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Τ
ην έναρξη των εορ-

ταστικών εκδηλώσε-

ων του δήμου

Φαρσάλων για την περίο-

δο των Χριστουγέννων

και της Πρωτοχρονιάς θα

σηματοδοτήσει το άναμμα

του Χριστουγεννιάτικου

δέντρου την ερχόμενη

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου, στις

6 το απόγευμα, στην πλα-

τεία Δημαρχείου.

Τηρουμένων όλων των
υγειονομικών πρωτοκόλλων
ελέω της πανδημίας, ο
δήμος Φαρσάλων μαζί με
τον Οργανισμό Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης,
τη Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση των Φαρσάλων
και με την πολύτιμη συμμε-
τοχή του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων, διορ-
γανώνει πλήθος χριστου-
γεννιάτικων εκδηλώσεων
και δράσεων κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Μεταξύ άλλων οι εκδηλώ-
σεις θα περιλαμβάνουν
παραστάσεις και δρώμενα
για τα παιδιά, εορταστικές
μελωδίες, συναυλία, μουσι-
κές παραστάσεις δρόμου
και πολλές ακόμη δράσεις
σε εξωτερικούς χώρους.
Στόχος η ψυχαγωγία των
κατοίκων και των επισκε-
πτών αυτές τις γιορτινές
ημέρες, καθώς και η ενί-
σχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, η στήριξη
των ευπαθών ομάδων, η
τόνωση της τοπικής αγοράς
και γενικότερα η δημιουργία
εορταστικής ατμόσφαιρας.
Στην πλατεία Δημαρχείου
τοποθετήθηκαν ήδη τα ξύλι-
να σπιτάκια τα οποία κατά

τη διάρκεια των εκδηλώσε-
ων, θα φιλοξενούν διάφο-
ρες δράσεις (Σπιτάκι του
Αγίου Βασίλη, Σπιτάκι των
Ευχών και των
Παραμυθιών, Σπιτάκι των
Χριστουγέννων του
Εμπορικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων),
καθώς και τα «Προσωπάκια
σε χριστουγεννιάτικο
κάδρο» – Χριστουγεννιάτικο
σκηνικό  αναμνηστικών
φωτογραφιών με την επιμέ-
λεια της Κοινότητας
Φαρσάλων
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου τόνισε πως
«πλησιάζουν οι άγιες ημέ-
ρες των Χριστουγέννων,
μία περίοδος που παραδο-
σιακά ως κοινωνία ερχόμα-
στε πιο κοντά. Και φέτος
λόγω της πανδημίας τα
πράγματα θα είναι διαφορε-
τικά. Ως δήμος Φαρσάλων
όμως, λαμβάνοντας πρωτί-
στως υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες και την ανάγκη να
προστατευθεί η υγεία του
συνόλου, συνθέσαμε ένα
πλούσιο πρόγραμμα εκδη-
λώσεων για να δώσουμε
χαρά σε μικρούς και μεγά-
λους. Παράλληλα, επειδή
τα Χριστούγεννα είναι γιορ-
τή αγάπης, επενδύσαμε το
εορταστικό μας πρόγραμμα
με δράσεις αλληλεγγύης για
όλους εκείνους που έχουν
ανάγκη. Γιατί δεν υπάρχει
μεγαλύτερη χαρά από την
προσφορά στο συνάνθρω-
πο, ιδιαίτερα αυτές τις άγιες
ημέρες. Χρόνια πολλά σε
όλους».
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 15/12/2021
Συννεφιά 4/9c

Τρίτη 14/12/2021
Πιθανή Βροχή 4/8c

Πέμπτη 16/12/2021
Συννεφιά 3/9c

Παρασκευή 17/12/2021
Συννεφιά 3/9c

Σάββατο 18/12/2021
Ισχυρή Βροχή - Χιονόνερο 2/7c

Κυριακή 19/12/2021
Βροχή - Χιονόνερο 2/4c

Δευτέρα 20/12/2021
Πιθ. Βροχής 3/5c

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

Ανάβει τοΑνάβει το

ΧριστουγεννιάτικοΧριστουγεννιάτικο

Δέντρο σταΔέντρο στα

Φάρσαλα την Τρίτη,Φάρσαλα την Τρίτη,

14 Δεκεμβρίου14 Δεκεμβρίου

Ε
πίσκεψη ΔΗΜΤΟ

Φαρσάλων στο

ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων

Επίσκεψη πραγματοποίη-

σαν μέλη της ΔΗΜΤΟ

Φαρσάλων στα γραφεία

ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ Φαρσάλων

και ενημερώθηκαν από τη

διοίκηση για τη λειτουργία

και τα προβλήματα του

οργανισμού καθώς και για

τα νέα έργα που υλοποιού-

νται προς όφελος των

αγροτών της περιοχής.

Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων στα

πλαίσια των ενεργειών

του για την στήριξη της

τοπικής αγοράς και τη

δημιουργία εορταστικής

ατμόσφαιρας στην αγορά

της πόλης , συμμετέχει

στις εκδηλώσεις του

Δήμου για την περίοδο

Χριστουγέννων και

Πρωτοχρονιάς.

Οι εκδηλώσεις έχουν ως
εξής:
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021
στις 18:00 : « Η Νύχτα των
ευχών » 
Ενόψει της φωταγώγησης
του Χριστουγεννιάτικου
δέντρου από το Δήμαρχο
της πόλης ο Εμπορικός
Επιχειρηματικός Σύλλογος
θα συμμετέχει μοιράζοντας

φαναράκια κι αφήνοντας τα
πετάξουν ψηλά και να φωτί-
σουν τον ουρανό , κάνουμε
όλοι μια ευχή για ένα καλύ-
τερο αύριο!
Επίσης θα μοιράζει μπαλό-
νια στα παιδιά και γλυκί-
σματα στους επισκέπτες. 
Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου
2021 στις 16: 30 : « Ο
Τροχός της Τύχης »
Εκδήλωση στην Πλατεία
Δημαρχείου , για παιδιά
ηλικίας 5-15 ετών, η οποία
θα περιλαμβάνει πολλά
παιχνίδια με τους μάγους
και ο τροχός της τύχης θα
γυρίσει και θα φέρει πολλά
δώρα για τους μικρούς μας
φίλους !! 
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
του Δήμου Φαρσάλων με
το Ξύλινο Σπιτάκι των
Χριστουγέννων.
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Ο ΕμπορικόςΟ Εμπορικός

σύλλογος συμμετέχεισύλλογος συμμετέχει

στις εορταστικέςστις εορταστικές

εκδηλώσειςεκδηλώσεις



Ο
Δήμος

Φαρσάλων ως

εταίρος της

Κοινωνικής Σύμπραξης

της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας, συμ-

μετέχει στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας για Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD), στα πλαί-

σια των

Αποκεντρωμένων προμη-

θειών ενημερώνει τους

δικαιούχους του

Κοινωνικού Εισοδήματος

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που

έχουν επιλέξει να είναι

ωφελούμενοι του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Επισιτιστικής και

Βασικής Υλικής

Συνδρομής για το Ταμείο

Ευρωπαϊκής Βοήθεια για

τους Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD), ότι η δια-

νομή των προϊόντων θα

πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου

2021 από τις 9:00 π.μ.

έως 13:30 μ.μ., στο χώρο

της Σκεπαστής Αγοράς

Φαρσάλων. 

Προϊόντα που θα διανεμη-

θούν: βόειο κρέας, χοιρινό

κρέας, φέτα, αλεύρι, ελαιό-

λαδο, ζάχαρη, πραλίνα

φουντουκιού, πελτές ντομά-

τας, corn flakes, ζυμαρικά,

μαρμελάδα, ρύζι, φακές,

φασόλια, καθαριστικό γενι-

κής χρήσης,  σαμπουάν,

υγρό πιάτων (σύνολο 17

προϊόντα).  

Οι δικαιούχοι του προγράμ-

ματος θα παραλαμβάνουν

τα προϊόντα που τους αντι-

στοιχούν με την επίδειξη

της απόφασης έγκρισης

ΚΕΑ ή του ΑΜΚΑ του

μέλους της αίτησης που

παραλαμβάνει και σε περί-

πτωση αδυναμίας προσέ-

λευσης των ιδίων, μέσω

εκπροσώπου με εξουσιοδό-

τηση  με βεβαίωση γνήσιου

υπογραφής από αρμόδια

Αρχή ή συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο, έχοντας μαζί

και τον αριθμό ΑΜΚΑ του

ωφελούμενου (σε επίσημο

έγγραφο).

Σε περίπτωση που ο ωφε-

λούμενος δεν δύναται να

προσέλθει αυτοπροσώπως

στο σημείο διανομής, τα

προϊόντα μπορούν να

παραλαμβάνονται από

τρίτο πρόσωπο που φέρει

εξουσιοδότηση του ωφε-

λούμενου, με σφραγίδα

βεβαίωσης γνήσιου της

υπογραφής του ή συμβο-

λαιογραφικό πληρεξούσιο,

έχοντας μαζί και τον αριθμό

ΑΜΚΑ του ωφελούμενου

(σε επίσημο έγγραφο).

Μεθοδολογία Διανομής

«Drive Through»

Λόγω της υφιστάμενης

κατάστασης και της πανδη-

μίας Covid-19, οι ωφελού-

μενοι  θα προσεγγίσουν το

σταθερό σημείο διανομής

(Σκεπαστή Αγορά

Φαρσάλων) με όχημα θα

ακολουθήσουν τους δια-

μορφωμένους διαδρόμους

εισόδου και εξόδου του

οχήματος στο περιβάλλοντα

χώρο  έτσι ώστε:

Οι ωφελούμενοι δεν θα

αποβιβάζονται σε καμία

στιγμή από τα οχήματα

τους.

Θα διέρχονται από δύο

«στάσεις» όπου:

Στη πρώτη, θα πραγματο-

ποιείται η ταυτοποίηση τους

από υπαλλήλους της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ που θα είναι

προφυλαγμένοι με μάσκες

και γάντια. Μετά την ταυτο-

ποίηση οι ωφελούμενοι θα

υπογράφουν στο ηλεκτρονι-

κό σύστημα ταυτοποίησης.

Στη δεύτερη, ο ωφελούμε-

νος θα υποδεικνύει στους

υπαλλήλους του αναδόχου

που θα τοποθετήσουν τα

τρόφιμα (σχάρα, πορτ –

παγκαζ, εντός του οχήμα-

τος) και οι υπάλληλοι της

αναδόχου εταιρίας ολοκλη-

ρώνουν την διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση της

παραπάνω διαδικασίας

συνεχίζουν την έξοδο τους

από τον περιβάλλοντα

χώρο.

Υποχρεώσεις

Ωφελούμενων

Οι ωφελούμενοι είναι υπο-

χρεωμένοι να ακολουθή-

σουν τις παρακάτω οδηγίες:

Να προσέλθουν στο σημείο

παραλαβής των τροφίμων

αυστηρά στη προκαθορι-

σμένη  ώρα που θα τους

κοινοποιηθεί με SMS. Είναι

εξαιρετικά σημαντικό να

τηρηθεί ο συγκεκριμένος

κανόνας για την αποφυγή

μποτιλιαρίσματος.

Κατά τη ταυτοποίηση και

παραλαβή να φορούν

μάσκα.

Οι ωφελούμενοι θα ενημε-

ρωθούν με γραπτό μήνυμα

SMS  στα κινητά τους τηλέ-

φωνα Πληροφορίες στη

Δημοτική Κοινωφελή

Επιχείρηση Φαρσάλων –

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ): 24193 50162.
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Προσφορές

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, η διανομήΤην Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, η διανομή

προϊόντων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ στοπροϊόντων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ στο

δήμο Φαρσάλωνδήμο Φαρσάλων

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ



Ε
γκρίθηκε η μίσθωση

780 στρεμμάτων για

εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών στο

Θετίδιο Φαρσάλων

Κατά πλειοψηφία πέρασε το

“φλέγον θέμα” της εκμίσθω-

σης των φωτοβολταϊκών από

το Δ.Σ. της περασμένης

εεβδομάδος.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων στην

εισαγωγική του τοποθέτηση

επί του θέματος των φωτο-

βολταϊκών ανέφερε ότι υπήρ-

ξε συνάντηση με τους κατοί-

κους του Θετιδίου, όπου τους

πρότειναν να μειωθούν τα

στρέμματα που είχαν αρχικά

προταθεί από τα 2.100

στρέμματα σε λιγότερα, ενώ

ζήτησαν η εγκατάσταση των

φωτοβολταϊκών να κατασκευ-

αστεί, όσο πιο μακριά γίνεται

από τον οικισμό.

Ο κ. Εσκίογλου ανέφερε ότι η

σχετική απόφαση έρχεται σε

μια δύσκολη περίοδο για την

αυτοδιοίκηση που ψάχνουμε

πόρους. Από την άλλη σημεί-

ωσε ότι τα φωτοβολταικά δεν

δημιουργούν προβλήματα

στην ανθρώπινη υγεία και το

οικονομικό όφελος για τους

δημότες και για το δήμο, θα

είναι πολύ σημαντικό αλλά

και για τους κατοίκους του

Θετιδίου.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.

