
Εντυπωσιακή και απόλυταΕντυπωσιακή και απόλυτα

επιτυχημένη η θεατρικήεπιτυχημένη η θεατρική

παράσταση «Υπάρχει καιπαράσταση «Υπάρχει και

φιλότιμο» από τον Σύλλογοφιλότιμο» από τον Σύλλογο

Γυναικών “Μελίνα”!!!Γυναικών “Μελίνα”!!!

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικόΔημοσιεύθηκε στο περιοδικό

της Ε.Μ.Ε. «Ευκλείδης Γ’» η της Ε.Μ.Ε. «Ευκλείδης Γ’» η 

μελέτη του Φαρσαλινούμελέτη του Φαρσαλινού

επιστήμονα επιστήμονα ΑθΑθ. Γακόπουλου!. Γακόπουλου!

CMYK

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 975 Τιμή: 0,60 ευρώ

Δεν αντέχει άλλο Δεν αντέχει άλλο lockdownlockdown

η Επαρχία Φαρσάλων,η Επαρχία Φαρσάλων,

απαιτείται προσοχή...απαιτείται προσοχή...
Αποκαρδιωτική η εικόνα της αγοράς μετά την άρση των μέτρωνΑποκαρδιωτική η εικόνα της αγοράς μετά την άρση των μέτρων

Ευκαιρία για “τόνωση” και ανάκαμψη η περίοδος των εκπτώσεωνΕυκαιρία για “τόνωση” και ανάκαμψη η περίοδος των εκπτώσεων

Αγωνία για καταστηματάρχες και εργαζομένους μετά την νέα έξαρσηΑγωνία για καταστηματάρχες και εργαζομένους μετά την νέα έξαρση

Πρώτος τοκετός μετά απόΠρώτος τοκετός μετά από

χρόνια στο Κ.Υ. Φαρσάλωνχρόνια στο Κ.Υ. Φαρσάλων

Απόλυτα επιτυχημένη ακόμηΑπόλυτα επιτυχημένη ακόμη

μια αιμοδοσία!!!μια αιμοδοσία!!!
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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 22/7/2020 
Ηλιοφάνεια 19/34c

Τρίτη 21/7/2020
Ηλιοφάνεια 18/34c

Πέμπτη 23/7/2020
Ηλιοφάνεια 18/35c

Παρασκευή 24/7/2020
Ηλιοφάνεια 19/36c

Σαββάτο 25/7/2020
Ηλιοφάνεια 21/37c

Κυριακή 26/7/2020 
Ηλιοφάνεια 20/37c

Δευτέρα 27/7/2020
Ηλιοφάνεια 21/3c

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

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Ό
πως φαίνεται το

τελευταίο

διάστημα

αυξάνονται και πάλι τα

κρούσματα του COVID-19

στην χώρα μας και πάλι

ξεκίνησαν να

επιβάλλονται μέτρα με

την χρήση μάσκας να

επανέρχεται και πάλι

σχεδόν υποχρεωτικά, τα

πρόστιμα να αποτελούν

και πάλι καθημερινότητα,

οι έλεγχοι να είναι αυξη-

μένοι ενώ μέχρι το τέλος

Ιουλίου αναβλήθηκαν

όλες οι κοινωνικές και

πολιτιστικές εκδηλώσεις

(πανηγύρια,

χοροεσπερίδες,

εκδηλώσεις κ.α.).

Στην Επαρχία Φαρσάλων

όπως φαίνεται για πρώτη

χρονιά μετά από πολλά

χρόνια δεν θα έχουμε το

ιστορικό παζάρι ενώ σύλλο-

γοι, φορείς και σωματεία

αναβάλουν το ένα πίσω

από το άλλο τις εκδηλώσεις

τους.

Το πρώτο και μεγάλο κύμα

πέρασε «ξυστά» αλλά

χωρίς κανένα κρούσμα από

την περιοχή μας ενώ και το

μεγαλύτερο ποσοστό των

κατοίκων της Επαρχίας

συμμορφώθηκε με τις κατα-

στάσεις και έδειξε ωριμότη-

τα και υπεύθυνη στάση.

Μετά το πέρας της πανδη-

μίας η κατάσταση στην

αγορά των Φαρσάλων

πραγματικά είναι αποκαρ-

διωτική.

Ο κόσμος που κινείται στην

αγορά  κάνει από ελάχιστα

έως και μηδαμινά ψώνια

ενώ οι υποχρεώσεις των

καταστημάτων «τρέχουν»

ραγδαία.

Μπορεί να έχουμε μπει σε

περίοδο καλοκαιρινών

εκπτώσεων όμως αυτό δεν

άλλαξε την εικόνα της αγο-

ράς καθώς οι καταναλωτές

συνεχίζουν να ψωνίζουν με

φειδώ και τα απολύτως

απαραίτητα.

Αν  στην εξίσωση βάλουμε

και το γεγονός ότι σε όλα τα

πολυκαταστήματα και τα

σούπερ μάρκετ ο κατανα-

λωτής βρίσκει όλων των

ειδών τα προϊόντα που

πωλούν τα καταστήματα και

φυσικά την ραγδαία εξέλιξη

των αγορών μέσω Internet

έχουμε την μεγάλη εικόνα.

Ούτε βέβαια και στα κατα-

στήματα εστίασης τα πράγ-

ματα είναι «ρόδινα».

Ναι ο κόσμος επιλέγει να

βγει και να διασκεδάσει τις

περισσότερες ημέρες του

καλοκαιριού όμως η μεγάλη

εικόνα δείχνει ότι η κατανά-

λωση έχει μεγάλη πτώση

συγκριτικά με τα προηγού-

μενα έτη.

Οι περισσότερες επιχειρή-

σεις βιώνουν προβλήματα

όσο και αν οι εκάστοτε βου-

λευτές και υπουργοί προ-

σπαθούν να πείσουν για το

αντίθετο.

Η Επαρχία Φαρσάλων

συγκριτικά με άλλες περιο-

χές στηρίζεται και αντέχει

λίγο περισσότερο καθώς

υπάρχουν αρκετοί αγρότες,

κτηνοτρόφοι και άνθρωποι

που απασχολούνται σε

άλλους κλάδους.

Κάθε μέρα όλοι στην

Επαρχία ξυπνάνε με τον

φόβο της ανακοίνωσης

ενός ακόμη lockdown που

το μόνο σίγουρο είναι ότι αν

υπάρξει ξανά πολλές κλει-

δαριές δεν θα ανοίξουν

ξανά.

Η Ελλάδα γενικότερα και η

Επαρχία Φαρσάλων ειδικό-

τερα δεν αντέχουν άλλο

lockdown και ευχή όλων

είναι να μην βιώσουμε ξανά

τις δύσκολες καταστάσεις

των περασμένων μηνών.

Για να αποφευχθεί κάθε

κακό στην πόρτας μας

απαιτείται ατομική και συλ-

λογική ευθύνη και προσο-

χή, πράγμα δύσκολο ειδικά

τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δεν αντέχει άλλο Δεν αντέχει άλλο lockdownlockdown η Επαρχίαη Επαρχία

Φαρσάλων, απαιτείται προσοχή...Φαρσάλων, απαιτείται προσοχή...

Μ
ετά από

πολλά χρόνια

στο Κ.Υ.

Φαρσάλων είχαμε τον

πρώτο τοκετό καθώς τα

ξημερώματα της

περασμένης Τρίτης ήρθε

στον κόσμο ένα

υγιέστατο αγοράκι στο

ΚΥ Φαρσάλων.

Με άρτια συνεργασία και

απόλυτη προσοχή ο εφημε-

ρεύον ιατρός η μαία και οι

νοσοκόμες που ήταν στο

Κέντρο Υγείας κατάφεραν

να φέρουν εις πέρας αυτή

την «γλυκιά» αποστολή και

ένα υγιέστατο αγοράκι ήρθε

στον κόσμο.

Αμέσως μετά τις απαραίτη-

τες ενέργειες που απαιτού-

νται δόθηκε η εντολή και η

μητέρα μαζί με το αγοράκι

διακομήστηκαν στο

Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο της Λάρισας

για τις απαραίτητες εξετά-

σεις και περαιτέρω έλεγχο.

ΠρώτοςΠρώτος τοκετός μετάτοκετός μετά

από πολλά χρόνια στοαπό πολλά χρόνια στο

Κ.Υ. ΦαρσάλωνΚ.Υ. Φαρσάλων



Έ
κκληση

Αγοραστού στα

Νοσοκομεία να

προμηθευτούν άμεσα

εξοπλισμό «δια παν

ενδεχόμενο»

Έκκληση στις διοικήσεις

των Νοσοκομείων να τρέ-

ξουν γρήγορα τις  διαδικα-

σίες ώστε να αξιοποιήσουν

τα χρήματα που έχει διαθέ-

σει η Περιφέρεια  εδώ και 4

μήνες και να προμηθευτούν

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

για την αντιμετώπιση του

Covid -19 έκανε ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Παρουσιάζοντας τη νέα

ενημερωτική καμπάνια της

Περιφέρειας Θεσσαλίας με

τίτλο «Ο Covid-19 δεν κάνει

διακοπές», ο κ. Αγοραστός

εστίασε στην ανάγκη να

τηρούμε όλοι, απαρέγκλιτα,

τα μέτρα ατομικής υγιεινής

και  προστασίας και  ανέφε-

ρε χαρακτηριστικά: «Ο

κορωνοιός δεν κάνει διακο-

πές. Δεν πρέπει να χαλα-

ρώνουμε, ούτε να εφησυχά-

ζουμε. Η ατομική ευθύνη

ανάγεται σε συλλογική

ευθύνη. Η χώρα δεν αντέχει

δεύτερο  lockdown. Η

αγορά έχει πρόβλημα. Για

αυτό ο καθένας και η καθε-

μιά ξεχωριστά και όλοι μαζί

πρέπει να παίρνουμε τα

μέτρα προφύλαξης και

προστασίας».

20 εκατ. από το ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας για τον κορω-

νοιό

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας,

έχει διαθέσει μέσω του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-

2020   είκοσι εκατομμύρια

ευρώ  για ένα ανθεκτικό

σύστημα δημόσια υγείας

στην αντιμετώπιση του

covid-19. «Ενισχύουμε με

12,5 εκατ. ευρώ την πρό-

σληψη απαραίτητου ιατρι-

κού, νοσηλευτικού και βοη-

θητικού προσωπικού καλύ-

πτοντας το μισθοδοτικό και

ασφαλιστικό κόστος για 3

χρόνια» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Και

διαθέτουμε 8 εκατομμύρια

ευρώ για την προμήθεια

σύγχρονου  ιατροτεχνολογι-

κού  εξοπλισμού. Κάνω

έκκληση τα χρήματα που

είναι διαθέσιμα να αξιοποιη-

θούν με γρήγορες διαδικα-

σίες, ώστε τα Νοσοκομεία

να προμηθευτούν σύντομα

τον εξοπλισμό που χρειάζο-

νται. Είναι σημαντικό, δια

παν ενδεχόμενο τα

Νοσοκομεία της Θεσσαλίας

να είναι πλήρως εξοπλισμέ-

να για να εντοπίσουν και να

θεραπεύσουν καταστάσεις»

προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.
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Περιφέρεια Θεσσαλίας: «Ο Περιφέρεια Θεσσαλίας: «Ο Covid-19 Covid-19 δενδεν

κάνει διακοπές»κάνει διακοπές»



Α
κόμη μια

αιμοδοσία

στέφθηκε με

απόλυτη επιτυχία από τον

Αιμοδοτικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

καθώς  συγκεντρώθηκαν

50 φιάλες αίματος σε

αιμοδοσία που

πραγματοποιήθηκε στο

Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων.

