
ΠροσλήψειςΠροσλήψεις ορισμένουορισμένου

χρόνου στον Δήμοχρόνου στον Δήμο

ΑπαλλαγήΑπαλλαγή τελών για τελών για 

πληγέντες επιχειρήσειςπληγέντες επιχειρήσεις

από τον από τον CovidCovid - 19- 19

Παρελήφθησαν Παρελήφθησαν 189189

πράσινοι κάδοι πράσινοι κάδοι γιαγια τηντην

επαρχία Φαρσάλωνεπαρχία Φαρσάλων

ΑιμοδοσίαΑιμοδοσία καικαι ““φλόγαφλόγα τηςτης

αγάπης”αγάπης” τηντην ΠέμπτηΠέμπτη 27/827/8

Εορτάστηκε η ΠαναγίαΕορτάστηκε η Παναγία

Δεμερλιώτισσα (Δεμερλιώτισσα (PhotosPhotos))

CMYK

Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 980 Τιμή: 0,60 ευρώ

Μάστιγα τα τροχαία ατυχήματαΜάστιγα τα τροχαία ατυχήματα

Δυο σοβαρά τροχαία σε μικρό χρονικό διάστημαΔυο σοβαρά τροχαία σε μικρό χρονικό διάστημα

Σοβαρά τραυματίες, οδηγοί δίκυκλων οχημάτων...Σοβαρά τραυματίες, οδηγοί δίκυκλων οχημάτων...
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 26/8/2020 
Ηλιοφάνεια 18/36c

Τρίτη 25/8/2020
Ηλιοφάνεια 19/36c

Πέμπτη 27/8/2020
Ηλιοφάνεια 21/37c

Παρασκευή 28/8/2020
Ηλιοφάνεια 21/37c

Σαββάτο 29/8/2020
Ηλιοφάνεια 20/37c

Κυριακή 30/8/2020 
Ηλιοφάνεια 21/38c

Δευτέρα 31/8/2020
Ηλιοφάνεια 20/34c

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

Σ
ε διευκρινιστική

ανακοίνωση

προέβη το Α.Τ.

Φαρσάλων για την

πρόσληψη

συνοριοφυλάκων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Παρακαλούνται όπως προ-

σέλθουν οι επιθυμούντες

κάτοικοι της περιοχής του

δήμου Φαρσάλων (με όριο

ηλικίας τα 28 έτη), ώστε να

καταθέσουν δικαιολογητικά

για την πρόσληψη στην

προκήρυξη συνοριοφυλά-

κων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να προσέρχονται στο

Α.Τ.Φαρσάλων χωρίς

περιορισμό πρωινές ώρες

έως (27/08/20).

Επισημαίνεται ότι έχουν

δικαίωμα συμμετοχής όλοι

οι υποψήφιοι πανελλαδικά”.

Μ
ε μια ανακοίνωση

γεμάτη με

προβληματισμό

το φιλοζωικό σωματείο

Φαρσάλων γνωστοποιεί

ότι μέχρι στιγμής δεν έχει

υπάρξει καμία συμμετοχή

για τις εκλογές ανάδειξης

νέου Δ.Σ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αγαπητά μας μέλη, συμπο-

λίτες και συμπολίτισσες

,έχει περάσει μια βδομάδα

από την ανακοίνωση των

εκλογών του φιλοζωικού

σωματείου Φαρσάλων στις

17/9/2020.

Μέχρι τώρα οι συμμετοχές

είναι μηδέν.Δεν μπορούμε

να πιστέψουμε ότι από μια

πόλη με τόσες χιλιάδες

κατοίκους δεν υπάρχουν

10-15 άτομα που πραγματι-

κά θέλουν να ασχοληθούν

με αυτά τα λατρεμένα πλά-

σματα!

Εμείς θα είμαστε εδώ

ακόμη και αν τις υπεύθυνες

θέσεις τις αναλάβουν νέα

άτομα με νέες δυνάμεις και

όρεξη!

Ποτέ μα ποτέ δεν θα απαρ-

νηθούμε 8 χρονών έργου,

που ήταν για μας εμπειρία

ζωής!

Προσφέροντας και παίρνο-

ντας αγάπη από τα πιο

αθώα πλάσματα!

Όσοι ασχολούμαστε ακόμη

είμαστε ενωμένοι σαν μια

γροθιά και έτσι θα παραμεί-

νουμε αν αυτό σημαίνει ότι

θα είναι θα είναι καλά τα

πλάσματα μας!

Ελάτε σε αυτήν την γροθιά

που μάχεται μια δεκαετία

για την ευζωία και τα δικαι-

ώματα των ζώων!

Γίνετε ενεργοί και θα πάρε-

τε τα μεγαλύτερα διδάγμα-

τα!

Πάρτε μας τηλέφωνο

6972984556, στείλτε μήνυ-

μα στη σελίδα μας και

δηλώσετε συμμετοχή στις

εκλογές μας έως της 12-

92020.

Αν σε περίπτωση δεν

συμπληρωθεί το ψηφοδέλ-

τιο οι εκλογές θα διεξα-

χθούν τον Δεκέμβριο του

2020! Θα σας ενημερώσου-

με.

Ευχαριστούμε πολύ το ΔΣ.

Προκήρυξη 266 Προκήρυξη 266 

συνοριοφυλάκων από τηνσυνοριοφυλάκων από την

ΕΛ.ΑΣ (Ανακοίνωση Α.Τ.ΕΛ.ΑΣ (Ανακοίνωση Α.Τ.

Φαρσάλων)Φαρσάλων)

Α
κόμη συζητείται

θετικά η

Τηλεδιάσκεψη με

τους Προέδρους των

ΔΕΕΠ, που είχε ο

Πρόεδρος της ΝΔ και

Πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης τον

προηγούμενο μήνα, όπου

συζητήθηκαν οργανωτικά

θέματα αλλά και

απαντήθηκαν ερωτήσεις

των Προέδρων προς τον

Πρωθυπουργό τόσο για

θέματα που αφορούν την

αντιμετώπιση της

πανδημίας όσο και για

άλλα θέματα της

τρέχουσας πολιτικής

καθημερινότητας.

Στην τηλεδιάσκεψη που

είχε και Φαρσαλινό χρώμα,

μετείχε και συνομίλησε με

τον Κυριάκο Μητσοτάκη και

ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ

Λάρισας Χρήστος

Καπετάνος.

Σύντομα αναμένεται να

επαναληφθεί, σύμφωνα με

όσους γνωρίζουν, καθώς τα

αποτελέσματα της κρίθηκαν

απολύτως θετικά.

ΤηλεδιάσκεψηΤηλεδιάσκεψη

Μητσοτάκη μεΜητσοτάκη με

Καπετάνο καιΚαπετάνο και

Προέδρους ΔΕΕΠΠροέδρους ΔΕΕΠ

Ανακοίνωση γεμάτηΑνακοίνωση γεμάτη

προβληματισμό απο τοπροβληματισμό απο το

φιλοζωικό σωματείοφιλοζωικό σωματείο



Ο
Οργανισµός

Πολιτισµού-

Αθλητισµού-

Κοινωνικής Προστασίας-

Αλληλεγγύης του ∆ήµου

Φαρσάλων, επιθυμεί να

προσλάβει µε σχέση

εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισµένου

χρόνου (µε αντίτιµο) επτά

(7) δασκάλους µουσικής

διαφόρων ειδικοτήτων και

ένα (1) δάσκαλο

χορωδίας για την κάλυψη

των αναγκών του

ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων, µε

αντικείµενο την

στελέχωση τµηµάτων

υποδοµής, για την

παράδοση µαθηµάτων

µουσικής, για χρονικό

διάστηµα οκτώ (8) ή έως

(9) µήνες (σε περίπτωση

αναγνωρισµένης σχολής)

από την ηµεροµηνία

πρόσληψης.

Συγκεκριμένα επιθυμεί να

προσλάβει: 1 θέση ΤΕ

∆άσκαλο Πιάνου (έως 9

µήνες), 1 θέση ΤΕ ∆άσκαλο

Βιολιού (έως 9 µήνες), 1

θέση ΤΕ ∆άσκαλο

Μονωδίας (έως 9 µήνες), 1

θέση ΤΕ ∆άσκαλο κλασσι-

κής κιθάρας (έως 9 μήνες),

1 θέση Τ.Ε ∆άσκαλο φλάου-

του (έως 9 µήνες), 1 θέση

ΤΕ ∆άσκαλο χορωδίας (έως

8 µήνες), 1 θέση ∆Ε

∆άσκαλο ηλεκτρικής κιθά-

ρας (έως 9 µήνες) και 1

θέση ∆Ε ∆άσκαλο µπουζου-

κιού.

Προθεσµία & Τόπος

Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλού-

νται να συµπληρώσουν την

αίτηση και να την υποβά-

λουν, είτε αυτοπροσώπως,

είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµέ-

νο από αυτούς πρόσωπο,

εφόσον η εξουσιοδότηση

φέρει την υπογραφή τους

θεωρηµένη από δηµόσια

αρχή, είτε ταχυδροµικά µε

συστηµένη επιστολή, στα

γραφεία της υπηρεσίας µας

στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆ήµου

Φαρσάλων, Πατρόκλου 3,

Φάρσαλα, 40300, υπόψιν κ.

Γακόπουλου Βάϊου (τηλ.

επικοινωνίας: 2491350142),

καθηµερινά κατά τις ώρες

10:00-13:00 από τις

24/8/2020 µέχρι 02/9/2020.

Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία

(φαξ) ή e-mail ∆ΕΝ θα γίνο-

νται δεκτές).

Οι πίνακες κατάταξης των

υποψηφίων θα αναρτηθούν

στον πίνακα ανακοινώσεων

του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ, στον

πίνακα ανακοινώσεων της

έδρας του ∆ήµου

Φαρσάλων και στην ιστοσε-

λίδα www.farsala.gr του

∆ήµου Φαρσάλων.
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ΟκτώΟκτώ προσλήψεις στην Μουσική Σχολή του προσλήψεις στην Μουσική Σχολή του 

ΟΠΑΚΠΑ Δήμου ΦαρσάλωνΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων
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89 πράσινοι κάδοι

παρελήφθησαν την

προηγούμενη

εβδομάδα από τον Δήμο

Φαρσάλων.

Οι παραπάνω κάδοι αφού

συναρμολογηθούν και είναι

λειτουργικοί και έτοιμοι προς

χρήση θα μοιραστούν σε όλα

τα σημεία του Δήμου

Φαρσάλων με σχέδιο και

απόλυτη ιεράρχηση όπως

τόνισε σε δήλωση της η

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

– Ηλεκτροφωτισμού κ.

Συροπούλου Δέσποινα.

Αναλυτικά η δήλωση της κ.

Συροπούλου

Συνδημότες-σες η Δημοτική

Αρχή μέσω της

Αντιδημαρχίας Καθαριότητας

Ηλεκτροφωτισμού από την

ανάληψη των καθηκόντων

ένα χρόνο περίπου τώρα και

μέσω της πανδημίας του

κορωνοιού των πρωτόγνω-

ρων καταστάσεων που όλοι

βιώνουμε συνεχίζει καθημερι-

νά την προσπάθεια της για

την βελτίωση των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών καθαριότη-

τας προς τους πολίτες του

Δήμου μας .Σήμερα βρίσκο-

μαι στην ευχάριστη θέση να

σας ενημερώσω ότι παραλά-

βαμε σημαντικό αριθμό

Πράσινων κάδων σκουπι-

διών . Οι παραπάνω κάδοι

αφού συναρμολογηθούν με

σχέδιο και απόλυτη ιεράρχη-

ση των αναγκών θα μοιρα-

στούν σε όλα τα σημεία του

Δήμου ικανοποιώντας έτσι

πάγια αιτήματα των συμπολι-

τών μας . Σ αυτό το σημείο

επιτρέψετε μου να σας θυμί-

σω ότι δεν παραλάβαμε

κανέναν κάδο προς χρήση

ούτε σκουπιδιών ούτε ανακύ-

κλωσης . Έναν χρόνο μετά

ολοκληρώνοντας τον πρώτο

κύκλο παρεμβάσεων στην

καθαριότητα στο τομέα των

κάδων πιστεύω οτι ο απολο-

γισμός έχει θετικό πρόσημο

διότι:

1 Ενισχύσαμε την ανακύκλω-

ση με Μπλε κάδους

2 Τοποθετήσαμε στη πόλη

των Φαρσάλων στις έδρες

των πρώην δήμων και στο

Σταυρό κάδους ανακύκλωσης

και συλλογής ρούχων ( προ-

σπάθεια που πρέπει να

συνεχιστεί και να ενισχυθεί )

3 Σήμερα παραλάβαμε τους

πράσινους κάδους .

Κλείνοντας θα ήθελα να τονί-

σω ότι η διαχείριση της καθα-

ριότητας – καθημερινότητας

είναι πολύ σοβαρή και

δύσκολη διαδικασία για αυτό

Δήμος και δημότες πρέπει να

κωπηλατούμε προ της ίδια

κατεύθυνση αν θέλουμε να

έχουμε το επιθυμητό αποτέ-

λεσμα .

Με εκτίμηση 
Συροπούλου Δέσποινα
Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας –
Ηλεκτροφωτισμού

Α
νακοίνωση για

την ρύθμιση της

λειτουργίας της

λαϊκής αγοράς

Φαρσάλων εξέδωσε ο

Δήμος Φαρσάλων.

