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Μ
ε τον Γενικό

Περιφερειακό

Αστυνομικό

Διευθυντή Θεσσαλίας κ.

Βασίλη Καραπιπέρη και

τη διοίκηση της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων

ν. Λάρισας συναντήθηκε

η υποψήφια βουλευτής

του Κινήματος Αλλαγής

κα Μαρία Γαλλιού.

Η κα Γαλλιού, ως κόρη

υπαλλήλου στο πολιτικό

προσωπικό του υπουργείου

Δημόσιας Τάξης επί δεκαε-

τίες, ήταν απολύτως ενημε-

ρωμένη για τα θέματα που

απασχολούν τους αστυνομι-

κούς υπαλλήλους και προ-

χώρησε σε συζήτηση μαζί

τους για όλα τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν.

Αμέσως μετά τη συνάντηση

η κα Γαλλιού έκανε την ακό-

λουθη δήλωση:

Θέλω να ευχαριστήσω

θερμά τόσο τον

Περιφερειακό Αστυνομικό

Διευθυντή Θεσσαλίας κ.

Καραπιπέρη, καθώς και τη

διοίκηση των Αστυνομικών

Υπαλλήλων για τη συνάντη-

ση και τη συζήτηση που είχα

μαζί τους.

Στεκόμαστε δίπλα στους

υπηρέτες της δημόσιας

τάξης, δίπλα στους αστυνο-

μικούς υπαλλήλους που

υπηρετούν το κοινωνικό

σύνολο. Οφείλουμε ως

πολιτεία να στηρίξουμε

έμπρακτα το έργο τους, βελ-

τιώνοντας τις συνθήκες

εργασίας τους και δίνοντας

τους όλα εκείνα τα εφόδια

ώστε να μπορούν να υπη-

ρετούν καλύτερα τον πολίτη

Τ
ην λαϊκή αγορά

των Φαρσάλων

επισκέφθηκε την

Τρίτη 25 Ιουνίου πριν την

κεντρική ομιλία του στα

Φάρσαλα ο ο αν.

Τομεάρχης Παιδείας της

ΝΔ, Βουλευτής Ν.

Λάρισας, Χρήστος

Κέλλας.

Ο κ. Κέλλας πέρασε από

όλη την λαϊκή αγορά και ο

τρόπος που τον υποδέχθη-

καν τόσο οι έμποροι όσο και

οι καταναλωτές ήταν τουλά-

χιστον ενθουσιώδης.

Οι έμποροι συζήτησαν με

τον δικό τους… γιατρό

όπως τον αποκαλούσαν οι

περισσότεροι για τα προ-

βλήματα και τις ανασφάλειες

που αντιμετωπίζουν του

έδειξαν την εκτίμηση και την

αγάπη τους και του έδωσαν

ακόμη μεγαλύτερη δύναμη

να συνεχίσει τον αγώνα του

στην «τελική ευθεία» των

εκλογών
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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 3/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 20/38c

Τρίτη 2/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 18/35c

Πέμπτη 4/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 23/39c

Παρασκευή 5/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 21/37c

Σαββάτο 6/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 20/36c

Κυριακή 7/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 21/37c

Δευτέρα 8/7/2019
Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 22/37c

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

Μ. Γαλλιού: Δίπλα στουςΜ. Γαλλιού: Δίπλα στους

Αστυνομικούς υπαλλήλους,Αστυνομικούς υπαλλήλους,

δίπλα στον πολίτηδίπλα στον πολίτη

Θερμή υποδοχή στην λαϊκήΘερμή υποδοχή στην λαϊκή

αγορά των Φαρσάλων για τοναγορά των Φαρσάλων για τον

«γιατρό» τους!«γιατρό» τους!

protostypos.grprotostypos.gr



Τ
ραγική κατάληξη

είχε η παράσυρση

12χρονης, από

διερχόμενο Ι.Χ.

αυτοκίνητο, το οποίο

κινούταν στον νέο

περιφερειακό δρόμο στα

Φάρσαλα, στο ρεύμα

κυκλοφορίας, με

κατεύθυνση προς Βόλο.

Το τραγικό περιστατικό

συνέβη την Πέμπτη 27/6

λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι,

λίγα μέτρα μόλις από τον

οικισμό Ρομά, στα

Φάρσαλα, όταν το διερχόμε-

νο αυτοκίνητο που οδηγού-

σε ένας 65χρονος, παρέσυ-

ρε το άτυχο κορίτσι που

περπατούσε, με αποτέλε-

σμα τον θανάσιμο τραυματι-

σμό του. 

Η 12χρονη μεταφέρθηκε

αρχικά σοβαρά τραυματι-

σμένη (σύμφωνα με πληρο-

φορίες έφερε τραύματα

στον αυχένα) στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων αλλά

υπέκυψε στα τραύματα της.

Κάτοπιν, διακομίσθηκε με

ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο

ε φ η μ ε ρ ε ύ ο ν

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ό

Νοσοκομείο Λάρισας, όπου

απλά διαπιστώθηκε ο θάνα-

τός της.

Αστυνομικοί του Α.Τ.

Φαρσάλων συνέλαβαν τον

65χρονο οδηγό, ο οποίος

οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

και στη συνέχεια αφέθηκε

ελεύθερος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το

παιδί είχε καταγωγή από

τον οικισμό "Μαύρικα" της

Καρδίτσας και φιλοξενούταν

προσωρινά στο σπίτι της

γιαγιάς του.

Τ
ο νέο δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων θα

απαρτίζεται από 27 έδρες, από τις τέσσερις

δημοτικές ενότητες του Δήμου Φαρσάλων. Οι 14

σύμβουλοι εκλέγονται στη Δ.Ε. Φαρσάλων, οι 6 στη

Δ.Ε. Πολυδάμαντα, 5 στη Δ.Ε. Ενιπέα και οι 2 στην Δ.Ε.

Ναρθακίου.

Σύμφωνα με αποφάσεις του Πρωτοδικείου Λάρισας ανακη-

ρύχθηκαν οι επιτυχόντες συνδυασμοί και υποψήφιοι των

αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου

2019, η κατανομή των εδρών θα είναι ως εξής: Η νικήτρια

παράταξη “ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του Μάκη Εσκίογλου

κερδίζει 12 έδρες (χωρίς αυτή του Δημάρχου). Οι έξι εξ

αυτών προέρχονται από την Δ.Ε. Φαρσάλων και είναι οι

εξής: Δ.Ε. Φαρσάλων (6 έδρες): Αρσενοπούλου Βάια,

Χατζηπλή Σοφία, Συροπούλου Δέσποινα, Δαμιανός

Κων/νος, Χαμορούσου Ευαγγελία, Μπασαγιάννης

Χρήστος. Οι υπόλοιπες έδρες, από τη Δ.Ε. Πολυδάμαντα (3

έδρες): Κουκουλιός Σταύρος, Μπαλατσός Κων/νος,

Μπρόζος Κων/νος, από τη ΕΝΙΠΕΑ (2 έδρες): Γκατζόγιας

Νικόλαος, Γούσιας Δημήτριος και από τη Δ.Ε. Ναρθακίου (1

έδρα): Τριάντης Ιωάννης.

Η δεύτερη παράταξη σε σταυρούς “ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑ”

του Άρη Καραχάλιου κερδίζει συνολικά 6 έδρες και κατανέ-

μονται ως εξής: στη Δ.Ε. Φαρσάλων (3 έδρες): Καραχάλιος

Άρης, Μπαμπανίκας Δημήτριος, Παναγιωτοπούλου

Κυριακή, (2 έδρες) στη Δ.Ε. Πολυδάμαντα: Παπαγεωργίου

Χριστόδουλος, Μπένου Κων/να και μία (1) έδρα στη Δ.Ε.

Ενιπέα: Αγγελακόπουλος Γεώργιος.

Η παράταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” της Μαρίας Ίφου

κερδίζει συνολικά 5 έδρες και κατανέμονται ως εξής: στη

Δ.Ε. Φαρσάλων (2 έδρες): Ίφου Μαρία και Αγγελακοπούλου

Ιουλία στη Δ.Ε Πολυδάμαντα (1 έδρα): Κατσιαούνης

Ευάγγελος, στη Δ.Ε. (Ενιπέα): Πατσιούρας Βασίλειος, και

στη Δ.Ε. Ναρθακίου (1 έδρα): Λελεντζής Ιωάννης. 

Η παράταξη “ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” του

Κώστα Τύμπα, κερδίζει συνολικά 2 έδρες. Τη μια έδρα στη

Δ.Ε. Ενιπέα όπου έλαβε και τους περισσότερους ψήφους

θα πάρει ο επικεφαλής Τύμπας Κώστας και μια έδρα στη

Δ.Ε. Φαρσάλων ο Γκέβρος Ιωάννης.

Τέλος, οι δημοτικές παρατάξεις «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» του

Βαγγέλη Δημητρακόπουλου και της “ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩ-

ΣΗΣ” του Αποστόλη Αναγνώστου, την μια (1) έδρα που

εκλέγουν θα την καταλάβουν οι ίδιοι οι επικεφαλής των

παρατάξεων στη Δ.Ε. Φαρσάλων.
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Τ
ην κεντρική του

ομιλία στην πόλη

των Φαρσάλων

πραγματοποίησε,

ενώπιον πλήθους

κόσμου, ο αν. Τομεάρχης

Παιδείας της ΝΔ,

Βουλευτής Ν. Λάρισας,

Χρήστος Κέλλας,

παρουσιάζοντας τα

κυριότερα σημεία του

κυβερνητικού

προγράμματος της Νέας

Δημοκρατίας.

Ο Λαρισαίος πολιτικός εξα-

πέλυσε επίθεση προς την

απερχόμενη Κυβέρνηση για

τα εθνικά θέματα, επισημαί-

νοντας:

«“Πούλησαν” το όνομα της

Μακεδονίας στους

Σκοπιανούς και αναγνώρι-

σαν “μακεδονικό έθνος” και

“μακεδονική γλώσσα”, μετα-

τρέποντας το ηρωικό ΌΧΙ

του Κώστα Καραμανλή στο

Βουκουρέστι σε “ανοίξαμε

και σας περιμένουμε”! Γι’

αυτό ο Ράμα “αλωνίζει” διώ-

κοντας απηνώς τους

Βορειοηπειρώτες αδελφούς

μας, ιδιαίτερα μετά τη δολο-

φονία του Κωνσταντίνου

Κατσίφα! Γι’ αυτό ο

Ερντογάν έχει “εκτροχιαστεί”

πλήρως και απειλεί μέσω

του τύπου με νέα εισβολή

στην Κύπρο! Ο Κυριάκος

Μητσοτάκης διεμήνυσε

προς πάσα κατεύθυνση ότι

τα “κυριαρχικά μας δικαιώ-

ματα είναι αδιαπραγμάτευ-

τα” και πως “στηρίζουμε

σθεναρά την Κύπρο και τα

δικαιώματά της”!».

Περαιτέρω, ο αν. Τομεάρχης

Παιδείας της ΝΔ αναφέρθη-

κε στις επιπτώσεις της

δημοσιονομικής πολιτικής

της Κυβέρνησης, εστιάζο-

ντας στον πρωτογενή τομέα:

«Υπερφορολόγησαν τους

Έλληνες και επέβαλαν υψη-

λές ασφαλιστικές εισφορές!

