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Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1060 Τιμή: 0,60 ευρώ

����������������������������
	����
�����������
�����
������
������������������ ��

Έκτακτο δελΈκτακτο δελ--

τίο επιδείνωτίο επιδείνω--

σης καιρούσης καιρού

από τηναπό την

ΠεριφέρειαΠεριφέρεια

Θεσσαλίας –Θεσσαλίας –

ΈρχονταιΈρχονται

χιονοπτώχιονοπτώ--

σεις μέχρισεις μέχρι

την Κυριακήτην Κυριακή

“Βασίλεψε” και βράβευσε“Βασίλεψε” και βράβευσε

τους αριστούχους ο Σύλλογοςτους αριστούχους ο Σύλλογος

Τριτέκνων ΦαρσάλωνΤριτέκνων Φαρσάλων

ΑΟΦ Αχιλλεύς: Έχουμε υποΑΟΦ Αχιλλεύς: Έχουμε υπο--

στεί αλλοιώσεις αποτελεσμάστεί αλλοιώσεις αποτελεσμά--

των απαιτούμε το 50/50των απαιτούμε το 50/50

Στο εν εξελίξει έργο τηςΣτο εν εξελίξει έργο της

ανάπλασης του περιφερειακού οανάπλασης του περιφερειακού ο

δήμαρχος Φαρσάλωνδήμαρχος Φαρσάλων

Έμφραγμα από την τιμή της βενΈμφραγμα από την τιμή της βεν--

ζίνης: Σοκ με πάνω από 2 ευρώζίνης: Σοκ με πάνω από 2 ευρώ

το λίτροτο λίτρο

Με  μεγάλη επιτυχία διεξήχθηΜε  μεγάλη επιτυχία διεξήχθη

το σκακιστικό τουρνουά στατο σκακιστικό τουρνουά στα

Φάρσαλα Φάρσαλα 

Πύργος Καραμίχου:Πύργος Καραμίχου:

Δημιουργείται Κέντρο ΨηφιακήςΔημιουργείται Κέντρο Ψηφιακής

Φωτογραφίας της Φωτογραφίας της ΤοπικήςΤοπικής

Ιστορίας των ΦαρσάλωνΙστορίας των Φαρσάλων



Τ
ο Δημοτικό

Συμβούλιο

Φαρσάλων συνε-

δρίασε εκτάκτως δια

περιφοράς και αποφάσι-

σε με ομόφωνο ψήφισμα

συμπαράστασης να στη-

ρίξει τον δοκιμαζόμενο

λαό της Ουκρανίας και

ιδιαίτερα τους κατοίκους

της αδελφοποιημένης με

τον Δήμο Φαρσάλων,

Κίλιας της Περιφέρειας

Οδησσού.

Ο Δήμος Φαρσάλων και το
προηγούμενο δημοτικό
συμβούλιο, το 2017 είχε
αδελφοποιηθεί με τον Δήμο
Κίλιας της Ουκρανίας
(λόγω του Αχιλλέα), του
ήρωα της πόλης, και μάλι-
στα είχε επισκεφθεί την
πόλη των Φαρσάλων και
την Θεσσαλία, αντιπροσω-
πεία του Δήμου Κίλιας, για
την έναρξη της αδελφοποί-
ησης τον Σεπτέμβριο του
2017. Ανταποδόθηκε η επί-
σκεψη με  αντιπροσωπεία
του Δήμου Φαρσάλων στην
Κίλια, τον Απρίλιο του 2018
στην Ουκρανική πόλη και
την υπογραφή
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας,
αναπτύσσοντας ισχυρούς

δεσμούς φιλίας μεταξύ των
δύο πόλεων και λαών.
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει
το ψήφισμα συμπαράστα-
σης: «Το Δημοτικό
Συμβούλιο Φαρσάλων:
Καταδικάζει απερίφραστα
την βάναυση εισβολή και
επίθεση της Ρωσίας στη
Δημοκρατία της Ουκρανίας.
Στηρίζει τη διασφάλιση των
διεθνώς αναγνωρισμένων
συνόρων, την κυριαρχία,
ανεξαρτησία και ακεραιότη-
τα της χώρας. Ζητά την
κατάπαυση του πυρός και
την άμεση αποχώρηση των
ρωσικών στρατευμάτων.
Συμπαρίσταται στον δοκι-
μαζόμενο λαό της
Ουκρανίας και ιδιαίτερα
στους κατοίκους της αδελ-
φοποιημένης με τον Δήμο
μας πόλης της Κίλια της
Περιφέρειας Οδησσού και
Εκφράζει την επιθυμία τα
όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ελληνικής
Κυβέρνησης να στηρίξουν
τον λαό της Ουκρανίας με
ανθρωπιστική βοήθεια και
να εξαντλήσουν τα διπλω-
ματικά μέσα για τη λήξη του
πολέμου».
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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 09/03/2022
Βροχή ή χιονόνερο 01/05c

Τρίτη 08/03/2022
Βροχή 02/08c

Πέμπτη 10/03/2022
Ασθενής Χιονόπτωση 00/07c

Παρασκευή 11/03/2022
Πιθανότητα Χιονόπτωσης 00/05c

Σάββατο 12/03/2022
Ασθενές Χιονόνερο 01/05c

Κυριακή 13/03/2022
Συννεφιά -1/06c

Δευτέρα 14/03/2022
Συννεφιά 00/06 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

Δήμος Φαρσάλων:Δήμος Φαρσάλων:

Συμπαράσταση στηνΣυμπαράσταση στην

“αδελφή” Ουκρανική“αδελφή” Ουκρανική

πόλη Κίλιαπόλη Κίλια

Σ
υλλυπητήριο μήνυ-

μα Ιεραποστολής

Φαρσάλων για τον

Κ. Τύμπα.

Εκ μέρους του διοικητικού

συμβουλίου και των συνερ-

γατών του συλλόγου μας,

θα θέλαμε να εκφράσουμε

την βαθύτατη λύπη για τον

θάνατο του εκλεκτού

μέλους και θερμού συμπα-

ραστάτη του συλλόγου κ.

Κωνσταντίνου Τύμπα.

Αποτελούσε για το σύλλογό

μας έναν πανάξιο συνεργά-

τη, εργαζόμενος μέσα από

ένα πνεύμα θυσίας με πολ-

λαπλές πρωτοβουλίες και

ενέργειες. Η ελεημοσύνη

του προς τους ενδεείς και

τους πάσχοντες ήταν μεγά-

λη.

Η παρουσία του θα μείνει

στις μνήμες μας ζωντανή με

τα έργα του. Γέμιζε την

αίθουσα της Ιεραποστολής

με άφθονα τρόφιμα για τις

φτωχές οικογένειες. “Τα

χέρια που δίνουν είναι ανώ-

τερα από τα χέρια που

προσεύχονται” έλεγε. Η

προσφορά του υπήρξε ανε-

κτίμητη.

Το διοικητικό συμβούλιο,

μέσα από την βαθιά μας

θλίψη για την απώλεια του

αξιόλογου μέλους μας,

αλλά και την ευγνωμοσύνη

μας για την πολύτιμη προ-

σφορά του, εύχονται ολό-

ψυχα, ο Πανάγαθος Θεός

να αναπαύσει την ψυχή του

και να την κατατάξει”εν

σκηναίς δικαίων και μετά

των αγίων”.

Στη δε αγαπητή σύζυγό του

και στο μονάκριβο παιδί

του να χαρίζει υπομονή,

δύναμη και παρηγοριά. Ας

είναι αιωνία η μνήμη σου

ακριβέ μας συνεργάτη,

μακαριστέ Κωνσταντίνε.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Α
πό το

Επιμελητήριο

Λάρισας ανακοι-

νώνεται ότι:

Εορτάζοντας την
Παγκόσμια ημέρα της
γυναίκας , το Επιμελητήριο
Λάρισας – Larissa
Chamber of Commerce
and Industry και η
Επιτροπή Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας
Επιμελητηρίου Λάρισας ,
αφιερωμένη στις γυναίκες
της Ουκρανίας που δοκιμά-
ζονται σκληρά, ξεκινά από
σήμερα την συγκέντρωση
αγαθών, για την ανθρωπι-
στική βοήθεια στην
Ουκρανία.
Σε συνέχεια της συνεδρία-
σης της Διοικητικής
Επιτροπής του
Επιμελητηρίου Λάρισας,
στις 3-3-2022 (Πρακτικό
Δ.Ε. Νο 128/03-03-2022) η
Διοίκηση του
Επιμελητηρίου Λάρισας σε
συνεργασία με την
Ομοσπονδία
Επαγγελματιών , Βιοτεχνών
και Εμπόρων Ν. Λάρισας
και τους Εμπορικούς
Συλλόγους του Νομού απο-

φάσισε να αποστείλει
ανθρωπιστική βοήθεια στον
δοκιμαζόμενο λαό της
Ουκρανίας.
Για το λόγο αυτόν παρακα-
λούμε τα μέλη μας να απο-
στείλουν προϊόντα (φάρμα-
κα, τρόφιμα, ένδυση, υπό-
δηση κ.α.) τα οποία θα
συγκεντρωθούν στο κτίριο
του Επιμελητηρίου μας.
Πιο συγκεκριμένα, από
Τρίτη 8/03/2022 έως
Παρασκευή 11/03/2022 και
ώρες 10:00 έως 15.00 θα
συγκεντρώνονται οι δωρεές
πολιτών, φορέων και επι-
χειρήσεων στην αίθουσα
του ισογείου του
Επιμελητηρίου Λάρισας.
Τη δράση ανέλαβαν να την
υλοποιήσουν μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Επιμελητηρίου Λάρισας και
μέλη της Επιτροπής
Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας του
Φορέα μας.
Αρμόδια: κα Αλεξία
Τζιότζιου (τηλ. επικ.:
2410532447, εσωτ. 132

ΣυλλυπητήριοΣυλλυπητήριο

μήνυμαμήνυμα

ΙεραποστολήςΙεραποστολής

Φαρσάλων για τονΦαρσάλων για τον

Κ. ΤύμπαΚ. Τύμπα

Ανθρωπιστική βοήΑνθρωπιστική βοή--

θεια για τηνθεια για την

Ουκρανία συγκεντρώΟυκρανία συγκεντρώ--

νει το Επιμελητήριονει το Επιμελητήριο

ΛάρισαςΛάρισας



«
Πιθανό» θεωρεί ο

διοικητής της

Τράπεζας της

Ελλάδος Γιάννης

Στουρνάρας, το ενδεχόμε-

νο «να αυξηθούν ακόμη

περισσότερο οι τιμές της

ενέργειας στο μέλλον»

λόγω της σοβαρής διατα-

ραχής, από την πλευρά

της προσφοράς, που

δημιουργεί η εισβολή της

Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε ο κ.

Στουρνάρας σε ομιλία του

με θέμα: «Μέλλον, προο-

πτικές και προκλήσεις της

ελληνικής οικονομίας» στην

ετήσια Γενική Συνέλευση

της Ένωσης Ασφαλιστικών

Εταιριών Ελλάδος, «η

συνέχιση των πληθωριστι-

κών πιέσεων στις τιμές

εισαγομένων θα μπορούσε

να περιορίσει την ιδιωτική

κατανάλωση και τη δυναμι-

κή της ανάπτυξης. Για τα

νοικοκυριά, ο πληθωρισμός

είναι διπλά αρνητικός, διότι

μειώνει το πραγματικό τους

εισόδημα αλλά και τις

πραγματικές αποδόσεις

των καταθέσεών τους. Ο

πληθωρισμός στην Ελλάδα

αλλά και στη ζώνη του

ευρώ συνολικά ενισχύθηκε

σημαντικά ως αποτέλεσμα

κυρίως της εκτίναξης των

τιμών της ενέργειας. Η

ουκρανική κρίση και η επί-

λυσή της είναι πιθανόν να

καθυστερήσουν την υποχώ-

ρηση του πληθωρισμού σε

επίπεδα συμβατά με το

στόχο της σταθερότητας

των τιμών.

Βραχυπρόθεσμα, οι επι-

πτώσεις της κρίσης αυτής

λειτουργούν προς την

κατεύθυνση του στασιμο-

πληθωρισμού, αλλά μεσο-

πρόθεσμα οδηγούν σε

αποπληθωρισμό, σε

συνάρτηση βεβαίως με την

αποκλιμάκωση της αβεβαι-

ότητας».

Ο κ. Στουρνάρας πρόσθεσε

ότι επί του παρόντος «δεν

γνωρίζουμε πότε και πώς

θα επιλυθεί η ουκρανική

κρίση, επομένως πρέπει να

τηρήσουμε μια προσεκτική

στάση καθώς είναι ακόμη

πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί

ο αντίκτυπός της. Η ένταση

της νέας σοβαρής διαταρα-

χής θα εξαρτηθεί, μεταξύ

άλλων, από την απάντηση

της δημοσιονομικής και

νομισματικής πολιτικής σε

ευρωπαϊκό επίπεδο, η

οποία δεν έχει ακόμη καθο-

ριστεί».

