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Θλίψη σκόρπισε στην Επαρχία Φαρσάλων οΘλίψη σκόρπισε στην Επαρχία Φαρσάλων ο
θάνατος 28χρόνου σε τροχαίο δυστύχημαθάνατος 28χρόνου σε τροχαίο δυστύχημα

Το δρόμο Δασόλοφος – Πολυδάμειο – ΕρέτριαΤο δρόμο Δασόλοφος – Πολυδάμειο – Ερέτρια
βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίαςβελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πολλές οι αντιδράσεις για το για τοΠολλές οι αντιδράσεις για το για το
φωτοβολταϊκό πάρκο στη Σκοτούσα Φαρσάλωνφωτοβολταϊκό πάρκο στη Σκοτούσα Φαρσάλων

«Καρποφόρησαν» οι προσπάθειες των φορέων της πόλης«Καρποφόρησαν» οι προσπάθειες των φορέων της πόλης

για την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ. Φαρσάλωνγια την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ. Φαρσάλων

Προχωρούν τα έργα αντιΠροχωρούν τα έργα αντι--

πλημμυρικής θωράκισηςπλημμυρικής θωράκισης

στην πόλη των Φαρσάλωνστην πόλη των Φαρσάλων

Έ
να από τα σημαντικότερα έργα αντιπλημμυ-

ρικής θωράκισης μέρους της πόλης των

Φαρσάλων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για το έργο «Διευθέτηση ομβρίων στην είσοδο

οδού Αθηνάς και στην έξοδο στη συμβολή Νικηταρά και

ΒΑ πολεοδομικής ενότητας» συνολικού προϋπολογισμού

222.580,64 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
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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 4/8/2021
Ηλιοφάνεια 28/43c

Τρίτη 3/8/2021
Ηλιοφάνεια 28/45c

Πέμπτη 5/8/2021
Ηλιοφάνεια 27/42c

Παρασκευή 6/8/2021
Ηλιοφάνεια 24/40c

Σάββατο 7/8/2021
Ηλιοφάνεια 27/37c

Κυριακή 8/8/2021

Ηλιοφάνεια 24/38c

Δευτέρα 9/8/2021

Ηλιοφάνεια25/37c

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

Θ
ύμα θανατηφό-

ρου δυστυχήμα-

τος κοντά στα

Ορφανά Καρδίτσας έπεσε

28χρονος άνδρας από

την Κρήνη Φαρσάλων τα

ξημερώματα της

Κυριακής 1 Αυγούστου.

Ο 28 χρόνος επέστρεφε

στο σπίτι του από διασκέ-

δαση στο Φύλλο Καρδίτσας

όταν η μηχανή που οδη-

γούσε ξέφυγε από τον έλεγ-

χο του και ανετράπη σε

αύλακα στο 16ο χλμ

Παλαμά – Φαρσάλων.

Οι οικείοι του ξεκίνησαν να

τον αναζητούν ενώ ενημε-

ρώθηκε και η αστυνομία και

ξεκίνησε η διαδικασία ανα-

ζήτησης του.

Εν τέλει λίγο μετά τα μεσά-

νυχτα εντοπίστηκε από

διερχόμενο οδηγό.

Κλήθηκε στο σημείο ασθε-

νοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέ-

ροντας τη σορό του στο

νοσοκομείο Καρδίτσας

όπου επιβεβαιώθηκε ο

θάνατός του.

Το Α.Τ. Παλαμά έχει ξεκινή-

σει έρευνες για τα αίτια του

θανατηφόρου δυστυχήμα-

τος.

Η είδηση του θανάτου του

έχει σκορπίσει θλίψη και

στεναχώρια τόσο στους

κατοίκους του χωριού της

Κρήνης αλλά και στην

Επαρχία Φαρσάλων.

Θλίψη σκόρπισε στηνΘλίψη σκόρπισε στην

Επαρχία Φαρσάλων οΕπαρχία Φαρσάλων ο

θάνατος 28χρόνου σεθάνατος 28χρόνου σε

τροχαίο δυστύχηματροχαίο δυστύχημα

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα:Β.Κ. Καζάνα:

Μεγάλες Προσφορές σταΜεγάλες Προσφορές στα

κλιματιστικά!κλιματιστικά!

Γ
ια ένα από τα

ισχυρότερα επει-

σόδια καύσωνα

των τελευταίων τουλάχι-

στον 40 ετών, κάνει λόγο

σε ανάρτηση στο twitter η

Εθνική Μετεωρολογική

Υπηρεσία (ΕΜΥ), ενώ

σημειώνει ότι είχε προ-

βλέψει έγκαιρα το φαινό-

μενο και το είχε χαρακτη-

ρίσει επικίνδυνο.

Ολόκληρη η ανάρτηση της

ΕΜΥ έχει ως εξής:

«Δεδομένου ότι το κύμα

ζέστης έχει ξεκινήσει από

την Τρίτη και θα κρατήσει

μέχρι Παρασκευή με διάρ-

κεια 11 ημερών, θα αποτε-

λέσει ένα από τα ισχυρότε-

ρα επεισόδια καύσωνα των

τελευταίων τουλάχιστον 40

ετών. Η ΕΜΥ προέβλεψε

έγκαιρα το φαινόμενο και το

χαρακτήρισε άμεσα ως

Επικίνδυνο».

Δεδομένου ότι το κύμα

ζέστης έχει ξεκινήσει από

την Τρίτη και θα κρατήσει

μέχρι Παρασκευή με διάρ-

κεια 11ημερων, θα αποτε-

λέσει ένα από τα ισχυρότε-

ρα επεισόδια καύσωνα των

τελευταίων τουλάχιστον 40

ετών. Η ΕΜΥ προέβλεψε

έγκαιρα το φαινόμενο και το

χαρακτήρισε άμεσα ως

Επικίνδυνο.

ΕΜΥ για καύσωνα: οΕΜΥ για καύσωνα: ο

χειρότερος τωνχειρότερος των

τελευταίων 40 ετώντελευταίων 40 ετών

Α
ντιμετωπίστε το

νέο κύμα καύσωνα

αποτελεσματικά

και οικονομικά στην

Electronet Β.Κ. Καζάνα!

Καλοκαίρι και η θερμοκρα-

σία έχει χτυπήσει κόκκινο!

Για άλλη μια φορά η

Electronet B.K. Καζάνα

έρχεται να μας δροσίσει!

Η λύση στον καύσωνα

έρχεται από το πρώτο

κατάστημα σε πωλήσεις

κλιματιστικών στην Κ.

Ελλάδα. Όλα τα κλιματιστι-

κά διατίθενται μέσα από μια

μεγάλη γκάμα όλων των

επώνυμων εταιρειών,

inverter, ενεργειακής κλά-

σης έως Α+++, για ασύγκρι-

τη οικονομία στην κατανά-

λωση ρεύματος και μέγιστη

απόδοση, στις καλύτερες

τιμές της αγοράς, με άμεση

παράδοση μέσα σε 48

ώρες, με δωρεάν τοποθέτη-

ση από έμπειρο και εξειδι-

κευμένο συνεργείο, αλλά

και με κέρδος απόσυρσης

που φτάνει και τα 100

ευρώ. Όποιες κι αν είναι οι

ανάγκες σας, σίγουρα θα

βρείτε αυτό που καλύπτει

κάθε απαίτηση μέσα από

την πληρέστερη γκάμα

συσκευών. Γιατί στην

Electronet B.K. Καζάνα

«εσείς κι εμείς γνωριζόμα-

στε»!

Electronet Β.Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ.



Μ
ε επιτυχία στέ-

φθηκε ακόμη

μια αιμοδοσία

από τον Αιμοδοτικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων.

Παρά τον καύσωνα και τις

αντίξοες καιρικές συνθήκες

οι αιμοδότες της Επαρχίας

έδειξαν και πάλι το κοινωνι-

κό τους πρόσωπο και η

αιμοδοσία στέφθηκε με

απόλυτη επιτυχία καθώς

συγκεντρώθηκαν 49 φιάλες

αίματος για τις ανάγκες των

νοσοκομείων.

Το Δ.Σ. του Αιμοδοτικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων ευχαριστεί

θερμά τους εθελοντές αιμο-

δότες του συλλόγου μας

που ανταποκρίθηκαν στο

κάλεσμα, το προσωπικό

του κέντρου αιμοδοσίας του

ΓΝ Λάρισας, τον Δήμο

Φαρσάλων και τον πρόε-

δρο του ΟΠΑΚΠΑ για την

παραχώρηση της αίθουσας

του ΚΑΠΗ και επίσης την

πρόεδρο των συν/χων ΙΚΑ

της Επαρχίας για την αμέρι-

στη συμπαράσταση της.
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Εκπτώσεις

Ακόμη μια επιτυχημένη εθελοντική αιμοδοσία απόΑκόμη μια επιτυχημένη εθελοντική αιμοδοσία από

τον Αιμοδοτικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλωντον Αιμοδοτικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Έ
να από τα σημα-

ντικότερα έργα

αντιπλημμυρι-

κής θωράκισης μέρους

της πόλης των

Φαρσάλων βρίσκεται σε

εξέλιξη και επιθεώρησε ο

δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου μαζί με τον

προϊστάμενο Τεχνικών

Υπηρεσιών του δήμου κ.

Τάσο Λιαπή.

Πρόκειται για το έργο

«Διευθέτηση ομβρίων στην

είσοδο οδού Αθηνάς και

στην έξοδο στη συμβολή

Νικηταρά και ΒΑ πολεοδο-

μικής ενότητας» συνολικού

προϋπολογισμού

222.580,64 ευρώ πλέον

Φ.Π.Α.

Το έργο ουσιαστικά έρχεται

να δώσει λύσει σε ένα χρό-

νιο πρόβλημα που αντιμε-

τώπιζε τμήμα της πόλης

κοντά στην οδό Βόλου στην

περιοχή «Μπασαγιαννέικα»

εκεί όπου κατά τη διάρκεια

έντονων βροχοπτώσεων

παρατηρούνταν πλημμυρι-

κά φαινόμενα λόγω της

έλλειψης ενός ικανού απο-

στραγγιστικού δικτύου.

Πλέον, με τη διάνοιξη των

τάφρων και τη διεύρυνση

της διατομής στις γέφυρες,

διασφαλίζεται η ομαλότερη

ροή των υδάτων σε μία

ενδεχόμενη έντονη βροχό-

πτωση.