Αύξησαν την προκαταβολή

φόρου στο 100%, αύξησαν

τον ΦΠΑ, κατήργησαν το

αγροτικό πετρέλαιο και

φορολόγησαν τις αγροτικές

επιδοτήσεις! Αφαίμαξαν τον

αγροτικό κόσμο και τις επι-

χειρήσεις και περιέκοψαν το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων, αφήνοντας

την επαρχία χωρίς υποδο-

μές.

Συνδυαστικά με τη μείωση

της φορολογίας και των

ασφαλιστικών εισφορών θα

λάβουμε άμεσα υποστηρι-

κτικά μέτρα για τους αγρότες

και τους κτηνοτρόφους μας.

Επί 5 χρόνια, η Κλιματική

Αλλαγή και τα ακραία καιρι-

κά φαινόμενα επιδεινώθη-

καν, αλλά η Κυβέρνηση

αδιαφόρησε με αποτέλεσμα

την ολοκληρωτική κατα-

στροφή χιλιάδων στρεμμά-

των κατά την τελευταία

χαλαζόπτωση. Πήγα επί

τόπου στις πληγείσες περιο-

χές από την πρώτη στιγμή.

Αποτελεί δέσμευση του

Κυριάκου Μητσοτάκη ο

εκσυγχρονισμός του

Κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε

και να αποζημιώνεστε και η

πληρωμή να γίνεται έγκαι-

ρα!

Δεν είναι δυνατόν, κάποιοι

να κάνουν “πάρτυ” με τα

“βαφτίσια” γάλακτος και κρέ-

ατος και οι τιμές να κατρακυ-

λούν. Θα εντατικοποιήσου-

με τους ελέγχους άμεσα και

δεν θα τους αφήσουμε σε

χλωρό κλαρί! Η ασυδοσία

θα σταματήσει!».

Αφού ανέλυσε το πρόγραμ-

μα της ΝΔ για τη δημόσια

ασφάλεια και την Παιδεία, ο

κ. Κέλλας έκλεισε την ομιλία

του, αναφερόμενος στην

υποψηφιότητά του:

«Με γνωρίζετε και σας γνω-

ρίζω. Δεν είμαι επαγγελμα-

τίας της πολιτικής, ούτε

μπήκα στην πολιτική για να

αποκτήσω επάγγελμα. Είχα

και έχω επάγγελμα.

Εργάζομαι ως γιατρός όλα

μου τα χρόνια και, μάλιστα,

ως ελεύθερος επαγγελμα-

τίας. Ξέρω, πολύ καλά, τι

σημαίνει να πληρώνεις την

εφορία και τις ασφαλιστικές

εισφορές καθώς και την

αγωνία να μείνει κάτι στην

άκρη στο τέλος του μήνα.

Εισήλθα στον πολιτικό στίβο

γιατί αγαπώ τον τόπο μας!

Γιατί θέλω να δω τα

Φάρσαλα και τον Νομό μας

να προοδεύουν και την

Ελλάδα να γίνεται

πάλι ισχυρή! Θα συνεχίσω

να είμαι δίπλα σας από

όποια θέση και αν κληθώ να

προσφέρω. Σας ζητώ να

μου δώσετε τη δύναμη και

να προχωρήσουμε, όπως

ξεκινήσαμε, όλες και όλοι

μαζί, ενωμένοι, για να ανα-

στήσουμε την Πατρίδα

μας!».

4
CMYK

Τρίτη 2 Ιουλίου
Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Κέλλας από τα Φάρσαλα σε μεγαλειώδη συγκέντρωση: Κέλλας από τα Φάρσαλα σε μεγαλειώδη συγκέντρωση: 
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία

ολοκληρώθηκε η

4η Λευκή Νύχτα

στα Φάρσαλα την

Παρασκευή 28 Ιουνίου

2019, όπου το

καταναλωτικό κοινό

ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα του Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων για τέταρτη

συνεχή χρονιά!

Η βραδιά εξελίχτηκε σε μια

μεγάλη γιορτή, αφού η πόλη

των Φαρσάλων γέμισε

κόσμο και οι καταστηματάρ-

χες είδαν τους τζίρους τους

να ανεβαίνουν. 

Η μουσική από τους DJs

ακουγόταν σε όλη την

αγορά, εκπλήξεις περίμεναν

τους επισκέπτες με ξυλοπό-

δαρους, ζογκλέρ, μάγους ,

face painting και σκακιστικό

παιχνίδι .

Ο ουρανός φώτιζε όλη

νύχτα από τα βεγγαλικά !!!

Η ξαφνική βροχή δημιούρ-

γησε μια μικρή αναστάτωση

αλλά τελικά η βραδιά συνε-

χίστηκε και η live μουσική

στην πλατεία Λαού χάρισε

όμορφες στιγμές στο κοινό.

Το Διοικητικό συμβούλιο

ευχαριστεί θερμά όλους

όσους συνεργάστηκαν για

να στεφτεί με απόλυτη επι-

τυχία η 4η Λευκή Νύχτα.

Ιδιαίτερα ευχαριστεί για την

βοήθεια τους :

Το Δήμο Φαρσάλων , το

Αστυνομικό Τμήμα

Φαρσάλων, τον κ. Παδιώτη

Θέμη, την ομάδα DJ: (Σάκη

Γεροβασίλη, Βασίλη

Αλεξανδρή, Ζήση

Μπασδάνη), 

Την ομάδα face painting:

(Αντριάνα Καλογήρου,

Φωτεινή Σιώμου, Αθανασία

Ζιάκα , Αλεξάνδρα Γκέτσου

).

Την κα Χριστίνα Τζερεμέ &

την κα Φωτεινή

Αναγνωστοπούλου, την επι-

χείρηση Center Parking.

Επίσης Ευχαριστεί θερμά

για τη συνεργασία : 

1. Το Σκακιστικό Τμήμα του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων και τον υπεύθυ-

νο κ. Δερέκα Δήμο.

2. Τους καλλιτέχνες :

Δημήτρη Φωτίου, Θέμη

Σαματζή , Νικο Τσιτζιλώνη. 

3. Την ΚΟιν.Σεπ ΚΙΡΚΟ και

τους καλλιτέχνες της

4. Την εταιρία Magic Castle

Entertainment

Τους χορηγούς επικοινω-

νίας: Sfaira Radio , Ράδιο

Stork, Radio DeeJay,

Πρώτο Τύπο, Νέα

Φάρσαλα, ifarsala,

OnLarissa , Larissanet , E-

thessalia , ilarissa.

Τέλος να ευχαριστήσει τις

επιχειρήσεις – χορηγούς :

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΙΓΛΗ ΝΤΙ-

ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΠΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕ-

ΛΟΣ, NEFELI TRAVEL,

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥ-

ΛΟΣ, «ΦΘΙΑΣ ΓΗ «, ΜΟΛΙ-

ΟΥ ΕΦΗ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

«SQUARE»

Και όλες τις επιχειρήσεις

που συμμετείχαν, εμπιστεύ-

τηκαν και στήριξαν την

δράση του συλλόγου, που

στόχο είχε την τόνωση τοπι-

κής της αγοράς.
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«
Το μέλλον μας

ανήκει, το μέλλον

είναι δικό μας»

τόνισε κατά την

προεκλογική του ομιλία,

χθες από τα Φάρσαλα, ο

γενικός γραμματέας του

λαϊκού συνδέσμου της

Χρυσής Αυγής, κ. Νίκος

Μιχαλολιάκος, στην

πλατεία Δημαρχείου,

παρουσία φίλων, από τα

Φάρσαλα και τις γύρω

Θεσσαλικές πόλεις.

Στην ομιλία του, ο κ.

Μιχαλολιάκος παρουσίασε

τις θέσεις Χρυσής Αυγής,

και τόνισε για το κόμμα του,

την πρώτη θέση κατέχουν οι

Έλληνες και όχι οι λαθρομε-

τανάστες, καθώς τους έχει

πλήξει η ανεργία, δεν μπο-

ρούν να επισκεφτούν τα

νοσοκομεία που έχουν γεμί-

σει από αυτούς, και δίνουν

επιδόματα στους αλλοδα-

πούς.

Στην συνέχεια ανέφερε,

μεταξύ άλλων, οτι τα δύο

κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ,

λένε ψέματα στους πολίτες

και θα συνεχίσουν την ίδια

εθνοκτόνα πολιτική του μνη-

μονίου, τονίζοντας ότι όσοι

θέλουν να τιμωρήσουν τον

ΣΥΡΙΖΑ, να μην ψηφίσουν

Μητσοτάκη καθώς θα είναι η

άλλη όψη του ίδιου του νομί-

σματος.

Σημείωσε για τον πρόεδρο

του κόμματος «Ελληνική

Λύση» Κυρ. Βελόπουλο, ότι

εξυπηρετεί συμφέροντα,

όπως τους βολεύει και δεν

διστάζει να εμπλέξει ακόμα

και τα Ιερά και τα Όσια της

Εκκλησίας.

Στο τέλος της ομιλίας του

παρουσίασε και ανέβασε

στην εξέδρα, όλους τους

υποψηφίους βουλευτές της

Χρυσής Αυγής από την

Θεσσαλία.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου,
στο Επαγγελματικό
Λύκειο Φαρσάλων, οι

εκπαιδευτικοί του σχολεί-
ου που συμμετείχαν κατά
την προηγούμενη σχολι-

κή χρονιά στον θεσμό του
Συμβούλου Καθηγητή,
είχαν την ευκαιρία να επι-
μορφωθούν από τον
εκπαιδευτικό του σχολεί-
ου και μέλος της
Επιστημονικής Ένωσης
για την Προώθηση της
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς
Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)
κ. Αρβάλη Κωνσταντίνο
πάνω σε θέματα Coaching
και τεχνικών, μεθόδων και
προσεγγίσεων που μπο-
ρούν να χρησιμοποιη-
θούν προκειμένου να
υποστηρίξουν κατά την
επόμενη σχολική χρονιά
με μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα τους μαθητές
του σχολείου μέσα από
την θέση του Συμβούλου
Καθηγητή.
Η επιμόρφωση έρχεται ως
συνέχεια των υποστηρικτι-
κών δράσεων της
Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αποτελεί
ουσιαστικά την διάχυση των
αποτελεσμάτων από την
συμμετοχή των μελών της,
στο πρόγραμμα διάρκειας
επτά ημερών που υλοποιή-
θηκε την πρώτη εβδομάδα
του Απριλίου στους χώρους
του Ιδρύματος Olde Vechte
Foundation, στο Ommen
της Ολλανδίας, στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ERASMUS+

.Κατά την επιμόρφωση,
παρουσιάστηκαν οι βασικές
αρχές ενός επιτυχημένου
coaching (επιθυμητά χαρα-
κτηριστικά εκπαιδευτικού-
coach, τρόποι οργάνωσης
των συνεδριών κ.α.) καθώς
και τα βασικά τμήματα μία
συνεδρίας μεταξύ καθηγητή-
μαθητή (στα πλαίσια του
θεσμού Συμβούλου καθηγη-
τή που λειτουργεί επιτυχη-
μένα στα ΕΠΑΛ).
Τέλος στους εκπαιδευτικούς
παρουσιάστηκαν διάφοροι
Μέθοδοι Συζήτησης αλλά
και Τεχνικές Διάγνωσης
προκειμένου να αυξήσουν
την αποτελεσματικότητα
των συνεδριών με τους
μαθητές.
Ο θεσμός του Συμβούλου
Καθηγητή αποτελεί μία και-
νοτόμο δράση που εφαρμό-
ζεται στους νεοεισερχόμε-
νους μαθητές του σχολείου,
με στόχο τη συστηματική
υποστήριξη τους στη σχολι-
κή ζωή και τη δημιουργία
θετικού κλίματος στη σχολι-
κή κοινότητα. Επιπλέον στό-
χος είναι να υποδεχθεί, να
υποστηρίξει και να ενδυνα-
μώσει ψυχικά τους νεοει-
σερχόμενους μαθητές, ώστε
η προσαρμογή τους στο
σχολικό περιβάλλον να είναι
ομαλή και λειτουργική, αλλά
και να βοηθήσει στον εντο-
πισμό και την πιθανή άρση
προβλημάτων που αναστέλ-
λουν τη γνωστική πρόοδο
των μαθητών.
Στην επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών του σχολεί-
ου, σημαντική ήταν η
παρουσία και παρέμβαση
της ψυχολόγου του σχολείου
κας. Ελένης Ρεπανά, δίνο-
ντας τις σωστές κατευθύν-
σεις στην ομάδα των
Συμβούλων Καθηγητών.
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Επικαιρότητα

-19/7 - 20/7 Διήμερη Εκδρομή στην

Τήνο

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδο-

χείο.

