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Σ
ε χρηματική ποινή

μετατράπηκε τελι-

κά η ποινή φυλάκι-

σης 3 ετών και 6 μηνών

που επέβαλε το

Πενταμελές Εφετείο

Λάρισας σε 67χρονο

έμπορο, κατηγορούμενο

για απάτη, πλαστογραφία

και για σύσταση συμμο-

ρίας.

Ο 67χρονος εκτελούσε

«χρέη οδηγού» σε έναν

72χρονο που κυκλοφορού-

σε με μαύρη μερσεντές και

συστήνονταν ως μεγαλέ-

μπορος με μεγάλη οικονο-

μική επιφάνεια, επιτυγχάνο-

ντας έτσι να εξαπατήσει -

επτά κατά την ΕΛ.ΑΣ.-

Λαρισαίους αγρότες, από

τους οποίους απέσπασε

τόνους κριθαριών και καλα-

μποκιού, αφήνοντας «φέσι»

ύψους 37.000 ευρώ, καθώς

οι επιταγές αποδείχτηκαν

πλαστές.

Τη μεγαλύτερη ζημιά από

τους απατεώνες υπέστη

αγρότης από τα Φάρσαλα ο

οποίος τους πούλησε 120

τόνους κριθάρι αξίας

25.000 ευρώ. “Στην αρχή

μας έδωσε μια αληθινή επι-

ταγή και μας έπεισε, οι

άλλες τρεις όμως ήταν πλα-

στές”. Ο 72χρονος ήταν

λάρτζ, πλήρωνε το κριθάρι

19 ευρώ το κιλό αντί για 17

και σε μια συναλλαγή

έδωσε και ένα “κέρασμα”

400 ευρώ σε μετρητά.

Όταν κάποιοι καλλιεργητές

πήγαν να δούνε την επιχεί-

ρηση, που υποτίθεται ότι

διατηρούσε στο όνομα της

κόρης του έξω από τη

Θεσσαλονίκη, βρήκαν ένα

χωριό με πέντε σπίτια.

Οι δύο έμποροι, όπως

κατέδειξε η αστυνομική

έρευνα, καταγόταν από την

Αιτωλοακαρνανία, με τον

72χρονο να βρίσκεται ήδη

στη φυλακή με δεκαετή

κάθειρξη. Ποινή που του

υποβλήθηκε ανυποστήρικτα

σε δεύτερο βαθμό, με απο-

τέλεσμα την περασμένη

Παρασκευή να δικαστεί

μόνο ο 67χρονος.

Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΑ –  Βαγγέλης

Κακάρας

Σ
ε ανακοίνωση της

Λαϊκής

Συσπείρωσης

Φαρσάλων αναφέρονται

τα εξής:

“Στη συνεδρίαση του δημο-

τικού συμβουλίου

Φαρσάλων την Τρίτη 2

Νοέμβρη, η

Nεοδημοκρατική παράταξη

αρνήθηκε να ψηφίσει την

πρόταση ψηφίσματος που

κατέθεσε η Λαϊκή

Συσπείρωση Φαρσάλων,

για την καταδίκη της εγκλη-

ματικής δράσης φασιστικών

ομάδων στη Θεσσαλονίκη

και αντίθεσή της για την

συμμετοχή σε περιφερειακό

ή δημοτικό  συμβούλιο της

παράταξης “Eλληνικής

Αυγής στη Θεσσαλία” που

επίσημα στηρίχθηκε από

την ναζιστική εγκληματική

Χρυσή Αυγή. Το ψήφισμα

κατατέθηκε στις 5

Οκτωβρίου 2021, καθυστε-

ρημένα ένα μήνα πέρασε

στο επόμενο δημοτικό συμ-

βούλιο στις 4 -11-

Νοεμβριου 2021, τα εγκλή-

ματα, η τρομοκρατία δεν

σβήνουν με το πέρασμα

του χρόνου.

Η δημοτική αρχή τελευταία

στιγμή έφερε μια ανακοίνω-

ση της προς ψήφιση η

οποία ούτε καν αναφέρει

ποιοι χτύπησαν ποιους, και

εξισώνει τους φασίστες

εγκληματίες με τα θύματά

τους ,καταδικάζοντας τα

“βίαια γεγονότα και ακραίες

συμπεριφορές” από όπου

και αν προέρχονται. Στην

ανακοίνωση τους δείχνουν

ότι δεν γνωρίζουν τις λέξεις

Φασισμός – Εγκληματίες

και τις λέξεις μαθητές -φοι-

τητές – γονείς και εργάτες,

με αυτό δίνουν άλλοθι στις

Φασιστικές – ναζιστικές

δολοφονικές ομάδες να

συνεχίζουν τη δράση τους

αφού εννοούν ως βία την

οργανωμένη πάλη των

εργαζομένων των μαθητών

και των λαϊκών στρωμάτων,

ενάντια στην αντιλαϊκή αστι-

κή πολιτική, το ίδιο το εκμε-

ταλλευτικό σύστημα τον

σάπιο καπιταλισμό, την

πάλη ενάντια στον

Φασισμό.

Αποκαλυπτική όμως για την

καταδίκη και την στάση

τους απέναντι στον

Φασισμό και την προσπά-

θεια αναβίωσης της εγκλη-

ματικής δράσης της

Χρυσής Αυγής και των

άλλων Φασιστικών ομά-

δων, ήταν και η καταψήφι-

ση της κ. Ίφου  (Δημοτική

αναγέννηση Φαρσάλων)

για το ψήφισμα της Λαϊκής

Συσπείρωσης Φαρσάλων.

Η Λαϊκή  Συσπείρωση

Φαρσάλων καλεί τους

δημότες, νέους και γονείς,

εκπαιδευτικούς  να μην δεί-

ξουν καμία ανοχή και να

απομονώσουν παντού την

εγκληματική ιδεολογία και

δράση των Φασιστικών –

ναζιστικών ομάδων, όποιο

προκάλυμμά και αν χρησι-

μοποιούν κάθε φορά.

Τον Φασισμό βαθιά κατάλα-

βέ τον δεν θα πεθάνει

μόνος Τσάκισε τον.

Να συμπαραταχθούν με το

ΚΚΕ και την ΚΝΕ ,στον

αγώνα ενάντια σε οποιοδή-

ποτε αντιλαϊκή  πολιτική ,

στο εκμεταλλευτικό σύστη-

μα και το ποιο αντιδραστικό

του γέννημα  τον Φασισμό,

και να διεκδικήσουν την ικα-

νοποίηση όλων των ανα-

γκών τους μέσα από την

ριζική αλλαγή της κοινωνίας

μας”.

*Η πρόταση της πλειοψη-

φούσας παράταξης υπερί-

σχυσε σε ονομαστική

ψηφοφορία έναντι της

Λαϊκής Συσπείρωσης και

του αρχικού ψηφίσματος

που είχε καταθέσει με

ψήφους 14-3 στην τελευ-

ταία συνεδρίαση του Δ.Σ.

2
Τρίτη 9 ΝοεμβρίουΤοπικά Νέα

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 10/11/2021
Συννεφιά 09/14c

Τρίτη 9/11/2021
Ασθενής Βροχή 14/22c

Πέμπτη 11/11/2021
Συννεφιά 09/14c

Παρασκευή 12/11/2021
Συννεφιά 09/15c

Σάββατο 13/11/2021
Συννεφιά 09/15c

Κυριακή 14/11/2021

Συννεφιά 10/16c

Δευτέρα 15/11/2021

Συννεφιά 11/16c

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

Αγοραστές με μαύρη μερσεΑγοραστές με μαύρη μερσε--

ντές και πλαστές επιταγέςντές και πλαστές επιταγές

φέσωσαν τα Φάρσαλαφέσωσαν τα Φάρσαλα

Η Λαϊκή Συσπείρωση ΦαρσάλωνΗ Λαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων

καταγγέλλει…καταγγέλλει…



Σ
την τελική ευθεία

βρίσκεται η διαδι-

κασία για να λει-

τουργήσει η πλατφόρμας

στην οποία οι δικαιούχοι

για να λάβουν επίδομα

θέρμανσης.

Μέχρι την Τετάρτη, 10

Νοεμβρίου αναμένεται να

ανοίξει η πλατφόρμα της

Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

για αιτήσεις για το επίδομα

θέρμανσης, ενώ τα νοικοκυ-

ριά που έλαβαν πέρυσι την

επιδότηση, θα εισπράξουν

το ίδιο πόσο φέτος ως προ-

καταβολή.

Ακόμη, μέχρι τις 30

Δεκεμβρίου θα πιστωθεί και

στους τραπεζικούς λογαρια-

σμούς, το υπόλοιπο ποσό

που δικαιούνται φέτος, ανά-

λογα πάντα με τα τιμολόγια

αγοράς καυσίμων που θα

καταθέσουν στην πλατφόρ-

μα της ΑΑΔΕ. Την ίδια ημε-

ρομηνία θα πραγματοποιη-

θεί και η πληρωμή για τους

νέους δικαιούχους του επι-

δόματος θέρμανσης.

Το ελάχιστο ποσό είναι για

φέτος τα 100 ευρώ και

ανώτατο τα 750 ευρώ, ενώ

έχουν αυξηθεί και τα κριτή-

ρια.

Σύμφωνα με τον προγραμ-

ματισμό:

– Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου

θα ανοίξουν οι πύλες της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας

myΘέρμανση για την υπο-

βολή των αιτήσεων.

– Τα νοικοκυριά θα έχουν

προθεσμία έως τις 30

Νοεμβρίου για να υποβά-

λουν τις αιτήσεις.

– Όσοι έλαβαν επίδομα

θέρμανσης πέρυσι, περί-

που 700.000 νοικοκυριά, θα

πληρωθούν προκαταβολικά

έως και τις 10 Δεκεμβρίου.

Το ποσό θα είναι αντίστοιχο

με το περυσινό. Με την

κατάθεση των τιμολογίων

αγοράς καυσίμων θα

λάβουν το υπόλοιπο επίδο-

μα μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου

2021.

– Οι νέοι δικαιούχοι, τα νοι-

κοκυριά δηλαδή που θα

πάρουν για πρώτη φορά

επίδομα θέρμανσης λόγω

της διεύρυνσης των εισοδη-

ματικών και περιουσιακών

κριτηρίων θα λάβουν τα

ποσά που δικαιούνται μέχρι

τις 30 Δεκεμβρίου.

– Θα δοθεί η δυνατότητα

στους δικαιούχους του επι-

δόματος θέρμανσης να

υποβάλλουν στην πλατφόρ-

μα myΘέρμανση τα τιμολό-

για προμήθειας καυσίμων ή

τους λογαριασμούς φυσικού

αερίου έως το τέλος

Απριλίου.

Φέτος, το ποσό για το επί-

δομα θέρμανσης κυμαίνεται

από 100 ευρώ έως 750

ευρώ ενώ τα ποσά είναι

αυξημένα για νοικοκυριά

χωρίς παιδιά κατά 36%, για

τις οικογένειες με ένα παιδί

κατά 49%, για τις οικογένει-

ες με δύο παιδιά κατά 59%

και για τις οικογένειες με 3

παιδιά κατά 68%. Το κονδύ-

λι για το επίδομα θέρμαν-

σης της σεζόν 2021-2022

θα ανέλθει συνολικά σε 168

εκατ. ευρώ από 84 εκατ.

ευρώ πέρυσι.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος

θέρμανσης:

– Άγαμοι φορολογούμενοι ή

έγγαμοι σε κατάσταση

χηρείας ή εν διαστάσει οι

οποίοι κατά το προηγούμε-

νο έτος είχαν ετήσιο συνολι-

κό εισόδημα μέχρι 14.000

ευρώ και κατείχαν την 1η

Ιανουαρίου του τρέχοντος

έτους κτίσματα και εντός

σχεδίου πόλεως οικόπεδα

συνολικής αντικειμενικής

αξίας μέχρι 180.000 ευρώ.

– Έγγαμοι και συνάψαντες

σύμφωνα συμβίωσης

φορολογούμενοι οι οποίοι

το προηγούμενο έτος είχαν

ετήσιο συνολικό οικογενεια-

κό εισόδημα μέχρι 20.000

ευρώ και την 1η Ιανουαρίου

του τρέχοντος έτους κατεί-

χαν κτίσματα και εντός σχε-

δίου πόλεως οικόπεδα αντι-

κειμενικής αξίας μέχρι

300.000 ευρώ.

