΕΛ Βόλου-Καρδίτσα-

Τρίκαλα, θα εκτελεί τα

παρακάτω δρομολόγια:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 12:45

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 15:50

Τα παραπάνω δρομολόγια

θα εκτελούνται από

Δευτέρα έως Παρασκευή

(εκτός Σαββατοκύριακου).

ΔΑΣΚΑΛΑ με μεταπτυχιακό στην Ειδική
Αγωγή και πενταετή εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα σε μαθητές Δημοτικού –
Γυμνασίου. Κάλυψη κενών και στήριξη σε
όλα τα μαθήματα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6977082890

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Σ
ε ανακοίνωση του
Συλλόγου
Ηπειρωτών

Φαρσάλων και περιχώρων
αναφέρονται τα εξής:
Με μεγάλη μας λύπη αποχαι-

ρετούμε τη διακεκριμένη επι-

στήμονα και συντοπίτισσά

μας Υβόννη Χαραχούσου η

οποία έφυγε από τη ζωή στις

19/12/2020. Με καταγωγή

από το Ηλιοχώρι Ζαγορίου

Ιωαννίνων υπήρξε μέλος του

Συλλόγου μας και συμμετείχε

στις διάφορες δράσεις όποτε

βρισκόταν στα Φάρσαλα.

Η Υβόννη Χαραχούσου, ήταν

μια γυναικεία προσωπικότη-

τα με σπουδαίο βιογραφικό.

Καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ

Κομοτηνής και εμπνεύστρια

και δημιουργός της

Πανελλήνιας Ένωσης για τη

προώθηση των γυναικών

στον Αθλητισμό και τα σπορ

(ΠΕΠΓΑΣ) στην οποία διετέ-

λεσε πρόεδρος επί 16 χρό-

νια. Συμμετείχε ενεργά σε

διοργάνωση συνεδρίων ημε-

ρίδων και διεθνών συνεργα-

σιών με αποκορύφωμα το

Μεσογειακό συνέδριο για τη

γυναίκα και τα σπορ το 2005

αλλά και την έκδοση του επι-

στημονικού περιοδικού

“Γυναίκα και Άθληση”.

Το 2016 η Διεθνής

Ομοσπονδία Φυσικής

Αγωγής και Αθλητισμού για

κορίτσια και γυναίκες την

συμπεριέλαβε στις Ελληνίδες

που εμπνέουν με την προ-

σωπικότητά τους στον τομέα

του Αθλητισμού. Διακρίθηκε

επίσης για το σημαντικό

ερευνητικό και συγγραφικό

της έργο.

Ως Σύλλογος Ηπειρωτών

Φαρσάλων και περιχώρων

εκφράζουμε τα θερμά μας

συλλυπητήρια στους οικείους

της.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τονΣυλλυπητήρια ανακοίνωση από τον

Σύλλογο Ηπειρωτών ΦαρσάλωνΣύλλογο Ηπειρωτών Φαρσάλων
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Π
ότε πληρώνονται

τα 534 ευρώ -

Αγώνας δρόμου

για τους εργαζόμενους

των κλειστών επιχειρήσε-

ων με κρατική εντολή

Στις αρχές Ιανουαρίου ανα-

μένεται να πληρωθεί η απο-

ζημίωση ειδικού σκοπού

των 534 ευρώ στους δικαι-

ούχους που τελούν σε ανα-

στολή τον μήνα Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι για κάθε

μέρα αναστολής ο εργαζό-

μενος δικαιούται 17,8 ευρώ.

Οι δηλώσεις των αναστο-

λών για τις πληττόμενες

από τον κορονοϊό επιχειρή-

σεις θα υποβάλλονται έως

τις 31 Δεκεμβρίου, με βάση

την κοινή προθεσμία. Με

δεδομένο ότι οι δηλώσεις

τόσο των εργοδοτών όσο

και των εργαζομένων ολο-

κληρώνονται την ερχόμενη

Πέμπτη, παραμονή

Πρωτοχρονιάς, θεωρείται

δύσκολο να καταβληθούν

τα 534 ευρώ πριν από την

Πρωτοχρονιά. 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι

γίνεται προσπάθεια μήπως

πληρωθούν τα σχετικά

ποσά στους εργαζόμενους

των κλειστών με κρατική

εντολή επιχειρήσεων πριν

από την Πρωτοχρονιά. Τα

υπηρεσιακά στελέχη έχουν

επιδοθεί σε αγώνα δρόμου,

ωστόσο δεν πρόκειται για

ένα εύκολο εγχείρημα.

