
CMYK

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1035 Τιμή: 0,60 ευρώ

Καθαρίζονται
Οικόπεδα:
Καθαρίζονται
πάσης φύσεως
οικόπεδα από
χόρτα και
δέντρα.
Εξειδικευμένο
Συνεργείο, με
καινούργια μηχα-
νήματα.
Ντάφος Δ.:
6909412423

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις δρόμων στηνΣυνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην
πόλη των Φαρσάλων και στην υπόλοιπη επαρχίαπόλη των Φαρσάλων και στην υπόλοιπη επαρχία

Χρ. Τριαντόπουλος: Ολοκληρώνονται οι διαδικασίεςΧρ. Τριαντόπουλος: Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες
αποζημίωσης πληγεισών από τον «Ιανό» επιχειρήσεωναποζημίωσης πληγεισών από τον «Ιανό» επιχειρήσεων
και αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα Φάρσαλακαι αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα Φάρσαλα

Χτύπησε το πρώτο κουδούνι, γέμισαν μεΧτύπησε το πρώτο κουδούνι, γέμισαν με
φωνές τα σχολεία (Φωτορεπορτάζ αγιασμών)φωνές τα σχολεία (Φωτορεπορτάζ αγιασμών)

Έργα 122 εκ. ευρώ για τα ΦάρσαλαΈργα 122 εκ. ευρώ για τα Φάρσαλα

ανακοίνωσε στην επίσκεψή του οανακοίνωσε στην επίσκεψή του ο

Μητσοτάκης – Φράγμα της ΣκοπιάςΜητσοτάκης – Φράγμα της Σκοπιάς

και υδρευτικό για την πόληκαι υδρευτικό για την πόλη

Μ
ε ιστορικής σημασίας ανακοινώσεις για την

περιοχή, βρέθηκε στα Φάρσαλα αργά το

πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός.

Δεσμεύτηκε ότι το υδρευτικό της πόλης θα ενταχθεί

άμεσα προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης» αλλά και ότι το μεγάλο φράγμα

της Σκοπιάς θα γίνει εντός της θητείας.



Σ
υνάντηση με τον

Υφυπουργό παρά

τω Πρωθυπουργώ

αρμόδιο για φυσικές

καταστροφές κ.Χρήστο

Τριαντόπουλο και τον

Πρόεδρο του ΕΛΓΑ

κ.Ανδρέα Λυκουρέντζο

είχε στην Αθήνα ο

Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.

Λάρισας Ν.Δ.  κ.Χρήστος

Καπετάνος.

Ο κ.Καπετάνος ενημερώθη-

κε από τον κ.Τριαντόπουλο

για την πορεία των πληρω-

μών και την εξόφληση των

πληγέντων από τον

«ΙΑΝΟ»  της επαρχίας

Φαρσάλων.

Την άλλη εβδομάδα θα βγει

η σχετική ΚΥΑ και πολύ

σύντομα θα γίνει η πληρω-

μή των ανθρώπων που

επλήγησαν (λάστιχα, πομό-

νες, υλικό κεφάλαιο κλπ.).

Κατόπιν, ο κ.Καπετάνος

συναντήθηκε με τον

Πρόεδρο του ΕΛΓΑ

κ.Ανδρέα Λυκουρέντζο,

όπου συζήτησαν για την

ολοκλήρωση των αποζη-

μιώσεων στο φυτικό κεφά-

λαιο που έγινε σε χρόνο

γρηγορότερο του αναμενο-

μένου.

Κατόπιν αυτών ο

κ.Καπετάνος έκανε την ακό-

λουθη δήλωση.

«Είναι η πρώτη φορά που

μια τόσο μεγάλη φυσική

καταστροφή όπως ο

«Ιανός» αντιμετωπίζεται

τόσο γρήγορα και άμεσα

από την Κυβέρνηση.

Οι αποζημιώσεις των αγρο-

τών για το φυτικό κεφάλαιο

έχουν ήδη καταβληθεί σε

χρόνο ρεκόρ, σύμφωνα με

το χρονοδιάγραμμα που ο

Πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης είχε θέσει.

Την άλλη εβδομάδα αναμέ-

νεται να εκδοθεί η σχετική

ΚΥΑ για τους δικαιούχους

σε έγγειο κεφάλαιο (λάστι-

χα, πομόνες, χωματουργικά

κλπ) και κατόπιν θα γίνει η

πλήρης εξόφληση.

Σημαντική η συνδρομή

στην όλη διαδικασία από

την Περιφέρεια Θεσσαλίας

και τον Δήμο Φαρσάλων.

Αποζημιώσεις που τα

προηγούμενα χρόνια και

ειδικά επί κυβερνήσεων

ΣΥΡΙΖΑ δίνονταν σε δύο

και τρία χρόνια ή δεν δίνο-

νταν και καθόλου, αποδίδο-

νται στους δικαιούχους

έγκαιρα και δίκαια από την

Κυβέρνηση του Κυριάκου

Μητσοτάκη».
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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 15/9/2021
Αίθριος 20/32c

Τρίτη 14/9/21
Αίθριος 19/30c

Πέμπτη 16/9/2021
Συννεφιά 21/33c

Παρασκευή 17/9/2021
Συννεφιά 21/33c

Σάββατο 18/9/2021
Συννεφιά 23/35c

Κυριακή 19/9/2021
Συννεφιά 21/37c

Δευτέρα 20/9/2021
Συννεφιά 20/35c

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

Με Τριαντόπουλο καιΜε Τριαντόπουλο και

Λυκουρέντζο συναντήθηκε οΛυκουρέντζο συναντήθηκε ο

Χρ. ΚαπετάνοςΧρ. Καπετάνος



Μ
ε διοργανωτές τη

ΔΟΒ και τον

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,

υπό την αιγίδα του

ΥΠΑΑΤ

Η Διεπαγγελματική

Οργάνωση Βάμβακος, σε

συνεργασία με τον ΕΛΓΟ

ΔΗΜΗΤΡΑ, θεωρώντας ότι

πρέπει να δίνεται βήμα δια-

λόγου και προβληματισμού

σε όλους όσους σχετίζονται

με το βαμβάκι και για την

πληρέστερη ενημέρωση

όλης της αλυσίδας αξίας και

των συμμετεχόντων σε

αυτήν, αποφάσισε τη διορ-

γάνωση του «2ου

Πανελληνίου Συνεδρίου για

το βαμβάκι», στη Λάρισα

διά ζώσης στις 17

Σεπτεμβρίου, στη

«Σκεπαστή Αγοράς

Νεάπολης», υπό την αιγίδα

του ΥΠΑΑΤ

Οι θεματικές ενότητες που

θα αναπτυχθούν αφορούν,

μεταξύ άλλων, την εθνική

στρατηγική, την ποιότητα,

την Ευρωπαϊκή προοπτική

του προϊόντος, το μέλλον

του βαμβακιού μέσα από

μία αειφόρο ανάπτυξη, τους

εχθρούς και τις ασθένειες

του προϊόντος, τη γεωργία

ακριβείας, τη βελτίωση

συστημάτων παραγωγής

για τη μείωση των περιβαλ-

λοντικών επιπτώσεων, τις

στρατηγικές ανάπτυξης και

τους σύγχρονους τρόποι

καλλιέργειας αλλά και τη

θέση του ελληνικού βαμβα-

κιού στη διεθνή αγορά.  

Επίσης, θα παρουσιαστούν

από το Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών τα

αποτελέσματα της Μελέτης

του Στρατηγικού σχεδια-

σμού της καλλιέργειας βάμ-

βακος στην Ελλάδα.

Κατά τις εργασίες του συνε-

δρίου, εκπρόσωποι της

πολιτικής ηγεσίας, θεσμικοί

φορείς, στελέχη του ΕΛΓΟ,

εκπρόσωποι φορέων και

αγροτικών συνεταιρισμών,

παραγωγοί, εκκοκκιστές θα

συζητήσουν και θα προσεγ-

γίσουν καίρια θέματα που

απασχολούν την ελληνική

βαμβακοκαλλιέργεια με

κύριο σκοπό τη χάραξη

στρατηγικών επιλογών για

το προϊόν και την πρόσδο-

ση προστιθέμενης αξίας σε

αυτό.

Για τη συμμετοχή στο συνέ-

δριο απαιτείται ΠΡΟΕΓΓΡΑ-

ΦΗ ενώ δεν υπάρχει

κόστος.

Θα τηρηθούν όλα τα ισχύο-

ντα μέτρα λόγω της υγειο-

νομικής πανδημίας (τήρηση

αποστάσεων, χρήση

μάσκας, ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΕΙΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ με

ταυτόχρονη επίδειξη ταυτό-

τητας και έντυπης/ηλεκτρο-

νικής βεβαίωσης κ.λ.π.). 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:
AGROTECH S.A. ΜΠΟΖΑ-

ΤΖΙΔΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ

Α.Ε. 

ALPHA BANK

BASF HELLAS

ΔΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΜΥΛ-

ΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ &

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Ε.

Κ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ

ΧΟΡΗΓΟΙ:
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

SIPCAM HELLAS

YAKA ΙΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥ-

ΡΟΥ

Γ. & Π. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑ-

ΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕ-

ΛΟΥΣΗΣ Α.Ε.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙ-

ΔΗΣ Α.Ε.

ΕΚΡΟΕΛ Α.Ε.

ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗ-

ΡΙΑ Α.Ε.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩ-

ΣΤΑΣ Α.Ε.

ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ-

ΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Προσφορές

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι

στη Λάρισαστη Λάρισα



Μ
ε ιστορικής σημα-

σίας ανακοινώσεις

για την περιοχή,

βρέθηκε στα Φάρσαλα

αργά το πρωί της Δευτέρας

ο πρωθυπουργός.

Δεσμεύτηκε ότι το υδρευτι-

κό της πόλης θα ενταχθεί

άμεσα προς χρηματοδότη-

ση στο πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης» αλλά

και ότι το μεγάλο φράγμα

της Σκοπιάς θα γίνει εντός

της θητείας.

Τον κ. Μητσοτάκη συνόδευαν
ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών κ. Στέλιος
Πέτσας και ο υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργό κ.
Χρήστος Τριαντόπουλος.

Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα

στην αίθουσα συνεδριάσεων

του δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων, ο κ. Μητσοτάκης

ανακοίνωσε την υλοποίηση

του φράγματος του Ενιπέα

στην περιοχή της Σκοπιάς,

ένα έργο ύψους 100 εκ.

ευρώ που θα δώσει τη δυνα-

τότητα άρδευσης σε περίπου

100.000 στρέμματα στην

περιοχή όπου γειτνιάζουν οι

περιφερειακές ενότητες

Λάρισας (Φάρσαλα),

Μαγνησίας (Αλμυρός) και

Φθιώτιδας (Δομοκός), αλλά

και θα εμπλουτίσει τον υδρο-

φόρο ορίζοντα.

Επίσης ανακοίνωσε ότι

σύντομα θα ενταχθούν στο

χρηματοδοτικό πρόγραμμα

του υπουργείου Εσωτερικών

«Αντώνης Τρίτσης» τα δύο

φράγματα σε Δίλοφο και

Ναρθάκιο στις θέσεις

«Κακλετζόρεμα» και

«Λουτζακόρεμα» ύψους 22

εκ. ευρώ τα οποία θα λύσουν

το υδρευτικό πρόβλημα των

Φαρσάλων. Τόνισε ότι θα

ενταχθούν και άλλα έργα που

ζήτησε ο δήμος Φαρσάλων

στο συγκεκριμένο πρόγραμ-

μα, αλλά και ότι αναμένει την

ολοκλήρωση της μελέτης του

νέου δρόμου Φαρσάλων –

Λάρισας από την Περιφέρεια

στο προσεχές διάστημα.

Νωρίτερα, στην τοποθέτησή

του ο δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Μάκης Εσκίογλου ανέφερε

τα εξής στην τοποθέτησή

του: «Κύριε πρωθυπουργέ,

θέλω εκ μέρους των δημοτών

της επαρχίας Φαρσάλων να

σας καλωσορίσω στον τόπο

μας, την πατρίδα του Αχιλλέα

και των θρυλικών

Μυρμιδόνων. Η τιμή είναι ιδι-

αίτερη καθώς ένας εν ενερ-

γεία πρωθυπουργός επισκέ-

πτεται τον τόπο μας μετά

από μισό και πλέον αιώνα.

Είμαστε μία περιοχή γνωστή

για την ιστορία της, για τον

εύφορό της κάμπο, αλλά

δυστυχώς εδώ και έναν

χρόνο και για το καταστροφι-

κό πέρασμα ακραίων καιρι-

κών φαινομένων.

Ζήσαμε πρωτοφανείς κατα-

στάσεις, κινδύνεψαν ανθρώ-

πινες ζωές, χάθηκε δυστυχώς

μία ζωή, καταστράφηκαν

περιουσίες, δημόσιες υποδο-

μές. Η ζωή σταμάτησε στα

τέλη του περασμένου

Σεπτέμβρη σε μεγάλο μέρος

του δήμου μας. Από την

πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο

πλευρό των πληγέντων μαζί

με την Περιφέρεια, έχοντας

στο πλευρό μας την πολιτεία

και θέλω να σας ευχαριστή-

σω γι’ αυτό.

Τα αντανακλαστικά που επι-

δείξατε ήταν πραγματικά

τάχιστα και η αποφασιστικό-

τητά σας για αποζημίωση με

δική σας πρωτοβουλία, μέσω

ειδικού κωδικού από τον

προϋπολογισμό, ήταν κατα-

λυτική.

Οι χρηματοδοτήσεις ήρθαν

στην ώρα τους και η αποκα-

τάσταση των ζημιών προχώ-

ρησε πολύ γρήγορα. Θα

θέλαμε όμως να δείτε μαζί με

τους υπουργούς σας το αίτη-

μά μας για περαιτέρω οικο-

νομική ενίσχυση ώστε να

κλείσουν πλήρως οι πληγές

του Ιανού.

Τα Φάρσαλα είναι μία κωμό-

πολη αρκετών χιλιάδων

κατοίκων η οποία δυστυχώς

αντιμετωπίζει δύο πολύ

σοβαρά προβλήματα, τα

οποία και θέσαμε ως προτε-

ραιότητα ως νέα δημοτική

αρχή.

Το πρώτο είναι η ύδρευση

καθώς υπάρχει ζήτημα τόσο

στην ποσότητα, όσο και στην

ποιότητα του νερού. Ήδη

από τους πρώτους μήνες της

θητείας σας υπάρχει δέσμευ-

ση από την πολιτική ηγεσία

του Υπουργείου Εσωτερικών,

ότι το θέμα θα λυθεί με την

κατασκευή δύο φραγμάτων

στη δημοτική ενότητα

Ναρθακίου. Κι όπως πληρο-

φορούμαστε, η όλη διαδικα-

σία προχωράει. Θέλω να

ευχαριστήσω για την πολύτι-

μη συνδρομή τους τόσο τον

πρώην υπουργό Εσωτερικών

κ. Θεοδωρικάκο, όσο και τον

αναπληρωτή υπουργό

Εσωτερικών κ. Πέτσα. Θα

ήθελα να το δείτε προσωπικά

γιατί πρόκειται για ζωτικής

σημασίας υποδομές.

Το δεύτερο αφορά την οδική

απομόνωση στην οποία βρι-

σκόμαστε, καθώς οι δρόμοι

που μας συνδέουν με την

πρωτεύουσα του νομού, τη

Λάρισα, όσο και με άλλα γει-

τονικά αστικά κέντρα, δεν

αποτελούν σύγχρονες υπο-

δομές.

Ήδη ο περιφερειάρχης κ.

Αγοραστός έχει εδώ και έναν

χρόνο πάρει πάνω του το

έργου του δρόμου

Φαρσάλων – Λάρισας, και

θέλω να τον ευχαριστήσω για

μία ακόμη φορά γι’ αυτό. Η

απαραίτητη μελέτη ολοκλη-

ρώνεται στους επόμενους

μήνες και πλέον θα χρειάζε-

ται η χρηματοδότηση του

έργου από την πολιτεία.

Είμαι βέβαιος πως κατανοείτε

το δίκαιο και το σπουδαίο του

αιτήματος και πως θα μερι-

μνήσετε την κατάλληλη στιγ-

μή.

Θέλω να κλείσω με ένα έργο

πνοής όχι μόνο για την

περιοχή μας αλλά για ολό-

κληρη την ανατολική

Θεσσαλία και αναφέρομαι

στο φράγμα της Σκοπιάς.

Ένα όραμα δεκαετιών που

ήδη βρίσκεται σε καλό δρόμο

χάρη στις προσπάθειες του

υφυπουργού και συντοπίτη

Θεσσαλού κ. Τριαντόπουλου

τον οποίο και θα μου επιτρέ-

ψετε να ευχαριστήσω δημό-

σια γιατί και από το μετερίζι

του γενικού γραμματέα στά-

θηκε δίπλα μας όποτε τον

χρειαστήκαμε.

Δε θέλω να σας κουράσω

περισσότερο, θα ακούσετε κι

από τους άλλους ομιλητές

σημαντικά ζητήματα που

αφορούν την περιοχή.

Είναι πραγματικά σπουδαία

ημέρα για τα Φάρσαλα, μία

ημέρα που θα μείνει για

πάντα χαραγμένη στην ιστο-

ρία αυτού του τόπου. Σας

ευχαριστώ».

Στη σύσκεψη μεταξύ άλλων

συμμετείχαν επίσης ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

κ. Κώστας Αγοραστός, οι

βουλευτές Λάρισας κ.κ.

Χρήστος Κέλλας και Στέλλα

Μπίζιου, Καρδίτσας κ.

Γιώργος Κωτσός, ο πρόε-

δρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός, οι

αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Δημήτρης

Γούσιας, Κωνσταντίνος

Μπαλατσός και Ευαγγελία

Χαμορούσου, η πρόεδρος

της ΔΗΚΕΦΑ κ. Βάια

Αρσενοπούλου, ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ κ. Νίκος

Γκατζόγιας, οι επικεφαλής

των παρατάξεων της μειοψη-

φίας στο δήμο κ.κ. Άρης

Καραχάλιος, Μαρία Ίφου,

Βαγγέλης Δημητρακόπουλος

και Κώστας Τύμπας, ο πρόε-

δρος της ΝΟΔΕ Λάρισας κ.

