
CMYK

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1004 Τιμή: 0,60 ευρώ

Πρόεδροι ΚοινοτήτωνΠρόεδροι Κοινοτήτων

Φαρσάλων: “ΚρατήστεΦαρσάλων: “Κρατήστε

ζωντανές τις Κοινότητες”ζωντανές τις Κοινότητες”

“Καμπανάκι” από ΕΛΑΣ για“Καμπανάκι” από ΕΛΑΣ για

απάτες και επιτήδειους - απάτες και επιτήδειους - 

Την “πάτησαν” & ΦαρσαλινοίΤην “πάτησαν” & Φαρσαλινοί

Για την τουριστική ανάπτυΓια την τουριστική ανάπτυ--

ξη των Φαρσάλων συζήτηξη των Φαρσάλων συζήτη--

σαν Εσκίογλου – Ζαχαράκησαν Εσκίογλου – Ζαχαράκη

Μέσα από το πρόγραμμαΜέσα από το πρόγραμμα

«Τρίτσης» η χρηματοδότη«Τρίτσης» η χρηματοδότη--

ση της ύδρευσης τωνση της ύδρευσης των

Φαρσάλων, διαβεβαίωσεΦαρσάλων, διαβεβαίωσε

τον Εσκίογλου ο Πέτσαςτον Εσκίογλου ο Πέτσας

ΕσκίογλουΕσκίογλου: : ΝαΝα λειτουργήσειλειτουργήσει άμεσα - Μπίζιου: Ως τις 12/2 ξεκινά η λειτουργία τουάμεσα - Μπίζιου: Ως τις 12/2 ξεκινά η λειτουργία του

Όλα τα δεδομένα για το εμβοΌλα τα δεδομένα για το εμβο--

λιαστικό κέντρο στα Φάρσαλαλιαστικό κέντρο στα Φάρσαλα

Προχωρά το μεγάλοΠροχωρά το μεγάλο

έργοέργο του του ΦράγματοςΦράγματος

στην Σκοπιά!στην Σκοπιά!



2
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021Τοπικά Νέα

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 10/2/2021
Συννεφιά 7/19c

Τρίτη 9/2/2021
Βροχή 9/17c

Πέμπτη 11/2/2021
Βροχή 7/16c

Παρασκευή 12/2/2021
Συννεφιά 5/12c

Σαββάτο 13/2/2021
Ισχυρές Βροχοπτώσεις -1/3c

Κυριακή 14/2/2021
Ισχυρές Βροχοπτώσεις -1/2c

Δευτέρα 15/2/2021
Ασθενείς Βροχοτπώσεις -1/4c

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

Α
πό το Αστυνομικό

Τμήμα Τυρνάβου

σχηματίστηκε

δικογραφία σε βάρος

ενός ημεδαπού, για κλο-

πές. 

Ειδικότερα, όπως προέκυ-

ψε, ο δράστης κατά το χρο-

νικό διάστημα από 31-12-

2020 έως 19-01-2021 σε

Τύρναβο και Φάρσαλα,

αφαίρεσε δύο οχήματα και

συγκεκριμένα ένα Ι.Χ. φορ-

τηγό αυτοκίνητο και ένα Ι.Χ.

επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ

επιπλέον, από ανασφάλι-

στο Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνη-

το αφαίρεσε ένα πορτοφόλι

που περιείχε το χρηματικό

ποσό των 150 ευρώ, διά-

φορα προσωπικά έγγραφα

καθώς και ένα κινητό τηλέ-

φωνο

Έκλεψε δυο οχήμαΈκλεψε δυο οχήμα--

τα από Φάρσαλατα από Φάρσαλα

και Τύρναβοκαι Τύρναβο

Συλλήψεις σταΣυλλήψεις στα

Φάρσαλα για κλοπήΦάρσαλα για κλοπή

καλωδίων χαλκούκαλωδίων χαλκού

και ρευματοκλοπέςκαι ρευματοκλοπές

Π
ραγματοποιήθηκε

την Τρίτη 2/2 από

το πρωί μέχρι το

μεσημέρι στα Φάρσαλα,

συντονισμένη αστυνομική

επιχείρηση, για την πρό-

ληψη και καταστολή της

εγκληματικότητας.

Στη συγκεκριμένη επιχείρη-

ση συμμετείχαν αστυνομι-

κοί του Αστυνομικού

Τμήματος Φαρσάλων, της

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας

Λάρισας, του Τμήματος

Τροχαίας Λάρισας και της

Ομάδας Πρόληψης και

Καταστολής

Εγκληματικότητας Λάρισας,

όπως αναφέρει ανακοίνω-

ση της Αστυνομικής

Διεύθυνσης Λάρισας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρ-

κεια της επιχείρησης:

συνελήφθησαν -3- ημεδα-

ποί, δύο άντρες και μία

γυναίκα, για κλοπή ηλεκτρι-

κής ενέργειας, διότι κατελή-

φθησαν να αφαιρούν παρά-

νομα ηλεκτρική ενέργεια,

μέσω αυτοσχέδιων καλω-

διώσεων, από το εναέριο

δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και

να τη διοχετεύουν στις

οικίες τους,

προσήχθησαν -8- άτομα,

ελέγχθηκαν -41- άτομα,

ελέγχθηκαν -28- οχήματα,

διενεργήθηκαν -3- νομότυ-

πες έρευνες σε οικίες,

βεβαιώθηκαν -8- παραβά-

σεις του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Επιπλέον, σχηματίσθηκε

δικογραφία σε βάρος -2-

ημεδαπών ανδρών, για

κλοπή, διότι σε έρευνα που

διενεργήθηκε σε αποθήκη,

βρέθηκαν και κατασχέθη-

καν συνολικά -300- κιλά

αρδευτικών καλωδίων με

χαλκό, η προέλευση των

οποίων ερευνάται, καθώς

και ένας κόφτης. Από την

αστυνομική έρευνα προέκυ-

ψε ότι, οι δράστες είχαν

αφαιρέσει μέρος των καλω-

δίων, βάρους -7- κιλών,

από αγροτεμάχιο ημεδα-

πού, το βράδυ της 29-12-

2020 στα Φάρσαλα.

Η
βουλευτής

Λάρισας της ΝΔ

κα Στέλλα Μπίζιου

μετά από επικοινωνία

που είχε με τον αναπλη-

ρωτή υπουργό Υγείας κ.

Βασίλη Κοντοζαμάνη για

μια σειρά θεμάτων που

άπτονται του σχεδιασμού

των εμβολιασμών, έκανε

την ακόλουθη δήλωση:

«Η διαβεβαίωση του ανα-

πληρωτή υπουργού Υγείας

κ. Κοντοζαμάνη ότι στις 12

Φεβρουαρίου ανοίγει το

εμβολιαστικό κέντρο στα

Φάρσαλα αποδεικνύει πως

η εκστρατεία εμβολιασμού

προχωρά κανονικά, βάσει

του προγραμματισμού και

των προτεραιοτήτων που

έθεσε η Εθνική Επιτροπή

Εμβολιασμών.

Τα επιδημιολογικά δεδομέ-

να είναι αυτά που καθορί-

ζουν τις αποφάσεις της

κυβέρνησης. Η αντιμετώπι-

ση του κορωνοϊού δεν μπο-

ρεί να αποτελεί θέμα μικρο-

κομματικών και προσωπι-

κών επιδιώξεων».

Μπίζιου: Στις 12Μπίζιου: Στις 12

Φεβρουαρίου ανοίΦεβρουαρίου ανοί--

γει το εμβολιαστικόγει το εμβολιαστικό

κέντρο στακέντρο στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα



Σ
υνάντηση με τον

αν. Γραμματέα της

Κ.Ο. της ΝΔ, βου-

λευτή ν. Λάρισας Χρήστο

Κέλλα, είχαν εκπρόσωποι

της Ένωσης Κοινοτήτων

Λάρισας, εκφράζοντας

την αντίθεσή τους στον

υπό διαβούλευση νέο

εκλογικό νόμο και τις

αλλαγές που προωθού-

νται για τις Τοπικές

Κοινότητες.

Οι αυτοδιοικητικοί παράγο-

ντες παρέδωσαν στον

Λαρισαίο πολιτικό σχετικό

υπόμνημα, τονίζοντας πως

απαιτείται ανοιχτός διάλο-

γος με την ηγεσία του

Υπ.ΕΣ, στην κατεύθυνση

της βελτίωσης της καθημε-

ρινότητας των δημοτών.

Οι εκπρόσωποι της

Ένωσης Κοινοτήτων

Λάρισας επικεντρώθηκαν

στα σημαντικότερα θέματα

και τα σοβαρά προβλήμα-

τα, που ταλανίζουν τις τοπι-

κές κοινότητες, όπως:

1. Συμμετοχή στη διαμόρ-

φωση του νομοσχεδίου.

2. Αποφασιστικές αρμοδιό-

τητες και πόρους για τις

Κοινότητες.

3. Ανεξάρτητη κάλπη για

την ανάδειξη των

Συμβουλίων Κοινότητας.

4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαί-

σιο για την λειτουργία των

επιπέδων της αυτοδιοίκη-

σης.

5. Μη κατάργηση των συμ-

βουλίων Κοινότητας στις

έδρες των δήμων.

6. Διατήρηση του θεσμού

των συμβουλίων άνω των

300 ατόμων σύμφωνα με

τον Καλλικράτη ΑΠ

59846/21.08.2019”.

Κατά τη διάρκεια της συνά-

ντησης με τον αν.

Γραμματέα της Κ.Ο της ΝΔ,

οι εκπρόσωποι της Ένωσης

Κοινοτήτων Λάρισας είχαν

την ευκαιρία να συνομιλή-

σουν τηλεφωνικά επί

μακρόν με τον Υπουργό

Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,

αναπτύσσοντας τις προτά-

σεις τους.

Ο Χρήστος Κέλλας από την

πλευρά του,επεσήμανε

πως “οι πρόεδροι των κοι-

νοτήτων αποτελούν την

ψυχή της Τοπικής

Αυτοδιοίκησηςκαι μερι-

μνούν για τις ανάγκες των

συνδημοτών τους, με κατα-

λυτική, καθημερινή παρου-

σία, ιδιαίτερα στα πιο απο-

μακρυσμένα χωριά της

υπαίθρου”, τονίζοντας, συγ-

χρόνως, ότι “είναι απαραί-

τητο να υπάρξει ιεράρχηση

των αναγκών, για την

εύρυθμη λειτουργία της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

υπέρ των πολιτών”. Στην

συνάντηση με τον Λαρισαίο

πολιτικό εκ μέρους της

Ένωσης Κοινοτήτων

Λάρισας συμμετείχαν οι:

Κώστας Λυγούρας,

Πρόεδρος ΤΚ Φαλάνης,

Στάθης Ψωμιάδης,

Πρόεδρος ΤΚ Δομένικου,

Νίκος Γούσιος, Πρόεδρος

ΤΚ Μ.Ευυδρίου, Βασίλης

Βασιλόπουλος, Πρόεδρος

ΤΚ Κατωχωρίου,

Αποστόλης

Βογιατζής,Πρόεδρος ΤΚ

Αργυροπουλίου, Δημήτρης

Φωτίου, Πρόεδρος ΤΚ

Συκιάς και Σπύρος Λιούρας,

Πρόεδρος ΤΚ

Ευαγγελισμού.
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Με Προέδρους τοπικών Κοινοτήτων ο Χρ. ΚέλλαςΜε Προέδρους τοπικών Κοινοτήτων ο Χρ. Κέλλας



Φ
αρσαλινός βρέ-

θηκε ζημιωμέ-

νος με το διόλου

ευκαταφρόνητο ποσό των

7.500 ευρώ, μετά από

καλοστημένη τηλεφωνική

απάτη εις βάρος τους,

καθώς είχε αγνοήσει τις

προειδοποιήσεις της

Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος για τις τηλε-

φωνικές απάτες, μέσω

ηλεκτρονικών συναλλα-

γών, που χρησιμοποιούν

οι εγκληματίες του κυβερ-

νοχώρου, με αποτέλεσμα

να πληρώσει πολύ ακρι-

βά την άγνοιά του.

Συγκεκριμένα, ο απατεώνας

τηλεφώνησε σε Φαρσαλινό,

χρησιμοποιώντας μεγάλη

πειθώ, όπως έχουν όλοι

αυτοί που προβαίνουν σε

αυτή την διαδικασία απάτης

για να ξεγελάσουν ανυπο-

ψίαστους, “έστησε” υπαρκτό

σενάριο, προσποιούμενος

τον λογιστή γνωστού προ-

σώπου του και τον έπεισε

να του δώσει τον αριθμό της

κάρτας της τράπεζάς και

άλλα ευαίσθητα στοιχεία,

προκειμένου να του επι-

στρέψει κάποια χρήματα

που του χρωστούσε κάποι-

ος άλλος. Προχώρησε μάλι-

στα τη διαδικασία ένα βήμα

παραπέρα αποσπώντας

από το θύμα, επίσης τους

κωδικούς χρήστη και τον

μυστικό κωδικό, υπηρεσιών

ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-

banking) με αποτέλεσμα να

αποσπάσει τελικά από το

λογαριασμό του θύματος και

να μεταφέρει σε ένα άλλο

λογαριασμό τρίτου το ποσό

των 7.500 ευρώ.