Υπενθυμίζεται πως τον

Νοέμβριο πληρώθηκαν την

ειδική αποζημίωση των 800

ευρώ πριν την εκπνοή του

μήνα μόνο οι εργαζόμενοι

των κλειστών επιχειρήσε-

ων, ενώ οι μισθωτοί των

πληττόμενων βάσει ΚΑΔ

εξοφλήθηκαν την αποζη-

μίωση του Νοεμβρίου εντός

Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, τον Νοέμβριο, οι

δηλώσεις των κλειστών με

κρατική εντολή επιχειρήσε-

ων είχαν ολοκληρωθεί στις

24 Νοεμβρίου πριν την

πληρωμή στις 27/11, ενώ οι

δηλώσεις των πληττόμενων

συνεχίζονταν έως τις 7

Δεκεμβρίου. Η εξόφληση

των πληττόμενων για τον

Νοέμβριο πραγματοποιήθη-

κε μετά τις 7 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργα-

ζόμενοι των οποίων συμβά-

σεις εργασίας έχουν τεθεί

σε αναστολή κατά το

παρελθόν δεν χρειάζεται να

προβούν σε καμία δήλωση

στο πληροφοριακό σύστη-

μα «Εργάνη» παρά μόνο

στην περίπτωση που επι-

θυμούν να τροποποιήσουν

μισθώματα ή ΙΒΑΝ. Επίσης,

δεν απαιτείται δήλωση

ακόμη και όταν δεν είναι ο

ίδιος εργοδότης που θέτει

τη σύμβαση εργασίας σε

αναστολή κατά τον μήνα

Δεκέμβριο.

Μόνο οι εργαζόμενοι των

οποίων η σύμβαση εργα-

σίας τους τίθεται σε ανα-

στολή για πρώτη φορά τον

Δεκέμβριο, υποβάλλουν

υποχρεωτικά υπεύθυνη

δήλωση «Εργάνη» μετά την

υποβολή της υπεύθυνης

δήλωσης του εργοδότη του

έως 31 Δεκεμβρίου. Εντός

της ίδιας προθεσμίας, είναι

δυνατή η υποβολή αρχικών

δηλώσεων και ορθών επα-

ναλήψεων των αναστολών

των συμβάσεων εργασίας

των εργαζομένων τους.

Σε περίπτωση εργαζόμε-

νου, με δύο ή παραπάνω

εργοδότες, η αποζημίωση

ειδικού σκοπού που θα

λάβει υπολογίζεται λαμβά-

νοντας υπόψη το σύνολο

των ημερών αναστολής του

(το τυχόν κοινό διάστημα

ημερών αναστολής προ-

σμετράται μια φορά και δεν

αθροίζεται) και ως ποσό

αναφοράς λογίζεται το

ποσό των 534 ευρώ που

αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.

Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι αναστολέςΕπίδομα 534 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι αναστολές

ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου

Α
κατάσχετες και
αφορολόγητες
καθίστανται εφε-

ξής οι ενισχύσεις που
καταβάλλονται στο πλαί-

σιο δράσεων αντιμετώπι-
σης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού στον πρωτο-
γενή τομέα, έπειτα από
την υπερψήφιση – με

ευρεία πλειοψηφία – από
τη Βουλή της διάταξης
του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Μάκη Βορίδη.
Με τη συγκεκριμένη διάτα-