Η «συνταγή» για να μπορέ-

σει μεσοπρόθεσμα η οικο-

νομία να ανταπεξέλθει στις

προκλήσεις και να επιλύσει

τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζει, εν μέρει ως κληρο-

νομιά της κρίσης χρέους,

σύμφωνα με τον διοικητή

της Κεντρικής Τράπεζας,

είναι η αποτελεσματική

αξιοποίηση των ευρωπαϊ-

κών πόρων, η υλοποίηση

των μεταρρυθμίσεων που

περιλαμβάνονται στο

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας, η βελ-

τίωση των δημοσιονομικών

μεγεθών, αλλά και η ενί-

σχυση της χρηματοδότησης

της πραγματικής οικονο-

μίας.

Στην ομιλία του ο κ.

Στουρνάρας ανέφερε επί-

σης ότι:

– Η πρόβλεψη για την

πορεία της οικονομίας υπό-

κειται σε σημαντικές αβε-

βαιότητες και κινδύνους

που σχετίζονται με την εξέ-

λιξη της ουκρανικής κρίσης

και τις επιπτώσεις της στην

παγκόσμια οικονομία και

στις αγορές χρήματος και

κεφαλαίου, την επιτάχυνση

του πληθωρισμού και την

αντίδραση της οικονομικής

πολιτικής σε ένα περιβάλ-

λον αυξημένης αβεβαιότη-

τας για την πορεία της οικο-

νομίας.

-Για την αντιμετώπιση της

πανδημίας τα τελευταία δυο

χρόνια χρειάστηκε ένα

μεγάλο δημοσιονομικό

πακέτο στήριξης της οικο-

νομίας με αποτέλεσμα την

δημιουργία υψηλών πρωτο-

γενών ελλειμμάτων. H διό-

γκωση του χρέους λόγω

της πανδημίας και ο επι-

πλέον δανεισμός για τη

χρηματοδότηση των υψη-

λών ελλειμμάτων περιορί-

ζουν σημαντικά τα περιθώ-

ρια για δημοσιονομική

χαλάρωση την επόμενη

περίοδο.

-Μελλοντικά οι οικονομίες

προβλέπεται να αντιμετωπί-

σουν περισσότερες κρίσεις

απ’ ό,τι στο παρελθόν (π.χ.

κλιματική κρίση, μετανα-

στευτικές ροές, υγειονομι-

κές κρίσεις, γήρανση του

πληθυσμού, ενεργειακή

μετάβαση, γεωπολιτικές

εντάσεις). Ως εκ τούτου, οι

οικονομίες πρέπει να

γίνουν πιο ανθεκτικές σε

αρνητικές διαταραχές, προ-

κειμένου να αποφευχθούν

μελλοντικές κρίσεις χρέους

και περαιτέρω επιβάρυνση

των επόμενων γενεών. Γι’

αυτόν τον λόγο θα πρέπει

οι κρατικοί προϋπολογισμοί

να ισοσκελίζονται διαχρονι-

κά, μέσω όμως μιας δημο-

σιονομικής προσαρμογής

περισσότερο αντικυκλικής

απ’ ό,τι στο παρελθόν. Η

Ελλάδα θα πρέπει να συνε-

χίσει τις μεταρρυθμίσεις,

ακόμη και μετά το τέλος της

περιόδου αυξημένης επο-

πτείας από τους πιστωτές.
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Γ. Στουρνάρας: Δεν αποκλείονται ακόμαΓ. Στουρνάρας: Δεν αποκλείονται ακόμα

υψηλότερες τιμές στην ενέργειαυψηλότερες τιμές στην ενέργεια

Προσφορές

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ



Σ
τα Φάρσαλα διεξή-

χθη σκακιστικό

τουρνουά για

ακόμη μία φορά με πολύ

μεγάλη επιτυχία.  Τις

τρεις τελευταίες Κυριακές

του Φεβρουαρίου 55

συνολικά μικροί και μεγά-

λοι σκακιστές από διάφο-

ρες πόλεις προσήλθαν

και αγωνίστηκαν στην

αίθουσα του ΚΑΠΗ της

πόλης τηρώντας πιστά το

υγειονομικό πρωτόκολλο

της ΓΓΑ.

Μεγάλος νικητής αναδεί-

χθηκε ο Στέργιος Σκόδρας

από τον Σκακιστικό

Σύλλογο Λάρισας. Δεύτερος

ο Χρήστος Γίτσης από την

Σκακιστική Ένωση Βόλου.

Τρίτος ο 15χρονος Νεοκλής

Δριστέλλας από την

Ευβοϊκή Ένωση Σκακιστών.

Πρώτη γυναίκα η Ιωάννα

Αγγελακοπούλου από το

Σ.Σ.Λάρισας. Στις ηλικιακές

κατηγορίες πρώτευσαν οι

ακόλουθοι. Έως 8 ετών ο

Γιάννης Βουβαλούδης από

τη Σκακιστική Λέσχη

Φαρσάλων. Έως 10 ετών ο

Κοσμάς Κούντριας από

Σ.Ε.Βολου. Έως 12 ετών ο

Γιάννης Μαργαρίτης από

τον Γαλαξία Θεσσαλονίκης.

Έως 14 ετών ο Γιάννης

Τσελέπης από Σ.Σ.Λάρισας.

Και έως 16 ετών ο Γιώργος

Μπουγάς από τον Γαλαξία

Θεσσαλονίκης.

Στα κορίτσια στην κατηγο-

ρία των 12 ετών η Δανάη

Πετκάκη του Σ.Σ.Λάρισας,

των 14 ετών η Ελευθερία

Λελεντζή της

Σκ.Λ.Φαρσάλων και των 16

ετών η Στέλλα Βαρδάκα

από τον Σ.Ο.Κατερίνης.

Οι αγώνες ανέδειξαν τη

μεγάλη πρόοδο όλων των

παιδιών της Θεσσαλίας.

Πολλά παιδιά μεταξύ τους

και φαρσαλινά είναι έτοιμα

για μεγάλες διακρίσεις σε

πανελλήνιο επίπεδο.

Ο Ανέστης Μιχαηλίδης και η

επιχείρηση “NOVELTY ΤΑ

ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ”

ήταν χορηγός των αγώνων

προσφέροντας 5 υπέροχα

σκακιστικά βιβλία τα οποία

δόθηκαν σε παιδιά έως 16

ετών. Τα απέκτησαν οι δύο

πρώτοι (Νεοκλής

Δριστέλλας και Γιώργος

Μπουγάς) το πρώτο κορίτσι

(Δανάη Πετκάκη) και ο

πρώτος φαρσαλινός

(Πέτρος Βουβαλούδης). Το

πέμπτο βιβλίο θα κληρωθεί

μεταξύ των φαρσαλινών

παιδιών που συμμετείχαν

στο τουρνουά. Ο “ΧΑΛΒΑΣ

ΑΡΧΟΝΤΗ” και η “ΚΡΟΎ-

ΣΤΑ ΤΣΑΠΡΑΙΛΗΣ” ήταν

επίσης χορηγοί.

Το ΔΣ της Σκακιστικής

Λέσχης Φαρσάλων ευχαρι-

στεί τον Δήμο Φαρσάλων κ.

Εσκίογλου και τον Πρόεδρο

του ΟΠΑΚΠΑ κ. Γκατζόγια

για την παραχώρηση της

καταπληκτικής αίθουσας.
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Με  μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το σκακιστικό τουρνουά στα Φάρσαλα Με  μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το σκακιστικό τουρνουά στα Φάρσαλα 



Β
ράβευσε τους

νέους φοιτητές

που πέτυχαν στις

πανελλαδικές εξετάσεις

Σε γιορτινό κλίμα πραγμα-

τοποιήθηκε η κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας

του Συλλόγου Τριτέκνων

Επαρχίας Φαρσάλων την

Τρίτη (01/03), στα γραφεία

του συλλόγου σε μια πολύ

λιτή εκδήλωση λόγω της

πανδημίας  τηρώντας όλα

τα απαραίτητα μέτρα προ-

στασίας κατά του

Κορονοϊού.

Την πίτα έκοψε ο Πρόεδρος

του Συλλόγου κ. Δημ.

Χατζημήτρος με τα μέλη

του Διοικητικού

Συμβουλίου, χωρίς παρου-

σία κοινού. Αντάλλαξαν

ευχές για υγεία και μια

ευλογημένη χρονιά για όλες

τις  Τρίτεκνες οικογένειες

της Επαρχίας Φαρσάλων.

Στη συνέχεια βράβευσαν

όλους τους φοιτητές των

Τριτέκνων οικογενειών που

πέτυχαν στις πανελλαδικές

εξετάσεις. Το 1ο φλουρί της

βασιλόπιτας κέρδισε η φοι-

τήτρια Σουφλέρη Ευαγγελία

του Νικολάου οποίο αντι-

στοιχεί σε μια δωροεπιταγή.

Το 2ο φλουρί της βασιλόπι-

τας που έκοψε το Διοικητικό

Συμβούλιο κέρδισε ο

Πρόεδρος του συλλόγου

κος Χατζημήτρος

Δημήτριος.

Σ
ε περιβαλλοντική

δράση που έλαβε

χώρα στο

Γυμνάσιο Ευϋδρίου, συμ-

μετείχε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, μαζί με την

αντιδήμαρχο κ. Σοφία

Χατζηπλή.

Η δράση αφορούσε ευπρε-

πισμό του περιβάλλοντα

χώρου του εκπαιδευτικού

κτηριακού συγκροτήματος,

καθώς και φύτευση καλλω-

πιστικών φυτών.

Ο δήμαρχοςΦαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου μίλησε

στους μαθητές για την αξία

της προστασίας του περι-

βάλλοντος, το οποίο όπως

είπε «είναι το δεύτερό μας

σπίτι και μόνον έτσι θα

πρέπει να το βλέπουμε και

να το φροντίζουμε», ενώ

συνεχάρη τη διεύθυνση και

το εκπαιδευτικό προσωπικό

του σχολείου για την πρω-

τοβουλία.
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Σε περιβαλλοντική δράση στο ΓυμνάσιοΣε περιβαλλοντική δράση στο Γυμνάσιο

Ευϋδρίου ο δήμαρχος ΦαρσάλωνΕυϋδρίου ο δήμαρχος Φαρσάλων

Έκοψε πίτα ο Σύλλογος ΤριτέκνωνΈκοψε πίτα ο Σύλλογος Τριτέκνων

ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Α
πό την Περιφέρεια

Θεσσαλίας –

Διεύθυνση Πολιτικής

Προστασίας ανακοινώνεται

ότι έχει εκδοθεί Έκτακτο

Δελτίο Επικίνδυνων

Καιρικών Φαινομένων της

ΕΜΥ/ΕΜΚ, καθώς ψυχρές

αέριες μάζες από τη βόρεια

Ευρώπη θα κινηθούν

νοτιότερα και θα επηρεά-

σουν τη χώρα με κακοκαι-

ρία που θα έχει το όνομα

«Φίλιππος» (Filippos). Η

κακοκαιρία θα έχει κύρια

χαρακτηριστικά τις πολύ

χαμηλές για την εποχή θερ-

μοκρασίες, τον κατά

τόπους ισχυρό παγετό και

τις κατά τόπους και κατά

διαστήματα πυκνές χιονο-

πτώσεις και σύμφωνα με

τις πρώτες εκτιμήσεις θα

διατηρηθεί μέχρι την

Κυριακή (13-03-2022).