Αναλυτικότερα, η εργολαβία

που χρηματοδοτείται με

έκτακτη επιχορήγηση από

το υπουργείο Υποδομών,

προβλέπει τις παρακάτω

διευθετήσεις ομβρίων:

Θα γίνει συλλεκτήρια

τάφρος από σκυρόδεμα

στην οδό Αθηνάς μετά τη

βρύση Βαρουσίου έως την

έξοδο της οδού πάνω από

την παραδοσιακή δεξαμενή.

Θα γίνει επισκευή και νέο

τεχνικό πλάγιας τομής

μπροστά από το υπάρχον

ποιμνιοστάσιο. Ταυτόχρονα,

θα καθαριστεί και θα δια-

μορφωθεί η βόρεια πλευρά

της οδού και η είσοδος της

διατομής  του ρέματος

Αγροκηπίου.

Θα γίνει προσαρμογή πλά-

για του αγωγού Φ120 της

οδού Νικηταρά  με τον χάν-

δακα 2Χ των Εργατικών

κατοικιών.

Θα διευρυνθούν τα έργα

εισόδου χάνδαξ στις εργατι-

κές κατοικίες και θα προ-

σαρμοστεί ο πυθμένας του

2Χ  στην έξοδο του περιφε-

ρειακού.

Θα διευρυνθούν οι διατομές

διαβάσεων του 2Χ στο 1ο

Γυμνάσιο καθώς και στην

οδό Ν. Ιωνίας.

Στην έξοδο με την απο-

στραγγιστική θα γίνει κατα-

σκευή τσιμεντένιας όδευσης

του ρέματος προς την περι-

φερειακή τάφρο.

Θα γίνει διεύρυνση της

τομής στην είσοδο του

Απιδανού στην οδό

Απιδανού.

Θα γίνει διαμόρφωση του

δυτικού πρανούς της απο-

στραγγιστικής τάφρου με

σκυρόδεμα, για την προ-

στασία των ιδιοκτησιών,

νότια της τάφρου από την

οδό Κολοκοτρώνη έως του

γυμναστηρίου Κουκουφλή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ

Σε δήλωσή του, ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τονίζει τα εξής:

«Είχα την ευκαιρία μαζί με

τον προϊστάμενο Τεχνικών

Υπηρεσιών του δήμου μας

κ. Λιαπή, να διαπιστώσω

την πρόοδο των εργασιών

ενός πολύ σημαντικού

έργου για την πόλη. Ένα

έργο ουσίας. Πρόκειται για

υποδομές διευθέτησης

ομβρίων, οι οποίες έρχονται

να θωρακίσουν σε μεγάλο

βαθμό τα Φάρσαλα από

μελλοντικά πλημμυρικά φαι-

νόμενα. Ιδιαίτερα στην

περιοχή των

«Μπασαγιαννέικων» η

οποία τα τελευταία χρόνια

έχει αντιμετωπίσει σημαντι-

κά προβλήματα, ερχόμαστε

με μία εκτεταμένη παρέμβα-

ση να δώσουμε λύση. Για

την παρούσα δημοτική

αρχή οι υποδομές που

προστατεύουν την ανθρώ-

πινη ζωή και την περιουσία

είναι ύψιστης προτεραιότη-

τας»
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Προχωρούν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης στην πόληΠροχωρούν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης στην πόλη

των Φαρσάλωντων Φαρσάλων



Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται

από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργα-

σίες για την αποκατάστα-

ση του οδοστρώματος

στο δρόμο Δασόλοφος –

Πολυδάμειο – Ερέτρια.

Μέχρι στιγμής έχουν ολο-

κληρωθεί οι εργασίες

ασφαλτόστρωσης σε μήκος

περίπου 5,1 χλμ και τις

επόμενες μέρες ολοκληρώ-

νονται οι εργασίες στα υπό-

λοιπα τμήματα και η δια-

γράμμιση στο σύνολο της

οδού.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

είναι ένα εργοτάξιο με έργα

παντού. Έργα στα οποία

διεισδύουν οι επιθυμίες

των πολιτών και δημιουρ-

γούν συνθήκες ασφάλειας

στις μετακινήσεις των

ανθρώπινων κοινοτήτων,

συντηρούν θέσεις εργασίας

και αυξάνουν την ανταγωνι-

στικότητα των επιχειρήσεων

και των παραγόμενων

αγροτικών προϊόντων»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.

«Σε συνεργασία με τις

τεχνικές μας υπηρεσίες

έχουμε σε εξέλιξη εργασίες

συντήρησης στο δρόμο

Δασόλοφος – Πολυδάμειο –

Ερέτρια στα Φάρσαλα.

Έργο ουσίας για την βελ-

τίωση των οδικών υποδο-

μών στην περιοχή» προ-

σθέτει ο Περιφερειάρχης.
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Το δρόμο Δασόλοφος – Πολυδάμειο –Το δρόμο Δασόλοφος – Πολυδάμειο –

Ερέτρια βελτιώνει η ΠεριφέρειαΕρέτρια βελτιώνει η Περιφέρεια

ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας



Π
λούσιος σε εκδη-

λωσεις – τηρουμέ-

νων των συνθη-

κών με την πανδημία – θα

είναι και φέτος ο

«Πολιτιστικός Αύγουστος

2021» που διοργανώνει ο

Οργανισμός Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

του δήμου Φαρσάλων.

Οι εκδηλώσεις που έρχο-

νται να στηρίξουν τον

Πολιτισμό σε μία δύσκολη

συγκυρία, ξεκινούν την

ερχόμενη Τρίτη 3

Αυγούστου και ολοκληρώ-

νονται την Κυριακή 29

Αυγούστου.

Για την διεξαγωγή τους,

έχουν ληφθεί όλα τα προ-

βλεπόμενα μέτρα για την

προστασία της δημόσιας

υγείας.

Η συμμετοχή σε όλες εκδη-

λώσεις θα γίνεται με προ

κράτηση στην εφαρμογή

Οpen1/Βooking

https://booking.open1.eu/far

sala/politistikos_augoustos2
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Αναλυτικά το πρόγραμμα

έχει ως εξής:

Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Φάρσαλα – Κεντρική πλα-

τεία

Παιδική θεατρική παράστα-

ση «Οι Περιπέτειες του

Πινόκιο»

Ώρα έναρξης 20.30

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

Φάρσαλα – Κεντρική πλα-

τεία Φαρσάλων

Έντεχνη – Λαϊκή  βραδιά με

την Κατερίνα Τασιοπούλου

Ώρα έναρξης 21.00

Παρασκευή  6 Αυγούστου

2021

Σκοπιά – Προαύλιο

Δημοτικού Σχολείου

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «ΧΑΛΒΑΙ 5-0» –

Κωμωδία 2020

Ώρα έναρξης 21.00

Παρασκευή  6 Αυγούστου

2021

Πολυδάμειο – Πλατεία

Κοινότητας

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «ΧΑΛΒΑΙ 5-0» –

Κωμωδία 2020

Ώρα έναρξης 21.00

Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Πολυνέρι – Πλατεία

Κοινότητας

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «ΧΑΛΒΑΙ 5-0» –

Κωμωδία 2020

Ώρα έναρξης 21.00

Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Κρήνη – Πλατεία

Κοινότητας

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «ΧΑΛΒΑΙ 5-0» –

Κωμωδία 2020

Ώρα έναρξης 21.00

Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

Βαμβακού – προαύλιο

πρώην Δημαρχείου

Πολυδάμαντα

Θεατρική παράσταση «Το

μήνυμα του μενταγιόν»

Επετειακή επαναστατική

κωμωδία με τους ήρωες

του 1821

Ώρα έναρξης 21.00

Τρίτη 10 Αυγούστου 2021

Ερέτρεια – Πλατεία

Κοινότητας

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «ΧΑΛΒΑΙ 5-0» –

Κωμωδία 2020

Ώρα έναρξης 21.00

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

Φάρσαλα – Πολιτιστικό

Κέντρο

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «MALEFICENT» –

Φαντασία-Περιπέτεια

Ώρα έναρξης 21.00

Πέμπτη 12 Αυγούστου

2021

Φάρσαλα – Πολιτιστικό

Κέντρο

Θεατρική παράσταση «Το

μήνυμα του μενταγιόν»

Επετειακή επαναστατική

κωμωδία με τους ήρωες

του 1821

Ώρα έναρξης 21.00

Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Σταυρός  – Πλατεία

Κοινότητας

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «ΧΑΛΒΑΙ 5-0» –

Κωμωδία 2020

Ώρα έναρξης 21.00

Τετάρτη 18 Αυγούστου

2021

Υπέρεια – Πλατεία

Κοινότητας

Θεατρική παράσταση «Το

μήνυμα του μενταγιόν»

Επετειακή επαναστατική

κωμωδία με τους ήρωες

του 1821

Ώρα έναρξης 21.00

Παρασκευή 20 Αυγούστου

2021

Ναρθάκιο  – Πλατεία

Κοινότητας

Θεατρική παράσταση «Το

μήνυμα του μενταγιόν»

Επετειακή επαναστατική

κωμωδία με τους ήρωες

του 1821

Ώρα έναρξης 21.00

Παρασκευή  20 Αυγούστου

2021

Μ. Ευύδριο – Πλατεία

Κοινότητας

Θέατρο Σκιών «Ο

Θρίαμβος του Καραγκιόζη»

με τον Ν. Τζεβελέκη

Ώρα έναρξης 21.30

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Φάρσαλα – Πλατεία Λαού

Μουσική εκδήλωση « Τα

Φάρσαλα τραγουδούν….

την Ευτυχία».

Μουσικό Αφιέρωμα στην

Ευτυχία

Παπαγιαννοπούλου» με τον

Αλέξανδρο Ζάντζα

Ώρα έναρξης 21:00

Τετάρτη 25 Αυγούστου

2021

Χαλκιάδες – Πλατεία

Κοινότητας

Θεατρική παράσταση «Το

μήνυμα του μενταγιόν»

Επετειακή επαναστατική

κωμωδία με τους ήρωες

του 1821

Ώρα έναρξης 21.00

Πέμπτη 26 Αυγούστου

2021

Φάρσαλα – Πλατεία

Βράχων

Μουσική εκδήλωση

«Συναυλία τρίο εγχόρδων»

με την υποστήριξη της

αυστριακής πρεσβείας –

παίζουν οι μουσικοί:

Καρακαντάς Δημήτρης –

βιολί, MariliesGuschlbauer

– τσέλο και Λιβιεράτος

Ηλίας – βιόλα.

Ώρα έναρξης 21:00

Σάββατο 27 Αυγούστου

2021

Φάρσαλα – Πάρκο

Απιδανού

Έντεχνη λαϊκή μουσική

βραδιά με τη συμμετοχή

τοπικής ορχήστρας

Ώρα έναρξης 21:00

Κυριακή 29 Αυγούστου

2021

Κατωχώρι  – Πλατεία

Κοινότητας

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «ΧΑΛΒΑΙ 5-0» –

Κωμωδία 2020

Ώρα έναρξης 21.00

6
Τρίτη 3 Αυγούστου

Τοπικά Νέα

-6/7-8-2021

Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

1 διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.

Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής, όλες οι

μεταφορές καθώς και οι μετακινήσεις στο

νησί θα πραγματοποιούνται με λεωφορείο

του πρακτορείου μας.

Αναχώρηση: Πέμπτη Βράδυ

-Καθημερινά θαλάσσια μπάνια σε Νέα

Αγχίαλο - Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατήρ - Αγα)

Έναρξη: Τετάρτη 30/6

Ώρα Αναχώρησης:8:15 π.μ.

-Καθημερινά θαλάσσια μπάνια σε Χρυσή

Ακτή Παναγίας - Νέα Αγχίαλος - 

Ώρα αναχώρησης 8 π.μ.

-Κυριακή 8/8: Ολοήμερο Μπάνιο στους

Νέους Πόρους. Ώρα Αναχώρησης 10:00

-25/29-8 Πενθήμερη εκδρομή στην

Μυτιλήνη - Ταξιάρχης Μανταμάδος - Άγιος

Ραφαήλ

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του φετινού «ΠολιτιστικούΤο πρόγραμμα εκδηλώσεων του φετινού «Πολιτιστικού

Αυγούστου» στα ΦάρσαλαΑυγούστου» στα Φάρσαλα



Σ
την ενεργειακή ανα-

βάθμιση του

Πολιτιστικού

Κέντρου θα προχωρήσει

ο δήμος Φαρσάλων μετά

την απόφαση του υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας κ. Κώστα

Σκρέκα να εντάξει την

πράξη «Ολοκληρωμένη

Ενεργειακή Αναβάθμιση

σε Πρότυπο Κέντρο

Πολιτισμού, Εκπαίδευσης

και Καινοτομίας στην

Κεντρική Ελλάδα» στο

Budget Heading

«Βελτίωση της ενεργεια-

κής απόδοσης» στο

Πρόγραμμα «GR-Energy».

Η Πράξη συγχρηματοδο-

τείται από το

Χρηματοδοτικό

Μηχανισμό του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (EOX). Αξίζει να

σημειωθεί ότι στο πλαίσιο

του προγράμματος θα

χρηματοδοτηθούν 13

προτάσεις σε όλη την

Ελλάδα. Η πρόταση του

Δήμου Φαρσάλων κατέχει

την 6η θέση στις 13 θετικά

αξιολογημένες προτάσεις

πανελλάδικά.

Ο Δήμος Φαρσάλων μέσω

της προτεινόμενης Πράξης

με τίτλο “Ολοκληρωμένη

Ενεργειακή Αναβάθμιση σε

Πρότυπο Κέντρο

Πολιτισμού, Εκπαίδευσης

και Καινοτομίας στην

Κεντρική Ελλάδα” θα προ-

χωρήσει στην εφαρμογή

σύγχρονων και καινοτόμων

τεχνολογιών εξοικονόμησης

ενέργειας και παραγωγής

ενέργειας από ανανεώσιμες

πηγές στο Πολιτιστικό

Κέντρο της περιοχής.

Το αντικείμενο της

Πρότασης είναι πολυσύνθε-

το και περιλαμβάνει την

ενσωμάτωση καινοτόμων

ενεργειακών τεχνολογιών

στην κτιριακή υποδομή του

Πολιτιστικού Κέντρου με

σκοπό την αναβάθμιση του

σε κτίριο ενεργειακής κατη-

γορίας Β+. Οι παρεμβάσεις

αυτές θα συνοδεύονται από

την εγκατάσταση ενός έξυ-

πνου συστήματος καταγρα-

φής μετρήσεων και περι-

βαλλοντικών μεγεθών.

Παράλληλα με τις κτιριακές

παρεμβάσεις η Πρόταση –

Πράξη περιλαμβάνει την

παροχή εξειδικευμένων

υπηρεσιών υποστήριξης

στην υλοποίηση της

Πράξης και δράσεις δημο-

σιότητας και διάχυσης των

αποτελεσμάτων της με

έμφαση στον εκπαιδευτικό

τους χαρακτήρα. Ειδικότερα

η Πράξη θα περιλαμβάνει

τα παρακάτω υπό – έργα:

Υπό – έργο 1: «Προμήθεια

και Εγκατάσταση των

Ενεργειακών Τεχνολογιών

στο Πολιτιστικό Κέντρο» το

οποίο περιλαμβάνει παρεμ-

βάσεις ενεργειακής αναβάθ-

μισης στην κτιριακή υποδο-

μή του Πολιστικού Κέντρου

με στόχο την αναβάθμισή

του σε κτίριο ενεργειακής

κατηγορίας Β+ και την δημι-

ουργία ενός πρότυπου

πάρκου περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκρι-

μένα το Υποέργο 1 περι-

λαμβάνει τις εξής παρεμβά-

σεις:

· Αντικατάσταση κουφωμά-

των με σύγχρονα ενεργεια-

κά κουφώματα.

· Τοποθέτηση μόνωσης στο

δώμα του κτιρίου.

· Τοποθέτηση μόνωσης στο

εξωτερικό κέλυφος του κτι-

ρίου.

· Αντικατάσταση

Συμβατικών Φωτιστικών με

Λαμπτήρες Τεχνολογίας

LED.

· Εγκατάσταση Συστήματος

καταγραφής ενεργειακών

καταναλώσεων BEMS.

· Εγκατάσταση

Επιδεικτικών Σταθμών

Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων

Οχημάτων με

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β).

· Εγκατάσταση σύγχρονων

ηλιακών στεγάστρων.

· Εγκατάσταση επιδεικτικών

παρεμβάσεων ΑΠΕ για

εκπαιδευτικούς σκοπούς.

· Εγκατάσταση αυτονόμων

φωτιστικών για τον φωτισμό

του περιβάλλοντος χώρου.

Υπό – έργο 2: «Προμήθεια

και Εγκατάσταση

Μετρητικού Εξοπλισμού

στο Πολιτιστικό Κέντρο» το

οποίο θα περιλαμβάνει την

εγκατάσταση ενός σύγχρο-

νου και έξυπνου συστήμα-

τος που θα είναι υπεύθυνο

για την διεξαγωγή μετρήσε-

ων και πιο συγκεκριμένα

την καταγραφή περιβαλλο-

ντικών μεγεθών (θερμοκρα-

σία, υγρασία, ακτινοβολία,

κτλ.), ενεργειακών μεγεθών

του κτιρίου και της παραγω-

γής ενέργειας από τις εγκα-

ταστάσεις ΑΠΕ.

Υπό – έργο 3: «Πρότυπες

Δράσεις για την Διάχυση

των Αποτελεσμάτων της

Πράξης στην Κεντρική

Ελλάδα» Θα περιλαμβάνο-

νται ενημερωτικές εκδηλώ-

σεις, δημιουργία σύγχρονης

ιστοσελίδας και διανομή

έντυπου και προωθητικού

υλικού.

Υπό – έργο 4: «Παροχή

Υπηρεσιών για την

Παρακολούθηση της

Υλοποίησης της Πράξης και

την Πιστοποίηση των

Αποτελεσμάτων της

Πράξης» το οποίο θα περι-

λαμβάνει την παροχή εξειδι-

κευμένων υπηρεσιών για

την υποστήριξη του Δήμου

Φαρσάλων στην διενέργεια

διαγωνισμών, στην διαχείρι-

ση της Πράξης, στην παρα-

κολούθηση της εξέλιξης της

υλοποίησης των παρεμβά-

σεων και στην πιστοποίηση

ενεργειακών αποτελεσμά-

των.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπά-

νη για το έργο ανέρχεται σε

708.908 ευρώ και συγχρη-

ματοδοτείται από το

Χρηματοδοτικό Μηχανισμό

του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ
Με αφορμή την ένταξη του

παραπάνω έργου στο χρη-

ματοδοτικό εργαλείο, ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα

εξής: «Κάνουμε σημαντικά

βήματα προς την αξιοποίη-

ση πράσινων μορφών ενέρ-

γειας, αλλά και «έξυπνων»

τεχνολογιών που έρχονται

αφενός να βελτιώσουν την

καθημερινότητά μας ως κοι-

νωνία, αλλά και να προστα-

τέψουν το περιβάλλον που

είναι επίσης ένα μεγάλο

ζητούμενο. Ως δήμος θα

συνεχίσουμε να εκμεταλ-

λευόμαστε στο έπακρο

κάθε χρηματοδοτικό εργα-

λείο προς την κατεύθυνση

της ενεργειακής αυτονο-

μίας, της πράσινης ανάπτυ-

ξης και της χρήσης σύγχρο-

νων τεχνολογιών.

Ευχαριστώ δημόσια τον

υπουργό Περιβάλλοντος και

Ανάπτυξης κ. Κώστα

Σκρέκα για την απόφασή

του να εντάξει το έργο μας

προς χρηματοδότηση».
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Αναβαθμίζεται ενεργειακά και με καινοτόμες τεχνολογίες τοΑναβαθμίζεται ενεργειακά και με καινοτόμες τεχνολογίες το

Πολιτιστικό Κέντρο ΦαρσάλωνΠολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

Ενισχύεται η οδική ασφάλεια στο δίκτυοΕνισχύεται η οδική ασφάλεια στο δίκτυο

αρμοδιότητας της Περιφέρειαςαρμοδιότητας της Περιφέρειας

Ε
νισχύει το επίπεδο

ασφάλειας στο σύνο-

λο του οδικού δικτύ-

ου αρμοδιότητας της  στην

Π.Ε. Λάρισας η Περιφέρεια

Θεσσαλίας με   ολοκληρω-

μένο πρόγραμμα παρεμβά-

σεων που περιλαμβάνει

αντικατάσταση  κατεστραμ-

μένων στηθαίων ασφαλεί-

ας με νέα,   αλλαγή  φθαρ-

μένων πινακίδων  σήμαν-

σης με νέες,  διαγράμμιση

κεντρικών οδικών αξόνων,

εργασίες  κοπής χόρτων

και την εγκατάσταση 7.900

οδοφωτιστικών τεχνολο-

γίας  Led. 