Κων/νος Δαμιανός προσκά-

λεσε και παρευρέθηκαν στο

συμβούλιο εκπρόσωποι της

εταιρείας Valorem, η οποία

είχε κάνει ήδη αίτηση στην

ΡΑΕ, ώστε να συμμετάσχει

στον διαγωνισμό για την

μίσθωση εκτάσεων στο

Θετίδιο. Στην τηλεδιάσκεψη

παρευρέθηκαν οι κ.κ.

Αριστοτέλης Αραβίδης και

Θωμάς Σταύρου.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ο πρόεδρος της κοινότητας

Σκοτούσας κ. Αλέξανδρος

Αγγελακόπουλος απηύθυνε

ερωτήσεις στους εκπροσώ-

πους της εταιρείας, που

όπως σημείωσε τους βλέπει

πρώτη φορά και ρώτησε για

θέματα που αφορούσαν την

τοποθεσία της επένδυσης,

για την ανησυχία των κατοί-

κων και που θα τοποθετη-

θούν τα φωτοβολταϊκά, αν

έχουν μεριμνήσει για την κτη-

νοτροφία κλπ. Σημείωσε δε,

ότι θα ψηφίσει “παρών”

καθώς κλήθηκε αργά και δεν

πρόλαβε να συγκαλέσει τοπι-

κό συμβούλιο, ώστε να ενη-

μερώσει τους υπόλοιπους

τοπικούς συμβούλους.

Απαντήσεις επί των θεμάτων

έδωσαν οι εκπρόσωποι της

εταιρείας που όπως ενημέ-

ρωσαν το σώμα πρόκειται

για σοβαρή εταιρεία που αν

κερδίσει τον διαγωνισμό

(δικαίωμα θα έχουν και άλλες

εταιρείες να συμμετάσχουν),

θα φροντίσουν το προσωπι-

κό, αλλά και τα υλικά για την

κατασκευή του να αγορα-

σθούν από την περιοχή, ενι-

σχύοντας την τοπική οικονο-

μία. Ανέφεραν δε, ότι αν δεν

πάρει την ανάλογη πλειοψη-

φία θα αποχωρήσουν από

την επένδυση την επόμενη

μέρα.

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Ο κ. Καραχάλιος σημείωσε

ότι ενώ αρχικώς το καλοκαίρι

είχε ενδοιασμούς του, με την

μείωση των στρεμμάτων στα

780 στρέμματα, την ενημέ-

ρωση και με το προσωπικό

που θα εργαστεί και την προ-

μήθεια υλικών από την

περιοχή, αλλά και υπαλλή-

λων που θα απασχοληθούν

για την κατασκευή του, δεν

μπορεί να παραβλέψει

καθώς τα έσοδα για το Δήμο

αλλά και για το χωριό θα

είναι σημαντικά. Η κ. Ίφου

ανέφερε ότι πιστεύω ακράδα-

ντα ότι δεν μπορούμε να

παρακάμψουμε τη βούληση

των δημοτών στο όνομα του

χρηματικού οφέλους που θα

έχει ο δήμος, χαρακτηρίζο-

ντας τα ανταποδοτικά “ως το

τυρί στην φάκα..”.

Απόντος του αρχηγού

Κων/νου Τύμπα ο κ. Γκέβρος

αφού αρχικά σημείωσε ότι

είναι υπέρ των επενδύσεων,

τόνισε ότι δεν υπάρχει ξεκά-

θαρη απόφαση από την κοι-

νότητα επί του θέματος. Ο κ.

Δημητρακόπουλος εστίασε

στις ενδεχόμενες επιδοτήσεις

που υπάρχουν στην περιοχή

στον ΟΠΕΚΕΠΕ από δηλω-

θεντα στρέμματα βοσκοτό-

πων. Ο κ. Αναγνώστου κατα-

ψήφισε το θέμα, γιατί πραγ-

ματοποιείται με την αντιλαϊκή

πολιτική που έχει η

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι

κυβερνήσεις της Ελλάδας,

που παραδίδουν εδώ και

χρόνια την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας στις ανανε-

ώσιμες πηγές ενέργειας, εξυ-

πηρετώντας μόνο το κέρδος

των ομίλων, ενώ ο κ.

Τριάντης ανέφερε ότι χωρίς

την θετική εισήγηση της τοπι-

κής κοινότητας σε ένα τόσο

μεγάλο έργο η ψήφο μου θα

είναι αρνητική. Αρνητικός

ήταν και ο δημοτικός σύμ-

βουλος κ.Ευάγγελος

Κατσαούνης, ο οποίος κατά-

γεται από το Θετίδιο.

Η ΨΗΦΙΣΗ

Η διαδικασία πήγε σε ονομα-

στική ψηφοφορία όπου 15

σύμβουλοι ψήφισαν θετικά οι

κ.κ. Δαμιανός, Χατζηπλή,

Κουκουλιός, Γούσιας,

Γκατζόγιας, Μπασαγιάννης,

Χαμορούσου, Μπαλατσός,

Μπρόζος, Αρσενοπούλου,

Καραχάλιος,

Αγγελακόπoυλος Γ.,

Παναγιωτοπούλου, Μπένου

και Πατσιούρας.

Καταψήφισαν οι κ.κ. Ίφου,

Κατσούνης, Λελεντής,

Γκέβρος, Δημητρακόπουλος,

Αναγνώστου και Τριάντης,

ενώ παρών ψήφισαν

Παπαγεωργίου και Αλεξ.

Αγγελακόπουλος. Δεν ψήφισε

τίποτα η κ. Αγγελακοπούλου

που έλειπε από την ψήφιση,

ενώ απόντες από την τηλε-

διάσκεψη ήταν οι κ.κ.

Συροπούλου, Μπαμπανίκας

και Τύμπας.

Ενώ όσο αφορά το θέμα

της επιστολής παραίτησης

του Αντιπροέδρου της

ΔΕΥΑΦ και Δημοτικού

Συμβούλου κ. Ιωάννη

Τριάντη ο Δήμαρχος

Φαρσάλων τόνισε χαρα-

κτηριστικά:

Ο δήμαρχος κ.Μάκης

Εσκίογλου παιρνοντας τον

λόγο, σημείωσε ότι η ΔΕΥΑΦ

είναι χρεωμένη κυρίως προς

τη ΔΕΗ, και προσπαθεί με

επισκέψεις του, στο ΥΠ.ΕΣ.

να εντάξει στα ληξιπρόθεσμα

της υποχρέωσης προς αυτή.

Για την επιστολή Τριάντη

σημείωσε ότι είναι λάθος ότι

δεν δόθηκαν χρήματα στη

ΔΕΥΑΦ καθώς έχουν δοθεί

70.000 ευρώ για τον καθαρι-

σμό φρεατίων που ανήκουν

σε αυτή, μετά τον “ΙΑΝΟ”  και

τη μίσθωση αποφρακτικών.

Επίσης, σχολίασε ότι δεν

μπορούν να μεταφερθούν

χρήματα από το δήμο προς

τη ΔΕΥΑΦ και προς άλλο

κωδικό. Ακόμα σημείωσε ότι

έχει ζητήσει χρηματοδότηση

για την ΔΕΥΑΦ 380.000

ευρώ, τα οποία δεν έχουν

εγκριθεί. Αναγνώρισε την

φιλότιμη προσπάθεια των

υπαλλήλων της ΔΕΥΑΦ και

του Δήμου που εργάστηκαν

όλο αυτό το διάστημα κάτω

από πρωτόγνωρες συνθήκες

καθώς και του ιδίου του

κ.Τριάντη. Σημείωσε δε, ότι

όταν ο κ.Τριάντης ανέλαβε

αντιπρόεδρος, ήταν δρομο-

λογημένη η τοποθεσία που

θα γίνει η γεώτρηση. Για τις

“κλίκες” που αναφέρει η επι-

στολή του, είπε μεταξύ

άλλων ο κ. Εσκίογλου ότι:

“Έχω μάθει να επιβραβεύω

του συνεργάτες μου και αυτό

είναι μεγάλη αναλήθεια”. Ενώ

για την ουσία της παραίτη-

σης, όπως σχολίασε ο ίδιος

ανέφερε: Αν εγώ τον ευχαρι-

στούσα δημόσια στην ανα-

κοίνωσή μου για το νερό, θα

ήμουν ο καλός ο δήμαρχος…

εκτιμώντας ότι ήταν η αφορ-

μή για την παραίτηση.

Ενώ όσο αφορά την αντι-

πολίτευση ο κ. Καράχαλιος

δεν στάθηκε στο ζήτημα της

αποχωρήσης αλλά  στάθηκε

στον τρόπο λειτουργίας της

ΔΕΥΑΦ,  και του δημάρχου

ως Προέδρου της ΔΕΥΑΦ,

επισημαίνοντας ότι η κατά-

σταση που έχει δημιουργηθεί

στην ΔΕΥΑΦ, είναι απερίγρα-

πτη και απαράδεκτη.

Ενώ η κ. Ίφου δήλωσε απο-

γοητευμένη καθώς  όπως

τόνισε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων παρέβλεψε το

συμφέρον των δημοτών και

χρέωσε τον δήμο με καινούρ-

για γεώτρηση, ενώ δεν της

άρεσε καθόλου η δικαιολο-

γία…για την “πολιτική ανάδει-

ξη” της ίδιας που αναφέρεται

στην επιστολή, λέγοντας

χαρακτηριστικά ότι: “…είμαι

αυτόφωτη, στηρίχθηκα στα

πόδια μου και στις δυνάμεις

μου, δεν είμαι ετερόφωτη και

δεν στηρίχθηκα σε κανένα

κομματικό δεκανίκι, Μάκη”.

Από την πλευρά του ο κ.

Τριάντης απάντησε στην κ.

Ίφου, λέγοντας ότι δεν ισχύει

αυτό που αναφέρει και ότι το

πρόβλημα δεν θα λυνόταν

μόνο με την γεώτρηση επί

θητείας της, αλλά χρειάζεται

συνδυασμός γεωτρήσεων

ακόμα και τρίτης, ενώ σημεί-

ωσε ότι το κόστος της τωρι-

νής ήταν μικρό. Για τα λεγό-

μενα του δημάρχου που

απάντησε στην επιστολή του,

ο κ. Τριάντης δεν θέλησε να

κάνει κάποιο σχόλιο.

Με πληροφορίες από την

εφημερίδα “Ελευθερία”
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Σ
την επισκευή και

συντήρηση σχολι-

κών κτηρίων θα

προχωρήσει ο δήμος

Φαρσάλων μετά την υπο-

γραφή από τον δήμαρχο

κ. Μάκη Εσκίογλου, της

σύμβασης του έργου

«Γενικές επισκευές σχο-

λείων», συνολικού

κόστους 43.200 ευρώ

πλέον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, έργο προ-

βλέπει παρεμβάσεις επι-

σκευών – συντηρήσεων σε

πέντε σχολεία του δήμου

Φαρσάλων. Θα εκτελε-

στούν οι ακόλουθες εργα-

σίες:

1. Στο Νηπιαγωγείο

Ευυδρίου: Αντικατάσταση

κουφωμάτων, ανακαίνιση

χρωματισμών εσωτερικά

και εξωτερικά, κατασκευή

μεταλλικών κοιλοδοκών 10

χ 10 για τη στήριξη του

εξώστη, αντικατάσταση

ξύλινων κιγκλιδωμάτων με

μεταλλικά, εργασίες τοπο-

θέτησης μαρμάρων, τοπο-

θέτηση καθιστικών, κλάδε-

μα δέντρων.

2. Στο Δημοτικό Ευυδριού:

Συντήρηση χρωματισμών

εσωτερικά και εξωτερικά,

τοποθέτηση μπασκετών,

καλαθάκια, ανακαίνιση τσι-

μεντοχρωμάτων αυλής,

ελαιοχρωματισμός κιγκλι-

δωμάτων.

3. Στο Δημοτικό Διλόφου:

Ανακαίνιση Εσωτερικών και

Εξωτερικών χρωματισμών

καθώς και συντήρηση των

κουφωμάτων.

4. Στο Νηπιαγωγείο 4ου

Δημοτικού Σχολείου: Θα

σκυροδετηθεί τμήμα της

αυλής, θα τοποθετηθεί

πλέγμα στον προθάλαμο

της εισόδου και κουδουνιού

καθώς και πινακίδα με την

επωνυμία του νηπιαγωγεί-

ου. Θα γίνει επισκευαστικό

κονίαμα σε ρηγματώσεις

τριχοειδείς του σχολείου.

5. Στο Γυμνάσιο Ευυδρίου:

Θα γίνει επισκευή εξωτερι-

κών σοβατισμάτων, ανακαί-

νιση χρωματισμών με τσι-

μεντοχρώματα εξωτερικά

και πλαστικά εσωτερικά. Θα

τοποθετηθούν κιγκλιδώματα

σε τρείς αίθουσες και θα

γίνει ασφαλτόστρωση της

αυλής.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Υπογράψαμε τη σύμβαση

για την εκτέλεση ενός

έργου που αφορά επισκευ-

ές και συντήρηση σχολικών

κτηρίων σε διάφορα σημεία

της επαρχίας μας. Κατόπιν

υπόδειξης της υπηρεσίας

και σε συνεργασία με τους

εκπαιδευτικούς φορείς,

καταβάλουμε με σχέδιο μια

συνεχή προσπάθεια, ώστε

τα κτήρια που στεγάζουν

εκπαιδευτικές δραστηριότη-

τες να βρίσκονται πάντα

στην αρμόζουσα αισθητική

και λειτουργική κατάσταση

και προπαντός να είναι

ασφαλή».
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Π
λούσιες εορταστικές

εκδηλώσεις και δρά-

σεις αλληλεγγύης

με αφορμή την εορταστική

περίοδο των

Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς, διοργανώ-

νει φέτος ο δήμος

Φαρσάλων μαζί με τον

Οργανισμό Πολιτισμού,

Αθλητισμού, Κοινωνικής

Πολιτικής-Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων και τη

Δημοτική Κοινωφελή

Επιχείρηση Φαρσάλων, με

τη συμμετοχή και του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων.