– Τα όρια προσαυξάνονται

για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

κατά 3.000 ευρώ.

Έτσι το εισοδηματικό όριο

αυξάνεται σε: για οικογένεια

με ένα τέκνο στα 23.000

ευρώ, για οικογένεια με δυο

τέκνα στα 26.000 ευρώ και

για οικογένεια με τρία

τέκνα, στα 29.000 ευρώ.
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Εκπτώσεις

Επίδομα θέρμανσης – Πότε θαΕπίδομα θέρμανσης – Πότε θα

καταβληθούν τα ποσά, ποιοι «κόβονται»καταβληθούν τα ποσά, ποιοι «κόβονται»

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Τ
ην πρώτη θέση

ποσοστιαία στο ν.

Λάρισας στους

εμβολιασμούς κατά του

κορονοιού καταλαμβάνει

το προσωπικό του Δήμου

Φαρσάλων με 76%, ενώ

το χαμηλότερο ποσοστό ο

Δήμος Τυρνάβου με 58%,

σύμφωνα με επίσημα της

ΚΕΔΕ.

Αναλυτικά τα στοιχεία για

τους Δήμους του ν.

Λάρισας έχουν ως εξής:

Δήμος Φαρσάλων ποσοστό

76%: Υπηρετούντες 156,

Υπόχρεοι Rapid Test 37,

εμβολιασμένοι 119

Δήμος Ελασσόνας ποσο-

στό 72%: Υπηρετούντες

286, Υπόχρεοι Rapid Test

80, εμβολιασμένοι 206

Δήμος Κιλελέρ ποσοστό

69%: Υπηρετούντες 188,

Υπόχρεοι Rapid Test 59,

εμβολιασμένοι 129

Δήμος Λαρισαίων ποσοστό

64%: Υπηρετούντες 1596,

Υπόχρεοι Rapid Test 659,

εμβολιασμένοι 1027

Δήμος Αγιάς ποσοστό 63%:

Υπηρετούντες 136,

Υπόχρεοι Rapid Test 31,

εμβολιασμένοι 85

Τυρνάβου ποσοστό 58%:

Υπηρετούντες 178,

Υπόχρεοι Rapid Test 75,

εμβολιασμένοι 103

Έ
ναν υπαίθριο

χώρο άθλησης

με ειδικά όργανα

γυμναστικής στην είσοδο

της πόλης, δίπλα στις

εγκαταστάσεις του

Δημοτικού Σταδίου και

του Κλειστού

Γυμναστηρίου,  παρέδω-

σε προς χρήση ο δήμος

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα τοποθετήθη-

καν επτά όργανα τα οποία

δίνουν τη δυνατότητα στον

επισκέπτη δωρεάν να

γυμνάσει σχεδόν το σύνολο

του βασικών ομάδων μυών

του  σώματός του.

Βρίσκονται σε ένα χώρο

ιδανικό για άθληση, δίπλα

στο φυσικό περιβάλλον

όπου πολλοί πολίτες πραγ-

ματοποιούν την καθημερινή

τους άσκηση.

Τα νέα όργανα είχε την

ευκαιρία να δει από κοντά ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, μαζί με

την αντιδήμαρχο κ. Σοφία

Χατζηπλή, τον πρόεδρο του

ΟΠΑΚΠΑ κ. Νίκο Γκατζόγια,

την πρόεδρο της

Κοινότητας Φαρσάλων κ.

Ντόρα Πρεκατέ και τα μέλη

του συμβουλίου της

Κοινότητας κ.κ. Φωτεινή

Πιτσιάβα, Ντίνο

Βαρακλιώτη και Σάκη

Γεροβασίλη.

Σε δήλωσή του ο κ.

Εσκίογλου τόνισε πως

«θέλοντας να ενθαρρύνου-

με τους συμπολίτες μας να

ακολουθήσουν το υγιές

πρότυπο ζωής, δημιουργή-

σαμε ένα νέο υπαίθριο

χώρο άθλησης με σύγχρο-

να όργανα γυμναστικής.

Δίπλα στις αθλητικές μας

εγκαταστάσεις και στην

«καρδιά» ενός «πνεύμονα»

πρασίνου στην είσοδο των

Φαρσάλων, μπορεί πλέον

κάποιος να συνδυάσει τον

περίπατο ή το τρέξιμό του,

με τη γυμναστική. Μη

ξεχνάμε πως σ’ αυτή τη

δύσκολη συγκυρία της παν-

δημίας, η εκγύμναση μπο-

ρεί να γίνει σε συνθήκες

πλήρους ασφάλειας αφού ο

χώρος είναι ανοιχτός. Τον

παραδώσαμε πλέον στην

κοινωνία και εύχομαι να

γίνει ένα πολυσύχναστο

«στέκι υγείας». Θα ήθελα

τέλος να παρακαλέσω τους

συμπολίτες να προστατέ-

ψουν αυτή τη νέα δημοτική

περιουσία γιατί ανήκει σε

όλους».

Το συνολικό κόστος του

έργου ανέρχεται σε 9.500

ευρώ. Τα όργανα είναι

κατασκευασμένα σύμφωνα

με τους Ευρωπαϊκούς

Κανονισμούς Ποιότητας και

Ασφάλειας.
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Υπαίθριο χώρο άθλησης στην είσοδο της πόλης δημιούργησεΥπαίθριο χώρο άθλησης στην είσοδο της πόλης δημιούργησε

ο δήμος Φαρσάλωνο δήμος Φαρσάλων

Ο Δήμος Φαρσάλων με τους περισσότερους εμβολιασμένουςΟ Δήμος Φαρσάλων με τους περισσότερους εμβολιασμένους

υπαλλήλους στο ν. Λάρισαςυπαλλήλους στο ν. Λάρισας



Σ
ε μια ιστορικής

σημάσιας ανακοί-

νωση προέβη ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου ο οποί-

ος ανακοίνωσε πως

πλέον το νερό του δικτύ-

ου ύδρευσης είναι ασφα-

λές και πόσιμο.

Στη δήλωσή του ο κ.

Εσκίογλου τονίζει αναλυτικά

τα εξής: «Όπως είχα εξηγή-

σει από την πρώτη στιγμή

που έθεσα υποψηφιότητα

για το αξίωμα του δημάρ-

χου, το κίνητρό μου ήταν

και είναι να συνδράμω

ώστε να λυθούν βασικά

ζητήματα που ταλαιπωρούν

την περιοχή μας.

Ένας από τους πρωταρχι-

κούς στόχους που θέσαμε

ως δημοτική αρχή πριν από

δύο χρόνια περίπου, ήταν

να επικεντρωθούμε στο

υδρευτικό πρόβλημα της

πόλης, τόσο σε ποσοτικό,

αλλά και σε ποιοτικό επίπε-

δο.

Για να πετύχουμε, κινηθή-

καμε σε δύο άξονες: Ο

πρώτος – και ο κυριότερος

– ήταν η κατά το δυνατό

ταχύτερη εξεύρεση ποιοτι-

κού νερού, κάτι που πετύ-

χαμε με την ανόρυξη της

γεώτρησης στη θέση

«Μεριάς». Τα νιτρικά στο

νερό της συγκεκριμένης

γεώτρησης είναι σε πολύ

καλό επίπεδο, αν αναλογι-

στεί κανείς το πόσο επιβα-

ρυμένος είναι ο υδροφόρος

ορίζοντας στην περιοχή

μας.

Δεύτερο μέλημά μας, ήταν

η αποκατάσταση των διαρ-

ροών που επικρατούσαν

στην πόλη, καθώς όταν

αναλάβαμε η μέση κατανά-

λωση ανά εικοσιτετράωρο

ήταν 6.800 κυβικά μέτρα!

Με στοχευμένες παρεμβά-

σεις καταφέραμε να περιο-

ρίσουμε αυτή την ποσότητα

στα 5.000 κυβικά μέτρα

ημερησίως! Με απλά μαθη-

ματικά, εξοικονομήσαμε

καθημερινά 1.800 κυβικά

μέτρα νερού! Εύκολα μπο-

ρεί να κατανοήσει κανείς το

μέγεθος αυτής της βελτίω-

σης, όταν το κυρίαρχο

ζητούμενο στην πόλη είναι

και η ποσότητα!

Βέβαια, σε αυτό το σημείο

θα ήθελα να ζητήσω μία

ειλικρινή συγνώμη από

τους καταναλωτές, αφού για

να το επιτύχουμε οι διακο-

πές νερού στην πόλη ήταν

πολλές ανά γειτονιά! Ο

συνδυασμός όμως των

παραπάνω αποτελεσμάτων

μας φέρνει στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσουμε ότι

το νερό της πόλης των

Φαρσάλων είναι επιτέλους

πόσιμο!

Τα λόγια σε ότι αφορά τη

διοίκηση μας έχουν τελειώ-

σει. Πλέον μιλάμε καθημερι-

νά με έργα. Ευχαριστώ

τους συνεργάτες μου στο

Δήμο και στη ΔΕΥΑΦ και

προπαντός τους εργαζόμε-

νους για την επίτευξη του

στόχου μας, να τρέχει επι-

τέλους κατάλληλο προς

πόση νερό, στις βρύσες

των Φαρσαλινών».
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Εσκίογλου: το νερό της πόλης τωνΕσκίογλου: το νερό της πόλης των

Φαρσάλων είναι επιτέλους πόσιμο! –Φαρσάλων είναι επιτέλους πόσιμο! –

Μιλάμε καθημερινά με έργαΜιλάμε καθημερινά με έργα



Α
πό την Τρίτη 9

Νοεμβρίου ο

Δήμος Φαρσάλων

θα λειτουργεί με προ-

γραμματισμένα ραντεβού.

Για όποιον προσέρχεται

χωρίς ραντεβού θα τηρεί-

ται σειρά προτεραιότητας.

Τονίζεται πως το συγκεκρι-

μένο μέτρο λαμβάνεται με

αποκλειστικό γνώμονα την

προάσπιση της δημόσιας

υγείας, χωρίς όμως να δια-

κοπεί η εύρυθμη λειτουργία

των υπηρεσιών του Δήμου

προς τους πολίτες.

Η είσοδος στο Δημαρχιακό

Κατάστημα / ΚΕΠ θα γίνεται

με επίδειξη του πιστοποιητι-

κού εμβολιασμού, νόσησης,

rapid test ή μοριακού τεστ

48 ωρών (ΦΕΚ Β΄5138/5-

11-2021 με ισχύ μέχρι τις

22/11/2021).

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Δήμος Φαρσάλων: 24913

50100 / ΚΕΠ Φαρσάλων:

24913 50601-03, 24910

28040 / ΚΕΠ Πολυδάμαντα:

24913 50307-308).

Τα τηλέφωνα και email των

υπηρεσιών βρίσκονται στην

ιστοσελίδα του δήμου

Φαρσάλων www.farsala.gr

και στον σύνδεσμο ΤΗΛΕ-

ΦΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Λ
όγω της δραματι-

κής αύξησης των

κρουσμάτων

Covid 19 στην Π.Ε.

Λάρισας τις τελευταίες

ημέρες αλλά και της συνε-

χούς καταπόνησης της

τοπικής κοινωνίας και

οικονομίας πραγματοποι-

ήθηκε χθες με πρωτοβου-

λία της Διοίκησης του

Επιμελητηρίου Λάρισας

έκτακτη σύσκεψη με την

συμμετοχή των επιχειρη-

ματικών φορέων της Π.Ε.

Λάρισας.

Καταγράφηκαν όλα τα προ-

βλήματα που αντιμετωπί-

ζουν οι επιχειρήσεις της

Περιφερειακής Ενότητας

αλλά και οι ανισορροπίες

που δημιουργούνται στην

αγορά από τελευταία μέτρα

για τις εμπορικές επιχειρή-

σεις και επιχειρήσεις εστία-

σης, αλλά και την ραγδαία

αύξηση του κόστους ενέρ-

γειας και πρώτων υλών.