Αναλυτικά:

Προς:

α) Πωλητές λαϊκής αγοράς

του Δήμου

β) Kαταναλωτικό κοινό

Ανακοίνωση για τη ρύθμιση

της λειτουργίας της λαϊκής

αγοράς Φαρσάλων (Αριθ.

πρωτ.: 8980)

Ο Δήμος Φαρσάλων ανα-

κοινώνει ότι σε εφαρμογή

της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.

48976/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄

3165/31-07-2020) η λαϊκή

αγορά της Τρίτης θα λει-

τουργήσει ως ακολούθως:

α) Με ελάχιστη απόσταση

μεταξύ των πάγκων των

πωλητών τα τρία (3) μέτρα

με τον ενδιάμεσο χώρο

κενό-ελεύθερο από αντικεί-

μενα.

β) Με υποχρεωτική τη

χρήση μη ιατρικής μάσκας

από το προσωπικό των

πωλητών.

Όλοι οι πωλητές προκειμέ-

νου να αποφευχθεί ο κίνδυ-

νος διασποράς του κορω-

νοϊού covid 19 στην κοινό-

τητα, υποχρεούνται να

εφαρμόζουν αυστηρά τα

παραπάνω μέτρα, καθώς

να τηρούν τα μέτρα ατομι-

κής προστασίας και υγιει-

νής, να τοποθετούν σε

εμφανές σημείο του πάγκου

τους δοχείο με εγκεκριμένο

αντισηπτικό υγρό και να

τηρούν τον κανονισμό

καθαριότητας και ιδιαίτερα

με το πέρας της λαϊκής να

συγκεντρώνουν το σύνολο

των απορριμμάτων σε κλει-

στές σακούλες ή κουτιά.

Επίσης, συστήνεται στους

πολίτες να τηρούν τις απο-

στάσεις ασφαλείας, να λαμ-

βάνουν όλα τα απαραίτητα

μέτρα ατομικής υγιεινής και

προστασίας και να αποφεύ-

γουν το συνωστισμό ειδικά

στις ώρες αιχμής της λαϊκής

αγοράς.

Για οποιαδήποτε διευκρίνη-

ση ή πληροφορία οι ενδια-

φερόμενοι να επικοινωνούν

με το αρμόδιο τμήμα του

Δήμου στα τηλέφωνα

24913 50113, 133 ή με

μήνυμα στη διεύθυνση

v.balabani@dimosfarsalon.

gr.

O Αντιδήμαρχος

Φαρσάλων

Σταύρος Κουκουλιός
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Παρελήφθησαν οι πράσινοι κάδοι από τον Δήμο ΦαρσάλωνΠαρελήφθησαν οι πράσινοι κάδοι από τον Δήμο Φαρσάλων

Ανακοίνωση για τη ρύθμιση της Ανακοίνωση για τη ρύθμιση της 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 



Μ
ε ανακοίνωση του

ο Δήμος

Φαρσάλων ενημε-

ρώνει ότι απαλλάσσονται

από τα ανταποδοτικά

τέλη επιχειρήσεις που

επλήγησαν από τον

κορωνοϊό.

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες

για απαλλαγή δημοτικών

τελών για τις επιχειρήσεις

που διέκοψαν την λειτουρ-

γία τους λόγω των μέτρων

αποτροπής και διασποράς

του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα τέθηκε σε

εφαρμογή η υπ’ αριθ.

85/2020 ομόφωνη απόφα-

ση του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων (η

οποία επικυρώθηκε από

την Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας–

Στερεάς Ελλάδας και ανα-

κοινώνει την έναρξη της

διαδικασίας απαλλαγής από

το ανταποδοτικό τέλος

καθαριότητας και φωτισμού

για τις επιχειρήσεις που διέ-

κοψαν την λειτουργία τους

λόγω των μέτρων αποτρο-

πής της διασποράς του

κορονοϊού COVID – 19, για

το χρονικό διάστημα που

ίσχυαν οι περιορισμοί και η

διακοπή της εργασίας τους.

Επίσης, την απαλλαγή από

τα αναλογούντα τέλη για τις

επιχειρήσεις που δεν έκα-

ναν χρήση του παραχωρη-

μένου κοινόχρηστου

χώρου.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχει-

ρήσεις υγειονομικού ενδια-

φέροντος (ταβέρνες, ταχυ-

φαγεία, καφετέριες κ.α.) οι

οποίες κατά τη διάρκεια

ισχύος των μέτρων συνέχι-

σαν τη λειτουργία τους

παρέχοντας τις υπηρεσίες

τους (delivery) εξαιρούνται

από την απαλλαγή του

τέλους καθαριότητας και

φωτισμού.

Για την απαλλαγή οι ενδια-

φερόμενοι θα πρέπει ν’α-

ποστείλουν αίτηση, σύμφω-

να με το υπόδειγμα της

υπηρεσίας, σε ηλεκτρονική

μορφή pdf στη διεύθυνση

esoda@dimosfarsalon.gr

μέχρι την Τετάρτη 30

Σεπτεμβρίου 2020, ενώ για

περισσότερες πληροφορίες

μπορούν να επικοινωνούν

τηλεφωνικά στα 24913

50132-133.
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Δήμος Φαρσάλων: Απαλλάσσονται από ταΔήμος Φαρσάλων: Απαλλάσσονται από τα

ανταποδοτικά τέλη επιχειρήσεις πουανταποδοτικά τέλη επιχειρήσεις που

επλήγησαν από τον κορωνοϊόεπλήγησαν από τον κορωνοϊό

Προσλήψεις 18 ατόμων για την καθαριότητα των Προσλήψεις 18 ατόμων για την καθαριότητα των 

σχολικών μονάδων στο Δ. Φαρσάλωνσχολικών μονάδων στο Δ. Φαρσάλων

Π
ροσλήψεις 18

ατόμων για την

καθαριότητα των

σχολικών μονάδων στο

Δ. Φαρσάλων.

Ο Δήμος Φαρσάλων ανα-

κοινώνει την πρόσληψη, με

σύμβαση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου ορισμένου χρό-

νου, συνολικά δεκαοκτώ

(18) ατόμων για την καθα-

ριότητα σχολικών μονάδων

στο Δήμο Φαρσάλων και

συγκεκριμένα, ανά υπηρε-

σία, έδρα, ειδικότητα και

διάρκεια σύμβασης, αριθ-

μού ατόμων, με τα αντίστοι-

χα απαιτούμενα (τυπικά)

προσόντα.



Τ
ον τρόπο

επαναλειτουργίας

των σχολείων

ανακοίνωσε η Νίκη

Κεραμέως. Σε περίπτωση

κρούσματος θα κλείνει το

τμήμα, όχι το σχολείο και

θα ακολουθεί ιχνηλάτηση.

Σύσταση στους γονείς να

γυρίσουν από διακοπές

μέχρι τέλη του μήνα. Τι θα

γίνει με τα Πανεπιστήμια.

Η υπουργός Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Νίκη

Κεραμέως, ανακοίνωσε με

λεπτομέρειες το πότε θ’ ανοί-

ξουν τα σχολεία αλλά και τα

μέτρα ασφαλείας που θα

ισχύουν εν μέσω πανδημίας,

και την ώρα που τα κρού-

σματα αυξάνονται.

"Χρέος η μάσκα στο σχολείο"

Η υπουργός τόνισε ότι το

υπουργείο πορεύεται με γνώ-

μονα το καλό των παιδιών

και χαρακτήρισε «χρέος» το

να είναι τα παιδιά στο σχο-

λείο.

«Η μάσκα είναι ασπίδα προ-

στασίας για τα παιδιά μας και

για τους γύρω μας», προσέ-

θεσε η υπουργός, σημειώνο-

ντας ότι τα παραπάνω τα

τονίζει η ίδια η Ελληνική

Παιδιατρική Εταιρεία σε εκτε-

νή ανακοίνωσή της.

«Εμπιστευτείτε και ως προς

αυτό τις δυνατότητες προ-

σαρμογής του εκπαιδευτικού

μας συστήματος, αλλά και τη

λυτρωτική δύναμη της μαθη-

σιακής διαδικασίας», τόνισε η

υπουργός, «που μπορεί

ακόμη και τη χρήση της

μάσκας, ως ατομική πράξη,

συλλογική συνθήκη και

εκπαιδευτική διαδικασία, να

τη μετουσιώσει σε χρήσιμο

και δημιουργικό μάθημα ζωής

για τα παιδιά μας. Μάθημα

προσαρμοστικότητας, αλλά

προπαντός μάθημα ατομικής

και κοινωνικής ευθύνης. Θα

χρειαστεί λοιπόν το επόμενο

διάστημα προσπάθεια, επι-

μονή, προσαρμοστικότητα.

Είναι για το καλό των παι-

διών μας και όλων μας».

"Χρέος η μάσκα στο σχολείο"

Η υπουργός τόνισε ότι το

υπουργείο πορεύεται με γνώ-

μονα το καλό των παιδιών

και χαρακτήρισε «χρέος» το

να είναι τα παιδιά στο σχο-

λείο.

«Η μάσκα είναι ασπίδα προ-

στασίας για τα παιδιά μας και

για τους γύρω μας», προσέ-

θεσε η υπουργός, σημειώνο-

ντας ότι τα παραπάνω τα

τονίζει η ίδια η Ελληνική

Παιδιατρική Εταιρεία σε εκτε-

νή ανακοίνωσή της.

«Εμπιστευτείτε και ως προς

αυτό τις δυνατότητες προ-

σαρμογής του εκπαιδευτικού

μας συστήματος, αλλά και τη

λυτρωτική δύναμη της μαθη-

σιακής διαδικασίας», τόνισε η

υπουργός, «που μπορεί

ακόμη και τη χρήση της

μάσκας, ως ατομική πράξη,

συλλογική συνθήκη και

εκπαιδευτική διαδικασία, να

τη μετουσιώσει σε χρήσιμο

και δημιουργικό μάθημα ζωής

για τα παιδιά μας. Μάθημα

προσαρμοστικότητας, αλλά

προπαντός μάθημα ατομικής

και κοινωνικής ευθύνης. Θα

χρειαστεί λοιπόν το επόμενο

διάστημα προσπάθεια, επι-

μονή, προσαρμοστικότητα.

Είναι για το καλό των παι-

διών μας και όλων μας».

Εν συνεχεία η υπουργός

Παιδείας ανακοίνωσε δέσμη

μέτρων πρόληψης για τα

σχολεία.

Όπως είπε το παρόν σχέδιο

βασίζεται στις οδηγίες της

Επιτροπής προστασίας της

δημόσιας υγείας έναντι του

covid-19 βάσει των πρόσφα-

των επιδημιολογικών δεδομέ-

νων.

Τόνισε πως στην πορεία

κάθε βήμα θα επαναξιολογεί-

ται και θα επικαιροποιείται.

Οι σχολικές δομές: Βάσει του

μέχρι τώρα σχεδιασμού τα

μαθήματα θα ξεκινήσουν στις

7 Σεπτεμβρίου, ωστόσο

ενδέχεται να υπάρξει παρά-

ταση. Στόχος να περιορι-

στούν οι μετακινήσεις μία

βδομάδα πριν την έναρξη

των σχολείων για να περιορι-

στεί η διασπορά. Έκανε

έκκληση στις οικογένειες να

επιστρέψουν από τις διακο-

πές μέχρι τέλη Αυγούστου

και οι τελικές αποφάσεις θα

ληφθούν την 1η Σεπτέμβρη.

Σημείωσε πως ο μ.ο. μαθη-

τών ανά τάξη είναι 17 μαθη-

τές και πως τα σχολεία θα

ανοίξουν με όλα τα παιδιά.

Ως προς τα μέτρα πρόληψης:

Η μάσκα θα χρησιμοποιείται

κυρίως σε εσωτερικούς

χώρους εκτός από την ώρα

του φαγητού. Δεν προβλέπε-

ται στα διαλείμματα που θα

γίνονται σε διαφορετικές

ώρες ανά ομάδες μαθητών,

ενώ δεν προβλέπεται και στη

γυμναστική.

Για τους εκπαιδευτικούς η

μάσκα είναι υποχρεωτική,

κάτι που ισχύει και για τους

μαθητές. Ειδική εκπαίδευση

θα υπάρξει για τα παιδιά από

το νηπιαγωγείο μέχρι και την

τρίτη δημοτικού.

Υποχρεωτική είναι η χρήση

της μάσκας και για όποιον

συνοδεύει τα προνήπια.

Όπως σημείωσε η κυρίας

Κεραμέως, θα δοθούν οδη-

γίες του ΕΟΔΥ για μαθητές

που εξαιρούνται από τη

χρήση της μάσκας για συγκε-

κριμένους ιατρικούς λόγους.

Η κυβέρνηση θα διαθέσει

δωρεάν υφασμάτινες μάσκες

σε εκπαιδευτικούς και μαθη-

τές.

Ακόμη, θα ακολουθήσει επι-

καιροποίηση οδηγιών και

συνεδρίες από γιατρούς και

εκπαιδευτικούς για τη σωστή

χρήση της μάσκας.

Θα διανεμηθούν αντισηπτικά

στα σχολεία, ενώ προβλέπε-

ται σχολαστικός καθαρισμός

κατά τη διάρκεια λειτουργίας

και μετά το πέρας αυτής.

