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Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1056 Τιμή: 0,60 ευρώ
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21,5 21,5 χλμ.χλμ.

υπόγειουπόγειο

δίκτυο για τηνδίκτυο για την

άρδευσηάρδευση

10.830 στρεμ10.830 στρεμ--

μάτων γηςμάτων γης

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα

κατασκευάζεικατασκευάζει

η Περιφέρειαη Περιφέρεια

Προκήρυξη προσωπικούΠροκήρυξη προσωπικού
για την εκτέλεση των για την εκτέλεση των 
αρχαιολογικών εργασιώναρχαιολογικών εργασιών
στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα

Οδικά έργα 7 εκατ. ευρώ απόΟδικά έργα 7 εκατ. ευρώ από

την Περιφέρεια στο δίκτυοτην Περιφέρεια στο δίκτυο

Φαρσάλων- ΗλεκτροφωτίζεταιΦαρσάλων- Ηλεκτροφωτίζεται

ο κόμβος Σκοπιάςο κόμβος Σκοπιάς

Με τους Κοινοτάρχες της Δ.Ε.Με τους Κοινοτάρχες της Δ.Ε.

Ναρθακίου ο Χρήστος ΚαπετάνοςΝαρθακίου ο Χρήστος Καπετάνος

Εθελοντική Αιμοδοσία σταΕθελοντική Αιμοδοσία στα

Φάρσαλα στις 10/2 -Φάρσαλα στις 10/2 -

Αυξημένες ανάγκες για αίμα Αυξημένες ανάγκες για αίμα 

Στον δρόμο οι αγρότεςΣτον δρόμο οι αγρότες

και οι κτηνοτρόφοι με και οι κτηνοτρόφοι με 

δυναμική συμμετοχή σταδυναμική συμμετοχή στα

μπλόκα όλης της χώραςμπλόκα όλης της χώρας



Έ
νας Έλληνας που

έφυγε από τη χώρα

μας άνοιξε ταβέρνα

στη Χιλή και μαθαίνει

στους ντόπιους γνήσιες

ελληνικές γεύσεις.

Ο λόγος για τον Άρη
Μπούρα που έχει ελληνικό
εστιατόριο στη Χιλή και λέει
πως με το ελληνικό φαγητό
δεν θα πεινάσεις ποτέ.
«Η καταγωγή του πατέρα
μου είναι από τα Φάρσαλα
και η άλλη καταγωγή της
μητέρας μου είναι από το
Βερολίνο», είπε αρχικά.
Απαντώντας σε ερώτηση
πως βρέθηκε στη Χιλή τόνι-
σε: «Έχω το γιο μου. Η μητέ-
ρα του είναι από τη Χιλή και
ζει στο Σαντιάγο. Οπότε ό,τι
και να γινόταν κάποια στιγμή
θα ζούσαμε μαζί εδώ πέρα».
«Οι Χιλιανοί είναι λαός που
έχει μεγαλώσει στη θάλασσα
και αυτό είναι κάτι που μας
ενώνει. Έχουμε πολλά
κοινά», είπε στη συνέχεια.
Από το μπουζούκι τώρα
πάμε στο σουβλάκι.

Ξεκινήσαμε, όταν ήρθα εδώ
στη Χιλή, έκανα ένα market
research. Ήθελα να δω αν
στον κόσμο θα του αρέσει η
ελληνική νότα, η γεύση και
ξεκινήσαμε να κάνουμε σου-
βλάκια. Το πρώτο πρόβλημα
που βρήκαμε είναι που θα
βρούμε πίτα. Στην Ελλάδα
δεν φτιάχνει κανείς πίτα. Την
πίτα την αγοράζεις και την
τυλίγεις και κάνεις το σου-
βλάκι. Φτιάξαμε την πίτα
μας, τη βελτιώσαμε και
κάποια στιγμή το σουβλάκι
έγινε ανάρπαστο. Μετά σιγά
σιγά αρχίσαμε να βάζουμε
και ντάκο. Όλα χειροποίητα.
Είμαι λάτρης του ντάκου. Μ’
αρέσει πολύ η Κρήτη και η
γαστρονομία της Κρήτης. (…
) Οπότε άλλο θέμα. Εδώ στη
Χιλή που θα βρούμε παξιμά-
δι; Το φτιάξαμε».
Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι
οι εργαζόμενοι του είναι
Χιλιανοί και έχουν μάθει να
κάνουν φαγητά όπως γεμι-
στά και μουσακάς.
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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 09/02/2022
Αίθριος 01/09c

Τρίτη 08/02/2022
Ασθενής Βροχή 02/05c

Πέμπτη 10/02/2022
Αίθριος 03/11c

Παρασκευή 11/02/2022
Αίθριος 04/13c

Σάββατο 12/02/2022
Βροχή 06/14c

Κυριακή 13/02/2022
Αίθριος 05/09c

Δευτέρα 14/02/2022
Αίθριος 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

Ο Έλληνας – με καταγωγήΟ Έλληνας – με καταγωγή

από τα Φάρσαλα – πουαπό τα Φάρσαλα – που

έμαθε το σουβλάκι και τοέμαθε το σουβλάκι και το

μουσακά στους Χιλιανούςμουσακά στους Χιλιανούς

Μ
ε τους

Κοινοτάρχες της

Δ.Ε. Ναρθακίου ο

Χρ. Καπετάνος.

Συνάντηση Καπετάνου με

τους Προέδρους της δημο-

τικής ενότητας Ναρθακίου.

Με τους Προέδρους των

τοπικών κοινοτήτων της

δημοτικής ενότητας

Ναρθακίου Φαρσάλων βρέ-

θηκε ο πρώην Πρόεδρος

της ΔΕΕΠ Λάρισας ΝΔ

Χρήστος Καπετάνος.

Συζήτησαν θέματα και προ-

βλήματα των ορεινών

χωριών της επαρχίας, με

ιδιαίτερη έμφαση στα προ-

βλήματα των αγροτών και

κτηνοτρόφων, ενώ ο

Χρήστος Καπετάνος έκανε

ιδιαίτερη αναφορά στο

μεγαλύτερο έργο που έχει

δρομολογηθεί ποτέ για την

επαρχία Φαρσάλων που

είναι τα 3 φράγματα σε

Σκοπιά, Ναρθάκιο,

Αχίλλειο-Δίλοφο, κατόπιν

της προσωπικής εξαγγελίας

του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος

της ΤΚ Ναρθακίου Αθ.

Λελεντζής, του Διλόφου Απ.

Ρεντινόπουλος, της

Καλλιθέας Χρ. Σταφύλης,

της Σκοπιάς Ηλ. Τσούτσος

και Αχιλλείου Γ. Πελεκάνος.

“
Αιμοδότης για

πρώτη φορά;

Τόλμησε το!” αυτό

αναφέρει το σλόγκαν της

νέας καμπάνιας που τρέ-

χουν τις τελευταίες ημέ-

ρες, οι Ενεργοί Πολίτες

Φαρσάλων, απευθυνόμε-

νοι προς τους νέους της

επαρχίας, με σκοπό να

στηρίξουν το μέλλον του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων, αποκτώντας

νέα μέλη που θα αντικα-

ταστήσουν αυτούς που

πρόσφεραν τόσα χρόνια

τα μέγιστα και σταματούν

λόγω ηλικίας.

Στην προσπάθειά τους

αυτή, ο Αιμοδοτικός

Σύλλογος Φαρσάλων,

συμπράττει, με τους

Ενεργούς Πολίτες

Φαρσάλων, ώστε να κινη-

τοποιήσουν και τη νεολαία

πραγματοποιώντας αιμοδο-

σία, την ερχόμενη Πέμπτη

10/02 στην αίθουσα του

ΚΑΠΗ Φαρσάλων από τις

09:30 π.μ – 1:30 μ.μ..

Στο κάλεσμα τους προς την

νεολαία, οι Ενεργοί Πολίτες

Φαρσάλων, με αφίσες που

έχουν τοποθετήσει στα

καφέ και μπαρ της πόλης,

συμπράτοντας και αυτοί με

την σειρά τους με τους ιδιο-

κτήτες των καταστημάτων,

απευθύνονται προς την

νεολαία λέγοντας: “Είσαι

νέος, είσαι το μέλλον! Είσαι

δυνατός! Πρόσφερε για την

ζωή!”,  θέλοντας να δημι-

ουργήσουν μια νέα γενιά

εθελοντών αιμοδοτών που

θα συνεισφέρουν στην κοι-

νωνία και ιδιαίτερα στον

πάσχοντα συνάνθρωπο.

Από την πλευρά του, ο

Αιμοδοτικός Σύλλογος, βλέ-

πει κάθε χρόνο να γίνονται

μέλη του συλλόγου νέοι

άνθρωποι, ωστόσο θέλουν

να ενισχύσουν ακόμα

περισσότερο τον σύλλογο

ώστε να έχει μέλλον καθώς

σταματούν αναγκαστικά

αρκετοί από τους παλιούς

που έδιναν μέχρι τώρα

αίμα, λόγω ηλικίας, έχοντας

προσφέρει τόσα χρόνια στο

σύλλογο. Η πανδημία έχει

μειώσει σημαντικά τις δια-

θέσιμες μονάδες αίματος

που προσφέρονται σε

όσους το έχουν ανάγκη

δημιουργώντας πολλές

φορές προβλήματα σε

όσους έχουν άμεσα ανάγκη

για αίμα.

Σε δήλωση της, η

Πρόεδρος του Αιμοδοτικού

Συλλόγου Φαρσάλων κ.

Σούλα Λούκουτου επεσή-

μανε την αναγκαιότητα της

συνεργασίας συλλόγων και

φορέων του τόπου, με τον

αιμοδοτικό σύλλογο

Φαρσάλων, ώστε να βοη-

θηθεί η εθελοντική αιμοδο-

σία γιατί αποτελεί υπόθεση

όλων μας και του κάθε ένα

ξεχωριστά.

Με τουςΜε τους

Κοινοτάρχες τηςΚοινοτάρχες της

Δ.Ε. Ναρθακίου οΔ.Ε. Ναρθακίου ο

Χρήστος ΚαπετάνοςΧρήστος Καπετάνος

Φάρσαλα: “Είσαι νέος,Φάρσαλα: “Είσαι νέος,

είσαι το μέλλον!”είσαι το μέλλον!”



Τ
ο ενδιαφέρον των

ιδιοκτητών ακινή-

των, όσο και της

αγοράς στρέφεται πλέον

στον νέο ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό

του Υπουργείου

Οικονομικών, θα είναι έτοι-

μος ως το τρίτο δεκαήμερο

του Φεβρουαρίου. Η γενική

δέσμευση του ΥΠΟΙΚ, είναι

ότι οι περισσότεροι ιδιοκτή-

τες ακινήτων θα πληρώ-

σουν λιγότερο φόρο.

Μάλιστα αναφορά στον νέο

ΕΝΦΙΑ έκανε και ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης από το βήμα

της Βουλής την Κυριακή.

Ωστόσο, η άσκηση αποδει-

κνύεται πιο σύνθετη από τις

αρχικές εκτιμήσεις, καθώς

οι εσωτερικές ανακατατά-

ξεις στην κλίμακα του νέου

ΕΝΦΙΑ και οι νέοι συντελε-

στές, δεν αρκούν από μόνοι

τους για να απορροφήσουν

τις μεγάλες αυξήσεις των

νέων αντικειμενικών.

Η μέθοδος των συντελε-

στών απομείωσης στον

τελικό φόρο, όπως εφαρμό-

στηκε το 2019, είναι, μεν,

«εργαλείο», που επιτρέπει

την προστασία της μεγάλης

μάζας των φορολογούμε-

νων, ωστόσο, το γεγονός

ότι υπάρχει δέσμευση ένα-

ντι των Θεσμών για δημο-

σιονομικά ουδέτερο αποτέ-

λεσμα (με εξαίρεση τη μείω-

ση των 60 εκατ. ευρώ που

προβλέπει ο

Προϋπολογισμός), καθιστά

ακόμα πιο δύσκολη την εξί-

σωση, καθώς ο νέος

ΕΝΦΙΑ δεν θα προβλέπει

συμπληρωματικό φόρο, ο

οποίος με τη σημερινή του

μορφή αποδίδει περί τα

370 εκατ. ευρώ από τα

φυσικά πρόσωπα.