Δωρεάν Επίσκεψη στο χωριό Βώλακας

και στην Αγ. Πελαγία.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της

εκδρομής θα γίνονται με λεωφορεία του

γραφείου μας.

-Από την Δευτέρα 1/7 καθημερινά

θαλάσσια μπάνια σε Ν. Αγχίαλο, Χρυσή

Ακτή Παναγίας (Κατήρ - Αγά)

3-4/8 Διήμερη εκδρομή σε Επίδαυρο -

Τολό.

Παρακολούθηση παράστασης στην

Επίδαυρο “Νεφέλες του Αριστοφάνη”.

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδο-

χείο 3* στο Τολό.

Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργα-

νώνει διήμερη εκδρομή στις 4 και 5/8, στην

Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 3/8 το βράδυ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημε-

ρώνει ότι από την 1/7 θα διεξάγονται καθημερι-

νά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια σε Ν.

Αγχίαλο, Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατηρ - Αγά)

Ώρα Αναχώρησης:8:00 π.μ.

Νίκος Μιχαλολιάκος από τα Φάρσαλα: «Πρώτα οι Έλληνες»Νίκος Μιχαλολιάκος από τα Φάρσαλα: «Πρώτα οι Έλληνες»

Διάχυση αποτελεσμάτων Διάχυση αποτελεσμάτων ERASMUS –ERASMUS –

Γνωριμία με το Γνωριμία με το coachingcoaching



Σ
τις 7 Ιουλίου ο
κυρίαρχος ελληνικός
λαός θα κληθεί να

αποφασίσει για την
επόμενη κυβέρνησή του .
Η ερχόμενη εκλογική
αναμέτρηση είναι η
πρώτη που θα
διενεργηθεί μετά την
τυπική ολοκλήρωση των
τριών προγραμμάτων
οικονομικής ενίσχυσης
που σύναψε η χώρα μας
με τους πιστωτές της . Η
τυπική ολοκλήρωση -
διότι οι συνέπειες των
μνημονίων θα
συνεχίσουν να είναι
εμφανείς για πολλά
χρόνια ακόμη- βρίσκει τη
χώρα μας σε μια κρίσιμη
καμπή. 
Δυστυχώς η Ελλάδα την
τελευταία τετραετία κατάντη-
σε παρίας της Ευρώπης,

ενώ στις σχέσεις της με τους
γείτονές της η μια ήττα δια-
δέχθηκε την άλλη. Εθνική
προδοσία στο Σκοπιανό (δε
το ονομάζω 《Μακεδονικό
》διότι το Μακεδονικό έληξε
με τους Βαλκανικούς πολέ-
μους), συνεχείς υποχωρή-
σεις στα ελληνοτουρκικά και
στα ελληνοαλβανικά ζητή-
ματα , είχαν ως αποτέλεσμα
την ταπείνωση των
Ελλήνων. 
Εντωμεταξύ χιλιάδες πτυχι-
ούχοι νέοι, που, για να
σπουδάσουν, οι γονείς τους
στερήθηκαν αγαθά, αναγκά-
στηκαν ένεκα των οικονομι-
κών προβλημάτων να εγκα-
ταλείψουν την πατρίδα τους
και να μεταναστεύσουν στο
εξωτερικό απογοητευμένοι,
καθώς την ίδια ώρα έβλε-
παν άτομα με μηδαμινά
προσόντα να καταλαμβά-

νουν καίριες θέσεις στον
κρατικό μηχανισμό μόνο και
μόνο επειδή έτυχε να έχουν
φιλικές σχέσεις με υψηλά
ιστάμενους στο κυβερνών
κόμμα. 
Επιπροσθέτως, στη χώρα
κυριαρχεί η ανασφάλεια,
αφού συλλογικότητες τύπου
Ρουβίκωνα προξενούν υλι-
κές ζημίες και καταστρέφουν
τις περιουσίες των πολιτών
και αμετανόητοι εγκληματίες
κάνουν βόλτες αναψυχής
στους δρόμους της πρωτεύ-
ουσας με την άδεια του κρά-
τους. 
Παράλληλα η ανεξαρτησία
της Δικαιοσύνης έχει πληγεί,
με αποκορύφωμα τις
παρεμβάσεις της εκτελεστι-
κής λειτουργίας στο έργο
των δικαστών και την μεγα-
λύτερη πολιτική σκευωρία
της μεταπολίτευσης, αυτή
της 《Novartis》.
Στις 7 Ιουλίου, όμως οι
Έλληνες έχουμε χρέος να
επιλέξουμε τα πρόσωπα
που θα καθορίσουν την
τύχη της πατρίδος. Θα κλη-
θούμε να βάλουμε ένα τέλος
σε αυτή τη τραγική καθημε-
ρινότητα και να θέσουμε τις
βάσεις για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των
πολιτών. 
Με τη συμμετοχή μας στην

εκλογική διαδικασία οφεί-
λουμε να αλλάξουμε την
παραπάνω κατάσταση.
Ήρθε η ώρα να επιβάλουμε
τις αξίες και τα ιδανικά τα
οποία ατόνισαν την εποχή
της κρίσης, ιδίως δε την
τελευταία τετραετία. Η ισό-
τητα και η αξιοκρατία πρέπει
να αποτελέσουν απαραβία-
στους κανόνες. 
Ακόμη , είναι καθήκον της
επόμενης κυβέρνησης να
μεριμνήσει ώστε να μειωθεί
η ανεργία, διότι οι Έλληνες
δεν έχουμε ανάγκη από επι-
δόματα. Οι Έλληνες θέλου-
με να έχουμε τη δυνατότητα
για αξιοπρεπή διαβίωση
που θα την εξασφαλίσουμε
με την εργασία μας.
Επίσης οι Έλληνες θέλουμε
να δημιουργήσουμε χωρίς
το φόβο της εγκληματικότη-
τας. Οι μπαχαλάκηδες και οι
κουκουλοφόροι δεν μπο-
ρούν να καταστρέφουν το
βιός των πολιτών.
Υπάρχουν νόμοι και πρέπει
να τηρούνται.
Επιπλέον, είναι αδήριτη
ανάγκη η Ελλάδα να σταθεί
ισάξια της ιστορίας της και,
εκμεταλλευόμενη τη γεω-
στρατηγική της θέση, να
αναδειχθεί σε πυλώνα στα-
θερότητας στην Ανατολική
Μεσόγειο και σε ενεργειακό

κόμβο, με τη δημιουργία
αγωγών μεταφοράς υδρο-
γονανθράκων και την εκμε-
τάλλευση του ενεργειακού
υποθαλάσσιου πλούτου της.
Ήρθε η ώρα ο φθηνός εθνι-
κο-λαϊκισμός να πεθάνει. Οι
προδομένοι Έλληνες από
την τερατογόνα Συμφωνία
των Πρεσπών, τα 100 θύμα-
τα στο Μάτι, οι 25 πνιγμένοι
στη Μάνδρα, η πουλημένη
Ελλάδα, οι ασφυκτικοί
φόροι, το brain drain, η ανυ-
παρξία θέσεων εργασίας, η
πλήρης αναξιοκρατία και η
υποδούλωση της ιδιώτευ-
σης, η καταστροφή του
πρωτογενούς τομέα με την
φορολογική αφαίμαξη των
αγροτών - και πολλά άλλα-
πρέπει να αποτελέσουν μια
κακή ανάμνηση. 
Στον αγώνα για αυτή την
καλύτερη Ελλάδα δεν
περισσεύει κανένας. Όλοι οι
Έλληνες πολίτες που διαθέ-
τουμε δικαίωμα ψήφου
έχουμε υποχρέωση απένα-
ντι στο έθνος αλλά στους ίδι-
ους τους εαυτούς να προ-
σέλθουμε στις κάλπες και να
επιβάλουμε με την ψήφο
μας την πολιτική αλλαγή ,
που θα έχει ως συνέπεια
την αλλαγή του κλίματος
που επικρατεί στη χώρα. 
Αφού πρώτα έχουμε ενημε-

ρωθεί επαρκώς για το πρό-
γραμμα και τις θέσεις του
κάθε κόμματος, έχοντας
συνειδητοποίησει ότι η
ψήφος εκτός από δικαίωμα
και υποχρέωσή μας είναι και
η δύναμη και το μέσο που
διαθέτουμε για να αλλάξου-
με τη ζοφερή πραγματικότη-
τα που ζουμε, έχουμε καθή-
κον να προσέλθουν στις
κάλπες και να αναλάβουμε
τις ευθύνες μας καθορίζο-
ντας το μέλλον μας . Δεν
είναι σωστό να επιτρέψουμε
κάποιοι άλλοι να αποφασί-
σουν για εμάς. 
Στις ερχόμενες εκλογές ήρθε
η ώρα για την πολυαναμενό-
μενη πολιτική αλλαγή, η
οποία θα κάνει τους
Έλληνες ξανά να ελπίζουμε
σε ένα καλύτερο μέλλον.
Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να
γίνει ξανά ισχυρή και υπερή-
φανη.

Γράφει ο Γιαννούλης

Γρηγόριος (Άκης):

Αν. Διευθυντής δημοσίων

σχέσεων και εξωτερικών

συνεργασιών στο

Ινστιτούτο Πολιτικών

Μελετών ΚΕ.ΑΣ.Μ.

Φοιτητής Νομικής ΑΠΘ

Μέλος Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

Ό
,τι θέλεις, το έχεις!

Η Electronet Β.Κ.

Καζάνα μας

φτιάχνει το κλίμα με

προσφορές που κάνουν

πάταγο! Όλα τα

κλιματιστικά, τα ψυγεία

και οι ψυγειοκαταψύκτες

με χάρισμα τον ΦΠΑ και

όλα τα κλιματιστικά

Pitsos με δωρεάν

τοποθέτηση και έως 24

άτοκες δόσεις. 