Το θύμα όταν αντιλήφθηκε

ότι αντί να του πιστωθούν τα

χρωστούμενα, τα λεφτά

είχαν κάνει “φτερά” από τον

τραπεζικό λογαριασμό του,

μετέβη στο Α.Τ. Φαρσάλων

και κατήγγειλε την υπόθεση

στους αστυνομικούς όπου

και σχηματίστηκε δικογρα-

φία για απάτη μέσω τηλε-

φώνου και υπολογιστή σε

βάρος αγνώστων.

Η αύξηση των εξ αποστάσε-

ως τραπεζικών συναλλαγών

το διάστημα της πανδημίας

έχει θέσει σε εγρήγορση τις

τράπεζες – και το ίδιο επι-

βάλλει στους συναλλασσό-

μενους – για τον κίνδυνο

απάτης. Στο πλαίσιο αυτό,

οι τράπεζες σπεύδουν να

ενημερώσουν με προσωπι-

κά μηνύματα τους πελάτες

τους για τους κανόνες

ασφαλούς χρήσης του e-

banking. Οι τράπεζες προει-

δοποιούν τους πελάτες

τους, εφιστώντας τους την

προσοχή, μέσω ηλεκτρονι-

κής ή τηλεφωνικής επικοι-

νωνίας, ότι οποιοσδήποτε

μπορεί να επιχειρήσει να

αποσπάσει πληροφορίες

και κωδικούς, προσποιού-

μενος ότι συνδέεται με επί-

σημους και έμπιστους

φορείς. Όπως τονίζει στους

πελάτες της κατ’ επανάλη-

ψη, “η Τράπεζα δεν θα σας

ζητήσει ποτέ και με κανένα

τρόπο (τηλεφωνικά ή ηλε-

κτρονικά) τους κωδικούς

πρόσβασής σας καθώς

είναι προσωπικοί και δεν

αποκαλύπτονται σε κανένα.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Το λάθος που στοίχισε σε ΦαρσαλινόΤο λάθος που στοίχισε σε Φαρσαλινό

7.500 ευρώ7.500 ευρώ

Θ
έματα τουριστικής

ανάπτυξης των

Φαρσάλων συζή-

τησε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου κατά τη συνά-

ντηση που είχε στην

Αθήνα με την υφυπουργό

Τουρισμού κ. Σοφία

Ζαχαράκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε

στον πολιτιστικό και εκπαι-

δευτικό τουρισμό με την

αξιοποίηση των ιστορικών

μνημείων της πόλης αλλά

και της ακρόπολης των

Φαρσάλων, σημεία – στά-

σεις μίας διαδρομής στη

μακραίωνη ιστορία του

τόπου, αλλά και τον μυθικό

Αχιλλέα που αποτελεί διε-

θνές πολιτιστικό διαβατήριο

για την ευρύτερη περιοχή

των Φαρσάλων.

Ο κ. Εσκίογλου ενημέρωσε

την υφυπουργό Τουρισμού

για τις προσπάθειες ανάδει-

ξης της ιστορικής και πολιτι-

σμικής κληρονομιάς των

Φαρσάλων που είναι άρρη-

κτα συνδεδεμένες με την

ενδυνάμωση του τουριστι-

κού προϊόντος.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων

μίλησε επίσης για την προ-

σπάθεια δημιουργίας μίας

πολιτιστικής και ιστορικής

διαδρομής που θα συνδέει

όλα τα αξιοθέατα της επαρ-

χίας και θα δίνει τη δυνατό-

τητα στον επισκέπτη, οργα-

νωμένα να τα δει από κοντά,

αλλά και να τα γνωρίσει σε

βάθος.

Τέλος, προσκάλεσε την κ.

Ζαχαράκη να επισκεφθεί τα

Φάρσαλα, με την τελευταία

να αποδέχεται με χαρά και

να υπόσχεται ότι θα το πρά-

ξει τους προσεχείς μήνες.

Για την τουριστική ανάπτυξη των ΦαρσάλωνΓια την τουριστική ανάπτυξη των Φαρσάλων

συζήτησαν Εσκίογλου – Ζαχαράκησυζήτησαν Εσκίογλου – Ζαχαράκη



Σ
υνάντηση με τον

αναπληρωτή

υπουργό

Εσωτερικών κ. Στέλιο

Πέτσα είχε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου στην Αθήνα.

Στη συνάντηση στην οποία

συμμετείχαν η αντιδήμαρ-

χος Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών

και κατά τόπο της

Δημοτικής Ενότητας

Ναρθακίου κ. Σοφία

Χατζηπλή και ο πρόεδρος

της ΝΟΔΕ Λάρισας κ.

Χρήστος Καπετάνος, συζη-

τήθηκε εκτενώς το ζήτημα

του νέου έργου για την

ύδρευση των Φαρσάλων.

Από πλευράς του νέου ανα-

πληρωτή υπουργού

Εσωτερικών τονίστηκε πως

το έργο προχωρά όπως

είχε δρομολογηθεί από τον

Φεβρουάριο του 2020. Ο κ.

Πέτσας επαναβεβαίωσε την

αποφασιστικότητα να χρη-

ματοδοτηθεί το έργο που

θα υδρεύσει τα Φάρσαλα,

δηλαδή τα δύο φράγματα

σε Δίλοφο και Ναρθάκιο, ο

αγωγός μεταφοράς και το

διυλιστήριο, εξηγώντας πως

τα απαιτούμενα κονδύλια

θα διατεθούν μέσα από το

πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης».

Συζητήθηκαν επίσης και οι

υπόλοιπες δράσεις που έχει

ο δήμος Φαρσάλων στο

υπουργείο Εσωτερικών,

τόσο μέσα από τις προτά-

σεις στο «Αντώνης

Τρίτσης», όσο και από το

ΕΣΠΑ και το Ταμείο

Ανάκαμψης.

Μετά το πέρας της συνά-

ντησης, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου έκανε την ακό-

λουθη δήλωση: «Είχα την

ευκαιρία να συναντηθώ

σήμερα με το νέο αναπλη-

ρωτή υπουργό Εσωτερικών

κ. Στέλιο Πέτσα, τον οποίο

και συγχάρηκα για τα νέα

του καθήκοντα. Με χαρά

ακούσαμε τον υπουργό να

επαναβεβαιώνει την αγαστή

συνεργασία που έχουμε ως

δήμος Φαρσάλων με το

υπουργείο Εσωτερικών στο

μείζον για την περιοχή μας

ζήτημα, της ύδρευσης των

Φαρσάλων. Όπως ακριβώς

δρομολογήθηκε πριν από

έναν χρόνο, το έργο εξελίσ-

σεται κανονικά και θα εντα-

χθεί στο χρηματοδοτικό

πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης». Από την πλευρά

μας, οι υπηρεσίες μας

έχουν πράξει τα δέοντα,

προκειμένου να μη χαθεί

ούτε λεπτό στον «αγώνα

δρόμου» μέχρι την ολοκλή-

ρωση του έργου που θα

λύσει για πολλά χρόνια το

σημαντικότερο πρόβλημα

στο δήμο μας».
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βεβαίωσε τον Εσκίογλου ο Πέτσαςβεβαίωσε τον Εσκίογλου ο Πέτσας



Σ
το πιλοτικό πρό-

γραμμα συλλογής

και αξιοποίησης

κενών συσκευασιών

φυτοπροστατευτικών

προϊόντων συμμετείχε ο

Δήμος Φαρσάλων την

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου.

Η συλλογή των κενών

συσκευασιών έγινε στα

Φάρσαλα. Η συμμετοχή

των αγροτών του Δήμου

ήταν ικανοποιητική.

Συγκεντρώθηκαν 120 κιλά

κενών πλαστικών συσκευα-

σιών. Κατά τη διάρκεια της

συλλογής στα Φάρσαλα

παραβρέθηκαν οι αντιδή-

μαρχοι κ.κ. Δημήτρης

Γούσιας και Σταύρος

Κουκουλιός, η γεωπόνος

της Διεύθυνσης Αγροτικής

Οικονομίας Λάρισας κ.

Αγγελική Εξάρχου και οι

γεωπόνοι του Δήμου

Φαρσάλων κ.κ. Ελένη

Ευαγγελοπούλου, Βούλα

Καλφούντζου και Γιάννης

Βασιλόπουλος.

Η συντονισμένη αυτή προ-

σπάθεια για την υλοποίηση

του πιλοτικού προγράμμα-

τος στοχεύει πρωταρχικά

στην προστασία του περι-

βάλλοντος και της δημόσιας

υγείας, μέσω της ορθής

απόρριψης των συσκευα-

σιών αυτών.

Ο
Φαρμακευτικός

Σύλλογος Ν.

Λάρισας με μια

μακροσκελή ανακοίνωση

γνωστοποιεί τους προ-

βληματισμούς του όσο

αφορά την έλλειψη των

εμβολιαστικών κέντρων,

την απουσία μέτρων για

την ασφαλή μετακίνηση

των πολιτών που πρέπει

να μετακινηθούν πολλά

χιλιόμετρα για τον εμβο-

λιασμό τους και για

πολλά ακόμη σοβαρά

ζητήματα στα οποία

ακόμη δεν έχει γίνει τίπο-

τα ξεκάθαρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με την αρμοδιότητα μας ως

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου

Δικαίου με σημαντικό ρόλο

και ευθύνη για την προστα-

σία της Δημόσιας Υγείας

είναι εύλογο να ανησυχούμε

για τον υπερβολικά αργό

ρυθμό με τον οποίο εξελίσ-

σεται η διαδικασία των

εμβολιασμών του γενικού

πληθυσμού αλλά και των

υγειονομικων στην περιοχή

μας έναντι της covid-19.

Με την επαγγελματική μας

ιδιότητά ως φαρμακοποιοί

ιδιοκτήτες φαρμακείων που

έχουμε αναλάβει την ευθύ-

νη ενημέρωσης του κοινού,

προαγωγής των εμβολια-

σμών και διεκπεραίωσης

του ραντεβού των ασφαλι-

σμένων στα εμβολιαστικά

κέντρα, έχουμε θεωρούμε

κάθε λόγο να προβληματι-

ζόμαστε για την παντελή

έλλειψη εμβολίων και εμβο-

λιαστικών κέντρων στην

περιοχή μας. Εδώ και αρκε-

τές μέρες εντός της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας κλει-

σίματος των ραντεβού, την

οποία καλούμαστε να χρη-

σιμοποιήσουμε για την εξυ-

πηρέτηση των ασφαλισμέ-

νων, δεν υπάρχουν ούτε

διαθέσιμες ημερομηνίες

όπως δεν υπάρχουν από

την πρώτη στιγμή αρκετά

εμβολιαστικά κέντρα που

να επαρκούν για να καλύ-

ψουν τις ανάγκες του πλη-

θυσμού της ευρύτερης

περιοχής.

Προβληματιζόμαστε, όμως,

ακόμη και από την απουσία

οποιασδήποτε πρόβλεψης

για τον εμβολιασμό ασθε-

νών οι οποίοι δεν έχουν τη

δυνατότητα να μετακινη-

θούν, λόγω σωματικής ανι-

κανότητας, αν και τόσο

σημαντικό είναι για όλους

αυτούς να προστατευθούν

έναντι της covid.

Προβληματιζόμαστε για το

γεγονός της παράλειψης

από την εισαγωγή στην

πλατφόρμα χιλιάδων ασθε-

νών με σοβαρά προβλήμα-

τα υγείας που δεν πληρούν

τα ηλικιακά κριτήρια και ενώ

είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι

τα κριτήρια με τα οποία θα

προωθούνταν ο εμβολια-

σμός στο γενικό πληθυσμό

δεν θα ήταν μόνο ηλικιακά.

Το αποτέλεσμα είναι να μην

υπάρχει αυτή τη στιγμή

καμία πρόβλεψη για τους

ασθενείς με χρόνια ανα-

πνευστικά προβλήματα, για

όσους πάσχουν από σοβα-

ρά καρδιολογικά νοσήματα,

για τους διαβητικούς, για

τους παχύσαρκους, για

τους καρκινοπαθείς για

τους νεφροπαθείς κλπ.

Όλοι αυτοί και οι συγγενείς

αυτών, καθημερινά απευθύ-

νονται στα φαρμακεία μας

για να τους βρούμε εμείς

μια λύση, για να τους ενη-

μερώσουμε και να τους

καθυσηχάσουμε. Άρα έχου-

με κάθε δικαίωμα να επιζη-

τούμε λύσεις και σαφή ενη-

μέρωση από τους πραγμα-

τικά υπεύθυνους.

Τέλος, με την ιδιότητά μας

ως υγειονομικοί, εργαζόμε-

νοι σε περιβάλλον με

υψηλή πιθανότητα για μετά-

δοση του ιού, λόγω της

παρουσίας στο χώρο ασθε-

νών και φροντιστών ασθε-

νών καθόλη τη διάρκεια της

πανδημίας, δηλώνουμε ότι

δεν θα σταματήσουμε να

αγωνιζόμαστε και μάλιστα

θα εντείνουμε τις προσπά-

θειές μας, μέχρι και ο τελευ-

ταιος συνάδελφος, μέχρι και

ο τελευταίος βοηθός φαρ-

μακείου, ο οποίος το επιθυ-

μεί, να έχει την ευκαιρία να

εμβολιαστεί και μάλιστα σε

χρονικό ορίζοντα που βρί-

σκεται εντός λογικών ορίων.