Συντάχθηκε επιστολή πρό-

τασης αντισταθμιστικών

μέτρων για τις επιχειρήσεις

που πλήττονται λόγω της

πανδημίας αλλά και της

πρόσφατης ραγδαίας αύξη-

σης των κρουσμάτων.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν

οι: Γιαννακόπουλος

Σωτήριος, Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Λάρισας,

Παπαλέξης Δημήτριος, Α

Αντιπρόεδρος

Επιμελητηρίου Λάρισας,

Παληογιάννης Δημήτριος,

Πρόεδρος Ομοσπονδίας

Επαγγελματιών –

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.

Λάρισας,  Αθανασούλης

Νικόλαος, Πρόεδρος

Συνδέσμου Ιδιοκτητών

Καταστημάτων Αναψυχής

και Εστίασης Ν. Λάρισας,

Παπαδόπουλος

Χαράλαμπος, Πρόεδρος

Εμπορικού συλλόγου

Λάρισας, Χαύδας

Αθανάσιος, Πρόεδρος

Εμπορικού συλλόγου Αγιάς,

Σαμόλαδου Χριστίνα,

Πρόεδρος Εμπορικού συλ-

λόγου Ελασσόνας,

Πετμεζάς Κωνσταντίνος,

Πρόεδρος Εμπορικού συλ-

λόγου Τυρνάβου και

Πιτσάβας Γεώργιος,

Πρόεδρος Εμπορικού συλ-

λόγου Φαρσάλων.

Στην κοινή επιστολή προς

τους υπουργούς Ανάπτυξης

και Επενδύσεων Αδωνι

Γεωργιάδη, Οικονομικών

Χρήστο Σταϊκούρα και

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας Κώστα Σκρέκα

με θέμα “Προτάσεις αντι-

σταθμιστικών μέτρων  για

τις μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις που πλήττονται από

την πανδημία του κορωνοϊ-

ού (Covid-19) αλλά και την

ραγδαίες ανατιμήσεις”, ανα-

φέρονται τα εξής:

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί,

Εξαίρουμε τις υπεράνθρω-

πες προσπάθειες που γίνο-

νται από την Ελληνική

Κυβέρνηση τόσο για την

πλήρη αντιμετώπιση της

έξαρσης της πανδημίας

αλλά και, την εθνική προ-

σπάθεια για την αύξηση

των εμβολιασμών.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά

πως είμαστε υπέρ του

εμβολιασμού, καθώς αποτε-

λεί το μοναδικό εργαλείο για

την επίτευξη εθνικής ανο-

σίας και την επιστροφή

στην κανονικότητα.

Κάθε μέρα περιοριστικών

μέτρων στις επιχειρήσεις

σημαίνει νέοι άνεργοι, κλεί-

σιμο επιχειρήσεων, κατάρ-

ρευση της οικονομίας.

Στέλνουμε το μήνυμα προς

όλη την επιχειρηματική κοι-

νότητα αλλά και όλη την

τοπική κοινωνία για την

σημαντικότητα του εμβολίου

ως μοναδικό τρόπο προ-

στασίας της υγείας μας.

Όμως εύκολα μπορείτε να

αντιληφθείτε ως άνθρωποι

της αγοράς ότι δεν οφείλε-

ται στις επιχειρήσεις η

ραγδαία αύξηση των κρου-

σμάτων αλλά και δεν επι-

τρέπεται,  οι περιορισμοί

για την είσοδο στα καταστή-

ματα να αποτελεί μέτρο πίε-

σης για τους ανεμβολία-

στους.

Τα συγκεκριμένα μέτρα

αυξάνουν το κόστος λει-

τουργίας ειδικά των πολύ

μικρών επιχειρήσεων και

δημιουργούν καταστάσεις

ανισορροπίας στην αγορά.

Τα αντισταθμιστικά μέτρα

που προτείνονται:

Υπουργείο  Οικονομικών

– Μετατροπή των επιστρε-

πτέων προκαταβολών σε

επιχορήγηση

– Προκήρυξη νέου κύκλου

μη επιστρεπτέας προκατα-

βολής

– Μηδενικό ΦΠΑ για το

ποσοστό της αύξησης του

κόστους ενέργειας των επι-

χειρήσεων

– Πλήρης απαλλαγή των

επιχειρήσεων των δημοτι-

κών τελών που πλήττονται

άμεσα από τα νέα μέτρα.

– Πλήρης διαγραφή χρεών

προς το Δημόσιο που δημι-

ουργήθηκαν αποκλειστικά

μέσα στην πανδημία.

Υπουργείο Ανάπτυξης και

Επενδύσεων.

– Επιδότηση του επιπλέον

κόστους ελέγχου εισόδου

των πελατών στις επιχειρή-

σεις εμπορίου και εστίασης

– Προστασία επιταγών του-

λάχιστον για 6 μήνες

– Αντισταθμιστικά μέτρα για

τις εμπορικές επιχείρησεις

που δεν έχουν πρόσβαση

στο ηλεκτρονικό επιχειρείν

καθώς μειώνεται δραματικά

το

δυνητικό πελατολόγιο τους

και δημιουργούνται κατα-

στάσεις μη υγιούς ανταγω-

νισμού στην αγορά.

– Ο έλεγχος στους εξωτερι-

κούς και μόνο χώρους των

επιχειρήσεων εστίασης να

μην πραγματοποιείται από

τις επιχειρήσεις

Υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας

– Επιδότηση για το δραμα-

τική αύξηση του κόστους

ενέργειας στις επιχειρήσεις.

– Ευνοϊκές ρυθμίσεις από

όλους τους παρόχους ενέρ-

γειας για τις επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του

Επιμελητηρίου Λάρισας,

Σωτήρης Γιαννακόπουλος

Την παρούσα επιστολή

συνυπογράφουν:

Ομοσπονδία

Επαγγελματιών –

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.

Λάρισας

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών

Καταστημάτων Αναψυχής

και Εστίασης Ν. Λάρισας

Εμπορικός σύλλογος

Λάρισας

Εμπορικός σύλλογος Αγίας

Εμπορικός σύλλογος

Ελασσόνας

Εμπορικός σύλλογος

Τυρνάβου

Εμπορικός σύλλογος

Φαρσάλων
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-ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12 Παρακολούθηση

Θεατρικής Παράστασης με τίτλο “Το

Τρίτο Στεφάνι” Θέατρο Παλλάς -

Αθήνα - Εξασφαλισμένα Εισιτήρια

της Παράστασης

ΔΕΚΤΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Π.Ε. Λάρισας: Εκπέμπουν Π.Ε. Λάρισας: Εκπέμπουν SOS SOS καικαι ζητούν στήριξη από τηνζητούν στήριξη από την

κυβέρνηση φορείς της τοπικής αγοράςκυβέρνηση φορείς της τοπικής αγοράς

Φάρσαλα: Με ραντεβού η εξυπηρέτηση των πολιτών σεΦάρσαλα: Με ραντεβού η εξυπηρέτηση των πολιτών σε

Δημαρχείο και Κέντρα Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΔημαρχείο και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
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Η
θέση των

Εμπορικών

Συλλόγων της

Θεσσαλίας για τα νέα

μέτρα και τις επιπτώσεις

τους στο λιανεμπόριο.

Η περίοδος του lockdown δεν

έκλεισε μόνο προσωρινά τις

επιχειρήσεις αλλά έβαλε λου-

κέτο σε πολλές από αυτές και

δεν μας επέτρεψε να επανέλ-

θουμε όχι μόνο στην κανονι-

κότητα αλλά πολλοί από μας

ούτε στα μαγαζιά μας.

Οι μικρές επιχειρήσεις λιανε-

μπορίου, στις οποίες και

λόγω μεγέθους δεν επιτρέπε-

ται ο συνωστισμός, ακολού-

θησαν απαρέγκλιτα τα υγειο-

νομικά πρωτόκολλα με γνώ-

μονα την υγεία όλων, εργο-

δοτών, υπαλλήλων και πελα-

τών χαρακτηρίστηκαν ως

χαμηλής επικινδυνότητας

σημεία διασποράς του κορο-

νοϊού και επωμίστηκαν το

βάρος της δημόσιας υγείας

κλείνοντας τις επιχειρήσεις με

μεγάλο και δυσβάσταχτο

κόστος.

Η νέα ανακοίνωση, λοιπόν,

για υποχρέωση επίδειξης

rapidtest κατά την είσοδο στο

κατάστημα μας βρίσκει αντί-

θετους κι αγανακτισμένους,

διότι θεωρούμε ότι το λιανε-

μπόριο χρησιμοποιείται ως

μέσο πίεσης για τους ανεμ-

βολίαστους καταναλωτές και

μας μετατρέπει από εμπό-

ρους σε ελεγκτές αφήνοντας

μας εκτεθειμένους σε μεγάλα

πρόστιμα. Από την άλλη,

προσφέρει ελεύθερη πρό-

σβαση στα σούπερμαρκετ, τα

οποία εμπορεύονται εκτός

από τρόφιμα και πολλά

συναφή είδη με καταστήματα

λιανεμπορίου δημιουργώντας

καταφανή αθέμιτο ανταγωνι-

σμό. Επιπλέον, το μέτρο

αυτό σηματοδοτεί για ακόμη

μια φορά τον περιορισμό στις

εμπορικές επιχειρήσεις, το

οποίο συνεπάγεται μείωση

της αγοραστικής κίνησης και

κατ’ επέκταση του τζίρου και

μάλιστα σε μία περίοδο, που

ο κάθε έμπορος ευελπιστεί

να ανακάμψει και να δει τα

ταμεία του να μεγαλώνουν.

Κι όλα αυτά συμβαίνουν όταν

οι πληθωριστικές πιέσεις και

το ενεργειακό κόστος πλήτ-

τουν ήδη όλα ανεξαιρέτως τα

νοικοκυριά και τις επιχειρή-

σεις, όταν υπάρχει επικίνδυ-

νη έλλειψη ρευστότητας και

καμία άλλη αντοχή στον

«εμπαιγμό» των μέτρων.

Είναι καιρός η κυβέρνηση

μετά και τα νέα περιοριστικά

μέτρα, να «σκανάρει» εξονυ-

χιστικά τα πιστοποιητικά της

βιωσιμότητας των επιχειρή-

σεων με μέτρα που στηρί-

ζουν τον μικρομεσαίο επιχει-

ρηματία. Κατά κύριο λόγο

πρέπει να εξασφαλιστεί

άμεσα ένα χρηματοδοτικό

εργαλείο στήριξης και κάλυ-

ψης των τραπεζικών επιτα-

γών, που σκάνε σαν βόμβες

μετά τη λήξη τους. Δεύτερον,

να ανασταλούν οι φορολογι-

κές υποχρεώσεις μέχρι τέλος

τους έτους. Τρίτον, η επικεί-

μενη «Επιστρεπτέα

Προκαταβολή» να μετατραπεί

σε «Μη Επιστρεπτέα».

Αναμφισβήτητα, η υγεία των

συμπολιτών μας είναι πρώτι-

στο μέλημα το οποίο όμως

δεν πρέπει να επωμιστεί η

μικρομεσαία επιχείρηση, όταν

τα νέα μέτρα διακρίνουν το

εμπόριο με «δυο μέτρα και

δυο σταθμά».