Οι Φαρσαλινοί έδειξαν για

ακόμη μια φορά την αλλη-

λεγγύη τους και την βοήθεια

τους και “αγκάλιασαν”

ακόμη μια Αιμοδοσία η

οποία είχε μεγάλη επιτυχία.

Το Δ.Σ. του Αιμοδοτικού

Συλλόγου Φαρσάλων ευχα-

ριστεί θερμά την Διοίκηση

και το προσωπικό του Κ.Υ.

Φαρσάλων για την άψογη

συνεργασία και όλους τους

εθελοντές αιμοδότες που

για ακόμη μια φορά έκαναν

ένα σημαντικό δώρο ζωής.

Επόμενη προγραμματισμέ-

νη αιμοδοσία στις 27

Αυγούστου.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Απόλυτα επιτυχημένη ακόμη μιαΑπόλυτα επιτυχημένη ακόμη μια

αιμοδοσία αιμοδοσία απόαπό τοντον Αιμοδοτικό!Αιμοδοτικό!

Τ
η μνήμη του

προφήτη Ηλία και

πιο συγκεκριμένα,

της ανάβασής του στον

ουρανό, γιορτάζει κάθε

χρόνο στις 20 Ιουλίου η

εκκλησία. 

Έτσι και στην Επαρχία

Φαρσάλων, η διδασκαλία

του προφήτη Ηλία έρχεται

ξανά στο 'φως' με την τέλε-

ση εσπερινών και θείων λει-

τουργιών τόσο στα

Φάρσαλα όσο και σε αρκε-

τά χωριά της Επαρχίας.

Σε κλίμα κατάνυξης δεκά-

δες χριστιανοί, έδωσαν το

παρόν, άναψαν το κεράκι

τους και προσευχήθηκαν. 

Φωτογραφία από το όμορ-

φο γραφικό ξωκλήσι του

προφήτη Ηλία στο Δίλοφο

Φαρσάλων.

Τιμήθηκε ο Προφήτης ΗλίαςΤιμήθηκε ο Προφήτης Ηλίας



Τ
ο μεγαλύτερο

πρόβλημα και η

«ανοιχτή πληγή»

του δρόμου Φαρσάλων –

Λάρισας παραμένει όπως

είχαμε επισημάνει και σε

παλαιότερο άρθρο μας

παρά τις παρεμβάσεις και

τα έργα που γίνονται η

κυκλοφορία των βαρέων

οχημάτων σε μια

Επαρχιακή Οδό η οποία

πραγματικά αντιμετωπίζει

πολλά προβλήματα.

Το site μας protostypos.gr

δίνοντας για ακόμη μια

φορά τον λόγο στους ανα-

γνώστες του, έδωσε την

δυνατότητα μέσω ενός

ψηφίσματος για την απαγό-

ρευση της διέλευσης φορ-

τηγών βαρέου τύπου στην

Επαρχιακή Οδό Λάρισας –

Φαρσάλων στον κόσμο να

δώσει το στίγμα του.

Τα αποτελέσματα είναι

πραγματικά εντυπωσιακά

καθώς σε σύνολο 359

ψήφων οι 264 απάντησαν

«Ψηφίζω», οι 48 απάντη-

σαν «Δεν με Αφορά» ενώ

μόλις 47 απάντησαν «Δεν

Ψηφίζω».

Τα συγκεκριμένα αποτελέ-

σματα δείχνουν την κατά-

σταση και την εικόνα που

επικρατεί με την λύση να

συνεχίζει να αγνοείται…

Μ
ια πρωτοποριακή
και συνάμα
εύχρηστη

εφαρμογή απόλυτα
εναρμονισμένη και
εκσυγχρονισμένη με τα
δεδομένα της ψηφιακής
εποχής αλλά και την
ασφάλεια των πολιτών
μετά τα νέα δεδομένα της
πανδημίας ανακοίνωσε ο
ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. και πλέον
όλοι οι κάτοικοι και οι
Σύλλογοι της Επαρχίας
Φαρσάλων θα μπορούν

μέσω εφαρμογής να
χρησιμοποιούν
συγκεκριμένους
Δημόσιους χώρους για
την άθληση και την
ψυχαγωγία τους.
Ο Οργανισμός Πολιτισμού
Αθλητισμού Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης
Δήμου Φαρσάλων
(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) αντα-
ποκρινόμενος στις βασικές
ανάγκες της επικαιρότητας
θέτει σε εφαρμογή τη νέα
πλατφόρμα κρατήσεων

δημοτικών χώρων τo
Open1|Booking
Σε δήλωσή του ο πρόεδρος
του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.
Μπασαγιάννης Χρήστος
ανάφερε τα εξής :
«Για πρώτη φορά ο Δήμος
Φαρσάλων με του
Οργανισμού Πολιτισμού
Αθλητισμού Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης
Δήμου Φαρσάλων
(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) εισάγει
ένα καινούριο σύστημα
δίνοντας τη δυνατότητα δια-
χείρισης συγκεκριμένου
αριθμού ανθρώπων που
κάνουν χρήση ενός χώρου
καθώς και την δυνατότητα
ιχνηλάτησης ενδεχόμενων
κρουσμάτων covid, που
επισκέφθηκαν τον αντίστοι-
χο χώρο. Επίσης δίνεται η
δυνατότητα για την πιο
αποτελεσματική και χρηστή
λειτουργία καθώς και την
επιτήρηση των δημοτικών
χώρων»
Η πλατφόρμα διατίθεται
μέσω cloud και συνδέει
τους πολίτες, συλλόγους
και σωματεία που θέλουν
να κάνουν κράτηση για ατο-
μική ή συλλογική χρήση
ενός χώρου (αθλητικού,
πολιτιστικού κλπ) με τους

δημοτικούς χώρους που
υπάρχουν προς διάθεση,
αλλά πρέπει να εναρμονι-
στούν με τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα πρόληψης της
εξάπλωσης του covid.
Συγκεκριμένα η εφαρμογή
στον Δήμο Φαρσάλων λει-
τουργεί για τους εξής
χώρους :
– Αίθουσα εκδηλώσεων
Πολιτιστικού Κέντρου
– Αίθουσα Πολλαπλών
Χρήσεων Πολιτιστικού
Κέντρου
– Κλειστό Γυμναστήριο
– Γήπεδα Τέννις
– Γήπεδα 5×5 (οδός Βόλου)
Το σύστημα είναι απλό
στην χρήση, δεν χρειάζεται
εκπαίδευση και λειτουργεί
σε κινητές και σταθερές
συσκευές για όλους τους
χρήστες.
Ο σύνδεσμος κρατήσεων
είναι ο εξής :
booking.open1.eu/farsala
Οι σύλλογοι και τα σωμα-
τεία θα επικοινωνούν με τα
παρακάτω τηλέφωνα για
την κοινοποίηση των συν-
δέσμων (link) που έχουν
δημιουργηθεί εξειδικευμένα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας
2491350141, 2491350116
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CMYK

Πρωτοποριακή εφαρμογή για την ασφάλειαΠρωτοποριακή εφαρμογή για την ασφάλεια

και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτώνκαι την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

από τον ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.από τον ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.

“Πονοκέφαλος” και “ανοικτή πληγή” τα βαρέα“Πονοκέφαλος” και “ανοικτή πληγή” τα βαρέα

οχήματα στην Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλωνοχήματα στην Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων



Μ
εγάλη επιτυχία και

αναγνώριση

κόπων, χρόνου και

πολλής μελέτης για τον

Φαρσαλινό επιστήμονα κ.

Αθανάσιο Β. Γακόπουλο

καθώς η μελέτη του για το

πλαγιογώνιο σύστημα

δημοσιεύθηκε στο

Μαθηματικό περιοδικό

«Ευκλείδης Γ» της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Ε.Μ.Ε.) στο οποίο

δημοσιεύονται ερευνητικές

εργασίες.

Το εν λόγω περιοδικό ανακοί-

νωσε ότι η μελέτη του κ.

Γακόπουλου είναι η μοναδική

ολοκληρωμένη μελέτη πλα-

γιογωνίου συστήματος στην

Ελλάδα και ενδεχομένως

παγκόσμια και δόθηκε η

δυνατότητα  δημοσίευσης σε

διεθνή site και περιοδικά.

Η Περίληψη της Μελέτης

Το  ορθογώνιο  σύστηµα

αξόνων  ως  κεφάλαιο  της

Αναλυτικής Γεωµετρίας  είναι

αυτό  που  διδάσκεται  στους

µαθητές Λυκείου.  

Στην  εργασία  αυτή  γίνεται

παρουσίαση  της  µελέτης

του  πλαγιογωνίου  συστήµα-

τος  αξόνων  στο  οποίο  οι

άξονες τέµνονται  υπό  γωνία

ϑ  ( 0°<ϑ<180°). Οι  βασικοί

Μαθηµατικοί  τύποι,  όπως

τους  απέδειξα  και ισχύουν

στο  πλαγιογώνιο  σύστηµα,

είναι  γενικότεροι  από τους

τύπους  που  ισχύουν  στο

ορθογώνιο  σύστηµα.

Ωστόσο µεταπίπτουν  στους

τύπους  του  ορθογωνίου  αν

θέσουµε  τηv τιµή  της

γωνίας ϑ  ίση  µε 90°  (όπου

αυτή  υπεισέρχεται  µε τη

µορφή  ηµιτόνου  ή  συνηµι-

τόνου).  Συνεπώς  το  πλα-

γιογώνιο σύστηµα  εµπεριέ-

χει  το  ορθογώνιο  και  η

διδασκαλία  των  δύο αυτών

συστηµάτων  στο  Λύκειο

µπορεί  να  γίνει,  υπό  τις

ίδιες προϋποθέσεις,  ενιαία.

Το  πλαγιογώνιο  σύστηµα

στα  χέρια  του εκπαιδευτικού

και  του  µαθητή  µπορεί  να

γίνει  ένα  βασικό, δυναµικό

εργαλείο  το  οποίο  δίνει

λύσεις  σε  προβλήµατα

που, κατά  περίπτωση,  το

ορθογώνιο  σύστηµα  το

κάνει  µε  σχετικά πιο

δύσκολο  τρόπο. Θεωρώ

πως  η  εργασία  αυτή

συµβάλλει  στην  ανύψωση

του επιπέδου  της  διδασκα-

λίας  στη  Δευτεροβάθµια

εκπαίδευση  και προάγει  την

επιστηµονική  γνώση.

Η τοποθέτηση του κ.

Γακόπουλου για την ανα-

γνώριση της προσπάθειας

και των κόπων του.

Αναγγέλλω, με χαρά, τη

δημοσίευση της ερευνητικής

μου εργασίας στο περιοδικό

της ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΜΑΘΗΜΑ-

ΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ, ΕΥΚΛΕΊ-

ΔΗΣ γ', τεύχος 92, 2020, με

τίτλο "ΠΛΑΓΙΟΓΙΏΝΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΞΌ-

ΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ".

Υπέβαλα το τελικό κείμενο

στο περιοδικό, μετά από τις

διορθώσεις που έγιναν σύμ-

φωνα με τις υποδείξεις της

επιστημονικής επιτροπής, η

οποία επιμελήθηκε την εγκυ-

ρότητα της μελέτης, πριν από

2.5 χρόνια. Από τότε έχω

προχωρήσει αρκετά, θα

έλεγα, στη συνέχιση της

μελέτης του πλαγιογωνίου

συστήματος στις κωνικές

τομές και στο χώρο, καθώς

και στην απόδειξη διαφόρων

προτάσεων [λήμματα, νέο

κριτήριο εγγραψιμότητας

τετραπλεύρου, υπολογισμός

εμβαδού πολυγώνου σε πλα-

γιογιώνιο σύστημα (μελέτη σε

συνεργασία με τον κ.

