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Τρίτη 25  Ιανουαρίου 2022 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1054 Τιμή: 0,60 ευρώ
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“Επιστολή - “Επιστολή - 

απάντηση τηςαπάντηση της

ΔημοτικήςΔημοτικής

Αρχής στον κ.Αρχής στον κ.

Κώστα Μπέη”Κώστα Μπέη”

“Ο κ. Μπέης“Ο κ. Μπέης

θέλει ναθέλει να

χρησιμοποιήχρησιμοποιή

-σουμε μία-σουμε μία

ακατάλληληακατάλληλη

γεώτρησηγεώτρηση

πουπου

πλήρωσανπλήρωσαν

«χρυσάφι» οι«χρυσάφι» οι

Φαρσαλινοί”Φαρσαλινοί”

Κ. Αγοραστός: «Τα δημόσια έργαΚ. Αγοραστός: «Τα δημόσια έργα

είναι μια συνεχής μάχη δυσκοείναι μια συνεχής μάχη δυσκο--

λιών Λειτούργησαν τα αντιπλημλιών Λειτούργησαν τα αντιπλημ--

μυρικά της Περιφέρειας»μυρικά της Περιφέρειας»

Η ΔΗΜΤΟ Φαρσάλων & ΔΕΕΠΗ ΔΗΜΤΟ Φαρσάλων & ΔΕΕΠ

Λάρισας για την επίσκεψηΛάρισας για την επίσκεψη

Κυβερνητικών κλιμακίωνΚυβερνητικών κλιμακίων

στην επαρχία Φαρσάλωνστην επαρχία Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων:Δήμος Φαρσάλων:

Απογραφόμαστε τώρα στοΑπογραφόμαστε τώρα στο

δήμο μας, δίνουμε ζωή στονδήμο μας, δίνουμε ζωή στον

τόπο μαςτόπο μας

- Εσκίογλου: Με αμιγώς αναπτυξιακό πρόσημο, παρά τη- Εσκίογλου: Με αμιγώς αναπτυξιακό πρόσημο, παρά τη

δυσμενή συγκυρία – Ποιά είναι τα βασικά μεγέθη τουδυσμενή συγκυρία – Ποιά είναι τα βασικά μεγέθη του

- Άρης Καραχάλιος: «Ο Δήμος κινείται με ταχύτητα αραμπά» - Άρης Καραχάλιος: «Ο Δήμος κινείται με ταχύτητα αραμπά» 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τοΕγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το

Δημοτικό Συμβούλιο ο ΠροϋπολογισμόςΔημοτικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός

του 2022 - Ανέρχεται στα 23,2 εκ. ευρώ του 2022 - Ανέρχεται στα 23,2 εκ. ευρώ 



Μ
έτρα αποτροπής

των κρουσμάτων

κλοπής αγροτικού

εξοπλισμού και ιδιαίτερα

ηλεκτρομοτέρ άρδευσης

και καλωδίων -για τον

χαλκό που περιέχουν-

ζητά ο βουλευτής

Λαρίσης της Νέας

Δημοκρατίας κ. Μάξιμος

Χαρακόπουλος από τον

υπουργό Προστασίας του

Πολίτη κ. Τάκη

Θεοδωρικάκο.

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην

ερώτησή του υπογραμμίζει

ότι «κατά περιόδους, οι

κλοπές, παντός είδους,

αγροτικού εξοπλισμού γνω-

ρίζουν μεγάλη έξαρση και οι

συνέπειές τους προκαλούν

σημαντική οικονομική ζημία

στους αγρότες. Ιδιαίτερα

κατά τη χειμερινή περίοδο,

όπου οι καλλιεργητικές

εργασίες φθίνουν και οι

αγρότες δεν έχουν λόγους

να βρίσκονται στα χωράφια

τους με την ίδια συχνότητα,

οι κλοπές αυξάνονται κατα-

κόρυφα. Κάθε είδους εργα-

λείο, παρελκόμενο ή εξάρ-

τημα μπορεί να κλαπεί,

ενώ, σύμφωνα με καταγγε-

λίες των αγροτών, έχουν

κλαπεί ακόμα και νεαρά

δενδρύλλια που μόλις

έχουν μεταφυτευθεί στις

οριστικές τους θέσεις στα

χωράφια. Ωστόσο, όπως

φαίνεται, τα εξαρτήματα

που προτιμώνται περισσό-

τερο από τους επιτήδειους

είναι αυτά που πλαισιώνουν

τον αρδευτικό εξοπλισμό,

και τα οποία δεν μπορούν

να μετακινηθούν σε θέσεις

φύλαξης. Όπως αναφέρουν

οι αγρότες, οι ηλεκτροκινη-

τήρες και οι καλωδιώσεις

των αρδευτικών συγκροτη-

μάτων αποτελούν την αγα-

πημένη λεία των δραστών

λόγω του χαλκού που

περιέχουν.

Το τι συμβαίνει στη συνέ-

χεια και πού καταλήγουν τα

κλοπιμαία δεν είναι εξακρι-

βωμένο. Αναμφίβολα,

όμως, η ζημιά, που υφίστα-

νται οι αγρότες είναι μεγά-

λη, καθώς η αντικατάσταση

του εξοπλισμού είναι επιβε-

βλημένη και, βεβαίως, εξαι-

ρετικά δαπανηρή.

Η υψηλή συχνότητα των

περιστατικών αυτών τον

τελευταίο καιρό στην περιο-

χή των Φαρσάλων έχει

προκαλέσει την αγανάκτη-

ση των αγροτών, οι οποίοι

δικαίως αναζητούν τρόπους

για την διαφύλαξη των

περιουσιών τους. Προς

τούτο, ζητούν την ανάληψη

πρωτοβουλιών και από

πλευράς της πολιτείας,

προκείμενου να εντοπι-

στούν και να εξαρθρωθούν

τυχόν κυκλώματα που

λυμαίνονται τα κλοπιμαία,

ελπίζοντας έτσι στον περιο-

ρισμό του φαινομένου των

κλοπών».

Κατόπιν τούτων ο Μάξιμος

Χαρακόπουλος ρωτά τον

αρμόδιο υπουργό «με

δεδομένα τα αλλεπάλληλα

κρούσματα κλοπών αγροτι-

κού εξοπλισμού και κυρίως

αρδευτικών εξαρτημάτων

για την εκμετάλλευση του

χαλκού που περιέχουν, σε

ποιες ενέργειες προτίθεστε

να προβείτε για την αποτε-

λεσματικότερη προστασία

των περιουσιών των αγρο-

τών».
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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 26/01/2021
Αίθριος -2/05c

Τρίτη 25/01/2022
Αίθριος -3/03c

Πέμπτη 27/01/2021
Αίθριος 00/07c

Παρασκευή 28/01/2021
Συννεφιά 01/10c

Σάββατο 29/01/2022
Συννεφιά 02/09c

Κυριακή 30/01/2022

Συννεφιά 04/10c

Δευτέρα 31/01/2022

Αίθριος Καιρός 05/12 c

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

Μάξιμος σεΜάξιμος σε

Θεοδωρικάκο: ΜάστιγαΘεοδωρικάκο: Μάστιγα

για τους αγρότες οιγια τους αγρότες οι

κλοπές εξοπλισμού!κλοπές εξοπλισμού!

Δ
ιεύρυνση των δικαι-

ούχων επιδότησης

σε λογαριασμούς

ηλεκτρισμού και φυσικού

αερίου προβλέπει η τρο-

πολογία του υπουργείου

Οικονομικών, η οποία

περιλαμβάνεται σε νομο-

σχέδιο του υπουργείου

Ανάπτυξης και

Επενδύσεων.

“Το κόστος ηλεκτρικής ενέρ-

γειας έχει αυξηθεί σημαντι-

κά, αποτέλεσμα δυσκολία

πληρωμής των λογαρια-

σμών και αύξηση του

κόστους παραγωγής.

Απαιτείται ευρύτερη πρό-

βλεψη των δικαιούχων επι-

δότησης, καθώς και ενίσχυ-

ση του κανονιστικού πλαισί-

ου, για χορήγηση επιδότη-

σης” αναφέρεται στη σχετι-

κή τροπολογία.

Πρόκειται για τροποποίηση

διεύρυνσης της βάσης των

δικαιούχων καταναλωτών

φυσικού αερίου και εμπλου-

τισμού του ρυθμιστικού

περιεχομένου της προβλε-

πόμενης κοινής απόφασης

των υπουργών

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και Οικονομικών,

μέσω της οποίας εξειδικεύε-

ται η διαδικασία χορήγησης

της επιδότησης.

Αφορά όλους τους κατανα-

λωτές ηλεκτρικής ενέργειας,

ανεξαρτήτως επιπέδου και

όλους τους καταναλωτές

φυσικού αερίου, εκτός των

παραγωγών ηλεκτρικής

ενέργειας, τους αγρότες,

τους προμηθευτές ηλεκτρι-

κής ενέργειας, τις επιχειρή-

σεις.

Ο
Μελισσοκομικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

έκοψε την καθιερωμένη

βασιλόπιτα στις

23/01/2021 στο

Κατάστημα «Καταραχιάς»

στα Φάρσαλα.

Εκτός από το Δ.Σ το οποίο

παρευρέθηκε σύσσωμο , το

παρόν έδωσαν και πολλά

μέλη του Συλλόγου. Η διοί-

κηση ευχαριστεί όλους

όσους παρευρέθηκαν και

εύχεται σε όλα τα μέλη του

σωματείου ευτυχισμένη και

δημιουργική μελισσοκομική

χρονιά.

Ο τυχερός που βρήκε το

φλουρί ήταν ο Βασίλης

Πατσιλής ο οποίος βραβεύ-

τηκε με δυο κιβώτια βανί-

λιες χορηγία της κ. Ιωάννας

Αγγελακοπούλου και ακόμα

ένα κιβώτιο βανίλια χορηγία

του κ. Κώστα Καρουμπα

Επιδότηση λογαριαΕπιδότηση λογαρια--

σμών ηλεκτρισμού καισμών ηλεκτρισμού και

φυσικού αερίου: διεύφυσικού αερίου: διεύ--

ρυνση των δικαιούχωνρυνση των δικαιούχων

““Βασίλεψε” ΟΒασίλεψε” Ο

ΜελισσοκομικόςΜελισσοκομικός

ΣύλλογοςΣύλλογος

Φαρσάλων Φαρσάλων 



Σ
ε ανακοίνωση των

περιφερειακών

συμβούλων Πέτρου

Τσακνάκη και Δέσποινας

Αράπκουλε, της παράτα-

ξης » Η Θεσσαλία στην

Καρδιά μας» – μετά την

επίσκεψη τους στις πλη-

γείσες περιοχές των

Φαρσάλων από τα πρό-

σφατα καιρικά φαινόμενα

– επισημαίνονται τα εξής:

«Μετά τις καταστροφές των

προηγούμενων ημερών

από τα καιρικά φαινόμενα,

τα οποία δεν μπορούν να

χαρακτηριστούν ακραία στα

μέσα Ιανουαρίου, σε πολ-

λές περιοχές της

Θεσσαλίας, αναγνωρίζεται

για ακόμη μια φορά η τερά-

στια ευθύνη αυτής της

Περιφερειακής Αρχής.

Δυστυχώς, η παντελής

έλλειψη αναπτυξιακού πλά-

νου της υπαίθρου τα τελευ-

ταία 10 χρόνια, άφησε ανο-

χύρωτη τη Θεσσαλία απέ-

ναντι στα έντονα καιρικά

φαινόμενα και έρχεται να

αποδείξει για πολλοστή

φορά πως είμαστε εντελώς

απροετοίμαστοι για τη λεγό-

μενη προσαρμογή στη κλι-

ματική αλλαγή.

Από την επίσκεψη μας στις

πληγείσες περιοχές των

Φαρσάλων, πήραμε το

μήνυμα πως οι πολίτες επι-

ζητούν άμεσες λύσεις και

αποδοκιμάζουν περίτρανα

τις όποιες λαϊκιστικές πρα-

κτικές, οι οποίες οδήγησαν

τα τελευταία χρόνια σε αυτά

τα αποτελέσματα. Έχουν

βαρεθεί πλέον οι πολίτες τις

βαρύγδουπες δηλώσεις και

τις συνεδριάσεις κατόπιν

εορτής, για τα λαμβανόμενα

μέτρα ανακούφισης και τον

τρόπο αποζημιώσεων των

περιουσιών τους. Άλλωστε,

ο Περιφερειάρχης θα πρέ-

πει να δώσει άμεσα απα-

ντήσεις σε μια σειρά από

εύλογα ερωτήματα, όταν ο

ίδιος – ένα μήνα μετά την

καταστροφή του «Ιανού» –

δήλωσε πως  έχει σχέδιο

ύψους 30 εκ. ευρώ για την

πλήρη αποκατάσταση των

ζημιών στο οδικό δίκτυο και

την υλοποίηση αντιπλημμυ-

ρικών έργων στην περιοχή

των Φαρσάλων.

Επιπρόσθετα, στα τέλη του

2021 σε συνεδρίαση του

Περιφερειακού συμβουλίου,

σε απάντηση σχετικής ερώ-

τησης άλλης περιφερειακής

παράταξης, σχετικά με το

ποια αντιπλημμυρικά έργα

έγιναν, δήλωσε την περά-

τωση των περισσότερων

έργων. Οπότε θα πρέπει να

απαντήσει στους πολίτες

της Θεσσαλίας:

·Γιατί παρουσίασε στο περι-

φερειακό συμβούλιο και

διαφήμιζε στον τύπο ως

ολοκληρωμένα  μια σειρά

από αντιπλημμυρικά έργα

που δεν έγιναν;

·Μήπως υπάρχουν ευθύνες

επιλογής αναδόχων έργων

στον καταιγισμό απευθείας

αναθέσεων;

·Γιατί ενώ είναι στην εξου-

σία έντεκα (11) και πλέον

χρόνια, επιρρίπτει ευθύνες

πάντα σε τρίτους, όπως

κεντρική κυβέρνηση, οργα-

νισμούς και Δήμους, όταν

γίνονται καταστροφές και

από την άλλη πάντα οικειο-

ποιείται τις καλές πρακτικές

αυτών;

Εμείς ως παράταξη δεν θα

σταματήσουμε να πιέζουμε

την Περιφερειακή αρχή

ζητώντας  πειστικές απα-

ντήσεις. Άλλωστε, όταν

τους προειδοποιήσαμε για

την επόμενη μέρα, μας

αποκάλεσαν Κασσάνδρες.

