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Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1044 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΠρόσθετηΠρόσθετη

χρηματοχρηματο--

δότηση γιαδότηση για

τα Κ.Δ.Α.Π.τα Κ.Δ.Α.Π.

του Δήμουτου Δήμου

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

από τοαπό το

ΥΠ.ΕΣ.ΥΠ.ΕΣ.

ύψουςύψους

39.81539.815

ευρώευρώ

Πληρωμές τον Δεκέμβριο:Πληρωμές τον Δεκέμβριο:

Συντάξεις, επιδόματα, ΔώραΣυντάξεις, επιδόματα, Δώρα

– Ποσά και δικαιούχοι– Ποσά και δικαιούχοι

Φάρσαλα: Μπήκε σε σπίτιΦάρσαλα: Μπήκε σε σπίτι

πρώην αστυνομικού καιπρώην αστυνομικού και

έβαλε φωτιάέβαλε φωτιά

ΕκλογέςΕκλογές γιαγια τοντον ΑιμοδοτικόΑιμοδοτικό

Σύλλογο Επαρχίας ΦαρσάλωνΣύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων

Νέα Υπουργική απόφαση για καταΝέα Υπουργική απόφαση για κατα--

στήματα τροφίμων & λιανεμπόριοστήματα τροφίμων & λιανεμπόριο

««Σφίγγει» ο κλοιός για τουςΣφίγγει» ο κλοιός για τους

ανεμβολίαστους – Τα νέαανεμβολίαστους – Τα νέα

μέτρα που εξετάζονταιμέτρα που εξετάζονται

ΣΔΙΤ 88 εκατ. ευρώ για το αρδευτικόΣΔΙΤ 88 εκατ. ευρώ για το αρδευτικό

δίκτυο Υπέρεια – Ορφανάδίκτυο Υπέρεια – Ορφανά

Αυτό είναι το νέοΑυτό είναι το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο τωνΔιοικητικό Συμβούλιο των
Ενεργών ΠολιτώνΕνεργών Πολιτών

Όλα τα Αθλητικά Νέα τηςΌλα τα Αθλητικά Νέα της

Επαρχίας ΦαρσάλωνΕπαρχίας Φαρσάλων

““LockdownLockdown” στην” στην

εστίαση και στηνεστίαση και στην

Επαρχία ΦαρσάλωνΕπαρχία Φαρσάλων



Σ
ε απολύμανση του

δημοτικού καταστή-

ματος στα Φάρσαλα

και δομών του, προχώρη-

σε συνεργείο στο πλαίσιο

της διαρκούς μέριμνας

για την προστασία των

εργαζομένων και των

πολιτών από την πανδη-

μία, ενώ με ραντεβού

πραγματοποιείται εδώ και

λίγες μέρες η εξυπηρέτη-

ση των πολιτών σε

Δημαρχείο και Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Το συγκεκριμένο μέτρο

λαμβάνεται με αποκλειστικό

γνώμονα την προάσπιση

της δημόσιας υγείας, χωρίς

όμως να διακοπεί η εύρυθ-

μη λειτουργία των υπηρε-

σιών του Δήμου προς τους

πολίτες. Η είσοδος στο

Δημαρχιακό Κατάστημα /

ΚΕΠ θα γίνεται με επίδειξη

του πιστοποιητικού εμβο-

λιασμού, νόσησης, rapid

test ή μοριακού τεστ 48

ωρών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Δήμος Φαρσάλων: 24913

50100 / ΚΕΠ Φαρσάλων:

24913 50601-03, 24910

28040 / ΚΕΠ Πολυδάμαντα:

24913 50307-308).

Π
ρόσθετη έκτακτη

οικονομική στήρι-

ξη ύψους 10 εκατ.

ευρώ για τα Κέντρα

Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών

(ΚΔΑΠ) 141 Δήμων της

χώρας, υπεγράφη χθες

από τον Αναπληρωτή

Υπουργό Εσωτερικών

Στέλιο Πέτσα.

Μεταξύ των δήμων της

Π.Ε. Λάρισας που θα

λάβουν οικονομική στήριξη

είναι οι Δήμοι Λαρισαίων,

Φαρσάλων και Κιλελέρ

ύψους 135.350 ευρώ,

39.815 ευρώ και 24.468

ευρώ αντίστοιχα.

Η απόφαση προβλέπει τις

λεπτομέρειες σχετικά με την

κατανομή και τις προϋποθέ-

σεις, με βάση τα αναλυτικά

στοιχεία των αναγκών ανά

Δήμο, όπως προέκυψαν

έπειτα από στενή συνεργα-

σία με την ΚΕΔΕ και την

ΕΕΤΑΑ.

Με την πρόσθετη έκτακτη

οικονομική στήριξη, ύψους

10 εκατ. ευρώ, η συνολική

χρηματοδότηση για τους

βρεφονηπιακούς σταθμούς

και τα Κέντρα Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών, για

την τρέχουσα περίοδο

2021-2022, ανέρχεται στα

320 εκατ. ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Εσωτερικών δήλωσε:

«Στηρίζουμε τον κοινωνικό

ρόλο της Αυτοδιοίκησης και

τις ανάγκες των οικογενει-

ών. Το είπαμε στη Βουλή,

σε απάντησή μου σε επί-

καιρη ερώτηση τον

Σεπτέμβριο και, σήμερα, το

κάνουμε πράξη. Σκοπός

μας είναι τα Κέντρα

Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών, σε

όλους τους Δήμους της

χώρας –ένας θεσμός που

αγκαλιάστηκε από δεκάδες

γονείς και τα παιδιά τους–

να διαθέτουν τους απαραί-

τητους πόρους για να συνε-

χίζουν απρόσκοπτα το έργο

τους. Είμαστε και θα είμα-

στε δίπλα στους Δήμους.

Είμαστε και θα είμαστε

δίπλα στην Ελληνική οικο-

γένεια».

Σ
ε σώμα συγκροτή-

θηκε η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ

στα Φάρσαλα. Η νέα

σύνθεσή της έχει ως

εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης
Γιακοβής
Α’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης
Αρζουμανίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Χρυσούλα
Μανίκα – Γκόβαρη
Γραμματέας: Αντώνης
Λούκουτος
Ταμίας: Αγορίτσα Ανδρέου
– Σαμουρέλη
Υπ. εκλογικής ετοιμότητας:
Χρυσούλα Μανίκα –
Γκόβαρη

Υπ. στρατηγικού σχεδια-
σμού και επικοινωνίας:
Ιωάννης Αρζουμανίδης
Υπ. εργαζομένων ιδ. Τομέα:
Κων/νος Ξυνογαλάς
Υπ. τοπ. Αυτοδιοίκησης:
Αικατερίνη Χατζηαντωνίου
– Μανταλιά
Υπ. Παραγωγικών φορέων
αγροτικού: Δημήτρης
Γεωργατζής
Υπ. Επιστημονικών φορέ-
ων: Δήμητρα –
Τριανταφυλλιά Γιαννακού
Υπ οικ. πολιτικής και ισότη-
τας των φύλων: Αγορίτσα
Ανδρέου – Σαμουρέλη
Υπ. Εργ. Δημοσίου τομέα:
Μιλτιάδης Αγγελακόπουλος
Υπ. Εθελοντικών δράσεων:
Γεώργιος Λιάγγας
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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 17/11/2021
Συννεφιά 11/14c

Τρίτη 16/11/2021
Ασθενής Βροχή 11/14c

Πέμπτη 18/11/2021
Συννεφιά 09/15c

Παρασκευή 19/11/2021
Συννεφιά 09/15c

Σάββατο 20/11/2021
Συννεφιά 09/16c

Κυριακή 21/11/2021
Αίθριος Καιρός 10/16c

Δευτέρα 22/11/2021
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

Πρόσθετη χρηματοδότηση για ταΠρόσθετη χρηματοδότηση για τα

Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου ΦαρσάλωνΚ.Δ.Α.Π. του Δήμου Φαρσάλων

από το ΥΠ.ΕΣ. ύψους 39.815 ευρώαπό το ΥΠ.ΕΣ. ύψους 39.815 ευρώ

Η διοίκηση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ.Η διοίκηση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ.

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Απολύμανση στο δημαρχείοΑπολύμανση στο δημαρχείο

Φαρσάλων και σε δομές τουΦαρσάλων και σε δομές του



 
Σε ανακοίνωση της γραμ-

ματείας της Πανελλαδικής

επιτροπής μπλόκων για

τις εξαγγελίες της

Κυβέρνησης περί αγροτι-

κού πετρελαίου αναφέρο-

νται τα εξής:

“Η απόφαση-εμπαιγμός της

κυβέρνησης να δώσει

κάποια ψίχουλα σε πολύ

λίγους αγρότες και να τα

βαφτίσει ως επιστροφή

φόρου κατανάλωσης στο

αγροτικό πετρέλαιο έχει

προκαλέσει οργή και αγα-

νάκτηση στον αγροτικό

κόσμο.

Το γεγονός ότι βγήκαν σε

συνεντεύξεις ο

Πρωθυπουργός και μετέ-

πειτα δυο υπουργοί για να

το ανακοινώσουν με στόμ-

φο δείχνει ότι η κυβέρνηση

προσπαθεί να μας ταΐσει

σανό αλλά μόνο γέλια προ-

καλεί.

 Σανό τρώνε τα ζώα και όχι

οι αγρότες και με την ευκαι-

ρία πρέπει άμεσα η κυβέρ-

νηση να επιδοτήσει τις ζωο-

τροφές που έχουν γίνει

πανάκριβες και απρόσιτες

αν θέλει να υπάρχει συνέ-

χεια της ελληνικής κτηνο-

τροφίας.

 Η προεκλογική δέσμευση

του Πρωθυπουργού τον

Μάιο 2019 στην Λάρισα για

επιστροφή φόρου καυσί-

μων αποδείχτηκε ότι τελικά

ήταν μόνο για τα ψηφαλά-

κια των αγροτών.

 Τέρμα η κοροϊδία – φτάνουν

πια τα ψέματα!

 «Δεν το επιτρέπουν οι

δημοσιονομικές συνθήκες»

μας λένε. Τότε πως οι ίδιες

δημοσιονομικές συνθήκες

επιτρέπουν να δίνετε 370

εκατομμύρια ευρώ κάθε

χρόνο για επιστροφή

φόρου καυσίμων και αφο-

ρολόγητο πετρέλαιο σε

εφοπλιστές, ξενοδόχους,

κλινικάρχες;  Μα επειδή και

η σημερινή και οι προηγού-

μενες κυβερνήσεις εξυπη-

ρετεί τα συμφέροντα αυτών

των ομάδων που είναι μια

χούφτα.

Σε ποια ζυγαριά και με ποια

κριτήρια δίνει η κυβέρνηση

σε μια χούφτα 370 εκατομ-

μύρια και μόλις 50 εκατομ-

μύρια και αυτά μόνο για μια

χρονιά σε εκατοντάδες

χιλιάδες αγρότες;

Οι αγρότες είναι 400.000

οικογένειες και από το

επάγγελμα τους ζουν και

δουλεύουν εκατοντάδες

χιλιάδες άλλοι καθώς παρά-

γουμε προϊόντα και πρώτη

ύλη.

Δεν θα περάσει το αίσχος

να δοθεί η επιστροφή

φόρου καυσίμων μόνο σε

όσους αγρότες βρίσκονται

σε συνεργατικά σχήματα ή

νέους αγρότες; Οι υπόλοι-

ποι είναι παιδιά κατώτερου

Θεού; Δεν καίει πετρέλαιο

το τρακτέρ τους;

Ξέρουμε γιατί το κάνετε.

Επιδιώκετε το διαχωρισμό

των ίδιων των αγροτών. Να

τους στρέψετε τον έναν

ενάντια στον άλλο γιατί έτσι

πιστεύετε ότι θα είναι πιο

εύκολο να περάσετε την

πολιτική σας. Όμως δεν θα

γλιτώσετε επειδή έτσι  ενι-

σχύετε την αποφασιστικότη-

τα μας και την ενότητά μας

να ανατρέψουμε την  αντι-

λαϊκή πολιτική σας στους

δρόμους του αγώνα.

Ακόμη όμως και αυτή η επι-

στροφή είναι πολύ πίσω

από ότι δινόταν.. Το 2015 η

επιστροφή για το αγροτικό

πετρέλαιο ήταν 185 εκατομ-

μύρια ευρώ τον χρόνο και

βέβαια τότε με πολύ χαμη-

λότερη τιμή το λίτρο πετρε-

λαίου, συνολικά πιο φθηνά

τα μέσα και εφόδια, η ενέρ-

γεια, το κόστος ζωής.