Δημήτρη Μπλατσή), γενίκευ-

ση του θεωρήματος Κούτρα,

σχέσεις που ισχύουν σε

"ψευδοεγγράψιμο" πλήρες

τετράπλευρο, Γεωμετρική

προσέγγιση των

Μαθηματικών σταθερών, π,

e, φ ως λόγο εμβαδών

παραλληλογράμμων, σχέσεις

υπολογισμού όγκου τετραέ-

δρου, διάφορα άρθρα], οι

οποίες έχουν δημοσιευθεί

αποσπασματικά σε διάφορες

Μαθηματικές ομάδες στην

Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αισθάνομαι την ανάγκη να

εκφράσω τις ευχαριστίες μου

στην επιτροπή του περιοδι-

κού, καθώς και σε όλους,

όσοι με βοήθησαν στην προ-

σπάθειά μου αυτή.

Κρίση της επιστημονικής

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ-

ΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την

εργασία σχετικά με το πλα-

γιογώνιο σύστημα.

Η εργασία περιέχει συστημα-

τοποιημένο κατάλογο τύπων

που ισχύουν σε πλαγιογώνιο

κανονικό σύστημα αξόνων

στο επίπεδο.  Δεν υπάρχει

εμφανές λάθος και είναι η

πρώτη φορά που εμφανίζεται

κάτι τέτοιο στην Ελληνική και

ίσως και στη Διεθνή βιβλιο-

γραφία. Αξίζει να δημοσιευτεί. 

Το πλεονέκτημα της μεθόδου

είναι ότι γίνεται αλγεβροποίη-

ση των προβλημάτων, όπου

έχουμε σχετικά λίγους

τύπους να συνδυάσουμε και

αξιοποιήσουμε κατά τρόπο

μηχανικό και αλγεβρικό, σε

αντίθεση με την πληθώρα

προτάσεων που θα ήσαν

υποψήφια από την

Ευκλείδεια Γεωμετρία.

Είναι σαφές ότι αν δεν διαλέ-

ξουμε την κατάλληλη γωνία

του συστήματος μπορεί η

λύση να γίνει πολύπλοκη,

όπως ίσως για γωνία 90 μοι-

ρών, ενώ με την κατάλληλη

επιλογή γωνίας οι πράξεις

πολύ απλουστεύονται γιατί ο

αριθμός των παραμέτρων

που τώρα απαιτούνται είναι

μικρότερος. Κάτι τέτοιο νομί-

ζω συνέβαινε και με την μελέ-

τη του πλανητικού συστήμα-

τος, αν σαν κέντρο πάρουμε

την γη κι όχι τον ήλιο.

Στο κείμενο δίνονται σαν

εφαρμογές διάφορα επώνυ-

μα θεωρήματα της

Ευκλειδίου Γεωμετρίας, των

οποίων οι αποδείξεις με

χρήση πλαγιογωνίου συστή-

ματος γίνονται πράξεις ρουτί-

νας. Ανάμεσά τους υπάρχει

κι ένα θεώρημα που αναφέ-

ρεται ως "θεώρημα Κούτρα "

καθώς και μια ενδιαφέρουσα

γενίκευση του. Προτείνω αντί

να γράφεται στην εκφώνηση

" Θεώρημα Κούτρα " να μη

γραφτεί τίποτα στην εκφώνη-

ση, αλλά μια γραμμή πιο

πριν να γράφει " Το επόμενο

αποτέλεσμα είναι γνωστό ως

Θεώρημα Κούτρα ".

Προτείνω δημοσίευση αφού

ληφθούν υπόψη οι περισσό-

τερες από τις παρατηρήσεις

του προηγούμενου κριτή

καθώς και η δική μου υπόδει-

ξη για το θεώρημα Κούτρα.

Σημειώνω ότι τα πλείστα

είναι θέματα γραμμικής

Γεωμετρίας και Άλγεβρας,

χωρίς να έχει προχωρήσει

τόσο ο συγγραφέας σε μετρι-

κές σχέσεις όπως κωνικές

τομές, τα οποία δεν μου είναι

καθαρό αν απλουστεύονται

πολύ με χρήση πλαγιογωνίου

συστήματος. Όμως αυτά θα

εξεταστούν μελλοντικά από

τον συγγραφέα.

Απο Μαθηματικής απόψεως

η ιδευυα είναι η ίδια με αυτήν

της Αναλυτικής Γεωμετρίας,

αλλά για μη μαθηματικούς,

μηχανικούς, πληροφορικάρι-

ους και λοιπούς το θέμα

παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέ-

ρον. Ακόμη η άσκηση "να

βρεθεί ο τόπος των σημείων

τομής των διαγωνίων τραπε-

ζίου με βάση πλευρά ΒΓ τρι-

γώνου ΑΒΓ, όπου οι άλλες

κορυφές του τραπεζίου βρί-

σκονται στα ΑΒ και ΑΓ αντί-

στοιχα" λύνεται όχι μόνο με

γραμμικούς μετασχηματι-

σμούς, αλλά και με χρήση

πλαγιογωνίου κανονικού

συστήματος αξόνων με

χρήση συντεταγμένων και η

λύση είναι πολύ απλή. Έτσι

δεν χρειάζονται μη κανονικά

πλαγιογώνια συστήματα και

τα κανονικά είναι αρκετά.

Ακόμη δεν νομίζω οτι ο συγ-

γραφέας πρέπει υποχρεωτι-

κά να εναρμονίσει το κείμενο

με τα βιβλία των Χρυσάκη,

Φελούρη η Γεωργίου. 

Από πρακτικής απόψεως ,

που ενδιαφέρει τους μηχανι-

κούς, πληροφορικάριους και

άλλους, η αντιμετώπιση που

γίνεται στο άρθρο είναι απο-

τελεσματική χωρίς να την

ωφελήσουν άλλες υψηλότε-

ρες μαθηματικές θεωρήσεις.

Φυσικά ο συγγραφέας θα

ωφεληθεί ο ίδιος σε προσω-

πικό επίπεδο από αυτά τα

βιβλία.

Προτείνω ισχυρά δημοσίευση

στον Ευκλείδη Γ και να δοθεί

στον συγγραφέα η άδεια να

δημοσιεύσει μετάφραση της

ενδιαφέρουσας αυτής εργα-

σίας σε διεθνές site η περιο-

δικό.
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Τοπικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

-23/24-8 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο.

1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο με πρωινό.

Δωρεάν επίσκεψη στην Αγία Πελαγία και στο χωριό

Βώλακας.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής

καθώς και στο νησί θα πραγματοιούνται με λεωφορείο

του γραφείου μας.

- Καθημερινά Θαλλάσια Μπάνια

Από την Τετάρτη 1/7 σε Νέα Αγχίαλο – Χρυσή Ακτή

Παναγίας (Κατήρ Αγάς)

- ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για εποχιακή 

απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας. 

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711, 6974092079

2/3-8 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

*Αναχώρηση στις 1/8 το βράδυ

-Κυριακή 9/8 Μονοήμερη Εκδρομή στους Αγίους

Ισιδώρους Λυκαββητού στην Αθήνα

-Κυριακή 9/8 Μονοήμερη Εκδρομή στον Άγιο

Νεκτάριο στην Αίγινα

- Καθημερινά Θαλλάσια Μπάνια

Από την Δευτέρα 29/6 σε Νέα Αγχίαλο – Χρυσή Ακτή

Παναγίας (Κατήρ Αγάς)

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Ε.Μ.Ε. «Ευκλείδης Γ’» η Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Ε.Μ.Ε. «Ευκλείδης Γ’» η 

μελέτη του Φαρσαλινού επιστήμονα κ. Αθανασίου Γακόπουλου!μελέτη του Φαρσαλινού επιστήμονα κ. Αθανασίου Γακόπουλου!



Η
μεγάλη

προσφορά

τροφίμων και η

πτώση της κατανάλωσης

στο πλαίσιο μίας

παγκόσμιας ύφεσης θα

οδηγήσουν σε μείωση

των τιμών τους και σε ένα

πιθανό «σοκ της αγοράς»

φέτος, σύμφωνα με

έκθεση του Οργανισμού

Τροφίμων του ΟΗΕ (FAO)

και του ΟΟΣΑ, η οποία

δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Τα μακροοικονομικά σοκ

που προκαλούνται από την

πανδημία της Covid-19 ανα-

μένεται να ασκήσουν πτωτι-

κή πίεση στις τιμές των

αγροτικών εμπορευμάτων»,

σημειώνουν, προσθέτοντας

ότι υπάρχει το ενδεχόμενο

«ενός ιστορικά σημαντικού

σοκ της αγοράς» φέτος.

Φυτικά και ζωικά προϊόντα

Μία ύφεση της οικονομίας

λόγω της πανδημίας του

κορωνοϊού μπορεί να πλήξει

τη ζήτηση για αγροτικά

εμπορεύματα και να προκα-

λέσει βραχυπρόθεσμες

πτώσεις των τιμών ιστορι-

κής κλίμακας, ανέφεραν οι

δύο οργανισμοί. Ο αντίκτυ-

πος στα φυτικά έλαια και τα

ζωικά προϊόντα θα είναι

μεγαλύτερη από ότι σε βασι-

κές καλλιέργειες, όπως το

ρύζι και το σιτάρι, προσέθε-

σαν.

Οι προβλέψεις αυτές εντάσ-

σονται στην ετήσια έκθεση

του FAO και του ΟΟΣΑ για

τις 10ετείς προοπτικές του

αγροτικού τομέα. Ο κορονοϊ-

ός έχει ήδη συμβάλει σε μει-

ώσεις των τιμών αγροτικών

εμπορευμάτων, όπως του

αμερικανικού καλαμποκιού

που υποχώρησε σε χαμηλό

επίπεδο δεκαετίας, καθώς

έχουν κλείσει εστιατόρια και

η κατανάλωση καυσίμων

μειώθηκε.

Οι τιμές ορισμένων εμπο-

ρευμάτων ανέκαμψαν τις

τελευταίες εβδομάδες, με τη

συνδρομή της χαλάρωσης

των περιοριστικών μέτρων,

αλλά οι έμποροι λένε ότι η

προοπτική για τη ζήτηση

παραμένει αβέβαιη καθώς ο

ιός συνεχίζει να εξαπλώνε-

ται.

FAO και ΟΟΣΑ

Ο FAO και ο ΟΟΣΑ προβλέ-

πουν ότι οι τιμές των αγροτι-

κών προϊόντων θα κινηθούν

σταδιακά προς το βασικό

σενάριο μίας μικρής μείω-

σης σε πραγματικούς όρους

την περίοδο 2020-2029.

Η αυξημένη παραγωγικότη-

τα του αγροτικού τομέα θα

συμβαδίσει με τη ζήτηση για

τα τρόφιμα που θα προκαλεί

η αύξηση του πληθυσμού

και θα μειώνει τις παγκό-

σμιες τιμές, ανέφεραν.

Οι τιμές του κρέατος, ιδιαίτε-

ρα του χοιρινού, εκτιμάται

ότι θα μειωθούν περισσότε-

ρο την επόμενη δεκαετία,

καθώς η αγορά θα ανακά-

μπτει από την επιδημία της

γρίπης των χοίρων που είχε

ξεκληρίσει κοπάδια χοίρων

στην Κίνα και ορισμένες

άλλες ασιατικές χώρας,

σύμφωνα με τους δύο οργα-

νισμούς

Η
αξιοποίηση της

περιουσίας των

ανενεργών

αγροτικών

συνεταιριστικών

σχημάτων, από υγιείς,

ενεργούς Συνεταιρισμούς,

καθώς και η ανάγκη

έγκρισης των

επιλαχόντων και

δικαίωσης των

ενστάσεων, που αφορούν

γραφειοκρατικά ζητήματα,

των Σχεδίων Βελτίωσης,

ήταν τα κύρια θέματα

συζήτησης του αν.