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΝΦΙΑ

– ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙ-

ΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία

που παρουσίασε το

Υπουργείο Οικονομικών,

στις «παλιές» 10.165 ζώνες

του αντικειμενικού συστή-

ματος, οι 6.105 ζώνες

σημειώνουν αύξηση κατά

μέσο όρο 18%.

Αυξήσεις, μέσα από τη δια-

δικασία υποβολής εισηγή-

σεων από τους πιστοποιη-

μένους εκτιμητές, εντοπίζο-

νται σε ζώνες περιοχών,

όπως:

– Η Σαντορίνη, από 1.100

σε 2.250 ευρώ (αύξηση

105%),

– το κέντρο Αθήνας, από

1.850 σε 3.600 ευρώ (αύξη-

ση 95%),

– το Ναύπλιο, από 1.300

σε 2.200 ευρώ (αύξηση

69%),

– το Παλαιό Φάληρο, από

1.650 σε 2.750 ευρώ (αύξη-

ση 67%),

– η Βουλιαγμένη, από

2.400 σε 3.850 ευρώ (αύξη-

ση 60%),

– η Γλυφάδα, από 1.650 σε

2.550 ευρώ (αύξηση 55%),

– το Ελληνικό, από 1.700

σε 2.200 ευρώ (αύξηση

29%).

Αμετάβλητες παραμένουν

2.729 ζώνες, συνιστώντας

το 27% των υφιστάμενων

ζωνών, ενώ μείωση παρου-

σιάζουν 1.331 ζώνες (το

13% των υφιστάμενων), η

οποία ανέρχεται κατά μέσο

όρο σε 11%.

Μειώσεις εντοπίζονται σε

ζώνες περιοχών, όπως:

– Τα Φάρσαλα, από 500 σε

250 ευρώ (μείωση 50%),

– η Νάξος, από 800 σε 500

ευρώ (μείωση 38%),

– τα Άνω Λιόσια, από 650

σε 450 ευρώ (μείωση 31%),

– η Δωδώνη Ιωαννίνων,

από 550 σε 400 ευρώ (μεί-

ωση 27%),

– η Κόνιτσα, από 600 σε

450 ευρώ (μείωση 25%),

– τα Δερβενοχώρια

Βοιωτίας, από 500 σε 400

ευρώ (μείωση 20%).

Στις νέες εντάξεις εντοπίζε-

ται αύξηση στο 40% των

3.478 ζωνών, η οποία δια-

μορφώνεται κατά μέσο όρο

σε 26%. Αυξήσεις, μέσα

από τη διαδικασία των

πιστοποιημένων εκτιμητών,

που εντοπίζονται σε περιο-

χές των οποίων η τιμή

ζώνης ήταν εκτός συστήμα-

τος αντικειμενικού προσδιο-

ρισμού, όπως:

– Η Ιθάκη, από 600 σε

2.100 ευρώ (αύξηση

250%),

– η Ρόδος, από 700 σε

2.100 ευρώ (αύξηση

200%),

– η Κως, από 650 σε 1.350

ευρώ (αύξηση 108%),

– η Κασσάνδρα Χαλκιδικής,

από 800 σε 1.550 ευρώ

(αύξηση 94%),

– η Κεφαλλονιά, από 700

σε 1.250 ευρώ (αύξηση

79%),

– η Χερσόνησος

Ηρακλείου, από 600 σε

1.050 ευρώ (αύξηση 75%),

– η Ανάβυσσος, από 1.050

σε 1.700 (αύξηση 62%),

– η Σκαφιδιά Ηλείας, από

650 σε 950 ευρώ (αύξηση

46%),

– η Πάτμος, από 650 σε

900 ευρώ (αύξηση 38%).

Παράλληλα, υπάρχουν και

πολλές περιοχές, όπου μει-

ώθηκαν οι τιμές ζώνης σε

σχέση με την τιμή που ορι-

ζόταν εκτός του συστήματος

των αντικειμενικών αξιών,

καθώς με τις εισηγήσεις

των πιστοποιημένων εκτι-

μητών προσεγγίστηκαν με

μεγαλύτερη ακρίβεια τα

χαρακτηριστικά της περιο-

χής. Ειδικότερα, από τις

ζώνες των νέων εντάξεων,

μείωση της τιμής εμφανί-

ζουν 1.509 ζώνες, δηλαδή

το 43% των νέων εντάξεων,

η οποία διαμορφώνεται

κατά μέσο όρο σε 18%.

Μειώσεις εντοπίζονται σε

ζώνες περιοχών, όπως:

– Η Φλώρινα, από 600 σε

300 ευρώ (μείωση 50%),

– η Χίος, από 800 σε 450

ευρώ (μείωση 44%),

– οι Πρέσπες, από 600 σε

400 ευρώ (μείωση 33%),

– το Αμύνταιο, από 600 σε

450 ευρώ (μείωση 25%),

– η Ορεστιάδα, από 500 σε

400 ευρώ (μείωση 20%).

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία

3
Τρίτη 8 Φεβρουαρίου Τοπικά Νέα

Προς μείωση του ΕΝΦΙΑ στα ΦάρσαλαΠρος μείωση του ΕΝΦΙΑ στα Φάρσαλα

Εκπτώσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Ο
ι αγρότες της

Θεσσαλίας που

απέκλεισαν συμ-

βολικά την εθνική οδό,

απορρίπτουν τα μέτρα

στήριξης της κυβέρνησης,

για κάλυψη 80% της

αύξησης στα τιμολόγια

του ρεύματος και τους

μήνες από τον Αύγουστο

μέχρι τον Δεκέμβριο και

μειώσεις ΦΠΑ σε ζωοτρο-

φές και λιπάσματα.

Το υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης κάνει λόγο για

υποκινούμενες κινητοποιή-

σεις και δηλώνει ανοιχτό σε

διάλογο.

Είμαστε σε ένα μόνιμο και

ανοιχτό διάλογο με τους

αγρότες και παραγωγούς.

Έχει υπογραφεί υπουργική

απόφαση προχθές, όπου

καλύπτεται το 80% της

ρήτρας αναπροσαρμογής

από τον Αύγουστο μέχρι

31/12 αναφέρει ο υφυπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, Γεώργιος

Στύλιος.

Οι αγρότες της

Αιτωλοακαρνανίας βγήκαν

με τα τρακτέρ τους στον

κόμβο του Χαλικίου λίγο

έξω από το Αγρίνιο, όπως

λένε είναι η πρώτη από μία

σειρά κινητοποιήσεων που

θα ακολουθήσουν μία σειρά

κινητοποιήσεων.

Σε Θεσσαλία, Αργολίδα και

Αιτωλοακαρνανία, κτηνο-

τρόφοι και αγρότες προχώ-

ρησαν σε συμβολικούς

αποκλεισμούς δρόμων,

απαιτώντας ουσιαστικά

μέτρα για να αντιμετωπί-

σουν την ολοένα επιδεινού-

μενη εξαθλίωση του κλάδου

τους.

Οι αγρότες στην εθνική οδό

Αθηνών – Θεσσαλονίκης,

στον κόμβο της Νίκαιας –

σημείο αναφοράς των κινη-

τοποιήσεων – προχώρησαν

σε συμβολικό αποκλεισμό

της ΠΑΘΕ.

Η Συντονιστική Επιτροπή

Μπλόκου της Νίκαιας απευ-

θύνει κάλεσμα για ακόμα

μεγαλύτερη συμμετοχή και

χαιρετίζει τους χιλιάδες

αγρότες και κτηνοτρόφους

της Θεσσαλίας και όλης της

χώρας, που βγήκαν, για

άλλη μία φορά στους δρό-

μους, διεκδικώντας αγωνι-

στικά την ικανοποίηση αιτη-

μάτων που αφορούν στην

ίδια την επιβίωση τους.

Ζητούν, επίσης, να απο-

συρθούν οι αστυνομικές

δυνάμεις από το σημείο για

να υλοποιήσουν την από-

φασή τους για κινητοποίηση

επί της Εθνικής Οδού. Σε

ό,τι αφορά τον διάλογο με

την κυβέρνηση, οι εκπρό-

σωποι των αγροτών ζητούν

συνάντηση με όλους τους

συναρμόδιους υπουργούς.

Στην Π.Ε Λάρισας, μπλόκα

αγροτών έχουν στηθεί στην

είσοδο του Τυρνάβου, στο

Γερακάρι Αγιάς και στα

Δελέρια.

Οι φωτογραφίες είναι

από την δυναμική κάθοδο

των τρακτέρ της

Επαρχίας Φαρσάλων στο

μπλόκο της Νίκαιας.
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Στον δρόμο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με Στον δρόμο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με 

δυναμική συμμετοχή στα μπλόκα όλης της χώραςδυναμική συμμετοχή στα μπλόκα όλης της χώρας



Υ
πόγειο δίκτυο

άρδευσης σε

μήκος περίπου

21,5 χιλιομέτρων για την

άρδευση 10.830 στρεμμά-

των αγροτικής γης  στις

Τοπικές Κοινότητες

Σταυρού, Αγ. Γεωργίου,

Ανωχωρίου, Μεγ.

Ευϊδριου, Δασόλοφου,

Αμπελιάς, Κατωχωρίου

και Βασιλή κατασκευάζει

η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη

σύμβαση του έργου προϋ-

πολογισμού 1.800.000

ευρώ που χρηματοδοτείται

από το Πρόγραμμα

Αγροτικής Ανάπτυξης του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-

2020.

«Ακόμη ένα έργο για τη

στήριξη του πρωτογενή

τομέα στα Φάρσαλα. Ένα

έργο που δημιουργεί συν-

θήκες καλής άρδευσης,

σωστής διαχείρισης του

νερού και μείωσης του

κόστους ενέργειας» δηλώ-

νει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Σε συνεργα-

σία με τον ΤΟΕΒ Ενιπέα

υλοποιούμε ένα ολοκληρω-

μένο σχεδιασμό με έργα

ύψους 6,5 εκατ. ευρώ που

περιλαμβάνει την υπογειο-

ποίηση αγωγών στο βόρειο

τμήμα του ΤΟΕΒ Ενιπέα,

την ανόρυξη και αντικατά-

σταση εννέα γεωτρήσεων

του ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων και την κατα-

σκευή φράγματος για την

αναστόμωση των πηγών

Βρυσιών. Δηλαδή κατα-

σκευάζουμε 36,5 χλμ υπό-

γειο δίκτυο για την άρδευση

συνολικά 18.940 στρεμμά-

των. Στηρίζουμε με έργα και

όχι με λόγια τους ανθρώ-

πους της παραγωγής»

προσθέτει ο

Περιφερειάρχης

Υπόγεια αρδευτικά δίκτυα

για 22 αντλιοστάσια

Αντικείμενο του έργου είναι

η κατασκευή υπογείων

αρδευτικών δικτύων για 22

αρδευτικά αντλιοστάσια

(γεωτρήσεις) στην περιοχή

ευθύνης του ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων (Νότιος τομέας).

Πρόκειται να αρδευτεί η

αγροτική περιοχή που ανή-

κει διοικητικά στο Δήμο

Φαρσάλων καθώς και οι

περιοχές του Δ.Δ.