Οι Κασσάνδρες όμως

απλώς πρόβλεψαν “καθώς

την ευθύνη για της άλωσης

της Τροίας την έχει απόλυ-

τα ο Πρίαμος”».
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««Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας» για τιςΗ Θεσσαλία στην Καρδιά μας» για τις

ζημιές από την κακοκαιρία: «Στο ίδιοζημιές από την κακοκαιρία: «Στο ίδιο

έργο αλλά όχι θεατές…»έργο αλλά όχι θεατές…»

Εκπτώσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Σ
υγκροτήθηκε από

την Περιφέρεια

Θεσσαλίας η επι-

τροπή κρατικής αρωγής

αρμόδια για την εκτίμηση

και καταγραφή των

ζημιών από τον

«Διομήδη» στον Δήμο

Φαρσάλων, σε επιχειρή-

σεις και μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα φορείς,

ως εξής:

-(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)Σωτήριος

Μπλάνας του Λεωνίδα ΠΕ

Μηχ/γων-Ηλ/γων Μηχ/κων

προϊστάμενο τμήματος της

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ

Λάρισας (με αναπληρωτή

τον Τσιουρή)

–Ντάσιος Ιωάννης, κλάδου

ΤΕ Τοπογράφων

Μηχανικών, υπάλληλο της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της ΠΕ Λάρισας ως

μέλος, με αναπληρωτή τον

Γκόνη Δημήτριο, κλάδου ΤΕ

Πολιτικών Μηχανικών ,

υπάλληλο της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων της ΠΕ

Λάρισας.

–Στέφανος Νικολόπουλος,

κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων

Μηχανικών, υπάλληλο της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Π.Ε. Λάρισας

–Τσιουρής Αναστάσιος ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ προϊστάμε-

νο τμήματος Εμπορίου

στηΔ/νση Ανάπτυξης της

ΠΕ Λάρισας

–Φυτιλή Δέσποινα του Ηλία

ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ

Λάρισας

–Τριανταφύλλου Καλλιόπη

ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωπόνων

υπάλληλο στη ΔΑΟΚ

–Ελένη Αργύρη του

Σωκράτη του κλάδου ΠΕ

Γεωτεχνικών Γεωπόνων με

Β΄βαθμ.

υπάλληλο στη ΔΑΟΚ

–Βασιλική Τσιάχα του Αδάμ

του κλάδου ΠΕ

Γεωτεχνικών Γεωπόνων με

Α βαθμ. υπάλληλο της

ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας

Γραμματειακή Υποστήριξη

τα μέλη της ΔΑΟΚ

Η επιτροπή κρατικής αρω-

γής είναι αρμόδια για την

εκτίμηση και καταγραφή

των ζημιών από θεομηνία

στις επιχειρήσεις και τους

μη κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα φορείς, με σκοπό την

επιχορήγηση ή την προκα-

ταβολή έναντι επιχορήγη-

σης για την αντιμετώπιση

των ζημιών, σύμφωνα με το

άρθρο 7 («Διαδικασία επι-

χορήγησης επιχειρήσεων

και μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα φορέων») του

νόμου 4797/2021.

Σ
ε ανακοίνωση της

ΔΗΜΤΟ Φαρσάλων

για την επίσκεψη

των κυβερνητικών κλιμα-

κίων στην περιοχές των

Φαρσάλων που υπέστη-

σαν πλημμυρικά φαινόμε-

να αναφέρονται τα εξής:

“Η ΔΗΜΤΟ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟ-

ΚΡΑΤΙΑΣ Φαρσάλων σε

συνεργασία με τη ΔΕΕΠ

Λάρισας, από τη στιγμή που

η κακοκαιρία «Διομήδης»

ήταν σε εξέλιξη  επικοινώνη-

σαν & ενημερώθηκαν από

το Δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, την ηγεσία

και τις υπηρεσίες της

Περιφέρειας Θεσσαλίας &

την Πολιτική Προστασία του

Δήμου Φαρσάλων.

Ο Πρόεδρος της ΔHMTO

Δημήτρης Γιακοβής, ο πρόε-

δρος της ΔΕΕΠ Ηλίας

Σουφλιάς συνοδευόμενοι

από τα μέλη της ΔΕΕΠ

Θωμά Κίτση αντιπρόεδρο,

Γιώργο Γουμενόπουλο υπ.

Στρατηγικού σχεδιασμού και

επικοινωνίας,  Γιώργο Τάτση

υπ. Τομέα Παραγωγικών και

Επιστημονικών φορέων

καθώς και τα μέλη της

ΔΗΜΤΟ Αρζουμανίδη

Ιωάννη Αντιπρόεδρο,

Λούκουτο Αντώνη

Γραμματέα και Γεωργατζή

Δημήτρη  υπ. Στρατηγικού

σχεδιασμού και  επικοινω-

νίας & Αγροτικού   βρέθηκαν

από τις πρώτες ώρες στα

σημεία όπου υπήρχαν προ-

βλήματα, συμμετείχαν και

ενημέρωσαν  με τη σειρά

τους  πολιτικούς και υπηρε-

σιακούς  αρμόδιους στην

Αθήνα για την έκταση του

φαινομένου και παρέμειναν

μαζί  με  τον  κ.  Δήμαρχο

τους Αντιδημάρχους Σοφία

Χατζηπλή και  Γούσια

Δημήτρη   και  εκπροσώ-

πους της Περιφέρειας στην

Βαμβακού στην αποκατά-

σταση του δικτύου ύδρευ-

σης  και στη συνέχεια επι-

σκέφθηκαν τις υπόλοιπες

περιοχές που είχαν πληγεί.

Την Παρασκευή ως κομματι-

κή αντιπροσωπεία  ΔΕΕΠ &

ΔΗΜΤΟ  είμασταν παρόντες

στην επίσκεψη-  αυτοψία

του Κυβερνητικού κλιμακίου

και είχαμε την ευκαιρία να

ενημερωθούμε  για την οικο-

νομική ενίσχυση που δόθη-

κε στο Δήμο ως πρώτο

μέτρο, αλλά και να ενημερω-

θούμε για τις πρωτοβουλίες

της κυβέρνησης ώστε να

περιοριστούν  στο μέλλον οι

ζημιές από ακραία καιρικά

φαινόμενα.

Η άμεση αντίδραση της

κυβέρνησης, η επίσκεψη, η

επικοινωνία, οι αποφάσεις

και η συνεργασία  του

Κυβερνητικού κλιμακίου με

τους πολίτες  και τις αρχές

του νομού μέσα στη δύσκο-

λη συγκυρία είναι δείγμα της

θέλησης της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟ-

ΚΡΑΤΙΑΣ  και  του κυβερνη-

τικού μοντέλου που αλλάζει

τη χώρα”.
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Ω
ς έναν προϋπολο-

γισμό με «αναπτυ-

ξιακό πρόσημο»

παρά τη δυσμενή συγκυ-

ρία της υγειονομικής και

ενεργειακής κρίσης,

χαρακτήρισε αυτόν του

2022 για το δήμο

Φαρσάλων, ο δήμαρχος

κ. Μάκης Εσκίογλου στη

χθεσινή ειδική συνεδρία-

ση του δημοτικού συμ-

βουλίου για την έγκρισή

του.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων

στη χρηματοδότηση του

μεγαλύτερου τεχνικού προ-

γράμματος που έχει συντα-

χθεί ποτέ στο δήμο, στην

αύξηση των αποθεματικών

ως απόρροια μίας χρηστής

διοίκησης, καθώς και στα

34 εκ. ευρώ που επιπρό-

σθετα αναμένονται μέσω

του προγράμματος

«Αντώνης Τρίτσης» του

υπουργείου Εσωτερικών.

Μεταξύ άλλων ο κ.

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Στον προϋπολογισμό

έχουν ενταχθεί όλα τα έργα

του τεχνικού προγράμμα-

τος, οι προμήθειες παγίου

εξοπλισμού, υπηρεσίες και

μελέτες, με τις αντίστοιχες

πιστώσεις τους, όπως

ψηφίστηκαν από το δημοτι-

κό μας συμβούλιο.

Είναι ένας προϋπολογισμός

ειδικών συνθηκών αφού

καταρτίστηκε και θα εκτελε-

στεί μέσα σε περιβάλλον

υγειονομικής και ενεργεια-

κής κρίσης.

Παρόλα αυτά ανέρχεται στα

23.200.000 ευρώ, σχεδόν 1

εκ. ευρώ αυξημένος. Σε

αυτή την αύξηση συμβά-

λουν κυρίως τα έργα που

σχεδιάζουμε, τα οποία προ-

ϋπολογίζονται σε 10 εκ.

ευρώ. Εκ των πραγμάτων

μιλάμε για έναν προϋπολο-

γισμό με αμιγώς αναπτυξια-

κό πρόσημο, αφού θα έρθει

να υλοποιήσει το μεγαλύτε-

ρο τεχνικό πρόγραμμα που

ψηφίστηκε ποτέ στο δήμο

μας.

Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις

της πανδημίας για το 2022,

αυτές κυρίως αναμένεται να

φανούν στα ληξιπρόθεσμα

χρέη τα οποία πέρυσι

παρουσίασαν μικρή αύξηση

και ανήλθαν περί τα 2,8 εκ.

ευρώ, ως απόρροια της

πίεσης του κορωνοϊού στην

οικονομία, τις επιχειρήσεις

και την κοινωνία.

Κατά τα λοιπά οι επιπτώ-

σεις είναι σαφώς μικρότε-

ρες και αφορούν απώλεια

εσόδων μερικών δεκάδων

χιλιάδων ευρώ από τη μη

διεξαγωγή της εμποροπα-

νήγυρης, από τις απαλλα-

γές στα τέλη κοινόχρηστων

χώρων και από την προ-

βληματική λειτουργία της

λαϊκής αγοράς.

Εξίσου σημαντικό όμως,

είναι το γεγονός πως τόσο

η πανδημία, όσο και ο

Ιανός απορρόφησε ένα

σημαντικό κομμάτι του

ανθρώπινου δυναμικού

μας, με ό,τι αυτό συνεπάγε-

ται σε ένα δήμο που ούτως

ή άλλως αντιμετωπίζει

μεγάλο πρόβλημα στελέχω-

σης των υπηρεσιών του.

Μόνον στην οικονομική

υπηρεσία θα σας αναφέρω

για παράδειγμα, πως εκδό-

θηκαν πάνω από 1.000

παράξεις σε μερικούς

μήνες.

Η φετινή χρονιά επίσης,

είναι μία χρονιά στην οποία

θα κυριαρχήσει η παγκό-

σμια ενεργειακή κρίση και

το μπαράζ ανατιμήσεων σε

προϊόντα και υπηρεσίες.

Ξεκάθαρα, αυτό θα έχει

αρνητικό αποτύπωμα στο

δήμο μας σε όλα τα επίπε-

δα και νομοτελειακά θα

χρειαστούν πρόσθετες

δαπάνες. Κινούμαστε όμως

και πάλι σε αχαρτογράφητα

νερά, οπότε θα πορευθού-

με με τη λογική της αντιμε-

τώπισης των ζητημάτων

όταν αυτά προκύψουν.

Παρά όμως τη δυσμενή

συγκυρία, τα ταμειακά μας

διαθέσιμα αυτή τη στιγμή

ανέρχονται σε περισσότερα

από 3 εκ. ευρώ, αυξημένα

κατά περίπου 200.000

ευρώ σε σχέση με πέρυσι,

ως απόρροια μίας χρηστής

και λελογισμένης οικονομι-

κής διαχείρισης.

Οφείλω επίσης να επισημά-

νω ότι για φέτος αναμένο-

νται ακόμη 34 εκ. ευρώ από

το πρόγραμμα του υπουρ-

γείου Εσωτερικών

«Αντώνης Τρίτσης», χρήμα-

τα που αφορούν τα προς

ένταξη έργα του δήμου μας,

αλλά και τα καινούρια χρη-

ματοδοτικά εργαλεία που

αναμένεται να ανακοινω-

θούν το 2022, όπου φιλο-

δοξούμε να συμμετάσχουμε

παντού, σε όλες τις προ-

σκλήσεις.

Ο προϋπολογισμός ελέγ-

χθηκε από το παρατηρητή-

ριο και επέστρεψε στο δήμο

μας χωρίς καμία παρατήρη-

ση. Γι’ αυτό το λόγο, αλλά

και για το σύνολο της

κοπιώδους προσπάθειας

σύνταξης του, θέλω να συγ-

χαρώ όλες τις υπηρεσίες

του δήμου μας, όλους τους

εργαζόμενους αλλά και τους

συνεργάτες μου.»
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Μ
ε επιστολή της η

Δημοτική αρχή

απάντησε στον

πρώην Αντιπρόεδρο της

ΔΕΥΑΦ επί θητείας της κ.

Μαρίας Ίφου στον

Δημαρχιακό θώκο κ.

Κώστα Μπέη αναφορικά

με την επιστολή που είχε

δημοσιεύσει και αφορού-

σε την γεώτρηση στο

«Βοϊδολίβαδο».

Αναλυτικά η επιστολή απά-

ντησης της Δημοτικής

αρχής:

Καλώς τονε κι ας άργησε!