Χρήστος Καπετάνος, δημοτι-

κοί σύμβουλου, εκπρόσωποι

φορέων και συλλόγων κ.α.
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Έργα 122 εκ. ευρώ για τα Φάρσαλα ανακοίνωσε στην επίσκεψή του οΈργα 122 εκ. ευρώ για τα Φάρσαλα ανακοίνωσε στην επίσκεψή του ο

Μητσοτάκης – Φράγμα της Σκοπιάς και υδρευτικό για την πόληΜητσοτάκης – Φράγμα της Σκοπιάς και υδρευτικό για την πόλη



Χ
τύπησε το πρώτο

κουδούνι, γέμισαν

με φωνές τα σχο-

λεία.

Ακούστηκε το πρώτο κου-

δούνι στα σχολεία των

Φαρσάλων και οι μαθητές

έσμιξαν ξανά μετά από πολύ

καιρό στον καθιερωμένο

αγιασμό που πραγματοποιή-

θηκε σε όλα τα σχολεία της

Επαρχίας τα οποία γέμισαν

και πάλι με παιδικές φωνές.

Σε όλα τα σχολεία τηρήθηκαν

τα απαραίτητα μέτρα κατά

της εξάπλωσης του Covid –

19 και ξεκίνησε η νέα σχολι-

κή χρονιά.

Η χρονιά ξεκινά με αρκετά

«ερωτηματικά» στα σχολεία,

το πρώτο κουδούνι χτύπησε

και η ελπίδα όλων είναι η

σχολική χρονιά να κυλήσει

ομαλά χωρίς τα προβλήματα

των προηγούμενων ετών.

5
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου

CMYK

Χτύπησε το πρώτο κουδούνι, γέμισαν μεΧτύπησε το πρώτο κουδούνι, γέμισαν με

φωνές τα σχολεία (Φωτορεπορτάζ αγιασμών)φωνές τα σχολεία (Φωτορεπορτάζ αγιασμών)



Σ
τα Φάρσαλα βρέθη-

κε την Δευτέρα 13/9

ο Πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης.

όπου τον υποδέχτηκε ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας κ. Κωστας

Αγοραστός, ο δήμαρχος

κ. Μάκης Εσκίογλου, οι

βουλευτές κ. κ. Χρήστος

Κέλλας, Στέλλα Μπίζιου,

αυτοδιοικητικοί και πολί-

τες.

Ο Πρωθυπουργός έτυχε

θερμής υποδοχής από παι-

διά και μοίρασε αμέτρητες

selfie στα παιδιά που είχαν

συγκεντρωθεί στην πλατεία

για να τον υποδεχθούν.

Μετέπειτα μετέβη στο

Δημαρχείο των Φαρσάλων

όπου και πραγματοποίησε

ιστορικής σημασίας ανακοι-

νώσεις για την περιοχή.

Δεσμεύτηκε ότι το υδρευτι-

κό της πόλης θα ενταχθεί

άμεσα προς χρηματοδότη-

ση στο πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης» αλλά

και ότι το μεγάλο φράγμα

της Σκοπιάς θα γίνει εντός

της θητείας.

Μετέπειτα έτυχε θερμότα-

της υποδοχής και κατά την

βόλτα του στο κέντρο της

πόλης ενώ κάθισε για έναν

σύντομο καφέ στο καφέ

«Σαντέ» στην Πλατεία Λαού

όπου και πρόλαβε να συνο-

μιλήσει με κάποιους πολί-

τες.

Μετέπειτα αποχώρησε και

έφυγε από τα Φάρσαλα με

ελικόπτερο.

Ο
Κυριάκος

Μητσοτάκης είναι

ο πρώτος εν

ενεργεία Πρωθυπουργός

μετά την δικτατορία που

επισκέπτεται τα

Φάρσαλα.

Για να βρούμε την προη-

γούμενη επίσκεψη εν ενερ-

γεία Πρωθυπουργού στα

Φάρσαλα θα πρέπει να

ανατρέξουμε πολύ πίσω και

συγκεκριμένα πριν την

κατάλυση της Δημοκρατίας

από την δικτατορία όταν

την δεκαετία του 1960 ο

τότε Πρωθυπουργός της

χώρας Γεώργιος

Παπανδρέου είχε επισκε-

φθεί την πόλη των

Φαρσάλων.

Ο Γεώργιος Παπανδρέου

επισκέφθηκε τα Φάρσαλα

επί Δημαρχίας Ιάσωνα

Ριζιώτη και είχε πραγματο-

ποιήσει ομιλία στον εξώστη

του Φαρμακείου Κυρώζη

(εκεί που βρίσκεται σήμερα

το καφέ “Beau Bar” κατά

προσέγγιση).

Από τότε μέχρι και σήμερα

κανένας άλλος εν ενεργεία

Πρωθυπουργός δεν είχε

επισκεφθεί τα Φάρσαλα και

την Επαρχία Φαρσάλων

μέχρι την Δευτέρα 13

Σεπτεμβρίου με τον

Κυριάκο Μητσοτάκη να

γίνεται ο πρώτος εν ενερ-

γεία Πρωθυπουργός που

επισκέπτεται τα Φάρσαλα

μετά την δικτατορία.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ.

Αχιλλέα Μπακαλέξη για τις

πληροφορίες και την φωτο-

γραφία που απεικονίζει τον

Γιώργο Παπανδρέου κατά

την επίσκεψη του στην

πόλη των Φαρσάλων.
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- 23/24-9 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

(Αναχώρηση Τετάρτη βράδυ) Περιλαμβάνονται:

Μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής

και στο νησί της Τήνου με λεωφορείο του γραφεί-

ου μας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 1 Διανυκτέρευση σε

ξενοδοχείο με πρωινό και η επίσκεψη σε Αγία

Πελαγία και Βόλακα.

- 27-30/9 Τετράημερη εκδρομή Πρέβεζα -

Πάργα - Πηγές Αχέροντα - Νεκρομαντείο - Παξοί -

Αντιπαξοί (Κρουαζιέρα).

Τρεις Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωι-

νό

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-Κυριακή 26/9 Μονοήμερη Εκδρομή στην

Παναγία Σουμελά, στην Παναγία Δοβρά και

στην Βέροια

-Πέμπτη 7/10 Απογευματινή Εκδρομή στην

Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου, Ομβριακής Δομοκού

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Ο Γεώργιος Παπανδρέου ο τελευταίος Πρωθυπουργός που επιΟ Γεώργιος Παπανδρέου ο τελευταίος Πρωθυπουργός που επι--

σκέφθηκε τα Φάρσαλα πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκησκέφθηκε τα Φάρσαλα πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

6981747122

Φωτορεπορτάζ από την επίσκεψη Μητσοτάκη στα ΦάρσαλαΦωτορεπορτάζ από την επίσκεψη Μητσοτάκη στα Φάρσαλα





Ο
πρωθυπουργός

σημείωσε ότι «αυτή

η κυβέρνηση κρίνε-

ται περισσότερο από τα

έργα και λιγότερο από τα

λόγια».

«Έχουμε την ευκαιρία να

κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυ-

ξιακό άλμα. Και σε αυτό το

αναπτυξιακό άλμα ο πρωτο-

γενής τομέας θα πρέπει να

είναι πρωταγωνιστής».

Στη διάρκεια της σύσκεψης

είχε την ευκαιρία να συζητή-

σει για το πλέγμα των έργων

που έγιναν και συνεχίζονται

για την αποκατάσταση των

ζημιών από τον «Ιανό», αλλά

και για τις πρωτοβουλίες της

κυβέρνησης για τη στήριξη

του αγροτικού κόσμου σε όλη

τη χώρα.

Οι εκπρόσωποι των τοπικών

φορέων ευχαρίστησαν τον

πρωθυπουργό για την άμεση

ανταπόκριση στην αποκατά-

σταση των ζημιών που προ-

κλήθηκαν από τον Ιανό.

Για τις συνέπειες της κακο-
καιρίας «Ιανός»
«Αμέσως μετά τον Ιανο πετά-

ξαμε με ελικόπτερο πάνω

από την περιοχή και συγκλο-

νιστήκαμε τότε από την έκτα-

ση της καταστροφής. Και

όταν προσγειωθήκαμε στην

Καρδίτσα και κάναμε την

πρώτη σύσκεψη, έβλεπα στα

μάτια των πολιτών την απο-

γοήτευση, την οργή, αλλά και

τη δυσπιστία απέναντι στις

προθέσεις μας να θεραπεύ-

σουμε τις πληγές του Ιανού

το συντομότερο δυνατόν και

με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι

αντιμετωπίζαμε στο παρελ-

θόν τέτοιου είδους φυσικές

καταστροφές. Πιστεύω ότι

ένα χρόνο μετά, το στοίχημα

αυτό το κερδίζουμε. Δεν θα

πω το κερδίσαμε, ακόμα. Το

κερδίζουμε. Οι Θεσσαλοί,

όσοι επλήγησαν από τον

Ιανό αισθάνθηκαν το κράτος

δίπλα τους», είπε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για

τις περυσινές καταστροφές

που προκλήθηκαν από τις

πλημμύρες και για την αντα-

πόκριση της κρατικής μηχα-

νής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

απαρίθμησε αναλυτικά τις

ενέργειες αποκατάστασης

που έχουν υλοποιηθεί.