Για το σκοπό αυτό από την

πρώτη στιγμή έχουμε αιτη-

θεί την ένταξη στην πλατ-

φόρμα εμβολιασμών και

των βοηθών φαρμακείου,

χωρίς μέχρι αυτή την ώρα

να υπάρχουν εξελίξεις επί

του θέματος, ενώ με αλλε-

πάλληλα γραπτά και προ-

φορικά αιτήματα προς την

5η ΥΠΕ, ζητήσαμε να εντα-

χθούν σε λίστα αναμονής

για δόσεις εμβολίων που

δεν πραγματοποιούνται

από τον γενικό πληθυσμό

λόγω ακυρώσεων, φαρμα-

κοποιοί και βοηθοί φαρμα-

κείου που θα έχουν προη-

γουμένως νομίμως ενταχθεί

στην ηλεκτρονική πλατφόρ-

μα εμβολιασμών, αλλά που

θα καθυστερούσε η ημερο-

μηνία για το πρώτο ραντε-

βού τους λόγω των συνθη-

κών. Ουδέποτε, όμως,

λάβαμε οποιαδήποτε απά-

ντηση.

Οι φαρμακοποιοί παραμέ-

νουμε στο πόστο μας,

παρά τις όποιες δυσκολίες,

που ήταν πολλές και μεγά-

λες από την αρχή της παν-

δημίας ως και σήμερα και

δηλώνουμε ότι ευσυνειδή-

τως θα συνεχίσουμε να

ασκούμε πιστά το λειτούρ-

γημά μας προσπαθώντας

ατομικά ο καθένας αλλά και

μέσω των συλλόγων μας

να βρίσκουμε λύσεις και να

προάγουμε διαδικασίες που

βοηθούν τους ασθενείς μας

και τη Δημόσια Υγεία.
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δήμος Φαρσάλωνδήμος Φαρσάλων



Μ
άξιμος: Με εντυ-

πωσίασαν τα

αντανακλαστικά

του Πρωθυπουργού για

το φράγμα της Σκοπιάς!

Τι είπε για Αχελώο, ενί-

σχυση βάμβακος και

αλλαγές στην Παιδεία

«Έχουμε δαπανήσει πάνω

από 700 εκατομμύρια

ευρώ. Δηλαδή όλα αυτά τι

θα είναι; Μια τρύπα στο

νερό; Και ποιος θα αναλά-

βει να επαναφέρει το περι-

βάλλον στην πρότερη κατά-

σταση δηλαδή να τα απο-

καταστήσει; Θα δώσουμε

άλλα τόσα για να καταστρέ-

ψουμε αυτά που έχουνε

γίνει, να κλείσουμε τις τρύ-

πες;». Τα παραπάνω τόνισε

σχετικά με την ήπια εκτρο-

πή του Αχελώου ο βουλευ-

τής Λαρίσης της Νέας

Δημοκρατίας κ. Μάξιμος

Χαρακόπουλος, μιλώντας

στον στη Ραδιοφωνική

λέσχη Τρικάλων 97,6 και

στους κ.κ. Ηλία

Βλαχογιάννη και Χρήστο

Σιμορέλη. Και πρόσθεσε

«από τη μία μιλούμε για

πράσινη, για φιλική προς το

περιβάλλον ενέργεια.

Αντιδρούν πολλοί στο

ΣΥΡΙΖΑ και στις ανεμογεν-

νήτριες που μπαίνουν στα

βουνά, αντιδρούν στα

φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, πιο

φιλική προς το περιβάλλον

ενέργεια υπάρχει από την

υδροηλεκτρική ενέργεια;

Γιατί δεν προχώρησε το

υδροηλεκτρικό έργο στη

Μεσοχώρα; Γιατί δεν προ-

χωράει το υδροηλεκτρικό

έργο στη Συκιά;».

Εμελετήθη επί υπουργίας

τάδε…

Ο Θεσσαλός πολιτικός με

αφορμή τη συνάντηση που

είχε με τον πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη στο

Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε

ότι του εξήγησε ότι «στην

επαρχία των Φαρσάλων και

η εκτροπή του Αχελώου να

γίνει αύριο το νερό δεν θα

φτάσει εκεί. Και για μας εκεί

είναι πολύ σημαντικό να

υπάρξει το φράγμα στη

Σκοπιά, το οποίο θα λύσει

και το πρόβλημα ύδρευσης

της πόλης των Φαρσάλων

που είναι μια πόλη που

πίνει εμφιαλωμένο νερό

δεκαετίες τώρα. Θα λύσει το

πρόβλημα άρδευσης όλης

της περιοχής. Το νερό θα

φτάσει μέχρι τον Δομοκό

και τον Αλμυρό. Είναι στο

“τριεθνές”’. Δεν αφορά έναν

νομό μόνο. Και επίσης θα

λειτουργήσει και αποτρεπτι-

κά για φαινόμενα πλημμυρι-

κά όπως ο “Ιανός”. Εάν

υπήρχε το φράγμα δεν θα

είχαμε αυτά τα φαινόμενα

τώρα. Εκεί, λοιπόν, είχε

ξεκινήσει μια μελέτη τη

δεκαετία του ’60 από την

Electro watt. Δεν ολοκλη-

ρώθηκε ποτέ ή χάθηκε. Δεν

ξέρω τι έχει γίνει. Και ο

πρωθυπουργός πραγματι-

κά άκουσε με ενδιαφέρον

και με εντυπωσίασαν τα

άμεσα αντανακλαστικά του.

Κάλεσε αμέσως τον Γενικό

Γραμματέα Υποδομών και

του έδωσε εντολή να γίνει η

μελέτη. Εάν αυτή η μελέτη

υπήρχε όταν ήμουν στο

Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης θα μπορούσαμε

να το είχαμε εντάξει και να

είχε υλοποιηθεί. Δυστυχώς,

στην Ελλάδα όλοι ενδιαφε-

ρόμαστε να κόψουμε κορ-

δέλες. Αλλά για να φτάσου-

με να κόψουμε κορδέλα

πρέπει να υπάρχει μια προ-

εργασία. Νομίζω ότι κάπου

το άκουσα προχθές -το είπε

ένας από αυτούς που

ασχολούνται χρόνια με το

υδατικό πρόβλημα της

Θεσσαλίας- ότι όταν γίνο-

νται τα εγκαίνια ενός έργου

θα πρέπει εκτός από αυτόν

που κόβει την κορδέλα να

αναγράφεται στην επιγραφή

ότι εμελετήθη επί υπουρ-

γίας τάδε…».

Ενίσχυση Βάμβακος

Ερωτηθείς για τη στήριξη

της βαμβακοκαλλιέργειας

απήντησε ότι «υπήρχε ένα

αίτημα από την

Διεπαγγελματική

Οργάνωση Βάμβακος για

ενίσχυση, στο πλαίσιο των

λεγόμενων κορονοενισχύ-

σεων που δόθηκαν, ως

πληττόμενος κλάδος από

την πανδημία και αυτός,

γιατί τα μαγαζιά είναι κλει-

στά σε όλον τον κόσμο, άρα

δεν γίνονται αγορές από

τους καταναλωτές, άρα όλη

η αλυσίδα από το χωράφι

μέχρι να φτάσει το βαμβάκι

σε ρούχο, σε ύφασμα πλήτ-

τεται. Ζήτησαν, λοιπόν, μία

ενίσχυση. Υπήρξε μια απά-

ντηση κάποια στιγμή ότι θα

έμπαινε στο πρόγραμμα

“κομφούζιο” που θα έδινε

μια ενίσχυση όπως γράφτη-

κε σε αγροτικές εφημερίδες

της τάξεως των 33 έως 40

ευρώ το στρέμμα. Είχε ανα-

κοινωθεί από συνάδελφο

της Λάρισας της αντιπολί-

τευσης το θέμα -είχα κάνει

κι εγώ τότε ερώτηση στη

Βουλή- και δόθηκε μια διά-

σταση από το δελτίο που

εξέδωσε ο συνάδελφος ότι

θα υπάρχει ένταξή του στο

“κομφούζιο”, στο ευρωπαϊ-

κό αυτό πρόγραμμα. Δεν

είμαι σίγουρος ότι μπορεί

να γίνει γιατί το “κομφούζιο”

αφορά πολυετείς καλλιέρ-

γειες εάν δεν κάνω

λάθος».Και υπογράμμισε

ότι «πρέπει να δούμε πως

θα συνεχίσει αυτή η καλ-

λιέργεια».

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Αναφορικά με τις αλλαγές

στη εκπαίδευση σημείωσε

ότι το νομοσχέδιο του

υπουργείου Παιδείας προ-

σπαθεί να λύσει τρία θέμα-

τα: «Το πρώτο είναι ότι δεν

μπορούν να μπαίνουν

χωρίς κάποια βάση, και σε

τόσο μεγάλο βαθμό. Θα

πρέπει να στηρίξουμε

περισσότερο την επαγγελ-

ματική εκπαίδευση, όπως

γίνεται και στον υπόλοιπο

κόσμο, όπου το 25-30%

ακολουθεί τη γενική εκπαί-

δευση και το υπόλοιπο 70%

την επαγγελματική εκπαί-

δευση. Εδώ είναι ακριβώς

ανάποδα. Το δεύτερο είναι

η αντιμετώπιση των αιώ-

νιων φοιτητών που “λιμνά-

ζουν” και δημιουργούν

τεράστια προβλήματα

στους οικογενειακούς προϋ-

πολογισμούς και στην

οργάνωση των πανεπιστη-

μίων. Και το τρίτο ζήτημα

είναι αυτό που αφορά στη

φύλαξη των πανεπιστη-

μίων. Σας άκουσα να λέτε

ότι όλοι συμφωνούμε ότι

πρέπει να υπάρχει μία

φύλαξη στα πανεπιστήμια.

Αφού όλοι συμφωνούμε ότι

πρέπει να υπάρχει μία

φύλαξη, κι από το 1974 έως

σήμερα, 47 χρόνια αυτό

έχει αποτύχει,κάτι άλλο

πρέπει να δοκιμάσουμε».
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Μάξιμος: Με εντυπωσίασαν τα αντανακλαστικά τουΜάξιμος: Με εντυπωσίασαν τα αντανακλαστικά του

Πρωθυπουργού για το φράγμα της Σκοπιάς!Πρωθυπουργού για το φράγμα της Σκοπιάς!

Ο
πρόεδρος της

ΝΟΔΕ Λάρισας κ.

Χρήστος

Καπετάνος αμέσως μετά

την συνάντηση που

πραγματοποιήθηκε στην

Αθήνα στην οποία συμμε-

τείχε ο ίδιος μαζί με τον

Δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, την

Αντιδήμαρχο

Οικονομικών κ. Σοφία

Χατζήπλη με τον  ανα-

πληρωτή υπουργό

Εσωτερικών κ. Στέλιο

Πέτσα τόνισε χαρακτηρι-

στικά:

Τα φράγματα σε Ναρθάκιο

και Δίλοφο μπαίνουν στην

τελική ευθεία για την υδρο-

δότηση των Φαρσάλων και

τον εμπλουτισμό του υδρο-

φόρου ορίζοντα της επαρ-

χίας μας.

Ο νέος αναπληρωτής

υπουργός Εσωτερικών

Στέλιος Πέτσας επαναβε-

βαίωσε την χρηματοδότηση

αυτού του μεγάλου έργου

με ταυτόχρονη κατασκευή

διυλιστηρίου και αγωγού

ύδρευσης στην χθεσινή

συνάντηση μας στην

Αθήνα.

Συγχαρητήρια στον δήμαρ-

χο και στην δημοτική αρχή

των Φαρσάλων

ΧρήστοςΧρήστος Καπετάνος: “Στην τελική ευθεία ταΚαπετάνος: “Στην τελική ευθεία τα

φράγματα σε Ναρθάκιο και Σκοπιά, συγχαρηφράγματα σε Ναρθάκιο και Σκοπιά, συγχαρη--

τήρια στον Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή”τήρια στον Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή”



Ο
πρωθυπουργός

άναψε το πράσινο

φως για τη μελέτη.

Έργο -ανάσα για τα

Φάρσαλα και τη νοτιοδυ-

τική Θεσσαλία.

Πρόκειται ίσως για το σπου-

δαιότερο αναπτυξιακό έργο

της Θεσσαλίας, μετά τον

Αχελώο και τον Ε-65. Το

φράγμα της Σκοπιάς

Φαρσάλων στον Ενιπέα για

το οποίο έδωσε εντολή χθες

ο πρωθυπουργός στον ΓΓ

του Υπουργείου Υποδομών

Γιώργο Καραγιάννη για να

εκπονηθεί η μελέτη του, δεν

αφορά μόνο τα Φάρσαλα,

αλλά έχει χαρακτήρα αντι-

πλημμυρικό αρδευτικό για

όλη τη νοτιοδυτική

Θεσσαλία.

Από τα νερά του Ενιπέα

σχεδόν κάθε χειμώνα πλημ-

μυρίζουν χιλιάδες στρέμμα-

τα στο αγρόκτημα του

Παλαμά, μέχρι και το δήμο

Φαρκαδόνας. Οι πλέον ευά-

λωτες περιοχές είναι το

Ευύδριο, τα Πυργάκια, η

Υπέρεια, το Φύλλο, ο

Πέτρινος, ο Άγιος

Δημήτριος, ο Βλοχός και το

Κεραμίδι.