Φαρσάλων του Δήμου

Φαρσάλων που βρίσκονται

εντός των διοικητικών

ορίων των Τ.Κ. Σταυρού,

Αγ. Γεωργίου, Ανωχωρίου,

Μεγ. Ευϊδριου, Δασόλοφου,

Αμπελιάς, Κατωχωρίου,

Βασιλή. Πρόκειται για 22

ξεχωριστά και διακριτά

δίκτυα άρδευσης, μέσω των

οποίων θα αρδευτούν

10.830 στρέμματα γης, στα

οποία καλλιεργούνται ως

επί το πλείστο βαμβάκι,

καλαμπόκι και μηδική. Σε

κάθε δίκτυο κατά μήκος του

αγωγού προβλέπεται η

τοποθέτηση υδροληψιών με

υδρόμετρο για την μέτρηση

της παροχής. Οι αγωγοί θα

είναι κατασκευασμένοι από

HDPE (σκληρό πολυαιθυλέ-

νιο) τρίτης γενιάς ονομαστι-

κής πίεσης 16 atm. Το

συνολικό  μήκος των αγω-

γών άρδευσης είναι περί-

που 21.500 μέτρα. Με την

κατασκευή του νέου δικτύου

θα εξοικονομηθούν μεγάλες

ποσότητες ύδατος, κάτι που

θα λειτουργήσει θετικά στη

μείωση του υδατικού ελλεί-

ματος της λεκάνης απορ-

ροής του ποταμού Ενιπέα

καθώς και του Πηνειού

ποταμού.
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κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίαςκατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας



Γ
ια την επιδότηση

ηλεκτρικών

συσκευών μίλησε

ο υπουργός Ενέργειας,

Κώστας Σκρέκας, σημειώ-

νοντας ότι θα χορηγη-

θούν 100 εκατ. ευρώ σε

200.000 νοικοκυριά για

την αντικατάσταση

παλιών κλιματιστικών,

ψυγείων και καταψυκτών.

Το πρόγραμμα θα ξεκινή-

σει στο πρώτο εξάμηνο

του 2022.

Βασική προϋπόθεση για

την υπαγωγή στη δράση

είναι η ανακύκλωση των

παλιών συσκευών, όπως

ανέφερε ο υπουργός στον

ΣΚΑΪ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα

περιλαμβάνει την αντικατά-

σταση και ανακύκλωση κλι-

ματιστικών, ψυγείων και

καταψυκτών, καθώς οι

συσκευές αυτές δημιουρ-

γούν τα μεγαλύτερα φορτία

ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ωφελούμενα νοικοκυριά

θα έχουν τη δυνατότητα να

αντικαταστήσουν έως και

τρεις ηλεκτρικές συσκευές.

Από το πρόγραμμα θα

ωφεληθούν 200.000 νοικο-

κυριά.

Τα ποσοστά επιδότησης θα

κυμανθούν από 30% έως

50% ανά νοικοκυριό, ανά-

λογα με το ετήσιο εισόδημα.

Τα κριτήρια

Για την αξιολόγηση των

αιτήσεων θα ισχύσουν κοι-

νωνικά και εισοδηματικά

κριτήρια, με το ετήσιο εισό-

δημα να αποτελεί το σημα-

ντικότερο από αυτά.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε

ευάλωτες κοινωνικές ομά-

δες, όπως ΑμεΑ, μονογονεϊ-

κές οικογένειες και σε πολύ-

τεκνους.

Εκτιμάται ότι θα αντικατα-

σταθούν και θα ανακυκλω-

θούν περισσότερες από

380.000 ενεργοβόρες

συσκευές.

Η μέση εξοικονόμηση ενέρ-

γειας που θα έχει το κάθε

νοικοκυριό εκτιμάται στις

1.000 KWh τον χρόνο. Αυτό

σημαίνει πως ένα νοικοκυ-

ριό με μεσαία κατανάλωση,

έως και 5.000 KWh τον

χρόνο, αναμένεται να επιτύ-

χει έως και 25% εξοικονό-

μηση ενέργειας. Στις περι-

πτώσεις μεγαλύτερης χρή-

σης, το ποσοστό μπορεί να

ξεπεράσει ακόμα και το

40%.

Από την εξοικονόμηση

αυτή, εκτιμάται ότι οι πολί-

τες θα δουν μείωση στους

λογαριασμούς ρεύματος

των νοικοκυριών τους από

150 έως 300 εύρω τον

χρόνο.

Η συνολική εξοικονόμηση

ηλεκτροπαραγωγής που θα

επιτύχει η χώρα μας, με την

εφαρμογή του προγράμμα-

τος, εκτιμάται ότι θα φτάσει

τις 209.000 MWh τον

χρόνο.

Η Ελλάδα θα επιτύχει

σημαντική μείωση των

εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα κατά 126.000

τόνους ανά έτος.

Το όφελος της ελληνικής

οικονομίας από τη μείωση

των εισαγωγών φυσικού

αερίου και πετρελαίου,

λόγω της εγκατάστασης

νέων συσκευών, υπολογίζε-

ται ότι θα ανέλθει στα 15

έως 27 εκατ. ευρώ το

χρόνο.

Η διαδικασία συμμετοχής

στο πρόγραμμα

Η διαδικασία αίτησης υπα-

γωγής θα γίνεται εύκολα και

γρήγορα, με ηλεκτρονική

αίτηση στο πληροφοριακό

σύστημα του προγράμμα-

τος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι

θα μπορούν να υποβάλουν

αίτηση και απευθείας στα

καταστήματα λιανικής.

Η επιδότηση θα χορηγείται

στους ωφελούμενους με

εκπτωτικό κουπόνι, το

οποίο θα αφαιρείται από

την τιμή των νέων ηλεκτρι-

κών συσκευών. Το πληρο-

φοριακό σύστημα θα αξιο-

λογεί αυτόματα τις αιτήσεις

των πολιτών με βάση τα

εισοδηματικά και κοινωνικά

κριτήρια και θα τους κατα-

τάσσει στην αντίστοιχη κλί-

μακα επιδότησης.

Η παράδοση και τοποθέτη-

ση των νέων συσκευών θα

γίνεται παράλληλα με τη

συλλογή των παλιών για

ανακύκλωση. Τα στάδια

υλοποίησης της διαδικασίας

θα ελέγχονται αυτόματα

από την ψηφιακή πλατφόρ-

μα.

Σε περίπτωση εξάντλησης

της διαθέσιμης χρηματοδό-

τησης, προβλέπεται η δημι-

ουργία λίστας επιλαχόντων,

οι οποίοι θα μπορούν να

επωφεληθούν με την εξα-

σφάλιση επιπλέον πόρων.

Το νέο πρόγραμμα θα συμ-

βάλλει και στην αντιμετώπι-

ση της κλιματικής κρίσης,

καθώς θα οδηγήσει σε μεί-

ωση εκπομπών κατά

126.000 τόνους διοξειδίου

του άνθρακα κάθε χρόνο.
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Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Προϋποθέσεις για ένταξηΕπιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Προϋποθέσεις για ένταξη

Σταϊκούρας: Όλα ανοιχτά για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμαΣταϊκούρας: Όλα ανοιχτά για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα

«
Στο βαθμό που είναι

εφικτό έχουμε στη-

ρίξει τον κόσμο, και

θα συνεχίσουμε να το

κάνουμε, και για όσο

χρειάζεται θα το κάνουμε.

Αλλά όσο μπορούμε» επι-

σήμανε ο υπουργός

Οικονομικών.

«Όλα είναι ανοιχτά για μεί-

ωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα,

ανάλογα με το πώς θα εξε-

λιχθεί η κατάσταση το προ-

σεχές διάστημα. Έχουμε

πλήρη εικόνα του κόστους»

υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ και

το Γιώργο Αυτιά ο Χρήστος

Σταϊκούρας.

«Στο βαθμό που είναι εφι-

κτό έχουμε στηρίξει τον

κόσμο, και θα συνεχίσουμε

να το κάνουμε, και για όσο

χρειάζεται θα το κάνουμε.

Αλλά όσο μπορούμε» επι-

σήμανε ο υπουργός

Οικονομικών.

Ουσιαστικά ήδη μιλάμε για

πρόσθετη παρέμβαση 350

εκατ. ευρώ, τόνισε για τον

ΕΝΦΙΑ, υπενθυμίζοντας ότι

5 εκατ. νοικοκυριά θα δουν

μειώσεις, και ένα μεγάλο

κομμάτι θα πληρώσει τον

ίδιο ΕΝΦΙΑ με πέρυσι.

Πρώτον, εξήγησε ο κ.

Σταϊκούρας, η κυβέρνηση

εστιάζει στα δημοσιονομικά

περιθώρια, δεύτερον στό-

χος είναι η όποια παρέμβα-

ση να πηγαίνει στον πολίτη

και να μην χάνεται στην

εφοδιαστική αλυσίδα, και

τρίτον να βοηθήσουμε

κυρίως τα μεσαία και τα

χαμηλά εισοδηματικά στρώ-

ματα.

«Δεν υπάρχουν λεφτόδε-

ντρα» ξεκαθάρισε ο

Χρήστος Σταϊκούρας. «Η

κυβέρνηση επέλεξε να ενι-

σχύσει το εισόδημα του

πολίτη με μόνιμο τρόπο.

Παράλληλα, κάνουμε τις

παρεμβάσεις που ανακοί-

νωσε ο κ. Σκρέκας, παράλ-

ληλα μειώνουμε φόρους σε

μόνιμη βάση, εκτός από

δυο παρεμβάσεις».

Ταμειακά, εξήγησε, είμαστε

ικανοποιητικά, «αλλά το

δίνω» εξαρτάται από το

δημοσιονομικό χώρο.

Έχουμε 10 δισεκ. παραπά-

νω δαπάνες από έσοδα το

2021, δανειζόμαστε, και το

κόστος δανεισμού αυξήθηκε

πολύ πανευρωπαϊκά, είναι

πρόκληση ευρωπαϊκή όχι

μόνο ελληνική.

Για την επιστρεπτέα προκα-

ταβολή ο υπουργός

Οικονομικών διευκρίνισε ότι

η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει

σημαντικές παρεμβάσεις.

«Το μεγαλύτερο κομμάτι

των επιχειρήσεων, ειδικά

των πολύ μικρών επιχειρή-

σεων, θα πληρώσει λιγότε-

ρο από το 50% της επι-

στρεπτέας» σημείωσε.

«Η χώρα δανείστηκε για να

δώσει επιστρεπτέα και

χαρίζουμε το 50% του

δανεισμού μας προς την

κοινωνία. Αλλά αυτό έχει

δημοσιονομικό κόστος (…)

Με βάση τη δημοσιονομική

κατάσταση της χώρας είναι

ένα από τα στοιχεία που

πρέπει να αξιολογηθεί.

Πρέπει να συνεκτιμήσουμε

τι θα κάνουμε με την επι-

στρεπτέα. Αλλά αν κάνουμε

κάτι με την επιστρεπτέα, δε

θα κάνουμε κάποια άλλη

παρέμβαση. Δεν μπορούμε

να τα κάνουμε όλα».

Όλα είναι στο τραπέζι, τόνι-

σε ο κ. Σταϊκούρας, όλα

είναι ανοιχτά ανάλογα με το

πώς πάει το πρόβλημα

στους επόμενους εβδομά-

δες και μήνες είμαστε έτοι-

μοι να αντιδράσουμε, αλλά

θα εξαρτηθεί από το δημο-

σιονομικό χώρο και την

προτεραιοποίηση του πρω-

θυπουργού.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός

Ενέργειας Κώστας Σκρέκας

μιλώντας στον ΣΚΑΪ δήλω-

σε ότι «θα χορηγηθούν 100

εκατομμύρια ευρώ σε

200.000 νοικοκυριά για την

αντικατάσταση παλιών κλι-

ματιστικών, ψυγείων και

καταψυκτών. Το πρόγραμ-

μα θα ξεκινήσει στο πρώτο

εξάμηνο του 2022. Ο συνο-

λικός προϋπολογισμός του

νέου προγράμματος ανέρ-

χεται σε 100 εκατ. ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για

την υπαγωγή στη δράση

είναι η ανακύκλωση των

παλιών συσκευών».
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«
Δεν σκύβουμε το

κεφάλι, δεν συμβι-

βαζόμαστε με τα

ψίχουλα», «Δυναμώνουμε

όλα τα μπλόκα με νέα

τρακτέρ», τονίζει το

Μπλόκο Νίκαιας, απαντώ-

ντας στις εξαγγελίες του

υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

για τους αγρότες, σημειώ-

νοντας ότι «η εξαγγελία

των 7 μέτρων στήριξης,

που στην πλειοψηφία

τους δεν είναι νέα, αλλά

επανάληψη παλιότερων

εξαγγελιών, αποτελούν

ψίχουλα κοροϊδίας».