Προβλέπονται δειγματοληπτι-

κά τεστ στις περιοχές που

έχουν επιβαρυνθεί.

Οι μαθητικοί διαγωνισμοί θα

γίνονται με μάσκα και μέτρα

προστασίας. Δεν θα πραγμα-

τοποιούνται μέχρι νεωτέρας

σχολικές εκδρομές και συνέ-

δρια. Οι επισκέψεις σε μου-

σεία και οι περίπατοι θα γίνο-

νται ανά τμήματα.

Επίσης, ενθαρρύνεται η

άσκηση σε εξωτερικούς

χώρους ενώ δεν θα γίνουν τα

σχολικά πρωταθλήματα.

Σε εργαστήρια και αίθουσες

πληροφορικής, καθώς και για

τα μουσικά όργανα, προβλέ-

πεται σχολαστικός καθαρι-

σμός.

Τα κυλικεία θα λειτουργήσουν

προσαρμοσμένα στις νέες

συνθήκες, με ειδική πρόβλε-

ψη ΥΠΕΣ στη βάση οδηγιών

της Επιτροπής.

Ισχυρή σύσταση υπάρχει για

χρήση ατομικού νερού-

παγουριού. Το ίδρυμα

Λασκαρίδη θα δωρίσει από

ένα παγούρι για κάθε μαθη-

τή.

Εφεξής οι απουσίες σχετικά

με τον κορονοϊό δικαιολογού-

νται:

Πρώτον, αν νοσεί από κορω-

νοϊό ο ίδιος ο μαθητής/εκπαι-

δευτικός ή κάποιος που

κατοικεί στο σπίτι του.

Απαραίτητη θα είναι η προ-

σκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Δεύτερον, αν ο μαθητής ανή-

κει σε ομάδα αυξημένου κιν-

δύνου, όπως θα οριστεί από

την Επιτροπή. Απαραίτητη

θα είναι η προσκόμιση ιατρι-

κής βεβαίωσης από τον

θεράποντα ιατρό ή από ιατρό

της σχετικής ειδικότητας.

Τρίτον, αν ο εκπαιδευτικός

ανήκει σε ομάδα αυξημένου

κινδύνου, όπως έχει οριστεί

από το Υπουργείο

Εσωτερικών. Απαραίτητη θα

είναι η προσκόμιση ιατρικής

βεβαίωσης από το θεράπο-

ντα ιατρό ή από ιατρό της

σχετικής ειδικότητας, και στην

περίπτωση αυτή θα παρέχει

τηλεκπαίδευση σε μαθητές

που παραμένουν σπίτι.

Για τους εργαζόμενους γονείς

και του δημοσίου και του

ιδιωτικού τομέα, θα υπάρξει

ειδική μέριμνα για άδεια ειδι-

κού σκοπού, εφόσον έχουν

παιδί που ανήκει σε ομάδα

αυξημένου κινδύνου και πρέ-

πει να απουσιάσει από το

σχολείο.

Σε περίπτωση κρούσματος

θα κλείνει το τμήμα, όχι το

σχολείο και θα ακολουθεί

ιχνηλάτηση. Σε περίπτωση

που γίνει κάτι τέτοιο θα ακο-

λουθεί τηλεκπαίδευση.

Η υπουργός σημείωσε πως η

τηλεκπαίδευση είναι έτοιμη

να στηρίξει τα σχολεία τη νέα

χρονιά. Η σύνδεση μαθητών

και εκπαιδευτικών θα γίνεται

με το πανελλήνιο σχολικό

δίκτυο.

Οι επαναληπτικές πανελλαδι-

κές εξετάσεις ξεκινούν στις 7

Σεπτεμβρίου για τα Γενικά

Λύκεια και τους Έλληνες του

Εξωτερικού και στις 24

Σεπτεμβρίου για τα

Επαγγελματικά Λύκεια. Θα

διεξαχθούν σύμφωνα με τις

οδηγίες της Εθνικής

Επιτροπής Προστασίας της

Δημόσιας Υγείας που ίσχυ-

σαν και κατά την τακτική εξε-

ταστική περίοδο των

Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ως προς τις δομές

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και

Δια Βίου Μάθησης:

-Στα ΙΕΚ από 1 έως 30

Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται

τα εργαστηριακά μαθήματα

του προηγούμενου εξαμήνου.

-Στις 5 Οκτωβρίου ξεκινά η

νέα χρονιά.

Δια ζώσης διαλέξεις στα

Πανεπιστήμια με έως 50 φοι-

τητές

Η εξεταστική του

Σεπτεμβρίου θα γίνει όπως

και τον Ιούνιο, δηλαδή με το

κάθε πανεπιστήμιο να επιλέ-

γει τον τρόπο εξέτασης των

μαθημάτων, δια ζώσης ή εξ

αποστάσεως.

Από το νέο εξάμηνο ωστόσο,

οι φοιτητές θα επιστρέψουν

στα αμφιθέατρα των πανεπι-

στημίων. Όπως ανακοίνωσε

η κ. Κεραμέως, οι διαλέξεις

και τα μαθήματα έως και 50

ατόμων θα γίνονται δια

ζώσης, ενώ οι υπόλοιπες εξ

αποστάσεως.

Τα μέτρα πρόληψης που θα

λαμβάνονται στα Ανώτατα

Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα

αφορούν:

- Στην υποχρεωτική χρήση

μάσκας από όλους στις περι-

πτώσεις διδασκαλίας/μελέτης

με φυσική παρουσία. Για τις

κλινικές ασκήσεις, θα ισχύ-

σουν τα μέτρα ατομικής προ-

στασίας που ισχύουν για το

προσωπικό που απασχολεί-

ται σε χώρους παροχής υπη-

ρεσιών υγείας.

- Οι φοιτητικές Εστίες θα λει-

τουργήσουν κανονικά, με

υποχρεωτική χρήση μάσκας

στους κοινόχρηστους

χώρους.

- Στα εστιατόρια συνεχίζεται ο

διαμοιρασμός φαγητού σε

πακέτο.

- Τα ίδια μέτρα θα ισχύσουν

και για τα Κολλέγια.

Οικονομική ενίσχυση

Στο πλαίσιο της Οικονομικής

Ενίσχυσης του δομών που

εποπτεύονται από το

Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων για την αντι-

μετώπιση και πρόληψη της

διασποράς του κορωνοϊού,

έχουν εγκριθεί οι κάτωθι δρά-

σεις:

Σημαντική επέκταση

Ολοήμερων Σχολείων:

Επιπλέον κονδύλι άνω των

100 εκ. ευρώ για την επέκτα-

ση των Ολοήμερων

Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

Σχολείων, ώστε να μένουν

περισσότερα παιδιά στο σχο-

λείο έως τις 4μμ και να

περιοριστεί η επαφή των παι-

διών με ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες.

Πρόσληψη επιπλέον ανα-

πληρωτών για την κάλυψη

όσων κενών προκύψουν από

την απουσία εκπαιδευτικών

που αποδεδειγμένα ανήκουν

σε ομάδες αυξημένου κινδύ-

νου και για τη διενέργεια

αποκλειστικά εξ αποστάσεως

μαθημάτων («διαδικτυακά

τμήματα»)

Όλα τα παραπάνω επιπλέον

των 4.500 μόνιμων διορι-

σμών στην ειδική αγωγή και

εκπαίδευση που ήδη έχουν

ολοκληρωθεί, και των 10.500

διορισμών στη γενική εκπαί-

δευση που βαίνουν προς

ολοκλήρωση και ενισχύουν

το ανθρώπινο δυναμικό της

εκπαίδευσης.
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Γενικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

- ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για εποχιακή 

απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας. 

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711, 6974092079

-1/2-9 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

*Αναχώρηση 31/8

Κεραμέως για σχολεία: Έτσι θα λειτουργήσουν - Έναρξη 7 Σεπτεμβρίου με πολλά "αν"Κεραμέως για σχολεία: Έτσι θα λειτουργήσουν - Έναρξη 7 Σεπτεμβρίου με πολλά "αν"



Ο
Πανελλήνιος

Σύλλογος

Εργαζομένων στα

ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των

Δήμων, με εξ.επείγουσα

Επιστολή προς τον

Πρωθυπουργό,

επισημαίνει την

«πρωτοφανή, επικίνδυνη

και καταστροφική εξέλιξη

που προκάλεσε ο

σχεδιασμός των

συναρμόδιων

Υπουργείων Εσωτερικών,

Εργασίας και Ανάπτυξης,

σχετικά με την

χρηματοδότηση των

δημοτικών ΚΔΑΠ

πανελλαδικά».

Από την ώρα που ανακοι-

νώθηκαν τα οριστικά αποτε-

λέσματα της δράσης

«Εναρμόνιση Οικογενειακής

και Επαγγελματικής ζωής»,

το σύνολο των εργαζομέ-

νων στα δημοτικά ΚΔΑΠ

έχουν δεχτεί χιλιάδες ενημε-

ρώσεις από μητέρες, οι

οποίες ενώ πληρούσαν στο

έπακρο τα κριτήρια που

θέτει η σχετική Πρόσκληση,

ενώ έλαβαν αρκετά υψηλή

μοριοδότηση, ενώ είναι τρί-

τεκνες, πολύτεκνες, άνερ-

γες, με χαμηλά εισοδήματα

κλπ, ενώ κάθε χρόνο μέχρι

σήμερα λάμβαναν κανονικά

voucher για τη δωρεάν

συμμετοχή των παιδιών

τους στα ΚΔΑΠ, φέτος δεν

έλαβαν voucher και τα παι-

διά τους μετά από χρόνια

αδιάκοπης συμμετοχής και

παιδαγωγικής απασχόλη-

σης θα μείνουν εκτός

δομών ΚΔΑΠ.

Σύμφωνα με έρευνα πανελ-

λαδικής εμβέλειας που διε-

ξήγαγε ο ΠΑΣΕΚΔΑΠ

υπάρχουν Δήμοι, στους

οποίους αποκλείστηκε από

το Πρόγραμμα έως και το

50 % των παιδιών που

εγγράφονταν κάθε χρόνο

στα ΚΔΑΠ

(ενδεικτικά: Δ.Πρέβεζας,

Δ.Ακτίου-Βόνιτσας,

Δ.Αλεξάνδρειας,

Δ.Ξυλοκάστρου,

Δ.Ναυπακτίας, Δ.Χίου,

Δ.Τροιζηνίας-Μεθάνων,

Δ.Ερυμάνθου,

Δ.Αριστοτέλη, Δ.Άργους-

Μυκηνών, Δ.Πέλλας,

Δ,Ζηρού, Δ.Ζωγράφου,

Δ.Καρδίτσας, Δ.Νέας Ζίχνης

Σερρών κ.α.),

ενώ υπάρχουν και πολλές

αναφορές για Δήμους που

αποκλείστηκαν ακόμα και

τα 2/3 (!) των παιδιών

(ενδεικτικά: Δ.Φαρσάλων,

Δ.Σκύδρας, Δ.Ιεράς Πόλης

Μεσολογγίου,

Δ.Κασσάνδρας,

Δ.Πολύγυρου, Δ.Σερρών,

Δ.Σαμμοθράκης,

Δ.Αλμυρού, Δ.Ζίτσας,

Δ.Ηγουμενίτσας,

Δ.Φλώρινας, Δ.Ορεστιάδας,

Δ.Αλεξανδρούπολης,

Δ.Λαγκαδά, Δ.Λαρίσης,

Δ.Αρταίων κ.α.).

Παιδιά που “έχουν μεγαλώ-

σει” μέσα στις Δομές, παι-

διά που γράφονταν κάθε

χρόνο από τότε που πήγαι-

ναν νηπιαγωγείο, παιδιά

των οποίων οι γονείς δεν

έχουν εναλλακτικές ή την

οικονομική δυνατότητα ούτε

για την συμμετοχή των παι-

διών τους σε άλλες εκπαι-

δευτικές εξωσχολικές δρα-

στηριότητες, ούτε για να

πληρώνουν κάποιον

άνθρωπο να τους τα κρατά-

ει στο σπίτι όσο αυτοί εργά-

ζονται.  Δεκάδες χιλιάδες

παιδιά που λάμβαναν κάθε

χρόνο voucher και φέτος,

για πρώτη φορά στα χρονι-

κά, θα μείνουν σπίτι τους.

« Θα περίμενε κανείς, από

μία Κυβέρνηση που προ-

σεγγίζει τα θέματα παιδικής

προστασίας με τόση ευαι-

σθησία και από έναν

Πρωθυπουργό που έχει

επανειλημμένως δηλώσει

πως δεσμεύεται ότι “δεν θα

μείνει κανένα παιδί εκτός

κοινωνικών δομών παιδικής

μέριμνας (παιδικών, ΚΔΑΠ

κλπ)”, πως δεν θα προέβαι-

νε ποτέ σε έναν τόσο προ-

σεκτικά στοχευμένο, όπως

αποδείχτηκε, σχεδιασμό ο

οποίος θα είχε στο επίκε-

ντρό του την συρρίκνωση

και – ενδεχομένως – τον εν

τέλει αφανισμό των ΚΔΑΠ

», τονίζουν οι εργαζόμενοι.