Κάθε χειμώνα σχεδόν το

χωριό Πέτρινο αποκόπτεται

οδικά καθώς τα νερά του

Ενιπέα κατακλύζουν τη

γέφυρα

Σύμφωνα με πληροφορίες

το έργο η κυβέρνηση επι-

διώκει να το υλοποιήσει

μέσω ΣΔΙΤ (σύμπραξη

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα).

Μεγάλες εταιρείες –παρα-

γωγοί ηλεκτρικής ενέργειας,

ενδιαφέρονται για το

project, προκειμένου μέσω

της παραγωγής «καθαρής-

πράσινης» υδροηλεκτρικής

ενέργειες να αποσβέσουν

ρήτρες και πρόστιμα από

το χρηματιστήριο των

ρύπων. Οι ίδιες είναι που

έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-

ρον και για την ανάπτυξη

γιγαντιαίων φωτοβολταϊκών

πάρκων στην περιοχή και

μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη

αναμένεται αν προκηρυχθεί

διαγωνισμός για την εκδή-

λωση ενδιαφέροντος.

Πρόθεση της κυβέρνησης

είναι ο παραχωρησιούχος

να αναλάβει και την κατα-

σκευή δικτύου άρδευσης

για την ευρύτερη περιοχή

των Φαρσάλων, ενώ μέσω

του Ενιπέα τα νερά το

καλοκαίρι θα φτάνουν και

στα καταληκτικά σημεία του

δήμου Παλαμά, τα οποία

δεν καλύπτονται από το

δίκτυο Ταυρωπού, όπως για

παράδειγμα τα Ορφανά και

η Συκεώνα.

Σκοπιμότητα του έργου

Η αξιοποίηση των νερών

του Ενιπέα μέσω ενός

φράγματος στην ορεινή

περιοχή της διαδρομής του,

εντάσσεται στη γενικότερη

προσπάθεια αξιοποίησης

των επιφανειακών απορρο-

ών των ορεινών όγκων που

περιβάλλουν τον

Θεσσαλικό Κάμπο.

Ειδικότερα η σκέψη εκμε-

τάλλευσης των επιφανεια-

κών απορροών του Ενιπέα

με την κατασκευή φράγμα-

τος στην περιοχή του άνω

ρου του ποταμού, εντοπίζε-

ται στα μέσα της δεκαετίας

του 1960. Η σχετική έρευνα

ανατέθηκε στην Electro –

Watt η οποία επέλεξε τη

θέση Παλιοδερλί στην

περιοχή της Σκοπιάς ως

την πλέον κατάλληλη θέση

δημιουργίας φράγματος. Η

παραπάνω εταιρεία εκπό-

νησε την Προμελέτη και την

Οριστική Μελέτη του έργου

του οποίου ο αρχικός στό-

χος ήταν η άρδευση

116.000 στρεμμάτων της

επαρχίας Φαρσάλων για τα

οποία απαιτούνται 60 – 70

εκατομμύρια κυβικά μέτρα

ύδατος σε κάθε περίοδο

άρδευσης. Για την περιοχή

του δήμου Φαρσάλων

βέβαια το έργο θα έχει και

υδροδοτικό χαρακτήρα,

καθώς τα υπόγεια νερά της

είναι έμφορτα νιτρικών σε

πολλές περιπτώσεις με

απαγορευτικές συγκεντρώ-

σεις (πάνω από 50 mg),

ενώ εδώ και χρόνια οι

κάτοικοι πίνουν μόνο εμφια-

λωμένο νερό

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αν

επιλεγεί το υψηλότερο

σημείο για την κατασκευή

του φραγματος (υπάρχουν

άλλες δύο προτεινόμενες

θέσεις χαμηλότερα) μπορεί

να παραχθεί ηλεκτρική

ενέργεια 5-7 MW. To

κόστος της μελέτης αναμέ-

νεται να ανέλθει περί τα 2,7

εκατομμύρια ευρώ, ενώ το

κόστος κατασκευής του

έργου περί τα 60 με 70 εκα-

τομ. ευρώ.

Πηγή:thessaliatv.gr

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φράγμα Σκοπιάς: Θα κατασκευαστεί με ΣΔΙΤ- Το σπουδαιότεροΦράγμα Σκοπιάς: Θα κατασκευαστεί με ΣΔΙΤ- Το σπουδαιότερο

αναπτυξιακό έργο για τη Θεσσαλία μετά τον Αχελώοαναπτυξιακό έργο για τη Θεσσαλία μετά τον Αχελώο

Ε
πιστολή από το

Συντονιστικό

Παραγωγικών

Φορέων βάμβακος στην

οποία αναφέρονται:

«Μία από τις σημαντικότε-

ρες καλλιέργειες στην

Ελλάδα είναι αυτή του βάμ-

βακος, καθώς καλύπτει

πανελλαδικά πάνω από

δύο εκατομμύρια στρέμμα-

τα γης (2.766.777) και

αφορά πάνω από σαράντα

χιλιάδες παραγωγούς

(45.928) σε διάφορες

περιοχές της χώρας.

Το Ελληνικό βαμβάκι το

οποίο εκπροσωπεί όχι μόνο

τη χώρα μας, αλλά και την

Ε.Ε, στις διεθνείς αγορές,

κατά τη διάρκεια του 2020

υπέστη μία μείωση τιμών,

λόγω της πανδημίας, η

οποία μεταφράζεται σε 25%

μείωση εισοδήματος για

τους παραγωγούς.

Παρά τις προειδοποιήσεις

προς το ΥΠΠΑΤ από

εκπροσώπους παραγωγών,

αλλά και από άλλους αρμό-

διους φορείς (Δ.Ο.Β κ

‘Ενωση Εκκοκιστών), ότι οι

βαμβακοκαλλιεργητές έχουν

υποστεί οικονομική ζημία,

λόγω του COVID, έχουμε

φτάσει στη λήξη της εκκοκι-

στικής περιόδου έχοντας

εισπράξει τιμές απαγορευτι-

κές για τη συνέχιση της

καλλιέργειας, καθώς υπάρ-

χει αδυναμία από τη πλευ-

ρά των βαμβακοπαραγω-

γών, να κλείσουν τις οφει-

λές του 2020, πόσο μάλλον

να ξεκινήσουν τη καλλιέρ-

γεια του 2021.

Θυμίζουμε πως ξεκινήσαμε

πέρσι τη καλλιέργεια έχο-

ντας τη δέσμευση της

κυβέρνησης, πως όποιος

κλάδος πληγεί οικονομικά

εξαιτίας της πανδημίας θα

ενισχυθεί.Καλούμε όλο το

πολιτικό κόσμο της χώρας,

να στηρίξει το αίτημα μας

για κορονοενίσχυση στο

βαμβάκι, προκειμένου να

στηριχτεί το εισόδημα χιλιά-

δων οικογενειών βαμβακο-

παραγωγών, ώστε να

ορθοποδήσουν σε αυτές τις

δύσκολες οικονομικές και

υγειονομικές συνθήκες.

Καλούμε τη κυβέρνηση να

δείξει την ίδια υπεύθυνη

στάση απέναντι σε εμάς

όπως επιδείξαμε και εμείς

καλλιεργώντας στο σκοτάδι

της παγκόσμιας υγειονομι-

κής κρίσης».

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΝ

ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΕΙΣ :

1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΕΒΡΟΥ2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-

ΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

3 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΟΜΜΟΤΗΝΗΣ ΝΟΜΟΥ

ΡΟΔΟΠΗΣ

4 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΑΡΩΝΙΑΣ~ΣΑΠΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

5 ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ

6 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ-

ΣΜΟΣ «ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ»

ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

7 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ «Η ΑΛΛΥΛΕΓ-

ΓΥΗ» ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

8 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ

10 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ

ΗΜΑΘΙΑΣ

11 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-

ΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΝΟΜΟΥ

ΗΜΑΘΙΑΣ

12 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΕΡΙΑΣ

13 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡ-
ΣΑΛΩΝ «ΕΝΙΠΕΑΣ»
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
14 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-

ΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΑΣ

15 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ-

ΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΝΟΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΑΣ

16 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-

ΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

17 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-

ΡΙΣΜΟΣ ΙΤΕΑΣ ΝΟΜΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

18 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩ-

ΓΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙ-

ΚΟΥ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

19 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙ-

ΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙ-

ΣΑΣ

20 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-

ΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

21 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΜΟΣ «ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΓΗ» ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
22 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ

ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενίσχυση βάμβακος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊούΕνίσχυση βάμβακος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού



Ψ
ήφισμα παρέδω-

σε αντιπροσω-

πεία Προέδρων

Κοινοτήτων του Δήμου

Φαρσάλων, στο Δήμαρχο

Μάκη Εσκίογλου αντι-

δρώντας στον νέο εκλογι-

κό νόμο που βρίσκεται

υπό διαβούλευση και στις

αλλαγές που προωθού-

νται για τις Κοινότητες.

Στα αιτήματά τους αναφέρο-

νται, η ανεξάρτητη κάλπη

για την ανάδειξη των

Συμβουλίων Κοινότητας, να

μην υπάρξει αλλαγή στην

ονομασία του Προέδρου σε

εκπροσώπου, με συγχω-

νεύσεις και συγκέντρωση

αρμοδιοτήτων στις έδρες

των Δήμων, να μην καταρ-

γηθούν τα συμβούλια

Κοινότητας στις έδρες των

δήμων και να παραμείνουν

ενισχυμένες οι Κοινότητες

διαμορφώνοντας ένα καλύ-

τερο μέλλον στην ύπαιθρο,

κρατώντας ενεργά και

ζωντανά τα χωριά.

Οι Πρόεδροι ζήτησαν από

το Δήμαρχο επίσης, το

παρών ψήφισμα να κατατε-

θεί ενώπιον του Δημοτικού

Συμβουλίου με τα αίτημα,

να εκδοθεί και από αυτό

αντίστοιχο ψήφισμα υπο-

στήριξης του θεσμού των

Κοινοτήτων, να σταλεί

στους Βουλευτές του νομού

και στο Υπουργείο

Εσωτερικών.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει

το ψήφισμα: “Η Κοινότητα,

πυρήνας της ελληνικής κοι-

νωνίας, θεσμός της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού,

αποτελεί διαχρονικά την

ραχοκοκαλιά της Ελλάδας.

Ο θεσμός που βρίσκεται

στην πρώτη γραμμή της

καθημερινότητας του πολίτη

– όσο απομακρυσμένη και

αν είναι η Κοινότητα από

την έδρα του Δήμου – είναι

ο θεσμός του Συμβουλίου

Κοινότητας και του

Προέδρου της Κοινότητας.

Καθημερινά, Πρόεδροι και

Κοινοτικοί Σύμβουλοι δια-

χειρίζονται όλο το φάσμα

των αρμοδιοτήτων, στεκό-

μενοι δίπλα στις ανάγκες

των συμπολιτών τους.

Η μορφολογία του εδάφους

της χώρας σε συνδυασμό

με τις κοινωνικές και οικο-

νομικές εξελίξεις οφείλουν

να αποτελέσουν τον βασικό

κορμό πάνω στον οποίο θα

διαμορφωθεί ένα σύγχρονο

αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η

ιδιαιτερότητα του κάθε

τόπου (ορεινού, νησιωτικού,

πεδινού, παραποτάμιου,

παραλίμνιου, αστικού,

περιαστικού) οφείλει να

υποστηριχθεί και να αναδει-

χθεί από όλες τις διοικητι-

κές δομές. Ένα σύγχρονο

κράτος που σέβεται τους

πολίτες του, χαράζει πολιτι-

κές με την συμμετοχή όλων

των ενδιαφερόμενων

μερών. Εμπιστοσύνη,

Συμμετοχικότητα,

Αποδοτικότητα,

Βιωσιμότητα και Διαφάνεια

είναι οι θεμελιώδεις αρχές

πάνω στις οποίες οφείλει η

αυτοδιοίκηση να χτίσει τα

θεμέλια της.

Το τελευταίο χρονικό διά-

στημα ανακοινώνεται συνε-

χώς στον τύπο η πρόθεση

του Υπουργείο Εσωτερικών

και της Κυβέρνησης να

αλλάξουν συλλήβδην τον

χάρτη της τοπικής αυτοδιοί-

κησης. Μια αλλαγή που

προγραμματίζεται να γίνει

χωρίς να έχει προηγηθεί

ουσιαστικός διάλογος με

όλους τους εμπλεκόμενους:

πολίτες, αυτοδιοικητικούς,

δημόσια διοίκηση.

Η κατάργηση Κοινοτήτων,

οι συγχωνεύσεις τους και η

συγκέντρωση αρμοδιοτή-

των στις έδρες των Δήμων

θα ερημώσει τα χωριά μας,

θα υποβαθμίσει περαιτέρω

την ζωή των κατοίκων στην

επαρχία και θα δημιουργή-

σει πολίτες δύο ταχυτήτων.

Η απομάκρυνση από τον

Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής

Αυτονομίας με την επανα-

φορά συγκεντρωτικού

συστήματος αυτοδιοίκησης

θα δώσει την χαριστική

βολή. Ο ενεργός πληθυ-

σμός της χώρας φεύγει, η

επαρχία αποδεκατίζεται

από πόρους και ανθρώπινο

δυναμικό, το χαμόγελο έχει

χαθεί!

