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Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1033 Τιμή: 0,60 ευρώ

Καθαρίζονται
Οικόπεδα:
Καθαρίζονται
πάσης φύσεως
οικόπεδα από
χόρτα και
δέντρα.
Εξειδικευμένο
Συνεργείο, με
καινούργια μηχα-
νήματα.
Ντάφος Δ.:
6909412423

Το ψωμί...ψωμάκι θα πουν οι Έλληνες, έρχεται αύξηΤο ψωμί...ψωμάκι θα πουν οι Έλληνες, έρχεται αύξη--
ση φωτιά στις τιμές ψωμιού και αρτοποιημάτων...ση φωτιά στις τιμές ψωμιού και αρτοποιημάτων...

Αναγέννηση Φαρσάλων: Μετά από 52 χρόνιαΑναγέννηση Φαρσάλων: Μετά από 52 χρόνια
αναστέλλει την λειτουργία τηςαναστέλλει την λειτουργία της

Διαγωνισμός για γενικές επισκευές σχολείωνΔιαγωνισμός για γενικές επισκευές σχολείων
στο Δήμο Φαρσάλωνστο Δήμο Φαρσάλων

Το ΤΟΕΒ Φαρσάλων επισκέφθηκε το ΑγροτικόΤο ΤΟΕΒ Φαρσάλων επισκέφθηκε το Αγροτικό
Τμήμα ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. ΛάρισαςΤμήμα ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Λάρισας

Χωρίς Γιορτή Χαλβά φέτος ταΧωρίς Γιορτή Χαλβά φέτος τα

Φάρσαλα μετά από απόφασηΦάρσαλα μετά από απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίουτου Δημοτικού Συμβουλίου

Τ
η μη διεξαγωγή της φετινής Γιορτής Χαλβά

αποφάσισε την Πέμπτη το δημοτικό συμβού-

λιο Φαρσάλων κατά πλειοψηφία, για λόγους

προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικό ρεπορτάζ των τοποθετήσεων και της

ψηφοφορίας του Δ.Σ..
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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 01/9/2021
Ηλιοφάνεια 21/34c

Τρίτη 31/8/2021
Ηλιοφάνεια 21/35c

Πέμπτη 02/9/2021
Ηλιοφάνεια 20/31c

Παρασκευή 03/9/2021
Ηλιοφάνεια 19/31c

Σάββατο 04/9/2021
Ασθενής Βροχή 19/30c

Κυριακή 05/9/2021
Βροχή 19/29c

Δευτέρα 06/9/2021
Συννεφιά 20/28c

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

Ξ
εκινούν την 1η

Σεπτεμβρίου 2021

οι εγγραφές

παλαιών και νέων σπου-

δαστών στη Μουσική

Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α

Δ.Φ   

Πληροφορίες στη Μουσική

Σχολή στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου

Φαρσάλων (1ος όροφος)

καθημερινά 16:00-20:00

μ.μ. και στο Τηλέφωνο

24910-24813.

Τα μαθήματα ξεκινούν 27

Σεπτεμβρίου 2021.

Τα τμήματα που θα λειτουρ-

γήσουν είναι τα παρακάτω:

ΠΡΟΩΔΕΙΑΚΗΣ

ΠΙΑΝΟΥ

ΒΙΟΛΙΟΥ

ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΚΙΘΑΡΑΣ

ΦΛΑΟΥΤΟΥ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

ΑΡΜΟΝΙΟΥ 

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

ΜΟΝΩΔΙΑΣ – ΕΛΑΦΡΟΥ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ  ΘΕΩΡΗΤΙ-

ΚΩΝ

Ξεκινούν οι εγγραφέςΞεκινούν οι εγγραφές

στην Μουσική Σχολήστην Μουσική Σχολή

του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦτου ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

ΣυγχαρητήριαΣυγχαρητήρια

Εσκίογλου για τουςΕσκίογλου για τους

εισακτέους στην τριεισακτέους στην τρι--

τοβάθμια εκπαίδευσητοβάθμια εκπαίδευση

Σ
υγχαρητήρια σε

όλους σας, γιατί

όλοι δώσατε έναν

δύσκολο αγώνα. Η ανα-

κοίνωση των βάσεων

σηματοδοτεί για πολλούς

από εσάς μια νέα σελίδα

στη ζωή σας. Το ζήτημα

είναι αυτή τη σελίδα να τη

γράψετε εσείς. Με τις

ανάγκες σας, τα όνειρά

σας, τους αγώνες σας.

Γιατί τα όμορφα, τα μεγά-

λα και τα σημαντικά είναι

μπροστά σας.

Είτε σας ικανοποιεί το τελι-

κό αποτέλεσμα της προ-

σπάθειάς σας είτε όχι.

Όπως και να προχωρήσετε

στη ζωή σας, η αρχή είναι

μπροστά.

Και σε αυτή τη νέα αρχή το

ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα βρίσκο-

νται δίπλα σας. Για να αντι-

παλέψουμε μαζί την πολιτι-

κή που ορθώνει συνεχώς

εμπόδια στη μόρφωση και

τη ζωή των πολλών.

Στον αγώνα για ουσιαστική

γνώση και μόρφωση που

πρέπει να παρέχεται δημό-

σια και δωρεάν από το

κράτος. Για να καταργηθεί η

απαράδεκτη Ελάχιστη

Βάση Εισαγωγής και η

Τράπεζα Θεμάτων, που

μόνο αποκλεισμούς έχουν

να δώσουν.

Στη διεκδίκηση για δημιουρ-

γική εργασία και ζωή με

δικαιώματα.

Για την κοινωνία της πραγ-

ματικής ελευθερίας, που

μόνο σ’ αυτή μπορεί να

ανθίσει η ευθύνη του κάθε

ανθρώπου».

KOB ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΚΕ

Μήνυμα ΚομματικήςΜήνυμα Κομματικής

OOργάνωσηςργάνωσης

Φαρσάλων του ΚΚΕΦαρσάλων του ΚΚΕ

για την ανακοίνωσηγια την ανακοίνωση

των βάσεωντων βάσεων

εισαγωγής στα ΑΕΙεισαγωγής στα ΑΕΙ

«
Μια νέα σελίδα ξεκι-
νά στη ζωή» σημει-
ώνει μεταξύ άλλων

ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου σε
δήλωσή του επ’ αφορμή
της ανακοίνωσης των
βάσεων εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αναλυτικά η δήλωση του κ.

Εσκίογλου: «Σήμερα μπήκε

τέλος στην αγωνία χιλιάδων

υποψηφίων στις πανελλαδι-

κές εξετάσεις και των οικο-

γενειών τους.

Θέλω να συγχαρώ όλες και

όλους εκείνους που πέτυ-

χαν το στόχο της εισαγω-

γής σε κάποιο ανώτατο

εκπαιδευτικό ίδρυμα και να

τους ευχηθώ καλή σταδιο-

δρομία.

Θέλω όμως να υπενθυμίσω

και σ’ εκείνους που δεν τα

κατάφεραν, ότι η ζωή είναι

γεμάτη ευκαιρίες.

Θα ήταν παράλειψη τέλος

να μην σταθώ τόσο στο

εκπαιδευτικό προσωπικό

των λυκείων όλης της

χώρας, εκείνους που έδω-

σαν μαζί με τους μαθητές

τον επίπονο αγώνα της

προετοιμασίας, αλλά και

στις οικογένειές τους που

στάθηκαν στο πλευρό τους.

Μία νέα σελίδα ξεκινά στη

ζωή! Συγχαρητήρια



Α
πό το

Επιμελητήριο

Λάρισας ανακοι-

νώνεται ότι όσον αφορά

στους πληγέντες από τον

Ιανό:

Μετά την έκδοση της από-

φασης Υ.Α. 74617 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ 2670/Β/2021) , οι

πληγέντες από την θεομη-

νία ΙΑΝΟΣ την 18-

19/9/2020 οι οποίοι κατέθε-

σαν φάκελο με δικαιολογη-

τικά για αποζημίωση στην

Π.Ε. Λάρισας, προκειμένου

να εξοφληθούν στο ποσο-

στό που καθορίστηκε από

το Υπουργείο Οικονομικών

,είτε έλαβαν την προκατα-

βολή (20%) είτε όχι, καλού-

νται να προσκομίσουν τα

παρακάτω δικαιολογητικά:

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο

δικαιούχος δεν αποζημιώνε-

ται από άλλον φορέα για τις

ζημιές της παρ. 3 του

άρθρου 4 του ν. 4797/2021.

• Βεβαίωση της ασφαλιστι-

κής εταιρίας στην οποία

εμφανίζεται το συνολικό

ύψος αποζημίωσης που

έλαβε ή πρόκειται να λάβει

ο δικαιούχος ή άλλως

Υπεύθυνη Δήλωση του

δικαιούχου περί μη ύπαρ-

ξης ασφαλιστικού συμβο-

λαίου με βεβαιωμένο το

γνήσιο της υπογραφής.

• Ενιαίο Πιστοποιητικό

Δικαστικής Φερεγγυότητας

τελευταίου τριμήνου.

• Γενικό Πιστοποιητικό από

το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τρι-

μήνου, όπου προβλέπεται.

• Πιστοποιητικό ισχύουσας

εκπροσώπησης της εταιρεί-

ας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευ-

ταίου τριμήνου, όπου προ-

βλέπεται.

• Έγγραφο από το οποίο να

προκύπτει ο αριθμός τρα-

πεζικού λογαριασμού της

δικαιούχου επιχείρησης

(IBAN), καθώς και το

πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο

ανήκει.

• Άδεια λειτουργίας της επι-

χείρησης ή λοιπές άδειες

που προβλέπονται από το

θεσμικό πλαίσιο.

Η Βεβαίωση της

Διεύθυνσης

Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών

Καταστροφών της Γενικής

Γραμματείας Υποδομών

του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών, με την

οποία βεβαιώνεται ότι δεν

έχει εγκριθεί δωρεάν κρατι-

κή αρωγή για τις ίδιες

ζημιές κτισμάτων με βάση

το άρθρο 10 του ν.

2576/1998, όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 84

του ν. 4313/2014 και ισχύει,

ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχε-

τική αίτηση θα αναζητηθεί

υπηρεσιακά

Oσα από τα παραπάνω

δικαιολογητικά έχουν ήδη

υποβληθεί δεν επανυπο-

βάλλονται.

Η Διεύθυνση Κρατικής

Αρωγής του Υπουργείου

Οικονομικών μπορεί να

ζητά από τις επιχειρήσεις

επιπρόσθετα δικαιολογητι-

κά, στο πλαίσιο ελέγχου

νομιμοποίησης των δικαιού-

χων.
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Εκπτώσεις

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Λάρισας γιαΕνημέρωση από το Επιμελητήριο Λάρισας για

τους πληγέντες από τον «Ιανό»τους πληγέντες από τον «Ιανό»

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Τ
ο ψωμί… ψωμάκι

φαίνεται πως θα

πουν οι Έλληνες

σε πολύ λίγο καιρό

καθώς ξεκίνησαν ήδη οι

αυξήσεις στις τιμές του

ψωμιού ενώ και το κου-

λούρι Θεσσαλονίκης ήδη

ξεκίνησε να παίρνει την

άνω βόλτα.