Συγκεκριμένα το Μπλόκο

Νίκαιας αναφέρει:

«Η εξαγγελία των 7 μέτρων

στήριξης που στην πλειο-

ψηφία τους δεν είναι νέα,

αλλά επανάληψη παλιότε-

ρων εξαγγελιών κι αποτε-

λούν ψίχουλα κοροϊδίας.

Όχι μόνο δεν ανταποκρίνο-

νται στα συγκεκριμένα αιτή-

ματα που προβάλλουμε και

δεν λύνουν κανένα από τα

μεγάλα προβλήματα που

αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν

μας προσφέρουν καν μια

μικρή ανακούφιση.

Ας πάρουμε, κατ’ αρχάς, το

αίτημά μας για μείωση του

κόστους παραγωγής:

Εμείς διεκδικούμε κατάργη-

ση της ρήτρας αναπροσαρ-

μογής για το ρεύμα και η

κυβέρνηση εξήγγειλε κάλυ-

ψη του 80% για το διάστη-

μα από τον Αύγουστο μέχρι

το Δεκέμβρη του 2021 και

του 50% για το Γενάρη και

το Φλεβάρη του 2022, διά-

στημα που οι αρδευτικές

ανάγκες είναι πολύ μικρότε-

ρες, άρα λιγότερη και η

κατανάλωση ρεύματος.

Εμείς διεκδικούμε αφορολό-

γητο πετρέλαιο και η κυβέρ-

νηση απλώς επαναφέρει

παλιότερη απόφασή για

επιστροφή του ειδικού

φόρου κατανάλωσης στο

πετρέλαιο, όχι για όλους,

αλλά για τους νέους αγρό-

τες, όσους ανήκουν σε συλ-

λογικά σχήματα και όσους

εντάσσονται σε συμβολαια-

κή γεωργία περίπου στο

1/3 των αγροτών, όμως

όλων των αγροτών τα τρα-

κτέρ καίνε πετρέλαιο. Ο

Πρωθυπουργός προεκλογι-

κά τον Μάιο 2019 είχε υπο-

σχεθεί επιστροφή φόρου

στα καύσιμα κάθε χρόνο και

σε όλους τους αγρότες. Τα

50 εκατομμύρια που εξήγ-

γειλε η κυβέρνηση ως επι-

στροφή φόρου καυσίμων

αφορά μόνο σε μια χρονιά

και είναι ξεδιάντροπη κοροϊ-

δία όταν το 2016 που έκο-

ψαν την επιστροφή ήταν

175 εκατομμύρια τον

χρόνο. Μην μας πουλάνε το

παραμύθι για τις δημοσιο-

νομικές συνθήκες της

χώρας όταν κάθε χρόνο

βρίσκουν και δίνουν 370 εκ.

ευρώ για επιστροφή στο

πετρέλαιο σε εφοπλιστές,

ξενοδοχεία, κλινικές κλπ.

Εμείς διεκδικούμε επιδότη-

ση των ζωοτροφών και των

αγροεφοδίων και η κυβέρ-

νηση ανακοινώνει επιδότη-

ση – κοροϊδία 7% μόνο για

τις ζωοτροφές και μόνο για

τα έξοδα των κτηνοτρόφων

στο διάστημα από τον

Ιανουάριο έως τον Μάρτιο

του 2022.

Όσο για τον ΦΠΑ το

Υπουργείο δεν γνωρίζει

αλήθεια ότι είναι ουδέτερος

φόρος για όσους κρατάνε

λογιστικά βιβλία που είναι η

συντριπτική πλειοψηφία

των αγροτών; Επίσης δεν

γνωρίζει πως ο ΦΠΑ στα

λιπάσματα ήταν ήδη στο

13% όταν έκαναν την εξαγ-

γελία πως το μειώνουν από

24% στο 13% και μετά το

άλλαξαν στο 6%; Είναι τόσο

άσχετοι ή στόχο έχουν να

πείσουν τον υπόλοιπο

κόσμο που δεν γνωρίζει τι

ισχύει ώστε να στραφούν

ενάντια στους αγρότες και

τα μπλόκα μας;

Κουβέντα δε λέει η κυβέρ-

νηση για τα άλλα δύο βασι-

κά αιτήματά μας που αφο-

ρούν:      Προστασία από

τις φυσικές καταστροφές,

με υλοποίηση όλων των

απαραίτητων έργων υποδο-

μής, (αρδευτικά, αντιπλημ-

μυρικά κ.α.), καθώς και

αλλαγή του κανονισμού του

ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει

και να αποζημιώνει την

παραγωγή και το κεφάλαιο

στο 100% από όλα τα

ζημιογόνα αίτια (καιρικά

φαινόμενα και νόσους) και

σε όλα τα στάδια της παρα-

γωγής.

Τιμές στα προϊόντα μας

που να καλύπτουν το

κόστος παραγωγής και θα

διασφαλίζουν εισόδημα επι-

βίωσης.

Δεν σκύβουμε το κεφάλι,

δεν συμβιβαζόμαστε με τα

ψίχουλα. Μπορούμε να

τους στριμώξουμε και να

έχουμε αποτελέσματα με

τους αγώνες μας.

Δυναμώνουμε όλα τα μπλό-

κα με νέα τρακτέρ.

Συνεχίζουμε ακόμα πιο

αποφασιστικά – θα νική-

σουμε!».

Μπλόκο Νίκαιας: Ψίχουλα κοροϊδίας οι εξαγγελίες του υπουρΜπλόκο Νίκαιας: Ψίχουλα κοροϊδίας οι εξαγγελίες του υπουρ--

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότεςγείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότες

Σ
ε ανακοίνωση που

υπογράφουν οι

περιφερειακοί σύμ-

βουλοι της παράταξης «Η

Θεσσαλία στην Καρδιά

μας» Νικόλαος

Τσιλιμίγκας, Κων/νος

Καραμπάτσας, Πέτρος

Τσακνάκης, Δέσποινα

Αράπκουλε, Χρήστος

Γελαλής, Απόστολος

Κανναβός, Γιώργος

Ζώγας, Χρύσα Τσαγανού,

Γιάννης Χάϊδος, Σταύρος

Τραγάνης, Θανάσης

Τσιάρας, Γιάννης

Γεννάδιος, Κώστας

Καντερές γίνεται αναφο-

ρά στις εν εξελίξει αγροτι-

κές κινητοποιήσεις και

επισημαίνονται τα εξής:

«Σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία, με την έκρηξη
της ακρίβειας, την αύξηση
του κόστους παραγωγής
και τις καταστροφές από τα
δυσμενή καιρικά φαινόμενα,
ο αγροτικός κόσμος βρίσκε-
ται σε πολύ δυσχερή θέση.
Ασφυκτική είναι η οικονομι-
κή κατάσταση που επικρα-
τεί σήμερα στον αγροτοκτη-

νοτροφικό τομέα με τις
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές
του ρεύματος, του πετρε-
λαίου, των λιπασμάτων,
των αγροτικών εφοδίων και
των ζωοτροφών να εξανεμί-
ζουν τα εισοδήματα των
παραγωγών, που αδυνα-
τούν πλέον να ανταποκρι-
θούν στις πιεστικές οικονο-
μικές τους υποχρεώσεις. Σε
συνδυασμό δε με τον ανα-
χρονιστικό κανονισμό του
ΕΛΓΑ, που δημιουργεί ανι-
σορροπίες στις αποζημιώ-
σεις τους, θέτει σε κίνδυνο
την επόμενη καλλιεργητική
περίοδο και οδηγεί τους
παραγωγούς σε απόγνω-
ση.
Η Περιφερειακή Παράταξη
« Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡ-
ΔΙΑ ΜΑΣ» συμπαραστέκε-
ται και στηρίζει τα δίκαια
αιτήματα των αγροτών για:
• Μείωση του κόστους
παραγωγής. Αφορολόγητο
πετρέλαιο. Μείωση της
τιμής του αγροτικού ρεύμα-
τος, κατάργηση της ρήτρας
αναπροσαρμογής.
Επιδότηση των ζωοτροφών

και του κόστους στα μέσα
και εφόδια. Μείωση του
ΦΠΑ σε μέσα – εφόδια και
σε βασικά είδη.
• Άμεση ολοκλήρωση όλων
των αναπτυξιακών έργων
που θα συμβάλλουν στο
υδατικό πρόβλημα.
• Εξόφληση του συνόλου
των αποζημιώσεων και
άμεση αλλαγή του κανονι-
σμού του ΕΛΓΑ
• Σύνδεση της επιδότησης
με την παραγωγή. Να επι-
δοτούνται όσοι πραγματικά
παράγουν. Οι επιδοτήσεις
να είναι ακατάσχετες και να
διασφαλισθούν ενόψει της
Νέα ΚΑΠ.
• Κατώτατες εγγυημένες
τιμές που θα καλύπτουν το
κόστος παραγωγής, θα εξα-
σφαλίζουν εισόδημα επι-
βίωσης στον αγρότη και
προσιτές τιμές των προϊό-
ντων του στη λαϊκή κατανά-
λωση».

««Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»

στηρίζει τα δίκαια αιτήματαστηρίζει τα δίκαια αιτήματα

των αγροτώντων αγροτών



Τ
α Φάρσαλα επισκέ-

φθηκε ο πρώην

Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Προοδευτική Συμμαχία κ.

Σταύρος Αραχωβίτης

δίνοντας το παρών και

στα εγκαίναι των νέων

γραφείων της

Οργάνωσης Μελών

Φαρσάλων του ΣΥΡΙΖΑ

που βρίσκονται κοντά στο

κέντρο των Φαρσάλων.

Μάλιστα ο κ. Αραχωβίτης
είχε συνάντηση με τον
Δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου συζητώ-
ντας για τα προβλήματα
που δημιουργήθηκαν από
τον «Ιανό» και τον
«Διομήδη» αλλά και για
άλλα ζητήματα που απα-
σχολούν την Επαρχία
Φαρσάλων.

Ακολούθησε συνάντηση με
την Πρόεδρο του αγροκτη-
νοτροφικού συνεταιρισμού
“Φαρσάλων Γη” κ. Ματούλα
Αϋφαντή και αγρότες της
περιοχής.
Τον κ. Αραχωβίτη συνόδευ-
αν στα Φάρσαλα, οι δύο
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ν.
Λάρισας κ.κ. Βασ. Κόκκαλης
και Άννα Βαγενά, ο πρ.
Βουλευτής Λάρισας κ. Νίκ.
Παπαδόπουλος, ο πρ.
Πρόεδρος ΕΛΓΑ κ. Φάνης
Κουρεμπές, ο γραμματέας
της νομαρχιακής Λάρισας κ.
Βασίλης Ζωγράφος, ο
συντονιστής της Ο.Μ. ΣΥΡΙ-
ΖΑ Φαρσάλων κ. Νάσος
Νικόπουλος, μέλη των δυο
κομματικών οργανώσεων,
καθώς και ο εκλεγμένος
δημοτικός σύμβουλος
Φαρσάλων κ. Ευάγγελος
Δημητρακόπουλος.