Η εξαγγελία σας ένα γέμι-

σμα του ρεζερβουάρ του

τρακτέρ είναι, μια-δυο ημέ-

ρες δουλειάς στο χωράφι

μας.

Δεν θα περάσει ο εμπαιγ-

μός σε βάρος μας

Το οργανωμένο αγροτικό

κίνημα παλεύει και διεκδικεί

αφορολόγητο πετρέλαιο και

δεν κάνουμε βήμα πίσω σε

αυτό.

Όπως το δίνετε απλόχερα

μαζί και με άλλα προνόμια

με καμάρι στους εφοπλι-

στές θα το δώσετε και

στους αγρότες!

Οργανώνουμε και δυναμώ-

νουμε τους Αγροτικούς

Συλλόγους, τις

Ομοσπονδίες, την

Πανελλαδική Επιτροπή των

Μπλόκων και με αυτά τα

όπλα στα χέρια μας.

Έχουμε  τη δύναμη να επι-

βάλλουμε το δίκιο των αιτη-

μάτων μας.

Όποτε βγήκαμε στους δρό-

μους του αγώνα με μαζική

συμμετοχή και ενότητα στο

πλαίσιο αιτημάτων, πάντα

είχαμε κατακτήσεις.

Ποτέ και τίποτα δεν μας

χαρίστηκε από καμιά

κυβέρνηση. Πρέπει να  νιώ-

σουν την δύναμη και την

αποφασιστικότητα μας”!
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Προσφορές

Να σταματήσει η κοροϊδία τηςΝα σταματήσει η κοροϊδία της

Κυβέρνησης για το αγροτικό πετρέλαιοΚυβέρνησης για το αγροτικό πετρέλαιο

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ



Ν
έα Υπουργική

απόφαση για τα

καταστήματα τρο-

φίμων & Λιανεμπόριο. 

Απο τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων γνω-

στοποιείται  οτι δημοσιεύτη-

κε η κοινή υπουργική από-

φαση που ορίζει ότι από το

Σάββατο 13η Νοεμβρίου

2021 ως την 22η

Νοεμβρίου 2021 η τήρηση

αποστάσεων και παρουσίας

ενός ατόμου ανά 9 τ.μ. στα

καταστήματα τροφίμων

(σούπερ μάρκετ, μίνι μάρ-

κετ, φούρνοι, κρεοπωλεία,

ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλα-

στεία, κάβες..), στο πλαίσιο

των μέτρων κατά της δια-

σποράς του νέου κορονοϊ-

ού.

Για το λιανεμπόριο, τα κομ-

μωτήρια κ.λπ. συνεχίζει να

ισχύει ότι οι πελάτες εισέρ-

χονται κατόπιν υποχρεωτι-

κής επίδειξης κατά την είσο-

δο στο κατάστημα πιστο-

ποιητικού εμβολιασμού, ή

πιστοποιητικού νόσησης, ή

βεβαίωσης αρνητικού δια-

γνωστικού ελέγχου για τον

νέο κορονοϊό (PCR ή rapid

test). Οι ανήλικοι ηλικίας 4

ως 17 ετών μπορούν να

προσκομίζουν, εναλλακτικά,

δήλωση αρνητικού αυτοδια-

γνωστικού ελέγχου (self-

test). Ειδικά για τις υπηρε-

σίες μανικιούρ, πεντικιούρ,

ποδολογίας και καλλωπι-

σμού νυχιών, προβλέπεται

η ανάπτυξη διαχωριστικού

πετάσματος από πλεξι-

γκλάς.

Επιπλέον, από τα σούπερ

μάρκετ, το λιανεμπόριο και

τα κομμωτήρια απαγορεύε-

ται η πώληση προϊόντων

κομμωτικής για επαγγελμα-

τική χρήση σε μη έχοντες

άδεια ασκήσεως επαγγέλ-

ματος κομμωτή-κουρέα. Η

πώληση των προϊόντων

κομμωτικής για επαγγελμα-

τική χρήση επιτρέπεται

μόνο με την προϋπόθεση

έκδοσης του προβλεπόμε-

νου τιμολογίου και με την

ταυτόχρονη επίδειξη επαγ-

γελματικής ταυτότητας.

Εκ του συλλόγου.

Φ
ωτιά στο πατρι-

κό σπίτι συνταξι-

ούχου αστυνομι-

κού στην Ρευματιά

Φαρσάλων

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της

Εφημερίδας «Ελευθερία» ο

δράστης παραβίασε το

παράθυρο του σπιτιού και

έβαλε φωτιά με αποτέλεσμα

να προκληθούν σοβαρές

ζημιές.

Μάλιστα στο σημείο στήθη-

κε άμεσα επιχείρηση κατά-

σβεσης της φωτιάς καθώς

σύμφωνα με ανακοίνωση

της Πυροσβεστικής έδρα-

σαν άμεσα 3 Πυροσβεστικά

οχήματα με 6 άνδρες για να

θέσουν σε κίνδυνο την πυρ-

καγιά, κάτι που δείχνει το

μέγεθος της σοβαρής

ζημιάς που προκληθηκε

στο σπίτι.

Ευτυχώς όμως οι

Πυροσβέστες κατάφεραν να

περιορίσουν την φωτιά

δίχως να κινδυνέψει κάποια

ανθρώπινη ζωή όμως οι

υλικές ζημιές είναι πολύ

μεγάλες και σημαντικές.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί τον δρά-

στη του εμπρησμού έχο-

ντας ήδη σχηματίσει το

«προφίλ» του ενώ σε ανα-

κοίνωση της αναφέρονται

τα εξής: Από το Αστυνομικό

Τμήμα Φαρσάλων σχηματί-

στηκε δικογραφία σε βάρος

ενός αλλοδαπού, για τα αδι-

κήματα του εμπρησμού και

της φθοράς ξένης ιδιοκτη-

σίας.

Ειδικότερα, στις 11-11-2021

το βράδυ σε περιοχή του

Δήμου Φαρσάλων, ο δρά-

στης μετέβη με το Ι.Χ. επι-

βατικό αυτοκίνητό του σε

οικία, συνιδιοκτησίας -2-

ημεδαπών και, αφού παρα-

βίασε παράθυρο αυτής,

εισήλθε στο εσωτερικό και

προξένησε πυρκαγιά, με

αποτέλεσμα την πρόκληση

φθορών. Στη συνέχεια, διέ-

φυγε με το προαναφερόμε-

νο όχημα, το οποίο βρέθηκε

στις 12-11-2021 το πρωί σε

περιοχή του Δήμου Ρήγα

Φεραίου, από αστυνομι-

κούς του Αστυνομικού

Τμήματος Ρήγα Φεραίου,

ολοσχερώς καμένο.
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Φάρσαλα: Μπήκε σε σπίτι πρώην αστυνομικού και έβαλεΦάρσαλα: Μπήκε σε σπίτι πρώην αστυνομικού και έβαλε

φωτιά, φωτιά, αναζήτειταιαναζήτειται απόαπό τιςτις αρχέςαρχές οο δράστηςδράστης

Νέα Υπουργική απόφαση για καταστήματα τροφίμων & λιανεΝέα Υπουργική απόφαση για καταστήματα τροφίμων & λιανε--

μπόριομπόριο



Ε
γκαίνια για το Pet

Shop του κ.

Μπακαρού

Κωνσταντίνου στα

Φάρσαλα!

Το περασμένο Σάββατο

πραγματοποιήθηκαν τα

εγκαίνια του νέου Pet Shop

στα Φάρσαλα, ιδιοκτησίας

του κ. Κωνσταντίνου

Μπακαρού.

Το Pet Shop βρίσκεται στην

γωνία επί των οδών

Αχιλλέως και Ρήγα

Φεραίου. Στο Pet Shop θα

βρείτε είτε ωδικά πτηνά,

καναρίνια, παπαγαλάκια,

χρυσόψαρα κ.α. ζωάκια

ενώ μπορείτε να προμηθευ-

τείτε τις καλύτερες τροφές

για το σκυλάκι ή το γατάκι

σας.

Ο χώρος και το μεράκι των

ανθρώπων του Pet Shop

θα σας «κερδίσουν» αμέ-

σως και είναι εκεί για να

λύσουν οποιαδήποτε απο-

ρία σας και να σας κατευ-

θύνουν σε ό,τι χρειαστείτε

είτε αν θέλετε να αγοράσετε

κάποιο ζωάκι από το κατά-

στημα είτε αν θέλετε να

ψωνίσετε στο ζωάκι σας

τροφές και «λιχουδιές».

Στα εγκαίνια το παρών έδω-

σαν φίλοι και γνωστοί και

ευχήθηκαν στον κ.

Μπακαρό καλές δουλειές με

υγεία.

Μάλιστα από το κατάστημα

«τρέχει» ήδη και διαγωνι-

σμός καλωσορίσματος

καθώς με κάθε αγορά μπαί-

νετε στην κλήρωση για ένα

μεγάλο δώρο κάθε τέλος

του μήνα.

Όσο πιο πολλές αγορές

κάνετε τόσο περισσότερες

πιθανότητες θα έχετε να

κερδίσετε μεγάλα δώρα!
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Εγκαίνια για το Εγκαίνια για το Pet Shop Pet Shop του κ.του κ.

Μπακαρού Κωνσταντίνου στα Φάρσαλα!Μπακαρού Κωνσταντίνου στα Φάρσαλα!



Μ
έτρα αποκλειστικά

για ανεμβολία-

στους επεξεργά-

ζεται η κυβέρνηση, την

ώρα που όπως αποκάλυ-

ψε και ο υπουργός

Υγείας, στο τραπέζι βρί-

σκεται ακόμη και το lock-

down για όσους δεν

έχουν «τσιμπηθεί» σε

περίπτωση που τα πράγ-

ματα δυσκολέψουν.

Σε κάθε περίπτωση είναι
σαφές πως η κυβέρνηση
προτιμά να εξετάζει τους
επιδημιολογικούς δείκτες
και τα νέα μέτρα κάθε εβδο-
μάδα καθώς πρόκειται για
μία δυναμική κατάσταση
που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύσκεψη στο Μέγαρο

Μαξίμου

Η Δευτέρα πάντως ξεκίνησε
με την καθιερωμένη σύσκε-
ψη για τον κορωνοϊό στο
Μέγαρο Μαξίμου.
Πληροφορίες αναφέρουν
πως η στρατηγική της
κυβέρνησης είναι σταθερή,
ενώ προς το παρόν δεν
υπάρχουν άλλα μέτρα υπό
συζήτηση από την κυβέρνη-
ση, πέραν του κυλιόμενου
ωραρίου και της υποχρεωτι-
κότητας της τρίτης δόσης
σε πολίτες άνω των 65
ετών.
Από την πλευρά της η
Επιτροπή

Εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Υγείας αναμέ-
νεται να συσκεφτεί κατά
πάσα πιθανότητα αύριο (και
όχι την Τετάρτη λόγω της
επετείου της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου).
Μάσκα παντού, ζητούν οι
ειδικοί
Κατά την σύσκεψη θα αξιο-
λογηθεί ξανά η επιδημιολο-
γική κατάσταση της χώρας
και θα εξεταστούν επιπλέον
μέτρα ή παρεμβάσεις και
από τις δύο πλευρές. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν
πάντως πως οι ειδικοί από
την πλευρά τους έχουν
εστιάσει περισσότερο στο…
«μάσκα παντού», δηλαδή
στην πιο αυστηρή χρήση
της μάσκας στους εσωτερι-
κούς και στους εξωτερικούς
χώρους. Το μέτρο αυτό
πάντως συζητιέται και στο
Μέγαρο Μαξίμου, ενώ μερί-
δα ειδικών τονίζει πως η
χρήση διπλής μάσκας στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
είναι απαραίτητη.
Στο τραπέζι κυλιόμενο ωρά-
ριο και περισσότερα τεστ
στους ανεμβολίαστους
Ακόμη ένα μέτρο που βρί-
σκεται αρκετά ψηλά στη
λίστα (και δίπλα από αυτό
του κυλιόμενου ωραρίου)
είναι η αύξηση της τηλεργα-
σίας.