Νέο κύμα ανατιμήσεων

προδιαγράφεται στην

αγορά που θα φέρει στα

όρια το πορτοφόλι των

καταναλωτών.

Μεγάλο πρόβλημα για τους

καταναλωτές αναμένεται να

δημιουργήσουν οι ανατιμή-

σεις στις πρώτες ύλες, την

ενέργεια και τις μεταφορές,

αφού όπως προκύπτει οι

υπέρμετρες αυξήσεις θα

εκτοξεύσουν τις τιμές σε

πολύ βασικά προϊόντα.

Ήδη όσοι επισκέπτονται τα

σούπερ μάρκετ έχουν αντι-

ληφθεί την ανοδική πορεία

των τιμών σε βασικά είδη

της καθημερινότητας όμως

ακόμα και τα 50 λεπτά που

κόστιζε το κλασικό κουλούρι

Θεσσαλονίκης έχει ανατιμη-

θεί και μάλιστα σε αρκετές

περιπτώσεις άγγιξε τα 70

λεπτά.

Η αύξηση της τιμής του

ψωμιού που σύμφωνα με

τα πρώτα δεδομένα αναμέ-

νεται να αυξηθεί από 20

έως και 40 λεπτά είναι

απόρροια της αύξησης των

τιμών σε μια σειρά άλλων

ειδών και υπηρεσιών ενώ

πλέον αυξήθηκε και η τιμή

των σιτηρών.

Μέχρι πρότινος οι αρτοποι-

οί κατάφερναν να απορρο-

φήσουν τις μικρές αυξήσεις

όμως πλέον όπως φαίνεται

δεν υπάρχει άλλη δυνατό-

τητα απορρόφησης καθώς

οι νέες αυξήσεις φέρνουν

την άνοδο στην τιμή ενός

πολύ βασικού αγαθού.

Αυτές οι αυξήσεις είχαν

φανεί από τον περασμένο

Ιανουάριο.

Πέρα από αυτές τις αυξή-

σεις, είχαμε εδώ και λίγες

εβδομάδες και την άνοδο

στα σιτηρά, ενώ είναι πιθα-

νό να υπάρξει και νέα άνο-

δος τιμών στα σιτηρά που

θα εισαχθούν από τον

Οκτώβριο από τον

Καναδά».

Σύμφωνα με μελέτη του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης σε συνεργα-

σία με την Ομοσπονδία

Αρτοποιών, το κόστος

παραγωγής για ένα τεμάχιο

ψωμιού σε φούρνο της γει-

τονιάς και με δύο εργαζομέ-

νους, είναι στα 87 λεπτά,

που σημαίνει πως αν δεν

αυξήσουν την τιμή, οι αρτο-

ποιοί δεν θα έχουν κανένα

έσοδο.

Ενώ πλέον ένα κιλό αλεύρι

έχει αυξημένη τιμή κατά 20

λεπτά.

Φαίνεται πως οι αυξήσεις

μοιάζουν να είναι μάλλον

αναπόφευκτες, μια εξέλιξη

που ενδεχομένως να επη-

ρεάσει και την κατανάλωση.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται το

ράλι τιμών στο σκληρό

σιτάρι που μετά τα 45

λεπτά το κιλό που έπιασε η

Φότζια, η εγχώρια αγορά

ακολουθεί την ανοδική τάση

με την τιμή παραγωγού να

παρουσιάζει περαιτέρω

αύξηση, με τον Αγροτικό

Συνεταιρισμό Χάλκης να

ξεκινά διαγωνισμό με τιμή

βάσης τα 43 λεπτά το κιλό.

Η καλή πορεία των τιμών

και το ράλι ανόδου αποτυ-

πώθηκε την προηγούμενη

περίοδο και από τις συμ-

φωνίες που είχαν κλείσει

και άλλη Συνεταιρισμοί στην

Ελλάδα με πρώτο τον

Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου

που πούλησε με 28,5 λεπτά

το κιλό, την ΕΑΣ Βόλου με

34 λεπτά, ενώ στις 15

Σεπτεμβρίου ο

Συνεταιρισμός Νίκαιας θα

βγάλει νέα πρόσκληση,

τόσο για τα συμβολαιακά,

όσο και για τα ελεύθερα

σιτηρά.
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Το ψωμί...ψωμάκι θα πουν οι Έλληνες, έρχεται αύξηση φωτιάΤο ψωμί...ψωμάκι θα πουν οι Έλληνες, έρχεται αύξηση φωτιά

στις τιμές ψωμιού και κουλουριών...στις τιμές ψωμιού και κουλουριών...

Σ
ε δήλωση του
Χρήστου
Καπετάνου, προέ-

δρου ΔΕΕΠ Λάρισας της
ΝΔ, μετά την ανακοίνωση

των βάσεων εισαγωγής
στα ΑΕΙ επισημαίνονται
τα εξής:
«Με την ανακοίνωση των

βάσεων εισαγωγής στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

θέλω να συγχαρώ και να

διαβιβάσω τις ολόθερμες

ευχές μου σε όλους τους

μαθητές και νέους πλέον

φοιτητές για την επιτυχία

τους.

Η επιτυχία αυτή προήλθε

μετά από μια κοπιαστική

χρονιά, σε δύσκολες για τη

χώρα μας συνθήκες και

αποτελεί τη δικαίωση των

κόπων τόσο των μαθητών

όσο και των γονιών και

καθηγητών τους.

Ένας συναρπαστικός δρό-

μος ανοίγεται μπροστά

τους, γεμάτος γνώσεις και

νέες εμπειρίες, που θα

αποτελέσουν τα εφόδια για

την επαγγελματική και προ-

σωπική τους εξέλιξη.

Επίσης, συγχαίρω και τα

παιδιά που δεν κατάφεραν

να εισαχθούν σε κάποια

σχολή τη φετινή χρόνια για

τον κόπο και την προσπά-

θειά τους.

Τίποτα δεν τελειώνει εδώ.

Η ζωή είναι γεμάτη ευκαι-

ρίες.

Με υπομονή και επιμονή θα

κατακτήσουν νέες κορυ-

φές».

Χρ. Καπετάνος για την ανακοίνωση τωνΧρ. Καπετάνος για την ανακοίνωση των

βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙβάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ



Ο
Δήμος

Φαρσάλων προ-

κηρύσσει δημό-

σια ανοιχτή συνοπτική

διαδικασία, για την επιλο-

γή αναδόχου κατασκευής

του έργου “ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ” με

προϋπολογισμό 74.400,00

€ (με αναθεώρηση και

Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί

τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου

2021, και ώρα 10.00 π.μ.

(ώρα λήξης υποβολής προ-

σφορών), στα γραφεία του

Δήμου Φαρσάλων, με κρι-

τήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομι-

κή άποψη προσφορά με

βάση την τιμή και με το

σύστημα με επιμέρους

ποσοστά έκπτωσης, ενώ το

αποτέλεσμα της δημοπρα-

σίας θα εγκριθεί από την

Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου Φαρσάλων.

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα, ή ενώσεις

αυτών που δραστηριοποι-

ούνται στην Ελλάδα, εγγε-

γραμμένες στο Μητρώο

Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)

που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.

του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον

ανήκουν στην Α1 τάξη και

άνω για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, καθώς και

οικονομικοί φορείς εγγε-

γραμμένοι στα μητρώα

περιφερειακών ενοτήτων

εφόσον μπορούν να αναλά-

βουν το συγκεκριμένο έργο

λόγω ορίων προϋπολογι-

σμού και που είναι εγκατε-

στημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της

Ένωσης

β) σε κράτος – μέλος του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που

έχουν υπογράψει και κυρώ-

σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που

η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και

5 και τις γενικές σημειώσεις

του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος Ι της ως

άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση

γ’ της παρούσας παραγρά-

φου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμ-

φωνίες με την Ένωση σε

θέματα διαδικασιών ανάθε-

σης δημοσίων συμβάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν επίσης και οικονομι-

κοί φορείς εγγεγραμμένοι

στα Μητρώα

Περιφερειακών Ενοτήτων,

εφόσον μπορούν να αναλά-

βουν το συγκεκριμένο έργο

λόγω ορίων προϋπολογι-

σμού.

Για τη συμμετοχή στο δια-

γωνισμό δεν απαιτείται η

κατάθεση από τους συμμε-

τέχοντες οικονομικούς

φορείς εγγυητικής επιστο-

λής συμμετοχής. Κάθε υπο-

βαλλόμενη προσφορά

δεσμεύει το συμμετέχοντα

στο διαγωνισμό σύμφωνα

με τη διακήρυξη του διαγω-

νισμού, για διάστημα έξι

μηνών από την ημερομηνία

υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(Πρώην ΣΑΤΑ), ενώ δεν θα

χορηγηθεί προκαταβολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να έχουν πρόσβαση στο

έντυπο οικονομικής προ-

σφοράς καθώς και τα υπό-

λοιπα τεύχη δημοπράτησης

του διαγωνισμού, μέσω της

ιστοσελίδας του Δήμου

Φαρσάλων

www.dimosfarsalon.gr,

καθώς στην αρμόδια υπάλ-

ληλο κ. Ελένη Μήτα στο

τηλέφωνο 2491350137.
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Στο πλαίσιο για την
καταπολέμηση της
πανδημίας ο

Υπουργός Υγείας ανακοί-
νωσε όλα τα νέα μέτρα
που θα ισχύσουν για τους
ανεμβολίαστους πολίτες.
Όπως ανέφερε ο κ.
Κικίλιας: «Μιλάμε για μια
πανδημία των ανεμβολία-
στων. Πάνω από το 90%
στις ΜΕΘ covid είναι ανεμ-
βολίαστοι. Επιλογή έχουμε.
Και αυτό είναι ένα επίτευγ-
μα της επιστήμης».
Πρόσθεσε επίσης ότι:
«Έχουν εμβολιαστεί πλή-
ρως τουλάχιστον 6 εκατομ-
μύρια συμπολίτες μας. Για
να προσεγγίσουμε το 80%
του τείχους ανοσίας που
χρειαζόμαστε, πρέπει να
εμβολιαστούμε. Πιστεύω
στον Έλληνα. Πιστεύω θα
επικρατήσει το εμείς από το
εγώ».
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΒΟ-
ΛΙΑΣΤΟΥΣ
Μέτρα για υγειονομικούς
Αναστολής εργασίας από
1η Σεπτεμβρίου, όσον υγει-
ονομικών δεν έχουν εμβο-
λιαστεί. Ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός αφορά και
ιδιώτες γιατρούς και φαρμα-
κοποιούς.
Θα υπάρξουν πρόστιμα και