Πέρα από τον πρωτοφανή

αυτόν άδικο αποκλεισμό

δεκάδων χιλιάδων παιδιών,

σημειώνουν μία ακόμα διά-

σταση. Τα ΚΔΑΠ που η

πληρότητά τους σε παιδιά

κατόχους voucher θα

κυμανθεί από 25% μέχρι

50%-60%, θα αντιμετωπί-

σουν από τον Σεπτέμβρη

τεράστια προβλήματα υπο-

χρηματοδότησης. Με μειω-

μένα τα έσοδα των ΚΔΑΠ

από 40% έως και 75%, και

με δεδομένη την ήδη πολύ

κακή ταμειακή κατάσταση

των Δήμων λόγω της παν-

δημίας, είναι – σύμφωνα

πάντα με τους εργαζομέ-

νους – με μαθηματική ακρί-

βεια βέβαιο ότι η πλειοψη-

φία των Δήμων είτε θα

βάλει οριστικό “λουκέτο”

στα ΚΔΑΠ, απολύοντας το

σύνολο του προσωπικού,

είτε στην καλύτερη περί-

πτωση θα τα υπολειτουρ-

γούν απολύοντας περισσό-

τερους από τους μισούς

εργαζόμενους πανελλαδικά.

Μία έκρηξη της ανεργίας

στον κλάδο, με χιλιάδες

νέους ανέργους εκπαιδευτι-

κούς, οι οποίοι κινδυνεύουν

να απολυθούν από τα

ΚΔΑΠ μετά από 7, 10,

ακόμα και 18 χρόνια αδιά-

κοπης παροχής των υπηρε-

σιών τους στα ΚΔΑΠ όλης

της Xώρας.

« Βρισκόμαστε μπροστά σε

μία σκόπιμη και προσχεδια-

σμένη από καιρό πρόθεση

της Κυβέρνησης, που υλο-

ποιήθηκε από τα συναρμό-

δια Υπουργεία, στην ουσία

για να κλείσουν τα ΚΔΑΠ,

αγνοώντας τις προτάσεις

και τις υποδείξεις της

ΚΕΔΕ, των ΠΕΔ όλης της

Xώρας Ελλάδας και δεκά-

δων Αποφάσεων

Δημοτικών Συμβουλίων

που ζητούσαν ακριβώς το

αντίθετο από αυτό που

συμβαίνει σήμερα. Μία

ξεκάθαρη κυβερνητική πρό-

θεση που οδηγεί συνειδητά

στην ανεργία και εργασιακή

αβεβαιότητα εκατοντάδες

εργαζόμενους στις δομές

και 65.000 παιδιά αποκλει-

σμένα, λόγω μιας φιλευλεύ-

θερης πολιτικής προσέγγι-

σης που προσεγγίζει την

λειτουργία των Δομών

αυτών με όρους “αυτορρύθ-

μισης από τους κανόνες της

αγοράς” και όχι ως μια παι-

δαγωγική, ελεύθερη δημι-

ουργική απασχόληση που

ουσιαστικά και έμπρακτα

στηρίζει την Ελληνική οικο-

γένεια σε κάθε γωνιά της

Πατρίδας μας », καταγγέλ-

λουν οι εργαζόμενοι και

ζητούν από τον

Κ.Μητσοτάκη να « κρατήσει

το λόγο του » και να μερι-

μνήσει ώστε  να εξευρε-

θούν άμεσα, πριν την έναρ-

ξη της νέας σχολικής χρο-

νιάς, οι αναγκαίοι πόροι

ώστε να χορηγηθούν

voucher σε όλες τις μητέρες

που πληρούν τα κοινωνικά

και εισοδηματικά κριτήρια

που τέθηκαν, που έλαβαν

υψηλή μοριοδότηση και

τελικά μετά από τόσα χρό-

νια αδιάκοπης συμμετοχής

τους, απορρίφθηκαν φέτος

για πρώτη φορά από το

Πρόγραμμα.

airetos.gr

Τ
ελευταίες μέρες

εκπτώσεων και η

Electronet B.K.

Καζάνα, συνεχίζει δυνατά

με μεγάλες εκπτώσεις και

τιμές στο κόκκινο! 

Για λίγες μέρες ακόμα το

μεγαλύτερο υπερκατάστημα

της Θεσσαλίας διαθέτει όλα

του τα προϊόντα σε προνο-

μιακές τιμές και μεγάλες

εκπτώσεις που φτάνουν

μέχρι και το 50% σε όλες

τις επώνυμες ηλεκτρικές

συσκευές αποτελώντας τον

Νούμερο Ένα προορισμό

για αγορές. Μπορείτε να

δείτε όλες τις σούπερ προ-

σφορές στο νέο φυλλάδιο

αλλά και με ένα ΚΛΙΚ στο

www.kazanas.gr!!! 

Οικιακές ηλεκτρικές

συσκευές, ελεύθερες και

εντοιχιζόμενες όπως

ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια

πιάτων, πλυντήρια ρούχων,

στεγνωτήρια, σκούπες,

σίδερα, κουζινομηχανές,

οικιακά σκεύη, μικροσυ-

σκευές και αξεσουάρ, κερδί-

ζουν καθημερινά τους κατα-

ναλωτές οι οποίοι εμπιστεύ-

ονται και επιλέγουν και σε

αυτές τις εκπτώσεις το δικό

τους κατάστημα. Στον τομέα

της ψυχαγωγίας η

Electronet B.K.Καζάνα προ-

σφέρει την απόλυτη εμπει-

ρία θέασης με τηλεοράσεις

που διαθέτουν πρωτοπο-

ριακές λειτουργίες. Αλλά και

στον τομέα της τεχνολογίας,

όλοι οι λάτρεις του ψηφια-

κού κόσμου θα βρουν μεγά-

λη ποικιλία σε

smartphones, laptopsκαι

gadget, επώνυμων εταιριών

σε εξαιρετικές τιμές.

Η Electronet Β. Κ. Καζάνα

καινοτομεί για άλλη μια

φορά δημιουργώντας ένα

νέο τμήμα με στρώματα της

LINEA STROM.

Ανακαλύψτε στρώματα με

έκπτωση έως 60% και 36

δόσεις και απολαύστε έναν

ξεκούραστο ύπνο σε στρώ-

μα ανώτερης ποιότητας.

Επίσης και οι επαγγελμα-

τίες μπορούν να βρουν τον

κατάλληλο εξοπλισμό για το

κατάστημά τους,  επιλέγο-

ντας μέσα από μια μεγάλη

ποικιλία προϊόντων που

ανταποκρίνονται στις ανά-

γκες τους.

Όλα τα προϊόντα είναι ετοι-

μοπαράδοτα και  συνθέτουν

την πληρέστερη γκάμα

συσκευών. Ρωτήστε τους

εξειδικευμένους πωλητές

του καταστήματος οι οποίοι

θα σας προτείνουν προϊό-

ντα που θα καλύψουν κάθε

απαίτηση.

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr
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“Σφαγή” με τα ΚΔΑΠ: Εκτός δεκάδες χιλιάδες παιδιά –“Σφαγή” με τα ΚΔΑΠ: Εκτός δεκάδες χιλιάδες παιδιά –

Αποκλείστηκαν δύο στα τρία σε Λάρισα και Φάρσαλα!Αποκλείστηκαν δύο στα τρία σε Λάρισα και Φάρσαλα!

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα Τελευταίες μέρες εκπτώσεων Β.Κ. Καζάνα Τελευταίες μέρες εκπτώσεων 

Όλα έως και ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ! Δείτε τα όλα στο φυλλάδιό μας!Όλα έως και ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ! Δείτε τα όλα στο φυλλάδιό μας!



Μ
ε μεγαλοπρέπεια

και Θεία κατάνυξη

εορτάστηκε

ανήμερα της εορτής της,

η Παναγία Δεμερλιώτισσα

στο χωριό Σταυρός

Φαρσάλων (παλιό

Δεμερλί, απ’ όπου και

ονομάστηκε).

Φέτος εορτάστηκε με μεγά-

λη κατάνυξη και απόλυτη

υπακοή στα μέτρα και τις

νέες συνθήκες ελέω του

Covid – 19.

Οι πιστοί προσέρχονταν

στον Ιερό Ναό για να

πάρουν την ευλογία της

Παναγίας Δεμερλιώτισσας

και να ασπαστούν την εικό-

να.

Άλλοι φορούσαν μάσκες και

άλλοι όχι, ενώ αρκετοί

παρέμεναν παρακολουθώ-

ντας την λειτουργία από το

προαύλιο χώρο της εκκλη-

σίας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι

φέτος η προσέλευση του

κόσμου δεν είχε καμία

σχέση με τα άλλα τα χρό-

νια, καθώς ο κόσμος ήταν

λιγοστός.

Φέτος, ήταν μια ιδιαίτερη

χρονιά λόγω των μέτρων

προστασίας, καθώς δεν

πραγματοποιήθηκε η λιτα-

νεία της εικόνας σε δρό-

μους του χωριού, την

παραμονή, παρά μόνο

εντός του προαύλιου

χώρου.

Επίσης, για πρώτη φορά

δεν πραγματοποιήθηκε η

καθιερωμένη εμποροπανή-

γυρη πέριξ του Ιερού ναού,

υπό τον φόβο διάδοσης και

διασποράς του ιού.

Την παραμονή της εορτής

22 Αυγούστου τελέστηκε ο

Μέγας Αρχιερατικός

Εσπερινός χοροστατούντος

του Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτη

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεου, ενώ ανήμερα της

εορτής τελέστηκε

Πανηγυρική Θεία λειτουρ-

γία, από τον

Πανοσιολογιώτατο

Αρχιμανδρίτη π. Αμφιλόχιος

Παπανδρέου,

Πρωτοσύγκελο της Ιεράς

Μητροπόλεως.

Σύμφωνα με την παράδο-

ση, πρόκειται για μία από

τις 70 εικόνες της Παναγίας

που αγιογράφησε ο

Απόστολος και

Ευαγγελιστής Λουκάς.

Η Παναγία η Δεμερλιώτισσα

απέκτησε μεγάλη φήμη

πανελλαδικά από τα άπειρα

θαύματα της θαυματουργού

εικόνας της Θεοτόκου που

ιστορήθηκε από τον

Ευαγγελιστή

Λουκά.Αναφέρεται μεγάλος

αριθμός θαυμάτων που έγι-

ναν από τη Μεγαλόχαρη και

τούτο αποδεικνύει τη βαθιά

πίστη των ευσεβών χριστια-

νών που συρρέουν καθημε-

ρινά. Μια μικρή απόδειξη

των πολλών θαυμάτων της

Παναγίας της

Δεμερλιώτισσας είναι ο

μεγάλος αριθμός, η ποικιλία

και η αξία των αφιερωμά-

των που έχουν κάνει όσοι –

και είναι πάρα πολλοί –

θεραπεύτηκαν από τη χάρη

της.

Στις εορταστικές εκδηλώ-

σεις παρευρέθηκαν οι αντι-

δήμαρχοι Φαρσάλων κ.κ.

Σοφία Χατζηπλή, Νίκος

Γκατζόγιας, Σταύρος

Κουκουλιός, ο πρόεδρος

του Δ.Σ. Φαρσάλων κ.

Κων/νος Δαμιανός, οι δημο-

τικοί σύμβουλοι κ.κ.

Κων/νος Τύμπας, Γιάννης

Γκέβρος, Δημήτρης

Γούσιας, ο πρόεδρος του

ΤΟΕΒ Ενιπέας Φαρσάλων

κ. Αναστάσιος Δραχμάνης,

ο διοικητής του Α.Τ.

Φαρσάλων Θωμάς

Γκούτας, και ο πρόεδρος

της κοινότητας Σταυρού κ.

Μιχάλης Στάικος καθώς και

μέλη του τοπικού συμβουλί-

ου και αρκετός κόσμος.

CMYK
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Με μεγαλοπρέπεια, κατάνυξη αλλά και όλα τα μέτρα προστασίαςΜε μεγαλοπρέπεια, κατάνυξη αλλά και όλα τα μέτρα προστασίας

εορτάστηκε η Παναγία Δεμερλιώτισσαεορτάστηκε η Παναγία Δεμερλιώτισσα



Δ
υο πολύ σοβαρά

τροχαία ατυχήματα

σημειώθηκαν στην

επαρχία Φαρσάλων τις

τελευταίες ημέρες.

Και στις δυο περιπτώσεις

τραυματίστηκαν σοβαρά

οδηγοί δίκυκλων οχημάτων.

Το βράδυ της περασμένης

Δευτέρας στο Πολιτιστικό

Κέντρο των Φαρσάλων

σημειώθηκε το πρώτο

σοβαρό τροχαίο, όταν επί

της οδού Αθηνών ένα επι-

βατικό Ι.Χ. συγκρούστηκε

με μηχανάκι.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός του

δίκυκλου κινούνταν προς

την οδό Βόλου, ενώ ο οδη-

γός του ΙΧ επιβατικού προς

την οδό Λαρίσης και για

άγνωστη μέχρι στιγμής

αιτία συγκρούστηκαν μετω-

πικά, με αποτέλεσμα τον

τραυματισμό του οδηγού

του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε αμέ-

σως περιπολικό του Α.Τ.

Φαρσάλων και ασθενοφόρο

του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέ-

λαβε τον τραυματία οδηγό

και τον μετέφερε στο εφημε-

ρεύον νοσοκομείο Λάρισας.