Ως δημοτική αρχή σε όλα

αυτά τα χρόνια διοίκησής

μας έχουμε αποδείξει

εμπράκτως πως ενθαρρύ-

νουμε κάθε μορφή συνέρ-

γειας, αποφεύγοντας ταυτό-

χρονα κάθε αχρείαστη αντι-

παράθεση. Στην περίπτωση

όμως του πρώην αντιπροέ-

δρου της ΔΕΥΑΦ κ. Μπέη

και με αφορμή τα όσα υπο-

στηρίζει σε πρόσφατο

άρθρο του είμαστε υποχρε-

ωμένοι για τη διαφύλαξη

της αλήθειας και της ορθής

τάξης των πραγμάτων να

διευκρινίσουμε τα εξής:

Ο κ. Μπέης ανέσυρε από

το χρονοντούλαπο της ιστο-

ρίας τη γεώτρηση που ανο-

ρύχθηκε επί των ημέρων

του στη ΔΕΥΑΦ επ’ αφορμή

ενός ισχυρισμού ανεξάρτη-

του δημοτικού συμβούλου,

για τα κίνητρα του οποίου

ισχυρισμού, έχει τοποθετη-

θεί ξεκάθαρα ο ίδιος ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου. Πάτησε

λοιπόν πάνω σε ξένες προ-

θέσεις με αμιγώς μικροπο-

λιτικό, αν όχι εκδικητικό,

χαρακτήρα, για να επανα-

φέρει εαυτόν και μία άστοχη

– εκ το αποτελέσματος –

γεώτρηση, στην επικαιρότη-

τα. 

Παραθέτουμε λοιπόν τα

εξής στοιχεία και εικασίες,

για να λάμψει άπαξ και δια-

παντός η αλήθεια. 

Υποστηρίζει ο κ. Μπέης

πως η συγκεκριμένη γεώ-

τρηση είχε 10 mg/l νιτρικά.

Αλήθεια, υπάρχει κάποια

επίσημη ανάλυση που να

αποδεικνύει τον συγκεκρι-

μένο ισχυρισμό; Ας μας την

παρουσιάσει, γιατί στον

παλιό φάκελο της γεώτρη-

σης και στα αρχεία της

ΔΕΥΑΦ δεν υπάρχει κάτι

τέτοιο. Αντίθετα, οι σημερι-

νές αναλύσεις της συγκεκρι-

μένης γεώτρησης, δείχνουν

ότι από νιτρικά κυμαίνονται

από 27 έως 31 mg/l, γι’

αυτό και οδήγησαν την

τωρινή δημοτική αρχή στην

απόφαση να ανορυχθεί νέα

γεώτρηση. 

Είναι όμως ιδιαίτερα

περίεργο το γεγονός πως

δεν υπάρχει κανένα στοι-

χείο στον φάκελο του έργου

για την γεώτρηση, όπως

αυτά θα έπρεπε να υφίστα-

νται για την γνώση των

τεχνικών χαρακτηριστικών

και την αντίστοιχη εκμετάλ-

λευση της γεώτρησης. 

Συγκεκριμένα δεν γνωρί-

ζουμε τα παρακάτω στοι-

χεία:

•Το βάθος της γεωτρήσεως

•Την Γεωλογική τομή γεω-

τρήσεως

•Την τομή σωλήνωσης της

γεωτρήσεως για να γνωρί-

ζουμε που θα τοποθετηθεί

η αντλία

•Τα αποτελέσματα της δοκι-

μαστικής άντλησης, και, αν

έγινε τότε δοκιμαστική

άντληση. Δεν γνωρίζουμε

την παροχή της γεωτρήσε-

ως. 

•Επίσης δεν υπάρχουν

στοιχεία για την ποιότητα

του νερού της γεωτρήσεως,

όταν αυτή κατασκευάσθηκε

(2010;), όπως έπρεπε να

υπάρχουν στον φάκελο του

έργου, χημικές και μικρο-

βιολογικές αναλύσεις του

νερού.

Εξόχως σημαντικό στοιχείο

είναι πως οι σωλήνες της

γεωτρήσεως στο

«Βοϊδολίβαδο» είναι απλοί

σιδηροσωλήνες (!), οι οποί-

οι μάλιστα σήμερα είναι

σκουριασμένοι σε όλο τους

το βάθος! Αυτό δεν είναι

επιτρεπτό, επειδή οι προ-

διαγραφές που ισχύουν για

τους σωλήνες των υδρευτι-

κών γεωτρήσεων ορίζουν

ρητά ότι: «πρέπει να είναι

γαλβανισμένοι εν θερμώ».

Αλήθεια, τι έχει να πει ο κ.

Μπέης γι’ αυτή τη «μικρή»

λεπτομέρεια;

Τοποθετήθηκαν ακατάλλη-

λοι  σιδηροσωλήνες εν γνώ-

σει του ως διοίκηση της

ΔΕΥΑΦ, καθότι το θεσμικό

πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και

αυστηρό και τους απαγο-

ρεύει; Από τον κομπασμό

του πάντως στο δημοσίευ-

μα δείχνει ότι γνώριζε τα

πάντα. Είναι δυνατόν λοι-

πόν να του διέφυγε κάτι

τόσο σημαντικό που έχει να

κάνει με την ασφάλεια των

πολιτών; 

Επομένως εγείρονται ζητή-

ματα ακόμη και για την ακα-

ταλληλότητα του νερού της

γεώτρησης!

Πόσο ανεύθυνο λοιπόν θα

ήταν να συνδέσουμε μία

τέτοια γεώτρηση στο δίκτυο

ύδρευσης; Μία γεώτρηση

χωρίς εργαστηριακά αποτε-

λέσματα και χημικές αναλύ-

σεις, χωρίς λιθολογική

τομή, τομή σωλήνωσης,

χωρίς αποτελέσματα δοκι-

μαστικής άντλησης και προ-

παντός μία γεώτρηση που

το νερό της οποίας διέρχε-

ται μέσα από ακατάλληλες

σωληνώσεις;

Ένα ακόμη ζήτημα που

προκαλεί ιδιαίτερη εντύπω-

ση για τη γεώτρηση στο

«Βοϊδολίβαδο» είναι το

κόστος της, δηλαδή τα χρή-

ματα που πλήρωσαν οι

πολίτες για να γίνει.

Κόστισε 131.046,40 ευρώ

για μία τομή σε βάθος 260

μέτρων το μέγιστο, την ώρα

που η νέα γεώτρηση της

δικής μας δημοτικής αρχής

στο «Μεριά» έφθασε σε

βάθος τα 336 μέτρα και

κόστισε λιγότερο από

60.000 ευρώ! Τι έχει να

απαντήσει γι’ αυτό ο κ.

Μπέης; Για να αποδείξουμε

μάλιστα ότι δεν είμαστε ιδε-

οληπτικοί, με την ανάληψη

των καθηκόντων από τη

νέα δημοτική αρχή, προχω-

ρήσαμε σε ενδελεχείς επι-

στημονικούς ελέγχους για

να διαπιστώσουμε την

κατάσταση της συγκεκριμέ-

νης γεώτρησης στο

«Βοϊδολίβαδο».

Τα πράγματα είναι ξεκάθα-

ρα λοιπόν κι αυτοί που

θέλησαν να πάνε για μαλλί

γυρίζουν κουρεμένοι. 

Αφήνοντας πίσω μας το

παρελθόν, ερχόμαστε στις

ενέργειες που έγιναν από

τη νέα δημοτική αρχή.

Αρχικά και πάντα με τις

δέουσες επιστημονικές

υποδείξεις, έγιναν ενέργειες

για τον έλεγχο των χαρα-

κτηριστικών της γεώτρησης

στο «Βοϊδολίβαδο» με την

διενέργεια μακροχρόνιας

δοκιμαστικής άντλησης,

(Μάρτιος και Απρίλιος του

2020), για να διαπιστωθεί η

ποσότητα και η ποιότητα

του νερού της. 

•Από την δοκιμαστική

άντληση που έγινε τον

Μάρτιο – Απρίλιο του 2020,

διαπιστώθηκε αυτή έχει

παροχή της τάξεως των 50

- 60κ.μ/ώρα

•Στην άντληση που έγινε

κατά το διάστημα Μάρτιος –

Απρίλιος του 2020, τα νιτρι-

κά που διαπιστώθηκαν μετά

από συνεχείς αναλύσεις

δειγμάτων νερού είναι της

τάξεως των : 26,8 έως 30,8

mg/lit, με τάση αύξησης.

(αναλύσεις νερού του

Μαρτίου – Απριλίου 2020,

πριν αποφασισθεί η ανόρυ-

ξη της νέας γεώτρησης).

Η συγκέντρωση των νιτρι-

κών, κατά την διάρκεια της

εκμετάλλευσής της από την

ΔΕΥΑΦ, μπορεί να αυξηθεί

και να ξεπεράσει τα παρα-

πάνω επίπεδα υπερβαίνο-

ντας τα επιτρεπόμενα όρια,

ώστε να μην είναι δυνατή η

χρήση της για υγειονομι-

κούς λόγους.

Δεδομένου πως ο κ. Μπέης

θήτευσε σε πόστο που δεν

είναι δυνατό να μη γνωρίζει

αυτά που συνέβησαν και

που εξιστορήσαμε παραπά-

νω, αδυνατούμε να κατα-

νοήσουμε τα κίνητρα αυτής

της άστοχης παρέμβασής

του.

Και τελικά, εφόσον αυτή η

γεώτρηση ήταν τόσο ποιοτι-

κή όπως την παρουσίασε ο

κ. Μπέης, γιατί δεν χρησι-

μοποιήθηκε από τότε μέχρι

και σήμερα, δηλαδή μετά

από σχεδόν μία δεκαετία

και ενώ έχουν περάσει τρεις

διαδοχικές δημοτικές αρχές;

Γιατί δεν εμφανίστηκε με

αντίστοιχο δημοσίευμα τα

προηγούμενα εννέα χρόνια,

γνωρίζοντας μάλιστα ότι η

προηγούμενη δημοτική

αρχή είχε επιχειρήσει ανό-

ρυξη γεώτρησης σε άλλο

σημείο που τελικά δεν ευό-

δωσε; Δεν είναι ετεροχρονι-

σμένη αν όχι όψιμη, για να

μην πούμε εκ του πονηρού,

αυτή η τοποθέτηση του

πρώην αντιπροέδρου της

ΔΕΥΑΦ;

Ξυθήκατε στην γκλίτσα του

τσομπάνη κ. Μπέη κι ας

μην «περιμένατε απάντη-

ση». Η αλήθεια είναι μία και

λάμπει. Και όταν λάμπει,

κρείττον το λαλείν το

σιγάν…

Η παρούσα δημοτική αρχή

θα συνεχίσει το έργο της

απρόσκοπτα αφήνοντας

στο περιθώριο τις όποιες

επικοινωνιακές κορώνες.

Με την υγεία των πολιτών

δεν παίζουμε.

6
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-Επιστολή απάντηση της Δημοτικής αρχής στον πρώην αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΦ-Επιστολή απάντηση της Δημοτικής αρχής στον πρώην αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΦ

κ. Κώστα Μπέηκ. Κώστα Μπέη

Ο κ. Μπέης θέλει να χρησιμοποιήσουμε μία ακατάλληλη γεώΟ κ. Μπέης θέλει να χρησιμοποιήσουμε μία ακατάλληλη γεώ--

τρηση που πλήρωσαν «χρυσάφι» οι Φαρσαλινοίτρηση που πλήρωσαν «χρυσάφι» οι Φαρσαλινοί
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Μ
ε επιστολή του ο

πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων και

νυν Δημοτικός Σύμβουλος

και επικεφαλής της παρά-

ταξης “Φαρσάλων

Όραμα” κ. Άρης

Καραχάλιος κάνει εκτενή

αναφορά και τοποθέτηση

για την ψήφιση του

Προϋπολογισμού του

Δήμου Φαρσάλων για το

2022.

Αναλυτικά η επιστολή των

τοποθετήσεων του κ.

Καραχάλιου και της παρά-

ταξης “Φαρσάλων Όραμα”

Η σύνταξη και ψήφιση του

προϋπολογισμού (Π/Υ)

κάθε αυτοδιοικητικού οργα-

νισμού αποτελούν παραδο-

σιακά κορυφαία πολιτική

πράξη και θέτουν τις προτε-

ραιότητες και τους στόχους

της Δημοτικής Αρχής για

κάθε νέα χρονιά.

Σε μία αρνητική συγκυρία

για τον τόπο μας από την

πανδημία Covid 19 και την

θεομηνία «Ιανός», όπου

έχουν ανατραπεί τα δεδομέ-

να και οι σχεδιασμοί ατό-

μων, οικογενειών και επιχει-

ρήσεων, η διοίκηση του

Δήμου Φαρσάλων υιοθετώ-

ντας μία φοβική συμπερι-

φορά έναντι παντός πολίτη,

που δεν φέρει τον τίτλο του

ημέτερου ή παρατρεχάμε-

νου και κινούμενη με διαθέ-

σεις κρυψίνοιας και καχυ-

ποψίας, με αλαζονικό, αντι-

δημοκρατικό και εκτός επο-

χής τρόπο, αρνείται μέχρι

σήμερα να φέρει για συζή-

τηση στο συμβούλιο τα

μεγάλα θέματα που ανέκυ-

ψαν τόσο από την πανδη-

μία όσο και από την θεομη-

νία.  