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβά-

νουν παραστάσεις και δρώ-

μενα για τα παιδιά, εορταστι-

κές μελωδίες, συναυλία, μου-

σικές παραστάσεις δρόμου

και λοιπές δράσεις (σε εξωτε-

ρικούς χώρους), με σκοπό τη

ψυχαγωγία των κατοίκων και

των επισκεπτών,την ενίσχυ-

ση του Κοινωνικού

Παντοπωλείου, τη στήριξη

των ευπαθών ομάδων,την

τόνωση της τοπικής αγοράς

και γενικότερα τη δημιουργία

εορταστικής ατμόσφαιρας. Η

σηματοδότηση έναρξης των

εορταστικών εκδηλώσεων θα

γίνει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

με το άναμμα του

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

στην Πλατεία Δημαρχείου.

Στην πλατεία Δημαρχείου

τοποθετήθηκαν ήδη, τα ξύλι-

να σπιτάκια τα οποία κατά τη

διάρκεια των εκδηλώσεων,

θα φιλοξενούν διάφορες δρά-

σεις(Σπιτάκι του Αγίου

Βασίλη, Σπιτάκι των Ευχών

και των Παραμυθιών, Σπιτάκι

των Χριστουγέννων του

Εμπορικού και

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων),

καθώς και τα «Προσωπάκια

σε χριστουγεννιάτικο κάδρο»-

Χριστουγεννιάτικο σκηνικό

αναμνηστικών φωτογραφιών

με την επιμέλεια της

Κοινότητας Φαρσάλων

Οι εκδηλώσεις που προγραμ-

ματίζονται να υλοποιηθούν

σχεδιάστηκαν με γνώμονα

τηνπροστασία της δημόσιας

υγείας, την αποφυγή του

συνωστισμού και την τήρηση

των ισχυόντων μέτρων για

την αποφυγή εξάπλωσης της

πανδημίας.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Tρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021-

Πλατεία Δημαρχείου

Ώρα:18.00

Η Γιορτή στον μαγικό κόσμο

των Χριστουγέννων ξεκινάει

με τη φωταγώγηση του

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

από τον Δήμαρχο

Φαρσάλων, Μάκη

Εσκίογλου.Πριν τη φωταγώ-

γηση, οι εκπαιδευτικοί της

Μουσικής Σχολής του ΟΠΑΚ-

ΠΑΔΦ θα ερμηνεύσουν χρι-

στουγεννιάτικες κλασικές

μελωδίες.

….και η Γιορτή συνεχίζεται με

το νεανικό μουσικό σχήμα

«Joey and the band»…

Ο Άι Βασίλης θα περιμένει τα

παιδάκια έξω από το Σπιτάκι

του, για να ακούσει τις επιθυ-

μίες και τις ευχές τους, να

παραλάβει τα γράμματα τους,

να φωτογραφηθεί μαζί τους

και να τους μοιράσει «χρι-

στουγεννιάτικα δωράκια»,

παρέα Του. τα πειραχτήρια

Ξωτικά που θα τους χαρί-

σουν στιγμές διασκέδασης

και χαράς

Στο πλαίσιο έναρξης της εορ-

ταστικής περιόδου, ο Δήμος

θα προσφέρει  ζεστό κρασί,

ζεστή σοκολάτα και παραδο-

σιακά γλυκίσματα και ο

Εμπορικός Επιχειρηματικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων, έμπροσθεν από

το Σπιτάκι των

Χριστουγέννων, θα προσφέ-

ρει διάφορα γλυκίσματα, θα

χαρίζει μπαλόνια στα παιδά-

κια και θα φωτίσει τον ουρα-

νό με φαναράκια.

2.Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου

2021-Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων

Ώρα : 19:30

Μουσική εκδήλωση στήριξης

και αλληλεγγύης για το

Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Φαρσάλων

Στο πλαίσιο των δράσεων

ενίσχυσης του Κοινωνικού

Παντοπωλείου συγκεντρώνο-

νται τρόφιμα μακράς διάρκει-

ας και είδη πρώτης ανάγκης,

για τη στήριξη των άπορων

οικογενειών του Δήμου.

Στη βραδιά αυτή κοινωνικής

ευαισθητοποίησης θα πραγ-

ματοποιηθεί μουσική εκδήλω-

ση με τίτλο«Καλονυχτιά», με

ερμηνευτή τον Δημήτρη

Υφαντή, τον οποίο συνοδεύει

τριμελές μουσικό σχήμα….

(…Τούτη δω η καλονυχτιά

είναι γεμάτη φωτεινά τραγού-

δια στον αστερισμό της έντε-

χνης, λαϊκής και παραδοσια-

κής μουσικής. Ο Δημήτρης

Υφαντής ισορροπεί με σεβα-

σμό στους Διονυσιακούς ρυθ-

μούς του χτες με τις τρυφε-

ρές ερμηνείες του σήμερα…)

Σημεία συγκέντρωσης

ειδών:

Πλατεία Δημαρχείου

Φαρσάλων ( Ώρα 12:00-

15:00)

Είσοδος Πολιτιστικού

Κέντρου Φαρσάλων από τις

6το απόγευμα μέχρι λήξεως

της εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα πραγματο-

ποιηθεί με τα ισχύοντα υγειο-

νομικά δεδομένα για τους

κλειστούς χώρουςκαι με προ

κράτηση στην επίσημη εφαρ-

μογή του Δήμου Φαρσάλων

Οpen1/Βooking και στο τηλέ-

φωνο 2491350142 . 

3.Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου –

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου

2021

Φάρσαλα: Πλατεία

Δημαρχείου-Πλατεία

Λαού/Κοινότητες: Βασιλί,

Σταυρού και Ρευματιάς

Ώρα 4:30-18:30

«Στολίζουμε.….!!!!!!». Το προ-

σωπικό και τα παιδιά των

ΚΔΑΠ της ΔΗΚΕΦΑ θα στολί-

σουν με γιορτινή διάθεση,

γεμίζοντας με τη μαγική ατμό-

σφαιρα των Χριστουγέννων

πλατείες και πάρκα στα

Φάρσαλα, Βασιλί, Σταυρό &

Ρευματιά και θα δημιουργή-

σουν το Δέντρο των Ευχών.

Αρωγοί των τετραήμερων

δράσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οι

Πρόεδροι και τα μέλη των

Κοινοτήτων.

4.Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου

2021

Ώρα: 11:00

Χριστουγεννιάτικες διαδρο-

μές στο κέντρο της

πόλης,από τη Φιλαρμονική

Φαρσάλων.

5.Παρασκευή, 24

Δεκεμβρίου 2021-Πλατεία

Δημαρχείου /Πλατεία Λαού

Ώρα: 11:00-14:00

Παιδική εκδήλωση:

«Υποδεχόμαστε τα

Χριστούγεννα …….!!!!!!»

Το προσωπικό των ΚΔΑΠ,

του Κέντρου Κοινότητας,

καθώς και του Παραρτήματος

Ρομά του Κέντρου

Κοινότητας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,

θα απασχολήσουν δημιουργι-

κά τους μικρούς μας φίλους

με :

Μουσική, χορό, αφήγηση,

παιχνίδια, κατασκευές και

Το Δέντρο των ευχών

Βρες τα κρυμμένα δώρα του

Άι Βασίλη

Ο Άι Βασίλης θα περιμένει

και πάλι τα παιδάκια έξω από

το Σπιτάκι του και όχι μόνο,

για να ακούσει τις επιθυμίες

και τις ευχές τους, να παρα-

λάβει τα γράμματα τους, να

φωτογραφηθεί μαζί τους και

να τους μοιράσει «χριστου-

γεννιάτικα δωράκια», παρέα

Του τα πειραχτήρια Ξωτικά

που θα τους χαρίσουν στιγ-

μές διασκέδασης και χαράς

Μουσική εκδήλωση«Χristos

Gortsos and the Band”

6.Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου

2021-Πλατεία Λαού

Ώρα:11:30-13:30

Μουσική εκδήλωση με

άρωμα Χριστουγέννων, από

το καλλιτεχνικό σχήμα «Δυό

Μας» (φωνή Γιώργος

Αποστολόπουλος, πλήκτρα

Αχιλλέας Μοχλούλης).

7.Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου

2021-Πλατεία

Δημαρχείου/Πλατεία Λαού

Ώρα: 16:30

Παιδική Εκδήλωση «Ο

Τροχός της Τύχης» από τον

Εμπορικό και Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων (16:30-18:30),

όπου μέσα από το παιχνίδι

τα παιδάκια θα κερδίσουν

χριστουγεννιάτικα δωράκια.

Διαδραστική παράσταση

«Μαγικά Χριστούγεννα».O

Δήμος Φαρσάλων θα φιλοξε-

νήσει από τις 18:30 το από-

γευμα και για δυο ώρες, την

παράσταση «Μαγικά

Χριστούγεννα», μια παρά-

σταση που συνδυάζει στοι-

χεία θεάματος και θεάτρου,Ο

Άι Βασίλης με τα Ξωτικά θα

φτιάχνουν στο εργαστήριο

δώρα για τα παιδιά, ενώ τα

πειραχτήρια Ξωτικά θα στή-

σουν τη δική τους γιορτή με

τα «Μαγικά

Παιχνίδια».Φουσκωτές φιγού-

ρες καρτούν που κινούνται

και χορεύουν, χιονάνθρωποι,

τάρανδοι και χριστουγεννιάτι-

κοι ξυλοπόδαροι θα μεταφέ-

ρουν τη χαρά και τη γιορτινή

διάθεση στα παιδιά όλων των

ηλικιών.

Παράλληλα, η Σκακιστική

Λέσχη Φαρσάλων, θα υλο-

ποιήσει τη δράση «Παίζουμε

σκάκι» όλοι.

7.Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου

2021

Ώρα:11:00-12:00

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και

γιορτινά τραγούδια θα ακου-

στούν κέντρο της πόλης,από

τη Δημοτική Χορωδία

Φαρσάλων του ΟΠΑΚΠΑΔΦ.

8.Παρασκευή, 31

Δεκεμβρίου 2021-Πλατεία

Δημαρχείου

Ώρα 12:00-14:00

Αποχαιρετούμε την τελευταία

ημέρα του χρόνου με εορτα-

στικά τραγούδια και μελω-

δίες,με το μουσικό σχήμα

«Δυό Μας»(φωνή Γιώργος

Αποστολόπουλος, πλήκτρα

Αχιλλέας Μοχλούλης).

Παράλληλα, το 2o Σύστημα

Προσκόπων Φαρσάλων θα

αναπτύξει τη δράση

«Παραδοσιακά Παιχνίδια»

9.Κυριακή. 2 Ιανουαρίου

2022-Πλατεία Λαού

Ώρα: 12.00 – 14.00

Καλωσορίζουμε τον Νέο

Χρόνο με εορταστικές νότες

και τραγούδια παρέα με τους

Χρήστο Παπαχρήστο, Αρετή

Παπαναστασίου και

Παναγιώτη Χολέβα.

Παράλληλα, στην Πλατεία

Δημαρχείου (αίθουσα

Σκακιστικής Λέσχης Ισόγειο

Δημαρχείου), η Σκακιστική

Λέσχη Φαρσάλων ξεκινάει

τριήμερο Τουρνουά Σκακιού

–Πρωτάθλημα Θεσσαλίας

(μόνο για Σκακιστές)με μεγά-

λο χορηγό το καφέ – εστιατό-

ριο ‘’Κρούστα’’).

Οι εκδηλώσεις θα πραγματο-

ποιηθούν με την τήρηση των

ισχυόντων μέτρων για την

αποφυγή εξάπλωσης της

πανδημίας.

6
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

Τοπικά Νέα

Η Διεύθυνση και το προσωπικό

του Γραφείου Γενικού Τουρισμού

“Nefeli Travel” εύχονται σε όλο

τον κόσμο ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με

υγεία και ευτυχία!!!

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων στον δήμο ΦαρσάλωνΤο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων στον δήμο Φαρσάλων



7
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

Τοπικά Νέα

Η
σκιαγράφηση του

ιστορικού υπόβα-

θρου που συνθέτει

το πλαίσιο ανάπτυξης της

πόλης των Φαρσάλων,

κάτω από το πρίσμα της

συμμετοχής των

Φαρσαλινών στην

Ελληνική Επανάσταση του

1821, αλλά και η ανάδειξη

των σύγχρονων, δυναμι-

κών, στοιχείων που συνθέ-

τουν την ταυτότητα της

Θεσσαλικής κωμόπολης,

αποτέλεσαν τους κύριους

άξονες της ημερίδας

«Φάρσαλα 2021-2031» που

πραγματοποιήθηκε το

πρωί της Κυριακής 12

Δεκεμβρίου, υπό την αιγίδα

της Επιτροπής «Ελλάδα

21» και διοργανώθηκε από

τον δήμο Φαρσάλων.  