Ωστόσο το πιθανότερο είναι
να δοκιμαστεί πρώτα το
κυλιόμενο ωράριο προσέ-
λευσης των δημοσίων
υπαλλήλων στις υπηρεσίες
τους.
Με αυτόν τον τρόπο άλλω-
στε αναμένεται να αποσυμ-
φορηθούν, κάπως, και τα
μέσα μαζικής μεταφοράς τις
ώρες αιχμής.
Την ίδια ώρα αρμόδιοι της
κυβέρνησης και δη του
υπουργείου Υγείας αναφέ-
ρουν πως υπάρχουν κι
άλλα μέτρα στο τραπέζι.
Ειδικότερα, η αναπληρώ-
τρια υπουργός Υγείας, Μίνα
Γκάγκα, είπε ότι είναι πιθα-
νό να απαιτούνται περισσό-
τερα τεστ από τους ανεμβο-
λίαστους για να κινηθούν. 
Δεν αποκλείουμε το lock-
down μόνο για ανεμβολία-
στους
Από την πλευρά του ο
υπουργός Υγείας, Θάνος
Πλεύρης, δεν απέκλεισε ένα
lockdown μόνο για ανεμβο-
λίαστους.
«Η κυβέρνηση αν χρειαστεί
θα πάρει οποιοδήποτε
μέτρο που θα αφορά τους
ανεμβολίαστους», ανέφερε
ο υπουργός Υγείας, Θάνος
Πλεύρης, τονίζοντας πως
στο τραπέζι είναι ακόμη και
το lockdown για όσους δεν
έχουν σπεύσει στα εμβολια-
στικά κέντρα.
Ο υπουργός τόνισε επίσης
πως μέσα στην εβδομάδα
θα γίνει η διαδικασία της
επίταξης υπηρεσιών για
τους ιδιώτες γιατρούς, τονί-
ζοντας πως «σήμερα, αύριο
ολοκληρώνεται η διαδικασία
της εθελοντικής συμμετοχής
και στη συνέχεια θα πάμε
με την επίταξη υπηρεσιών».
O υπουργός τόνισε πως
δίνονται ακόμη ονόματα
ιδιωτών γιατρών που εθε-
λοντικά έρχονται στη μάχη
του ΕΣΥ.
«Μέσα στην εβδομάδα αν
δεν καλυφτούν τα κενά, θα
γίνει επίταξη των υπηρε-
σιών, ωστόσο οι Σύλλογοι
έχουν κινητοποιηθεί και
καθημερινά έχουμε ονόματα

που θέλουν να έρθουν εθε-
λοντικά στο σύστημα».
Χαράλαμπος Γώγος –
Aκόμη και αυστηρά μέτρα
σαν της Ολλανδίας εάν
χρειαστεί
Από την πλευρά του, δεν
θα ήταν αρνητικός στην
λήψη μέτρων ακόμη και
τύπου Ολλανδίας -η οποία
τέθηκε σε καθεστώς μερι-
κού lockdown-, εφόσον κρι-
θεί απαραίτητο για τον
περιορισμός της πανδημίας
κοροναϊού, ο καθηγητής
Παθολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών και
μέλος της επιτροπής των
Ειδικών, Χαράλαμπος
Γώγος.
«Είδατε ευρωπαϊκές χώρες
που είναι σαν κι εμάς περί-
που, η Ολλανδία, ίσως και
το Βέλγιο στη συνέχεια…»
επεσήμανε.
«Δείγμα είναι η κοινή λογι-
κή» είπε τονίζοντας πως
εάν ένα μέτρο που εφαρμό-
ζεται τώρα δεν αποδίδει
πρέπει να πάμε στο επόμε-
νο. 
«Υπάρχει πάρα πολύ μεγά-
λη διασπορά»
«Δεν έχουμε και πολλά
μέτρα διαχείρισης του κορο-
ναϊού» ανέφερε μεταξύ
άλλων, μιλώντας στο ΣΚΑΙ,
δηλώνοντας πάντως πως
δεν πιστεύει πως η εφαρ-
μογή ενός lockdown μπορεί
να βοηθήσει την κατάσταση
εν προκειμένω.
«Αυτή τη στιγμή υπάρχει
πάρα πολύ μεγάλη διασπο-
ρά. Μπορεί η θετικότητα να
είναι στο 1,5% αλλά μετρά-
με τεράστιες μάζες πληθυ-
σμού» είπε συγκεκριμένα ο
καθηγητής σημειώνοντας
πως η επιδείνωση της
κατάστασης γίνεται αντιλη-
πτή και από την εικόνα των
νοσοκομείων αυτή την
περίοδο.
«Το σύστημα υγείας πιέζε-
ται» τόνισε.
Όπως ανέφερε ο κ. Γώγος
το δέλτα στέλεχος «έχει δεί-
ξει τα δόντια του πάρα
πολύ τον τελευταίο καιρό.
Έχει μεγάλη μεταδοτικότη-

τα».
«Το σύστημα υγείας, όσο
και να το μεγαλώνεις έχει
πεπερασμένα όρια» είπε
και συνόψισε πως θα πρέ-
πει να υιοθετηθεί μια συλ-
λογιστική ενιαίου συστήμα-
τος με σύζευξη ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα υγείας.
«Μέχρι να δούμε κάποια
ύφεση με τα μέτρα που
έχουν ήδη παρθεί, που
ελπίζω σε 15 ημέρες να
αρχίσουν να αποδίδουν»
σχολίασε. 
Θωμαΐδης: Mείωση των
κρουσμάτων έως και 25%
αν λειτουργήσουν τα μέτρα
και αυξηθούν οι εμβολια-
σμοί
Την ίδια ώρα, ο καθηγητής
Αναλυτικής Χημείας στο
ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης
μιλώντας στον ΣΚΑΪ επισή-
μανε ότι τα μέτρα που
έχουν ληφθεί σε αυτή τη
φάση φαίνεται να λειτουρ-
γούν, ενώ έχουν ενεργοποι-
ήσει ένα μέρος του πληθυ-
σμού να κάνει το εμβόλιο.
«Αν λειτουργήσουν τα
μέτρα, πράγμα το οποίο θα
φανεί αυτή την εβδομάδα
και αυξηθεί η εμβολιαστική
κάλυψη, ιδιαίτερα αν επιτα-
χυνθεί η τρίτη δόση, σε μια
δύο εβδομάδες θα δούμε
μια μείωση των κρουσμά-
των της τάξεως του 20-
25%. Αυτό είναι σημαντικό
να επιτευχθεί ώστε να
υπάρχει ένα τείχος ανάσχε-
σης στην πίεση στο σύστη-
μα υγείας», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά. 
245.000 νέα ραντεβού
Στο μεταξύ, παρότι η ενί-
σχυση της εμβολιαστικής
ροής τις τελευταίες δύο
εβδομάδες έχει επιτρέψει
μερικώς στα κυβερνητικά
στελέχη να αναθαρρήσουν
-μετά τα 245.000 νέα ραντε-
βού μέσα σε 11 ημέρες για
εμβολιασμό- υπάρχει ακόμη
αρκετός δρόμος που πρέ-
πει να διανυθεί για την
αισθητή βελτίωση της επι-
δημιολογικής εικόνας της
χώρας και σίγουρα αυτή
δεν αναμένεται εντός

Νοεμβρίου.
Με αυτά τα δεδομένα, ως
εξαιρετικά πιθανό φαντάζει
τις τελευταίες ώρες το ενδε-
χόμενο υποχρεωτικότητας
της τρίτης, «αναμνηστικής»
δόσης για τους πολίτες άνω
των 65 ετών, ενδεχόμενο
στο οποίο αναφέρθηκε χθες
ο Γενικός Γραμματέας
Συντονισμού του
Κυβερνητικού Έργου,
Θανάσης Κοντογεώργης,
στα πρότυπα των μέτρων
που έλαβε στα μέσα της
περασμένης εβδομάδας η
Γαλλία.
«Βασική μας μέριμνα είναι
οι συμπολίτες μας άνω των
65 ετών. Υπάρχουν έρευνες
που δείχνουν ότι μετά το
εξάμηνο ίσως η ανοσολογι-
κή απόκριση δεν είναι η
επιθυμητή. Άνθρωποι που
άνω των 65 έκαναν 3η
δόση βοήθησαν στο να μει-
ωθούν τα κρούσματα.
Εξετάζουμε για τους
ανθρώπους άνω των 65
ετών η 3η δόση να καταστεί
υποχρεωτική, κυρίως για
την πρόσβαση σε κλειστούς
χώρους», εξήγησε ο κ.
Κοντογεώργης, εκτιμώντας
παράλληλα πως «σε αυτή
τη φάση νομίζω τα μέτρα
είναι επαρκή».
Παράθυρο για την εξασφά-
λιση της εισόδου σε κλει-
στούς χώρους μόνο μετά
την πραγματοποίηση της
τρίτης δόσης του εμβολίου
για τους πολίτες άνω των
65 ετών άνοιξε χθες ο
υπουργός Επικρατείας,
Άκης Σκέρτσος. «Είναι ένα
μέτρο προστασίας της υγεί-
ας των πιο ευάλωτων, προ-
κειμένου να μην στερηθούν
τις χαρές της κοινωνικής
ζωής κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, που θα μπορού-
σαμε να εξετάσουμε και στη
χώρα μας» επισήμανε ο κ.
Σκέρτσος, υπολογίζοντας
ότι «στην Ελλάδα έως
σήμερα έχει επιλέξει να
εμβολιαστεί το 75% των
ενηλίκων και το 35% των
ανηλίκων 12 έως 17 ετών».
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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

««Σφίγγει» ο κλοιός για τους ανεμβολίαστους – Τα νέα μέτραΣφίγγει» ο κλοιός για τους ανεμβολίαστους – Τα νέα μέτρα

που εξετάζονται από κυβέρνηση και ειδικούςπου εξετάζονται από κυβέρνηση και ειδικούς
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Σ
πήλιος Λιβανός: 21

αρδευτικά έργα

ύψους 4 δις ευρώ

που αλλάζουν τον «χάρτη»

στην αγροτική παραγωγή

μέσα από το πρόγραμμα

«Ύδωρ 2.0»- Καλύπτουν

1,3 εκατ. στρέμματα-

Παρουσιάσθηκαν τα πρώτα

οκτώ έργα

Το μεγαλύτερο επενδυτικό
πρόγραμμα αρδευτικών
έργων των τελευταίων 50
ετών παρουσίασε σήμερα ο
υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σπήλιος Λιβανός, παρουσία
του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σε εκδήλωση στην Αθήνα ο
κ. Λιβανός και ο ΓΓ
Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών κ. Δημ.
Παπαγιαννίδης παρουσίασαν
τα πρώτα 8 από συνολικά 21
αρδευτικά έργα, συνολικού
κόστους κατασκευής 1,6 δις
ευρώ, τα οποία θα καλύψουν
πάνω από 1,3 εκατ. στρέμ-
ματα σε ολόκληρη την επι-
κράτεια.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα
αρδευτικών έργων που έχει
γίνει ποτέ στην Ελλάδα το
οποίο θα γίνει μέσω
Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και
αποτελεί, όπως σημείωσε,
ένεση ανάπτυξης για ολόκλη-
ρες περιοχές αλλά και για το
σύνολο της οικονομίας μας.
Κι αυτό γιατί μέσω της καλύ-
τερης άρδευσης επιτυγχάνε-
ται μεγαλύτερη παραγωγή
και αυξάνεται η αποδοτικότη-
τα των καλλιεργειών.
Ο κ. Λιβανός ευχαρίστησε
τον πρωθυπουργό όχι μόνο
για την παρουσία του αλλά
και για την έμπρακτη στήριξή
του και για τη σημασία που
αποδίδει ο ίδιος και η
Κυβέρνηση στον πρωτογενή
τομέα και τον αγροτικό
κόσμο.
«Υλοποιούμε ένα τεράστιο
πρόγραμμα επενδύσεων στις
εγγειοβελτιωτικές υποδομές,
αντίστοιχης σημασίας για την
περιφερειακή ανάπτυξη με
αυτό των αεροδρομίων και
των εθνικών οδών», τόνισε
κατά την ομιλία του ο ΥΠΑΑΤ,
προσθέτοντας ότι το αρδευτι-
κό πρόβλημα αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα για τον αγροτικό τομέα,
καθώς τα αρδευτικά δίκτυα
είναι πεπαλαιωμένα, με απο-
τέλεσμα την ανεπαρκή κάλυ-
ψη των αρδευτικών αναγκών,
το υψηλό αρδευτικό κόστος,
τη σπατάλη νερού και την
ποιοτική υποβάθμιση του
αρδευτικού νερού».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ.
Λιβανός και στο περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα των έργων