Γραμματέα της Κ.Ο της

ΝΔ, βουλευτή Ν. Λάρισας

κ. Χρήστου Κέλλα, με το

Δ.Σ του Αγροτικού

Συνεταιρισμού επαρχίας

Φαρσάλων «Ο ΕΝΙΠΕΑΣ».

Η αξιοποίηση της περιου-

σίας ανενεργών

Συνεταιρισμών 

Κατά την διάρκεια της

συνάντησης στο γραφείο

του Λαρισαίου πολιτικού, οι

Φαρσαλινοί Συνεταιριστές

ζήτησαν την παρέμβαση

του κ. Κέλλα στην ηγεσία

του ΥΠΑΑΤ, αναφορικά με

την διαχείριση της περιου-

σίας των ανενεργών

Αγροτικών Συνεταιρισμών

και τη δυνατότητα αξιοποίη-

σής της από υγιείς, ενερ-

γούς Συνεταιρισμούς σε

όμορους δήμους, προκειμέ-

νου να αποφευχθεί η πλή-

ρης απαξίωσή της. Έγινε

πρόταση να υπάρξει δυνα-

τότητα μεταβίβασης των

περιουσιακών στοιχείων

των Συνεταιρισμών που δε

βρίσκονται σε καθεστώς

εκκαθάρισης και δεν έχουν

προβεί σε λύση, σε νέους

Συνεταιρισμούς, με σύντο-

μες διαδικασίες.

Σχέδια Βελτίωσης

Στη συνάντηση Κέλλα-Δ.Σ.

Συνεταιρισμού «Ενιπέα»

συζητήθηκε ακόμη, το πρό-

γραμμα Σχεδίων

Βελτίωσης,  η αναγκαιότητα

του οποίου για τον εκσυγ-

χρονισμό του μηχανολογι-

κού εξοπλισμού των παρα-

γωγών, είναι αδιαμφισβήτη-

τη. Η διοίκηση του

«Ενιπέα» τόνισε στον

Λαρισαίο πολιτικό την ανά-

γκη έγκρισης των επιλαχό-

ντων και δικαίωσης των

ενστάσεων, που αφορούν

γραφειοκρατικά ζητήματα,

καθώς η ένταξη στο Μέτρο

περισσότερων αγροτών –

επενδυτών θα ενισχύσει τον

πρωτογενή τομέα και τις

τοπικές οικονομίες, ενώ θα

στηρίξει κι άλλους τομείς

της ελληνικής οικονομίας.

Χρ. Κέλλας

Αμέσως μετά τη συνάντηση

με τη διοίκηση του

Συνεταιρισμού «Ενιπέας»

Φαρσάλων, ο Χρήστος

Κέλλας έκανε την ακόλουθη

δήλωση:

«Με χαρά δέχτηκα στο γρα-

φείο μου τη διοίκηση ενός

από τους πλέον δραστήρι-

ους Συνεταιρισμούς, αυτόν

του Ενιπέα Φαρσάλων.

Συμμερίζομαι την ανησυχία

των παραγωγών για την

αξιοποίηση της περιουσίας

των ανενεργών

Συνεταιρισμών και την

πορεία του Μέτρου των

Σχεδίων Βελτίωσης.

Ιδιαίτερα το πρώτο αίτημα

τους είναι ώριμο και ήδη

έχω επικοινωνήσει με την

ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, προκει-

μένου να δρομολογηθούν οι

σχετικές διαδικασίες. Η ενί-

σχυση, άλλωστε, υγιών

συνεργατικών σχημάτων,

αποτελεί προτεραιότητα της

ΝΔ και το αποδείξαμε με το

σχετικό νομοσχέδιο που

ψηφίσαμε στη Βουλή.

Δημιουργούμε τις προϋπο-

θέσεις για την εύρυθμη λει-

τουργία των Συνεταιρισμών

σε ένα σύγχρονο ανταγωνι-

στικό περιβάλλον.

Στη συνάντηση  με τον κ.

Κέλλα συμμετείχαν ο

Πρόεδρος του ΑΣ,

Αθανάσιος Καραίσκος, ο

Αντιπρόεδρος Νικόλαος

Γούσιος, ο νομικός σύμβου-

λος Γεώργιος

Αποστολόπουλος, ο γεω-

πόνος Ευάγγελος

Κατσαούνης και ο τεχνικός

σύμβουλος Δημήτριος

Ντογκούλης.
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Την παρέμβαση του Χρ. Κέλλα ζήτησε ο ΣυνεταιρισμόςΤην παρέμβαση του Χρ. Κέλλα ζήτησε ο Συνεταιρισμός

“Ενιπέας” Φαρσάλων για την αξιοποίηση της περιουσίας των“Ενιπέας” Φαρσάλων για την αξιοποίηση της περιουσίας των

ανενεργών συνεταιρισμώνανενεργών συνεταιρισμών

Σοκ στην αγορά τροφίμων βλέπουν Σοκ στην αγορά τροφίμων βλέπουν FAO FAO και ΟΟΣΑ – Ιστορικήκαι ΟΟΣΑ – Ιστορική

πτώση τιμών φέτοςπτώση τιμών φέτος



Α
πόλυτα

επιτυχημένη

κρίθηκε η θεατρική

παράσταση «Υπάρχει και

Φιλότιμο» από το κοινό

που έσπευσε στο

προαύλιο του 1ου

Δημοτικού Σχολείου να

την παρακολουθήσει από

την Τετάρτη 15 Ιουλίου

μέχρι και την Παρασκευή

17 Ιουλίου όταν και έπεσε

η αυλαία μετά από τρεις

συνολικά πολύ

πετυχημένες

παραστάσεις.

Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί της
θεατρικής ομάδας του
Συλλόγου Γυναικών
Ευυδρίου «Μελίνα» δίνο-
ντας πραγματικό ρεσιτάλ
κέρδισαν το χειροκρότημα
και τα πολύ θετικά σχόλια
του κοινού που απόλαυσε
με την καρδιά του το πολύ
όμορφο θεατρικό έργο.
Πριν από την έναρξη της
παράστασης η πρόεδρος
του συλλόγου Μελίνα Βάνα
Χαροκόπου απηύθυνε χαι-
ρετισμό μαζί με το Δ.Σ. του
συλλόγου. Ακολούθησαν
επίσης οι χαιρετισμοί του
δημάρχου Φαρσάλων Μάκη
Εσκίογλου και του προέ-
δρου ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ
Χρήστου Μπασαγιάννη,
ενώ στην παράσταση
παρευρέθηκαν επίσης οι
αντιδήμαρχοι Σοφία
Χατζηπλή, Νίκο Γκατζόγιας,
η πρόεδρος της κοινότητας

Φαρσάλων Θεοδώρα
Πρεκατέ, ο τοπικός σύμ-
βουλος Θανάσης
Γεροβασίλης, ο πρόεδρος
Ευυδρίου Νίκος Γούσιος και
πλήθος κόσμου.
Η παράσταση του
Συλλόγου Γυναικών
Ευυδρίου «Μελίνα» σε συν-
διοργάνωση με τον ΟΠΑΚ-
ΠΑ Δ.Φ., παρουσιάστηκε σε
σκηνοθεσία του Άκυ
Μητσούλη, επιμέλεια σκηνι-
κών – αφίσας και προγράμ-
ματος Σώσης Βακούλα, επι-
μέλεια μουσικής Πατρούλας
Χριστοδούλου και βοηθό
σκηνοθέτη την Όλγα

Παπαβασιλείου.
Τους ρόλους του έργου
ερμήνευσαν με σειρά εμφά-
νισης οι: Βάνα Νικολάου,
Μαρία Μητσοπούλου,
Φωτεινή
Αποστολακοπούλου,
Θοδωρής Θανασιάς, Εύη
Παπαδοπούλου,
Αποστόλης Καραγιάννης,
Άντζελα Τουρμούσογλου,
Γιώργος Μπόζαρλης,
Δήμητρα Κατσαρού,
Αντώνης Ζάντζας, Έφη
Κυριαζή, Αντώνης
Χρυσόπουλος και Κώστας
Μπελιώκας.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εντυπωσιακή και απόλυτα επιτυχημένη η θεατρική παράστασηΕντυπωσιακή και απόλυτα επιτυχημένη η θεατρική παράσταση

«Υπάρχει και φιλότιμο» από τον Σύλλογο Γυναικών “Μελίνα”!!!«Υπάρχει και φιλότιμο» από τον Σύλλογο Γυναικών “Μελίνα”!!!



Γ
ια τα εν εξελίξει

έργα της

Περιφέρειας

Θεσσαλίας στην επαρχία

Φαρσάλων είχαν την

ευκαιρία να συζητήσουν ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου με τον

περιφερειάρχη

Θεσσαλίας κ. Κώστα

Αγοραστό.

Στο περιθώριο της εκδήλω-

σης της ΠΕΔ Θεσσαλίας για

την παρουσίαση του νέου

χρηματοδοτικού προγράμ-

ματος για την τοπική αυτο-

διοίκηση, ο κ. Εσκίογλου

ευχαρίστησε τον κ.

Αγοραστό για την τάχιστη

ολοκλήρωση των εργασιών

συντήρησης του οδικού

δικτύου από το ύψος των

Χαλκιάδων μέχρι και την

διασταύρωση της οδού με

την παλιά σιδηροδρομική

γραμμή, ενώ επίσης στάθη-

κε ιδιαίτερα στην καθοριστι-

κής σημασίας συμβολή του

στο θέμα της κατασκευής

νέου οδικού άξονα που θα

συνδέει τα Φάρσαλα με τη

Λάρισα.

Όπως χαρακτηριστικά τόνι-

σε ο δήμαρχος Φαρσάλων

«είχα την ευκαιρία να ευχα-

ριστήσω δια ζώσης τον

περιφερειάρχη κ. Αγοραστό

και τις υπηρεσίες της

Περιφέρειας, για την εξαιρε-

τική δουλειά που πραγμα-

τοποίησαν σε ένα πολύ

δύσκολο κομμάτι του οδι-

κού άξονα Λάρισας –

Φαρσάλων, λίγο έξω από

την πόλη μας.

Επιπρόσθετα, η εξεύρεση

των απαιτούμενων πόρων

για την ολοκλήρωση της

μελέτης του νέου δρόμου

από το ύψος της Νίκαιας

μέχρι τα Φάρσαλα, ήρθε

επίσης σε χρόνο ρεκόρ,

μόλις μερικούς μήνες από

τη στιγμή που ο κ.

Αγοραστός με πρωτοβουλία

του ανέλαβε να δρομολογή-

σει ένα βαλτωμένο για

δεκαετίες έργο. Οι εξελίξεις

δικαιώνουν τον περιφερει-

άρχη και είμαι βέβαιος πως

με αποφασιστικότητα θα

έρθουν και τα επόμενα

βήματα ώστε να αποκτή-

σουμε επιτέλους έναν σύγ-

χρονο, λειτουργικό και προ-

παντός ασφαλή δρόμο που

θα μας συνδέει με την πρω-

τεύουσα του νομού.

Μιλήσαμε επίσης και για τις

εργασίες του νέου κυκλικού

κόμβου που ολοκληρώνεται

αλλάζοντας την εικόνα της

εισόδου των Φαρσάλων

από τη Λάρισα. Χαίρομαι

που η συνεργασία μας

προχωρά απρόσκοπτα και

αποτελεσματικά προς όφε-

λος της κοινωνίας».