ξη, οι ενισχύσεις που λαμ-

βάνουν οι Έλληνες αγρότες

δεν υπόκεινται σε οποιον-

δήποτε φόρο, τέλος, εισφο-

ρά ή άλλη κράτηση υπέρ

του Δημοσίου, είναι ανεκ-

χώρητες και ακατάσχετες

στα χέρια του Δημοσίου ή

τρίτων, κατά παρέκκλιση

κάθε άλλης αντίθετης γενι-

κής ή ειδικής διάταξης, δεν

δεσμεύονται, και δεν συμ-

ψηφίζονται με βεβαιωμένα

χρέη προς το Δημόσιο, τα

νομικά πρόσωπα δημοσίου

δικαίου, τους οργανισμούς

τοπικής αυτοδιοίκησης και

τα νομικά πρόσωπά τους,

τα ασφαλιστικά ταμεία και

τα πιστωτικά ιδρύματα.

Υπενθυμίζεται πως κατά

την έναρξη της χθεσινής

συζήτησης στην Ολομέλεια,

ο κ. Βορίδης υπεραμύνθηκε

της διάταξης υπογραμμίζο-

ντας την έμπρακτη στήριξη

της κυβέρνησης και του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

στον πρωτογενή τομέα,

υπογραμμίζοντας πως τα

ποσά αυτά αφορούν στην

κάλυψη των αναγκών των

Ελλήνων αγροτών για να

συνεχίσουν απρόσκοπτα

την παραγωγική τους διαδι-

κασία και όχι για να καλύ-

ψουν άλλες ανάγκες. Υπό

αυτό το πρίσμα ο κ.

Βορίδης ευχαρίστησε τους

υπουργούς Εργασίας και

Οικονομικών καθώς και με

τη δική τους συμβολή, οι

Έλληνες παραγωγοί δύνα-

ται να εισπράξουν τα ποσά

της αποζημίωσης χωρίς να

προσκομίσουν φορολογική

ή ασφαλιστική ενημερότητα

Υπερψηφίστηκε η διάταξη του ΥπΑΑΤ – Ακατάσχετες και αφορολόγητεςΥπερψηφίστηκε η διάταξη του ΥπΑΑΤ – Ακατάσχετες και αφορολόγητες

εφεξής οι ενισχύσεις εφεξής οι ενισχύσεις Covid-19 Covid-19 που λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότεςπου λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες

Π
ότε θα γίνει η πλη-
ρωμή των αναδρο-
μικών και τα ανα-

δρομικά στους συνταξιού-
χους
Σε 3 κύματα θα πληρωθούν

οι αυξήσεις στις συντάξεις

και τα αναδρομικά σε περί-

που 200.000 συνταξιού-

χους, παλαιών και νέων, με

πάνω από 30 χρόνια ασφά-

λισης. Οι αυξήσεις και τα

αναδρομικά που περιμέ-

νουν οι συνταξιούχοι θα

δοθούν σε τρία κύματα στις

αρχές του επόμενου έτους,

το 2021.

Αναλυτικά, ο σχεδιασμός

του υπουργείου Εργασίας

για τις πληρωμές των αυξή-

σεων και των αναδρομικών

στις συντάξεις:

50.000 νέοι συνταξιούχοι

που έχουν κάνει αίτηση

μετά τον Μάιο του 2016

(μετά τον νόμο

Κατρούγκαλου) θα λάβουν

κατά μέσο όρο 40 έως 50

ευρώ στα τέλη

Φεβρουαρίου

150.000 παλαιοί συνταξιού-

χοι θα λάβουν αύξηση 30

έως 50 ευρώ στα τέλη

Μαρτίου του 2021

200.000 παλαιοί και νέοι

συνταξιούχοι θα λάβουν τα

αναδρομικά 18 μηνών στα

τέλη Απριλίου

Οι αυξήσεις αυτές οφείλο-

νται στην τελευταία ασφαλι-

στική μεταρρύθμιση

Βρούτση που ψηφίστηκε

μετά τη σχετική απόφαση

του ΣτΕ που ανατρέχει στον

Οκτώβριο του 2019. Γι'

αυτό και τα αναδρομικά

στις συντάξεις, θα είναι 18

μηνών για τους παλαιούς

και 17 μηνών για τους

νέους συνταξιούχους.