Για την Ομοσπονδία

Εμπορίου και

Επιχειρηματικότητας

Θεσσαλίας – Εμπορικό

Σύλλογο Τρικάλων

Ο Πρόεδρος

Μπλουγούρας Χρήστος

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Λάρισας

Ο Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Βόλου

Ο Πρόεδρος

Οντόπουλος Απόστολος

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Καρδίτσας

Η Πρόεδρος

Νιάκα Σταυρούλα

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Αγιάς

Ο Πρόεδρος

Χαύδας Αθανάσιος

Για την Ένωση

Επαγγελματοβιοτεχνών και

Εμπόρων Αλμυρού

Ο Πρόεδρος

Μπούντης Παναγιώτης

Για τον Σύλλογο Εμπόρων

Βιοτεχνών και

Επαγγελματιών Γόμφων

Ο Πρόεδρος

Γκουγκουμάτης Αχιλλέας

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Ελασσόνας

Η Πρόεδρος

Σαμόλαδου Χριστίνα

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Καλαμπάκας

Ο Πρόεδρος

Αθανασούλας Απόστολος

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Μουζακίου

Ο Πρόεδρος

Σερίφης Ηλίας

Για τον Σύλλογο

Επαγγελματιών-Ξενοδόχων

Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων

΄΄Ξένιος Ζεύς’’

Ο Πρόεδρος

Παπαγιαννάκης Χρήστος

Για τον Σύλλογο Εμπόρων

Βιοτεχνών και

Επαγγελματιών Οιχαλίας

Ο Πρόεδρος

Τέλλιος Βάϊος

Για τον Σύλλογο Εμπόρων

Βιοτεχνών Επαγγελματιών

Ορεινού Οδικού Άξονα

Τρικάλων-Άρτας

Ο Πρόεδρος

Κρομμύδας Γεώργιος

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Παλαμά

Ο Πρόεδρος

Διδάγγελος Ιάσων

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Σοφάδων

Ο Πρόεδρος

Γκαντής Αθανάσιος

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Πύλης

Ο Πρόεδρος

Αδαμόπουλος Ανδρέας

Για την Ένωση

Εμποροεπαγγελματοβιοτεχν

ών Συκουρίου

Ο Πρόεδρος

Γκέφος Ευθύμιος

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Τυρνάβου

Ο Πρόεδρος

Πετμεζάς Κωνσταντίνος

Για τον Εμπορικό Σύλλογο

Φαρσάλων

Ο Πρόεδρος

Πιτσάβας Γεώργιος

Η θέση των Εμπορικών Συλλόγων της Θεσσαλίας για τα νέαΗ θέση των Εμπορικών Συλλόγων της Θεσσαλίας για τα νέα

μέτρα και τις επιπτώσεις τους στο λιανεμπόριομέτρα και τις επιπτώσεις τους στο λιανεμπόριο



Μ
έρες lockdown

περνάνε τα

Φάρσαλα μετά

την έξαρση κρουσμάτων

και τα νέα μέτρα.

Τα νέα μέτρα τα οποία υπο-

χρεώνουν τους ανεμβολία-

στους πολίτες να εισέλθουν

με αρνητικό Rapid Test 48

ωρών στην πλειοψηφία των

υπηρεσιών και των κατα-

στημάτων τόσο για να εξυ-

πηρετηθούν όσο και για να

διασκεδάσουν σε συνδυα-

σμό με το μεγάλο ποσοστό

κρουσμάτων που έχει η

Επαρχία Φαρσάλων το

τελευταίο διάστημα κάνουν

την πόλη να θυμίζει μέρες

lockdown.

Ειδικότερα όσο αφορά την

εστίαση οι πρώτες μέρες με

τα νέα μέτρα βρήκαν κατα-

στήματα με κατεβασμένα

ρολά από πολύ νωρίς το

Σαββατοκύριακο ενώ ο

κόσμος που κυκλοφορούσε

ήταν ελάχιστος, παρά το

γεγονός ότι ο καιρός είχε

αισθητή άνοδο της θερμο-

κρασίας και οι συνθήκες

ήταν ευνοϊκές για έξοδο.

Τα νέα μέτρα σε συνδυα-

σμό με την έξαρση των

κρουσμάτων και τον απολύ-

τως λογικό φόβο έφεραν

όμως μια εικόνα που προ-

καλεί προβληματισμό σε

καταστηματάρχες και προ-

σωπικό σε μια περίοδο που

παραδοσιακά τα καταστή-

ματα των Φαρσάλων αντι-

μετωπίζουν δυσκολίες τους

χειμερινούς μήνες.

Ενώ και στο λιανεμπόριο τα

δεδομένα δεν διαφέρουν

και πολύ καθώς πλέον οι

καταστηματάρχες κάνουν

τους «σερίφηδες» στα

μαγαζιά τους ελέγχοντας

πιστοποιητικά νόσησης,

εμβολιασμού και rapid test

βλέποντας την κίνηση τους

να μειώνεται αισθητά.

Αναλυτικά όλα τα μέτρα

που έχουν τεθεί σε ισχύ

από το Σάββατο 6/11:

Στη δημοσιότητα δόθηκε το

ΦΕΚ με τα νέα μέτρα για

τους ανεμβολίαστους, τα

οποία τέθηκαν σε ισχύ από

το Σάββατο 6 Νοεμβρίου.

Όπως ορίζεται στο ΦΕΚ, τα

έκτακτα μέτρα προστασίας

της δημόσιας υγείας από

τον κίνδυνο περαιτέρω δια-

σποράς του κορωνοϊού

COVID-19 στο σύνολο της

Επικράτειας αφορούν το

διάστημα από το Σάββατο 6

Νοεμβρίου 2021 και ώρα

06:00 έως και τη Δευτέρα

22 Νοεμβρίου 2021 και

ώρα 06:00.

Ειδικότερα, από το

Σάββατο –όπως είχε ανα-

κοινώσει την Τρίτη ο

υπουργός Υγείας, Θάνος

Πλεύρης- ισχύουν τα εξής:

Δύο τεστ (rapid ή μοριακά)

εβδομαδιαίως θα είναι υπο-

χρεωμένοι να κάνουν με

δικό τους κόστος οι ανεμβο-

λίαστοι εργαζόμενοι σε:

δημόσιο τομέα

ιδιωτικό τομέα

εκκλησίες

Υποχρεωτική για τους ανεμ-

βολίαστους θα είναι επίδει-

ξη μοριακού ή rapid τεστ

για την είσοδο σε:

εμπορικά κέντρα και κατα-

στήματα

κομμωτήρια

τράπεζες

μεικτούς χώρους διασκέδα-

σης (πχ: ο εξωτερικός

χώρος ενός καφέ)

Δεν θα απαιτείται επίδειξη

pcr (μοριακού) ή rapid τεστ

για την είσοδο σε:

καταστήματα τροφίμων

(super market)

φαρμακεία

θρησκευτικούς χώρους, για

τους οποίους ωστόσο

υπάρχει ισχυρή σύσταση

από την Ιερά Σύνοδο οι

πιστοί να υποβάλλονται σε

εργαστηριακά τεστ.

Δηλαδή, από τις 6 το πρωί

του Σαββάτου, σε τράπεζες,

δημόσιες υπηρεσίες, εμπο-

ρικά καταστήματα -συμπε-

ριλαμβανομένων των mall

και των εκπτωτικών

χωριών, καθώς και των

shops in a shop-, σε κομ-

μωτήρια, υπηρεσίες προ-

σωπικής υγιεινής (αποτρί-

χωσης, θεραπείας με υπε-

ριώδεις και υπέρυθρες ακτί-

νες, μανικιούρ, πεντικιούρ

και περιποίηση νυχιών),

φυσικής ευεξίας κ.λπ. σε

ανοικτούς χώρους εστία-

σης, υπηρεσίες λούνα παρκ

και χώρους διασκέδασης, οι

πελάτες εισέρχονται κατό-

πιν υποχρεωτικής επίδειξης

κατά την είσοδο στο κατά-

στημα:

πιστοποιητικού εμβολια-

σμού, ή

πιστοποιητικού νόσησης, ή

αρνητικού διαγνωστικού

ελέγχου για κορονοϊό

COVID-19 (PCR ή rapid

test).

Οι ανήλικοι από 4 έως και

17 ετών δύνανται να προ-

σκομίζουν, εναλλακτικά,

δήλωση αρνητικού αυτοδια-

γνωστικού ελέγχου (self-

test).

Εντατικοί έλεγχοι, διπλασια-

σμός των ποινών  

«Οι έλεγχοι θα εντατικοποι-

ηθούν», είχε τονίσει ο κ.

Πλεύρης κατά την ανακοί-

νωση των μέτρων, προει-

δοποιώντας ότι δεν θα

υπάρχει «ανοχή σε όσους

δέχονται ανεμβολίαστους

στους αμιγείς χώρους».

Όπως σημείωσε ο κ.

Πλεύρης, αυξάνονται τα

πρόστιμα για τις επιχειρή-

σεις που δεν τηρούν τα

μέτρα, καθώς θα ξεκινούν

από τα 5.000 ευρώ, ενώ θα

ισχύει δεκαπενθήμερη ανα-

στολή λειτουργίας.

CMYK
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Μέρες Μέρες lockdown lockdown περνάνε τα Φάρσαλα μετά την έξαρσηπερνάνε τα Φάρσαλα μετά την έξαρση

κρουσμάτων και τα νέα μέτρακρουσμάτων και τα νέα μέτρα



Τ
ο πράσινο φως για

την υλοποίηση

προσεισμικού ελέγ-

χου σε 40 κρίσιμες υπο-

δομές του δήμου

Φαρσάλων άναψε το

υπουργείο Εσωτερικών

με την έγκριση χρηματο-

δότησης από τον ανα-

πληρωτή υπουργό κ.

Στέλιο Πέτσα, ποσού

ύψους 42.100,20 ευρώ.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε πως «τα

πρόσφατα αλλεπάλληλα

χτυπήματα του Εγκέλαδου

το τελευταίο διάστημα τόσο

σε γειτονικές περιοχές του

νομού μας, όσο και σε

άλλες της χώρας, αναδει-

κνύουν με τον πλέον εμφα-

τικό τρόπο την επιτακτική

ανάγκη υλοποίησης ενός

ολοκληρωμένου σχεδίου

αντισεισμικής θωράκισης

και προστασίας στην επαρ-

χία Φαρσάλων. Στο πλαίσιο

αυτό, θα προχωρήσουμε σε

έναν ολοκληρωμένο προ-

σεισμικό έλεγχο κτηρίων

πρώτης προτεραιότητας,

για να έχουμε πλήρη εικόνα

για υποδομές στις οποίες

ζουν, εργάζονται και εκπαι-

δεύονται καθημερινά πλή-

θος ατόμων και ανήλικων

παιδιών. Θέλω να ευχαρι-

στήσω θερμά τον υπουργό

κ. Πέτσα για την ένταξη της

πρότασής μας στο πρό-

γραμμα χρηματοδότησης».

Πρόκειται για έργο για το

οποίο ο δήμος Φαρσάλων

υπέβαλε πρόταση στο

Πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης» στον Άξονα

Προτεραιότητας «Ποιότητα

ζωής και εύρυθμη λειτουρ-

γία των πόλεων, της υπαί-

θρου και των οικισμών»

στο πλαίσιο της

Πρόσκλησης «Δράσεις για

υποδομές που χρήζουν

αντισεισμικής προστασίας

(προσεισμικός έλεγχος)».

Το έργο προβλέπει την

εκπόνηση πρωτοβάθμιου

και δευτεροβάθμιου προσει-

σμικού ελέγχου κρίσιμων

υποδομών αρμοδιότητάς

του, βάσει των προδιαγρα-

φών του Ο.Α.Σ.Π., καθώς

και μελέτης αποτίμησης –

ανασχεδιασμού των πιο

επισφαλών υποδομών εξ

αυτών που θα υποδείξει η

έκθεση τεκμηρίωσης.

Ο Δήμος Φαρσάλων δίνει

ιδιαίτερη προτεραιότητα

στην ασφάλεια των παιδιών

και επιλέγει από το πλήθος

των κτιρίων δημόσιας και

κοινωφελούς χρήσης αρμο-

διότητάς του, να ενταχθούν

είκοσι πέντε υποδομές

πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης, τρία

κέντρα δημιουργικής απα-

σχόλησης παιδιών στο

πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης» και έξι αθλητικά

κέντρα, με στόχο να πραγ-

ματοποιηθεί έπειτα ο  δευ-

τεροβάθμιος προσεισμικός

έλεγχος στις πιο επισφαλείς

υποδομές, στο τελικό στά-

διο θα εκπονηθεί μελέτη

αποτίμησης – ανασχεδια-

σμού με ενδεχόμενη μελέτη

ενεργειακής απόδοσης και

εδαφοτεχνική μελέτη.

Πέραν των σχολείων, των

κέντρων δημιουργικής απα-

σχόλησης παιδιών και των

αθλητικών  κέντρων, εντάσ-

σονται επίσης στο πρό-

γραμμα η Δημοτική

Βιβλιοθήκη και  το

Κοινωνικό Παντοπωλείο –

Φαρμακείο της Δημοτικής

Ενότητας Φαρσάλων, το

Κέντρο Εξυπηρέτησης

Πελατών της Τοπικής

Κοινότητας Βαμβακούς, το

Δημαρχείο και το Παλαιό

Κοινοτικό Κατάστημα της

Δημοτικής Κοινότητας του

Μεγάλου Ευυδρίου και το

Κέντρο Εξυπηρέτησης

Πελατών της Τοπικής

Κοινότητας Ναρθακίου.