κυρώσεις για τη εφαρμογή
του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού, που ήδη προβλέπο-
νται στο άρθρο 206 του ν.
4820/2021.
Για το διάστημα 13
Σεπτεμβρίου έως 31
Μαρτίου 2022
1. Ανεμβολίαστοι εργαζόμε-
νοι σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα (πλην εκπαιδευτικών,
εργαζομένων σε τουρισμό,
εστίαση και κινηματογραφι-
κές και μουσικές παραγω-
γές), θα πρέπει να κάνουν
1 (ένα) εργαστηριακό τεστ
την εβδομάδα με κόστος 10
ευρώ.Η δαπάνη θα είναι
αποκλειστικά του εργαζομέ-
νου.
2. Ανεμβολίαστοι εργαζόμε-
νοι σε τουρισμό, εστίαση
και τηλεοπτικές, θεατρικές,
μουσικές, χορευτικές και
κινηματοφραφικές παραγω-
γές, όπως και οι εκπαιδευτι-
κοί και ακαδημαικοί, θα
πρέπει να κάνουν 2 (δύο)
rapid test την εβδομάδα, με
δαπάνη του εργαζομένου,
έναντι 10 ευρώ το test.
3. Ανεμβολίαστοι μαθητές
είναι υποχρεωμένοι να
κάνουν 2 (δύο) self test την
εβδομάδα, τα οποία διατίθε-
νται δωρεάν από το κράτος.
4. Ανεμβολίαστοι φοιτητές

είναι υποχρέωμενοι να
κάνουν 2 (δύο) rarid ή pcr
test την εβδομάδα, τα
οποία γίνονται με δαπάνη
του φοιτητή, με το rapid test
να κοστίζει 10
ευρώ.Αποδεικνύονται με
ψηφιακή βεβαίωση αρνητι-
κού τεστ από το gov.gr και
ελέγχεται με την εφαρμογή
covid free app από τις
αρχές των πανεπιστημίων.
5. Ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες
προς όλους τους ηπειρωτι-
κούς και νησιωτικούς προο-
ρισμούς με αεροπλάνο,
πλοίο, τρένο και ΚΤΕΛ,
είναι υποχρεωμένοι να
κάνουν 1 (ένα) rapid test
έως 48 ώρες πριν το ταξίδι
για τους ενήλικους και για
τις ηλικίες 12-17 ετών.
Για 5-12 ετών διενεργείται
self test πριν 48 ώρες.Η
δαπάνη είναι 10 ευρώ και
επιβαρύνει τον ταξιδιώτη.
6. Από τις 13 Σεπτεμβρίου
στις δημόσιες δομές θα
μπορούν να πραγματοποι-
ούν δωρεάν τεστ μόνο οι
εμβολιασμένοι και συμπτω-
ματικοί πολίτες και όχι οι
ανεμβολίαστοι.
Μέτρα για τους
Δημόσιους Χώρους
1. Για τους κλειστούς
χώρους εστίασης, bar,
εστιατόρια, ταβέρνες, club,
κέντρα νυχτερινής διασκέ-
δασης, θα επιτρέπεται η
είσοδος μόνο σε εμβολια-
σμένους ή νοσήσαντες έως
6 μήνες από τη
διάγνωση.Θα γίνετε έλεγ-
χος στην είσοδο της επιχεί-
ρησης για τον εμβολιασμό
μέσω της εφαρμογής covid
free, όπως και έλεγχος ταυ-
τοπροσωπίας.
2. Για τους κλειστούς
χώρους και ανοιχτούς
χώρους γηπέδων, θα επι-
τρέπεται η είσοδος μόνο σε
εμβολιασμένους ή νοσήσα-
ντες έως 6 μήνες από τη
διάγνωση.Ο έλεγχος θα
γίνετε στην είσοδο της επι-
χείρησης.
3. Για του κλειστούς

χώρους θεάτρων, σινεμά,
μουσείων και αρχαιολογι-
κών χώρων θα επιτρέπεται
η είσοδος σε εμβολιασμέ-
νους ή νοσήσαντες έως 6
μήνες από την διάγνωση
ΚΑΙ σε ανεμβολίαστους με
επίδειξη rapid test έως 48
ώρες πριν. Ο έλεγχος θα
γίνετε στην είσοδο της επι-
χείρησης.
Βάσει Νόμου οι επιχειρή-
σεις αυτές θα μπορούν να
επιλέξουν αν θέλουν να λει-
τουργήσουν ΜΟΝΟ ως αμι-
γείς χώροι με εμβολιασμέ-
νους ή νοσήσαντες.Σε αυτή
την περίπτωση η επιχείρη-
ση θα μπορεί να λειτουργεί
στο 100% της χωρητικότη-
τας της.
4. Για τα αθλητικά σωματεία
και κλειστά γυμναστήρια θα
επιτρέπεται η είσοδος σε
εμβολιασμένους ή νοσήσα-
ντες ΚΑΙ σε ανεμβολία-
στους που έχου κάνει rapid
test έως 48 ώρες πριν.Ο
έλεγχος των παραπάνω θα
γίνετε στην είσοδο της επι-
χείρησης.
Βάσει Νόμου θα μπορούν

να ζητούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ εμβολιασμού ή βεβαί-
ωση νόσησης από τα μέλη
τους και σε αυτή την περί-
πτωση θα μπορούν να λει-
τουργούν στο 100% της
χωρητικότητας.
5. Σε όλους τους υπόλοι-
πους κλειστούς χώρους
εργασίας, ο εργοδότης δια-
τηρεί το δικαίωμα να γνωρί-
ζει αν οι εργαζόμενοι στην
επιχείρηση του είναι εμβο-
λιασμένοι και υποχρεούται
να ελέγχει την εγκυρότητα
της βεβαίωσης αρνητικού
τεστ για τους ανεμβολία-
στους εργαζόμενους.
6. Υποχρεωτική χρήση
μάσκας σε όλους τους κλει-
στούς χώρους και σε όλους
τους ανοιχτούς χώρους
όπου υπάρχει συνάθροιση
και υποχρεωτική σήμανση
για την χρήση της μάσκας.
Οι κυρώσεις για μη συμ-
μόρφωση είναι αναστολή

εργασίας για τους εργαζο-
μένους, η απαγόρευση
παρακολούθησης μαθημά-

των για μαθητές και φοιτη-
τές και απαγόρευση μετακί-
νησης για τους ταξιδιώτες.
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-Πέμπτη 2/9 Μονοήμερη Εκδρομή στο Χαλίκι

Ασπροποτάμου για την Γιορτή του Αγίου Μάμα.

-Κυριακή 12/9 Μονοήμερη Εκδρομή στην Ι.Μ.

Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού, προσκύνημα στην

Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γοργοϋπηκόου από την Ι.Μ.

Δοχειαρίου του Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη –

Κρουαζιέρα στον Θερμαϊκό.

-Τρίτη 14/9 Προσκυνηματική Εκδρομή Ι.Μ.

Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Δολιανά.

23/24-9 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο (Αναχώρηση

Τετάρτη βράδυ) Περιλαμβάνονται: Μεταφορές καθ’

όλη την διάρκεια της εκδρομής και στο νησί της Τήνου

με λεωφορείο του γραφείου μας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια,

1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο με πρωινό και η επί-

σκεψη σε Αγία Πελαγία και Βόλακα.

27-30/9 Τετράημερη εκδρομή Πρέβεζα - Πάργα -

Πηγές Αχέροντα - Νεκρομαντείο - Παξοί - Αντιπαξοί

(Κρουαζιέρα).

Τρεις Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωινό

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

- Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Γυναικών

Αχιλλείου με το “Naselos Travel” διοργανώνει

απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίου

ΔΙονυσίου εν Ολύμπω Λιτοχώρου.

-12/13-9 Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.

Αναχώρηση Σάββατο 11/9 (Βράδυ).

-9/9 Μονοήμερη εκδρομή Σοχό, Θεσσαλονίκη

(Παναγία Γοργοϋπηκόος, Άγιο Όρος), Άγιος

Παίσιος.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους - Τι θα ισχύΑνακοινώθηκαν τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους - Τι θα ισχύ--

ει για τα ει για τα rapid test, rapid test, μάσκες, εστίαση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022μάσκες, εστίαση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022

6981747122



Λ
ΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩ-

ΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ :

Να μην εφαρμο-

στεί η «ανθρωποφαγική»

εγκύκλιος για 2ωρη απα-

σχόληση με μισθό 200

ευρώ για τις σχολικές

καθαρίστριες

Να μην εφαρμόσει ο Δήμος

Φαρσάλων  την «ανθρωπο-

φαγική» εγκύκλιο για 2ωρη

απασχόληση με μισθό 200

ευρώ για τις σχολικές καθα-

ρίστριες, καλεί η «Λαϊκή

Συσπείρωση» Φαρσάλων 

Ενώ τα σχολεία , «ανοίγουν

σε ένα μήνα, με τους ειδι-

κούς να προβλέπουν για το

φθινόπωρο κορύφωση του

4ου κύματος της πανδημίας

(που χτυπά ιδιαίτερα τους

νέους) και να προειδοποι-

ούν για αποσυμφόρηση

των σχολικών τάξεων», «η

κυβέρνηση και οι δήμοι

κουνάνε το δάκτυλο της

ατομικής ευθύνης χωρίς να

παίρνουν κανένα μέτρο για

το ασφαλές άνοιγμα των

σχολείων, αδιαφορώντας

προκλητικά για τις προειδο-

ποιήσεις, αποποιούμενοι τις

τεράστιες ευθύνες τους. 

Μοναδική παρέμβαση της

κυβέρνησης,  «είναι η νέα

επίθεση στους σχολικούς

καθαριστές/στριες, στη στα-

θερή και πλήρη εργασία,

εφαρμόζοντας το πρόσφατο

αντεργατικό τερατούργημά

της. Με εγκύκλιο του υπ.

Εσωτερικών καλούνται οι

δήμοι, με τα ίδια (περυσινά)

κονδύλια, τις ίδιες ανθρω-

ποώρες εργασίας, να προ-

σλάβουν περισσότερες

σχολικές καθαρίστριες.

Δηλαδή να κόψουν το

μισθό των 700 ευρώ σε δύο

εργαζόμενους των 300

ευρώ. Να προσθέσουν στο

40% των εργαζόμενων με

3ωρη απασχόληση και

άλλους εργαζόμενους με

2ωρη απασχόληση (με

μισθό 200 ευρώ). Σωστά οι

σχολικές καθαρίστριες

καλούν τους υπουργούς να

ζήσουν αυτοί με 300

ευρώ».

«Ανάπτυξη», «αντιμετώπι-

ση της ανεργίας», για όλες

τις κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ,

ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ),  «σημαίνει

μοίρασμα ανεργίας και

ψίχουλων υποαπασχόλη-

σης. Αντί να ενισχυθεί η

σχολική καθαριότητα παί-

ζουν παιχνίδια "αλίευσης

ψήφων" με ψίχουλα».