Αναλυτικά σύμφωνα με το
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝ-
ΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟ-
ΜΕΝΩΝ της ΕΜΥ:
Α. Από τις πρώτες ώρες της
Τετάρτης (09-03-2022) χιονο-

πτώσεις θα σημειωθούν στα
ορεινά και ημιορεινά της
ηπειρωτικής χώρας και σε
πεδινές περιοχές της
Ηπείρου, της Μακεδονίας και
τη Θράκης. Σταδιακά οι χιο-
νοπτώσεις θα επεκταθούν
και σε περιοχές της
Θεσσαλίας και της κεντρικής
Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο
καθώς και στα ορεινά της
Κρήτης. Το βράδυ θα χιονίσει
στις Σποράδες, την Εύβοια
και τα νησιά
του βορείου Αιγαίου.
Β. Την Πέμπτη (10-03-2022)
οι χιονοπτώσεις θα επηρεά-
σουν τα ορεινά και ημιορεινά
της ηπειρωτικής χώρας, των
νησιών του Αιγαίου και της
Κρήτης, τις πεδινές περιοχές
της Θεσσαλίας, της ανατολι-
κής Στερεάς και της ανατολι-
κής Πελοποννήσου και μέχρι
το απόγευμα τις πεδινές
περιοχές της κεντρικής και
της ανατολικής Μακεδονίας
και της Θράκης.
Γ. Την Παρασκευή (11-03-
2022) και το Σαββατοκύριακο
(12 και 13-03-2022) οι χιονο-

πτώσεις θα συνεχιστούν στα
ορεινά – ημιορεινά καθώς και
σε περιοχές με χαμηλό υψό-
μετρο στην ανατολική ηπει-
ρωτική χώρα και την Εύβοια,
τις Σποράδες, τα νησιά του
βορείου και ανατολικού
Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την
Κρήτη.
Περισσότερες λεπτομέρειες
για την εξέλιξη του καιρού
στα τακτικά και έκτακτα δελ-
τία καιρού, στην ιστοσελίδα
της ΕΜΥ (www.emy.gr) και το
λογαριασμό της στο twitter
(@EMY_HNMS)
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας –
Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας έχει θέσει τους
φορείς που εμπλέκονται σε
έργα και δράσεις για την αντι-
μετώπιση κινδύνων από επι-
κίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε
κατάσταση ετοιμότητας- επι-
φυλακής βάσει του σχεδια-
σμού που έχει εκπονηθεί,
προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν πιθανά προβλήματα
που θα δημιουργηθούν από
την εκδήλωση των έντονων
φαινομένων.
Καλούνται οι Δήμοι να βρί-
σκονται σε ετοιμότητα στους
τομείς της χωρικής τους
αρμοδιότητας.
Παρακαλούνται οι πολίτες
όπως λάβουν υπόψη τους το
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων
Καιρικών Φαινομένων για τον
ασφαλή σχεδιασμό των μετα-
κινήσεων και των δραστηριο-
τήτων τους. Παράλληλα, η
Περιφέρεια Θεσσαλίας –
Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας συνιστά στους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμνώντας για
τη λήψη μέτρων αυτοπρο-
στασίας από κινδύνους που
προέρχονται από την εκδή-
λωση των έντονων καιρικών
φαινομένων.
Ειδικότερα καλούνται οι πολί-
τες:
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Αν κατοικούν σε ορεινή ή
δύσβατη περιοχή που αντιμε-
τωπίζει προβλήματα από χιο-
νοπτώσεις
-Να προμηθευτούν υλικό
θέρμανσης και τρόφιμα για
αρκετές ημέρες.
-Να φροντίσουν για εξοπλι-
σμό καθαρισμού του χιονιού

(π.χ. φτυάρια).
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟ-
ΝΟΘΥΕΛΛΑΣ
Αν βρίσκονται στο σπίτι
-Να το διατηρούν ζεστό και
παραμείνουν σε αυτό όσο
μπορούν.
-Να μην αφήνουν τα παιδιά
να βγουν έξω ασυνόδευτα.
-Να φορούν κατάλληλα
ρούχα και παπούτσια.
-Να ελέγχουν το δίκτυο
ύδρευσης, τους σωλήνες και
τον υαλοπίνακα του ηλιακού
θερμοσίφωνα.
Αν βρίσκονται στο αυτοκίνητο
-Να προσέχουν την οδήγηση
σε δύσβατες ορεινές περιο-
χές.
-Να αλλάζουν πορεία αν βρί-
σκονται σε δύσβατο δρόμο
και υπάρχει έντονη χιονό-
πτωση.
-Να τηρούν τις αποστάσεις
ασφαλείας από τα προπο-
ρευόμενα οχήματα.
-Να παραμείνουν στο αυτοκί-
νητο αν ακινητοποιηθεί.
Τοποθετείστε στην κεραία του
ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφα-
νές σημείο ένα ύφασμα με
έντονο χρώμα ώστε να
σας εντοπίσουν οι ομάδες
διάσωσης. Ανάβετε τη μηχα-
νή για 10 λεπτά ανά ώρα
και διατηρείστε την εξάτμιση
καθαρή από το χιόνι.
Αν βρίσκονται σε εξωτερικό
χώρο
-Να πηγαίνουν σε ασφαλές
μέρος χωρίς να εκτίθενται
στη χιονοθύελλα.
-Να ντύνονται με πολλά
στρώματα από ελαφριά και
ζεστά ρούχα αντί για ένα
βαρύ
ρούχο και να φορούν ζεστές
αδιάβροχες μπότες. Να προ-
τιμούν ένα αδιάβροχο
εξωτερικό ρούχο.
-Να προσέχουν τις μετακινή-
σεις τους σε περιοχές όπου
προβλέπονται χιονοπτώσεις.
-Να χρησιμοποιούν αντιολι-
σθητικές αλυσίδες αν είναι
απολύτως απαραίτητο να
μετακινηθούν με αυτοκίνητο.
Είναι προτιμότερο να ταξι-
δεύουν κατά τη διάρκεια
της ημέρας χρησιμοποιώντας
κεντρικούς δρόμους. Και να
ενημερώνουν τους οικείους
για τη διαδρομή που θα ακο-

λουθήσουν.
-Να προτιμούν τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς για μετακινή-
σεις στην πόλη.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ- ΒΡΟΧΕΣ
– Να βεβαιωθούν ότι οι
υδρορροές και τα φρεάτια
έξω από το σπίτι τους δεν
είναι φραγμένα και λειτουρ-
γούν κανονικά.
– Να ασφαλίσουν αντικείμενα
τα οποία μπορεί να παρα-
συρθούν από τον άνεμο ή τη
ραγδαία βροχόπτωση και
ενδέχεται να προκαλέσουν
τραυματισμούς ή ζημιές.
– Να μεταβάλλουν το πρό-
γραμμα των μετακινήσεών
τους ώστε να αποφεύγουν
την αιχμή των καιρικών φαι-
νομένων αλλά και προληπτι-
κά.
-Να αποφεύγουν να διασχί-
ζουν χείμαρρους και ρέματα,
πεζή ή με όχημα, κατά τη
διάρκεια καταιγίδων και βρο-
χοπτώσεων, για αρκετές
ώρες μετά το τέλος της εκδή-
λωσής τους αλλά και προλη-
πτικά.
-Να αποφεύγουν τις εργασίες
υπαίθρου και δραστηριότητες
σε θαλάσσιες και παράκτιες
περιοχές κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης των επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων αλλά
και προληπτικά (κίνδυνος
από πτώσεις κεραυνών).
-Να προφυλαχτούν αμέσως
σε περίπτωση χαλαζόπτω-
σης. Να καταφύγουν σε κτί-
ριο ή σε αυτοκίνητο και να
μην εγκαταλείπουν τον ασφα-
λή χώρο, παρά μόνο όταν
βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα
πέρασε. Η χαλαζόπτωση
μπορεί να είναι πολύ επικίν-
δυνη και για τα ζώα.
-Να ακολουθούν τις οδηγίες
των κατά τόπους αρμοδίων
φορέων, όπως Τροχαία,
Πυροσβεστική, Πολιτική
Προστασία κ.α.
-Να ακολουθούν τις οδηγίες
του Προειδοποιητικού
Μηνύματος 112, εφόσον
αποσταλεί στα κινητά τηλέ-
φωνα.
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
– Να ασφαλίσουν αντικείμενα
τα οποία αν παρασυρθούν
από τον άνεμο ενδέχεται να
προκαλέσουν καταστροφές ή
τραυματισμούς.

– Να στερεώσουν τις διαφη-
μιστικές πινακίδες που τυχόν
έχουν αναρτήσει.
– Να ασφαλίσουν τις πόρτες
και τα παράθυρα.
– Να αποφύγουν δραστηριό-
τητες σε θαλάσσιες και παρά-
κτιες περιοχές.
– Να αποφύγουν τη διέλευση
κάτω από μεγάλα δέντρα,
κάτω από αναρτημένες πινα-
κίδες και από περιοχές, όπου
ελαφρά αντικείμενα (γλά-
στρες, σπασμένα τζάμια
κ.λπ.) μπορεί να αποκολλη-
θούν και να πέσουν στο έδα-
φος (π.χ. κάτω από μπαλκό-
νια).
-Να ακολουθούν τις οδηγίες
των κατά τόπους αρμοδίων
φορέων, όπως Τροχαία,
Πυροσβεστική, Πολιτική
Προστασία κ.α
-Να ακολουθούν τις οδηγίες
του Προειδοποιητικού
Μηνύματος 112, εφόσον
αποσταλεί στα κινητά τηλέ-
φωνα.
Οι πολίτες μπορούν να ενη-
μερώνονται καθημερινά για
την εξέλιξη των έκτακτων και-
ρικών φαινομένων στα τακτι-
κά δελτία καιρού της ΕΜΥ και
στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.emy.gr.
Για πληροφορίες και ανακοι-
νώσεις σχετικά με την επι-
κρατούσα κατάσταση και την
βατότητα του οδικού δικτύου
λόγω εισροής πλημμυρικών
υδάτων σε αυτό οι πολίτες
μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.
www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και οδηγίες αυτοπροστα-
σίας από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα, οι πολίτες μπο-
ρούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση
www.civilprotection.gr.
Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι
πολίτες να επικοινωνούν με
τις αρμόδιες Υπηρεσίες
(Αστυνομία τηλ. 100 –
Πυροσβεστική τηλ 199 -
Αριθμός Επείγουσας
Ανάγκης 112- ΕΚΑΒ 166).
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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΠεριφέρειαΈκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας – Έρχονται χιονοπτώσεις μέχρι την ΚυριακήΘεσσαλίας – Έρχονται χιονοπτώσεις μέχρι την Κυριακή

10-13/3/2022 Τετραήμερη Εκδρομή σε

Καβάλα – Θάσο – Ξάνθη – Κομοτηνή –

Πόρτο Λαγός – Δράμα

3 Διανυκτερεύσεις με πρωινό σε Hotel 4*.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4: Το σωματείο συνταξιούχων

ΟΑΕΕ διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή σε:

Ι.Μ. Οσίου Δαυίδ, Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του

Ρώσσου και Χαλκίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4: Παρακολούθηση θεατρικής

παράστασης «Το Σώσε» στο Θέατρο Παλλάς

στην Αθήνα.
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Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι οστεοπόρωσης στα ΦάρσαλαΔωρεάν προληπτικοί έλεγχοι οστεοπόρωσης στα Φάρσαλα

Ο
Σύλλογος

Σκελετικής

Υγείας,

Πεταλούδα σε συνεργα-

σία με τον Δήμο

Φαρσάλων και σε συνερ-

γασία με το Ελληνικό

Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγειών Πόλεων διοργα-

νώνουν σημαντική δράση

προληπτικού ελέγχου και

ενημέρωσης για την οστε-

οπόρωση, το διήμερο

Παρασκευή 11 και

Σάββατο 12 Μαρτίου

2022.

Κύριος στόχος της δράσης

είναι η ενημέρωση γύρω

από την οστεοπόρωση, την

πρόληψη και την αντιμετώ-

πιση της. Η δράση απευθύ-

νεται σε άτομα κάθε ηλικίας

που ενδιαφέρονται να ενη-

μερωθούν για ένα σοβαρό

θέμα υγείας.

Οι εξετάσεις μέτρησης της

οστεοπόρωσης θα γίνουν

στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Φαρσάλων

Παρασκευή 11 Μαρτίου

2022, ώρες: 5.30-7.30 το

απόγευμα

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

και ώρες: 9.00-12.00 το

πρωί

υπό την ιατρική επίβλεψη

του κυρίου Διονύσιου

Παρίδη, Χειρ. ορθοπαιδικού

Πληροφορίες και κλείσιμο

ραντεβού στα τηλέφωνα:

2491350116

Η είσοδος είναι ελεύθερη

για όλους

Η πρόσκληση στην εκδή-

λωση αφορά άτομα κάθε

ηλικίας που ενδιαφέρονται

να ενημερωθούν για ένα

θέμα υγείας που μπορεί

εύκολα να μετατραπεί σε

πρόβλημα με σοβαρές επι-

πτώσεις.

Στη δράση μπορούν να

συμμετέχουν άτομα που

είναι πλήρως εμβολιασμένα

ή νοσήσαντες με πιστοποι-

ητικό νόσησης σε ισχύ. Ο

Σύλλογος Σκελετικής Υγείας

Πεταλούδα πρεσβεύει πως

η ενημέρωση αποτελεί την

αρχή της πρόληψης και της

σωστής αποκατάστασης και

συμβουλεύει τόσο τους

νέους όσο και τους μεγαλύ-

τερους να παρακολουθούν

θέματα υγείας ακόμη κι αν

δεν τους αφορούν άμεσα.