«Για πρώτη φορά εκταμιεύτη-

καν αποζημιώσεις με τόσο

μεγάλη ταχύτητα και η τοπική

αυτοδιοίκηση, βέβαια, γνωρί-

ζει καλά ότι ουδέποτε στο

παρελθόν διαχειρίστηκε η

ίδια πόρους τέτοιου ύψους με

τόσο μεγάλη ταχύτητα.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο

Δήμο Φαρσάλων χορηγήθηκε

έκτακτη χρηματοδότηση που

έφτασε τα 4,5 εκατομμύρια

ευρώ, ενώ στην Περιφέρεια

μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 55

εκατομμύρια ευρώ, 55 εκα-

τομμύρια ευρώ για έργα υπο-

δομής, όχι απλά για να διορ-

θώσουμε αυτά τα οποία

καταστράφηκαν, αλλά για να

τα κάνουμε καλύτερα. Και

βέβαια σε αυτό θα προσθέ-

σω και τις αποζημιώσεις, οι

οποίες δόθηκαν από τον

ΕΛΓΑ, αλλά και την εκταμίευ-

ση ύψους 55% ως προς τις

αποζημιώσεις που αφορούν

τις επιχειρήσεις. Έχει δίκιο ο

Περιφερειάρχης να λέει, ότι

για πρώτη φορά εκταμιεύτη-

καν τέτοια ποσά, τόσο γρή-

γορα και σε αυτό το ποσο-

στό», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε

επίσης για τη δημιουργία

ενός πλαισίου νομικής αρω-

γής το οποίο χρησιμοποιείται

για την άμεση παροχή στήρι-

ξης σε περίπτωση φυσικών

καταστροφών.

«Θέλω να ευχαριστήσω προ-

σωπικά το Χρήστο

Τριαντόπουλο. Και νομίζω ότι

όλοι σας του οφείλετε ένα

μεγάλο ευχαριστώ, διότι

πέρα και πάνω από την τυπι-

κή του αρμοδιότητα, έσκυψε

πάνω στο πρόβλημα και μας

βοήθησε να έχουμε πια ένα

νομικό πλαίσιο κρατικής

αρωγής, το οποίο είναι σημα-

ντικά βελτιωμένο σε σχέση

με αυτό το οποίο κληρονομή-

σαμε και μάλιστα το οποίο

βελτιώνουμε συνέχεια» ανέ-

φερε.

«Παραδείγματος χάρη, στη

μεγάλη καταστροφή της

Εύβοιας, διαπιστώσαμε ότι

είναι πολύ πιο αποτελεσματι-

κό να ενοποιήσουμε όλες τις

πλατφόρμες σε μία και να

εκταμιεύσουμε ένα ποσό

πολύ γρήγορα στους ανθρώ-

πους οι οποίοι έχασαν τα

σπίτια τους και τις περιουσίες

τους. Προσπαθούμε λοιπόν

συνέχεια να γινόμαστε καλύ-

τεροι, αλλά έχουμε πια έναν

μηχανισμό, ο οποίος μας επι-

τρέπει να παρεμβαίνουμε και

να θεραπεύουμε τις ζημιές οι

οποίες προκαλούνται από

φυσικές καταστροφές που

δυστυχώς όπως διαπιστώ-

νουμε θα μας επισκέπτονται

«ολοένα και πιο συχνά»,

τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Είμαστε εδώ για να βοηθή-

σουμε να επουλωθούν οι

πληγές που άνοιξε ο “Ιανος”»

ανέφερε ο Αναπληρωτής

Υπουργός Εσωτερικών

Στέλιος Πέτσας τονίζοντας ότι

προχωράει η ένταξη του

έργου ύψους 22 εκατ ευρώ

για την άρδευση στο

Πρόγραμμα Αντώνης

Τρίτσης. «Επίσης τα προ-

γράμματα που έχετε υποβάλ-

λει θα περάσουν άμεσα από

τις αξιολογήσεις, όπως έχου-

με συζητήσει» σημείωσε

ακόμη ο Αναπληρωτής

Υπουργός Εσωτερικών.

«Από τις πρώτες στιγμες

ήμασταν εδώ, όλη αυτή η

διαδικασία έχει μακρύ ορίζο-

ντα έχει πολλά έργα που

είμαστε εδώ για να τα βάλου-

με μπροστά» ανέφερε από

την πλευρά του, ο

Υφυπουργός στον

Πρωθυπουργό, αρμόδιος για

Θέματα Κρατικής Αρωγής και

Αποκατάστασης από

Φυσικές Καταστροφές,

Χρήστος Τριαντόπουλος.

Οι εκπρόσωποι των τοπικών

φορέων και οι νέοι αγρότες

που πήραν το λόγο ευχαρί-

στησαν τον Πρωθυπουργό

και τους παριστάμενους

υπουργούς για την άμεση

ανταπόκριση στις ανάγκες

που δημιουργήθηκαν από

τον «Ιανό». «Καταλάβαμε την

πολιτεία δίπλα μας από την

πρώτη μέρα» ανέφερε αγρό-

της της περιοχής.

Παράλληλα, οι συμμετέχο-

ντες στη συνάντηση στο

Δημαρχείο στάθηκαν ιδιαίτε-

ρα στην ανάγκη να προχω-

ρήσει το έργο της κατασκευ-

ής του Φράγματος της

«Σκοπιάς» λέγοντας στο

Πρωθυπουργό ότι «αν γίνει

θα το ονομάσουμε φράγμα

Μητσοτάκη» καθώς, όπως

είπαν είναι το μόνο έργο που

θα κρατήσει τους αγροτες

στην περιοχή.

Για το φράγμα της Σκοπιάς
Το σχεδιαζόμενο φράγμα της

Σκοπιάς, στον ποταμό

Ενιπέα, με εκτιμώμενο προϋ-

πολογισμό 100 εκατομμύρια

ευρώ, θα εξυπηρετήσει την

αγροτική οικονομία των

Φαρσάλων και τις ανάγκες

υδροδότησης της περιοχής,

ενώ θα έχει και πολύπλευρα

«πράσινο» αποτύπωμα.

Κύριος σκοπός του έργου

είναι η άρδευση περίπου

100.000 στρεμμάτων γης για

την αποδοτική καλλιέργειά

τους, με μικρότερο κόστος.

Παράλληλα, το φράγμα θα

παρέχει νερό στην πόλη των

Φαρσάλων και σε σειρά οικι-

σμών της περιοχής, πληθυ-

σμού περίπου 10.000 κατοί-

κων.

Το φράγμα θα συμβάλλει

στην αποκατάσταση των

υπογείων υδάτων της περιο-

χής, περιορίζοντας την υπε-

ράντληση, και θα εξυπηρετεί

μικρές υδροηλεκτρικές μονά-

δες για την παραγωγή ενέρ-

γειας.

Το έργο, που θα υλοποιηθεί

μέσω ΣΔΙΤ, έχει ήδη χαρα-

κτηριστεί Εθνικού Επιπέδου,

Ειδικό και Σημαντικό με από-

φαση του Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών

Κώστα Καραμανλή. Βάσει

του σχεδιασμού η πρώτη

φάση του διαγωνισμού ανα-

μένεται να προκηρυχθεί έως

το τέλος του 2021.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κυριάκος Μητσοτάκης απο τα Φάρσαλα: Η Κυβέρνηση κρίνεΚυριάκος Μητσοτάκης απο τα Φάρσαλα: Η Κυβέρνηση κρίνε--

ται από τα έργα και όχι από τα λόγιαται από τα έργα και όχι από τα λόγια



Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται

το εκτεταμένο πρό-

γραμμα ασφαλτο-

στρώσεων στην πόλη

των Φαρσάλων για την

ανακατασκευή μέρους

του εσωτερικού οδικού

δικτύου.

Πρόκειται για στοχευμένες

παρεμβάσεις σε δρόμους

καταπονημένους, με εργο-

λαβία το συμβατικό κόστος

της οποίας ανέρχεται στις

410.550 ευρώ.

Πέραν των ασφαλτοστρώ-

σεων στην πόλη, προβλέ-

πεται η βελτίωση τμημάτων

του οδικού δικτύου και στην

υπόλοιπη επαρχία.

Αναλυτικότερα, οι δρόμοι

που θα κατασκευασθούν

μέχρι το τέλος της εργολα-

βίας είναι οι παρακάτω:

• ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΠΟ Β’

ΣΥΝΤ. ΙΠΠΙΚΟΥ ΕΩΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ)

• ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ

(ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΩΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ

ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΩΣ 28ΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

• ΟΔΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ ΕΩΣ ΘΕΤΙ-

ΔΟΣ)

• ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟ-

ΤΣΑΡΗ (ΑΠΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-

ΕΩΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ)

• ΟΔΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

(ΑΠΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΩΣ ΘΕΤΙ-

ΔΟΣ)

• ΟΔΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

(ΑΠΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΕΩΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ)

• ΣΤΕΝΑ Ο.Τ. 405Β

(ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ –

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ

ΠΡΟΣ ΚΕΛΕΥΣΤΗ ΜΑΥ-

ΡΟΓΙΩΡΓΟΥ)

• ΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΠΟ

ΘΕΤΙΔΟΣ ΕΩΣ ΒΑΡΝΑΛΗ)

• ΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ (2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ)

• ΟΔΟΣ ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ (ΑΠΟ

Β’ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ

ΣΟΛΩΝΟΣ)

Οι ασφαλτοστρώσεις θα

συνεχιστούν και στους υπό-

λοιπους οικισμούς των

δημοτικών ενοτήτων.