Για τα αίτια του τροχαίου

διενεργεί προανάκριση το

Α.Τ. Φαρσάλων.

Ενώ το βράδυ της Κυριακής

σημειώθηκε το δεύτερο

σοβαρό ατύχημα, όταν στον

Σταυρό Φαρσάλων ένας

άνδρας 35 ετών έχασε τον

έλεγχο του δίκυκλου και

εξετράπη της πορείας του.

Μάλιστα ο 35 χρόνος είχε

και συνεπιβάτη στο δίκυ-

κλο.

Ο 35 χρόνος τραυματίστηκε

σοβαρά και νοσηλεύεται

στο Γενικό Νοσοκομείο της

Λάρισας, ενώ η γυναίκα

συνεπιβάτης που επέβαινε

στο δίκυκλο δεν τραυματί-

στηκε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

έσπευσε στο σημείο παρέ-

λαβε τον τραυματία μεταφέ-

ροντας τον, στο εφημερεύ-

ον Νοσοκομείο Λάρισας,

ενώ περιπολικό του Α.Τ.

Φαρσάλων κατέγραψε το

τροχαίο.

Τους καλοκαιρινούς μήνες

όπως είναι λογικό όλο και

περισσότερος κόσμος επι-

λέγει τα δίκυκλα οχήματα

του για τις μετακινήσεις.

Όμως  η προσοχή που

χρειάζεται είναι μεγάλη

καθώς ο κίνδυνος στα δίκυ-

κλα οχήματα για ατύχημα

είναι πάντοτε πιο αυξημέ-

νος.

Ειδικότερα στους αγροτι-

κούς δρόμους όπου δεν

υπάρχουν οι κατάλληλες

υποδομές, σημάνσεις και

φωτισμός με αποτέλεσμα

κάθε φορά που βραδιάζει

να ελλοχεύει ο κίνδυνος

ατυχήματος.

Δεδομένα και οι έλεγχοι της

αστυνομίας θα πρέπει να

είναι πιο αυξημένοι, όμως

και οι ίδιοι οι οδηγοί ανεξαι-

ρέτως οχήματος να οδη-

γούν με απόλυτο σεβασμό

στον ΚΟΚ, τις σημάνσεις

και με αρκετή προσοχή.

Το κακό άλλωστε δεν αργεί

να γίνει και μακάρι να μην

βρεθεί στην «πόρτα» μας,

διότι τότε θα είναι πολύ

αργά…

Α
κόμη μια τακτική

αιμοδοσία θα

πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 27/8 στο Κ.Υ.

Φαρσάλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων:

Οι ανάγκες, οι μεταγγίσεις

είναι άμεσες, διαρκής,

καθημερινές 365 μέρες τον

χρόνο.

Το αίμα προσφέρεται απο-

κλειστικά από άνθρωπο σε

άνθρωπο.

Δεν έχει υποκατάστατο, δεν

παρασκευάζεται.

Καλούμε όλους τους υγιής

συμπολίτες μας να προσέλ-

θουν στην εθελοντική αιμο-

δοσία την Πέμπτη να

δώσουν το δώρο ζωής στον

συνάνθρωπο.

Σε αυτόν τον αγώνα δεν

περισσεύει κανείς.

Την Πέμπτη από τις 9 και

30 το πρωί έως τις 13:00 το

μεσημέρι, είμαστε παρόντες

με όλα τα προβλεπόμενα

μέτρα ασφαλείας των εθε-

λοντών αιμοδοτών.

Επίσης εκείνη την ημέρα

στο Κ.Υ. Φαρσάλων θα

πραγματοποιηθεί και η

τελετή παράδοσης - παρα-

λαβής της φλόγας της αγά-

πης.

Κάθε χρόνο η συγκεκριμένη

τελετή λάμβανε χώρα στην

Πλατεία Δημαρχείου στα

Φάρσαλα.

Φέτος ελέω των ειδικών

συνθηκών της πανδημίας

του Covid 19 θα πραγματο-

ποιηθεί στο Κ.Υ. Φαρσάλων

κατά την διάρκεια της αιμο-

δοσίας.

Πιο συγκεκριμένα στις 10:

30 πμ. στην είσοδό του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

κατά την διάρκεια της

Αιμοδοσίας

Αναχώρηση των

Λαμπαδηδρόμων απ το

άγαλμα του Αχιλλέα στις 10

π.μ.
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Δυο σοβαρά τροχαία σε μικρό χρονικό διάστημαΔυο σοβαρά τροχαία σε μικρό χρονικό διάστημα

ΔυοΔυο σοβαρά τραυματίες, οδηγοί σοβαρά τραυματίες, οδηγοί 

δίκυκλων οχημάτων...δίκυκλων οχημάτων...

ΑιμοδοσίαΑιμοδοσία καικαι ““φλόγαφλόγα τηςτης αγάπης”αγάπης” τηντην ΠέμπτηΠέμπτη 27/827/8



"
ΑΠΙΔΑΝΟΣ" είναι το

νέο αθλητικό

σωματείο που έλαβε

"σάρκα και οστά", με

κύριο μέλημά του τον

ποιοτικό αθλητισμό, τόσο

στις αναπτυξιακές ηλικίες

όσο και στις μεγαλύτερες.

Η φιλοσοφία των ανθρώ-

πων του νέου σωματείου

είναι η προσφορά αθλητι-

σμού μέσω οργανωμένων

επιστημονικών προγραμμά-

των άθλησης, σύμφωνα με

τις κινητικές ανάγκες των

παιδιών, του ψυχικού τους

κόσμου και της ανάγκης για

παιχνίδι.

Προσδοκώντας την άριστη

συνεργασία με τον Δήμο

Φαρσάλων και του οργανι-

σμού ΟΠΑΚΠΑ , το νέο

σωματείο έχει την διάθεση

να βοηθήσει στην δημιουρ-

γία των προϋποθέσεων για

αναβάθμιση και αύξηση της

λειτουργικότητας του

Δημοτικού Σταδίου

Φαρσάλων, μέσω εύστο-

χων επισημάνσεων.

Για αυτό και πραγματοποιή-

θηκε πρώτη εθιμοτυπική

συνάντηση με τον Δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Εσκίογλου

Μάκη και του Προέδρου του

ΟΠΑΚΠΑ κ. Μπασαγιάννη

Χρήστο, όπου ο Πρόεδρος

του "ΑΠΙΔΑΝΟΥ" κ.

Καραμητράκης Νικόλαος

και ο υπεύθυνος του

Αθλητικού Τμήματος,

Καθηγητής Φυσικής

Αγωγής κ. Μπακαλόπουλος

Γιώργος, εκθέσανε τις

θέσεις του "ΑΠΙΔΑΝΟΥ". Η

συνάντηση έγινε μέσα σε

πολύ καλό κλίμα με τον

κ.Εσκίογλου και τον κ.

Μπασαγιάννη να χαιρετί-

ζουν την δημιουργία του

νέου σωματείου, να αφου-

γκράζονται τις θέσεις των

υπευθύνων και να υπόσχο-

νται ότι θα σταθούν δίπλα

σε κάθε τέτοια αξιόλογη

προσπάθεια!

Ο κ. Καραμητράκης και ο κ.

Μπακαλόπουλος ευχαρί-

στησαν τον Δήμαρχο

Φαρσάλων κ.Εσκίογλου

Μάκη και τον Πρόεδρο του

ΟΠΑΚΠΑ κ. Μπασαγιάννη

Χρήστο για το πραγματικό

τους ενδιαφέρον.

Ο "ΑΠΙΔΑΝΟΣ" έχει ενερ-

γοποιήσει το τμήμα κλασσι-

κού αθλητισμού και θα

ενεργοποιηθούν σταδιακά

κι άλλα τμήματα.

Η Διοίκηση του Σωματείου

ευχαριστεί τον κο Θοδωρή

Χαμορούσο και το ΚΔΑΠ

"ΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΖΕΙ", για

την προσφορά αθλητικών T

Shirts!

Υπεύθυνος Αθλητικού

Τμήματος : Γιώργος

Μπακαλόπουλος,

Καθηγητής Φυσικής

Αγωγής, Πτυχιούχος

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης.

Τηλ. Επικοινωνίας

:6980389790
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ξεκινά και επίσημα τις δραστηριότητες του ο νέος αθλητικόςΞεκινά και επίσημα τις δραστηριότητες του ο νέος αθλητικός

σύλλογος “ΑΠΙΔΑΝΟΣ”σύλλογος “ΑΠΙΔΑΝΟΣ”

Εγγραφές και έναρξη προπονήσεων στην Ακαδημία ΑχιλλέωςΕγγραφές και έναρξη προπονήσεων στην Ακαδημία Αχιλλέως

Η
ΑΕ Φαρσάλων

Ακαδημία

Αχιλλέως

συνεχίζει τις εγγραφές

της ενώ την ερχόμενη

Παρασκευή θα

πραγματοποιηθεί και η

πρώτη συνάντηση στα

5Χ5, ενώ ξεκινά και το

αντρικό τμήμα την

προετοιμασία του.

Πιο συγκεκριμένα την ερχό-

μενη Παρασκευή στις 17:00

θα συναντηθούν για πρώτη

φορά το τμήμα παίδων

2013-2014, στις 18:00 το

τμήμα παίδων 2011-2012,

στις 19:00 το τμήμα παίδων

2009-2010 και στις 20:00 τα

παιδιά το τμήμα παίδων

2007-2008.

Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκι-

νά και επίσημα το αγωνιστι-

κό τμήμα της Ακαδημίας.

Οι εγγραφές συνεχίζονται

κανονικά για τα τμήματα,

ενώ όπως ενημέρωσαν οι

άνθρωποι της Ακαδημίας

τηρούνται αυστηρά όλα τα

πρωτόκολλα και τα μέτρα.

Υπεύθυνος Ακαδημίας

Αριστείδης Παπαγεωργίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6979705230

ΠροχωράΠροχωρά δυναμικά με μεταγραφές και ανανέωση οδυναμικά με μεταγραφές και ανανέωση ο

Ολυμπιακός ΑμπελιάςΟλυμπιακός Αμπελιάς

Ο
Ολυμπιακός
Αμπελιάς προχωρά
δυναμικά την

ενίσχυση του καθώς οι
ερυθρόλευκοι
ανακοίνωσαν μια
ανανέωση και τέσσερις
προσθήκες εν όψει της
νέας σεζόν στην Α ΕΠΣΛ
κατηγορία.
Πιο συγκεκριμένα ο νεαρός
Γιάννης Μαγγόλας θα παρα-
μείνει στα κόκκινα ενώ κάτοι-
κοι Αμπελιάς θα είναι και ο
κεντρικός αμυντικός,
Κωνσταντίνος Ραπτοτάσιος,
αδερφός του Παναγιώτη ο
οποίος ανήκει ήδη στην
Αμπελιά, ο Ηλίας
Μερτζανίδης ο οποίος ανήκε
στην ΑΕ Βουναίνων μέχρι
πρότινος, ο Ηλίας
Γκουντάρας ο οποίος αγωνι-
ζόταν στον Αστήρ
Μελισσοχώριου και ο Νίκος
Καρατζούκος από τα
Βούναινα.
Αναλυτικά οι ανακοινώσεις
Η ανακοίνωση για τον Νίκο
Καρατζούκο:
«Η διοίκηση του Ολυμπιακού
Αμπελιας ανακοινώνει την
απόκτηση του Καρατζουκου
Νικόλα.Ο Νικόλας αγωνίζεται
στην μεσαία γραμμή και
προηγούμενη ομάδα του
ήταν τα Βούναινα. Νικόλα σε
καλωσορίζουμε στην οικογέ-
νεια του Ολυμπιακού
Αμπελιάς με υγεία και καλή
επιτυχία».
Για τον Ηλία Μερτζανίδη:
“Η διοίκηση του Ολυμπιακού
Αμπελιας ανακοινώνει την

απόκτηση του Ηλία
Μερτζανιδη.Ο Ηλίας αγωνίζε-
ται στην θέση του αμυντικού
και προηγούμενη ομάδα του
ήταν τα Βουναινα
Ηλία καλωσόρισες στην οικο-
γένεια του Ολυμπιακού
Αμπελιας σου ευχόμαστε
υγεία και καλή επιτυχία.”
Για τον Ηλία Γκουντάρα: “Η
διοίκηση του Ολυμπιακού
Αμπελιας ανακοινώνει την
απόκτηση του Ηλία
Γκουνταρα.Ο Ηλίας αγωνίζε-
ται ως εξτρέμ και προηγού-
μενη ομάδα του ήταν ο
Αστέρας Μελισσοχωριου
Ηλία καλωσόρισες στην οικο-
γένεια του Ολυμπιακού
Αμπελιας με υγεία και καλή
επιτυχία.”
Για τον Ραπτοτάσιο: “Η
διοίκηση του Ολυμπιακού
Αμπελια ανακοινώνει την
μεταγραφή του
Κωνσταντίνου
Ραπτοτασιου.Ο
Κωνσταντίνος αγωνίζεται
στην θέση του αμυντικού και
προηγούμενη ομάδα του
ήταν ο Άρης Κουλουριου.
Κωνσταντίνε σε καλωσορί-
ζουμε στην οικογένεια του
Ολυμπιακού Αμπελιας με
υγεία και καλή επιτυχία.”
Για τον Μαγγόλα: “Η διοίκη-
ση του Ολυμπιακού
Αμπελιας ανακοινώνει την
ανανέωση της συνεργασία
της με τον νεαρό και πολύ
ταλαντούχο Γιάννη Μαγγολα.
Γιάννη σου ευχόμαστε υγεία
και καλή επιτυχία.”
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Η
Νίκη Κρήνης

συνεχίζει την

ποιοτική ενίσχυση

της, αυτή την φορά με μια

προσθήκη – επιστροφή

καθώς τα βρήκε σε όλα

με τον νεαρό αμυντικό

Ηλία Ζησόπουλο ο

οποίος μέχρι πρότινος

ανήκε στον Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Δ.Σ της Νίκης Κρήνης

βρίσκεται στην πολύ ευχάρι-

στη θέση να ανακοινώνει

την επιστροφή στην ομάδα

μας, με μεταγραφή από τον

Αχιλλέα Φαρσάλων, ενός

δικού μας παιδιού,του Ηλία

Ζησόπουλου!