Οι συγκεκριμένες υποδομές

έχουν επιλεγεί με βάση τα

τεχνικά τους χαρακτηριστι-

κά, τη σπουδαιότητά τους,

το ιστορικό τους και το πλή-

θος των πολιτών που εξυ-

πηρετούν, με ιδιαίτερη

βαρύτητα στην προστασία

των μαθητών.
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Προσεισμικός έλεγχος 40 κτηριακώνΠροσεισμικός έλεγχος 40 κτηριακών

υποδομών στο δήμο Φαρσάλων μέσω τουυποδομών στο δήμο Φαρσάλων μέσω του

προγράμματος «Τρίτσης»προγράμματος «Τρίτσης»



Σ
ε περίπου 200.000

υπολογίζονται οι

αγρότες που θα ωφε-

ληθούν από την παρέμβα-

ση της Κυβέρνησης που

αφορά την επιστροφή του

Ειδικού Φόρου

Κατανάλωσης του πετρε-

λαίου για το 2022. Το μέτρο

αφορά νέους αγρότες και

αγρότες – μέλη συνεργατι-

κών σχημάτων. Το δημο-

σιονομικό κόστος ανέρχε-

ται σε 50 εκατ. ευρώ για

την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοί-

νωσε πριν από λίγο ο

Υπουργός Οικονομικών,

Χρήστος Σταϊκούρας, το

μέτρο αυτό δρομολογείται

εξαιτίας των ανατιμήσεων

στην αγορά πετρελαιοειδών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανα-

κοίνωσε ο Υπουργός, «το

2022, θα επιστρέφεται ο

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

του πετρελαίου που αναλώ-

νεται από τα εν λόγω πρό-

σωπα για αγροτική χρήση. Η

επιστροφή θα πραγματοποι-

είται με βάση αντικειμενικά

κριτήρια, όπως είναι – για

παράδειγμα – το είδος και η

έκταση της καλλιέργειας, σε

συνάρτηση με τις πραγματο-

ποιηθείσες – κατά το εν λόγω

διάστημα – αγορές πετρελαί-

ου. Εντός του επόμενου χρο-

νικού διαστήματος θα προω-

θηθεί η σχετική απόφαση».

Αναλυτικά η δήλωση του

Υπουργού Οικονομικών:

«Από την πρώτη στιγμή που

η χώρα μας βρέθηκε αντιμέ-

τωπη με μια σειρά κρίσεων,

κρίσεων εξωγενούς προέλευ-

σης, στο υγειονομικό, το κλι-

ματικό και το ενεργειακό

πεδίο, η Κυβέρνηση άπλωσε

ένα ευρύ «δίχτυ» προστα-

σίας της οικονομίας, με μέτρα

στήριξης της κοινωνίας, δημι-

ουργίας θέσεων εργασίας και

ενίσχυσης της κοινωνικής

συνοχής.

Μέτρα – αποδεδειγμένα –

οικονομικής αποτελεσματικό-

τητας και κοινωνικής δικαιο-

σύνης, που καλύπτουν πλητ-

τόμενα νοικοκυριά και επιχει-

ρήσεις, συμπεριλαμβανομέ-

νων των αγροτών.

Και αυτό γιατί ο πρωτογενής

τομέας παραγωγής συνιστά,

για την Κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας, βασικό πυλώ-

να της ελληνικής οικονομίας.

Πυλώνας που ενισχύθηκε

σημαντικά από την

Κυβέρνηση, υλοποιώντας

ένα εκτενές πλέγμα μέτρων,

το οποίο εδράζεται σε 4 άξο-

νες.

1ος Άξονας: Μειώσεις φόρων

και ασφαλιστικών εισφορών

Όλες οι αγροτικές επιχειρή-

σεις και οι αγρότες – φυσικά

πρόσωπα ωφελούνται από

τις οριζόντιες μειώσεις

φόρων και ασφαλιστικών

εισφορών, όπως είναι:

Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες

μονάδες των ασφαλιστικών

εισφορών για τους εργαζομέ-

νους των αγροτικών επιχει-

ρήσεων.

Η νέα φορολογική κλίμακα

για τα φυσικά πρόσωπα και

τους κατ’ επάγγελμα αγρότες,

με συντελεστές που ξεκινούν

από το 9%, αντί για 22%.

Η μείωση του φόρου των

αγροτικών επιχειρήσεων,

από το 28% στο 22%.

Η μείωση της προκαταβολής

φόρου στο 80% για τα νομικά

πρόσωπα και στο 55% για τα

φυσικά πρόσωπα που

ασκούν αγροτική δραστηριό-

τητα.

Η αναστολή πληρωμής της

εισφοράς αλληλεγγύης.

Η μείωση της φορολογίας

στο 10% των κερδών των

συλλογικών αγροτικών σχη-

μάτων.

Επιπλέον, ειδικά για τον

αγροτικό τομέα, ελήφθησαν

τα ακόλουθα μέτρα:

Εξαίρεση από την υποχρέω-

ση καταβολής τέλους επιτη-

δεύματος για τους αγρότες

κανονικού καθεστώτος.

Μόνιμη υπαγωγή στον υπερ-

μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

6% των ζωοτροφών που

προορίζονται για ζωική παρα-

γωγή.

Μη επιβολή συμπληρωματι-

κού ΕΝΦΙΑ στην αξία των

αγροτεμαχίων των φυσικών

προσώπων, συνεπώς και

των αγροτών.

2ος Άξονας: Ενισχύσεις σε

αγρότες που επλήγησαν από

τον κορονοϊό

Έως σήμερα, έχουν καταβλη-

θεί 164 εκατ. ευρώ για τη

στήριξη κλάδων του πρωτο-

γενούς τομέα που υπέστη-

σαν σημαντικές ζημίες εξαι-

τίας της πανδημίας, μέσω

επιχορήγησης του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

από το ειδικό αποθεματικό

που τηρείται στο Υπουργείο

Οικονομικών.

Επιπλέον, έχουν εγκριθεί

άλλα 40 εκατ. ευρώ, που θα

χορηγηθούν έως το τέλος του

έτους, για τη στήριξη πρό-

σθετων – πληγέντων – κλά-

δων του πρωτογενούς τομέα.

Συνεπώς, η συνολική στήρι-

ξη, εκτός Προϋπολογισμού

του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ανέρχεται στα 204 εκατ.

ευρώ, από αρχική πρόβλεψη

για 150 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, μέσω των 7

κύκλων της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής, έχουν ενισχυ-

θεί περίπου 102.000 επιχει-

ρήσεις του πρωτογενούς

τομέα, με ποσό συνολικού

ύψους 258 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, έχουν ενισχυθεί

16.842 εκτροφείς αιγοπροβά-

των με 31 εκατ. ευρώ,

14.875 καλλιεργητές σιταριού

και δημητριακών επίσης με

31 εκατ. ευρώ, 12.486 ελαιο-

παραγωγοί με 30 εκατ. ευρώ,

και 12.362 βαμβακοπαραγω-

γοί με 25 εκατ. ευρώ.

3ος Άξονας: Αποζημιώσεις σε

αγρότες που επλήγησαν από

φυσικές καταστροφές

Έως σήμερα, το Υπουργείο

Οικονομικών έχει προβεί σε

έκτακτες επιχορηγήσεις του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων και

του ΕΛΓΑ, ύψους 84 εκατ.

ευρώ το 2020 και 115 εκατ.

ευρώ το 2021.

Επιπροσθέτως, το επόμενο

διάστημα αναμένονται επι-

πλέον εκταμιεύσεις, ύψους

170 εκατ. ευρώ, για να καλύ-

ψουμε υπόλοιπα ζημιών στον

αγροτικό τομέα από τις πυρ-

καγιές του καλοκαιριού και

τον παγετό της άνοιξης.

Συνολικά, οι ενισχύσεις προς

τον πρωτογενή τομέα για

αποκατάσταση φυσικών

καταστροφών, εκτός

Προϋπολογισμού του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

εκτιμώνται στα 370 εκατ.

ευρώ.

4ος Άξονας: Ενισχύσεις

στους αγρότες που πλήττο-

νται από την ενεργειακή

κρίση

Δρομολογείται ρύθμιση, εξαι-

τίας των ανατιμήσεων στην

αγορά πετρελαιοειδών, για

την επιστροφή του Ειδικού

Φόρου Κατανάλωσης στο

πετρέλαιο κίνησης που χρη-

σιμοποιείται από νέους αγρό-

τες και αγρότες – μέλη

συνεργατικών σχημάτων.

Ειδικότερα, το 2022, θα επι-

στρέφεται ο Ειδικός Φόρος

Κατανάλωσης του πετρελαί-

ου που αναλώνεται από τα

εν λόγω πρόσωπα για αγρο-

τική χρήση.

Η επιστροφή θα πραγματο-

ποιείται με βάση αντικειμενι-

κά κριτήρια, όπως είναι – για

παράδειγμα – το είδος και η

έκταση της καλλιέργειας, σε

συνάρτηση με τις πραγματο-

ποιηθείσες – κατά το εν λόγω

διάστημα – αγορές πετρελαί-

ου.

Εντός του επόμενου χρονι-

κού διαστήματος θα προωθη-

θεί η σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του

Εθνικού Μητρώου Αγροτικών

Συνεταιρισμών και άλλων

Συλλογικών Φορέων του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

αλλά και των αγροτών που

συμμετέχουν σε προγράμμα-

τα Συμβολαιακής Γεωργίας,

το σύνολο των ωφελούμενων

εκτιμάται στους 176.000

αγρότες.

Το δημοσιονομικό κόστος της

παρέμβασης υπολογίζεται

στα 50 εκατ. ευρώ για το

2022.

Συμπερασματικά, το σύνολο

των παρεμβάσεων για την

ενίσχυση του πρωτογενούς

τομέα, εκτός

Προϋπολογισμού του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

αγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ.

Και σε αυτό το ποσό δεν

συμπεριλαμβάνεται σειρά

άλλων παρεμβάσεων, όπως

είναι οι μειώσεις φόρων και

ασφαλιστικών εισφορών.

Αποδεικνύεται έτσι, έμπρα-

κτα, η ιδιαίτερη σημασία που

αποδίδει η Κυβέρνηση στη

στήριξη και ενίσχυση του

πρωτογενούς τομέα. Τομέας

που πρέπει – και μπορεί –

να αναπτυχθεί περαιτέρω,

αξιοποιώντας τα ανταγωνιστι-

κά πλεονεκτήματα που διαθέ-

τει, ώστε να συνεισφέρει

σημαντικά στην επίτευξη βιώ-

σιμης οικονομικής μεγέθυν-

σης, στην ενίσχυση της κοι-

νωνικής συνοχής και στην

τόνωση της περιφερειακής

ανάπτυξης».
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Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων ανα-

κοίνωσε μια πολύ σημα-

ντική προσθήκη καθώς τα

βρήκε σε όλα με τον

Ευριπίδη Παληγιάννη

έναν ποδοσφαιριστή με

«πλούσιο» ποδοσφαιρικό

βιογραφικό που αναμένε-

ται να βοηθήσει τα μέγι-

στα στην προσπάθεια

που κάνει το συγκρότημα

του Βασίλη Τσιάνακα στο

πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Ο Παληγιάννης αγωνιζόταν

μεταξύ άλλων στον Ενιπέα

Ιτέας, τον Διγενή

Αρτεσιανού, τον ΑΟ

Καρδίτσας, τον Ατρόμητο

Παλαμά, την ΑΕ

Φαρκαδόνας, τον Φοίνικα

Καλαμαριάς, την

Παλαμαική, τον Αστήρ

Βλοχού, τον Άρη Καρδίτσας

και τον Α.Ο. Φύλλου.

Δεδομένα πρόκειται για μια

προσθήκη που ανεβάζει

επίπεδο την ομάδα των

Χαλκιάδων και δίνει εξτρά

λύσεις σε ένα απαιτητικό

και δύσκολο πρωτάθλημα.