Από την αρχή του έτους

μέχρι σήμερα,  έχουν τοπο-

θετηθεί 5.210 μέτρα  νέα

στηθαία ασφαλείας,  181

πινακίδες  (στοπ, επικινδυνό-

τητας, πληροφοριακές κλπ),

έχει ολοκληρωθεί η διαγράμ-

μιση κεντρικών οδικών αξό-

νων σε συνολικό μήκος άνω

των 300 χλμ.  και  η κοπή

χόρτων σε εθνικό και επαρ-

χιακό δίκτυο  μήκους 1.600

χλμ., αρμοδιότητας της

Περιφέρειας. Στην ενίσχυση

του επιπέδου οδικής ασφά-

λειας συμβάλλει και η ενερ-

γειακή αναβάθμιση  του

φωτισμού στο σύνολο του

οδικού δικτύου αρμοδιότητας

της Περιφέρειας, με  την

εγκατάσταση 7.900 νέων

σύγχρονων φωτιστικών

σωμάτων , τεχνολογίας LED,

που προσφέρουν άπλετο,

διαυγές φως κατά τη νυχτερι-

νή οδήγηση.

« Η Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας διαθέτει ένα από τα

ασφαλέστερα οδικά δίκτυα

στη χώρα» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Με

ολοκληρωμένο σχέδιο,

συστηματική προσπάθεια

και σε συνεργασία με τις

τεχνικές μας υπηρεσίες

παρεμβαίνουμε όπου υπάρ-

χει ανάγκη  με στόχο την

ασφαλή επικοινωνία των

ανθρώπινων κοινοτήτων και

την ομαλή  διακίνηση των

εμπορευμάτων.   Τα έργα

μας ικανοποιούν τις ανάγκες

των τοπικών κοινωνιών, βελ-

τιώνουν την καθημερινότητα

κατοίκων και επισκεπτών,

δημιουργούν συνθήκες ανά-

πτυξης και  συντηρούν

θέσεις εργασίας» προσθέτει

ο Περιφερειάρχης. 

Σημεία παρέμβασης

Συγκεκριμένα  από την αρχή

του έτους μέχρι σήμερα

έχουν τοποθετηθεί:

-Στηθαία ασφαλείας σε Αγιά,

Συκούριο -Σπηλιά, 2ο χλμ

Φαρσάλων-Λάρισας, ΥΕΒ,

Lidl,  Σπηλιά, Καλλιθέα, όρια

ν. Τρικάλων, όρια ν.

Καρδίτσας, Τύρναβος-

Τσαριτσάνη, Αμπελώνας

(είσοδος από Λάρισα),

Αμπελώνας(προς Τύρναβο),

Καλλιπεύκη-Γόννοι,

Αμπελάκια, Αιγάνη, Ραψάνη,

Ραχούλα, Μ. Ελευθεροχώρι,

Ελευθέριο, Γερακάρι,

Σωτηρίτσα, Γέφυρα

Κεφαλόβρυσου, Βαλέτσικο,

Καταφύγιο Κισσάβου,

Φάρσαλα, Βασιλί, Χαλκιάδες,

Νέα Λεύκη, Ναρθάκι, έξοδος

Τυρνάβου προς Ελάσσονα,

Άζωρος, Συκούριο-Σπηλιά -

Καταφύγιο.

-Πινακίδες σήμανσης στην

π.ε.ο. Λάρισας- Βόλου,

Λάρισα-Αγιά, Αγιά-

Αγιόκαμπος, Λάρισα-

Τρίκαλα, Ευαγγελισμός-

Μακρυχώρι-Ελάτεια, Μ.

Μοναστήρι, Φάρσαλα-

Ερέτρια, Λάρισα-Τύρναβος,

οδός Καρδίτσης, Λάρισα-

Συκούριο, Χαλκιάδες,

Ελασσόνα, Λάρισα -Σπηλιά,

Καταφύγιο-Σπηλιά.

-Ολοκληρώθηκαν διαγραμμί-

σεις  στους κεντρικούς οδι-

κούς άξονες Λάρισα -

Τρίκαλα, Λάρισα- Καρδίτσα,

Λάρισα-Βόλος, Λάρισα-

Φάρσαλα, Λάρισα-Αγιά,

Λάρισα-Συκούριο, Λάρισα-

Ελασσόνα  καθώς και στις

διασταυρώσεις των παραπά-

νω οδών με βέλη και

«ζέβρες»

– Παράλληλα  σε τακτά χρο-

νικά διαστήματα και μέχρι το

τέλος του χρόνου  γίνεται

κοπή χόρτων σε δίκτυο

συνολικού μήκους 1.600 χλμ.
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Ιουλίου πραγματο-

ποιήθηκαν οι εκλο-

γές στο νέο σκακιστικό

σύλλογο της πόλης μας,

την “ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ”.

Παρότι διανύουμε ημέρες

διακοπών και κύματος καύ-

σωνα τα ιδρυτικά μέλη προ-

σήλθαν στη Γενική

Συνέλευση εκλέγοντας το

Διοικητικό Συμβούλιο και

την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Μετά από συνεδρίαση του

πρώτου ουσιαστικά

Διοικητικού Συμβουλίου

από την ίδρυση του, οι

αρμοδιότητες ορίστηκαν ως

εξής :

Πρόεδρος – Δερέκας

Δήμος,

Αντιπρόεδρος –

Παπαδόπουλος Δημήτρης,

Γραμματέας – Μπόλας

Γιώργος,

Ταμίας – Δημοπούλου

Ελένη

Μέλη: Νταφοπούλου Ελένη,

Νικολοπούλου Γιάννα και

Γκατζίκα Ρούλη.

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή

πρόεδρος εκλέχθηκε ο

Λούκας Δημήτρης,

Γραμματέας ο

Αθανασόπουλος Γιώργος

και μέλη οι Κωστής

Απόστολος και

Παπαποστόλου Κων/νος.

Σ
την ανανέωση της

συνεργασίας με

πέντε ποδοσφαιρι-

στές προχώρησε ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς,

ενώ οι ερυθρόλευκοι ανα-

κοίνωσαν την ημερομηνία

για την έναρξη της προε-

τοιμασίας και τα φιλικά

προετοιμασίας τους.

Συγκεκριμένα, οι «κόκκινοι»

θα ξεκινήσουν τη προετοι-

μασία τους για την επόμενη

ποδοσφαιρική χρονιά τη

Δευτέρα 9 Αυγούστου.

Ακόμη, το συγκρότημα του

Γιάννη Τσαλάγγα προχώρη-

σε στην ανανέωση της

συνεργασίας του με πέντε

ποδοσφαιριστές. Πρόκειται

για τους Παναγιώτη

Ραπτοτάσιο, Θοδωρή

Πατρίκη, Νίκο Καρατζούκο,

Ραφαήλ Μητροδήμο και

Δημήτρη Πλίτση.

Τέλος, τα φιλικά προετοι-
μασίας του Ολυμπιακού

Αμπελιάς είναι τα εξής:
24/08 Κιλελέρ

28/08 Αμπελόκηποι

31/08 Πανιώνιος

04/09 Αργυροπούλι

07/09 Γαλήνη

11/09 ΠΑΟΛ Αβέρωφ

14/09 Συκούριο

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανανεώσεις, προετοιμασία και φιλικά για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς!Ανανεώσεις, προετοιμασία και φιλικά για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς!

Η
Κρίστι

Αναγνωστοπούλο

υ, πραγματοποιή-

σε μια πολύ καλή εμφάνι-

ση και προσπάθεια στα

ημιτελικά της δισκοβολίας

γυναικών όμως η βολή

της στα 59.18 μ. δεν ήταν

αρκετή για να καταφέρει

να πάρει την πρόκριση

στον τελικό.

Η Φαρσαλινή Πανελλήνια

πρωταθλήτρια τερμάτισε

στην έβδομη θέση τερμάτι-

σε στο πρώτο γκρουπ του

προκριματικού γύρου της

δισκοβολίας γυναικών.

Η Κρίστι μετά το τέλος της

προσπάθειας της τόνισε τα

εξής:

“Θα είμαι αχάριστη αν πω

ότι δεν είμαι ευχαριστημένη

με τη σημερινη μου εμφάνι-

ση.

Αντιθέτως είμαι ευγνώμων

που βρίσκομαι εδώ υγιής

και συμμετείχα για δεύτερη

φορά σε Ολυμπιακούς

Αγώνες με το εθνόσημο στο

στήθος εκπροσωποντας τη

χώρα μας.

Η διοργάνωση ιδιαίτερη με

αρκετούς περιορισμούς,

χωρίς θεατές στις κερκίδες

να στηρίζουν τις προσπά-

θειες μας και πολλές ανα-

τροπές παρόλα αυτά το

πάλεψα έκανα την δεύτερη

καλύτερη φετινή εμφάνιση

κλείνοντας τη χρονιά με τον

καλύτερο τρόπο με 59.18μ

καταλαμβανοντας την 19η

θέση ανάμεσα στις 32

καλύτερες αθλήτριες του

κόσμου.

Θα ήθελα να σας ευχαρι-

στήσω όλους πάρα πολύ

για τις ευχές και την στήρι-

ξη σας που μου δίνουν

δύναμη να μην τα παρατάω

και να προχωράω παρακά-

τω!!

ΥΓ να με συγχωρείτε που

σας ξενύχτησα”

Κρίστι Αναγνωστόπουλου: “Είμαι ευγνώμωνΚρίστι Αναγνωστόπουλου: “Είμαι ευγνώμων

που εκπροσώπησα την χώρα μας για δεύτερηπου εκπροσώπησα την χώρα μας για δεύτερη

φορά στους Ολυμπιακούς αγώνες”!φορά στους Ολυμπιακούς αγώνες”!

Ο Δήμος Δερέκας πρώτος Πρόεδρος της Σκακιστικής Λέσχης ΦαρσάλωνΟ Δήμος Δερέκας πρώτος Πρόεδρος της Σκακιστικής Λέσχης Φαρσάλων



Δ
ύο συμπολίτες μας,

ο Αλέξανδρος

Χατζηπλής - καθη-

γητής φιλολογίας και ο

Αποστόλης Σαμιώτης -

φοιτητής φιλολογίας,

ήταν οι ομιλητές της 30ης

επετειακής εκδήλωσης

της Ιεράς Μητρόπολης

Φθιώτιδας στα πλαίσια

του εορτασμού των 200

χρόνων από την

Εθνεγερσία του 1821. 