Συνέπεια να μη γίνει δυνα-

τός ο δημοκρατικός προ-

γραμματισμός και η μεθό-

δευση δράσεων και έργων

προς ουσιαστική αποκατά-

σταση των ζημιών του

Ιανού και ιεράρχηση των

αναγκαίων υποδομών αλλά

και προς  ανακούφιση των

πασχόντων, των ευάλωτων

κοινωνικών ομάδων, της

νεολαίας, των γυναικών,

των αγροτών, των επαγγελ-

ματιών, σε μία περίοδο που

η συνέργεια και η συνεργα-

σία επιβάλλεται, με άμεσο

και εμφανέστατο αποτέλε-

σμα να μη παρασχεθεί ούτε

υποτυπώδης βοήθεια στον

πληθυσμό του Δήμου για

αντιμετώπιση των προβλη-

μάτων του Covid19, έστω

με την παροχή στοιχειωδών

στους νοσήσαντες ή με την

εξασφάλιση χαμηλότερης

τιμής των κρατικών τιμολο-

γίων για τα μοριακά Test.

Δεύτερο και ίσης σπουδαιό-

τητας αποτέλεσμα τα

κυβερνητικά κονδύλια εκα-

τομμυρίων ευρώ, που δια-

τέθηκαν στο Δήμο για αντι-

μετώπιση των συνεπειών

της πλημμύρας του Ιανού

να κατασπαταληθούν πρό-

χειρα, επειγόντως και με

αμφιβόλου νομιμότητας δια-

δικασίες σε αποσπασματικά

έργα, ελεγχόμενης αποτελε-

σματικότητας.   

Η διοίκηση του Δήμου με

την μέχρι σήμερα πρακτική

της έχει αφαιρέσει κάθε

προοπτική συναίνεσης που

η αντιπολίτευση και τουλά-

χιστον η παράταξή μας επι-

δίωξε με δική της πρωτο-

βουλία από αρχής θητείας,

εξαντλώντας κάθε περιθώ-

ριο ανοχής μας στην ημιμά-

θεια και τις αστοχίες της. 

12 χρόνια μετά τη σύσταση

και λειτουργία του ενιαίου

Δήμου Φαρσάλων ο Π/Υ

έτους 2022 κατέληξε ένας

κατάλογος εσόδων και εξό-

δων, χωρίς κάποια συνοχή

και στόχευση αποτυπώνο-

ντας την αδυναμία της διοί-

κησης να αφουγκραστεί τις

ανάγκες της εποχής και να

ανταποκριθεί στις απαιτή-

σεις της τοπικής κοινωνίας.

Ο τεχνοκρατικός σχεδια-

σμός που εκφράζει ο υπη-

ρεσιακός μηχανισμός του

Δήμου και ο οραματικός

χαρακτήρας ενός Π/Υ που

πρέπει να εκφράζει η αιρε-

τή διοίκηση του Δήμου,

είναι φανερό ότι ουδόλως

συναντήθηκαν, για τον

απλούστατο λόγο ότι δεν

υφίσταται η δεύτερη συνι-

σταμένη, με εμφανέστατο

αποτέλεσμα ο Π/Υ να κινεί-

ται έξω και πέραν των

πραγματικών αναγκών της

τοπικής κοινωνίας.  

Η παράθεση του επιχειρή-

ματος ότι ο ΠΟΥ είναι ισο-

σκελισμένος κατά έσοδα και

έξοδα προβάλλει τουλάχι-

στον ως αστείος εν έτει

2022, καθόσον τούτο απο-

τελεί κατακτημένο για την

αυτοδιοίκηση από του έτους

2010. 

Το σημαντικό στοιχείο που

θέτουμε είναι κατά πόσον ο

Π/Υ εξυπηρετεί τις απαιτή-

σεις της εποχής και προάγει

το βιοτικό επίπεδο των

κατοίκων του Δήμου, δηλα-

δή εάν και κατά πόσο είναι

αυτός σύγχρονος, επίκαι-

ρος και αναπτυξιακός, με

προοπτική για τον τόπο και

τους κατοίκους του, χωρίς

να υποθηκεύει το μέλλον

του, χωρίς πισωγυρίσματα

στις κατακτήσεις του. Ποια

μέτρα λαμβάνει για να υπο-

στηριχθούν οι παραγωγικές

δυνάμεις του τόπου, οι

μαζικοί φορείς, αλλά και οι

πολιτιστικοί και οι αθλητικοί

φορείς, για την ευημερία

των πολιτών και τη δημι-

ουργία συνθηκών τροχιάς

ανάπτυξης στον Δήμο. 

Αποδεικνύεται, ότι για την

διοίκηση του Δήμου μας, η

κοινωνική πολιτική είναι

πολύ χαμηλά στην ιεράρχη-

ση των προτεραιοτήτων της

και η κοινωνική πρόνοια

δεν έχει την τιμητική της για

τις ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες και τα άτομα με ειδι-

κές δεξιότητες, τους άπο-

ρους, τους άνεργους, τους

Ρομά.  

Η πρόβλεψη στήριξης για

τους αγρότες, κτηνοτρό-

φους, βιοτέχνες και επαγ-

γελματίες του τόπου είναι

ανύπαρκτη, ακόμη και τα

ενταγμένα προ τριετίας

έργα αγροτικής υποδομής

και δράσεις είτε εγκαταλεί-

φθηκαν, είτε πάγωσαν, είτε

ημιτελώς εκτελέσθηκαν,

σίγουρα δεν ολοκληρώθη-

καν αν και παρήλθε τριετία

από την ένταξή τους από το

2019, με συνέπεια να εμφα-

νίζεται εξαιρετικά χαμηλός

βαθμός απορροφητικότητας

πόρων και κονδυλίων. Και

φυσικά ουδεμία πρόβλεψη

για προγραμματισμό νέων

έργων π.χ. αγροτικής και

κτηνοτροφικής οδοποιίας,

κτηνοτροφικού πάρκου, βιο-

τεχνικού πάρκου, οικονομι-

κών μέτρων στήριξης και

ανακούφισης επαγγελμα-

τιών.  

Η χάραξη μιας προσπάθει-

ας επανεκκίνησης, ενεργο-

ποίησης και ουσιαστικής

στήριξης των πολιτιστικών

και αθλητικών φορέων του

τόπου, επίσης βρίσκεται

μακριά από τις προθέσεις

της διοίκησης του Δήμου,

εξαντλείται η προσπάθειά

τους στην αόριστη έκφραση

«είμαστε μαζί σας», ακραίο

παράδειγμα η ανέξοδη και

ανεκπλήρωτη υπόσχεση

προς τον νεοσυσταθέντα

σύλλογο Ερέτρειας για

συνέχιση των αρχαιολογι-

κών ανασκαφών στην

ακρόπολη Ερέτρειας και

σωρεία άλλων παραδειγμά-

των. 

Τα μεγάλα έργα, είκοσι τον

αριθμό, προϋπολογισμού

περί τα 25 εκατομμύρια

ευρώ, που κληροδοτήσαμε

ως απελθούσα δημοτική

αρχή προ τριετίας, ενταγμέ-

να σε ευρωπαϊκά προγράμ-

ματα με εξασφαλισμένες

χρηματοδοτήσεις (έργα

πολιτισμού, αθλητισμού,

αστικών αναπλάσεων, υπο-

δομών, αγροτικής οδοποι-

ίας κ.ά.) αποτελούν το

μεγάλο κομμάτι του τεχνι-

κού προγράμματος που

συμπεριλαμβάνεται στον

Π/Υ του έτους, αλλά με μία

διαρκή επί τριετία ανακύ-

κλωση πιστώσεων που δεν

απορροφήθηκαν και έργων

που παραμένουν υπό εκτέ-

λεση, ενώ η διοίκηση του

Δήμου αποφεύγει και την

απλή αναφορά του χρόνου

μελέτης και ένταξής τους

προσπαθώντας παντοιο-

τρόπως και ανομολόγητα

να τα εμφανίσει ως δικά της

έργα, παρέχοντάς μας στοι-

χεία παντελούς έλλειψης

πολιτικού πολιτισμού.

Η καθημερινότητά τους εξα-

ντλείται στην εξασφάλιση

φανταχτερού και παραπλα-

νητικού τίτλου σε κάθε δελ-

τίο τύπου, δήλωση και

φωτογράφιση, με επιδίωξη

απόκρυψης ότι τα εκτελού-

μενα αποτελούν αντικείμενα

μεθόδευσης, μελέτης και

προγραμματισμού της

προηγούμενης δημοτικής

αρχής, όπως και του τελευ-

ταίου προς υπογραφή

έργου της ολοκλήρωσης

αποχέτευσης της πόλης

που υποβάλαμε προς έντα-

ξη τον Μάϊο έτους 2019.

Ενδεικτικό, άλλωστε, της

κατάστασης αποτελεί το

γεγονός ότι μέχρι σήμερα

δεν υλοποιήθηκε ούτε ένα

έργο της δικής τους προ-

γραμματικής πρόβλεψης,

πλην βεβαίως των επειγό-

ντων έργων αποκατάστα-

σης Ιανός. 

Δυστυχώς για τον τόπο ο

Φαρσαλινός πολίτης περί-

που δυόμισι χρόνια μετά

την ανάληψη της διοίκησης

του Δήμου από την παρά-

ταξη του νυν Δημάρχου που

εξήγγειλε πομπωδώς και με

στόμφο την ανάπτυξη του

τόπου, διαπιστώνει ότι ο

επικεφαλής της όχι μόνο

αγνοεί την έννοια αλλά και

αδυνατεί να δώσει περιεχό-

μενο στην μόνιμη υπόσχε-

σή του «ανάπτυξη

Φαρσάλων».  

Το αποτύπωμα της διοίκη-

σης του Δήμου και του επι-

κεφαλής της Δημάρχου

είναι ανύπαρκτο, οφείλεται

αφενός στην μερική απα-

σχόλησή του στον Δήμο και

αφετέρου στην αδιαφορία

και την ανικανότητα διοίκη-

σης και ενασχόλησης, με

συνέπεια ο Π/Υ του Δήμου

να είναι μία τεχνοκρατική

κατασκευή που συντάχθηκε

από τον άριστο υπηρεσιακό

μηχανισμό του Δήμου με

τεχνοκρατικές διαδικασίες,

αλλά χωρίς σχέδιο, έμπνευ-

ση και όραμα, καθόσον η

Διοίκηση αγνοεί και αδυνα-

τεί να κατανοήσει τα προ-

βλήματα της εποχής, του

τόπου και των κατοίκων,

αδυνατεί να δώσει αναπτυ-

ξιακή προοπτική στον

Δήμο, αρκούμενη στην

απλοϊκή διαχείριση των

πραγμάτων.  

Στηριζόμενοι σε αυτές δια-

πιστώσεις και τις διατυπω-

θείσες απόψεις μας, κατά

την τοποθέτησή μας στην

σχετική συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου και

αιτιολογώντας την καταψή-

φιση του Π/Υ έτους 2022

αναφωνήσαμε εναγωνίως

ότι ο Δήμος Φαρσάλων

«κινείται με ταχύτητα αρα-

μπά». 

Άρης Καραχάλιος για τον Προϋπολογισμό του 2022 στον ΔήμοΆρης Καραχάλιος για τον Προϋπολογισμό του 2022 στον Δήμο

Φαρσάλων: «Ο Δήμος κινείται με ταχύτητα αραμπά» Φαρσάλων: «Ο Δήμος κινείται με ταχύτητα αραμπά» 



Σ
ε δελτίο τύπου της

βουλευτή Λάρισας

Άννας Βαγενά ανα-

φέρονται τα εξής:

Αναφορά προς τον υπουρ-

γό Υποδομών και

Μεταφορών κατέθεσε την

Παρασκευή, 21/01/22 η

βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-

Προοδευτική Συμμαχία

Άννα Βαγενά, διαβιβάζο-

ντας υπόμνημα πολιτών της

περιοχής Νέων Καρυών,

του Δήμου Κιλελέρ, του

Νομού Λάρισας, με θέμα:

«Προβλήματα από την υλο-

ποίηση του νέου δρόμου

Λαρίσης-Φαρσάλων θα

προκύψουν για τις αγροτι-

κές ιδιοκτησίες των επαγ-

γελματιών αγροτών». 

Με υπόμνημά τους, οι ως

άνω κάτοικοι εκφράζουν την

σφοδρή αντίθεσή τους στην

απόφαση των Αρχών να

υλοποιηθεί ο νέος δρόμος

που θα συνδέει τα

Φάρσαλα με τη Λάρισα στο

ανατολικό τμήμα του χωρι-

ού, και όχι στο δυτικό,

όπως είχε αρχικά προβλε-

φθεί, σχεδιασμό που θεω-

ρούν παντελώς ακατάλλη-

λο. 

Ειδικότερα, όσον αφορά

την υλοποίηση του δρόμου

Λαρίσης-Φαρσάλων που

εκκρεμεί εδώ και πολλά

χρόνια, εξηγούν ότι ο πρώ-

τος σχεδιασμός προέβλεπε

να περνά ο δρόμος δυτικά

του χωριού των Νέων

Καρυών, πράγμα που δεν

θα εμπόδιζε σε τίποτα τους

αγρότες-ιδιοκτήτες των

χωραφιών, καθώς τα χωρά-

φια αυτά είναι μεγάλα,

πετρώδη και μη ποτιστικά,

και σε ύψωμα.

Αποφασίστηκε ωστόσο, να

γίνει νέος, εξαρχής σχεδια-

σμός, ο οποίος προβλέπει

να περάσει ο δρόμος ανα-

τολικά του χωριού, μέσα

από παραγωγικά χωράφια

με πολυετείς οπωροκηπευ-

τικές καλλιέργειες και κτηνο-

τροφική μονάδα, το οποίο

θα έχει ως συνέπεια ο δρό-

μος να τα χωρίσει στη

μέση, ούτως ώστε θα κατα-

στούν ασύμφορα για επαγ-

γελματική καλλιέργεια.