Σύσσωμη η ομάδα του

Μέγα Αλέξανδρου των

Ευριπίδη στην οικογένεια

των Χαλκιάδων και του

εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες!

Τ
ην 3η θέση και το

χάλκινο μετάλλιο

κατέκτησε η

Βασιλική Κλημενώβ στο

Μεσογειακό πρωτάθλημα

πάλης κορασίδων.

Η Βασιλική με καταγωγή

από τα Φάρσαλα συμμετεί-

χε στο Μεσογειακό πρωτά-

θλημα στην κατηγορία των

69 kgr  και έπειτα από

πολύ καλή εμφάνιση, σε

μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική

κατηγορία, κατέκτησε την

τρίτη θέση και το χάλκινο

μετάλλιο.

Στην διοργάνωση συμμετεί-

χαν συνολικά 18 χώρες και

η ελληνική ομάδα κατέκτη-

σε τη 1η θέση στο ομαδικό

στην ελευθέρα κορασίδων.

Συγχαρητήρια στην

Βασιλική για αυτή την μεγά-

λη της επιτυχία και της

ευχόμαστε καλή επιτυχία

στους επόμενους στόχους

της.

Η
Δόξα Υπέρειας

ανακοίνωσε

ακόμη μια προ-

σθήκη που αναμένεται να

βοηθήσει τον Σύλλογο

στην προσπάθεια που

κάνει στο πρωτάθλημα

της Β ΕΠΣΝ Λάρισας. 

Ο λόγος για τον νεαρό

ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο

Θέο ο οποίος αποκτήθηκε

από τον Αχιλλέα

Φαρσάλων όπου και ανήκε

μέχρι πρότινος. 

Ο Θέος αγωνίζεται ως

μεσοεπιθετικός και την περ-

σινή σεζόν ανήκε στην

ομάδα της Αναγέννησης

Φαρσάλων όπου και

συνεργάστηκε με τους προ-

πονητές κ.κ. Κώστα και

Τάκη Ρόφαλη. 

Μάλιστα ο Θέος έκανε και

ντεμπούτο με την φανέλα

της Υπέρειας στο ντέρμπι

ανάμεσα στην Δόξα

Υπέρειας και τον Μέγα

Αλέξανδρο Χαλκιάδων.

Σύσσωμη η ομάδα της

Δόξας καλωσορίζει τον

Αλέξανδρο στην οικογένεια

της Υπέρειας και του εύχε-

ται καλή αγωνιστική σεζόν

με υγεία και επιτυχίες!

“Μπαμ” με“Μπαμ” με

Παληγιάννη οΠαληγιάννη ο

Μέγας Αλέξανδρος!Μέγας Αλέξανδρος!

Χάλκινο μετάλλιοΧάλκινο μετάλλιο

για την για την ΦαρσαλινήΦαρσαλινή

Βασιλική ΚλημενώβΒασιλική Κλημενώβ

στο Μεσογειακόστο Μεσογειακό

πρωτάθλημα πάληςπρωτάθλημα πάλης

Στην Δόξα ΥπέρειαςΣτην Δόξα Υπέρειας

ο Αλέξανδρος Θέος!ο Αλέξανδρος Θέος!



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς έφυγε

με σπουδαίο

“διπλό” από την έδρα της

Δόξας Βλαχογιάννιου με

σκορ 0 – 2 και έτσι έφτα-

σε τους 9 βαθμούς και

“σκαρφάλωσε” στην 7η

θέση του βαθμολογικού

πίνακα με 9 βαθμούς μετά

από 6 αγωνιστικές.

Οι παίκτες του Γιάννη

Τσαλάγγα κατάφεραν να

μπουν πολύ δυνατά στον

αγωνιστικό χώρο και μόλις

στο 14′ ο Αντωνίου με

κεφαλιά έστειλε την μπάλα

στα δίχτυα μετά από εκτέ-

λεση κόρνερ.

Εν συνεχεία ο Ολυμπιακός

έχασε δυο καλές στιγμές με

τους Πλίτση και Χατζή ενώ

η Δόξα είχε ένα καλό σουτ

του Κοντοθανάση που

έδιωξε ο Κιλιργιώτης.

Στο δεύτερο μέρος ο

Ολυμπιακός κατάφερε να

πετύχει και δεύτερο τέρμα

όταν στο 60′ ο Πλίτσης

ήρθε σαν “τρέιλερ” και με

δυνατό σουτ εκμεταλλεύτη-

κε την πάσα του Χατζή και

πέτυχε το 0 – 2.

Οι “ερυθρόλευκοι” εν συνε-

χεία εκμεταλλεύτηκαν το

υπέρ τους αποτέλεσμα και

κατάφεραν να πάρουν ένα

υπερπολύτιμο τρίποντο.

Σύσσωμη η ομάδα του

Ολυμπιακού Αμπελιάς αφιε-

ρώνει την νίκη στον ποδο-

σφαιριστή Αντωνίου ο οποί-

ος έχασε τον παππού του

και του εκφράζουν τα θερμά

συλλυπητήρια τους σε

αυτόν και τους οικείους του.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Βλαχογιαννίου

(Νίκος Φακίτσας):

Γραβάνης, Παληγιάννης,

Γκουρομπίνος Δ. (80′

Λάκης), Φράτζας,

Κυπαρίσσης, Φουρκιώτης

(65′ Πέτρου Μ.), Αλεξίου

(40′ λ.τ. Τσιάρας),

Κοντοθανάσης (65′

Κατσιγιάννης), Φακίτσας Σ.

(65′ Γκουρομπίνος Μ.),

Μπάκος, Πατσής.

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Γιάννης Τσαλάγγας):

Κιλιργιώτης, Αντωνίου,

Νικολακούλης, Χάμος,

Κοτρώτσιος Αθ.,

Κουρμπάτι, Κοτρώτσιος

Χρ., Χατζής, Καρατζούκος

(75′ Χριστοδούλου),

Πλίτσης (65′

Νταμπαλέτσιος), Σπύρου.

Διαιτητική Τριπλέτα

Βλιώρας, Μπλιώνας,

Ρουπέλας.

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων γνώ-

ρισε την ήττα με

σκορ 1 – 2 από τον

Σμόλικα Φαλάνης και έτσι

παρέμεινε στους 13 βαθ-

μούς και βρίσκεται στην

έκτη θέση μετά από 6

αναμετρήσεις.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα

των “κιτρινόμαυρων” την

φετινή σεζόν.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν

πολύ καλύτερα στον αγωνι-

στικό χώρο και μέχρι το 20′

είχαν την απόλυτη υπεροχή

χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες

με τους

Παπακωνσταντίνου,

Κερμελίδη και Φώτο σε

τρεις περιπτώσεις όπου οι

γηπεδούχοι δεν κατάφεραν

να σκοράρουν παρά τις

μεγάλες ευκαιρίες που δημι-

ούργησαν.

Ο Σμόλικας κατάφερε να

ανοίξει το σκορ στο 25′

όταν έπειτα από πάσα η

μπάλα πέρασε στην πλάτη

της άμυνας του Αχιλλέα και

ο Πρισακάρου νίκησε τον

Κουσιά για το 0 – 1.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι κατάφεραν να

πάρουν “αέρα” δυο τερμά-

των με τον Πρισακάρου και

πάλι να χρίζεται σκόρερ στο

55′.

Σε αυτό το γκολ ο Αχιλλέας

“απάντησε” άμεσα καθώς

στο 57′ ο Χατζόπουλος

έκανε κάθετη πάσα και ο

Παπακωνσταντίνου πέτυχε

το 1 – 2.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι

γηπεδούχοι είχαν την υπε-

ροχή και πίεσαν για την

ισοφάριση δίχως όμως να

φτάσουν στην μεγάλη

ευκαιρία που θα τους έβαζε

ξανά στο παιχνίδι.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Σταθάκος (57′

Κατσανάκης), Χατζηλιάδης

(57′ Γανός), Ντελής Δ(70′

Ντελής Ι.), Τσούλης (90′

Κυριαζόπουλος),

Χατζόπουλος, Λεβαντζιώτης

(90′ Φουρίκης),

Αγγελόπουλος,

Παπακωνσταντίνου, Φώτος,

Κερμελίδης.

Σμόλικας Φαλάνης

(Γιώργος Μάτος):

Παπαγιάννης, Λιάκος,

Πρίφτης, Χασιώτης, Τάφα,

Κόκκινος Σ, Παπαθανασίου.

Πράπας (57′

Παπαγεωργίου),

Χριστακέας (70′ Περδίκης),

Πρισακάρου (90′ Χοτάι),

Χαζίζι (57′ Καρυώτης).
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Δόξας Βλαχογιαννίου!Δόξας Βλαχογιαννίου!



Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων γνώ-

ρισε την ήττα με σκορ 56-

80 από το Αρμένιο στα

πλαίσια της 5ης αγωνιστι-

κής  του 1ου ομίλου της

Β΄ ΕΣΚΑΘ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν

από το πρώτο δεκάλεπτο

το προβάδισμα με σκορ 14

-22, ενώ πήγαν στα αποδυ-

τήρια για το ημίχρονο όντας

μπροστά με 27 – 41.

Στο δεύτερο μέρος δεν

άλλαξε κάτι καθώς το

Αρμένιο προηγήθηκε με 37

– 62 στο τέλος του τρίτου

δεκαλέπτου για να λήξει η

αναμέτρηση με σκορ 56 –

80.

Οι Φαρσαλινοί παρατάχθη-

καν με αρκετές απουσίες

βασικών παικτών στην

συγκεκριμένη αναμέτρηση

στην οποία συνολικά αγω-

νίστηκαν μόλις επτά μπα-

σκετμπολίστες των

Φαρσαλινών.

Τα Δεκάλεπτα: 14-22,27-

41,37-62,56-80.

Διαιτητές: Γεωργούλης –

Τίκας

Οι Συνθέσεις

Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής

Αντώνης, Γιώργος

Γκουντόπουλος):

Παπαδόπουλος ,

Μητσογιάννης,

Γκουντόπουλος, Χρόνης ,

Μανετζής, Γιαννούλης,

Αλεξίου .

Αρμένιο (Καψούρης):

Μουστέλης, Χαιδουλης,

Παλιόπουλος, Λάππας,

Πιταροκοίλης Φιλοκώστας,

Μαστορίδης, Ντόκος,

Γεωργακόπουλος, Ψάρρας.

Δ
όξα Υπέρειας και

Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων αναδείχθηκαν

ισόπαλοι με σκορ 1 – 1

στο ντέρμπι του 3ου ομί-

λου της Β ΕΠΣΛ Λάρισας.

Έτσι η Δόξα έφτασε τους 7

βαθμούς ενώ ο Μέγας

Αλέξανδρος μετρά 4 βαθ-

μούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Δόξα να έχει δοκάρι στο

8′ με τον Καλφόγλου να

κάνει κάθετη πάσα στον

Αρσενόπουλο να πλασάρει

και την μπάλα να καταλήγει

στο δοκάρι ενώ στο “ριμπά-

ουντ” ο Πολύζος δεν κατά-

φερε να πλασάρει καθώς

“κόλλησε” η μπάλα.

Ενώ στο 25′ το σουτ του

Καλφόγλου πέρασε λίγο

άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια

καλή στιγμή όταν το πλασέ

του Τασιόπουλου πέρασε

λίγο άουτ.

Η Δόξα είχε ακόμη μια καλή

στιγμή όταν μετά από εκτέ-

λεση φάουλ του Καλφόγλου

η μπάλα κόντραρε και ο

Ραπτόπουλος μπλόκαρε.

Στο 42′ ο Τασιόπουλος με

πλασέ κατάφερε να ανοίξει

το σκορ για τον Μέγα

Αλέξανδρο Χαλκιάδων.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι πίεσαν και αρχικά

έχασαν την πρώτη καλή

στιγμή στο 55′ όταν το

πλασέ του Αρσενόπουλου

πέρασε λίγο άουτ.

Ενώ στο 60′ η εκτέλεση

φάουλ του Τλούπα πέρασε

λίγο άουτ.

Στο 65′ οι “αετοί” κατάφεραν

να ισοφαρίσουν όταν ο

Καλφόγλου “έσπασε” στον

Αρσενόπουλο, αυτός πάσα-

ρε μέσα στην περιοχή και ο

Πολύζος με πλασέ νίκησε

τον Ραπτόπουλο και έφερε

το ματς στα ίσια.