«Πετάνε το μπαλάκι»,

«στους δήμους προβλέπο-

ντας ότι αν αποφασίσουν

να διατηρήσουν καθαρί-

στριες στην πλήρη εργασία,

θα φορτωθούν οι ίδιοι το

κόστος, ενώ όλες οι κυβερ-

νήσεις παρακρατούν δισ.

από τους θεσμοθετημένους

πόρους των δήμων.

Η κυβέρνηση θέλει να στρέ-

ψει τους ανέργους κατά των

πολύ φτωχών για να μεί-

νουν στο απυρόβλητο οι

λίγοι ισχυροί που τους επι-

δοτεί με δισεκατομμύρια.

Ανοίγει το δρόμο της ιδιωτι-

κοποίησης και της σχολικής

καθαριότητας με εργολά-

βους, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ.».

Η «Λαϊκή Συσπείρωση»

«καλεί τον Δήμο Φαρσάλων

να μην εφαρμόσει την

παραπάνω "ανθρωποφαγι-

κή" εγκύκλιο. 

•Να μη μειώσει το χρόνο

εργασίας σε καμία εργαζό-

μενη, καμιά βλαπτική μετα-

βολή.

•Να μετατραπούν όλες οι

υφιστάμενες συμβάσεις σε

πλήρους απασχόλησης,

χωρίς 3ωρα και 2ωρα.

•Να διεκδικήσει από την

κυβέρνηση τα κονδύλια για

νέες προσλήψεις σχολικών

καθαριστών, με πλήρη

εργασία και δικαιώματα,

ανταποκρινόμενη στις εκρη-

κτικές ανάγκες των σχολεί-

ων εν μέσω πανδημίας».

Καλούμε  «τους καθηγητές,

δασκάλους, γονείς, τους

εργαζόμενους στο δήμο να

στηρίξουν τα δίκαια αιτήμα-

τα των σχολικών καθαρι-

στριών. Γιατί το δικαίωμα

για σταθερή - πλήρη εργα-

σία κινδυνεύει για όλους».

Επιβάλλεται καθαρίστριες

στα σχολεία όλη τη σχολική

ημέρα για να εφαρμόζονται

σωστά τα υγειονομικά πρω-

τόκολλα

Να παρθούν εδώ και τώρα

όλα τα απαραίτητα μέτρα

για την προστασία και

ασφάλεια των παιδιών με

το άνοιγμα των σχολείων,

αναφέρει ο εκλεγμένος

δημοτικός σύμβουλος με τη

«Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων », τονίζοντας

πως «επιβάλλεται να υπάρ-

χουν καθαρίστριες στα σχο-

λεία από την έναρξη των

μαθημάτων μέχρι λήξη, για

να εφαρμόζονται σωστά τα

υγειονομικά πρωτόκολλα»,

αλλά και με μόνιμη και στα-

θερή δουλειά. Να σημειωθεί

ότι σε σχετική εγκύκλιο του

υπ. Εσωτερικών προβλέπε-

ται απασχόληση των εργα-

ζομένων για δίωρη και

τρίωρη εργασία κι ενώ η

πανδημία είναι σε εξέλιξη.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Δημοτικός Σύμβουλος

Αποστόλης Αναγνώστου
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Επιβάλλεται καθαρίστριες στα σχολεία όλη τη σχολική ημέραΕπιβάλλεται καθαρίστριες στα σχολεία όλη τη σχολική ημέρα

για να εφαρμόζονται σωστά τα υγειονομικά πρωτόκολλαγια να εφαρμόζονται σωστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα



Σ
ε ανακοίνωση του

Αγροτικού

Τμήματος

Νομαρχιακής Επιτροπής

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική

Συμμαχία Λάρισας επιση-

μαίνονται τα εξής:

«Πλήρης ανυπαρξία αρδευ-

τικών και αντιπλημμυρικών

έργων στο νομό της

Λάρισας, εδώ και δύο χρό-

νια κυβέρνησης Ν.Δ., είναι

το συμπέρασμα του

Αγροτικού Τμήματος της

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Λάρισας,

μετά την επίσκεψη που

πραγματοποίησε κλιμάκιο

του Τμήματος, στον ΤΟΕΒ

Ενιπέα Φαρσάλων και την

Ομοσπονδία Αγροτικών

Συλλόγων Νομού Λάρισας,

ενώ αν συνυπολογιστεί το

γεγονός ότι οι αγρότες ήδη

βιώνουν τις συνέπειες τις

κλιματικής κρίσης, όπως με

τις περσινές φονικές και

καταστρεπτικές πλημμύρες

του «Ιανού, αλλά και με

τους φετινούς παρατεταμέ-

νους καύσωνες, τότε η

κατάσταση μπορεί να χαρα-

κτηριστεί δραματική.

Το κλιμάκιο του Αγροτικού

Τμήματος της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ

Π.Σ. Λάρισας, το οποίο

αποτελούνταν από τον

υπεύθυνο του Τμήματος,

Χρήστο Παπαδημητρίου, το

μέλος της Γραμματείας του

Τμήματος, Χρήστο

Αθανασιάδη, τον

Γραμματέα της Ο.Μ.

Φαρσάλων, Νάσο

Νικόπουλο και τα μέλη,

Γιώργο Αρσενόπουλο και

Θανάση Τσαλόπουλο,  επι-

σκέφθηκε τα γραφεία του

ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων,

όπου συναντήθηκε με τον

πρόεδρο του τοπικού

Οργανισμού, Τάσο

Δραχμάνη, τον

Αντιπρόεδρο, Μιλτιάδη

Αγγελακόπουλο, τα μέλη

του Δ.Σ. Γιώργο

Θανόπουλο, Γιώργο Δρόσο,

Κώστα Αναγνωστόπουλο,

Κων/νο Μπαλατσό και

Γρηγόρη Δημόπουλο,

καθώς επίσης και τον

Διευθυντή του ΤΟΕΒ,

Απόστολο Καραϊσκο,  ενώ

στη συνάντηση ήταν παρόν

και ο εκπρόσωπος τύπου

της Ομοσπονδίας

Αγροτικών Συλλόγων νομού

Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ),

Σωκράτης Αλειφτήρας.

Τι ανέφερε ο πρόεδρος

του ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων Τάσος

Δραχμάνης

Από την πλευρά τους, τόσο

ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ

Ενιπέα, Τάσος Δραχμάνης,

όσο και τα υπόλοιπα μέλη

του Δ.Σ., έκαναν εκτενή

ενημέρωση στα στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αναφορι-

κά με την κατάσταση που

επικρατεί στην περιοχή,

στον τομέα των αρδευτικών

και αντιπλημμυρικών

έργων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέ-

φερε ο κ. Δραχμάνης, αν

δεν γίνει το φράγμα της

Σκοπιάς, τότε, είναι ορατός

ο κίνδυνος να ερημοποιηθεί

το 70 με 80%  των εκτάσε-

ων της επαρχίας

Φαρσάλων.

Σχετικά με τις χρηματοδοτή-

σεις για την αποκατάσταση

των ζημιών και για καθαρι-

σμό των καναλιών αλλά και

αποστραγγιστικών επεμβά-

σεων, που προκάλεσε,

πέρυσι στην περιοχή ο

«Ιανός», ο πρόεδρος του

ΤΟΕΒ, επισήμανε ότι μέχρι

στιγμής δεν χρηματοδοτή-

θηκε ο Οργανισμός και

αναμένει τη χρηματοδότηση

περίπου 400 χιλ. ευρώ

απευθείας από το υπουρ-

γείο Οικονομικών, αναφέρο-

ντας χαρακτηριστικά, ότι

από τους επτά (7) ΤΟΕΒ

στη Θεσσαλία που έπληξε

ο «Ιανός», οι 3 έλαβαν τη

σχετική χρηματοδότηση και

οι τέσσερις (4) – μεταξύ

των οποίων και ο ΤΟΕΒ

Ενιπέα Φαρσάλων – δεν

την έλαβαν ακόμη.

Παράλληλα, τα μέλη του

Δ.Σ. του Οργανισμού, ανέ-

φεραν πως περιμένουν από

την Περιφέρεια Θεσσαλίας

να τους χορηγήσει το ποσό

των 240 χιλ. ευρώ για την

αποκατάσταση των ζημιών

στα τρία φράγματα και

συγκεκριμένα σε Ευύδριο,

Πυργάκια και Υπέρεια, με

τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ –

ΠΣ να επισημαίνουν, πως

αυτό τα χρήματα θα έπρεπε

ήδη να τα είχε χορηγήσει η

Περιφέρεια.

Τέλος, σύμφωνα με ενημέ-

ρωση του κ. Δραχμάνη,

προς το τέλος Οκτωβρίου,

αναμένεται να χορηγηθούν

από το υπ. Οικονομικών σε

δικαιούχους πληττόμενους

αγρότες από τον «Ιανό», οι

ενισχύσεις για τις ζημιές

στο έγγειο κεφάλαιο.

Ο εκπρόσωπος της

ΕΟΑΣΝ Σωκράτης

Αλειφτήρας

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος

τύπου της Ομοσπονδίας

Αγροτικών Συλλόγων νομού

Λάρισας, Σωκράτης

Αλειφτήρας, επισήμανε στα

στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τις

θέσεις της Ομοσπονδίας,

αναφορικά με τον ΕΛΓΑ,

σημειώνοντας ότι οι αγρό-

τες, ειδικά με την κλιματική

κρίση, βρίσκονται σε από-

γνωση, αφού τα ακραία και-

ρικά φαινόμενα είναι πολλά,

συνεχόμενα και διαδοχικά

και όπως πολύ πρόσφατα,

εναλλάσσονται οι πλημμύ-

ρες, οι καύσωνες και οι

ξηρασίες, καταστρέφοντας

τις καλλιέργειες και ζημιώ-

νοντας τις εκτροφές των

παραγωγών.

Με βάση τα παραπάνω ο

κ. Αλειφτήρας, ζήτησε να

γίνουν ριζικές αλλαγές

τον ΕΛΓΑ, με:

θεσμοθέτηση προκαταβο-

λών σε όλους,

αποζημιώσεων στο 100%

της ζημιάς,

αλλαγή του αναχρονιστικού

κανονισμού του ΕΛΓΑ, με

επαρκή κρατική χρηματοδό-

τηση, όπου θα συμπεριλη-

φθεί το παράγοντας της κλι-

ματικής κρίσης

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Λάρισας

επισημαίνει ότι τα έντονα

καιρικά φαινόμενα που όλο

και συχνότερα κάνουν την

εμφάνισή τους, σηματοδο-

τούν αυτό που λέμε «κλιμα-

τική αλλαγή». Η έλλειψη

νερού που παρατηρείται σε

κάποιες περιοχές του

νομού μας καθιστά ανα-

γκαία τα έργα των τοπικών

φραγμάτων, των ταμιευτή-

ρων, τον εξορθολογισμό

των αρδεύσεων, ώστε να

μπορούν οι αγρότες μας να

συνεχίσουν να καλλιεργούν

τη γη. Χρειάζεται άμεσα

αλλαγή του κανονισμού του

ΕΛΓΑ και προσαρμογή του

στις νέες συνθήκες.