Ο Σύλλογος Σκελετικής

Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα

μη κερδοσκοπικό σωματείο

επίσημα αναγνωρισμένο

από το Διεθνές Ίδρυμα

Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και

την Παγκόσμια Οργάνωση

Υγείας (WHO).

Ο Σύλλογος αποτελεί το

μοναδικό αναγνωρισμένο

σωματείο το οποίο σαν

κύριο στόχο έχει την ενημέ-

ρωση του κοινού γύρω από

την οστεοπόρωση, τη δια-

τροφή, την άσκηση, τη

ψυχολογία, την πρόληψη

και την σκελετική υγεία. Η

δράση του Συλλόγου επε-

κτείνεται τόσο μέσα στα

όρια της Αττικής όσο και σε

ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Σύλλογος Σκελετικής

Υγείας, Πεταλούδα διατηρεί

άριστη σχέση συνεργασίας

με επιστημονικά σωματεία

που ασχολούνται με την

οστεοπόρωση καθώς και με

το Εργαστήριο Έρευνας

Παθήσεων Μυοσκελετικού

Συστήματος του

Πανεπιστημίου Αθηνών της

Ιατρικής Σχολής. Ο

Σύλλογος σε συνεργασία με

τους παραπάνω φορείς διε-

ξάγει επιδημιολογικές και

άλλες μελέτες προκειμένου

να συγκεντρωθούν και να

επεξεργαστούν στοιχεία για

την χρόνια αυτή νόσο.

Ο Σύλλογος επίσης δρα-

στηριοποιείται στην διοργά-

νωση ενημερωτικών ημερί-

δων, σεμιναρίων, συνε-

δρίων και στην έκδοση

εντύπων.

Αποτέλεσμα της πολύχρο-

νης αυτής προσπάθειας

ήταν ο Σύλλογος Σκελετικής

Υγείας, Πεταλούδα να κατα-

κτήσει την πρώτη θέση για

την εξέχουσα πορεία του,

μεταξύ 186 χωρών, στο

Παγκόσμιο Συνέδριο που

διεξήχθη στο Miami των

Ηνωμένων Πολιτειών τον

Δεκέμβριο του 2007 καθώς

και το 1ο βραβείο μεταξύ

212 χωρών για τη δημιουρ-

γία της καλύτερης καμπά-

νιας δημοσιοποίησης (Best

Media Campaign), στο

Παγκόσμιο Συνέδριο των

Συλλόγων για την

Οστεοπόρωση που διεξή-

χθη στο Ελσίνκι της

Φιλανδίας, στις 31/5 –

2/6/2013.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213

2086698, 6979252570

email: info@osteocare.gr,

URL: www.osteocare.gr



Τ
ο «πράσινο φως»

για τη δημιουργία

Κέντρου Ψηφιακής

Φωτογραφίας της ιστο-

ρίας των Φαρσάλων στον

Πύργο Καραμίχου, άναψε

το υπουργείο

Εσωτερικών με την έντα-

ξη της σχετικής πρότασης

που είχε υποβάλει ο

δήμος Φαρσάλων στο

πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης».

Το αντικείμενο της

προτ́ασης αφορά στη δημι-

ουργία κέντρου ψηφιακής

φωτογραφίας της τοπικής

ιστορίας των Φαρσάλων

στον Πύργο Καραμίχου,

καθώς και στη διαμόρφωση

του ευρύτερου

περιβάλλοντος χώρου και

στη βελτίωση της προσβα-

σιμοτ́ητας από την οδό Β’

Συντάγματος Ιππικού έως

τον Πύργο Καραμίχου.

Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο

έργο της πολιτιστικής δια-

δρομής μεταξύ των μνημεί-

ων του Δήμου Φαρσάλων

και συγκεκριμένα της δια-

σύνδεσης της διαδρομής

από τις πηγές του

Απιδανού Ποταμού (σημείο

που βαφτίστηκε ο ομηρικός

ήρωας Αχιλλέας από τη

Θέτιδα) με την Ακρόπολη

της Αρχαίας Φαρσάλου.

Αξίζει να τονιστεί ότι όλη η

πόλη των Φαρσάλων είναι

κηρυγμένος αρχαιολογικός

χώρος. Μετά την στερέωση

και αποκατάσταση του

Πύργου, σε αυτό θα στεγα-

σθεί το ψηφιακό – φωτο-

γραφικό μουσείο της

Τοπικής ιστορίας της πόλης

και σε δεύτερη φάση ένα

θεματικό μουσείο για τη

ζωή σε ένα πυργόσπιτο.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπά-

νη για το έργο ανέρχεται

στο ποσό των 230.000,00€

(με ΦΠΑ) από το

Πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης» και το επιπλέον

ποσό των 131.200,00€ θα

καλυφθεί από ιδίους

πόρους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Η ένταξη της πρότασή μας

για τη δημιουργία Κέντρου

Ψηφιακής Φωτογραφίας

της ιστορίας των

Φαρσάλων στον Πύργο

Καραμίχου, στο πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης», είναι

ένα ακόμη σημαντικό βήμα

για την ανάδειξη της πλού-

σιας ιστορικής και πολιτιστι-

κής κληρονομιάς της περιο-

χής μας.

Είναι υποχρέωσή μας απέ-

ναντι στην ιστορία μας,

αλλά και απέναντι στον

τόπο μας. Θέλουμε τα

Φάρσαλα να γίνει ένας του-

ριστικός και ιστορικός προ-

ορισμός μέσα από υποδο-

μές και δράσεις που θα Οι

αποφάσεις της Κομισιόν

κρίνουν δώρο Πάσχα και

επιδοτήσεις - Στο τραπέζι

αύξηση στο επίδομα θέρ-

μανσης

μεταλαμπαδεύσουν αυτή

την ανεκτίμητης αξίας κλη-

ρονομιά. Θέλω να ευχαρι-

στήσω θερμά τους συνερ-

γάτες μου και τις υπηρεσίες

του δήμου για την άρτια

ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας, καθώς και τον ανα-

πληρωτή υπουργό

Εσωτερικών κ. Στέλιο

Πέτσα για την ένταξη του

έργου στο πρόγραμμα χρη-

ματοδότησης».

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο προβλέπει τις εξής

εργασίες:

1. Κατασκευή δύο μουσεια-

κών προθηκών

Κατασκευή και προμήθεια

δύο μουσειακών προθηκών

από MDF E1 και τέσσερα

κρύσταλλα triplex

extraclearπάχους 10mm, με

εσωτερικό φωτισμό από

λαμπτήρες τεχνολογίες

LED, διαστάσεων

80x80x220.

2. Εκτύπωση και προμή-

θεια αφισών -μπάνερ

Δημιουργία, εκτύπωση και

προμήθεια 3 αφισών -μπά-

νεραπό βραδύκαυστο πλα-

στικοποιημένο μουσαμά με

εγκατάσταση ειδικών στη-

ριγμάτων τοποθέτησης σε

κάθετη θέση.

3. Προμήθεια μία οθόνης

προβολής, διαστάσεων 65

ιντσών (τμχ1)

Προμήθεια οθόνης 65’’ με

ανάλυση εικόνας 4Κ και

στηρίγματος τοποθέτησης

σε τοιχοποιία.

4. Προμήθεια ενός μικρό-

υπολογιστή, παρελκομένων

και εργασίες παραμετροποί-

ησης για την αναπαραγωγή

ψηφιακού υλικού.

Προμήθεια mini – PCτύπου

Raspberry Pi4 4GB και

όλων των απαραίτητων

παρελκομένων του, για την

αναπαραγωγή video ή εικό-

νων.

5. Προμήθεια δύο μουσεια-

κών mannequins (κούκλες)

για την παρουσίαση δύο

παραδοσιακών φορεσιών

(τμχ2)

Προμήθεια δύο μουσειακών

ανδρείκελων (κούκλες) για

την ανάδειξη μίας γυναικεί-

ας και μίας ανδρικής παρα-

δοσιακής φορεσιάς.

Το δεύτερο υποέργο είναι η

“Διαμόρφωση περιβάλλο-

ντος χώρου και βελτίωση

της προσβασιμότητας του

Πύργου Καραμίχου”, το

οποίο περιλαμβάνει τη βελ-

τίωση   της προσβασιμότη-

τας προς τον Πύργο

Καραμίχου και συγκεκριμέ-

να τη διαμόρφωση πεζο-

δρομίου επί της οδού Β.

Συνταγματος Ιππικού από

το ύψος της Λαμίας μέχρι

την περιοχή Κατράνα και το

2ο Δημοτικό Σχολείο

Φαρσάλων και την τοποθέ-

τηση φωτιστικών σωμάτων.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δημιουργείται Κέντρο Ψηφιακής Φωτογραφίας της ΤοπικήςΔημιουργείται Κέντρο Ψηφιακής Φωτογραφίας της Τοπικής

Ιστορίας των Φαρσάλων στον Πύργο ΚαραμίχουΙστορίας των Φαρσάλων στον Πύργο Καραμίχου



Τ
ις εν εξελίξει εργα-

σίες για την ανά-

πλαση τμήματος

του περιφερειακού δρό-

μου έξω από την πόλη,

επιθεώρησε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Πρόκειται για το έργο

«Αστικές αναπλάσεις πόλε-

ως Φαρσάλων ΙΙ (περιφε-

ρειακός δρόμος)» το οποίο

χρηματοδοτείται από

πόρους του Πράσινου

Ταμείου με το ποσό των

292.725 ευρώ και από

πόρους του δήμου

Φαρσάλων με το ποσό των

121.275 ευρώ.

Το έργο που σχεδιάστηκε

με σεβασμό στη αειφορία

και στην βιώσιμη ανάπτυξη

της πόλης, εκτελείται σύμ-

φωνα με τις αρχές του βιο-

κλιματικού σχεδιασμού δια-

μόρφωσης του νότιου πεζο-

δρομίου, στην περιφερειακή

οδό της πόλης των

Φαρσάλων, από τη δια-

σταύρωση αυτής με την

οδό Βόλου ως τη διασταύ-

ρωση με την οδό Λαμίας.

Το πεζοδρόμιο που θα ανα-

κατασκευαστεί θα είναι

συνολικού πλάτους 3

μέτρων.

Εξίσου σημαντική είναι η

παράμετρος της φύτευσης

περισσοτέρων από 800

δέντρων στην περιοχή,

αλλάζοντας άρδην την

αισθητική αλλά και το

μικροκλίμα της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγ-

ματοποιηθούν οι ακόλουθες

επεμβάσεις:

Καθαίρεση ασφαλτοσκυρο-

δέματος όπου απαιτηθεί,

εκσκαφές, αφαίρεση φυτι-

κής γης, μόρφωση επιφά-

νειας εδάφους, επιχώσεις,

τοποθέτηση αρδευτικών

συστημάτων, φύτευση

δέντρων περιφερειακά του

πεζοδρομίου σύμφωνα με

τη φυτοτεχνική μελέτη,

εργασίες κατασκευής απο-

χέτευσης όμβριων υδάτων,

τελική διαμόρφωση πεζο-

δρομίων με κατάλληλο

υλικό εδαφοκάλυψης που

θα διευκολύνει την απρό-

σκοπτη κίνηση των πεζών.

Με την ανακατασκευή και

διαμόρφωση του πεζοδρο-

μίου θα επιτραπεί η περιφε-

ρειακή διασύνδεση των

σχολικών εγκαταστάσεων

και των κοινόχρηστων

χώρων της πόλης στο

σύνολο του βόρειου τόξου

της πόλης των Φαρσάλων.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Είχα την ευκαιρία να δια-

πιστώσω την πορεία των

εργασιών σε ένα πολύ

σημαντικό έργο που θα

αλλάξει όχι μόνον την εικό-

να μεγάλου τμήματος της

πόλης στον περιφερειακό,

αλλά και θα δημιουργήσει

καλύτερες συνθήκες ποιό-

τητας ζωής, με πεζοδρόμια

και δενδροφυτεύσεις. Αυτό

είναι το ένα τμήμα του σχε-

διασμού μας, εργαζόμαστε

ώστε να προχωρήσουμε και

σε άλλες παρεμβάσεις στον

περιφερειακό στο εγγύς

μέλλον».
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Στο εν εξελίξει έργο της ανάπλασης τουΣτο εν εξελίξει έργο της ανάπλασης του

περιφερειακού ο δήμαρχος Φαρσάλωνπεριφερειακού ο δήμαρχος Φαρσάλων
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Η
Γενική Περιφερειακή

Αστυνομική

Διεύθυνση

Θεσσαλίας δημοσιεύει

συνολικά στοιχεία που

αφορούν στα θέματα οδι-

κής ασφάλειας και τροχο-

νομικής αστυνόμευσης

που συνέβησαν, κατά τη

διάρκεια του μήνα

Φεβρουαρίου 2022, στην

εδαφική αρμοδιότητα των

νομών Λάρισας,

Μαγνησίας, Τρικάλων και

Καρδίτσας. Η δημοσίευση

των μηνιαίων στοιχείων

συνοδεύεται με στατιστικά

– αριθμητικά στοιχεία του

αντίστοιχου περσινού

μήνα.