«Με πολύ μεράκι και κόπο

καταφέραμε να διοργανώ-

σουμε την σπουδαία αυτή

ημερίδα. Η επαρχία

Φαρσάλων αποτελούν, ιστο-

ρικώς αποδεδειγμένα, κοιτίδα

κοινωνικής, οικονομικής και

πολιτιστικής δραστηριότητας

για 4.000 χρόνια π.Χ.», τόνι-

σε στην ομιλία του ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, συμπληρώνοντας

πως «από την πρώτη στιγμή

που έθεσα την υποψηφιότητά

μου στην κρίση των πολιτών

συμπεριέλαβα στην ατζέντα

μου την ανάδειξη όλων εκεί-

νων των πτυχών της

Φαρσαλινής ιστορίας που

γράφτηκε άλλοτε με χρυσά

και άλλοτε με μελανά γράμ-

ματα σ’ αυτά τα Άγια πατρο-

γονικά μας εδάφη».  

Σε μια εποχή με τόσες προ-

κλήσεις, όπως αυτή που

ζούμε αποτελεί μονόδρομο

για την πολυπόθητη ανάπτυ-

ξη, η ανάδειξη όλων των

συγκριτικών μας πλεονεκτη-

μάτων ως τόπος, με πρώτι-

στο αυτός της πολιτιστικής

μας κληρονομιάς», σημείωσε

με έμφαση ο κ. Εσκίογλου,

ενώ αναφέρθηκε σε κάποια

από τα έργα που, όπως ο

ίδιος δήλωσε «πρόκειται να

αλλάξουν τον χάρτη της

περιοχής».  

«Μόλις προ ημερών λάβαμε

την έγκριση της αρχαιολογι-

κής υπηρεσίας για την αρχι-

τεκτονική μελέτη της ανάπλα-

σης της περιοχής ‘Κατράνα’ ,

μια περιοχή που φιλοδοξούμε

να την αναδείξουμε ως τόπο

μεγάλης ιστορικής βαρύτη-

τας. Προ ημερών επίσης ξεκί-

νησε στην αρχαία Ακρόπολη,

μια εκτεταμένη προσπάθεια

αποκατάστασης και ανάδει-

ξης της, μέσω του ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας, κάτι για το οποίο

ευχαριστώ προσωπικά την

υπουργό Πολιτισμού κα

Μενδώνη και τον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.

Αγοραστό. Η Ακρόπολή μας

κρύβει τόση ιστορία που όταν

με το καλό αναδειχθεί θα

έχουμε αποκαλύψει ένα ιστο-

ρικό διαμάντι», τόνισε ο κ.

Εσκίογλου χαρακτηριστικά.  

«Την ίδια ώρα συνεχίζουμε

τις εργασίες στο Μουσείο

μας, στο κτίριο του πρώην

δημοτικού σχολείου. Τα

Φάρσαλα σε πολύ λίγο καιρό

θα αποκτήσουν τον δικό τους

χώρο, εκεί όπου θα φιλοξενη-

θεί ένα κομμάτι του πλούσιου

παρελθόντος μας», υπο-

γράμμισε ο δήμαρχος

Φαρσάλων ενώ ιδιαίτερη

αναφορά έκανε στο εκτεταμέ-

νο πρόγραμμα ανάδειξης,

αποκατάστασης και συντήρη-

σης των θρησκευτικών μνη-

μείων της επαρχίας. «Στόχος

της δημοτικής μας αρχής

είναι να επαναπροσδιορίσου-

με την ιστορική μας ταυτότη-

τα και να αναδείξουμε τα

Φάρσαλα στη θέση που

αρμόζει», κατέληξε ο κ.

Εσκίογλου.  

«Οι Θεσσαλοί Επαναστάτες

του 1821 και η συμβολή των

Φαρσαλινών» βρέθηκαν στο

επίκεντρο της διάλεξης του

ιστορικού και εκδότη του

Θεσσαλικού Ημερολογίου κ.

Κώστα Σπανού, ο οποίος με

μοναδικό τρόπο παρουσίασε

στους παρευρισκομένους τα

στοιχεία που προκύπτουν

από την ιστορική έρευνα. «Οι

Θεσσαλοί αν και στη Λάρισα

στρατοπέδευαν ισχυρές

Οθωμανικές δυνάμεις, οι

οποίες ανά πάσα στιγμή

μπορούσαν να δράσουν

άμεσα και να καταπνίξουν

κάθε απόπειρα εξέγερσης,

δεν δείλιασαν. Άλλωστε το

πρώτο επαναστατικό κίνημα

στην Ελλάδα σημειώθηκε στο

Φανάρι της Καρδίτσας το

1404, ακολούθησε η επανά-

σταση του Μητροπολίτη

Διονυσίου του Φιλοσόφου το

1600 και το 1611 και του

Παπά Θύμιου Βλαχάβα το

1808 στην περιοχή της

Καλαμπάκας, γεγονότα που

δείχνουν την απέχθεια των

Θεσσαλών προς την δου-

λεία», εξιστόρησε ο κ.

Σπανός. «Στις αρχές του

Μαΐου του 1821 επαναστάτη-

σε η Μαγνησία ενώ στις

αρχές του Ιουνίου ακολούθη-

σε η περιοχή των Τρικάλων.

Μάχες δόθηκαν και γύρω

από την σημερινή περιοχή

της λίμνης Πλαστήρα και στα

χωριά της Αγιάς. Το 1822 οι

Θεσσαλοί συμμετείχαν στην

επανάσταση του Ολύμπου, η

οποία είχε άδοξο τέλος.

Θεσσαλοί βρέθηκαν και στην

πρώτη γραμμή της μάχης

του Μεσολογγίου», σημείωσε

ο κ. Σπανός, τονίζοντας πως

«τα θύματα της Θεσσαλίας

στον αγώνα για την ελευθε-

ρία ήταν αμέτρητα». Ιδιαίτερη

αναφορά έγινε στους αγωνι-

στές Νικόλαο Σπανό,

Δημήτρη Χαλδούπη , Γιώργο

Σκούρτη, τα αδέρφια

Γεωργίου, Δημήτριος Αδάμ

και Ιωάννης Αποστόλου, όλοι

τους με καταγωγή από τα

Φάρσαλα.  

Η Μουσειοπαιδαγωγός κα

Πελαγία Τριζόγλου – Ρουκά

μύησε το κοινό της ημερίδας

στο έργο του Δημητρίου

Βικέλα «Λουκής Λάρας», ένα

έργο το οποίο  περιγράφει τη

ζωή και την καθημερινότητα

των απλών Ελλήνων της

εποχής, χαρακτηρίζοντας το

ως «μνημείο της ελληνικής

λογοτεχνίας», ενώ η κα

Στέλλα Κατακούτα,

Αρχαιολόγος της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας, πραγ-

ματοποίησε με την εισήγησή

της μια περιδιάβαση στην

ιστορία και τα μνημεία των

Φαρσάλων, κάνοντας ειδική

αναφορά στα Φάρσαλα των

Βυζαντινών χρόνων, αλλά και

σε κτίρια τα οποία σώζονται

έως τις μέρες μας. 

«Η διαμόρφωση των κοινω-

νιών στη Θεσσαλία πριν και

μετά την Απελευθέρωση από

τους Οθωμανούς», ήταν το

θέμα της εισήγησης της κας

Φανής Καλοκαιρινού,

Αρχαιολόγου- Λαογράφου,

Διευθύντριας του

Λαογραφικού Ιστορικού

Μουσείου Λάρισας, η οποία

σημείωσε πως η ημερίδα

αναδεικνύει την διαχρονική

πορεία της πόλης των

Φαρσάλων μέσα στην ιστο-

ρία. «Η Απελευθέρωση της

Θεσσαλίας ήταν το κομβικό

σημείο και για τη Θεσσαλία»,

σημείωσε η κα Καλοκαιρινού

εξηγώντας πως «μετά την

απελευθέρωση, τα νέα στοι-

χεία μετέβαλλαν τους κοινω-

νικούς και οικονομικούς

συσχετισμούς της

Θεσσαλίας», περιγράφοντας

τον εκσυγχρονισμό της.  

Ο πρόεδρος του

Επιμελητηρίου Λάρισας κ.

Σωτήρης Γιαννακόπουλος

πραγματοποίησε μια ανάλυ-

ση της έννοιας «επιχειρηματι-

κότητα» και πώς αυτή μπορεί

να καταστεί μοχλός ανάπτυ-

ξης και της περιοχής των

Φαρσάλων, μέσω της SWOT

Analysis, κάνοντας ιδιαίτερη

αναφορά στον τομέα της

γεωργίας και στο φράγμα της

Σκοπιάς. «Οφείλουμε να

ενθαρρύνουμε όλους τους

νέους της περιοχής ώστε να

ξεκινήσουν την επιχειρηματι-

κή τους δράση», τόνισε ο

πρόεδρος του

Επιμελητηρίου. «Η ευκαιρία

των Φαρσάλων είναι να μετα-

τρέψει τον πιο πλούσιο

κάμπο της χώρας σε ατμομη-

χανή παραγωγής υψηλών σε

διατροφική αξία προϊόντα»,

σημείωσε ο ίδιος χαρακτηρι-

στικά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα

στον ρόλο που θα πρέπει να

παίξει το brand marketing

στην ταυτότητα της πόλης

των Φαρσάλων.  

Ο καθηγητής κ. Δημήτρης

Γούσιος μίλησε για το παλιό

και το νέο μοντέλο ανάπτυ-

ξης που θα πρέπει να ακο-

λουθήσει η πόλη των

Φαρσάλων. «Το παλιό βασί-

ζεται στην μείωση του

κόστους παραγωγής, θέλει

υποδομές, μεγάλες επιχειρή-

σεις και εξειδικευμένη υπο-

στήριξη, ενώ το νέο, όσον

αφορά τον ανταγωνισμό,

βασίζεται στην ποιότητα και

στη διάκριση από άλλα ομο-

ειδή προϊόντα», σημείωσε ο

κ. Γούσιος. Ιδιαίτερη αναφο-

ρά έγινε στο βιολογικό βαμ-

βάκι, έναν «δρόμο που αν

ακολουθηθεί από τις επιχει-

ρήσεις των Φαρσάλων θα

μετατρέψει την περιοχή σε

εργαστήριο γνώσης και

τεχνογνωσίας», όπως τόνισε

ο ίδιος χαρακτηριστικά, στα

όσπρια της περιοχής, αλλά

και στην ανάγκη αξιοποίησης

της παλαιάς σιδηροδρομικής

γραμμής Βόλου-

Παλαιοφαρσάλου.  

Ο κ Παναγιώτης Καρακίτσιος,

Πολιτικός Μηχανικός και

Ιδρυτής της Νεοφυούς

Επιχείρησης Geomiso με

έδρα τα Φάρσαλα, μίλησε για

τη νεοφυή επιχειρηματικότη-

τα την τεχνολογική καινοτο-

μία και τις προοπτικές ανά-

πτυξης στο απόγειο της

Τέταρτης Βιομηχανικής

Επανάστασης, περιγράφο-

ντας ουσιαστικά μια εντελώς

νέα εποχή στην οποία ήδη

όλοι ζούμε. «Το διαδίκτυο

είναι ήδη εδώ και διαμορφώ-

νει ήδη την καθημερινότητα

μας. Οι ραγδαίες αυτές

τεχνολογικές εξελίξεις έχουν

αλλάξει τον κόσμο, τον τρόπο

που εργαζόμαστε, τον τρόπο

που επικοινωνούμε, ακόμα

και τον τρόπο που ενημερω-

νόμαστε», σημείωσε χαρα-

κτηριστικά ο κ. Καρακίτσιος.  

Η ημερίδα έκλεισε με ομιλία

του Συμβούλου Τουριστικής

Ανάπτυξης κ. Τάσου

Γούσιου, ο οποίος επικε-

ντρώθηκε στον τρόπο με τον

οποίο ένας τόπος μπορεί να

γίνει τουριστικός προορι-

σμός. « Η φύση, η ιστορία, ο

πολιτισμός και η γαστρονο-

μία αποτελούν υπαρκτά στοι-

χεία της ταυτότητας των

Φαρσάλων και με την κατάλ-

ληλη στρατηγική μπορούν να

την μετατρέψουν σε τόπο

προορισμού» σημείωσε ο κ.

Γούσιος, ο οποίος ανέλυσε

βήμα-βήμα εκείνα τα στάδια

που διαμορφώνουν μια επι-

τυχημένη στρατηγική προβο-

λής της περιοχής. «Πλέον

μιλάμε για την τέταρτη επικοι-

νωνιακή επανάσταση»,

σημείωσε ο κ. Γουσιος περι-

γράφοντας την νέα πραγματι-

κότητα και τον τρόπο με τον

οποίο μια πόλη οφείλει να

τοποθετηθεί στο νέο αυτό

επικοινωνιακό τοπίο, ενώ ιδι-

αίτερη αναφορά έγινε στην

αναγκαιότητα στρατηγικών

συνεργασιών ανάμεσα στους

διάφορους φορείς και

θεσμούς της Περιφέρειας.