που πρόκειται να κατασκευα-
στούν, καθώς το νερό συνι-
στά έναν πολύτιμο φυσικό
πόρο.
«Με το πρόγραμμα «Ύδωρ
2.0», θεμελιώνουμε την
αγροτική ανάπτυξη δημιουρ-
γώντας τις αναγκαίες υποδο-
μές και ταυτόχρονα μετριάζο-
ντας τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής κρίσης. 
Με αυτά τα σημαντικά έργα
υποδομής εκκινούμε μια
δυναμική αναπτυξιακή δρα-
στηριότητα θέτοντας στο επί-
κεντρο την αγροτική ανάπτυ-
ξη. Δημιουργούμε, έτσι, τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις,
ώστε ο πρωτογενής τομέας
να αναπτύξει τις απαραίτητες
συνέργειες με άλλους δυναμι-
κούς κλάδους της οικονομίας,
όπως ο τουρισμός, ο πολιτι-
σμός και η εστίαση, και να
αποτελέσει κινητήριο μοχλό
προόδου και εξέλιξης.
Καθιστούμε τον αγροτικό
τομέα κεντρικό πυλώνα για
τον απαιτούμενο μετασχημα-
τισμό του παραγωγικού μας
μοντέλου» σημείωσε ο κ.
Λιβανός.
Ανέδειξε, δε, τη σημασία που
έχουν τα εγγειοβελτιωτικά
έργα υποδομής για τη χώρα
μας και την αγροτική οικονο-
μία, λόγω της  άνισης κατα-
νομής των υδατικών πόρων,
της  γεωμορφολογίας και του
νησιωτικού συμπλέγματος.
Σήμερα, στη χώρα μας η
γεωργία αποτελεί τον κύριο
καταναλωτή νερού, καθώς το
80% των υδατικών πόρων
χρησιμοποιείται για γεωργι-
κούς σκοπούς. Στην Ελλάδα
η μέση ετήσια αρδευτική
ζήτηση φτάνει το 600
m3/στρέμμα. Ταυτόχρονα,
πάνω από το 90% των επι-
φανειακών απορροών των
υδάτων καταλήγει στη
θάλασσα.
Όπως είπε ο ΥΠΑΑΤ, το πρό-
γραμμα «Ύδωρ 2.0» εμφο-
ρείται από όλα τα δομικά
χαρακτηριστικά και τα αξιολο-
γικά στοιχεία ενός απόλυτου
στρατηγικού σχεδίου: οραμα-
τισμό, τεκμηρίωση και αξιοπι-
στία, θεσμική θωράκιση,
μακροπρόθεσμους στόχους,
ρεαλισμό, εφαρμογή και επι-
καιροποίηση, οδικό χάρτη για
την υλοποίηση και εκτελεσι-
μότητα και τέλος σαφή οικο-
νομική αποτύπωση.
Τα μεγέθη και οι αριθμοί
άλλωστε είναι αποκαλυπτικοί.
Πρόκειται για 21 έργα συνολι-
κού κόστους κατασκευής 1,6
δις. € (1.628.839.015 €).  Η
μέση διάρκεια λειτουργίας
τους υπολογίζεται στα 25 έτη,
με το συνολικό κόστος (λει-
τουργίας και κατασκευής) σε
βάθος 25ετίας να ξεπερνά τα
4 δισ. € (4.072.097.538 €).
Τα έργα καλύπτουν το σύνο-

λο της περιφέρειας, με τα
αρδευόμενα στρέμματα να
φτάνουν  συνολικά τα
1.352.565. 
Όπως είπε ο κ. Λιβανός τα
21 έργα έχουν χωριστεί σε
τρία πακέτα, το πρώτο εξ
αυτών παρουσιάζεται σήμερα
και περιλαμβάνει οκτώ (8)
από αυτά.
Συγκεκριμένα τα 8 αυτά
έργα είναι:
1) Έργα μεταφοράς νερού
από Ποταμό Νέστο στην κοι-
λάδα της Ξάνθης (Π.Ε.
Ξάνθης)
Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ:
203.000.000€
Αρδευόμενα  στρέμματα:
50.000  στρεμ.  ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ  /  200.000  στρεμ.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ωφελούμενοι αγρότες 5.000 /
20.000 ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
2) Εκσυγχρονισμός δικτύων
άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού
Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ:
114.000.000€
Αρδευόμενα στρέμματα:
115.000 στρεμ.
Ωφελούμενοι αγρότες 5.750
3) Λιμνοδεξαμενή  Χοχλακιών
Σητείας και δίκτυο προσαγω-
γών μεταφοράς νερού σε
υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης
(Π.Ε. Λασιθίου)
Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ:
18.518.362€
Χωρητικότητα νέου
Ταμιευτήρα (μ3): 840.000
Αρδευόμενα στρέμματα:
4.125 στρεμ.
Ωφελούμενοι αγρότες 500
4)  Φράγμα και Δίκτυο Αγ.
Ιωάννη Ιεράπετρας και
δίκτυο άρδευσης (Π.Ε.
Λασιθίου)
Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ:
26.044.385€
Χωρητικότητα νέου
Ταμιευτήρα (μ3): 1.705.000
Αρδευόμενα στρέμματα:
10.450 στρεμ.
Ωφελούμενοι αγρότες 1.050
5)  Φράγμα Μιναγιώτικο
Πύλου και δίκτυο άρδευσης
(Π.Ε. Μεσσηνίας)
Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ:
98.500.000€
Χωρητικότητα νέου
Ταμιευτήρα (μ3): 11.000.000
Αρδευόμενα στρέμματα:
35.000 στρεμ.
Ωφελούμενοι αγρότες 3.500
6)  Φράγμα στο Μπουγάζι
Δομοκού  και αρδευτικό
δίκτυο (Π.Ε Φθιώτιδας)
Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ:
26.397.000€
Χωρητικότητα νέου
Ταμιευτήρα (μ3): 2.500.000
Αρδευόμενα στρέμματα:
10.000 στρεμ.
Ωφελούμενοι αγρότες 1.000
7) Φράγμα στο Λιβάδι
Αράχοβας , Αρδευτικό δίκτυο
και υδροηλεκτρικό εργοστά-
σιο
Κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ:
23.005.200€
Χωρητικότητα νέου
Ταμιευτήρα (μ3): 3.760.000
Αρδευόμενα στρέμματα:
6.000 στρεμ.
Ωφελούμενοι αγρότες 600
8) Αρδευτικό δίκτυο
Υπέρεια – Ορφανά
Καρδίτσας 
Κόστος κατασκευής με
ΣΔΙΤ: 88.066.645€ 
Αρδευόμενα στρέμματα:

74.650 στρεμ. 
Ωφελούμενοι αγρότες
3.730
Σημειώνεται ότι για τον σχε-
διασμό και υλοποίηση του
τεράστιου αυτού προγράμμα-
τος, έχει εργαστεί και εργάζε-
ται μια ομάδα ανθρώπων,
την οποία ο κ. Λιβανός ευχα-
ρίστησε θερμά. Ειδικότερα,
ευχαρίστησε τους  πολιτικούς
προϊσταμένους του
Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
που πίστεψαν σε αυτό το
πρόγραμμα και εργάστηκαν
για την κατάρτισή του.
Επίσης, τον (νυν) Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα, τον (νυν)
Υπουργό Εσωτερικό Μάκη
Βορίδη και τον (νυν)
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
Γιάννη Οικονόμου καθώς και
τους υπουργούς
Αναπληρωτές Οικονομικών
Θ. Σκυλακάκη και Ανάπτυξης
Νικ. Παπαθανάση.
Σε παρέμβασή του ο υπουρ-
γός Αναπληρωτής
Οικονομικών κ. Θεόδωρος
Σκυλακάκης αναφέρθηκε στο
πρόγραμμα  «Ύδωρ 2.0» το
οποίο χαρακτήρισε μεταρ-
ρυθμιστικό, καθώς αλλάζει ο
τρόπος άρδευσης στην
Ελλάδα.  Σημείωσε ότι θα
κινητοποιηθούν μέσω του
προγράμματος πολλά κεφά-
λαια και ανέφερε ότι το
Ταμείο Ανάκαμψης δίνει
μεγάλη έμφαση στα ΣΔΙΤ.
Όπως τόνισε, το στοίχημα
για τη χώρα μας είναι πολύ
μεγάλο και η επιτυχία του

προγράμματος είναι πολύ
σημαντική όχι μόνο για τον
αγροτικό κόσμο αλλά για
ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο υπουργός Αναπληρωτής
Ανάπτυξης κ. Νίκος
Παπαθανάσης  είπε ότι η
χώρα έχει μπει σε τροχιά
αλλαγής προς ένα παραγωγι-
κό μοντέλο και πράσινο μέλ-
λον και τόνισε ότι τα ΣΔΙΤ
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο
που θα αξιοποιήσει πόρους
από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Περιέγραψε τον τρόπο μέσα
από τον οποίο ένα έργο μπο-
ρεί να ενταχθεί στα ΣΔΙΤ  και
ανέφερε τα οφέλη που υπάρ-
χουν μέσω από τον συγκε-
κριμένο τρόπο κατασκευής.
Μεταξύ άλλων ανέφερε τη
διασφάλιση του χρόνου και
της ποιότητας κατασκευής
των έργων.  Στόχος, είπε ο κ.
Παπαθανάσης, μέσω των
συγκεκριμένων έργων είναι
να δημιουργήσουμε θέσεις
εργασίας και να αντιστρέψου-
με το brain drain.
Ο Γ.Γ Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών κ. Δημήτρης
Παπαγιαννίδης  αναφέρθηκε
στην υλοποίηση του ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
μέσω Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα και χρη-
ματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης των
επόμενων χρηματοδοτικών
περιόδων και το Εθνικό ΠΔΕ.

Στόχος, όπως είπε, είναι  η
ολοκλήρωση ενός βιώσιμου,
ευφυούς, ασφαλούς, πλή-
ρους και λειτουργικού
Προγράμματος Υποδομών
Αγροτικής Ανάπτυξης και
μετριασμού των επιπτώσεων
από την κλιματική αλλαγή,
εντός των χρονικών περιορι-
σμών του Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανασυγκρότησης, με άμε-
σης προτεραιότητας δημόσια
έργα προς όφελος των
Ελλήνων παραγωγών, κατα-
ναλωτών και πολιτών προς
όφελος της Ελληνικής οικο-
νομίας και των αγροτικών
περιοχών.
Στην εκδήλωση παρέστησαν
ο αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης
Πικραμένος, οι Υπουργοί,
Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Κώστας Σκρέκας,
Δικαιοσύνης Κώστας
Τσιάρας, Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης,  Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας
Χρ. Στυλιανίδης, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννης Πλακιωτάκης  και οι
υφυπουργοί Εξωτερικών
Ανδρέας Κατσανιώτης και
Κώστας Φραγκογιάννης,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιάννης Τσακίρης και
Δικαιοσύνης Γιώργος
Κώτσιρας και οι υφυπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος,
και Σίμος Κεδίκογλου καθώς
επίσης Βουλευτές και Γενικοί
Γραμματείς.

ΣΔΙΤ 88 εκατ. ευρώ για το αρδευτικό δίκτυο ΥπέρειαΣΔΙΤ 88 εκατ. ευρώ για το αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια

Φαρσάλων – Ορφανά ΚαρδίτσαςΦαρσάλων – Ορφανά Καρδίτσας



Τ
ην Κυριακή στις 5

Δεκεμβρίου 2021

αναμένεται να διε-

ξαχθούν οι εκλογές του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων.

Ώρα έναρξης των εκλογών

ορίστηκε στις 11:00 π.μ. και

η διαδικασία θα διαρκέσει

έως και τις 14:00 μ.μ.

Ο χώρος διεξαγωγής των

εκλογών αναμένεται να

είναι η Πλατεία Δημαρχείου

Φαρσάλων εκεί όπου σε

ειδικά διαμορφωμένο χώρο,

τηρώντας όλα τα μέτρα

προστασίας λόγω Covid-

19. Καλούνται όλα τα τακτι-

κά μέλη να προσέλθουν.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν

υποψηφιότητα, θα πρέπει

να είναι Εθελοντές

Αιμοδότες η να υπήρξαν ,με

την κάρτα του Εθελοντή

αιμοδότη θα απευθύνονται

στην κα Σουλα Λουκουτου

τηλ: 6932580673 και στην

κα Αγαθή Λιάπη τηλ.

6972200231., ως τις 30

Νοεμβρίου 2021.