α. Τροχαία Ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιότητα
της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλίας, σημειώθηκαν 10
τροχαία ατυχήματα (όπως και
το 2021).
Ειδικότερα σημειώθηκαν:

1 θανατηφόρο ατυχήματα
(έναντι 3 το 2021)
0 σοβαρά τροχαία ατυχήματα
(έναντι 4 το 2021)
9 ελαφρά τροχαία ατυχήματα
(έναντι 3 το 2021)
Από τα τροχαία ατυχήματα
που συνέβησαν σε αστικές
και αγροτικές περιοχές των
νομών καταγράφηκαν συνο-
λικά 12 παθόντες (όπως και
το 2021).
Ειδικότερα καταγράφηκαν:
1  νεκρός (έναντι 3 το 2021)
0 βαριά τραυματίες (έναντι 4

το 2021)
11 ελαφρά τραυματίες (έναντι
5 το 2021)
β. Δράσεις Τροχονομικής
αστυνόμευσης
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της
Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλίας βρίσκονται σε
διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζο-
ντας συγκεκριμένο σχεδια-
σμό, που προβλέπει μέτρα
οδικής ασφάλειας και τροχο-
νομικής αστυνόμευσης για
την ασφαλή κυκλοφορία των
οχημάτων και των πολιτών,
για την πρόληψη και αποτρο-
πή ατυχημάτων και την ανα-
βάθμιση του επιπέδου οδικής
ασφάλειας σε όλο το οδικό
δίκτυο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Στο πλαίσιο των τροχονομι-
κών δράσεων, το μήνα
Φεβρουάριο 2022 πραγματο-
ποιήθηκαν 46.845 έλεγχοι και
βεβαιώθηκαν 7.966 παραβά-
σεις, ως ακολούθως:
1.441 για υπερβολική ταχύτη-
τα,
105 για οδήγηση υπό την
επήρεια οινοπνεύματος
(μέθη),
365 για οδήγηση χωρίς άδεια
ικανότητας οδήγησης,
46 για κίνηση στο αντίθετο
ρεύμα,
167 για μη χρήση της ζώνης
ασφαλείας,

131 για μη χρήση του προ-
στατευτικού κράνους,
57 για χρήση κινητού τηλε-
φώνου, 
126 για παραβίαση ερυθρού
σηματοδότη,
7 για αντικανονικό προσπέ-
ρασμα,
5 για αντικανονικούς ελιγ-
μούς,
8 για παραβίαση προτεραιό-
τητας,
1.473 για παραβάσεις επαγ-
γελματικών οχημάτων,
115 για παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.,
34 για φθαρμένα ελαστικά, 
2 για μη χρήση παιδικού
καθίσματος,
6 για παράνομες διαφημιστι-
κές πινακίδες και
3.878 λοιπές παραβάσεις.
γ. Συμβουλές Οδικής
Ασφάλειας
Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαί-
τερα ευαισθητοποιημένη στα
θέματα ασφαλούς οδήγησης
και οδικής ασφάλειας με
σκοπό να συμβάλλει στη μεί-
ωση των τροχαίων ατυχημά-
των και δυστυχημάτων υπεν-
θυμίζει σε όλους τους οδη-
γούς και τους χρήστες του
οδικού δικτύου ότι η οδική
ασφάλεια είναι υπόθεση
όλων μας
Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί
οφείλουν να εφαρμόζουν τις
διατάξεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, να οδηγούν με
σύνεση και προσοχή και να
ακολουθούν τις υποδείξεις
και τις συμβουλές των
Τροχονόμων.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει:
Μαθαίνω και εφαρμόζω τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Έχω διαρκώς τεταμένη την
προσοχή μου στην οδήγηση
και τον έλεγχο του οχήματος
Όταν οδηγώ δεν έχω κατανα-
λώσει οινοπνευματώδη ποτά
Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύ-
τητας

Φορώ πάντα ζώνη ασφαλεί-
ας
Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδι-
κό κάθισμα στο πίσω μέρος
του αυτοκινήτου και τους
φορώ ζώνη ασφαλείας
Σε περίπτωση που οδηγώ ή
είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσι-
κλέτα φορώ πάντα κράνος
Δεν κάνω αντικανονικά προ-
σπεράσματα
Δεν παραβιάζω τον κόκκινο
σηματοδότη
Σταματώ στο STOP και δίνω

προτεραιότητα
Δεν μιλώ στο κινητό όταν
οδηγώ
Δίνω προτεραιότητα στους
πεζούς
Σέβομαι τα σήματα και τις
υποδείξεις των τροχονόμων.
Οι παραπάνω συμβουλές θα
επαναλαμβάνονται διαρκώς
με σκοπό να συμβάλλουν
στην εμπέδωση της κυκλο-
φοριακής και οδικής παιδεί-
ας.

Σ
ε ανακοίνωσή ο

δημοτικός σύμβου-

λος της Λαϊκής

Συσπείρωσης Φαρσάλων

κ. Απ. Αναγνώστου επι-

σημαίνει τα εξής:

“Η «Λαϊκής Συσπείρωσης
Φαρσάλων, θεωρεί απαρά-
δεκτη την εισβολή της
Ρωσίας στο έδαφος της
Ουκρανίας, η οποία πρόκει-
ται για την τυπική έναρξη

ενός πολέμου που προετοι-
μαζόταν για καιρό στο έδα-
φος της συσσωρευμένης
έντασης και του σκληρού
ανταγωνισμού ΗΠΑ –
ΝΑΤΟ –  ΕΕ – Ρωσίας στην
ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Ευρώπης. Έναν
σκληρό ανταγωνισμό που
οδηγεί σε έναν ακόμη ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο στην
Ευρώπη, 23 χρόνια μετά τη

Γιουγκοσλαβία.
Οι επικίνδυνες εξελίξεις δια-
ψεύδουν όσους θέλουν να
μας πείσουν ότι το δίλημμα
είναι να διαλέξουμε εάν θα
είμαστε με τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ ή με τη Ρωσία.
Αντιθέτως, μόνος δρόμος,
τόσο για τον ελληνικό, όσο
και για όλους τους λαούς,
είναι η απεμπλοκή απ’
αυτούς τους επικίνδυνους
σχεδιασμούς.
Η εμπλοκή της χώρας μας
στον πόλεμο, για λογαρια-
σμό της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,
της «συμμαχίας» που έχει
σκορπίσει το θάνατο σε όλη
την υφήλιο, βάζει στο στό-
χαστρο και το λαό μας.
Κάθε αναταραχή, μπορεί να
οδηγήσει σε συνολική ανά-
φλεξη και ενίσχυση των επι-
διώξεων για αλλαγή συνό-
ρων σε όλη την περιοχή,

τόσο στην Ανατολική
Μεσόγειο, όσο και στο
Αιγαίο και αλλού.
Καταδικάζουμε την απόφα-
ση της ελληνικής κυβέρνη-
σης να αποστείλει με C-130
πολεμικό υλικό στην
Ουκρανία. Η κυβέρνηση της
ΝΔ, με την αποστολή του
στρατιωτικού υλικού στο
πλαίσιο των κατευθύνσεων
του ΝΑΤΟ, αναβαθμίζει την
εμπλοκή της χώρας σε έναν
ιμπεριαλιστικό πόλεμο που
εξελίσσεται, με απρόβλε-
πτες διαστάσεις και με
μεγάλους κινδύνους για
τους λαούς.
Οι ένοπλες δυνάμεις της
χώρας δεν έχουν καμία
δουλειά εκτός συνόρων,
ούτε μπορούν ελληνικά
εδάφη, υποδομές και μέσα,
να χρησιμοποιούνται ως
στρατιωτικά – πολεμικά

προγεφυρώματα, όπως
γίνεται με τις στρατιωτικές
βάσεις σε Αλεξανδρούπολη
και Στεφανοβίκειο. Η κυβέρ-
νηση αναλαμβάνει τερά-
στιες ευθύνες για τη συμμε-
τοχή της χώρας μας στον
πόλεμο και για τους μεγά-
λους κινδύνους που μπορεί
να προκύψουν για τον
ελληνικό λαό.
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙ-
ΚΟ ΠΟΛΕΜΟ.
ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ –
ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΟΛΟ-
ΦΟΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΟΥΣ ΗΠΑ – ΝΑΤΟ –
Ε.Ε.
Η Λαϊκή Συσπείρωση
Φαρσάλων απαιτεί:
– Να μη χρησιμοποιηθούν
ευρωατλαντικές υποδομές
στο ελληνικό έδαφος για τις
επιχειρήσεις στην

Ουκρανία.
– Κανένας Έλληνας φαντά-
ρος έξω από τα σύνορα της
χώρας. Να μη σταλεί κανέ-
να ελληνικό στρατιωτικό
σώμα ούτε στην Ουκρανία,
ούτε σε χώρες που συνο-
ρεύουν με αυτήν ή σε άλλες
ιμπεριαλιστικές αποστολές.
– Να κλείσουν τώρα όλες οι
αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρα-
τιωτικές βάσεις στη χώρα
μας.
Ταυτόχρονα, όπως έχουμε
κάνει και σε αντίστοιχες
περιπτώσεις στο παρελθόν,
είμαστε σε ετοιμότητα, για
να συνεισφέρουμε έμπρα-
κτα σε οτιδήποτε μας ζητη-
θεί, για να εκφράσουμε την
αλληλεγγύη μας στον
ουκρανικό λαό και συνολικά
στους λαούς που δοκιμάζο-
νται, λόγω του ιμπεριαλιστι-
κού πολέμου”.
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Καμία εμπλοκή – καμία συμμετοχή της Ελλάδας στους δολοΚαμία εμπλοκή – καμία συμμετοχή της Ελλάδας στους δολο--

φονικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ε.Ε.φονικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ε.Ε.

Θεσσαλία: Δέκα τροχαία ατυχήματα – ένα θανατηφόρο τον ΦεβρουάριοΘεσσαλία: Δέκα τροχαία ατυχήματα – ένα θανατηφόρο τον Φεβρουάριο
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Τ
η Δευτέρα 28

Μαρτίου θα αρχί-

σει η πληρωμή για

τις συντάξεις Απριλίου

2022. Η διαδικασία θα

ολοκληρωθεί την Πέμπτη

31 Μαρτίου 2022.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Απριλίου 2022

Την Δευτέρα 28 Μαρτίου

(για τους συνταξιούχους

που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε

1, 3, 5, 7, 9)

Την Τρίτη 29 Μαρτίου (για

τους συνταξιούχους που το

ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4,

6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι

συντάξεις του Μαρτίου

2022 θα πληρωθούν ως

εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις

συντάξεις την Τετάρτη 30

Μαρτίου 2022

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις την Τετάρτη 30

Μαρτίου 2022

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα

καταβάλλει τις συντάξεις

την Τετάρτη 30 Μαρτίου

2022

Το Δημόσιο θα καταβάλλει

τις συντάξεις την Πέμπτη

31 Μαρτίου 2022

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατα-

βάλλουν τις συντάξεις την

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Τα υπόλοιπα Ταμεία του

ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα κατα-

βάλλουν τις συντάξεις την

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Οι προσωρινές συντάξεις

Ενόπλων Δυνάμεων,

Σωμάτων Ασφαλείας και

Πυροσβεστικού Σώματος

θα καταβληθούν την

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα κατα-

βάλει τις συντάξεις την

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις

συντάξεις την Πέμπτη 31

Μαρτίου 2022

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει

τις συντάξεις των

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

την Πέμπτη 31 Μαρτίου

2022

Επικουρικές Συντάξεις

ΕΤΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων σε

συνεργασία με την Διοίκηση

του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η

πληρωμή των κύριων και

επικουρικών συντάξεων να

γίνεται στην ίδια ημερομη-

νία σε μόνιμη βάση.

Ως εκ τούτου οι επικουρικές

συντάξεις μηνός Απριλίου

του 2022 θα πληρωθούν

ταυτόχρονα τις ίδιες ημερο-

μηνίες με τις κύριες συντά-

ξεις.

Συντάξεις Απριλίου: Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοιΣυντάξεις Απριλίου: Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι

Έ
μφραγμα για τα

πορτοφόλια των

πολιτών αποτε-

λεί η συνεχώς αυξανόμε-

νη τιμή της βενζίνης.

Σύμφωνα με το παρατη-

ρητήριο τιμών, οι τιμές

της αμόλυβδης έχουν

ξεπεράσει ήδη το 2,10

ευρώ το λίτρο ενώ υπάρ-

χουν φόβοι ότι οι τιμές θα

προσεγγίσουν τα 2,5

ευρώ.