Τις εργασίες επιθεώρησε

χθες Τρίτη ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, ο οποίος σε

δήλωσή του τόνισε τα εξής:

«Η παρούσα εργολαβία

συγκαταλέγεται στα λεγόμε-

να έργα για την καθημερι-

νότητα, δηλαδή εκείνα που

έρχονται να βελτιώσουν την

ποιότητα ζωής των πολι-

τών. Το εσωτερικό οδικό

δίκτυο της πόλης είναι

καταπονημένο τόσο από

την πολυχρησία, αλλά και

από τις κατά καιρούς εργα-

σίες που γίνονται σε αυτό

για τις ανάγκες υποδομών

ενέργειας, επικοινωνίας,

αλλά και ύδρευσης.

Υπάρχουν δρόμοι που για

πολλά χρόνια είχαν μείνει

χωρίς επισκευή. Μετά από

υπόδειξη της Τεχνικής

Υπηρεσίας μας, προχωρή-

σαμε στοχευμένα σ’ αυτές

τις παρεμβάσεις που έχει

ανάγκη η πόλη αλλά και η

επαρχία. Λόγω της μεγάλης

έκτασης του οδικού δικτύου

είναι φύσει αδύνατο να

καλύψουμε μονομιάς το

σύνολο των αναγκών που

προκύπτουν. Προχωρούμε

όμως ιεραρχικά σε παρεμ-

βάσεις, ώστε χρόνο με το

χρόνο να βελτιώνουμε την

ασφάλεια και τη χρηστικό-

τητα των δρόμων στην

περιοχή μας».

Το έργο χρηματοδοτείται

από έκτακτη επιχορήγηση

του Υπουργείου

Εσωτερικών και βάσει της

σύμβασης θα ολοκληρωθεί

σε διάστημα έξι μηνών.
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μων στην πόλη των Φαρσάλων και στηνμων στην πόλη των Φαρσάλων και στην

υπόλοιπη επαρχίαυπόλοιπη επαρχία



Π
εριοδεία στις πλημ-

μυρόπληκτες

περιοχές των

Φαρσάλων από τον Ιανό

πέρυσι το Σεπτέμβριο

έκανε ο βουλευτής

Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ.

Βασίλης Κόκκαλης, διαπι-

στώνοντας ότι τα απαι-

τούμενα έργα θωράκισης

από ένα νέο ενδεχόμενο

ακραίο καιρικό φαινόμε-

νο, δεν έχουν ολοκληρω-

θεί.

Παράλληλα, ο κ. Κόκκαλης
συναντήθηκε με το δήμαρ-
χο Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου με τον οποίο
συζήτησε τα προβλήματα
και τις ανάγκες του δήμου
στο πλαίσιο της διαρκούς
προσπάθειας αποκατάστα-
σης των ζημιών.

Στη δήλωσή του που ακο-
λούθησε ο Λαρισαίος πολι-
τικός εξέφρασε την αγωνία
του για τη μη ολοκλήρωση
των αντιπλημμυρικών
έργων, αλλά και τη δυσαρέ-
σκειά του για την μη αποζη-
μίωση πληγέντων πολιτών
για το έγγειο κεφάλαιο.
Αναλυτικά στη δήλωσή του
ο κ. Κόκκαλης τόνισε τα
εξής: «Έχει περάσει ακρι-
βώς ένας χρόνος μετά τις
καταστροφικές συνέπειες
των πλημμυρικών φαινομέ-
νων του Ιανού, που είχαν
ως αποτέλεσμα να χαθεί
ανθρώπινη ζωή και να προ-
κληθούν τεράστιες ζημιές
σε δημόσιες υποδομές και
περιουσίες και δυστυχώς
βρισκόμαστε στο σημείο
μηδέν! Παρά τις φιλότιμες

προσπάθειες του Δήμου
Φαρσάλων, τα μεγάλα και
απολύτως απαραίτητα έργα
που χρειάζονται ώστε να μη
ζήσουμε ξανά την περυσινή
τραγωδία, δεν έχον προχω-
ρήσει ακόμη από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και
το υπουργείο Υποδομών!
Όπως διαπίστωσα από τις
επαφές που είχα σε πλημ-
μυρόπληκτα χωριά, τα αντι-
πλημμυρικά έργα δεν έχον
ολοκληρωθεί ενώ μπήκαμε
ήδη στο φθινόπωρο.
Επιπρόσθετα, υπάρχει
έντονη δυσαρέσκεια για τις
αποζημιώσεις αφού υπάρ-
χουν πληγέντες που δεν
έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ
για την απώλεια έγγειου
κεφαλαίου, δηλαδή αποθη-

κευμένα προϊόντα, εξοπλι-
σμό, γεωτρήσεις κ.α. Την
ίδια ώρα αδυνατούν να
εντοπίσουν τον υπεύθυνο,
ενώ εκκρεμούν αρκετές
ενστάσεις στον ΕΛΓΑ.
Τέλος, εξίσου σημαντικό
είναι και το ζήτημα της ολο-
κλήρωσης της αγροτικής
οδοποιίας που κυριολεκτικά
ισοπεδώθηκε, αφού ο
δήμος Φαρσάλων δεν έχει
τα απαιτούμενα κονδύλια
για να φέρει σε πέρας τις
εργασίες αποκατάστασης.
Τις επόμενες ημέρες θα
φέρω συνολικά το ζήτημα
στη βουλή με ερώτησή μου.
Ο χειμώνας έρχεται και δε
θα συγχωρεθεί καμία ολι-
γωρία»!
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Κόκκαλης: Ένα χρόνο μετά τον Ιανό,Κόκκαλης: Ένα χρόνο μετά τον Ιανό,

κυβέρνηση και περιφέρεια έχουν τακυβέρνηση και περιφέρεια έχουν τα

Φάρσαλα αθωράκιστα από πλημμύρεςΦάρσαλα αθωράκιστα από πλημμύρες
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Χ
ρήστος

Καπετάνος:

«Κάπως έτσι γρά-

φεται Ιστορία»

Με μια δημοσίευση στα

Μέσα Κοινωνικής

Δικτύωσης έκανε την τοπο-

θέτηση του αναφορικά με

την επίσκεψη του

Πρωθυπουργού Κυριάκου

Μητσοτάκη στα Φάρσαλα ο

Φαρσαλινός  Πρόεδρος της

Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ.  κ.

Χρήστος Καπετάνος.

Αναλυτικά η δημοσίευση

του κ. Καπετάνου: Κάπως

έτσι γράφεται η ιστορία.

Η πρώτη επίσκεψη εν ενερ-

γεία Πρωθυπουργού στα

Φάρσαλα μετά από μισό

και πλέον αιώνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ανακοίνωσε στην ομιλία

του: «Είναι προσωπική μου

δέσμευση ότι μέσα στην

δικιά μου θητεία θα ξεκινή-

σουν και θα υλοποιηθούν

τα τρία φράγματα σε

Σκοπιά, Ναρθάκιο και

Δίλοφο επιλύοντας οριστικά

το υδρευτικό θέμα των

Φαρσάλων».

Έργα 122 εκ. ευρώ…..

Πέρα και πάνω από κόμμα-

τα και αντιλήψεις ο

Μητσοτάκης κέρδισε σε μία

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΥΠΟ-

ΔΟΧΗ, την αγάπη και την

εκτίμηση των Φαρσαλινών,

αλλά και οι κάτοικοι των

Φαρσάλων και ειδικά οι νέοι

κέρδισαν τον

Πρωθυπουργό όπως και ο

ίδιος μου ανέφερε, μετά το

πέρας της επίσκεψης του.

Ευχαριστούμε ως

Φαρσαλινοί τους κ.κ. Στέλιο

Πέτσα, Τάκη Θεοδωρικάκο

και Χρήστο Τριαντόπουλο.

Τ
ρία μέτρα συνθέ-

τουν τη δέσμη των

πρωτοβουλιών της

κυβέρνησης για την αντι-

μετώπιση των ανατιμήσε-

ων στην ηλεκτρική ενέρ-

γεια, που οφείλονται

κυρίως στην αύξηση των

τιμών του φυσικού αερίου

και των δικαιωμάτων

εκπομπής διοξειδίου του

άνθρακα.

Όπως διευκρινίζουν αρμό-
διοι παράγοντες της αγοράς
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:
Το πρώτο μέτρο είναι η επι-
δότηση των καταναλωτών
με ποσό ύψους 30 ευρώ
ανά μεγαβατώρα, ή κατά
αντιστοιχία 3 λεπτά του
ευρώ ανά κιλοβατώρα, για
κατανάλωση έως 300 κιλο-
βατώρες το μήνα. Το μέτρο
αφορά το σύνολο των κατα-
ναλωτών ενέργειας στη
χαμηλή τάση, νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, ανεξαρτή-

τως του προμηθευτή με τον
οποίο είναι συμβεβλημένοι.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές
το όριο των 300 kwh καλύ-
πτει το 72% των καταναλω-
τών ρεύματος και την
συντριπτική πλειονότητα
των νοικοκυριών.
Το δεύτερο μέτρο σχετίζεται
με την έκπτωση 30% στα
τιμολόγια του ηλεκτρικού
που εφαρμόζει η ΔΕΗ για
τους πελάτες της από τις 5
Αυγούστου και εφεξής.
Το τρίτο μέτρο αφορά τις
καταναλώσεις από 300 έως
600 κιλοβατώρες για τις
οποίες η ΔΕΗ εξετάζει τα
δεδομένα προκειμένου να
καλυφθούν και εκείνες από
τις ενδεχόμενες αυξήσεις
στο ρεύμα. Ένα από τα
σενάρια που εξετάζονται
είναι η αύξηση του ποσο-
στού της έκπτωσης στο 33-
34% για το συγκεκριμένο
κλιμάκιο κατανάλωσης.