Για το ΔΣ του Συλλόγου

Η πρόεδρος: Σούλα

Λουκουτου

Α
υτό είναι το νέο

Διοικητικό

Συμβούλιο των

Ενεργών Πολιτών

Φαρσάλων

Διεξήχθησαν με μεγάλη
συμμετοχή, οι εκλογές του
συλλόγου "Ενεργοί Πολίτες
Φαρσάλων" τηρώντας όλα
τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας.
Έπειτα από την ψηφοφορία
και την διενέργεια των απα-
ραίτητων διαδικασιών το
νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε για
την επόμενη διετία θα
απαρτίζεται από τους:
Γεωργακόπουλο Αχιλλέα,

Ευαγγελοπούλου
Ευφροσύνη ,Μπίμπου
Βασιλική, Παναγιώτου
Αθανασία, Πρεκατέ
Δέσποινα, Σουφλέρη
Νικόλαο, Τσούλη-Λιάγγα
Αθανασία 
Τη νέα εξελεγκτική επιτρο-
πή αποτελούν οι:
Καραγιάννης Γεώργιος,
Πολύζου Βασιλική,
Σφακιανός Νικόλαος.
Σύσσωμο το Δ.Σ. ευχαρι-
στεί θερμά όλους όσους
παρευρέθηκαν και ψήφι-
σαν.

CMYK
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Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Τοπικά Νέα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Ενεργών Πολιτών ΦαρσάλωνΑυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Ενεργών Πολιτών Φαρσάλων

ΕκλογέςΕκλογές γιαγια τοντον Αιμοδοτικό Σύλλογο Επαρχίας ΦαρσάλωνΑιμοδοτικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων

Τ
α αποτελέσματα

των Rapid Test σε

Φάρσαλα και

Σταυρό.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Σε συνολικό αριθμό 85

δειγμάτων καταγράφηκαν 2

θετικά κρούσματα Covid-

19. Αφορούν σε 1 άνδρα

και σε 1 γυναίκα με διάμε-

ση ηλικία τα 61 έτη.

ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Σε συνολικό αριθμό 63

δειγμάτων καταγράφηκαν 4

θετικά κρούσματα Covid-

19. Αφορούν σε 1 άνδρα

και σε 3 γυναίκες με διάμε-

ση ηλικία τα 46 έτη.

Την Τρίτη 16/11 από τις

09:00 έως και τις 12:00 μ.μ.

στην Πλατεία Δημαρχείου

στα Φάρσαλα θα πραγμα-

τοποιηθεί δωρεάν μαζικός

δειγματοληπτικός έλεγχος.

ΤαΤα αποτελέσματααποτελέσματα

των των RapidRapid Test Test σεσε

Φάρσαλα καιΦάρσαλα και

ΣταυρόΣταυρό



Κ
λειστή θα παρα-

μείνει η εστίαση

στα Φάρσαλα και

την Επαρχία Φαρσάλων

(καφέ, μπαρ, εστιατόρια,

take away), συμμετέχο-

ντας στην πανελλαδική

απεργία στην εστίαση

που έχουν κηρύξει για

την Τρίτη 16 Νοεμβρίου,

οι επαγγελματίες του κλά-

δου, διαμαρτυρόμενοι για

τα νέα μέτρα που έχουν

επιβληθεί για τον περιορι-

σμό της πανδημίας του

κορονοϊού.

Πανελλαδική απεργία στην

εστίαση έχουν κηρύξει για

την Τρίτη, 16 Νοεμβρίου, οι

επαγγελματίες του κλάδου,

διαμαρτυρόμενοι για τα νέα

μέτρα που έχουν επιβληθεί

για τον περιορισμό της

πανδημίας του κορονοϊού.

Οι επαγγελματίες της εστία-

σης ζητούν μέτρα στήριξης

του κλάδου ενώ, την ίδια

ώρα, δεν έχει αποκλειστεί,

από μέρους της κυβέρνη-

σης, να ληφθούν νέα μέτρα

που θα πλήξουν ακόμα

περισσότερο την αγορά.

Σε ανακοίνωσή της η

Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εστιατορικών & Συναφών

Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ)

επισημαίνει ότι πλέον βρί-

σκονται σε κίνδυνο χιλιάδες

θέσεις εργασίας και ζητά

από την κυβέρνηση να

λάβει μέτρα στήριξης για

τον κλάδο της εστίασης.

«Η εστίαση ψυχορραγεί. Τα

λουκέτα και η απώλεια

θέσεων εργασίας είναι προ

των πυλών. Την Τρίτη 16

Νοεμβρίου 2021 ενώνουμε

τις δυνάμεις μας και κλεί-

νουμε τα μαγαζιά μας για

24 ώρες σε όλη την

Ελλάδα. Επίδοση ψηφίσμα-

τος την ίδια μέρα στον κ.

Πρωθυπουργό στο Μέγαρο

Μαξίμου στις 12.00.

Σεβόμενοι την δημόσια

υγεία, αναζητάμε βιώσιμα

μέτρα στήριξης για να μπο-

ρέσουμε να επιβιώσουμε

εμείς και οι χιλιάδες εργαζό-

μενοί μας», επισημαίνει η

ΠΟΕΣΕ.

Τα αιτήματα του κλάδου της

εστίασης, όπως τα παραθέ-

τει η ΠΟΕΣΕ, είναι τα εξής:

Αναπροσαρμογή των προ-

στίμων και μετατόπισή τους

και στον παραβάτη.

Μεταβολή επιστρεπτέας

προκαταβολής σε ΜΗ επι-

στρεπτέα.

Συμμετοχή στην λήψη απο-

φάσεων με συμμετοχή στις

αρμόδιες επιτροπές.

Επιδότηση ενεργειακού

κόστους και ενοικίου.

Επιδότηση εργοδοτικών

εισφορών ή αναστολή των

συμβάσεων εργασίας.

Απαλλαγή από την καταβο-

λή δημοτικών τελών.

Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.

Συνέχιση της επιδότησης

των δόσεων δανείων.

Νέες χρηματοδοτήσεις ανά-

λογες εκείνων του 2020 και

των αρχών του 2021.

Επιπλέον, η ΠΟΕΣΕ προ-

τείνει τη σύσταση Ειδικής

Γραμματείας ή

Επιμελητηρίου Εστίασης

και την επίλυση του εργατι-

κού κόστους με ειδικές ρυθ-

μίσεις σε στρεβλώσεις της

εργατικής νομοθεσίας που

δεν λαμβάνουν υπόψη της

υψηλής έντασης επιπλέον

κοστολογίων του κλάδου

(νυχτερινά, βραδινά, αργίες,

σαββατοκύριακα) και την

μοναδικότητά του, στο

σύνολο των εργασιακών

θέσεων.

Στο πλευρό των επιχειρη-

ματιών της εστίασης βρί-

σκονται όλα τα Σωματεία

Εργαζομένων που συνερ-

γάζονται μαζί τους: αγροτι-

κά και κτηνοτροφικά

Σωματεία, αρτοποιών, dj,

όλοι στηρίζουν την απεργία

της 16ης Νοεμβρίου που

όπως όλα δείχνουν αναμέ-

νεται να είναι παλλαϊκή και

ιδιαιτέρως ηχηρή.
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Μ
παράζ έκτακτων

εφάπαξ πληρωμών

έρχεται τον

Δεκέμβριο για πάνω από

ένα εκατομμύριο φορολο-

γούμενους και συνταξιού-

χους. Ο τελευταίος μήνας

του χρόνου φέρνει έκτα-

κτους «μποναμάδες» και

εφάπαξ πληρωμές, με…

πληθωρισμό δικαιούχων

και ποσών, λόγω της ενερ-

γειακής κρίσης και της

ακρίβειας που δείχνει τα

δόντια της.

Παλιοί και νέοι δικαιούχοι του
επιδόματος θέρμανσης,
δικαιούχοι του επιδόματος
του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος αλλά και συντα-
ξιούχοι που περιμένουν ανα-
δρομικά μπαίνουν στην ουρά
για το Ταμείο πριν τις γιορτές
των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με το imerisia.gr,
την ώρα που το δημοσιονομι-
κό τοπίο του 2021 δεν έχει

ακόμη πλήρως ξεκαθαρίσει
και δεν υπάρχει σαφής εικό-
να για τη δυνατότητα διανο-
μής «μερίσματος ανάπτυξης»
στο τέλος του έτους, υπάρ-
χουν «σίγουρες» πληρωμές
που έχουν κλειδώσει και
αφορούν ήδη περισσότερους
από ένα εκατομμύριο φορο-
λογούμενους και συνταξιού-
χους.
Επίδομα Θέρμανσης
Η αρχή γίνεται την
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου
με την προκαταβολή του επι-
δόματος θέρμανσης σε περί-
που 700.000 δικαιούχους.
Όπως έχει εξαγγείλει το οικο-
νομικό επιτελείο, από τις 10
Δεκεμβρίου θα πληρωθεί ως
προκαταβολή στους περσι-
νούς δικαιούχους του επιδό-
ματος θέρμανσης το ποσό
τους επιδόματος που έλαβαν
πέρυσι (καθώς θεωρείται
πως φέτος θα επιδοτηθούν
περισσότερο).

Έτσι για παράδειγμα:
Οικογένεια με 2 παιδιά στη
Βαρυμπόμπη: πέρσι πήρε
163,57 ευρώ και φέτος δικαι-
ούται έως 260,23 ευρώ. Θα
λάβει στις 10 Δεκεμβρίου
163,57 ευρώ
Οικογένεια με 2 παιδιά στο
Πανόραμα Θεσσαλονίκης:
πέρσι πήρε 228,36 ευρώ και
φέτος δικαιούται έως 363,3
ευρώ. Θα λάβει στις 10
Δεκεμβρίου 228,36 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα
Την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου,
ακολουθεί η επόμενη μεγάλη
πληρωμή του Δεκεμβρίου σε
215.000 οικογένειες, ωφελού-
μενες από το πρόγραμμα του
Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος. Οι δικαιούχοι
θα λάβουν στις 15
Δεκεμβρίου την πρώτη δόση
από το διπλό επίδομα που
δικαιούνται για τα
Χριστούγεννα, σε εφαρμογή
της εξαγγελίας του πρωθυ-
πουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.
Υπενθυμίζεται πως το εγγυη-
μένο ποσό είναι:
έως 200 ευρώ το μήνα για
μονοπρόσωπο νοικοκυριό
έως 100 ευρώ για κάθε επι-
πλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή
ένα επιπλέον 50% προστίθε-
ται στο βασικό ποσό)
Συνεπώς,
Οικογένεια με δυο ανήλικα
παιδιά που πληροί τα εισοδη-
ματικά και περιουσιακά κριτή-
ρια δικαιούται 400 ευρώ (300
ευρώ οι γονείς και 100 ευρώ
τα δυο παιδιά): Θα λάβει 400
ευρώ στις 15 Δεκεμβρίου.
Οικογένεια με ένα παιδί δικαι-
ούται 350 ευρώ: Θα λάβει
350 ευρώ στις 15
Δεκεμβρίου.
Ζευγάρι χωρίς ανήλικα παι-
διά δικαιούται 300 ευρώ: Θα
λάβει 300 ευρώ στις 15
Δεκεμβρίου.
Συντάξεις και αναδρομικά
Λογικά την εβδομάδα 20 –
24 Δεκεμβρίου και πριν τα
Χριστούγεννα θα πληρωθούν
οι συντάξεις Ιανουαρίου
2022:
Την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου
αναμένεται να καταβληθούν
κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις των μισθωτών (δηλαδή
των συνταξιούχων που προ-
έρχονται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον
ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου
αναμένεται να καταβληθούν
κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις των μισθωτών (δηλαδή
των συνταξιούχων που προ-
έρχονται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον
ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου
αναμένεται να καταβληθούν
κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις των μη-μισθωτών (δηλα-
δή των συνταξιούχων που
προέρχονται από τους τέως
φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ).
Την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου
αναμένεται να καταβληθούν
κύριες και επικουρικές συντά-

ξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ,
τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
ΔΕΗ.
Οι συνταξιούχοι όμως έχουν
να περιμένουν και άλλες
τρεις πληρωμές τουλάχιστον
μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς
θα εκκρεμούν οι πληρωμές
των αναδρομικών για τις
δύσκολες και σύνθετες περι-
πτώσεις παλαιών και νέων
συνταξιούχων.
Ειδικότερα, στις 25
Νοεμβρίου κλείδωσε η
πρώτη πληρωμή αναδρομι-
κών για 8.419 εργαζόμενους
συνταξιούχους, που συντα-
ξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο
του 2016 και φυσικά είχαν
πάνω από 30 έτη ασφάλισης.
Μετά την συγκεκριμένη πλη-
ρωμή της Πέμπτης 25/11 θα
εκκρεμούν άλλες δυο πληρω-
μές 20.613 νέων συνταξιού-
χων που θα γίνουν – όπως
έχει πει ο ΕΦΚΑ – έως το
τέλος του έτους.
Πρόκειται για:
συνταξιούχους χηρείας σε
περίπτωση που ο θανών
απεβίωσε μετά τον Οκτώβριο
του 2019 και
κληρονόμους συνταξιούχων
που δεν δικαιούνται σύνταξη
χηρείας αλλά θα λάβουν τα
αναδρομικά για όσο διάστη-
μα ζούσε ο εκλιπών από τον
Οκτώβριο του 2019 και μετά
Εκτός από τους 20.613
νέους συνταξιούχους (αίτηση
μετά τον Μάιο του 2016) έως
το τέλος του έτους πρέπει να
πληρωθούν και 40.000 –
50.000 παλαιοί συνταξιούχοι
(αίτηση πριν τον Μάιο του
2016), επίσης σύνθετες περι-
πτώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ο
επανυπολογισμός 215.000
συντάξεων τις οποίες
εισπράττουν «παλαιοί»
συνταξιούχοι (πριν από τον
Μάιο του 2016) ειδικών
δύσκολων περιπτώσεων με
λάθη ή ελλιπή στοιχεία που
χρίζουν περαιτέρω επεξεργα-
σίας. Στελέχη του ΕΦΚΑ ανα-
φέρουν πως από τους εν
λόγω συνταξιούχους εκτιμά-
ται πως θα δικαιούνται ανα-
δρομικά το 20%, δηλαδή
περίπου 40.000 – 50.000.
Στόχος είναι μέχρι το τέλος
του έτους να έχουν επανυπο-
λογιστεί οι εν λόγω συντάξεις
και να έχουν πληρωθεί όσοι
δικαιούνται αναδρομικά και
αυξήσεις.
Η μέση αύξηση για τους
παλαιούς συνταξιούχους είναι
της τάξης του 2 – 3% και σε
απόλυτους αριθμούς κοντά
στα 10-12 ευρώ, καθώς σύμ-
φωνα με τον νόμο οι παλαιοί
συνταξιούχοι πληρώνονται
τις αυξήσεις τους από τους
νέους συντελεστές αναπλή-
ρωσης σταδιακά σε 5 ετήσιες
δόσεις έως και το 2024.
Τώρα θα λάβουν τα αναδρο-
μικά από τα 2/5 των αυξήσε-
ων για το 2019 -2020 και το
2021. Νέα αύξηση θα έρθει
από την 1/1/2022 ώστε να
φτάσουν στα 3/5 της συνολι-
κής αύξησης που δικαιούνται
κ.ο.κ.
Πριν από την Πρωτοχρονιά
Άλλες δυο πληρωμές έρχο-

νται μετά τα Χριστούγεννα
και πριν την Πρωτοχρονιά για
πάνω από μισό εκατομμύριο
δικαιούχους.

Την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μήνα, δηλαδή στις
29-30 Δεκεμβρίου θα πληρω-
θεί η δεύτερη δόση από το
διπλό επίδομα στους δικαιού-
χους του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος.
Έως το τέλος του έτους θα
πρέπει να έχουν πληρωθεί οι
νέοι δικαιούχοι του επιδόμα-
τος θέρμανσης που υπολογί-
ζονται σε περίπου 300.000
νοικοκυριά. Γενικώς έως
31/12 αναμένεται ολική εξό-
φληση των νέων δικαιούχων
-αλλά και παλαιών που τυχόν
θα προβούν σε μεγαλύτερες
αγορές καυσίμων εν συγκρί-
σει με πέρυσι- μέσα στον

Δεκέμβριο και έως την
Πρωτοχρονιά.
Συνεπώς,
Οικογένεια με 2 παιδιά στη
Βαρυμπόμπη: πέρσι πήρε
163,57 ευρώ και φέτος δικαι-
ούται έως 260,23 ευρώ.
Θα λάβει 96,66 ευρώ ανάλο-
γα με τις αγορές καυσίμων
έως 31/12/2021 (με προκατα-
βολή 260,23 στις 10/12).
Οικογένεια με 2 παιδιά στο
Πανόραμα Θεσσαλονίκης:
πέρσι πήρε 228,36 ευρώ και
φέτος δικαιούται έως 363,3
ευρώ
Θα λάβει 134,94 ευρώ ανά-
λογα με τις αγορές καυσίμων
έως 31/12/2021 (με προκατα-
βολή 228,36 ευρώ στις
10/12).
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Β
αθμούς και εντυ-

πώσεις μοιράσθη-

καν στο «Γ.

Μητσιμπόνας»,

Ιπποκράτης και Δόξα

Υπέρειας όπου και ανα-

δείχθηκαν ισόπαλοι με 1-

1.

Σε ένα παιχνίδι όπου και οι

δύο ομάδες διεκδίκησαν με

αξιώσεις τους βαθμούς της

νίκης για διαφορετικούς

όμως λόγους αλλά η μπίλια

έκατσε στο «Χ», με το

συγκρότημα  των Κώστα

και Τάκη Ρόφαλη να παρα-

μένουν σε απόσταση ανα-

πνοής από την κορυφή.

Δυνατά ξεκίνησαν στην

αναμέτρηση οι φιλοξενού-

μενοι και στο πρώτο πεντά-

λεπτο απείλησαν δύο

φορές με τον Πίσλι αλλά ο

Μπίτρας είπε ισάριθμα

«όχι».

Τελικά το γκολ το βρήκαν οι

«κιτρινόμαυροι» στο 37΄με

τον Ζυγούρη μετά από

ωραία προσπάθεια του

Σέτζα, κάνοντας το 1-0.

Γκολ το οποίο δεν το χάρη-

καν για πολύ μιας και στην

εκπνοή του α΄μέρους, ο

νεαρός Θέος που είχε

περάσει ως αλλαγή, εκμε-

ταλλεύτηκε σύγχυση στην

άμυνα της λαρισινής ομά-

δας και έγραψε το 1-1.

Όπως στο α΄ μέρος, έτσι

και στην επανάληψη οι

φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν

καλύτερα στο ματς αλλά η

πρώτη απειλή ήρθε στο

53΄για λογαριασμό του

Ιπποκράτη με τον

Σκαντζούρη να αποκρούει

το σουτ του Μήτρου.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι

πήραν μέτρα στο γήπεδο,

ανέβασαν στροφές και

έφτασαν κοντά σε ένα

τέρμα αλλά οι Δαλαμπύρας

Κ. (65΄), Ζυγούρης (85΄) και

Σέτζας (88΄) δεν κατάφεραν

να νικήσουν τον σταθερότα-

το Σκαντζούρη.

Μάλιστα λίγο έλειψε στο

94΄η Υπέρεια να «κλέψει»

το ματς αλλά ο

Σιδηρόπουλος που βρέθηκε

φάτσα με το τέρμα, δεν

κατάφερε να νικήσει τον

Μπίτρα ο οποίος απέκρου-

σε δύσκολα σε κόρνερ, με

το 1-1 να είναι και το τελικό

σκορ.

Οι Συνθέσεις

Ιπποκράτης (Θ.

Κολονιώτης): Μπίτρας,

Φραχόλι Φ., Δαλαμπύρας,

Μαραμής, Σουλιώτης,

Ιωάννου, Μήτρος

(78΄Τσουμάνης), Φραχόλι

Ο., Σέτζας, Ζυγούρης,

Δαλαμπύρας Χ.

(64΄Ζιώγας).

Δόξα Υπέρειας (Κώστας

Ρόφαλης – Τάκης

Ρόφαλης): Σκαντζούρης,

Τσιούρης Ν., Δημητρίου

Αθ., Τσιούρης Γ.

(77΄Λαυδής), Δημητρίου

Από., Σκέγια,

Αρσενόπουλος (42΄λ.τ

Θέος), Τλούπας, Πίσλι

(67΄Πολύζος), Καλφόγλου,

Σιδηρόπουλος.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Ζαχαρός, Τάνας, Βαλιώτης.

Μ
αραθώνιος

Αθήνας: Ο

Κώστας

Γκελαούζος έκανε μεγάλη

εμφάνιση και κέρδισε τον

Κλασικό Μαραθώνιο

Αθηνών κάνοντας την

καλύτερη επίδοση από

Ελληνα αθλητή στην

Κλασική Διαδρομή.

Εκπληκτική εμφάνιση έκανε
ο Κώστας Γκελαούζος ο
οποίος κέρδισε τον Κλασικό
Μαραθώνιο Αθηνών.
Κάνοντας σωστή κατανομή
δυνάμεων, κυνήγησε μέχρι
τέλους το ρεκόρ της
Αυθεντικής διαδρομής
(2:17.56 του Νίκου Πολιά
από το 2004) και το κατά-

φερε καθώς τερμάτισε σε
χρόνο 2:16:49!
Ο πρωταθλητής του
Παναθηναϊκού κατάφερε να
καταρρίψει και το ρεκόρ
διαδρομής για Έλληνα
αθλητή, καθώς τερμάτισε
σε χρόνο 2:16.49. Έσπασε
έτσι το ρεκόρ του Νίκο
Πολιά το οποίο ήταν
2:17.56 από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε
ο Παναγιώτης Μπουρίκας,
ο οποίος τερμάτισε σε
2:22.33 και τρίτος ο
Χαράλαμπος Πιτσόλης με
2:24.05.

Όλα μοιρασμένα ανάμεσα σε ΙπποκράτηΌλα μοιρασμένα ανάμεσα σε Ιπποκράτη

και Δόξα Υπέρειαςκαι Δόξα Υπέρειας

3838ος Μαραθώνιοςος Μαραθώνιος

Αθήνας 2021: Ο ΚώσταςΑθήνας 2021: Ο Κώστας

Γκελαούζος νικητής μεΓκελαούζος νικητής με

ιστορικό ρεκόριστορικό ρεκόρ



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων πήρε

μια πολύ σημα-

ντική νίκη κόντρα στον

ΑΟ Μαυροβουνίου με

σκορ 0 – 1 και έτσι επέ-

στρεψε στα “τρίποντα”

μετά από δυο αγωνιστι-

κές.

Πλέον οι κιτρινόμαυροι

μετρούν 16 βαθμούς και

μαζί με Κιλελέρ και

Φαλανιακό ισοβαθμούν

στην 4η θέση του βαθμολο-

γικού πίνακα μετά από 7

αγωνιστικές.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους γηπεδούχους να μπαί-

νουν καλύτερα στον αγωνι-

στικό χώρο και στο πρώτο

ημίωρο της αναμέτρησης

είχαν δυο καλές στιγμές

όταν αρχικά το σουτ του

Μπλέτση έδιωξε σε κόρνερ

ο Κουσιάς, ενώ ο τερματο-

φύλακας του Αχιλλέα είπε

“όχι” και στον Κακαζούκη

λίγο αργότερα.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη

περιγραφή.

Ο Αχιλλέας “απάντησε” με

ένα σουτ του Φουρίκη το

οποίο απέκρουσε ο

Μπρέλλας, ενώ ο τερματο-

φύλακας του Μαυροβουνίου

έδιωξε δύσκολα το σουτ του

Παπακωνσταντίνου.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν

εκ νέου με τους Μπατζέλα

και Σιάτρα όμως το 0 – 0

παρέμεινε μέχρι την λήξη

του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας απέκτησε την εδα-

φική υπεροχή και πίεσε.

Αρχικά ο Ντελής έκανε ένα

σουτ το οποίο κόντραρε και

κατέληξε λίγο άουτ, ενώ εν

συνεχεία ο ίδιος παίκτης

σούταρε η μπάλα σταμάτη-

σε σε αμυντικό του

Μαυροβουνίου με τους

ανθρώπους του Αχιλλέα να

διαμαρτύρονται για χέρι

στην συγκεκριμένη φάση.

Ο Λαβαντσιώτης είδε την

προσπάθεια του να σταμα-

τά στον Μπρέλλα, ενώ η

κεφαλιά του

Παπαδόπουλου από εκτέ-

λεση κόρνερ πέρασε λίγο

άουτ.

Οι γηπεδούχοι είχαν κάποια

σουτ με τους Κακαζούκη και

Πασσιά δίχως όμως να

ανησυχήσει ο Κουσιάς.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του

Μαυροβουνίου στο δεύτερο

μέρος καταγράφηκε στο 80′

όταν έπειτα από φάουλ

πάνω στον Θανάση Τσούλη

το οποίο δεν υπέδειξε ο κ.