Η ομιλία με θέμα

"Ολοκαυτώματα θυσίας στο

βωμό της Ελευθερίας" γέμι-

σε χαρά και αισιοδοξία τον

κόσμο που είδε δύο νέα

παιδιά να παρουσιάζουν με

τεκμηριωμένα στοιχεία,

γεγονότα της

Επανάστασης. Μάλιστα,

ήταν η δεύτερη φορά που

διεξήγαγαν ομιλία, μετά την

πρώτη με θέμα "Η έκρηξη

της Επανάστασης στις

παραδουνάβιες ηγεμονίες",

τον Απρίλιο, που στέφθηκε

επίσης με επιτυχία. Την

εκδήλωση χαιρέτισε ο

δήμαρχος Δομοκού, κος

Μπάμπης Λιόλιος καθώς

και ο Μητροπολίτης

Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, ο

οποίος έδωσε τα εύσημα

στους Φαρσαλινούς ομιλη-

τές τόσο κατά τη διάρκεια

όσο και μετά το πέρας της

εκδήλωσης στο τραπέζι

που ακολούθησε. Η ομιλία

των δύο συμπολιτών μας

προβλήθηκε από το Σταρ

Κεντρικής Ελλάδος την

Κυριακή 1 Αυγούστου ενώ

είναι διαθέσιμη σε όποιον

ενδιαφερόμενο για να την

παρακολουθήσει στο κανάλι

της Ιεράς Μητρόπολης

Φθιώτιδας στο YouTube."

9
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Σ
υνελήφθη στις 26-

07-2021 το βράδυ

στα Φάρσαλα, από

αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων, μία ημεδαπή,

σε βάρος της οποίας,

καθώς και σε βάρος

τριών ακόμη ατόμων, εκ

των οποίων τα στοιχεία

των δύο έχουν ταυτοποι-

ηθεί και αναζητούνται,

σχηματίσθηκε δικογραφία

για το αδίκημα της κλο-

πής.

Ειδικότερα, μετά από

κατάλληλη αξιοποίηση στοι-

χείων, περιπολούντες αστυ-

νομικοί της προαναφερόμε-

νης Υπηρεσίας διενήργη-

σαν έλεγχο σε Ι.Χ. φορτηγό

αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας

ενός εκ των δραστών, το

οποίο ήταν σταθμευμένο

έξω από την οικία της συλ-

ληφθείσας, στο εσωτερικό

του οποίου βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν:

(α) μία κουλούρα, με καλώ-

διο εμπεριέχον χαλκό,

συνολικού βάρους -100-

κιλών,

(β) μία κουλούρα με σιδερέ-

νιο σύρμα γείωσης, συνολι-

κού βάρους -40- κιλών,

καθώς και

(γ) διάφορα άλλα σιδερένια

αντικείμενα (σκραπ).

Ακολούθως, σε μη περι-

φραγμένο οικόπεδο, ιδιο-

κτησίας της συλληφθείσας

και ενός ακόμη εκ των δρα-

στών, βρέθηκαν κάτω από

αντικείμενα και κατασχέθη-

καν:

(δ) τέσσερα τσουβάλια

εμπεριέχοντα χαλκό προερ-

χόμενο από καμένα καλώ-

δια, συνολικού βάρους -

160- κιλών,

(ε) ένα καρούλι με περιτυ-

λιγμένο καλώδιο χαλκού,

συνολικού βάρους -280-

κιλών και

(στ) τριάντα τμήματα αλου-

μινένιων παραθυρόφυλλων.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το

προαναφερόμενο όχημα,

ως μέσο μεταφοράς των

κλοπιμαίων.

Φάρσαλα: Αστυνομικοί του ΑΤ Φαρσάλων κατέσχεσανΦάρσαλα: Αστυνομικοί του ΑΤ Φαρσάλων κατέσχεσαν

μεγάλη ποσότητα χαλκού – Προχώρησαν σε μιαμεγάλη ποσότητα χαλκού – Προχώρησαν σε μια

σύλληψη, αναζητούνται άλλοι τρειςσύλληψη, αναζητούνται άλλοι τρεις

Δύο Φαρσαλινοί τίμησαν το 1821 με ομιλία τους στην Εκκάρα ΔομοκούΔύο Φαρσαλινοί τίμησαν το 1821 με ομιλία τους στην Εκκάρα Δομοκού



Σ
υνάντηση είχε ο αν.

Γραμματέας της ΚΟ

της ΝΔ, Βουλευτής

Ν. Λάρισας, Χρήστος

Κέλλας, με τον

Υφυπουργό Μεταφορών,

Γιάννη Κεφαλογιάννη,

στο Υπουργείο

Υποδομών και

Μεταφορών, με θέμα την

άρση της απαγόρευσης

διέλευσης φορτηγών

στον δρόμο Νέο

Μοναστήρι-Μεταλλεία

Δομοκού.

Ο Λαρισαίος πολιτικός τόνι-

σε στον Υφυπουργό ότι, με

την ισχύουσα νομοθεσία,

απαγορεύεται η διέλευση

φορτηγών στο οδικό δίκτυο

από το Νέο Μοναστήρι έως

τα Μεταλλεία Δομοκού.

Εξαιτίας αυτού, οι οδηγοί

είναι υποχρεωμένοι να ακο-

λουθούν την παράκαμψη

μέσω Σοφάδων και Ε-65,

απόστασης 45 χλμ., για να

βγουν προς τη Λαμία και

την ΠΑΘΕ. Κατά συνέ-

πεια,δημιουργούνται πολλά

προβλήματα στους αυτοκι-

νητιστές και ειδικότερα σε

αυτούς των Φαρσάλων. Τα

δρομολόγια προς Λαμία και

Αθήνα καθίστανται χρονο-

βόρα και επίπονα και, σε

πολλές περιπτώσεις, απα-

γορευτικά για την αυθημε-

ρόν επιστροφή των οδηγών

στα Φάρσαλα. Είναι γνω-

στό ότι, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία, ο ημε-

ρήσιος χρόνος οδήγησης,

δεν μπορεί ναυπερβαίνει τις

9 ώρες. Έτσι, η αυθημερόν

μετάβαση στην Αθήνα και η

επιστροφή στα Φάρσαλα

καθίσταται δύσκολη.

Συγχρόνως, ο κ. Κέλλας

εστίασε στην υγεία των

οδηγών και στην οικονομική

διάσταση του ζητήματος

που αποτελεί εμπόδιο στην

ανάπτυξη της περιοχής.

Ο κ. Κεφαλογιάννης συμ-

φώνησε με τον κ. Κέλλα και

έκανε δεκτό το αίτημα των

Φαρσαλινών οδηγών, ώστε

να επιτρέπεται η διέλευση

στο τμήμα Νέο Μοναστήρι

– Μεταλλεία Δομοκού.

Εντός των επόμενων ημε-

ρών, το Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών

θα εκδώσει αντίστοιχη νομι-

κή πράξη για τη ρύθμιση

του ζητήματος.

Χρήστος Κέλλας

Ο αν. Γραμματέας της ΚΟ

της ΝΔ ευχαρίστησε τον κ.

Κεφαλογιάννη για την αντα-

πόκρισή του και, αποχωρώ-

ντας από το Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών,

δήλωσε:

«Συζητήσαμε με τον φίλο

Υπουργό το δίκαιο αίτημα

των οδηγών φορτηγών των

Φαρσάλων για τη δυνατότη-

τα διέλευσής τους από το

Νέο Μοναστήρι έως τα

Μεταλλεία Δομοκού, αντί

της επίπονης, χρονοβόρας

και δαπανηρής παράκαμ-

ψης μέσω Σοφάδων και Ε-

65.

Το Υπουργείο Υποδομών

και Μεταφορών δρομολογεί

άμεσα την επίλυση του

προβλήματος.

Είμαστε στο πλευρό των

επαγγελματιών και των

αυτοκινητιστών σε μια

δύσκολη εποχή».

Στη συνάντηση παρέστη και

ο Φαρσαλινός αυτοκινητι-

στής Βασίλης Ατόσογλου.
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Κέλλας σε Κεφαλογιάννη: «Να επιτραπεί η διέλευση φορτηΚέλλας σε Κεφαλογιάννη: «Να επιτραπεί η διέλευση φορτη--

γών στον δρόμο Νέο Μοναστήρι-Μεταλλεία Δομοκού»γών στον δρόμο Νέο Μοναστήρι-Μεταλλεία Δομοκού»

Η
θεατρική ομάδα

ΠασπARTού σε

συνεργασία με το

Δήμο Φαρσάλων και τον

ΟΠΑΚΠΑ παρουσιάζει

την παιδική θεατρική

παράσταση «Οι περιπέ-

τειες του Πινόκιο», σε

διασκευή και σκηνοθεσία

Ηλία Παπαγιάννη,  την

Τρίτη 3 Αυγούστου  2021

και ώρα 21.00 στην

Κεντρική Πλατεία

Φαρσάλων.

Ένα κομμάτι ξύλου σμιλεύ-

εται εκπληκτικά από τα

μαγικά χέρια ενός ηλικιωμέ-

νου ξυλουργού, του

Τζεπέτο και μεταμορφώνε-

ται σε μία όμορφη μαριονέ-

τα με ανθρώπινα χαρακτη-

ριστικά.

Ο Πινόκιο λοιπόν, έτσι θα

ονομάσει ο Τζεπέτο τη

μαριονέτα του, ζωντανεύει,

μιλάει, τρέχει και κάνει πολ-

λές αταξίες. Παρασύρεται

όμως συχνά από άλλους

και η περιέργειά του τον

βάζει συνεχώς σε μπελά-

δες. Παλεύει μόνιμα ανάμε-

σα στο καλό και το κακό και

κάθε φορά που λέει ψέματα

η μύτη του μεγαλώνει εντυ-

πωσιακά. Στο μεγάλο του

ταξίδι θα συναντήσει πολ-

λούς ήρωες όπως τον

Σώφρον Γρύλο, τους ραδι-

ούργους Αλεπού και Γάτο

αλλά και τον καλό του φίλο

Πεπίτο. Ο Τζεπέτο και η

καλή του Νεράιδα, που τον

αγαπούν και οι δύο πάρα

πολύ, προσπαθούν να τον

συνετίσουν και να του διδά-

ξουν τις αρετές. Ο Πινόκιο

ονειρεύεται να γίνει μια

μέρα ένα αληθινό αγόρι!

Μα για να γίνει αυτό, θα

πρέπει να συμμορφωθεί.

Ο Πινόκιο, το υπέροχο και

διαχρονικό αυτό παραμύθι,

είναι μία ιστορία με σημα-

ντικά ηθικά διδάγματα.

Μέσα από τις περιπέτειες

της ξύλινης μαριονέτας καλ-

λιεργείται η υπακοή των

παιδιών στους γονείς τους,

η αξία της ειλικρίνειας και η

θετική συμπεριφορά.

Παίζουν αλφαβητικά  οι

ηθοποιοί: Δάκτυλα Λιάνα,

Καλαντζή Φένια,

Καραδένδρος Κώστας,

Λαγκούρα Καλλιόπη,

Σακκάς Βασίλης. Σκηνικά

κοστούμια: Παπαδούλη

Θεοδώρα.