Ως αιρετοί σύμβουλοι της

τοπικής αυτοδιοίκησης ‘Α

Βαθμού, σεβόμενοι τον

θεσμό τον οποίο υπηρετού-

με και τους συμπολίτες μας,

ζητάμε:

Συμμετοχή στη διαμόρφω-

ση του νομοσχεδίου

Αποφασιστικές αρμοδιότη-

τες και πόρους για τις

Κοινότητες

Ανεξάρτητη κάλπη για την

ανάδειξη των Συμβουλίων

Κοινότητας

Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο

για την λειτουργία των επι-

πέδων της αυτοδιοίκησης

Μη κατάργηση των συμ-

βουλίων Κοινότητας στις

έδρες των δήμων

Να μην υπάρξει αλλαγή

στην ονομασία του

Προέδρου αντί εκπροσώ-

που

Διατήρηση του θεσμού των

συμβουλίων άνω των 300

ατόμων σύμφωνα με τον

Καλλικράτη ΑΠ

59846/21.08..2019”.

Οι υπογράφοντες 27

Πρόεδροι των

Κοινοτήτων του Δήμου

Φαρσάλων: Σκοπιάς,

Φαρσάλων, Κατωχωρίου,

Μεγάλου Ευυδρίου,

Βαμβακούς, Ναρθακίου,

Αγίου Γεωργίου,

Αμπελειάς, Νεράιδας,

Ρευματιάς, Υπέρειας,

Χαλκιάδων, Σιτοχώρου,

Διλόφου, Αχιλλείου,

Πολυνερίου, Σταυρού,

Πολυδαμείου, Δένδρων,

Ζωοδόχου Πηγής,

Σκωτούσσας, Βασιλί,

Κάτω Βασιλικών, Κρήνης,

Δασολόφου, Ερέτριας,

Καλλιθέας.
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Σ
υνάντηση με το νέο

Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και

Τροφίμων κ.Σπήλιο

Λιβανό, παρουσία και της

Υφυπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

κας Φωτεινής Αραμπατζή,

είχε ο Πρόεδρος της

Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας της

Νέας Δημοκρατίας

κ.Χρήστος Καπετάνος

κατά την πρόσφατη επί-

σκεψή του στην Αθήνα.

Στη συνάντηση που πραγ-

ματοποιήθηκε στο ΥπΑΑΤ,

ο κ.Καπετάνος έθεσε στον

υπουργό το θέμα του αγρο-

τικού πετρελαίου, το θέμα

με τους επιλαχόντες των

σχεδίων βελτίωσης, την

αναγκαιότητα συνέχισης

του προγράμματος νιτρορύ-

πανσης, ενώ τον ενημέρω-

σε και για τα προβλήματα

των κτηνοτρόφων,  κυρίως

των περιοχών Ελασσόνας

και Τυρνάβου.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.

Λάρισας, ζήτησε από τον

υπουργό να συνεχιστεί  και

να ενταθεί η στήριξη της

βαμβακοκαλλιέργειας ως

βασικού πυλώνα του πρω-

τογενούς τομέα για τη χώρα

μας και τέλος προσκάλεσε

το νέο υπουργό να επισκε-

φθεί σύντομα το νομό

Λάρισας, πρόσκληση η

οποία έγινε αποδεκτή με

ευχαρίστηση από τον

κ.Λιβανό.

Η
πορεία αρδευτικών

έργων του νομού,

η ανακατασκευή

και ενεργειακή αναβάθμι-

ση του Δικαστικού

Μεγάρου Λάρισας και η

επικείμενη νομοθετική

ρύθμιση για τον αναπτυ-

ξιακό νόμο, ήταν τα θέμα-

τα της συζήτησης του αν.

Γραμματέα της ΚΟ της

ΝΔ, βουλευτή ν. Λάρισας

Χρήστου Κέλλα με τον αν.

Υπουργό Ανάπτυξης Νίκο

Παπαθανάση.

Ο Λαρισαίος πολιτικός επε-

σήμανε στον κυβερνητικό

παράγοντα την πολλαπλή

ωφελιμότητα του αρδευτι-

κού δικτύου Υπέρειας

Φαρσάλων, το οποίο όταν

ολοκληρωθεί θα αρδεύει

περί τα 75.000 στρέμματα

στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόκειται για ένα έργο “εξό-

χως αναπτυξιακό”, για το

οποίο ο κ. Κέλλας είχε

συζητήσει εκτενώς με την

προηγούμενη ηγεσία του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης. Ο κ.

Παπαθανάσης ενημέρωσε

τον βουλευτή της ΝΔ ότι “το

έργο θα ενταχθεί σε πρό-

γραμμα για να υλοποιηθεί

μέσω ΣΔΙΤ, μετά την επικαι-

ροποίηση της πρότασης

από τη νέα ηγεσία του

Υπ.ΑΑΤ”.

Να σημειωθεί ότι η σχετική

μελέτη προβλέπει την κατα-

σκευή και λειτουργία σωλη-

νωτού αρδευτικού δικτύου

για την άρδευση των παρα-

κείμενων στον ποταμό

Ενιπέα πεδινών εκτάσεων

των αγροκτημάτων

Πολυνερίου, Σταυρού,

Κατωχωρίου, Ελληνικού,

Βρυσιών & Υπέρειας του

Νομού Λάρισας, καθώς και

Ορφανών, Φύλλου και

Λεύκης του Νομού

Καρδίτσας, όπου λειτουρ-

γούν οι Τοπικοί Οργανισμοί

Εγγείων Βελτιώσεων

(ΤΟΕΒ) Φαρσάλων και

Τιτανίου.

Μετά την ολοκλήρωση του

έργου, η περιοχή θα αρδεύ-

εται κυρίως από ποσότητες

νερού, που θα αξιοποιούν

τις υφιστάμενες γεωτρήσεις

είτε είναι δημοτικές ή ιδιο-

κτησίας των ΤΟΕΒ και

συμπληρωματικά από τις

διαθέσιμες θερινές παροχές

του ποταμού Ενιπέα.

Στη συνέχεια, ο αν.

Υπουργός ενημέρωσε τον

κ. Κέλλα ότι έχει ολοκληρω-

θεί ο φάκελος που αφορά

στην ανακατασκευή και

ενεργειακή αναβάθμιση του

Δικαστικού Μεγάρου

Λάρισας.

«Το αμέσως επόμενο διά-

στημα θα εισαχθεί προς

έγκριση από τη

Διυπουργική ΣΔΙΤ και εν

συνεχεία θα προκηρυχθεί

ανοικτός διεθνής διαγωνι-

σμός από το Υπουργείο

Υποδομών, ώστε να υλο-

ποιηθεί το σημαντικό αυτό

έργο», επεσήμανε ο κ.

Παπαθανάσης.

Τέλος, ο αν. Υπουργός ενη-

μέρωσε τον Λαρισαίο πολι-

τικό για την επικείμενη

κατάθεση νομοθετικής διά-

ταξης, που θα παρακάμπτει

την γραφειοκρατία και θα

επισπεύδει τις διαδικασίες

για τον αναπτυξιακό νόμο,

με στόχο να ολοκληρώνο-

νται εντός 45 ημερών, δημι-

ουργώντας τις προϋποθέ-

σεις ένταξης περισσότερων

επενδύσεων αλλά και επι-

πλέον θέσεων εργασίας.
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Α
πό την Τρίτη, 23

Φεβρουαρίου θα

αρχίσει η καταβολή

των κύριων και επικουρι-

κών συντάξεων του

Μαρτίου, σύμφωνα με τον

σχεδιασμό του αρμόδιου

φορέα.

Οι κύριες και επικουρικές

συντάξεις Μαρτίου θα αρχί-

σουν να καταβάλλονται

στους δικαιούχους από την

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, σύμ-

φωνα με τον σχεδιασμό του

αρμόδιου φορέα.

Για την αποφυγή συνωστι-

σμού στις τράπεζες εν μέσω

της πανδημίας της νόσου

COVID-19, υπενθυμίζεται ότι

η καταβολή των συντάξεων

στους μισθωτούς θα γίνει με

βάση το τελευταίο ψηφίο του

Αριθμού Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΑΜΚΑ).

Η καταβολή των συντάξεων

θα γίνει ως εξής:

·Στις 23 Φεβρουαρίου 2021,

ημέρα Tρίτη, θα καταβλη-

θούν οι κύριες και επικουρι-

κές συντάξεις των μισθωτών,

δηλαδή των συνταξιούχων

που προέρχονται από το τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και

τον ΟΤΕ, που το ΑΜΚΑ τους

λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2021,

ημέρα Τετάρτη, θα καταβλη-

θούν οι κύριες και επικουρι-

κές συντάξεις των μισθωτών,

δηλαδή των συνταξιούχων

που προέρχονται από το τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και

τον ΟΤΕ, που το ΑΜΚΑ τους

λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

·Στις 25 Φεβρουαρίου 2021,

ημέρα Πέμπτη, θα καταβλη-

θούν οι κύριες και επικουρι-

κές συντάξεις των μη μισθω-

τών, δηλαδή των συνταξιού-

χων που προέρχονται από

τους τέως φορείς ΟΑΕΕ,

ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και

εκείνες των ανασφάλιστων

υπερηλίκων από τον

ΟΠΕΚΑ, αλλά και οι προσω-

ρινές συντάξεις Ενόπλων

Δυνάμεων, Σωμάτων

Ασφαλείας και

Πυροσβεστικού Σώματος.

·Στις 26 Φεβρουαρίου 2021,

ημέρα Παρασκευή, θα κατα-

βληθούν οι κύριες και επι-

κουρικές συντάξεις του

Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, του τ.

ΕΤΑΤ, του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και

της ΔΕΗ.

Συντάξεις Μαρτίου:Συντάξεις Μαρτίου:

Οι ημερομηνίεςΟι ημερομηνίες

πληρωμής ανάλογαπληρωμής ανάλογα

το ταμείοτο ταμείο
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Τ
ην άμεση λειτουρ-

γία εμβολιαστικού

κέντρου στα

Φάρσαλα ζητά ο βουλευ-

τής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ

κ. Βασίλης Κόκκαλης με

επιστολή του προς τον

υπουργό Υγείας κ.

Βασίλη Κικίλια.

Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει

τα σοβαρά προβλήματα

που προκαλεί στην τοπική

κοινωνία και κυρίως στους

ηλικιωμένους πολίτες, η μη

λειτουργία κέντρου σε μία

επαρχία 20.000 κατοίκων,

με αποτέλεσμα να καλού-

νται να ταξιδεύουν πάνω

από 50 χιλιόμετρα για να

εμβολιαστούν.

Αναλυτικά η δήλωση του κ.

Κόκκαλη: «Ο εθνικός σχε-

διασμός για τον εμβολιασμό

του πληθυσμού είναι βέβαι-

ον, ότι παρουσιάζει κενά,

ελλείψεις και αστοχίες σε

όλες τις υγειονομικές περι-

φέρειες της Χώρας.

Ανάλογη είναι η αστοχία της

Κυβέρνησης να λειτουργή-

σει εμβολιαστικό κέντρο

στα Φάρσαλα, μια επαρχία

με πληθυσμό άνω των

20.000 κατοίκων με 52

τοπικές κοινότητες και με

ιδιαιτερότητες, όπως οι μη

μόνιμοι και μη καταγεγραμ-

μένοι κάτοικοι.

Είναι οξύμωρο από την μια

να διαθέτεις ως Πολιτεία

εμβόλια για να προστατεύ-

σεις και να θωρακίσεις την

υγεία των ηλικιωμένων ευά-

λωτων ανθρώπων, κι από

την άλλη να τους στερείς

την δυνατότητα πρακτικώς

να εμβολιαστούν, αφού

τους παραπέμπεις σε

κέντρα που απέχουν πολλά

χιλιόμετρα από τον τόπο

κατοικίας τους, όπως από

τα Φάρσαλα και τα απομα-

κρυσμένα χωριά των

Φαρσάλων στον Αλμυρό

Βόλου.

Θα στηρίξουμε κάθε προ-

σπάθεια να φτάσει το εμβό-

λιο και στο πιο απομακρυ-

σμένο χωριό των

Φαρσάλων και όλων των

επαρχιών, που οι ηλικιωμέ-

νοι δεν έχουν την δυνατότη-

τα μετακίνησης από τον

τόπο κατοικίας τους. Άμεσα

πρέπει να μπει σε εφαρμο-

γή η δημιουργία όσο γίνεται

περισσότερων κινητών

μονάδων εμβολιασμού καιη

δημιουργία δομών κοντά

στον τόπο διαμονής των

ηλικιωμένων. Διαφορετικά ο

εμβολιασμός θα είναι ελλι-

πής και ως εκ τούτου ανα-

ποτελεσματικός.»

Σ
υμμετείχε στην

ημέρα δράσης για

την πρωτοβάθμια

περίθαλψη το Κ.Υ.