Βασιλός οι γηπεδούχοι βγή-

καν στην κόντρα όμως ο

Σταθάκος επενέβη σωτήρια

και έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Αχιλλέας έχασε μεγάλη

ευκαιρία στο 85΄ όταν ο

Ντελής σούταρε συρτά και

δυνατά ο Μπρέλλας έδιωξε

και η μπάλα πέρασε σύριζα

δίπλα από το δοκάρι.

Εν τέλει στο 88′ ο Φουρίκης

“χόρεψε” τον προσωπικό

του αντίπαλο από τα δεξιά,

πάτησε περιοχή, “έσπασε”

την μπάλα την κατάλληλη

στιγμή και ο Κερμελίδης με

πλασέ πέτυχε το 0 – 1

μέσα σε έξαλλους πανηγυ-

ρισμούς.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι

γηπεδούχοι προσπάθησαν

να πιέσουν όμως το 0 – 1

δεν άλλαξε και ο Αχιλλέας

πήρε ένα πολύ σημαντικό

τρίποντο κόντρα σε μια

πολύ υπολογίσιμη ομάδα.

Οι Συνθέσεις

AO Μαυροβουνίου

(Βασίλης Μπακογιάννης):

Μπρέλλας, Κολιοφούτης,

Παπαμάνος, Καραμπίνας,

Μπάγκας Δ., Μπατζέλας Ν.,

Σιάτρας, Κακαζούκης,

Μπέτσης, Πασιάς, Ντούρας.

Αγωνίστηκαν και οι:

Μπάγκας Κ., Μαγγόλας,

Μπατζέλας Β.

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Τσούλης Αθ.,

Κομισόπουλος (65′

Σταθάκος), Παπαδόπουλος,

Κατσανάκης (78′

Καραμπάλιος), Γανός,

Ντελής, Τσούλης Δ. (46′

Λαβαντσιώτης), Φουρίκης,

Παπακωνσταντίνου,

Κερμελίδης.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Βασιλός,

Χατζηκαμαγιάννης,

Μπλιώνας.
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Ο
ΑΟ Ναρθακίου

γνώρισε την

πρώτη του ήττα

στο φετινό πρωτάθλημα

της Β ΕΠΣΝ Λάρισας με

σκορ 1 – 4 από την

Φορτούνα Κουτσοχέρου

και έτσι παρέμεινε στους

5 βαθμούς και την 7η

θέση.

Οι φιλοξενούμενοι αρχικά
άνοιξαν το σκορ στο 15′ με
τον Χατζή ενώ ο ίδιος παί-

κτης στο 51′ πέτυχε το 0 –
2.
Στο 70′ ο ΑΟ Ναρθακίου
κέρδισε πέναλτι όμως ο
Τσιτσικλής δεν κατάφερε να
το μετουσιώσει σε γκολ και
να ξαναβάλει τους γαλάζι-
ους στο παιχνίδι.
Στο 83′ ο Παζαράς σημείω-
σε το 0 – 3.
Οι γηπεδούχοι σκόραραν
στο 85′ με τον
Αρσενόπουλο για το 1 – 3

ενώ το τελικό 1 – 4 σημείω-
σε ο Τσιούτσιας στο 87′.
Οι Συνθέσεις
Α.Ο. Ναρθακίου (Γιάννης
Βασιλείου): Ζεϊμπέκης,
Λελεντζής Στ. (80′
Σουλιώτης Ηλ.), Μπανιάς
(70′ Σουλιώτης Β.),
Γκούνης, Αρσενόπουλος,
Μπουλούτσος, Καψιώχας,
Χρόνης, Μουτκανάς,
Καραβαγγέλης (46′
Κατσικόπουλος),

Τσιτσικλής.
Φορτούνα Κουτσοχέρου
(Σπύρος Ευαγγέλου):
Κιτσόπουλος, Γκάνας (38’
λ.τ. Μητράκας), Γκόγκος,
Σουπεκιώτης, Κουταλιάς,
Τσιάμης, Χατζής, Σκούπρας
(75’ Αετόπουλος),
Καββαδίας (65΄Τσιούτσιας),
Παζάρας, Μήτσιος.
Διαιτητική τριπλέτα:
Καραθάνος, Ντάνταλης,
Σουπεκιώτης.

Ήττα για τον ΑΟ Ναρθακίου από τηνΉττα για τον ΑΟ Ναρθακίου από την

Φορτούνα ΚουτσοχέρουΦορτούνα Κουτσοχέρου



Τ
ην ήττα με σκορ 3 –

0 γνώρισε η Θύελλα

Βασιλί στο Αρμένιο

από την τοπική

Αναγέννηση και έτσι

έχασε τους πρώτους της

βαθμούς στο πρωτάθλη-

μα.

Στο πρώτο μέρος η αναμέ-
τρηση ήταν μοιρασμένη με
τις δυο ομάδες να ψάχνουν
το γκολ δίχως όμως τις
μεγάλες ευκαιρίες.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-
δούχοι προηγήθηκαν με
σουτ το οποίο και με την
βοήθεια του δοκαριού κατέ-
ληξε στα δίχτυα του
Γκατζάνα.
Το Βασιλί “απάντησε” με
μεγάλη ευκαιρία η οποία
σταμάτησε στο δοκάρι.
Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι
κέρδισαν πέναλτι για το
οποίο διαμαρτύρονται οι
άνθρωποι της Θύελλας
καθώς θεωρούν πως δεν
υπήρξε παράβαση και
πέτυχαν το 2 – 0.
Το τελικό 3 – 0 σημειώθηκε
με πλασέ μετά από αμυντι-
κή ολιγωρία.
Η Σύνθεση

Θύελλα Βασιλί

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Γκατζανάς, Τσιάμπας,
Μακρής, Αλεξίου, Μπόγκας
(20 λ.τ. Τριανταφύλλου Γ.),
Τριανταφύλλου, Γιαχνής,
Αγγελουσόπουλος (65′
Αγγελουσόπουλος),
Καραγιάννης, Ξυνογαλάς
(50′ λ.τ. Μαργαριτόπουλος),
Ακρίβος.

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς πέτυχε

“τρελή ανατρο-

πή” κόντρα στον

Αμπελωνιακό τον οποίο

και κέρδισε με σκορ 3 – 2

και έτσι έφτασε τους 12

βαθμούς και φιγουράρει

στην 7η θέση της βαθμο-

λογίας μετά από επτά

αγωνιστικές στο πρωτά-

θλημα της “μεγάλης”

κατηγορίας της ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Αμπελιά να χάνει την

πρώτη μεγάλη στιγμή όταν

ο Κοτρώτσος έπιασε καρ-

φωτή κεφαλιά έπειτα από

σέντρα στην περιοχή με τον

τερματοφύλακα του

Αμπελωνιακού να τον στα-

ματά εντυπωσιακά.

Εν συνεχεία οι φιλοξενού-

μενοι “άγγιξαν” το γκολ με

σουτ το οποίο σταμάτησε

στο δοκάρι του Παπαγούλα.

Ο Αμπελωνιακός κατάφερε

να ανοίξει το σκορ στο 24′

όταν ο Βούκιας βρέθηκε σε

πλεονεκτική θέση και με

ψηλοκρεμαστό πλασέ πέτυ-

χε το 0 – 1.

Ο Ολυμπιακός απάντησε

άμεσα καθώς στο 32′ και

έπειτα από όμορφη ομαδι-

κή συνεργασία από την

άμυνα οι γηπεδούχοι βρέ-

θηκαν σε θέση βολής, ο

Κοτρώτσος σούταρε η

μπάλα κόντραρε και εν

συνεχεία ο Τσαπατόρης

πήρε το “ριμπάουντ” και με

πλασέ πέτυχε το 1 – 1

σκορ με το οποίο ολοκλη-

ρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αμπελώνας κατάφερε να

πάρει “κεφάλι” στο σκορ και

πάλι όταν στο 60′ ο Βούκιας

και πάλι με πλασέ πέτυχε

το 1 – 2.

Εν συνεχεία η αναμέτρηση

απέκτησε ρυθμό δίχως

όμως να υπάρξει η μεγάλη

φάση και όλα έδειχναν ότι ο

Αμπελώνας θα έφευγε με

σημαντικό τρίποντο.

Όμως οι παίκτες του Γιάννη

Τσαλάγγα και πάλι είχαν

αντίθετη άποψη και αρχικά

στο 90+5′ και έπειτα από

εκτέλεση κόρνερ και

κόντρες στην περιοχή ο

Χριστοδούλου με “ανάποδο

ψαλίδι” ανάμεσα από το

σημείο του πέναλτι και την

μεγάλη περιοχή έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα για το 2 –

2.

Αυτό το γκολ έδωσε “φτερά”

στα πόδια των “ερυθρολεύ-

κων” και στο 90+7′ ολοκλή-

ρωσαν μια σπουδαία ανα-

τροπή, όταν έπειτα από

λάθος εκτίμηση από πλευ-

ράς Αμπελωνιακού η μπάλα

έφτασε στον Κουρμπάτι,

αυτός πάσαρε στον

Κοτρώτσο ο Σπύρου μπήκε

“σφήνα” στην πορεία της

μπάλας και με πλασέ έστει-

λε την μπάλα στα δίχτυα

ολοκληρώνοντας μια σπου-

δαία ανατροπή για την

ομάδα της Αμπελιάς.

Η Σύνθεση

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Γιάννης Τσαλάγγας):

Παπαγούλας,

Νικολακούλης,

Νταμπαλέτσιος (65′

Γκαραβέλης), Χάμος,

Πλίτσης, Κουρμπάτι,

Κοτρώτος Χρ., Χατζής,

Καρατζούκος (80′

Βασιλειάδης), Τσαπατόρης

(75′ Χριστοδούλου),

Σπύρου.
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-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ βυτίο αποθήκευ-

σης πετρελαίου μεταλλικής

κατασκευής σε καλή κατά-

σταση.

Πληροφορίες στο:

6972026490.

14 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

16/11:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

17/11:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5

Τηλ: 24910-22939

18/11:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

19/11:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

20/11:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος

70 Τηλ: 24910-23465       

21/11:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

22/11: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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η οικογένεια του ήρωα, ο σύλλογος Κυπρίων Ν. Μαγνησίας,

οργανώνουμε εκδήλωση «Μνήμης και Οφειλής» στον Ήρωα

του Απελευθερωτικού Αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού,

εναντίον των Άγγλων Αποικιοκρατών 1955-59, Γεώργιο

Χριστοφόρου του Χριστοφόρου.

Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση

«Θεία Λειτουργία – Μνημόσυνο» που θα γίνει στις 20

Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο στον Ι.Ν. Αγίας

Παρασκευής Φαρσάλων.

Επιμνημόσυνος Λόγος από το Φιλόλογο – Ιστορικό και

Πρόεδρο του συλλόγου Κυπρίων Ν. Μαγνησίας, Αδάμο Α.

Μουζουρή.

Θα ακολουθήσει Επιμνημόσυνη Δέηση και Κατάθεση

Στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης (Φάρσαλα). Στην συνέχεια

θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση

Με εκτίμηση Γιάννα Αρμανίδη – Αδερφή του Ήρωα

Γεωργίου Χριστοφόρου.

ΦΑΡΣΑΛΑ 18-10-2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 160

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 η

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Φαρσάλων προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για

την εκμετάλλευση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου

Φαρσάλων.

Διάρκεια μισθώσεως έως 30-6-2030.

Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από 09-

11-2021 έως 09-12-2021 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής,

όπου μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες

(ΤΗΛ. 2491025205).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 10-12-2021 στα γραφεία

της παραπάνω Σχολικής Επιτροπής από την επιτροπή διενέργειας

διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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
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Ήταν ανώτερος αλλά δεν “Χ”άρηκε ο Μέγας Αλέξανδρος ΧαλκιάδωνΉταν ανώτερος αλλά δεν “Χ”άρηκε ο Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

πραγματοποίησε την

καλύτερη φετινή εμφάνι-

ση του όμως δεν κατάφε-

ρε να πάρει την νίκη

καθώς αναδείχθηκε ισό-

παλος με σκορ 1 – 1

κόντρα στην Ανθούπολη

και έτσι έφτασε τους 5

βαθμούς σε ισάριθμες

αναμετρήσεις στον 3ο

όμιλο της Β ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Οι “ροσονέρι” μπήκαν πολύ

δυναμικά στην αναμέτρηση

και πίεσαν από την αρχή

χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες

αρχικά με τον Τασιόπουλο ο

οποίος δεν κατάφερε να

νικήσει τον αντίπαλο κιπερ

από πλεονεκτική θέση, ενώ

το πλασέ του Ρουμάνη

πέρασε λίγο άουτ.