Όμως η ενεργοποίηση της
πρόσθετης έκπτωσης θα
εξαρτηθεί και από την
πορεία των τιμών χονδρι-
κής της ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Προφανώς αν υπάρξει
σταθεροποίηση ή αποκλι-
μάκωση η πίεση θα είναι
μικρότερη.
Οι ίδιες πληροφορίες ανέ-
φεραν ότι τα μέτρα ισχύουν
για τους λογαριασμούς του
τελευταίου τριμήνου του
έτους καθώς σε ευρωπαϊκό
επίπεδο υπάρχουν ενδεί-
ξεις για αποκλιμάκωση από
τις αρχές του 2022.
Ωστόσο, όπως έχει διευκρι-
νιστεί, αν η πίεση στις τιμές
διατηρηθεί τότε τα μέτρα θα
παραταθούν.
Σε κάθε περίπτωση “θωρα-
κισμένοι” έναντι των όποι-
ων ανατιμήσεων είναι οι
καταναλωτές που έχουν
επιλέξει σταθερά τιμολόγια,
χωρίς ρήτρες αναπροσαρ-
μογής. Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται περισσότεροι
από 400.000 πελάτες της
ΔΕΗ.

Χρήστος Καπετάνος: «ΚάπωςΧρήστος Καπετάνος: «Κάπως

έτσι γράφεται Ιστορία»έτσι γράφεται Ιστορία»

Λογαριασμοί ρεύματος:Λογαριασμοί ρεύματος:

Διευκρινίσεις για τα μέτραΔιευκρινίσεις για τα μέτρα

συγκράτησης των τιμώνσυγκράτησης των τιμών



Μ
ε… δυναμικό

μπαμ ξεκίνησε τις

μεταγραφές της η

ομάδα του Μέγα

Αλέξανδρου Χαλκιάδων

καθώς οι “ροσονέρι” τα

βρήκαν σε όλα με τον

πολύπειρο ποδοσφαιρι-

στή Δημήτρη Γκατζόγια.

Ο Γκατζόγιας μέχρι πρότι-

νος ανήκε στην ομάδα της
Δόξας Υπέρειας κατά το
παρελθόν έχει φορέσει την
φανέλα του Αχιλλέα
Φαρσάλων ενώ πρόκειται
για έναν ποδοσφαιριστή
που δεδομένα θα δώσει
πολλές και σημαντικές
λύσεις στον κ. Βασίλη
Τσιανάκα στο δύσκολο και
απαιτητικό πρωτάθλημα της
Α1 ΕΠΣΝ Λάρισας.
Σύσσωμη η ομάδα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου
καλωσορίζει τον Δημήτρη
στην οικογένεια των
Χαλκιάδων και του εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.

Α
πό την περασμένη

Δευτέρα η ομάδα

της Θύελλας

Βασιλί ξεκίνησε το δικό

της… ταξίδι για το νέο

πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Οι ποδοσφαιριστές του κ.

Παναγιώτη Κορδαλή πραγ-

ματοποίησαν την πρώτη

τους συνάντηση στο γήπε-

δο του Βασιλί για το βασικό

στάδιο της προετοιμασίας.

Στόχος της Θύελλας και την

φετινή σεζόν είναι η παρου-

σία μιας ανταγωνιστικής

ομάδος και προς αυτή την

κατεύθυνση κινούνται

Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο

και ποδοσφαιριστές.

Εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένονται ανακοινώ-

σεις για τις ανανεώσεις

αλλά και τις προσθήκες

που αναμένεται να γίνουν

στην ομάδα του Βασιλί.

Δ
ήλωσαν συμμετο-

χή όλες οι ομάδες

στην A ΕΠΣΝΛ.

Και οι 18 ομάδες της μεγά-

λης κατηγορίας του ερασιτε-

χνικού πρωταθλήματος του

Νομού Λάρισας βρίσκονται

στις “επάλξεις” έχοντας

δηλώσει συμμετοχή όπως

προβλεπόντουσαν.

Από την γραμματεία της

ΕΠΣΝ Λάρισας ανακοινώνε-

ται ότι και οι 18 ομάδες που

προβλεπόντουσαν δηλώ-

σαν συμμετοχή για το πρω-

τάθλημα της A’ DE-TOX για

το πρωτάθλημα 2021-2022.

Αναλυτικά:

ΠΑΟΛ Αβέρωφ

Αμπελωνιακός

Αστραπή Νέας Πολιτείας

Αχιλλέας Φαρσάλων

Δαμασιακός

Δήμητρα Γιάννουλης

Δόξα Αργυροπουλίου

Δόξα Βλαχογιαννίου

Δωτιέας Αγιάς

Κιλελέρ

Μαυροβούνι

Οικονόμος Τσαριτσάνης

Ολυμπιακός Αμπελιάς

Όλυμπος Γόννων

Παναγροτικός Νίκαιας

Πύρρος

Βορειοηπειρωτών

Σμόλικας Φαλάνης

Φαλανιακός
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Δήλωσαν συμμετοχή όλες οι ομάδες στην Δήλωσαν συμμετοχή όλες οι ομάδες στην A A ΕΠΣΝΛΕΠΣΝΛ

Δυνατή προσθήκη με Γκατζόγια οΔυνατή προσθήκη με Γκατζόγια ο

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!

Ξεκίνησαν τα “βάσανα” για τηνΞεκίνησαν τα “βάσανα” για την

Θύελλα ΒασιλίΘύελλα Βασιλί



Θ
ετικά τα πρώτα

δείγματα γραφής

του Ολυμπιακού

Αμπελιάς καθώς οι «ερυ-

θρόλευκοι» έχουν δώσει

μέχρι στιγμής τρία φιλικά

παιχνίδια προετοιμασίας

και μετρούν μια ισοπαλία

και δυο νίκες.

Πιο συγκεκριμένα στο

πρώτο φιλικό με την Δόξα

Αργυροπουλίου η Αμπελιά

αναδείχθηκε ισόπαλη με

σκορ 1-1.

Μετέπειτα το συγκρότημα

του κ. Γιάννη Τσαλάγγα

κέρδισε με σκορ 1-3 τους

Αμπελόκηπους, ενώ νικη-

φόρο ήταν και το τελευταίο

χρονικά φιλικό με αντίπαλο

την ομάδα του ΠΑΟΛ

Αβέρωφ όπου οι «ερυθρό-

λευκοι» επικράτησαν με

σκορ 3-2.

Κατά την διάρκεια των φιλι-

κών ο τεχνικός του

Ολυμπιακού Αμπελιάς δοκι-

μάζει πρόσωπα σχήματα

και διατάξεις ενώ αγωνίζο-

νται και υπό δοκιμή ποδο-

σφαιριστές.

Το «μοντάρισμα» συνεχίζε-

ται στην Αμπελιά όπως και

ο σχεδιασμός εν όψει της

νέας σεζόν στο πρωτάθλη-

μα της Α ΕΠΣΝ Λάρισας.

Διπλή μεταγραφική ενί-
σχυση
Ακόμη δυο ποδοσφαιριστές

ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς με το Δ.Σ. των

«ερυθρολεύκων» να τα βρί-

σκει σε όλα με τους

Σωκράτη Αντωνίου (αμυντι-

κός) και Αποστόλη

Κιλιργιώτη (τερματοφύλα-

κα).

Ο Αντωνίου έχει αγωνιστεί

στον Μαχητή Τερψιθέας και

την Κ19 της ΠΑΕ ΑΕΛ, ενώ

ο Κιλιργιώτης μέχρι πρότι-

νος ανήκε στην Ανάβρα.

Σύσσωμη η ομάδα του

Ολυμπιακού καλωσορίζει

τους Σωκράτη και

Αποστόλη στην οικογένεια

της Αμπελιάς και τους εύχε-

ται καλή αγωνιστική σεζόν

με υγεία και επιτυχίες.

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων συνεχί-

ζει την ενίσχυση

του δυναμικά και οι κιτρι-

νόμαυροι κατάφεραν να

κάνουν δικό τους τον

νεαρό ταλαντούχο και

πολλά υποσχόμενο μεσο-

επιθετικό Χρήστο

Φουρίκη.