Ο
δικά έργα συνο-

λικού προϋπολο-

γισμού 7 εκατομ-

μυρίων ευρώ δημοπρα-

τούνται από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας το

επόμενο διάστημα σε

τοπικές κοινότητες του

Δήμου  Φαρσάλων. Ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός, σε συνάντη-

ση που είχε με τους

Προέδρους των Τοπικών

Κοινοτήτων της

Δημοτικής Ενότητας

Ναρθακίου, ανέφερε ότι

σε συνεργασία με τις

Τεχνικές Υπηρεσίες της

Περιφέρειας προχωρά

ολοκληρωμένο  πρόγραμ-

μα οδικών  έργων με βελ-

τίωση   οδοστρώματος,

διαγράμμιση και σήμαν-

ση,  στις οδούς:

-Φάρσαλα – Αχίλλειο –

Δίλοφος – Ναρθάκι,

-Επαρχιακή οδός Δέντρα –

Ναρθάκι -Άγιος Αντώνιος –

Δεντροχώρι – Σκοπιά –

Πλάτανος,

-Επαρχιακή Οδός Υπέρεια -

Λόφος -Ευύδριο (Μεγάλο -

Μικρό),

-Επαρχιακή οδός Λόφος -

Πολυνέρι – Σταυρός,

-Επαρχιακής οδός Σταυρός

– Φάρσαλα και

-Επαρχιακή οδός

Βαμβακού – Ρήγαιο -

Ασπρόγεια -Επαρχιακή

οδός Κρήνη -Ευύδριο.

Διαγραμμίσεις  προγραμμα-

τίζονται και σε άλλα σημεία

του οδικού δικτύου της

περιοχής, όπου απαιτηθεί,

ενώ επιπλέον ηλεκτροφωτί-

ζεται ο κόμβος της Σκοπιάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν

ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Λάρισας Β. Πινακάς και οι

Πρόεδροι των Τοπικών

Κοινοτήτων Ναρθακίου Αθ.

Λελεντζής, Διλόφου Απ.

Ρεντινόπουλος, Καλλιθέας

Χρ. Σταφύλης, Σκοπιάς Ηλ.

Τσούτσος και Αχιλλείου Γ.

Πελεκάνος.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οδικά έργα 7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στοΟδικά έργα 7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο

δίκτυο των Φαρσάλων- Ηλεκτροφωτίζεται ο κόμβος Σκοπιάςδίκτυο των Φαρσάλων- Ηλεκτροφωτίζεται ο κόμβος Σκοπιάς

Εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑΕγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ

στα Φάρσαλα από τον Σταύρο Αραχωβίτη –στα Φάρσαλα από τον Σταύρο Αραχωβίτη –

Συνάντηση με τον Δήμαρχο ΦαρσάλωνΣυνάντηση με τον Δήμαρχο Φαρσάλων



Σ
υνεχίζονται οι

καθαρισμοί από

την Περιφέρεια

Θεσσαλίας σε θυροφράγ-

ματα του Ενιπέα σε

περιοχές των Φαρσάλων.

Ολοκληρώθηκαν οι εργα-

σίες καθαρισμού του

θυροφράγματος στην

Υπέρεια ενώ σε εξέλιξη

βρίσκεται ο καθαρισμός

του θυροφράγματος στα

Πυργάκια και τις επόμε-

νες μέρες ακολουθεί ο

καθαρισμός του θυρο-

φράγματος στο Μεγάλο

Ευύδριο.

Για την πορεία των εργα-

σιών ενημερώθηκε ο

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε

Λάρισας Βασίλης Πινακάς,

σε αυτοψία που πραγματο-

ποίησε στην περιοχή συνο-

δευόμενος από τον

Διευθυντή Τεχνικών

Υπηρεσιών Π.Ε. Λάρισας

Χρήστο Ντάγια και τα στε-

λέχη της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων της Π.Ε.

Λάρισας Βάγια Κοστούλη

και Χρήστο Αντωνίου.

«Με αίσθημα ευθύνης απέ-

ναντι στους αγρότες και

στους κατοίκους των

χωριών των Φαρσάλων

αναλαμβάνουμε ευθύνες

που δεν μας αναλογούν και

καθαρίζουμε τα θυροφράγ-

ματα των οποίων η αρμο-

διότητα για τη λειτουργία

και συντήρηση ανήκει στον

ΤΟΕΒ. Μετά από επιτόπια

αυτοψία που πραγματοποι-

ήσαμε με στελέχη της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Π.Ε. Λάρισας σε

ρέματα άνωθεν της περιο-

χής της Υπέρειας, αρμοδιό-

τητας του ΓΟΕΒ, καθώς η

στάθμη των υδάτων είναι

χαμηλή, διαπιστώσαμε

ταπείνωση αναχώματος

τοπικά όχι από τεχνική

αστοχία αλλά κατόπιν

ανθρώπινης παρέμβασης.

Επιχειρούμε όπου υπάρχει

ανάγκη προκειμένου να

δημιουργήσουμε συνθήκες

ασφάλειας. Συνεχίζουμε να

επενδύουμε στην πρόλη-

ψη» δηλώνει ο

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Λάρισας Βασίλης Πινακάς.

9
Τρίτη 8 Φεβρουαρίου
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Συνεχίζονται οι καθαρισμοί σε θυροΣυνεχίζονται οι καθαρισμοί σε θυρο--

φράγματα του Ενιπέα από τηνφράγματα του Ενιπέα από την

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας
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Τ
ην απουσία πρόβλε-

ψης κονδυλίων κοινω-

νικής πρόνοιας από

τον νέο Προϋπολογισμό του

Δήμου Φαρσάλων επισημαί-

νει με επιστολή της, η δημο-

τική σύμβουλος κ. Κυρ.

Παναγιωτοπούλου της

παράταξης του κ. Άρη

Καραχάλιου. Επίσης αναφέ-

ρεται ακόμα στην απουσία

ενημερωτικών δράσεων

υγείας, αλλά και την μη λει-

τουργία κοινωνικών δομών

όπως το κέντρο ημέρα ΑμεΑ,

που είχε δημιουργηθεί από

την πρ. Δημοτική Αρχή.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει

η κ. Παναγιωτοπούλου:
“Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου
ψηφίστηκε ο
Προϋπολογισμός του
Δήμου Φαρσάλων.
Δυστυχώς ένας προϋπολο-
γισμός χωρίς καμία πρό-
βλεψη για την Κοινωνική
Πρόνοια των δημοτών.
Μάλλον περιττεύει και
περισσεύει όπως και πολλά
άλλα από τον Δήμο
Φαρσάλων τα τελευταία
τρία χρόνια.
Και με αφορμή αυτό το
γεγονός επισημαίνω και τα
εξής: Παρακολουθούμε την
δημοτική αρχή από τον
Οκτώβρη του 2019 έως και
σήμερα.
-Πρώτον: Δεν υπάρχει
καμία συνέχεια στο κοινωνι-
κό έργο της δικής μας
δημοτικής αρχής. Κάθε
Οκτώβρη καλούμαστε να
ψηφίσουμε και νέους προέ-
δρους της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου
μας. Κανένας δεν έχει
πραγματοποιήσει κάποια

από τις τόσες δράσεις ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης τουλάχιστον για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊ-
ού.  Δράσεις που προτείνει
το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του
οποίου ο Δήμος μας είναι
μέλος. Μέλος και μάλιστα
ενεργό με διπλή
Πανελλήνια διάκριση για το
έτος 2018 και μονή πανελ-
λήνια διάκριση για το έτος
2019. Να επισημάνω δε ότι
το θέμα του Συνεδρίου
φέτος ήταν η Πανδημία και
η Κλιματική Αλλαγή. Και
όπως όλοι είδαμε σε
Αθηναϊκό κανάλι τα
Φάρσαλα με πρωτιά στους
ανεμβολίαστους ανθρώ-
πους για τον κορωνοϊό.
Φυσικό είναι αφού οι κινη-
τές μονάδες της 5ης ΥΠΕ
σαρώνουν την Θεσσαλία
και όλη την Στερεά Ελλάδα
διενεργώντας μαζικούς
εμβολιασμούς, εκτός από
τον Δήμο Φαρσάλων.
-Δεύτερον: Περιμέναμε

υπομονετικά τόσα χρόνια
να ενημερωθούμε ότι θα
συνεχιστεί η λειτουργία του
Κέντρου Ημέρας ΑμεΑ.
Καμία είδηση ούτε για αυτή
την ομάδα ανθρώπων.
-Τρίτον: ΚΕΠ Υγείας –
άγνωστες λέξεις. Δυστυχώς

κύριε Δήμαρχε είναι πολύ
εύκολο να καταργείς
Κοινωνικές Δομές αλλά
πολύ δύσκολο να τις ιδρύ-
εις. Θέλουν πολύ κόπο,
χρόνο από τον προσωπικό
και επαγγελματικό σου,
υπομονή και επιμονή”.

Τ
ην πρόσληψη επι-

στημονικού προ-

σωπικού και λοι-

πών ειδικοτήτων, με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρό-

νου, για την εκτέλεση των

αρχαιολογικών εργασιών

του υποέργου 2

«Ανασκαφικές Εργασίες»

του έργου:

«Υπολειπόμενα δίκτυα

αποχέτευσης ακαθάρτων

στην πόλη των

Φαρσάλων» της πράξης

«Υπολειπόμενα δίκτυα

αποχέτευσης ακαθάρτων

στην πόλη των

Φαρσάλων» στο ΕΠ

«Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη 2014-2020», με

MIS [5051049] για χρονικό

διάστημα 8 (οκτώ) μηνών

από την ημερομηνία υπο-

γραφής της σύμβασης, με

δυνατότητα ανανέωσης ή

παράτασης της σύμβασης

έως τη λήξη του υποέρ-

γου, εφόσον κριθεί ανα-

γκαίο από την εξέλιξη

αυτού.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΠΕ Αρχαιολόγων

Θέση:1(μία) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΕ Εργατοτεχνιτών Και

ελλείψει αυτών ΥΕ

Εργατών

Θέση:1(μία) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλού-

νται να συμπληρώσουν την

αίτηση και να την υποβά-

λουν με τα συνημμένα

δικαιολογητικά, είτε με ηλε-

κτρονικό τρόπο, μέσω

μηνύματος ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στη διεύθυν-

ση efalar.gov@gmail.com,

είτε αυτοπροσώπως, είτε με

άλλο εξουσιοδοτημένο από

αυτούς πρόσωπο, εφόσον

η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρημένη

από δημόσια αρχή, είτε

ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή, στα γραφεία της

υπηρεσίας μας στην ακό-

λουθη διεύθυνση: Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας,

Διαχρονικό Μουσείο

Λάρισας, Τ.Κ.41500,

Mεζούρλο-Λάρισα, απευθύ-

νοντάς υπόψιν κ.Γαρόφλου

και κας Δηλημίτη (τηλ. επι-

κοινωνίας:

2413508207,2413508282),

εντός προθεσμίας πέντε (5)

ημερολογιακών ημερών

που αρχίζει από την επομέ-

νη της καταχώρισης στο

διαδικτυακό κόμβο (ιστοσε-

λίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥ-

ΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)

και του ΥΠ.ΠΟ.Α.

(http://www.culture.gr) και

της ανάρτησης της ανακοί-

νωσης στον πίνακα ανακοι-

νώσεων της Υπηρεσίας

(από 04-02-2022 έως 08-

02-2022 ).  

Στην περίπτωση αποστολής

των αιτήσεων με ηλεκτρονι-

κό τρόπο, το μήνυμα ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου θα

περιλαμβάνει υποχρεωτικά

το έντυπο της αίτησης και

τις υπεύθυνες δηλώσεις του

Ν.1599/1986 (ΦΕΚ

75/Α/1986) (τα οποία θα

είναι υπογεγραμμένα και

σκαναρισμένα), καθώς και

τα συνημμένα δικαιολογητι-

κά, προς απόδειξη των κρι-

τηρίων πρόσληψης. Τα

αρχεία που υποβάλλονται

με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέ-

πει να είναι ευκρινή και ευα-

νάγνωστα. Το εμπρόθεσμο

των αιτήσεων για υποβολή

με μήνυμα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου κρίνεται με

βάση την ημερομηνία που

φέρει το μήνυμα ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου. 