Να σημειωθεί πως στην

εκδήλωση για την παρου-

σίαση του προγράμματος

«Αντώνης Τρίτσης» εκ

μέρους του δήμου

Φαρσάλων συμμετείχε και η

αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή.
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Για τα εν εξελίξει έργα της Περιφέρειας σταΓια τα εν εξελίξει έργα της Περιφέρειας στα

Φάρσαλα συζήτησαν Αγοραστός – ΕσκίογλουΦάρσαλα συζήτησαν Αγοραστός – Εσκίογλου



Α
υτή την εβδομάδα

αναμένεται το

υπουργείο

Οικονομικών να

αποφασίσει για το αν θα

δοθεί νέα παράταση στην

προθεσμία υποβολής των

φορολογικών δηλώσεων

η οποία λήγει στις 29 του

μηνός. Όπως δήλωσε ο

υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας

εντός της εβδομάδος θα

εκτιμηθεί η κατάσταση για

να ληφθούν αποφάσεις,

αν και, όπως σημείωσε,

από την έως τώρα εικόνα

που υπάρχει, η ροή

υποβολής των δηλώσεων

δεν παρουσιάζει

προβλήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί
περίπου 4,5 εκατ. φορολο-
γικές δηλώσεις σε σύνολο
6,41 εκατ. πέρυσι. Από
αυτές λίγο περισσότερες
από 2 εκατ. είναι χρεωστι-
κές με το μέσο φόρο εισο-
δήματος που θα πρέπει να
καταβάλουν οι φορολογού-
μενοι να διαμορφώνεται στα
779 ευρώ.
Στην περίπτωση που δεν

δοθεί παράταση, η καταβο-
λή της α΄ δόσης θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί έως τις
31 Ιουλίου. Μόλις την
προηγούμενη εβδομάδα
ψηφίστηκε η αλλαγή στον
αριθμό των δόσεων που θα
πρέπει να καταβληθεί ο
φόρος εισοδήματος αλλά
και η δυνατότητα παροχής
έκπτωσης 2% στην περί-
πτωση εφάπαξ καταβολής.
Ειδικότερα:
Η εξόφληση του φόρου
εισοδήματος θα γίνει σε 8
μηναίες δόσεις (αρχής
γενομένης από τις 31
Ιουλίου 2020 και έως το
Φεβρουάριο του 2021) αντί
σε 3 διμηνιαίες. Μάλιστα τις
επόμενες ημέρες αναμένε-
ται να ενημερωθούν και τα
συστήματα της ΑΑΔΕ προ-
κειμένου όσοι έχουν υπο-
βάλλει τη φορολογική τους
δήλωση να φαίνεται η
δυνατότητα πληρωμής του
φόρου με το νέο αριθμό
δόσεων
Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ σε
6 μηνιαίες (αντί για 5). Τα
νέα εκκαθαριστικά αναμένε-
ται να εκδοθούν στα τέλη
Αυγούστου και η  πρώτη

δόση θα μπορεί να κατα-
βληθεί έως το τέλος
Σεπτεμβρίου.
Από την πλευρά τους οι
λογιστές θεωρούν ότι θα
χρειαστεί να δοθεί μια
ακόμα παράταση στην υπο-
βολή των φορολογικών
δηλώσεων καθώς όπως
υποστηρίζουν:
μέσα σε δέκα ημέρες, εκ
των οποίων οκτώ εργάσι-
μες, πρέπει να υποβληθούν
περίπου 2 εκατ. φορολογι-
κές δηλώσεις
για τα ανείσπρακτα εισοδή-
ματα από ακίνητα, δεν μπο-
ρούν να γίνουν οι απαιτού-
μενες ενέργειες μη δήλω-
σης τους γιατί εκκρεμούν
δικαστικές αποφάσεις
δεν έχει αναρτηθεί το
αρχείο βεβαιώσεων αποδο-
χών ασθενείας 2019
εκκρεμούν ακόμη εκκαθαρί-
σεις φορέων όπως του
ΕΟΠΠΥ (clawback)
Προκαταβολή φόρου
Η μείωση ή ακόμα και ο
μηδενισμός της προκαταβο-
λής φόρου σε όσους
ασκούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα και καταγρά-
φουν μείωση του τζίρου
τους με βάση τις δηλώσεις
ΦΠΑ το α΄ τρίμηνο του
2020 σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2019
περιλαμβάνεται σε διάταξη
του φορολογικού νομοσχε-
δίου που κατατέθηκε στη
Βουλή.
Ειδικότερα:
για τις επιχειρήσεις και τα
φυσικά πρόσωπα που υπά-
γονται σε καθεστώς ΦΠΑ η
μείωση στην προκαταβολή
φόρου θα ανέρχεται σε
30% αν η μείωση του τζί-
ρου το α΄6μηνο του έτους
ήταν μεταξύ 5%-15%
50% αν ο τζίρος καταγρά-
φει μείωση 15% με 25%
70% στην περίπτωση που
ο τζίρος έχει μειωθεί 25%-
35% και
μηδενική προκαταβολή

φόρου όταν καταγράφεται
μείωση τζίρου πάνω από
35%.
Προκαταβολή φόρου δεν θα
χρειαστεί να πληρώσουν
και οι επιχειρήσεις που ανή-
κουν στους κλάδους των
αεροπορικών και ακτοπλοϊ-
κών μεταφορών. Επίσης,
για τις επιχειρήσεις και τα
φυσικά πρόσωπα που δεν
υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείω-
ση της προκαταβολής
φόρου ανέρχεται σε
50%.Αυτή την εβδομάδα
αναμένεται το υπουργείο
Οικονομικών να αποφασί-
σει για το αν θα δοθεί νέα
παράταση στην προθεσμία
υποβολής των φορολογι-
κών δηλώσεων η οποία
λήγει στις 29 του μηνός.
Όπως δήλωσε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας εντός της εβδο-
μάδος θα εκτιμηθεί η κατά-
σταση για να ληφθούν απο-
φάσεις, αν και, όπως σημεί-
ωσε, από την έως τώρα
εικόνα που υπάρχει, η ροή
υποβολής των δηλώσεων
δεν παρουσιάζει προβλή-
ματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί
περίπου 4,5 εκατ. φορολο-
γικές δηλώσεις σε σύνολο
6,41 εκατ. πέρυσι. Από
αυτές λίγο περισσότερες
από 2 εκατ. είναι χρεωστι-
κές με το μέσο φόρο εισο-
δήματος που θα πρέπει να
καταβάλουν οι φορολογού-
μενοι να διαμορφώνεται στα
779 ευρώ.
Στην περίπτωση που δεν
δοθεί παράταση, η καταβο-
λή της α΄ δόσης θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί έως τις
31 Ιουλίου. Μόλις την
προηγούμενη εβδομάδα
ψηφίστηκε η αλλαγή στον
αριθμό των δόσεων που θα
πρέπει να καταβληθεί ο
φόρος εισοδήματος αλλά
και η δυνατότητα παροχής
έκπτωσης 2% στην περί-

πτωση εφάπαξ καταβολής.
Ειδικότερα:
Η εξόφληση του φόρου
εισοδήματος θα γίνει σε 8
μηναίες δόσεις (αρχής
γενομένης από τις 31
Ιουλίου 2020 και έως το
Φεβρουάριο του 2021) αντί
σε 3 διμηνιαίες. Μάλιστα τις
επόμενες ημέρες αναμένε-
ται να ενημερωθούν και τα
συστήματα της ΑΑΔΕ προ-
κειμένου όσοι έχουν υπο-
βάλλει τη φορολογική τους
δήλωση να φαίνεται η
δυνατότητα πληρωμής του
φόρου με το νέο αριθμό
δόσεων
Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ σε
6 μηνιαίες (αντί για 5). Τα
νέα εκκαθαριστικά αναμένε-
ται να εκδοθούν στα τέλη
Αυγούστου και η  πρώτη
δόση θα μπορεί να κατα-
βληθεί έως το τέλος
Σεπτεμβρίου.
Από την πλευρά τους οι
λογιστές θεωρούν ότι θα
χρειαστεί να δοθεί μια
ακόμα παράταση στην υπο-
βολή των φορολογικών
δηλώσεων καθώς όπως
υποστηρίζουν:
μέσα σε δέκα ημέρες, εκ
των οποίων οκτώ εργάσι-
μες, πρέπει να υποβληθούν
περίπου 2 εκατ. φορολογι-
κές δηλώσεις
για τα ανείσπρακτα εισοδή-
ματα από ακίνητα, δεν μπο-
ρούν να γίνουν οι απαιτού-
μενες ενέργειες μη δήλω-
σης τους γιατί εκκρεμούν
δικαστικές αποφάσεις
δεν έχει αναρτηθεί το
αρχείο βεβαιώσεων αποδο-
χών ασθενείας 2019

εκκρεμούν ακόμη εκκαθαρί-
σεις φορέων όπως του
ΕΟΠΠΥ (clawback)
Προκαταβολή φόρου
Η μείωση ή ακόμα και ο
μηδενισμός της προκαταβο-
λής φόρου σε όσους
ασκούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα και καταγρά-
φουν μείωση του τζίρου
τους με βάση τις δηλώσεις
ΦΠΑ το α΄ τρίμηνο του
2020 σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2019
περιλαμβάνεται σε διάταξη
του φορολογικού νομοσχε-
δίου που κατατέθηκε στη
Βουλή.
Ειδικότερα:
για τις επιχειρήσεις και τα
φυσικά πρόσωπα που υπά-
γονται σε καθεστώς ΦΠΑ η
μείωση στην προκαταβολή
φόρου θα ανέρχεται σε
30% αν η μείωση του τζί-
ρου το α΄6μηνο του έτους
ήταν μεταξύ 5%-15%
50% αν ο τζίρος καταγρά-
φει μείωση 15% με 25%
70% στην περίπτωση που
ο τζίρος έχει μειωθεί 25%-
35% και
μηδενική προκαταβολή
φόρου όταν καταγράφεται
μείωση τζίρου πάνω από
35%.
Προκαταβολή φόρου δεν θα
χρειαστεί να πληρώσουν
και οι επιχειρήσεις που ανή-
κουν στους κλάδους των
αεροπορικών και ακτοπλοϊ-
κών μεταφορών. Επίσης,
για τις επιχειρήσεις και τα
φυσικά πρόσωπα που δεν
υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείω-
ση της προκαταβολής
φόρου ανέρχεται σε 50%.

10
Τρίτη 21 Ιουλίου Οικονομία

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες 

προπληρωμής των συντάξεωνπροπληρωμής των συντάξεων

Σ
το πλαίσιο της

εφαρμογής του

μέτρου της

ταυτόχρονης καταβολής

των κύριων και

επικουρικών συντάξεων το

Διοικητικό Συμβούλιο του

e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη

συνεδρίαση της 16ης

Ιουλίου το ακόλουθο

πρόγραμμα προπληρωμής

των κύριων και

επικουρικών συντάξεων:

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Στις 22 Ιουλίου 2020, ημέρα
Τετάρτη θα καταβληθούν οι
κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις των μισθωτών (δηλαδή
των συνταξιούχων που προ-
έρχονται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον
ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 24 Ιουλίου 2020, ημέρα
Παρασκευή θα καταβληθούν
οι κύριες και επικουρικές
συντάξεις των μισθωτών
(δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από το τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και
τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα
Τρίτη θα καταβληθούν οι
κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις των μη-μισθωτών (δηλα-
δή των συνταξιούχων που
προέρχονται από τους τέως
φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ)
Στις 30 Ιουλίου 2020, ημέρα
Πέμπτη θα καταβληθούν
κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ,
τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
ΔΕΗ.
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Εντός της εβδομάδας η απόφαση γιαΦορολογικές δηλώσεις: Εντός της εβδομάδας η απόφαση για

νέα παράτασηνέα παράταση



Τ
ο πειραματικό

εμβόλιο της

φαρμακευτικής

εταιρείας AstraZeneca

κατά της COVID-19 ήταν

ασφαλές και προκάλεσε

ανοσολογική απόκριση

κατά τις αρχικές δοκιμές

σε υγιείς εθελοντές,

σύμφωνα με στοιχεία που

γνωστοποιήθηκαν την

Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Το εμβόλιο, το οποίο έχει

όνομα AZD1222 και βρίσκε-

ται υπό ανάπτυξη από την

AstraZeneca αλλά και επι-

στήμονες από το

Πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης, δεν είχε σοβα-

ρές παρενέργειες, ενώ προ-

κάλεσε ανοσολογικές απο-

κρίσεις με παραγωγή αντι-

σωμάτων και λεμφοκυττά-

ρων, σύμφωνα με τα απο-

τελέσματα που δημοσιεύθη-

καν στην ιατρική επιθεώρη-

ση Lancet.