Τιμώντας τον λόγο του, που

μας είχε δώσει φεύγοντας

μετά την καταπληκτική χρο-

νιά-ανόδου,ότι θα ξαναγυρί-

σει,το πράττει και μάλιστα

πολύ σύντομα και είμαστε

σίγουροι όλοι ότι θα συμ-

βάλλει τα μέγιστα,με την

απαραίτητη βοήθεια των

συμπαικτών του, για την

επίτευξη των στόχων και τη

φετινή σεζόν!

Λιάκο…αφάνα μας…καλώς

ήρθες στο σπίτι σου!

Με υγεία,που σου ευχόμα-

στε,και δουλειά (που δεν την

φοβάσαι) όλα θα γίνουν

πραγματικότητα!

Ε
πεκτείνεται σε όλα

τα πρωταθλήματα

της νέας σεζόν το

μέτρο των πέντε αλλαγών

και τη δήλωσης 20

ποδοσφαιριστών στο

φύλλο αγώνα, όπως

αποφάσισε η Εκτελεστική

επιτροπή της ΕΠΟ.

Το αίτημα είχε καταθέσει η

Super League 1 και η ΕΠΟ

έδωσε τη συγκατάθεσή της

και μάλιστα το εφαρμόζει σε

όλες τις επαγγελματικές και

ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Η αλλαγή εφαρμόστηκε

στην επανεκκίνηση των

επαγγελματικών πρωταθλη-

μάτων και των διοργανώσε-

ων, μετά την διακοπή του

κορονοϊού, και πλέον θα

επεκταθεί σε όλες τις κατη-

γορίες.

Μάλιστα η ΕΠΟ θα προχω-

ρήσει σε σχετική πρόβλεψε

στον ΚΑΠ της περιόδου

2020-21, εφαρμόζοντας την

πρόσφατη απόφαση της

FIFA, αλλά και της σχετικής

εισήγησης του

Κλάτενμπεργκ.

Δ
ηλώσεις έκαναν

μετά την λήξη της

αναμέτρησης του

Αχιλλέα Φαρσάλων με

τον Ηρακλή Λάρισας οι

προπονητές των δυο

ομάδων κ.κ. Χρήστος

Καπελιάνης και Χρήστος

Χατζηλιάδης.

Χρήστος Καπελιάνης
(Αχιλλέας Φαρσάλων):
Εύχομαι καλή σεζόν με

υγεία και κάθε επιτυχία

στον Ηρακλή Λάρισας,

πρόκειται για μια ομάδα με

πλάνο, οργάνωση, νιάτα

και σωστή προσέγγιση της

κατηγορίας και των δεδομέ-

νων. Προσωπικά περιμένω

από τον Ηρακλή να έχει μια

πορεία εφάμιλλη των προη-

γούμενων ετών καθώς έχει

αποδείξει την αξία του.

Αναφορικά με την αναμέ-

τρηση, τα παιδιά είχαν

αρκετά θετική εικόνα και

τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Είχαμε καλή αμυντική λει-

τουργία και οργάνωση και

προσπαθήσαμε να δουλέ-

ψουμε και στο επιθετικό

κομμάτι ώστε να γίνουμε

όσο πιο απειλητικοί ήταν

εφικτό.

Νομίζω ότι για εμάς ήταν

ένα πολύ θετικό τεστ,

υπάρχουν πολλά θετικά

συμπεράσματα, αλλά

υπάρχουν και στοιχεία που

πρέπει να δουλέψουμε

αρκετά.

Το ευχάριστο είναι ότι όσα

παιδιά αγωνίστηκαν έδω-

σαν τον καλύτερο εαυτό

τους και έδειξαν ότι αυτά

που δουλεύουμε στις προ-

πονήσεις αφομοιώνονται

και λειτουργούν και στον

αγωνιστικό χώρο.

Είναι πολύ σημαντικό για

εμάς ότι υπήρχε πολύ καλή

συνολική αμυντική λειτουρ-

γία.

Για τους νεαρούς ποδο-

σφαιριστές η εικόνα είναι

πολύ ενθαρρυντική και είναι

απόρροια της προσπάθειας

και της δουλειάς τους που

γίνεται στις προπονήσεις.”

Χρήστος Χατζηλιάδης

(Ηρακλής Λάρισας):
Εύχομαι καλή επιτυχία στον

Αχιλλέα Φαρσάλων στους

στόχους που έχει θέσει στο

πρωτάθλημα της Α ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Αναφορικά με την αναμέ-

τρηση, έγινε ένα μέτριο ποι-

οτικά και σε ρυθμό παιχνίδι.

Αντιμετωπίσαμε μια πολύ

ανταγωνιστική ομάδα που

είχε σωστό πλάνο και προ-

σέγγιση και κατάφερε να

μείνει σε αυτό και να μην

μας επιτρέψει να γίνουμε

πολύ απειλητικοί.

Εμείς δεν ήμασταν τόσο

καλοί και ανταγωνιστικοί

όσο ήμασταν στο πρώτο

παιχνίδι με την Αναγέννηση

Καρδίτσας. Είχαμε κάποιες

ανέλπιστες απουσίες και

αναπροσαρμόσαμε το

πλάνο παιχνιδιού μας.

Δείξαμε διάθεση να παίξου-

με ποδόσφαιρο, είχαμε

κάποιες καλές στιγμές

όμως δεν καταφέραμε να

πετύχουμε κάποιο τέρμα.

Τα παιδιά έχουν βαριά

πόδια από τις διπλές προ-

πονήσεις, θέλουμε ακόμη

πολύ δουλειά και έχουμε

πολύ δρόμο μπροστά μας.

Δώσαμε σε αρκετά νέα παι-

διά ευκαιρία να αγωνιστούν

σήμερα και η εικόνα ήταν

θετική.”

Στα μπλε της Κρήνης και πάλιΣτα μπλε της Κρήνης και πάλι

ο Ζησόπουλος!ο Ζησόπουλος!

Αχιλλέας Φαρσάλων – ΗρακλήςΑχιλλέας Φαρσάλων – Ηρακλής

Λάρισας (Δηλώσεις προπονητών)Λάρισας (Δηλώσεις προπονητών)

Πέντε αλλαγές και 20άδες και σταΠέντε αλλαγές και 20άδες και στα

ερασιτεχνικά πρωταθλήματαερασιτεχνικά πρωταθλήματα



Ι
σόπαλοι δίχως τέρματα

αναδείχθηκαν Αχιλλέας

Φαρσάλων και

Ηρακλής Λάρισας σε

φιλικό παιχνίδι στα

Φάρσαλα.

Πολύ θετικά τα πρώτα

μηνύματα για το συγκρότη-

μα του κ. Καπελιάνη καθώς

στο πρώτο φιλικό προετοι-

μασίας του κόντρα σε μια

ομάδα η οποία αγωνίζεται

στην Γ Εθνική κατηγορία

για δεύτερη συνεχόμενη

σεζόν και είναι από τις υπο-

λογίσιμες δυνάμεις είχε

πολύ θετική εικόνα.

Αυτό ήταν το δεύτερο φιλι-

κό προετοιμασίας για τον

Ηρακλή Λάρισας ο οποίος

στο προηγούμενο φιλικό

είχε επικρατήσει της

Αναγέννησης Καρδίτσας

ενώ για τον Αχιλλέα ήταν το

πρώτο φιλικό παιχνίδι.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο

Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων και ήταν το

πρώτο παιχνίδι στο Στάδιο

μετά από έναν χρόνο όπου

και έγιναν έργα αποκατά-

στασης στον τάπητα και το

αρδευτικό σύστημα.

Το παιχνίδι ήταν από την

αρχή ως το τέλος του ισορ-

ροπημένο με τις δυο ομά-

δες να προσπαθούν να

δημιουργήσουν κυρίως από

το πλάι όμως οι καλές στιγ-

μές του αγώνα ήταν λίγες.

Ο Ηρακλής απείλησε για

πρώτη φορά στο 24′ όταν

το σουτ του Φώτου έπειτα

από σπάσιμο του

Στοίνοβιτς έδιωξε με το

κεφάλι ο Τλούπας πριν η

μπάλα περάσει την γραμμή.

Στο 28′ ο Φώτος βρέθηκε

απέναντι από τον Παρθένη

όμως δεν πρόλαβε να πλα-

σάρει καθώς τον ανέκοψαν

οι αμυντικοί και ο τερματο-

φύλακας του Αχιλλέα μπλό-

καρε.

Ο Αχιλλέας είχε ένα σουτ

του Πλιάγκα το οποίο δεν

βρήκε στόχο στο 30΄.

Ο Ηρακλής απείλησε εκ

νέου στο 35′ όταν το πλασέ

του Γκιουρσάνη από πλάγια

θέση έδιωξε με τις γροθιές

ο Παρθένης.

Το πρώτο μέρος κύλησε με

τις δυο ομάδες να προσπα-

θούν να ελέγξουν τον

ρυθμό, τον Ηρακλή λόγω

ετοιμότητας να έχει λίγο

περισσότερο τη κατοχή,

όμως οι παίκτες του

Αχιλλέα κλείνοντας καλά

τους χώρους δεν απειλήθη-

καν ιδιαίτερα.

Το δεύτερο μέρος είχε

χαμηλότερο ρυθμό όπως

ήταν αναμενόμενο με τους

δυο προπονητές να αλλά-

ζουν αρκετά πρόσωπα και

σχήματα δοκιμάζοντας και

δίνοντας χρόνο συμμετοχής

σε όλους σχεδόν τους δια-

θέσιμους ποδοσφαιριστές.

Ο Αχιλλέας είχε μια καλή

στιγμή στο 75′ όταν έπειτα

από σέντρα του Κατσάνακη

ο Αλέξης Κομισόπουλος

έκανε την κεφαλιά με την

μπάλα να σταματά στο

δοκάρι όμως ο νεαρός επι-

θετικός υποδείχθηκε σε

θέση οφσαίντ.

Ο Ηρακλής απείλησε στο

83′ με ένα σουτ του

Γκιουρσάνη το οποίο πέρα-

σε λίγο άουτ.

Και οι δυο ομάδες αγωνί-

στηκαν με απουσίες καθώς

από τον Αχιλλέα Φαρσάλων

έλειπαν οι Μπερσιάνης,

Τζέκα, Αγγελόπουλος,

Μπαιράμι και Μαργαρίτης.

Ενώ από τον Ηρακλή

Λάρισας έλειπαν οι

Παπαγιάννης, Τάρτας,

Χριστίδης και Κακαβίτσης.

Δεδομένα ικανοποιημένοι οι

άνθρωποι του Αχιλλέα

Φαρσάλων από την εικόνα

της ομάδος στο πρώτο φιλι-

κό κόντρα σε έναν πολύ

δυνατό αντίπαλο ο οποίος

και αγωνίζεται στην Εθνικές

κατηγορίες.

Πλέον ο Αχιλλέας

Φαρσάλων δίνει βάση στην

συνέχεια της προετοιμασίας

και στο επόμενο φιλικό παι-

χνίδι την ερχόμενη Τετάρτη

με την ΑΕ Μαυροβουνίου.

Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Παρθένης, Τλούπας,

Κομισόπουλος Γ.,

Κατσανάκης, Τσούλης Θ.,

Κορδαλής, Πατσιούρας,

Καναβός, Πλιάγκας,

Παπακωνσταντίνου,

Αναγνώστης.

Έπαιξαν και οι: Κουσιάς,

Καρέντζος, Τσούλης Δ.,

Κυριαζόπουλος, Τσιανάκας,

Γκουντόπουλος,

Κομισόπουλος Αλ., Μούρι,

Καραβαγγέλης.

Ηρακλής Λάρισας
(Χρήστος Χατζηλιάδης,
Θάνος
Τριανταφυλλόπουλος):
Σπηλιόπουλος,

Χατζηλιάδης, Γαλάνης,

Ναρίνογλου, Αθανασιάς,

Μπάμης, Χατζόπουλος,

Ζαφειρίου, Στοίνοβιτς,

Γκιουρσάνης, Φώτος

Έπαιξαν και οι: Χατζής,

Παπαδάκος, Μπαλαμώτης,

Χρηστακέας, Ζιάρρας,

Βλαχάκης, Σπαθούλας,

Παπαγεωργίου.
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Άρεσε ο Αχιλλέας στο πρώτο φιλικό κόντρα στον ΗρακλήΆρεσε ο Αχιλλέας στο πρώτο φιλικό κόντρα στον Ηρακλή



Ξ
εκίνησε με

διάθεση, όρεξη και

απόλυτη

προσήλωση στους

στόχους η σεζόν για τον

Μέγα Αλέξανδρο

Χαλκιάδων.