Εν συνεχεία η Δόξα είχε

δυο καλές στιγμές όταν

αρχικά το πλασέ του

Πολύζου απέκρουσε ο

Ραπτόπουλος, ενώ ο

Ραπτόπουλος σταμάτησε

εντυπωσιακά την απευθείας

εκτέλεση φάουλ του

Καλφόγλου.

Στο 90′ οι γηπεδούχοι

σημάδεψαν ακόμη μια

φορά το δοκάρι όταν ο

Πολύζος έκανε την σέντρα

και ο Θέος στο δεύτερο

δοκάρι έστειλε την μπάλα

στο δοκάρι του

Ραπτόπουλου και έτσι

παρέμεινε το 1 – 1 μέχρι

την λήξη της αναμέτρησης.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Κώστας –

Τάκης Ρόφαλης):

Σκαντζούρης, Τσιούρης Ν.

(86′ Λαυδής), Ισούφης (15′

λ.τ. Δημητρίου Α.),

Τσιούρης Γ., Δημημτρίου Θ.,

Τλούπας, Σκέγια, Πολύζος,

Αρσενόπουλος (86′ Τσούνι),

Πίσλι (60′ Θέος),

Καλφόγλου.

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Σελήνης, Ντραμπάκουλος,

Αντωνιάδης, Μπομπότης

(50′ Καισέρογλου Γ.),

Κουτσουκέρας,

Παληγιάννης, Ρουμάνης,

Τασιόπουλος, Γκατζόγιας,

Πέτσας (70′ Γκουνάρας Χρ.)
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““Χ”ωρίς νικητή το ντέρμπι στην ΥπέρειαΧ”ωρίς νικητή το ντέρμπι στην Υπέρεια

Ήττα για τον Α.Σ. ΦαρσάλωνΉττα για τον Α.Σ. Φαρσάλων

από το Αρμένιοαπό το Αρμένιο



-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 2αρι ανακαινι-

σμένο, ισόγειο επί της Οδού

Βόλου 15  και Απόλλωνος 9 στά

Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977206965

- ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικής γλώσ-

σας, πτυχιούχος Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

παραδίδει μαθήματα Ιταλικών.

Δυνατότητα παράδοσης μαθη-

μάτων και διαδικτυακά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

6955142540

-ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, κάτο-

χος μεταπτυχιακού, παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου και

Δημοτικού στην επαρχία

Φαρσάλων καθώς και διαδικτυα-

κά. 

Τηλ. 6980928695 

Χατζηπλής Αλέξανδρος

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αλέτρι 14αρι μάρκας

OTMAN στο Πολυνέρι

Φαρσάλων, σε καλή κατάσταση

και σε καλή τιμή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 & 6909412423

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη 144

τ.μ. με οικοδομική άδεια ,

φως , νερό , περίφραξη , σε

οικόπεδο 900 τ.μ. Βρίσκεται

στο χωριό Βρυσιά

Φαρσάλων σε προνομιακή

θέση (πρόσοψη στο

δρόμο).Τιμή 25000 ευρώ.

Τηλέφωνα επικοινωνιας :

6978419803 και

6987162459.

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για

εργασία σε κάβα ποτών.

Πληροφορίες στο:

6975668620

-Καθαρίζονται Οικόπεδα:

Καθαρίζονται πάσης φύσεως

οικόπεδα από χόρτα και

δέντρα.

Εξειδικευμένο Συνεργείο, με

καινούργια μηχανήματα.

Ντάφος Δ.: 6909412423

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί της Οδού

28ης Οκτωβρίου, Αριθμός 33

στα Φάρσαλα, μελλοντικά

διαμερίσματα 127,13 τ.μ.

(του 2ου ορόφου) και το ½

μελλοντικού διαμερίσματος

του 3ου ορόφου ο οποίος

είναι επίσης 127,13 τ.μ. και

συνοδεύονται από το ½ της

πυλωτής συνολικού εμβαδού

150,98 τ.μ.

Πληροφορίες στο

Τηλέφωνο:6972984498
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9/11: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

10/11: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

12/11: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

13/11: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

14/11: Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού

Τηλ: 24910-22251

15/11: Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27

Τηλ: 24910-22321  

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

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

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ. στην Οδό Θέτιδος σε

Ισόγειο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 100 τ.μ. στα Παλαιοφάρσαλα. 

Επιπλωμένη με δυο υπνοδωμάτια, θέρμανση τζάκι και

κλιματιστικά και ψύξη με κλιματιστικά. Επίσης διαθέτει

αύλειο χώρο και κήπο 2 στρεμμάτων και 25 τ.μ.

Αποθήκη και Γκαράζ

Τιμή 45.000 ευρώ – Συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6945985907 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο που συμπαρα-

στάθηκε στο πένθος μας για τον λατρεμένο μας

σύζυγο, πατέρα και παππού Αθανάσιο Νεβράντζα.

Η Οικογένεια

Αρτοκλασία υπέρΑρτοκλασία υπέρ

υγείας της Τρίτεκνης –υγείας της Τρίτεκνης –

Πολυμελής ΟικογένειαςΠολυμελής Οικογένειας

Τ
ην Κυριακή τα μέλη

του Δ.Σ. του

Συλλόγου

Τριτέκνων Επαρχίας

Φαρσάλων πραγματοποί-

ησαν Αρτοκλασία στον

Ιερό Ναό Αγίου

Νικολάου, υπέρ υγείας

της  Τρίτεκνης –

Πολυμελής  Οικογένειας.

Μετά την Θεία Λειτουργία

μοιράστηκαν γλυκίσματα

σε όλους τους παρευρι-

σκόμενους.

Δεν εστάλησαν μηνύματα

λόγω Κορονοϊού (Covid-

19) από τη Διοίκηση προς

τα μέλη του συλλόγου

προς αποφυγή συνωστι-

σμού. Τα μέλη του Δ.Σ.

εύχονται σε όλα τα μέλη

του Συλλόγου μας  και σε

όλο τον κόσμο ΧΡΟΝΙΑ

ΠΟΛΛΑ με υγεία που τόσο

πολύ τη χρειαζόμαστε  στις

μέρες μας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 85 τμ επιπλωμέ-

νη με αύλειο χώρο, θέση πάρκινγκ και υπόστεγο στο

Βασιλί Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6973301014
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Δημοτικό ΣυμβούλιοΔημοτικό Συμβούλιο

Τ
ην Τρίτη 2/11 πραγ-

ματοποιήθηκε για

πρώτη φορά μετά

από πολύ καιρό δια

ζώσης στο Πολιτιστικό

Κέντρο των Φαρσάλων το

Δημοτικό Συμβούλιο ενώ

ταυτόχρονα υπήρχε η

δυνατότητα συμμετοχής

και μέσω τηλεδιάσκεψης

για όσους δεν πληρού-

σαν τα κριτήρια ή δεν

ήθελαν να συμμετάσχουν

με δια ζώσης παρουσία.

Στην εισαγωγή του ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου αναφέρ-

θηκε στην κατακόρυφη

αύξηση των κρουσμάτων

καθώς όπως τόνισε υπήρ-

χαν 120 κρούσματα σε διά-

στημα σχεδόν 15 ημερών,

νούμερο αρνητικού ρεκόρ

για την Επαρχία

Φαρσάλων, ενώ μετέπειτα

ο κ. Εσκίογλου 

Ενώ μετέπειτα αναφέρθηκε

ότι εντάχθηκαν για προσει-

σμικό έλεγχο δημόσια κτίρια

κρίσιμων υποδομών του

Δήμου Φαρσάλων με χρη-

ματοδότηση 42.100 ευρώ

από το πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης» μετά

από συναντήσεις που είχε ο

ίδιος τόσο στο Υπουργείο

Γεωργίας όσο και στο

Υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος στην εισαγωγική

τοποθέτησή του ο κ.

Εσκίογλου ανακοίνωσε ότι

τέθηκε σε λειτουργία η νέα

γεώτρηση η οποία τροφο-

δοτεί το δίκτυο ύδρευσης

της πόλης με νερό στην

βρύση με περίπου 35 νιτρι-

κά ανακοινώνοντας πως το

νερό των Φαρσάλων είναι

πόσιμο πλέον ενώ όπως

τόνισε «εγώ πλέον πίνω

νερό από την βρύση του

σπιτιού μου.

Εν συνεχεία στον κύκλο

των ερωτήσεων ο κ. Άρης

Καραχάλιος αρχικά ζήτησε

να ακούσει συγγνώμη από

τον Δήμαρχο για μια τοπο-

θέτηση του σε παλαιότερο

Δ.Σ. στο οποίο ο κ.

Καραχάλιος ήταν απών και

ο κ. Εσκίογλου είχε δηλώ-

σει «να πάρει το αγγούρι ο

κ. Καραχάλιος», αναφορικά

με τις αποφάσεις για την

γιορτή χαλβά. 

Ενώ ο κ. Καραχάλιος ζήτη-

σε ενημέρωση για το εάν

ευσταθεί η καταγγελία για

περιστατικό, το οποίο

καταγγέλθηκε από τον

Πρόεδρο κοινότητας

Ερέτριας κ. Ανέστη

Χατζηεφραιμίδη και είχε

σχέση με χρήση μηχανήμα-

τος του δήμου, επ’ ωφελεία

ιδιώτη και συγγενικού προ-

σώπου του αντιδημάρχου κ.

Δημήτρη Γούσια, χαρακτη-

ρίζοντας τον μάλιστα ότι

πρόκειται για έναν παραγω-

γικό νέο.

Την απάντηση έδωσε ο

αντιδήμαρχος έργων κ.

Γούσιας, αναφέροντας ότι

το μηχάνημα του δήμου

βρισκόταν για εργασίες στη

Νεράιδα Φαρσάλων, όπου

κλήθηκε από πολίτη – συγ-

γενή του στην Ερέτρια

Φαρσάλων, ώστε να επι-

διορθώσει ένα δρόμο του

δήμου και μια ράμπα, που

είχαν προκληθεί ζημίες από

τον “Ιανό” και δεν μπορού-

σε να εισέλθει σε χωράφι

ιδιοκτησίας του, επισημαί-

νοντας από την πλευρά του

ότι ουδέποτε έγινε ιδιωτική

εργολαβία. 

Ο κ. Γούσιας επίσης σημεί-

ωσε ότι εδώ και ένα χρόνο

που βρίσκεται στην θέση

του αντιδημάρχου έργων

σύμφωνα με τις κινήσεις

των μηχανημάτων έχουν

απασχοληθεί στην κοινότη-

τα Ερέτριας τα μηχανήματα

του δήμου συνολικά 47

ημέρες, δίνοντας αντίγραφο

των κινήσεων τους. 

Η κ. Μαρία Ίφου πρόσθεσε

ότι έγινε δέκτης και η ίδια

παραπόνων από τον

Πρόεδρο και επεσήμανε ότι

ο κάθε πρόεδρος είναι ο

εκπρόσωπος όλων των

κατοίκων και θα πρέπει να

εισακούεται από την εκά-

στοτε δημοτική αρχή.

Ο κ. Χατζηεφραιμίδης πήρε

τον λόγο και ανέφερε αρχι-

κά πως αρκετές φορές που

ο ίδιος έχει ζητήσει μηχανή-

ματα του Δήμου για εργα-

σίες έχει λάβει απάντηση

πως «τα μηχανήματα θα

έρθουν σε έναν μήνα» ενώ

τώρα ως δια μαγείας μετά

από ένα τηλεφώνημα το

μηχάνημα του Δήμου βρέ-

θηκε σε ιδιόκτητο χωράφι

και έκανε εργασίες, ενώ

συνέχισε λέγοντας πως

αρχικά και πριν την καταγ-

γελία επισκέφθηκε το γρα-

φείο του Δημάρχου και τον

ενημέρωσε για το περιστα-

τικό δείχνοντας του και

βίντεο με την πορεία του

οχήματος και τον εργασιών,

ενημέρωσε τον Δήμαρχο

πως θα το καταγγείλει και

πως έλαβε από τον

Δήμαρχο την απάντηση

«πως και να το καταγγείλει

θα κάνει μια τρύπα στο

νερό και να δούμε μετά

πόσα μηχανήματα θα στεί-

λει ο Αντιδήμαρχος αν γίνει

καταγγελία.»