Επισκεφθείτε το μεγαλύτερο

υπερκατάστημα ηλεκτρικών

της Θεσσαλίας και επιλέξτε

μέσα από την απίστευτη

ποικιλία κλιματιστικών όλων

των επώνυμων εταιριών,

inverter, ενεργειακής κλά-

σης έως Α+++, για ασύγκρι-

τη οικονομία στην κατανά-

λωση ρεύματος και μέγιστη

απόδοση με χάρισμα τον

ΦΠΑ και δωρεάν τοποθέτη-

ση από έμπειρο και εξειδι-

κευμένο συνεργείο σε όλα

τα Pitsos.

Ακόμη, ψυγεία και ψυγειο-

καταψύκτες όλων των επώ-

νυμων εταιριών διατίθενται

και σε προνομιακές τιμές και

με χάρισμα τον ΦΠΑ 24%.

Όλα τα προϊόντα είναι ετοι-

μοπαράδοτα και  συνθέτουν

την πληρέστερη γκάμα

συσκευών που θα καλύ-

ψουν κάθε απαίτηση. Οι

καταναλωτές μπορούν να

επισκεφθούν την πιο ενημε-

ρωμένη έκθεση ηλεκτρικών

συσκευών, να τα δουν όλα

από κοντά, να συζητήσουν

με τους πωλητές τις ανάγκες

τους και να αποκτήσουν τις

συσκευές που θέλουν όχι

μόνο στην καλύτερη σχέση

ποιότητας και τιμής αλλά και

με χάρισμα τον ΦΠΑ.

Άλλωστε, χρόνια τώρα το

μεγαλύτερο υπερκατάστημα

ηλεκτρικών στη Θεσσαλία

με τις προσφορές, τις προ-

νομιακές τιμές και την προ-

σωπική σχέση εμπιστοσύ-

νης που διατηρεί με τους

καταναλωτές του, φροντίζει

για τα καλύτερα στις καλύτε-

ρες τιμές! 

Electronet Β. Κ. Καζάνα,
Διονύσου και
Παπαδοπούλου, πίσω
από τα ΚΤΕΛ
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Ήρθε η ώρα για την πολιτική αλλαγή – Άρθρο του ΓρηγορίουΉρθε η ώρα για την πολιτική αλλαγή – Άρθρο του Γρηγορίου

(Άκη) Γιαννούλη(Άκη) Γιαννούλη

Electronet Electronet Β.Κ. ΚαζάναΒ.Κ. Καζάνα

Προσφορές που κάνουν πάταγο! Κλίμα – Ψύξη με χάρισμα τον ΦΠΑΠροσφορές που κάνουν πάταγο! Κλίμα – Ψύξη με χάρισμα τον ΦΠΑ

& Δωρεάν τοποθέτηση!& Δωρεάν τοποθέτηση!

Άρθρα Αναγνωστών



Ε
πισκέψεις στην

πόλη των

Φαρσάλων και πιο

συγκεκριμένα στην λαϊκή

αγορά, σε διοικητικές

υπηρεσίες του δήμου

Φαρσάλων και στο

αμαξοστάσιο,

πραγματοποίησε η

υποψήφια βουλευτής του

Κινήματος Αλλαγής κα

Μαρία Γαλλιού, η οποία

είχε συνάντηση και με τον

δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Άρη Καραχάλιο.

Αμέσως μετά τις συναντή-

σεις η κα Γαλλιού έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

Συνεχίζοντας τις επαφές

μου με τους πολίτες σε ολό-

κληρο το νομό της Λάρισας,

επέλεξα σήμερα στην πόλη

των Φαρσάλων να συναντη-

θώ με διοικητικούς υπαλλή-

λους του δήμου Φαρσάλων,

θέλοντας με τον τρόπο αυτό

να στείλω ένα ξεκάθαρο

μήνυμα: Το Κίνημα Αλλαγής

είναι υπέρ των μεγάλων

μεταρρυθμίσεων στο δημό-

σιο, με στόχο την απλού-

στευση των διαδικασιών,

υπέρ των πολιτών και των

επιχειρήσεων, ταυτόχρονα

όμως εγγυάται την εργασία

σε όλους τους δημοτικούς

υπαλλήλους που επί χρόνια

έδωσαν τον καλύτερο εαυτό

τους και κράτησαν τις δομές

του κράτους μας όρθιες,

βλέποντας τις μισθοδοσίες

τους να υπόκεινται σε μεγά-

λες περικοπές.

Καλό θα είναι να θυμούνται

όλοι οι Έλληνες πως ήταν το

ΠΑΣΟΚ εκείνο το Κίνημα

που εκσυγχρόνισε τον

δημόσιο τομέα της χώρας.

Ήταν το ΠΑΣΟΚ εκείνο που

εισήγαγε όλες τις μεγάλες

και πραγματικές μεταρρυθ-

μίσεις, υπέρ της διαφάνειας

και της εξυπηρέτησης του

πολίτη. Ήταν το ΠΑΣΟΚ

εκείνο που μεταμόρφωσε

τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Το Κίνημα Αλλαγής, ως

συνέχεια του ΠΑΣΟΚ, θα

βρεθεί και πάλι στην πρώτη

γραμμή υπεράσπισης των

λαϊκών συμφερόντων.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μαρία Γαλλιού από τα Φάρσαλα: Μαρία Γαλλιού από τα Φάρσαλα: 

Το ΚΙΝΑΛ στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντωνΤο ΚΙΝΑΛ στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων



Μ
ήνυμα «ισχυρής

ανάπτυξης και

αυτοδύναμης

Ελλάδας» έστειλε η

υποψήφια βουλευτής της

ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου σε

συναντήσεις που

πραγματοποίησε σε

χωριά της επαρχίας

Φαρσάλων και

συγκεκριμένα σε Σκοπιά,

Ναρθάκιο και Αχίλλειο.

Η κα Μπίζιου, η οποία έγινε

δεκτή με ενθουσιασμό από

τους πολίτες που έσπευσαν

να της ευχηθούν «καλή επι-

τυχία» μίλησε μια ακόμη

φορά για την «Ελλάδα της

αισιοδοξίας και του χαμόγε-

λου», για την οποία «θα

δώσουμε τον αγώνα όλοι

μαζί».

«Αφήνουμε πίσω αυτά που

μας χωρίζουν. Αυτά που η

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ

προσπάθησε να θέσει

στους Έλληνες πολίτες για

να μας διχάσει. Από τις 8

Ιουλίου προχωράμε όλοι

μαζί ενωμένοι, για να φτιά-

ξουμε την Ελλάδα της κοι-

νωνικής ευημερίας, της ανά-

πτυξης και της δικαιοσύ-

νης», επεσήμανε η κα

Μπίζιου, η οποία στάθηκε

ιδιαίτερα στο πρόγραμμα

της ΝΔ για τον πρωτογενή

τομέα αλλά και για τους

ελεύθερους επαγγελματίες.

Μ
ήνυμα ενότητας

και αισιοδοξίας

για ένα καλύτερο

αύριο έστειλε από τα

Φάρσαλα η υποψήφια

βουλευτής της ΝΔ κα

Στέλλα Μπίζιου, μιλώντας

σε μια εντυπωσιακή

συγκέντρωση γυναικών.

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος

Μητσοτάκης βάζουν τέλος

στα διχαστικά διλήμματα και

ενώνουν τους Έλληνες.

Στον αγώνα αυτό καλώ όλες

τις Ελληνίδες γυναίκες να

αποτελέσουν την αιχμή του

δόρατος στον αγώνα για μια

Ελλάδα της ανάπτυξης, της

ευημερίας, των ευκαιριών

για τα νέα παιδιά», τόνισε η

κα Μπίζιου.

«Η χώρα μας δεν έχει καιρό

για χάσιμο. Οφείλουμε

τώρα, όλοι μαζί, να δώσου-

με ισχυρή εντολή αυτοδυνα-

μίας στον Κυριάκο

Μητσοτάκη, ώστε να μπορέ-

σει να εφαρμόσει το μεταρ-

ρυθμιστικό του πρόγραμμα.

Εμείς οι γυναίκες που κρα-

τάμε στα χέρια μας οικογέ-

νειες, δουλειές και παιδιά,

που δεν έχουμε μάθει να

σκύβουμε το κεφάλι, αλλά

να διεκδικούμε κάθε μέρα τις

ευκαιρίες που μας αξίζουν,

αντιλαμβανόμαστε καλύτερα

από τον καθένα, πόσο

σημαντικό είναι να έχεις τη

δύναμη να αλλάξεις τα

πράγματα. Αυτό σας καλώ

να κάνετε στην κάλπη της

7ης Ιουλίου», κατέληξε η κα

Μπίζιου.

9
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Στέλλα Μπίζιου από τα Φάρσαλα: «Οι γυναίκες ναΣτέλλα Μπίζιου από τα Φάρσαλα: «Οι γυναίκες να

μπουν μπροστά στον αγώνα για μια νέα Ελλάδα»μπουν μπροστά στον αγώνα για μια νέα Ελλάδα»

Στέλλα Μπίζιου από την Επαρχία Φαρσάλων: Στέλλα Μπίζιου από την Επαρχία Φαρσάλων: 

«Όλοι μαζί ενωμένοι για την αυτοδύναμη Ελλάδα»«Όλοι μαζί ενωμένοι για την αυτοδύναμη Ελλάδα»



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων

ανακοινώνεται ότι

σύμφωνα με το άρθρο 15

του νόμου 4177/2013, οι

θερινές εκπτώσεις έτους

2019 θα διαρκέσουν από

τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου έως

και  το Σάββατο, 31

Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη

διενέργεια των εκπτώσεων,

εκτός από την αναγραφή

της παλαιάς και της νέας

μειωμένης τιμής των αγα-

θών και υπηρεσιών που

πωλούνται με έκπτωση, επι-

τρέπεται και η αναγραφή και

εμπορική επικοινωνία

ποσοστού έκπτωσης. 

Εφόσον παρέχεται μειωμέ-

νη τιμή σε περισσότερα από

το 60% του συνόλου των

πωλούμενων ειδών, η επί-

δειξη του παρεχόμενου

ποσοστού έκπτωσης επι-

βάλλεται, οπότε θα πρέπει

να αναγράφεται στην προ-

θήκη του καταστήματος και

σε οποιαδήποτε άλλη εμπο-

ρική επικοινωνία, ενώ στην

περίπτωση που υπάρχουν

διαφορετικά ποσοστά

έκπτωσης ανά κατηγορίες

προϊόντων, θα πρέπει να

αναγράφεται το εύρος του

παρεχόμενου ποσοστού

(«από …. % έως …. %»). Σε

κάθε άλλη περίπτωση θα

αναγράφεται ότι οι εκπτώ-

σεις αφορούν επιλεγμένα

είδη με αναφορά στο αντί-

στοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπο-

λογίζεται και προβάλλεται η

μειωμένη τιμή, πρέπει να

ανταποκρίνεται στην αλή-

θεια και να είναι ακριβής. Οι

καταστηματάρχες θα πρέ-

πει, σε περίπτωση ελέγχου,

να είναι σε θέση να αποδεί-

ξουν, ότι η παλαιά τιμή

πώλησης που αναγράφεται

στην πινακίδα, ανταποκρί-

νεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των

τακτικών εκπτώσεων απαι-

τείται ιδιαίτερη προσοχή,

καθώς σύμφωνα με το

ισχύον πλαίσιο της παρ. 1

άρθρου 3 της Υπουργικής

Απόφασης 56885/10-11-

2014 «κατά τη διενέργεια

εκπτώσεων, εκτός από την

αναγραφή της παλαιάς και

της νέας μειωμένης τιμής

των αγαθών και υπηρεσιών

που πωλούνται με έκπτωση,

επιτρέπεται και η αναγραφή

και εμπορική επικοινωνία

ποσοστού έκπτωσης».  