Εν συνεχεία ο Γκατζόγιας

δοκίμασε με μακρινό σουτ

να σκοράρει με την μπάλα

να περνά λίγο άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφε-

ραν να ανοίξουν το σκορ με

εκτέλεση φάουλ του Λεμονή

στο 36′ όταν η μπάλα κατέ-

ληξε στο “παραθυράκι” του

Ραπτόπουλου για το 0 – 1,

κόντρα στην ροή του

αγώνα.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι και πάλι πίεσαν και

με το “καλημέρα” είχαν

δοκάρι όταν ο Χρήστος

Γκουνάρας σημάδεψε από

πλεονεκτική θέση το δοκάρι

της Ανθούπολης.

Εν συνεχεία έπειτα από

εκτέλεση κόρνερ ο

Παληγιάννης έπιασε την

“καρφωτή” κεφαλιά με την

μπάλα να περνά ελάχιστα

άουτ.

Ενώ ίδια κατάληξη είχε και

η απευθείας εκτέλεση

φάουλ του Αντωνιάδη.

Η πίεση των γηπεδούχων

απέδωσε “καρπούς” στο

90+4 όταν ο Χρήστος

Γκουνάρας βρέθηκε σε

θέση βολής και δεν λάθεψε

δίνοντας τον βαθμό στην

ομάδα των Χαλκιάδων.

Σε επικοινωνία που είχαμε

με τον προπονητή των

Χαλκιάδων κ. Βασίλη

Τσιανάκα δήλωσε απόλυτα

ικανοποιημένος από την

απόδοση της ομάδος του

και έδωσε συγχαρητήρια σε

όλους τους ποδοσφαιριστές

του για την πολύ καλή

εμφάνιση τους.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Γκουνάρας Στ.,

Ντραμπάκουλος,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Κουτσουκέρας,

Παληγιάννης, Γκατζόγιας,

Τασιόπουλος (46′

Γκουνάρας Χρ.), Πέτσας

(65′ Ευαγγελούλης, 75′ λ.τ.

Κυριάκου), Ρουμάνης.

Η
Ακαδημία

Αχιλλέως

Φαρσάλων πήρε

την νίκη με σκορ 2 – 6

κόντρα στην Νίκη Κρήνης

και έτσι πανηγύρισε το

πρώτο της τρίποντο στον

3ο όμιλο της Γ ΕΠΣΝ

Λάρισας!

Οι φιλοξενούμενοι κατάφε-
ραν να επιβάλουν από την
αρχή τον ρυθμό τους και με

χατ τρικ του Μπασδάνη
κατάφεραν να πάρουν προ-
βάδισμα με σκορ 0 – 3 στο
ημίχρονο.
Αρχικά στο 15′ ο
Μπασδάνης με κοντινό
πλασέ πέτυχε το 0 – 1, ενώ
δέκα λεπτά αργότερα ο
ίδιος παίκτης με πανομοιό-
τυπο τρόπο πέτυχε το 0 –
2, με το 0 – 3 να το σημειώ-
νει στο 35′ και να πετυχαίνει
χατ τρικ.
Στο δεύτερο μέρος ο
Φούσα με πλασέ πέτυχε το
0 – 4, ενώ από πλευράς

Νίκης Κρήνης ο Γιάννης
Μαργαριτόπουλος με σουτ
μείωσε σε 1 – 4.

Ο Φούσα με πλασέ πέτυχε
το 1 – 5 και παράλληλα το
δεύτερο προσωπικό του
τέρμα, ενώ ο Μπιζούλας
πέτυχε το 1 – 6 για την
Ακαδημία.
Το τελικό 2 – 6 σημείωσε ο
Γιάννης Μαργαριτόπουλος
και πάλι με σουτ.
Από πλευράς Ακαδημίας οι
“πιτσιρικάδες” του Αρίστου
Παπαγεωργίου κρατάνε την

καλή εμφάνιση και τα έξι
τέρματα, ενώ από πλευράς
Κρήνης οι γηπεδούχοι κρα-
τάνε την μαχητικότητα και
το γεγονός ότι όλοι οι ποδο-
σφαιριστές που αγωνίστη-
καν είναι από την περιοχή
και ο “κορμός” για να συνε-
χιστεί η προσπάθεια.
Οι Συνθέσεις

Νίκη Κρήνης (Θοδωρής

Μαργαριτόπουλος):

Αγγελακόπουλος,
Μαργαριτόπουλος Κ.,
Θεοχαρόπουλος, Βάτσικας,
Μαργαριτόπουλος Θ.,

Ζησόπουλος,
Νταφόπουλος,
Μαργαριτόπουλος Γ.,
Τσαρδάκας, Κανατούλας.
Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Αρίστος

Παπαγεωργίου):

Κατσανάκης, Ψαλίδας,
Μπαιράμι, Μπίνας,
Γκομοσίδης, Μπρόσκα,
Χλαπανίδας, Τσιάμπας,
Φούσα, Πλίτσης,
Μπασδάνης.
Έπαιξαν και οι: Μπιζούλας,
Μαργαρίτης, Ζιάρκας

Β ΕΠΣΛ - 3ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (7η Αγων.)
Αργυροπούλι – Αβέρωφ 0-0
Αμπελιά – Αμπελωνιακός 3-2
Νέα Πολιτεία – Γόννοι 2-2
Φαλανιακός – Βλαχογιάννι 1-0
Δαμασιακός – Πύρρος 1-0
Τσαριτσάνη - Γιάννουλη 3-0
Σμόλικας –Παναγροτικός Νίκαιας 1-2
Κιλελέρ – Δωτιέας Αγιάς 1-1
Μαυροβούνι - Αχιλλέας Φ. 0-1

Τα Αποτελέσματα (5η Αγων.)

Χαλκιάδες-Ανθούπολη 1-1
Ιπποκράτης-Υπέρεια 1-1
Ναρθάκι- Φορτούνα
Κουτσοχέρου 1-4
Μάνδρα-Ραχούλα (αναβολή)
Πελασγιώτιδα-Ελευθεραί
(αναβολή)
Ρεπό: Άγιοι Ανάργυροι

Τα Αποτελέσματα (5η Αγων.)

Αρμένιο – Θύελλα Βασιλί 3-0

Νίκη Κρήνης-Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων 2-6

Τερψιθέα-Βούναινα 3-1

Ζάππειο-Διογένης 0-1

Ρεπό: Μυραϊκός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Οικονόμος Τσαριτσάνης 19-5 19

2. Παναγροτικός 19-6 19

3. Δωτιέας Αγιάς 12-5 17

4. Κιλελέρ 13-4 16

5. Αχιλλέας Φαρσάλων 11-2 16

6. Φαλανιακός 17-3 16

7. Αμπελιά 12-8 12

8. Δήμητρα Γιάννουλης 3-6 9

9. Αργυροπούλι 9-9 9

10. Μαυροβούνι 5-9 8

11. Γόννοι 6-10 8

12. Πύρρος 6-12 6

13. Δαμασιακός 6-16 5

14. Βλαχογιάννι 3-7 4

15. Σμόλικας 8-20 4

16. Αμπελωνιακός 6-12 2

17. Νέα Πολιτεία 5-13 2

18. Αβέρωφ 0-13 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Φορτούνα Κουτσοχέρου 10-5

10

2. Άγιοι Ανάργυροι 7-1 8

3. Υπέρεια 8-5 8

4. Πελασγιώτιδα 6-2 7

5. Ανθούπολη 7-7 6

6. Χαλκιάδες 7-8 5

7. Ναρθάκι 6-8 5

8. Ελευθεραί 4-5 4

9. Ιπποκράτης 6-6 4

10. Μάνδρα 4-8 2

11. Ραχούλα 6-11 0

*Ναρθάκι, Μάνδρα, Ραχούλα και

Πελασγιώτιδα έχουν ένα ματς

λιγότερο ενώ το Ελευθεραί δύο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Τερψιθέα 16-3 15

2. Αρμένιο 13-4 10

3. Διογένης 9-2 10

4. Βασιλή 9-4 9

5. Βούναινα 8-6 9

6. Ακαδημία Φ. 8-12 3

7. Ζάππειο 2-8 0

8. Μυραϊκός 1-10 0

9. Κρήνη 2-19 0

*Βούναινα και Θύελλα Βασιλί

έχουν ένα ματς λιγότερο

Επόμενη 8η Αγωνιστική
(Σάββατο 20/11, 15:00)

Αμπελιά - Αργυροπούλι
Αβέρωφ - Ν.Πολιτεία
Αμπελωνιακός - Φαλανιακός
Γόννοι - Δαμασιακός
Βλαχογιάννι – Τσαριτσάνη
Πύρρος - Σμόλικας
Γιάννουλη - Κιλελέρ
Νίκαια - Μαυροβούνι
Δωτιέας Αγιάς-Αχιλλέας Φ.

Επόμενη (6η) Αγωνιστική 

(Κυριακή 21/11, 15:00)

Ιπποκράτης-Χαλκιάδες

Ανθούπολη-Ναρθάκι

Υπέρεια-Μάνδρα

Φορτούνα Κουτσοχέρου -

Πελασγιώτιδα

Ραχούλα-Άγιοι Ανάργυροι

Ρεπό: Ελευθεραί

Επόμενη (6η) Αγωνιστική

(Κυριακή 21/11, 15:00)

Διογένης -Μυραϊκός

Ακαδημία Φαρσάλων-

Ζάππειο

Βασιλή-Τερψιθέα

Κρήνη-Αρμένιο

Ρεπό: Βούναινα

Γ ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

““Εξάσφαιρη” η Ακαδημία κόντρα στην Νίκη Κρήνης!Εξάσφαιρη” η Ακαδημία κόντρα στην Νίκη Κρήνης!



Σ
το πλαίσιο του επι-

χειρησιακού σχεδια-

σμού της Γενικής

Περιφερειακής

Αστυνομικής Διεύθυνσης

Θεσσαλίας για την εφαρ-

μογή των μέτρων προ-

στασίας της δημόσιας

υγείας από τον κίνδυνο

διασποράς του κορωνοϊ-

ού, πραγματοποιούνται

καθημερινά από τις αστυ-

νομικές Υπηρεσίες εντατι-

κοί έλεγχοι σε όλη τη

Θεσσαλία.

Κατά την προηγούμενη
εβδομάδα, από 8 έως 14
Νοεμβρίου 2021, από
Υπηρεσίες των
Διευθύνσεων Αστυνομίας
Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων και Καρδίτσας:

• πραγματοποιήθηκαν -
15.041- έλεγχοι, εκ των
οποίων -3.980- σε καταστή-
ματα
• συνελήφθησαν -2- άτομα,
• αναστάλθηκε η λειτουργία
-5- καταστημάτων,
• βεβαιώθηκαν -261- παρα-
βάσεις, εκ των οποίων:
-226- για μη χρήση μάσκας
(εργαζόμενοι, πελάτες κατα-
στημάτων κ.λπ.)
-7- για περιορισμό μετακί-
νησης,
-18- για μη ανάρτηση πινα-
κίδας μέγιστου επιτρεπόμε-
νου αριθμού ατόμων,
-1- για μη τήρηση των
κανόνων υγιεινής σε κατά-
στημα υγειονομικού ενδια-
φέροντος,

-3- για εξυπηρέτηση πελα-
τών εντός καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, χωρίς τα απαραίτητα
πιστοποιητικά,
-5- σε πελάτες που στερού-
νταν των απαραίτητων
πιστοποιητικών και
-1- για εξυπηρέτηση υπερά-
ριθμων πελατών σε κατά-
στημα υγειονομικού ενδια-
φέροντος σε σχέση με το
μέγιστο επιτρεπόμενο αριθ-
μό.
Από τη Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση
Θεσσαλίας τονίζεται ότι οι
παραπάνω έλεγχοι, οι οποί-
οι έχουν σκοπό την προ-
στασία της δημόσιας υγεί-
ας, συνεχίζονται.

16
Τρίτη 16 ΝοεμβρίουΓενικά Νέα

CMYK

Μέτρα:Περισσότεροι από 15.000 έλεγχοι τηςΜέτρα:Περισσότεροι από 15.000 έλεγχοι της

ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλία σε μια εβδομάδαΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλία σε μια εβδομάδα