Στην περίπτωση αποστολής

των αιτήσεων ταχυδρομι-

κώς το εμπρόθεσμο των

αιτήσεων κρίνεται με βάση

την ημερομηνία που φέρει ο

φάκελος αποστολής, ο

οποίος μετά την αποσφρά-

γισή του επισυνάπτεται

στην αίτηση των υποψη-

φίων. 

Σε κάθε περίπτωση, ανυπό-

γραφες αιτήσεις ή υπεύθυ-

νες δηλώσεις δεν θα γίνο-

νται δεκτές. 

Επισημαίνεται ότι, διόρθω-

ση ή συμπλήρωση των

αιτήσεων, επιτρέπεται

μόνον μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας υποβολής των

αιτήσεων συμμετοχής στη

διαδικασία.  

Κάθε υποψήφιος δικαιούται

να υποβάλει μία μόνο αίτη-

ση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας εκπαίδευσης

προσωπικού. Η σώρευση

θέσεων διαφορετικών κατη-

γοριών προσωπικού σε μία

ή περισσότερες αιτήσεις

συνεπάγεται αυτοδικαίως

σε κάθε περίπτωση ακύρω-

ση όλων των αιτήσεων και

αποκλεισμό του υποψηφίου

από την περαιτέρω διαδικα-

σία. 
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Τ
ην αντίθεσή του

στην κατάργηση

των ανταποκριτών

του ΟΓΑ στους περιφερει-

ακούς δήμους της χώρας,

εκφράζει ο πρόεδρος της

ΠΕΔ Θεσσαλίας και

Δήμαρχος Κιλελέρ κ.

Θανάσης

Νασιακόπουλος.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει
με δήλωσή του: “Την τελευ-
ταία δεκαετία η χώρα μας
δοκιμάζεται από πολλαπλές
κρίσεις οι οποίες έχουν
επηρεάσει βαθιά την ελλη-
νική κοινωνία. Υπάρχει
οικονομική κρίση, έχουμε
μεγάλες φυσικές καταστρο-
φές, εθνικές προκλήσεις και
τώρα μια πρωτόγνωρη
υγειονομική κρίση.
Μπροστά σε όλα αυτά η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι
αυτή που σηκώνει το μεγα-
λύτερο βάρος και είναι αυτή
που έχει υποστεί περισσό-

τερο από οποιονδήποτε
άλλο θεσμό της πολιτείας
τις συνέπειες αυτών των
κρίσεων. Όλοι αντιλαμβανό-
μαστε ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση αποδυναμώ-
νεται καθημερινά και μαζί
της δυστυχώς αποδυναμώ-
νεται και ο πληθυσμός των
τοπικών κοινωνιών.
Μέσα σε αυτό το κλίμα
παρατηρούμε εδώ και χρό-
νια τη σταδιακή κατάργηση
υπηρεσιών και δομών από
τους Δήμους που εξυπηρε-
τούσαν τους κατοίκους μας
στην καθημερινότητα, ενί-
σχυαν τη συγκράτηση του
τοπικού πληθυσμού και
τόνωναν την τοπική μας
κοινωνία.
Η αποχώρηση Δ.Ο.Υ.,
Ειρηνοδικείων, ΙΚΑ, ΔΕΗ,
ΟΤΕ, αστυνομικών τμημά-
των, υποκαταστημάτων
τραπεζών με τελευταία
πράξη την κατάργηση των

ανταποκριτών ΟΓΑ θα δημι-
ουργήσει ακόμη δυσμενέ-
στερες συνθήκες για όλους
μας αλλά κυρίως για τους
δημότες μας. Θα επιφέρει
συνθήκες ερημοποίησης και
ταλαιπωρίας καθώς και
δαπάνες για την μετακίνηση
των συμπολιτών μας που
αναζητούν εξυπηρέτηση.
Όλοι αναλογιζόμαστε το
πόσο δύσκολο και χρονο-
βόρο είναι για τον συμπολί-
τη μας να μετακινηθεί από
μια απομακρυσμένη περιο-
χή του νομού στην έδρα
του υποκαταστήματος της
δημόσιας υπηρεσίας, σε
εργάσιμες ώρες.  Ιδιαίτερα
όταν αναφερόμαστε σε ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες
του τοπικού πληθυσμού
όπως ηλικιωμένους, άρρω-
στους, οικονομικά αδύνα-
μους και μοναχικούς
συμπολίτες μας,  οι οποίοι
ούτε μπορούν να επικοινω-
νήσουν ηλεκτρονικά με τις
υπηρεσίες ούτε μπορούν
να μετακινηθούν λόγω
μεγάλης γεωγραφικής από-
στασης και προβλημάτων
υγείας.
Ήδη υπάρχει μεγάλη ανα-
στάτωση στις τοπικές μας
κοινωνίες και αποτελεί
κοινή αγωνία όλων των
αιρετών η επιβίωση στην

σκληρή πραγματικότητα με
όρους σύγχρονης κοινω-
νίας σε ένα σύγχρονο
Κράτος φιλικό προς τον
πολίτη. Οι μεταρρυθμίσεις
εξάλλου που στήριξαν δια-
χρονικά οι Ελληνικές
Κυβερνήσεις και η Τοπική
Αυτοδιοίκηση όπως αυτές
των προγραμμάτων «Ι.
Καποδίστριας» και
«Καλλικράτης» στοχεύανε
σε δυνατούς περιφερεια-
κούς Δήμους με διοικητική
και οικονομική αυτάρκεια
αλλά και σε κοινωνίες ικα-
νές να λύσουν τα καθημερι-
νά τους προβλήματα στο
δήμο τους. Η εφαρμογή
αυτών των μεταρρυθμίσεων
απέτρεπε δια ροπάλου τη
συντήρηση του λεγόμενου
«Αθηνοκεντρικού κράτους».
Ας εφαρμόσουμε λοιπόν
αυτά που η ίδια πολιτεία δια
Νόμου επέβαλε. Ας δημι-
ουργήσουμε ένα κράτος
φιλικό προς τον πολίτη που
θα του δίνει τη δυνατότητα
να συναλλάσσεται και να
λύνει τα προβλήματά του
στον τόπο του και όχι στην
πρωτεύουσα. Ας εξυπηρε-
τήσουμε εν τέλει τους δημό-
τες μας τους οποίους και
κληθήκαμε να υπηρετήσου-
με.”

Αντίθετος ο Νασιακόπουλος στην κατάρΑντίθετος ο Νασιακόπουλος στην κατάρ--

γηση των ανταποκριτών του ΟΓΑ στουςγηση των ανταποκριτών του ΟΓΑ στους

περιφερειακούς δήμουςπεριφερειακούς δήμους

Τ
ο ΕΠΑΛ

Φαρσάλων ενημε-

ρώνει ότι το τμήμα

Γεωπονίας του σχολείου

σε συνεργασία με τον

Δήμο Φαρσάλων, διαθέτει

δωρεάν εποχικά ανθοκο-

μικά φυτά (Πανσές,

Καλεντούλα, Άλυσσος,

Σκυλάκι).

Τα συγκεκριμένα φυτά μπο-

ρούν να παραληφθούν από

εκπροσώπους τοπικών κοι-

νοτήτων, συλλόγων, εθελο-

ντικών ομάδων, φορέων,

δημοτικών σχολείων,

νηπιαγωγείων, παιδικών

σταθμών, Γυμνασίων –

Λυκείων, δημοσίων υπηρε-

σιών κλπ που ανήκουν

στον Δήμο Φαρσάλων,  για

φύτευση σε κοινόχρηστους

χώρους.

Η παραλαβή μπορεί να

γίνει από τις θερμοκηπιακές

εγκαταστάσεις του σχολείου

(Περιφερειακή οδός

Φαρσάλων-Αθηνών) μέχρι

εξαντλήσεως των αποθεμά-

των μετά από επικοινωνία

στα τηλέφωνα: 24910

23755 Πάνος Κ. ή 6974

075515 Σταφύλης Ν. ή στο

email: mail@1epal-

farsal.lar.sch.gr

Δωρεάν διάθεση ανθοΔωρεάν διάθεση ανθο--

κομικών φυτών από τοκομικών φυτών από το

ΕΠΑΛ Φαρσάλων σεΕΠΑΛ Φαρσάλων σε

φορείς της περιοχήςφορείς της περιοχής



Ι
σόπαλο δίχως σκορ

ολοκληρώθηκε το

ντέρμπι ανάμεσα στον

Αχιλλέα Φαρσάλων και

την ΑΕ Κιλελέρ σε ένα

παιχνίδι με αρκετή έντα-

ση και πάθος κόντρα σε

δύο ομάδες που βρίσκο-

νται ψηλά στον βαθμολο-

γικό πίνακα και τις χωρί-

ζουν μόλις 3 βαθμοί.

Έτσι, οι κιτρινόμαυροι στο

ντεμπούτο του κ. Βασίλη

Μπακογιάννη κατάφεραν να

επανέλθουν στα θετικά

αποτελέσματα μετά από

δύο σερί ήττες σε μια ανα-

μέτρηση στην οποία στον

πάγκο της ΑΕ Κιλελέρ βρι-

σκόταν ο πρώην κιτρινό-

μαυρος κ. Φεραίος

Γιαννακός.

Ο Αχιλλέας πλέον μετρά 29

βαθμούς και βρίσκεται στην

6η θέση του βαθμολογικού

πίνακα του πρωταθλήμα-

τος.

Στα της αναμέτρησης οι

φιλοξενούμενοι μπήκαν

καλύτερα και απείλησαν

κυρίως από στημένες

φάσεις με τον Κουσιά να

σταματά το πλασέ του

Κουβελά στο 18′, ενώ και η

κεφαλιά του Τσακίρη πέρα-

σε λίγο άουτ.

Στο 30 ο Καρακάνος σκό-

ραρε με κεφαλιά όμως το

τέρμα ακυρώθηκε ως

οφσάιντ.

Ο Αχιλλέας προσπάθησε να

απειλήσει κυρίως από τα

πλάγια δίχως όμως να φτά-

σει σε κάποια κλασική

ευκαιρία.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθ-

μός του αγώνα έπεσε με

την ΑΕ Κιλελέρ να χάνει

δύο καλές στιγμές με τους

Κουβελά και Ζάχο όμως ο

Κουσιάς δήλωσε “παρών”

και στις δύο περιπτώσεις. Ο

Αχιλλέας είχε δύο καλές

στιγμές με τους Φουρίκη και

Γκαραλιάκο.

Στο 84′ και μετά από φάση

διαρκείας και εξ επαφής

επέμβαση του Κουσιά ο

Κουβελάς σκόραρε με το

γκολ όμως να ακυρώνεται

ως οφσάιντ εκ νέου και έτσι

η αναμέτρηση ολοκληρώθη-

κε με το στείρο 0-0.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Βασίλης Μπακογιάννης):

Κουσιάς, Ντελής Δ.,

Παπαδόπουλος, Τσούλης

Θ., Παπακωνσταντίνου,

Γανός, Χατζόπουλος,

Λαβαντστιώτης (65′

Αετόπουλος), Κερμελίδης

(75′ Μπαϊράμι), Φουρίκης,

Γκαραλιάκος.

ΑΕ Κιλελέρ (Φεραίος

Γιαννακός):

Παναγιωτόπουλος,

Χατζηλιάδης, Τσακίρης,

Γαρουφαλιάς, Ζιόμπουρας,

Κορδαλής, Καρακάνος,

Ζάχος (75′ Ντιντής),

Κουβελάς, Αναδολού,

Τζέκα.

Τριπλέτα: Βλιώρας,

Μπουρονίκος,

Χατζηκαμαγιάννης
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Τ
ην ήττα με σκορ 2

– 0 γνώρισε ο

Ολυμπιακός

Αμπελιάς από τον

Όλυμπο Γόννων και έτσι

οι “ερυθρόλευκοι” παρέ-

μειναν στους 16 βαθμούς

και την 12η θέση.

Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

ξεκίνησε πολύ δυνατά την

αναμέτρηση και στο 4′ είχε

την πρώτη μεγάλη ευκαιρία

με τον Πετράκη να σημα-

δεύει το δοκάρι του

Παπαγιάννη, ενώ ίδια κατά-

ληξη είχε και η προσπάθεια

του Χατζή στο 15′.

Οι γηπεδούχοι “χτύπησαν”

σε καίρια σημεία καθώς

αρχικά στο 44′ ο

Μπούμπουλης άνοιξε το

σκορ με δυνατό σουτ έξω

από την περιοχή.

Ενώ στο 88′ ο Κολτίδας με

πλασέ νίκησε τον

Παπαγούλα και διαμόρφω-

σε το 2 – 0.

Οι Συνθέσεις

Όλυμπος Γόννων

(Δημήτρης Κωστής):

Παπαγιάννης, Τσιντζιλώνης,

Γκουγκουλιάς Ν.,

Μπούμπουλης Αθ.,

Συγκούνας, Γκαμπέτας,

Μπούμπουλης Ευάγγ.,

Σερίφης, Γαγάρας, Ζαϊρές

Γ. (70′ Κολτσίδας), Κόκρας.

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Δημήτρης Βλάχος):

Παπαγούλας, Αντωνίου,

Κοτρώτσιος Χρ. (70′

Χριστοδούλου),

Καρατζούκος, Ακρίβος (20′

λ.τ. Πλίτσης), Γαλάνης (70′

Δεμίσης), Χάμος,

Νταμπαλέτσιος (60′ Χύσα),

Χατζής, Νικολακούλης,

Πετράκης (60′ Μπλάντας).

Διαιτητική Τριπλέτα: Νίτσας,

Ρουπέλας, Σκριάπας.

Ήττα στους Γόννους για τον Ολυμπιακό ΑμπελιάςΉττα στους Γόννους για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς



Τ
ην νίκη με σκορ 2 –

0 πέτυχε η Δόξα

Υπέρειας στο τοπι-

κό ντέρμπι με τον ΑΟ

Ναρθακίου και έτσι οι

“αετοί” έφτασαν τους 20

βαθμούς και βρίσκονται

στην 3η θέση του βαθμο-

λογικού πίνακα, ενώ ο

ΑΟΝ παρέμεινε στους 8

βαθμούς και την 9η θέση.

Στα της αναμέτρησης οι

γηπεδούχοι μπήκαν πολύ

δυνατά στον αγώνα και

έχασαν διπλή ευκαιρία με

τους Τλούπα και

Σιδηρόπουλο με τον

Ζειμπέκη να σταμάτα αρχι-

κά το πλασέ του Τλούπα

και εν συνεχεία και την

κεφαλιά του Σιδηρόπουλου

εξ επαφής. Ενώ οι φιλοξε-

νούμενοι με κάποια μακρινά

σουτ των Μουτκανά και

Ρεντινόπουλου προσπάθη-

σαν να απειλήσουν.

Τα ηνία της αναμέτρησης

είχαν οι γηπεδούχοι και στο

30′ κατάφεραν να ανοίξουν

το σκορ όταν ο Καλφόγλου

έκανε όμορφη ενέργεια

μετά από πάσα του

Ζαχαράκη και με πλασέ

πέτυχε το 1 – 0. Ενώ πέντε

λεπτά αργότερα ο Πολύζος

πέτυχε πανέμορφο γκολ

όταν με ανάποδο ψαλιδάκι

έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα του Ζειμπέκη για το

2 – 0.

Στο δεύτερο μέρος η Δόξα

έμεινε από νωρίς με δέκα

παίκτες καθώς ο

Ζησόπουλος είδε την δεύτε-

ρη κίτρινη κάρτα.

Οι φιλοξενούμενοι προσπά-

θησαν να εκμεταλλευτούν

την αριθμητική υπεροχή

τους όμως δεν κατάφεραν

να απειλήσουν ιδιαίτερα την

εστία του Σκαντζούρη.

Μάλιστα στο 80′ ο

Δημακόπουλος πήρε και

αυτός την άγουσα για τα

αποδυτήρια αφήνοντας με

δέκα παίκτες και την ομάδα

του ΑΟ Ναρθακίου.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Κώστας

Ρόφαλης – Τάκης

Ρόφαλης): Σκαντζούρης,

Ζησόπουλος, Ισούφης,

Δημητρίου Απ., Δημητρίου

Δ., Σκέγια, Ζαχαράκης (80′

Λαυδής), Καλφόγλου,

Σιδηρόπουλος (80′

Τσιοβάρας), Τλούπας,

Πολύζος (70′ Πίσλι).

ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Γκούνης (55′ λ.τ. Σουλιώτης

Β.), Δημακόπουλος,

Μπανιάς, Μπουλούτσος,

Λελεντζής (46′

Κατσικόπουλος)

Ρεντινόπουλος (65′

Σουλιώτης Η.), Καψιώχας,

Χρόνης, Μουτκανάς,

Τσιτσικλής.

Φόρος τιμής στην μνήμη

του Άλκη από Δόξα

Υπέρειας και ΑΟ

Ναρθακίου

Σε μια όμορφη κίνηση συμ-

βολισμού και φόρου τιμής

προέβησαν οι ποδοσφαιρι-

στές της Δόξας Υπέρειας

και του ΑΟ Ναρθακίου

όπως και το διαιτητικό τρίο

της αναμέτρησης, καθώς

πριν την έναρξη αγκαλια-

σμένοι και ενωμένοι ύψω-

σαν στην μνήμη του αδικο-

χαμένου Άλκη πανό το

οποίο ανέγραφε την φράση

“Σας Παρακαλώ μην με χτυ-

πάτε άλλο”, καθώς αυτά

ήταν τα τελευταία λόγια του

19 χρόνου ο οποίος έφυγε

τόσο άδικα από την ζωή και

συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Με αυτόν τον τρόπο και το

μήνυμα οι ποδοσφαιριστές

των δυο ομάδων απέδω-

σαν τον δικό τους φόρο

τιμής στην μνήμη του.
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Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η ΔόξαΣυνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Δόξα

Υπέρειας, κέρδισε και τον ΑΟ ΝαρθακίουΥπέρειας, κέρδισε και τον ΑΟ Ναρθακίου

Λ
ίγο πριν εκπνεύ-

σει η μεταγραφική

περίοδος του

Γενάρη, ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς προχώρησε σε

σημαντικές μεταγραφικές

προσθήκες.

Συγκεκριμένα, το συγκρότη-

μα του Δημήτρη Βλάχου

απέκτησε τον 20χρονο

μέσο, Αχιλλέα Ζέρβα από

τον Πύρρο που έχει αγωνι-

στεί και στην Κ19 της

Κέρκυρας, όπως και τον

20χρονο τερματοφύλακα,

Κώστα Δούνια.

Ακόμη, οι «κόκκινοι» ήρθαν

σε συμφωνία με τον

18χρονο μεσοεπιθετικό,

Βασίλη Μπλάντα από τον

Σμόλικα Φαλάνης που έχει

αγωνιστεί σε Ηρακλή

Λάρισας και Ελευθεραί

όπως και με τον 19χρονο

επιθετικό, Νίκο Χύσα από

την ομάδα του Πύρρου.,

ενώ στα ερυθρόλευκα ντύ-

θηκε και ο 21 ετών επιθετι-

κός Χρήστος Δεμίσης από

τον Μέγα Αλέξανδρο

Ξηροποτάμου Δράμας.

Πρόκειται για πέντε προ-

σθήκες νεαρών ποδοσφαι-

ριστών που αναμένεται να

βοηθήσουν την ομάδα του

Δημήτρη Βλάχου για τη

συνέχεια του πρωταθλήμα-

τος της Α’ ΕΠΣΝ Λάρισας…

Πεντάδα μεταγραφών για τονΠεντάδα μεταγραφών για τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς!Ολυμπιακό Αμπελιάς!



-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 μελλοντικού δια-

μερίσματος του 3ου

ορόφου ο οποίος

είναι επίσης 127,13

τ.μ. και συνοδεύονται

από το ½ της πυλω-

τής συνολικού εμβα-

δού 150,98 τ.μ.

Πληροφορίες στο

Τηλέφωνο:697298449
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- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ανταλ-

λακτικά (διαφορικό,

σασμάν κ.α.) από

τρακτέρ Fiat 1000αρι

Super DT σε καλή

κατάσταση.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937159058

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία 70 τ.μ. κατοική-

σιμη με οικόπεδο

μισό στρέμμα στα

Άνω Βασιλικά

Φαρσάλων.

Τηλ Επικοινωνίας:

6942556097

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρη-

ση ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ

στα Φάρσαλα στην

Οδό 25ης Μαρτίου.

Πλήρως εξοπλισμένη.

Τιμή: 8.000 ευρώ -

Συζητήσιμη
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08/02:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7

Τηλ: 24910-22342

09/02: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

10/02: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-

23012

11/02: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

12/02: Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

13/02: Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

14/02: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

13 Τηλ: 24910-23089

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος υπάλληλος από

γεωπονική επιχείρηση στα Φάρσαλα.

Ζητείται από γεωπονική 

επιχείρηση στα Φάρσαλα μόνιμος

υπάλληλος με καθήκοντα οδηγού και

υπεύθυνου αποθήκης.

Πληροφορίες: 6978770924, 6977706005

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εργασία στο 

κατάστημα “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” στα Φάρσαλα

Ζητείται υπάλληλος με γνώσεις ηλε-

κτρονικού υπολογιστή, στο κατάστημα

Γερμανός, στα Φάρσαλα.

Αποστολή βιογραφικών στο:

kgm_farsala@germanos.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 6981133850

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στον τομέα των

πωλήσεων για το Ζαχαροπλαστείο

«Γκρίνιας» στα Φάρσαλα.

Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6989155743 – Ώρες

Επικοινωνίας: 12:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. 

Πωλείται μονοκατοικία 130 τ.μ. σε 

οικόπεδο 1 στρέμμα στην περιοχή

“Θωμαίδη”.

Πληροφορίες: 6978836638

*Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ.

στην Οδό Θέτιδος σε Ισόγειο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙ-

ΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6988093367



Τ
ην ήττα με σκορ 5 –

0 γνώρισε η

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων από τον πρω-

τοπόρο του ομίλου

Μαχητή Τερψιθέας .

Τρία γκολ σημείωσε ο

Φούντας και από ένα οι
Αγγελής και Γκόνας.
*Ο Μαχητής εύχεται περα-
στικά στον ποδοσφαιριστή
της Ακαδημίας Ευθύμη
Μπασδάνη που τραυματί-
στηκε κατά τη διάρκεια του

αγώνα και αναγκαστικά
αντικαταστάθηκε.
Οι Συνθέσεις

Μαχητής Τερψιθέας

(Βαγγέλης Μπρισίμης -

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Νότας, Γκόνας, Δάσσιος,

Καφές, Παπαδημητρίου,

Τζουρμακλιώτης, Ριζούλης,

Ταρταμπούκας, Φούντας,

Αγγελής, Τζάνακας.
Έπαιξαν και οι: Μήτηλης,

Μπουρνάκας, Ιωάννου,
Φανίδης.
Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Αρίστος

Παπαγεωργίου):

Κατσανάκης, Μαργαρίτης,
Μπαιράμι, Ψαλίδας,

Γκομοσίδης, Φούσα,
Μπασδάνης, Μπίνας,
Χλαπανίδας, Σκουμποτής,
Τσιάμπας
Έπαιξαν και οι: Κάψος,
Μπρόσκα
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Ρ
αγδαίες εξελίξεις

σημειώθηκαν στο

«στρατόπεδο» του

Αχιλλέα Φαρσάλων την

περασμένη εβδομάδα

καθώς λύθηκε η συνεργα-

σία με τον προπονητή κ.

Χρήστο Καπελιάνη, όμως

ο πάγκος των

«Μυρμιδόνων» έμεινε

μόνο για λίγο «ακέφα-

λος» καθώς η Διοίκηση

της ομάδος βρήκε στον κ.