Οι «ροσονέρι» με φιλοδο-

ξία, πάθος και αθλητικότητα

ετοιμάζουν το «πλάνο» τους

για την νέα σεζόν στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Με τον Βασίλη Τσιανάκα για

ακόμη μια σεζόν στο «τιμό-

νι» τους, με τους περισσό-

τερους ποδοσφαιριστές της

περασμένης σεζόν να

έχουν ανανεώσει και με τις

προσθήκες που έχουν γίνει

ήδη οι Χαλκιάδες προσανα-

τολίζονται στους στόχους

και το «χτίσιμο» της νέας

σεζόν.

Το βασικό στάδιο της προε-

τοιμασίας θα διεξαχθεί στο

γήπεδο των  Χαλκιάδων με

το βάρος να πέφτει στο

μοντάρισμα και το χτίσιμο

ώστε να παρουσιαστεί ο

Μέγας Αλέξανδρος ανταγω-

νιστικός και απόλυτα έτοι-

μος για το πρωτάθλημα της

Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Την Δευτέρα 24 Αυγούστου

πραγματοποιήθηκε ο αγια-

σμός της ομάδος, ενώ ήδη

ανακοινώθηκαν και οι τέσ-

σερις πρώτες προσθήκες

με τους Κώστα Τασιόπουλο

(επιθετικό από τον

Ατρόμητο Βαμβακούς),

Διονύση Βόπη (αμυντικό

μέσο από τον Ατρόμητο

Βαμβακούς) , Χρήστο

Καρνάβα (επιθετικό από

την Αναγέννηση

Φαρσάλων) και Θοδωρή

Βαρσάμη (αμυντικό από

τον Κίσσαβο Συκουρίου) να

αποτελούν τις πρώτες προ-

σθήκες.

Αναμένονται και άλλες

μεταγραφές σε όλες τις

γραμμές με το απόλυτα

ενεργό Δ.Σ. της ομάδος σε

συνεργασία με τον κ.

Τσιανάκα να «τρέχουν» τα

μεταγραφικά ζητήματα.

Όσο αφορά το κομμάτι των

φιλικών οι Χαλκιάδες θα

δώσουν το πρώτο τους

φιλικό προετοιμασίας με

την ΑΕ Κιλελέρ ενώ θα

δώσουν δυνατά φιλικά παι-

χνίδια με ανταγωνιστικές

ομάδες τόσο της Α1 ΕΠΣΛ

όσο και με ομάδες μεγαλύ-
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Ξεκίνησε το “ταξίδι” του ο Μέγας Αλέξανδρος!Ξεκίνησε το “ταξίδι” του ο Μέγας Αλέξανδρος!



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

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 διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο 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 υπνο-

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

νιο.

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 θέρμανση,

χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-

νούργιο επί της οδού  Υπερείδου

8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-

νίας : 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 ανα-

λαμβάνω παντός τύπου εργασία

για τον καθαρισμό οικοπέδων,

κήπων και ότι έχει σχέση με το

κόψιμο αγριόχορτων.

Εγγυημένη δουλειά και λογικές

τιμές με σύγχρονα μηχανήματα.

Σας ευχαριστώ και περιμένω την

ανταπόκριση σας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 κ. Δημήτρης

Ντάφος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο

κέντρο των Φαρσάλων κατάλλη-

λο για επαγγελματική στέγη στην

οδό Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροικία με οικόπεδο

κατοικήσιμη και επιπλωμένη σε

χωριό στην Επαρχία Φαρσάλων

(Περίπου 20 χλμ από τα

Φάρσαλα).

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6942556097

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 κατάστη-

μα στην οδό Βόλου

Τηλ Επικοινωνίας:

24910-22604

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός εώς 35 ετών

σε κάβα στα Φάρσαλα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910 -

25327

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τριθεσιος 

καναπές και δύο μονές πολυθρό-

νες. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6974124270

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 11 πρόβατα (Νέα -

Χιώτικα - Βελτιωμένα) στην

Καλλιθέα Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6976769842

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σταφύλια εξαιρετι-

κής ποιότητας

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΡΝΕ, ΣΑΒΙΝΙΟΝ

- ΜΕΡΛΟ ΚΑΙ 

ΜΟΣΧΑΤΑ ΡΟΔΙΤΗΣ 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6948423151 (Κ. Νίκος)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ‘’Το Καφεκοπτείο

Coffee Island αναζητά νέο προ-

σωπικό. Είσαι έτοιμος να μάθεις

όλα τα μυστικά του καφέ και την

άριστη εξυπηρέτηση σε ένα

ευχάριστο περιβάλλον;”

Κάλεσέ μας στο 6972858495.

Καφεκοπτείο Coffee Island

Φάρσαλα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 50 στρεμμάτων

στην θέση “ΜΑΥΡΟΕΣ” στα Άνω

Βασιλικά Φαρσάλων.

Άρδευση από γεώτρηση του

ΤΟΕΒ η οποία απέχει 50 μ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6978346751-6909437392.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παγομηχανή επαγ-

γελματική Scotsman 300 k.g. και

ψυγείο συντήρησης - βιτρίνα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6933330373 (Απογευματινές

ώρες)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ η ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-

ΝΤΑΙ σπίτι και κατάστημα στα

Γεφύρια Σοφάδων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6933330373 (Απογευματινές

ώρες)

ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

με μεταπτυχιακό και διδακτική

εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού

- Γυμνασίου.

Τηλ Επικοινωνίας: 6977082890

14
Τρίτη 25 Αυγούστου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής το

γένος Καρατόλια που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα

Φάρσαλα και η ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικολάου και της

Φωτεινής το γένος Κουκουσούλα που γέννηθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στα Φάρσαλα, πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό

γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου και της

Ιωάννας το γένος Σουλιώτη που γεννήθηκε στην Λάρισα και 

κατοικεί στην Υπέρεια Φαρσάλων και η ΧΟΛΕΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του

Γεωργίου και της Βασιλικής το γένος Σιαμέτη που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στα Δένδρα Φαρσάλων  πρόκειται να έλθουν

σε Θρησκευτικό Γάμο στον Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου στα

Δένδρα Φαρσάλων

25/8:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

26/8:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

27/8:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

28/8:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

29/8:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

30/8:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

31/8:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

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

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
Καθημερινές

06.30

08.15

10.00

13.00

15.00

22.00

Σαββατοκύριακο &

αργίες

07.45

16:00

ΛΑΡΙΣΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ
Καθημερινές

05.30

06.45

09.00

12.00

15.00

21.00

Σαββατοκύριακό &

αργίες

06.45

15.00

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΜΙΑ:
11.15 (εκτός

Σαββάτου)

ΛΑΜΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ:
06.30 (εκτός

Σαββάτου)

Μέχρι νεωτέρας τα δρο-

μολόγια του ΚΤΕΛ

Βόλου – Τρικάλων δια-

μορφώνονται ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 11:50 – 15:50

– 19:50

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ

08:10 – 16:15 – 20:15

ΠΩΛΟΥΝΤAI ΠΑΝΕΛ,ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΑ ΣΤΡΑΝΤΑΡΙΣΤΑ
Α & Β ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410288668/6945211259



Ο
Δήμος Φαρσάλων

και ο Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας – Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) σε

συνεργασία με την

Ελληνική Ομοσπονδία

Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού

Αθλητισμού –

Υπεραποστάσεων

(ΕΟΣΛΜΑ-Υ), βασιζόμενοι

στο ήδη εγκεκριμένο από

την Υγειονομική Επιτροπή

της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού πρωτόκολλο,

διοργανώνουν και

προκηρύσσουν αγώνα

δρόμου, μήκους 21.200 μ.

Η φετινή πραγματοποίηση

του 8ου Αχιλλείου Άθλου –

Δρόμου 21,200μ και του 5ου

αγώνα δρόμου 5,2 χλμ., με

αυστηρή τήρηση του ισχύο-

ντος Υγειονομικού

Πρωτοκόλλου επιβάλει

περισσότερες εκκινήσεις,

αυξημένο αριθμό εθελοντών,

τήρηση αποστάσεων και

σχολαστικά μέτρα προστα-

σίας σε κάθε βήμα του.

Για το 2020 και μόνο, δεν θα

πραγματοποιηθεί ο ΠΑΙΔΙ-

ΚΟΣ – ΕΦΗΒΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙ-

ΟΣ ΑΘΛΟΣ 1 χιλ., για λόγους

που έχουν σχέση με την

εφαρμογή του υγειονομικού

πρωτοκόλλου.

«8ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ»

Ο 8ος Αχίλλειος Άθλος θα

διεξαχθεί σύμφωνα με τους

παρακάτω όρους:

1. Ημερομηνία διεξαγωγής

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

2020

2. Στοιχεία αγώνα

Απόσταση: 21.200 μ.

Ώρα εκκίνησης: 9:15 π.μ.

Τόπος διεξαγωγής: Φάρσαλα.

Περιγραφή της διαδρομής:

Εκκίνηση → Φάρσαλα,

Πηγές Απιδανού ποταμού →

οδός Θέτιδος προς Λαμία →

οδός Λαμίας → Αρχαϊκός

Θολωτός Τάφος → δεξιά

οδός Αθηνών → οδός

Λαρίσης, αριστερά προς

Λάρισα (Πεδιάδα των

Φαρσάλων – Σιδηροδρομική

Γραμμή – Βασιλί – Γέφυρα

Ενιπέα – Δενδράκια) → μετά

το εργοστάσιο “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ”

δεξιά προς Βαμβακού →

Βαμβακού → Ρευματιά →

Ρευματιά (τελευταίος δρόμος

δεξιά) → οδός Βόλου –

Φαρσάλων → οδός Βόλου –

Φαρσάλων δεξιά προς

Φάρσαλα → Φάρσαλα, οδός

Βόλου → οδός Θέτιδος δεξιά

→ οδός Λαρίσης αριστερά →

Τερματισμός Πλατεία

Δημαρχείου – Άγαλμα

Αχιλλέα.

3. Μέτρα προστασίας

COVID-19

Θα ληφθούν όλα τα απαραί-

τητα μέτρα σύμφωνα με το

εγκεκριμένο  Υγειονομικό

Πρωτόκολλο Διεξαγωγής

Αγώνων Δρόμου Εκτός

Σταδίου της Υγειονομικής

Επιτροπής της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού

4. Δήλωση συμμετοχής

στον 8ο Αχίλλειο Άθλο

• Από τον σύνδεσμο

Η συμμετοχή θα επιτρέπεται

μόνο σε δρομείς που θα

προσκομίσουν, όπως ορίζε-

ται παρακάτω, συμπληρωμέ-

νο και υπογεγραμμένο, το

σχετικό δελτίο καταγραφής

αθλούμενου που έχει ανακοι-

νώσει η Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού, σύμφωνα με το

οποίο πληρούν τα κριτήρια

για την ασφαλή επιστροφή

στην αθλητική δραστηριότητα

• Εγγράφως στα γραφεία του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου

Φαρσάλων (Δημαρχείο

Φαρσάλων) κατόπιν τηλεφω-

νικού ραντεβού ( τηλ.

2491350141 – 2)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2491350141-2 &

2491350116 και στην ιστοσε-

λίδα www.farsala.gr

5. Ασφάλεια και Ιατρική

κάλυψη

Σε όλη τη διαδρομή θα υπάρ-

χουν ιατρικό προσωπικό, δια-

σώστες και εθελοντές καθώς

και ανθρώπινο δυναμικό της

αστυνομίας και ασθενοφόρο.

Το σύνολο του προσωπικού

και των εθελοντών που θα

απασχοληθούν την ημέρα

του αγώνα θα είναι πλήρως

καταρτισμένο και εκπαιδευμέ-

νο αναφορικά με τις διαδικα-

σίες και τους κανονισμούς

της διοργάνωσης καθώς και

με το περιεχόμενο του

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι

αγωνιζόμενοι συμμετέχουν

αποκλειστικά με δική τους

ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν

έχουν καμία ευθύνη για ό,τι

συμβεί κατά τη διάρκεια του

αγώνα και οφείλεται σε έλλει-

ψη προληπτικού ιατρικού

ελέγχου από μέρους των

αγωνιζόμενων. Συστήνεται

στους συμμετέχοντες να υπο-

βληθούν σε ιατρική εξέταση

πριν από τον αγώνα. Από

τους διοργανωτές δε θα ζητη-

θούν ιατρικές βεβαιώσεις για

κανένα αθλητή ή αθλήτρια, οι

οποίοι αγωνίζονται με δική

τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι

ανήλικοι αγωνίζονται με ευθύ-

νη των κηδεμόνων τους.

6. Σταθμοί υποστήριξης

Κατά μήκος της διαδρομής

θα υπάρχουν σταθμοί υπο-

στήριξης των δρομέων, ανά

4 χλμ. Εμφιαλωμένο νερό θα

διατίθεται στην εκκίνηση,

στον τερματισμό καθώς και

στους ενδιάμεσους σταθ-

μούς. Ιδιαίτερα στο 18 χλμ.