Αντίστοιχα, εκτιμήσεις σοκ

γίνονται και για την τιμή της

βενζίνης, με τις εκτιμήσεις

να αναφέρουν ότι τις επό-

μενες μέρες η τιμή της βεν-

ζίνης σε ορισμένες περιο-

χές θα φτάσει τα 2,5 ευρώ

το λίτρο.

Σύμφωνα με το παρατηρη-

τήριο Τιμών του υπουργεί-

ου Ανάπτυξης ήδη σε

πολλά πρατήρια στο νομό

Αττικής η τιμή της αμόλυ-

βδης έχει ξεπεράσει κατά

πολύ το 2,10 ευρώ το λίτρο.

Ήδη την περασμένη

Παρασκευή οι τιμές είχαν

διαμορφωθεί ως εξής:

Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,968

ευρώ , Αμόλυβδη 100 οκτ.

2,106 ευρώ, Diesel Κίνησης

1,723 ευρώ ενώ τις τελευ-

ταίες μέρες έχει αυξηθεί

περαιτέρω.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

επιβαρύνει πάρα πολύ την

τιμή. Οι διεθνείς τιμές του

αργού ανεβαίνουν αλματω-

δώς και οι αυξήσεις είναι

πολύ μεγάλες σε καθημερι-

νή βάση, την ώρα που στα

μεγάλα αστικά κέντρα είναι

η τιμή είναι ήδη μια ανάσα

από τα 2 ευρώ.

Η τιμή του Brent πλησία-

σε τα 140 δολάρια

Η τιμή του βαρελιού του

πετρελαίου Brent Βόρειας

Θάλασσας – μιας από τις

ποικιλίες αναφοράς στις

διεθνείς αγορές αργού –

πλησίασε εχθές Δευτέρα τα

140 δολάρια, με άλλα λόγια

το ιστορικό της υψηλό, που

ήταν τα 147,5 δολάρια

όπου είχε φθάσει τον Ιούλιο

του 2008, ωθούμενη προς

τα πάνω από την επιδείνω-

ση του πολέμου στην

Ουκρανία και τη σχεδόν

πλήρη αναστολή των εξα-

γωγών ρωσικού πετρελαί-

ου.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη

των ηλεκτρονικών συναλλα-

γών στις διεθνείς αγορές

εμπορευμάτων, στη 01:00

(ώρα Ελλάδας), η τιμή του

Brent προς παράδοση τον

Μάιο, προθεσμιακό συμβό-

λαιο αναφοράς, έφθασε τα

139,13 δολάρια το βαρέλι,

προτού υποχωρήσει

κάπως. Περί τις 02:30 (ώρα

Ελλάδας), η άνοδος της

τιμής κυμαινόταν περί το

9,02%, στα 128,77 δολάρια.

Αφότου άρχισε η εισβολή

των ρωσικών στρατευμά-

των στην Ουκρανία, η τιμή

του Brent έχει αυξηθεί κατά

33%.

Σε ό,τι αφορά στην άλλη

ποικιλία αναφοράς στην

αγορά, το αργό West Texas

Intermediate (WTI), το

βασικό είδος εξαγόμενου

πετρελαίου των ΗΠΑ, η

τιμή του βαρελιού προς

παράδοση τον Απρίλιο

έφθασε ως και τα 130,5

δολάρια. Στις 02:30, κατέ-

γραφε άνοδο 8,18%, στα

125,15 δολάρια.

Α
πάντηση στις

διαρκώς αυξανό-

μενες τιμές στην

ενέργεια και τα είδη πρώ-

της ανάγκης, αναζητά το

οικονομικό επιτελείο της

κυβέρνηση, την ώρα που

η κρίση κλιμακώνεται και

οι συνέπειες του πολέμου

στην οικονομία καθημερι-

νά αυξάνουν το βάρος

που καλούνται να σηκώ-

σουν επιχειρήσεις και

νοικοκυριά.

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι οι

αυξήσεις σε ενέργεια και

προϊόντα δεν πρόκειται

σύντομα να σταματήσουν,

ενώ οι αυξήσεις στα τιμολό-

για έρχονται μετά από μια

περίοδο έντονης ανόδου

των τιμών, ως συνέπεια της

πανδημίας και της ενεργεια-

κής κρίσης. Σε αυτό το

πλαίσιο στην κυβέρνηση

αναζητούν αναχώματα προ-

κειμένου να σταματήσει η

ραγδαία αύξηση των τιμών

και ταυτόχρονα να στηρι-

χτούν επιχειρήσεις και νοι-

κοκυριά.

Το βέβαιο είναι ότι η οικονο-

μία εισέρχεται σε μια μακρά

περίοδο πληθωριστικών

πιέσεων, γεγονός που

σημαίνει ότι υπάρχει ανά-

γκη για την κατάρτιση βρα-

χυπρόθεσμου, αλλά και

μακροπρόθεσμου σχεδίου

αντιμετώπισης των συνε-

πειών. Ταυτόχρονα, η

Αθήνα προσδοκά την

άμεση παρέμβαση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπης με

την εφαρμογή σχεδίου για

την στήριξη ευάλωτων νοι-

κοκυριών και μικρομεσαίων

επιχειρήσεων.

Το πρώτο βήμα αναμένεται

αυτήν την εβδομάδα,

καθώς η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή αναμένεται να

ανακοινώσει το πακέτο

μέτρων με στόχο την ελά-

φρυνση των Ευρωπαίων

πολιτών. Η εργαλειοθήκη

της Κομισιόν θα στοχεύει

στην ανάσχεση της ενεργει-

ακής κρίσης η οποία έχει

προκληθεί από την Ρωσική

εισβολή στην Ουκρανία. Το

πλαίσιο των μέτρων συζη-

τήθηκε ήδη στην έκτακτη

τηλεδιάσκεψη του Ecofin

την προηγούμενη εβδομά-

δα, με τους υπουργούς

Οικονομικών να συμφω-

νούν για την ανάγκη άμε-

σης παρέμβασης.

Πακέτο στήριξης

Εν αναμονή των ανακοινώ-

σεων της Κομισιόν, η

Ελληνική κυβέρνηση συνε-

χίζει την πολιτική επιδότη-

σης των τιμολογίων ενέργει-

ας, σε μια προσπάθεια να

στηρίξει επιχειρήσεις και

νοικοκυριά. Στα ήδη εξαιρε-

τικά αυξημένα τιμολόγια

ήρθαν να προστεθούν οι

αυξήσεις εξαιτίας του πολέ-

μου στην Ουκρανία και

πλέον θεωρείται βέβαιο ότι

οι παρεμβάσεις θα συνεχι-

στούν. Για τον Μάρτιο η

επιδότηση των λογαρια-

σμών ρεύματος και φυσικού

αερίου σε νοικοκυριά και

επιχειρήσεις θα κυμανθεί

στα 350 εκατομμύρια ευρώ,

δηλαδή ελαφρώς αυξημένη

σε σχέση με αυτές του

Φεβρουαρίου.

Εν προκειμένω οι αποφά-

σεις έχουν ληφθεί με βάση

τις δημοσιονομικές δυνατό-

τητες της Ελληνικής

Οικονομίας, ωστόσο στην

Αθήνα περιμένουν την

ενεργοποίηση των σχεδίων

της Κομισιόν για στήριξη

νοικοκυριών και επιχειρήσε-

ων. Τα σενάρια προβλέ-

πουν τη δημιουργία ενός

ευρωπαϊκού ταμείου με

στόχο την επιδότηση του

κόστους ενέργειας για τα

νοικοκυριά και τις επιχειρή-

σεις. Ωστόσο, η Ελληνική

πλευρά έχει καταθέσει πρό-

ταση για την ειδική πρόνοια

για τις ενεργοβόρες επιχει-

ρήσεις, εκτός του πλαισίου

των επιδοτήσεων για τις

υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Μελλοντικές παρεμβάσεις

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η

ενεργειακή κρίση έχει πολύ

δρόμο μπροστά της, γεγο-

νός που οδηγεί στην ανά-

γκη λήψης μακροπρόθε-

σμων αποφάσεων. Για

παράδειγμα, θεωρείται

βέβαιο ότι νοικοκυριά και

επιχειρήσεις θα χρειαστούν

αυξημένη στήριξη τον επό-

μενο χειμώνα, καθώς οι

εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι

τιμές της ενέργειας θα

παραμείνουν στα ύψη.

Πληροφορίες αναφέρουν

ότι υπάρχουν σκέψεις για

την ενίσχυση του επιδόμα-

τος θέρμανσης, με ταυτό-

χρονη διεύρυνση του αριθ-

μού των δικαιούχων.

Τις αποφάσεις θα κρίνουν

οι συζητήσεις που είναι σε

εξέλιξη στην Ευρώπη, ανα-

φορικά με τη δυνατότητα

εξαίρεσης από το δημοσιο-

νομικό έλλειμμα των δαπα-

νών για την επιδότηση των

τιμολογίων ενέργειας. Οι

εξελίξεις θα κρίνουν τόσο

την μακροπρόθεσμη πολιτι-

κή αναφορικά με την επιδο-

ματική πολιτική της κυβέρ-

νησης, όσο και τη βραχυ-

πρόθεσμη αναφορικά με τις

αποφάσεις για το έκτακτο

επίδομα στα ευάλωτα νοι-

κοκυριά, λίγο πριν το

Πάσχα.

Έμφραγμα από την τιμή της βενζίνης: Σοκ με πάνω από 2Έμφραγμα από την τιμή της βενζίνης: Σοκ με πάνω από 2

ευρώ το λίτροευρώ το λίτρο

Οι αποφάσεις της Κομισιόν κρίνουν δώρο Πάσχα και επιδοτήΟι αποφάσεις της Κομισιόν κρίνουν δώρο Πάσχα και επιδοτή--

σεις - Στο τραπέζι αύξηση στο επίδομα θέρμανσηςσεις - Στο τραπέζι αύξηση στο επίδομα θέρμανσης



Τ
ην ήττα με σκορ 1-2

γνώρισε ο Αχιλλέας

Φαρσάλων με ανα-

τροπή κόντρα στον

Οικονόμο Τσαριτσάνης

για την 2η αγωνιστική

των πλέι-οφ της Α ΕΠΣΝΛ

– DETOX.

Σε μια αναμέτρηση όπου
παρά το γεγονός ότι διεξή-
χθη υπό καταρρακτώδη
βροχή και σε βαρύ αγωνι-
στικό χώρο οι δυο ομάδες
προσέφεραν όμορφο θέαμα

και ποδόσφαιρο. Ο
Αχιλλέας μπήκε πολύ καλύ-
τερα στον αγωνιστικό χώρο
και πίεσε από την αρχή της
αναμέτρησης.
Μάλιστα στο 15′ απείλησε
με ένα σουτ του Φουρίκη το
οποίο πέρασε λίγο άουτ.
Στο 24′ ο
Παπακωνσταντίνου πάτησε
περιοχή ανατράπηκε με τον
κ. Νίτσα να δείχνει την
λευκή βούλα. Την εκτέλεση
ανέλαβε ο Λαβαντσιώτης ο

οποίος δεν λάθεψε και
έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα για το 1 – 0.
Ο Οικονόμος απάντησε με
ένα δυνατό σουτ το οποίο ο
Μαργαρίτης έδιωξε εντυπω-
σιακά. Στο δεύτερο μέρος οι
φιλοξενούμενοι “απάντη-
σαν” άμεσα καθώς στο 50′
και μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ ο Βλαχάκης με κεφαλιά
πέτυχε το 1-1. Από εκεί και
έπειτα ο ρυθμός του αγώνα
ανέβηκε με τις δυο ομάδες
να έχουν καλές στιγμές με
τον Φουρίκη και τον
Κερμελίδη να απειλούν από
πλευράς Αχιλλέα ενώ ο
Οικονόμος είχε δυο καλές
στιγμές με τους Βλαχάκη
και Σεμερτζίδη.
Στο 86′ ο Οικονόμος βγήκε
γρήγορα στην κόντρα ο
Σεμερτζίδης βρέθηκε σε
πλεονεκτική θέση και με
πλασέ πέτυχε το 2 – 1 το

οποίο παρέμεινε μέχρι την
λήξη της αναμέτρησης.
Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Βασίλης Μπακογιάννης):

Μαργαρίτης, Τσούλης Θ.,
Παπαδόπουλος, Ντελής,
Πατσιούρας, Χατζόπουλος,
Τσούλης Δ. (65′ λ.τ.
Παρθενόπουλος),
Φουρίκης,
Παπακωνσταντίνου (30′ λ.τ.
Ιωαννίδης), Λαβαντσιώτης,
Κερμελίδης (65′
Γκαραλιάκος).
Οικονόμος Τσαριτσάνης

(Νίκος Φώλλας): Νούσιας,
Ντούφας, Μπουμπουνάρας
(72′ Πιπίλας), Σουγλής,
Αυλογιάρης, Πάτσης,
Βλαχάκης, Αθανασούλης,
Σεμερτζίδης (90+1′
Μουλτσιάς), Δραχαλίβας,
Γκαντούνας.