Φαρσάλων

Ημέρα δράσης για την πρω-

τοβάθμια περίθαλψη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συμμετέχοντας στην δράση

της ΠΟΕΔΗΝ για την ανά-

δειξη των προβλημάτων

των Κέντρων Υγείας δηλώ-

νουμε ότι πάγια και διαχρο-

νική μας θέση είναι ότι ΠΦΥ

είναι μια πολύ σοβαρή υπό-

θεση , αποτελεί ακόμη το

ζητούμενο των 35 τελευταί-

ων χρόνων .

Για αυτό εμείς πιστεύουμε

ότι πρέπει να υπάρχει

κεντρικός σχεδιασμός και

εφαρμογή ολοκληρωμένων

πολιτικών για την ΠΦΥ προ-

σαρμοσμένος στις τοπικές

ανάγκες των κατοίκων της

περιοχής των Κέντρων

Υγείας.

Η ανάπτυξη των δράσεων

πρέπει να γίνεται με επιστη-

μονικά κριτήρια και με

συνεργασία των δομών που

υπάρχουν και λειτουργούν

στην κοινότητα και να έχουν

σαν στόχο την βελτίωση των

παρεχόμενων υπηρεσιών

προς τους πολίτες και να

μην είναι ενταγμένες σε επι-

κοινωνιακούς σχεδιασμούς .

Άμεση λειτουργία όλων των

εμβολιαστικών κέντρων για

να μπορέσει το Δώρο της

επιστήμης που είναι το

εμβόλιο να φθάσει και να

θωράκισει όλους τους πολί-

τες , με την ταυτόχρονη

πρόσληψη του απαραίτητου

προσωπικού ΙΑΤΡΙΚΟΥ –

ΕΠΙΣΚΕΠΡΙΩΝ –ΤΩΝ που

θα συμμετέχουν στον εμβο-

λιασμό έτσι ώστε να μην

αποδυναμωθούν και υπο-

βαθμιστούν οι παρεχόμενες

υπηρεσίες προς την κοινό-

τητα .

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

-Ένταξη στα ΒΑΕ

· Χαρακτηρισμό των συνε-

πειών από κορωνοϊό ως

εργατικό ατύχημα και επαγ-

γελματική ασθένεια

· Μονιμοποίηση εκτάκτων

· Ισχυρή Δημόσια Υγεία με

επαρκή στελέχωση και χρη-

ματοδότηση

· Αυξήσεις στους μισθούς

· Επαρκή μέτρα ατομικής

προστασίας

Τονίζουμε ότι θα συνεχίσου-

με τον αγώνα διεκδικώντας

την επίλυση των παραπάνω

προβλημάτων ενώνοντας

όλες μας τις δυνάμεις γιατί

τα προβλήματα της υγείας

μας αφορούν όλους και δεν

αντέχουν σε στείρες και

άγονες αντιπαραθέσεις γιατί

πρέπει να ανακτήσουμε τον

χάρτη κοινωνικών μας δικαι-

ωμάτων που έχουμε απολέ-

σει .

ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ Γ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ – ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Συμμετείχε στην ημέρα δράΣυμμετείχε στην ημέρα δρά--

σης για την πρωτοβάθμιασης για την πρωτοβάθμια

περίθαλψη το Κ.Υ. Φαρσάλωνπερίθαλψη το Κ.Υ. Φαρσάλων

Κόκκαλης: Σταματήστε τονΚόκκαλης: Σταματήστε τον

Γολγοθά των ηλικιωμένων, να λειΓολγοθά των ηλικιωμένων, να λει--

τουργήσει τώρα εμβολιαστικότουργήσει τώρα εμβολιαστικό

κέντρο στα Φάρσαλακέντρο στα Φάρσαλα



Η
αποκατάσταση

των ζημιών και η

στήριξη των πλη-

γέντων από τον «Ιανό»

αποτέλεσε από την αρχή

προτεραιότητα της κυβέρ-

νησης. Ελάχιστες ημέρες

μετά την εκδήλωση της

θεομηνίας, ο

Πρωθυπουργός είχε επι-

σκεφτεί τις πληγείσες

περιοχές και έδωσε σχετι-

κές κατευθύνσεις για

άμεση κινητοποίηση του

κρατικού μηχανισμού,

αναθέτοντας στον Γενικό

Γραμματέα Οικονομικής

Πολιτικής του Υπουργείου

Οικονομικών, κ. Χρήστο

Τριαντόπουλο, τον συντο-

νισμό της υλοποίησης

των μέτρων αποκατάστα-

σης και στήριξης.

Το περασμένο Σάββατο,

τέσσερις μήνες μετά το χτύ-

πημα του «Ιανού», ο κ.

Μητσοτάκης βρέθηκε και

πάλι στην Καρδίτσα, όπου

έκανε έναν απολογισμό των

δράσεων της κυβέρνησης,

αναδεικνύοντας τα θετικά

βήματα που έχουν γίνει για

την επαναφορά της περιο-

χής στην κανονικότητα, την

κατασκευή υποδομών για

την προστασία από ακραία

φυσικά φαινόμενα και τη

δημιουργία προϋποθέσεων

περαιτέρω ανάπτυξης.

«Σήμερα, τέσσερις μήνες

μετά, ο Ιανός μας δείχνει το

καλύτερο πρόσωπό του.

Χωρίς να θέλω σε καμία

περίπτωση να ισχυριστώ

ότι έχουν λυθεί όλα τα προ-

βλήματα. Μπορώ, όμως, να

εισπράξω, ότι η κυβέρνηση,

όλοι οι συναρμόδιοι

Υπουργοί, οι Γενικοί

Γραμματείς κινήθηκαν με

μεγάλη ταχύτητα προκειμέ-

νου να κάνουμε πράξη τις

δεσμεύσεις μας. Και στο

σημείο αυτό θα ήθελα

πέραν των Υπουργών, οι

οποίοι έσκυψαν πραγματικά

πάνω στο πρόβλημα, να

ευχαριστήσω ειδικά τους

Γενικούς Γραμματείς, τον

Γιώργο Καραγιάννη, τον

Δημήτρη Σκάλκο, αλλά ειδι-

κά τον Χρήστο

Τριαντόπουλο, στον οποίο

η Καρδίτσα και όλη η

Θεσσαλία οφείλει ένα μεγά-

λο ευχαριστώ. Διότι ασχολή-

θηκε νυχθημερόν με τον

συντονισμό των συναρμό-

διων υπηρεσιών και νομίζω

ότι τα αποτελέσματα είναι

ορατά. Είναι μετρήσιμα

καταρχάς, δεν θα επαναλά-

βω τα ποσά τα οποία έχουν

εκταμιευθεί, αλλά νομίζω τα

εισπράττει κάνεις και σε

αυτό το κλίμα της συγκρα-

τημένης αισιοδοξίας, το

οποίο βλέπω να αντανα-

κλάται και σήμερα σε αυτή

την αίθουσα […]», ανέφερε

μεταξύ άλλων ο

Πρωθυπουργός.

Ο κ. Τριαντόπουλος, κατά

την ομιλία του στη σύσκεψη

του Σαββάτου υπό τον

Πρωθυπουργό παρουσίασε

την πρόοδο του εγχειρήμα-

τος αποκατάστασης και

στήριξης των περιοχών που

επλήγησαν από τη θεομη-

νία “Ιανός” και σημείωσε ότι

«ακολουθήθηκε η κατεύθυν-

ση που δόθηκε από την

πρώτη στιγμή από τον

Πρωθυπουργό: να προχω-

ρήσει με ταχύτατους ρυθ-

μούς η αποκατάσταση και

να φτάσει το συντομότερο

δυνατόν η στήριξη στους

πολίτες. Και προς αυτή την

κατεύθυνση, συνεργαστή-

καμε όλοι στενά, σε όλα τα

επίπεδα διακυβέρνησης:

κυβέρνηση, περιφέρεια,

δήμοι, παραγωγικοί φορείς

και ενεργοί πολίτες – υπό

τη στενή παρακολούθηση

του Πρωθυπουργού. Ένα

από τα βασικά στοιχεία

αυτής της προσπάθειας

ήταν να προχωρήσει με

γρήγορους ρυθμούς η δια-

δικασία όλων των προβλε-

πόμενων κανονιστικών και

νομοθετικών πράξεων.

Καταφέραμε, λοιπόν, να

εκδοθούν περισσότερες

από 30 υπουργικές αποφά-

σεις, τροπολογίες και διοι-

κητικές πράξεις κατά τον

πρώτο μήνα. Και, φυσικά,

για να πετύχουμε το στόχο

μας δεν διστάσαμε να τρο-

ποποιήσουμε νομοθετικές

διατάξεις, να ανατρέψουμε

διαδικασίες και να δημιουρ-

γήσουμε νέους δρόμους.

Μέσα, συνεπώς, σε ένα

μήνα είχαν διαμορφωθεί οι

θεσμικές προϋποθέσεις για

τη στήριξη και την αποκατά-

σταση των περιοχών που

επλήγησαν από τον “Ιανό”.

Παράλληλα, κινηθήκαμε

προς τέσσερεις βασικούς

άξονες: υποδομές, επιχει-

ρήσεις και εργαζόμενοι,

πρωτογενή παραγωγή και

νοικοκυριά. Από την πρώτη

στιγμή κινηθήκαμε, όλοι,

ταυτόχρονα, και προς τους

τέσσερεις αυτούς άξονες.

Και αθροιστικά, συνυπολο-

γίζοντας πληρωμές,

δεσμεύσεις, πιστώσεις και

εξασφαλίσεις, το συνολικό

μέγεθος της κρατικής αρω-

γής για αποκατάσταση και

στήριξη αγγίζει τα 600 εκατ.

ευρώ για όλες τις περιοχές

που επλήγησαν από τον

“Ιανό”.

Όσο, βέβαια, ωριμάζει ο

τεχνικός σχεδιασμός των

έργων, αλλά και προχωρά

η διαδικασία στήριξης, τόσο

αυτά τα ποσά θα ακολου-

θούν αντίστοιχη πορεία.

Πίσω, φυσικά, από τα ποσά

αυτά υπάρχει λεπτομερής

ανάλυση που μας επιτρέπει

να έχουμε μία ολοκληρωμέ-

νη εικόνα για την προσπά-

θεια αποκατάστασης και

στήριξης. Και είναι πολύ

σημαντικό να υπάρχει αυτή

η ολοκληρωμένη -ποιοτικά

και ποσοτικά- εικόνα για

κάθε φυσική καταστροφή,

καθώς αυτό βοηθά την

πολιτεία να προγραμματί-

σει, να σχεδιάζει και να

προσαρμόσει τις πολιτικές

της, καθώς -δυστυχώς

λόγω της κλιματικής αλλα-

γής- είναι πιθανό να βρι-

σκόμαστε πιο συχνά αντιμέ-

τωποι με τέτοιες καταστά-

σεις. Καταστάσεις που

μέσα από τη στενή συνερ-

γασία όλων μπορούμε γρή-

γορα να τις ξεπεράσουμε

και να βρεθούμε σε ένα

σημείο καλύτερο από πριν.

Εκτιμώ ότι ο “Ιανός” μπορεί

να αποτελέσει ένα τέτοιο,

καλό, παράδειγμα. Ένα

παράδειγμα για να “χτίσου-

με” μία νέα μεταρρυθμιστική

πρωτοβουλία, την αρωγή

του κράτους απέναντι σε

μία φυσική καταστροφή,

κάτι που ο πολίτης θέλει

δίπλα του. Και συνεχίζου-

με».
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Χρ. Τριαντόπουλος: Με ταχύτατους ρυθμούς οι αποκαταστάΧρ. Τριαντόπουλος: Με ταχύτατους ρυθμούς οι αποκαταστά--

σεις και η στήριξη για τον «Ιανό»σεις και η στήριξη για τον «Ιανό»



Η
πολύ καλή πορεία

του ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014-

2020 όπως αποτυπώνεται

στους δείκτες προόδου του

Προγράμματος αλλά και η

ωρίμανση σημαντικού

αριθμού νέων έργων με τα

οποία προικοδοτείται η νέα

προγραμματική Περίοδος

2021-2027  στη Θεσσαλία,

διαπιστώθηκε στη συνά-

ντηση εργασίας που είχε

σήμερα ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός με τον Γενικό

Γραμματέα Δημοσίων

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Δημήτρη Σκάλκο και τους

Γενικούς Γραμματείς

Οικονομικής Πολιτικής

Χρήστο Τριαντόπουλο και

Τουριστικής Πολιτικής  και

Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου.

Ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων

και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος

δήλωσε:

Επισκεπτόμαστε την

Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον

αγαπητό φίλο Περιφερειάρχη

Κώστα Αγοραστό, στο πλαί-

σιο των τακτικών συνεργα-

σιών που έχουμε με τη

Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014-2020 και τον

ίδιο προσωπικά, για τη

πορεία υλοποίησης του

Προγράμματος. Έχω την ικα-

νοποίηση να μπορώ να ανα-

κοινώσω ότι το Πρόγραμμα

εξελίσσεται με πολύ γρήγο-

ρους ρυθμούς. Τον τελευταίο

χρόνο υπάρχει σημαντική

πρόοδος σε μια σειρά δεικτών

που παρακολουθούμε. Αυτό

μας επιτρέπει να εκφράσουμε

τη σιγουριά ότι το Πρόγραμμα

της Θεσσαλίας θα κλείσει με

ασφάλεια έως το τέλος του

2023. Ταυτόχρονα υπάρχει

ένας σημαντικός αριθμός ώρι-

μων έργων προκειμένου να

προικοδοτήσουμε το νέο

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027,

με τα πρώτα Προγράμματα να

ξεκινούν τον προσεχή

Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το

χρονοδιάγραμμα που ακο-

λουθούμε. Ευχαριστώ και

πάλι για τη συνεργασία και

την πρόοδο που έχει συντελε-

στεί. Η Διαχειριστική Αρχή της

Θεσσαλίας είναι από τις πολύ

καλές Διαχειριστικές.Αυτό μας

κάνει να πιστεύουμε ότι

έχουμε τη δυνατότητα να υλο-

ποιήσουμε όλα αυτά που με

στρατηγική σχεδιάσαμε.