της διαδρομής θα υπάρχει

επιπλέον σταθμός ενυδάτω-

ση με ισοτονικό ποτό.

7. Χιλιομετρικές ενδείξεις

Η διοργάνωση παρέχει ηλε-

κτρονική χρονομέτρηση με

chip για όλους τους συμμετέ-

χοντες αθλητές

8. Τερματισμός

Η τμηματική εκκίνηση των

δρομέων, όπως έχει ήδη

περιγραφεί, αποτρέπει το

συνωστισμό στον τερματι-

σμό.

Μετά τον τερματισμό, οι δρο-

μείς παραλαμβάνουν από

τους ειδικούς σταθμούς τρο-

φοδοσίας και μεταλλίων πλα-

στική μικρή τσάντα, η οποία

θα περιλαμβάνει τα είδη που

ο διοργανωτής παρέχει

(χυμός,1/2 μπαγκέτα, χαλβάς

Φαρσάλων, μπανάνα). Η

παραλαβή είναι ανέπαφη. Η

τσάντα τοποθετείται από το

προσωπικό / εθελοντές του

αγώνα σε τραπέζια, από

όπου ο δρομέας τα παρα-

λαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσι-

κή επαφή.

Τέλος, οι δρομείς παραλαμ-

βάνουν την ειδική τσάντα με

το ρουχισμό που παρέδωσαν

κατά την άφιξή τους από τον

ειδικό χώρο, αφού απολυμά-

νουν τα χέρια τους με αντιση-

πτικό διάλυμα που θα τους

παρέχεται.

9. Διακρίσεις Έπαθλα

Η Τελετή Απονομής θα γίνει

με απόλυτη τήρηση των

κανόνων απόστασης και

περιορισμού των επαφών και

με την παρουσία μόνο των

απολύτως απαραιτήτων ατό-

μων.

Σε όλους τους τερματίσαντες

αθλητές θα δοθούν συλλεκτι-

κά μετάλλια.

Οι 3 πρώτοι αθλητές και

αθλήτριες της γενικής κατάτα-

ξης θα βραβευθούν με

κύπελλο και μετάλλιο και θα

εξαιρεθούν από τις επιμέ-

ρους ηλικιακές κατηγορίες.

Όσον αφορά στις ηλικιακές

κατηγορίες, οι πρώτοι αθλη-

τές θα βραβευθούν με κύπελ-

λο και μετάλλιο και οι 2οι και

3οι με μετάλλια.

Οι ηλικιακές κατηγορίες για

τους άνδρες έχουν ως εξής:

Έως 24 ετών, 25-29, 30-34,

35-39 ,40-44, 45-49, 50-54,

55-59, 60-64, 65-69, 70+ και

για τις γυναίκες: Έως 24

ετών, 25-34, 35-44, και 45+

Προϋπόθεση για να γίνει ηλι-

κιακή κατηγορία είναι η συμ-

μετοχή τουλάχιστον τεσσά-

ρων αθλητών/αθλητριών.

10. Παροχές

– Σε όλους τους συμμετέχο-

ντες αθλητές θα δοθεί συλλε-

κτικό τεχνικό dry-fit Τ-shirt

(μεγέθη S-M-L-XL)

– Σε όλους τους τερματίσα-

ντες αθλητές θα δοθεί ατομι-

κό τσαντάκι αποκατάστασης

(χυμός,1/2 μπαγκέτα, χαλβάς

Φαρσάλων, μπανάνα)

– Μετά την απονομή των

μεταλλίων και των κυπέλλων

θα ακολουθήσει, για τους

συμμετέχοντες αθλητές στο

21,1 km και στα 5,2 km,

Pasta Party by Βασιλικός με

ειδικό μενού αποκατάστασης.

11. Φύλαξη προσωπικών

αντικειμένων

Θα υπάρχει στην γραμματεία

του αγώνα (πλατεία

Απιδανού), ειδικά σχεδιασμέ-

νος χώρος για τη φύλαξη των

προσωπικών αντικειμένων

των δρομέων τα οποία θα

μεταφερθούν στον τερματι-

σμό (πλατεία Δημαρχείου)

για την παραλαβή τους. Οι

διοργανωτές δε φέρουν

καμία ευθύνη για την απώ-

λεια αντικειμένων αξίας (χρη-

μάτων, ταξιδιωτικών εγγρά-

φων, αντικείμενα αξίας)

Παράκληση, οι ενδιαφερόμε-

νοι αθλητές όπως δηλώσουν

συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα

21 Σεπτεμβρίου 2020.

Δεν υπάρχει κόστος συμμε-

τοχής για τους αθλητές που

θα λάβουν μέρος στον

αγώνα.

Παράλληλα, την Κυριακή

27/9/2020 διοργανώνεται ο

5ος Αγώνας δρόμου «5,2

χιλιομέτρων».

Ο συγκεκριμένος αγώνας

διοργανώνεται για να δώσει

την ευκαιρία σε όλους όσους

θέλουν να συμμετέχουν στη

διοργάνωση του Αχίλλειου

Άθλου, αλλά δεν είναι προε-

τοιμασμένοι για τον

Ημιμαραθώνιο.

1. Ημερομηνία διεξαγωγής

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

2020

2. Στοιχεία αγώνα

Απόσταση: 5.200 μ.

Ώρα εκκίνησης : 9:45 π.μ.

Τόπος διεξαγωγής: Φάρσαλα

Η εκκίνηση θα γίνει από τον

Απιδανό ποταμό και ο τερμα-

τισμός στην Πλατεία

Δημαρχείου.

3. Μέτρα προστασίας

COVID-19

Θα ακολουθηθούν τα μέτρα

που θα ληφθούν στον 8ο

Αχίλλειο Άθλο –

Ημιμαραθώνιο Δρόμο σύμ-

φωνα με το εγκεκριμένο

Υγειονομικό Πρωτόκολλο

Διεξαγωγής Αγώνων Δρόμου

Εκτός Σταδίου της

Υγειονομικής Επιτροπής της

Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού

4. Δήλωση συμμετοχής

στον 5ο Αγώνα δρόμου

«5,2 χιλιομέτρων»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-

μενοι να δηλώσουν συμμετο-

χή μέχρι τη Δευτέρα 21

Σεπτεμβρίου 2020 με έναν

από τους παρακάτω τρό-

πους:

• Από τον σύνδεσμο

Η συμμετοχή θα επιτρέπεται

μόνο σε δρομείς που θα

προσκομίσουν, όπως ορίζε-

ται παρακάτω, συμπληρωμέ-

νο και υπογεγραμμένο, το

σχετικό Δελτίο καταγραφής

αθλούμενου που έχει ανακοι-

νώσει η Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού, σύμφωνα με το

οποίο πληρούν τα κριτήρια

για την ασφαλή επιστροφή

στην αθλητική δραστηριότητα

• Εγγράφως στα γραφεία του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου

Φαρσάλων (Δημαρχείο

Φαρσάλων) κατόπιν τηλεφω-

νικού ραντεβού ( τηλ.

2491350141 – 2)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2491350141-2 &

2491350116

5. Ασφάλεια και Ιατρική

κάλυψη

Σε όλη τη διαδρομή θα υπάρ-

χουν ιατρικό προσωπικό, δια-

σώστες και εθελοντές καθώς

και ανθρώπινο δυναμικό της

αστυνομίας και ασθενοφόρο.

Το σύνολο του προσωπικού

και των εθελοντών που θα

απασχοληθούν την ημέρα

του αγώνα θα είναι πλήρως

καταρτισμένο και εκπαιδευμέ-

νο αναφορικά με τις διαδικα-

σίες και τους κανονισμούς

της διοργάνωσης καθώς και

με το περιεχόμενο του

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι

αγωνιζόμενοι συμμετέχουν

αποκλειστικά με δική τους

ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν

έχουν καμία ευθύνη για ό,τι

συμβεί κατά τη διάρκεια του

αγώνα και οφείλεται σε έλλει-

ψη προληπτικού ιατρικού

ελέγχου από μέρους των

αγωνιζόμενων. Συστήνεται

στους συμμετέχοντες να υπο-

βληθούν σε ιατρική εξέταση

πριν από τον αγώνα. Από

τους διοργανωτές δε θα ζητη-

θούν ιατρικές βεβαιώσεις για

κανένα αθλητή ή αθλήτρια, οι

οποίοι αγωνίζονται με δική

τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι

ανήλικοι αγωνίζονται με ευθύ-

νη των κηδεμόνων τους.

6. Χιλιομετρικές ενδείξεις

Η διοργάνωση παρέχει ηλε-

κτρονική χρονομέτρηση με

chip για όλους τους συμμετέ-

χοντες αθλητές

7. Σταθμοί υποστήριξης

Κατά μήκος της διαδρομής

θα υπάρχουν σταθμοί υπο-

στήριξης των δρομέων ανά

2,6 χλμ.

Εμφιαλωμένο νερό θα διατί-

θεται στην εκκίνηση, στον

τερματισμό καθώς και στον

ενδιάμεσο σταθμό.

Οι 3 πρώτοι αθλητές και

αθλήτριες της γενικής κατάτα-

ξης θα βραβευθούν με

κύπελλο και μετάλλιο. Σε

όλους του συμμετέχοντες θα

δοθούν μετάλλια και αναμνη-

στικά συμμετοχής.

8. Παροχές

– Σε όλους τους συμμετέχο-

ντες αθλητές θα δοθεί συλλε-

κτικό τεχνικό dry-fit T-shirt

(μεγέθη S-M-L-XL)

– Σε όλους τους τερματίσα-

ντες αθλητές θα δοθεί ατομι-

κό τσαντάκι αποκατάστασης

(χυμός,1/2 μπαγκέτα, χαλβάς

Φαρσάλων, μπανάνα)

– Μετά την απονομή των

μεταλλίων και των κυπέλλων

θα ακολουθήσει, για τους

συμμετέχοντες αθλητές στα

21,1 km και στα 5,2 km,

Pasta Party by Βασιλικός με

ειδικό μενού αποκατάστασης.

9. Φύλαξη προσωπικών

αντικειμένων

Θα υπάρχει στην γραμματεία

του αγώνα (πλατεία

Απιδανού), ειδικά σχεδιασμέ-

νος χώρος για τη φύλαξη των

προσωπικών αντικειμένων

των δρομέων τα οποία θα

μεταφερθούν στον τερματι-

σμό για την παραλαβή τους.

Οι διοργανωτές δε φέρουν

καμία ευθύνη για την απώ-

λεια αντικειμένων αξίας (χρη-

μάτων, ταξιδιωτικών εγγρά-

φων, αντικείμενα αξίας)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-

μενοι να δηλώσουν συμμετο-

χή μέχρι τη Δευτέρα 21

Σεπτεμβρίου 2020

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2491350141-2 &

2491350116 και

www.farsala.gr

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Ο

Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.

Ιορδάνης (Μάκης)

Εσκίογλου Χρήστος

Μπασαγιάννης
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Αθλητικά Νέα

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο 8ος Αχίλλειος ΆθλοςΤην Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο 8ος Αχίλλειος Άθλος



Π
ρόβλημα

αντιμετωπίζουν

στην ύδρευση τα

χωριά Άνω και Κάτω

Δασόλοφος.

Πιο συγκεκριμένα μετά την

αλλαγή της υδροδότησης

από τον αγωγό του

Πολυδάμειου ο οποίος δεν

είχε τα απαραίτητα κυβικά

νερού και την επάρκεια

ώστε να τροφοδοτήσει με

νερό τα χωριά του

Πολυδάμειου, των Άνω και

Κάτω Βασιλικών και του

Άνω και Κάτω Δασόλοφου.

Έτσι δόθηκε σε λειτουργία

ο εφεδρικός αγωγός ο

οποίος βρίσκεται στον

Δασόλοφο.

Στον συγκεκριμένο αγωγό

όμως βρέθηκε έλλειψη των

φίλτρων χλωρίου με αποτέ-

λεσμα να μην φιλτράρετε

σωστά το νερό.

Για την συγκεκριμένη συν-

θήκη ενημερώθηκαν όλοι οι

κάτοικοι των δύο χωριών

τόσο από τον τοπικό πρόε-

δρο όσο και όσοι παρευρέ-

θηκαν στην λειτουργία της

Κυριακής από τον ιερέα του

χωριού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

οι άνθρωποι της ΔΕΥΑΦ

έδρασαν γρήγορα και ξεκί-

νησαν την αποκάταση του

προβλήματος.

Εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένεται να τοποθε-

τηθούν τα νέα φίλτρα χλω-

ρίου από την ΔΕΥΑΦ στον

συγκεκριμένο αγωγό και να

είναι εκ νέου σωστά φιλτρα-

ρισμένο.

Ενώ από το Σάββατο όταν

και δόθηκε η υδροδότηση

από τον εφεδρικό αγωγό

έχουν παρθεί και δείγματα

νιτρικών και αναμένονται τα

αποτελέσματα της εξέτα-

σης.

16
Τρίτη 25 ΑυγούστουΤοπικά Νέα
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Πρόβλημα με τΠρόβλημα με τοο νερόνερό σεσε Άνω και ΚάτωΆνω και Κάτω

Δασόλοφο, αναμένονται τα φίλτρα χλωρίουΔασόλοφο, αναμένονται τα φίλτρα χλωρίου