«Οφείλουμε να καλλιεργή-

σουμε την τουριστική συνεί-

δηση, εφόσον θέλουμε να

γίνουμε τουριστικός προορι-

σμός», κατέληξε ο κ.

Γούσιος, καταθέτοντας

συγκεκριμένες προτάσεις για

την επίτευξη αυτού του στό-

χου.  

Στην ημερίδα παρέστησαν

και απηύθυναν χαιρετισμό ο

βουλευτής Λάρισας  του

ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης κ.

Βασίλης Κόκκαλης και η

Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.

της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων  Θεσσαλίας κ. Ρένα

Καραλαριώτου. Χαιρετισμούς

απέστειλαν επίσης οι βουλευ-

τές της Ν.Δ. κ.κ. Μάξιμος

Χαρακόπουλος και Στέλλα

Μπίζιου, ενώ παρόντες ήταν

μεταξύ άλλων, ως εκπρόσω-

πος του Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστού, ο αντιπεριφερει-

άρχης Λάρισας κ. Νίκος

Λιούπας, οι αντιδήμαρχοι

Φαρσάλων κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Κωνσταντίνος

Μπαλατσός και Ευαγγελία

Χαμορούσου, η πρόεδρος

της ΔΗΚΕΦΑ κ. Βάια

Αρσενοπούλου, ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ κ. Νίκος

Γκατζόγιας, ο δημοτικός σύμ-

βουλος και πρώην αντιδή-

μαρχος κ. Σταύρος

Κουκουλιός, τα μέλη του Δ.Σ.

της Δημοτικής Κοινότητας

Φαρσάλων κ.κ. Φωτεινή

Πιτσάβα και Ντίνος

Βαρακλίωτης, ο πρόεδρος

του Εμπορικού Συλλόγου

Φαρσάλων κ. Γιώργος

Πιτσάβας κ.α. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ιστορική – Αναπτυξιακή Ημερίδα του Δ. Φαρσάλων  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ιστορική – Αναπτυξιακή Ημερίδα του Δ. Φαρσάλων  



Τ
ο «πράσινο φως»

από την

Αρχαιολογική

Υπηρεσία έλαβε ο δήμος

Φαρσάλων για την αρχιτε-

κτονική μελέτη του έργου

«Αξιοποίηση Χώρου

Πολιτισμού Περιοχής

Κατράνα στα Φάρσαλα»,

η οποία φιλοδοξεί να

αναδείξει μία ιστορική

περιοχή της πόλης, αλλά

και να δημιουργήσει ένα

νέο και ιδιαίτερο χώρο

πολιτισμού.

Αναλυτικότερα, η προσπά-
θεια του δήμου διερευνά τη
δυνατότητα ανάδειξης της
ταυτότητας της πόλης των
Φαρσάλων μέσα από τη
συνεκτική διαχείριση του
αστικού της αποθέματος και
της προβολής του μέσω
ενός πολιτιστικού χώρου
στην περιοχή «Κατράνα»,
στις παρυφές της πόλης. 

Επιδίωξη είναι, η ανάπλαση
του χώρου στην περιοχή
«Κατράνα» να αναδείξει την
ταυτότητα της πόλης και να
δημιουργήσει μια νέας μορ-
φής ταυτότητα η οποία να
συνδυάζεται με τις προοπτι-
κές ανάπτυξης της πόλης
μέσα από τα σημεία ενδια-

φέροντος της και ειδικότερα
της ιστορίας της και της
σχέσης της με την ιστορική
μορφή του Αχιλλέα που
ταυτίζεται σε επίπεδο συνεί-
δησης με το πολιτιστικό
περιβάλλον της.
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου τονίζει πως «η
έγκριση της αρχιτεκτονικής
μελέτης από την αρχαιολο-
γική υπηρεσία είναι ένα
σημαντικό βήμα, στα πολλά
που έχουν ακόμη να γίνουν
ώστε να φθάσουμε στο επι-
θυμητό αποτέλεσμα, της
δημιουργίας ενός ιδιαίτερου
χώρου πολιτισμού που
τόσο λείπει από τα
Φάρσαλα, αναδεικνύοντας
παράλληλα μία περιοχή
σημαντικού ιστορικού ειδι-
κού βάρους και αισθητικού
κάλους. Θα συνεχίσουμε να
συνεργαζόμαστε με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς
και την πολιτεία για να
πετύχουμε το στόχο μας.
Θέλω τέλος να ευχαριστή-
σω την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λάρισας για
την άριστη συνεργασία με
το δήμο Φαρσάλων».

Μ
νημείο για τους

πεσόντες του

χωριού της

Σκοπιάς Φαρσάλων, αλλά

και για αυτούς που πολέ-

μησαν, σε δύο διαφορετι-

κές περιόδους (1912-1922

και 1940-41), ανεγέρθηκε

από την κοινότητα

Σκοπιάς, σε συνεργασία

με τον Δήμο Φαρσάλων.

Χθες το πρωί, επ΄αφορμή

του εορτασμού του πολιού-

χου του χωριού Αγίου

Σπυρίδωνος, πραγματοποι-

ήθηκε εκκλησιασμός και εν

συνεχεία στην πλατεία του

χωριού, η κατάθεση στο νέο

μνημείο.

Στεφάνι κατέθεσαν, ο

Βουλευτής Λάρισας της

Ν.Δ. κ. Χρήστος Κέλλας, ο

Αντιπεριφερειάρχης και

εκπρόσωπος της

Περιφέρειας Θεσσαλίας κ.

Γιώργος Λαδόπουλος, ο

Πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ και

εκπρόσωπος του Δήμου

Φαρσάλων κ. Νίκος

Γκατζόγιας και ο Πρόεδρος

Κοινότητας Σκοπιάς κ.

Ηλίας Τσούτσος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον

εκκλησιασμό και στην τελε-

τή κατάθεσης παρευρέθη-

καν επίσης οι δημοτικοί

σύμβουλοι Φαρσάλων κ.κ.

Γιάννης Τριάντης, Ιουλία

Αγγελακοπούλου, Γιάννης

Λελεντζής και Βασίλης

Πατσιούρας, ο πρόεδρος

κοινότητας Ναρθακίου κ.

Θανάσης Λελεντζής και ο

πρ. Πρόεδρος Διευρ.

Κοινότητας Ασπροποτάμου

κ. Δημ. Βουρλίτσης καθώς

και αρκετοί κάτοικοι του

χωριού.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τίμησαν τους πεσόντες στην Σκοπιά ΦαρσάλωνΤίμησαν τους πεσόντες στην Σκοπιά Φαρσάλων

«Πράσινο φως» από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την ανά«Πράσινο φως» από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την ανά--

πλαση της περιοχής «Κατράνα» στα Φάρσαλαπλαση της περιοχής «Κατράνα» στα Φάρσαλα



Μ
ετά από συνερ-

γασία της

Υπουργού

Πολιτισμού κ. Λίνας

Μενδώνη, της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας και

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, ξεκίνησαν οι

εργασίες συντήρησης,

αποκατάστασης και ανά-

δειξης της Ακρόπολης της

Αρχαίας Φαρσάλου, ενός

αρχαιολογικού χώρου

σημαντικής ιστορικής και

πολιτιστικής αξίας.

Η παρέμβαση που αποτελεί

τη δεύτερη φάση του έργου,

θα γίνει στα δύο πλατώμα-

τα της Ακρόπολης όπου θα

στερεωθεί και θα συντηρη-

θεί το αρχαίο και βυζαντινό

τείχος και οι λιθόκτιστες

δεξαμενές, ενώ επίσης θα

βελτιωθεί η προσβασιμότη-

τα.

Θα δημιουργηθούν ενημε-

ρωτικά έντυπα και σε

μορφή Braille για άτομα με

προβλήματα όρασης και θα

τοποθετηθούν πινακίδες

σήμανσης και πληροφόρη-

σης. Είναι ένα έργο που θα

αναβαθμίσει τον πολιτιστικό

χάρτη της περιοχής των

Φαρσάλων και θα αυξήσει

την επισκεψιμότητα στη

περιοχή.

Με αφορμή την έναρξη των

εργασιών την Ακρόπολη

επισκέφθηκε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, ο οποίος ενημε-

ρώθηκε εκτενώς για τους

στόχους και το αντικείμενο

από τις παριστάμενες κ.κ.

Κλεονίκη Τσεργά και Μαρία

– Ραλλού Τελλάκη, αρχαιο-

λόγο και αρχιτέκτονα μηχα-

νικό αντίστοιχα. Υπεύθυνες

Αρχαιολόγοι του έργου είναι

οι κ.κ. Μαρία Δαφούλα,

Στυλιανή Κατακούτα και

Αρχοντούλα Αναστασιάδου.

Μετά το πέρας της ενημέ-

ρωσης, ο κ. Εσκίογλου

έκανε την ακόλουθη δήλω-

ση: «Είχα την ευκαιρία να

ενημερωθώ από το επιστη-

μονικό προσωπικό που

συμμετέχει στη σπουδαία

αυτή προσπάθεια συντήρη-

σης, αποκατάστασης και

ανάδειξης της Ακρόπολης

της αρχαίας Φαρσάλου.

Ενός λόφου που διαδραμά-

τισε καταλυτικό ρόλο στην

οχύρωση της πόλης από

την υστεροαρχαϊκή εποχή,

το Βυζάντιο, μέχρι ακόμη

και τον ελληνοτουρκικό

πόλεμο. Είναι ιδιαίτερα

εντυπωσιακό ακόμη, ότι

στην ακρόπολη ουσιαστικά

υπήρχε μία μικρή «πολι-

τεία», η οποία είχε όλα όσα

και σήμερα απολαμβάνουμε

ως μέρος της ποιότητας

ζωής μας, δηλαδή ύδρευση

και αποχέτευση.

Συνεχίζουμε μετά από δια-

κοπή αρκετών ετών, την

προσπάθεια ανάδειξης για

την οποία καταλυτικό ρόλο

διαδραμάτισε η υπουργός

Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

που θέλω ιδιαίτερα να

ευχαριστήσω. Χρειάζεται

πολύς χρόνος και χρήμα,

όμως αν δεν κάνουμε τα

βήματα μπροστά, δε θα

φθάσουμε ποτέ στον προο-

ρισμό μας. Η ακρόπολή

μας κρύβει τόση ιστορία,

που όταν με το καλό ολο-

κληρωθούν οι προσπάθειες

ανάδειξης, θα έχουμε απο-

καλύψει ένα ιστορικό διαμά-

ντι».
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Στις εργασίες ανάδειξης της ΑκρόποληςΣτις εργασίες ανάδειξης της Ακρόπολης

της αρχαίας Φαρσάλου ο δήμαρχοςτης αρχαίας Φαρσάλου ο δήμαρχος

Μάκης ΕσκίογλουΜάκης Εσκίογλου

ΚΛΑΣΣΙΚΗ

ΜΕ ΤΟΝΟ



Σ
υνελήφθησαν στις

07-12-2021) το

μεσημέρι στην

ευρύτερη περιοχή των

Φαρσάλων, από αστυνο-

μικούς του Αστυνομικού

Τμήματος Φαρσάλων, -2-

ημεδαποί άνδρες, σε

βάρος των οποίων,

καθώς και σε βάρος

ακόμη -4- ημεδαπών (-3-

ανδρών και -1- γυναίκας),

σχηματίσθηκε δικογραφία

για τα, κατά περίπτωση,

αδικήματα της κλοπής και

της αποδοχής και διάθε-

σης προϊόντων εγκλήμα-

τος.

Ειδικότερα, μετά από έλεγ-

χο των αστυνομικών σε επι-

χείρηση (σκραπ), εντοπί-

σθηκε ποσότητα σιδερένιων

σωλήνων, που είχαν αφαι-

ρεθεί, κατά το χρονικό διά-

στημα από 30-11-2021 έως

χθες (07-12-2021), από την

ευρύτερη περιοχή των

Φαρσάλων.

Ο προσωρινά υπεύθυνος

της επιχείρησης, ιδιοκτη-

σίας ημεδαπής η οποία δεν

εντοπίσθηκε, συνελήφθη

για το αδίκημα της αποδο-

χής και διάθεσης προϊό-

ντων εγκλήματος.

Επιπλέον, από τη συνεχιζό-

μενη αστυνομική έρευνα

προέκυψε ότι, δράστες της

κλοπής είναι -4- ημεδαποί

άνδρες, από τους οποίους

εντοπίσθηκε και συνελήφθη

ο ένας.

Τα προαναφερόμενα αφαι-

ρεθέντα αντικείμενα κατα-

σχέθηκαν και αποδόθηκαν

στο νόμιμο δικαιούχο τους.

Γ
ια το θετικό αποτύ-

πωμα που θα αφή-

σουν τα έργα που

έχουν εξαγγελθεί στην

περιοχή των Φαρσάλων

τα επόμενα χρόνια, έκανε

λόγο ο Πρόεδρος του

ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων

κ. Αναστάσιος

Δραχμάνης, σημειώνο-

ντας ότι θα λύσουν το

αρδευτικό πρόβλημα του-

λάχιστον για την επόμενη

25ετία.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ.