Ο Φουρίκης μέχρι πρότινος
ανήκε στην Κ-19 της ΠΑΕ
ΝΠΣ Βόλος όντας εκ των
βασικών στελεχών της ομά-
δος του Βόλου στο πρωτά-
θλημα των τμημάτων υπο-

δομής.Επίσης έχει αγωνι-
στεί στον Παναγροτικό
Νίκαιας.Πρόκειται για έναν
νεαρό ταλαντούχο ποδο-
σφαιριστή ο οποίος αναμέ-
νεται να δώσει πολύτιμες
λύσεις στην φαρέτρα του κ.
Χρήστου Καπελιάνη.
Η Ανακοίνωση:
Η Διοίκηση της ομάδος μας
βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την
απόκτηση του νεαρού
μεσοεπιθετικού Χρήστου
Φουρίκη.
Ο Φουρίκης μέχρι πρότινος
ανήκε στην Κ-19 της ΠΑΕ
ΝΠΣ Βόλος όντας εκ των

βασικών στελεχών της ομά-
δος του Βόλου στο πρωτά-
θλημα των τμημάτων υπο-
δομής.Επίσης έχει αγωνι-
στεί στον Παναγροτικό
Νίκαιας.Πρόκειται για έναν
νεαρό ταλαντούχο ποδο-
σφαιριστή ο οποίος αναμέ-
νεται να δώσει πολύτιμες
λύσεις στην φαρέτρα του κ.
Χρήστου Καπελιάνη.
Σύσσωμη η ομάδα μας
καλωσορίζει τον Χρήστο
στην οικογένεια του Αχιλλέα
Φαρσάλων και του εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.
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Θετικά τα πρώτα δείγματα γραΘετικά τα πρώτα δείγματα γρα--

φής για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς.φής για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς.

& διπλή μεταγραφική ενίσχυση& διπλή μεταγραφική ενίσχυση

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

Πρόσθεσε ταλέντο στην “γραμμή κρούσης”Πρόσθεσε ταλέντο στην “γραμμή κρούσης”

με Χρήστο Φουρίκη ο Αχιλλέας Φαρσάλων!με Χρήστο Φουρίκη ο Αχιλλέας Φαρσάλων!



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της

πόλης των Φαρσάλων στον

πεζόδρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-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

-ΕΝΟΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος και 2ος

όροφος 114 και 100 τ.μ. αντί-

στοιχα στην Πλατεία Λαού

στα Φάρσαλα (πάνω από το

καφενείο του

Γκουντόπουλου).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:2421-215133

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 510

τ.μ. στον Μεσενικόλα

Καρδίτσας με πρόσοψη στον

κεντρικό δρόμο του χωριού.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:2421-215133

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ανα-

καινισμένο, ισόγειο επί της

Οδού Βόλου 15  και

Απόλλωνος 9 στά Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977206965

- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

ισόγειο 65 τ.μ. με πατάρι επί

της Οδού Βόλου 9 στα

Φάρσαλα.

Πληροφορίες: Βόλου 9 -

Ταξιάρχης Δημητρακόπουλος

- ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικής

γλώσσας, πτυχιούχος

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης, παραδίδει

μαθήματα Ιταλικών.

Δυνατότητα παράδοσης

μαθημάτων και διαδικτυακά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

6955142540

-ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

κάτοχος μεταπτυχιακού,

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-

τα σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου και Δημοτικού στην

επαρχία Φαρσάλων καθώς

και διαδικτυακά. 

Τηλ. 6980928695 

Χατζηπλής Αλέξανδρος

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2ου

ορόφου 46 τ.μ. (βλέπει ακά-

λυπτο) κατασκευής 1982 σε

καλή κατάσταση,  στην οδό

Βόλου 9, στα Φάρσαλα.

Τιμή 22.000 ευρώ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6936719862
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14/9:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

15/9:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

16/9:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

17/9:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

18/9:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

19/9:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

20/9:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την Δευτέρα 13/09/2021

και μέχρι νεωτέρας τα δρομο-

λόγια διαμορφώνονται ως

εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα

07:20 -15:50 -19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -12:45 -

16:15

Σάββατο – Κυριακή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα

11:50-15:50-19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -16:15 -

20:15

Από την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία:

Οικονομολόγος – Λογιστής - Γεωπόνος- Προσωπικό

παραγωγής ειδικευμένοι – ανειδίκευτοι - Μηχανικοί

Ηλεκτρολόγοι - Χειριστές μηχανημάτων ανυψωτικών,

φορτωτών και γερανού - Οδηγοί φορτηγού -Τεχνίτης

Οχημάτων για την στελέχωση και κάλυψη θέσεων της

εταιρείας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την

σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(09:00- 15:00) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων

(7ο Χλμ Φαρσάλων – Λαρίσης).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101

Πρόσκληση μελών σε τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΝΤΕΚΑ καλεί τα μέλη του συλλόγου σε

τακτική γενική συνέλευση την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου

2021 και ώρα 20.00 στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης

και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας σε επαναλη-

πτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου

2021 στις 20.00 και στον ίδιο χώρο με θέμα ημερησίας

διάταξης:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

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

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έναρξη εγγράφων από  1η Σεπτεμβρίου στα τμήματα

ΜΠΆΣΚΕΤ, ΣΤΙΒΟΥ, ΒΌΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ 

Έναρξη προπονήσεων από 13 Σεπτεμβρίου 

Τηλεφωνικές εγγραφές:

Μανετζής Χρήστος 6972846116

Μανετζής Αντώνης 6973307903(Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία επιπλωμένη στο Κέντρο

των Φαρσάλων, Οδός Χονδροπούλου (Πλησίον Κέντρου

Υγείας) με θέρμανση καλοριφέρ και κλιματιστικό, με

μεγάλη αυλή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6932291212
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Χρ. Τριαντόπουλος: Ολοκληρώνονται οι διαδικασίεςΧρ. Τριαντόπουλος: Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες

αποζημίωσης πληγεισών από τον «Ιανό» επιχειρήσεων καιαποζημίωσης πληγεισών από τον «Ιανό» επιχειρήσεων και

αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα Φάρσαλααγροτικών εκμεταλλεύσεων στα Φάρσαλα

Σ
υνεχίζονται με

ταχείς ρυθμούς οι

διαδικασίες, προκει-

μένου να χορηγηθεί το

πλήρες ποσό που αναλο-

γεί σε όλους τους πληγέ-

ντες δικαιούχους της

περιοχής των Φαρσάλων.

Μάλιστα, οι πληγείσες

επιχειρήσεις και αγροτι-

κές εκμεταλλεύσεις, βάσει

της σχετικής απόφασης

του Υπουργού

Οικονομικών, θα λάβουν

αυξημένη -έναντι όσων

ίσχυαν μέχρι πρόσφατα-

επιχορήγηση, η οποία

ανέρχεται στο 55% της

συνολικής εκτιμηθείσας

ζημιάς, όπως επισημαίνει

ο Υφυπουργός στον

Πρωθυπουργό, Αρμόδιος

για Θέματα Κρατικής

Αρωγής και

Αποκατάστασης από

Φυσικές Καταστροφές, κ.

Χρήστος Τριαντόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ.
Χρήστος Τριαντόπουλος, με
αφορμή και σχετική εκδή-
λωση που έγινε στο πλαίσιο
της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, αναφέρει:
«Ολοκληρώνονται οι διαδι-
κασίες για την αποζημίωση
των πληγεισών από τον
“Ιανό” επιχειρήσεων και
αγροτικών εκμεταλλεύσεων
στην περιοχή των
Φαρσάλων, σε συνέχεια και

της αποστολής της συγκε-
ντρωτικής λίστας από την
Περιφέρεια. Στις επόμενες
λίγες ημέρες θα εκδοθεί η
σχετική Υπουργική
Απόφαση από το
Υπουργείο Οικονομικών για
την περιοχή των
Φαρσάλων, σε συνέχεια της
σχετικής απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών ότι
το εν λόγω ποσοστό ανέρ-
χεται στο 55% της εκτιμη-
θείσας ζημιάς, σαφώς υψη-
λότερο από το 30% που
ίσχυε ως τώρα. Σε συνέχεια
της εν λόγω Υπουργικής
Απόφασης, οι δικαιούχοι -
μέσω της Περιφέρειας- θα
πρέπει να καταθέσουν τα
τελικά -προβλεπόμενα από
το σχετικό θεσμικό πλαίσιο-
δικαιολογητικά και αμέσως
θα δρομολογηθούν οι πλη-
ρωμές από το Υπουργείο
Οικονομικών. Συνολικά,
933 δικαιούχοι θα μπορούν
να λάβουν τις επόμενες
ημέρες την επιχορήγηση
που τους αναλογεί, με το
συνολικό ποσό της στήρι-
ξης επιχειρήσεων και αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων να
εκτιμάται σε περίπου 3,3
εκατ. ευρώ.