Στην πράξη αυτό σημαίνει

ότι η αναγραφή παλιάς και

νέας τιμής είναι επιβεβλημέ-

νες, ενώ συμπληρωματικά

δίνεται η δυνατότητα ανα-

γραφής ποσοστού έκπτω-

σης.  Έχει παρατηρηθεί ότι

υπάρχουν επιχειρηματίες

μέλη, οι οποίοι καλοπροαί-

ρετα και στην προσπάθειά

τους να αποφύγουν τον σχε-

τικό φόρτο εργασίας, δεν

αναγράφουν στα υπό

έκπτωση προϊόντα διπλές

τιμές αλλά καταφεύγουν

στην χρήση γενικευμένου

ποσοστού μείωσης.

Χρειάζεται να τονίσουμε ότι,

η συγκεκριμένη πρακτική

είναι παράνομη και επισύρει

αυστηρές κυρώσεις.

Επιβάλλεται λοιπόν προσο-

χή από τους καταστηματάρ-

χες, ώστε να αναγράφουν

πρώτα απ’ όλα την παλιά

και νέα τιμή των προϊόντων

και κατόπιν γενικευμένο

ποσοστό έκπτωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν.

4177/2013, σε όσους παρα-

βαίνουν τις διατάξεις περί

εκπτώσεων επιβάλλεται

πρόστιμο ποσού ίσου με το

0,5% του ετήσιου κύκλου

εργασιών και πάντως όχι

κατώτερο από πέντε χιλιά-

δες (5.000) ευρώ.  Σε περί-

πτωση που επιβληθεί για

δεύτερη φορά πρόστιμο για

την ίδια παράβαση μέσα σε

διάστημα πέντε (5) ετών, το

πρόστιμο αυξάνεται στο 3%

του ετήσιου κύκλου εργα-

σιών της συγκεκριμένης επι-

χείρησης. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι,

σύμφωνα με την παρ. 1

άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα

καταστήματα μπορούν να

ανοίξουν προαιρετικά την

πρώτη Κυριακή κατά την

έναρξη της χρονικής περιό-

δου των εκπτώσεων, ήτοι

την Κυριακή, 14 Ιουλίου

2019.  Υπενθυμίζεται ότι το

πλαίσιο ωραρίου για την

ανωτέρω Κυριακή καθορίζε-

ται από ώρα 11:00 έως ώρα

20:00. 

Εκ της γραμματειας.

Π
αρατείνεται εκ νέου

μέχρι και την

Τετάρτη 3 Ιουλίου

2019 και ώρα 23.59 η

ημερομηνία υποβολής

ηλεκτρονικών αιτήσεων

εγγραφής, ανανέωσης

εγγραφής ή μετεγγραφής

μαθητών/-τριών για το

σχολικό έτος 2019-2020

στην εφαρμογή e-

εγγραφές.

Από το υπουργείο Παιδείας

επισημαίνεται ότι:

α) Για τα Γυμνάσια,

Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλ-

λουν οι γονείς/κηδεμόνες των

ανήλικων μαθητών ή οι ίδιοι οι

μαθητές, εφόσον είναι ενήλι-

κοι, που φοιτούν στη Γ’ Τάξη

κατά το τρέχον σχολικό έτος

2018 – 2019.

β) Για τις ΣΜΕΑΕ,

Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλ-

λουν οι γονείς/κηδεμόνες των

ανήλικων μαθητών ή οι ίδιοι οι

μαθητές, εφόσον είναι ενήλι-

κοι, που τώρα φοιτούν στη Γ’

τάξη Ειδικού Γυμνασίου ή Δ’

τάξη Γυμνασίου Ενιαίου

Ειδικού Επαγγελματικού

Λυκείου και επιθυμούν να

φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.,

εφόσον καταθέσουν τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά.

γ) Για τα Πειραματικά,

Πρότυπα, Μουσικά,

Καλλιτεχνικά Σχολεία και

Σχολεία Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης, Ηλεκτρονική

Αίτηση, υποβάλλουν οι

γονείς/κηδεμόνες των ανήλι-

κων μαθητών ή οι ίδιοι οι

μαθητές, εφόσον είναι ενήλι-

κοι, που φοιτούν στη Γ΄ Τάξη

Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου

και στη Β΄ κατά το τρέχον

σχολικό έτος 2018 – 2019,

δηλώνοντας εάν επιθυμούν

να συνεχίσουν τη φοίτηση σε

ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυ-

μούν να εγγραφούν/μετεγ-

γραφούν σε άλλο ΓΕ.Λ. ή

ΕΠΑ.Λ.

δ) Για τα ιδιωτικά σχολεία,

Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλ-

λουν οι γονείς/κηδεμόνες των

ανήλικων μαθητών ή οι ίδιοι οι

μαθητές, εφόσον είναι ενήλι-

κοι, που φοιτούν κατά το τρέ-

χον σχολικό έτος στη Γ΄

Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου ή Β΄

Λυκείου μόνο εφόσον επιθυ-

μούν να εγγραφούν/μετεγ-

γραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ. ή

ΕΠΑ.Λ.

ε) Για τα εκκλησιαστικά σχο-

λεία, Ηλεκτρονική Αίτηση

υποβάλλουν οι γονείς/κηδε-

μόνες των ανήλικων μαθητών

ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον

είναι ενήλικοι, μόνο εφόσον

επιθυμούν να

εγγραφούν/μετεγγραφούν σε

δημόσιο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

στ) Δεν θα υποβάλλουν

Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της

εφαρμογής e-eggrafes οι

μαθητές που προέρχονται

από σχολεία του εξωτερικού,

καθώς θα πρέπει να προηγη-

θεί η αντιστοιχία των τάξεων

από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. Οι

αιτήσεις των συγκεκριμένων

μαθητών θα υποβληθούν χει-

ρόγραφα στη σχολική μονάδα

και θα καταχωρισθούν στο ΠΣ

myschool μετά το πέρας των

ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ζ) Δεν θα υποβάλλουν

Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της

εφαρμογής e-εγγραφές οι

κρατούμενοι και όσοι παρακο-

λουθούν θεραπευτικά προ-

γράμματα απεξάρτησης των

εγκεκριμένων οργανισμών

του άρθρου 51 του ν.

4139/2013. Οι αιτήσεις των

συγκεκριμένων μαθητών θα

υποβληθούν χειρόγραφα.

Για την είσοδο στην εφαρμογή

e-eggrafes, είναι απαραίτητοι

οι κωδικοί taxis του κηδεμόνα

του μαθητή που θέλει να υπο-

βάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για

τους/τις ανήλικους μαθητές ή

ενήλικα προστατευόμενα

μέλη, που δε διαθέτουν κωδι-

κούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμο-

ποιούνται αποκλειστικά οι

κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του

γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά

τον νόμο υπεύθυνου αντίστοι-

χα που έχει καταχωριστεί στο

Πληροφοριακό Σύστημα

myschool. Στην τελευταία

περίπτωση, απαιτείται απο-

δεικτικό έγγραφο δημόσιας

αρχής για την ολοκλήρωση

της εγγραφής τους στο σχο-

λείο.

Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτού-

ντες κηδεμόνες ή ενήλικοι

μαθητές δεν διαθέτουν κωδι-

κούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν

να προβούν σε όλες τις απα-

ραίτητες ενέργειες προκειμέ-

νου να τους αποκτήσουν

έγκαιρα.

Σ
τα γραφεία του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων

πραγματοποιήθηκε την

Δευτέρα το μεσημέρι  η

κλήρωση για τις 10

δωροεπιταγές , αφού

συγκέντρωσε τα

κουπόνια από τις

συμμετέχουσες

επιχειρήσεις της Λευκής

Νύχτας.

Τα αποτελέσματα της κλή-

ρωσης είναι τα εξής :

1. Ο Αριθμός  λαχνού  241

(κ. Στράτου)

2. Ο Αριθμός  λαχνού  507

(κ. Θεοχάρης)

3. Ο Αριθμός  λαχνού  1022

(κ. Βούλγαρης )

4. Ο Αριθμός  λαχνού  1027

(κ. Κατουνας)

5. Ο Αριθμός  λαχνού  1375

(κ. Τσομπανάκης)

6. Ο Αριθμός  λαχνού  1833

(κ. Μαμαλούδη )

7. Ο Αριθμός  λαχνού  2178

(κ. Γουργούλια)

8. Ο Αριθμός  λαχνού  2891

(κ. Ξυνογαλά)

9. Ο Αριθμός  λαχνού   2937

(κ. Χρυσομμάλου)

10. Ο Αριθμός  λαχνού

5966 (κ.Ταστεμίρογλου)
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Μάθετε το αγαπημένο σας
όργανο εύκολα, γρήγορα 
και προπάντων σωστά!

Πιάνο,  Αρμόνιο,  Ακορντεόν,
Βιολί,  Κιθάρα.

Σχολή Σύγχρονης Μουσικής 

Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό
Μπάσο, Ντραμς.

Σχολή Λαϊκής – Ρεμπέτικης
Μουσικής

Μπουζούκι,  Τζουράς,
Μπαγλαμάς.

Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής

Κλαρίνο,  Κρουστά,
Παραδοσιακό  Βιολί.

Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

Ωδική,  Αρμονία,  Αντίστιξη,
Φούγκα, 

Ενοργάνωση Πνευστών,
Σύνθεση.

Νέα τμήματα:   

Φωνητική με Ελληνικό & Ξένο

ρεπερτόριο.

Ούτι,  Παραδοσιακό Βιολί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ρ. Φεραίου 3 (έναντι Ι. Ν. Αγ.

Παρασκευής) Φάρσαλα Τηλ: 24910
26656, Fax: 24910 26656

Email: odeioperitexnon@yahoo.gr 

Επικαιρότητα

Παράταση για τις εγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ –Παράταση για τις εγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ –

Σημεία «κλειδιά» για τις εγγραφέςΣημεία «κλειδιά» για τις εγγραφές

Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων 

για τις θερινές εκπτώσεις του 2019για τις θερινές εκπτώσεις του 2019

Κλήρωση της λαχειοφόρουΚλήρωση της λαχειοφόρου

της 4ης Λευκής Νύχταςτης 4ης Λευκής Νύχτας



Γ
ια ποια ποιότητα

ενός πολιτικού

ανταγωνισμού  σε

μια  μακρά προεκλογική

περίοδο  , μπορούμε να

μιλήσουμε  καθότι η

πορεία της πολιτικής

ζωής , έχει γίνει

δυσβάσταχτη , ειδικά

όταν το πτωτικό στάδιο

στο οποίο βρίσκεται

συνοδεύεται με  πολλές

αμφίβολες υποσχέσεις ,

με αβέβαιες πολιτικές

καταστάσεις , οι οποίες

συνυπάρχουν   με

βανδαλισμούς  , με

αμέτρητα  προεκλογικά

φυλλάδια,  στα περίπτερα

των κομματικών

συνδυασμών , με έντονες

αντιπαραθέσεις, με νέους

εκφοβισμούς , που

εκδηλώνονται με πράξεις

βίας   και καταστροφών ,

και χωρίς πειθώ

οικειοποιούνται την δική

μας ανοχή, ενώ

αντιστρατεύονται τα

συμφέροντα του έθνους ,

της δημόσιας ζωής, σε

μια ακαταλόγιστη

προσπάθεια ,

μικροκομματικής

εκμετάλλευσης ?