Αναστάσιος Δραχμάνης

ανέφερε τα εξής:

“Επιτέλους υλοποιούνται

και στην επαρχία

Φαρσάλων αρδευτικά έργα

πολλών εκατομμυρίων που

όταν ολοκληρωθούν θα

λύσουν το αρδευτικό πρό-

βλημα τουλάχιστον για την

επόμενη 25ετία. Όλα αυτά

τα χρόνια οι προσπάθειες

του Οργανισμού ήταν προς

αυτή την κατεύθυνση και

επιτέλους παίρνουν σάρκα

και οστά. Στην επίσκεψή

του ο Πρωθυπουργός ανα-

κοίνωσε το φράγμα

Σκοπιάς, ένα πολύ μεγάλο

και πολυπόθητο έργο, και

εγώ με τη σειρά μου ανέφε-

ρα ότι αν γίνει θα σώσει την

επαρχία και πρότεινα να

πάρει το όνομά του, όπως

και τα φράγματα

Λουτζακόρεμα και

Κακλετζόρεμα.

Πριν από ένα μήνα περί-

που ο Πρωθυπουργός στις

8 Νοεμβρίου στο Χίλτον

Αθηνών, ανακοίνωσε το

πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0»,

στο οποίο περιλαμβάνονται

21 μεγάλα αρδευτικά έργα

στη χώρα. Από αυτά τα 8

θα ξεκινήσουν το 2022 και

μέσα σε αυτά συμπεριλαμ-

βάνεται το Αρδευτικό δίκτυο

Υπέρειας Ν. Λάρισας –

Ορφανών Ν. Καρδίτσας, το

οποίο περιλαμβάνει 8

λιμνοδεξαμενές στα αγρο-

κτήματα δικαιοδοσίας του

ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ, ύψους 88.500.000

εκατομμυρίων ευρώ και θα

καλύπτει 74.000 στρέμματα

για άρδευση”.

Ακόμα ο κ. Δραχμάνης

σημείωσε τα έργα της

Περιφέρειας Θεσσαλία που

θα δώσουν λύσεις και θα

ανακουφίσουν τους αγρότες

και έχουν ήδη αρχίσει να

κατασκευάζονται.

-Κατασκευή υπόγειων αγω-

γών άρδευσης ΤΟΕΒ

Ενιπέα Φαρσάλων

(Βόρειο τμήμα) με ποσό

1.178.000 ευρώ.

– Κατασκευή υπόγειων

αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ

Ενιπέα Φαρσάλων (Νότιο

τμήμα) με ποσό 1.860.000

ευρώ.

-Εκσυγχρονισμός

Γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων ποσό 1.390.000

ευρώ.

-Κατασκευή φραγμάτων

αναστόμωσης πηγών

Βρυσιών Π.Ε. Λάρισας

2.083.200 ευρώ.

Ο ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων

ευχαριστεί τον

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο

Μητσοτάκη, την πρώην

ηγεσία του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη

και κ. Κώστα Σκρέκα, που

το είχαν δώσει σε προτεραι-

ότητα, και τον κ. Σπήλιο

Λιβανό που το συνέχισε.

Επίσης, ευχαριστεί τον

περιφερειάρχη κ.

Κωνσταντίνο Αγοραστό που

όλα αυτά τα έργα τα είχε

προτεραιότητα και στόχο να

γίνουν καθώς και τον

Υφυπουργό παρά τω

Πρωθυπουργώ κ. Χρήστο

Τριαντόπουλο για το ενδια-

φέρον για τον ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων, για την προώ-

θηση των έργων και για την

οικονομική βοήθεια λόγω

Ιανού.

Κλείνοντας ο κ. Δραχμάνης

σημειώνει: “Πιστεύω ότι με

την ολοκλήρωση των έργων

θα λυθεί το πρόβλημα της

άρδευσης για την επόμενη

γενιά”.
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Αν. Δραχμάνης: Με τα έργα που έχουν εξαγγελθεί θα λυθεί τοΑν. Δραχμάνης: Με τα έργα που έχουν εξαγγελθεί θα λυθεί το

αρδευτικό πρόβλημααρδευτικό πρόβλημα

Φάρσαλα: Βρήκαν ποσότητα από σιδερένιους σωλήνες πουΦάρσαλα: Βρήκαν ποσότητα από σιδερένιους σωλήνες που

είχαν κλαπεί μέσα σε επιχείρηση σκραπείχαν κλαπεί μέσα σε επιχείρηση σκραπ

Ο
λοκληρώθηκε η

καταμέτρηση των

ψήφων στο εκλο-

γικό κέντρο στα

Φάρσαλα.

Πρώτος αναδείχθηκε ο
Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ
την δεύτερη θέση κατέλαβε
ο Γιώργος Παπανδρέου.
Αναλυτικά οι ψήφοι που

πήραν οι υποψήφιοι στα
Φάρσαλα για τις εκλογές
του ΚΙΝΑΛ (B’ ΓΥΡΟΣ)
Σύνολο ψήφων: 357 
Νίκος Ανδρουλάκης: 238
67%
Γιώργος Παπανδρέου: 118
33%
Λευκά: 1

Τι ψήφισαν τα ΦάρσαλαΤι ψήφισαν τα Φάρσαλα

στις εκλογές του ΚΙΝΑΛστις εκλογές του ΚΙΝΑΛ



11
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου Πολιτικά Νέα

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869  |  Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ

Τ
ην ανάγκη ύπαρ-

ξης ενός ενιαίου

μετώπου που με

συντονισμένες ενέργειες

θα συνδράμει και θα

δώσει αναπτυξιακή προο-

πτική στην επαρχία

Φαρσάλων, επεσήμανε ο

βουλευτής Λάρισας του

ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης

Κόκκαλης, χαιρετίζοντας

τις εργασίες της ημερίδας

που διοργάνωσε ο δήμος

Φαρσάλων υπό την αιγί-

δα της Οργανωτικής

Επιτροπής «Ελλάδα

2021», με τίτλο «Φάρσαλα

2021 – 2031, χθες – σήμε-

ρα – αύριο».

Μεταξύ άλλων ο κ.

Κόκκαλης ανέφερε: «Είναι

ιδιαίτερη τιμή για μένα να

συμμετέχω σ’ αυτή την

εκδήλωση. Δύσκολα θα

βρει κάποιος τέτοιου είδους

ημερίδες που την ίδια στιγ-

μή να συζητούν για το

παρελθόν και να σχεδιά-

ζουν το μέλλον. Το παρελ-

θόν των Φαρσάλων είναι

πολύ πλούσιο από την

εποχή του μυθικού Αχιλλέα,

μέχρι και τους αγώνες για

την απελευθέρωση από τον

Τουρκικό ζυγό.

Θα μου επιτρέψετε όμως

να μην αναφερθώ στο μέλ-

λον, αλλά στο παρόν, γιατί

τα Φάρσαλα ενώ είναι στο

κέντρο της Ελλάδας, δεν

είναι στο κέντρο των εξελί-

ξεων, ενώ θεωρητικά είναι

στη μέση της χώρας μας.

Η επαρχία Φαρσάλων χρει-

άζεται ανάπτυξη και αυτό

δεν πρέπει να το λέμε ως

μία φράση κλισέ. Χρειάζεται

κοινή προσπάθεια απ’

όλους, από το δήμο, την

περιφέρεια, την κεντρική

εξουσία.

Το στρατηγικό πλεονέκτημα

εκτός από την ιστορία της

περιοχής, είναι για την

επαρχία Φαρσάλων ο πρω-

τογενής τομέας. Η άναρχη

και χωρίς σχέδιο εγκατά-

σταση των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας, μειώνει

την αξία των συγκεκριμέ-

νων πηγών ενέργειας, γιατί

προσβάλει και ζημιώνει την

παραγωγική διαδικασία. Οι

καταστροφικές συνέπειες

του Ιανού που έζησαν οι

κάτοικοι της περιοχής,

ήρθαν να αποδείξουν τη

γύμνια σε αντιπλημμυρικά

έργα. Η πραγματικότητα

είναι ωμή και συγκεκριμένη.

Ας είναι αυτή η ημερίδα η

ευκαιρία να πάει μπροστά.

Και για να πάει μπροστά θα

πρέπει να βλέπουμε την

πραγματικότητα με καλή

πρόθεση».

Κόκκαλης: Τα Φάρσαλα είναι στοΚόκκαλης: Τα Φάρσαλα είναι στο

κέντρο της Ελλάδας, όχι όμως στοκέντρο της Ελλάδας, όχι όμως στο

κέντρο των εξελίξεωνκέντρο των εξελίξεων

Κέλλας από Σκοπιά: Τιμή σεΚέλλας από Σκοπιά: Τιμή σε

όσους πολέμησαν για την ελευόσους πολέμησαν για την ελευ--

θερία μαςθερία μας

Σ
τη Σκοπιά

Φαρσάλων βρέθη-

κε ο αν.

Γραμματέας της ΚΟ της

ΝΔ, Βουλευτής Ν.

Λάρισας, Χρήστος

Κέλλας, ανήμερα της

γιορτής του Πολιούχου

της Τοπικής Κοινότητας

Αγίου Σπυρίδωνος.

Ο Λαρισαίος πολιτικός συμ-

μετείχε στην πανηγυρική

Θεία Λειτουργία, στον

φερώνυμο Ιερό Ναό Αγ.

Σπυρίδωνος Σκοπιάς

Φαρσάλων, όπου παρέστη-

σαν, επίσης, ο Πρόεδρος

της Κοινότητας Ηλίας

Τσούτσος, ο Αντιδήμαρχος

Φαρσάλων Νίκος

Γκατζόγιας, ο

Αντιπεριφερειάρχης

Λάρισας Γιώργος

Λαδόπουλος, ο πρώην

Πρόεδρος της Κοινότητας

Δημήτριος Δημητρίου και

πλήθος κόσμου.

Ο Χρήστος Κέλλας με τους

εκπροσώπους της αυτοδιοί-

κησης μετέβη και κατέθεσε

στεφάνι στο νεοανεγερθέν

μνημείο των πεσόντων

Ελλήνων, που έδωσαν τη

ζωή τους πολεμώντας κατά

τον Μικρασιατικό Πόλεμο

και εντεύθεν. Αφού απέτισε

φόρο τιμής στη μνήμη των

συμπατριωτών μας, δήλω-

σε:

«Η χώρα μας είναι ελεύθε-

ρη και στέκεται όρθια χάρη

στις θυσίες όλων όσοι έτα-

ξαν στη ζωή τους να φυλά-

νε Θερμοπύλες και αγωνί-

στηκαν στα πεδία των

μαχών γράφοντας με πολύ

αίμα την ιστορία του

Έθνους μας.

Υποκλινόμαστε στην ιερή

τους μνήμη με ευγνωμοσύ-

νη και ευθύνη για το αύριο.

Εργαζόμαστε αδιάλειπτα

διασφαλίζοντας την αυτοδυ-

ναμία της Ελλάδας στον

πυρήνα της ΕΕ και του

Δυτικού Κόσμου καθώς και

στο επίκεντρο διεθνών

συνεργασιών, που προά-

γουν τη σταθερότητα και τη

συνεργασία στην Ανατολική

Μεσόγειο και τη

Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είμαστε χώρα – θεματοφύ-

λακας του διεθνούς δικαίου

και πυλώνας για την ανά-

πτυξη και την ασφάλεια στη

διαπεριφέρειά μας.

Χρόνια πολλά!».



Ξ
εκίνησε η υποβολή

αιτήσεων για το πρό-

γραμμα «Εξοικονομώ

2021», στην ψηφιακή πλατ-

φόρμα

https://exoikonomo2021.go

v.gr/, ταυτόχρονα για όλη

την Επικράτεια.

Το σύστημα υποβολής αιτή-
σεων θα παραμείνει ανοιχτό
για χρονικό διάστημα 50 ημε-
ρών και στόχος είναι η ενερ-
γειακή αναβάθμιση περισσό-
τερων από 50.000 κατοικιών
σε όλη τη χώρα.
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ,

το «Εξοικονομώ 2021» είναι
πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο
δίκαιο και πιο αποδοτικό
συγκριτικά με τα προηγούμε-
να προγράμματα. Οι σημα-
ντικότερες αλλαγές, σε σχέση
με το παρελθόν, αφορούν
στην κατάργηση της χρονικής
προτεραιότητας στην αξιολό-
γηση των αιτήσεων, στη
θέσπιση κοινωνικών κριτη-
ρίων αξιολόγησης και στη
δημιουργία λίστας επιλαχό-
ντων. Για πρώτη φορά δημι-
ουργείται ξεχωριστός προϋ-
πολογισμός ύψους 100 εκατ.