Επιπλέον, χρειάζονται

μέτρα στήριξης του εισοδή-

ματος των αγροτών. Σε

συνεργασία με τους τοπι-

κούς μας βουλευτές, τα

θέματα που θίχτηκαν στις

συναντήσεις με τους φορείς

θα μεταφερθούν και στην

Βουλή».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αγροτικό Τμήμα ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Λάρισας: Πλήρης ανυπαρξία αρδευτικών καιΑγροτικό Τμήμα ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Λάρισας: Πλήρης ανυπαρξία αρδευτικών και

αντιπλημμυρικών έργων στα δύο χρόνια Κυβέρνησης ΝΔαντιπλημμυρικών έργων στα δύο χρόνια Κυβέρνησης ΝΔ



Τ
η μη διεξαγωγή

της φετινής

Γιορτής Χαλβά

αποφάσισε την Πέμπτη το

δημοτικό συμβούλιο

Φαρσάλων κατά πλειοψη-

φία, για λόγους προστα-

σίας της δημόσιας υγείας.

Στην τοποθέτησή του ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου έδωσε

στο σώμα στοιχεία σχετικά

με την πορεία της πανδη-

μίας στην περιοχή, εξηγώ-

ντας πως οι αποφάσεις

λαμβάνονται με πρώτο κρι-

τήριο την προστασία της

ανθρώπινης ζωής.

Μεταξύ άλλων ο κ.

Εσκίογλου ανέφερε: «Αυτή

τη στιγμή η κατάσταση στην

περιοχή μας είναι δύσκολη

όπως και σε όλη τη χώρα.

Τα ενεργά κρούσματα στην

περιοχή μας αλλά και οι

νοσηλευόμενοι αυξάνονται

από τις αρχές του μήνα.

Αυτό δείχνει μία κλιμακού-

μενη κατάσταση, η οποία

φαίνεται ξεκάθαρα και στη

διαρκή αύξηση των κρου-

σμάτων πανελλαδικά. Την

ίδια ώρα η εμβολιαστική

κάλυψη δεν είναι εκείνη

που οι επιστήμονες τονί-

ζουν πως μπορεί να μας

προστατέψει από το τέταρ-

το πανδημικό κύμα. Όλα τα

παραπάνω διαμορφώνουν

ένα εξαιρετικά ρευστό τοπίο

στο οποίο καλούμαστε να

πάρουμε κρίσιμες αποφά-

σεις για την ανθρώπινη

ζωή.

Υπό τις παραπάνω συνθή-

κες, αποφασίσαμε ότι το

ρίσκο θα ήταν μεγάλο για

τη δημόσια υγεία και γι’

αυτό ματαιώσαμε τις εκδη-

λώσεις του πολιτιστικού

Αυγούστου. Πράξαμε το

ίδιο και με το παζάρι, όπως

ακριβώς έπραξε η συντρι-

πτική πλειοψηφία της αυτο-

διοίκησης στη χώρα.

Βάζοντας πάνω απ΄όλα τον

άνθρωπο και ότι πολυτιμό-

τερο έχει: Την υγεία του. Για

το λόγο αυτό προτείνουμε

τη μη διεξαγωγή φέτος και

της καθιερωμένης Γιορτής

Χαλβά».

Η κ. Κυριακή (Κική)

Παναγιωτοπούλου τοποθε-

τήθηκε εκ μέρους του συν-

δυασμού του κ. Καραχάλιου

και τόνισε ότι ο συνδυα-

σμός είναι υπέρ της πραγ-

ματοποίησης της Γιορτής

Χαλβά τηρώντας φυσικά τα

απαραίτητα υγειονομικά

πρωτόκολλα και τις οδηγίες

του ΕΟΔΥ.

Ενώ και η κ. Μαρία Ίφου

στην τοποθέτηση της τόνισε

πως η Γιορτή Χαλβά όπως

και το παζάρι είναι εκδηλώ-

σεις ιστορικής σημασίας με

σημειολογική αξία για την

Επαρχία και στόχος θα

πρέπει να είναι η υλοποίη-

ση τους καθώς δεν θα πρέ-

πει να χαθούν στον χρόνο,

ενώ τόνισε ότι αν δεν είναι

εφικτό να γίνει με την

μορφή που είχε μέχρι τώρα

να υπάρξει συζήτηση και

σκέψεις ώστε να πραγματο-

ποιηθούν διαφορετικού

τύπου εκδηλώσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος

ήταν και η τοποθέτηση του

κ. Ιωάννη Γκέβρου εκ

μέρους του συνδυασμού

του κ. Κωνσταντίνου

Τύμπα.

Να μην πραγματοποιηθεί

φέτος η Γιορτή Χαλβά ψήφι-

σαν οι δημοτικοί σύμβουλοι

κ.κ. Κων/νος Δαμιανός,

Σοφία Χατζηπλή, Χρήστος

Μπασαγιάννης, Δημήτρης

Γούσιας, Σταύρος

Κουκουλιός, Γιάννης

Τριάντης, Νίκος Γκατζόγιας,

Ευαγγελία Χαμορούσου,

Κων/νος Μπαλατσός,

Κων/νος Μπρόζος, Ιουλία

Αγγελακοπούλου, Βασίλης

Πατσιούρας, και Απόστολος

Αναγνώστου.

Να πραγματοποιηθεί ψήφι-

σαν οι σύμβουλοι κ.κ.

Δημήτρης Μπαμπανίκας,

Κυριακή Παναγιωτοπούλου,

Γιώργος Αγγελακόπουλος,

Χριστόδουλος

Παπαγεωργίου, Κων/να

Μπένου, Μαρία Ίφου,

Ευάγγελος Κατσαούνης,

Ιωάννης Λελεντζής και

Ιωάννης Γκέβρος.

Απόντες από την συνεδρία-

ση ήταν οι κ.κ. Άρης

Καραχάλιος, Κων/νος

Τύμπας, Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος, Βαίτσα

Αρσενοπούλου και

Δέσποινα Συροπούλου.
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Να μη γίνει η Γιορτή Χαλβά φέτος αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο ΦαρσάλωνΝα μη γίνει η Γιορτή Χαλβά φέτος αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων

Τ
ην Πέμπτη 2/9 ο
Αιμοδοτικός
Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων πραγματοποι-
εί στον χώρο του ΚΑΠΗ
στα Φάρσαλα εθελοντική
αιμοδοσία, ενώ παράλλη-
λα θα υπάρξει και η υπο-
δοχή της φλόγας για την

19η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία
Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών.
Η Ανακοίνωση:

Συνεχίζουμε τον αγώνα

γιατί οι ανάγκες σε αίμα δεν

σταματούν πότε. Ιδιαίτερα

αυτήν την περίοδο όλα τα

νοσοκομεία της χώρας αδυ-

νατούν να καλύψουν τους

ασθενείς που το χρειάζο-

νται. Την Πέμπτη 2

Σεπτεμβρίου 9πμ με

13.30μμ αιμοδοτούμε στην

αίθουσα του ΚΑΠΗ. 

Υποδεχόμαστε και την

φλόγα της 19ης

Πανελλήνιας

Λαμπαδηδρομίας

Συλλόγων Εθελοντών

Αιμοδοτών, τηρώντας όλα

τα υγειονομικά μέτρα προ-

στασίας

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ - ΔΙΝΟΥ-

ΜΕ ΖΩΗ

ΑιμοδοσίαΑιμοδοσία τηντην Πέμπτη 2/9 στα ΦάρσαλαΠέμπτη 2/9 στα Φάρσαλα



Τ
Ι ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΑΡΑ-

ΧΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩ-

ΣΗΣ

Διαταραχή της άρθρωσης

είναι η αδυναμία ενός παιδι-

ού να παράγει σωστά μεμο-

νωμένους  σωστά κάποιους

ήχους.  Κάποια από τα

συνήθη λάθη είναι τα εξής:

• Παράγει  το φώνημα /λ/

αντί για το /ρ/.

Π.χ. λέει λόδα αντί για ρόδα

• Παράγει το φώνημα /ζ/

αντί για το /δ/.

Π.χ. ζίνω αντί για δίνω

• Παράγει το /θ/ αντί για το

/σ/.

Π.χ. θάκα αντί για σάκα

Συχνότερα παρουσιάζονται

δυσκολίες στην σωστή

άρθρωση των συριστικών

(/σ/, /ζ/, /ξ/, /ψ/,  /τζ/, /τς/ ),

των χειλικών (/β/, /δ/), των

οδοντικών (/θ/, /φ/), του

φωνήματος  /ρ/, καθώς και

των συμπλεγμάτων τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Φωνολογική διαταραχή

είναι όταν ένας ήχος παρά-

γεται σωστά μεμονωμένος

αλλά χρησιμοποιείται σε

λάθος θέση σε μια λέξη.

Κάποια από τα συνήθη

λάθη είναι τα εξής:

• Απλοποιήσεις συλλαβών

Π.χ. πέλο αντί για καπέλο

• Αναδιπλασιαμός συλλα-

βών

Π.χ. τίτι αντί για σπίτι

• Παραλείψεις φωνημάτων

ή συμφωνικών συμπλεγμά-

των

Π.χ. μαούλι αντί για μαρού-

λι, παθί αντί για σπαθί

• Αντικατάσταση φωνημά-

των

Π.χ. θάκος αντί για σάκος

• Μετάθεση φωνημάτων

Π.χ. βλιβίο αντί για βιβλίο

ΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΑΝΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Προκειμένου να καταφέρου-

με να προσδιορίσουμε την

ηλικία όπου επιτρέπονται τα

αρθρωτικά λάθη, πρέπει

πρώτα να γνωρίζουμε την

ηλικία που κατακτιέται το

καθένα.  Έτσι λοιπόν:

• Στην ηλικία των 2.5-3

ετών παράγουν καθαρά τα

φωνήματα και τα συμπλέγ-

ματα /μ/, /π/, /τ/, /κ/, /μπ/,

/γκ/ σε όλες τις θέσεις των

λέξεων.

• Στην ηλικία των 3-3.5

ετών παράγουν καθαρά τα

φωνήματα και τα συμπλέγ-

ματα /γ/, /χ/, /ντ/ σε όλες τις

θέσεις των λέξεων.

• Στην ηλικία των 3,5-4

ετών παράγουν καθαρά τα

φωνήματα και τα συμπλέγ-

ματα /θ/, /δ/, /φλ/, /στ/, /σκ/,

/ψ/, /ξ/, /χτ/, /κρ/, /ζμ/, /μν/

σε όλες τις θέσεις των λέξε-

ων.

• Στην ηλικία των 4,5-5

ετών παράγουν καθαρά τα

συμπλέγματα /τ σ/, /ντζ/,

/σφ/ , /βρ/, /ντρ/, /χν/, /ζγ/,

/φτ/ σε όλες τις θέσεις των

λέξεων.