Από τα παραπάνω δεν βρί-

σκω καμία απολύτως ιδιότη-

τα , που να μπορεί να συμ-

βάλλει στην αποκλιμάκωση

των εντάσεων του πολιτικού

κόσμου, και στα γνωρίσμα-

τα εκείνα που τεκμηριώνουν

την αξία του, την ανάδειξη

της γνώσης σχετικά με την

εφαρμογή νέων πολιτικών

συστημάτων , που θα

φέρουν την ποιότητα της

ζωής των πολιτών, αλλά και

την αμετανοησία τους, να

δείχνουν καθημερινά ένα

πιο άγνωστο πρόσωπο, το

οποίο πλαισιώνεται κυρίως

από μια ανήθικη υποκρισία ,

μπροστά σε ένα πλήθος

ρόλων που συνεχώς μετα-

βάλλονται , και φέρουν σύγ-

χυση και αντιφατικότητα .

Το άγνωστο αυτό πρόσωπο

εκφράζεται , από συνεχόμε-

να περιστατικά που φέρ-

νουν την βιαιότητα  ανάμεσα

σε πολιτικές ομάδες , διαφο-

ρετικών κομμάτων και συν-

δυασμών που προσπαθούν

να επιβληθούν με καταστρο-

φικές πράξεις , αν και οι

ζημιές που προκαλούν

στους χώρους των πολιτι-

κών περιπτέρων , δημιουρ-

γούν μια πρόσθετη αρνητική

εικόνα αυτής της  ζωής,

στην ελληνική κοινωνία, μια

και ο φανατισμός πολλών

κομματικών ομάδων , δεί-

χνουν αν μη τι άλλο την δια-

ταραγμένη τους  , σχέση με

την πολιτική και τα κόμματα

που εκπροσωπούν , αλλά

και την ποιότητα του πολιτι-

κού πολιτισμού, στην ιστορι-

κή του διαδρομή .

Με αυτό τον  αδιαμφισβήτη-

το  τρόπο δεν έρχεται καμία

πολιτική άνθηση , παρότι η

ελεύθερη διακίνηση των

ιδεών του πολιτικού κόσμου,

δεν ταυτίζεται με την λογική

της εξέλιξης της, αλλά με την

παρακμή και τις χαμένες

παραδοσιακές της αξίες ,

που αναλώνονται  μέσα

από τον εκσυχρονισμό των

συνεχόμενων μεταρρυθμί-

σεων,  και με την κατάχρηση

της εξουσίας, χωρίς να

υπάρχει η έννοια της

σοφίας και η ανάπτυξη  ενός

υψηλού πνευματικού  δείκτη

ευφυίας .

Μήπως ακόμα δεν έχουν

κατανοήσει , ότι δεν έχουν

πλήρη επίγνωση της κατά-

στασης , στην οποία έχει

έρθει η χώρα , με τις λανθα-

σμένες επιλογές , πρακτικές

, και αποφάσεις , που πρέ-

πει να αναλάβουν τις ευθύ-

νες , και ακόμα περισσότερο

τις δυσάρεστες συνέπειες ,

από τις δυσκολίες και τα

αδιέξοδα που έχει περιέλθει

η πολιτική ζωή, μέσα από τις

ευθύνες και την υποχρέωση

που έχουν να λογοδοτήσουν

απέναντι στον ελληνικό λαό,

για την άσχημη διαχείριση

της πολιτικής εξουσίας, και

την διακυβέρνηση αυτής της

χώρας , σε κρίσιμα οικονομι-

κά, κοινωνικά , δημόσια

προβλήματα, που μας ταλα-

νίζουν καθημερινά στον βίο

μας, ενώ έχω την πεποίθη-

ση, ότι για να δικαιολογή-

σουν την ανεπάρκεια τους,

μάλλον αποδέχονται τον

ρόλο τους, σε μια συμβατή

και περιορισμένη ευθύνη , η

οποία αποδεικνύεται στην

πράξη , με τα σημάδια της

κατάρρευσης του κράτους ,

και των πολιτικών συστημά-

των που εφαρμόζουν .

Δεν θα ήταν άδικο να μιλή-

σουμε , για την διαρκή υπο-

βάθμιση  του πολιτικού

πολιτισμού, με την τούρκικη

παρέμβαση πολιτικών προ-

σώπων , στην δημόσια

πολιτική ζωή και αναμέτρη-

ση  των Ελληνικών κομμά-

των , στις εθνικές  εκλογές ,

την ίδια ώρα που στην

Θράκη  η Τούρκικη ηγεσία ,

συμπεριφέρεται σαν επίση-

μη αρχή  και συνέχεια του

Τούρκικου κράτους , με την

ιδέα της αναβίωσης της

Οθωμανικής αυτοκρατορίας

, και της δυναμικής εκπρο-

σώπησης ,των συμφερό-

ντων των πλειονοτήτων του

μουσουλμανικού κόσμου, με

4  βουλευτές  στο ελληνικό

κοινοβούλιο ?

Μάλιστα σε πολλές περι-

πτώσεις ζήσαμε ακόμα και

τον ακραίο εκβιασμό μέσα

από απειλές , στο ελληνικό

κοινοβούλιο, από βουλευτή

Τούρκο για τις πλειονότητες

του μουσουλμανικού

κόσμου  και ιδιαίτερα τώρα

με το μεταναστευτικό παρα-

τηρείται  η αύξηση του  , ένα

άλλο μέλος της τουρκικής

αντιπροσωπείας, και του

κόμματος του Σουλτάνου,

να επιμένει στις προκλήσεις

, υποστηρίζοντας κατά την

διάρκεια της τοποθέτησης

του, μέσα στη βουλή των

Ελλήνων , τις μονομερείς

παραβιάσεις, και όποιες δια-

μάχες για την διεκδίκηση της

μεγαλύτερης ακτογραμμής ,

του Αιγαίου από την Τουρκία

, προυποθέτει διαπραγμα-

τεύσεις και ποικίλες ερμηνεί-

ες , με την κατάργηση του

διεθνούς δικαίου .

Αυτή είναι η πραγματική

κορύφωση του πολιτικού

πολιτισμού, όπως κάποιοι

πολιτικοί ισχυρίζονται ότι

είναι μέλη του , και άρα ένα

μεγάλο μέρος , του  οποίου

δεν συμπεριφέρεται  με ανά-

λογη ευελιξία και εξαιρετική

πνευματική ικανότητα .

Αλλά αντίθετα και  αναπό-

φευκτα υποστηρίζουν και

τονίζουν με βαρύνουσα

σημασία, τις συγκρούσεις ,

την βιαιότητα , τον ανταγω-

νισμό, τις αντιθέσεις , τις

αντιφάσεις, αλλά όχι τις

ευθύνες , τα δραματικά

γεγονότα που συμβαίνουν

στην ζωή των πολιτών, και

την τελική υποβάθμιση του

πολιτικού πολιτισμού, έτσι

όπως τον διαμόρφωσαν και

τον παράγουν , για να μειώ-

σουν και άλλο το κύρος του,

την φήμη του , και την εκτί-

μηση του κόσμου , στο πρό-

σωπο τους, όταν αποκαλύ-

πτεται η έλλειψη εχεμύθειας

,  η δολιότητα , και η υποκρι-

τική τους στάση , για σημα-

ντικά ζητήματα και για το

μέλλον μιας χώρας που κρί-

νεται  τώρα στις εθνικές

εκλογές.

Σόκολος Νίκος.
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Άρθρα Αναγνωστών

Η ποιότητα της πολιτικής - Άρθρο του Νίκου ΣόκολουΗ ποιότητα της πολιτικής - Άρθρο του Νίκου Σόκολου



Α
νακοινώθηκαν

την προηγούμενη

Παρασκευή τα

αποτελέσματα των

Πανελλαδικών εξετάσεων

δίνοντας τέλος στην

αγωνία μαθητών, γονέων

και εκπαιδευτικών.

Έπειτα από μια μακρά και

δύσκολη χρονιά για όλα τα

παιδιά τα αποτελέσματα των

εξετάσεων τους έδωσαν

τέλος στην πρώτη αγωνία

τους και πλέον όλοι αναμέ-

νουν τις βάσεις των σχολών

οι οποίες αναμένεται να

ανακοινωθούν τον

Αύγουστο.

Στα Φάρσαλα, η πρώτη

εντύπωση από την ανακοί-

νωση των βαθμολογιών

είναι ότι και πάλι οι υποψή-

φιοι των λυκείων της πόλης,

σημείωσαν επιτυχίες και

αρκετοί από αυτούς αρί-

στευσαν. 

Οι αριστεύσαντες, δήλωσαν

ικανοποιημένοι για την επι-

τυχία τους και ανέφεραν, ότι

το μυστικό ήταν το συστημα-

τικό διάβασμα και η βοήθεια

των καθηγητών τους σε

σχολείο και φροντιστήριο

καθώς η συμπαράσταση

των οικογενειών τους.

Τώρα το μόνο που απομέ-

νει, είναι να περιμένουν να

ανακοινωθούν οι βάσεις

εισαγωγής στο τέλος του

Αυγούστου για τις σχολές,

και να μπορέσουν να μπουν

να εισαχθούν στις σχολές

προτίμησής τους.

Στις φωτογραφίες διακρίνο-

νται ορισμένοι από τους αρι-

στούχους που επισκέφθη-

καν την εφημερίδα μας

«Πρώτος Τύπος», διότι ως

γνωστόν, λόγω της νέας

νομοθεσίας GDPR, ο γενι-

κός Κανονισμός για την

Προστασία των Δεδομένων,

έχει αλλάξει ριζικά τον

τρόπο γνωστοποίησης των

αποτελεσμάτων και δεν

ανακοινώνονται ευρέως.

Όποιος μαθητής επιθυ-

μεί να προστεθεί στην

λίστα των επιτυχόντων

παρακαλούμε όπως επι-

κοινωνήσει με την εφη-

μερίδα μας είτε μέσω

e m a i l :

protostypos@yahoo.gr

είτε να προσέλθει στα

γραφεία του “Πρώτου

Τύπου”, Οδός Βόλου 5

στα Φάρσαλα.