Είσοδος ελεύθερη

Παιδική θεατρικήΠαιδική θεατρική

παράσταση «Οι περιπαράσταση «Οι περι--

πέτειες του Πινόκιο»πέτειες του Πινόκιο»
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««Καρποφόρησαν» οι προσπάθειες των φορέων της πόλης για τηνΚαρποφόρησαν» οι προσπάθειες των φορέων της πόλης για την

εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ. Φαρσάλων – Όλα τα δεδομένα μετά τηνεύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ. Φαρσάλων – Όλα τα δεδομένα μετά την

συνάντηση με τον Πρόεδρο της 5ης ΥΠΕσυνάντηση με τον Πρόεδρο της 5ης ΥΠΕ

Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων γνωστοποιεί-

ται ότι στις 24 Ιουνίου

2021 , πραγματοποιήθηκε

συνάντηση μεταξύ  των

φορέων :

1. Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων

2. Αγροτικών Συλλόγων

Φαρσάλων 

3. Σωματείου Οικοδόμων

Φαρσάλων 

4. Συλλόγου Τριτέκνων

Επαρχίας Φαρσάλων

5. Συλλόγου Πολυτέκνων

Φαρσάλων 

6. Σωματείου Συνταξιούχων

ΙΚΑ Φαρσάλων 

7. Σωματείου Συνταξιούχων

ΟΑΕΕ Φαρσάλων 

8. Εκπρόσωπο εργαζομέ-

νων του Κ.Υ Φαρσάλων,

Και του  Διοικητή της 5ης

ΥΠΕ  Θεσσαλίας και

Στερεάς Ελλάδας κον

Σερέτη Φώτη στην οποία

κατατέθηκαν αιτήματα  που

χρήζουν άμεσης λύσης που

αφορούν το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων  όπως : 

* Την άμεση και πλήρη λει-

τουργία του μικροβιολογι-

κού εργαστηρίου ,

* Την άμεση και πλήρη λει-

τουργία του ακτινολογικού,

* Την πλήρη επαναλειτουρ-

γία του οδοντιατρικού

ιατρείου. 

* Τη άμεση λειτουργία εμβο-

λιαστικής γραμμής με το

εμβόλιο Pfizer.

* Άμεση πρόσληψη επισκε-

πτριών για την ενίσχυση

της εμβολιαστικής γραμμής

Pfizer.

* Την άμεση λειτουργία του

θεσμού των επισκεπτών

ιατρών ειδικοτήτων για την

πραγματοποίηση εβδομαδι-

αίων ιατρείων στο κέντρο

υγείας.

* Πλήρωση όλων των

κενών οργανικών θέσεων

του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων για να υπάρξει

επαρκής στελέχωση και λει-

τουργική αναβάθμιση. 

Κατά την διάρκεια της

συνάντησης υπήρξε εποι-

κοδομητική συζήτηση και

ανταλλαγή απόψεων μετα-

ξύ των φορέων και του διοι-

κητή της 5ης ΥΠΕ κ. Σερέτη

ο οποίος  έκανε δεκτά τα

παραπάνω αιτήματα και

υποσχέθηκε ότι από την

πλευρά της ΥΠΕ θα γίνουν

όλες οι ενέργειες ώστε να

γίνει η σταδιακή υλοποίηση

των παραπάνω αιτημάτων.

Είμαστε σε θέση να γνωρί-

ζουμε ότι προχωρά ο σχε-

διασμός για την πλήρη λει-

τουργία του

Μικροβιολογικού εργαστηρί-

ου , επίσης ήδη το Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων συμπερι-

λαμβάνεται στα

Εμβολιαστικά Κέντρα για το

Εμβόλιο Pfizer και από την

Πέμπτη 5 Αυγούστου  2021

αρχίζει η έναρξη των εμβο-

λιασμών. 

Οι πολίτες πλέον θα μπο-

ρούν να εμβολιαστούν την

πόλη τους με το συγκεκρι-

μένο εμβόλιο χωρίς να

ταλαιπωρούνται σε άλλες

κοντινές πόλεις για τον

εμβολιασμό τους αρκεί να

δηλώσουν μέσω της πλατ-

φόρμας

https://emvolio.gov.gr , είτε

μέσω του φαρμακοποιού

τους. 

Αναμένουμε στην επίλυση

και των υπολοίπων αιτημά-

των που είχαμε συζητήσει

με τον κ. Σερέτη που αφο-

ρούν το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων για τα οποία

μας υποσχέθηκε πως θα

διεκπεραιωθούν άμεσα. 

Είμαστε υπερήφανοι όταν

οι προσπάθειες των φορέ-

ων της πόλης βρίσκουν

ανταπόκριση από την πολι-

τεία  και θα συνεχίσουμε να

απαιτούμε όλοι μαζί μέχρι

να υλοποιηθούν  τα ζητήμα-

τα που αφορούν την υγεία

όλων των πολιτών της

επαρχίας Φαρσάλων.

Εκπροσωπώντας τους

παραπάνω φορείς 

Το ΔΣ 

Του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων.



Μ
ε την δέουσα

ιεροπρέπεια

εορτάστηκε και

φέτος, τηρουμένων των

σχετικών υγειονομικών

μέτρων προστασίας, η

Εκκλησία της

Θεσσαλιώτιδος και των

Φαναριοφερσάλων, την

πανευφρόσυνη ιερά

μνήμη της Αγίας Ειρήνης

της Χρυσοβαλάντου στο

Κατωχώρι Φαρσάλων.

Το απόγευμα της Τρίτης 27

Ιουλίου, παραμονή της εορ-

τής της Αγίας Ειρήνης

Χρυσοβαλάντου, ο

Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεος χοροστάτησε στον

πανηγυρικό Αρχιερατικό

Εσπερινό μετ’  αρτοκλασίας

στον ομώνυμο εορτάζοντα

Ιερό Προσκυνηματικό Ναό

στο Κατωχώρι Φαρσάλων,

πλαισιούμενος από κληρι-

κούς της Αρχιερατικής

Περιφερείας Φαρσάλων.

Επίσης παρόντες ήταν ο

Αντιπεριφερειάρχης

Θεσσαλίας κ. Γιώργος

Λαδόπουλος,  ο Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων κ. Κων/νος

Δαμιανός,  οι Αντιδήμαρχοι

Φαρσάλων κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Χρήστος

Μπασαγιάννης, Σταύρος

Κουκουλιός, Δημήτρης

Γούσιας, οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι Φαρσάλων κ.κ.

Δέσποινα Συροπούλου,

Ιουλία Αγγελακοπούλου,

Βασίλης Πατσιούρας,  ο

Πρόεδρος του τοπικού δια-

μερίσματος κ. Βασίλειος

Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος

Ευυδρίου κ. Νίκος Γούσιος

και πλήθος κόσμου.

Μετά το τέλος της αρτοκλα-

σίας και την ευλόγηση των

μήλων της Αγίας Ειρήνης ο

Σεβ. Ποιμενάρχης κ.

Τιμόθεος εκήρυξε επικαί-

ρως τον θείο λόγο, αναφε-

ρόμενος στο βίο της Αγίας

Ειρήνης, ηγουμένης της

Ιεράς Μονής του

Χρυσοβαλάντου, η οποία

αναζήτησε τον μοναχικό

ασκητικό βίο, προκειμένου

μέσα από την οσιακή ζωή

της, την παρθενία της, την

καθαρότητα της ψυχής και

του σώματός της, να θεώ-

σει το πρόσλημμα, δηλαδή

την ανθρώπινη φύση της

και να την παραδώσει στο

Θεό. Όπως χαρακτηριστι-

κώς τόνισε: «Η Αγία Ειρήνη

επροσηύχετο και τα κυπα-

ρίσσια έγερναν τις κορυφές

τους, για να δείξουν την

μεγαλωσύνη της καρδιάς

της». Αναφέρθηκε επίσης

στο θαυμαστό γεγονός κατά

το οποίο ο Ευαγγελιστής

Ιωάννης προσέφερε τρία

μήλα στην Αγία Ειρήνη με

σκοπό να επιβεβαιώσει την

αγιότητά της, ότι οι ασκητι-

κοί κόποι, οι προσευχές, οι

νηστείες και οι μετάνοιες και

ο αγώνας της να ενωθεί με

τον Χριστό έχουν αποτέλε-

σμα. Προσέλαβε καρπό

παραδείσιο και τον εγεύθη-

κε εν ζωή, ώστε ο Θεός της

εχάρισε την παραδείσια

γεύση ενόσο ζούσε.

Το πρωί της Τετάρτης 28

Ιουλίου, αγιώνυμο ημέρα

της εορτής, τελέσθηκε ο

Όρθρος και η πανηγυρική

θεία Λειτουργία στον εορτά-

ζοντα Ιερό Προσκυνηματικό

Ναό Αγίας Ειρήνης

Χρυσοβαλάντου

Κατωχωρίου Φαρσάλων.

Κείμενο-Φωτογραφίες: Αλ.

Αναγνωστόπουλος

Φωτογραφίες: Δ.

Καραγιάννης
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Α
ντιδράσεις από

τους κατοίκους,

πέρασε κατά πλει-

οψηφία από το Δ.Σ.

Πολλές είναι οι αντιδράσεις

για την εγκατάσταση του

μεγάλου φωτοβολταϊκού

πάρκου στη Σκοτούσα

Φαρσάλων. 

Στο περασμένο Δ.Σ. απο-

φασίστηκε κατά πλειοψηφία

η λήψη καταρχήν απόφα-

σης για την εκμίσθωση

Δημοτικών εκτάσεων στον

οικισμό του Θετιδίου με

σκοπό την εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών, ώστε να

μπορέσει η υπηρεσία να

προβεί στις απαραίτητες

αδειοδοτήσεις και να καθο-

ριστεί ο ακριβής αριθμός

στρεμμάτων εκμίσθωσης.

Επίσης αποφασίστηκε πως

μετά από τις παραπάνω

ενέργειες και την συμπλή-

ρωση του φακέλου εκμί-

σθωσης από την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου, θα

επανέλθουν με οριστική

απόφαση για να εγκριθεί η

διενέργεια πλειοδοτικής

δημοπρασίας όπως και ο

ακριβής αριθμός στρεμμά-

των που θα εκμισθώσουν.

Κατά την διάρκεια του Δ.Σ.

ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου ενημέρω-

σε το Σώμα ότι η συζήτηση

που γίνεται αφορά μόνο

860.000 τμ στον Οικισμό

του Θετιδίου, ενώ παράλλη-

λα αναφέρθηκε στα οφέλη

που θα προκύψουν τόσο

στον Δήμο όσο και στην

τοπική κοινωνία με δημι-

ουργία θέσεων εργασίας

κ.α.

Ο κ. Αλέξανδρος

Αγγελακόπουλος,

Πρόεδρος του Συμβουλίου

Κοινότητας Σκοτούσας τόνι-

σε ότι δεν είναι αρνητικός

σε μια επένδυση αλλά όχι

με αυτούς τους όρους ενώ

παράλληλα εξέφρασε τις

αντιρρήσεις και τις απορίες

του για την εκμίσθωση των

εκτάσεων.

Ο πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων και νυν

Δημοτικός Σύμβουλος κ.

Άρης Καραχάλιος τόνισε ότι

η παράταξη του δεν συμ-

φωνεί με τον τρόπο εισήγη-

σης της υπηρεσίας χαρα-

κτηρίζοντας την πλημμελέ-

στατη και πρόχειρη, εισήγη-

ση ενώ ανέφερε τις αντιρ-

ρήσεις της παράταξης του

και με την εκμίσθωση σε

μια εταιρεία ενδιαφερομένη

μετά από ενάμιση χρόνο

από το αίτημα της, οπότε

υπάρχει κατηγορηματικά

αντίθετη άποψη.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.

Ευάγγελος Κατσιαούνης (εκ

μέρους της κ. Μαρίας Ίφου)

τόνισε ότι είναι κάθετα

αρνητικοί καθώς δημιουρ-

γείται πρόβλημα στην τοπι-

κή κτηνοτροφία και πρόκει-

ται για αναγκαστική απαλ-

λοτρίωση παρακείμενων

ιδιοκτησιών, ενώ αναρωτή-

θηκε γιατί επιλέχθηκε μόνο

το Θετίδιο και όχι και άλλοι

οικισμοί του Δήμου

Η δημοτική σύμβουλος

Ιουλία Αγγελακοπούλου,

στην παρέμβασή της είπε

ότι συμφωνεί σε μια επέν-

δυση στον τόπο, διότι πέρα

από οποιοδήποτε οικονομι-

κό όφελος θα έλθει και η

ανάπτυξη σε άλλους τομείς

όπως έγινε και σε άλλες

περιοχές.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

Απόστολος Αναγνώστου

έκανε πρόταση να αναβλη-

θεί το θέμα και να συζητη-

θεί σε επόμενη συνεδρίαση

δια ζώσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός

έθεσε την πρόταση σε

ψηφοφορία.

Υπέρ της συνέχισης της

συζήτησης του θέματος

τάχθηκαν οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι : Χατζηπλή

Σοφία, Γκατζόγιας

Νικόλαος, Κουκουλιός

Σταύρος, Μπρόζος

Κων/νος, Αρσενοπούλου

Βάια, Μπασαγιάννης

Χρήστος, Γούσιας

Δημήτριος, Τριάντης

Ιωάννης, Χαμορούσου

Ευαγγελία,

Αγγελακοπούλου Ιουλία,

Πατσιούρας Βασίλειος και

Δαμιανός Κων/νος

(Πρόεδρος Δ.Σ.) (σύνολο

12 ψήφοι)

Υπέρ της αναβολής του

θέματος για επόμενη δια

ζώσης συνεδρίαση, τάχθη-

καν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Καραχάλιος Αριστομένης,

Παπαγεωργίου

Χριστόδουλος,

Παναγιωτοπούλου Κυριακή,

Ιφου Μαρία, Λελεντζής

Ιωάννης, Κατσιαούνης

Ευάγγελος, Τύμπας

Κων/νος, Αναγνώστου

Απόστολος &

Αγγελακόπουλος

Αλέξανδρος (Πρόεδρος

Συμβουλίου Κοινότητας

Σκοτούσσας) (σύνολο 9

ψήφοι).

Μετά από τα παραπάνω ο

Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου προχώρησε σε

ονομαστική ψηφοφορία για

την καταρχήν έγκριση εκμί-

σθωσης δημοτικών εκτάσε-

ων στην Κοινότητα

Σκοτούσσας, για εγκατά-

σταση φωτοβολταϊκών.

Υπέρ της εκμίσθωσης

τάχθηκαν οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι: Χατζηπλή

Σοφία, Γκατζόγιας

Νικόλαος, Κουκουλιός

Σταύρος, Αρσενοπούλου

Βάια, Μπασαγιάννης

Χρήστος, Γούσιας

Δημήτριος, Τριάντης

Ιωάννης, Χαμορούσου

Ευαγγελία,

Αγγελακοπούλου Ιουλία,

Πατσιούρας Βασίλειος και

Δαμιανός Κων/νος

(Πρόεδρος Δ.Σ.).

Κατά της εκμίσθωσης

τάχθηκαν οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι : Καραχάλιος

Αριστομένης,

Παπαγεωργίου

Χριστόδουλος,

Παναγιωτοπούλου Κυριακή,

Ιφου Μαρία, Λελεντζής

Ιωάννης, Κατσιαούνης

Ευάγγελος &

Αγγελακόπουλος

Αλέξανδρος (Πρόεδρος

Συμβουλίου Κοινότητας

Σκοτούσσας).

Το αποτέλεσμα της ψηφο-

φορίας ήταν έντεκα (11)

υπέρ και επτά (7) κατά επί

των παρόντων στη συνε-

δρίαση συμβούλων

Το λόγο ζήτησε και έλαβε ο

κ. Άρης Καραχάλιος ο οποί-

ος και επισήμανε ότι η

μακροχρόνια μίσθωση

απαιτεί απόλυτη πλειοψη-

φία του Συμβουλίου (δηλα-

δή 14 ψήφους) για να μην

υπάρξει ακυρότητα απόφα-

σης.

Με πληροφορίες από

το:larissanet.gr
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-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της

πόλης των Φαρσάλων στον

πεζόδρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο

κέντρο των Φαρσάλων κατάλλη-

λο για επαγγελματική στέγη στην

οδό Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 95

τμ επί της Οδού Αθηνάς

(Απέναντι από τον Παλιό

ΟΤΕ) με τον άερα.

Τηλ.Επικοινωνίας:

6975596225

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω γήρατος

Lancia Destra 1.600 c.c,

ατρακάριστο και απείραχτο,

160.000 χλμ.

Τιμή Συζητήσιμη λόγω ηλι-

κίας.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6938749948

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για

εργασία σε κάβα ποτών.

Πληροφορίες στο:

6975668620

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

3αρι, 160 τ.μ., (διαμπερές, 3

κρεβατοκάμαρες, ευρύχωρη

κουζίνα, ευρύχωρο καθιστικό

και 2 μπάνια) 2ου ορόφου

στην οδό Βόλου 9 στα

Φάρσαλα, με θέρμανση

(αέριο) και ελάχιστα κοινό-

χρηστα. Διαθέσιμο από τα

μέσα του Σεπτεμβρίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6936719862
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3/8: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

4/8:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

5/8:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

6/8:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

7/8:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

8/8:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

9/8:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την Παρασκευή
18/6/2021 και μέχρι νεωτέ-
ρας τα δρομολόγια διαμορ-
φώνονται ως εξής:
ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ: 11:50 -15:50 -19:50
ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ 08:10 -
16:15 – 20:15
Τα δρομολόγια ισχύουν και
για τα Σαββατοκύριακα.

Zητούνται εργάτριες και εργάτες για εποχιακή απασχόλη-

ση σε εργοστάσιο κονσερβοποιιάς

Πληροφορίες στο Nefeli Travel

Tηλ. Επικοινωνίας: 24910-25600-601

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2ου ορόφου 46 τ.μ. (βλέπει ακάλυ-

πτο) κατασκευής 1982 σε καλή κατάσταση,  στην οδό

Βόλου 9, στα Φάρσαλα.

Τιμή 22.000 ευρώ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936719862

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ζητούνται :

Οδηγός φορτηγού , Χειριστές μηχανημάτων ανυψωτικών

, φορτωτών και γερανού , Τεχνικός οχημάτων , για την

κάλυψη θέσεων της εταιρείας , στα Φάρσαλα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την

σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (

9:00 – 14:00 ) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙ-

ΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6988093367

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ του Γεωργίου και της

Πολυξένης το γένος Βούλγαρη που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου και

της Πηνελόπης το γένος Ζαχοπούλου που γεννήθηκε

στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα, πρόκειται να

έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον

Ι.Ν. Άγιο Νικόλαο στα Φάρσαλα.

Τ
ι έδειξαν τα Rapid

Test στα Φάρσαλα 

Στα Φάρσαλα

Πραγματοποιήθηκαν 76

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

Στην Π.Ε. Λάρισας:

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑ-

ΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε συνολικό αριθμό 434

δειγμάτων καταγράφηκαν 8

θετικά κρούσματα Covid-

19. Αφορούν σε 4 άνδρες

και 4 γυναίκες με διάμεση

ηλικία τα 30 έτη.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥ-

ΔΡΟΜΕΙΟΥ

Σε συνολικό αριθμό 172

δειγμάτων καταγράφηκε 1

θετικό κρούσμα Covid-19.

Αφορά σε  άντρα  ηλικίας

18 ετών.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ

Σε συνολικό αριθμό 184

δειγμάτων καταγράφηκαν 4

θετικά κρούσμα Covid-19.

Αφορούν σε 2 γυναίκες και

2 άντρες με ενδιάμεση ηλι-

κία τα 24 έτη.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟ-

ΚΗΠΩΝ – ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥ-

ΤΕΧΝΕΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν 22

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕ-

ΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν 29

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

Τι έδειξαν τα Τι έδειξαν τα RapidRapid

Test Test σταστα ΦάρσαλαΦάρσαλα

ΦΑΡΣΑΛΑ- ΛΑΜΙΑ 11:15 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262
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Ε
πιτάχυνση κτημα-

τογράφησης κατά

δυο χρόνια,

ψηφιοποίηση διαδικα-

σιών κι υπηρεσιών, ενί-

σχυση ασφάλειας των

συναλλαγών, είναι ορι-

σμένες από τις καινοτο-

μίες που φέρνει ο νέος

νόμος του υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

«Εκσυγχρονισμός του

Ελληνικού

Κτηματολογίου, νέες

ψηφιακές υπηρεσίες και

ενίσχυση της ψηφιακής

διακυβέρνησης», που

υπερψηφίστηκε κατά τη

συνεδρίαση της

Ολομέλειας της Βουλής.