Είμαστε σε πολύ καλό

δρόμο.»

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός δήλωσε:

Ευχαριστώ τους φίλους

Γενικούς Γραμματείς με τους

οποίους έχουμε άριστη

συνεργασία. Η ανταπόκρισή

τουςστα αιτήματα της

Θεσσαλίας είναι άμεση  και

οδηγεί σε αποτελέσματα που

ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Μόνο μέσα στο 2020, στο

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της Περιφέρειας

εντάχθηκαν 514 νέα έργα

συνολικού προϋπολογισμού

600 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα συζητήσαμε για

την πορεία του τρέχοντος

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και τη στρα-

τηγική για το Πρόγραμμα  της

νέας Περιόδου 2021-2027.

Το τρέχον ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

2014-2020, ύψους 378 εκα-

τομμυρίων ευρώ, παρουσιά-

ζει εντυπωσιακούς δείκτες

προόδου και είναι ένα «καθα-

ρό» Πρόγραμμα που περι-

λαμβάνει εξ ολοκλήρου νέα

έργα που δημιουργούν θέσεις

εργασίας  και τονώνουν την

τοπική πραγματική οικονομία.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα

στοιχεία προόδου (1-2-2021):

– οι ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕ-

ΩΝ  ανέρχονται σε

703.326.153 ευρώ,  ποσοστό

186,7%

– οι ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ σε

873.057.996 ευρώ  και ποσο-

στό 231,8%

-οι ΕΝΤΑΞΕΙΣ σε

664.700.178 ευρώ και ποσο-

στό 176,5%

-οι ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ σε

369.131.103 ευρώ  και ποσο-

στό 98% και

-οι ΔΑΠΑΝΕΣ σε 142.534.099

ευρώ , ποσοστό 37,8%

Η απορρόφηση αγγίζει το

100%, με δεσμευμένο το

σύνολο του ύψους του

Προγράμματος,  βάσει των

συμβάσεων που έχουμε υπο-

γράψει με την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή. Στο νέο ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2021-2027, ο

προϋπολογισμός αυξάνεται

από τα 378 εκατομμύρια στα

524 εκατομμύρια ευρώ.

Διεκδικούμε την αναδιαμόρ-

φωση του νέου

Προγράμματος σε  συγκεκρι-

μένους τομείς, όπως είναι ο

τομέας των υποδομών, όπου

θέλουμε να εντάξουμε ακόμη

περισσότερα  έργα. Παρά την

έλλειψη σε προσωπικό και

την γραφειοκρατία  προχωρά-

με με οργανωμένο σχέδιο,

δουλεύουμε δημιουργικά  και

ε π ι τ υ γ χ ά ν ο υ μ ε

στόχους.Ευχαριστώ την

Διαχειριστική Αρχή της

Θεσσαλίας, όλες τις υπηρε-

σίες της Περιφέρειας και τους

Γενικούς Γραμματείς, για την

αποτελεσματική συνεργασία

που σε μια δύσκολο περίοδο

για την κοινωνία και την οικο-

νομία, αποδίδει με ενσυναί-

σθηση, μεγάλα ανθρώπινα

έργα.  
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Αυξημένο από τα 378 εκατ. στα 524 εκατ. ευρώ το νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027Αυξημένο από τα 378 εκατ. στα 524 εκατ. ευρώ το νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027

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

Σ
τόχος επίθεσης από

μέλη του αντιεξου-

σιαστικού χώρου

έγιναν τα γραφεία του

βουλευτή της Νέας

Δημοκρατίας Χρήστου

Κέλλα στη Λάρισα.

Οι άγνωστοι που εισήλθαν

στο χώρο της πολυκατοι-

κίας όπου στεγάζονται τα

γραφεία σε κεντρικό πεζό-

δρομο της Λάρισας, πέτα-

ξαν κόκκινη μπογιά στην

πόρτα και στον τοίχο όπου

βρίσκεται η πινακίδα, αλλά

και τρικάκια με μηνύματα

υπέρ του κατά συρροή

δολοφόνου της 17 Νοέμβρη

Κουφοντίνα.

Με ανάρτησή του ο κ.

Κέλλας σημειώνει τα εξής:

“Η σημερινή επίθεση στο

πολιτικό μου γραφείο έρχε-

ται να προστεθεί σε μια

σειρά ανάλογων θρασύδει-

λων επιθέσεων εναντίον

μελών του Ελληνικού

Κοινοβουλίου, που στρέφο-

νται ευθέως κατά της

Δημοκρατίας. Οι τραμπού-

κοι έκρυψαν ξανά τα άναν-

δρα πρόσωπά τους.

Δεν μας φοβίζουν, δεν μας

τρομοκρατούν! Δεν θα νική-

σουν, ούτε αυτοί, ούτε και

οι διαχρονικοί πολιτικοί

υποστηρικτές τους. Οι

μάσκες έπεσαν, κανείς

πλέον δεν έχει το δικαίωμα

να πει ότι δεν ήξερε ή δεν

γνώριζε…”

Άγνωστοι βανδάλισαν τα γραφεία τουΆγνωστοι βανδάλισαν τα γραφεία του

βουλευτή Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα βουλευτή Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα 



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

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

πλησίον 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 90

τμ στον πρώτο όροφο ισόγειο

κατοικίας στην Οδό Βενιζέλου 90

στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 23102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγωγής

Φαρσάλων - Έξτρα Παρθένο -

Τιμή 4 ευρώ το κιλό.

Τηλέφωνο:6971801244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ "δυάρι" 60 τμ

ισόγειο στην Οδό Στρατηγού

Μακρυγιάννη 10, Αυτόνομη

Θέρμανση.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6973746675

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έκταση 19

στρεμμάτων για χρήση φωτο-

βολταϊκών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6982284892
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9/2:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

10/2:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

11/2:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

12/2:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

13/2:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

14/2:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

15/2: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 2-2-2021 και μέχρι

νεοτέρας τα δρομολόγια

διαμορφώνονται

ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ 07:20 & 15:50

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 08:10 &

12:45

Τα παραπάνω δρομολόγια

ισχύουν από Δευτέρα έως

Παρασκευή.

Σάββατο και Κυριακή δεν

γίνονται δρομολόγια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η εκκλησιαστική επιτροπή του Ι.Ν. Γεννήσεως

Θεοτόκου στο Πολυδάμειο Φαρσάλων ευχαριστεί τον

Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Ιορδάνη Εσκίογλου και τον

Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Κωνσταντίνο Βούλγαρη για

τις ενέργειες τους για την ολοκλήρωση του έργου της

πλακόστρωσης του προαυλείου χώρου της εκκλησίας.

Η ΠολυξένηΗ Πολυξένη

ΧατζοπούλουΧατζοπούλου

επιβλέπουσα τωνεπιβλέπουσα των

έργων για τον «Ιανό»έργων για τον «Ιανό»

Α
ρνητικά ήταν τα

89 rapid tests

που πραγματο-

ποιήθηκαν στα Φάρσαλα

εμπρόσθεν του 2

Γυμνάσιου – Λύκειου

Φαρσάλων.

Σε ανάλογες υγειονομικές

δράσεις στην Π.Ε. Λάρισας

-Στη ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ

ΛΑΡΙΣΑΣ (Νεάπολη)

Σε συνολικό αριθμό 176

δειγμάτων καταγράφηκε 1

θετικό κρούσμα Covid-19.

Αφορά σε άνδρα 72 ετών.

-Στη συνοικία ΝΕΡΑΙΔΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν 114

Rapid Tests τα αποτελέ-

σματα των οποίων ήταν

όλα αρνητικά.

Η κ. Πολυξένη

Χατζοπούλου, Πολιτικός

Μηχανικός Τ.Ε., ορίστηκε

από την Προϊσταμένη του

Τμήματος Δομών

Περιβάλλοντος της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων, της Περιφέρεια

Θεσσαλίας, ως επιβλέ-

πουσα του έργου για τις

άμεσες αποκαταστάσεις

κοίτης υδατορεμάτων,

καθαρισμούς και διευθυ-

τήσεις της περιοχής του

Δήμου Φαρσάλων από

την θεομηνία του

«Ιανού».

ΑρνητικάΑρνητικά όλαόλα τατα

τεστ στα Φάρσαλατεστ στα Φάρσαλα
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Η
Ελληνική

Αστυνομία, με

αφορμή περιστατι-

κά εξαπάτησης σε διάφο-

ρες περιοχές της χώρας,

υπενθυμίζει στους πολί-

τες τις πιο συχνές μεθό-

δους που χρησιμοποιούν

επιτήδειοι για να τους

εξαπατήσουν και να τους

αποσπάσουν χρήματα και

παραθέτει χρήσιμες συμ-

βουλές για την αποφυγή

τους.

Συνήθως οι δράστες:

εισέρχονται σε οικίες ανυ-

ποψίαστων πολιτών, με

σκοπό την κλοπή ή ληστεία,

εμφανιζόμενοι ως τεχνικοί

(Δ.Ε.Η., συντήρησης ανελ-

κυστήρων κ.λπ.) ή πωλητές

διαφόρων ειδών ή γνωστοί

συγγενικών προσώπων ή

προφασίζονται εξόφληση

χρέους από προγενέστερη

αγορά ειδών ή ασφαλιστή-

ριου συμβολαίου,

προσεγγίζουν, κυρίως ηλι-

κιωμένους, δήθεν ως απε-

σταλμένοι συγγενικών τους

προσώπων και προφασιζό-

μενοι άμεση και επείγουσα

οικονομική ανάγκη, επιδιώ-

κουν να τους αποσπάσουν

χρήματα. Συνήθως τους

προσεγγίζουν κατά την

έξοδο ή λίγο πριν την είσο-

δο στην κατοικία τους, έξω

από Τράπεζες, εμπορικά

καταστήματα, αγορές κ.λπ.

ενημερώνουν, κυρίως

επαγγελματίες, ότι δήθεν εκ

παραδρομής κατέθεσαν

μεγαλύτερο χρηματικό

ποσό, ως αντίτιμο για υπη-

ρεσία ή προϊόν που αγόρα-

σαν από αυτούς και ζητούν

την επιστροφή της διαφο-

ράς (ισχυρίζονται συνήθως

ότι, κατά την πληκτρολόγη-

ση του ποσού «πάτησαν

κατά λάθος» ένα μηδενικό

παραπάνω και αντί π.χ. για

700 ευρώ κατέθεσαν 7.000

ευρώ ή αντί για 1.300 ευρώ

κατέθεσαν 13.000 ευρώ).

Για να αποδείξουν μάλιστα

τον ισχυρισμό τους, απο-

στέλλουν πλαστό αποδεικτι-

κό της κατάθεσης χρημά-

των

Επιπλέον, σε άλλες περι-

πτώσεις:

τηλεφωνούν σε ανυποψία-

στους πολίτες, προσποιού-

μενοι αστυνομικούς, για-

τρούς, δικηγόρους κ.λπ.,

υποστηρίζοντας ψευδώς ότι

στενό συγγενικό τους πρό-

σωπο (συνήθως τέκνο

τους) έχει προκαλέσει τρο-

χαίο ατύχημα με θανάσιμο

ή βαρύτατο τραυματισμό,

συνήθως ανήλικου παιδιού.

Ακολούθως απαιτούν σημα-

ντικά χρηματικά ποσά για

να αποφευχθούν δήθεν επι-

κείμενες ποινικές συνέπει-

ες,

αναζητούν υποψήφιους

αγοραστές για να πωλή-

σουν, ως «ευκαιρία», διά-

φορα είδη (κοσμήματα, ηλε-

κτρικά είδη, κινητά τηλέφω-

να κ.λπ.), δήθεν μεγάλης

άξιας, σε χαμηλές τιμές.

Αφού «παζαρέψουν» την

τιμή αρκετή ώρα, τελικά

«συμβιβάζονται» σε μια

όντως χαμηλή τιμή και

πωλούν τα είδη, τα οποία

ωστόσο είναι κατά κανόνα

ευτελούς αξίας.

αναρτούν ή αναζητούν

αγγελίες στο διαδίκτυο για

δήθεν αγοραπωλησία προϊ-

όντων ή οχημάτων και εξα-

πατούν πολίτες, οι οποίοι:

ως αγοραστές, αποστέλ-

λουν το χρηματικό αντίτιμο

του προϊόντος που υποτίθε-

ται ότι θα αγοράσουν (π.χ.