Σημειωτέον ότι, 1) πολλοί

νέοι αγρότες στο επάγγελ-

μα βασίζονται αποκλειστικά

στα χωράφια αυτά, προκει-

μένου να επιβιώσουν οι

ίδιοι και οι οικογένειές τους,

2) το σύνολο των αγροτών,

παλιών και νέων είναι

ενταγμένοι στα προγράμμα-

τα των Νέων Αγροτών,

αλλά και βελτίωσης, πράγ-

μα που σημαίνει ότι η έντα-

ξη σε αυτά προϋποθέτει

συγκεκριμένο αριθμό

στρεμμάτων ανά καλλιέρ-

γεια και 3) η κατάσταση

γίνεται ακόμα δυσχερέστε-

ρη, εφ’όσον η περιοχή βρί-

σκεται στο χαμηλότερο

σημείο του χωριού, δίπλα

από το ρέμα, με συνέπεια

να πλημμυρίζει μετά από

έντονα καιρικά φαινόμενα,

όπως συνέβη πολύ πρό-

σφατα, με την κακοκαιρία

«Διομήδης». 

Οι κάτοικοι των Νέων

Καρυών διαμαρτύρονται για

την απόφαση αυτή των

Αρχών και ζητούν να εξετα-

στεί το πρόβλημα που δημι-

ουργείται, ώστε να βρεθεί η

πιο σωστή και κατάλληλη

λύση, προκειμένου να μην

κινδυνέψουν οι αγροτικές

ιδιοκτησίες και η επιβίωσή

τους.

Η Άννα Βαγενά ζητά από

τον υπουργό Υποδομών και

Μεταφορών να εξετάσει το

αίτημα των πολιτών της

περιοχής Νέων Καρυών και

να την ενημερώσει για τις

σχετικές ενέργειες, στις

οποίες προτίθεται να προ-

βεί.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Αναφορά της Άννας Βαγενά για τα προβλήματα που θα επι«Αναφορά της Άννας Βαγενά για τα προβλήματα που θα επι--

φέρει στις ιδιοκτησίες των αγροτών η υλοποίηση του νέουφέρει στις ιδιοκτησίες των αγροτών η υλοποίηση του νέου

δρόμου Λαρίσης- Φαρσάλων”δρόμου Λαρίσης- Φαρσάλων”

Θερμαινόμενο χώρο για τη φιλοξενίαΘερμαινόμενο χώρο για τη φιλοξενία

πολιτών διαθέτει ο δήμος Φαρσάλωνπολιτών διαθέτει ο δήμος Φαρσάλων

Ο
Δήμος

Φαρσάλων στο

πλαίσιο αντιμε-

τώπισης ακραίων καιρι-

κών φαινομένων, διαθέτει

θερμαινόμενο χώρο για

τη φιλοξενία πολιτών,

λόγω των ιδιαίτερα χαμη-

λών θερμοκρασιών.

Ο χώρος βρίσκεται στο

ΚΑΠΗ του δήμου και θα

λειτουργεί σε 24ωρη βάση

για όλο το διάστημα της

κακοκαιρίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας σε

περίπτωση ανάγκης:

6977443044



Α
πό το Δήμο

Φαρσάλων γίνε-

ται γνωστό πως

όσοι κάτοικοι της επαρ-

χίας μας δεν έχουν απο-

γραφεί ακόμη, μπορούν

να απογραφούν μέχρι και

τις 30 Ιανουαρίου 2022

ως εξής:

Α. Ηλεκτρονική Απογραφή /

Αυτοαπογραφή 

Μέσω της πλατφόρμας

https://gov.gr στην  ενότητα

Πολίτης και Καθημερινότητα

ή  μέσω  αναζήτησης

Απογραφή Πληθυσμού –

Κατοικιών 2021 – Gov.gr

Για την ηλεκτρονική αυτοα-

πογραφή  είναι απαραίτη-

τος ο μοναδικός « Κωδικός

Απογραφής» της  κατοι-

κίας/νοικοκυριού σας . Εάν

δεν έχετε τον κωδικό,

παρακαλούμε τηλεφωνήστε

στα 2410-536850-536421-

537956  και δώστε (ονομα-

τεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέ-

φωνο). Σε περίπτωση που

τα τηλέφωνα δεν απαντούν,

παρακαλούμε να επιμείνετε,

διότι όταν είναι κατειλημμέ-

νη η γραμμή, δείχνει σαν να

καλεί κανονικά.

Φυσική απογραφή / Πόρτα-

Πόρτα

Ο Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ

επισκέπτεται κάθε κατοικία

που δεν απογράφηκε ηλε-

κτρονικά εφαρμόζοντας

υποχρεωτικά τα εκάστοτε

ισχύοντα μέτρα για την

προστασία της δημόσιας

υγείας. 

Αν το νοικοκυριό επιθυμεί

συνέντευξη δια ζώσης, η

συμπλήρωση του    ερωτη-

ματολογίου θα γίνει είτε

εντός είτε εκτός της κατοι-

κίας, τηρώντας τα ισχύοντα

μέτρα προστασίας της

δημόσιας υγείας. Στο τέλος

της συνέντευξης θα δοθούν

και τα Βεβαιωτικά

Απογραφής για τα άτομα

που θα απογραφούν. 

Αν το νοικοκυριό δεν επιθυ-

μεί συνέντευξη δια ζώσης:

Ο Απογραφέας θα αφήσει

το έντυπο ερωτηματολόγιο

στο νοικοκυριό και θα συμ-

φωνήσει για την ημέρα και

ώρα παραλαβής του

συμπληρωμένου ερωτημα-

τολογίου οπότε και θα

δώσει και τα Βεβαιωτικά

Απογραφής για τα άτομα

που θα απογραφούν. 

ή

Ο Απογραφέας θα κλείσει

τηλεφωνικό ραντεβού για τη

συμπλήρωση του ερωτημα-

τολογίου, με τηλεφωνική

συνέντευξη και θα συμφω-

νήσει για την ημέρα και

ώρα που θα παραδώσει τα

Βεβαιωτικά Απογραφής για

τα άτομα που θα απογρα-

φούν. 

Αν ο απογραφέας έχει

περάσει και δεν σας βρήκε,

επικοινωνήστε μαζί του στο

τηλέφωνο που σας έχει

αφήσει στο σχετικό έγγρα-

φο (έχετε τη δυνατότητα να

απογραφείτε και τηλεφωνι-

κά)  ή καλέστε στα τηλέφω-

να 2410-536850-536421-

537956 και δώστε (ονομα-

τεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέ-

φωνο) και θα επικοινωνή-

σουμε μαζί σας.

Σε κάθε περίπτωση προ-

βλήματος, ως προς την

απογραφή σας, εκτός από

τα ανωτέρω τηλέφωνα,

μπορείτε να επικοινωνείτε

στο τηλέφωνο 2491350100.

Η απογραφή καθορίζει το

μέλλον του Δήμου μας για

τα επόμενα 10 χρόνια. 

Απογραφόμαστε στον τόπο

που ζούμε. Όλοι μετράμε.
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Δήμος Φαρσάλων: Απογραφόμαστε τώραΔήμος Φαρσάλων: Απογραφόμαστε τώρα

στο δήμο μας, δίνουμε ζωή στον τόποστο δήμο μας, δίνουμε ζωή στον τόπο

μαςμας



«
Τα δημόσια έργα

είναι μια διαρκής

μάχη δυσκολιών,

ξεκινώντας από τις χρο-

νοβόρες γραφειοκρατικές

διαδικασίες  δημοπράτη-

σης,  τα συνεχή στάδια

ελέγχου από τη δημοπρά-

τηση μέχρι την κατακύρω-

ση  και την εγκατάσταση

των αναδόχων, τις ανατι-

μήσεις στις τιμές των υλι-

κών, αλλά και τις απρό-

βλεπτες, καιρικές δυσκο-

λίες» τόνισε ο

Περιφερειάρχης Κώστας

Αγοραστός, παρουσιάζο-

ντας το πρόγραμμα αντι-

πλημμυρικών έργων  άνω

των 233 εκατ. ευρώ που

ολοκλήρωσε και έχει σε

εξέλιξη η Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

«Τα αντιπλημμυρικά έργα

της Περιφέρειας  λειτούργη-

σαν, απέδωσαν,  άντεξαν.

Η πρόσφατη κακοκαιρία και

τα πολύ  μεγάλα ύψη βρο-

χής που καταγράφηκαν

δεν δημιούργησαν προβλή-

ματα ανάλογα της έντασης

των φαινομένων» υπογράμ-

μισε ο Περιφερειάρχης.

Στην Π.Ε. Λάρισας  έχουν

ολοκληρωθεί και βρίσκονται

σε εξέλιξη έργα συνολικού

προϋπολογισμού 61,5 εκατ.

ευρώ με  καθαρισμούς,

διευθετήσεις ρεμάτων, και

ενισχύσεις αναχωμάτων σε

Τέμπη, παράλια Αγιάς,

Κιλελέρ, Φάρσαλα και

Ελασσόνα.

Στην Καρδίτσα έργα  50,7

εκατ. ευρώ,  στη Μαγνησία

και τις Σποράδες έργα 48,7

εκατ.  ευρώ και στα Τρίκαλα

72,6 έργα εκατ. ευρώ.

Χρειάζεται :

-Οι ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ να καθαρί-

σουν τα αποστραγγιστικά

κανάλια  αρμοδιότητάς

τους, δεδομένου ότι στα

Φάρσαλα  τα  πρόσφατα

πλημμυρικά φαινόμενα

προκλήθηκαν από   έμφρα-

ξη των τάφρων

-Σε κάποιους οικισμούς

όπως στον  Πρόδρομο και

στους Αγίους Θεοδώρους

Καρδίτσας που επισκεφτή-

καμε χθες, διαπιστώσαμε

ότι χρειάζονται αποχετευτι-

κά έργα, ώστε τα νερά να

καταλήγουν σε κεντρικό

αποδέκτη.

– Έχω δώσει εντολή στις

υπηρεσίες της  Περιφέρειας

Θεσσαλία  και  καταγρά-

φουν τα προβλήματα σε

όλα τα ευαίσθητα σημεία,

ώστε να σχεδιάσουμε νέες

παρεμβάσεις και να διεκδι-

κήσουμε  χρηματικούς

πόρους.

« Πολλοί πηγαίνουν στις

περιοχές  που επλήγησαν

και πολλοί μιλάνε. Λένε

ιστορίες στον εαυτό τους

και σε άλλους, προκειμένου

να ζήσουν πολιτικά. Η

αυτοεξαπάτηση  τους οδη-

γεί πολλές φορές  στο να

επιλέγουν την πλέον βολική

από τις πολλαπλές επιλο-

γές που έχουν. Στηρίζονται

πάνω σε ένα σαθρό υπό-

βαθρο το οποίο εμφανίζεται

και αποκαλύπτεται μόλις η

αλήθεια λάμψει.

Λειτουργούν με τα συναι-

σθήματα και τις επιθυμίες

τους και στην πραγματικό-

τητα καταφεύγουν σε αυτα-

πάτες οι οποίες  αποκαλύ-

πτονται» τόνισε ο Κώστας

Αγοραστός.

Η Περιφέρεια συνεχίζει τα

αντιπλημμυρικά έργα,

παντού στη Θεσσαλία.  Στα

Φάρσαλα  είχαμε καθαρίσει

την περιμετρική τάφρο,

έχουμε σε εξέλιξη καθαρι-

σμούς 5,5 εκατ. ευρώ στον

Ενιπέα και σε ρέματα και

προχωράμε σε νέα έργα

στην  περιοχή της Υπέρειας

καθαρίζοντας  την τάφρο

του ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, αν και δεν

είναι αρμοδιότητά μας.

Βγαίνουμε μπροστά και

κάνουμε περισσότερα απ

όσα μας αναλογούν.

Στην   Καρδίτσα καθαρίζου-

με τον Λείψιμο από του

Αγίους Θεοδώρους  μέχρι

το τεχνικό της Ε65,  τον

Καλέντζη  κατάντη της

γέφυρας του Κοσκινά, τον

Πάμισο. Από το  Υπουργείο

και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκπονεί-

ται   μελέτη διευθέτησης για

τον Πάμισο και τον Ενιπέα

και master plan  αντιπλημ-

μυρικής προστασίας για τη

λεκάνη της Δυτικής

Θεσσαλίας από την Ανάβρα

μέχρι τα Τρίκαλα.

Παράλληλα η  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

που έχει την ευθύνη των

αποκαταστάσεων σε

Μουζάκι, Αργιθέα και

Καρδίτσα  έχει αναλάβει

αντιπλημμυρικά έργα προϋ-

πολογισμού 110 εκατ. ευρώ

(αντιπλημμυρικά έργα και

διευθετήσεις σε Ιταλικό,

Καλέντζη, Καράμπαλη,

Ενιπέα, Πάμισο, σε συμ-

βάλλοντες συλλεκτήρες και

καθαρισμούς τάφρων στην

περιοχή του Ε65) και έργα

υποδομών 145 εκατ. ευρώ

και περιμένει την έγκριση

των περιβαλλοντικών μελε-

τών για να εγκατασταθεί το

γρηγορότερο δυνατόν, ξεκι-

νώντας από την περιοχή

του Μουζακίου.  Υπάρχει

συνεπώς μια διαδικασία

πολλών έργων που βρίσκο-

νται σε εξέλιξη και  ακόμη

περισσότερα ξεκινούν αμέ-

σως μόλις εγκριθούν οι

περιβαλλοντικοί όροι και το

επιτρέψουν οι καιρικές συν-

θήκες» πρόσθεσε ο

Περιφερειάρχης.

Κ
οινοβουλευτική

παρέμβαση, με

κατάθεση ερώτη-

σης προς τους αρμόδιους

Υπουργούς Οικονομικών

και Εργασίας, σε σχέση

με την απόφαση της

Eurobank να κλείσει το

υποκατάστημα της που

βρίσκεται στο Δήμο

Φαρσάλων, οδηγώντας

τους κατοίκους και τις

επιχειρήσεις σε τραπεζικό

αποκλεισμό, πραγματο-

ποίησε η Γραμματέας της

Κ.Ο. του Κινήματος

Αλλαγής και Βουλευτής

Λάρισας, κ.Ευαγγελία

Λιακούλη.