ευρώ για τα ευάλωτα νοικο-
κυριά, ενώ λαμβάνεται ειδική
μέριμνα για μονογονεϊκές
οικογένειες, πολύτεκνους και
νοικοκυριά με ΑμεΑ. Το
«Εξοικονομώ 2021» θα συμ-
βάλλει στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση 38% περισσότερων
κατοικιών σε σχέση με τον
προηγούμενο κύκλο του
προγράμματος.
Ως σημαντικότερο κριτήριο
για την βαθμολόγηση των
αιτήσεων, ορίζεται η εκτιμώ-
μενη ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας βάσει του προτει-
νόμενου κόστους παρεμβά-
σεων σε ποσοστό 50% και
ακολουθεί το ατομικό ή οικο-
γενειακό εισόδημα σε ποσο-
στό 15%. Για νοικοκυριά με
ατομικά εισοδήματα έως
5.000 ευρώ και με οικογενει-
ακά εισοδήματα έως 10.000
ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται
στο 75%. Για τα νοικοκυριά

αυτά, παρέχεται η δυνατότη-
τα έκδοσης άτοκου δανείου
με εγγύηση του Δημοσίου για
το ποσοστό της ίδιας συμμε-
τοχής.
Το πρόγραμμα εντάσσεται
στα εμβληματικά έργα του
Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
Χρηματοδοτείται με 632 εκατ.
ευρώ και συνολικά αναμένε-
ται να κινητοποιηθούν κεφά-
λαια πάνω από 1 δισ. ευρώ,
με τη μέση εκτιμώμενη επι-
δότηση να διαμορφώνεται σε
ποσοστό 62% επί της συνο-
λικής δαπάνης.
Το «Εξοικονομώ 2021» θα
βελτιώσει αισθητά την ενερ-
γειακή κλάση των νοικοκυ-
ριών, επιτυγχάνοντας εξοικο-
νόμηση πρωτογενούς ενέρ-
γειας πάνω από 30% για
κάθε κατοικία. Οι κατοικίες
που θα επιλεγούν για υπα-
γωγή στο πρόγραμμα πρέπει

να πληρούν τις εξής προϋπο-
θέσεις:
Να υφίστανται νόμιμα.
Να μην έχουν κριθεί κατεδα-
φιστέες.
Να χρησιμοποιούνται ως
κύριες κατοικίες.
Να έχουν καταταχθεί βάσει
του Πρώτου Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (Ά
Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμη-
λότερη ή ίση της Γ.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας, δήλωσε: «Ξεκινάει,
σήμερα, το «Εξοικονομώ
2021″, το οποίο είναι πιο κοι-
νωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο
και πιο αποδοτικό σε σχέση
με τα προηγούμενα προ-
γράμματα. Καταργούμε τη
χρονική ιεράρχηση στην
αξιολόγηση των αιτήσεων,
δίνουμε προτεραιότητα σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
και διαθέτουμε 100 εκατ.

ευρώ αποκλειστικά για τους
πιο ευάλωτους συμπολίτες
μας. Το νέο πρόγραμμα θα
συμβάλλει στην καταπολέμη-
ση της ενεργειακής φτώχειας,
με τη μείωση του ενεργειακού
κόστους για τα νοικοκυριά και
στην αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής κρίσης, με τον περιορι-
σμό των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου. Τα έργα θα
δώσουν μεγάλη ώθηση στον
κατασκευαστικό κλάδο και
την εθνική οικονομία με τη
δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Το νέο πρόγραμμα
θα αποτελέσει το πρώτο
βήμα του μεγάλου κύματος
ενεργειακής αναβάθμισης
που έχουμε προγραμματίσει
για τα επόμενα έτη, προκει-
μένου να πετύχουμε τον εθνι-
κό στόχο για το 2030 που
προβλέπει την ενεργειακή
ανακαίνιση 600.000 κτιρίων».
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Μ
εγάλες αλλαγές

έρχονται στα

όρια ηλικίας

συνταξιοδότησης από το

2022. Έρχεται αύξηση

ορίου για 3 εκατ. ασφαλι-

σμένους. Ποιοι γλιτώ-

νουν.

Μεγάλες ανατροπές έρχο-

νται στα όρια ηλικίας συντα-

ξιοδότησης από το 2022. Η

ΕΝΥΠΕΚΚ του Αλέξη

Μητρόπουλου κάνει λόγο

για μεγάλη αύξηση ορίων

ηλικίας συνταξιοδότησης

για 3 εκατομμύροια ασφαλι-

σμένους από 1-1-2022.

Όπως τονίζει σώζονται

μονό 100.000 ασφαλισμέ-

νοι που θεμελιώνουν ή

κατοχυρώνουν συνταξιοδο-

τικό δικαίωμα μέχρι 31-12-

2021.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ

σε 20 ήμερες λήγουν τα

μεταβατικά όρια συνταξιο-

δότησης που ισχύουν για

τη περίοδο 2015-2021 και

οι εξελίξεις θα είναι ραγδαί-

ες:

Από 1-1-2022 καταργούνται

όλες οι πρόωρες συνταξιο-

δοτήσεις και τίθεται οριστικά

σε εφαρμογή ο γενικός

υποχρεωτικός για όλους

τους ασφαλή-σμενους

κάνονας του τρίτουμνημονί-

ου (νομός 4336/2015) σύμ-

φωνα με τον οποίο για

πλήρη σύνταξη θα απαιτού-

νται:

-40 έτη ασφάλισης(12.000

ένσημα) στο 62-0 έτος ηλι-

κίας ή

-15 έτη ασφάλισης τουλάχι-

στον (4.500 ένσημα) στο

67ο έτος και άνω.

Για μειωμένη σύνταξη θα

απαιτούνται 15 έτη ασφάλι-

σης(4.500 ένσημα) και το

62-ο έτος ηλικίας.

Η αύξηση των ορίων ηλι-

κίας από 1-1-2022 από 5

έως και 12 έτη είναι η μεγα-

λύτερη που έχει γίνει ποτέ

στην Ευρώπη συνολικά!!

Επειδή οι περισσότεροι

ασφαλισμένοι δεν γνωρί-

ζουν τις μεγάλες αλλαγέγες

για την ασφάλιση και τη

ζωή τους οφείλουν να ενη-

μερωθούν και να μην

αρκούνται στις κυβερνητι-

κές δηλώσεις και τη παρα-

πληροφόρηση από ειδικούς

που πρόσκεινται στα τρία

μνημονιακά κόμματα, τονί-

ζει η ΕΝΥΠΕΚΚ.

Ασφαλιστικό: Οι ανατροπές για σύνταξη από το 2022 –Ασφαλιστικό: Οι ανατροπές για σύνταξη από το 2022 –

Αυξάνονται τα όρια ηλικίαςΑυξάνονται τα όρια ηλικίας



Α
ναβολή λόγω των

άσχημων καιρι-

κών συνθηκών

είχαμε στα παιχνίδια Β

και Γ ΕΠΣΝ Λάρισας το

Σάββατο που μας πέρα-

σε.

Η ασταμάτητη βροχή που

έπεφτε σε όλη την επικρά-

τεια έφερε την αναβολή των

αγώνων και έτσι πλέον οι

ομάδες θα δώσουν το ερχό-

μενο Σάββατο 18/12 τα εξ

αναβολής παιχνίδια τους

σύμφωνα με την απόφαση

της Επιτροπής Διεξαγωγής

πρωταθλημάτων.

Έτσι οι ομάδες της

Επαρχίας Φαρσάλων που

αγωνίζονται σε Β και Γ

ΕΠΣΝ Λάρισας είχαν ευκαι-

ρία για ξεκούραση και ανα-

σύνταξη δυνάμεων εν όψει

της συνέχειας των πρωτα-

θλήματων.

Ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων κατά-
φερε να πάρει μια

πολύ σημαντική νίκη
κόντρα στον
Αμπελωνιακό με σκορ 4 –
0 και μεγάλο πρωταγωνι-
στή τον Σωτήρη
Παπακωνσταντίνου ο
οποίος πέτυχε χατ – τρικ.
Έτσι οι κιτρινόμαυροι του
Χρήστου Καπελιάνη έφτα-
σαν τους 25 βαθμούς
όντας πλέον μαζί με τον
Φαλανιακό στην 3η θέση
και στο -3 από την κορυ-
φή.
Όσο αφορά την αναμέτρη-
ση ο Αχιλλέας μπήκε από
την αρχή αποφασισμένος
να δείξει ποιος είναι το

“αφεντικό” και κατάφερε να
πάρει νωρίς προβάδισμα
όταν στο 8′ ο Κερμελίδης
σούταρε, ο τερματοφύλακας
του Αμπελωνιακού του είπε
“όχι” όμως ο
Παπακωνσταντίνου πήρε το
“ριμπάουντ” και με πλασέ
πέτυχε το 1 – 0.
Ο Αχιλλέας έχασε δυο πολύ
καλές στιγμές όταν το σουτ
του Κερμελίδη απέκρουσε ο
αντίπαλος κίπερ, ενώ ο
Λαβαντσιώτης από πλεονε-
κτική θέση δεν κατάφερε να
σκοράρει. Εν τέλει στο 15′
και μετά από πανέμορφο
συνδυασμό των ποδοσφαι-
ριστών των γηπεδούχων ο
Παπακωνσταντίνου “όπλι-
σε” μέσα από την περιοχή

και πέτυχε το 2 – 0 και
παράλληλα το δεύτερο
τέρμα του.
Οι παίκτες του Χρήστου
Καπελιάνη συνέχισαν να
πιέζουν και είχαν κάποιες
καλές στιγμές με τους
Παπακωνσταντίνου,
Κερμελίδη και Χατζόπουλο
με το ημίχρονο να ολοκλη-
ρώνεται με σκορ 2 – 0. Με
το “καλημέρα” του δευτέρου
ημιχρόνου και συγκεκριμέ-
να στο 50′ ο
Παπακωνσταντίνου βρέθη-
κε σε πλεονεκτική θέση δεν
σούταρε “γεμάτα” όμως τα
περίεργα φάλτσα της μπά-
λας ξεγέλασαν τον τερματο-
φύλακα του Αμπελωνιακού
και η μπάλα αναπαύτηκε
στα δίχτυα του για το 3 – 0
και το χατ τρικ του νεαρού
Φαρσαλινού ποδοσφαιρι-
στή.
Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι
έχασαν μεγάλες ευκαιρίες
από θέση τετ α τετ με τους
Κερμελίδη και Λαβαντσιώτη
να μην καταφέρνουν να
σκοράρουν. Το τελικό 4 – 0
πέτυχε στο 85′ ο Μπαιράμι
όταν μετά από φάση διαρ-
κείας στα καρέ του
Αμπελωνιακού ο
Κερμελίδης “έσπασε” έξυ-
πνα και ο Μπαιράμι με
δυνατό σουτ σκόραρε για
το τελικό σκορ.
Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Κουσιάς, Σταθάκος,
Παπαδόπουλος, Ντελής Δ.,
Τσούλης Θ., Πατσιούρας,

Γανός, Χατζόπουλος,
Λαβαντσιώτης, Κερμελίδης,
Παπακωνσταντίνου.
Έπαιξαν και οι: Ντελής Γ.,
Καραμπάλιος, Αετόπουλος,
Μπαιράμι.
Αμπελωνιακός (Δημήτρης
Αλεξανδρής):
Καρκατσέλας, Κυρίτσης,
Κολιός, Πάνου, Αλατάς,
Αλεξόπουλος, Μπαρούτας,
Χατζούλης, Βούκιας,
Αλεξόπουλος, Πονηρός.
Έπαιξαν και οι: Μεσημέρης,
Μαυρίδης, Γκίρζι.
Διαιτητική Τριπλέτα:
Κουκούλης, Νάκας,
Κοτουμπάς.
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CMYK

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

““Τετρακίνητος” με σούπερΤετρακίνητος” με σούπερ

Παπακωνσταντίνου ο Αχιλλέας!Παπακωνσταντίνου ο Αχιλλέας!

ΑναβλήθηκανΑναβλήθηκαν οι αγώνες σε Βοι αγώνες σε Β

και Γ ΕΠΣΝ Λάρισας ελέωκαι Γ ΕΠΣΝ Λάρισας ελέω

κακοκαιρίαςκακοκαιρίας



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ
σε κεντρικό σημείο της πόλης
των Φαρσάλων στον πεζό-
δρομο της Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.
Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα
90 τ.μ. επί των οδών
Κολοκοτρώνη και Κανάρη
γωνία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6942200185

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ανακαι-

νισμένο, ισόγειο επί της Οδού

Βόλου 15  και Απόλλωνος 9

στά Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977206965

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αλέτρι 14αρι

μάρκας OTMAN στο

Πολυνέρι Φαρσάλων, σε

καλή κατάσταση και σε καλή

τιμή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 & 6909412423

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

από την Κάβα Καλουζάκη

στα Φάρσαλα (Οδός

Βόλου 27).

Πληροφορίες εντός κατα-

στήματος ή στο τηλέφω-

νο: 24910 – 23615.

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί της

Οδού 28ης Οκτωβρίου,

Αριθμός 33 στα Φάρσαλα,

μελλοντικά διαμερίσματα

127,13 τ.μ. (του 2ου ορό-

φου) 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 αποθή-

κευσης πετρελαίου, χωρη-

τικότητας 1 τόνου μεταλλι-

κής κατασκευής σε καλή

κατάσταση.

Πληροφορίες στο:

6972026490.

- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό

διώροφο κατάστημα

(73+73 τ.μ.) στην οδό

Λαμίας μεταξύ των δυο

πλατειών (Δημαρχείου –

Λαού)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6972008068 –

6983522480.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικεία 125 τμ

σε Οικοπέδο 500 τμ.,

έξτρα αποθηκευτικός

χώρος με ξυλόφουρνο,

στην Βαμβακού

Φαρσάλων.