Συντάξεις: Σε 3 κύματα θαΣυντάξεις: Σε 3 κύματα θα

πληρωθούν αυξήσεις καιπληρωθούν αυξήσεις και

αναδρομικά - Ποιοι οι δικαιούχοιαναδρομικά - Ποιοι οι δικαιούχοι

Ο
ι μισθωτοί θα

βγουν κερδισμέ-

νοι τη νέα χρο-

νιά καθώς με την κατάρ-

γηση της εισφοράς αλλη-

λεγγύης θα δουν αυξή-

σεις στους μισθούς τους

Από το 2021 οι μισθωτοί θα

έχουν μια αύξηση στους

μισθούς τους αφού καταρ-

γείται η εισφορά αλληλεγ-

γύης. Αυτό σημαίνει ότι οι

κρατήσεις που γίνονταν, θα

πάνε στους μισθούς των

εργαζομένων. Παράλληλα,

αναμένεται να μειωθούν και

οι ασφαλιστικές εισφορές.

Το ποσό που μπορεί να

κερδίσει ο μισθωτός του

ιδιωτικού τομέα από την

Πρωτοχρονιά ξεκινά από τα

8 ευρώ κάθε μήνα για τον

κατώτατο μισθό, με το

ποσό να αυξάνεται ανάλογα

με τον μισθό που λαμβάνει

ο κάθε εργαζόμενος. 

Τα οφέλη από την νέα ρύθ-

μιση των ασφαλιστικών

εισφορών απολαμβάνουν

και οι εργοδότες, καθώς για

ένα μισθό της τάξης των

650 ευρώ, θα έχει όφελος

12 ευρώ.

Αναλυτικά παραδείγματα με

τις αυξήσεις στους μισθούς

Μεικτός μισθός - Καθαρός

μισθός

650 - 558 (από 550)

720 - 618 (από 610)

1.000 - 818 (από 809)

1.560 - 1.183 (από 1.159)

2.050 - 1.483 (από 1.438)

2.540 - 1.777 (από 1.708)

4.550 - 2.767 (από 2.566)

Μισθοί: Ποιοι εργαζόμενοι θαΜισθοί: Ποιοι εργαζόμενοι θα

έχουν αυξήσεις από τηνέχουν αυξήσεις από την

ΠρωτοχρονιάΠρωτοχρονιά



Ο
ι Αθλητικοί

Σύλλογοι ομαδι-

κών αθλημάτων

της Επαρχίας Φαρσάλων

εύχονται σε όλο τον

κόσμο Καλές Γιορτές και

με υγεία, ευτυχία, υπομο-

νή και αντοχές ώστε να

ξεπεραστούν οι δύσκολες

καταστάσεις που βιώνου-

με όλοι μας.

Ευχή όλων των ανθρώπων

του αθλητισμού είναι να

βρεθεί η διέξοδος σε αυτό

που ζούμε και να επιστρέ-

ψουμε όλοι στους αγωνιστι-

κούς χώρους, να επιστρέ-

ψει η ζωντάνια στα γήπεδα

και να συνεχίσει να λειτουρ-

γεί ο “πνεύμονας” του

αθλητισμού που τόσο καιρό

είναι “αδρανής”.

Ελπίζουμε το 2021 να βρε-

θούμε σε όλα τα γήπεδα και

όπου υπάρχει αθλητισμός

και αυτή η πανδημία να

αποτελεί έναν μακρινό

“εφιάλτη”.

Οι παρακάτω Σύλλογοι

εύχονται σε όλο τον κόσμο

Καλά Χριστούγεννα με

υγεία και ευτυχία: Αχιλλέας

Φαρσάλων, Ολυμπιακός

Αμπελιάς, Αναγέννηση

Φαρσάλων, Δόξα Υπέρειας,

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων, ΑΟ Ναρθακίου,

Θύελλα Βασιλί, Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων, Νίκη

Κρήνης, Αθλητικός

Σύλλογος Φαρσάλων!
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αθλημάτων της Επαρχίας σας εύχονται!αθλημάτων της Επαρχίας σας εύχονται!
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