Συγκεκριμένα, στην ερώτη-

σή της, η κ. Λιακούλη επι-

σημαίνει τα εξής:

«Η πρακτική της συρρίκνω-

ση του δικτύου καταστημά-

των των τραπεζών στη

Λάρισα, και σε όλη τη

χώρα,  συνεχίζεται και δημι-

ουργεί προβλήματα τόσο

για την ομαλή και αποτελε-

σματική λειτουργία του χρη-

ματοπιστωτικού συστήμα-

τος, όσο και για την οικονο-

μική λειτουργία των επιχει-

ρήσεων και των νοικοκυ-

ριών, ειδικά, της περιφέρει-

ας.

Πρόσφατα, μετά από μία

δεκαετία κρίσης και εν

μέσω πανδημίας η

Eurobank ανακοίνωσε το

κλείσιμο 25 καταστημάτων,

εκ των οποίων τα 16  εξυ-

πηρετούν την περιφέρεια.

Στην ανακοίνωσή της, η

Διοίκηση της Τράπεζας

δηλώνει ότι βασικό συστατι-

κό της απόφασης αυτής

αποτέλεσε η αναδιάταξη

δυνάμεων σε τομείς και

περιοχές, όπου υπάρχει

μεγαλύτερη ανάγκη.

Μεταξύ των καταστημάτων

της περιφέρειας που πρό-

κειται να κλείσει είναι και το

μοναδικό κατάστημα της

Τράπεζας που βρίσκεται

στο Δήμο Φαρσάλων.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων

της Τράπεζας, σε ανακοί-

νωσή του, επισημαίνει,

μεταξύ άλλων, ότι η κίνηση

αυτή προκαλεί μεγάλη ανα-

στάτωση, τόσο στους τοπι-

κούς κοινωνικούς φορείς,

όσο και στην τοπική κοινω-

νία, αλλά και πλήγμα στην

οικονομική ζωή του Δήμου

Φαρσάλων. Στη συνέχεια,

τονίζουν την αντίθεσή τους

στη συρρίκνωση του δικτύ-

ου καταστημάτων της

Τράπεζας, ιδιαίτερα σε

δήμους εκτός μεγάλων

αστικών κέντρων, αφού η

ύπαρξη υποκαταστημάτων

σε κάθε Δήμο, ενισχύει την

τοπική κοινωνία και την

οικονομία της, γεγονός που

αποτελεί απόλυτη προτε-

ραιότητα, δεδομένου των

δύσκολων συνθηκών που

προκάλεσαν η οικονομική

κρίση και η πανδημία.

Το κλείσιμο του υποκατα-

στήματος της Eurobank, το

μοναδικό στο Δήμο

Φαρσάλων, θα προκαλέσει

μεγάλη αναστάτωση στους

κατοίκους της περιοχής και

θα οδηγήσει, περαιτέρω

στην υποβάθμιση της οικο-

νομικής ζωής του Δήμου,

δημιουργώντας συνθήκες

τραπεζικού αποκλεισμού

στην τοπική οικονομία

Στο πλαίσιο αυτό, ζητώ από

τουςαρμόδιους Υπουργούς

ναμας εξηγήσουν πως σκο-

πεύουν να διασφαλίσου-

ντην ομαλή τραπεζική εξυ-

πηρέτηση των κατοίκων του

Δήμου Φαρσάλων και να

μην αποφευχθεί ο τραπεζι-

κός τους αποκλεισμός,

αλλά και πως θαπροστα-

τεύσουν τις θέσεις εργασίας

στον τραπεζικό κλάδο, οι

οποίες εξαφανίζονται καθη-

μερινά, αφήνοντας μετέω-

ρους χιλιάδες εργαζομέ-

νους.
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Ευ. Λιακούλη: Ευ. Λιακούλη: TTραπεζικά αποκλεισμένοι οι κάτοικοι και οιραπεζικά αποκλεισμένοι οι κάτοικοι και οι

επιχειρήσεις των Φαρσάλωνεπιχειρήσεις των Φαρσάλων

Κ. Αγοραστός: «Τα δημόσια έργα είναι μια συνεχής μάχη δυσκολιώνΚ. Αγοραστός: «Τα δημόσια έργα είναι μια συνεχής μάχη δυσκολιών

Λειτούργησαν τα αντιπλημμυρικά της Περιφέρειας»Λειτούργησαν τα αντιπλημμυρικά της Περιφέρειας»
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Μ
ε την εξέλιξη της

βαμβακοκαλλιέρ-

γειας το 2021, τα

προβλήματα φυτοπρο-

στασίας που προέκυψαν

καθώς και τον τρόπο που

αυτά αντιμετωπίστηκαν,

ασχολείται η έκθεση αξιο-

λόγησης των προγραμμά-

των γεωργικών προειδο-

ποιήσεων που εκπόνησε

το Περιφερειακό Κέντρο

Προστασίας Φυτών

Ποιοτικού και

Φυτοϋγειονομικού

Ελέγχου.

Εξέλιξη της βαμβακοκαλ-

λιέργειας

Φέτος η περίοδος της βαμ-

βακοκαλλιέργειας στις

περισσότερες περιοχές

ξεκίνησε κανονικά, καθότι οι

ευνοϊκές εδαφοκλματικές

συνθήκες που επικράτησαν

από το δεύτερο δεκαήμερο

του Απριλίου και μετά, επέ-

τρεψαν πρώιμη και επιτυ-

χημένη σπορά, φυσιολογικό

φύτρωμα, καθώς και ομαλή

πρώτη ανάπτυξη των βαμ-

βακόφυτων.

Εξαίρεση αποτέλεσε η

σπορά σε καλλιέργειες της

ΠΕ Λάρισας, όπου παραδο-

σιακά η σπορά γίνεται πιο

πρώιμα (από αρχές

Απριλίου). Οι χαμηλές για

την εποχή εδαφοκλιματικές

συνθήκες μέχρι το δεύτερο

δεκαήμερο του Απριλίου,

δεν επέτρεψαν εκεί την

πρώιμη σπορά.

Στη συνέχεια, οι υψηλές

θερμοκρασίες που επικρά-

τησαν από το πρώτο μισό

του Μαΐου βοήθησαν στο

ομαλό και ομοιόμορφο

φύτρωμα, καθώς και στην

ομαλή πρώτη ανάπτυξη

των βαμβακόφυτων.

Ακολούθως, οι σχετικά

χαμηλές θερμοκρασίες για

την εποχή και οι βροχοπτώ-

σεις που επικράτησαν ήδη

από τέλος Μαΐου και μέχρι

και το δεύτερο δεκαήμερο

του Ιουνίου (ανάλογα με

την περιοχή), συντέλεσαν

στην καθυστέρηση της ανά-

πτυξης των βαμβακόφυτων

και συνεπώς στην οψίμηση

της παραγωγής.

Μάλιστα, στις 20 Ιουνίου

σημειώθηκε ισχυρή χαλαζό-

πτωση που προκάλεσε

σοβαρές ζημιές, έως και

ολοσχερή καταστροφή, σε

φυτείες στην ΠΕ Τρικάλων,

σε αρκετές περιοχές και σε

μεγάλη έκταση του νομού.

Από τα τέλη Ιουνίου και

καθ’όλη τη διάρκεια του

καλοκαιριού επικράτησαν

αδιαλείπτως υψηλές θερμο-

κρασίες, οι οποίες γενικά

βοήθησαν στην επίσπευση

της εμφάνισης των βλαστι-

κών σταδίων της καλλιέρ-

γειας.

Ωστόσο, οι πρωτοφανείς

καύσωνες περί το πρώτο

15θήμερο του Αυγούστου,

προκάλεσαν σοβαρά προ-

βλήματα κυρίως σε καλλιέρ-

γειες που δεν ήταν δυνατό

να αρδευτούν κανονικά, με

αποτέλεσμα την μείωση της

παραγωγής, η οποία στην

ΠΕ Τρικάλων εκτιμήθηκε

στο 15%.

Στρεμματικές αποδόσεις

Στην ΠΕ Λάρισας εκτιμάται

ότι οι συχνές και ακραίες

μεταβολές των θερμοκρα-

σιών κατά τη διάρκεια της

καλλιεργητικής περιόδου,

δεν βοήθησαν την ομαλή

εξέλιξη των βαμβακοκαλ-

λιεργειών , συντελώντας

στη μειωμένη παραγωγή σε

σχέση με τον μέσο όρο.

Στην ΠΕ Φθιώτιδας, οι

στρεμματικές αποδόσεις

κυμάνθηκαν από 320 έως

500 κιλά.

Στην ΠΕ Μαγνησίας οι

στρεμματικές αποδόσεις

κρίνονται ως αρκετά ικανο-

ποιητικές.

Στην ΠΕ Καρδίτσας οι απο-

δόσεις παρουσίασαν διακυ-

μάνσεις. ‘Ήταν χαμηλές σε

περιοχές του νομού που

επλήγησαν χαλαζοπτώσεις,

μέτριες ως κανονικές στις

πιο όψιμες περιοχές όπου

η συγκομιδή έγινε μετά τις

βροχοπτώσεις και ικανοποι-

ητικές έως πολύ υψηλές

στις πρώιμες βαμβακοφυ-

τείες.

Στην ΠΕ Τρικάλων η παρα-

γωγή εκτιμάται ότι σημείω-

σε μία μείωση περίπου

15% σε σχέση με την

προηγούμενη χρονιά λόγω

των καλοκαιρινών καυσώ-

νων και μία ακόμη αργότε-

ρα στις όψιμες καλλιέργειες

λόγω καραμελοποίησης.

Στην ΠΕ Εύβοιας οι στρεμ-

ματικές αποδόσεις ξεπερ-

νούσαν τα 300 κιλά.

Ν. Λάρισας: Ν. Λάρισας: MMειωμένη η παραγωγή βαμβακιούειωμένη η παραγωγή βαμβακιού

το 2021το 2021

Π
αράταση της προ-

θεσμίας υποβολής

αιτήσεων για το

επίδομα θέρμανσης και

νέα ευνοϊκά μέτρα για τις

γονικές παροχές και την

υπαγωγή στη ρύθμιση

των 36 ή 72 δόσεων

Η Κυβέρνηση και το

Υπουργείο Οικονομικών

έχουν πλήρη αντίληψη των

ιδιαίτερων συνθηκών που

επικρατούν και επιβάλλουν

τη στήριξη και τη διευκό-

λυνση των πολιτών.

Με γνώμονα αυτή την προ-

τεραιότητα, με απόφαση

του Υπουργείου

Οικονομικών, παρατείνεται

μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου

2022 η προθεσμία υποβο-

λής των αιτήσεων για τη

χορήγηση του επιδόματος

θέρμανσης για την περίοδο

2021-2022.

Η συγκεκριμένη παρέμβα-

ση δεν θα είναι η μοναδική.

Επίκειται, εντός των επόμε-

νων ημερών, η ανάληψη

νομοθετικής πρωτοβουλίας,

με την οποία:

1ον. Δίνεται η δυνατότητα

στους πολίτες που έχουν

υποβάλει δηλώσεις γονικής

παροχής, δωρεάς και μετα-

βίβασης ακινήτων μέχρι τις

31 Δεκεμβρίου 2021, να

συντάξουν τα σχετικά συμ-

βολαιογραφικά συμβόλαια

μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022,

με βάση τις αντικειμενικές

αξίες που ίσχυαν μέχρι τις

31 Δεκεμβρίου 2021.

2ον. Παρέχεται η δυνατότη-

τα υπαγωγής στη ρύθμιση

των 36 και των 72 δόσεων

για τα χρέη που δημιουργή-

θηκαν κατά τη διάρκεια της

πανδημίας, μέχρι και την

28η Φεβρουαρίου 2022,

αντί της 31ης Ιανουαρίου,

που ισχύει μέχρι σήμερα.

Και οι δύο αυτές νομοθετι-

κές ρυθμίσεις αποτελούν

έμπρακτα μέτρα στήριξης

και διευκόλυνσης των πολι-

τών.

Παρά την πανδημία και τις

ιδιαίτερες συνθήκες που

έχουν δημιουργηθεί, η

Κυβέρνηση συνεχίζει να

έχει ως άμεση προτεραιό-

τητα – και να το επιβεβαιώ-

νει με πράξεις – τη μείωση

των φόρων και τη στήριξη

και τη διευκόλυνση των

πολιτών.

Υπουργείο Οικονομικών:Υπουργείο Οικονομικών:

Τριπλή παράταση για επίδομαΤριπλή παράταση για επίδομα

θέρμανσης, μεταβιβάσεις ακιθέρμανσης, μεταβιβάσεις ακι--

νήτων και κορονοχρέηνήτων και κορονοχρέη



Τ
ην ήττα με σκορ 1 –

0 γνώρισε ο

Ολυμπιακός

Αμπελίας στην έδρα του

Παναγροτικού Νίκαιας.

Οι «πράσινοι» του Νίκου

Παπανικολάου έδωσαν

συνέχεια στα θετικά αποτε-

λέσματα και στο πρώτο

παιχνίδι του νέου έτους κι

έτσι έφθασαν τους τριάντα

βαθμούς, μένοντας στο

μείον τρία από την πρώτη

θέση της βαθμολογίας.

Από την άλλη, οι «κόκκινοι»

του Δημήτρη Βλάχου παρά

την προσπάθεια για θετικό

αποτέλεσμα παρέμειναν

στους δέκα τρεις βαθμούς

και την 12η θέση μετά το

πέρας αυτής της αγωνιστι-

κής.