Σε γενικές γραμμές, σύμ-

φωνα με τα πρώτα στοι-

χεία, το εμβόλιο κρίνεται ότι

διαθέτει ασφαλές προφίλ

για τους ασθενείς και ανα-

λόγως, ενισχύει την αυξημέ-

νη απόκριση των αντισω-

μάτων.

Τα ευρήματα είναι άκρως

ενθαρρυντικά, αλλά είναι

πολύ νωρίς για να γνωρί-

ζουμε εάν θα είναι αρκετά

για να προσφέρουν προ-

στασία, ενώ οι μεγαλύτερης

- κλίμακας δοκιμές είναι

ακόμα σε εξέλιξη, αναφέρει

σε δημοσίευμά του το BBC.

Υπενθυμίζεται, ότι το

Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη

παραγγείλει 100 εκατομμύ-

ρια δόσεις του εμβολίου.

Επιπλέον, το δημοσίευμα

του BBC, απαντά σε μια

σειρά από ερωτήματα σχε-

τικά με το εμβόλιο της

Οξφόρδης:

Πώς λειτουργεί το εμβό-

λιο;

Το εμβόλιο είναι φτιαγμένο

από έναν γενετικά σχεδια-

σμένο ιό, ο οποίος προκα-

λεί το απλό κρυολόγημα σε

χιμπατζήδες.

Έχει υποστεί ισχυρή τροπο-

ποίηση, έτσι ώστε να μην

μπορεί να προκαλέσει

μολύνσεις σε ανθρώπους

καθώς και για να «θυμίζει»

περισσότερο στον νέο

κορωνοϊό.

Αυτό σημαίνει ότι το εμβό-

λιο παρουσιάζει ομοιότητες

με αυτόν και έτσι δίνεται η

δυνατότητα στο ανοσοποιη-

τικό σύστημα να μάθει να

του επιτίθεται.

Τι είναι τα αντισώματα και

τα λεμφοκύτταρα;

Τα αντισώματα είναι μικρές

πρωτεΐνες που παράγονται

από το ανοσοποιητικό

σύστημα και κολλούν στην

επιφάνεια των ιών.

Τα αντισώματα που έχουν

την ιδιότητα «εξουδετέρω-

σης» μπορούν να εμποδί-

σουν τον κορωνοϊό.

Τα λεμφοκύτταρα είναι ένα

είδος λευκών αιμοσφαιρίων

που βοηθούν στον συντονι-

σμό του ανοσοποιητικού

συστήματος και είναι ικανά

να εντοπίσουν ποια κύττα-

ρα του σώματος έχουν

μολυνθεί για να τα κατα-

στρέψουν.

Σχεδόν όλα τα αποτελεσμα-

τικά εμβόλια προκαλούν

τόσο μια απόκριση αντισω-

μάτων όσο και μια απόκρι-

ση με παραγωγή λεμφοκυτ-

τάρων.

Είναι ασφαλές;

Ναι αλλά υπάρχουν παρε-

νέργειες.

Δεν υπήρξαν επικίνδυνες

παρενέργειες από τη χορή-

γηση του εμβολίου αλλά το

70% των συμμετεχόντων

στη δοκιμή ανέπτυξαν

συμπτώματα πυρετού και

πονοκεφάλων.

Οι ερευνητές λένε ότι αυτό

μπορεί να λυθεί με τη

χρήση παρακεταμόλης.

Η καθηγήτρια Σάρα

Γκίλμπερτ από το

Πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης, αναφέρει τα

εξής: «Χρειάζεται ακόμη

πολλή δουλειά προτού να

μπορούμε να είμαστε

σίγουροι εάν το εμβόλιό

μας θα βοηθήσει στην αντι-

μετώπιση της πανδημίας,

αλλά αυτά τα αρχικά αποτε-

λέσματα είναι ενθαρρυντι-

κά».

Ποια είναι τα επόμενα

στάδια των δοκιμών;

Ο κύριος στόχος είναι να

διασφαλιστεί ότι το εμβόλιο

είναι αρκετά ασφαλές για να

χορηγηθεί σε ανθρώπους.

Η μελέτη δεν μπορεί να δεί-

ξει εάν το εμβόλιο μπορεί

να τους προστατεύσει από

το να νοσήσουν ή ακόμα

και να μειώσει τα συμπτώ-

ματα της COVID-19.

Πάνω από 10.000 άνθρω-

ποι θα συμμετάσχουν στην

επόμενη φάση των δοκιμών

στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, οι δοκιμές έχουν

επεκταθεί και σε άλλες

χώρες, καθώς τα επίπεδα

μόλυνσης από κορωνοϊό

είναι χαμηλά στη Βρετανία,

καθιστώντας δύσκολο να

γνωρίζει κανείς πόσο απο-

τελεσματικό είναι τελικά το

εμβόλιο.

Θα υπάρξουν μεγάλης-κλί-

μακας δοκιμές που θα

συμπεριλαμβάνουν 30.000

ανθρώπους στις ΗΠΑ ,

2.000 στη Νότιας Αφρική

και 5.000 στη Βραζιλία.

Πότε θα έχουμε ένα εμβό-

λιο;

Είναι πιθανόν ένα εμβόλιο

να αποδειχτεί αποτελεσμα-

τικό πριν από το τέλος του

έτους, όμως δεν θα κατα-

στεί ευρέως διαθέσιμο.

Προτεραιότητα θα έχουν οι

υπάλληλοι στον τομέα της

Υγείας καθώς και οι άνθρω-

ποι που είναι ιδιαίτερα ευά-

λωτοι στον νέο κορωνοϊό

λόγω της ηλικίας τους ή της

κατάστασης της υγείας

τους.

Παρόλα αυτά, ένας ευρείας-

κλίμακας εμβολιασμός είναι

πιθανόν να υπάρξει, το

νωρίτερο, το επόμενο έτος

εάν όλα πάνε βάσει σχεδί-

ου.

Όπως δήλωσε ο Βρετανός

πρωθυπουργός Μπόρις

Τζόνσον: «Είμαι προφανώς

αισιόδοξος […] αλλά το να

πω ότι είμαι 100% βέβαιος

ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο

φέτος, ή έστω και του χρό-

νου, θα ήταν απλώς υπερ-

βολικό».

«Δεν είμαστε ακόμα εκεί»,

πρόσθεσε.
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Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

προχωρά την

ενίσχυση του

μεταγραφικά με

προσθήκες ουσίας και οι

κιτρινόμαυροι μετά την

απόκτηση του Χρήστου

Τζέκα συνέχισαν με διπλό

μεταγραφικό “χτύπημα”

καθώς ανακοίνωσαν την

απόκτηση του Δημήτρη

Πλιάγκα και του Άγγελου

Κορδαλή, δυο

ποδοσφαιριστών οι

οποίοι μέχρι πρότινος

ανήκαν στον Ολυμπιακό

Αμπελιάς έχοντας

βοηθήσει τα μέγιστα στην

αξιοσημείωτη πορεία των

“ερυθρόλευκων” στην Α

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Δ.Σ. του Αχιλλέα

Φαρσάλων

“Η Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων βρίσκεται στην

ευχάριστη θέση να ανακοι-

νώσει την απόκτηση δυο

ποδοσφαιριστών οι προστί-

θενται στο υπάρχον ρόστερ

της ομάδος μας και αναμέ-

νεται να βοηθήσουν τα μέγι-

στα και αυτοί εν όψει της

νέας σεζόν.

Ο λόγος για τους Δημήτρη

Πλιάγκα και Άγγελο

Κορδαλή οι οποίοι τα βρή-

καν σε όλα με την Διοίκηση

του Αχιλλέα Φαρσάλων και

είναι και επίσημα ποδο-

σφαιριστές του ιστορικού

Συλλόγου μας.

Και οι δυο ποδοσφαιριστές

μέχρι πρότινος αγωνιζόταν

στον Ολυμπιακό Αμπελιάς

στην Α ΕΠΣΛ DETOX κατη-

γορία.

Ο Πλιάγκας είναι 35 ετών

και αγωνίζεται ως μεσοεπι-

θετικός και εξτρέμ.

Για τον Δημήτρη αυτή είναι

η δεύτερη θητεία του με τα

χρώματα της ομάδος μας

καθώς έχει αγωνιστεί στον

Αχιλλέα Φαρσάλων και την

σεζόν 2015 (φώτο αρχείου).

Ενώ ο Κορδαλής είναι 27

ετών και αγωνίζεται ως

αμυντικός και επιτελικός

χαφ.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος μας καλωσορίζει

στην οικογένεια του Αχιλλέα

Φαρσάλων τους δυο ποδο-

σφαιριστές και τους εύχεται

καλή σεζόν με υγεία και επι-

τυχίες.“

Οι δυο ποδοσφαιριστές στις

πρώτες τους δηλώσεις

δήλωσαν ετοιμοπόλεμοι να

βοηθήσουν και αυτοί τον

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Αναλυτικά

Άγγελος Κορδαλής: “Είναι

μεγάλη τιμή και χαρά για

εμένα να αγωνιστώ με την

φανέλα του ιστορικού

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Η προσέγγιση της

Διοίκησης, η φιλοσοφία του

προπονητή κ. Καπελιάνη,

μαζί με το γεγονός ότι ο

σύλλογος δείχνει απόλυτα

οργανωμένος ήταν τα στοι-

χεία που με έπεισαν να

γίνω μέλος του Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Με λίγα λόγια και πολύ δου-

λειά θα δώσουμε τον καλύ-

τερο εαυτό μας ώστε η

ομάδα να πετύχει τους στό-

χους της.

Δημήτρης Πλιάγκας:

“Επιστρέφω σε γνώριμα

λημέρια και πρόσωπα.

Η πρόταση του Αχιλλέα

Φαρσάλων είναι πάντα

τιμητική.

Ο Αχιλλέας είναι ενά ιστορι-

κό σωματείο και όταν υπάρ-

χει πλάνο, στόχος και πίστη

είναι μεγάλη χαρά και τιμή

να είσαι μέλος αυτής της

προσπάθειας.

Η προσέγγιση της

Διοίκησης, ο τρόπος δου-

λειάς του κ. Καπελιάνη και

το όλο κλίμα του συλλόγου

δείχνουν τον δρόμο της

επόμενης ημέρας.

Με δουλειά και προσπάθεια

θα καταφέρουμε να πετύ-

χουμε τους στόχους που

έχουν τεθεί.

Επίσης δηλώσεις έκανε και

το πρώτο μεταγραφικό

απόκτημα του Αχιλλέα

Φαρσάλων ο επιθετικός

Χρήστος Τζέκα ο οποίος

μας τόνισε τα εξής:

«Είναι μεγάλη μου χαρά

που επιστρέφω στον

Αχιλλέα Φαρσάλων και θα

δουλέψω ξανά με τον κ.

Καπελιάνη.

Ο Αχιλλέας Φαρσάλων είναι

μια ιστορική ομάδα και είναι

πάντα ευτυχία να αγωνίζε-

σαι με την φανέλα του.

Οι άνθρωποι της Διοίκησης

δείχνουν, οργάνωση διάθε-

ση και «δίψα» και εμείς θα

πρέπει να τους δικαιώσου-

με και να πετύχουμε τους

στόχους μας.

Το όνομα του Αχιλλέα είναι

συνυφασμένο με επιτυχίες

και ο σύλλογος είναι ανα-

γκασμένος να πρωταγωνι-

στεί.