Πληροφορίες:

6949891910

14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

14/12:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

15/12:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

16/12:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

17/12:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

18/12:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

19/12:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

20/12:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άντρας για μόνιμη εργασία στην Επιχείρηση

Κρεάτων «Μπερσιάνης»  με πλήρη ασφάλεια, οκτάωρο

εξαήμερο, μισθός ικανοποιητικός.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972015508

Συντηρεί καιΣυντηρεί και

επεκτείνει κοιμητήριαεπεκτείνει κοιμητήρια

και οστεοφυλάκια οκαι οστεοφυλάκια ο

δήμος Φαρσάλωνδήμος Φαρσάλων

Έ
φυγε από την

ζωή μετά από

πολυήμερη νοση-

λεία σε νοσοκομείο της

Λάρισας σε ηλικία 54

ετών, ο Υπαστυνόμος Α΄

Γιάννης Οικονόμου που

υπηρετούσε στο Α.Τ.

Φαρσάλων.

Η ξαφνική είδηση της απώ-
λειας του από την ζωή
σκόρπισε θλίψη στην τοπι-
κή κοινωνία των Φαρσάλων
που ήταν ιδιαίτερα αγαπη-
τός.

*Θερμά συλλυπητήρια

στην οικογένειά του

Σ
τη συντήρηση και

επέκταση κοιμητη-

ρίων και οστεοφυ-

λακίων στην επαρχία,

προχωρεί ο δήμος

Φαρσάλων, μετά από την

υπογραφή της σχετικής

σύμβασης από τον

δήμαρχο κ. Μάκη

Εσκίογλου, με τον ανάδο-

χο του έργου.

Αναλυτικότερα, θα ανακα-

τασκευαστεί το κοιμητήριο

του Ελληνικού, θα επισκευ-

αστεί η περίφραξη του κοι-

μητηρίου στα Πυργάκια και

θα κατασκευαστούν μερικά

ταμεία στο κοιμητήριο

Πολυδάμειου.

Ταυτόχρονα θα γίνουν

απαραίτητες μικροεπισκευ-

ές σε οστεοφυλάκια όπως

αυτά της Σκοπιάς και της

Υπέρειας.

Το συνολικό κόστος του

έργου ανέρχεται σε

23.548,00 ευρώ πλέον

Φ.Π.Α.

Έφυγε από την ζωήΈφυγε από την ζωή

ο Υπαστυνόμος Α΄ο Υπαστυνόμος Α΄

Γιάννης ΟικονόμουΓιάννης Οικονόμου

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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Εποχή Δημήτρη Βλάχου στονΕποχή Δημήτρη Βλάχου στον

πάγκο του Ολυμπιακού Αμπελιάς!πάγκο του Ολυμπιακού Αμπελιάς!

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς βρήκε

στο πρόσωπο

του Δημήτρη Βλάχου τον

αντικαταστάτη του Γιάννη

Τσαλάγγα στον ερυθρό-

λευκο πάγκο.

Ο Δημήτρης Βλάχος παρά

το νεαρό της ηλικίας του

έχει σημαντικές παραστά-

σεις και εμπειρίες στους

πάγκους καθώς μέχρι πρό-

τινος ήταν πρώτος προπο-

νητής στον Πύρρο στην Α

ΕΠΣΝ Λάρισας.

Επίσης ο κ. Βλάχος εργάζε-

ται ως προπονητής και στις

Ακαδημίες Olympic FA.

Επίσης μεταξύ άλλων έχει

εργαστεί ως προπονητής

στην Σχολή Ποδοσφαίρου

του Ολυμπιακού Πειραιώς

στον Νομό Ροδόπης, στον

Ορφέα Ξυλαγανής ως βοη-

θός προπονητή στην

Ακαδημία Πλίτση ως πρώ-

τος προπονητής ενώ στην

ομάδα του Πύρρου θήτευσε

και ως βοηθός πέραν από

πρώτος προπονητής.

Η ανακοίνωση του

Ολυμπιακού Αμπελιάς:

“Η ομάδα μας βρίσκεται

στην ευχάριστη θέση να

ανακοινώσει την έναρξη της

συνεργασίας της με τον

προπονητή κ. Δημήτρη

Βλάχο ο οποίος θα είναι ο

νέος προπονητής του

Ολυμπιακού Αμπελιάς.

Ο κ. Βλάχος μέχρι πρότινος

ήταν προπονητής στον

Πύρρο στην Α ΕΠΣΝ

Λάρισας – DETOX, ενώ

είναι προπονητής και στην

Ακαδημία Olympic FC.

Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί

ως προπονητής στην

Σχολή Ποδοσφαίρου του

Ολυμπιακού Πειραιώς στον

Νομό Ροδόπης, στον

Ορφέα Ξυλαγανής ως βοη-

θός προπονητή, στην

Ακαδημία Πλίτση ως πρώ-

τος προπονητής και στην

ομάδα του Πύρρου ως βοη-

θός και πρώτος προπονη-

τής.

Σύσσωμο το Δ.Σ. του

Συλλόγου καλωσορίζει τον

κ. Δημήτρη Βλάχο στην

οικογένεια της Αμπελιάς και

του εύχεται καλή αγωνιστι-

κή σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες με την ομάδα μας.

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς στο

ντεμπούτο του

Δημήτρη Βλάχου στον

πάγκο του ηττήθηκε με

σκορ 4 – 1 από την ΑΕ

Κιλελέρ και έτσι παρέμει-

νε στους 13 βαθμούς και

βρίσκεται στην 11η θέση. 

Το συγκρότημα του Αχιλλέα

Τσιβόπουλου επέβαλλε από

τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό

του και πήρε σοβαρό προ-

βάδισμα στο σκορ με 2-0

με δράστες τους Ντιντή

(31΄) και Τζέκα (45΄).

Και στην επανάληψη οι

«κίτρινοι» κυριάρχησαν

στον αγωνιστικό χώρο,

σημειώνοντας άλλα δύο

τέρματα με τους Τζέκα (47΄)

και Ζάχο (66΄).

Από τη μεριά τους οι παί-

κτες του Δημήτρη Βλάχου

στον ντεμπούτο του στον

πάγκο του Ολυμπιακού,

κατέβαλλαν φιλότιμες προ-

σπάθειες, σημειώνοντας το

γκολ της τιμής στο 85΄με

τον Χατζή.

Οι Συνθέσεις

ΑΕ Κιλελέρ (Α.

Τσιβόπουλος):

Καρακυρίτσης,

Γαρουφαλιάς (46΄Κίτσιος

Δ.), Ζιόμπουρας

(60΄Κίτσιος Π.), Τσακίρης

(68΄Κωστόπουλος),

Καρακάνος (60΄Ζάχος),

Ντιντής, Αργύρης,

Κορδαλής, Τζέκας Χ. (68΄

Φαρμάκας), Παπαχρήστος,

Κουβελάς.

Ολυμπιακός Αμπελιάς(Δ.

Βλάχος): Κιλιργιώτης,

Χάμος, Κοτρώτσιος Θ.,

Αντωνίου, Νικολακούλης,

Κοτρώτσιος Χρ.,

Γκαραβέλης (60΄

Βασιλειάδης), Χατζής,

Χριστοδούλου (65΄

Πλίτσης), Τσαπατώρης,

Καρατζούκος.

Β ΕΠΣΛ - 3ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Αργυροπούλι – Δαμασιακός 3-0

Οικ. Τσαριτσάνης – Φαλανιακός 2-3

Σμόλικας – Νέα Πολιτεία 1-0

Κιλελέρ – Αμπελιά 4-1

Μαυροβούνι – Αβέρωφ (αναβολή)

Αχιλλέας Φ. – Αμπελωνιακός 4-0

Δωτιέας Αγιάς – Γόννοι 5-0

Π. Νίκαιας- Βλαχογιάννι 2-1

Δ. Γιάννουλης – Πύρρος (αναβολή)

Τα Αποτελέσματα (7η Αγων.)

Χαλκιάδες-Ναρθάκι 2-1

Μάνδρα-Ιπποκράτης 0-2

Πελασγιώτιδα-Ανθούπολη 5-1

Άγιοι Ανάργυροι-Υπέρεια 2-0

Ελευθεραί-Ραχούλα 3-0

Ρεπό: Φορτούνα

Κουτσοχέρου

Τα Αποτελέσματα (7η Αγων.)

Μυραϊκός-Ακ. Φαρσάλων 4-3

Βούναινα- Διογένης 1-1

Τερψιθέα-Αρμένιο 1-1

Ζάππειο-Κρήνη 9-1

Ρεπό: Θύελλα Βασιλί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1.Οικονόμος Τσαριτσάνης 26-8 28

2.Δωτιέας Αγιάς 22-8 27

3.Φαλανιακός 32-7 25

4.Αχιλλέας Φαρσάλων 21-4 25

5.Κιλελέρ 23-6 24

6.*Παναγροτικός 24-11 23

7.Σμόλικας 16-20 16

8.Αργυροπούλι 15-14 16

9.*Μαυροβούνι 11-10 15

10.Δαμασιακός 12-19 14

11.Αμπελιά 14-20 13

12.*Δήμητρα Γιάννουλης 4-9 10

13.Γόννοι 6-20 8

14.*Πύρρος 7-18 7

15.Αμπελωνιακός 8-19 6

16.Βλαχογιάννι 4-19 4

17.Αβέρωφ 2-19 4

18.Νέα Πολιτεία 5-21 2

Οι ομάδες με * έχουν 1 αγώνα λιγότερο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Άγιοι Ανάργυροι 9-1 11

2. Πελασγιώτιδα 11-3 11

3. Υπέρεια 12-7 11

4. Φ. Κουτσοχέρου 10-5 11

5. Ελευθεραί 8-5 10

6. Ανθούπολη 12-12 9

7. Χαλκιάδες 10-10 9

8. Ιπποκράτης 9-7 8

9. Ναρθάκι 7-15 5

10. Μάνδρα 4-14 2

11. Ραχούλα 6-14 0

*Ελευθεραί, Μάνδρα, Άγιοι Ανάργυροι και

Πελασγιώτιδα έχουν ένα ματς λιγότερο

ενώ η Ραχούλα δύο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Τερψιθέα 19-6 17

2. Αρμένιο 22-6 14

3. Διογένης 11-4 12

4. Βασιλί 12-7 11

5. Βούναινα 10-8 11

6. Μυραϊκός 6-14 4

7. Ζάππειο 12-10 4

8. Ακαδημία Φ. 12-17 4

9. Κρήνη 4-36 0

Επόμενη (12η) Αγωνιστική
(Σάββατο 18/12, 15:00)
Οικ. Τσαριτσάνης-Αργυροπούλι
Δαμασιακός – Σμόλικας
Φαλανιακός – Κιλελέρ
Ν.Πολιτεία – Μαυροβούνι
Αμπελιά – Αχιλλέας Φ.
Αβέρωφ – Δωτιέας Αγιάς
Αμπελωνιακός – Π. Νίκαιας
Γόννοι – Δήμητρα Γιάννουλης
Πύρρος – Βλαχογιάννι

Επόμενη (8η) Αγωνιστική 

(Σάββατο 18/12, 15:00)

Μάνδρα-Χαλκιάδες

Ναρθάκι-Πελασγιώτιδα

Ιπποκράτης-Άγιοι Ανάργυροι

Υπέρεια-Ελευθεραί

Φ. Κουτσοχέρου -Ραχούλα

Ρεπό: Ανθούπολη

Επόμενη (8η) Αγωνιστική

(Σάββατο 18/12, 15:00)

Αρμένιο-Ζάππειο

Ακαδημία Αχ. -Βούναινα

Βασιλί- Διογένης

Κρήνη-Μυραϊκός

Ρεπό: Τερψιθέα

Γ ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

ΉτταΉττα γιαγια τοντον ΟλυμπιακόΟλυμπιακό ΑμπελιάςΑμπελιάς

στοστο ντεμπούτο του Βλάχουντεμπούτο του Βλάχου



Ε
ορτάστηκε την στο

Δενδροχώρι

Φαρσάλων,

παρουσία του

Μητροπολίτη

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεου, η χάρη του

Οσίου και Θεοφόρου

Πατρός ημών Σάββα του

ηγιασμένου, στο ομώνυ-

μο Ιερό Παρεκκλήσιο του

χωριού. Αξίζει να σημειω-

θεί ότι είναι η μοναδική

ενορία στην Μητρόπολη

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων που

είναι αφιερωμένη στον

Άγιο Σάββα.

Στον εκκλησιασμό παρευρέ-

θηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαρσάλων κ. Κων/νος

Δαμιανός, ο Πρόεδρος

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ κ. Νίκος

Γκατζόγιας,  ο πρόεδρος

της κοινότητας κ. Χρήστος

Σταφύλλης, ο πρώην αντι-

δήμαρχος Μετεώρων κ.

Δημ. Βουρλίτσης κάτοικοι

και φίλοι του χωριού.

16
Τρίτη 14 ΔεκεμβρίουΤοπικά Νέα

CMYK

Εορτάστηκε ο Άγιος Σάββας στοΕορτάστηκε ο Άγιος Σάββας στο

Δενδροχώρι ΦαρσάλωνΔενδροχώρι Φαρσάλων

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!