Ο Παναγροτικός Νίκαιας

είχε καλές στιγμές στο παι-

χνίδι με τους Γκουντίκα,

Αλατά, Χριστοδούλου και

Γκανάβα, με τον τελευταίο

να σκοράρει για το 1 – 0

στο 33ο λεπτό που ήταν

μάλιστα και το τελικό αποτέ-

λεσμα.

Από την πλευρά του, ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς απώ-

λεσε μία σημαντική ευκαιρία

με τον Γκαραβέλη στο 55′,

ενώ ο Καρατζούκος βρήκε

τον δρόμο προς τα δίχτυα

στο 77′, γκολ το οποίο ακυ-

ρώθηκε ως οφ σάιντ για

λογαριασμό των φιλοξενου-

μένων.

Οι Συνθέσεις

Παναγροτικός Νίκαιας

(Νίκος Παπανικολάου):

Κωνσταντίνου, Ξιώνης,

Ψαρούλης, Ακρίβος, Σώκος,

Τσούρα, Παπακώστας,

Γκανάβας (80′

Δημητρόπουλος),

Χριστοδούλου (65′

Ανδρεόπουλος), Γκουντίκας

(75′ Πετράκης), Αλατάς (65′

Φάσσας).

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Δημήτρης Βλάχος):

Παπαγούλας, Χάμος (72′

Δεμίσης), Πετράκης,

Ακρίβος, Αντωνίου,

Κοτρώτσιος, Νικολακούλης,

Τσαπατόρης, Καρατζούκος

(80′ Χριστοδούλου),

Γαλάνης, Γκαραβέλης (60′

Χατζής).

Διαιτητική Τριπλέτα

Νίτσας, Σκυβαλίδας,

Σιαπλούλης.
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Ήττα στην Νίκαια για τον Ολυμπιακό ΑμπελιάςΉττα στην Νίκαια για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς

ΤΗΛ:6977420937 melissasnektar.gr

Τ
ην ήττα με σκορ 0

– 2 γνώρισε ο

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων από την

Πελασγιώτιδα στην 9η

αγωνιστική του πρωτα-

θλήματος της Β ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Έτσι η ομάδα του Βασίλη

Τσιανάκα παρέμεινε στους

δώδεκα βαθμούς και την 5η

θέση της βαθμολογίας.

Η Πελασγιώτιδα επικράτησε

με δύο γκολ του Κουσιώρα

στο 39′ από ασίστ του

Χατζή και στο 47′ από

ασίστ του Μελανού και

πανηγύρισε την εκτός

έδρας νίκη.

Από πλευράς Χαλκιάδων, ο

Τάκης Αντωνιάδης είχε μία

καλή στιγμή στο 30′ με την

απευθείας εκτέλεση φάουλ

όπως και την κεφαλιά του

Γιάννη Πέτσα στο 85′ με την

μπάλα να καταλήγει άουτ.

Οι Συνθέσεις

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Μαργαριτόπουλος,

Τραμπάκουλος,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Κουτσοκέρας (60′

Γκουνάρας Χρ.), Ρουμάνης,

Παληγιάννης (78′ Σελήνης),

Τασιόπουλος, Γκατζόγιας

(85′ Ραντάτσης), Πέτσας.

Πελασγιώτιδα (Κώστας

Μπακατσής):

Μαστοροδήμος, Ντογκάνι,

Ιορδανίδης (65′ λ.τ.

Σταυροθανασόπουλος),

Κουτσικούλης, Δάσσιος,

Τσιαντούλης, Χασιώτης (85′

Πέππας), Χατζής Κ. (40′

Μελανός), Χατζής Αντ.,

Τσιγγάνης, Κουσιώρας.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Καραθάνος,

Παπαγεωργίου,

Μπουρονίκος.

Ήττα στο ντέρμπι για τον ΜέγαΉττα στο ντέρμπι για τον Μέγα

Αλέξανδρο ΧαλκιάδωνΑλέξανδρο Χαλκιάδων



Τ
ην ήττα με σκορ 0-2

γνώρισε ο Αχιλλέας

Φαρσάλων στο

ντέρμπι της αγωνιστικής

με τον Φαλανιακό στο

Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων. Οι φιλοξενού-

μενοι παρουσιάστηκαν

καλύτεροι στο μεγαλύτερο

μέρος της αναμέτρησης

και κατάφεραν να μετου-

σιώσουν σε ουσία την

ανωτερότητα τους σκορά-

ροντας από ένα τέρμα σε

κάθε ημίχρονο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την ομάδα του Φαλανιακού

να ελέγχει τον χώρο του

κέντρου και την κυκλοφορία

της μπάλας χάνοντας και

καλές στιγμές με κάποια

σουτ των

Γαρυφαλλόπουλου και

Τσιάκου.

Μάλιστα στο 30′ ο Τσιάκος

βρέθηκε σε θέση τετ α τετ

αλλά το πλασέ του σταμά-

τησε στο κάθετο δοκάρι του

Κουσιά.

Ενώ δύο λεπτά αργότερα ο

τερματοφύλακας του

Αχιλλέα σταμάτησε με το

πόδι το πλασέ του επιθετι-

κού του Φαλανιακού.

Εν τέλει στο 40′ ο

Γκιουρσάνης με όμορφο

δυνατό σουτ έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα για το 0-

1. Στο 43′ ο Τσιάκος και

πάλι είχε δοκάρι για την

ομάδα του Κώστα

Νεμπεγλέρα.

Στο δεύτερο μέρος ο

Φαλανιακός συνέχισε στο

ίδιο τέμπο έχοντας τον

έλεγχο της αναμέτρησης και

κατάφερε να σκοράρει και

δεύτερο τέρμα με δυνατό

σουτ του Μούτσα Μπλέντι

έξω από την περιοχή στο

68′.

Εν συνεχεία ο ρυθμός του

αγώνα έπεσε αισθητά ο

Αχιλλέας έχασε μια πολύ

καλή στιγμή με τον

Κερμελίδη στο 75′ ενώ ο

Φαλανιακός με κάποια σουτ

των Νάστας και Μπλέντι με

το 0-2 να παραμένει ως την

λήξη της αναμέτρησης.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Κομισόπουλος

(67′ Τσούλης Δ.),

Πατσιούρας (88′

Κουλουκτσής), Τσούλης Θ.,

Ντελής Δ., Γανός,

Παπακωνσταντίνου,

Φουρίκης (55′ Αετόπουλος),

Γκαραλιάκος, Κερμελίδης,

Λαβαντσιώτης.

Φαλανιακός (Κώστας

Νεμπεγλέρας):

Αναστασίου, Καραμπούζης,

Γιαννακόπουλος, Λάιος,

Σιάτρας, Μπλέντι, Πανταζής

Ηλ. (78′ Πανταζής Γ.),

Μούτσα Μπλέντι (85′

Μαχαίρας), Γκιουρσάνης

(78′ Λόλας), Τσιάκος (65′

Νάστας),

Γαρυφαλλόπουλος (85′

Λυγούρας).
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Ήττα στο ντέρμπι από τον ανώτεροΉττα στο ντέρμπι από τον ανώτερο

Φαλανιακό για τον ΑχιλλέαΦαλανιακό για τον Αχιλλέα

Τ
ην δεύτερη μετα-

γραφική του κίνηση

ολοκλήρωσε ο

Αχιλλέας Φαρσάλων ο

οποίος τα βρήκε σε όλα

με τον υψηλόσωμο

κεντρικό αμυντικό

Νικόλαο Κουλουκτσή.

Ο Κουλουκτσής ανήκε στην

ομάδα του Δωτιέα Αγιάς

ενώ κατά το παρελθόν έχει

αγωνιστεί επί σειρά ετών

στα ερασιτεχνικά πρωτα-

θλήματα της Αττικής μετρώ-

ντας συνολικά πάνω από

150 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της ομάδος μας

βρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσει την

απόκτηση του κεντρικού

αμυντικού Νικόλαου

Κουλουκτσή.

Ο Κουλουκτσής ανήκε στην

ομάδα του Δωτιέα Αγιάς

ενώ κατά το παρελθόν έχει

αγωνιστεί επί σειρά ετών

στα ερασιτεχνικά πρωτα-

θλήματα της Αττικής μετρώ-

ντας συνολικά πάνω από

150 συμμετοχές.

Σύσσωμη η ομάδα μας

καλωσορίζει τον Νίκο στην

οικογένεια του Αχιλλέα και

του εύχεται καλή αγωνιστι-

κή σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες.

Απέκτησε Κουλουκτσή οΑπέκτησε Κουλουκτσή ο

Αχιλλέας ΦαρσάλωνΑχιλλέας Φαρσάλων

ΤίμησεΤίμησε τοντον ““ΝέμπεΝέμπε” ” οο ΑχιλλέαςΑχιλλέας

Π
ριν την έναρξη

του αγώνα ο

Αχιλλέας

Φαρσάλων τίμησε τον

Κώστα Νεμπεγλέρα για

την προσφορά του στην

ομάδα με τον

Αντιπρόεδρο της ομάδος

κ. Σταύρο Πουλαράκη να

προσφέρει μια ανθοδέ-

σμη στον νυν προπονητή

του Φαλανιακού.

Ο Κώστας Νεμπεγλέρας

αγωνίστηκε με την φανέλα

του Αχιλλέα Φαρσάλων για

τρεις σεζόν (2 στην Α ΕΠΣΝ

Λάρισας και 1 στην Γ

Εθνική κατηγορία όντας

αρχηγός της ομάδος μας.)



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 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

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-

λος από την Κάβα

Καλουζάκη στα

Φάρσαλα (Οδός

Βόλου 27).

Πληροφορίες εντός

καταστήματος ή στο

τηλέφωνο: 24910 –

23615.

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί

της Οδού 28ης

Οκτωβρίου, Αριθμός

33 στα Φάρσαλα,

μελλοντικά διαμερί-

σματα 127,13 τ.μ.

(του 2ου ορόφου)

και το ½ μελλοντι-

κού 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:6972984

498

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ βυτίο

αποθήκευσης

πετρελαίου, χωρητι-

κότητας 1 τόνου

μεταλλικής κατα-

σκευής σε καλή

κατάσταση.

Πληροφορίες στο:

6972026490.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ρεβί-

θια ποικιλίας

Αμοργού τόσο για

σπορά και καλλιέρ-

γεια όσο και για

κατανάλωση.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937159058
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25/01:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27

Τηλ: 24910-22321  

26/01:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

27/01:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5

Τηλ: 24910-22939

28/01:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

29/01:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

30/01:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος

70 Τηλ: 24910-23465       

31/01:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας
Φαρσάλων ευχαριστεί θερμά την
Οικογένεια και το Προσωπικό του Κ.Υ.
Φαρσάλων για την δωρέα τους στον
σύλλογο εις μνήμη του κ. Γιάννη
Οικονόμου.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυ-
πητήρια

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ. στην Οδό Θέτιδος σε

Ισόγειο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας σε

συνεργασία με

τους Δήμους και τον

ΕΟΔΥ ανακοινώνει το

πρόγραμμα δράσεων

των ΚΟΜΥ για δωρεάν

μαζικό δειγματοληπτικό

έλεγχο στον γενικό πλη-

θυσμό της Θεσσαλίας,

για την Τρίτη 25

Ιανουαρίου 2022: 

-Στην Π.Ε. Λάρισας:

08:00-15:30:ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ/

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡ-

ΧΕΙΟ

08:00-18:00: ΠΛΑΤΕΙΑ

ΟΣΕ

08:00-15:30: ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ

ΠΑΠΠΑ

08:00-15:30:ΣΤΕΚΙ ΝΕΑ-

ΠΟΛΗΣ/ ΚΛΕΑΡΧΟΥΠΑ-

ΤΕΡΑ 74

08:00-15:30:ΣΤΕΚΙ ΝΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ/ ΘΕΟΔΩΡΑ-

ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΡΗ

09:00-12:00:ΦΑΡΣΑΛΑ

/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

0 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 : Π Λ ΑΤ Ε Ι Α

ΑΓΙΑΣ/ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑ-

ΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Την προηγούμενη Τρίτη στα

Φάρσαλα σε συνολικό αριθ-

μό 101 δειγμάτων καταγρά-

φηκαν  4  θετικά κρούσματα

Covid-19. Αφορούν σε 1

γυναίκα και σε 3 άνδρες  με

διάμεση ηλικία τα  55  έτη.

Rapid Test Rapid Test στηνστην

ΠλατείαΠλατεία

Δημαρχείου σταΔημαρχείου στα

Φάρσαλα - ΤιΦάρσαλα - Τι

έδειξαν τηνέδειξαν την

περασμένη Τρίτηπερασμένη Τρίτη

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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Τοπικά Νέα

Έ
να εκατομμύριο

πιο αυξημένος

αναμένεται να

είναι ο Προϋπολογισμός

του Δήμου Φαρσάλων για

το έτος 2022, που εγκρί-

θηκε κατά πλειοψηφία

στην συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων που πραγμα-

τοποιήθηκε με τηλεδιά-

σκεψη.

Ο φετινός Προϋπολογισμός

αγγίζει τα 23,2 εκατομμύρια

καθώς έχουν ενταχθεί κον-

δύλια από την Πολιτεία

τόσο για την αντιμετώπιση

της πανδημίας όσο και για

την υλοποίηση των έργων

από τον καταστροφικό

«Ιανό» που είχε πλήξει

πρόσφατα την Επαρχία

Φαρσάλων.

Τον Προϋπολογισμό υπερ-

ψήφισε η πλειοψηφούσα

παράταξη του Δημάρχου κ.

Μάκη Εσκίογλου και η

παράταξη της κ. Μ. Ίφου,

ενώ καταψήφισαν η παρά-

ταξη του κ. Άρη

Καραχάλιου, ο δημοτικός

σύμβουλος της παράταξης

του κ. Κ. Τύμπα, κ. Γιάννης

Γκέβρος καθώς και ο δημο-

τικός σύμβουλος της Λαϊκής

Συσπείρωσης Φαρσάλων κ.