Εύχομαι να έχουμε μια

καλή σεζόν, με υγεία και να

πετύχουμε τους στόχους

της ομάδος.»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

μετά τις δυο νέες προσθή-

κες και τις ανανεώσεις στο

ρόστερ της ομάδος απομέ-

νουν λίγες κινήσεις ώστε να

ολοκληρωθεί το πάζλ εν

όψει της νέας σεζόν.

Το γεγονός ότι οι κιτρινό-

μαυροι σε τόσο σύντομο

χρονικό διάστημα ολοκλη-

ρώνουν τον σχεδιασμό τους

δίνει την ευκαιρία στο τεχνι-

κό επιτελείο, τους ποδο-

σφαιριστές και όλο τον

Σύλλογο να δουλέψει απε-

ρίσπαστος στην προετοιμα-

σία εν όψει της νέας σεζόν.
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Σ
ε ανακοίνωση

διευκρίνηση

προέβησαν οι

παλαίμαχοι

ξεκαθαρίζοντας ότι έχουν

αποφασίσει να

ασχοληθούν πιο ενεργά

για την σωτηρία του

συλλόγου και την

επαναλειτουργία ΜΟΝΟ

των ακαδημιών του ΓΣΦ.

Αναλυτικά

“Σε διευκρίνιση άρθρου της

εφημερίδας “Πρώτου

Τύπου” και της ιστοσελίδας

protostypos.gr που δημοσι-

εύτηκε στις 12/07/2020 σχε-

τικά με πρωτοβουλία παλαί-

μαχων αθλητών του ΓΣΦ

για τη σωτηρία του συλλό-

γου θα θέλαμε να διευκρινί-

σουμε κάποια πράγματα

για να μην υπάρχουν τυχόν

παρεξηγήσεις και λανθα-

σμένα συμπεράσματα:

Η αγάπη και το ενδιαφέρον

και το μέλλον του συλλόγου

μετέτρεψε μία απλή συζή-

τηση μεταξύ φίλων και συμ-

μαθητών (που υπηρετήσα-

με και φορέσαμε τη φανέλα

του ΓΣΦ), σε απόφαση να

ασχοληθούμε πιο ενεργά

για την σωτηρία του συλλό-

γου και την επαναλειτουρ-

γία ΜΟΝΟ των ακαδημιών

του συλλόγου που ανέκα-

θεν αποτελούσαν την πηγή

που στελέχωνε τα αγωνιστι-

κά τμήματα, έτσι ώστε οι

νεαροί αθλητές που υπάρ-

χουν ήδη στο δυναμικό του

συλλόγου (αλλά και οποιο-

δήποτε άλλο παιδί θελήσει

να συμμετάσχει) να συνεχί-

σουν να ασχολούνται με το

αγαπημένο τους άθλημα.

Αυτή είναι η φιλοσοφία μας

και προς αυτή την κατεύ-

θυνση θα κινηθούμε.

Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύε-

ται και σχολιάζεται κρίνεται

ως αναληθή”.

Μ
ε ανακοίνωση

της η Ακαδημία

Αχιλλέως

Φαρσάλων γνωστοποιεί

την συνέχιση της

λειτουργίας της για 30ο

σερί χρόνο.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Όπως κάθε χρονιά έτσι και

φέτος η Ακαδημία μας θα

λειτουργήσει με γνώμονα

την εκπαίδευση και την δια-

παιδαγώγηση των αθλητών

μας.

Φέτος είναι μια ιδιαίτερη

χρόνια για εμάς γιατί θα

διανύσουμε στον 30ο

χρόνο από την ίδρυση της

Ακαδημίας Αχιλλέως

Φαρσάλων.

Έτσι λοιπόν η χρονιά που

έρχεται αναμένεται να έχει

πολλές εκπλήξεις με συνερ-

γασίες ανθρώπων καταξιω-

μένων στον χώρο του

ποδοσφαίρου και πολλές

άλλες που αναμένεται να

ανακοινωθούν σύντομα.

Οι άνθρωποι που δουλεύ-

ουν στην Ακαδημία μας

είναι παιδαγωγοί μιας και

είναι απόφοιτοι

Γυμναστικής Ακαδημίας και

με εξειδίκευση στο ποδό-

σφαιρο.

Πολλοί από τους αθλητές

μας και σε αρκετά νεαρή

ηλικία έχουν πλαισιώσει την

αντρική μας ομάδα όπου

θα αγωνίζεται και φέτος

στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία.

Ο κύριος στόχος των

Ακαδημιών μας είναι η ανά-

δειξη των νεαρών ποδο-

σφαιριστών μέσα από τα

τμήματα υποδομής και την

αντρική ομάδα ώστε να

πλαισιώσουν μετέπειτα την

μεγαλύτερη ομάδα της

Επαρχίας Φαρσάλων και

μια από τις πλέον ιστορικές

ομάδες του Νομού Λάρισας

τον ΑΧΙΛΛΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.

Μέσα από τον Αχιλλέα

Φαρσάλων αρκετά παιδιά

έχουν αναδειχθεί και έχουν

ακολουθήσει ομάδες σε

επαγγελματικό επίπεδο.

Τέλος θα θέλαμε να σας

ευχαριστούμε που τόσα

χρόνια μας εμπιστεύεστε

και μας δίνετε δύναμη να

συνεχίσουμε το έργο προς

τα παιδιά μας!!!
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ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων: 30Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων: 30

χρόνια λειτουργίας και συνεχίζειχρόνια λειτουργίας και συνεχίζει

Διευκρινιστική ανακοίνωσηΔιευκρινιστική ανακοίνωση

των παλαιμάχων για τον Γ.Σ.των παλαιμάχων για τον Γ.Σ.

ΦαρσάλωνΦαρσάλων



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπε-

δο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και

σε καλή κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη. Πληροφορίες

στο τηλ. : 6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστή-

ματα 30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκα-

στο επί της Οδού Λαρίσης

(έναντι Σούπερ Μάρκετ

“Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της πόλης

των Φαρσάλων στον πεζό-

δρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

65 τ.μ.ανακαινισμένο στην

Οδό Λαμίας.

Τηλ

Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

στον 1ο όροφο στην Οδό

Βενιζέλου 90, αποτελούμενο

από 2 υπνοδωμάτια, χολ,

κουζίνα και 1 μπάνιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου

από κριθάρι.

Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30

κιλά μέσο όρο το κάθε δέμα).

Τηλ Επικοινωνίας:

6937159058 - Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι με αυτόνομη θέρμαν-

ση, χωρίς κοινόχρηστα, σχε-

δόν καινούργιο επί της οδού

Υπερείδου 8 στα  Φάρσαλα.

Τηλ. επικοινωνίας :

6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

65 τ.μ ανακαινισμένο στην

Οδό Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας:

6997837846

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ενημερώνω

τους αγαπητούς μου φίλους

και φίλους των φίλων μου ότι

αναλαμβάνω παντός τύπου

εργασία για τον καθαρισμό

οικοπέδων, κήπων και ότι

έχει σχέση με το κόψιμο

αγριόχορτων.

Εγγυημένη δουλειά και λογι-

κές τιμές με σύγχρονα μηχα-

νήματα.

Σας ευχαριστώ και περιμένω

την ανταπόκριση σας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 κ. Δημήτρης

Ντάφος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα

στο κέντρο των Φαρσάλων

κατάλληλο για επαγγελματική

στέγη στην οδό Λαμίας 29

(Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζε-

ρί Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 435τμ

επί της οδού Νικηταρά στα

Φάρσαλα (ανάμεσα σε 1ο

Γυμνάσιο και Εργατικές

Κατοικίες).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6974665595

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη

ηλικιωμένου στην περιοχή

των Φαρσάλων.

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6974665595

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: Γκρι

καναπές διθέσιος + τριθέσιος

+ 3 βοηθητικά μαύρα τραπε-

ζάκια (220 ευρώ), ημίδιπλο

κρεβάτι με στρώμα και κομο-

δίνο (170 ευρώ), ξύλινο τρα-

πεζάκι με δυο καρέκλες (20

ευρώ) έπιπλο τηλεόρασης +

μικρή τηλεόραση καινούργια

(75 ευρώ).

Πωλούνται λόγω μετακόμι-

σης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977082890

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροικία με οικό-

πεδο κατοικήσιμη και επι-

πλωμένη σε χωριό στην

Επαρχία Φαρσάλων

(Περίπου 20 χλμ από τα

Φάρσαλα).

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6942556097

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρέμματα

χωράφια ποτιστικά  δίπλα

στην κρατική πομόνα στο

Ανωχώρι Φαρσάλων, θέση

17αρια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6976970415

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για εργασία

σε μεζεδοπωλείο ή κυλικείο

στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 23336

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα

30 τμ στην οδό Βόλου 

ημιόροφος, υπερυψωμένη.

Διαθέσιμη από τον Άυγουστο

Τηλ Επικοινωνίας:

6936719862

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα στην οδό Βόλου

Τηλ Επικοινωνίας:

24910-22604
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Απόστολου και της

Αθανασίας το γένος Κωνσταντίνου που γεννήθηκε

στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η 

ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου και της Μαρίας

το γένος Μιχαηλίδου που γεννήθηκε στην

Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη πρόκει-

ται να έλθουν σε Πολιτικό γάμο που θα τελεστεί στο

Δημαρχείο Φαρσάλων
21/7:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

22/7:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

23/7:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

24/7:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

25/7:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

26/7:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

27/7:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255



Η
Γ.Ε. Φαρσάλων “Η

ΦΘΙΑ” συμμετείχε

στα διασυλλογικά

πρωταθλήματα των

κατηγοριών Κ16 & Κ18 με

πολλές διακρίσεις και

επιτυχίες.

Η αθλήτρια Εύα Σουφλέρη

κατέλαβε την 1η θέση στην

δισκοβολία των κορασίδων

με βολή στα 40,78 μέτρα.

Η Σπυριδούλα Γκομοσίδη

την 1η θέση στην σφαιρο-

βολία κορασίδων με βολή

στα 11,04 μέτρα, ενώ η ίδια

κατέλαβε την 3η θέση στο

ύψος κορασίδων με επίδο-

ση 1,44 μέτρα.

Η Διαμαντούλα Μαγαλιού

κατέλαβε την 3η θέση στο

μήκος κορασίδων με άλμα

στα 5,02 μ. και την 14η

θέση στα 100 μ. με επίδο-

σή 14,66 sec.

2η θέση στο μήκος των

παμπαίδων για τον

Αλέξανδρο Γεροβασίλη με

επίδοση 5,22μ και 6η θέση

στα 80 μ. της ίδιας κατηγο-

ρίας για τον ίδιο αθλητή.

Η Εύα Χαμορούσου συμμε-

τείχε στην κατηγορία των

παγκορασίδων Α’ και των

κορασίδων, κατέλαβε την

3η θέση και την 4η θέση

στο μήκος και στις δυο

κατηγορίες με επιδόσεις σα

4,60 μ. και σττα 4,7 μ. αντί-

στοιχα. Επίσης κατέλαβε

την 12η θέση στα 80 μέτρα

στις ΠΚ Α με επίδοση 11,91

δευτ. και την 15η θέση στα

100 μ. των κορασίδων με

επίδοση 14,66 δευτ.

Η Κυριακή Τουρμούσογλου

στις ΠΚ Α κατέλαβε την 18η

θέση στα 80 μ. με χρόνο

12,45 δευτ. και την 11η

θέση στο μήκος των ΠΚ Α

με επίδοση 3,61 μ.

Η Έλενα Βασιλείου κατέλα-

βε την 4η θέση στο μήκος

των ΠΚ Α με επίδοση 4,41

μέτρα.

Ο
προπονητής της

ομάδος “Η

ΦΘΙΑ” κ.