Η
Διοίκηση του

Αχιλλέα

Φαρσάλων εξέ-

δωσε ανακοίνωση κατά

των διαιτητικών αποφά-

σεων στα δυο πρώτα παι-

χνίδια των πλέι οφ αλλά

και σε αρκετές αναμετρή-

σεις στην κανονική διάρ-

κεια του πρωταθλήματος

αναφέροντας πως ο

Αχιλλέας έχει δεχθεί

αλλοιώσεις αποτελεσμά-

των.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της ομάδος μας

εκφράζει τις έντονες δια-

μαρτυρίες της για την αντι-

μετώπιση που έχει ο

Αχιλλέας από της διαιτητι-

κές αποφάσεις από την

αρχή της σεζόν με αποκο-

ρύφωμα τις δυο αναμετρή-

σεις των πλέι οφ όπου

έχουμε υποστεί αλλοίωση

αποτελέσματος.

Στόχος μας ήταν και παρα-

μένει τα αποτελέσματα και

την ιστορία των αγώνων να

την γράφουν οι πρωταγωνι-

στές οι οποίοι είναι οι ποδο-

σφαιριστές των ομάδων.

Όλη την σεζόν γίναμε μάρ-

τυρες πολλών εις βάρος

μας διαιτητικών αποφάσε-

ων που μας στέρησαν βαθ-

μούς που αξίζαμε μέσα στις

τέσσερις γραμμές του γηπέ-

δου.

Στις δυο αναμετρήσεις των

πλέι όφ όμως αρχής γενο-

μένης από την αναμέτρηση

με την ΑΕ Κιλελέρ και στην

αναμέτρηση με τον

Οικονόμο Τσαριτσάνης

είδαμε διαιτησίες που είχαν

ξεκάθαρο στόχο την εύνοια

των αντίπαλων ομάδων,

διαιτητές και επόπτες που

δεν σφύριζαν με ίδια μέτρα

και σταθμά κοινώς το

50/50.

Ξεκαθαρίζουμε πως δεν

έχουμε καμία πρόθεση στο-

χοποιήσης κανενός άλλου

Συλλόγου, σεβόμαστε την

προσπάθεια και την πορεία

όλων των ομάδων, τον

κόπο των παραγόντων, των

προπονητών και τον ποδο-

σφαιριστών όλων των ομά-

δων, δεν ζητάμε καμία

ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Ζητούμε οι αγώνες να κρί-

νονται από τους πρωταγω-

νιστές, ζητούμε το απόλυτο

50/50, κατανοούμε τον

παράγοντα του ανθρώπι-

νου λάθους σε όλες τις

περιπτώσεις.

12
Τετάρτη 9 Μαρτίου

CMYK
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Ανατρεπτική ήττα για τον ΑχιλλέαΑνατρεπτική ήττα για τον Αχιλλέα

ΤΗΛ:6977420937 melissasnektar.gr

ΑΟΦ Αχιλλεύς: Έχουμε υποστεί αλλοιώΑΟΦ Αχιλλεύς: Έχουμε υποστεί αλλοιώ--

σεις αποτελεσμάτων απαιτούμε το 50/50σεις αποτελεσμάτων απαιτούμε το 50/50



Μ
ία σπουδαία

εκτός έδρας νίκη

“ανάσα” πέτυχε

ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

στην δεύτερη αγωνιστική

των πλέι άουτ καθώς κέρ-

δισε με σκορ 1 – 2 την

Δόξα Βλαχογιαννίου.

Οι «κόκκινοι» του Δημήτρη
Βλάχου με τους τρεις βαθ-
μούς της νίκης πήραν
βαθιά βαθμολογική
«ανάσα», καθώς έφθασαν

τους είκοσι τρεις βαθμούς
και την 4η θέση προσπερ-
νώντας Σμόλικα Φαλάνης
και Αργυροπούλι στην βαθ-
μολογία.
Πρωταγωνιστής για την
ομάδα του Ολυμπιακού
ήταν ο Αντωνίου ο οποίος
σκόραρε δυο τέρματα στο
πρώτο μέρος.
Αρχικά στο 21′ ο μέσος του
Ολυμπιακού με πλασέ
πέτυχε το 0 – 1.

Ενώ λίγο πριν την λήξη του
πρώτου μέρους ο ίδιος παί-
κτης με πανομοιότυπο
τρόπο πέτυχε το 0 – 2 έπει-
τα από εκτέλεση φάουλ του
Χατζή.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν
ξανά στο ματς στο 77′, όταν
ο Αλεξίου με δικό του γκολ
μείωσε σε 1 – 2.
Μάλιστα, οι γηπεδούχοι
είχαν καλές στιγμές με τους
Αλεξίου και Γελαλή, ενώ οι
φιλοξενούμενοι απείλησαν
με τους Πετράκη, Ζέρβα,
Τσαπατώρη και Χύσα.
Οι Συνθέσεις

Δόξα Βλαχογιαννίου

(Νίκος Φακίτσας):
Γραβάνης, Παληγιάννης,
Πατσής, Κολοβός,
Κυπαρίσσης (80′ Φράτζας),
Τσιάρας (65′ Καρακίτσιος),
Αλεξίου, Πέτρου,

Κοντοθανάσης, Γελαλής,
Ιωαννίδης.
Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Δημήτρης Βλάχος):

Παπαγούλας, Χάμος,
Πετράκης, Αντωνίου,
Νικολακούλης (70′
Νταμπαλέτσιος), Μπλάντας,
Πλίτσης, Καρατζούκος (50′
Γαλάνης), Τσαπατώρης (84′
Χριστοδούλου), Χύσα (84′
Ζέρβας), Χατζής.
Διαιτητική Τριπλέτα:

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

““Διπλό ανάσα” για τον ΟλυμπιακόΔιπλό ανάσα” για τον Ολυμπιακό

Αμπελιάς στο Βλαχογιάννι!Αμπελιάς στο Βλαχογιάννι!

Οικονομική στήριξη απομαΟικονομική στήριξη απομα--

κρυσμένων σωματείων της Β΄κρυσμένων σωματείων της Β΄

και Γ΄ΕΠΣΝΛκαι Γ΄ΕΠΣΝΛ

Η
διοίκηση της

ΕΠΣΝ Λάρισας

πιστή στις προτε-

ραιότητες της για την – με

κάθε τρόπο – στήριξη των

σωματείων της και αφου-

γκραζόμενη τις δυσκολίες

που βιώνουν οι ομάδες

αποφάσισε να επιδοτήσει

οικονομικά τον “αγώνα”

που δίνουν οι παράγο-

ντες των απομακρυσμέ-

νων περιοχών να κρατή-

σουν ζωντανά τα σωμα-

τεία τους.

Σε συνέχεια πληθώρας

παροχών που προσφέρει

το Δ.Σ. της ΕΠΣΝΛ αποφά-

σισε επιπρόσθετα για 3η

συνεχόμενη χρονιά να εξι-

σορροπήσει τα εξοδολόγια

της διαιτησίας, καλύπτοντας

όλο το ποσό των οδοιπορι-

κών της Διαιτησίας για τις

ομάδες της Β’ και Γ’ κατηγο-

ρίας.

Πλέον με την απόφαση

αυτή και η πιο απομακρυ-

σμένη ομάδα από το

κέντρο της Λάρισας θα

πληρώνει για τη διαιτησία

των εντός έδρας αγώνων

της το ίδιο ποσό με αυτό

των ομάδων του κεντρικού

ιστού της Λάρισας.

Καλούνται τα σωματεία των

δύο παραπάνω κατηγοριών

να προσέλθουν στη γραμ-

ματεία της Ένωσης να

παραλάβουν το ποσό των

οδοιπορικών για τους εντός

έδρας αγώνες του πρώτου

γύρου του πρωταθλήματος,

προσκομίζοντας μια αίτηση

με τη σφραγίδα του σωμα-

τείου.



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από την

Κάβα Καλουζάκη στα Φάρσαλα

(Οδός Βόλου 27).

Πληροφορίες εντός καταστήμα-

τος ή στο τηλέφωνο: 24910 –

23615.

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί της Οδού

28ης Οκτωβρίου, Αριθμός 33

στα Φάρσαλα, μελλοντικά διαμε-

ρίσματα 127,13 τ.μ. (του 2ου

ορόφου) και το ½ μελλοντικού

διαμερίσματος του 3ου ορόφου ο

οποίος είναι επίσης 127,13 τ.μ.

και συνοδεύονται από το ½ της

πυλωτής συνολικού εμβαδού

150,98 τ.μ.

Πληροφορίες στο

Τηλέφωνο:6972984498

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ανταλλακτικά

(διαφορικό, σασμάν κ.α.) από

τρακτέρ Fiat 1000αρι Super DT

σε καλή κατάσταση.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6937159058

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 70 τ.μ.

κατοικήσιμη με οικόπεδο μισό

στρέμμα στα Άνω Βασιλικά

Φαρσάλων.

Τηλ Επικοινωνίας: 6942556097

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ΚΑΦΕ -

ΜΠΑΡ στα Φάρσαλα στην Οδό

25ης Μαρτίου.

Πλήρως εξοπλισμένη.

Τιμή: 8.000 ευρώ - Συζητήσιμη

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6983374001

-ZHTEITAI άτομο για εργασία σε

κεντρικό καφέ των Φαρσάλων

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6976578690

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  στα

ΦΑΡΣΑΛΑ  και  επί  της  οδού

Λαμίας 107  και  Βασιλέως

Γεωργίου  2. Εμβαδόν   520 τ.μ

, με  πρόσοψη  26 μ. επί  τής

οδού  Βασιλέως  Γεωργίου  2 ,

άρτιο  καί  οικοδομήσιμο , συντ.

δομ. = 1,6 , συντ. καλ. = 0,6 .

Τηλ Επικοινωνίας:  6932258613

- 24310-22701

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα

με μεταλλική αποθήκη 210 τ.μ.

19Χ11Χ16μ. στα Δενδράκια

Φαρσάλων

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

24210-48741, 6934314363,

6944659580

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αλέτρι 4 ινών ανα-

στρεφόμενο με καρούλι, ράμπα

και καρότσι μπεκ, δισκοσβάρνα

αναρτώμενη, σκαλίστηρι βάμβα-

κος, σωλήνες 3αρες αλουμινίου

και 4αρες σιδερένιες, μηχάνημα

μαζέματος για λάστιχα ποτίσμα-

τος, μηχάνημα για γραμμικό

λίπασμα καθώς και μηχάνημα

μαζέματος και απλώματος κασε-

τών λαστίχων.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

24210-48741, 6934314363,

6944659580
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08/03: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

09/03: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

10/03: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

11/03: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

12/03: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

13/03:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

14/03:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

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

Το κατάστημα Ηλεκτρολογικού Υλικού “Σούρλας

Ευάγγελος” στα Φάρσαλα κλείνει λόγω συνταξιο-

δότησης και ο ιδιοκτήτης του κ. Ευάγγελος

Σούρλας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει

θερμά όλους τους ανθρώπους που επί σειρά ετών

στήριξαν τόσο τον ίδιο όσο και την επιχείρηση για

την εμπιστοσύνη τους και την στήριξη τους.

Επίσης ευχαριστεί θερμά όλους τους ανθρώπους

που συνεργάστηκε όλα αυτά τα έτη.

“Μια όμορφη διαδρομή έκανε τον κύκλο της και

ολοκληρώθηκε με όμορφες στιγμές, αναμνήσεις

και εμπειρίες που θα με συνοδεύουν για πάντα”

Σούρλας Ευάγγελος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ.
στην Οδό Θέτιδος σε Ισόγειο.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα «δυάρι» 47 τ.μ., έτους 1982 δευτέ-

ρου ορόφου (ακάλυπτος) επί της Οδού Βόλου 9 σε πολύ

καλή κατάσταση, πολύ χαμηλά κοινόχρηστα, με Air

Condition σε ήσυχη πολυκατοικία.

Τιμή Πώλησης: 25.000 ευρώ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6936719862

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙ-

ΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6988093367

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 35 τ.μ. στον 1ο
ορόφο στον πεζόδρομο της 25ης
Μαρτίου με πρόσοψη και μπαλκόνι
στην Πλατεία Λαού 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6986519180



Μ
ια πολύ σημαντι-

κή μεταγραφική

κίνηση ανακοί-

νωσε ο Αχιλλέας

Φαρσάλων με τους “κιτρι-

νόμαυρους” να τα βρί-

σκουν σε όλα με τον

νεαρό επιθετικό

Αναστάση

Παρθενόπουλο.