• Στην ηλικία των 5-5.5

ετών παράγουν καθαρά τα

φωνήματα και τα συμπλέγ-

ματα /ρ/, /γλ/, /γρ/, /στρ/ σε

όλες τις θέσεις.

• Στην ηλικία των 5-5,5

ετών τα παιδιά παράγουν

καθαρά τα συμπλέγματα

/δρ/, /θρ/, /χτρ/  σε όλες τις

θέσεις των λέξεων.

Ωστόσο όλα τα παιδιά δεν

ακολουθούν την ίδια πορεία

ανάπτυξης. Κάθε παιδί έχει

τα δικά του χρονολογικά

ορόσημα κατάκτησης των

φωνημάτων και των

συμπλεγμάτων, τα οποία

ορόσημα μπορεί να αποκλί-

νουν από όσα αναφέρθη-

καν παραπάνω.

ΠΩΣ ΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ

ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Είναι αρκετά σημαντικό ένα

παιδί όταν ξεκινάει το σχο-

λείο να έχει ολοκληρώσει

την ανάπτυξη του προφορι-

κού του λόγου. Ο  γραπτός

με τον προφορικό λόγο

έχουν μια σχέση αλληλε-

ξάρτησης, το παιδί  γράφει

όπως μιλάει,  με αποτέλε-

σμα όλες οι δυσκολίες του

προφορικού λόγου να μετα-

φέρονται και στον γραπτό.

Έτσι τα παιδιά με προβλή-

ματα στην οργάνωση του

φωνολογικού τους συστή-

ματος ανήκουν σε ομάδα

υψηλού κινδύνου για την

εμφάνιση μαθησιακών

δυσκολιών. Είναι λοιπόν

σημαντικό οι γονείς μόλις

παρατηρήσουν τέτοιου

είδους δυσκολίες να ζητή-

σουν λογοθεραπευτική βοή-

θεια ώστε να προλάβουν

άλλες ενδεχόμενες δυσκο-

λίες. Ορισμένες από τις

δυσκολίες που ενδέχεται να

προκύψουν είναι οι εξής:

• Χαμηλότερες βαθμολογίες

στην ηλικία των 5 σε μετρή-

σεις που αφορούν τη γλώσ-

σα και κυρίως πολύπλοκες

γλωσσικές δεξιότητες,

όπως το να διηγείται μια

ιστορία.

• Χαμηλότερη απόδοση σε

μετρήσεις που αφορούν τη

γενικότερη γλωσσική ικανό-

τητα, την ομιλία, τη σύντα-

ξη, και τη μορφοσύνταξη

στην ηλικία των 7.

• Χαμηλότερη απόδοση σε

μετρήσεις ανάγνωσης και

ορθογραφίας στις ηλικίες 8

και 9.

• Χαμηλότερες βαθμολογίες

στο σύνολο των μετρήσεων

του λεξιλογίου, της γραμμα-

τικής, της λεκτικής μνήμης

και της κατανόησης του

γραπτού λόγου στην ηλικία

των 13.

• Χαμηλότερες βαθμολογίες

στο λεξιλόγιο, τη γραμματι-

κή και σε παράγοντες της

λεκτικής μνήμης σε ηλικία

17 ετών.

ΚΑΛΙΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΑ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑ-

ΡΑΧΩΝ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
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Σε αναστολή από 1η Σεπτεμβρίου οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοίΣε αναστολή από 1η Σεπτεμβρίου οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί

«Το επιδημιολογικό
φορτίο στη χώρα
μας παραμένει σε

υψηλά επίπεδα και το
επόμενο διάστημα θα
είναι εξαιρετικά καθοριστι-
κό για την εξέλιξη της
πανδημίας», ανέφερε ο
κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου
στην αρχή της ενημέρω-
σης των πολιτικών συντα-
κτών.
H αναστολή καθηκόντων
για όσους υγειονομικούς
δεν έχουν εμβολιαστεί θα
εφαρμοστεί από 1η
Σεπτεμβρίου
Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος είπε «Θέλω να υπενθυ-
μίσω ότι την Τετάρτη 1η
Σεπτεμβρίου, λήγει η προ-
θεσμία για τον εμβολιασμό
των υγειονομικών στις
δημόσιες και ιδιωτικές
δομές. Ο νόμος που προ-
βλέπει την αναστολή των
καθηκόντων για όσους δεν
έχουν κάνει τουλάχιστον μία

δόση, θα εφαρμοστεί. Ο
νόμος θα εφαρμοστεί στο
ακέραιο. Παράλληλα θα
υπάρξει επιστροφή του
μισθού που έχει καταβληθεί
στα τέλη Αυγούστου περί
τις 10 Σεπτεμβρίου ενώ
όσοι τεθούν σε αναστολή
εργασίας, δεν είναι βέβαιο
ακόμη κι όταν επιλέξουν να
εμβολιαστούν μετά, ότι θα
επιστρέψουν στις ίδιες
θέσεις δεδομένου ότι ο
χαρακτήρας, οι ανάγκες και
η οργάνωση του ΕΣΥ, ως
έναν βαθμό θα έχουν αλλά-
ξει».
Υπογράμμισε πως «η
κυβέρνηση χρειάζεται να
προχωρήσει και θα προχω-
ρήσει στην εφαρμογή των
μέτρων όχι από γινάτι, όχι
για να τιμωρήσει κανέναν,
όχι για να βάλει κάποιον
απέναντι, όχι για να δημι-
ουργήσει εχθρούς αλλά για
να προστατεύσει ολόκληρη
την κοινωνία, εμβολιασμέ-
νους και μη εμβολιασμέ-

νους. Το υπουργείο Υγείας
έχει πάρει όλα τα μέτρα
προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οποιαδήποτε προ-
βλήματα προκύψουν από
ενδεχόμενες αναστολές
εργασίας ανεμβολίαστων
ακόμη και αρρυθμίες που
ενδεχομένως στην πρώτη
φάση παρουσιαστούν. Ο
εμβολιαστικός μηχανισμός
που δημιούργησε η πολι-
τεία λειτουργεί με υποδειγ-
ματικό τρόπο και δίνει
πλέον στον καθένα τη
δυνατότητα να εμβολιαστεί,
με όποιο εμβόλιο θέλει,
όπου θέλει, ακόμη και
αυθημερόν».
Κλείνοντας το συγκεκριμένο
ζήτημα, ο κ. Οικονόμου
απηύθυνες έκκληση σε
όλους τους ανεμβολίαστους
συμπολίτες να αξιοποιή-
σουν τον εμβολιαστικό
μηχανισμό. «Το τελευταίο
πράγμα που μας απασχολεί
και πολύ περισσότερο που
επιδιώκουμε είναι να
εμπλακούμε σε μια ανούσια
διαδικασία αντιπαράθεσης,
σε μια διαδικασία δράσης
και αντίδρασης. Το ζήτημα
της ανοσίας απέναντι στον
κορωνοϊό -που αντιμετωπί-
ζεται μόνο από τον εμβο-
λιασμό- δεν είναι ούτε ταξι-
κό, ούτε θρησκευτικό, ούτε
ιδεολογικό, ούτε συνδικαλι-
στικό. Είναι ζήτημα επιστή-
μης και σεβασμού στην
ανθρώπινη ζωή», είπε.



Η
Δόξα Υπέρειας τα

βρήκε σε όλα με

το τεχνικό δίδυμο

Κώστα και Τάκη Ρόφαλη

οι οποίοι αναλαμβάνουν

τις τύχες της ομάδος στο

νέο πρωτάθλημα της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Πρόκειται για δυο προπο-

νητές που έχουν θητεύσει

σε αρκετές ομάδες της

Επαρχίας Φαρσάλων

(Ζωοδόχο Πηγή,

Ολυμπιακό Αμπελιάς, ΑΟ

Ναρθακίου, Άρη Διλόφου)

ενώ μέχρι πρότινος βρισκό-

ταν στην Αναγέννηση

Φαρσάλων.

Επίσης έχουν θητεύσει και

στα τμήματα υποδομής

τόσο της Αναγέννησης

Φαρσάλων όσο και του Άρη

Διλόφου.

Σύσσωμο το Δ.Σ. της Δόξας

Υπέρειας καλωσορίζει στην

οικογένεια των “μαυραετών”

τους κ.κ. Κώστα και Τάκη

Ρόφαλη και τους εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες στο νέο

έργο τους.

Σε κοινή τους δήλωση οι

δυο προπονητές αναφέρθη-

καν τόσο στην νέα πρόκλη-

ση που έχουν μπροστά

τους ενώ ευχαρίστησαν την

ομάδα της Αναγέννησης

Φαρσάλων στην οποία

θήτευσαν σε αντρική ομάδα

και τμήματα υποδομών.

Αναλυτικά η δήλωση των
κ.κ. Κώστα και Τάκη
Ρόφαλη:
“Ευχαριστούμε πολύ την

διοίκηση της Δόξας

Υπέρειας για την εμπιστο-

σύνη που δείχνει στο πρό-

σωπο μας να αναλάβουμε

τα ηνία στον πάγκο της

ομάδας καταλάβαμε από

της πρώτες συζητήσεις μαζί

τους την αγάπη που έχουν

για το ποδόσφαιρο και την

όρεξη να κάνουν πράγματα

για την ομάδα θα κάνουμε

ότι καλύτερο μπορούμε και

μέσα από την δουλειά μας

να πετύχουμε τους στόχους

μας σαν ομάδα και να τους

δικαιώσουμε για την επιλο-

γή τους.

Ως προπονητικό τιμ θέλου-

με να ευχαριστήσουμε τους

ανθρώπους της

Αναγέννησης Φαρσάλων

τον πρόεδρο της ομάδας κ.

Στέργιο Αλεξίου τον κ. Λάκη

Κούδα και τον κ. Νίκο

Θεοχαρόπουλο.

Αφήνουμε τελευταία τη

δυνατή σχέση και το μεγάλο

από καρδιάς «ευχαριστώ»

σε έναν πιστό στρατιώτη

όχι μόνο της ομάδας

Αναγέννησης Φαρσάλων

αλλά και του ερασιτεχνικού

ποδοσφαίρου τον κ.

Αχιλλέα Μπακαλέξη υπήρξε

μια σχέση εμπιστοσύνης

και άψογης συμπεριφοράς

προς το πρόσωπό μας!

Ελπίζουμε και ευχόμαστε η

απόφαση για αναστολή λει-

τουργίας της Ιστορικής

Αναγέννησης να είναι προ-

σωρινή και να επανέλθει

άμεσα στο αθλητικό προ-

σκήνιο δυνατή, ανταγωνι-

στική και να συνεχίσει την

προσφορά και την λειτουρ-

γία της στον Ερασιτεχνικό

αθλητισμό.

Ευχόμαστε ότι καλύτερο σε

ατομικό επίπεδο στους

ανθρώπους της

Αναγέννησης και να είναι

πάντα γεροί και δυνατοί.”