Γιώργος Μπακαλόπουλος

συγχαίρει τους αθλητές

και της αθλήτριες για τις

επιτυχίες τους για ακόμη

μια φορά, τονίζοντας

όμως και τις αντίξοες

γηπεδικές συνθήκες που

υπάρχουν και τα

προβλήματα που

αντιμετωπίζουν

καθημερινά οι αθλητές

του Συλλόγου.

Αναλυτικά η Δήλωση του:

“Έχουμε αναφερθεί και

άλλες φορές στις αντίξοες

γηπεδικές συνθήκες που

επικρατούν στο δημοτικό

μας στάδιο και αποτελούν

τροχοπέδη στην εξαιρετική

πρόοδο των αθλητών του

στίβου και πηγή τραυματι-

σμών.

Οι ίδιοι οι αθλητές κάνουν

ότι περνάει από το χέρι

τους για την προετοιμασία

του χώρου άθλησης τους,

όπως να φέρουν ιδιόκτητο

σκαπτικό μηχάνημα για την

προετοιμασία της άμμου

στα δυο σκάμματα και να

εφαρμόζουν τους αυτονόη-

τους κανόνες υγιεινής

μαζεύοντας μέχρι και τα

μεταχειρισμένα προφυλα-

κτικά που χρησιμοποιούν

ανεγκέφαλοι νεαροί και νεα-

ρές, μετατρέποντας το

χώρο άθλησης του άλματος

σε ύψος και συγκεκριμένα

το στρώμα, σε υπαίθρια

ερωτική φωλιά”.
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Π
ολλοί είναι αυτοί

που

αναρωτιούνται

πότε θα ξεκινήσουν τα

πρωταθλήματα της Α΄,

της Α’ 1 και της Β’

τοπικής κατηγορίας του

Νομού μας.

Και ο λόγος φυσικά γίνεται

για την έναρξη των πρωτα-

θλημάτων, καθώς διοική-

σεις ομάδων και προπονη-

τές καταστρώνουν τα σχέ-

δια τους για τη νέα ποδο-

σφαιρική χρονιά 2020 –

2021 και θέλουν να κοιτά-

ξουν ακόμη και το πότε θα

ξεκινήσουν τις προετοιμα-

σίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ,

το πρωτάθλημα της Α’

ΕΠΣΝ Λάρισας θα ξεκινήσει

το πρώτο Σαββατοκύριακο

του Οκτωβρίου (03-04/10)

και μία εβδομάδα μετά (10-

11/10) αναμένεται να γίνει η

σέντρα και στο πρωτάθλη-

μα της Α’ 1 τοπικής κατηγο-

ρίας.

Όσον αφορά για τη Β’ τοπι-

κή κατηγορία, δεν έχει γίνει

γνωστή η ημερομηνία έναρ-

ξης του πρωταθλήματος

μιας και ακόμη δεν γνωρί-

ζουμε πόσες ομάδες θα

δηλώσουν συμμετοχή αλλά

και πόσοι όμιλοι θα απαρτί-

ζουν του χρόνου αυτό το

πρωτάθλημα.

Να τονιστεί πως όλοι περι-

μένουμε τις επίσημες ανα-

κοινώσεις από τη διοργα-

νώτρια αρχή για να δούμε

και επίσημα το πότε θα

ξεκινήσουν τα πρωταθλή-

ματα στο Ερασιτεχνικό του

Νομού μας για τη σεζόν

2020 – 2021, με αυτές τις

ημερομηνίες ωστόσο να

συγκεντρώνουν πολλές

πιθανότητες για τη

σέντρα…

Πηγή:ArenaLarissa.gr

Οι πιθανές ημερομηνίες έναρξης τωνΟι πιθανές ημερομηνίες έναρξης των

πρωταθλημάτωνπρωταθλημάτων
Γιώργος Μπακαλόπουλος: “ΑντίξοεςΓιώργος Μπακαλόπουλος: “Αντίξοες

οι συνθήκες προπόνησης των οι συνθήκες προπόνησης των 

αθλητών και των αθλητριών μας”αθλητών και των αθλητριών μας”

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

“θωράκισε” τον

“άσσο” του καθώς το Δ.Σ.

των Μυρμιδόνων τα

βρήκε σε όλα τόσο με τον

Σπύρο Παρθένη όσο και

με τον Κώστα Κουσιά με

τους δυο αξιόλογος

τερματοφύλακες να

παραμένουν για ακόμη

μια σεζόν “κάτοικοι

Σταδίου”

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Δ.Σ. του Αχιλλέα

Φαρσάλων:

“Η Διοίκηση της ομάδος

μας ανακοινώνει την επέ-

κταση – ανανέωση της

συνεργασίας της με τους

δυο αξιόλογους τερματοφύ-

λακες Κώστα Κουσιά και

Σπύρο Παρθένη.

Το Δ.Σ. της ομάδος μας

εύχεται στον Κώστα και τον

Σπύρο καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες

με την οικογένεια του

Αχιλλέα Φαρσάλων.“

““Θωράκισε τον άσσο” εις διπλούνΘωράκισε τον άσσο” εις διπλούν

ο Αχιλλέας Φαρσάλων!ο Αχιλλέας Φαρσάλων!
Διακρίσεις για την Γ.Ε. Φαρσάλων “Η ΦΘΙΑ”Διακρίσεις για την Γ.Ε. Φαρσάλων “Η ΦΘΙΑ”

στα διασυλλογικά πρωταθλήματα Κ16 & Κ18στα διασυλλογικά πρωταθλήματα Κ16 & Κ18

ΞεκίνησεΞεκίνησε το 16ο Πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.το 16ο Πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.

Ξ
εκίνησε την

περασμένη Τετάρτη

το 16ο πρωτάθλημα

5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. με

το τουρνουά αντρών σε

δυο ομίλους.

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα μέχρι στιγμής και οι
επόμενες αγωνιστικές.
Α ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
ΣΕΛΕΣΑΟ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ
2-2
ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΙΝΣ ΝΤΟΝΣ -
ΒΟΤΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2-2
ΠΥΡΑΥΛΟΙ -ΜΑΧΗΤΕΣ 2-2
2η Αγωνιστική
ΒΟΤΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ -
ΠΥΡΑΥΛΟΙ 0-4
ΣΕΛΕΣΑΟ - ΜΑΧΗΤΕΣ 3 -4
ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΙΝΣ ΝΤΟΝΣ -
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 7-2
Β ΟΜΙΛΟΣ 
1η Αγωνιστική
ΚΙΤΕΣ - ΧΑΤΖΟΜΠΑΣΙΤΕΣ
4-3
ΜΠΛΑΟΥΓΚΡΑΝΑ - ΤΣΑ-
ΠΛΙΝ 3-5
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΌΣ - ΑΟ

ΡΟΜΑ 3-0 (Α.Α.)
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΤΟΥ Α ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ
ΑΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ:
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 21/7
20:00 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΙΝΣ
ΝΤΟΝΣ- ΜΑΧΗΤΕΣ
21:00 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ -
ΒΟΤΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
22:00 ΣΕΛΕΣΆΟ - ΠΥΡΑΥ-
ΛΟΙ
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH 23/7
20:00 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ -
ΜΑΧΗΤΕΣ
21:00 ΜIΛΤΟΝ ΚΕΙΝΣ
ΝΤΟΝΣ - ΠΥΡΑΥΛΟΙ
22:00 ΣΕΛΕΣΑΟ - ΒΌΤΚΑ
ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27/6
20:00 ΣΕΛΕΣAΟ- ΜΙΛΤΟΝ
ΚΕΙΝΣ ΝΤΟΝΣ
21:00 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ-
ΠΎΡΑΥΛΟΙ
22:00 ΒΟΤΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ-
ΜΑΧΗΤΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΤΟΥ Β ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ
ΑΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ:
3H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 22/7

20:00 ΜΠΛΑΟΥΓΚΡΑΝΑ -
ΑΟ ΡΟΜΑ
21:00 ΚΙΤΕΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
22:00 ΤΣΆΠΛΙΝ - ΧΑΤΖΟ-
ΜΠΑΣΙΤΕΣ
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 24/7
20:00 ΜΠΛΑΟΥΓΚΡΑΝΑ -
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
21:00 ΚΙΤΕΣ - ΤΣΑΠΛΙΝ
22:00 ΧΑΤΖΟΜΠΑΣΙΤΕΣ -
ΑΟ ΡΟΜΑ
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 28/6
20:00 ΧΑΤΖΟΜΠΑΣΙΤΕΣ -
ΚΌΚΚΙΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
21:00 ΚΙΤΕΣ - ΜΠΛΑΟΥ-
ΓΚΡΑΝΑ
22:00 ΤΣΑΠΛΙΝ - ΑΟ ΡΟΜΑ
Από κάθε όμιλο προκρίνονται
4 ομάδες στα προημιτελικά
της διοργάνωσης.
Το έπαθλο στην νικήτρια
ομάδα την φετινή σεζόν θα
είναι χρηματικό έπαθλο
ύψους 200 ευρώ και ένα τρα-
πέζι από χορηγούς της διορ-
γάνωσης.



Ε
κπτώσεις έως και

μισοτιμής, δωρεάν

τοποθέτηση στα

κλιματιστικά και

μοναδικές προσφορές

μας περιμένουν και φέτος

το καλοκαίρι στην

Electronet Β. Κ. Καζάνα.

Οι μεγάλες εκπτώσεις και
μεγάλες προσφορές ξεκίνη-

σαν στο μεγαλύτερο υπερ-
κατάστημα ηλεκτρικών στη
Θεσσαλία. Επιλέξτε μέσα
από μια μεγάλη ποικιλία
ηλεκτρικών συσκευών -
ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια
πιάτων, πλυντήρια ρούχων,
στεγνωτήρια, μικροσυσκευ-
ές και αξεσουάρ- τα οποία
διατίθενται έως και στη μισή

τιμή. Αλλά και στον τομέα
της τεχνολογίας η
Electronet Β. Κ. Καζάνα
παραμένει η πρώτη επιλο-
γή. Τηλεοράσεις με φαντα-
στικές προσφορές, Η/Υ,
gadget είναι πρώτα στις
προτιμήσεις των καταναλω-
τών. Ανακαλύψτε μοναδικές
προσφορές, επιλέξτε μέσα
από χιλιάδες ετοιμοπαρά-
δοτα προϊόντα όλων των
επώνυμων εταιριών και
αποκτήστε τα σε τιμές
συγκλονιστικά χαμηλές.
Η Electronet Β.Κ. Καζάνα,
το πρώτο κατάστημα σε
πωλήσεις κλιματιστικών στη
Θεσσαλία, πρωτοπορεί και
στον τομέα των κλιματιστι-
κών, συνδυάζοντας τις
εκπτωσιακές τιμές με τη
δωρεάν τοποθέτηση.

Επιλέξτε κλιματιστικά όλων
των επώνυμων εταιριών,
inverter, ενεργειακής κλά-
σης έως Α+++, για ασύγκρι-
τη οικονομία στην κατανά-
λωση ρεύματος και μέγιστη
απόδοση, στις καλύτερες
τιμές της αγοράς και με
δωρεάν τοποθέτηση από
έμπειρο και εξειδικευμένο
συνεργείο μέσα σε 48
ώρες.
Όλα τα προϊόντα είναι ετοι-
μοπαράδοτα και  συνθέτουν
την πληρέστερη γκάμα
συσκευών που θα καλύ-
ψουν κάθε απαίτηση. Γιατί
εδώ «εσείς κι εμείς γνωρι-
ζόμαστε»!!!
Electronet Β. Κ. Καζάνα,
Διονύσου και
Παπαδοπούλου, πίσω
από τα ΚΤΕΛ

16
Τρίτη 21 Ιουλίου 

CMYK

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: Εκπτώσεις έως 50% &Β.Κ. Καζάνα: Εκπτώσεις έως 50% &

Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά!Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά!