Ο κ. Ραπτόπουλος
Γεώργιος σε συνεργασία
με την “Ήρων
Θερμοηλεκτρική” ενημε-
ρώνει τους γονείς και τους
μαθητές των μαθητών που
φέτος έγραψαν
Πανελλαδικές εξετάσεις
ότι μέσω επικοινωνίας με
το γραφείο μας μπορείτε
να προβείτε στην διαδικα-

σία Ηλεκτροδότησης και
παροχής φυσικού αερίου
άμεσα και χωρίς κόπο
προσκομίζοντας μας τα
απαραίτητα έγγραφα που
θα σας ζητηθούν.
Διεύθυνση: Λαμίας 32
Φάρσαλα.
Τηλ. Επικοινωνίας:
6937372154
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CMYK

Επικαιρότητα

Φαρσαλινοί επιτυχόντες των Φαρσαλινοί επιτυχόντες των 

πανελλαδικών εξετάσεωνπανελλαδικών εξετάσεων

Ανακοίνωση προς γονείς και επιτυχόντεςΑνακοίνωση προς γονείς και επιτυχόντες

Ελένη Ζιώζια 15783 -Ελένη Ζιώζια 15783 -

22o o Λυκειο ΦαρσάλωνΛυκειο Φαρσάλων
Γιάννης ΑνδρεόπουλοςΓιάννης Ανδρεόπουλος

16.166 - 2ο Λύκειο16.166 - 2ο Λύκειο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

18.714 - 2ο Λυκείο18.714 - 2ο Λυκείο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Τζιλήρα Εύη 18.328- 1οΤζιλήρα Εύη 18.328- 1ο

Λύκειο ΦαρσάλωνΛύκειο Φαρσάλων
Μπουρότσικα Ελένη 18.603Μπουρότσικα Ελένη 18.603

– 2ο Λύκειο Φαρσάλων– 2ο Λύκειο Φαρσάλων

Θλιβερού Έμυ 17.778 – 2οΘλιβερού Έμυ 17.778 – 2ο

Λύκειο ΦαρσάλωνΛύκειο Φαρσάλων

Γεωργία Βασιλείου 17104 -Γεωργία Βασιλείου 17104 -

2ο Λύκειο Φαρσάλων2ο Λύκειο Φαρσάλων
Νίκη Νικολοπούλου 16.200 -Νίκη Νικολοπούλου 16.200 -

2ο Λύκειο Φαρσάλων2ο Λύκειο Φαρσάλων



Μ
ε μεγάλη

επιτυχία

ολοκληρώθ

ηκε η 4η Λευκή Νύχτα

στα Φάρσαλα την

Παρασκευή 28 Ιουνίου

2019, όπου το

καταναλωτικό κοινό

ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα του Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων για τέταρτη

συνεχή χρονιά!

Δείτε εντυπωσιακά κλίκ

από την εφημερίδα μας

“Πρώτος Τύπος”

«
Αξίζουν συγχαρητήρια
στους ανθρώπους
που με τα έργα τους

δίνουν νόημα και

περιεχόμενο στη ζωή νέων
ανθρώπων». Με τα λόγια
αυτά απευθύνθηκε ο αν.
γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Αθ.

Ράπτης στον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κώστα Αγοραστό
βραβεύοντάς τον για την
αμέριστη υποστήριξη και
τη συνεχή προσφορά του
στον στίβο και τον
αθλητισμό, σε  εκδήλωση
που οργάνωσε ο  ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας στη
αίθουσα του Περιφερειακού
Συμβουλίου στη Λάρισα.
Στο ίδιο πνεύμα  και ο γ.γ.
Αθλητισμού Ιούλιος
Συναδινός που ανέφερε
χαρακτηριστικά: Όσο κι αν
φαίνεται περίεργο,  είναι πολύ

λίγοι οι  τοπικοί άρχοντες στη
χώρα που  έχουν  τόσο ψηλά
τον αθλητισμό όσο ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο
οποίος αντιλαμβάνεται πόσο
σημαντική είναι  η κοινωνική
λειτουργία του αθλητισμού και
πόσο χρήσιμος είναι σε ένα
τόπο». Συγκινητικό και το
βίντεο με φωτογραφικά στιγ-
μιότυπα που παρουσίασε ο
πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Θεσσαλίας κ. Ηλίας Καφφές,
που κατέληγε με τη φράση:
«Κώστα, όλη η αθλητική οικο-
γένεια σε ευχαριστεί για το
υπέροχο ταξίδι που μας χαρί-
ζεις. Με τη στήριξή σου έγινε
η Θεσσαλία η πρώτη αθλητι-
κή περιφέρεια της χώρας
μας».
«Είναι υποχρέωση και καθή-
κον μας να στηρίζουμε τον
αθλητισμό που δεν κουράζο-
μαι να λέω ότι δίνει ζωή στα
χρόνια και χρόνια στη ζωή και
πρέπει να μπει στο DNAκάθε
Έλληνα» δήλωσε παραλαμ-
βάνοντας το βραβείο ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. «Ο αθλη-
τισμός διαπαιδαγωγεί και
δημιουργεί ισχυρούς ανθρώ-
πους. Όσοι έχουν περάσει
από κάποια μορφή άθλησης
ξέρουν να συνεργάζονται  και
να υπακούν σε κανόνες,
ξέρουν να πέφτουν και να
σηκώνονται και κυρίως
ξέρουν να αναγνωρίζουν το
καλύτερο που είναι ένα μεγά-
λο έλλειμμα της ελληνικής κοι-
νωνίας.  Σε συνεργασία με
τους περιφερειακούς συμβού-
λους, τις τεχνικές μας υπηρε-
σίες, τους αθλητικούς

Συλλόγους  και όλη την τοπι-
κή κοινωνία, λειτουργούμε με
συνέργειες και δημιουργούμε
όσμωση ώστε να γίνει η
Λάρισα μόνιμη έδρα διεξαγω-
γής αγώνων και να συνεχί-
σουμε τα μεγάλα αθλητικά
έργα. Δώσαμε το μήνυμα,
δώσαμε την κατεύθυνση για
να μας μιμηθούν και άλλοι,

γιατί η ανάπτυξη έρχεται με το
μιμητισμό του καλού παρα-
δείγματος. Αλλάξαμε τα δεδο-
μένα του αθλητισμού στη
Θεσσαλία και σε όλη την
Ελλάδα. Το οφείλουμε στα
νέα παιδιά και στη χώρα και
έτσι συνεχίζουμε» πρόσθεσε
ο κ. Αγοραστός.
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Επικαιρότητα
CMYK

Με απόλυτη επιτυχία η 4η “Λευκή Νύχτα”!!! Με απόλυτη επιτυχία η 4η “Λευκή Νύχτα”!!! 

(Πλούσιο Φωτορεπορτάζ)(Πλούσιο Φωτορεπορτάζ)

Βραβεύτηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό ο Κ. ΑγοραστόςΒραβεύτηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό ο Κ. Αγοραστός



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτο-

χος μεταπτυχιακού

διπλώματος, με διδακτι-

κή εμπειρία, παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές

δημοτικού, γυμνάσιου,

λυκείου και σε φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-

οικόπεδο  συνολικής

έκτασης 6 στρεμμάτων

επί της οδού Λαρίσης ,

( πλησίον εγκαταστά-

σεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου

Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρα-

φείο 65τμ επι της οδού

25ης Μαρτίου 10 στα

Φάρσαλα στον 2ο

όροφο (πάνω  από το

καφενείο του κου

Γκουντόπουλου). Τιμή

200 ευρώ. 

Πληροφορίες:

2421215133,

6982163000.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

κατάστημα 28τ.μ. σε

καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ.

: 6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου
ορόφου 125 τ.μ. ,
κατασκευής 1992 στο
κέντρο των
Φαρσάλων. Διαθέτει
μόνωση, διπλά τζάμια,
τζάκι, κουζίνα ενιαία με
σαλόνι, τρία υπνοδω-
μάτια, δύο μπάνια και
είναι σε άριστη κατά-
σταση. Τιμή συζητήσι-
μη.  Πληροφορίες
στο τηλ. :
6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά

μονοκατοικία στα

Βρυσιά Φαρσάλων,

85τ.μ., με αποθήκη

50τ.μ. εντός οικοπέ-

δου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέ-

τουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο:

6978189427

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2
καταστήματα 30 τ.μ.
και 62 τ.μ. έκαστο επί
της Οδού Λαρίσης
(έναντι Σούπερ
Μάρκετ “Γαλαξίας)
πρώην Κτηνιατρείο
Θεοχάρη.
Πληροφορίες στα τηλ:
6977030707 και
6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κία 60τ.μ. με πρόσο-
ψη στον δρόμο, εντός
οικοπέδου 300τ.μ. επί

της οδού Κελευστή
Μαυρογιώργου στα
Φάρσαλα.
Πληροφορίες στο
τηλ: 6978155277

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
1) επαγγελματική
στέγη – γραφείο,
γωνιακό,  εμβαδού 45
τ.μ. στον 1ο όροφο
οικοδομής με πρόσο-
ψη στην κεντρική
πλατεία της πόλης.
Είσοδος από την οδό
Θεοτοκοπούλου.
Διαθέτει δύο ξεχωρι-
στούς χώρους,  wc
και γωνιακή βεράντα.

Για πληροφορίες
τηλ.: 6944635670

2) Γωνιακό κατάστη-
μα 60 τ.μ. με πατάρι
60 τ.μ. και υπόγειο 60
τ.μ. Πρόσοψη προς
την κεντρική πλατεία
και είσοδος από την
οδό Θεοτοκοπούλου.
Για πληροφορίες
τηλ.: 6944635670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλι-
σμός μίνι μάρκετ:
ψυγείο, ράφια, ταμείο
και ψωμιέρα.
Πληροφορίες στο
τηλ.: 6939018026
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2 / 7 : Α ν τ ω ν ι ά δ η ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :  Ν .

Κ ο υ κ ο υ φ λ ή  1 3  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 0 8 9

3 / 7 :  Κ α ρ ά μ π α ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  5  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 9 3 9

4 / 7 :  Δ α μ ι α ν ό ς  Δ η μ ή τ ρ η ς  Δ / ν σ η :  Ν .

Κ ο υ κ ο υ φ λ ή  7  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 1 5 4    

5 / 7 :  Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  2 8  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 4 1 6  /  2 4 9 1 0 -

2 4 4 5 5

6 / 7 :  Κ ό κ κ ι ν ο ς  Δ η μ ή τ ρ η ς :  Λ α ρ ί σ η ς  2 4

Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 0 1 2

7 / 7 :  Σ ε ρ α σ κ έ ρ η  Μ α ρ ί α  Δ / ν σ η :  Κ α ν α δ ά

4  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 4 6 5

8 / 7 :  Ζ α χ ο π ο ύ λ ο υ  Σ τ υ λ ι α ν ή     Δ / ν σ η :

Π λ α τ ε ί α  Λ α ο ύ  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 2 5 1

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργά-

τες για εποχιακή απασχόληση

σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας.

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 24910-25600 και

25601 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολιτι-

κός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την

τεχνική υποστήριξη. 

Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα Φάρσαλα

οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθε-

ση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος ALFA WOOD είναι από  τις πρώτες αδειοδοτη-

μένες  μονάδες στον κλάδο της ανακύκλωσης – επεξερ-

γασίας υπολειμμάτων ξυλείας στην Ελλάδα.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ όλους όσους ενδιαφέρονται  ότι ο όμιλος

μπορεί να ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ κάθε είδους υπολειμμάτων ξυλεί-

ας, ξύλινων συσκευασιών, παλετών, κ.α. υλικών προς

Επεξεργασία & Ανακύκλωση στο εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ

ΛΑΡΙΣΑΣ.

Τηλ. επικοινωνίας 2410 561232

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Συγχαίρω θερμά όλους τους μαθητές μου για την μεγάλη

προσπάθεια τους και  τον δύσκολο αγώνα που έκαναν

δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους στις Πανελλαδικές

εξετάσεις.

Συγχαρητήρια για τις μεγάλες επιδόσεις τους που ήταν

αποτέλεσμα μεθοδικού διαβάσματος, συγκέντρωσης και

καλής προετοιμασίας.

Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τον  μαθητή μου

ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΒΡΑΑΜ   για την μεγαλύτερη επίδοση που

πέτυχε στο Α’  Λύκειο Φαρσάλων στα Μαθηματικά.

Στεργίοπουλος Νίκος – Μαθηματικός.



Π
ραγματοποιήθηκε στις 28/6 στις 16:30 ο

τελικός του παιδικού τουρνουά τένις του

Αθλητικού Συλλόγου Φαρσάλων μεταξύ της

Κουκουφίκη Μαρίας και του Λιάμα Χρήστου.

Ένα παιχνίδι που κύριο χαρακτηριστικό του ήταν οι περισ-

σότεροι πόντοι να έχουν μεγάλη διάρκεια!

Τελικός νικητής του τουρνουά ο Λιάμας Χρήστος που επι-

κράτησε με 2-0 σετ(4-1, 4-0) .

Συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά του τελικού αλλά και σε

όσους συμμετείχαν!

Στο τουρνουά έλαβαν μέρος οι εξής αθλητές: Κουκουφίκη

Μαρία, Λιάμας Χρήστος, Ντοκούζης Κωνσταντίνος,

Παπακωνσταντίνου Κωνσταντής, Σακκά Κερασίνα,

Σουφλέρης Αλέξανδρος.

Μετά το τέλος του αγώνα είχαμε τις απονομές στους δύο

αθλητές!

Με αυτό το παιχνίδι έκλεισε η αθλητική χρονιά για τα παιδι-

κά τμήματα Τένις! 

Καλό καλοκαίρι!

Α
πό 24 Ιουνίου

έως 1 Ιουλίου

πραγματοποιήθηκ

αν στην Πάτρα τα

Πανελλήνια Σκακιστικά

Πρωταθλήματα Παίδων –

Κορασίδων 2019.

Η Φαρσαλινή σκακίστρια

Κωνσταντίνα Δερέκα στην

καλύτερη εμφάνισή της έως

σήμερα κατέκτησε την 4η

θέση (ισοβάθμησε στην

τρίτη θέση κι έχασε το χάλκι-

νο μετάλλιο στα κριτήρια)

έχοντας συγκεντρώσει έξι

βαθμούς σε εννέα αγώνες,

τέσσερις νίκες, τέσσερις ισο-

παλίες και μια ήττα, κερδίζο-

ντας την φετινή

Πρωταθλήτρια Παναγιώτα

Κιούση και φέρνοντας ισο-

παλία με τα άλλα δύο κορί-

τσια που ανέβηκαν στο

βάθρο. Από 2 έως 6 Ιουλίου

θα αγωνιστεί στο

Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής με

την φανέλα της Πνευματικής

Στέγης Περιστερίου. 

Ο
σχεδιασμός στον

Ολυμπιακό

Αμπελιάς για τη

νέα αγωνιστική περίοδο

ξεκίνησε και έγιναν

γνωστές οι τρεις πρώτες

ανανεώσεις με

ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, κάτω από τις

οδηγίες των Βαγγέλη

Μπρισίμη και Θοδωρή

Εμμανουήλ θα αγωνίζονται

και τη νέα χρονιά οι Μάκης

Γεωργούλας, Δημήτρης

Αγγέλης και Τριαντάφυλλος

Σερίφης.

Ο πολύπειρος τερματοφύ-

λακας (Μάκης Γεωργούλας)

θα βρίσκεται και τη νέα

ποδοσφαιρική σεζόν κάτω

από την εστία της Αμπελιάς,

ο κεντρικός αμυντικός

(Δημήτρης Αγγέλης) θα

συνεχίσει να φορά τα «κόκ-

κινα», όπως και ο αμυντι-

κός, Τριαντάφυλλος

Σερίφης, με αυτούς τους

τρεις παίκτες να είναι η αρχή

στις ανανεώσεις των ποδο-

σφαιριστών από το υπάρ-

χον ρόστερ…

Ξ
εκίνησε την Πέμπτη

27/6 το 15ο

Πρωτάθλημα 5Χ5

του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ με την

πρώτη αγωνιστική του

εφηβικού

πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

της πρώτης αγωνιστικής.

ΦΙΟΡΕΤΣΙΝΑ – LOS FIR-

MAS 5 - 3

BLACK PANTHERS –

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 4 -

1

POWER RANGERS -

BARCELONA 1 - 1

AMPALOOSERS - ΚΑΡΑ-

ΜΕΛΙΑΚΟΣ 2 - 6

UNICORNS – THE EDISON

BAR 1 - 6.

Το 15ο Πρωτάθλημα 5Χ5

του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. είναι

αφιερωμένο στην μνήμη του

Χρήστου Στεργιόπουλου ο

οποίος επί σειρά ετών διετέ-

λεσε διαιτητής και βοήθησε

τα μέγιστα για την διεξαγω-

γή των πρωταθλημάτων.

Όλες οι ομάδες τήρησαν

ενός λεπτού σιγή στην

μνήμη του στην πρεμιέρα

του πρωταθλήματος.

Την Παρασκευή 28/6 διεξή-

χθη η πρώτη αγωνιστική του

αντρικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΠΥΡΑΥΛΟΙ – ΠΑΡΤΑΛΙΑ 10

- 0 

VILLAGERS – ΑΟ ΡΟΜΑ 4 -

5

ΜΠΙΑΝΚΟΝΕΡΙ – LOS FIR-

MAS 8 - 2

ΜΑΧΗΤΕΣ - ΝΤΕΠΟΝ 7 - 0

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ –

ΧΑΒΑΛΕΔΕΣ 4 - 1.

Το πρόγραμμα των εφήβων

για την ερχόμενη εβδομάδα

έχει ώς εξής.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -  ΤΕΤΑΡ-

ΤΗ 3/7 

19:00 ΑΤΛΕΤΙΚΟΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ – LOSFIRMAS

20:00 ΦΙΟΡΕΤΣΙΝΑ –

BARCELONA

21:00 BLACKPANTHERS –

ΚΑΡΑΜΕΛΙΑΚΟΣ

22:00 POWER RANGERS

– THE EDISON BAR

23:00 UNICORNS -

AMPALOOSERS

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗ 5/7

19:00 POWER RANGERS

– UNICORNS

20:00 ΑΤΛΕΤΙΚΟΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

21:00 AMPALOOSERS –

LOSFIRMAS

22:00 ΦΙΟΡΕΤΣΙΝΑ –

ΚΑΡΑΜΕΛΙΑΚΟΣ

23:00 BLACKPANTHERS –

THEEDISONBAR

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗ 28/6

19:00 ΠΥΡΑΥΛΟΙ – ΠΑΡΤΑ-

ΛΙΑ

20:00 VILLAGERS – ΑΟ

ΡΟΜΑ

21:00 ΜΑΧΗΤΕΣ - ΝΤΕ-

ΠΟΝ

22:00 ΜΠΙΑΝΚΟΝΕΡΙ –

LOSFIRMAS

23:00 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΕΡΑΥ-

ΝΟΣ – ΧΑΒΑΛΕΔΕΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΤΡΙΤΗ

2/7

19:00 ΜΑΧΗΤΕΣ – ΧΑΒΑ-

ΛΕΔΕΣ

20:00 ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΚΕΡΑΥΝ0Σ – LOSFIRMAS

21:00 ΜΠΙΑΝΚΟΝΕΡΙ –

ΠΑΡΤΑΛΙΑ

22:00 ΠΥΡΑΥΛΟΙ – ΑΟ

ΡΟΜΑ

23:00 VILLAGERS – ΝΤΕ-

ΠΟΝ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΠΕΜΠΤΗ

4/7

19:00 ΠΑΡΤΑΛΙΑ – LOS-

FIRMAS

20:00 ΜΠΙΑΝΚΟΝΕΡΙ – ΑΟ

ΡΟΜΑ

21:00 ΠΥΡΑΥΛΟΙ - ΝΤΕ-

ΠΟΝ

22:00VILLAGERS - ΧΑΒΑ-

ΛΕΔΕΣ

23:00 ΜΑΧΗΤΕΣ – ΚΟΚΚΙ-

ΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Το πρόγραμμα των αντρών-

για την ερχόμενη εβδομάδα

έχει ώς εξής.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΤΡΙΤΗ

2/7

19:00 ΜΑΧΗΤΕΣ – ΧΑΒΑ-

ΛΕΔΕΣ

20:00 ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΚΕΡΑΥΝ0Σ – LOSFIRMAS

21:00 ΜΠΙΑΝΚΟΝΕΡΙ –

ΠΑΡΤΑΛΙΑ

22:00 ΠΥΡΑΥΛΟΙ – ΑΟ

ΡΟΜΑ

23:00 VILLAGERS – ΝΤΕ-

ΠΟΝ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΠΕΜΠΤΗ

4/7

19:00 ΠΑΡΤΑΛΙΑ – LOS-

FIRMAS

20:00 ΜΠΙΑΝΚΟΝΕΡΙ – ΑΟ

ΡΟΜΑ

21:00 ΠΥΡΑΥΛΟΙ - ΝΤΕ-

ΠΟΝ

22:00VILLAGERS - ΧΑΒΑ-

ΛΕΔΕΣ

23:00 ΜΑΧΗΤΕΣ – ΚΟΚΚΙ-

ΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
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Νικητής ο Χρήστος Λιάμας στο παιδικό τουρνουά τένις τουΝικητής ο Χρήστος Λιάμας στο παιδικό τουρνουά τένις του

Αθλητικού Συλλόγου ΦαρσάλωνΑθλητικού Συλλόγου Φαρσάλων

Στην 4η θέση η Φαρσαλινή Στην 4η θέση η Φαρσαλινή 

σκακίστρια Κων/να Δερέκασκακίστρια Κων/να Δερέκα

Ξεκίνησε ο σχεδιασμός στην ΑμπελιάΞεκίνησε ο σχεδιασμός στην Αμπελιά

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα 5Χ5 στα ΦάρσαλαΞεκίνησε το πρωτάθλημα 5Χ5 στα Φάρσαλα

Επικαιρότητα



Ο
Σύλλογος

Ηπειρωτών

Επαρχίας

Φαρσάλων και

Περιχώρων, σας

προσκαλεί στο

ηπειρώτικο γλέντι την

Πέμπτη 4 Ιουλίου και ώρα

21:00, στην Πλατεία

Βαρουσίου – ΑΙΓΛΗ.

Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος οι Ηπειρώτες
τηρούν τα έθιμα και σας
περιμένουν σε μια εκδή-
λωση που έχει γίνει

θεσμός για να περάσετε
όμορφα σε ένα γνήσιο
Ηπειρώτικο γλέντι στο
ΑΙΓΛΗ Βαρουσίου
(Πλάτανος)!!!
Ορχήστρα: Βασίλης
Μπακαγιάννης-κλαρίνο,
Θάνος Ρούμπος- βιολί,
Βασίλης Σαραντινός λ-
κρουστά-τραγούδι, Τάσος
Σβάρνας -λαούτο-τραγού-
δι.
Είσοδος – Οικονομική
ενίσχυση συλλόγου: 5
ευρώ

16
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protostypos.gr

Επικαιρότητα

CMYK

Γιορτάζει ο σύλλογος Ηπειρωτών Επ. Φαρσάλων και περιχωρών με γλέντι στο “Βαρούσι”Γιορτάζει ο σύλλογος Ηπειρωτών Επ. Φαρσάλων και περιχωρών με γλέντι στο “Βαρούσι”