Το Δ.Σ. του Αχιλλέα
Φαρσάλων ανακοίνω-
σε 15 συνολικά ανα-

νεώσεις ποδοσφαιριστών
διατηρώντας σε μεγάλο
βαθμό τον κορμό του
Συλλόγου και για την νέα
αγωνιστική σεζόν!
Η Ανακοίνωση:
Η Διοίκηση της ομάδος μας
βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την
ανανέωση της συνεργασίας
της με τους εξής ποδοσφαιρι-
στές: Κώστα Κουσιά, Ντίνο
Κατσανάκη, Γιάννη
Πατσιούρα, Δημήτρη
Αγγελόπουλο, Χρήστο
Μπερσιάνη, Γιώργο
Κομισόπουλο, Ανδρέα
Καναβό, Αλέξανδρο
Κομισόπουλο, Μένιο
Κυριαζόπουλο, Βαλάντη
Μαργαρίτη, Σωκράτη
Κατσανάκη, Μάριο Μπαιράμι,

Δημήτρη Πλιάγκα, Θοδωρή
Γανό και Σωτήρη
Παπακωνσταντίνου.
Σύσσωμο το Δ.Σ. του
Συλλόγου εύχεται σε όλους
τους ποδοσφαιριστές καλή
αγωνιστική σεζόν με υγεία
και επιτυχίες!
“Χώρισαν οι δρόμοι”
Αχιλλέα Φαρσάλων και
Χρήστου Τλούπα
Την λύση της συνεργασίας
του με τον έμπειρο ποδο-
σφαιριστή, Χρήστο Τλούπα
ανακοίνωσε ο Αχιλλέας
Φαρσάλων.
Πιο αναλυτικά:
«Η Διοίκηση της ομάδος μας
ανακοινώνει την λύση της
συνεργασίας της με τον
ποδοσφαιριστή Χρήστο
Τλούπα. Σύσσωμο το Δ.Σ.
ευχαριστεί θερμά τον Χρήστο
για την προσφορά του στην
ομάδα μας και του εύχεται

καλή συνέχεια με υγεία και
επιτυχίες στην καριέρα και
την προσωπική του ζωή».
Αισιοδοξία μετά το πρώτο
φιλικό!
Το πρώτο φιλικό παιχνίδι της
σεζόν έδωσε ο Αχιλλέας την
Κυριακή 29/8 όπου και τέθη-
κε αντιμέτωπη με τον Δωτιέα
Αγιάς στο γήπεδο της
Ανάβρας
Η ομάδα του κ. Καπελιάνη
παρουσιάστηκε ανταγωνιστι-
κή και μαχητική για τα δεδο-
μένα της εποχής και παρά το
γεγονός ότι ηττήθηκε με σκορ
1-0 επικρατεί ικανοποίηση
στις τάξεις του Συλλόγου για
το πρώτο δείγμα γραφής.
Οι δύο ομάδες θα τεθούν
αντιμέτωπες στο νέο πρωτά-
θλημα της Α ΕΠΝΣΛ. 
Το μοναδικό τέρμα της ανα-
μέτρηση σημείωσε ο Κορλός
στο 3’, ενώ οι γηπεδούχοι
είχαν και δοκάρι με τον Χατζή
στο 55’.
Από πλευράς Αχιλλέα ο
Παπακωνσταντίνου έχασε
δυο πολύ καλές στιγμές στο
πρώτο μέρος όπου από θέση
τετ α τετ δεν κατάφερε να
νικήσει τον Μάλτζαρη.
Ενώ απείλησε και με σουτ
του Γάνου με τον Μάλτζαρη
και πάλι να τον σταματά

εντυπωσιακά και να κρατά το
μηδέν για την εστία του.
Όσο περνούσε η ώρα έγιναν
πολλές αλλαγές και από τις
δύο ομάδες και όπως ήταν
λογικό ο ρυθμός του αγώνα
έπεσε.
Οι Συνθέσεις
Δωτιέας Αγιάς (Τάσος
Μπεριτζάς): Μάλτζαρης,
Κορλός, Δημολιός, Σούλι,
Τσακάλι, Γκατζούλης,
Μακρής, Ντακούλας,
Πατσιωτός, Χατζής, Λεσάι.
Έπαιξαν και οι: Καρνάβας,
Τσιρογιάννης,
Παπαγιαννούλης, Φουκαλάς,
Γεωργοβίτσας, Παππάς,
Μάνσε Α., Γουργιώτης,
Κόντρα, Χάμος, Μάνσε Σ.,
Μαλαχτάρης.
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Κουσιάς, Σταθάκος,
Αγγελόπουλος, Πατσιούρας,
Αετόπουλος, Γανός,
Κυριαζόπουλος, Κατσανάκης,
Παπακωνσταντίνου,
Κομισόπουλος.
Έπαιξαν και οι: Σινάν,
Χατζόπουλος, Φώτος,
Μαργαρίτης, Αλεξίου, Θέος.
Διαιτητική τριπλέτα:
Κουκούλης, Βαλιώτης,
Σκριάπας.
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Η
διοίκηση της

Αναγέννησης

Φαρσάλων ενημε-

ρώνει την ΕΠΣΛ και το

φίλαθλο κοινό του νομού

Λάρισας, ότι λόγω της

πανδημίας του COVID-19,

της οικονομικής κρίσης,

αλλά και των αλχημειών

του Υφυπουργού

Αθλητισμού κ. Λευτέρη

Αυγενάκη, αναστέλλει τη

λειτουργία του ποδοσφαι-

ρικού τμήματος από τη

φετινή χρονιά, μετά από

52 χρόνια συνεχούς

παρουσίας και προσφο-

ράς στο Ερασιτεχνικό

ποδόσφαιρο του νομού

Λάρισας.

Η υπάρχουσα κατάσταση

προβληματίζει και άλλα

ερασιτεχνικά σωματεία, όχι

μόνο στο νομό Λάρισας,

αλλά και πανελλαδικά, τα

οποία δεν έχουν τη δυνατό-

τητα της βιωσιμότητας και

έτσι απειλείται η ομαλή διε-

ξαγωγή των τοπικών πρω-

ταθλημάτων.

Οι υγιείς παράγοντες απο-

μακρύνονται από το χώρο

του ερασιτεχνικού ποδο-

σφαίρου, αφού εκτός των

άλλων απαιτούνται πλέον

πολλά χρήματα και έτσι επι-

κρατούν κάποιοι λειτουργώ-

ντας τις ερασιτεχνικές ομά-

δες ως επαγγελματικές και

μετά από 2-3 χρόνια τις

αφήνουν στην τύχη τους.

Από ότι διαφαίνεται δεν

υπάρχει φως στο τούνελ,

για τα περισσότερα ερασιτε-

χνικά σωματεία, τα οποία

οδηγούνται σε μαρασμό,

μετά και τις αντιφάσεις και

παρατυπίες του

Υφυπουργού Αθλητισμού κ.

Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποί-

ος δεν παραδειγματίστηκε

από τη μικρή συμμετοχή

των ερασιτεχνικών σωμα-

τείων στο περιβόητο

μητρώο της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού,

αλλά και από τις εκλογές

των ΕΠΣ, όπου υπήρξε

μικρή συμμετοχή σωματεί-

ων.

Ο αποκλεισμός των σωμα-

τείων από τις αθλητικές

εγκαταστάσεις των δήμων,

αν δεν εγγραφούν στο

μητρώο της Γ.Γ.Α. θυμίζει

κάποιες άλλες εποχές, που

ο ελληνικός λαός καταδίκα-

σε.

Η τροπολογία που θα κατα-

θέσει (μετά από την πίεση

που δέχτηκε από τις ΕΠΣ,

που απείλησαν να μη

γίνουν τα τοπικά πρωτα-

θλήματα σε όλη τη χώρα)

και η οποία αναφέρει για τη

συμμετοχή όλων των ερασι-

τεχνικών σωματείων τη

φετινή χρονιά, αρκεί αυτά

να εγγραφούν μέχρι το

τέλος του έτους στο μητρώο

της Γ.Γ.Α., δεν μας καλύπτει

και έτσι αποφασίσαμε την

αναστολή της λειτουργίας

της ομάδας μας μετά από

52 χρόνια παρουσίας.

Η Αναγέννηση Φαρσάλων

ιδρύθηκε το 1969 (πριν 52

χρόνια) έχει ιστορία, ο αριθ-

μός μητρώου στην Γ.Γ.Α.

είναι ΜΚ47 και ο αριθμός

μητρώου στην ΕΠΟ 1429.

Λειτουργούμε 52 χρόνια και

δεν θα σβήσουμε την ιστο-

ρία μας, για να κάνει τα τερ-

τίπια του ο Υφυπουργός

Αθλητισμού για να ελέγχει

τις ομοσπονδίες, από τις

οποίες στις εκλογές τελικά

αποδοκιμάστηκε.

Ευχόμαστε σε όλες τις ομά-

δες που θα συμμετάσχουν

την φετινή χρονιά στα πρω-

ταθλήματα της ΕΠΣ (Α, Β,

Γ,) κουράγιο και πάντα επι-

τυχίες για την ανάπτυξη του

ερασιτεχνικού ποδοσφαί-

ρου, που ταλαιπωρείται

από κάποιους ανθρώπους

που ορίζονται από τις εκά-

στοτε κυβερνήσεις ως

υπεύθυνοι του αθλητισμού

και οι οποίοι δεν είναι γνώ-

στες του αντικειμένου.

Ακόμη ευχαριστούμε όλους

όσους βοήθησαν τα 52

αυτά χρόνια την

Αναγέννηση Φαρσάλων,

τους φιλάθλους της επαρ-

χίας μας, τους προπονητές

και ποδοσφαιριστές που

“πέρασαν” από το σύλλογο,

αλλά και τους παράγοντες

των διοικήσεων της ΕΠΣΛ,

τον αθλητικό τύπο,  τους

διαιτητές και τα ερασιτεχνι-

κά σωματεία του νομού

Λάρισας με τα οποίους

είχαμε άριστη συνεργασία.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον

Νίκο Θεοχαρόπουλο που

θήτευσε για πολλά χρόνια,

ως ποδοσφαιριστής και ως

προπονητής της ομάδας,

καθώς και τους Κώστας &

Τάκη Ρόφαλη, που όλοι

τους προσέφεραν τα μέγι-

στα στο σύλλογο αφιλοκερ-

δώς.

Υ.Γ. Αλήθεια οι αθλητές των

ομάδων που θα αρνηθούν

να εμβολιαστούν και θα

αναγκαστούν να κάνουν

τεστ για την Covid-19, στις

προπονήσεις και τους αγώ-

νες, αλλά και η εν γένει λει-

τουργία των ομάδων, όσον

αφορά το υγειονομικό σκέ-

λος, δεν θα είναι μία ακόμη

οικονομική επιβάρυνση για

τα σωματεία; Που θα βρε-

θούν αυτά τα χρήματα;

Περισσεύουν από τα ερασι-

τεχνικά σωματεία;

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗ-

ΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
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-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της

πόλης των Φαρσάλων στον

πεζόδρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-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 μονοκατοικία 95

τμ επί της Οδού Αθηνάς

(Απέναντι από τον Παλιό

ΟΤΕ) με τον άερα.