Από τους εν λόγω 933
δικαιούχους για την περιοχή
των Φαρσάλων, οι 258 επι-
χειρήσεις και αγροτικές
εκμεταλλεύσεις έχουν ήδη
λάβει την προκαταβολή
20% επί της εκτιμηθείσας
ζημιάς, καθώς ήταν στις
λίστες που εστάλησαν στο
Υπουργείο Οικονομικών
μέχρι τα τέλη Ιουνίου του
2021, οπότε και ίσχυε το
μέτρο της παροχής προκα-
ταβολής έναντι της τελικής
επιχορήγησης.
Συγκεκριμένα, 258 πληγεί-
σες επιχειρήσεις και αγροτι-
κές εκμεταλλεύσεις (εκ των
οποίων οι αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις ανέρχονται σε
183) έχουν ήδη λάβει προ-
καταβολή έναντι αποζημίω-
σης, συνολικού ύψους
280.485 ευρώ, ποσό που
αντιστοιχεί σε συνολική
εκτιμηθείσα ζημιά
1.402.425 ευρώ.
Συνεχίζουμε σε στενή
συνεργασία με τις υπηρε-
σίες της Περιφέρειας, ώστε
μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας -στις επόμενες
λίγες ημέρες- να αρχίσει με
εντατικούς ρυθμούς η απο-
στολή των δικαιολογητικών
και άμεσα να γίνουν οι πλη-
ρωμές προς τους δικαιού-
χους, με στόχο εντός των
επόμενων εβδομάδων
σημαντικό μέρος των δικαι-
ούχων να έχει λάβει το 55%
της εκτιμηθείσας ζημίας. Σε
αντίθεση με ό,τι συνέβαινε
με το προηγούμενο καθε-
στώς, όπου -χωρίς η δημό-
σια διοίκηση να επιβαρύνε-
ται από τους περιορισμούς
της πανδημίας του κορω-
νοϊού- η επιχορήγηση έφτα-
νε στους δικαιούχους μετά
από τρία, τέσσερα ή και
περισσότερα χρόνια.
Συνεχίζουμε σε στενή
συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους».
Υπενθυμίζεται ότι, μετά την
έκδοση της σχετικής
Υπουργικής Απόφασης από
το Υπουργείο Οικονομικών,
τα έγγραφα που πρέπει να
προσκομίσουν οι πληγείσες
επιχειρήσεις -όπου προβλέ-
πεται- στην Περιφέρεια
είναι:
(1) Υπεύθυνη Δήλωση με
βεβαιωμένο το γνήσιο υπο-
γραφής ότι ο δικαιούχος δεν
αποζημιώνεται από άλλον
φορέα για τις ζημιές της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4797/2021 που προκλήθη-
καν από τις καταστροφές
του «Ιανού» (εκδίδεται και
ηλεκτρονικά από το
www.gov.gr με κωδικούς
TAXIS).
(2) Βεβαίωση της ασφαλι-
στικής εταιρείας στην οποία
εμφανίζεται το συνολικό

ύψος αποζημίωσης που
έλαβε ή πρόκειται να λάβει
ο δικαιούχος ή άλλως
Υπεύθυνη Δήλωση του
δικαιούχου περί μη ύπαρ-
ξης ασφαλιστικού συμβο-
λαίου με βεβαιωμένο το
γνήσιο της υπογραφής (η
τελευταία εκδίδεται και ηλε-
κτρονικά από το
www.gov.gr με κωδικούς
TAXIS).
(3) Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας
τελευταίου τριμήνου.
(4) Γενικό Πιστοποιητικό
από το ΓΕΜΗ τελευταίου
τριμήνου.
(5) Πιστοποιητικό ισχύου-
σας εκπροσώπησης της
εταιρείας από το ΓΕΜΗ
τελευταίου τριμήνου.
(6) Έγγραφο από το οποίο
να προκύπτει ο αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού
της δικαιούχου επιχείρησης
(IBAN), καθώς και το
πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο
ανήκει.
(7) Ειδικά για την περίπτω-
ση των ζημιών σε κτηριακές
εγκαταστάσεις απαιτείται
επιπλέον και η δήλωση
στοιχείων ακινήτων Ε9.
Όσον αφορά τα έγγραφα
που πρέπει να προσκομί-
σουν -μετά την έκδοση της
Υπουργικής Απόφασης από
το Υπουργείο Οικονομικών-
οι δικαιούχοι των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων και δη
κατά οι κύριο επάγγελμα
αγρότες στην Περιφέρεια,
όπως προβλέπεται από το
σχετικό πλαίσιο και τις προ-
βλέψεις από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αυτά είναι:
(1) Υπεύθυνη Δήλωση με
βεβαιωμένο το γνήσιο υπο-
γραφής ότι ο δικαιούχος δεν
αποζημιώνεται από άλλον
φορέα για τις ζημιές της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4797/2021 που προκλήθη-
καν από τις καταστροφές
του «Ιανού» (εκδίδεται και
ηλεκτρονικά από το
www.gov.gr με κωδικούς
TAXIS).
(2) Βεβαίωση της ασφαλι-
στικής εταιρείας στην οποία
εμφανίζεται το συνολικό
ύψος αποζημίωσης που
έλαβε ή πρόκειται να λάβει
ο δικαιούχος ή άλλως
Υπεύθυνη Δήλωση του
δικαιούχου περί μη ύπαρ-
ξης ασφαλιστικού συμβο-
λαίου με βεβαιωμένο το
γνήσιο της υπογραφής (η
τελευταία εκδίδεται και ηλε-
κτρονικά από το
www.gov.gr με κωδικούς
TAXIS).
(3) Αποδεικτικό υποβολής
δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης
στο Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης

Ελέγχου με αριθμό πρωτο-
κόλλου.
(4) Ασφαλιστική ενημερότη-
τα από τον ΕΛΓΑ (εκδίδεται
και ηλεκτρονικά από το
www.gov.gr με κωδικούς
TAXIS).
(5) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο
δικαιούχος ήταν κατ’ επάγ-
γελμα αγρότης κατά τη
διάρκεια του φαινομένου
φαινόμενο (αναφέροντάς το
και την ημερομηνία αυτού)
και ότι διατηρεί μέχρι σήμε-
ρα την ιδιότητα αυτή.
(6) Βεβαίωση εγγραφής στο
μητρώο αγροτών και αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων του
ΥΠΑΑΤ αγρότης (εκδίδεται
είτε ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση
https://maae.minagric.gr/ma
ae/ με κωδικούς TAXIS,
είτε από τα κατά τόπους
τμήματα αγροτικής ανάπτυ-
ξης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων) σύμφωνα με τα
φορολογικά στοιχεία του
έτους που εκδηλώθηκε το
φυσικό φαινόμενο και του
έτους που γίνεται η πληρω-
μή, όπου αυτό είναι εφικτό
(7) Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας
τελευταίου τριμήνου.
(8) Έγγραφο από το οποίο
να προκύπτει ο αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού
της δικαιούχου επιχείρησης
(IBAN), καθώς και το
πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο
ανήκει
Τέλος, προς διευκόλυνση
τόσο των επιχειρήσεων,
όσο και των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων, για τους
δικαιούχους που επιχορη-
γήθηκαν για ζημιές σε κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, η
απαιτούμενη βεβαίωση της
Διεύθυνσης
Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, με την
οποία βεβαιώνεται ότι «δεν
έχει εγκριθεί στεγαστική
συνδρομή για τις ίδιες
ζημιές κτισμάτων με βάση
το άρθρο 10 του ν.
2576/1998, όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 84
του ν. 4313/2014 και ισχύει
και δεν εκκρεμεί σε αυτήν
σχετική αίτηση» θα λαμβά-
νεται ηλεκτρονικά από την
Περιφέρεια, για όλους τους
δικαιούχους, κατόπιν σχετι-
κού αιτήματος της προς τη
Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων την

εβδομάδα που

μας πέρασε έδωσε δυο

φιλικά παιχνίδια εκτός

έδρας καθώς αγωνίστηκε

τόσο στην έδρα της ΑΕ

Κιλελέρ στο Κιλελέρ όσο

και στην Νίκαια κόντρα

στον Παναγροτικό

Νίκαιας.

Η αναμέτρηση με την ΑΕ

Κιλελέρ έληξε με σκορ 1 –

0 υπέρ των γηπεδούχων,

ενώ ο Αχιλλέας στο φιλικό

κόντρα στην Νίκαια κατάφε-

ρε να πάρει την νίκη με

σκορ 1-4.

Η ομάδα της Νίκαιας άνοιξε

το σκορ με τον Φουρίκη να

ισοφαρίζει για τον Αχιλλέα

πριν την ανάπαυλα του

πρώτου μέρους.

Με το "καλημέρα" του δευ-

τέρου ημιχρόνου ο Φώτος

πέτυχε το 1-2 ενώ ο

Πλιάγκας σκόραρε για το 1-

3.

Το τελικό 1-4 σημείωσε με

πέναλτι ο Λεβαντσιώτης,

πέναλτι που κέρδισε ο

Παπακωνσταντίνου.

Ο Αχιλλέας βρίσκεται σε

περίοδο «μονταρίσματος»

καθώς υπάρχουν αρκετοί

νέοι ποδοσφαιριστές στο

ρόστερ της ομάδας με τους

κ.κ. Χρήστο Καπελιάνη και

Αποστόλη Παπαδόπουλο

να δουλεύουν συνεχώς

πάνω στην βελτίωση των

ποδοσφαιριστών με αποτέ-

λεσμα την καλύτερη δυνατή

παρουσία σε κάθε φιλικό

παιχνίδι μέχρι και την

σέντρα του πρωταθλήμα-

τος.

Οι «Μυρμιδόνες» έχουν ενι-

σχυθεί με ποδοσφαιριστές

νεαρούς, φιλόδοξους αλλά

συνάμα με εικόνες και

παραστάσεις από μεγαλύτε-

ρα πρωταθλήματα και γενι-

κότερα υπάρχει αισιοδοξία

στο «κιτρινόμαυρο στρατό-

πεδο».

Ο Αχιλλέας θα δώσει δυο

πολύ δυνατά φιλικά την

εβδομάδα που διανύουμε

καθώς αρχικά την Τετάρτη

15/9 θα αντιμετωπίσει τον

Ατρόμητο Παλαμά ενώ το

Σάββατο 18/9 θα αναμετρη-

θεί με τον Οικονόμο

Τσαριτσάνης.

Πρόκειται για δυο αναμε-

τρήσεις με πολύ δυνατούς

αντιπάλους.
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