Εκεί οι τόνοι ανέβηκαν και ο

Δήμαρχος Φαρσάλων απά-

ντησε στον κ.

Χατζηεφραιμίδη λέγοντας

χαρακτηριστικά: «ήρθες στο

γραφείο μου και απαίτησες

την παραίτηση του

Αντιδημάρχου ειδάλλως θα

προβείς σε καταγγελία,

αυτό είναι εκβιασμός και θα

πρέπει να γνωρίζεται όλοι

πως ο Δήμαρχος δεν εκβιά-

ζεται από κανέναν.»

Στην δευτερολογία του ο κ.

Καραχάλιος ανέφερε ότι δεν

τον έπεισε η αιτιολόγηση

του αντιδημάρχου, τονίζο-

ντας πως αυτές οι πρακτι-

κές θυμίζουν δεκαετίες

1960 θεωρώντας ότι πρό-

κειται για θέμα ηθικής τάξε-

ως και αφού δεν ζήτησε

συγνώμη, ζήτησε την

παραίτησή του αντιδημάρ-

χου, ενώ στο ίδιο μήκος

κύματος κινήθηκε και ο

Δημοτικός Σύμβουλος της

παράταξης του κ.

Καραχάλιου κ.

Παπαγεωργίου

Χριστόδουλος ο οποίος

τόνισε πως είναι ντροπή

τέτοιες τακτικές και ζήτησε

την παραίτηση του κ.

Γούσια.

Ερωτήσεις επίσης τέθηκαν

από την κ. Ίφου για την

κατάσταση του παλαιού

γηπέδου, του βοηθητικού

και των 5χ5. Για την ενέρ-

γειες που πρόκειται να

γίνουν όσον αφορά τον

κορονοϊό και την δημοτική

βιβλιοθήκη ζήτησε ενημέ-

ρωση ο κ. Τύμπας. Ο κ.

Δημητρακόπουλος στάθηκε

στις προδιαγραφές που

πρέπει να έχει η βιβλιοθήκη

(να είναι σε ισόγειο, ήλιο

κλπ), ενώ ζήτησε μέριμνα

για τους πολίτες που περι-

μένουν έξω από το δημαρ-

χείο και το ΚΕΠ καθημερινά

καθώς και από την πλευρά

της δημοτικής αρχής να

παρθούν μέτρα. Για το

γήπεδο ο κ. Τριάντης ανέ-

φερε ότι τέθηκε η παλαιά

γεώτρηση σε λειτουργία για

το πότισμά του. Για την

βιβλιοθήκη ο κ. Δαμιανός

ανέφερε ότι θα βγει ανακοί-

νωση άμεσα με στόχο της

λειτουργίας της με εθελο-

ντές, ενώ ο κ. Γκατζόγιας

σημείωσε ότι θα προκηρυ-

χθεί θέση βιβλιοθηκονόμου

από τον ΟΠΑΚΠΑ. Όσον

αφορά την αστυνόμευση

τονίστηκε ότι ζητήθηκε να

ενταθούν οι έλεγχοι με τον

κ. Δαμιανό να επισημαίνει

ότι υπάρχει επικοινωνία της

κ. Χατζηπλή με το Α.Τ.

Φαρσάλων. Ο κ.

Αναγνώστου έθεσε ερώτη-

ση για τα τροφεία στα σχο-

λεία, την καθαριότητα και τα

κρούσματα σε αυτά. Την

απάντηση έδωσε ο πρόε-

δρος της Α/ΘΜΙΑΣ κ. Στ.

Κουκουλιός λέγοντας ότι οι

διευθυντές των σχολείων

αποστέλλουν τα στοιχεία

στην διεύθυνση για τα τρο-

φεία, όσον αφορά τα κρού-

σματα σε κάθε σχολική

μονάδα το πρωτόκολλο το

διαχειρίζεται αποκλειστικά ο

διευθυντής του σχολείου με

τον δήμο να καλείται για

απολύμανση εφόσον υπάρ-

χουν κρούσματα και πρό-

σθεσε ο κ. Γούσιας ότι τα

ίδια ισχύουν και στην

Β/ΘΜΙΑ. Ακολούθησε κου-

βέντα για τα βιβλία του

ΔΑΟΧΟΥ μεταξύ του κ.

Καραχάλιου και της κ.

Χατζηπλή και του κ. Τύμπα

για την βιβλιοθήκη και ανέ-

βηκαν οι τόνοι μεταξύ του κ.

Καραχάλιου με τον κ.

Τριάντη όσον αφορά την

ύδρευση και την γεώτρηση

της ΔΕΥΑΦ.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο

κύκλος των ερωτήσεων ο κ.

Καραχάλιος απευθύνθηκε

και πάλι στον κ. Εσκίογλου

αναφορικά με την φρασεο-

λογία «περί ευθύνης και

αγγουριών», ζητώντας για

ακόμη μια φορά να ακούσει

συγγνώμη με τους τόνους

να ανεβαίνουν και τον κ.

Εσκίογλου να απαντά λέγο-

ντας τα εξής «εμείς κ.

Καραχάλιο τα αγγούρια και

τα πήραμε και την ευθύνη

πήραμε και ακυρώσαμε την

Γιορτή Χαλβά γιατί με δική

μου υπογραφή δεν θα

πεθάνει κανένας

Φαρσαλινός, εσείς ψηφίσα-

τε υπέρ και μεγάλη η χάρη

σας να μην λέμε και την

άποψη μας.

Εμείς είμαστε η Δημοτική

αρχή των έργων και το

αποδεικνύουμε καθημερινά

και κάτω από δύσκολες

συνθήκες, με κορυφαίο

έργο μέχρι στιγμής την νέα

γεώτρηση και το πόσιμο

νερό στα Φάρσαλα, γιατί

εμείς δεν πουλάμε εικονική

πραγματικότητα.»

Έπειτα από αυτή την έντα-

ση η παράταξη του κ.

Καραχάλιου αποχώρησε

από την ψηφοφορία των

θεμάτων.

Η ψήφιση των θεμάτων

Όσον αφορά τα θέματα της

συνεδρίασης η 8η αναμόρ-

φωση του προϋπολογισμού

του δήμου Φαρσάλων

πέρασε κατά πλειοψηφία

(καταψήφισε ο Απ.

Αναγνώστου). Εγκρίθηκε

ομόφωνα ο ορισμός ορκω-

τού λογιστή και επιλέχθηκε

η συμφέρουσα οικονομική

προσφορά για το δήμο με

την προσφορά της εταιρεί-

ας ΣΟΛ. Εγκρίθηκε κατά

πλειοψηφία η έκθεση εσό-

δων – εξόδων Γ’ τριμήνου

(καταψήφισε ο κ.

Αναγνώστου και η κ. Ίφου,

ψήφισε μόνο ότι αφορά τα

έξοδα μισθοδοσίας υπαλλή-

λων και αιρετών, τελών και

φόρων). Εγκρίθηκε ομόφω-

να η χορήγησης άδειας λει-

τουργίας υπαίθριας δημό-

σιας κολυμβητικής δεξαμε-

νής εταιρείας. Επίσης ομό-

φωνα πέρασε από το σώμα

ότι δεν έχει γίνει καμία μετα-

τροπή οικισμών της περιο-

χής ευθύνης του Δήμου σε

ερώτημα της στατιστικής

υπηρεσίας. Η Συμμετοχή

του Δήμου στο Φορέα

Σχεδιασμού Περιφερειακού

Σχεδίου Διαχείρισης

Αποβλήτων Περιφέρειας

Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ)

εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

(καταψήφισε ο κ.

Αναγνώστου). Ομόφωνα

εγκρίθηκε θέση παραχώρη-

ση θέσης ολιγόλεπτης

στάθμευσης επί της οδού

Καναδά 18. Στο τελευταίο

θέμα που αφορούσε πρότα-

ση ψηφίσματος της Λαϊκής

Συσπείρωσης για τα επει-

σόδια του ΕΠΑΛ

Σταυρούπολης, καταψηφί-

στηκε η συγκεκριμένη πρό-

ταση καθώς υπερίσχυσε η

πρόταση της πλειοψηφού-

σας παράταξης η οποία

έλαβε σε ονομαστική ψηφο-

φορία 14 ψήφους έναντι 3

της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Απόντες από την συνεδρία-

ση ήταν οι κ.κ. Δ.

Μπαμπανίκας, Κ. Μπένου,

Ε. Κατσιαούνης και Β.

Πατσιούρας.



Μ
ε ανακοίνωση της η

Νίκη Κρήνης ζήτη-

σε συγγνώμη από

τους φιλάθλους της για την

μέχρι τώρα εικόνα της στο

πρωτάθλημα της Γ ΕΠΣΝ

Λάρισας και υποσχέθηκε

αλλαγές και καλύτερες ημέ-

ρες στον ποδοσφαιρικό

σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η παρακάτω ανακοίνωση
απευθύνεται αποκλειστικά και
μόνο στους πραγματικούς
φίλους της ποδοσφαιρικής
ομάδας ΝΙΚΗ ΚΡΗΝΗΣ!
"Βρισκόμενοι ήδη στην 4η
αγωνιστική του πρωταθλήμα-

τος, η ομάδα μας έχει 2
ήττες,1 ρεπό και 1 αγώνα
που δεν κατέβηκε να αγωνι-
στεί, που είναι και η πιο
μαύρη σελίδα στην σύγχρονη
ιστορία μας.
Η εικόνα μας σίγουρα δεν
είναι αυτή που έχουμε συνη-
θίσει να δείχνουμε τα τελευ-
ταία χρόνια.
Και για αυτό ζητάμε ένα
πραγματικό συγγνώμη.
Δουλεύουμε πολύ πλέον
πάνω σε αυτό και δεσμευό-
μαστε ότι σύντομα θα αλλά-
ξει.
23 μέρες, μέχρι και την επί-
σημη έναρξη της νέας μετα-
γραφικής περιόδου, θα δου-
λεύουμε ώστε όταν έρθει η
ώρα, να είμαστε απόλυτα
έτοιμοι!
Φυσικά και δεν διαθέτουμε
κανένα μαγικό ραβδάκι, αλλά
η εικόνα μας και η δουλειά

μας θα αρχίσουν να αλλά-
ζουν και να φαίνονται αντί-
στοιχα από τον δεύτερο γύρο
του πρωταθλήματος, με
απώτερο στόχο όμως και επί-
τευξη των στόχων μας την
επόμενη σεζόν.
Ο προπονητής μας ξέρει και
του έχουμε απεριόριστη εμπι-
στοσύνη!
Επίσης θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε από την καρδιά
μας, τους πραγματικούς
ήρωες και στυλοβάτες της
ομάδας μας, τους 13 ποδο-
σφαιριστές μας, που έχουν
αγωνιστεί στα 2 ματς, από 9
σε καθένα!
Δεν χρειάζεται να αναφέρου-
με ότι οι συγκεκριμένοι θα
αποτελέσουν τη βάση της
νέας ομάδας που πάμε να
δημιουργήσουμε!
Δεν είναι μόνο πολύ καλοί
ποδοσφαιριστές, πράγμα

που δείχνουν οι προτάσεις
που είχαν σχεδόν όλοι τους
από ομάδες μεγαλύτερων
κατηγοριών, αλλά όλοι τους
είναι και ΑΡΙΣΤΟΙ χαρακτή-
ρες!
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
από το τελευταίο μας παιχνί-
δι κι ενώ το σκορ ήταν 4-0 εις
βάρος μας, οι δικοί μας
ποδοσφαιριστές απολάμβα-
ναν το παιχνίδι, ενώ οι αντί-
παλοι μαλώνανε μεταξύ τους!
Εν κατακλείδι η προσπάθεια
στην στελέχωση του ρόστερ
για βοήθεια στους ήδη υπάρ-
χοντες ποδοσφαιριστές, έχει
ήδη ξεκινήσει, ζητάμε την
κατανόηση και την υπομονή
από όλες τις πλευρές και
σύντομα θα φτάσουμε όλοι
μαζί την ΚΡΗΝΑΡΑ εκεί που
της αξίζει οσονούπω.
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