Τηλ.Επικοινωνίας:

6975596225

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

3αρι, 160 τ.μ., (διαμπερές, 3

κρεβατοκάμαρες, ευρύχωρη

κουζίνα, ευρύχωρο καθιστικό

και 2 μπάνια) 2ου ορόφου

στην οδό Βόλου 9 στα

Φάρσαλα, με θέρμανση

(αέριο) και ελάχιστα κοινό-

χρηστα. Διαθέσιμο από τα

μέσα του Σεπτεμβρίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6936719862

ΕΝΟΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος και 2ος

όροφος 114 και 100 τ.μ. αντί-

στοιχα στην Πλατεία Λαού

στα Φάρσαλα (πάνω από το

καφενείο του

Γκουντόπουλου).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:2421-215133

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 510 τ.μ.

στον Μεσενικόλα Καρδίτσας

με πρόσοψη στον κεντρικό

δρόμο του χωριού.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:2421-215133
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31/8:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

1/9:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

2/9:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου

11 Τηλ: 24910-22225

3/9:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

4/9:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

5/9:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

6/9:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την Παρασκευή
18/6/2021 και μέχρι νεωτέ-
ρας τα δρομολόγια διαμορ-
φώνονται ως εξής:
ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ: 11:50 -15:50 -19:50
ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ 08:10 -
16:15 – 20:15
Τα δρομολόγια ισχύουν και
για τα Σαββατοκύριακα.

Zητούνται εργάτριες και εργάτες για εποχιακή απασχόλη-

ση σε εργοστάσιο κονσερβοποιιάς

Πληροφορίες στο Nefeli Travel

Tηλ. Επικοινωνίας: 24910-25600-601

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2ου ορόφου 46 τ.μ. (βλέπει ακάλυ-

πτο) κατασκευής 1982 σε καλή κατάσταση,  στην οδό

Βόλου 9, στα Φάρσαλα.

Τιμή 22.000 ευρώ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936719862

Από την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία:

Οικονομολόγος – Λογιστής - Γεωπόνος- Προσωπικό

παραγωγής ειδικευμένοι – ανειδίκευτοι - Μηχανικοί

Ηλεκτρολόγοι - Χειριστές μηχανημάτων ανυψωτικών,

φορτωτών και γερανού - Οδηγοί φορτηγού -Τεχνίτης

Οχημάτων για την στελέχωση και κάλυψη θέσεων της

εταιρείας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την

σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(09:00- 15:00) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων

(7ο Χλμ Φαρσάλων – Λαρίσης).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών

με μεταπτυχιακό στην πληροφορική παραδίδει μαθήμα-

τα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και

μαθήματα ΑΕΠΠ σε μαθητές Γ Λυκείου.

Πολυετής εμπειρία, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Τιμές Προσιτές. Πληροφορίες:6984135084

ΦΑΡΣΑΛΑ- ΛΑΜΙΑ 11:15 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙ-

ΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6988093367

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έναρξη εγγράφων από  1η Σεπτεμβρίου στα τμήματα

ΜΠΆΣΚΕΤ, ΣΤΙΒΟΥ, ΒΌΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ 

Έναρξη προπονήσεων από 13 Σεπτεμβρίου 

Τηλεφωνικές εγγραφές:

Μανετζής Χρήστος 6972846116

Μανετζής Αντώνης 6973307903(Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία στο Κέντρο των Φαρσάλων.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία επιπλωμένη στο Κέντρο

των Φαρσάλων, Οδός Χονδροπούλου (Πλησίον Κέντρου

Υγείας) με θέρμανση καλοριφέρ και κλιματιστικό, με

μεγάλη αυλή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6932291212
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Έναρξη εγγραφών στηνΈναρξη εγγραφών στην

Ακαδημία Φαρσάλων –Ακαδημία Φαρσάλων –

ΑχιλλέαςΑχιλλέας

Ξ
εκίνησαν οι εγγρα-
φές της Ακαδημίας
Φαρσάλων –

Αχιλλέας για την νέα
ποδοσφαιρική σεζόν.
Μάλιστα το Σάββατο 28/8
πραγματοποιήθηκε και η
πρώτη συνάντηση του τμή-
ματος της Κ-16 του
Συλλόγου ενώ από την
ερχόμενη Τρίτη 31/8 θα
ξεκινήσουν οι συναντήσεις
και των τμημάτων των πιο
νεαρών ποδοσφαιριστών.
Η Ανακοίνωση:
Ανακοινώνουμε την έναρξη
προπονήσεων της ακαδη-
μίας μας για τη νέα ποδο-
σφαιρική χρονιά:
Έλα και εσύ στην μεγάλη
οικογένεια της Ακαδημίας
Φαρσάλων – Αχιλλέας
Καταρτισμένοι και έμπειροι
διπλωματούχοι προπονη-

τές.
Συμμετοχή όλων των παι-
διών σε αγώνες.
Ειδικά προγράμματα υψη-
λής τεχνικής και φυσικής
κατάστασης.
Συμμετοχή σε Πανελλήνια
τουρνούα.
Εγγραφές αγοριών και
κοριτσιών από 5 ετών.
Το Σάββατο 28/8 πραγμα-
τοποιήθηκε η πρώτη συνά-
ντηση για τους γεννηθέντες
2005-2006-2007
Τα υπόλοιπα τμήματα θα
ξεκινήσουν από 30/8.
Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε :Άριστος
Παπαγεωργίου
6979705230
Χρήστος Ανδρεόπουλος
6974729532

Α
νακοίνωση

Αχιλλέα

Φαρσάλων

Η είδηση για αναστολή λει-

τουργίας της ομάδος της

Αναγέννησης Φαρσάλων

μετά από 52 χρόνια είναι

μια πολύ δυσάρεστη εξέλι-

ξη τόσο για το ποδόσφαιρο

και τον αθλητισμό της

Επαρχίας όσο και για τον

Ερασιτεχνικό αθλητισμό εν

γένει.

Από τον Σύλλογο της

Αναγέννησης αυτά τα χρό-

νια πέρασαν και ανδρώθη-

καν πλήθος ποδοσφαιρι-

στών, προπονητών και

παραγόντων με το Ιστορικό

σωματείο να γράφει την

δική του Ιστορία στον

Ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Σύσσωμος ο Αχιλλέας

Φαρσάλων εύχεται η από-

φαση για αναστολή λειτουρ-

γίας να είναι προσωρινή και

η Αναγέννηση να επανέλθει

άμεσα και δυνατή στο

ποδοσφαιρικό και αθλητικό

προσκήνιο του

Ερασιτεχνικού αθλητισμού

της Επαρχίας και του

Νομού μας.

ΟΓ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ευχα-
ριστεί τον συμπο-

λίτη ΑΧΙΛΛΕΑ ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ για τα λόγια συμπα-
ράστασης και τις ευχές
για επάνοδο στα
Ερασιτεχνικά πρωταθλή-
ματα του Νομού Λάρισας. 
Εύχεται στον Ιστορικό σύλ-
λογο της πόλης επιτυχίες
και να συνεχίσει το έργο
που επιτελεί για την ανάδει-
ξη ταλαντούχων ποδοσφαι-
ριστών που θα προσφέ-
ρουν στο ερασιτεχνικό και
γιατί όχι στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο της χώρας

μας σε μια κρίσιμη περίοδο
που η Ελλάδα μαστίζεται
από την πανδημία και την
οικονομική κρίση, οι δε
παράγοντες και ποδοσφαι-
ριστές των ερασιτεχνικών
σωματείων βρίσκονται σε
απόγνωση και κανένας δεν
γνωρίζει αν θα τελειώσουν
τα πρωταθλήματα όλων
των κατηγοριών. Επίσης
ευχαριστεί και τους παρά-
γοντες που τηλεφωνικά
συμπαραστάθηκαν στον
Σύλλογο και ευχήθηκαν για
γρήγορη επάνοδο στους
αγωνιστικούς χώρους.

Ανακοίνωση του ΑχιλλέαΑνακοίνωση του Αχιλλέα

Φαρσάλων για την απόφασηΦαρσάλων για την απόφαση

αναστολής λειτουργίας τηςαναστολής λειτουργίας της

Αναγέννησης ΦαρσάλωνΑναγέννησης Φαρσάλων

Η Αναγέννηση ΦαρσάλωνΗ Αναγέννηση Φαρσάλων

ευχαριστεί τον Αχιλλέα!ευχαριστεί τον Αχιλλέα!



Μ
ε μεγάλες προ-

σφορές και

εκπτωτικές τιμές

σε φοιτητικά πακέτα, η

Electronet Β.Κ. Καζάνα

και φέτος στέκεται δίπλα

στο φοιτητή!

Στο μεγαλύτερο υπερκατά-

στημα ηλεκτρικών της

πόλης μας οι φοιτητές μπο-

ρούν να επιλέξουν μέσα

από έτοιμα φοιτητικά πακέ-

τα ή να φτιάξουν το δικό

τους ανάλογα με τις ανά-

γκες τους. Ειδικότερα, για

τις περιοχές της Θεσσαλίας,

της Θεσσαλονίκης και των

Ιωαννίνων η παράδοση των

προϊόντων γίνεται με τον

ιδιόκτητο στόλο φορτηγών

της εταιρείας στην πόρτα

σας και το εξειδικευμένο

συνεργείο αναλαμβάνει την

άμεση εγκατάσταση όλων

των συσκευών διευκολύνο-

ντας το φοιτητή στο νέο του

ξεκίνημα.

Και φέτος γονείς και φοιτη-

τές έχουν τη δυνατότητα να

επιλέξουν μέσα από πλη-

θώρα επώνυμων ηλεκτρι-

κών συσκευών που συν-

δυάζουν ποιότητα, αξιοπι-

στία, άμεση και εγγυημένη

παράδοση σε οποιοδήποτε

σημείο της Ελλάδας, ασυ-

ναγώνιστες τιμές και δόσεις

που εξυπηρετούν τον καθέ-

να. Με πακέτα συσκευών

που ξεκινούν από 199

ευρώ, κάθε φοιτητής θα

έχει όλα όσα θα χρειαστεί

τα οποία θα κάνουν την και-

νούρια του ζωή ακόμη πιο

εύκολη αλλά και ευχάριστη.

Και στα φοιτητικά πακέτα

όλα τα προϊόντα είναι ετοι-

μοπαράδοτα ενώ οι άνθρω-

ποι της Electronet Β.Κ.

Καζάνα θα προτείνουν το

προϊόν που έχει την ιδανική

σχέση ποιότητας και τιμής,

γιατί εσείς κι εμείς γνωριζό-

μαστε.

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr
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