μέσω e-banking, paypal

κ.λπ.), χωρίς να το παραλά-

βουν ποτέ ή παραλαμβά-

νουν άλλο, ευτελούς αξίας,

ενώ, ως πωλητές, πείθονται

από τους δράστες ότι έχουν

εξοφληθεί για το προϊόν

που πούλησαν, κυρίως με

τους ακόλουθους τρόπους:

τους επιδεικνύουν ανύπαρ-

κτο αριθμό λογαριασμού,

όπου αποτυπώνεται ψευ-

δής ηλεκτρονική μεταφορά

του αντιτίμου της συναλλα-

γής στο λογαριασμό τους ή

πλαστή βεβαίωση μεταφο-

ράς εμβασμάτων, τους πεί-

θουν να εκδώσουν, μέσω

εφαρμογής πιστωτικού

ιδρύματος, κωδικό με το

αντίτιμο της συναλλαγής.

Ακολούθως τους ζητούν τον

κωδικό αυτό, ισχυριζόμενοι

ότι θα καταθέσουν, μέσω

του κωδικού, το οφειλόμενο

πόσο στο λογαριασμό τους.

Όμως, στην πραγματικότη-

τα, οι δράστες χρησιμοποι-

ώντας τον κωδικό αυτό,

κάνουν ανάληψη, μέσω

ΑΤΜ, του ποσού από τον

λογαριασμό του πωλητή.

Για την αποφυγή εξαπάτη-

σης συμβουλεύουμε τους

πολίτες:

Να ενημερώνετε πάντα τις

αστυνομικές Αρχές, ακόμη

και σε περίπτωση απόπει-

ρας απάτης σε βάρος σας.

Να μην πείθεστε εύκολα

από άτομα, τα οποία σας

“πλησιάζουν” ως γνωστοί

συγγενικών – φιλικών προ-

σώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλα-

κτικοί σε άγνωστα άτομα

που επιχειρούν με διάφορα

προσχήματα και τεχνάσμα-

τα να εισέλθουν στην οικία

σας.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλα-

κτικοί όταν άγνωστοι προ-

σπαθήσουν να σας πείσουν

για την καταβολή χρηματι-

κού ποσού, με το πρόσχη-

μα επείγουσας ανάγκης

συγγενικού – φιλικού προ-

σώπου (π.χ. νοσηλεία σε

νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί

να προσπαθήσουν και

τηλεφωνικά. Για τους ίδιους

λόγους να μην ενδίδετε σε

προτροπές για συνάντηση

(ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνω-

στοι επικαλούνται έκτακτη

ανάγκη γνωστού -συγγενι-

κού σας προσώπου, να

επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να

επικοινωνείτε τηλεφωνικά

με το γνωστό-συγγενικό

σας πρόσωπο, προς επιβε-

βαίωση των όσων επικα-

λούνται. Η επικοινωνία να

γίνεται με δικό σας τηλέφω-

νο και κατόπιν δικής σας

πρωτοβουλίας και να μην

δέχεστε να μιλάτε με άτομο,

το οποίο κάλεσαν οι άγνω-

στοι.

Σε κάθε περίπτωση, να

δηλώνετε ότι δεν πρόκειται

να παραδώσετε χρήματα,

εάν δεν εμφανιστούν οι

γνωστοί-συγγενείς σας.

Να μην δέχεστε σε καμία

περίπτωση άγνωστα άτομα

να σας οδηγήσουν σε

Πιστωτικό Κατάστημα ή

ΑΤΜ για ανάληψη χρηματι-

κού ποσού.

Να μην πείθεσθε εύκολα σε

ευκαιριακές αγορές προϊό-

ντων που σας προτείνουν

άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα

δε δίχως να δείτε πρώτα τα

προϊόντα αυτά.

Να μην πείθεστε από

άγνωστους, οι οποίοι εμφα-

νίζονται ως υπάλληλοι

Δημόσιας Υπηρεσίας ή

άλλου φορέα για την επι-

διόρθωση κάποιου τεχνικού

προβλήματος, εάν δεν τους

έχετε εσείς προηγουμένως

καλέσει.

Να μην πείθεστε όταν

άγνωστοι σας ζητούν να

καταβάλλετε χρήματα για

οφειλές γνωστών ή συγγε-

νικών προσώπων σε δημό-

σιες υπηρεσίες ή σε κατα-

στήματα-εταιρείες για

αγορά αγαθών-προσφορά

υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι από

νοσοκομεία ή από δημόσιες

υπηρεσίες δεν χρησιμοποι-

είται η πρακτική υπάλληλοί

τους να μεταβαίνουν σε

οικίες ή σε δημόσιους

χώρους και να ζητούν από

πολίτες την καταβολή χρη-

μάτων για υπηρεσίες που

παρέχουν.

Να επαληθεύετε τις κινήσεις

στους τραπεζικούς σας

λογαριασμούς πριν την

οποιαδήποτε συναλλαγή

και να δηλώνετε ότι δεν

πρόκειται να επιστρέψετε

χρήματα, χωρίς προηγού-

μενη διασταύρωση οικονο-

μικών στοιχείων.

Να αποφεύγετε τη γνωστο-

ποίηση προσωπικών οικο-

νομικών δεδομένων (αριθ-

μούς τραπεζικών λογαρια-

σμών, προσωπικούς κωδι-

κούς (ΡΙΝ), αριθμούς

πιστωτικών καρτών, πληρο-

φορίες καρτών ΑΤΜ, κωδι-

κούς επαλήθευσης πιστωτι-

κών καρτών κτλ).

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής

μεταφοράς χρημάτων σε

υποψήφιο πωλητή, να δια-

σταυρώνετε τα στοιχεία του,

ως δικαιούχου του υποδει-

κνυόμενου λογαριασμού

(Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ.),

Να αποφεύγετε την προκα-

ταβολή χρημάτων σε ιδιώ-

τες πωλητές, τους οποίους

δε γνωρίζετε, ακόμη και εάν

αυτοί αποκαλύπτουν τα

προσωπικά τους στοιχεία ή

τον αριθμό του τραπεζικού

τους λογαριασμού,

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλα-

κτικοί όταν εντοπίζετε αγγε-

λίες πώλησης οχημάτων σε

δελεαστικές τιμές, ως

«ευκαιρία αγοράς»,

Να αποφεύγετε, κατά προ-

τίμηση, τις συναλλαγές με

πρόσωπα τα οποία παρέ-

χουν στοιχεία επικοινωνίας

εκτός Ελλάδας,

Να έχετε πάντα διαθέσι-

μους τους τηλεφωνικούς

αριθμούς, με τους οποίους

πρέπει να επικοινωνήσετε

σε περίπτωση ανάγκης

(Αστυνομία, Πυροσβεστική,

Νοσοκομεία, στενοί συγγε-

νείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρα-

τήσετε τα χαρακτηριστικά

των δραστών, τα οχήματα

με τα οποία κινούνται (αριθ-

μό κυκλοφορίας, μάρκα

οχήματος, χρώμα κ.λπ.),

τους τηλεφωνικούς αριθ-

μούς από τους οποίους σας

καλούν ή την ηλεκτρονική

διεύθυνση της αγγελίας (

URL ) για να βοηθήσετε το

έργο των διωκτικών αρχών.

Γενικά Νέα

“Καμπανάκι” από ΕΛΑΣ για απάτες και επιτήδειους“Καμπανάκι” από ΕΛΑΣ για απάτες και επιτήδειους

Σ
χέδιο για να υπάρ-

ξει ένας μη προ-

γραμματισμένος

γύρος στην επιστρεπτέα

προκαταβολή εντός του

Φεβρουαρίου επεξεργάζο-

νται στο υπουργείο

Οικονομικών. Η οικονομι-

κή ενίσχυση -και πάλι μη

επιστρεπτέα σε ποσοστό

50%- προγραμματίζεται

να δοθεί με κριτήριο την

μεταβολή των εσόδων

κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Με αυτό τον τρόπο, εκτιμά-

ται ότι το χρήμα θα κατευ-

θυνθεί κατά κύριο λόγο στις

επιχειρήσεις που έχουν

παραμείνει κλειστές μέσα

στις πρώτες εβδομάδες του

χρόνου και ιδιαίτερα στον

κλάδο της εστίασης ο οποί-

ος -όπως και τα γυμναστή-

ρια, τα σινεμά κλπ- δεν έχει

λειτουργήσει ούτε μια

ημέρα μέσα στον

Ιανουάριο.

Δεδομένου ότι η σύγκριση

θα γίνει με τον Ιανουάριο

του 2020 (ή τον μέσο μηνι-

αίο τζίρο του 1ου τριμήνου

του 2020 κατά τον οποίο η

αγορά λειτουργούσε με

εξαίρεση τις τελευταίες 20

ημέρες του Μάρτη- η μείω-

ση του τζίρου θα είναι πολύ

μεγάλη και κατά συνέπεια

θα προκύψει και αυξημένη

οικονομική ενίσχυση. Σe

δημοσιονομικό επίπεδο, η

επιβάρυνση θα είναι από

μηδενική έως πολύ μικρή

καθώς θα αξιοποιηθούν

πόροι από την 5η επιστρε-

πτέα προκαταβολή που

“περίσσεψαν”. Για την 5η

φάση της επιστρεπτέας,

είχαν “δεσμευτεί” 1,5 δις.

ευρώ.

Ωστόσο, η διαδικασία πλη-

ρωμών ολοκληρώνεται -

εκκρεμούν μόνο μερικές

χιλιάδες τελικές αιτήσεις-

και το ποσό δεν φαίνεται ότι

θα ξεπεράσει τα 1,2 δις.

ευρώ. Αυτή η διαφορά των

300 εκατ. ευρώ θα αποτελέ-

σει τη βάση πάνω στην

οποία θα στηριχτεί η χρη-

ματοδότηση του νέου

γύρου.

Μέχρι τώρα, ο προγραμμα-

τισμός του υπουργείου

Οικονομικών προέβλεπε ότι

θα οργανωθεί η επιστρε-

πτέα προκαταβολή νούμερο

6 για να καλύψει τις απώ-

λειες εσόδων ολόκληρου

του διμήνου Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου. Φαίνεται ότι

προκρίνεται η λύση της

“επιστρεπτέας εξπρές”

καθώς με αυτό τον τρόπο

τα χρήματα θα πέσουν

άμεσα στην αγορά, δηλαδή

μέσα στον Φεβρουάριο.

Στην πραγματικότητα θα

είναι ένα ακόμη μέτρο στή-

ριξης της εστίασης που θα

έρθει να προστεθεί στα όσα

ανακοίνωσε χθες ο πρωθυ-

πουργός για παράταση του

μέτρου της αναστολής των

συμβάσεων εργασίας, για

παράταση του μειωμένου

ΦΠΑ (σ.σ ενδιαφέρει μόνο

τα καφέ) αλλά και για το

πρόγραμμα επιδότησης

των παγίων δαπανών το

οποίο όμως θα υλοποιηθεί

αργότερα την άνοιξη.

Η διαδικασία για την επι-

στρεπτέα εξπρές -εφόσον

υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο-

θα ξεκινήσει αμέσως μετά

το κλείσιμο της 5ης φάσης

που προγραμματίζεται να

γίνει μέσα στην εβδομάδα

που ξεκινάει. Ουσιαστικά

δηλαδή, το προσκλητήριο

θα γίνει μετά τις 15

Φεβρουαρίου ώστε οι αιτή-

σεις και οι πληρωμές να

ολοκληρωθούν μέχρι τις

αρχές Μαρτίου

Σχέδιο για “επιστρεπτέα εξπρές” εντός του Φεβρουαρίου –Σχέδιο για “επιστρεπτέα εξπρές” εντός του Φεβρουαρίου –

Ποιοι θα λάβουν ενίσχυσηΠοιοι θα λάβουν ενίσχυση



Ν
α λειτουργήσει

άμεσα

Εμβολιαστικό

Κέντρο για την αντιμετώ-

πιση της πανδημίας στο

Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων, ζητά ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου με επι-

στολή του προς τον

Γενικό Γραμματέα

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας κ. Μάριο

Θεμιστοκλέους.

Στην επιστολή του ο κ.

Εσκίογλου τονίζει τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

παρακαλούμε για την

άμεση παρέμβασή σας για

την ταχύτερη δυνατή λει-

τουργία Εμβολιαστικού

Κέντρου στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων, δεδομένου ότι

στην περιοχή του δήμου

Φαρσάλων με πληθυσμό

20.000 κατοίκων και 52 διά-

σπαρτα χωριά,κατοικούν

υπερήλικες πολλές φορές

με μεγάλα κινητικά προβλή-

ματα και έλλειψη προσώ-

πων για υποβοήθηση, οι

οποίοι αδυνατούν να διανύ-

σουν αποστάσεις άνω των

150 χιλιομέτρων για να

εμβολιαστούν. Συνεπώς

προκύπτει ανάγκη και

«Κινητής Μονάδας

Εμβολιασμού» για εμβολια-

σμό στον τόπο κατοικίας

τουλάχιστον όσων κατοι-

κούν σε απομακρυσμένα

χωριά, είναι των άνω των

80 ετών ή είναι ανάπηροι.

Επιπλέον των ανωτέρω

προβλημάτων, την ανάγκη

επίσπευσης της λειτουργίας

του Εμβολιαστικού Κέντρου

Φαρσάλων, ενισχύει και το

γεγονός ότι η περιοχή μας

έχει πληθώρα μη μόνιμων

και μη καταγεγραμμένων

κατοίκων.

Παραμένουμε στη διάθεσή

σας για κάθε συνεργασία.»
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