Η Διοίκηση της ομάδος μας

βρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να ανακοίνωση την

απόκτηση του επιθετικού

Παρθενόπουλου Αναστάση.

Ο Παρθενόπουλος αγωνίζε-

ται ως σέντερ φορ είναι 24

ετών και μέχρι πρότινος

ανήκε στην ομάδα του ΓΑΣ

Κοπανού.

Μεταξύ άλλων έχει αγωνι-

στεί στον Αχιλλέα Νάουσας,

στον ΓΑΣ Ροδοχωρίου,

στον

Αχιλλέα Νάουσας, στον

Βύζαντα Μεγάρων και στον

ΦΑΣ Νάουσας με τον οποίο

αγωνίστηκε και στην Γ

Εθνική κατηγορία.

Την περσινή σεζόν και πριν

το lockdown είχε προλάβει

να βρει δίχτυα 6 φορές σε 4

ανα-

μετρήσεις με τον ΓΑΣ

Κοπανού με τον οποίο

συνολικά σκόραρε 38

φορές σε 60 αναμετρήσεις.

Στον Βύζαντα Μεγάρων

σκόραρε 10 τέρματα σε 14

αναμετρήσεις ενώ στον

Αχιλλέα Νάουσας σκόραρε

17

γκολ σε 29 παιχνίδια.

Σύσσωμη η ομάδα μας

καλωσορίζει τον Αναστάση

στην οικογένεια του Αχιλλέα

Φαρσάλων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.
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Η
Δόξα Υπέρειας

χάρις σε τέρμα του

Σιδηρόπουλου στο

90+3′ “απέδρασε” με τον

βαθμό από την έδρα της

Φορτούνας Κουτσοχέρου

στο εξ αναβολής ντέρμπι

του 3ου ομίλου της Β

ΕΠΣΝΛ

Σε μια αναμέτρηση η οποία
διεξήχθη σε έναν βαρύ
αγωνιστικό χώρο οι δυο
ομάδες προσπάθησαν να
παίξουν ορθολογικό ποδό-

σφαιρο.
Η Φορτούνα μπήκε καλύτε-
ρα στον αγωνιστικό χώρο
και απείλησε κυρίως με τον
Σκούπρα.
Στο 34′ ο Γκατζούλης με
σουτ έξω από την περιοχή
μετά από ομαδική προσπά-
θεια και συνδυασμό 3 – 4
συμπαικτών του, κέρδισε
τον Παπαδόπουλο για το 1-
0.
Ενώ η Δόξα έχασε μεγάλη
ευκαιρία στο 40′ με τον
Σιδηρόπουλο να αστοχεί
από θέση τετ α τετ.
Στο 54′ o Χατζής μετά από
απευθείας εκτέλεση φάουλ,
σημάδεψε το δοκάρι της

εστίας του Παπαδόπουλου,
με την Δόξα Υπέρειας να
ασκεί πίεση για την ισοφά-
ριση.
H ομάδα των κ.κ Κώστα
Ρόφαλη και Τάκη Ρόφαλη
ανέβασε ρυθμούς και απεί-
λησε χάνοντας μεγάλη
ευκαιρία στο 70′ με τον
Τλούπα να σημαδεύει το
δοκάρι με δυνατό σουτ.
Μάλιστα οι γηπεδούχοι στο
71′ έμειναν με παίκτη λιγό-
τερο καθώς ο Σκούπρα
αντίκρισε την δεύτερη κίτρι-
νη – κόκκκινη κάρτα του κ.
Δημερά.
Η Δόξα πίεζε και προσπα-
θούσε να φτάσει στην ισο-

φάριση κάτι το οποίο κατά-
φερε στο 90+3′ όταν ο Θέος
έκανε την σέντρα για τον
Τλούπα, ο οποίος έκανε την
προβολή με τον
Σιδηρόπουλο να παίρνει το
“ριμπάουντ” και με πλασέ
από κοντά πέτυχε το 1-1
δίνοντας έναν πολύ σημα-
ντικό βαθμό στην ομάδα
της Δόξας Υπέρειας!
Οι Συνθέσεις
Φορτούνα Κουτσοχέρου
(Σπύρος Ευαγγέλου):
Κιτσόπουλος, Μητράκας,
Γκάνας, Σουπεκιώτης,
Βλησαρούλης (46′ λ.τ.
Μπακογιάνης), Σκούπρας,
Τσιούτσας, Γκουντρουμπής,

Γκατζούλης (46′ λ.τ.
Σαλοκανάς), Φραγκογούλας
(80′ Κουταλιάς), Χατζής.
Δόξα Υπέρειας (Κώστας
Ρόφαλης – Τάκης
Ρόφαλης): Παπαδόπουλος,
Ισούφης, Ζησόπουλος,
Τσιούρης (73’ Θέος),
Αρσενόπουλος (46’ Πίσλι),
Ζαχαράκης (65’ Πολύζος),
Σκέγια, Τλούπας,
Σιδηρόπουλος, Δημητρίου
Απ., Δημητρίου Θ.
Διαιτητική Τριπλέτα:
Δημεράς, Ζαχαρός, Σούλης.

““Απέδρασε” με Απέδρασε” με buzzer beater buzzer beater βαθμό η Δόξα Υπέρειας στο ντέρμπι!βαθμό η Δόξα Υπέρειας στο ντέρμπι!

Στα κιτρινόμαυρα του Αχιλλέα ο Αναστάσης Παρθενόπουλος!Στα κιτρινόμαυρα του Αχιλλέα ο Αναστάσης Παρθενόπουλος!

Β ΕΠΣΛ - 3ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (1η Αγων.)

Πλέι Οφ

Αχ. Φαρσάλων-Οικ. Τσαριτσάνης 1-2

Φαλανιακός-Κιλελέρ 1-0

Π. Νίκαιας-Δωτιέας Αγιάς 0-1

Πλέι Άουτ

Δήμητρα Γιάννουλης-Αβέρωφ 4-0

Δαμασιακός-Σμόλικας 2-1

Νέα Πολιτεία-Μαυροβούνι 1-2

Γόννοι-Αργυροπούλι 1-1

Βλαχογιάννι-Αμπελιά 1-2

Πύρρος-Αμπελωνιακός 1-3

Τα Αποτελέσματα (13η Αγων.)

Χαλκιάδες-Ραχούλα α.α. 3-0

Φ. Κουτσοχέρου-Ελευθεραί 3-3

Ανθούπολη-Άγιοι Ανάργυροι 1-2

Ιπποκράτης-Πελασγιώτιδα 1-1

Μάνδρα-Ναρθάκι 0-1

Ρεπό: Υπέρεια

Τα Αποτελέσματα (11η Αγων.)

Βούναινα-Μυραϊκός 4-1

Αρμένιο-Διογένης 2-0

Κρήνη-Τερψιθέα α.α. 0-3

Βασιλί-Ζάππειο 2-0

Ρεπό: Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων

Η Βαθμολογία (Πλέι Οφ) 
2η Αγωνιστική
1. Δωτιέας Αγιάς 3-1 51
2. Οικονόμος Τσαριτσάνης 5-1 48
3. Φαλανιακός 2-2 43
4. Κιλελέρ 1-2 39
5. Αχιλλέας Φαρσάλων 2-3 34
6. Παναγροτικός 0-4 32

Η Βαθμολογία (Πλέι Άουτ)  - 2η Αγ.
1. Δήμητρα Γιάννουλης 7-0 29
2. Μαυροβούνι 7-4 28
3. Δαμασιακός 3-2 26
4. Αμπελιά 3-2 23
5. Σμόλικας 2-6 22
6. Αργυροπούλι 4-2 22
7. Γόννοι 5-2 19
8. Αμπελωνιακός 4-4 18
9. Βλαχογιάννι 4-7 13
10. Πύρρος 2-4 11
11. Αβέρωφ 1-5 10
12. Νέα Πολιτεία 1-5 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Πελασγιώτιδα 23-4 25

2. Άγιοι Ανάργυροι 25-7 25

3. Υπέρεια 20-8 21

4. Φορτούνα Κουτσοχέρου 21-9 20

5. Χαλκιάδες 16-13 18

6. Ανθούπολη 18-22 15

7. Ιπποκράτης 18-17 14

8. Ελευθεραί 13-16 13

9. Ναρθάκι 13-23 11

10. Μάνδρα 7-24 4

*Φορτούνα Κουτσοχέρου, Υπέρεια,

Μάνδρα και Χαλκιάδες έχουν ένα ματς

λιγότερο ενώ το Ελευθεραί έχει δύο

ματς λιγότερα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Τερψιθέα 31-10 24

2. Βούναινα 25-13 23

3. Αρμένιο 30-9 21

4. Βασιλί 20-8 21

5. Διογένης 16-11 14

6. Ζάππειο 21-20 8

7. Μυραϊκός 13-26 7

8. Ακαδημία Φ. 13-28 4

*Η Νίκη Κρήνης έχει αποχωρήσει

από το πρωτάθλημα

Επόμενη (14η) Αγωνιστική

(Σάββατο 12/3 15:30)

Φ. Κουτσοχέρου-Χαλκιάδες

Ραχούλα-Υπέρεια α.α. 0-3

Ελευθεραί-Ανθούπολη

Άγιοι Ανάργυροι-Ναρθάκι

Πελασγιώτιδα-Μάνδρα

Ρεπό: Ιπποκράτης

Η Επόμενη (3η) Αγωνιστική

Πλέι Όφ (Τετάρτη 9/3,15:30)

Αχιλλέας Φαρσάλων-Φαλανιακός

Οικ. Τσαριτσάνης-Δωτιέας Αγιάς

Παναγροτικός Νίκαιας-Κιλελέρ

Πλέι Άουτ (Σάββατο 12/3, 15:30):

Αβέρωφ-Σμόλικας

Μαυροβούνι-Δήμητρα Γιάννουλης

Αργυροπούλι-Δαμασιακός

Αμπελιά-Νέα Πολιτεία

Πύρρος-Γόννοι

Αμπελωνιακός-Βλαχογιάννι

Επόμενη (12η) Αγωνιστική

(Κυριακή 13/3, 15:30)

Βούναινα-Αρμένιο

Διογένης-Ακ. Αχιλλέως 

Μυραϊκός-Βασιλί

Ζάππειο-Τερψιθέα

Ρεπό: Νίκη Κρήνης

Γ ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος



Ο
Κυνηγετικός

Σύλλογος

Φαρσάλων  καλεί

τα μέλη του Συλλόγου

που είναι ταμειακός εντά-

ξει & έχουν δικαίωμα να

μετέχουν στην Ετήσια

Γενική Συνέλευση (

άρθρα 6 έως 8 του κατα-

στατικού) την Κυριακή 3

Απριλίου  2022 και ώρα

9:00 π.μ. που θα γίνει στα

γραφεία του Κυνηγετικού

Συλλόγου Φαρσάλων με

θέματα ημερήσιας διάτα-

ξης :

1. Εκλογή Προέδρου

Γενικής Συνέλευσης

2. Έκθεση πεπραγμένων

Δ/κου  Συμβουλίου και ελε-

γκτικής επιτροπής

3. Έγκριση Απολογισμού

έτους 2021 και

Προϋπολογισμού έτους

2022

4. Εισηγήσεις – Προτάσεις

Μελών

5. Εκλογή εφορευτικής επι-

τροπής για την διεξαγωγή

εκλογών

6. Εκλογές για την ανάδειξη

Δ/κου Συμβουλίου και

Ελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας

η συνέλευση θα επαναλη-

φθεί την επόμενη Κυριακή

10 Απριλίου  2022 στον ίδιο

τόπο και ίδια ώρα και με τα

ίδια θέματα χωρίς άλλη

ειδοποίηση.

Τα μέλη πρέπει να έχουν

μαζί τους την άδεια κυνηγί-

ου της κυνγ/τική περιόδου

2021-2022

Οι υποψήφιοι για τα αξιώ-

ματα του Διοικητικού

Συμβουλίου και της

Ελεγκτικής Επιτροπής μπο-

ρούν να υποβάλλουν αιτή-

σεις στο Λογιστικό Γραφείο

του Κ. Κατσαούνη Κων/νου

μέχρι την Δευτέρα 28

Μαρτίου 2022 και ώρα 2:00

μ.μ.

ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

& Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

16
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CMYK

Εκλογές για τον Κυνηγετικό ΣύλλογοΕκλογές για τον Κυνηγετικό Σύλλογο

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 68 - 41335 ΛΑΡΙΣΑ
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΤΣΙΔΗ)
ΤΗΛ: 2410- 627505 - 6945829770