Ουσιαστικά, όπως τονίστη-

κε από την ηγεσία του

υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης με τον νέο

νόμο επιταχύνεται η κτημα-

τογράφηση, απλοποιούνται

και ψηφιοποιούνται οι διαδι-

κασίες που παρέχει το

Ελληνικό Κτηματολόγιο

στους πολίτες, ενώ ο φορέ-

ας αναδιοργανώνεται με

στόχο την καλύτερη παροχή

υπηρεσιών.

«Έχοντας εντοπίσει εκείνα

τα σημεία που προκαλούν

τις μεγαλύτερες καθυστερή-

σεις, παρεμβαίνουμε στο-

χευμένα ώστε να επιταχύ-

νουμε τη διαδικασία μετά-

βασης σε λειτουργούν

Κτηματολόγιο. Και το

κάνουμε απλοποιώντας τις

περιττές γραφειοκρατικές

διαδικασίες και ενισχύοντας

εκείνες που θωρακίζουν

τόσο τα συμφέροντα του

Δημοσίου, όσο και των

πολιτών» υπογράμμισε ο

υπουργός Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, Κυριάκος

Πιερρακάκης.

Από την πλευρά του, ο

υφυπουργός, αρμόδιος για

θέματα του Κτηματολογίου,

Γιώργος Στύλιος δήλωσε

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «με τον

νέο νόμο για το

Κτηματολόγιο που ψηφί-

σθηκε την Πέμπτη από τη

Βουλή, παύει το

Κτηματολόγιο να είναι

συνώνυμο της γραφειοκρα-

τίας και της ταλαιπωρίας για

πολίτες και επαγγελματίες.

Με όπλο τον ψηφιακό μετα-

σχηματισμό περνάμε στο

νέο ψηφιακό Κτηματολόγιο

που θα παρέχει υπηρεσίες

και πληροφορία στους

ενδιαφερόμενους δωρεάν

με ένα κλικ από το γραφείο

ή το σπίτι τους, 24 ώρες το

24ωρο. Μέσω προγραμμα-

τικών συμβάσεων με το

ΤΕΕ και τους δικηγορικούς

συλλόγους στελεχώνουμε

τον Φορέα με εξειδικευμένο

προσωπικό για την αποτε-

λεσματικότερη λειτουργία

του. Επιταχύνουμε την κτη-

ματογράφηση της χώρας,

με στόχο από το 35% που

είναι σήμερα να φτάσουμε

στο 90% μέχρι το τέλος του

2022, δύο χρόνια νωρίτερα

από τον αρχικό μας σχεδια-

σμό. Δημιουργούμε επίσης

τον Ηλεκτρονικό Φάκελο

Μεταβίβασης Ακινήτου, έτσι

ώστε όλη η διαδικασία αγο-

ραπωλησίας να ξεκινά και

να ολοκληρώνεται στο γρα-

φείο του συμβολαιογράφου.

Με το νέο Ψηφιακό

Κτηματολόγιο βελτιώνουμε

την καθημερινότητα του

πολίτη, ενισχύουμε με

κανόνες διαφάνειας την

κτηματαγορά, δημιουργού-

με ένα νέο αναπτυξιακό

εργαλείο για τη χώρα».

Τι προβλέπει:

Επιταχύνεται η μετάβαση

σε λειτουργούν

Κτηματολόγιο, με την νέα

διαδικασία εξέτασης των

ενστάσεων. Υπολογίζεται

ότι το χρονοδιάγραμμα έως

την ολοκλήρωση του

Κτηματολογίου επιταχύνεται

κατά δύο έτη.

Οι περιοχές με λειτουργούν

Κτηματολόγιο εντάσσονται

και σε όλες τις ψηφιακές

υπηρεσίες του

Κτηματολογίου.

Ενισχύεται η ασφάλεια των

συναλλαγών, καθώς όλη η

πληροφορία είναι συγκε-

ντρωμένη σε ένα σημείο,

είναι δημόσια και προσβά-

σιμη σε όποιον έχει συμφέ-

ρον να την αναζητήσει.

Διευκολύνεται η διόρθωση

για ακίνητα που έχουν

εσφαλμένα χαρακτηριστεί

ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Ενθαρρύνονται οι εξωδικα-

στικές διαδικασίες επίλυσης

διαφορών.

Καθιερώνονται οι διαπι-

στευμένοι μηχανικοί και οι

κτηματολογικοί δικαστές,

ενώ προωθείται η συνεργα-

σία με το ΤΕΕ και τους

δικηγορικούς συλλόγους.

Νομοθετήθηκε ο

Ηλεκτρονικός Φάκελος

Ακινήτου, ένα πάγιο αίτημα

όσων επαγγελματικών κλά-

δων εμπλέκονται στις αγο-

ραπωλησίες ακινήτων.

Δίνεται η δυνατότητα να

επανέλθουν στους δήμους,

με την έκδοση μίας

Διαπιστωτικής Πράξης από

τον Συντονιστή της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, με τη σύμφωνη

γνώμη της κατά τόπο αρμό-

διας Κτηματικής Υπηρεσίας

του Υπουργείου

Οικονομικών, τα κοινόχρη-

στα και κοινωφελή ακίνητα

που είχαν χαρακτηριστεί ως

αγνώστου ιδιοκτήτη και

περιήλθαν εξαιτίας της ορι-

στικοποίησης τους στο

ελληνικό δημόσιο.

Παράταση για διορθώσεις

για τα «αγνώστου ιδιοκτή-

τη» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

2022

Η μετάβαση στην οριστική

δομή περιλαμβάνει το κλεί-

σιμο των 390 υποθηκοφυ-

λακείων και το άνοιγμα 17

κτηματολογικών γραφείων

και 75 υποκαταστημάτων.

Σήμερα, 53 από τα 390

υποθηκοφυλακεία έχουν

κλείσει, έχουν ανοίξει 8 από

τα 17 κτηματολογικά γρα-

φεία και 26 από τα 75 υπο-

καταστήματα, ενώ ανοίγουν

3 γραφεία το μήνα. Όπως

εκτιμάται, η οριστική δομή

θα έχει ολοκληρωθεί σύμ-

φωνα με τον προγραμματι-

σμό του υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τι συμβαίνει με τα

«Αγνώστου Ιδιοκτήτη»;

Μέχρι τώρα, έπρεπε να

υπάρχει η σύμφωνη γνώμη

του Δημοσίου, για να μπο-

ρέσει να δηλώσει κάποιος

ένα ακίνητο, το οποίο εμφα-

νίζεται ως «Αγνώστου

Ιδιοκτήτη». Σε πολλές περι-

πτώσεις, το Δημόσιο, δεν

ανταποκρινόταν όμως, με

αποτέλεσμα να επιβαρύνε-

ται σε χρόνο και χρήμα ο

πολίτης και να προσφεύγει

στα δικαστήρια. Με την

πρόταση του υπουργείου,

καθορίζεται ότι εάν το

Δημόσιο δεν απαντήσει

εντός 60 ημερών τότε θα

θεωρείται πως συμφωνεί. Η

διόρθωση για τα «αγνώ-

στου» θα γίνεται στα κτημα-

τολογικά γραφεία. Να

σημειώσουμε ότι η παράτα-

ση που δίνεται για διόρθω-

ση για ακίνητα «αγνώστου

ιδιοκτήτη» είναι μέχρι τις 31

Δεκεμβρίου 2022.

Στο νόμο περιλαμβάνονται

διατάξεις για τις νέες ψηφια-

κές υπηρεσίες του υπουρ-

γείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης «myAuto»,

«Audit-Car», «myPhoto»,

για την ψηφιοποιημένη ιδιό-

χειρη υπογραφή καθώς και

διατάξεις που αφορούν τον

ΕΚΟΜΕ.

Οικονομικά Νέα

Κτηματολόγιο: Νέος νόμος με καινοτομίες – Τι προβλέπειΚτηματολόγιο: Νέος νόμος με καινοτομίες – Τι προβλέπει



Ο
ι πολύ υψηλές θερ-

μοκρασίες που

«ταλανίζουν» την

χώρα μας το τελευταίο διά-

στημα έχουν ως αποτέλε-

σμα την μεγάλη αύξηση

πιθανότητας πυρκαγιών

και η χώρα μας μαστίζεται

ήδη από δυο μεγάλες πυρ-

καγιές σε Πάτρα και Ρόδο

αντίστοιχα.

Μάλιστα και στην Επαρχία

Φαρσάλων τις περασμένες

ημέρες είχαμε δυο εστίες

φωτιάς που ευτυχώς οι

άνθρωποι της

Πυροσβεστικής και της

Πολιτικής Προστασίας κατά-

φεραν να περιορίσουν άμεσα

πριν τα πράγματα γίνουν πιο

επικίνδυνα και κινδυνεύσουν

ανθρώπινες ζωές ή περιου-

σίες.

Πιο συγκεκριμένα την

Πέμπτη 29/7 στο Αχίλλειο

Φαρσάλων ξέσπασε η

πρώτη πυρκαγιά εκεί όπου

χρειάστηκε να επέμβουν

συνολικά 5 υδροφόρες, 1

ομάδα πεζοπόρων και 15

πυροσβέστες, ενώ συνέδρα-

με και ένα μηχάνημα έργου

και μια υδροφόρα του Δήμου. 

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης

οι Aντιδήμαρχοι Φαρσάλων

κ. κ. Σοφία Χατζηπλή,

Δημήτρης Γούσιας, οι πρόε-

δροι Διλόφου και Αχιλλείου

κ.κ. Απ. Ρεντινόπουλος, Γ.

Πελεκάνος  και ο υπεύθυνος

της πολιτικής προστασίας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας κ.

Βασίλης Καραλής με την

φωτιά να περιορίζεται ευτυ-

χώς άμεσα.

Ενώ την Κυριακή 1

Αυγούστου ξέσπασε φωτιά

στο Κιτίκι Φαρσάλων η οποία

έκαψε χαμηλή βλάστηση

(πουρνάρια).

Στο σημείο επιχείρησαν

άνδρες της Π.Υ. από τα

Φάρσαλα και τις γειτονικές

περιοχές με 14 οχήματα της

Πυροσβεστικής, εκ των οποί-

ων 9 υδροφόρες και 5 επιβα-

τικά, 31 πυροσβέστες, 2

Canadair από αέρος και οχή-

ματα του Δήμου Φαρσάλων.

Επίσης αρκετοί Πυροσβέστες

της Π.Υ. Φαρσάλων βρέθη-

καν στις δυο μεγάλες φωτιές

της Πάτρας και της Ρόδου

αντίστοιχα.
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Δυο φωτιές στην Επαρχία σε μικρό χρονικό διάστημαΔυο φωτιές στην Επαρχία σε μικρό χρονικό διάστημα