Βασίλη Μπακογιάννη τον

«εκλεκτό» με τον νεαρό

τεχνικό να κάνει ντεμπού-

το στην αναμέτρηση με

την ΑΕ Κιλελέρ με τον

Αχιλλέα να παίρνει τον

βαθμό της ισοπαλίας.

Ενώ ο κ. Καπελιάνης ανέ-
λαβε καθήκοντα προπονητή
στον Παναγροτικό Νίκαιας.
Αναλυτικά οι ανακοινώσεις
και οι δηλώσεις των δυο
προπονητών.
Η Ανακοίνωση της λύσης
της συνεργασίας με τον κ.
Χρήστο Καπελιάνη:
Η ομάδα μας ανακοινώνει
την κοινή λύση της συνερ-
γασίας της με τον προπο-
νητή κ. Χρήστο Καπελιάνη.
Ευχαριστούμε θερμά τον

κύριο Χρήστο Καπελιάνη
για την εποικοδομητική και
άψογη συνεργασία μας σε
τρεις αγωνιστικές σεζόν και
κρατάμε τις όμορφες εικό-
νες και στιγμές.
Ευχόμαστε στον κ.
Καπελιάνη καλή συνέχεια
στην καριέρα του και τα
καλύτερα τόσο σε επαγγελ-
ματικό όσο και σε προσω-
πικό επίπεδο.
Ενώ σε προσωπική του
Δήλωση ο κ. Χρήστος
Καπελιάνης αναφέρει τα
εξής:
Κάποια στιγμή  έρχεται το
πλήρωμα του χρόνου.
Οι συνεργασίες τελειώνουν,
όμως πάντα μένουν οι
ανθρώπινες σχέσεις.
Με την ολοκλήρωση της
τριετούς συνεργασίας μου
με τον Αχιλλέα Φαρσάλων
αισθάνομαι βαθύτατα την
ανάγκη να ευχαριστήσω
από καρδιάς τις διοικήσεις
των κ.κ Μπερσιάνη,
Τσιανάκα, Λέφα καθώς και

των ανθρώπων που τις
συγκροτούσαν.
Επίσης να ευχαριστήσω
τον άμεσο συνεργάτη μου
κ. Αποστόλη Παπαδόπουλο
καθώς και όλους τους
ποδοσφαιριστές που
συνεργαστήκαμε από το
2019 ως και σήμερα, τους
Γενικούς Αρχηγούς κ.κ
Θεοδώρου, Γκόβαρη,
Δαμαλή,  όπως και τον
φροντιστή κ. Βουλγαράκη
Σωτήρη.
Επίσης ευχαριστώ τον κ.
Σούρλα για την συνεργασία
μας στο κομμάτι των θεμά-
των της επικοινωνίας και
της δημοσιογραφικής προ-
βολής της ομάδος.
Ευχαριστώ ακόμη τους κ.κ.
Καρακίτσο, Κορδαλή του
Κέντρου ΑLTERLIFE για τη
βοήθειά τους σε θέματα
εκγύμνασης και αθλητικών
μετρήσεων, καθώς και τους
φυσιοθεραπευτές κ.κ.
Λιούπη, Καραδήμα.
Αφήνω για το τέλος τον

κόσμο των Φαρσάλων που
στάθηκε δίπλα στην προ-
σπάθειά μας, τόσο στα
εύκολα όσο και στα δύσκο-
λα. Εύχομαι ότι καλύτερο
στον Αχιλλέα!
Η Ανακοίνωση για την
έναρξη της συνεργασίας με
τον κ. Βασίλη
Μπακογιάννη:
Η Διοίκηση της ομάδος μας
βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την
έναρξη της συνεργασίας
της με τον προπονητή κ.
Βασίλη Μπακογιάννη ο
οποίος αναλαμβάνει την
τεχνική ηγεσία του ιστορι-
κού σωματείου μας.
Ο κ. Μπακογιάννης μέχρι
πρότινος ηγούνταν στον
πάγκο του ΑΟ
Μαυροβουνίου ενώ μεταξύ
άλλων έχει εργαστεί στον
Δωτιέα Αγιάς, την Δήμητρα
Γιάννουλης (σ.σ. όντας
τεχνικό δίδυμο με τον κ.
Γιάννη Μπουρνάκα), ενώ
έχει εργαστεί ως πρώτος

προπονητής στην Δήμητρα
Γιάννουλης, τον Σμόλικα
Φαλάνης και στις Ακαδημίες
Κ20 της ΠΑΕ ΑΕΛ.
Σύσσωμη η Διοίκηση της
ομάδος μας καλωσορίζει
τον κ. Βασίλη Μπακογιάννη
στην οικογένεια του Αχιλλέα
Φαρσάλων και του εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.
Ο κ. Μπακογιάννης στις
πρώτες του δηλώσεις ως
προπονητής του Αχιλλέα
τόνισε τα εξής:
” Είναι μεγάλη χαρά και τιμή
μου που αποτελώ μέλος
της οικογένειας του Αχιλλέα
Φαρσάλων.
Στόχος μου είναι μέσα από
την δική μου φιλοσοφία και
σε συνδυασμό με την ιστο-
ρία και την δυναμική του
Αχιλλέα Φαρσάλων να
παλέψουμε με όλες τις
δυνάμεις μας για το καλύτε-
ρο δυνατό αποτέλεσμα την
φετινή σεζόν.”

Καπελιάνης έφυγε, Μπακογιάννης ήρθε στον Αχιλλέα!Καπελιάνης έφυγε, Μπακογιάννης ήρθε στον Αχιλλέα!

ΉτταΉττα απόαπό τοντον πρωτοπόρο Μαχητή για την Ακαδημία Αχιλλέωςπρωτοπόρο Μαχητή για την Ακαδημία Αχιλλέως

Β ΕΠΣΛ - 3ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (15η Αγων.)

Αχιλλέας Φ. – Κιλελέρ 0-0

Δωτιέας Αγιάς – Σμόλικας 5-0

Νίκαια – Οικ.Τσαριτσάνη 1-1

Δ. Γιάννουλης – Δαμασιακός 0-0

Πύρρος – Φαλανιακός 0-4

Βλαχογιάννι - Νέα Πολιτεία 2-1

Γόννοι – Αμπελιά 2-0

Αμπελωνιακός – Αβέρωφ 3-1

Τα Αποτελέσματα (11η Αγων.)

Ελευθεραί- Άγιοι Ανάργυροι 1-1

Ραχούλα –Πελασγιώτιδα α.α. 0-3

Φ. Κουτσοχέρου –Μάνδρα 2-1

Υπέρεια-Ναρθάκι 2-0

Ανθούπολη-Ιπποκράτης 2-1

Ρεπό: Χαλκιάδες

Τα Αποτελέσματα (10η Αγων.)

Μυραϊκός-Αρμένιο 1-4

Ζάππειο-Βούναινα (Κυριακή 15:00)

Τερψιθέα-Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων 5-0

Κρήνη-Βασιλί α.α. 0-3

Ρεπό: Διογένης

Η βαθμολογία (15η αγωνιστική):

1. Δωτιέας Αγιάς 42-9 39

2. Οικονόμος Τσαριτσάνης 33-10 36

3. Φαλανιακός 47-11 34

4. Κιλελέρ 30-9 32

5. Παναγροτικός 32-20 31

6. Αχιλλέας Φαρσάλων 22-8 29

7. Δήμητρα Γιάννουλης 11-14 21

8. Σμόλικας 20-29 20

9. Μαυροβούνι 15-14 20

10. Δαμασιακός 15-24 19

11. Αργυροπούλι 15-20 17

12. Αμπελιά 17-26 16

13. Γόννοι 11-23 15

14. Αμπελωνιακός 12-25 12

15. Βλαχογιάννι 12-23 12

16. Πύρρος 11-29 10

17. Αβέρωφ 9-36 6

18. Νέα Πολιτεία 6-30 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Πελασγιώτιδα 22-3 23

2. Άγιοι Ανάργυροι 23-6 21

3. Υπέρεια 20-8 20

4. Φορτούνα Κουτσοχέρου 18-6 18

5. Χαλκιάδες 13-13 15

6. Ανθούπολη 16-19 14

7. Ελευθεραί 10-13 12

8. Ιπποκράτης 13-14 10

9. Ναρθάκι 10-19 8

10. Μάνδρα 6-22 3

11. Ραχούλα 7-34 1

*Φορτούνα Κουτσοχέρου, Υπέρεια,

Μάνδρα και Ελευθεραί έχουν ένα

ματς λιγότερο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Τερψιθέα 28-10 21

2. Αρμένιο 28-9 18

3. Βασιλί 18-8 18

4. Βούναινα 17-9 17

5. Διογένης 16-9 14

6. Ζάππειο 18-14 8

7. Μυραϊκός 12-22 7

8. Ακαδημία Φ. 13-28 4

*Η Νίκη Κρήνης έχει αποχωρήσει

από το πρωτάθλημα

Επόμενη 16η Αγωνιστική
(Σάββατο 12/2, 15:00)

Αχιλλέας Φ. - Αργυροπούλι
Μαυροβούνι – Δωτιέας Αγιάς
Κιλελέρ – Νίκαια
Σμόλικας – Δ. Γιάννουλης
Οικ. Τσαριτσάνης - Πύρρος
Δαμασιακός - Βλαχογιάννι
Φαλανιακός - Γόννοι
Ν.Πολιτεία - Αμπελωνιακός
Αβέρωφ - Αμπελιά

Επόμενη (12η) Αγωνιστική 

(Κυριακή 13/2, 15:00)

Ελευθεραί-Χαλκιάδες

Άγιοι Ανάργυροι - Φορτούνα

Κουτσοχέρου

Πελασγιώτιδα-Υπέρεια

Μάνδρα-Ανθούπολη

Ναρθάκι-Ιπποκράτης

Ρεπό: Ραχούλα

Επόμενη (11η) Αγωνιστική

(Κυριακή 13/2, 15:00)

Βούναινα-Μυραϊκός

Αρμένιο-Διογένης

Κρήνη-Τερψιθέα α.α. 0-3

Βασιλί-Ζάππειο

Ρεπό: Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων

Γ ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος



Φ
αρσαλινοί

εκτροφείς περι-

στεριών ράτσας

«βούτα» συνεχίζοντας το

έθιμο, πραγματοποίησαν

προ ημερών την ετήσια

γιορτή πετάγματος, την

οποία παρακολούθησαν

εκτροφείς από όλη τη

Θεσσαλία, αλλά κι από

Αθήνα, Θεσσαλονίκη,

Βέροια, Κοζάνη, κ.α.

Στις βούτες συμμετείχαν έξι

περιστεράδες από την

επαρχία, οι οποίοι πραγμα-

τοποίησαν πτήσεις σε τρία

σημεία της πόλης των

Φαρσάλων, (εκεί όπου

υπήρχαν οι περιστερώνες),

αλλά και στη Βαμβακού. Να

σημειωθεί ότι κάθε περιοχή,

μία φορά το χρόνο, διοργα-

νώνει πανελλαδικό πέταγμα

περιστεριού, ενώ ο κόσμος

απολαμβάνει τις εντυπω-

σιακές βουτιές των περιστε-

ριών, τα οποία κατεβαίνουν

με μεγάλη ταχύτητα τον

ουρανό για τον περιστερώ-

να.

Οι διοργανωτές της εκδή-

λωσης ευχαριστούν θερμά

τους χορηγούς:Κρεοπωλείο

Γιαννολόπουλος Ηλίας,

Κρεοπωλείο Αθανάσιος

Αργυράκης, Κρεοπωλείο

Αφοί Κουτελού, Κάβα

Βάιος, Φούρνος Μπράτσος,

Κρεαταγορά

Μπαιράμογλου, Χαλβάς

Φαρσάλων Καταραχιάς και

Pet Shop Μπακαρός

Κωνσταντίνος.
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Γιορτή πετάγματος περιστεριών ράτσαςΓιορτή πετάγματος περιστεριών ράτσας

«Βούτα» στα Φάρσαλα«Βούτα» στα Φάρσαλα