Απόστολος Αναγνώστου.

Τα οικονομικά μεγέθη και

την ανάλυση εσόδων και

εξόδων του

Προϋπολογισμού, ανέλυσε

η Διευθύντρια

Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης του Δήμου

Φαρσάλων κ. Μπαλαμπάνη

και ο Διευθυντής οικονομι-

κών υπηρεσιών, κ.

Παπαδήμας.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου χαρακτή-

ρισε τον  προϋπολογισμό

ως «προϋπολογισμό ειδι-

κών συνθηκών» αφού

καταρτίστηκε και θα εκτελε-

στεί μέσα σε περιβάλλον

υγειονομικής και ενεργεια-

κής κρίσης, όμως είναι κατά

ένα εκατομμύριο αυξημέ-

νος.

Στην αύξηση συμβάλουν

κυρίως έργα που σχεδιάζο-

νται από την δημοτική αρχή

όπως τόνισε ο κ. Εσκίογλου

και προϋπολογίζονται σε 10

εκ. ευρώ. 

Μάλιστα ο κ. Εσκίογλου

συνεχίζοντας την τοποθέτη-

ση του τόνισε πως εκ των

πραγμάτων μιλάμε για έναν

προϋπολογισμό με αμιγώς

αναπτυξιακό πρόσημο,

αφού θα έρθει να υλοποιή-

σει το μεγαλύτερο τεχνικό

πρόγραμμα που ψηφίστηκε

ποτέ στο δήμο μας. 

Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις

της πανδημίας για το 2022,

αυτές κυρίως αναμένεται να

φανούν στα ληξιπρόθεσμα

χρέη τα οποία πέρυσι

παρουσίασαν μικρή αύξηση

και ανήλθαν περί τα 2,8 εκ.

ευρώ, ως απόρροια της

πίεσης του κορωνοϊού στην

οικονομία, τις επιχειρήσεις

και την κοινωνία. 

Κατά τα λοιπά οι επιπτώ-

σεις είναι σαφώς μικρότε-

ρες και αφορούν απώλεια

εσόδων μερικών δεκάδων

χιλιάδων ευρώ από τη μη

διεξαγωγή της εμποροπα-

νήγυρης, από τις απαλλα-

γές στα τέλη κοινόχρηστων

χώρων και από την προ-

βληματική λειτουργία της

λαϊκής αγοράς. 

Εξίσου σημαντικό όμως,

είναι το γεγονός πως τόσο

η πανδημία, όσο και ο

Ιανός απορρόφησε ένα

σημαντικό κομμάτι του

ανθρώπινου δυναμικού

μας, με ό,τι αυτό συνεπάγε-

ται σε ένα δήμο που ούτως

ή άλλως αντιμετωπίζει

μεγάλο πρόβλημα στελέχω-

σης των υπηρεσιών του.

Μόνον στην οικονομική

υπηρεσία θα σας αναφέρω

για παράδειγμα, πως εκδό-

θηκαν πάνω από 1.000

εντάλματα σε μερικούς

μήνες”.

Ο κ. Εσκίογλου επίσης ανα-

φέρθηκε στα ταμειακά δια-

θέσιμα τα οποία ανέρχονται

σε περισσότερα από 3 εκ.

ευρώ, και παρουσιάζουν

μικρή αύξηση σε σχέση με

την περσινή χρονιά, ενώ

επισήμανε ότι αναμένονται

ακόμη 34 εκ. ευρώ από το

πρόγραμμα του υπουργείου

Εσωτερικών «Αντώνης

Τρίτσης», χρήματα που

αφορούν τα προς ένταξη

έργα του δήμου, αλλά και

καινούρια χρηματοδοτικά

εργαλεία που αναμένεται να

ανακοινωθούν το 2022 και

ζήτησε από το Σώμα να

υπερψηφίσει τον

Προϋπολογισμό του 2022.

Η Αντιδήμαρχος

Οικονομικών υπηρεσιών

του Δήμου Φαρσάλων κ.

Σοφία Χατζηπλή από την

πλευρά της σημείωσε μετα-

ξύ άλλων: “Πρόκειται για

έναν Προϋπολογισμό με

δυο κύρια χαρακτηριστικά,

την μη υπερεκτίμηση των

εσόδων, αλλά και την μη

εγγραφή εσόδων από

δάνεια για την κάλυψη λει-

τουργικών αναγκών. Τον

χαρακτήρισε ισοσκελισμένο

και σημείωσε ότι δεν

παρουσιάζονται αποκλίσεις,

τηρώντας όλες τις προβλε-

πόμενες οδηγίες, αναφέρο-

ντας χαρακτηριστικά ότι: ¨Ο

Δήμος Φαρσάλων, στέκεται

γερά στα πόδια του”.

Από την πλευρά του ο

πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης

Καράχαλιος τόνισε πως

«έχουμε μεγέθη, αλλά δεν

έχουμε παραγωγή

έργου»χαρακτηρίζοντα τον

Προϋπολογισμό μια άψογη

και άριστη τεχνοκρατική

κατασκευή από υπηρεσια-

κούς υπαλλήλους του

δήμου, χωρίς όμως πολιτι-

κή στόχευση και προοπτική

για το δήμο και τους δημό-

τες του, καθώς πολλά από

τα έργα παρουσιάζουν χρο-

νική υστέρηση τριετίας, με

τον προγραμματισμό νέων

έργων σχεδόν ανύπαρκτο,

εκτός από μια μελέτη πυρο-

προστασίας. Σημείωσε επί-

σης, ότι δεν έχει προβλέ-

ψεις – δαπάνες για επαγ-

γελματίες, αγρότες, κτηνο-

τρόφους, ελαφρυνσεις –

διευκολύνσεις, για ευάλωτες

ομάδες, άπορους, άνερ-

γους, Ρομά, για πολιτιστι-

κούς συλλόγους και αθλητι-

κά σωματεία και μάλιστα σε

εποχή πανδημίας, που

έχουν πέσει έξω πολλές

επιχειρήσεις και πολλοί

οικογενειακοί προυπολογι-

σμοί. Ακόμα, σημείωσε ότι

οι οφειλές των πολιτών

αυξήθηκαν προς το δήμο

κατά ένα εκατομμύριο από

1,7 σε 2,7 εκατομμύρια

ευρώ (σ.σ. την συγκεκριμέ-

νη αύξηση η κ.

Μπαλαμπάνη την απέδωσε

ότι προέρχονται από οφει-

λές που αποστέλλουν οι

εταιρείες ηλεκ. ενέργειες να

εισπραχθούν από το δήμο

την τελευταία τριετία). Για

όλα τα παραπάνω η παρά-

ταξή του καταψήφισε τον

Προϋπολογισμό του 2022.

Η πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου,

αφού διατύπωσε τις ευχαρι-

στίες της προς τις οικονομι-

κές υπηρεσίες για τη σύντα-

ξη του Προϋπολογισμού,

υπογράμμισε ότι, υπάρχουν

ελλείψεις ως προς τον

τομέα της κοινωνικής πολι-

τικής, τις δαπάνες σε αθλη-

τικά σωματεία και πολιτιστι-

κούς συλλόγους. Ακόμα

ανέφερε ότι δεν αντιμετωπί-

ζεται το σύνολο των ανα-

γκών στην πόλη και στα

χωριά,  ωστόσο επειδή ο

κάθε Προϋπολογισμός είναι

εργαλείο του δήμου και θα

πρέπει να έχει συνέχεια

προς τις υποχρεώσεις του,

ψήφισε θετικά αυτή και

παράταξή της, με την

παρατήρηση κάποιων

σημείων που είχαν καταψη-

φίσει στο τεχνικό πρόγραμ-

μα.

Απόντος του αρχηγού κ.

Κων/νου Τύμπα και εκπρο-

σωπώντας την παράταξη, ο

δημοτικός σύμβουλος κ.

Γιάννης Γκέβρος, αρχικώς

έδωσε συγχαρητήρια στους

υπηρεσιακούς παράγοντες

για την άρτια και τεχνοκρα-

τική κατάρτιση του

Προϋπολογισμού.

Επισήμανε για το κομμάτι

των εσόδων του δήμου από

τα ανταποδοτικά τέλη ότι

υπάρχει αισιόδοξη πρόβλε-

ψη λόγω της εκρηκτικής

αύξησης του ενεργειακού

κόστους και ενδεχόμενων

απλήρωτων λογαριασμών.

Όσον αφορά στα έξοδα

εστίασε στις 197.500 ευρώ

που δίνονται σε ιδιώτες για

την εκπόνηση μελετών για

το τεχνικό πρόγραμμα,

θεωρώντας πως με αυτό το

ποσό θα μπορούσαν να

έχουν προσλάβει υπαλλή-

λους πτυχιούχους από την

επαρχία, ώστε τα χρήματα

να μένουν στον τόπο και να

στελεχώνονται και οι υπη-

ρεσίες από Φαρσαλινούς

επιστήμονες. Ιδιαίτερη

μνεία έκανε για τις επιχορη-

γήσεις σε αθλητικούς συλ-

λόγους και πολιτιστικούς

συλλόγους και την επιτακτι-

κή ανάγκη ενίσχυσής τους

καθώς και για την οδοποιία

στις τοπικές κοινότητες.

Καταψήφισε τον

Προϋπολογισμό λέγοντας

ότι δεν λύνει κανένα ουσια-

στικό πρόβλημα της πόλης

των Φαρσάλων αλλά και

των χωρίων.

Ο δημοτικός σύμβουλος και

επικεφαλής της παράταξης

Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων, κ. Απόστολος

Αναγνώστου, αφού ευχαρί-

στησε την οικονομική υπη-

ρεσία του δήμου για την

σύνταξη του

Προϋπολογισμού στην

συνέχεια τον καταψήφισε,

γιατί όπως ανέφερε μεταξύ

άλλων, δεν στηρίζει τις

πολιτικές των διεκδικήσεων

και των αγώνων για ένα

καλύτερο αύριο για τους

δημότες των Φαρσάλων. Ο

κ. Αναγνώστου σημείωσε

ακόμα ότι δεν υπάρχει στή-

ριξη, ούτε για τους αγρότες,

ούτε για τους συνταξιού-

χους, ούτε για τους επαγ-

γελματίες, που αυτή τη

στιγμή στενάζουν εδώ και

δύο χρόνια από την ανα-

δουλειά, τους φόρους και

την πανδημία, ενώ έδειξε το

δρόμο της λύσης λέγοντας

ότι θα πρέπει να μιμηθεί το

δήμο Πατρέων που κατε-

βαίνει στην Αθήνα να δια-

μαρτυρηθεί, διεκδικώντας

για ένα καλύτερο αύριο.

Πριν την έναρξη του

Συμβουλίου το σώμα συζή-

τησε και για την πρόσφατη

κακοκαιρία “Διομήδης” που

έπληξε την επαρχία

Φαρσάλων, αν και η συγκε-

κριμένη συνεδρίαση ήταν

για τον Προϋπολογισμό.

Από το συμβούλιο απου-

σίαζαν οι δημοτικοί σύμβου-

λοι κ.κ. Κων/νος Τύμπας,

Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος,

Δέσποινα Συροπούλου και

Ιωάννης Τριάντης.

Παρόντες στην συνεδρίαση

ήταν ακόμα και οι πρόεδροι

των κοινοτήτων κ.κ. Φ.

Γρίβας και Γ. Πελεκάνος, με

τον τελευταίο που ήταν

παρών στην ψήφιση του

Προϋπολογισμού να δίνει

την θετική του ψήφο.

Με πληροφορίες από την

Εφημερίδα «Ελευθερία»

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο οΕγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο ο
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Σ
ε 1.100.099 άτομα

έφθασε τον

Δεκέμβριο του 2021

το σύνολο των εγγεγραμ-

μένων στο μητρώο του

ΟΑΕΔ ανέργων, με κριτή-

ριο την αναζήτηση εργα-

σίας (αναζητούντων

εργασία).

Από αυτά 579.400 (ποσο-

στό 52,67%) είναι εγγεγραμ-

μένα στο μητρώο για χρονι-

κό διάστημα ίσο ή και περισ-

σότερο των 12 μηνών και

520.699 (47,33%) για διά-

στημα μικρότερο των 12

μηνών. Οι άνδρες ανέρχο-

νται σε 400.328 (36,39%)

και οι γυναίκες σε 699.771

(63,61%).

Το σύνολο των εγγεγραμμέ-

νων λοιπών (μη αναζητού-

ντων εργασία) για τον

Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε

9.267 άτομα. Οι άνδρες

ανέρχονται σε 3.392

(36,60%) και οι γυναίκες σε

5.875 (63,40%).

Το σύνολο των επιδοτούμε-

νων ανέργων για τον

Δεκέμβριο 2021 (οι δικαιού-

χοι που πληρώθηκαν εντός

του αντίστοιχου μήνα) ανέρ-

χεται σε 219.039 άτομα,

από τα οποία οι 113.237

(51,70%) είναι κοινοί και λοι-

πές κατηγορίες επιδοτουμέ-

νων και οι 105.802 (48,30%)

είναι εποχικοί τουριστικών

επαγγελμάτων. Οι άνδρες

ανέρχονται σε 93.028

(42,47%) και οι γυναίκες σε

126.011 (57,53%).

Από το σύνολο των επιδο-

τουμένων ανέργων, οι

95.173 (43,45%) είναι κοι-

νοί, 1.768 (ποσοστό 0,81%)

είναι οικοδόμοι, 105.802

(48,30%) είναι εποχικοί του-

ριστικών επαγγελμάτων,

14.113 (6,44%) είναι εποχι-

κοί λοιποί (αγροτικά), 2.005

(0,92%) είναι εκπαιδευτικοί

και 178 (0,08%) είναι λοιποί.
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